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Η ΑΠΟΔΗΜΙΑ ΤΟΥ
:ΚΩΣΤΑ ΠΡΟΥΣΗ
Τά γεγοvότα παίρvουvε ρυθμό
μεταλλικά φωvήεvτα τωv Κυπρίωv.
Γι' αvτό μ' ελεύθερες φωvές
σέ aρρεvωποvς ρυθμοvς
τήv avαχώρησή σου επισrιμαίvουμε
σ' αvτές τίς πορφυρές μας ώρες.
�Ήταv ό λόγος σου πηγή εκλεκτή,
ζωvι:άvευε τήv τέχvη τώv γραμμάτων,
fίταv μιά δόξα δίχως τύμπαvα.

�ομως εμείς δοξαστικά σοϋ στέλλουμε
τά εύχαριστήρια γράμματά μας
μέ τό χαλκό τfίς Κύπρου ποv δειvοπαθετ
κι άς έχει παvι:οκράτορα f]λιο,
θάλασσα κι ούραvό γαλάζιο,
μ' έλλrιvοθρόδοξrι ίστορία.
·

Λεβέvι:rι δλ υμπιοvίκrι τωv γραμμάτων,
στό καλό
σ' ελεύθερο οvρανό.
ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

ΙΊΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ

2

ΚΩΣΤΑΣ Μ. ΠΡΟΥΣΗΣ
tεννnθnκε σt�ν 'Αγκασtίνα (έπαρχίας 'Αμμοχώdτου)

1911
1928''-1 934
193. 5� 1 936

Σ nο :ύδασε φιλολσγ�α σtό Ι!ανεπ.ι<J1ίnμιο Άθt�νων
'Εργάστnκε καθn �πt:ής και ύποδιιη:Jθύντης στό Γ�μνάσιο Κερiινια ς
'Εργάστnκε .καθ nγnτiJς στ ο ΠαγΚ:ύJ:Ιίριο Γυμνάσιο

1936.,1948
1 948" 1 95 1 . ήαρακολο'όθnσε ανώτερες σ:τωυδsς στό Π α.νεπιdτi)μιο τοϋ Σικ.άγου
i954
Άνακ:ηρύχθnκε διδάκτορeς τfjς φιλολογίας

1 95:7�1 917
1964-1 986
1 976
1 984

'Εργάσtnκε καθt�γrιτi�ς Ο-110. ·:Ελλrινικό Κολλέγιο και στ.iιν ΈλλnνικiJ
Όρθόδοξn ΘεολογικiJ Σχολiι Τίμιος Στ.αυρός στη Μασσαχουσέτrι
·

Ύπnρέτnσε ώς 'ΕΠίτιμος Πρό ξενος. της Κυπριακfjς Δnμοκρατ ίας στη
Βοστώνn
Τιμiιθnκε a:rnό τp •yπgυρy�tο,.Πολι�;ισμοϋ και Έπιστnμων της Έλλάδας
.
τιμnθnκε από τ'Ι)ν �Ακαδ�μία ,Αε)11νωγ
·

199 1

Τιμnθnκε από tώ ·Υπουργείο Παιδείας Και Πολιτισμοϊi τnς Κύπρου για
τ� συνολικn του rι:Qq,σφ9ρa στα Κυrtριαιια· Γράμματα

1993

Πέθανέ στό Wellesley τfjς Άμερικfjς
1

'

•

•

Πληθώρα έργΜιών του βρίσκεται σε π.εριοδικό. κι �φnμερίδες. Έδω σημειώνονται
.
τα βιβλ(α του :
1

'

'

'

'

.

.

1) Γραμματικn της δημοτικής,' Λευκωσία 1934
2) ΣτόιχΗώδrις γραμμαtικ.iJ της λατινικiijς γλώσσης, Λευκωσία 1943
3) Κωστn ς Πα�αμας, ό :mοιητiις t 'fiς έλλnνικ 'fjς. φυλnς, Λευκωσία 1 943
4) Π9ρεία Ζωfjς, τόμ. Α', Λευκωσία 1 975

5) Μικρiι aγωνί<χ �αt aλλα διηγ'ήματα, Λευκωσία 1 980
_
6) "Ελληνες ποιητες και πεζογράφοι, Άθ'ήνα 1 990
7) Θέματα και πρόσωπα τfjς κυπριακfjς λογοτεχνίας, Λευκωσία 1 990

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ
υ κριτικός δ λόγος δ λεβέντης

άστραψε φώς στήν κεφαλή σου
κι' αρχοντικά μέ χρέος έλλrινικό
τήν έκφρασή μας χάρασσες
στήν κλίμακα tών εvγενών γραμμάτων
Κώστα Προνσfί τfίς κριτικfίς πρωτοπολί τη.

Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

,\

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ
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ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Προσφιλής μvήμτι Κώστα Προνσf/

ΣΤΙΓΜΕΣ
α)

β)
γ)

δ)

ε)

Κοίτα τί βρt;κα
γιά νά μέ κρατήσει aγρυπνο κι' άπόψε,
aκου τί βρt;κα,
aκου τί ανακάλυψα
γιά νά μέ κρατήσει άγρυπνο κι' άπόψε!
Άφαιρέστε το «Πάντα» και το «Ποτέ»
άπ' το λεξιλόγιο των δεκαοχτώ χρόνων.
'Εντάξει, δμως άπ6 καιροϋ εtς καιρόν
ύπενθύμιζέ μας, Κύριε,
δμως καλοϋ-κακοϋ άπ6 καιροϋ εtς καιρόν
ύπενθύμιζέ μας, Κύριε,
άνθρωποι είμαστε,
άνθρωπάκια,
μας ξέρεις.
"Όχι σ' εμένα το στnθοσκόπιο,
στους άλλους,
στά γύρω,
στά πέραν,
εκεί εlμαι.
Έκε:ϊνοι οί <!τίχοι που δέν εξnμερώνονται,
εκείνοι οί στίχοι που δέν διατυπώνονται,
.
που δέν συναγελάζονται μ ' εμας,
που δέν γίνονται όργανό μας !

.Γιa

ενα aγγελάκι ποvφυγε

Mn λυπόσασtε Ji!Jο-Uφυγε τ' άγγελά'ΥJι ..
Δέν fιταν γιά νa μείνει.
Άπλώς τδστειλαν νά δεϊ και να Επανέλθει.
«Λάζαρε, δεϋρο εξω>> !
Φανταστήκατε τί σi�μαι νε
νa τού Π'ii ετσι άπλα «Δεύρο εξω>>,
φανταστήκατε τί. χαρτι θa κρατούσε;
Γιά μια σόμπα

κ' εμείς μέ τn λανθασμένn έντύπωσn πώ ς την άνάψαμε
καθόμαστε μπροστά τnς και ζεσταινόμαστε! ·

Π ΝΕΥΜΑTJKH ΚΥΠΡΟΣ
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Γερατειa
Θa ψάξω γι' άλλους φίλους ,
που νa'μn με ξέρουν από παλιά,
που να μn θυμούνται,
που να μή συγκρίνουν.
Γερατειά
Είν' δλα τώρα στό μυαλό μου όυγχυομένα
εκτός aπ' τ-ήν aγάπn σου κ' έσένα.
ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΝΤΗΣ

Ό Κ. Προνσfίς δμιλεί στiJ σνγκέvτρωσrι πού έγιvε γι' αiιτόv.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ
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ΠΡ ΟΣΦΩ ΝΗΣΗ
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ της Παιδείας
Κυρίες και Κύριοι

Σας ευχαριστώ θερμότατα για την ευγενικiι παρουσία σας στην ωραία αυτ11 συ
γκέντρωση. Λυπούμαι που δεν μπορώ να είμαι μαζί σας κατά την καλοσiιμαδη αυτiι
ώρα - όμως νοερά πάντα ήμουνα και είμαι στην Κύπρο. Όλη μου η ζωή, όλη μου η ερ
γασία είχε και έχει πάντα επίκεντρο και σκοπό της, κινητήρια δύναμη και τελικό προ
ορισμό της την Κύπρο.
Γι αυτό και χαίρω τώρα ιδιαίτερα για την αναγνώριση από την Κυπριακή Πολι
τεία ενός έργου ολόκληρης ζωής, δύσκολης και σκληρής ζωής.
Μαζί με άλλους πνευματικοuς αγωνιστές αποτελούμε τη λογοτεχνική Γενιά του
'30 στην Κύπρο. Με πίστη και ενθουσιασμό ξεχερσώσαμε πρώτα τη γη, και καλλιερ
γήσαμε , όσο μπορούσαμε, τα Ελληνικά γράμματα στην Κύπρο· θεμελιώσαμε στερεά
πάνω στην παράδοση και οικοδομήσαμε το μικρό παλάτι τrις ΚυπριαΚ'ής λογοτεχνίας
στηρίξαμε την καλή παρ άδοση, αλλά και φέραμε στην πνευματική ζωή τnς Κύπρου τη
σύγχρονη πνευματική κίνηση.
Έτσι, με τη μεταπολίτευση του 1930 η νέα πνευματικiι Γενιά της Κύπρου μπόρε
σε να ξεπεταχτεί με τόλμη και δύναμη κι αυτοπεποίθηση, και έδωσε και δίνει έργα
άξια και στην ουσία και στη μορφή. Οι ωραίοι και εύχύμοι και ώριμοι καρποί τnς σl)l
μερι νής Κυπριακής λογοτεχνίας ξεκίνnσαν από τότε- έχουν τις ρίζες τους στα δύσκο
λα χρόνια τnς Γενιάς των πρώτων Οικοδόμων, που είναι rι Γενιά του ' 30.
Σαν ένας μικρός πνευματικός εργάτης τnς Γενιάς εκείνnς χαίρω για την άνθηση
και καρποφορία τnς Θrιμερινiις Κυπριακiις λογοτεχνίας, και σας ευχαριστώ για τnν
επίσnμn αυτή αναγνώρισn τnς συμβολής μας.
ΚΩΣΤΑΣ Μ. ΠΡΟΥΣΗΣ
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ΠΕΡΙΛ�ΨΙJ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
:4νακαtνώσεις. έΠί τfί> δ/λία τών Ν. 'Ελληνικών Κ<iί Σ'ίJvθέσε(ι)ν. yεyQμέvης εlς τiιv.συvεδρίασιv

,

τών καθηγητών φιλολογίας τού Παγκυπρίqυ Γυμνασίου κατά τήν 29ην Μαρτίου 1937*

Άγαπητοt. Συνάδελφοι
'

'

'

"Ομιλώ άπό χε ίρογράφου και διά:.τiιν φυσιΚήν . μου άδυναμίαν εtς τόν πρόχειρον
λόyoiv καί διa ν·' 'απpφύγω τaς aναΚριβείας και apριστολόγίας.. Εtς τnv Παρελθο�όαν
σύνεδρίασιν διa τ .' άρχαϊα έλλrινι�ά. δεν ώ�ίλ nb'α, διότι Τιμr�ν άπαράσκευος . και .δεν
' είχον τ f]ν απαιτουμένην διδακτικfιν πεϊρaν εtς τό μάθrιμα .τοϋtσ. ·�Αν σήjλερον σuνεζn
τε 'ίτο και τ.ο ζήτnμα τών aρχαίων; eα f)δυνάμnν. να .κάμω μερικaς Jtαρατnρiισεις π.χ.
δτL τό έγκεκρi,μένον «Άναγνωστ �κόν» της πρώτης · τάξεως ε ίναι aκατάλλ rιλον και πρέ
πει ν ' άλλάξυ, καθώς και μερικa aλλα συναφη. Διζι τα Νέα ·Ελλnνικα εχω κάπως με
γαλυτέραν :rtείραν, διότι πέρυσι τα έδίδαξα εtς τρείς τάξεις τοϋ Γυμνασίου Κερυνίας
και έφέτο"ς .εδω εtς δύο -φήμωrα της πρώτnς.
·

1

Ό κ.· Γυμνασιάρχης εις τ ιΊν πρόσΚλnσιν διa τ i�ν σnμεριν iιν σ μνεδρίασιν άν έγραφε
ώς θέμα συζ�ιtiισεως τiιν διδασκαλίaν 1iών Νέων ·Ελλnv �'Κών Καt tών Συνθέσεων, χωρί
ζων όρθώς τα δύο .τούτα μαθi}ματα, διότι, πραγματικώς, &ν καt τ.ό εν είναι συμπλήρω
σις τοϋ έtέρου, εχουν δμως διαφορετικους σκοπους και διαφορετικα μέσα έπ�τυχίας.
Τών Ν.Ε. 6 κύριος σκοπός είναι κaλαισθrιτικός. να καλλιεργήσουν δΤιJλ. εις τους μα
θητας τό αtσθnμα τοϋ καλοϋ, ν' αναπτύξουν τiιν ίκανότnτά των εις τό να διακρίνουν
και αισθάνωνται τό ώραϊον ε.V το τέχνυ και τfl φύσει. Συντελοϋν Επίσης · τα Ν�Ε. εις τό
να αtσθανθοϋν σι μ. τιlν σύγχρονην πραγματικότητα και να γνωρίσουν τον σύγχρονον
πολιτ.ισμόν. Αί Σ.υνθέσεις δε σκΌ.πόν εχουν νa καλλιεργήσουν tiιν ίκανότητα τοϋ πaι
διοϋ, να εξιστορϋ σαφώς, λογικώς και μέ λογοτεχνικόν ϋφος γεγονότα και καταστά
σεις και να εκφράζυ ελευθέρως τας aτομικάς του σκέψεις. Τών Ν.Ε. ό σκοπός Επι
τυγχάνεται δια της μελέτης λόγοτεχνικών εργων γραμμένων είς τf\ν νέαν έλλ'ηνικf\ν
γλωσσαν των δέ Σ. δια της προφορικ'f\ς και tδίq δια της γραπτης εκφράσεως. �Αλλα τα
'
δύο ταϋτα μαθήματα εlνα'ι και άλλnλένδετα, και δια να εχουν άρτίαν 6.πόδοσιν πρέπει
να συμβαδίζυ fι διδασκαλία των.

τα εγκεκ;ρψέ\Ια 'δ.ια τf\ν· δ(λίαν . των Ν.Ε. άν�γνωστικa κατα τΟ. Πλείστον δέν
εκπλnρώνουν καλώς t6ν. πρόορισμόν τωv, διότι 1) εtναι άμέθοδci, ασυστηματοποίητα,
δέν τ·a διέπει μία γεν.ικiι. παίδαγωγικiι aρχiι στα�ερα δι' έκάστην τάξιν (J.ναλόγως. 2)
«Τό περιεχόμεvόν tών δεν συμφωνεί πάντοτε μέ τας δ.φομοιωτιΚα δυνάμεις t.ών μα
θnτ wν, ά λλ' είνα
, ι αλλοτε μεν aνώ.τερον aλλοτε δέ Κ.ατωτερσν i;ο'ύτων». 3) Τι διάταξις
t f}ς -Uλnς γίνεται ·χωρις να λαμβάνε�αϊ ύΠ' οψει n εσιότεριΚiι τ -ης ένότης fJ σ :Χέσίς, .
.
εντελώς προχείρως και τυχαίως, χαί, λοιπόν; κακώς δια σχολιχόν βιβλίον. 4) δεν κρα-.
τείται άπό τόν συλλογέα όρθογραφικiιδμο �ομορφία. Και 5) είν'α ι τυπωμένα μέ τον χει*

Τό δnμοσιεuόμενο κείμενο τοϋ Κώστα Προυσfi βρίσκεται στό Άρχείο τοϋ Παγκυπρίου Γυμνασίου,
δπου 6 πρόσφατα .εκλιπών διακεκριμένος έΚ3Ίϊαιδευτικός, συγγραφέας καί. πνευματικός άνθρωπος
ύπnρέτnσε γιά δώδεκα χρόνια (1936-1948). Τό κείμεν.ο χαρακτnρίζεται άπό σαφήνεια, πυκνότητα,
όξυδερκεϊς παρατηρfισείς και ευστοχες είστιγiισεις, τολμηρές γιά τnν έποχiι τους, με διαχρονικn
άξία. Ή δημοσίευσή του άποτελεί μικρn άπόδοση tιμnς στn μνiιμη του.
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ρότερον τρόπο, επι ευτελοϋς χάρτου, με αναριθμητα τυπογρqφικά κςιι ουσιαστικά λά
θη, χωρις καλi}ν είκονογράφησιν.
Σπουδιαότατος παράγων διa τi]ν έπιτυχίαν τοϋ σκοποϋ των Ν.Ε. εlνςχ.ι οί διδά
σκοντες οϊτινες πρέπει νά τά διδάσκουν κανονικώς καί χωρις προκαταλήψεις.
Εtς τάς τρείς πρωτας τάξεις βεβαίως πρέπει νά δίδεται μεγαλυτέρα προσοχn είς
τnν γλωσσικnν κατάρτισιν των μαθητών είς δε τάς τρείς ανωτέρας νά ύπερισχύτι ή
'
αίσθητικi] και κριτικi] εξέτασις των κειμένων, τόσον ώς προς τiJΎ μορφi]ν δσον καt ώς
προς τnν ουσίαν των (ίδ. και πρόγραμμα τοϋ 193 1), χωρις δμως, ουτε είς τάς τρείς πρώ
τας νά μn γίνεται ουδεμία καλολογικn εργασία δσον είναι δυνατόν και δταν χρειάζεται
- εστω και στοιχειώδης - ουτε είς τάς τρείς τελευταία<; τάςεις ν' αγνοείται τελείως ή
γραμματικn και τό συντακτικόν τnς γλώσσης μας ....Αν δεν ύπάρξη βαθμιαία και
όργανικn ανάπτυξις είς τnν γλωσσικnν Και τnν καθαρώς καλαισθητικnν δ(λίαν, εlναι
μεγάλος κίνδυνος νά μn έπιτευχθτΊ Πλiιρως ό σκοπός των Ν.Ε. και των Συνθέσεων.
'Επίσης πρέπει νά καλλιεργείται και νά προάγεται δεόντως ή αυτενέργεια των
παιδιών είς τά Ν.Ε. - είς δλας τά τάξεις και είς δλα τ:ά μαθήματα -, πάντοτε βεβαίως
με τnν προσεκτικi]ν και στοργικnν καθοδήγησιν τοϋ διδάσκοντος . Τ' άποτελέσματά
της θά φανοϋν ευεργετικώτερα προ πάντων είς τάς Συνθέσεις. ·Όταν ή δ(λία των Ν.Ε.
γίνn συστηματικώς και αρτίως, Θά καταστοϋν ίκανοι οί μαθηται νά -μiJ περιπίrrτουν
είς λάθη γλωσσικά (λεκτικά, γραμματικά, συντακτικά), και νά διατυπώνουν? προφο
ρικώς· και γραπτώς, τάς παρατηρήσεις και τάς σκέψεις των λογικώς, ανέτως, με κά
ποιαν καλαισθητικnν τάξιν και λογοτεχνικόν vφος.
Τά θέματα των Σ. πιστεύω δτι πρέπει ν' ανταποκρίνωνται είς τnν ψυχοσύνθεσιν
και τά ενδιαφέροντα έκάστης ήλικίας. Δι' αυτό ευνοώ πολυ τάς έλευθέρας; έκθ�σεί,ς, με
θέματα δηλ. κατ' έκλογnν δλων μαζι των παιδιών n κατ' (pτόλυτον έκλογiιν έκάστου.
'Εν τούτοις, σπανιώτερον είς τάς κατωτέρας και συχνώτερ9ν είς �;άς ανωτέρας' τάξεις
καλόν νά. εlναι δίδωνται και ώρϊσμένα ύπό τοϋ διδάσκοντος θέματα. Πιστεύω έπίσης
δτι αί γραπται εκθέσεις πρέπει νά γίνωVται είς το σχολείον και δχι κατ' οίκον, δπου
έπιδροϋν διάφοροι διαστρεβλωτικοι και παραπειστικοί, σπανίως .δε ευνοϊκοι δια τnν
είλικρινn εκδήλωσιν των πραγματικών δυναμικοτήτων τοϋ μαθrιτοϋ παράγοντες, Μό
νον ελεύθεραι έργασίaι, τάς δποίας μόνος του έτοιμάζει δ μαθnτής, (ινευ τ nς είδι�nς
δι' αυτό εtς τον σύνολον των μαθn. ύποδείξεως ύ:τι;ό τοϋ δ�δάσκόντος, qί G'ιJνθέσεις
δnλ. αί δποίοι βγαίνουν αυθόρμητα απσ τnν ψυχnν τοi) παιδιοϋ και θέλει να τάς ανα
κοινώστι �ίς τους συμμαθrιτάς και τον διδασκαλόν τ<:>υ, αύται μόνον έπιτρbtονται, διά
τοl\Jς μικρους τουλάχιστον, νά γίνwνται κατ" οίκον, aλλ' Επιβάλλεται νά �ςετάζcρvται
με Τιlν μεγαλυτέραν προσοχnν και λεπτότnτα, Είς τάς μεγάλας δμ'φς τάξεις
έπιτρέπεται έπίσης ν' Cιφήνωνται συχνότερον οί μqθπtαι νά gργά'ζοvται κατ' οίκον,
εt τε επι ίδικών των θεμάτων εtτε επι θεμάτων ώρισμένων ·ύπό τοϋ διδάσκοντος δι'
δλους τους μαθητάς :η δι' δμάδας μαθητών._
Βεβαίως κατα τnν διόρθωσιν τών συνθέσεων μόνον τα λeγικά, συντακτικq και

καλολογικά λάθη πρέπει να διορθώνωνται, ovχi, δε και ta όρθογραφ,ίκά, δια τα όποϊι:ι
πρέπει νά γίνεται ίδιαίτερα γραμματικn διδασκαλία κetι τ�κτικ:tl aσκrιΘις.
Αυτα γενικά. Είδικά δμως εχω νά προσθέσω καi, τά έπόμενα: Φοβοϋμαι δτι f] δ/
λία των Ν.Ε. και των Σ., ή δποία έγίνετο κάπως καλύτερα κατά τά· τελεvτctϊ.α ετr� και
Τιρχισε νά δίδτι καρπούς, θά γίνη και πάλιν ελαττωματική, και τοϋτο διότι περιωρί-
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σθr�σαv πολυ αί ώραι τwν. Είναι αλr�θές δτι εtδικαι κυπριακαι συνθf\και μας
ύπαγορεύουν να δ ιδάσκωμεν εtς τα εδώ γυμνάσια και μαθήματα, τα όποϊα δέν διδά
σκονται εtς τiιν 0Ελλάδα και ο ϋτως επιβαρύνονται οί μαθr�ταί 'μας μέ ϋλnν περισσοτέ
ραν. Δια τόν λόγον αυτόν και δια τό δτι γίνονται εκεί συχνq,ι μεταβολα ι εις τό Πρό
γραμμα, (μiι ύπαγορευόμεναι από παιδαγωγικας αντιλήψεις όρθοτέρας αλλα από λό
γους πολιτικοvς) καθώς και δια μερικους aλλους λόγους συναφείς, νομίζω δτι είναι
.πλέον καιρός vα μiι ακολουθώμεν κατα γράμμα τό πρόγραμμα τnς 0Ελλάδος, καi. να
γί,ν'Ό εν γυμνασιακόν πρόγραμμα τοπιΚόν; σύμφ ωνον μέ τας ανάγκας �f\ς Κύπρου καt
βασισμένον επι των συγχρόνων δεδομένων της επιστήμης. Θά κινδυνεύeι δμως ή
αναγνώρισις. Άκριβώς δι' αυτό χρειάζ,εται σύνεσις δια πα.σαν. aλλαγfιν.
°Ο:rtωσδήποτε, αί τρεϊς πρώtαι τάξεις, ή α' καί β' ιδίq. πρέπει νά διδάσκωνται 5 , τό
έλάχιστον 4 ώρας έβδομαδιαίιqς Ν.Ε., διότι εις αυτας θa γίνr.ι, ώς είδομεν, ή απα
ραίτητος γλωσσικn εργασία εις τό τυπικόν και συντακτικόν της γλώσσης μας, και θα συ
Ύηθίσου :ν τα παιδια να εκφράζουν κανονικώς, όμαλώς, αρτίως καί καλλιεπώς τa δια
νοfιματά των, να εξωτερικεύουν ακωλύτως τό.ς σκέψεις των μέ τον ζωντανόν λόγον, μέ
τiιν ρέ01:'σαν όμιλίαν. Άνάγκr� λοιπόν να ενισχυθfj fι δ(λ.ία των Ν.Ε. "Άςπερικοποϋν με
ρικαι ώραι από aλλα μαθήματα. Εις τiιν πρώτην τάξι.ν εtδικώς φρονώ δτ � είναι δυνατόν
ή .. Ισtορία να περιορισθij εις δύο wρας. Εις τας aλλας τάξεtς &ς εξακονο μηθί(ί έπίdης μίCΧ:
ώρα. Διότι είναι '){.ακόν μέγιστον να δεικνύόJμεν . τόσην όλιγωρίαν εις τiιν δ/λίαν τf\ς
εθνtκfiς γλώσσης και λογοτεχνίας μaς. Μολονότι δέ οί φιλόλογοι είμεθct Επιβαρυμένοι
πολύ, ευχαρίστως θ' αναλάβω τας τυχόν Επιπλέον ώρας δια δ(λίαν τών Ν.Ε. εις τnν α' να
κατορθώσω να κάμω ευσυνειδfιτως τnν εργασίαν μου και ουχί τυπικώζ και βιαστικώς.
Κύριοι Συνάδελφοι, ό αγαπητός μου .κ. Σοφοκλέους μοϋ ελεγε πρό ήμερων δτι,
άφοϋ σfιμερον ύφ' aς συνθfικας διατελοϋμεν εν Κύπρφ δέν είναι δυνατόν να
εμπνεύσωμεν εις τους τροφίμους κανένα aλλο ιδανικόν, ας τους έμπνεύσωμεν τουλάχι
στον τό καλαισθητικόν ιδεώδες. Γνωρίζετε βεβαίως καί σείς δπως καί εκείνος δτι άγωγiι
μέ τό καλαισθητικόν ιδεώδες αποκλειστικώς, δέν δύναται να στηριχθ'Ί) σήμερον, αλλα
σας διαβεβαιώ δτι δέν θα είναι ολίγον τό κ·έρδος αν κατορθώσωμεν να έvσταλάξωμεν
εις τας ψυχας των παιδιών μας τnν λελογισμένnν αγάπnν πρός τό ώραϊον, τnν καλλιτε
χνικnν αντίλnψιν. ουδείς δε aμφιβάλλει δτι τα Ν.Ε. και αί Συνθέσεις είναι σnμαντικώ
τατον και πολύτιμον Όργανον δια τnν Επιτυχίαν τοϋ σκοποϋ τούτου. 'Άλλωστε, δπως
παρατηρεί ό καθηγnτnς και κριτικός κ. Π. Σπανδωνίδης «ό σκοπός τfίς διδασκαλίας
τους δεν είναι στενα αισθ11τικός, μα συγχωνεύεται πλατύτερα μέ τό σκοπό τfίς γενικnς
μόρφωσ11ς. Τελικα θέλω να τονίσω δτι μεγάλ11ς σnμασίας είναι ii πρ�ωθnτικn δύναμ11
τfiς αισθ11τικfiς καλλιέργειας (των Ν.Ε. και Σ.), aφοϋ για να πετύχουμε κι ενω προσπα
θοϋμε νά πετύχ�υμε: οργανώνουμε τις ιδέες των μαθητών, οξύνουμε τnν παρατήρnσfι
τους, λαξεύουμε τό συναίσθημα, δrιμιουργοϋμε νέες βουλiισεις, aνατείνουμε δλον τόν
ψυχικό τους κόσμο, καλυτερεύουμε τις συνθήκες τfίς γενικής ψυχικής τους δράσεως. ·ο
μαθnτnς βγαίνει γενικα κερδισμένος κι δχι μόνο αισθ11τικά» . .
ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΟΥΣΗΣ

[Τό κείμενο παραχωρiJθηκε γιά τό <ΧφιερωματιΚό τεϋχος τnς «Πνευματικnς Κύπρου» fuτό τόν
γυμνασιάρχη τό:ϋ Παγκυπρίου Γυμνασίου κ. Γ. Χατζηκωστn].
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Έν Λευκωσίq, 24 Σεπτεμβρίου 1 946
Προς τούς κ.κ.
"Άγγελον Σtκελιανόν
Στράτην ΜυριβiJλrιν
"Άγγελον Τερζάκην
Άθi]νας
Άξιότιμοι Κύριοι,
"Απαντώμεν κάπως ά.ργά εtς τάς έπι,στολάς Σας, διότι, λόγφ τοϋ θέρους, δεν Τιτο
εύκολος ή σύγκλησις τnς έπιτροπnς μας.
Ή "Επιτροπn ε�Jχαριστεϊ Ύ μας θερμότατα διά τnν ε�Jγενfi προθυμίαν Σας νά
ελθητε εtς Κύπρον, διά νά μεταδώσητε μέ τnν πνευματικi]ν Σας έπαφnν τόν έθνικόν
παλμόν εtς τi}ν ύπόδουλον νfiσον μας.
"Εν τούτοις, εχοντες ύπ' όψει τάς έπιστολάς Σας, τnν καθόλου θέσιν τών διαφό
ρων έθνικών ζητr�μάτων, έν οίς καί τό Κυπριακόν, τάς συναφώς πρός τά ζητiJματα
ταϋτα δημιουργηθείσας έν τφ μεταξύ, ά.πό τfiς πρώτης έπιστολiϊς μας, δυσκόλους συν
θi)κας καί τnν έν κύπρφ έπικρατοϋσαν τώρα πολιτικnν ά.νωμαλίαν' θεωροϋμεν σκό
πιμον, πρός τό παρόν τουλάχιστον, ν' ά.ναβλnθ'Ό ή κάθοδός Σας εtς Κύπρον.
Λυπούμεθα εtλικρινώς διά τiιν έπi, τοϋ παρόντος ματαίωσιν της καθόδου Σαζ εtς Κύ
προν, διότι ο:Uτω στερούμεθα τiiς χαρας τiiς άμέσου έπαφiiς με Εκλεκτούς, ώς εtσθε -Υμείς,
πνευματικους αντιπροσώπους τiiς Μητρός <Ελλάδος , έλπίζουμε δμως, δτι θa κατορθωθij
έν ε-Uθετωτέρφ χρόνφ νά εχr;� ή Κύπρος τiιν Εξαιρετικiιν τιμiιν νά Σας φιλοξενiJσι:J. .
Έπi, τούτοις διατελοϋμεν μετά πάσης τιμii ς
Ό Γραμματέας

'Ο Πρόεδρος

(Κ. Προυσfiς)

Τοποτηρnτiις
τοϋ Άρχιεπισκοπικοϋ Θρόνου Κύπρου

(ύπ.)

(ύπ.)

Πρός τόν κ. �Αγγελον Σικελιανό, Άθήνας

Κ. Προυσfίς καί Κ. Χρυσάνθης -στή σvγκέvrρωση πού έγιvε

yιά rόv πρώτο.
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σtι ;rt9V χρονο λογούντα,ι από i:o Μάϊο ταu 1991 μέχρι το. Νοέμβριο ·η;.θυ 1 ��3. Τnν τ ε. λ �vtα;�ά �πιcrτολiι t11ν πήρα μετά το θάνα,τ.ό του. .
.
'
. .
, :Κ:ύρι9 χαρακτnριστ�κό γνώρ ισμα.. ό λω :ν q,vτ ών tω
ν �ιQ'τολd?ν εί:ναι .τα α�σ.θiιματά
.
·
τρυ ψεQόi'rιτ .ας προ ς.. τη v οικογ ένει.ά του., τ ον ςχ.p�λφp του καί τίς δύ ο qδελφές τ .ον1 rι ει
.
ί
Α, �ρ.ι:νnς .φιλϊα �ρυ προς τργ αποδέκt� των �ιοπολchν,.τι:ι.qν.νεχn π�ράπονq Ύtα 't11ν
υγ§ία τ-�ei(, το αμέρισ�;σ ενδιαφέρον
για τις πο λ.ιτ ικ.ές ε�ελί,�ε�ς; qιτrιν Κ.ύπ@ο, κ.qι rι αδυ'
·- νcχμ ί{1 :· ibv . να ·συvεχί�qε� το · ερεvνηiικό και το σιυγγQαφικό τον. �ργο, . λόγω τ·1'Jςj κακiις
Κct1Vά
: 0-wqσ�ης 11:1ς ,VΥ.Είας τό�λ Υπάρχ�.ι ωqτόpQ.,. , :Πί�ρ άλληλ� με iα παρά3'\;�να. ποv. εκ...
φρά'�ε ϊ "γ.ιg τnν ασθtν�tά του, 11 επίμονrι π ροσ:rτ:άθ�ιά ·του να. στο λε'μήp-�ι τq χρόνο� να
α ιατα:Θ�.ί Q:ti} μοtρα τςη) κqι να tην νπερν�ttή.σει .. · ·, ·
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1

, · �τ.g ΙΙρώτ.ο· γρaμμq. του (10 Μςiίιη.) 1991) μ.σν· ciνάγγελλε το θa:νατο του αδελφού
του· �1'Qtά�Θ� rιου 'iιτςχ-ν δύ9 χρόνια μiγ�λύτερ6ς τqΊJ, είχε 'σκουδάσει !ατρι�iι στο Πα
νΙΕΠιότ1�μ;ι9 Αθηνών, 'και ζούσε . σω -Σ:ι Κ,άγο, Ι και δ ιΙΕρώτφταν γιq το τ gl)χας ' trις
«Uνενμ,qτbκfi(; Κ;ό;τι:ρ9υ>>�· Που ο 'Κύπρος Χρυ.q.άνθrις ετοί,μας& για μένα, ΣτQ μεταςύ
δεv �ί:χ;g. πάρ§ι για κ.αιρό νέα του και tου ·tr�λ εφώνησα στον Well.e�ley τnc; Μefσσq.χουσ
Qέt:ης·: 6qτου έμΙΕνε. Στο· τrιλέφwνο· tpαuνόtαν αv:ήσuχος για τrιν ·υγεία του κdι μον ·μι··
·
, Xovg·ε, σχ�δόν �σ.θματι�ά; . ,
·

,

·

·

. .

·

·

·

Σiο Δaύτερο γράμμα τού irις 30ης Ματου 1 �9 1 , δ ίαγράφ εται �κό μ11 νςuπiι :n θ λί ψn
'
του αΠ.ό τρ πρόσφατο θάνατο του αδελφοί) του . Κυρ�άκου, (22 tου Απρίλn). Στn δεύ-
.
τε,ρrι παράγQ<iφο τnς επιστολής μ�λά γ ίa τn φθο ρά του χρόνου, ιδιαίτερα στ α π.ό.δι<ΟC
και i'Ι1ν όρασiι του, και εκφράζει τn λύπn του γιατί δ ενiιταν σε θέσrι να συμμετάσχει
με συνεργα σ ίά του στο τιμnτιΚό τεύχος τnς «Πνευματικiις Κύπρ α:ιψ, που αφιέρωσε ο
Κύπρος Χρυσ.άνθΤJς σε μένα (τε'ύχος 364 Ιουλίου�Δεκ.φβρίου 1 99 1). Ο Uρ0 vσή,ς ανψ
. φέρεται επίσης� στ:nν εκιστολiι αυτiι, στην εισαγωγή που έγραψε στnν συγκεντρ (οi:ικiι
•

ι

J

Ι

ι

έκδοσrι των Ί?σσάρων Πρώτων τόμων tων ποιτψιάτων μου, από το Πολ ιτιστικό Ιδρ ;υ
.μα τnς ΤραπέζnςΚύπρου (Ίκαρος-1 9 8 8), μια κριτικiι μελέτη 15 περίπου σελί,δών, στις
οποίες iιθελε να πρ.όσ.θtσει «Ειδικές ΠαρατnρΤισεις>>, τις οποί.ες δεν ·πρόφτασε να κά�
νΗ, και οι ο Ποίε� .θα υπάρχουν κάπου στα χαρ uιά του . Τ έλος μου εισnγήθrικε τn συ λ
λογiι ποιnμάτων μου που εξέδωσα το Σεπτέβρrι τρrυ 1991 να την ονομάσώ «Πορεία μέ�
·
·
σα στο χρόνο�> κaι όχι «Πορ εία στο χρόνω>, όπ.ω� τrιν ονόμα<;α.

· Τrιν έκδο σn των ποιnμάτων αυτών τnν είχα προαναγ�Ηλ&ι στον Προυσiι με Επι.στολή μου τον Μάρτιό του 1 99 1 , στnν ο;ι:ι;οία του ανέφερct ότι α) ·μερικά από ταποιiι
ματα τrις Συλλογής είχαν rιροδrιμ
. ό.σιευτeί σ:ςrι «Νέα :Εc1τtω> ·Κ.αι β) ό τι είχα πρότασn
από το «Σύλλογο πρ0ς διάδοση ωφελίμwν Βιβλίων» νά δ(ί?ο-ω μια σειρά μελΙΕτών μου
προς έΚδοσn με το γενικό τίτλο «�Δοχίμιω;, ·reράγμα ποv προχωρεί τώρα προς το τέλος
του. Εκτός από τ(ι πιο πφ.ν� θέματά ο Ηρουσής επαιν:�ί τον Γιw QΎΟ Γεωργή για το βι
βλίο του «0 Σεφερ:η,ς πε,�'ί tων κατά τη;ν χώραv Κ.:ύφ;ρον ΣΚα:ιοον)> (εκδόσεις «Σμίλrι»
Αθi)να 1991). Στ111ν Έ,31ΡροτελεΊ;Jταία παράγραφο παρωtθveίtά.ι για τ11 σιωπi) των εφrιμε- .
ρίδων και των περιeδικώιv (της Κύπρου και τn.ς Ελλάδος) γvρω από τα βιβλία του
«Θέματα και, 'πρόσωπα τ:ης Κυπριακi]ς Λογ(S)τεχvία�» και «Έλλrινε� Ποιητές και Πεζο
γράφοι».
·
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Τέλος cχντισυχεί με ττι λεγόμεντι «Κιντιτικόττιτα» του κυπριακού ζτιτήματος κιντιτι
κόττιτcχ που στιμειώθτικε με τις νέες προτάσεις ταυ Γεν. ΓραμματΊiα των Ην. Εθνών,
προτάσεις που συνέπιπταν σχεδόν με τα 'FουρκιΚά αιτi}ματα.
Σττιν Τρίττι επιστολή του·ττις 24τις Ιουλίου παραπονείται και πάλιν για τα πόδια
Και τα μάτια του που δεν τον αφήνουν «Πια να εργαστεί όσο και όπως θέλει». Γράφο
ντας για ττιν « μπαταρία» εννοούσε το βτιματοδόττι μου.
Σττι συνέχεια εκφράζει τις ευχαριστίες για τις συνεχείς προτροπές που του έκανα
να προβεί σε νέες εκδόσεις των έργων του, και ττιν προθυμία μου να επιστατήσω στις
εκδόσεις αυτές, πράγμα για το οποίο φαίνεται ότι ενδιαφερόταν αλλά δίσταζε.
Αναφορικά με ττιν τιμτιτική εκδήλωστι που θα διοργνάνωνε τσ Πανεπιστήμιο γι'
αυτόν, πράγματι είχαμε συνεννοτιθεί με τον Πρύταντι κ. Μιχ. Σταθό.πουλο, τον Αντι. πρύταντι κ. Κώστα Ευαγγελίδτι, τον Καθτιγτιτή κ. Παναγιώττι Κοντό, τον κ. Γιώργο Γε
ωργή και άλλους να οργανώσουμε μια ειδική τελετή στο Πανεπιστήμιο Αθτινών όπου
να τιμτιθεί ο Προυσής. Τελικά το πράγμα ναυάγτισε λόγω ττις απροθυμίας του Προυσή
να ταξιδέψει σττιν Αθi]να.
Στο Τέταρτο κατά σειρό. γράμμα του ττις 23τις του.Οκτώβρτι του 1 99 1 , που δεν εί
ναι χειρόγραφο, όπως τ;α προrηγούμενα, αλλά δακτυλογραφτιμένο, με ευχαριστεί για
ττιν ποιτιτικ'ή συλλογ'ή μου «Πορεία στο χρόνο» και δικαιολογείΈαι γιατί δεν μοv γρά
φει με το χέρι, γιατί, όπως υπογραμμίζει, «δυσκολεύομαι πολύ στο γράψιμο:>>.
Στο Πέμπτο γράμμα ττις 14τις του Γενάρτι 1992, παραπονείται πάλι για ττιν υγεία
του και αναφέρει χαρακττιριστικά «Ζω σε απομόνωστι κι όμως νιώθω τον κόσμο όλο
να είναι ζωντανός μέσα μου καί γύρω . μου».
Ήταν ο μεγάλος κατιμάς του ότι στα ογδόντα του, που είχε ττιν πείρα και ττιν έφεστι,
του έλειπε τι·δύναμτι. Με ρωτά σττι συνέχεια για το φίλο λογοτέχντι Τάaο Κόρφη, παλιό
συνεργάττι των «Κυπριακών Γραμμάτων» και διαμαρτύρεταί γιατί η «Μορφωτικf] ΥΠη
ρεσία» &ν μου είχε στείλει τον «Κωστf] Τσελεπn» , το πρώτο ιστορικό Κυπριακό αφήγη
μα ττις λογς)tεχνίας μας που πρωτοδτιμοσιεύτηκε το 1 89 1 και που το είχε επανεκδώσει η
«Μορφωτικf] Υπηρεσία» του Υπουργείου Παιδείας Κύπρου ιλε εισαγωγf] του Προυσn.
Στο Έκτο γράμμα του τrις 27τις Ιουνίου 1992 μQυ γράφiι τις κρίσεις του για το
τεύχος της «Πνευμαtικf]ς Κύπρου:>>, το αφιερωμένο
στο έργο μου, και eπαινεί ιδιαίτερα ττι μελέτη του Ανδρέα Καραντώνη.
Απαντώντας στ111ν τρίtrι παρaγραφο στις συνεχείς προτροπές μου να πολeμt�σει
το χρόνο και να αντισταθεί όσο- μπορεί στη φθορά; μου γ�άφει: «Όμως :κι. εγΦ αρνιέ
μαι να υποκύψω». Αποκαλύπτει τέλος ότι «έχει στα σΚςιριά» τις .κριτικές πολλών βι
βλίων και εκφράζει τη λύπτι του γιατί δεν μπορεt να τ�ς ωφτελειώσει.
Λέει για το Κυπριακό ότι τον «Πλτιγώνει καίρια», εκφράζει την ευχn να ταξιδέψούv
σττιν Ελλάδα και ττιν Κύπρο·τό φθινόπωρο το 1992, πράγμα που δεν έγινε και .ρωτά σε
υστερόγραφο για ττιν Μαργαρίτα Δαλμάτη, την παλιά συνεργά:ηδα των «Κυ.mι:ριακών
Γραμμάτων», την εξαίρεση Ποιiιτρια, και την άρισtπμεταφράστρια της λογοτεχνί,ας μας
στα Ιταλικά.· ·
Στο Έβδομο γράμμα της 30r.ις Σεπτεμβρίου 1 992, ο Προυσf]ς με ευχαριστεί για
τις ενέργειες, που έκανα στην Εθνικi) Τράπεζα ώστε να του στέλνουν τη σύντ.αξ11 ποΊ:J
έπαιρνε σαν εκπαιδευτικός στην Κύπρο.
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Τη σύν�αξη αυτή το Γενικό Λογιστnριο του Κράτους την κατέθεσε επ' ονόματί
του σττ�ν Εθ ικn Τράπεζα, η ο.ποία όμως .δεν την διαβίβαζε στrιν Αμερικn, γιατί όπως
μου είπε ο αρμόδιος υπάλλrιλος έπρεπε να είχαν γίνει ορισμένες διευθετnσεις στrιν
. Τρ,άπεζα Ελλάδος κα� στrιν Εθνικn Τράπεζα, διευθετi.Jσεις τις οποίες με μεγάλrι προ
θυμία έκανα εγώ. Στην τελευταία παράγραφο κάνει μνεία για τα νέα μου διτ�γnματα,
τα οποία - όπως πληροφορούμαι - θα εκδώσει εντός του .Ιανουαρίου 1 994 το Υπουρ
γείο Παιδείας (rι Μορφωτικn Υπηρεσία) ΚΊJπρόυ.

�

Με.το γράμμα του τnς llnς 1 992, με πληροφορούσε ότι άρχισε επιτέλους να λαμ
βάνει τη σύνταξn του στην Αμερικn, και μου ζητ9ύσε να ενεργnσω στο Βιβλιοπωλείο
τnς «Εστίας» να του στείλει κατάσταση των βιβλίων που τους είχε δώσει για πώλησrι.
Έκανα τις δέουσες ενέργειες και το λογιστnριο της «Εστίας» είπε ότι θα του έστελνε
'
σχετική καiάσταση.
. Στnν τελευταία παράγραφο τnς επιστολής αυτnς αναφέρεται στις Κυπριακές
n ροεδρικές Εκλογές και επαινεί το Γιάννο (το γιό μου) που απέρριψε την πρόταση
του «μετώπου» να κατέβει ·στις εκλογές σαν υποφi]ψιός του.
Στο: Ένατο γράμμα του τnς 4nς Μ<iίου 1 993 αναφερόμενος στα «Γαλλικά» νέα
εννοεί τιrι μετάφραση και έκδοσn Έων διηγημάτων μου στα Γαλλικά από το ΠανεπιστiJ
μιο του Nancy. Κι είναι να θαυμάζει κανένας τrιν αισιοδοξία του και την πίστη του
στn ζωn ότqν γράφει «θεωρώ τον εάυτό μου τυχερό για κάθε μέρα που σnκώνουμαι
και βλέπω το φως».
Στο Δέκατο -γράμμα του της Sης Ιουλίου 1993 εκφράζεται με σχετικn αισιοδοξία
για τrιν υγεία του. Διερωτάται στn συνέχεια για τις εκδόσεις μου και ιδιαίτερα γ ια τα
«Ερωτικά ποιnματά μου», τα οποία πρόκειται να εκδοθούν σε καλλιτεχνικn έκδοση
με σχέδια του ζωγράφου και χαράκτη Βαρλάμου. Τέλος 9νειροπολούσε - όπως γρά
φει - <<ένα ταξίδι στην Κύπρο και στην Ελλάδα το Φθινόπωρο» .
. Στο γράμμα του της 3ΥJς Αυγούστου 1 993 εκφράζεται με αισιοδοξία γ ια το ταξίδι
που i)θελε να πραγματοποιi)σει στΥJν Ελλάδα και στΥJν Κύπρο το Φθινόπωρο του
1993. Μάλιστα μου ζΥ)τούσε να του δώσω το τΥJλέφωνο του οδοντογιατρού του στΥJν
Αθi)νά για να κανονίσει ραντεβού μαζί του.
Δυστυχώς το ταξίδι αυτό δεν πραγματοποιnθΥJκε ποτέ.
Το Δωδέκατο γράμμα του τΥ]ς 23ΥJς Αυγούστου είναι το προτελευταίο γράμμα
που πnρα από τον Προυσn. Ήτανε τότε που YJ εξασθένnσΥJ των ποδιών του δεν του
επέτρεπε σχεδόν να περπατnσει και με πίκρα καταλάβαινε πια ότι δf:ν θα μπορούσε
να πραγματοποιiισει το επιθυμΥ)τό ταξίδι στΥ)ν πατρίδα.
Το γράμμα του τΥJς 26nς Νοεμβρίου 1 993 το έλαβα μετά το θάνατό του. Είναι κι
αυτό όπως όλα τ' άλλα - εκτός ενός - γραμμένο με το χέρι του, το χέρι που έγραψε
όλα εκείνα τα καλά κ:αι τα ωραία που προnγαγαν το πνευματικό επίπεδο του τόπού
μας κι έδωσαν τnν ευκαιρία στους νεώτερους να βρουν το δρόμο τους. Μετά τις ευχές
του για τn γ ιορτn μου και τα Χριστούγεννα εκφράζει τn χαρά του γ ια το διορισμό του
Γ ιάννου ως Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών τΥ]ς Ελλάδος γ ια θέμα
τα τΥJς Ευρωπαϊκnς ΈνωσΥJς, κάι παρά τους πόνους που θα αισθανόταν γράφοντας
το τελευταίο του αυτό γράμμα σε μένα, υπογραμμίζει «Σέρνουμαι, αλλά δεν τα βάζω
κάτω».
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Αργότερα θα δώσω στη δημοσιότητα άλλα γράμματα του Προυσή που περιέχουν
ουσιαστικές παρατηρήσεις για τα πνευματικά και τα πολιτικά ζητήματα της Κύπρου.
Προτίμησα όμως να δώσω τώρα τα τελευταία για να δείξω το πάθος και την αγάπη
του για την Κύπρο, την αγωνιστικότητά του ενάντια στην αρρώστια και τη φθορά του
χρόνου, και τέλος την επιμονή του μέχρι την τελευταία στιγμή να γράφει και να ενδια
φέρεται ενεργά για το Νησί.
Ο Προυσής, αυτός ο ακαταπόνητος «ερημίτης του πνεύματος», όπως τον απεκά
λεσα, ήταν ο θαρραλέος πρωτοπόρος, αυτός που σε μια άγονη και δύσκολη για την
Κύπρο περίοδο έβαλε την υποδομή κι άνοιξε το δρόμο της νεώτερης πνευματικής ζω
ής της Κύπρου.
Σαν άνθρωπος ήταν παντά σεμνός, ανιδιοτελής, μετριόφρονας. Παρά την ασθενι
κή ιδιοσυγκρασία του δεν έπαυσε μέχρι του θανάτου του να παρακολουθεί τα ελληνι
κά γράμματα και να τα προβάλλει με τα δημοσιεύματά το.υ τόσο στον ελληνικό όσο
και στον ξένο Τύπο.
Πουθενά δεν υπάρχει παρθενογένεση. Οι νεώτεροι ςχς θυμούνται το μόχθο του
Προυσή ας εμπνέονται από το θάρρος ·Κ αι τα οράματά του κι ας τιμούν τη μνήμη του,
όπως πραγματικά του αξίζει.
ΝΙΚΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ

10 του ·Μάrι 199 1
Αγαπητέ μου Νίκο,
Είναι αρκετός καιρός να πάρω νέα σου, όμως ελπίζω και εύχομαι να είστ? όλοι
καλά, εσύ, η Χρύσω και τα παιδι� σας.
Εμείς δεν είμαστε και τόσο καλά, και γιατί συνεχίζεται rι αρώστια μου (χιυρίως το
βάσανο του ποδιού μου), και προπάντων γιατί ο αγαπrιτός μας Κυριάκος πέθανε
(στις 22 του Απρίλη). Υπέφερε πολύ τα δυο-τρία τελευταία χρόνια, όμως κατά τους
τελευταίους μήνες ήτανε σχμικά καλά, σχεδόν χαρούμενος. Πέθανε ήσυχα και ειρηνι
κά. Όλοι μας νιώθουμε πολύ την απουσία του. Είμαστε πολύ στενοχωρημένοι. ,
Ο Χρυσάνθης κάτι μου έγραψε για τεύχος αφιερωμένο σέ σένα. Όμως δεν μου
έγραψε λεπτομέρειες ούτε οριστικά πράγματα. Σε παρακαλώ γράψε μου και πληροφό
ρησέ με σχετικά, γιατί θέλω να συμμετάσχω κι εγώ στην εκδήλωση αυτή με κάτι ουσια
στικό. Περιμένω.
Θερμούς χαιρετισμούς απ' όλους μας σ' όλους σας.

Με τrιν αγάπη μου
Κώστας

1 1 του Μάrι 1991
Μόλις πήραν την επιστολή σου τrις 2 1 Απρίλrι - και σ' ευχαριστώ. Τί να σου πω
δεν ξέρω τώρα. Είμαι ακόμrι πολύ ταραγμένος - και αδύνατος. Περιμένω απάντrισrι
σ' ό,τι σου γράφω.
·
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':Ή· ':Η:, Ελένn; 111 n αγαγιΦ�ά, εγώ κα:11 η ί,ιμΕdΤϊ οίικ: ογtνξι: α 't.Qυ �υριάκοu, σ' ευχαρι
στ(ηJμe (i'),sρμά. γία. tιη d�μμitoχi] σου σtο β αρ:ύ πένθος μας. Ι!ραγμα�ικά είμαστε ·όλο ι
μας �κιόμtι άνω�κάt�. Εκδηλώσεις σαν tTJ δική σου παρr�γdρουν �ολύ.

'

"

·

..

;�χω ακ.pμή πολλές . φασαQtες μ?. �ο πόδι : μου. Και · φοβούμαι · γ ια. ttι μελλοντικn
:
κ(ΟΟ ι. σίγ,ο�@:ί:l... χρiισrι το:υ. ·κι αυτό JΙJολύ μειώνει τιι.ς δvνάμε·ις μον και tTJ · διιάθεσιfι μου
για εργ;α<;; ία. :Κοντά σ � · αι;Jτό . πρόσθ.εο:ε και . Κiά:rnοιες πι::ρ ιιοδικές ενοχλiισεις στο aτiιθος
και, ψ.οβερiι εξασθένr�άiι τΤJς, ό ραση ς μ ο υ για να καταλάβεις trιν απραξία μου. Uροσ:ttαΘώ, ν� �ντ.�δράσω, αλλqι· δεv tα· :κgtαψέρνω.
.
.'·. ,

.

·

·
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·
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·

·

.

.

.:rι; αυtό·Κα:ι λυπούμαι .:troλti πο;ΙJ φαίνεται· πω� δε' Θα �ορέdω να συμμετάσχω
όπωι; �αιs :όσο Θέλω· στο t�μη�ικό · τ εύχος trις «ll'\fευμatικ:ής κύπρaυ» που ετοιμάζει
.
γμχ qένα ο ΧρυσάvθΤJς. Κα:ι εξnγούμαι: Ίσως vα Θυμάσαι πως, όταν σου έσtειλα τnν
Ε ισαγώγiJ μqυ dto βιβλίο σqυ «:ΙΙ οί:ηdη>>, σου έγραψα πως είχα μερικές γενικές και ει
δικές �<tfaράτrιρiJ'σεις» · μου (κάΠου 1Q,.,12 σiλίδες); Jϊtού έπρεπε να τις ξάναδοuλέψω
για να tις ενσωματώσω στr�ν Εισαγωγiι. Επειδ:ή όμως β ιαζόταν τόtε ·ο εκδόtrις άου,
σου, έστει.λα tην .εφ αγωγή χωρίς τις π.άρciτnρnσεις. Τώρα τις ζητώ για να εργαστώ με
βάσn ctvτές, και δεν τις βρLσκω ! Κώχου έβαλ α io χειρόγραφό μου, και μ' όλο που
«ενεκούτρεψα» :τtαντού, δεν μπόρεσα να το βρω. Έτσι προσ:τtαθώ τώρα να γράψω κάτι
καινούργι�>, κι όταν (κι αν! ) βρω τις παλαιότερ�ς εκείνες «ΠαρατnρiJσεις» μον θα σου
τις ανακοιν ώσω. Ωστόσό ελπίζω να προφθάσω to Χρυσάνθη.
.

. 'χαίρω που εtοιμ«ζεις έκδοσrι νέας ποιrιτι�iις συλλογής σου. ΤΤJν περιμένω με
αγάπ:η Κάι . ενδίάφέρον: Τίtλ0 προτείνω «Πορεία μέσα στο Χρόνο» (όχι «Πορεία στο
Χρόνο»). Καλiι tύχrι. :tτο μεταξύ στείλε μου, Παρακαλώ,' φωτοτυJt:ίες των ποιnμάtων
που δημοσιεύtrικαν στ� «Νέα Εστία». Και βάλε μπροστά trιν έκδοσrι των «Δοκιιμίων»
·
σου. Μας χρει@ζονται (tολύ.
·
.
·

·

. Δώσε τούς χcηρ'εtωμούς μου στο Γεωργiι. Του εύχομαι' καλές σπουδές και ευτυχι
σμένο καί γόνιμο μέλλον� · Το βιβλίο του για Σέφέρrι-Κύπρο είναι πολύ σημαντικό. Ελ'
·
πίζω να γράψω, αν βέβaια μπορέσω,
Τα βιβλία μου <<Θ �ματα και Πρόσωπα τrις Κ υπριακiις Λογοτεχνίας>> όπως και τό
προηγούμενο «Έλλη�ες Ποιητές και Πεζογράφοι» τα έστειλα σε :τtεριοδικά κqι πνευ
ματικά Ιδρύματα και σε πολλούς λογοτέχνες, κριτικούς και καθrιγnτές στrιν Ελλάδά
(Και στην Κύπρο). Ούτε κριτικiι ούτε καν αναγγελία tους έγινε. Εκκωφαντικiι σιωπn
iιταν το α�οτέλεσμα. Ας είναι καλά οι άνθρωποι... ·
·

Τί γίνεται τώρα σtην Κύπρο; Ο «ομφαλός της γrις» περιέπέσε πάλι σε λiιθαργο
και αφάνεια. Πότε θα ξυπνfισει; Με ανησυχεί πολύ 'fl· λεγομέν�:� «Κινητικότητα» του ζrι
τf)ματός · μας, που είναι μια άλλη μορφiι της ασυγχώρητης αδρά:νειάς μας όταν και
όπου και όπως πρpτει. Είμαστε άςιοι της τύχης μας.
Θερμούς χαιρετισμούς από όλους μας σε όλους ·σας.
'

1

Με τr.ιν αγάπrι μου
, . Κώστ�ς

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ

15

.

24 του Ιούλη 199 1
Αγαπrιτέ μου Νίκο,
Ευχαριστώ γι.α το χτεσινό τrιλεφώνrιμά σου. Και λυπούμαι που σ' έκανα ν' ανrι
συχήσεις με τrι μακρά σιωπή μου. Πραγματικά, αυτούς τους μήνες είμαι και δεν είμαι
καλά. Πότε το ένα, πότε το άλλο , πότε όλα μαζί μ' ενοχλούν, και μολονότι προσπαθώ
ν' αντιδράσω, δεν τα καταφέρνω πάντοτε. Το πόδι μου συνεχώς μ' ενοχλεί, αλλά περ
πατώ ελεύθερα. Το στήθος μου με ενοχλεί, αλλά ο γιατρός το βρίσκει καλά. Τα μάτια
μου δεν με βοrιθούν, όμως τους έκανα εξαντλrιτική χρήσrι και πραγματική κατάχρrισrι
για ογδόντα χρόνια τώρα. Αλλά γενικά στενοχωριούμαι που δεν μπορώ πια να εργα
στώ όσο και όπως θέλω: δε ·διαβάζω με ευκολία, και γράφω πολύ δύσκολα. Γι αυτό
και πλήττω κι αδrι μονώ. Είναι βέβαια Και άλλες αρώστιες και δυσκολίες που μας πιέ
ζουν και μας χτυπούν, κανονικά ή ακανόνιστα, και τους τρεις μας.
Γι ' αυτό έχω σχεδόν εγκαταλείψει τrιν αλλrιλογραφία μου. Μου κάνει κόπο να
παραπονιέμαι και να γκρινιάζω για τrιν υγεία μου, για τον εαυτό μου γενικά. Τί μου
φταίει ο άλλος κόσμος να τονε στενοχωρώ με τα δικά μου; ...

Χάρrικα που rι «μπαταρία» σου εργάζεται κανονικά. Χάρrικα ιδιαίτερα που σου
επιτρέπει να γράφεις και να εκδίδεις ποιήματα, και να ταξιδεύεις στα νrισιά, και να
χαίρεστε στrι ζωή σας rι Χρύσω και συ. Καλά κάνετε. Carpe diem.
Σ' ευχαριστώ που ενδιαφέρεσαι να επιστατήσεις στrιν έκδοσn ενός βιβλίου μου.
Μπορεί να επιχειρήσω και πάλι το δαπανrιρό αυτό παιχνίδι. Όμως μαζί και διστάζω,
γιατί αντιλαμβάνομαι σε τί κόπους και σε τί ευθύνες θα σε βάλω. Αλλά «και πάλι ναι,
και πάλιν ναι, και πάλιν οχι, κάι πάλιν σαν μου δόξει», όπως λέει το τραγούδι..
Σ ' ευχαριστώ και για τις προσπάθειές σου να γίνει μια tιμητική για μένα συγκέ
ντρωση στο Πανεπστήμιο, αναγνώριση και βράβευση της εργασίας μον. Δεν μπορώ
όμως να συλλάβω τις λεπτομέρειες ενός τέτοιου γεγονότος, την πραγμaτικiι του πρό
θεσrι, τον τελικό σκοπό του. Δεν μπορώ επίσnς να τοποθετiισω τον εαυτό μου μέσα
στrιν «πομπική» αυτή εκδήλωσrι. Και που κάιρός για δύναμη; ... Ωστόσο, γράψε μου !

Δεν απορώ με τ ο τί σου φτιάχνουν οι Αβδηρίτες της διπλωμαiίας. «Εδουλεύκαν
οι μανικωμένοι, για να τρων οι αμανίκωτοι», λέει η κυtcριακiι παροιμία. Όμως κ:αλά
θα κάνεις να «μανικωθείς» πάλι, και να τους καταπολεμήσεις γενναία. ·
Η Ελένn, rι Παναγιώτα κι εγώ στέλνουμε πολλούς χαιρετισμούς στη Χρ'ύσω και
σε σένα, στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας.
Με όλη μου τn:ν αγάπη
Κώστας

/

16

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΚΥΠΡΟΣ

13 του Οχτώβρn 199'1
Αγαπrιτέ μου Νίκο,
Σ ' ευχαριστώ θερμότατα για την «Πορεία στο Χρόνω>. Τ:η διάβασα, μια μόνο φο
ρά ω ς τώρα, και τη χάρηκα. Θα την ξαναδιαβάσω πολλές φορές, κι ελπίζω να γράψω
για αυτή λεπτομερώς.
·

Πnρα και τις επιστολές σου, και θα σου απαντnσω υστερότερα σ' όλα όσα μου
γράφεις. Σnμερα είμαι σύντομος, γιατί δυσκολεύομαι πολύ στο γράψιμο. Γι' αυτό
χρησι μοποιώ . τη γραφομrιχανn .
.
Γενικά ·είμαι καλύτερα. Όμως τα χέρια, τα πόδια και τα μάτια μου, με ενοχλούν
α�όμrι αρκεtά. Ελπίζω γρiιγορα ν' .αναλάβω.
.
Θερμούς χαιρετισμούς κι από την Ελένrι και τrιν Παναγιώτα, σε' σένα, στrι Χρύσω
και στrι Λnδα.
·

·

Με τrιν αγάπrι μου
Κώστας

14 -vου Γενάρτι 1 992
Αγαπητέ μου Νίκο,
ΠρέΠει πια να μάθεις να με συγχωρείς για τις αργοπορίες μου. Δεν μπορώ πια να
γράφω όποτε θέλω κι όσο θέλω. «Το μεν πνεύμα πρόθυμο, αλλ ' 11 σάρξ ασθενiις». Ή μου
να πάλι άρωσtος. Τα Χριστούγεννα τα πέρασα στο Νοσοκομείο. Τώρα είμαι κάπως κα
λύτερα.
Λυπούμαι που και συ υποφέρεις πάλι σωματικά. Είναι φαίνεται rι μοίρα μας: Τώ
ρα που έχουμε τrιν πείρα και τrιν έφεσrι, μας λείπει ri δύναμrι. Δε φτάνει μόνrι rι διάθεσrι.
Όμως εσύ τουλάχιστον έχεις δrιμιουργiισει ένα έργο και μια οικογένεια - και δ ικαιολο
γrιμένα κι άξια χαίρεσαι. Αυτά τα δυο πάντοτε να τα έχεις μπροστά σου, να καμαρώ
νεις και να μrιν απελπίζεσαι. Έχεις προσθέσει στrιν ομορφιά του κόσμου και στrιν αξία
και συνέ::ν: �ια τrις ζωnς. Γεια και χαρά και δύναμrι.
Τον τελευταίο καιρό προσπαθώ να σύρω δυο γραμμές που να λένε κάτι. Δεν τα
καταφέρνω πάντα. Και δεινοπαθώ. Ζω σε απομόνωσrι, κι όμως νιώθω τον κόσμον
όλο να είναι ζωντανός μέσα μου και γύρω μου. Γι αυτό και νιώθω βαθύτερα τους σω
ματικούς πόνου; που με παιδεύουν και με πεδικλώνουν. Ασ' τα να πάνε στο καλό ...
Θα σε ρωτiισω κάτι άσχετο, γ ια να ξεφύγουμε από το κύκλωμα τrις θλίψrις:
Κάποτε μου είπες πως ο Τάσος Κόρφrις, καλός λογοτέχνrις και στρατιωτικός, εί
ναι φίλος σου, τον ξέρεις καλά. Είχα μαζί του ταχτικn επικοινωνία, με το περιοδικό
του «Ανακύκλrισrι» και με τ ις εκδόσεις του. Όμως γ ια μiινες τώρα δεν ξέρω τί γ ίνεται.
Ούτε το περιοδικό του παίρνω π ια (από πέρυσι, 1990, το Δεκέμβρrι) ούτε τίποτε άλλο.
Του έγραψα κατά τrιν Άνοιξrι, αλλά δεν πiιρα απάντrισiι του. Κι ανrισυχώ. - Σε παρα
καλώ φρόντισε να μάθεις πώς είναι, τί κάνει και να του διαβιβάσεις τους χαιρετι
σμούς και τrιν έγνοια μου γι αυτόν. Η δ ιεύθυνσiι του είναι: Τάσος Κόρφrις, Αλκιβιά
δου 9, Αθiινα 10439. Τnλέφωνο: 8830532.
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Λυπούμαι που rι Μορφωτικiι Υπrιρεσία δεν σου έστειλε ακόμα τον «Κωστiι τον
Τσελεπiι». Σου τον εσωκλείω εδώ. Λυπούμαι ιδιαίτερα που rι Μορφωτικiι Υπrιρ. ξο
δεύει τόσα λεφτά για εκδόσεις που τις αποθrικεύει στα υπόγειά τrις χωρίς να τις κυ
κλοφορεί !
Αυτά για τrιν ώρα. Και ευχόμαστε rι Παναγιώτα, rι Ελένrι και εγώ σε σένα, στrι
Χρύσω και στα παιδιά σας υγεία, χαρά και κάθε καλό. Και γράφε μου συχνότερα.
Με τrιν αγάπrι μου
Κώστας

27 του Ιούν11 1992
Αγαπrιτέ μου Νίκο,
Επιτέλους πiιρα ηιν Πvευματικfι Κύπρο αρ. 364, αφιερωμέντ� σε σένα. Αρκετά
καλiι, όχι όμως όπως έπρεπε και όσο σου αξίζει. Ιδιαίτερα μου άρεσε TJ μελέττ� του
Καραντώνrι. Κρίμα που δεν πρόφτασε να γράψει για όλες τις ποιτ�τικές συλλογές σου.
Είναι πολύ ουσιαστικές οι παραττ�ρiισείς του, πολύ ορθοί οι έπαινοί του.
Καλά και τα στ�μειώματά τοΊ:J Γ. Γεωρyή. Τα άρθρα τωv δυο μεγάλων καθτ�γτ�τά
δων απογοτ�τευτικά: σχολαστικό του Κ. Μ., αερολογίες ταu Φ.Δ.
Γενικά όμως το
τεύχος περιέχει ενδιαφέρον υλικό, που κοιτάζει προσεχτικά και με αγάπrι το έργο
σου, το σχολιάζει με κατανόnστ� και σεβασμό, και προσπαθεί να το τοποθετf]σει μεσα
σττ�ν εποχiι του.
-

Ελπίζω και εύχομαι να είσαι καλά τώρα. Χαίρω με ττ�ν αισιοδοξία σου. Άλλωστε
τώρα δεν μπορούμε πια να μεταβάλουμε ττ�ν πορεία της ζωής μας. Γι αυτό, μολονότι
σωματικά είμαι σαράβαλο, (μάτια, χέρια, πόδια, καρδιά, δόντια� κλπ. όλο και· με πο·
νούν και αρνιώνται να συνεχίσουν να με εξυπηρετούν) - όμως κι εγώ αρνιέμαι να
υποκύψω: λέω πως «είμαι καλά» και παιδεύομαι με τα πνευματικά σκαλαθ:ύρματά
μου. Στενοχωριέμαι μόνο που δεν έχω καιρό και δυνάμεις για να τα δουλέψω όπως
και όσο θέλω. Νάξερες πόσων βιβλίων κριτικές έχω στα σκαριά (κι ανάμεσα σ' αυτά
πρώτο και καλύτερο το «Πορεία στο Χρόνο»), και δεν μπορώ να τις τελειώσω! Ασ'
τα να πάνε στο καλό . . .
Προτιμώ να μη μιλf]σω για τ ο Κυπριακό, ν α μ η τ ο σκέφτομαι καν, αν είναι δυνα
τό. Με πληγώνει καίρια. ΑΊ::λά πώς ν' αντιδράσουμε; ...
Πολύ το λογαρtάξο:ιψJε το ταξίδι μας στ�ιν Ελλάδα χαι στrιν Κύπρο κατά το φθι
νόπωρο, γιατί πολύ το χρειαζόμαστε. Ιδιαίτερα γιατί δεν ξέρω αν θ ' αξιωθώ yσ, ξα
ναϊδώ τ' αγάΠrιμένα εκείνα μέρrι, τα αγαπrιμένα εκείνα πρόσωπα. . . (Άλλες τελείες πάλι, άλλα αποσιωπrιτικά. . . )
·

Περιμένω καλά νέα σου
Θερμούς χαιρετισμούς, κι από τrιν Ελένrι και τrιν Πeιναγιώτα, σε σένα, στη Χρύ-·
σω και στα παιδιά σας.
Με τrιν αγάπrι μου
Κώστας
Τι γίνεται rι Μαργαρίτα;
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!.

Χτες frnρά δίJο γράμμάτά dου μαζί: το ένα τrις 29ΤΊς Αυγούστου και το άλλο τrις
2 1 ης Σεπ:ι:. έ,�βρn,. �α� .τq. δvυ με ταχυδρομι!i-:fι σφρ�γίδα �ης 22ΤΊς Σ.�τέμβρ:η ! Τώρα κα
ταλαβαίνεις JG.όσο . καλά εργάζο�ται, τα ταχυδρ,ο μεία! J\:ς είναι . ..

··

'.:βυ�αριστώ που πi}γες στην Τράπεζ� και έμαθες τί π.ρέπει να κάνω 'για να παίρvω
:τ:ι;άλι τrrμ;Jύ:νtαξiι μου. Όμως το πιστοποιrιτικό που σου είπαν, το έστειλα από δυ.ο φο
,@ές iJδ'tll -και Θτην Εθνικ1ι Τράπεζα και στr:ιν Τράπεζα τrις Ελλάδος ( Ταμείο Συντάξε
ων) μαζί, με �ην αίτησiι μου και άλλα σχετιχιά έγγραφ� . Αλλά θα τους το στείλω για
τρ.Ltt:ι φορά. Σί1::1ν�ννσήθnχια χτες με τον Ελληνικό Προξενείο και αύριο-μεθαύρ ίο ελπί
'ζω να μου το σiεί,λουν και θα το l;αχυδρομήσω αμέσως και στις δυο Τρ�εζες.
=

Κατά τα. άλλα �ίμαση� . σ,χετιrιά καλά τώρα, όμως δεν. μπορqύ.με ακόμη να ταξιδέΨ� ου μ ε: �Ιόwς τ11� . ψ�Ό�ξn.
·

'

'

·

·

·

·

, ..

Μaζ,; όt. ενοχωρεί :Πόλύ n καtάσταστι και στrϊν Κύπρσ και στ:ην Ελλάδα.
·
Χαίρω ΠΟ� γ ράφε �� διf�γ�ματα (ασφαλώς �αι ποιi)μcηα) και τα Πiριμένω.' Πρόσε
χε όμως·' την υγεία σου. Κάvε μόνο όσα μ:τtορείς. Mn Παρακουράζεσαι.·
·
·

·

1

. Γεια .καιι χαρά σ' όλο:υς σ.ας κί από τους τρεις μας:

Με τrιv αγάπΤJ μου
Κώστας

i l Νοεμβρίου 1 992 .
Α,γαπ11τέ μου .Νίκο,
' Πf]ρα τ11ν τελ ευταία σ'Wντομ11 επιστολή σου (27 ΟχτώβρΤJ)' και σ ' ευχαριστώ θερ
μότατα για τιζ Εγνόιες και τα τρεξίματά σου, Που έφεραν άμεσο αποτέλεσμα: Ήδr�,
από μερικές μέρες τώρα, άρχισα να · παίρνω τ11 σύνταξf� μου ταχτικά. Ελπίζω να μrι
δnμιουργ11θούν νέα εμπόδια.
·

·

'Μου φαίνεται πως τώρα είναι καιρός να μου δώσει «κατάοτdσ11» γ ια το βιβλίο
μου το Β ιβλιοπωλεί,ο τ11ς «Εστίας» και να μου στείλει την αξία των βιβλίων που πώ
λr�σε στα δυο-τρία τελευταία χρόνια. Τί μου εισnγείσαι να κάνω για το ζ'ήτnμα αυτό;
Με στενοχωρεί πολύ το Κυπριακό. Με τnν ανο11σία μας και με τΤ.Ι βοiιθεια των ξέ
νων το μπλέξαμε «σαν τα μαλιά τnς τρελλf�ς» ! Είδα πως οι αΠελπισμένοι του
«Μετώπου» προτείνανε στο. Γιάννο να. γίνει «Πρόεδρός» τους, αλλά εκείνος, καλώς
ποιών, απέρριψε τήν πρότασή τσυς. Θεέ μου, που πάμε; · Θα γίνουμε πάλ ι ραγιάδες
tων ΤqύρΚων; , . .
.

Περιμένω καλά νέα τους χαιρετισμούς μου

Με τnν αγάπn μου
Κώσ�ας
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4 Μάn 1993
Αγαπητέ μου Νίκο,
Χριστός Ανέστη .
Έχεις δίκαιο να παραπονιέσαι για την άργητά μου να σου γράψω και για τα πα
ράπονά μου για τη ν υγεία μου. Όμως δεν γίνεται αλιώς. Έτσι είναι η πραγματικότη
τα. Έχω χίλια δυο προβλήματα με την υγεία μου : πότε τούτο, πότε εκείνο με κατατρέ
χε ι. Και βέβαια γι' αυτό εμποδίζεται η αλληλογραφία μου. Προσπαθώ να κάνω ό,τι
μπορώ. Και κάτι περισσότερο.

ΧάρΤJΚα με τα καλά σου νέα - τα γαλλικά και τα ελληνικά. Συνέχισε με κέφι και σφρί
γος την εκδοτική σου απασχόληση, με παλαιά και νέα σου, με πεζά και ποιήματά σου. Λυ
πούμαι μόνο που δεν τα παρακολουθώ όλα κι από κοντά. Όμως έμαθα να περιμένω.

Ό σο για μένα, τί να σου πω. Όλο και λέω «δεν μπορώ», κι όλο αναβάλλω. Κι'
έχω τόσα γύρω μου μέσα σε φακέλλους και files και ράφια και συρτάρια. Και μέσα
στο κεφάλι μου. Αλλά πιάνω το ένα κι αφήνω το άλλο, και τίποτε δεν κάνω, δεν τε
λειώνω τίποτε.
Όμως θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό για κάθε μέρα που σrικώνουμαι και βλέπω το
φως (κι ας είναι θαμπό για τα μάτια μου), κι αναπνέω το πρwινό αγεράκι. Και δοξά
ζω το Θεό . Κάποτε μάλιστα τυχαίνουν και μέρες που δεν πονώ καθόλου σωματικά
και που δεν πηγαίνω στους γιατρούς ! Αχ αυτοί οι γιατροί, μας είναι απαραίτητοι.
Βέβαια ελπίζω να μου στέλνεις πότε-πότε κάτι από τις νέες σου εκδόσΗς. Θέλω
να συμμετέχω στην εργασία σου, τουλάχιστο απολαμβάνοντάς τη.
Θερμούς χαιρετισμούς σε σένα και στη Χρύσω και στα παιδιά σας από την Ελέ
νη, την Παναγιώτα και μένα.
Με την αγάπ�ι μου
Κώστας

5 Ιουλίου, 1993
Αγαπητέ μου Νίκο,
Ελπίζω και εύχομαι εσύ,
όλοι καλά, τώρα και πάντα.

τι

Χρύσω, τα παιδιά σας και τα παιδιά τους, να sίστε

Είμαστε και μεις σχετικά καλά τώρα, εχτός από τις συνηθισμένες μικροαρώστιες
μας (δόντια, μάτια,. χέρια, πόδια κτλ). Δόξα τω Θεώ.

Τί γίνεται με τις εκδόσεις σου, γαλλικές και ελλnνικές. Ιδιαίτερα, πως πάει τι έκ
δοση των «Ερωτικών» σου με εικόνες του Βαρλάμου. Ελπίζω να προχωρεί κανονικά.
Στο δικό μου πόνημα, «Το Βασιλόπουλλον της Βενεδιάς», ο Κύπριος χαράχτης Χα
μπής εργάζεται για τέσσερα χρόνια τώρα, κι ακόμη να τελειώσει! ...
Ονειροπολώ για ένα ταξίδι μας στr�ν Κύπρο και στr�ν Ελλάδα κατά το φθινόπω
ρο. Αλλά δεν ξέρω αν θα το πραγματοΠοιήσούμε. Ωστόσο,' ονε,ιροπώ κα.ι κάνω σχέδιά.
Θερμούς χαιρετισμούς κι από τους τρεις μας σ' όλους σας. Περιμένω καλά νέα σου.
Με τnν αγάπn μου
Κώστας
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3 Αυγούστου, 19,93
Αγαπr�τέ μου Νίκο,
Μόλις πήρα το τελευταίο (29 Ιουλίου) γράμμα σου με τα όχι και τόσο ευχάριστα
εκδοτικά νέα σου. Αυτά παθαίνουν όλοι οι πένΤJτες συγγραφείς. Αλλά εσύ τουλάχιστο
έχεις εξασφαλίσει ως τώρα υποσχέσεις για τυπογραφικά �οκίμια. Περίμενε. . . Εγώ πε
ριμένω τρίeχ χρόνια, και, πάμε τώρα �ατά το τέταρτο ! Ο Θεός βαηθός.
«Η Κοιλάδα του Ήλιου» υπόσχεται πολλά - ο τίtλ0ς της τουλάχιστο. Γειά σόυ
και �αρά σου.
·

1
Οι γιατροί μας έδωσαν τnν άδεια να ταξιδέψουμε κατά το ΦθίVόπωρο, ' αν βέβαια
δεν μας τύχει καμιά αναποδιά ως τότε, αρώσtια ή άλλο εμ:ιτόδιο . Ο γιατρός μου ιδιαί
τερα φοβάται πολύ για τα φαγητά στην Ελλάδα κό,ι στrιν Κύπρο, που συνήθως είναι
πολύ αλμυρά. Και το άλας (όπως και η ζάχαρη) απαγορεύεται για μέν-α.

Όταν θα είμαστε στnν Αθήνα θέλω να επισκεφτώ τΘ δοντογιατρό Άγγελο Ζεμένί
δη; τnλ. 65 1 8830 - Περικλέους 23 Χολαργός 155.:.6 1 , Αθήνα, που μου διόρθωσε τα δό
ντια την; τελευταία φορά που ήμουν εκεί. Τον χρειάζομαι και τώρα. Και θέλω να τον
ειδοπθιήσω να μόυ ορίσει βuζιτα . . Σε παρακιαλώ Ύράψε μου τη διεύθυνση και το τnλέ
φωνό του γι;α να επιΙGοινωvi�σω από τώρα μαζί του .. Θα χαρώ πολύ να · μου γράψεις
αμέdως.
Τί γίνεται μΈ το βιβλίο μου που έβγαλε πριν τρία Χρόνια η «Εστία», δεν ξέρω
ακόμη. Δέν έχω ως τώρα καμιάν είδηση από την κ. Καραϊtίδου. Ξέρέις εσύ τίποτε για
to ζnτnμα αυτό;
Πολλούς χαιρετισμούς, κι από την Παναγιώτα και τnν Ελένη, σε σένα, στn Χρύ
σω και στα παιδιά σας.
Με την αγάπη μου
Κώστας

23 Αυγο'()στου, 1 .993
Αγαπ11τέ μου Νίκο,

'

'

Γ

Πnρα την επιστολή σου τnς 1 3ης Αυγούστου και σ' ευχαριστώ.
Μόνο που βιάστ11κα να σου αναγγείλω πως το Φ0ι νό:τtωρο θα ταξιδέψουμε τάχα
στην Κύπρο και στην Ελλάδα, ενώ «άλλαι μεν βουλαί των ανθρώπων, άλλαι δε Θε
ού» , - ή καλύτερα «άλλαι δε ασθενειών» ! Πάλι κάτι με έπιασε τwρα πολί, οδυνηρό,
που δεν μου επιτρέπει σχεδόν να περπατi}σω διόλου. Και μαζί με όλα τα άλλα, καθι
στά πολύ ριψοκίνδυνο το ταξίδι, κι επομένως απραγματοποίrηο. Το αναβάλαμε «επ'
αόριστον». Δυστυχώς ...
Ευχαριστώ για τ11, διεύθυνση tου Α.Ζ. Θα τ:η χρrησιμοποιήσω ό-uαν χρεεαστεί..
Οι αδελφές μου κι' εγώ ευχόμαστε σε σένα και στη Χρύσω καλό ταξίδι σtην KρiJ·
τη, ευχάριστη διαμονiι εκεί και καλό γυρισμό.
Με την αγάπη μου
Κώστας
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2 6 Νοεμβρίου, 1993
Αγαπ11τέ μου Νίκο,

Η Ελέν11, 11 Παναγιώτα κι' εγώ σου ευχόμαστε χρόνια πολλά και καλά για τ11
γιορτή σου, που έρχεται σε λ ίγες μέρες.
Και με τ11ν ευκαιρία αυτή που μπορώ και σου γράφω, ευχόμαστε και οι τρεις μας
Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 1 994 σε σένα, στ11 Χρύσω και στα
παιδιά σας. Φέτος δεν θα μπορέσω να γράψω κάρτες Χριστουγεννιάτ ικες.
Χαρήκαμε πο-λυ με το διορισμό .του Γιάννου. Συγχαρ11τήρια. Και σ' ανώτερα.

Η κατάστασ11 τ11ς υγείας μου μένει 11 ίδια. Όμως μάχουμαι. Δεν τα βάζω κάτω.
Βέβαια. . . σέρνουμαι. Το σπουδαίο όμως είναι πως νιώθω ακόμ11 τους πόνους και
αντιδρώ.
Τι γίνεται με τις εκδόσεις σου; Η δική μου θα πάει ως το τέλος του 1 994 . Και να
δούμε . . . .
Γεια και χαρά και δύναμ11.
Με τ11ν αγάπ11 μου
Κώστας

Οί δμιλrιτές στή σνyκέvτρωσrι πού έγιvε γιά τόv Κ. Προνσfί.
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Σt.ον Δρα ΚΥΡΙΑΚΟ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟ Υ
29 του Ιούλη, 1 976
'Αγαπrιτέ μου Κυριάκο,
�'Uχαριστφ γιa τ;ις έη;ιgτολές σου. Ά�διαί,τερq

' λά σου λό.γω για τοβιβλίο μς:η;J.

·

q'

εvχαριστω θερμότατα για τa κα·

·

·

,

Τό καλμτsρο νέο Που π!flρα emό τn:ν Κύπρο τον t·ε�ε:υταtό ·καιρό. είναι πώς εβαλες
μπροστ;α τό β' μ�ρος tοϋ Γ' ;ι;όμου τοϋ ,ερ:γου σου και eα ;ιό ?κδώσεις, κqτα τό ,1 977. 'Ο
Θεος βοηθός! και κατόπι έλπίζω, κι ' εύχομαι να μπορ'έσεις ' να όλοκλnρώσεις τό εργο
'με to σστούδ<Ιιότατο Δ' t6μο. ΣoiJ εύχομαι ύγεία και δύναι±n, αλλa. και καλ't] τύχη.
Ι

.

,

ι

,

Ι

,

ι

j

'

(

. :Περιμένω με μεγάλο Ε:νδιαφέρο τn νέα μονογράφία σου, <«Η κ�ταγωγn των ΤουQ"'"
�.��υπρ�ων και τό ΙςυπριαΚό».

'Αλλά, τι γίνέται τώρα σi:Τιν Κύπρο ούτε ξέρω ούτε καταλαβαίνω. Τό , Κυπριακό
τό θάψ�με έμεϊς με τις ανοrισίες μας, και φοβούμαι πω� ακόμη δε βάλαμε μυαλό. Κι'
ετσι δίνουμε στούς ξένους τό δικαίωμα να μας Ci.γνοούν και να μας περιφρονούν και
, να μας καταπολεμούν. Πάλι ρωτάω: :πού παμε; . . .

0 Η Μ�λφή μου κι Ε:γώ ευχόμαστε στn γυναίκα σου και σ ε σένα ύγεία και κάθε καλό.

Μ' αγάπτι
Κώστας

29 Νοεμβρίου, 1 976

· Άγαπ:r:ιτέ μοv Κυριάκο,
, Π n ρα .πριν λίγες μέρες τnν- πολύτιμη εργασία σου <�·Η Καταγωγn tών Τουρκοκυ
πρίων κ�ι τό Κυπριακό», και τn διάβασα με μεγάλο ενδιαφέρον. Σ ' ευχαριστώ και σε
συγχαίρω. Πρόκειται για μια πρωτότυπη μελέτη με τολμηρό. συμπεράσ1.ι;ατα, πού σί
γουρα Θα Κrινiισει τα λιμνασμένα νερό. της πολί,τιΚ'ης και ιστορικiiς σκέψής στiιν Κύ
Jtρο. Κι αυτό Θα εtναι καλό - για να δημιουργηθεί σοβαρ:i} συ�iιτηση σ' ευρύτερό κύ
κλο, ανάμεσα σωuς έκ.εϊ «άρμόδιους» τουλάχιστο . ("'Ομως, δεν μού λες, ποιοι είναι
αuτοι αι «άρμόδtοι»; . . . )
'

.

'Ελ:πίζ@ πώς θa βρεθεί τρόπος να κυκλοφορiισει και σέ ξένες γλώσσες fι μελέτη
α'Uτiι , στ' άγγλιΉJa tδιαίτερα, ώστε δσα γράφεις να γνωριστούν από τό διεθνές κοινό.
Εύχομαι σε σένα κα,ι στi] γυναίκα σου Καλά. Χριάτούγεννα κι ευτυχισμένο τόν
καιvούργtο χρόνο.

Μ' ζχγάπn κωστας

. 1
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Άγαπrιτέ μου Κυριάκο,
Σ' ευχαριστώ για το ευγενικό σου γράμμα, το τόσο άπελπισμένο a.λλα και τόσο
έλπιδοφόρο. Χαίρω που f] τραγωδία (τiiς Κύπρου και f] δική σου) δέν σέ γονάτισε,
aλλα σέ δυνάμωσε μέ πείσμα, μέ πίστrι και μέ άποφασιστικότrιτα, για να τελειώσεις το
,
εργο σου. και θα τό φέρεις εις αίσιον πέρας, εlμαι βέβαιος. και θα σέ ε1.Jγνωμονε'ί γι
αυτό f] Κύπρος, - εlιiαι και γ ι ' αυτό βέβαιος.
Έλπίζω να σέ tδω κατα τi]ν aνοιξrι στi]ν Κύπρο, για να σοϋ σφίξω θερμα τό χέρι
και να τα ποϋμε μέ τiιν άνεσή μας. Βλέπεις, μέ πΤ;ρε και μένα τό δριο f]λικίας, και
κατα τα Χριστούγεννα aφυπηρετω aναγκαστικά. Κάτι λέγεται για κάποια «σύνταξrι» ,
όμως τίποτε όριστικο aκομrι. Ώστόσο θα εχω δλο τόν καιρό στiι διάθεσή μου για διά
βασμα και γράψιμο. Έπίσης λογαριάζω, δ.ν κατορθώσω να ύπερνικήσω όρισμένες
γνωστές δυσκολίες, να Επισκεφθώ τiιν Κύπρο και τiιν Έλλάδα. Γι' αυτο σοϋ λέω πώς
μπορεί να συναντrιθοϋμε κατα τiιν aνοιξrι. Ό Θεός να δώσει.
Πιστεύω πώς θα σοϋ εχουν Mn στείλει άπο τiι ΒιβλιοθiJκrι τοϋ Έλλrινικοϋ Κολ
λεγίου τα χρi]ματα για τό βιβλίο σου. Τους εlπα, μόλις μοϋ εγραψες.
Μέ τiιν εύκαιρία αύτiι οί αδελφές μου κι έγώ εύχόμαστε σέ σένα και στiι γυναίκα
σου χαρούμενα Χριστούγεννα κι Ευτυχισμένο τό Νέο 'Έτος.
Μ; aγάπrι
Κώστας

Λευκωσία, 9 Ιουνίου, 1984
Αγαπrιτέ μου Κυριάκο
Είμαστε (οι αδελφές μου κι εγώ) από δυο σχεδόν μήνες στrιν Κύπρο, και κάθε μέ
ρα μάταια προσπαθώ να σου τrιλεφωνήσω: αλλά το τrιλέφωνό σου δεν απαντά ! Υπο
θέτω πως θα λείπεις από τrι Λεμεσό. Σε δυο μέρες αναχωροvμε για τrιν Αθήνα, και κα
τά τις αρχές Ιουλίου θα γvρίσουμε στrιν Αμερική.
Λυπούμαι που δεν έχουμε συναντrιθεί. Έχουμε τόσα να πούμε, παλιά και νέα !
Λογαριάζω βέβαια να ξανάρθω σύντομα, όμωϊ δεν ξέρω πόσο «σύντομα». Αλλά εύχο
μαι πάντα σε σένα και στrιν αγαπrιτή Νίτσα υγεία, χαρά και κάθε καλό. Ιδιαίτερα εύ
χομαι σε σένα τώρα να απολαμβάνεις ικανοποιrιμένος τους καρπούς του μακρού
πνευματικού μόχθου σου και να συνεχίζεις αδάμαστος τη λαμπρήν εργασία σου.
Μ' αγά�rι
Κώστας Μ. Προυσ�ς
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Αγαπnτέ μου Κυριάκο,

27 Ιουλίου, 1 984

Τό γράμμα σου τnς 26nς Ιουνίου το βρi]κα . εδώ όταν γύρισα πριν δυο βδομάδες.
Βρnκα και τον Ε' τόμο της ΑΚΕΠ, και σ' ευχαριστώ θερμότατα. Μόλις τώρα ταχτο
ποιnθnκα κάπως κι άρχισα να μελετώ το λαμπρό βιβλίο σqυ, για το οποίο, σε συνδυα
σμό με τους προnγούμενους τόμους του, θα γράψω εκτεταμένα. Το όλο έργο αποτελεί
τn σnμαντικώτερn συμβολή στnν κυπριακή βιβλιογραφία κατ.ά τα τελευταία χρόνια, και πρέπει αυτό να τονιστε ί, ξανά και ξανά. Είσαι άξιος τnς ευγνώ μοσύνnς τnς Κύ
πρου κι όσων μελετούν �αι ενδ1;αφέροηqι σοβαρά για τnν Κύπρο. Γεια και χαρά σου !
Ο Θεός να σου δίνει δύνaμn Κ:αί χρόνια.
1
Περιμένω και τα «Λαογραcp ι�ά Κύπρου» που μαθαινω πως ,έχουν nδn κυκλοφορήσει.
'

·

·

Εύχομαι σε σένα και στn γυναίκα σου υγεία, χαρά και κάθε καλό.

Με την αγάπn μου
Κώστας

24 Αυγούστου, 1 984
Αγαπnτέ μου Κυριάκο,

Πiιρα τnν επιστολή σου τnς 13nς Αυγούστου και τα Λαογραφικά Κύπρου, και σ '
ευχαριστώ θερμότατα.

'Εχεις δίκαιο για το Σχόλιά σου στον Ε' τόμ. τnς ΑΚΕΠ : συχνά προβάλλεις και
νούργιες απαντήσεις σε παλαιά ερωτήματα, και κάνοντας διαφορετικές σκέψεις προ
τείνεις νέες λύσεις σε πολλά προβλήματα. Τα περισσότερα Σχόλια σου είναι μικρές
μελετες, ανεξάρτnτες, που μπορούν να σταθούν μόνες τους. Όμως και το μάζεμα του
υλικού, n ο ρθή ταξινόμ11σn και μετάφρασή του έχουν μεγάλn σπουδαιότnτα. Η σύλλrι
Ψn του όλου έργου είναι μνnμειώδnς και εχτέλεσή του υποδειγματική. Γεια και χαρά
και δύναμn να έχεις πάντα.
·· Για τα Λαογραφικά σου θα γράψω όταν τα (ξανα) διαβάσω όλα. Σε συγχαίρω
όμως από τώρα και σ' ευχαριστώ. Για τnν ΑΚΕΠ γράφω τώρα.
Θερμούς χαιρετισμούς.
Με τnν αγάπn μου
Κώστας

Στον ΦΡΙΞΟ ΒΡΑΧΑ

1 του Φλεβάρrι, 1 964
Άγαπnτέ μου Φρϊξο,
Δεν εχω νέα σου απο βδομάδες, aλλa καταλαβαίνω τους λόγους. Σοϋ εύχομαι πί
στn και δύναμn και ύγεία.
Παρακολουθώ - δσο μπορώ νa παρακολουθώ - με αδnμονία τiJν κατάστασn στnν
Κύπρο. οι εδώ έφnμερίδες, τώρα με τi}ν πιθανn aνάμειξn της Άμερικi; ς, παρουσιάζο
νται aκόμn πιο φιλότουρκες και προκατειλnμμένες. "Όχι μονάχα τa σχόλιά τους aλλa
κι' αυτες aκόμn οι εtδήσεις τους εlναι slanted and prejudiced against the Greek
Cypriotes. "Ίσως νa ύπάρχουν και μερικες εiJνοϊκa διατεθειμένες γιa μας, δμως δεν εtδα
καμιa άκόμη. Παρακολουθώ 4-5 έφημερίδες (και 4-5 περιοδικά) - δεν μπορώ βέβαια ν'
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άγοράζω περισσότερες. Προσπαθώ, ώστόσο, νa γράφω δπου μπορώ καί νa διαφωτίζω
- στηριγμένος σ' δ,τι ξέρω καί στο ύλικο που μοϋ στέλνεις (δnλ. το Supplement).
Το Supplement 5 fιταν το σχετικό. καλύτερο. Θa fιθελα νa εtσnγηθώ τa Επόμενα
άρθρα (καί άλλα άνάλογα) νa τυπωθοϋν σε φυλλάδιο καί να σταλοϋν κατa χιλιάδες
εξω «δπου δεϊ» . Άναφέρομαι στa άρθρα των: Le Couπier (σ. 9), Sunday Citizen,
Observer, The Quardian και Daily Herald (σ. 10- 12).
Σήμερα πfiρα δυο φυλλάδια τfiς ΟΕΛΜΕΚ. Το ενα, γιa τn γενικn κατάσταση της
Κύπρου, είναι πολυ καλό. 'Αλλα ή άπάντησn στους Τούρκους δασκάλους εΙναι κάπως
άδύνατη. Θa χρησιμοποιήσω και τa δυό , tδιαίτερα το πρώτο. Amo θa Επρεπε νa τό
τυπώσετε σε χιλιάδες και να τό στείλετε άμέσως εξω. Να τονίσετε δμως άκόμη περισ
σότερο πώς οί συνθf\κες εγιναν χωρίς τn θέληση τού Κυπριακού λαοϋ. 'Επίσης, στn σ.
2 μέρος d) να τονίσετε πώς τα <φurely Turkish villages» είναι σκορπισμένα σ' δλη τi]ν
Κύπρο (κι ' ετσι δεν μποροϋν ν' άποτελέσουν τον πυρf\να ξεχωριστού κράτους).
τα δυο φυλλάδια τfjς ΟΕΛΜΕΚ δεν εχουν ούτε τον τίτλο ττ�ς ούτε τi] διεύθυνσή
ττ�ς ούτε τόπο καί f�μερομτ�νια αποστολής ! Ούτε καν ύπογραφiι εχουν στi)ν έπιστολi]
σας σε μένα! Καλά, έγώ ξέρω από πού προέρχονται, άλλα οί άλλοι; . . . Α-Uτα είναι πα
ραλείψεις που αφαιρούν άπό τn δύναμτ� και τnν άξιοπιστία των εγγράφων αυτων.
Περιμένω νέα σου, άν μπορεϊς νa μοϋ γράψεις. Χαιρετισμο'\Jς άπ' δλους, σ' ·δλους.
Μ' άγάπΤJ
Κώστας

Στον ΧΡΙΣΤΑΚ Η ΚΑΤΣΑΜΠΑ
4 Φεβρουαρίου , 1 988
Αγαπτ�τέ μου Χριστάκrι,
Ελπίζω και εύχομαι να είσαι καλά.
Σ' ευχαριστώ και πάλι για ττ�ν προσωπική σου φροντ�δα σττ�ν αποστολή τoti
«Φ» . Τον παίρνω ταχτικά τώρα. Και μου φέρνει όλα τα νέα ττ�ς Κύπρου, καλά και κα
κά. Και τα κακά πλεονάζουν, δυστυχώς. Οι εκλογές των δυο επόμενων εβδομάδων
φοβούμαι πως δεν θα φέρουν τίποτε καλύτερο. Χρειάζεται ανακάθαρσn. Ο Θεός να
βάλει το χέρι του ...
Στο μεταξύ κοίταξε τί κάνου_ν τ ι ]'_<?'!-'_ρJ<. ί�_ και n Δ!:Α&ρ_ι:��Ό_γ_�un _ «διαφώτισn» κα ι
το συμφέρο τους αμοιβαία, - ενώ εμείς «καθείiδομεν τον yήδυμον» ! . .. (ΒΜπε το εσώ
κλειστο απόκομμα).
_

Σ' ευχαριστώ και για τα κυπριακά βιβλία ΠΟ'\J μου στέλνεις . Είναι για μένα rι άλ
λn όψn του Κυπριακού νομίσματο ς: rι ευχάριστrι, n πνευματικi) . Μολονότι τις μεγάλες
εκδόσεις (Χρ. Ανδρέου Ανθολογίες, Μόντrι Άπαντα, Βασ. Μιχαrιλίδrι Άπαντα, Ημερο
λόγια 1988, κλπ) δεν τις βλέπω, όμως «εξ όνυχος τον λέοντα». Χαίρουμαι και μέ τα
λίγα καλά έργα που πέφτουνε στα χέρια μου.
Όπως αντιλαμβάνομαι, το μελέτnμά μου για τnν «Πορείά μιας Εποχής» του Μιλ
τιάδn δεν άρεσε σε μερικούς, και με ... απείλησαν πως θα γράψουν εναντίον μου ! Κα
λώς να ορίσουν. Όμως δεν είδα ακόμn τίποτε. Αν κάτι σχετι%ό δnμοσιευτεί (και σε
άλλn εφnμερίδα), σε παρακαλώ να μου το στείλεις.
Θερμούς χαιρετισμούς κι από τις αδελφές μου.

Με τrιν αγάπrι μου
Κώστα Μ. Προυσiις
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Κ� ΚώνΘiαvτιvίδnς .,,... «:(Νέος) ΚιJπριακός Φύλαξ»

Κ:όρός :Σχωι�,'ρ ινίδ�ς - «Ελευ�ερία»
11

111

ι

'

f

Μελή,ς Νικολaίδ1;1ς � «Ηχώ τrις Κύπρου» '
' 1

,.

Κ�σtα� Ασσιώτnς - «Νέο'ζ �υπριακός �λ�ξ>;, «Π'��ϊvi!», «Ελευθερία»
.
.. �ρ: Γαλατ?ΠQιJλος :-- «Πα�ια�ά Χρονικά»,, <�Πqλιiική Επιθεώρrισις»
,ΖCΧ:Καρίας Σα;>rcrιρίου - «<Ι!ύ.ξ Αάξ�>
Ν. Σαμψών -'--- «Μάχn», .(κα.ι άλλες εφrιμε�ίδ9ς)

1

· Αντώνης Φαρμακίδnς - <�Αλήθεια» (και άλλες 1εφη μερίδες)
:Δ11 μ. Δrιμr�τριάδrις - «Χρόνοζ»
Νίκος Γιαβόπουλος, Χρ; Βάτrις, Κώστας Σκελέας - «Νέος Άνθρωπ�ς>>

Είναι και άλλοι π:ου δεν τους θυμούμαι τώρα, ιδιαίτερα όσοι εξέδιδαν εφrιμερίδα
στις επαρχιακές πόλεις (Στυλιανός Χουρμούζιος, κ.ά.) καθώς και . οι εκδόσeις των αγ
γλόφωνων (γιατί όχι και των τουρκικών και αρμενικών;) εφημερίδων (π.χ. ο Pusey
κ.ά.).
·

Επίσrις, ελπ.ίζω να γράψω για to έργο «Ιωάνν1ί)ς Κισσονέρyης.» (μια παλιά μαθiι
τρια μιου -μού έστειλε τrιν ·ελλrινικiι έκ.δοσn), και για το αξιοσημείωτο �<Σrιμείο», που
Περιμένει να το μελετήσω. Ίσως .και για άλλα, όπως το τελευtαίό βιβλίο ,τ0υ Γ.·Φ. Ηιε
ρίδrι. Είναι, ξέρεις, ο διrιγrιματογράφος τώρα τrις Κύπρου ρar excelle:nce. Το:ιΗ1ξίζει.
Η πρόσφατrι πο�ιτική αλλαγή στrιν Κύπρο δεν έχει μεταβάλει' «επί τα βελτίω» τrι
.
γενική κατάσταση εκεί, κι ούτε έχει επrιρεάσει ευνοϊκότερα τrιν εξωτερική ·eμφάνισή
μας. Όλο και «Πιο βαθιά κατρακυλούμε στου κακού τrι σκάλα» , όπως λέγει ο ποιnτiις,
χωρίς όμως, αλίμονο'! , να οραμ;ατίζεται για μας «ένα ανέβασμα ξανά να μας καλεί»
προς τrι λύτρωσn και Ίi'Yl 1μεγαλοσύνn ! . . .
Κρίμα . .. . Συνέχισε ό.μως εσύ άφοβα και σταθερά τον ωραίο αγώνc;ι. σου, γ ι α ν α ξυ
�νήσει � ια ο καλός λαός τrις Κύπρου και ,να δράσει ορθά και αποτελεσματικά. Ο Θε
ος να δωσει. . .

Μ ε τnν αγάπrι μου
Κώστας Μ. Προυσής
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20 Φεβρουαρίου, 1 990
Αγαπητέ μου Χριστάκη,
Εσωκλείω, ένα μελέτημά μου για το τελευταίο βιβλίο του Κ. Χατζηιωάννου. Έτσι
τώρα έχεις αρκετές εργασίες μου για πέντε έξι εβδομάδες. Την επόμενη εργασία μου
θα σου τη στείλω από την Αθi)να.
Όπως σου έγραψα και την περασμένη βδομάδα, σε παρακαλώ να δώσεις οδηγίες
να σταματi]σουν να μου στέλνουν τον «Φιλελεύθερο» από την πρώτη του Μάρτη, για
τί στις 8 του Μάρτη 1 990 αναχωρούμε για την Αθi]να. Θα μείνω εκεί περίπου ένα μi�
να, για να ιδώ πότε επιτέλους θα τελειώσει το βιβλίο μου, που τους έδωσα προς έκδο
ση πριν από δεκαπέντε μi)νες ! Είμαι πολύ στενοχωρημένος για την αδικαιολόγητη αυ
τή καθυστέρηση.
Ελπίζω το Πάσχα να είμαστε στην Κύπρο, όπου θα μείνουμε μέχρι τις 20-25 του
Μάη. Έτσι θα έχουμε αρκετό καιρό να συναντηθούμε επανειλημμένως και να τα πού
με με την άνεσή μας. Στο μεταξύ σε παρακαλώ να μου φυλάγεις τους
«Φιλελεύθερους» που θα έχουν κάτι δικό μου.
.
Με ανησυχεί πολύ n κατάστασn στnν Κύπρο. Β έβαια φταίνε και οι ξένοι, αλλά
πολύ περισσότερο φταίμε εμείς για τα χάλια μας. Δεν έχουμε ούτε σκοπό ούτε πρό
γραμμα καθαρά καθορισμένο, μιλούμε αντί να δρούμε, τρωγόμαστε αναμεταξύ μας
αντί να ομονοούμε, μεγαλώνουμε τα υλικά κέρδη μας αντί να αγωνιζόμαστε τίμια,
αδελφικά, ενωμένοι για τα ύψιστα συμφέροντα τnς Κύπρου. Τα κοσμοϊστορικά γεγο
νότα που γίνονται τους τελευταίους μi]νες, μπορούν πολύ να μας βοηθi]σουν στην ορ
θi] και σίγουρη και όχι πολύ μακρινi] λύση του Κυπριακού, - αν είμαστε έτοιμοι για
οργανωμένη, συστnματικi] και ενωμένη δράση, και θυσίες προσωπικές και: παγκ'ύ
πριες. Πιστεύω να διάβασες .το -λόγο που έκανε ο Νέλσον Μαντέλα στο CAPE TOWN
την πρώτη μέρα της απελευθέρωσi]ς του από τη φυλακή. Αυτi] την ομιλία, το δεύτερό
της μέρος, ιδιαίτερα, πρέπει να τη διαβάσουν και να την ξαναδιαβάσουν όλοι οι Κύ
πριοι, μικροί και μεγάλο ι, άρχοντες και αρχόμενοι, και να την εφαρμόσουν πρq.χτικά
στην Κύπρο και για την Κύπρο. Εισηγούμαι να τη δημοσιεύει κάθε βδομάδα - έστω
κάθε μnνα - ο «Φιλελεύθερος» και όλες οι άλλες εφημερίδες της Κύπρου «Προς γνώ
σιν και συνετισμόν» . Πολλά και καλά μπορεί να μάθει η Κύπρος από τον Μαvτέλα,
προπάντων για τις ευθύνες του ατόμου και του συνόλου στον αγώνα για τtιν εσωτερι
κή τάξη και αξιοπρέπεια, για την εσωτεριΚ'ή πειθαρχία και έντιμη θεώρηση της αλi�
θειας, με τελικό σκοπό την πραγματική ελευθερία (του ατόμου και του συνόλου), την
ειρ'ήνη και τη δικαιοσύνη. Το είπα και στnν αρχi]: σίγουρα οι ξένοι ανακατώνουν τον
Κυπριακό σκανδαλωδώς, όμως n τελική έκβaσή του , εξαρτάται από τους Κυπρίους.
Μακρηγορώ. Όμως ο πόνος της Κύπρου με παιδεύει καθημερινά.
Σου εύχομαι υγεία, χαρά και κάθ� καλό. Και καλi] αντάμωση.
Με τnν αγάπη μου
Κ.Μ. ΠρουσrΊς
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26 Οκτωβρίου, 1991
Αγαπnτέ μου Χριστάκn,
Ευχαριστώ για τ' αποκόμματα που μσυ έστειλες καθώς και για τις αγγελίες
προγράμματα για τις πρόσφατες γιορτές στrι Λευκωσία. Μου είναι ευχάριστο και συ
γκινrιτικό να μαθαίνω τις αναμνr�στικές αυτές εκδnλ.ώσεις για τ11 Λευκωσία και για
τnν Κύπρο ολόκλrιρ11.
·

Ιδιαίτερα όμως σ' ευχαριστώ για το απόκομμα από το «Φ» τrις Srις Σεπτ. 1991 με
το πολ� τψnτικό για μένα σ�μείωμα του αγαπnτού μας Μιχ. ,Πασιαρδή. Δεν το είδα
πρωτύτε'ρα, γιατί δεν πiιρα το «Φιλ.» τrις μέρας εκε'ίινnς, που θα χάθnΚε στο ταχυδρο
μεtο. Σε παραΚ�λώ να ευχαρισtήσεις θερμά εκ μέρους μου τον Πασιαρδή για τα καλά
του λόγια. Πάντα τον διαβάζω με ενδιαφέρον και αγάπn. Ιδιαίτερα αναφέρω τώρα τα
«Στον παλμό» τιης 13rις Σεπτ. με το σιiγκινrιτικό «τnς Τρίχας το γεφύρι» που :ιτερνά
τώρα rι Κύπρος και τα τρία στοχαστικά σrιμειώματά του για το Σεφέρη στις 20,2 1 και
22 Σεπτ. Ο Μιχάλnς Πασιαρδής είναι ποτισμένος από τrιν πιο γνήσια φλέβα της Κύ
πρου. Να μας ζήσω
.
. Σ ' ευχαριστώ και για τα βιβλία που κατά καιρούς μου στέλνεις. Τα διαβάζω με
μεγ.άλn μου ευχαρίστnση, και προσπαθώ να γράψω γι' αυτά. Όμως συχνά δεν μπορώ,
γιατί τελευταία αδυνάτισε πολύ η όρασή μου και με μποδίζει πολύ στο γράψιμο. Γι'
αυτό και τώρα σου γράφω με τη γραφομηχανn που μου έρχεται ευκολότερα: κάνω λι
γότερα λάθ11. Μόνο που πρέπει πρώτα να γράψω κάτ1ι με το χέρι κι έπειτα να το μετα
γράψω καθαρά στη γραφομηχανi). Γι' αυτό και σιωπώ τόσους μήνες τώρα.
Ωστόσο σiιμερα σου στέλνω ένα σύντομο σημείωμά μου για το πολύ σημαντικό
βιβλίο του Γ. ΓεωργiJ για το Σεφέρrι και την Κύπρο. (Σε παρακλώ, όταν δημοσιεύθεί,
να στείλεις ένα απόκομμα στο Γ. Γεωργiι, γιατί δεν ξέρω την τωρινiι του διεύθυνση).
Για «Τα καθ ' 11 μάς» σ' ευχαριστώ και σε συγχαίρω. Είναι γεμάτα πόνο και σο
φία, τόλμη και ρεαλισμό, μακροθυμία και πολυδιάστατες παρατηρiισεις, αλiιθεια και
εuθύτητα, καθαρiι σκέψη και τιμιότητα, ευθύνη και σοβαρότητα. Γράφεις με το μυαλό
σου Και με την καρδιά σου, με αντικειμενικότnτα και υποκειμενικότητα. Σε διαβάζω
κάθε μέρα και σε χαίρουμαι. Και σου εύχομαι υγεία και δύναμη, και πάντα να νιώθεις
χαρά που επιτελείς το καθiικον σου στο ακέραιο.
Φοβούμαι, πολύ φοβούμαι για την πορεία του Κυπριακού, εφ' όσον οι λεγόμενοι
«ταγοί» τρώγονται αναμεταξύ τους και δεν μπορούν ακόμn ν' ανυψωθούν πάνω
από τα κομματικά και τα προσωπικά συμφέροντά τους. Κι ο λαός τους ανέχεται !

Η νέα στiJλn που άνοιξες κάθε μέρα με. τους επτά σοφούς τnς Κύπρου, άρχισε κα
λά, όμως τώρα όλο και κατολισθαίνει (σtο μεγαλύτερό της μέρος) προς τη μετριότη
τα, την αμετροέπεια και το σκοταδισμό. Κρίμα! Μου θυμίζει το στίχο του Βάρναλη:
«Αχ, πούσαι, νιότn, πούδειχνες πως θα γινόμουν άλλος ! » .
μου.

Γεια και χαρά και δύνaμη. Γράφε μου κάποτε. Χαιρετισμούς κι από τ ι ς αδελφές
Με την αγάπrι μου
Κ.Μ. Προυσiις

29

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ

17 Δεκεμβρίου, 1 99 1
Αγαπητέ μου Χριστάκη,
Δεν είμαι αθλητής, όπως ξέρεις, ούτε καν φίλαθλος. Ωστόσο ο «Φιλελεύθερος»
και οι αθλητικές σελίδες του θα ενδιαφέρονται, ασφαλώς, για τα 100 χρόνια του
basketbal1 που είναι φέτος το Δεκέμβρη. Γι' αυτό εσωκλείω τις πρόσφατες σχετικές σε 
λιδες του «Boston Globe»! Ο αρμόδιος αθλητικογράφος μπορεί κάτι να σταχυολογή
σει απ' αυτές.
Σ ' ευχαριστώ θερμότατα για τις αγγελίες και τα προγράμματα των εκεί καλλιτε
χνικών γεγονότων. Τα χαίρομαι πολύ, - καθώς και τις δικές σου σύνωμες απόψεις
γι' αυτά.
Σου εύχομαι υγεία, χαρά και κάθε καλό, πάντοτε - ιδιαίτερα τώρα στις Γιορτές.
Καλά Χριστούγεννα, Καλiι Χρονιά.
Με την αγάπη μου
Κ.Μ. Προυσής

27 Δεκεμβρίου,, 1 992
Αγαπητέ μου Χριστάκη,
Ελπίζω και εύχομαι να είσαι καλά. Εγώ δεν νιώθω ακόμtΙ καλά και γι αυτό δεν
έχω γράψει. τίποτε νέο για το «Φιλελεύθερο». Όμως διαβάζω πάντοτε μ' ενδιαφέρο,
και συχνά με πολλή θλίψt1 μου, τα νέα από την Κύπρο. Ιδιαίτερα για τ:η γλώσσα και
το Παvεπιστi�μιο, για τα σκάνδαλα και τα πολιτικά. Θάθελα να σχολιάσω μερι?:tά, σαν
για τη γλώσσα π.χ. Όμως δεν έχω το άρθρο τον Μπαμπινιώτη που έγιν? η αφορμiι και δίκαια - για την κατακραυγiι εναντίο του.
Πiιρα το «δίπλωμα» για τη βράβευσiιι μου και ευχαριστώ όλους. Μου το έστειλε ο
Ευριπίδης Αγκαστινιώτης (βαφτιστικός μου και γυιος εξάδελφού μου). Το1!.Ι ζiιτησα
και τη δικiι σου ομιλία αλλά δεν την είδε δrιμοσιευμέν11 πουθενά. Μπορείς να μου
qτείλεις αντίγραφό Της; - Για τα χρήματα φαίνεται πως ακόμη, υπάρχουν δυσκολίες
στη μετατροπi] των κυπριακών λιρών σε αμερικάνικα δολάρια.
Το «Φιλ.» τον παίρνω tαχτικά, μόνο που κάποτε ξεπέφτουν μερικές (πολύ λίγες)
εκδόσεις iι τμiιματά του. Π.χ. από τrιν έκδοση της Κυριακiις, 13 Δεκέμβρrι 1 992, έλειπε
το τμiιμα σελ. 1 1 -12, όπου δημοσιεύτηκε και μια συνένiευξη του αγαπητού Τrιλέμαχου
Κάνθου (όπως ανάφερε rι σχετικiι αγγελία σττιν πρώτη σελίδα). Και ξέρεις πόσο εν
διαφέρομαι για τον Κάνθο.
Είναι άθλια rι πολιΊJικi] κατάσταση σττιν Κύπρο σi]μέρα. Και φrι:<00 ί�ε κυρίως οι
«rιγέτες», αλλά και ο κυπριακός λαός που τους ανέχεται. Ο Θεός να β άλει το χέρι
Τ ου
·

.

Με τ11ν αγάπΤJ μου
Κ.Μ. Προ�σf]ς
Ευχαριστώ για το ττιλεφώνrιμά σοu πριν λίγrι ώρα. Πολύ το χάρτ�κά.
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4γαπnτέ
·,1•

7 Μαρτίου, 1 993

μου' Χριστάκn
Παρ' όλο πpυ τα άρωστα μάΊΤια μου μού κάνουν μαρτύριο το διάβασμα και το γρά
'
ψι�ό,, �'ψ:ως:, '<1οΌ στέλvω aήμερq δΌ ο 'aiημειώμaτά μου για τόν a)'απ11τό «Φιλελεύθερο» το ένα . μ�λιστα μεγ�λόύ,τσιΚού. Δεv μ;Jtορώ να κάθουμαι με . χέρι� δtμένα,· κι d:ς υποφέ"
·
'
Υπο(@ξQω περιοσότερο όταν δεν Κάνω τίπότε'.. . . '
ρω':
.
' λοιπό�, �ο μελέτnμά μου γ'ια τnν ελέυθερί� στrιρίζεtαι πάν� σ� μιa θaνμάσια �θνι
κiι ομιλtα του κύπριου καθnγnτiι . το:U Πανεπ ιάτn μ ίου Αθηνών Πασχάλη Κί.τρομ11λίδη:
tί,ναι ένα �εθvtΚό ευάγγέλ1ιο αλλά 'Και εθνικό {ρραγγ. έλιο. Εισnγούμαι ό «Φιλελεύθερός»
ν�Ή' ζnτ:ήσει' τrιν 'άδει:ςχ. tου. συγγραφέ<Dt-για να τη δ:rιμοd1 ιεόσει ολόκλrιρη ,σε σuνέχειες. κι
ακόμ1'!; να βρεθεί ένας ' Μαικiινaς που να χρηματοδοτnσει μιαν έκδοσή τnς σε βιβλ�ο που
· να Κ'\:J,:κλοφqρ;ήσι:;,ι σε χιλιά9ες αντίτυπα σ' όλο τον Ελλ'rινισμό, στrι� Κύπρο και στην Ελ
λάδα. Κι αυτά τά εισηγούμαι, γιατ,ί νομίζω πως έίναι ζωτικiις , σnμασίας γί,α τον ελλ:rινι
σμό,' όλοι οι Έλλnνες να τ:ο διαβάσουν το έργq αυτό και να ενωτισθούν το σοφό και θαρ
.g�λέο και ορθό. λόγο του συγγραφέα.

eci ε:�να'ι καλά το άρθρο μου να δημοσιευτεί σε τρεις συνέχειες όπως το χωρίζω
με πράσινα αστεράκια: Α" σ. 1-6 (αρχ.ή της σ.6), Β " σ. 6- 1 1 και Γ" σ. 12-15. Ίσως θα
είναι καλά .να δΎ.Jμοσιευτεί τώρα με τrιν ευ�αι�ία της εθνικi�ς γιορτής. (Όταν δημοσιευ
τεί, παιρ&,καλώ, να ' στείλεις απόκομμα της εφημερίδας στον: Καθηγητ'ή Πασχάλη Μ.
Κιτρομnλίδrι, Μάρκου Δράκου 4Δ, Αθnνα 1 1476, Ελλάδα) .
. Επίσr�ς, ελπίζω να γράψω για το έργο «Ιωάννr�ς Κισσονέργης» (μια παλιά μαθi�
τριά μ9υ μού έστειλε' την ελληνίκiι έκδbάη), και για το αξιοσr�μείωτο «Σnμείο», που
�εριμέvει να το μελετ'ήσω. 'Ισως κάι για άλλα, όπως το τελευταίο βιβλίο του :r.Φ. Πιε
ρίδn. Είν.αt, ·ξέQeι�; ο διnγηματογράφος tώρα τnς Κύπρου par excellence. Του αξίζει.
'
H: πρόaφcitn, πολιτικ:ιΊ αλλαyi� στην Κύπρο δεν εχει μεταβάλει «επί τα βελτίω» τη
γενικn· κατάσiαση · εκεί, κι ούτε έχει επηρεάσει ευνοϊκότερα την εξωτερικn εμφάνισή
μας. "Ολο και «Πιο βαθιά κατρακυλούμε στου κακού τη σκάλα», όπως λέγει ο ποιτιτnς,
χωρίς όμως αλίμονο ! , να οραματίζεται για μας «ένα ανέβασμα ξανά να μας καλεί»
προς ίtη λύτρωση και τrι μεγαλοσύνr� ! . . . Κρίμα . . . Συνέχισε όμως εσύ άφοβq. και σταθε
ρά τον ωραίο αγώνα σου, για, να ξυπνi)σει πια ο καλός λαός τrις Κύπρου και να δρά- .
σeι ορθά και · αποτελεσματικά. Ο Θεός να δώσει ...
Με την αγάπn μου
Κώ9τας Μ. Προυσ'ής

16 Μciίου, 1 993
Αγαπητέ μου Χριστάκη
Ευχαριστώ για όσα μου έατειλες: για τα βιβλία του Κ. Γιαγκοrυλλiι και του Σπ.
Μυλωνά (τους έγραψα σ�ντ0μες επιστολές), για τα δυο θεατρικά προγράμματα, και
για τη «Μν'ήμη Μικράς Ασίας». Πολύ ενδιαφέρουσες εργασίες.
· Έχεις δί�αιο για όσα γράφεις στο «Καθ' rιμάς» της 28 Απρίλη. Στσ.ν πνευμ<ιtικό
και . στον καλλιτεχνικό τομέα γίνεται πολύ καλi� δαυλιά στην Κύπρο, και πρέπει να
την προσέξει και να την ενισχύσει ο κόσμος εκεί, η Κυβέρνηση κυρίως. Είναι ένα
«ευαγγέλιο» που συ:χνά το εJCαναλαμβάνω, όπως ξέρεις.
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Εσωκλείω δυο στιμειώμωrά μου. (Νομίζω πως έχεις, αδτιμοσίευτο ακόμτι ένα
προ:r:�γούμενό μου, (τώρα βλέπω ότι δτιμοσιεύττικε, ευχαριστώ). Το ένα, για τους
«Αφροκενtριστές» (παρακαλώ να πεις στο Τυπογραφείο να προσέξει στον ορθό τονι
σμό ττις λέξτις, ιδιαίτερα στον τίτλο του άρθρου) είναι μετάφρασή μου. Παρακαλώ
επία:ης 11 πρώτη του σελίδα να στοιχειοθετηθεί στενότερτι από τις επόμενες_ του κειμέ. νου, ή με διαφορετικά στοιχεία. Πρέπει να ξεχωρίσει σαν Εισαγωγή . Το άρθρο θυμίζει
τον «Αβραάμ Ιμάμτι» που δnμοσίευσε ο «Φιλελεύθερος» και που το εσωκλείω. Πού
καταντήσαμε ! . . .
Το δεύτερο άρθρο, για τις «δωρεές στο Παγκύπριο Γυμνάσιο», νομίζω πως είναι
επίκαιρο ακόμτι - και ίσως ενδιαφέρει περισσότερο για τις οικονομικές «επιπτώσεις»
που μπορεί να φέρει.
·

Με τnν ευκαιρία αυτή σ' ευχαριστώ και πάλι για τα διπλώματα του Π . Γ. που πή
ρες για μένα. Μου τα έστειλε ο βαφτιστικός μου.
Ελπίζω σύντομα να σου στείλω ένα δυο μικρά μελετήματά μου για το «Φ». Τα
έχω μισοτελειωμένα, μόνο που πρέπει να τα καθαρογράψω .
Με αντισυχούν πολύ τα άνελλ ήνιστα δείγματα που παρουσιάζονται συ:χνά τώρα
και στο «Φιλελευθέρο». Δεν μπορεί να γίνει 'Κάποιο έλεος; ... Τόσο χαμnλά έΠεσε τι
γλώσσα στnν Κύπρο; . . . Σολοικισμοί, βαρβαρισμοί,, ανακόλουθα, ασύνταχτα, παράτυ
πα, ανορθογραφίες (απλών, κοινών λέξεων), λάθn στnν έκφραστι και στ11 διατύπωση -:-
ασχnμιζουν ακόμτι και τις σελίδες του «Φ» . Και μαζί με τn γλωσσική μορφ:ή αλλοιώ
νεται, εξουθενώνεται, χάνεται και τι έννοια, τι ουσία και τι στιμασία πολλών δτιμοσιευ
μάτων. Το χειρότ�ρο είναι που το δτιμοσιογραφικό παράδειγμα το μιμείται τυφλά ο
απλός λαός που, όπως λέει ο Σολωμός, είναι «Πά\ιτοτ ' ευκολοπίστευτος και πάντα
προδομένος».
Σε λύπnσα σήμερα, και με συγχωρείς.
Όμως «εν αρχiιι ή'\' ο Λόγος», - ο Ορθός
.
Λόγος.
Θερμούς χαιρετισμούς, κι από τις αδελφές μου. η γί νέται ο Κωνσuαντής; Ελπί
ζω και εύχομαι να είναι καλά τώρα. Χαιρετισμούς.
Με τnν αγαπrι μου
Κ.Μ. Προυσi}ς

6 Ιουνίου, 1993
Αγαπnτέ μου Χριστάκτι
Εσωκλείω άρθρο μου για · το τελευταίο βιβλίο, «Cyprus Domestic Dynaαιics,
External Constraits» του συμπατριώ1n μας Δρ Χρίστου Π. Ιωαννίδτι, που νομίζω ότι
ενδιαφέρει πολύ τον «Φιλελεύ.θερο» αλλά και τnν Κύπρο γενικότερα. Ετοιμάζω και
άλλn εργασία για τ11rν εφτιμερίδα.
Ευχαριστώ για το τηλεφώνημά σου τnς τελευταίας1 εβδομάδας. Είνάι καλά · ν'
ακούω κάποτε ττι φιλική φωνή σου.
·

Σ ' ευχαριστώ και για ό,τι μου στέλνεις. Παίρνω ταχτικά το <<Φιλ.» - και τον κυ
ριακάτικο τώρα. Πήρα τον πρώτο τόμο του έργου τοΊJ Πλ. Σέρβα (περιμένω τους άλ
λους όπως μοΊJ είπες), καθώς και τα θεατρικά δελτία.

·
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Η Ρούλα Ιωαννίqου Σταύρου μου έστειλε το τ.ελευ\ίαί,ο έργο της, «Μνi�μες Ανα. δυόμενες». Πρόκeιχαι για .μ�α πωλύ ,ενδιαφέρου'Q� .πνευμαηκi} προσφορά τrις; συνέ
χεια του εξαιρετι?Ιtά σ:πμ,αν�rικού1 .ποι:rιτ.ικοv .. έργου trις, γ�α · Ίο οποίο λυπ0ύμαι .J:Ι:Ου
ακόμη δεν μπό.@εσα να γράψw όπως τοv �� ίζeι Ελπίζω · να μπορέσω να το κάνω πολύ
Ρr>ύλα αποτελεί . μια λαμπερn παρουσία
προσεχώς, πες ττις. Σ�α Κύ:τιι:ρια�ά γράμματα
. τι . ' '
'
Η
'
'
'
n θ.ους ,και �(!fλψυς. ' . . φ.ω;w:η 't1),� α).Gηυγεται με 'βαθυ νοrιμα.
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,

.

·

1
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'

Το άλλο ei'1lμε'ίωμά μου.� για τα Μουσοvλμ;ανικά μν:ημεία, ελπίζω 'Ψα βρει Κι αυτό
τον τόπο του στο «Φ».
Λογαριάζώ ν' · αποτολρ:Τ�dω να dΌ'ι! σtεtλω και άλλα σrιμειώματά μου, αν βέβαια
μπορέσω. να ,;α γράψω .
·

.. ·

Κάτι άλλο. Ο βαφτιιστικός μου ο Ευριπίδης μοv έστειλε τrι βιντεοκασέτα.' Εύχάρι
, στci>7 Σου έγραψα 'ήδ:η 11;ως πnρά και τ:r:ιν επ.tταγιl για το χρnματικό βραβείο. Ευχ<;ιριστώ και γι' αυτό.
.

Θέλω .· να σου γρ.άψω κ�ι. �α σε ρφτiJσω για μερι�ά άλλα ζητήματα (για, το Κυ
πριακό ιδιαίτερα και για tη νέα πολι τιχ:ή κατά�τασ:η), όμμ>ς τώρα δεν έχω τ�, .δύναμη
να συνεχίσω.
1
·

' •\

� 1 '

:( �

1

'

τ�ς αδελφές μου
Θερμαμς χαιρ�τισμούς, κι . ωτ;ό
·

'

Με .τrιν αγάπr.ι μοv
Κ.Μ., Προ�σiις

26. Νοφβρίου, 1 993 .
λγαπrιτέ μου Χριστάκn
Σε λίγες μέρες ο «Φιλελεύθερος» συμπλnρώνει 38 έτn ευδόκιμnς ζωής και εισέρχεται
στο 39 έτ0ς μ' ελπίδες κωυτοπεποίθφτ�. Τον συγχαίρω θερμά και του εύχομαι να συνεχίσει
με δύναμr� για δεκαετίες πολλές τnν ενεργnτική και ευεργετική παρουσία του στnν Κύπρο.

Ο «Φιλελεύθερος» έχει δr�μιουργήσει μια ωραία και σοβαρή παράδοσn στnν Κυ
πριακiJ δnμοσιογραφία. ΣυγχαρnτiJρια.
Με αγάπn
Κώστα Μ. Προυσi)ς

Στiιν ΚΛΑΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
3 1 Αvγουστ. 1 976
ΆγαπnτiJ μοv Κλςχίρn,

Σάς ευχαριστώ και σας συγχαίρω θ.ερμότατα γ ια τα ποιήματά σας. «Τοϋ ξερρι:ζω
μοϋ»! υ πόνος που τα πλ11μμ11ρίζει σπαράζει τ-i]ν καρδιά, θολώνει το μυαλό,' καt γ,ο�
νατίζει τiιν ψυχiι δ μως για μια στιγμiι μονάχα, γιατι γρf)γορα ερχεται n ελπίδα γε
λαστn να φθρει δύναμΤ�J και φως και τiιν προσδοκία. τflς λύτρωσnς. Κι αυτό γιατί, κι aν
σας ξερίζωσε iΊ βία, δ μως μένετε βαθ ιά και στερεά ρ ιζωμένοι στi]ν aγαπnμένr� μας γfl.
�

Σας εύχομαι κάθε καλό.
,'Εγκάρδ�α,
Κώστας Μ,. Πρ9υσijς
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26.4 . 1 986

Αγαπητiι κ. Κλαίρη Αγγελίδου
Πi)ρα την έκκλησ'ή σας προς τους ανθρώπους του πνεύματος και σας συγχαίρω
.
για την πρωτοβουλία σας. Έκανα αμέσως πολλά αντίγραφά της και τα έστειλα «όπου
δει». Θα ακολουθ'ήσει δεύτερη και τρίτη αποστολi). Ελπίζω η φων'ή σας ν' ακουστεί
πλατιά και καθαρά, και να φέρει αποτελέσματα καλά.
Σας εύχομαι κάθε καλό. Και Καλi) Ανάστασn.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Κώστας Μ. Προυσ'ής
6 Αυγούστου, 1 986

Αγαπητn μου κ Κλαίρη Αγγελίδου,
Πήρα το «Λεύκωμα του Ε' Λυκείου Λεμεσού» που είχατε την καλοσύνη να μου
στείλετε, και Σας ευχαριστώ θερμότατα. Το διάβασα με μεγάλη μου ευχαρίστηση, και
χάρrικα τrιν ωραία εργασία που Εσείς, το διδακτικό προσω.π ικό, και οι μαθητές και
μαθi]τριες του Λυκείου επιτελείτε. Σας συγχαίρω όλους εγκάρδια.
Μια παρατnρrισrι : Γιατί τα ονόματα, των μαθητριών κυρίως αλλά και των μαθrι
τών, κάτω από τις εργασίες των αναγράφονται «ανάποδα» : Σάββα Έλενα, Δρουσιώ
του Φαν-ή, Σαρπάρη Μαρία, Χαραλαμπίδης Βαγγέλης, Ιακώβου Χριστάκης, κλπ. ; αντί
Έλενα Σάββα, Φαν-ή Δρουσιώτου, κλπ.; (Η συνi]θεια αυτ'ή είναι προσβολ'ή για τις γυ
ναίκε.ς ιδιαίτερα). Οι μαθητές και οι μαθ'ήτριες είναι πρόσωπα ξεχωριστά, με τη δικn
τους ατομικότητα. Και σi]μερα, στην εποχή της ελευθερίας του ατόμου και της απε
λευθέρωσης της γυναίκας, ασφαλώς οι μαθητές/μαθi)τριες δικαιούνται να γράφέται το
ατομικό τους όνομα πρώτα. Σ' ένα αλφαβητικό κατάλοτο, μαθrιτών/μαθrιτριών ή άλ
λων προσώπων, μπορεί βέβαια ν' αλλάξει τι σειρά.
Σας ευχαριστώ και πάλι και Σας συγχαίρω, και Σας εύχομαι υγεία και κάθε καλό.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Κώστας Μ. Προυσής
Στον ΓΙΩΡΓΟ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ
9 Νοεμβρίου, 1 972

Αγαπητέ κ. Χατζηκωστn
Πnρα σήμερα τiJ μελέτη σας « Ή Χαμένη Έδεμ και "Η Παναγία n Γοργόνα» τοϋ
Στράτη Μυριβnλη» και σας ευχαριστώ θερμότατα. Τiι διάβασα aμέσως δλόκληρη και
τii χάρrικα, οχι μονάχα γιατί τό θέμα τrις μ' ενδιαφέρει πολύ, άλλα και για τiι σκοπια
άπό τi�ν όποία βλέπετε τό θέμα, για τόν τρόπο με τόν όποϊο τό επεξεργάζεστε, για τ ις
ιδέες που σας κινουν και για τiιν καθαρότητα του λόγου οας.
'
Θα γράψω ενα κριτικό σrιμείωμα για τiιν ώραία α-Uτiι έργασία σας - θα μπορούσα
να τό κάνω aμέσως. "Όμως θ' aφήσω να περάσουν λίγες μέρες, λίγες βδομάδες, για να
κατακαθίσει δ ενθουσιασμός μου και να γράψω κάπως πιό αντικειμενικά.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΚΥΠΡΟΣ

34

:Είχαμε σ11ναντ11θεϊ, θυμαστε, στο ΤαχΉδρομεϊο της Άθ:ήνας τον ΑiJγουστσ τοϋ
1965 , και μοϋ δώσαtε tότε τiιν πρώτη σας ·έργαβία για τον Παλλ:ηκαρίδ11. Τώρα βλέ:rι;ω
πι;bς στο μεταξυ. ?χετg δtJμοσί,έψeι πι άλλες εργασίες σας, πόύ, aν κρίνω δ.πό τi}ν πρώτn
και τiιν τελευτcχ.ία σας που γνωρίζω, πρέπει κ.ι αυτές οί ενδιάμεσες να είναι πολυ
f:νδιαφέρqυσες.
Σας συγχαίρω θερμότατα και σας. εiJχομαι i�γεία, χαρa και κάθε καλό.

,ι , ι

ι

, '

'

Μ' άγάπ11
Κώστας Μ. Προυσn ς

28 Μαϊου, 1 973

Αγαπ11τέ κ. Γ. Χατζ11κωστn,
Δεν �ξξπλήρωσα τiiν ύπόσχεσ11 που σας εδωσα στρο μ11νών, .χα γράψω γ�α τiJ Χα
μέvrι, Έβέμ σας, βνώ εσε�ς μοϋ βτείλατε· και τις , aλλες εργασίες σας, και πριν άπ6
�ρ� ετέc;Ή έβδομάQες πfiρα κα� τό ώραιότaτοι βιβλίο σας, �<Φωvή Πατρίδα,ς». Ή
Έλλάδα τοϋ Σεiρέρrι. Σaς ευχαριστώ, tδιαίτερα γιατι οί εργασίες σας μοϋ εδωσαν, και
μοϋ δίνουν, πολλiJ χaρά, πνευματικiι χαρά. Ο ί άναρίθμ11τες και . aτελεύτ11τες
άπασχολ'ήσεις τοϋ έκπαιδευτικοϋ - τις ξέρετε από πεϊρα - δέν μοϋ Επέτρεψαν ως τώ
. ρα ν'α γράψω δπως θέλω για τις μελέτες σας. 'Όμως ελπίζω τοϋτο τό καλοκαίρι να
μπορέσω να γρ'άψω Ί"άτι συνθετικό για δλο σας τό εργο.
,

Σας εiJχομαι iJγεία, χαρα και κάθε κaλό. Και περιμένω δ,τι aλλο δικό σας δr� μο
_
σιεύσετε.
Μ' άγάπr1,
Κ.Μ. Προυσn ς

3 Ιούνίου, 1 985

Αγαπnτέ κ. Γ. Χατζnκωστn,
Σας ευχαριστώ για το βιβλίο σας Γιώργος Σεφέρ11ς, που τp πf]ρα πριν αρκετό
καιρό. Το διάβασα με μεγάλο ενδιαφέρον, κι έγραψα .το εσώκλειστο σnμείωμα, που το
έστειλα για να δ11μοσιευτεί στο Φιλελεύθερο. Σας ευχαριστώ και πάλι και σας συγχαί
ρω. Σας εύχομαι κάθε καλό.
Μ' αγάπn
Κώστας Π. Προυσής
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Στον ΝΙΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
23 Αuγούστου, 1 985
Άγαπnτέ μου Νίκο,
Πολύ θα ήθελα να ήσουνα τώρα μαζί μου στο γραφείο μου. Είμαι βέβαιος πως θα
χαιρ ό σουν πολύ και συ : επιτέλους βρήκα τον καιρ ό και τn διάθεσn κι άνοιξα μερικά κι
βώται (που τα έχω στοιβαγμένα στο υπ όγειο ) με files και φακέλλους επιστολογραφίας,
εγγράφων και άλλων κειμένων των πρώτων ετών των Κυπριακών Γραμμάτων. Και τί
δεν βρίσκω ! Απ ό τα χειρ όγραφά τους μου μιλούν : Βλαστ ό ς και Αλιθέρσnς, Νίκος Νι
κολαϊδnς και Μαρία Ρ ουσιά , Ιντιάνος και Σ ό λων Μιχαnλίδnς, Σικελιανό ς και Καζαν
τζάκnς, Κακριδής και Άμαντος, Octave Merlier και Σπίλπων Κυριακίδnς, κ.ά. , κ.ά.
Και μόλις είμαι στnν αρχή ! Τα κ ιβώτια των επό μενων ετών ως σήμερα μένουν ακομn
ανάνοιχτn και βέβαια ανεξέταστα και ανεξερεύνnτα. Μόνο για να μπουν σε κάποια τά
ξn αυτά τα χαρτιά χρειάζονται μήνες και μήνες εργασίας πολλών προσώπω_ν. Και
ασφαλώς n έρευνα και n μελέτn του γραπτού αυτού υλικού χρειάζεται πρ ό θυμους και
άξιους εργάτες για μήνες και μήνες πάλι, εργάτες των γραμμάτων σαν και σένα.
Γι' αυτό και σε θυμούμαι ιδιαίτερα τις μέρες αυτές που ανασκαλεύω τα Παλιά
χαρτιά μου, και θάθελα να μοιραστούμε τn χαρά τnς . . . ανακάλυψnς τόσου υλικού που
έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για το μελετnτή τnς κυπριακής πνευματικής ζωiις τnς τε
λευταίας πεντnκονταετίας. Θα μπορέσεις άραγε κάποτε εσύ να τα βάλεις άε κάποια
τάξn τα χαρτιά αυτά και να τα μελετήσεις δnμιουργικά; . . . Ο Θεός να δώσει.
Θερμούς χαιρετισμούς, κι από τις αδελφές μου, σε σένα, στn γυναίκα σου και
στους εκεί φίλους.
Με τnν αγάΠn μου
Κώστας Μ. Προυσiις
Υ.Γ. 24 .8. 1 985 :
Δεν έχω ιδεί αν δnμοσιεύτnκε στο «Φιλελεύθερο» το σnμείωμά μου για τον Π ερ
νάρn. Κ ' έστειλα τελευταία κι' άλλα τρία άρθρα μου στnν εφnμερίδα.

26 Νοεμβρίου; 1 98 6
Άγαπnτέ μου Νίκο,
Πήρα τnν Κριτική Θεώρrισrι, και σ' ευχαριστώ θ ερμά. Όμως λυπiιθnκα πολύ για
τον Κλ. Ιωαννίδn και για το Κέντρο Επιστnμονικιον Ερευνών - και βέβαια για τn δει
νοπάθnσn τnς Κυπριακiις Λογοτεχνία. Δεν είδα ακόμn το υπό συζήτnσn βιβλίο, όμως
τα 1 90 σnμεία τnς κριτικiις σου βοούν για το μέγερθος του «ατοπήματος», όπως μαλα
κά το χαρακτnρίζεις. Γι' αυτό και χαίρω που με προσοχή, ευσυνειδnσία και επιστnμο
νικό τnτα μελέτnσες αυτό το βιβλίο και έχεις καταγράψει �α πολλαπλά λάθn του. Έτσι
παρέχεις μια μεγάλn υπnρεσία στnν κυπριακiι πνευματιΚ'ή ζωiι. Αξίζeις θερμά και ειλικρινiι συγχαρnτiιρια.
Περιμένω μ' ενδιαφέρο τις άλλες εργασίες που ετοιμάζεις, ιδιαίτερα για το αρ
χείο του Ιντιάνου. Αν νομίζεις πως μπορώ να σε βοnθiισω σε κάτι γ ια το θέμα αυτό
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(κα ι γ ια άλλα θ'έματα), μη διστάσεις να μου το ζnτiισεις. Όσό για τα ποιήματα· του
Ιντιάνου, θυμούμαι πως μετά τον πόλεμο είχε σ' ένα μεγάλο file έτοιμα για τύπωμα
50 περίπου ποι!'ήματά του, μ' ένα ξώφυλλο που είχ� σχεδιάσει ο Κάνθος (iι ο Διαμα
ντiις ; ) με τον τίτλο ΑΝΘΡQΠΟΙ, ΖΩΑ και ΦΥΤΑ (iι κάτι τέτοιο). , 'Ήθελε μια �κδοσrι
σε μεγάλο ·σχήμα (2 1Χ29). Κάπου πρέπει να είναι μέσα στα χαρτιά του. Έφυγα από
. tnν Κύπρο tό · 1 948. Όταν ΎύQιdα πίσω το κaλσκαίρι τοιi· 1 96� , είδα τον ΙVτιάνο μερι
.
κές φορtς, κι αναμεσα σε πολλά άλλα μου μιλrισε και γιά τΤ1 «ματα11ωθείσα» έκδοση
των ποιrιμάτώV' tου. τ<i είχε όμως Και τότε έtοιμα προς έκδοσή, μου ·είπε. ·
'
' · Λυπ�θrικα 3"\;ου έχεις κCιποιες ενόχλ�σεις με την υγεία σ6υ. Σου 'εύχομαι περαστι
κά. Θερμούς χαιρετισμούς, κ'ι' ciΠό τις aδέλφές μου, σε σένα Και στrην dικόyειά σου. '
'
Είμaοτ'ε'\. σχετικά καλά τώρα, κaι Πάvτα νοσταλγούμε τnν Κύπρο.
�

. Σε λίγες μέρες θα ,είναι τι γιορτή · σου. Σου ε:iJχομαι χρόνια πολλά και καλά, γεμάτα υγεία και πλούσια πνευματικiJ δ't<]μιουργία. Άvκαι είναι ·κάπως νωρίς, ό μως ευχόμαστε .από. τώρα σ' όλοvς σq:ς Καλά Χριστοvγεν,να,.κ' Ε-uτυχισμένο το Νέο Έτο� 1 987.
1•
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.
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Θα χαρώ πολύ ν.α έχω τακtικώτερα νέα σου.
:

1

Με τrιν αγάπrι μου
Κώστα Μ. Προυσiις
6 Απριλίqυ, 1 987

'Αγαπnτέ μου Νίκο,
Πήρα τα «Μελετήματά» σου πριν λίγες μέρες, και σ' ευχαριστώ θερμότατα. Τα
διάβασα με μεγάλn ευχαρίστnσn και ωφέλειά μου. Ασχολείσαι με δ\,άφορα πνευματικά
θέματα, με γνώσn και επάρκεια και βαθύ στοχασμό, και γράφεις με σαφήνεια, απλότn
, τci και λιτότητα. (Δεν αγαπώ μερικές λόγιες μετοχές που χρnσιμοποιείς). - Καλά κά
νεις που συγκεντρώνεις σε τόμους από τώρα τις σκόρπιες εργασίες σου. Έπειτα θα
σου είναι Μσκολο. Έχω πικρή πείρα.
Τ11ν «Κυπριακή Βι;βλιογραφία 1 985» τnν πήρα πριν από μήνες και σου έγραψα,
νομιζω, τότε ευχαριστώντας. Σ ' ευχαριστώ και πάλι. Εί:ναι βασική εργασία για τn με
λέτn τnς πνευματικής ζωής στnν Κύπρο.
Δε λογαριάζω να ' ρθω στnν Κύπρο τούτn τnν άνοιξn. Το έγραψα iiδrι στον
Υπουργό Παιδείας, στον Οδυσσέα και σ' άλλους, και το είπα στον κ. Κατσούρrι που
μου τnλεφώνrισε.
Ευχαριστώ που ο ΕΠΟΚ θα με ανακnρύξει «επίτιμο μέλος» του. Ό μως νιώθω
κάπως παράξενα με τnν «κατάταξn» αυτή. Πάντα ήμουνα και είμαι μέλος του ταχτι
κό. Ξέρεις, είμαι από τους ιδρυτές του ΕΠΟΚ. Το Κάταστατικό του το συνθέσαμε στο
σπίτι μου ο Μερεμέτnς κι' εγώ. - Ο Χρυσάνθnς μου έγραψε πως 11 σχετική τελετή μπο
ρεί να γίνει στις 1 3 του Μάn. Γράφω στα ξαδέλφια μου Οδυσσέα και Ανδριανiί Πα
τσαλίδrη να παραστούν στnν τελετή και να παραλάβόυν το σχετικό δίπλωμα. Ίσως να
σπίλω και δυο λόγια ευχαριστiιρια για να τrι διαβάσει ο Οδυσσέας. - Οπωσδ:ήποτε,
από τώρα ευχαριστώ τον ΕΠΟΚ για τnν τιμnτικiι ανακiιρυξrι, και ιδιαίτερα εσένα για
τnν εισήγnσiι σου.
Μ ' �γάπη
Κ.Μ. nρουσiι ς
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24 Οκτωβρίου, 1 988

Άγαπrιτέ μου Νίκο,
Ευχαριστώ για τη σύντομη επιστολή σου και τις ωραίες φωτογραφίες. (Οι δυο
φωτογραφίες που έβγαλα εγώ δεν είναι και τόσο χαλές).
Πραγματικά πολύ χαρf]καμε, οι αδελφές μου κι' εγώ, που σε είδαμε στο σπίτι μας
για μερικές ώρες. Μάθαμε κι' είπαμε τόσα ! Αλλά και λυπήθηκα που δεν μπόρεσα να
σου πω και να σου δείξω όλα όσα λογάριαζα και f]θελα να γνωρίσεις. Άλλη φορά; Αλ
λά πότε; ... Ωστόσο ελπίζω με την ταχτικf] αλληλογραφία μας ν' αναπλrιρώσουμε κά
πως την προσωΠικf] επαφή .

Ελπίζω να έχει πια κυκλοφορf]σει η νέα Κυπριακή Βιβλιογραφία. Τrιν περιμένω.
Επίσης περιμένω άλλες εκδόσεις κυπριακές, σrιμαντικές και επίκαιρες, που βγάζουν
διάφοροι Οργανισμοί, Τράπεζες, η Μορφωτικf] Υπηρεσία και ιδιώτες. Ιδιαίτερα,
όπως σου είπα, με ενδιαφέρουν οι δυο εκδόσεις του Χρ. Ανδρέου, τα Απαvτα του
Βασ. Μιχαηλίδη και του Λιπέρτη, για τα οποία ετοιμάζω μεγάλη (κάπου 30 σελίδες)
μελέτη μου ( review article) άiο Modern Greek Studies Υearbook. Όσο πιο γρf]γορα
πάρω τις εκδόσεις αυτές, τόσο το καλύτερο.

Δεν ξέρω αν σκέφτεσαι ν' αποδελτιώσεις την εφr�μερίδα της Λεμεσού Παρατrιρrιτής.
Σ ' αυτόν, όπως σου είπα, είχα δημοσιέψει την πρώτrι κριτική μου για τα Σφυρίγματα
του Αλήτrι και το .Αγιv Σατάv ελέrισοv με, του Τεύκρου Ανθία, τον Ιούλιο (ή Ιούνιο;) του
1930, σε δυο συνέχειες, με το ψευδώνυμο «Κώστας Θάμας». Σέ παρακαλώ πολύ, αv σου
είναι εύκολο, να μου κάνεις φωτοτυπίες των δrιμοσιευμάτων μου αυτών. Τότε -ήμουνα
φοιτrιτf]ς στrιν Αθnνα και έκανα και τον ... ανταποκριτn του Παρατrιρrιτή με το όνομά
μου ή το ψευδώνυμο. Έγραφα και.... σπαραξικάρδια «Πεζοτράγουδω> ! όπως θυμάμαι.
Αν μπορείς, θα ευχαριστrιθώ πολύ να μου τα καταγράψεις αυτά <�βιβλιογραφικώς».
Αυτά για τrιν ώρα. Άλλοτε περισσότερα. Θερμούς χαιρετισμούς, κι από τις αδελφές
μου, σε σένα, στrι γυναίκα σου και στrιν πενθερά σου, και σ' όλους τους φίλους μας: Δια
μαντn, Παπαχαραλάμπους, Λαδόμματο, Κάνθο, Χρυσάνθrι, Οδυσσέα, και άλλους.
Με τrιν αγάπrι μου
Κ.Μ. Προυσnς

5 Απριλίου, J 99 1
Άγαπrιτέ μου Νίκο,
Καλό Πάσχα.
Πολύς καιρός να επικοινωνήσουμε, όμως ξέρεις τrιν περιπέτειά μου κατά τους
τελευταίους μnνες. Τώρα νιώθω αρκετά καλύτερα, αλλά ακόμη υποφέρω πολύ.
Πnρα τη «Βιβλιογραφία Κυπριακών Συμμείκτων Γ'» και σ' ευχαρ,ιι στώ Πολύ κα-'
θώς και για τrιν αφιέρωσrι και Έις ευχές σου. Είναι� όπως όλες σο:υ οι εργασίες, υσtο
δειγματικn και χρησιμότατη. Φαίνεσαι, δικαιολογημένα, κάπως απογσητευμένος κι
αμφιβάλλεις για τη συνέχιση της εργασίας. Όμως δεν πρέπει να σταματnαεις. Πρέπει
να εξακολουθnσεις να βιβλιογραφείς συστrιματικά και να εκδίδεις τις βιβλιογραφίες
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σου : Θα μου πεις ότι είναι εύκολο να λέω το «Πρέπει;», αλλά το «Πώς» είναι δύσκολο.
Έχεις δίκαιο. Προσπάθnσε όμως � και σίγουρα κάτι θα γίνει. Πάρε παράδειγμα από το
Χρυσάνθr�.
Με τr�ν αγάπr� μου
Κώστας Μ. Προυσής

15 Ιουνίου, 1 992
Άγαπrιτ1έ. μου Νί�ο,
Άργnσα να σου γράψω όχι γιατί άργr�σες εσύ, αλλά γιατί είμαι ακόμn άρωστος
και με πολλή δυσκολία γράφω. Πότε το ένα πότε το άλλο μ;ε πονεί, και δεν μου λεί
πουν οι ' γιατροί και τα νοσοκομεία και τα φάρμακα. Οι σωματικοί πόνοι, τα σωματι
κά εμπόδια όλο και μεγαλώνουν και πλr�θύνονται και με κατατρύχουν απελπιστικά.
Κ' έχω τόσα ακόμr� να κάνω! θέλω και σχεδιάζω χίλια δυο γραψίματα, μελέτες και
έρευνες.!'. . . Φοβούμαι πως πια θα πρέπει να ικανοποιούμαι με ελάχιστα πραματάκια.
Και θυμ0ύμαι και ξαναθυμούμαι το στίχο το υ- Βάρναλn: «Αχ, πούσαι � νιότr�, πούδει
χνες, πως θα γινόμουν άλλος ! » . . .
Χαίρομαι για τις επιτυχίες σαι�, .συνδικαλιστικές και βιβλιογραφικές. Μακάρι να
είχα κ' εγώ κάποιον να μου γράψει σε computer και ν,α κατατάξει τα βιβλία και τα χει
ρόγραφά μου, τr�ν αλλr�λογραφία, τα γραψίματα και τα σr�μειώματά μου. Κάτι πολύ
σημαντικό θα μπορούσε τότε να ετοιμάσει για τα Κυπριακά γράμματα (όχι μόνο γ ια
τα «Κυπριακά Γράμματα») ένας καλός ερευντ�τής. Τώρα οι πολύτιμες αυτές πληροφο
ρίες σαπίζουν στο υπόγειό μου . . .
�σύ πρέπει ν α συνέχίσεις ν α γράφεις και ν α δr�μοσιεύεις, ν α οργανώνεις και να
ταξινομείς, τώρα χωρίς να αναβάλλεις, όσο μπορείς, ό ,τι μπορείς. Έχεις πια τα μέσα
και τ-ην πείρα για να επιτελέσεις άξια το έργο που επιθvμείς. Η Κύπρος θα σε ευγνω
μονεί. Mri ορρωδήσεις. Σου εύχο μαι υγεία, χαρά και δύναμη για κάθε επιτυχία.
Θερμούς χαιρετισμούς, κι από τις αδελφές μου, σε σένα και στους δικούς σου.
Με την αγάπη μου
Κ. Μ. Προυσή
2 1 Σεπτεμβρίου, 1 993
Άγαπr�τέ μου Νίκο,
Ήμουνα πάλι στο Νοσοκομείο και μόλις τώρα μπορώ ν ' απαντ'ήσω στην επιστο
. λή σου της 22 Αυγούστου. Τώρα νιώθω σχετικά καλύτερα, όμως και πάλι δεν μπορώ
να εργάζουμαι όσο θέλω και όπως θέλω. Ας είναι. Θαρσείν χρτ�.
Ελπίζφ και εύχομαι οι δικές σου μικροδυσκολίες με την υγεία σου να είναι περα
στικές. Ωστόσο, καλά είναι1 να προσέχεις, να μη πολυκουράζεσαι. Είσαι νέος, και, θα
λερός και πολυδουλεvτής, όμως καλά είναι να προσέχεις από τώρα. «_Β λέπεστε, βρε
κοπέλια, κr�έβκετε τr�ν νιότr�ν, είπεν ο Λιπέρτr�ς (ορμr�μένος από άλλr� αφορμ'ή).
Για ό,τι μου ζητάς, λυπούμαι που δεν μπορώ τώρα να σε βοηθήσω. Έπειτα από
τόσα χρόνια δεν μπορώ πια να θυμούμαι. Άλλωστε ή μουν υπεύθυνος μόνο μέχρι το
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τεύχος 150 (Δεκέμβρης 1 947) . Από το 15 1 ως το τέλος υπεύθυνος ήταν ο Κρανιδιώ
της, στοΙV οπο ίο μπορείς να απευθυνθείς για σχετικές πληροφορίες. Γράψε του : Ν.
Κρανιδιώτης, 44 Δημοκρατίας, Παλαιό Ψυχικό, 152 54 Αθήνα, Ελλάδα. (Δοκίμασε
και την «Αλληλογραφία» στο τέλος των τευχών, ίσως κάτι να βρείς).
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Κώστας Μ. Προυσής

29 Αυγούστου, 1 984
Άγαπητέ μου Νίκο,
Επιθυμώ να σ' ευχαριστήσω και πάλι για την ωραία, ουσιαστική και αυθεντική,
ομιλία σου για τα Κυπρ ι ακά Γράμματα ότη γιορτή για τα πενήντα χρόνια από την έκ
δοσή τους.
Μολονότι γύρισα εδώ πριν ενάμιση μήνα, δεν έχω ακόμη ταχτο:τuοιηθεί. Γι' αυτό
και δεν μπόρεσα ως τώρα να απαντήσω στα ερωτήματά σου γ ια το περιοδικό. Παρα
καλώ να μου δώσεις ακόμη λίγη πίστωση χρόνου, για να μπορέσω να απαντήσω πλή
ρως και ορθά.
Εσωκλείω μια μικρή μελέτη μου, που ελπίζω να σ' ενδιαφέρει.
Θερμούς χαιρετισμούς στην κυρία σου και στους εκεί κοινούς μας φίλους του
Υπουργείου Παιδείας.
Μ' αγάπrι
Κώστας Μ. Προυσής
Στον ΣΟΦΟΚΛΗ ΛΑΖΑΡΟΥ

26 Αυγούστου, 1 969
Άγαπητέ κ. Λαζάρου,
Σας ευχαριστώ θερμότατα για τό βιβλίο σας «Όδός Έλευθερίας Στάση Θανά
του» . Το διάβασα με μεγάλο ενδιαφέρον καί τό χάρηκα εξαιρετικά.
Τό εργο σας αυτό εlναι ενα μικρό αριστούργημα - καί ώς μορφή καί ώς περιεχόμε
νο . Ό πόνος καί fJ ανάταση , δ ενθουσιασμός καί fJ αγωνία, το μαρτύριο και τa tδανικά,
n ό μορφιa καί n ασκήμια, n πεζότητα τη ς ρουτίνας καί n ποίnσrι fi ανθρωπιa καί fi
απανθρωπιά, - δλα αυτα και aλλα αντιθετικa ζευγάρια αtσθ111 μάτων, νοιημάτφν καi. κα
ταστάσεων κάνουν τό έργο σας νa πάλλει ά.πό ζωή, όδυνnρ-Q δ.λλa δ.λΤJθινiι ζωiι, το }tά
νουν ματωμένΤJ και πυραχτωμένΤJ πεϊρα. Κ' είναι κι ό ασίγαστος πόθος τfjς
Έλευθερίας, που γίνεται φωτιcί και δροσιά, εiJχή και κατάρα, δύναμΤJ κι aνημποριά,
που χωρίζει τους ανθρώπους από τσιJς ύπανθρώπους. Κι' είναι κι ό θαυμάσιος λόγος
σας, άπλός, σταράτος, τσεκουράτος, αλλα και περίπλοκος, βαθυς και βαρυς δταν
χρειάζεται. Κ' εlναι κ' fi σύνθεση, λιτή και στερνiι. Τό γενικό σχέδιο aνετο, καθαρό στή
σύλληψη καί στΤιν εχτέλεση, κ ι ' οί λεπτομέρειες καλοβαλμένες.
Σας συγχαίρω για τό εξαιρετικό αυτό εργο σας καί aας ειJχομαι ύγεία, χαρα καί
κάθε καλό. Θα ευχαριστnθώ πολ'\J νa γνωρίσω τα aλλα σας εργα.

Μ' αγάπΤJ,
Κώστα� Μ. Προυσfjς
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26 Ιουνίου, 1'98 1

Άγaπnτέ μου κ.Λαζάρου, ·

Πiiρα τιΊν «Έπιστροφii » σας και σας εvχαρ ίστώ θερμότατα.
Είναι μια tδιότυπn ποιnτικn συλλογiJ που προβληματίζει τόν άναγνώστn. Σού δινει
μιαν όδυν11ρiJ αίσθrισn ενσχnς για εvθύyες απροσδιόριστες. ·π ένοχi) και οί ευθύνες σε
βαραίνουν σαν aτομο, aλλα και σαν μέλος τnς όμάδας, σαν μέλος τοϋ ανθρώπινου συ
νόλου. Άπ' έδώ πnγάζουν τα μεταφυσικα ρίγn κι ' οί μεταφυσικες ανnσυχίες που χαρα
χτnρίζουν τό δrιμιουργικό στοχασμό του ποι11τi1 και που γίνονται μεταφυσικες
αμφιβολίες απελπισίας και πίστ11ς. Γιατι ύπάρχει και μια πίστn που συνέχει τiι ζωiι και
.
της δίνει νόημα, ή πίστη σ' ενα Θεό σχεδόν προσωπικό, που ενδιαφέρεται για τα προσωπικά του καθενός, για. τα προάωπικά χου .ποίπtfl τουλάχιστο. Στό ενδιάμεσο είναι τα
ονειρα και τό φώς, Τι καλύτερα: ή αναζiπnσn για φώς και ή διαφυγiι πρός τα ονειρα.
"Όνειρα που συγκρούονται με τiιν πραγματικότηtα. "Όνειρα για να ξεφεύγει κανεις άπό
τi]ν :reραγματικότnτα. Τοϋτα αποτελοϋv τό ύλικό Τi'ίς ποίησης. Ό πόνος τ:rις πραγματι
κότrιτας �α δημιουργεί, τα ξυπνa και τα γαλnνεύει δ ϋπνος, τ' aφσμοιΦνει ή ζωή, και ή
ποίηση τα καταξιώνει. Ύπερβατικοι όραματισμοί, πικρες παρατηρήσεις, και σκληρες
σκέψεις γίνονται λόγος μουσικός.
"Ετσι τn βλέπω Τiιν «Έπιστροφiι» σας. Σaς συγχαίρω για τό «κα-�;ορθωμένο eργο»
και σας ευχαριστώ γιa τn φιλικiι προσφορά σας. Έσωκλείω κατάλογο ονομάτων.
Σ�ς ειJχομαι γεια και χαρa και δύναμη.
Μ' aγάπ11,
Κώστας Μ. Προυσης

26 Νοεμβρίου, 1 993
Άγαπητέ κ. Σοφ. Λαζάρου,
Σας ευχαριστώ για Τη νέα ποιnτικiι συλλογiι σας «Καταγραφές». Συνεχίζετε Την
ποιnτικiJ σας πορεία με περίσκεψn και αίσθnμα ευθύν11ς, για να δείξετε τον Αγώνα αλ
λά και τnν προδοσία του. Η ανάμνησ11 του Αγώνα σας έγινε αγωνία για σiιμερα, και
τtΊν αγωνία ταύτn τ11 μεταδίνετε στον αισθαντικό άνθρωπο με τις «Καταγραφές». Ο
ποιnτικός λόγος μένει ακέραιος, ό μως rι πίκρα τ11ς πραγματικότ11τας πλ11γώνει.
Σας συγχαίρω και σας εύχομαι υγεία, χαρά και πλούσια πνευματικiι δημιουργία.
Καλά Χ ριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος 1994.
. Με φιλικούς χαιρετισμούς
Κώστα Μ. Π ρουσiις
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Στον ΜlΧΑΛΑΚΗ ΚΥΘΡΑΙΩΤ Η
Για τόν ά.είμvηστο Κώστα Χριστοδούλου ταιριάζουν ο ι στίχοι τοϋ δnμοτικοϋ
τραγουδιοϋ:
«Γιά κάτσετε, σιγήσετε, vά lδ οϋμε
[ποιός μάς λείπει.
Μας λείπει δ κάλλιος τοϋ σπι τιοϋ
[κι δ πρωτονοικοκύρ rις,
πού fιταν ατό σπίτι φλάμπουρο, στiιν bcκλ ησία φανάρ ι.
Τό φλάμπουρ ο τσακίστηκε, καί τό φανάρ ι έσβfιστrι!»

Άγαπnτοί μας,
Μιχαλάκn καί Δώρα,
Θερμa καί εtλικρινn
συλλ υπnτήρια για τό θάνατο
τοϋ ά.γαπnτοϋ σας Πατέρα
15 .5 . 1 972

Με aγάπn,
Έλένn, Παναγιώτα και
Κώστας Μ. Προυσης

22 Αυγούστου, 1 993
Αγαπnτέ μου κ. Κυθρεώτn,
Αντιλαμβάνομαι πως είστε ακόμn κάπως αδιάθετος και αδύνατος, όμως ελπίζω
και εύχομαι, σιγά-σιγά αλλά ασφαλώς, να μπαίνετε τώρα στο δρόμο τnς ανάρρωσnς
με του Θεού τn δύναμn. Να έχετε πίστn και κουράγιο και να βλέπετε τnν καλή όψη τnς
ζωής μόνο.
Κ' εγώ συχνά νιώθω όχι καλά: χέρια, πόδια, μάτια, δόντια, καρδιά σάμπως να
μrι λειτουργούν πάντοτε καλά. Όμως δοξολογώ το Θεό κάθε μέρα που �ορώ να βλέ
πω το φως του ήλιόυ και ν' αναπνέω το δροσερό αεράκι, και να χαίρουμαι όσο μπο
ρώ τn ζωή. Κaλά το ξέρω ότι «το γήρας ούκ έρχεται μόνον». Το συνοδεύουν και πολ
λά δεινά. Να είμαστε,. λοιπόν, ευχαριστnμένοι με τα λίγα ή πολλά ευεργετήματα που
ακόμn μας παραχωρεί rι ζωή.
Οι αδελφές_ μου κ' εγώ ευχόμαστε σε σας και στnν κ. Δώρα υγεία, χαρά και κάθε
καλό.
Με τrιν αγάπη μου
Κώστας Μ. Προυσής

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ

42

Στον ΠΑΝΑΓΙΩ ΓΗ ΜΑΛΛΗ
9 Ιουνίου, 1990

.Αγαπητέ κ. Π. Μαλλή,
Επιθυμώ να Σας ευχαριστ'ήσω και πάλι για ό,τι κάνατε Εσείς και rι Λαί�κn Τράπε
ζα για μένα κατά τnν παραμονn μου . ρτnν Κύ:η;ρο: :Σας ευχαριστώ που παραχωρnσατε
το Πολι τ,ιστι.κ ό �έντρο τrις λα·ικnς Τράπεζας για :τ'J):ν τ:ιμnτικf.ι για μέν�, εκδnλωσn, για
τις ωραίες φωτογραφίες και την κασέτα μξ τις ομιλίες, για · τα βιβλία και όσα άλλα
αντικείμενα μου δώσατε.
·

Ιδιαίτερα χαίρομα� $tου είχα τnν .ευκαιρία να Σ ας γνωρCσω από κοντά. Εύχομαι
και ελπίζω n επικοινωνία μας να συνεχιστεί φιλικn κaι �διάπτωτrι για την προαγωγή
και καλλιέργεια στην Κύπρο των' πνευματικών και καλλιτεχνικών πεδίων που μας εν
διαφέρουν από κοινού.
Σας εύχομαι υγεία, χαρά και κάθε καλό.
Με βαθιά εκτίμrισn
Κώστας Μ. Προυσής
Υ.Γ. Μόλις πnρα τn θαυμάσια έκδοση «Κύπρος Μνnμn και Αγάπrι, με το φακό
του Γιώργου Σεφέρη». Σας ευχαριστώ θερμότατα.
Στn ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
2 1 Νοεμβρίου, 1 993
Αγαπnτή κ. Μ. Μιχατιλίδου,
Σας ευχαριστώ θερμότατα για το ωραιότατο παιδικό βιβλίο σας «Καλά Χριστού
γεννα». Το διάβασα με μεγάλτι μου ευχαρίστnσn. Η μόντι μου λύπn είναι που δεν είμαι
τώρα σττιν Κύπρο, για να χαρώ ττι ζωντανή παράσταστι Περνέρα ή άλλου Δτιμοτικού
Κυπριακού Σχολείου.
Π ιστεύω πως τα παιδι,ά θα χαρούν και ττιν ανάγνωστι και τrιν παράστασi] του.
Σας εύχόμαι υγεία� χαρά και πλούσια πνευματικi] δημιουργία.
Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το Νέο Έτος 1 994.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Κώστας Μ. Π ρουσής
Στη ΡΟΥΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

5 του Γενάρτι, 1 99 1
Αγαπτιτn μου Ρούλα,
Πρώτα , παρακαλώ ν α μου επιτρέψεις ν α σου γράφω στον ενικό.
ΈΠειτα επιθυμώ να σ' ευχαριστi]σω για τις Χριστουγεννιάτικες ευχές σου και
για τnν ευγενική προσφορά ττις τελευταίας ποιnτικής συλλογής σου. Δεν μπόρεσα να
σου γράψω πρωτύτερα, γιατί i] μουνα, και είμαι ακόμη, πολύ σοβαρά άρωστος: έκανα
δεύτερτι εγχείρτιστι καρδιάς πολύ επικίνδυνη, δύσκολτι και οδυντιρiJ. Τώρα προσπαθώ
να αναλάβω.
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Τα νέα σου ποιi}ματα τα χαίρομαι πολύ, όμως φοβούμαι πως δεν μπορώ τώρα να
γράψω γι' αυτά από το κρεβάτι μου. Ωστόσο μπορώ να σου πω πως αγαπώ ιδιαίτερα
το ποίrιμα «Τrις καρδιάς» ( σ. 48), που νομίζω πως πολύ μου ταιριάζει τώρα στrιν κα
τάστασrι που βρίσκομαι, ιδιαίτερα οι στίχοι :
«Κι έτσι καθώς σαλεύει τοσοδά η καρδ ι ά
ένα μ ικρό αγι άζ ι τρυπώνε ι μες στο ρυθμό της,
Της δ ίνει μ ι α
κ ι ανεβοκατεβάζει το στή θος το ν Κόσμου».

Μου δ ίνουν κουράγιο κ' ελπίδα πως θα γιατρευτεί πάλιν rι καρδιά μου για να σrι
κώσει «το στήθος του Κόσμου». Το διαβάζω κάθε μέρα. Σ ' ευχαριστώ για τrιν τόνωσrι
που μου δίνει.
Σου εύχο μαι υγεία, χαρά και κάθε καλό.
Με την αγάπη μου,
Κώστας Μ. Προυσής

9 του Φλεβάρrι, 1 993

Άγαπrιτή μου Ρούλα,
Πiιρα τις δυο επιστολές σου, τα δύο τελευταία ποιητικά βιβλία σου, και τις φωτο
τυπίες δrιμοσιευμάτων για το . . . . . corpus delic. Σε ευχαριστώ για όλα. Ιδιαίτερα σ' ευ
χαριστώ που με θυμάσαι με αγάπη στις δύσκολες αυτές μέρος σου.
Τους τελευταίους μήνες πραγματικά ανησυχούσα για σένα, ειδικά γ ια τr.ι· μακρά
κι «αδικαιολόγητrι» (έτσι νόμιζά) σιωπή σου. Φοβόμουν πως κάτι δυσάρεστο θα σου
έτυχε. Και οι φόβοι μου βγήκαν, αλίμονο, αληθινοί ! Και την οικογένειακi} συμφορά
σου τrι μεγάλωσε rι βάναυση συμπεριφορά ανθρώπων αγροίκων και αναίσθητων. Αλ
λά πρέπει να βάλεις ένq. τέλος σ' αυτό το κακό. Δεν πρέπει να σε βασανίζει περισσότε
ρο. Πρέπει να ξαναβρείς την ψυχική σου γαλήνη, να ξαναγυρίσεις στις αγαπημένες
σου ασχολίες nρεμα και δημιουργικά, να συνεχίσεις την άδολη ζωή σου με αγνότητα
αισθημάτων και με χαρούμενες προσδοκίες. Διώξε το σκοτάδι, γύρεψε το φως.
Γι' αυτό σου συστ-ήνω εκθύμως: να συγχωρήσεις τους Cuήors αν μπορείς. Κι αν δεν
το μπορείς αυτό, - προσπάθησε να τους ξεχάσεις να τους βγάλεις από τη σκέψη σου!
Forgive and forget. ... Ξέρω, θα σου είναι πολύ οδυνηρό. Όμως, η στοργή του Θεού είναι
μαζί σου. Και η συμπαράσταση των ψίλων δε θα σου λείψει. Πάντα θα είμαστε. μαζί σου.
Σου σφίγγω θερμά το χέρι και σου εύχομαι υγεία, δύναμη, γαλήνη και πλούσια
πνευματιΚ'ή δημιουργία.
Τα νέα ποιήματά σου τ' αγαπώ πολύ. Δεν είναι μόνο μουσικός λόγος τα ποιήμα
τά σου, - είναι και νόημα βαθύ και φωτεινό, είναι μουσική σκέψη που «θεωρεί» τη
ζωή. Δεν είναι κούφιες λέξεις που ηχούν ωραία και καμπανιστά στο αφτί. Είναι ο ι
αρμόδιες λέξεις που μιλούν στην καρδιά και στο μυαλό, σ1!Jγκλονίζουν την ψυχή, και
γίνονται φθόγγοι ζωής, χαρούμενης ή θλιβερτης ζωής.
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Όμως για· το ποιήματά σου έχω και θέλω να γράψω περισσότερα. Αλλά έχω ωιό
μ11 προβλήματα με · τnν "u)' εία · μ0υ, και δ έν μπορώ να εργάζουμα ι όσο και όπως θέλω.
Ιδιαίτερα τα μάτια μο:t1 με μποδίζουν πολύ στο διάβασμα και προπάντων στο γράψι
μο. Άλλn φορά, λοιπόν, θα σου γράψω για τα εξ α ιρετικά αυτά ποιn ματά σου. Τώρα σε
αφήνω με τnν ελπίδα και τnν ευχή γρήγορα ν' αναλάβειc; και να μου δώσεις τα καλά
1
νέα σου.
, Με όλη μου τ11ν αγάπrι
Κώστας Μ. Προυσής
Το tiηλέφωνό μου: 6 1 7-'-235-8542. (Τον κwδικό θα' τον ζnτήσΕίς από το εκεί Τηλε
φωνικό Γραφείο).
19 Ιουνίου, 1 993
Άγαπ:ητή μου Ρούλα,
Άργnσα vα σου γράψω, μολονότι πολύ σε σκέφτομαι πάντα, και συχνά
«Κουβενtιάζω» μαζί σου για πολλά και διάφορα, για σένα προπάντων και για το έργο
σου. Τα ποιnματά σου, ιδιαίτερα τn συλλογή σου «Γρnγορείτε», τα διαβάζω συχνά και
κρατώ ποικίλες σημειώσεις για να τις συνθέσω σε ένα δοκίμιο. Ό μως 11 συνθετικn ερ
γασία δεν γ ίνεται εύκολα, κ' έτσι καθυστερώ πολύ.
Θα προτιμούσα βέβαια να 'ήμασταν κάπου μαζί και να κουβεντιάζαμε για τα ποιn
ματά croυ σε πλάτος και βάθος, ήρεμα και σοβαρά, για να διαπωτώσουμε καταστάσεις
και να ξεδιαλύνουμε απορίες, να χαρούμε μαζί τον ωραίο λόγο και το υψηλό νόrιμα, ν '
αποτιμήσουμε σωστά τ η γένεση και το σκοπό τους. - Αλλά, δυστυχώς, τούτο δεν μπο
ρεί να γίνει τώρα. Γι' αυτό θα περιοριστώ στο γραπτό λόγο, προς το παρόν τουλάχι
στο. Και γράφω μόνο για το «Γρηγορείτε», και μάλιστα μόνο για το Α' Μέρος του.
Καταθέτω τη μαρτυρία μου για την ποιητικn συλλογή σου «Γρηγορείτε», όπως
ανοίγουμε την καρδιά μας κ' εξομολογούμαστε μπροστά στον πνευματικό.
Περιμένω καλά νέα σου. Σου εύχομαι υγεία και χαρά.
Με όλη μου τ'Υ)ν αγάπη,
Κ.Μ. Προυσής
Στον ΧΡΥΣΑΝΘΟ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
24 Μαl:ου, 1 993
Αγαπ'Υ)τέ μου Χρύσανθε,
Ελπίζω και εύχομαι να είσαι καλά. Είμαι κι εγώ σχετικά καλά τώρα, μολονότι
έχω ακόμrι κάποια JΊ)ροβλ'ήματα υγείας. Γι' αυτό και δεν μπόρεσα να ρθω στnν Κύπρο
τώρα την άνοιξη. Όμως ελπίζω να είμαι καλύτερα το φθινόπωρο, για να κάνω τότε το
ταξίδι. Ο Θεός βοηθός.
1

Πiιρα από καιρό τη ΛαογραφικiJ Κύπρο (αρ.
του παραμυθιού, και σ' ευχάρωτώ θερμότ ατα.

43) και πριν λίγες μέρες 15 ανάτυπα

Η δουλειά σου είναι, όπως πάντα, υποδειγματικiJ σαν λαογραφικi} έρευνα και
συλλογή, αξιολογώτατrι εθνικά, πλούσια και ενδιαφέρουσα σε περιεχόμενο. Σε συγ
χαίρω εγκάρδια και σου σφίγγω θερμά το χέρι. Και σου εύχομαι υγεία, χαρά και δύ
ναμη για να συνεχίζεις αποτελεσματικά τrι μεΎάλrι αποστολή σου.
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Σ' ευχαριστώ ιδιαίτερα για τα 15 ανάτυπα. Θα 'ήθελα περισσότερα. Όμως με το εξώ
φυλλο πολυτελείας που έβαλες, θα σου στοίχισαν πάρα πολύ. Αν όμως έτυχε να τυπώ
σεις περισσότερα, θα ευχαριστnθώ να στείλω μερικά «τιμnτικά» σε φίλους και συναδέλ
φους στnν Κύπρο. Αν λοιπόν έχεις τέτοια ανάτυπα, σε παρακαλώ γράψε μου για να σου
στείλω ένα κατάλογο 1 0- 15 προσώπων στnν Κύπρο, στα οποία επιθυμώ να στείλεις ανά
τυπα του παραμυθιού. Βέβαια θα πλnρώσω εγώ τα ταχυδρομικά και ό,τι άλλο.
Θα χαρώ να έχω νέα σου.
Με τnν αγάπn μου
Κ.Μ. Προυσή
Στον ΙΑΚΩΒΟ ΚΥΘΡΕΩΤΗ
3 Σεπτεμβρίου, 1 987

Αγαπnτέ κ. Ιάκ. Κυθρεώτn,
Σας ευχαριστώ θερμότατα .για το νέο σας βιβλίο, �<Πικρά Χρόνια», που το διάβα
σα με μεγάλn μου ευχαρίστ11 σ11 . Πρόκειται για μια πολύ καλ'ή συνέχεια του προ11γούμε
νου έργου σας, που το διαπνέει ζω11 ρn φιλοπατρία, έφεσ11 γ ια εθνικiι καταξίω-σ11 , και
ιστορικ'ή πιστότ11τα και ειλικρίνεια. Τα «Π ίκρά Χρόνια» παρουσιάζουν επίσ11 ς δύναμ11
αφ11γ11 ματικn, ζωντάνια παραστατική και γερή σύνθεσn. Τα ές ι ιστορικά δι11γήματα του
βιβλίου αντιπροσωπεύουν αξιομν11 μόνευτους και χαρακτ11 ριστικούς σταθμούς από
τους απελευθερωτικούς αγώνες του Κυπριακού λαού. - Σας συγχαίρω, και σας ευχαρι
στώ και πάλι.
Μ' αγάπη
Κώστας Μ. π;ρουσής
Στον ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΟΥ
4 Δεκεμβρίου, 1 985
Αγαπητέ κ. Αντωνάκη Ευγενίου,
Πnρα σήμερα τα ποιήματά σας «Σκιa και Φως», και σας ευχαριστώ θερμότατα.
Από ένα βιαστικό διάβασμα μερικών σελίδων εδώ κ' εκεί στο βιβλίο σας, νιώθω πως
έχετε καλά ποιήματα. Θα τα διαβάσω όλα με προσοχή κι αγάπη, και θα σας ξαναγρά
ψω. Στο μεταξύ όμως σας ευχαρίστώ και πάλι, και σας συγχαίρω.
Σας εύχομαι υγεία και κάθε καλό. Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά.
Μ' αγάπη
Κώστας Μ. Προυσής
Στον ΠΑΥΛΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
28 Φεβρουαρίου, 1 990
Αγαπητέ κ. Π. Παρασκευά,
Μόλις πήρα τα 15 αντίτυπα · του βιβλίου «Ποιητικiι Αλληλογραφία Λίασίδη
Δημοσθένους», και σας ευχαριστώ.
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Τις φωτοτυπ ίες ΈΤ.Jς· μελέτnς μου <(Δ. Θ. Αtπέρτ11 ς ,. ο κλασσικό ς . ποιnτnς .τnς Κύ 
πραu>>, που μου γ@άφετε (12 Ιαν0υαρίου , 1 990) ότιιμοru 'τυς στείλατε, δεν tις πi)ρα ακόμn.

Όσο για το διήγnμα του' Γ.Σ. ΦραγΚο'\Jδn . «Κωσtής b Τσελεπής», θα μιλήσουμε
όtαν, όπως . λόγαριάζω, θα είμαι στnν Κύπρο κατά το Πάσχα.
·

'

·

· ''

:

. Με φιλικούς χαιρετισμούς
·
Κώστας .Μ . Προυσής

Στον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΙΑΓΚΟΥΛΗ
3 Ιανουαρίου, 1 975
Αγαπητέ κ. Γιαγκουλλiι
Καλi] Χρονιά.
Με σ1)γχωρεϊτε που aργησα να σας άπαντiισω, δμως μόλις τώρα κατα τις δια
κοπες μπόρεσα ν' ανασάνω κάπως άπό τις πολλες εκπαιδευτικές ύποχρεώσεις μου.
ΈΠίσης, συνεχίζουμε πάνπα, εντονα και συστηματικά, τις προσπάθειές μας γ ια τitν
'όλικi� καt i}θικi� βοήθεια τ:ης Κύπρου _. κι αύτό είναι το βαρυ αλλa τιμητικό γιa μένα
μέλnμα τώρα, που μοϋ παίρνει :τtολυ χρόνό .
Ώστόσο, θa σaζ εγραφα :τtρωτύχερα, δ.ν μποροϋσα νa σας στείλω αντίγραφο τfίς ·
αναΚοίνωσής μου τοϋ 1 950. Δυστυχώς δεν τit βρfίκα ακόμη. Π έρασαν τόσα χρόνια lχπό
τότε, είχα στό μεταξυ πολλες μετακινήσεις άπό τit μια πόλη στitν aλλη, από τό ενα σπίτι
στό 1aλλ0, -'- και τα χαρτιά και τα χειρόγραφά μου τnς έποχfjς εκείγης είναι σε κιβώτια
στοιβαγμένα τό ενα πάνω σt ' aλλο. 'Άνοιξα μερικό. κιβώτια, αλλa δεν βρfίκα ακόμη τitν
ανακοίνωσή μου εκείνη ούτε τα βοηθήματα, πηγες και aλλο ύλικό που είχα μαζέψει τό
τε. Κάπου θ'a είναι σίγουρα, κι &μα τα βρω θa σας γράψω και θa σας στείλω δ ,τι ζητaτε.
Στό μεταξυ θa εύχαριστnθω νa με κρατήσετε ενήμερο τnς προόδου των ερευνών
και των μελετών σας. - Με τitν ευκαιρία αύτit Επιθυμώ να σας συγχαρώ θερμό. για τiιν
πολύτιμη εργασία σας γιa τους ποιητάρηδες. Τις μελέτες σας σε διάφορα Κυπριακό. πε
ριοδικό. τις αποδελτιώνω ταχτικό. άπό τό 1968 γιό. τitν MLA International Bibliography.

.

7'Αν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι 6 καθηγiις Ν. Κονομnς, παρακαλώ νa
τοϋ διαβιβάσετε τους χαιρετισμούς μου. 'Ήταν μαθητής μου αγαπητός, και φίλος
Επειτα. - Κι aλλοι καθηγητες τών Παν. Θ/νίκης είναι φίλοι μου. Είμαι βέβαιος πώς θa
σας βοηθήσουν πολυ στις ερεvνές σας.
Σας εύχομαι ύγεία καt κάθε καλό. - Θa ευχαριστηθώ νa εχω νέα σας.
Μ' αγάπη,
Κώστας Μ. Προυσnς
7 Μαίου, 1 993
Αγαπnτέ Δρ Κ. Γιαγκουλλή,
Χρισtός Ανέστη.
Ο αγαπητός μας φίλος Χριστάκης Κατσαμπάς μου έστειλε το τελευταίο βιβλίο σας
«Ασίζες του, Βασιλειου της Κύπρου», για το οποίο σας ευχαριστώ θερμότατα. Το διάβα
σα με προσοχή και πολλή ωφέλειά μου. Με αυτό, καθώς και με όλο το προrιγούμενο έρ-
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γο σας, συνεχίζετε μ' επιτυχία τη μεγάλη προσφορά σας στα κυπριακά γράμματα, ιδιαί
τερα στην ιστορία και στην εξέλιξη της κυπριακής διαλέκτου, αλλά και στην ιστορία και
εξέλιξη, στη μορφή και στην ουσία της κυπριακής λαϊκής ποίησης. Για τα κυπριακά
γράμματα η εργασία σας είναι βασική, πρωτοποριακή και εξαιρετικά πολύτιμn.
Σας συγχαίρω εγκάρδια και σας εύχομαι υγεία, χαρά και δύναμη και πλούσια
πνευματική δημιουργία.
·

Με αγάπη
Κώστας Μ. Προυσής
Στην ΙΑΝΘΗ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ
23 Νοεμβρίου, 1 985

Αγαπητή μου Ιάνθn,
Χάρηκα πολύ με τnν ευγενική επιστολή σας και με τα ωραία ποιήματά σας. Ιδιαί
τερα χάρηκα που ένα θεατρικό έργο σας θα παιχτεί σύντομα στη σκηνfι . Κ<iλiι αρχiι !
Εύχο μαι γρiιγορα να παρουσιαστούν και άλλα θεατρικά έργα σας από τη σκηνfι .
Διάβασα με ξεχωριστό ενδιαφέρο στο «Φιλελεύθερο» τη μελέτη σας για την
«Κυπριακή ποίηση του 1 967- 1 974». Απ ' αφορμiι τη μελέτη σας αυτiι και μιαν άλλη με
λέτη του Α. Χριστοφίδη, έστειλα πριν ενάμισυ μiινα στο «Φιλ.» μετάφραση μιας μελέ
της του R oben Bly για οχτώ Αμερικανούς ποιητές, που προβληματίζονται πάνω σε
μιαν άποψη της σύγχρονης ποίησης. Όσο.ξέρω, δεν έχει ακόμη δημοσιέψει ο «Φιλ.» τη
μετάφραση αυτiι .
Θα χαρώ πολύ να με κρατάτε ενiιμερο της εργασίας σας. Γράψετέ μου, παρακα
λώ, τα νέα για την παράσταση σου έργου σας.
Θερμούς χαιρετισμούς, κι από τις αδελφές μου, σε Σας, στον Κυριάκο και σταπαιδιά σας.
Μ' αγάπη
Κώστας Μ. Προυσnς
·

4 Δεκεμβρίου, 1987
Αγαπητή μου !άνθη,
Οι αδελφές μου κ ' εγώ ευχόμαστε σε Σένα, στον Κυριάκο και στα παιδιά σας Κα
λά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το Νέο Έτος, γεμάτο υγεία, χαρά και πλ.ούσια
πνευματική δημιουργία.
Σ ' ευχαριστώ για το ωραίο σου γράμμα, μεστό από αγάπη και �αλοσύνη αλλά
και από λύπη και δικαιολογημένη αγανάκτηση και οργf\ Σ ' ευχαριστώ επίσης για το
τόσο σημαντικά και καλοχτισμένα ποιiιματά σου, καθώς και για Έις «Κυπριακές τρα
γικές επιλογές». Βλέπεις σωστά και μιλάεις σωστά. Μακάρι να είχες και πρόθυμο και
δεχτικό ακροατiJριο, για να ενωτισθεί και να πράξει όσα κrιρύττεις !
..

Θα χαρώ πολύ να μου γράφεις συχνότερα, για να μαθαίνω τα νέα σου και τις «εν
προόδφ» εργασίες σου.
Θερμούς χαιρετισμούς.

Με την αγάπn μου
Κ. Μ. Προυσής
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Στον ΠΕΤΡΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

' \

29 Νοεμβρίου, 1 993
Αγαπrιτέ κ. Π� Στ'Uλιανού,
Σ ας ευχαριστώ για τrιν αποστολή της νέας σας ποιrι1-ικής συλλογής «Ευμέλίδες
και Νυγμοί». Αξιοσημείωτοι είναι οι «Νυγμοί» σας για τrι σατυρική διάθεσή τους.
Με τrιν ευκαιρία αυτή επιθυμώ να σας συγχαρώ θερμά για το εξαιρετικό έργο
που επιτελείτε ως Δήμαρχος τrις Έγκωμrις.
Με φιλικούς �aιρετισμούς
Κώστα Μ. Προυσής

'•

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΚΥΠΡΟΣ

49

ΔΥΟ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *
Προυσής, Κώστας Μ. , εκπαιδευτικός και συγγραφέας. Γεννήθηκε στην Αγκαστί
να, Κύπρου, στις 26 Ιούνη 1 9 1 1 , από γονείς Μιχαήλ και Δέσποινα (το γένος Σάββα
Χατζnτζυρκαλλή) Προυσή. Τις γυμνασιακές σπουδές του τις έκανε στο Παγκύπριο
Γυμνάσιο Λευκωσίας ( 1922- 1 928). Σπούδασε κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών ( 1 928- 1 932, 1 93 3- 1 934). Για τρία χρόνια, 1 948 - 1 95 1 , παρακολούθηpε ανώτε
ρες φιλολογικές pπουδές στο Πανεπιστήμιο Σικάγου, Αμερικής, απ' όπου ανακηρύ
χθt�κε διδάκτωρ της φιλοσοφίας (Ph. D .) στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία με τn
διδαχτορικn διατριβή του «Οι δευτερεύοντες χαραχτήρες στnν αρχαία Ελλnνική τρα
γωδία» ( «Subordinate Characters in Ancient Greek Tragedy» ) Επίσnς παρακολούθnσε
μαθήματα Αγγλικής λογοτεχνίας στο Austin College του Σικάγου, ( 1 95 3- 1 954).
.

Εργάστnκε ως καθnγnτής τnς φιλολογίας και υποδιευθυντnς στο Γυμνάσιο Κερύ
νιας ( 1 935- 1 936), και ως καθΤ]γητής της φιλολογίας στο Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκω
σίας ( 1 936- 1 948). Από το 1 948 εγκαταστάθnκε μονίμως στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμε
ρικής, στο Σικάγο πρώτα, στη Βοστώνn έπειτα. Κατά το 1 948- 1 949 εργάστnκε ως διευ
θυντiις του Ελληνικού τμήματος του σχολείου «Κοραής» στο Σικάγο, και κατά τα έτn
1 952- 1 95 7 ως διευθυντής του Ελληνικού τμήματος του σχολείου «Πλάτων» qτο Σικάγο
πάλι. Από το 1 95 7- 1 977 εργάστηκε ως καθηγnτής της Ελληνικi}ς λογοτεχνίας και φιλο
σοφίας στο Ελληνικό Κολλέγιο και στnν Ελληνική Ορθόδοξο Θεολογική Σχολή ο
«Τίμιος Σταυρός» στο Μπρούκλαϊν, Μασσαχουσέττrις (Hellenic College & Holy Cross
GREEK Onhodox School of Theology, Brookline, Massachusetts), και διευθυντής σπου
δών και κοσμήτωρ του Ελληνικού τμήματος του Κολλεγίου. Από το 1 978 είναι ομότι
μος καθnγητής τnς Ελληνικiις λογοτεχνίας στο Ελληνικό Κολλέγιο.
Ο Κ. Μ. Προυσnς έχει εκτεταμένη συγγραφικ'ή εργασία στα πεδία της λογοτε
χνίας (κριτική κυρίως και μελέτη), παιδείας και λαογραφίας, δ:ημοσιευμένη σε περιο
δικά, εφημερίδες και σε αυτοτελή βιβλία. Υπήρξε (μαζί με άλλους) εκδότnς των περιο
δικών και ετnσίων δελτίων: Μελέτn-Κριτική (Αθi�ναι 1 932), Κυπριακά Γράμματα
(Λευκωσία 1 934- 1 95 6), Κυπριακαί Σπουδαί (Λευκωσία 1 940- 1 946), Greek Orthodox
Thelogical Review (Ήrookline, Mass, U . S .A., 1 95 8), Neo-Hellenika (Austin, Texas,
U.S.A. 1 970- 1981), και δnμοσίεψε ποικίλες εργασίες του σ' αυτά. Επίσnς συνεργάστη
κε με τα επόμενα πε�ιοδικά και ε.τήσια δελτία: Ελλrι:νική Δnμιουργία, Νέα Εστι�α, Επε
τnρίς Παγκυπρίου Γυμνασίου, ΚυΠριακή Επιθέωρnσις, Αγωνισrrής, Πνευματική Κύ
προς, Φιλολογική Κύπρος, Νέα Εποχή, Επιθεώρnση Αόγου και Τέχνης, Κ1:1πριακά
Χρονικά, Αργοναύτης, Στασίνος, Παρνασσός, Λαογραφική Κύπρος, Ονόματα,
Cyprus Review, Speculum, Classical Philology, Slavic and Eastern European Journal,
Alumni Lectures, The Byzantine Fellowship Lectures, Columbia Dictionary of Modern
European Literature ( 1 980), Balkan Studies, Athene, Deadalus, Chaήoteer, MLA
Bibliography ( 1 968 - 1 978), Books Abroad, Journal of Modern Hellenism; Modern Greek
Studies Υ earbook, κ.ά. Ποικίλ:η και πολλiι συνεργασία του βρίσκεται επίσtις στις Κυ*

Αναδnμοσιεύομε το εργοβιογραφεκόέργο που είναι κείμενο του ιδίου τόυ Κ. Προυσf], πολύ
πλnροφορικό.
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πριακές Εφnμερίδες: Παρατnρnτiις, Λαϊκiι, Πρωϊνn, Κυπριακός; Τύπος, Ανεξάρτητος,
Ελευθερία, Έθνος, Φιλελεύθερος, καθώς και 9τις Αμερικανικές εφημερίδες Πρωϊνn
(Νέας Υόρκnς), Greek Star (Σικάγου), Relleήic Chronicle (Βοσtώνnς), κ.ά.
Αυτοτελή βιβλία του έχουν εκδοθεί τα επόμενα: ΓραμματιΚ'ή τrις Δnμοτικnς ( 1 934),
Στοιχειώδl;Ις. Γραμματικ:ή1 της Λατινικi�ς Γλώσσης ( 1 943), Κωστής Παλαμάς ο Ποιnτiις
τnς Ελλnνικ:ής <pυλής ( 1943), Πορεία Ζωnς ( 1 975), ΜιΚρiJ Αγωνία ( 1 980), Έλληνες
ΙJοιnτ.ές καιι Πεζογράφοι ( 1989) και Θέματα και Πρόσωπα της Κυπριακitς Λογοτεχνίας
( 1990). Και σε συνεργασία με μλλους: Η Ελλrινικn Δωδεκάνnσος ( 1 948), The Educated
Man ( 1 9,68), T,he Voice of Cyprus ( 1 965), Fictioή. in Seve:ral Languag�s. ( 1968), Poems of
Cyprus ( 1970), Φωνnτικn Γραφή ( 1980), Ο Σεψέρrις στnν. Πύλιη τnς Αμμοχώqτου ( 1 987),
ΠοιnτικiJ Αλλnλογραφία και Γ. Φραγκούδn Κωστiις ο Τσελεπf]ς ( 1 991).
Έχει δώσει μεγάλο αριθ ,λό διαλέξεων και ομιλιών κ' έχει κάνει επιστημονικές
ανακοινώσεις στrιν Κύπρο, Αθf�να και Αμερικiι για ποικίλα θέματα: κυπριακά, · εθνικά,
λογοτεχνικά, εκπαιδευτικά, λαογραφικά. Πολλές από τις ομιλίες και μελέτες του έχουν
αναδnμο<Jιευθεί .από περιοδικά σε αυτοτελή τεύχn, όπως, π.χ. «Τα Ιστορικά Κυπριακά
Τραγού,δια» ( 1 946), «Αισθητικiι Καλλιέργεια» ( 1 946), «Κυπριακή Πεζογραφία» ( 1949),
«Η Αθηναϊκή Ιλιάδα του Πεισιστράτου.» ( 19S 1 )1 «Γύρω από τα Λαϊκά Πgραμύθια»
( 1 95 1 ), «Αισχύλος και Χορικός Ύμνος» ( 1 953), «Αλ�ανδρος Παπαδιαμάντης» (1 95 1 ) ,
« 0 Ποιnτής ΙΝ. Γρυπάρης» ( 1 971)� «Γιάννrις Βλαχογιάννης» ( 1971), «Λαογραφία και .
Κύπρος» ( 1972), «0 Δ,ιϊγενnς Ακρίτας στην Κύπρο» ( 1972), «Η Αρχαία Κύπρος στις Ελ. λ:ηνικές Πηγ,ές» ( 1 984), «The Novels of Ange1os Terzakis» ( 1 966), «Apostolos Andreas in
Cyprus» ( 1 973), «Platonic Elements in Palamas» ( 1 973), «Lucretius and P alamas » ( 1 973),
«Kostis Palamas, 1859-1943», ( 1 974), «Modern Greek. Poetry in Ameήca» ( 1 976) , «The
Mernoirs of Makήyannjs» ( 1 978), «Reflections οη Greek Culture» ( 1 980), «Papadiamantis
and His National Literary .Conscience» ( 1984), «Δέκα Δrιμότικά Τραγούδ�α» ( 1 99 1), «Το
Πουλλίν του Όρβιλ» ( 1 992), «0 Ποιητi]ς Γιώργος Σεφέρrις» ( 1987) κ.ά.
Υπi]ρξε και είναι μέλος πολλών εκπαιδευτικών, επιστημονικών, επαγγελματικών
και λογοτεχνικών οργανισμών στ,.:�ν Κύπρο, Ελλάδα .και Αμερικi� και εχρ:ημάτισε αξιω
ματούχος μερικών, όπως: Ακαδnμαϊκός Ό μιλος Πανεπιστημίου Αθηνών, (ιδρυτικό μέ
λος, εκδότnς), Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου (ιδρυτικό μέλος, γραμματεύς),
Επιστnμονικός Σύλλογος Αλεξανδρείας Πτολεμαίος ο Α', Σύνδεσμος Ελλi]νων Φιλο
λόγων Κύπρου Στασίνος, Επιστnμονικός και Φιλολογικός Σύλλογος Αμμοχώστου,
Εθνι�i] Εταιρεία των Ελλi]νων Λογοτεχνών, Ameήcan Philological Association,
Classica1 Association of Middle-W estern States, Classical Association of New England,
Chicago Cultural Circle (ιδρυτικό μέλος, πρόεδρος), Modern Language Associatioη.,
Modem Greek Studies Association, Center for Neo-Hellenic Studies (ιδρυτικό μέλος, εκ
δότης), Ameήcan Association of University Professors, Consular Corps College and
Irιternational Consular Academy, University of Chicago Alumni Association, , κ. ά.
·

·

Υ πf]ρξε μέλος του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου τrις Ελληνικi]ς Ορθο
δόξου Αρχtεπισκοπi]ς Νtερικi]ς ( 1 95 9- 1 967) και Εκπαιδευτικός εκπρόσωπός τrις στο
World Council of Churches ( 1964- 1 968). Επίσrις, σύμβουλος στο National Endowment
.
for the Humanities για τnν παραχώρnση υποτροφιών, «Grants and research Funds»
( 1 972- 1 985). Από τον Ιούνη του 1 964 ο Κ. Μ. Προvσiις itταν Επίτιμος Πρόξενος τrις
Κυπριακi]ς Δημοκρατίας στrι Νέα Αγγλία με έδρα τη Βόστώνη μέχρι το 1 987.
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ΠiJρε τα επόμενα βραβεία και αναγνωρίσεις : Σεβέρειο Βραβείο ( 1 982), Βραβείο τnς
Ακαδ'f)μίας Αθnνών ( 1 946, για τα «Κυπριακά Γράμματα» και 1 983 για όλο του το έρ
γο), το Daniel L. Shoτey Fell owship του Πανεπιστrιμίου του Σικάγου ( 1 949- 1 95 1 ) , τιμrι
τικi� αναγνώρισrι ως « O utstanding Educatoτ of America fοτ 1975 », Alumni of Hel l enic
College Citation ( 1 974) , Ecumenical P atriaτchate Award ( 1 973), Awaτd of the Hellenic
Ministry of Cultuτe and S ci ences

on the

Occasion

of the American

Bicentennial

( 1 976), Βραβείο Ακαδrιμίας Αθrινών ( 1 983), Βραβείο Υπουργείου Παιδείας
Κύπρου «για το συνολικό έργο του στnν Ελλrινική Λογοτεχνία τnς Κύπρου» ( 1992) κ.ά.
Celebration

Τα επόμενα βιβλία έχουν δnμοσιεύσει βιογραφία του Κ.Μ. Προυσi]: World
( 1 954) , Directory of Arnerican Scholaτs ( 1 95 7, 1 964), Who ' s Who in American
Education ( 1 962, 1 968), Community Leadeτs of America ( 1 963 , 1 970), Leadeτs in
Education ( 1 965 , 1970, 1973), Aτgonaut ( 1 967) , Who ' s Who in Cyprus ( 1 968), Laτge
Encyclopedia of Greek Liteτature ( 1 969), Who ' s Who Among Authors and Joumalists
( 1 970, 1 972) , Intemational S chol aτs Directory ( 1 97 1), The National Register of Prominent
Americans an d Intemational Notables ( 1 97 1 ), Creative an d Successful Personalities ·a f the
Worl d ( 1 970, 1972), Dictionary of Intemational Biog1aphy ( 1 973, 1 980), Men of
·
Achievement ( 1 973, 1 98 1 ), Contemporary Authors ( 1 974) , Who ' s Who of Greek Origin in
Institutions of Higher Leaming in U . S .A . an d Canada ( 1 974) , Outstanding Educators of
America ( 1 975 ) , Who ' s Who in the East ( 1 975°- 1 976), The World·' s Who ' s Who of Authoτs
( 1 975 ) , American Hellenic Authors and Writers Who ' s Who ( 1 975 , 1 977), Archons of the
Ecumenical Patriarchate of Constantinople ( 1 983), Κύπριοι Συγγραφείς από τnν Αρχαιό
τnτα μέχρι Σήμερα ( 1 983), Ποιος είναι τι στnν Κύπρο ( 1 985) , Μέτρον ( 1 99 1 ), Βιογραφι
κόν Λεξικόν Κυπρίων ( 1 99 1 ) , κ.ά.
Biography

t ΚΩΣΤΑΣ Μ. ΠΡQΎΣΗΣ

«Λαογραφική Κύπρ ος», aρ. 44, 1994.
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. ΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Π�ΈΥΜΑΤ�Κ ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, Τ ΗΣ' ΚΥΠΡΟΥ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Μάϊος. Τό δράμα των πολιτι;κών και στρατ�ωτικων αγώνων, που
γιά πολλές δεκαετίεζ κυριάροcησαν στις fuτελευθ.ερωτικές προσπάθειες τού . κυπριακου
λαοϋ, συνέτεινε ό)στε να παραμεριστεί κάπως τΌ ιστορικό προσκnνιο και συνεπώς από
τό χω·ρσ τn ς' συλλογικn ς μνή 'μης και της δημόοιας γνώσης fι, πνευματικ:rι διάσταση των
κυπριακών αγώνων. Παρά. τους περισtασιακού.ς πανηγυρισμόυς τfi.ς συμβολn ς των
πν'είJ�aiLΚών " ανθρώπών στις απελευθερωτικές προσπάθειες τοϋ αλύτρωτου 'Ελλη
νισμού γενικόtξ�Ο �αι τfjς Κύ'πρου ειδικότερα, πολύ περψρισμένrι είναι. n γνώση τού
συγκεκριμέν,01,1 n;εριεχομέναι:.1 τών πyευμαχικών α'ilitών προσπαθειών, τών συνθηκ(Ον
κςlτω ά.πό τις δποϊες πραγματοποιfιθηκαν,, τ�y θυσ,ιω�. -ςών προαανατολισμών και των
στόχς.ον των φορέων τους. Στiιν Περίπτωση τ-ης Κύπρου, μια· πιο ολοκληρωμένη γνωρι,..
μία τn ς ' πνευμα:t .ικn ς διάσταση ς τώ,ν απελευθερωτικών. τnς αγώνωrν θα συμβάλει στnν
κατανξη1οn τ&ν συντελεστών της Επιβίωσης τού κυΠριακού 'Ελλrινισμού στον 'Ιστο
ρι,Κ:ό του χώρο" παρα τις. ποικίλες έξωtερικ�ς Πtέσεις κ.αι κιν.δύνου.ς . Έπιπρόσθε:τ.α , ή
γνώση αvτn φωτίζει και τ iις διαδικασίες που προπαρασκεύασαν ιδεολογικα και i)θικα
τn. δ,υνcφικiι διεκδίκηση τqύ αιt� ματος τn ς έθνικn ς αυτοδιάθεσης τού κυπριακού
Έλληνισμού στις μεταπολεμικες δεκαετίες.
.

·

Σημ;ανtίκn συμβολiΊ στn γνωριμLα και tn διερεύνηση τού πολιτισtικοϋ' και πνευ
ματικού κλίματος πού γέννnσε τις δυναμικες δ.πελευθερωτικέζ διεκδικήσεις αποτελεί
ή πρόσφατη εκδοσn τσΌ πρώτου τόμου τόϋ εργου� «Πορεία Ζωf)ς» τού κάθηγrιτf\ Κώ
στα Μ. Προυσn . Κορυφαίος κύπριος φιλόλογος μέ αξιόλογn πνευματικiι δράσrι στΤιν
Άθήνα τοϋ μεσοπολέμου και έδώ στiιν Κύπρο, δπου δίδαξε στο Παγκύπριο Γυμνάσω
και tδρυσε και διηύθυνε τό περιοδικό «Κυπριακα Γράμματα», ζεί δ.πο χρόνια στnν
Άμερική, δπου διδάσκει στο Έλληνικό Κολλέγιο τn ς Βοστώνrις. Σκαπανέας τών νεο
ελληνικών σπουδών στtς Ήνωμένες Πολιτείες, αποτελεί εναν από τους συνεπέστε
ρους εργάτες των έλληνικών γραμμάτων στiιν Άμερική, δπου για τρεϊς σχεδόν δεκαε
τίες εχει συμβάλει αποφασιστικά, σαν καθηγητnς τn ς έλλnνικn ς γραμματείας και σαν
συγγραφέας, στnν προβολn τn ς νεοελληνικn ς πνευματικn ς παράδοσnς και ειδικότερα
τn ς κυπριακnς λογοτεχνικnς παραγωγn ς.
Ο πρώτος τόμος τοϋ εργου «Πορεία Ζωiiς» έγκαινιάζει μια σειρα δnμοσιευμάτων
πού, δπως σημειώνεται στον πρόλογο, θα περιλάβουν τις δημοσιευμένες και Μnμο
άίευτες εργασίες τού Κώστα Προυσfί, πού με τήν αξία και τον δγκο τού εργου του, μπο
ρεί ανεπιφύλακτα να χαρακτηρισχεί σαν ό πρύτανης των φιλολόγων νεοελλrινιστών
στn ς Άμερικn ς.

Τό βιβλίο περιλαμβάνει σημαντικές φιλολογικές μελέτες πάνω σέ γλωσσικά, κρι
τικα και αισθητικα θέματα. Για τον ιστορικό τών ιδεών που έρευνα τό πολιτιστικό κλί
μα των απελευθερωτικών αγώνων της Κύπρου, ή σπουδαιότερη προσφορα τοϋ τόμου
συνίσταται στn συγκέντρωση τών άρθρων, που για δεκατρία χρόνια εδιναν από τn στή
λn «Ζωn και Τέχνη», τnν κaτευθυντήρια γραμμn τού περιοδικοϋ «Κυπριακα Γράμμα
τα». Τό περιοδικό αvτό, που για είκοσι δύο χρόνια ( 1 934- 1 95 8) αποτέλεσε το βασικό
φορέα και ο ργανο τn ς πνευματικn ς ζωn ς τn ς Κύπρου, μπορεί να θεωρrιθεί σαν σrιμα
VΊικότερο εντυπο τού είδους του που έκδόθηκε στο νrισί μας. Στα δύσκολα χρόνια τn ς
καταπιεστικn ς διακυβέρνησης που ακολούθησαν τiιν εξέγερση τοϋ 193 1 καt στα χρόνια
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των έλπίδων και των έντεινόμενων έθνικών διεκδικήσεων πού ό.νέτειλαν με τό Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο, τα «Κυπριακα Γράμματα» άποτέλεσαν τό σοβαρότερο εκφρα
στικό μέσο, πού ύπεύθυνα και προοδευτικα διατύπωνε τις προσδοκίες και τιuύς προσα
ναtολι@μούς τflς κυπριακής διανόrισrις. Έπιπρόσθετα, στα χρόνια της Μεταξικής δι
κτατορίας και της γερμανικής κατοχής, πολλοί, "Έλλrινες διανοούμενοι βρnκαν στα
«Κυπριακό. Γράμματα» τό βήμα γιa τnν έλεύθερrι εκφρασή τους . Χαρακτrιριστικα
ό.ξίζει να σrιμειωθεί δτι τό ποίτιμα πού ό Σωτήρης Σκίπης σύνθεσε γ ια τιΊν κrιδεία τού
Παλαμα, πρωτοδημοσιεύτηκε ό.νώνυμα στα «Κυπριακα Γράμματα». "Έτσι, μπορεί κα
νεις να Lσχυρισtεϊ δτι στα χρόνια 1 936- 1 944 τό κυπριακό αmό περιοδικό f�ταν Ενα άπό
τα σημαντικότερα φιλολογικα Όργανά τού πνευματικού Έλλr�νισμού, πού γ ια μια
ό.κόμα φορa ένισχυόταν ζωογόνα άπό τ Lς έξωελλαδικες έλλr�νικες έστίες.
Τέλος, έκτος ό.πό τiJν ό.ξία του σαν τεκμήριο και μαρτυρία των κινημάτων τnς πο
λιτιστικής ιστορίας της Κύπρου, τό περιοδικό τού Κώστα Προυσn, Lδίως στα χρόνια
πού τό διηύθυνε ό 'ίδιος, ό.πqτελεϊ ως σήμερα τΤιν αξεπέραστη και αναγκαία
έπιστημονικiJ πrιγΤι για τΤιν φιλολογική, ιστορικΤι και κρι τικi) μελέτrι της κυπριακής
πνευματικής παραγωγής. Στις σελίδες του εχουν δημοσιευτεί οι πιό αξιόλογες ως σή
μερα μελέτες για τούς μεγαλύτερους κύπριους συγγραφείς, τόν Άρχιμανδρίτη Κυ
πριανό, τόν Βασίλη Μιχαηλίδη, τόν Δημήτρη Λιπέρτr�, τόν Νίκο Νικολαϊδr�.
"Η ανατύπωση των κατευθυντήριων άρθρων τού σπουδαίου αυτού περιοδικού,
άποτελεί σίγουρα μια πλούσια συγκομιδn για τό μελετητiJ tiiς νεοελλrινικης πνευμα
τικής ιστορίας. Κυρίαρχα θέματα: ό συνεχϊ:ϊς κριτικός στοχασμός πάνω στn νεοΈλλτι
νικn πνευματικn ζωΤι και τό νεοελλnν,ικό πολιτιστικό πρόβλnμα, δ αδιάπτωτος
αγώνας για τnν έπικράτrισn της δrιμοτικfiς γλώσσας, δ πρ Qβλrιματισμός πάνω στιΊ q;>ύ
σ'tί), τις ανάγκες, τις δυνατόττητες της πνευματικiiς ζωfις της Κύπρου. Στα χρόΎι;α τοϋ
Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, τα κύρια άρθρα των «Κυπριακών Γραμμάτων» γίνο
ντα ι Επαλξn άπ ' δπου έκφράζετά ι μια μαχnτικn δr� μοκρατικn aντιφασιστικn γραμμή.
Άξίζει να υπογραμμιστεί tδιαίτερα τό στοιχείο α-Utό, που πρόσδωσε ενα ζωντανό δn
μοκρατικό περιεχόμενο στις έθνικες διεκδικήσεις και dτii διaνο11τικi� ' κίν11ση της Κύ
πρου στα χρόνια τοϋ πολeμου. Τό βιβλίο «Πορεία Ζωftς» είναι πολύτψό, γιατt κωδι
κοποιεί στις σελίδες του τό δτ:ιμοκρατικό αυτό παλμό, που aν δεν ά.τονοϋσε αργόtερα,
'ίσως να δδrιγούσε σε ε-UΈ1Jχέστερους δρόμJους το1'ς αγώνες τnς Κύσ:τραιλ

°Ο πρώτος τόμος των συλλογικών εργων που σnμάδεψαν tiιν Πνευμαtικn πqρεία
τοϋ Κώστα ΠρουΘf\ ό.ποτελεϊ ενα ό.πό τα πιό αξιόλογα και καρποφόρα κεφάλαι;α τfiς πο
λιτιστικfjς ιστορίας τnς νεώιερrις Κύπρου, tοϋ κεφαλαίου που άξια 0& μπορούσε vα τιt
λοφορnθεί «τό έπίτευγμα των �υπριακών Γραμμάτων». Είναι bτίάrις σταθμός σε μια
πορεία ζωi)ς και πνευματικnς δημιουργίας που aντι:ιtροσω:πεύεt δ,τι κάλύτερο εχμ να
προσφέρει 6 πνεvματικός κόσμος τnς Κύπρου. Αυτός δ κόσμος, aγνο'lίlμένος qvσιασηκα
ώ ς τόν καιρό τfjς μεγάλης συμφορας ό.πό τn μnτροπολιτικn έλλnνικn διανόησrι , aξ ιζει να
γνωριστεί και να εκτιμηθεί σαν ενα δnμιουργικό στnν tδιομορφϊa και tόν πλοϋtο του
κομμάτι τού νεοελληνιΚοϋ πολιτισμού. Ή aσφαλέστερn προ9πέλασrι σ' αύτn τnν κατεύ
θυνσn μπορεί ν' aρχίσει μέσα ό.πό τις σελίδες τqύ βιβλίου «Πορεία Ζωi;ς».
ΠΑΣΧΑΛΗΣ Μ. k.πΡΟΜΗΛΙΔΗΣ

«Διαβάζω», άρ. 12, 1978.
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ΖΩ Η

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΙΚΟ' ΤΕΥΧΟΣ

�ο tδιος δ λόγος σου σέ αύτοβιογραφεϊ. Ή φιλικn έπιστολn δείχνει τnν εύγενειά σου, τnν
καλοσύ:νn σρυ. καί Ίiίς άπόψeις σου, συχν� κ�ί τίς παρατnρ:ήσεις σου χωρίς έπιτιμnτικn διάθεσn,
άλλα καθαρό σχόλιο μέσα · στο φιλικό η συναδελφι(tο κλϊμa. Με βάση έτούτη τii θέσ'tΊ έπιλέξαμε
άπο το πλijθος τών έπιστολών τοϋ φίλου τών &λλφν fιμερών μας Κώστα Μ. Προυσfi μιά σειρά,
πού δεν εlχαν τίποτε το άπολύτως «tδιωτικο» τfiς ζωiiς τών άλλων n πού νά έκθέτει δ,τιδiιποτε
σέ άλλο' τόμέα παρά μόνο στον αtοθrιτικό. Καί συνθέσαμε το παρόν άφιερωματικο . τεϋχος τοϋ
περϊοδικqϋ <;πνευματικfι Κύπρος» προς ' τιμiJ τοϋ άξέ:χαοτου ΚρίτιΚοϋ καί, γενικά, άνθρώπου
των γραμμάτων μας. :Ευχαριστίες οφείλονται σέ δσους μας διέθεσαν τίς σχετικες έπιστολΕς άπό
το aρχeΈο το:uς.
ΚΥΠΡόΣ ΧΡΥΣΑΝΘ}ΙΣ

PHILIA
Στο Wίirsburg της Γερμανίας ο Δρ Ευάγγελος Κωνσταντίνου, Βυζαντινολόγος καί Καθnγn'
τnς τrις νεόέλλrινιΚn ς φιλόλογίας ίδρυσε τον Γερμανοελλrινικό σύνδεσμο «ΕλλrινογερμανιΚiι
Πρωτοβουλία» («Griechisch-Deutsche Initiatiνe»), Ο σύνδεσμος αυτός έχει σκοπό του τnν γερμα
νοελληνικiJ συνεργασία για επιστnμονικά, οικουμενικά και πολιτιστικά θέματα. Για tον σκοπό
αυτό διοργανώνει καλοκαιρινά σεμuνάρια για νέο:υς και για μεγάλους για την εκμάθηση της γερ
μαν.ικής από, του :Ελλrινες και τrις Ελλrινικής από τους Γερμανούς, με διαμονiι στις δυο χώρες και
σνμμετοχή στη ζωή και τον πολιτισμό των δυο χωρών. Διοργανώνει επίσrις ανταλλαγές σπουδα
στών, διαλέξεις, συμπόσια κλπ. σε σχέσrι με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον των δυο χωρών.

Η «ΕλλφογερμανικiJ πρωτοβουλία» εκδίδει δυο φορές το χρόνq τ0 περιοδικό «ΦΙΛΙΑ»
(PH.JLIA) με άρθρα επιστnμονικά, οικουμενικά, και πολιτιστικά, γραμμένα στnν ελλ:ηνική και
τn γερμανιΚ'ή.

Για να δώσουμε μια ιδέα για την προσφορά αυτού του περιοδικού αναφέρουμε πιο κάτω
τα περιεχόμενα του τελευταίου τεύχους αρ. 1;2 1 992.
Δώδεκα ποιήματα σύγχρονων γερμανών ποιrιτών, με το κείμενο και τnν ελλnνικiι μετά
φρασiJ τους σε αντικρυστές σελίδες και εικοσιεννέα ελλnνικά ποιiJματα μεταφρασμένα κ.ι αυτά
στα γερμανικά. Ανάμεσα στους ποιnτές αυτούς περιλαμβάνονται · οι Καβάφnς, Ελύτης, Εμπειρί
κος, Κοντός, Λειβαδί τt�ς, Ρίτσος, Ουράνnς, Βαρβιτσιώτης, Παπατσώντις, Βρεττάκος, Βότση
κ.ά., και από τους σύγχρονους Κυπρίους ποιnτές, ο Κ. Χρυσάνθης, Μ. Ιαχωβίδrις, Ρ. Σταύρου,
Καvάκης, Μοράρτις, Παπαyγέλου, κ.ά.
Όλα τα ποιήματα είνςχ.ι θαυμάσια μεταφρασμένα από τον ακούραστο καθnγf]τή Δρ. Ευάγ
γελο Κωνσταντίνου και συνο�εύ'ονται με βιογραφικά σnμειώματα για όλους τους ποιητές. Ο
καθηγητής Κω-χσταντίνου αφιερώνει επίσnς και μια μελέτn γραμμένn γερμανικά για τον Πέτρο
Χάρrι καθώς και ένα απόσπασμα για το έργο του Πέτρου Χάρn «0 κομiιtrις έρχεται» κι αυiό με
το κείμενο και τη μετάφρασn στα γερμανικά πάλι από τον ίδιο.
Βρίσκουμε ακόμα μ ια γερμανική μετάφρασn ενός διnγήματος του Κ . Ασtι μακόπουλου τον
«Λευκό Κύκλο» («Der \veisse Κreis»), ενός διnγήματος τt;ς Chήste Wolf με το κείμενο κι ελλnνι-
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κή μετάφρασrι του Ε. Κωνσταντίνου. Μια μελέτrι για τrιν αρχαία ελλrινική μουσική και μια με
λέτrι του Ελευθ . Πλατή για τrιν γλύπτρια Κατερίνα Μοτέλνικωφ. Μελέτες και άρθρα γ ια τον
Οικουμ. Πατριάρχrι Βαρθολομαίο Α' για τrιν αυτοκράτειρα του Βυζαντίου Θεοφανώ, βιβλιο
γραφία και πολλά. άλλα ενδιαφέροντα.
Τέλος πρέπει ν ' αναφέρουμε πως η «Ελλrινική Εταιρεία Μεταφραστών Λογοτεχνίας» βρά
βευσε τελευταία τον Δρ. Ε. Κωνσταντίνου για τrιν έκδοσrι του περιοδικού «ΦΙΛΙΑ» που προ
βάλλει τrιν ελλrινική λογοτεχνία και γενικά γ ια όσα πραγματοποιεί για τrιν προβολή του ελλrι
νικού πολιτισμού στον γερμανόφωνο κόσμο.
ΜΙΜΗΣ Κ . ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΆ
Αiγαιοπελαγίτικα Θέματα (Άθήνα), Φύσrι και Ζωή ('Αθήνα), Μακεδονικ11 Ζωή (Θεσσαλο
νίκrι), Νουμάς (Πύργος Ήλείας), Τό Περιοδικό (Λευκωσία), Σύνδεσμος (Καλαμάτα) , Εiιθύντ�
(Άθήνα) , Έλλτ�νικός Άστήρ (Ίωάννινα), Μοριάς (Κάτω Άχα"Cα), Ρόπτρο (Βόλος), Πνευμα
τικες Σελίδες (Άθήνα), Δαυλός (Άθήνα), 'Ελεύθερο Πνεύμα (Ίωάννινα), Νέα Πορεία (Θεσσα
λονίκrι) , Πολιτιστικi] Πράξrι (Πειραιάς) , Νέα Σκέψrι (Άθήνα) , 'Εμβόλιμον ( Ασπρα σπίτια
Υ

Βοιωτίας), Γραφi] (Λάρισσα) , Διαδρομες (Άθήνα) , Νέα Έποχi] (Λε-wκωσία).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Ί ω ά ν ν α ς Τ σ ά τ σ ο υ : «Κυδαθrιναίων 9», Άθήνα 1 993.

'Αντρέας

Κ ω ν α σ τ α ν τ ι ν ί δ rι ς : « Ό ψώλλος, fι ψείρα καί τό καλόγεράκι», Λευκωσία

1 993.
' Ο λ υ μ π ί α Τ ο λ ί κ α : «'Επίτομο έγκυκλοπαιδικό λεξικό τ'fίς Βυζαντινiiς Μουσικής», Άθήνα

1993.

" 1 δ ρ υ μ α Π ι ε ρ ί δ τi

: «Κυπριακi] Λα"tκi) Τέχνrι», Λεvκωσία 1 993.

Π έ τ ρ ο ς Σ τ υ λ ι α ν ο ϋ : « Ό δεύσεις», Λευκωσία 1 994.

' Ε ρ α τ ώ Ζ έ λ λ ι ο υ - Μ α σ τ ο ρ ο κ ώ σ τ α : «!Γ.Θ. Βαφόπο'\:Jλ;ος;, ό ποιrιτi)ς τfjς Θεσσαλονί
κrις», Θεσσαλονίκrι 1993.

Κ ύ π ρ ο ς Χ ρ υ σ ά νθ rι ς : <<Λόγος γιά τόν Πέτρο Χάρrι», Λευκωσία 1 993, «Τραγούδια γιά
τόν 'Εγγονό» (καί μετάφρασrι στά ιταλικά άπό τόν Michele Iannelli), Λευκωσία 1 993
Κ ώ σ τ α ς Γ ε ω ρ γ ί ο υ : «Κύπρος Χρυσάνθrις καί τό λογοτεχνικό του εργο», Λευκωσία 1 993.
Μ ο η t e s q u i e u : «Περί καλαισθτησίας», ΆΗήνα 1 993.

Μ i g u e l d e U η a m u u ο : «Τό τραγικό αίσθnμα τi;ς ζω�ς», Άθ'ή:νά 1 993.

G r a η d C h r . Κ a r ο u z i s : «Touring Guide of Larnaka:», Nicos·i a 1993.

Κ ώ σ τ α ς · Α ρ μ ε ύ τ η ς : «'Ιλιγγιώδης αδράνεια» , Λευκωσtα 1 993.
Ε Π Ο Κ : «Φιλολογική Κύπρο 1 993».
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Είναι πολu
αποτελεσμαη�ό
γ ια τα οικιακά έντομα .
Καταnολεμά:
Καrσc φuδες,

μ u ργ ή γ κια, ψ�ρά κια,
κοριούς, σ κόρους,
τσιμπούρια, αράχνες,
κ.λ.π .

Bayer
Με τηv εγγύηση της Bayer.

'

·

·

Δεν καταστρέφει το ΟΖΟΝ
·
Αρ. ΕΥνραφής Υπ. Γεωρyίaς Η 43

Εισαγωγείς

�

Διανομ�ίς:

Κώστας Χριqτοδούλοu

& Σiα

Θ. Θεοδότου 30, Τηλ. 449843, Λεu κωσια

�� '
.

,

Ο ΚΩΣΤΑΣ Μ. ΠΡΟΥΣ ΗΣ
ΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟΝ
ΚΥΠΡ Ο ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΙSΒΝ

9 9 6 3- 5 5 8- 5 0-Χ

Ο ΚΩ ΣΤΑΣ Μ. ΠΡΟ ΥΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟΝ
ΚΥΠ ΡΟ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Εισαγωγικά: Κύπρος Χρυσάvθης
Βιβλιογραφικά: Νίκος Παvαγιώτου

"Έκδοση Ε.Π.Ο.Κ.
Λευκ ωσία 1 994
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ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ΟΜΙΛΗΜΑ
ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Τα ;τελευταϊο γράμμα τοϋ Κώστα Προυση προς εμένα ήταν το πιο κάτω:
4 Νοεμβρίου, 1 993
.

Αγαπnτέ μου Κύπρο,
Μόλις πήρα τnν επιστολή σου τnς 2 8nς Οχτ. και σου απαντώ :

Είμαι ακόμn άρωστος. Ιδιαίτερα τα μάτια μου και το χέρι μου με εμποδ ίζουν
πολύ στο γράψιμο. Και είναι και άλλα : κι ο λόξυγκας σαν «Πουπανωπροίκιν». Ευχα
ριστώ για το ενδιαφέρον σου.
Δεν ξέρω τί εννοείς με το «βιβλιαράκι» για μένα που το έδωσες και θa το δώσεις
σε φοιτnτές. Ποιο είναι αυτο το βιβλιαράκι;
Και βέβαια μπορείς να εκδώσεις σε ένα μικρό βιβλίο τα μελετήματά μου για σένα.
Όσο για «Πρόλογο» , γράψε μου πότε λογαριάζεις να το κυκλοφορήσεις για να ετοι
μάσω κάτι. Και ποιοι οι τίτλοι των έξι μελετnμάτων μου που θα βάλεις στο βιβλίο.
Για να ξέρω δnλαδi] τί θα προλογίσω . . .
Πήρα τ α βιβλία που μου έστειλες τελευταία και ευχαριστώ.

1

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Κώστας
Δεν πρόλαβε δ φίλος αυτός των άλλων fιμερων μας να γράψει τόν «Πρόλογο» στά
δμιλήματά του για μένα. ''Όμως νομίζω πώς fι ανακοίνωσή μου «η κριτικός Κώ στας
Προυσfίς» στi]ν «Έορταστικiι Σvνάvτnσrι μέ τόν Κώστα Προυσή», (7 Μαίου 1 990), που
διοργάνωσαν fι <«Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών», δ « Έλλnνικός Πνεvματικός ''Όμι
λος, Κύπροv» και fι « Έθνικiι Έταιρεία <Ελλήνων Λογοτεχνων Κύπρον» και που δnμο
σιεύτnκε μετ ά. στiιν ό μώνυ μn μικρiι εκδοσn της «Πνευματικiίς Κύπρου» ( με χορnγ tα
τοϋ «Πολ ι τιστικοfJ Κέντρου Λα ϊκiίς Τράπεζας») θa μπορεϊ νάχει έδώ θέση, και με τ'ήν
εννοια τη ς προσωπικiϊς μου προς αυτόν ευχαριστίας.
«Δέν εχω πρόθεσn νa aραδιάσω δρισμους για τiιν κριτικiι βιβλίου και τiι σnμασία
τnς. Χιλιοειπωμένες άπόψεις. "'Ομως θεωρώ ορθό να τονίσω πώς fι κριτικiι βιβλίου δπως και fι κριτικiJ για άλλα καλλιτεχνικα εtδn - δεν εχει άκαμπτα δρια σαν ν'
ακολουθεϊ ενα σχέδιο, δπου δλα είναι έκ των προτέρων καθορισμένα , εστω και κατα
συνθήκnν. <Η κριτικn είναι πολύμορφn και ακόμα στnν περίπτωσn που δ κριτικός δία
μόρφωσε προσωπική του κριτικn γραμμή.
Ό Κώστας Προυσ'tlς θεωρεϊται άπό δλους7 και είναι, κριτικός βιβλίου όλκης. Ση
μειώνω τό «όλκΤiς» τόσο για τις θέσεις και τi]ν κριτικiJ τψιότητά του, δσο και για τi]ν
ευτολμία του κατα τi] διατύπwση των fuτόψεών του. · �Αt<.όμα εχει aναγνωρισμένη .
ευγένεια δταν διαφωνεί με τό κρινόμενο. Άποφεύγει τις πλάγιες προσβλητικές
έκφράσεις. Και δεν μιλά άπό καθέδρας. Μιλά με τi)ν καρδιά του - ώς έντύπωσn - και
με το μυαλό του - ώς στοχασμός. Καμμια φορα ένθουσιάζβται ,κ αι προχωρεϊ σε Επαινο
Cχπλόχερο. Άλλα στις περιπτώσεις aρνnσnς και άπόρριψ1:1ς δεν καταδέχεται και οvτε

νοιώθει τiJν aνάγκn έίμαι,,βέβαιος; ..,:.; ν<ίι1χύηθϊ. χολ:iι, Πράγμd 1to1' για μερικους γιa iιένα
.κακοήθεις - θεωρείται κριπ1tκiιι α:u.<Jτnρότrι�ci και Άάχι:όδειξη ύψnλοΉ κρι τικοϋ πνεύματος.
�

Οί ένtύπώσεις μου γι� τιΊν κριτικiι ίκανόt:r;ιτά του Κ. Προυσn προέρχονται κατ'
άρχiJν και κυρίως ftΠό ti]\f , άνάγvωσn των κριτικών σελίδων τοϋ περιοδικού
«Κυπριακά Γράμματα».

·

ΚάΠότε οε :Παλιa aνακοίνωσiι μου χαρακτήρισα τnν .κριτι?:{.i} έργdσία του· Προυσfj
·
ώς έξn ς :
·

·

.
Πβιβλιοκριτικiι εργασία ω.fJ �ώΘτα Π'ρcJ'Ι,Jσi] συvεχίζεται περισ(J6τερο άπό. πεvfι
γτα '?(g(χγια. 'βδώ κνρίως ,θά fξεrrα(Jτεϊ. fι κριτικ;ή JτOV έγραψε. ατό .rrεριοδiκό «Κυπριακά
Γράμμ(Χ/{α» av,ε.ξ(fρτητq άv τή\f ζδ�.α πε.ρ,ίπσυ χροVι(f;iι περίοδο lγραφε καi βιβλιοκ(jψίες
στ6v fιμερήσιο · τύπο. η ' αvτόv fι, τέ;ζvrι δέ στέκεται · έξω τόπο� καi χρόνου, δέν ε�yαi
δflως μπρσσbύρα, έστω κ ι . aν έχει καλλιτεχνικiι μορφfι; καθρεφiίζει επιδράσεις. Πι
,' 6t�viι σiiιv tπεξερyασiα τωv' κειμέvων, 1επιaημaivει τn σrιμασίa . τfjς γλώσσας, θέλει τόv
ποιητή vά τόv βaσqviζoυv τά γύρω του προβλuμαiα, ύποatήριζει τό μουσικό λ6γο,
τόv.χωgίς hcιτfjδευσrι .Καί ρrιταρεiα. ·:.ιuλά μεγάλη σημιασία δίvει στόv εσωτερικό κόσμο
Καί ,στό σwvταίριaσμα περιεχομένου καί μορφfίς. Στό δι(ιγrιμα πιστεύει πtiJς ·σ ημαντικό
μέρQς1 lχουν fι φιλοσοφία καί fι iκφραστικn, θέλει πλαΙJσιωμέvο τό .λόγο με καθαρά δια
γραμιJ,ένους τούς χαράκτfίρες καί άπαιτετ προσωπικό vφ0ς; Μέ β�q.η Ct.vτά εξετάζει tό
διήyrψα άρχίζοVτας μιά προσεκτική περιγραφή τού περιεχομένου. Συχνά κφ;αγράφει
τή μόρφωση, τίς θέσεις ' καί άπ6ψεις του συγγραφέα στiιν κοινωνία του γιά vά
έρμηvεύσει μερικa γεγοvότα τοv έργου του f] τiι θέσrι του στiιv τρέχουσα γραμματολο,_
γία. Τέλος fι εμ(ράvιση τού βιβλίου τόv ενδιαφέρει πολύ.

Αvτα έδiJλωσα aλλοτε.

ΆΕξακολουθοϋν οί εντυπώσεις μου για τnν κριτικiι ίκαγότ11τα ' t.Qϋ Προυσji να
προέρχονται κυριαρχικό. από τi]ν άγάγνωσrι των κριτικών σελίδων τοϋ π;εριοδικοϋ
«Κυπριακά ΓράμματΦ> μ' δλο που συμπληρώνονται συνεχώς χωρις ν' αλλάζουν βα
σικά, τόσον απο :tΊΊ συνεργασία του στi]ν έφημερίδα «ΦιλελεfJθερος» δσο και από τiι
συνεργασία του στiιν «Πνευματική Κύπρω>, «Φιλολογική Κύπρο» και aλλοϋ. . "'Ομως
· πέρα άπό τα αντικειμενικό. κριτήρια γιa τiιν κριτικίl) δμιλία του Κ. Προuση ύπάρχουν
και κάποια ύποκειμενικa μυστικά, που πρέπει κάποτε να λέγονι;αι. Πρωrόβγςιλτος
fιμουν ατόν κό(Jμο τfίς λογοτεχνίας και καθοδr�γόμουν, δπως και πολλοι άλλοι, άπό
lτiιν κριτικiι γραφ'ίδα τόiJ ΠρουΘfί. Παράλλr�λα παρακολουθούσα, δπιqς και πολλοι
aλλοι, τιζ κριτικες λογοtεχνικοϋ βιβλί,ου, που· εγραφαν άλλοι κριτικοί, και aθέλ11τα καί θελrιta αργότερα - εκανά συγκρί.σεις των κρι τικων· θέσεων α:υτω'ν και τοϋ Προυσfί
Και συ)(vα συγκρ,ίσεις ϋφους πάντοτε ύπέρ του. .
'Εξ aλλου, · προσωπικά οφείλω ατόν Προυσiι μιaν Επάνοδό μου ατόν λογοtξχνικό
.

στίβο, δtαν γιa διάφορους λόγούς, κυρίως Επαγγελματικούς, απομακρυνόμοvν fuτό
1-iiv· ένεργό aνάμιξr� στiι λογοτεχνικiJ κίνnσn. Σta τεiJχri· Μαρτίου 1 940 τ'όϋ περιοδικού .
«Κυπριακά Γράμματα» (που τό διευθύνει ακόμα στnν περίοδο έκείνr�) δ Προυσiίς δrιμοσ'ίευσε
ενα σnμείωμα μέ τίτλο «Κύπρος Χρνσάνθnς». A'btό τό σnμείωμα 8κρινε
.
πολ11 άναλυτικα και προπάνtων έyκaρδιωtικa μερικa ποιiιματά μου και μια μετάφρα
'σή μdύ, Που δτιμοσιεύτηκαν στα «Κυπριακά Γράμματα» ωtό · το 1 935- 1939. Μοϋ eδωοε
τaυτόχρονα , γραμμή, κυρίwς δμως με εκανε να σκεφτώ τις ευθύνες και ύστοχρεώσεις
μου Καt να συvεχίσω τn θ11τεία μου στα εvγενικa γράμματα. "'Οtαν άργότερα "Ctτό βι·
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βλίο του «Πορεία Ζωfίς» (τόμος Α'), Λευκωσία-Κύπρος 1 975 , ξαναδιάβασα τό κριτικό
σημείωμά του γ ια μένα, εκτίμτ� σα διπλα τnν κριτικf] δρασττ�ριόττ�τά του και ζύγισα
έκεϊ τn ν προς αυτόν οφειλή μου.

Ή κυκλοφορία τοϋ βιβλίου του «Πορεία Ζωfίς» μοϋ ά.ποκάλυψε τό 1973 μια
aλλτ� aγνωσττ� για μένα πτυχή του τις δτ� μοσιεύσεις του με τό ψευδώνυμο Κ. Κα
στρινός στnν έφτ� μερ ίδα « Έλευθερία» που δεν τις είχα ύπόψτ� μου, γ ιατι στn χρονικn
περίοδο 1 934- 1 939 σπούδαζα στnν Άθήνα . Αυτn ή σειρα των στ� μειωμάτων, συχνα σύ
ντομων δοκιμίων, τό δοκίμιο μετέχει πολυ στον κριτικό λόγο - για πολλους εlναι ή
κορύφωστ� τοϋ κριτικοϋ λόγου - είχε κατατοπιστικn άλλα και γενικώτερα κριτικn στ�
μασία γ ια διάφορες πνευματικες εκδηλώσεις f] αντίκτυπους στον πνευματικό βίο .
Μοϋ μένει aξέχαστο τό σημείωμα Κουλέρ Λοκάλ, που με Επεισε για τnv aξία τοϋ
«τοπικού χρώματος» στόν λόγο και στις έπιδιώξεις. Καi, με τiJν εi'Jκαιρία θυμίζω τις
συστάσεις του για τn συγγραφn «Κυπριακού μυθιστορήματος» . Γράφει : «στήν aνάγκrι
νά χρ ησιμοποιήσει δ ημιουργικά fι κυπριακή λογοτεχνία τό ντόπιο ύλικ ό, καi τό fχμεσα
σύγχρονο καi κείνο πού σώζεται στήν ίστορική f] aλλ η παράδ οσrι στήν Κύπρο, ώστε
καi στήν aξ ία της fι κυπριακή λογοτεχνία νά έχει χρώμα τοπικό» «Κυπριακα Γράμμα
τα» , Μάης-Ίούντ�ς 1 947).

Θεωρώ aσυγχώρτ�το τόλμημά μου να καταπιαστω με Παρατηρήσεις στις Κaθαρα
«φιλολογικες έργασίες» τοϋ Προυσfϊ, τόσο εκείνες που δίνονται στα έλλτ�νικα δσο και
αυτες που δημοσιεύτηκαν στα είδικα άμερικανικα περιοδικα (π.χ. για τό εργο τοϋ Τερ
ζάκη, γλωσσικα θέματα, αίσθητικiϊς κλπ.). Αυτες άνi}κουν στους είδικους φιλόλογους.
Μ' δλο που κοιτάζω να διαγράψω τnν κριτικn γραμμiι τοϋ Προυσiϊ έλπίζω νaχετε
aντιληφθεϊ πώς δεν κάνω παρουσίαση τοϋ Κώστα Προυσiϊ f] κριτικn ά.ποτίμnσn τiϊς
συμβολiϊς του στnν κριτικn τοϋ λογοτεχνικοϋ βιβλίου μόνο. Παράλλ:rϊΙλα κάνω
έξομολόγησn aτομικοϋ μου Επ εισοδίου στό χw ρο τiϊς �ογοτεχνίας και τnν ευ ξργετικn
(ετσι τουλάχιστον προσωπικα τn θεωρω) καθοδnγnτιΚn και ένθαρρυντικn χειρονομία
τοϋ Προυσiϊ σ' εμέ. Θέλω να πω πώς aν κέρδισα κάτι στό χώρο τiϊς λογοτεχνίας, ένα
μεγάλο μέρος αυτοϋ τοϋ κέρδους τό οφείλω και στόν Κώστα Προυσιl - τό δi}λωσα κι
aλλοτε, τό Επαναλαμβάνω και σήμερα στnν ιστορικi} μας αυτn συνάντnσn, με τα χίλια
μου ευχαριστώ».
Έπαναλαμβάνω πώς είναι χρέος μου aποχαιρετιστi}ριο προς τόν Κώστα Προυσiϊ
να άναδnμοσιεύσω έδώ τό πιό πάνω κείμενό μου, aλλα και τό Επίγραμμα που συνέθε
σα για αυτόν.

Ό κριτικός ό λό γος δ λεβέντης
aστραψε φώς στήν κεφαλή σου
κι αρχοντικά μέ χρέος έλλrινικό
τήν έκφρασή μας χάρασσες
στήν κλίμακα των εVγενών γραμμάτων
Κώστα Προυσfί της κριτικfίς πρωτοπολίτrι.
ΚΥΠΡ ΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

Σημ. : 'Όλες οί Επιστολές μέ σφραγίδα σημειώνουν πόλη τi]ν Wellesley (MASS.), έκτος τίς δύο
δ.πό τό Σ ικάγο.
Διατηρε�ται τό πολυτονικό καί μονοτονικό σύστημα τών Επιστολών.
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΩΣΤΑ ΠΡΟΥΣΗ
8 Όχτ. 1 973

'Αγαπnτε Κύπρο,
.Έλπίζω νό: εχεις nδ:η πάρει τό κριτικό σημείωμα που πριν δυό βδομάδες σοϋ
εστειλα γιά τό βιβλίο του Β. Τατάκn. ·Σnμερα εσωκλείω τό μελέτnμα που σοϋ ύπο
σχέθnκα πρό μnνω�. °'Οπως θ.ά tδείς, είναι παλαιό, άλλα Επίκαιρο άκόμrι και σήμερα,
νομί,ζω.
Παρακαλώ νa δώσεις δδnγίες στους τυπογράφους νά χρrισιμοποιiισουν γι αυτό
κάπως μεγάλα στοιχεία, σάν αυτά π.χ. που χρnσιμοποιοϋν στά πρωτοσέλιδα πο�nμa
τα τη ς· «Πvευματικfiς Κύπρου» , (των 12 ; . . . ). 'Δεν ξέρω aν το εχεις'. .. πλnροφορnθεϊ,
ό.λλά πραγματικα «τό γiJρας ουκ ερχεται μόνον» : τα μάτια μου τώρα κουράζονται
πολυ με τά μικρά τυπογραφικά στόιχείd.
Έπίσn� παρακαλώ νa μοϋ κάνεις· έκατόν ( 1 00) , aνάτυπα, που βέβαια θa τa πλn
ρώσω σύμφωνα με τους δρους τfiς «Πνευματικfjς Κύπρου».
Έτοιμάζω κριτικα σrιμειώματα για διάφορα βιβλία. - Χαιρετισμούς.
Μ' &γάπrι
Κώστας
23.5 . 1 975
Άγαπnτέ μου Κύπρο,
Σ ' ευχαριστώ θερμότατα για τi)ν τελευταία σου ποιΤιτικn dυλλογn Οί Δ ίσεκτες
Χρονιές. Είναι μια fuτεγνωσμένn κραυγi) οδύνης για τn συμφορα που Επεσε στi)ν

αγαπημένη μας Κύπρο, - μια κραυγn που σκίζει τό νοϋ και τnν ψυχή, μια κραυγn πόυ
ματώνει τnν καρδιά. 'Έχουν όργιΊ και πόνο τα ποιnματά σου, ό.λλα και στοργn και χά
ρη , αξιοπρέπεια καί tσχυρn σκέψη. Άναλύουν, ανατέμνουν, συντέμνουν, συγκεντρώ
νουν, ανtJμνοϋν καί κλαίνε «τα πάθη τα σεμνα» τfjς Κύπρου, αλλα καί τίς
ελαφρότητες των αστόχαστων, των γελοίων καί των τυχάρπαστων. Κι ακόμη, συχνα
φέρνουν μνfi μες ίερές, γλυκες κι αγαπημένες. 'Ιδιαίτερα τραγικό είναι τό σαρκαστικό
καί κυνικό «Διάλειμμα ευμάρειας», που στέκεται Πιό πολυ σα μια ανοιχτi) αλλα δ ί
καιn λοιδορία των ανόrιτων τοϋ νεοπλουτισμού καί των ανεμόμυλων τfjς πολιτικnς
παρα σαν κωμικό tντερλούντιο ανάμεσα στn σοβαρότnτα τfjς Cιποφασιστικότrιτας fuτό
τn μια μερια καί τfjς δαιμονικnς καταστροφfjς άπό τi)ν aλλrι.
οι πο ικίλες μορφες τοϋ ποιrιτικοϋ λόγου σου εδω (που φορες-φορες γίνεται κάτι
σαν ακάσχετο stream of conscience, τραχυς καί εσκεμμένα πεζολογικός χείμαρρος
πραγμάτων, γεγονότων και προσώπων- κι aλλοτε διεισδυτικός, ύποβλrιτικός fJ ακόμrι
κι άπαλός σαν aγγιγμα φτερού) δείχνουν τις ποικίλες ψυχικές και aλλες καταστάσεις
που αλλrιλοδιαδέχονται fJ μια τi)ν aλλrι, έπιφανειακα χωρίς λόγο, στi)ν πραγματικότrιτα δ μως με διαλεχτικn νομοτέλεια aτεγχτrι.
·

Οί Δίσεκτες Χρονιές είναι μια λαμπρn ποιrιτικn δημιουργία, που θα σοϋ λς>γαρια
στεϊ πολύ.
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Τnν Πνευματική Κύπρο τΤιν παίρνω πάλι σχεδόν ταχτικά, και σ' εύχαριστώ. Δεν
ξέρω άν θaθελες νa σοϋ στέλνω πάλι κριτικά. σημειώματά μου . ·Η ά.λήθεια εlναι πώς
κατa τους τελευταίους δέκα μfiνες f] τραγωδία τη ς κύπρου μα ς εχει σ�κλονίσει τόσο

που δλες μας οι δυνάμεις, δλες μας οι Ενέργειες εχουν συγκεντρωθεϊ στΤ�ν ύλικiι και
f]θικΤ� βσήθεια τiϊς Κύπρου . Κ' εlναι σκληρός ό aγώνας μας κ' Εδώ, γιατι εlναι πολλοι
καί ισχυροί οι Εχθροί μας στη χώρα αύτή . Γι αύτο καί συνεχίζουμε συστηματικά. καί
εντονα τίς προσπάθειές μας. Κάτι κατορθώνουμε, δμως ό δρόμος μας εlναι ά.κόμη
μακρυς και δύσκολος.
Ε1Jχομαι σε σένα καί σ ' δλους τους δικούς σου ύγεία, χαρa καί κάθε καλό. Πολ
λους χαιρετισμους στους κοινούς μας φίλους. Θa χαρώ νa μοϋ γράφεις κάποτε.
Μ' ά.γάπτ� ,
Κώστας

2 Απριλίου, 1 982
Αγαπητέ μου Κύπρο,
Σ'ήμερα διάβασα στο «Φιλελεύθερο» της 2 1 Μάρτη, πωζ έκλεισαν 50 χρόνια από
την πρώτη δημοσίευση στίχων-σου. Θεέ-μου, πότε πέρασαν τόσα χρόνια ! Σάμπως να
ήταν χτες ακόμα που ήμαστε παιδιά, και ξεκινήσαμε με όνειρα. κ' ελπίδες και με τόλ
μη να καταχτ'ήσουμε τον κόσμο ! . . . Όμως επιθυμώ να σε συγχαρώ θερμότατα γ ια τον
καλοσ'ήμαδο και πολυσήμαντο αυτό σταθμό στη ζω'ή-σου, και να σου ευχnθώ να τα
εκατοστίσεις, θαλερός πάντα και δημιουργικός, γ ια να συνεχίσεις το πολύκλαδο και
πολύχυμο έργο-σου και να καθοδnγείς την πνευματική ζω-ή της Κύπρου. - Κάποτε άρ
χισα να γράφω για σένα μια μελέτη με τον τίτλο «Κύπρος Χρυσάνθης, ο Χρυσορρόας
της Κυπριακής Λογοτεχνίας» . Δεν τnν έχω τελειώσει ακόμη, και δεν ξέρω αν και πότε
θα την τελειώσω. Σ ου τη χρωστώ ό μως . . .
Πήρα πριν αρκετές μέρες τtιν «Πνευματικ:ή Κύπρο» α ρ . 253-254 (Οχτ.-Νιόβρnς
1 98 1 ), και τn χάρηκα όπως πάντοτε. Μόνο που μου έρχεται πολύ αργά.
Ελπίζω να έχεις ήδn λάβει τα NEO -HELLENIKA, IV ( 198 1), το ετήσιο δελτίο του
Κέντρου Νεοελληνικών Σπουδών στ:ην Αμερικ'ή: Όπως ξέρεις, τα NEO-HELLENIKA
τα διευθύνω εγώ τώρα. Δυο-τρεις άνθρωποι αγωνιζόμασ�ε σκληρά για τnν έκδοση αυ
τ'ή. Συναντούμε τεράστιες και ποικίλες δυσκολίες. Ωστόσο θα προσπαθήσουμε να το
κρατήσουμε στn ζω'ή. Θα χαρώ πολύ ν ' ακούσω τn γνώμn -σου για τnν εργασία αυτ'ή .
Εσωκλείω δυο κριτικά σnμειώματά-μου, και παρακαλφ να τα βάλεις στην αγαπn
τ'ή «Πνευματικ'ή Κύπρο» με πρώτn ευκαιρία. Ελπίζω να κρατήσεις το μονοτονικό που
χρnσιμοποιώ. - Παρακαλώ, το τ εύχος στο οποίο θα δnμοσιευτούν τα δυο αυτά σn
μειώματά-μου, να το στείλεις και στον κ. Τάσο Κόρφn, Αλκιβιάδου 9, Αθήνα 1 09.

-

Θα ευχαριστηθώ βέβαια πολύ αν μπορείς, να μου στείλεις αεροπορικώς το τεύχος αυ

τό. 'Αλλ11 συνεργασία-μου θ ' ακολουθnσει σύντομα.
Θερμούς χαιρετισμούς. Και Καλi) Ανάσταση.

Μ' αγάπn
Κώστσ;ς
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· Α.Ύαπr�τε μο:u Κύπρο, .
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Μ ' αγάπτι
Κώστας ·
8 �Ιούλrι, 1 983

Αγαπητέ μόυ Κύπρο,
· '(}Π(ος Πάντα, παράκόλουθώ με μεγάλο ένδιαφέρο τrιν «Πνευματικfι Κύπρο», άνκι:iι μου ' έρχεται με Πολλή καθυστέρrισrι.
·

, . Εσωκλείω ένα σύντομο κριτι�ό σrιμείωμα για �ο β�βλ.ί,ο του Μ. Πιερή για τον Κα
βάφrι. ΕλJ"Cίζω vα .μπορέςJω να σου στείλω κα,ι μερ.ικά άλλα προqεχφς.
1

'

•

•

Θερμούς χαιρετι:σμο:ύς, κί' από τις άδελφές μοu, σττrιν αγαπrιτfι Λούλα και σε .σένα.
Μ' αγάπrι
Κώστας
24.'7. 1 983

Αγaπτliέ μου Κύπρο,
Σ ' ευχαριστώ θερμότατα για το τελευταίο βιβλίο σον «Επιλογiι Κριτικών (ποί11σ11)», που είχες τ11ν καλοσύνrι να μου στείλεις. Το πfιρα 'χτές. Θα το διαβάσω με προ
dόχi} κι αγάπrι, κ' ελπίζω να γράψω γι αυτό στrιv «Πνευματικfι Κύπρο» γρήγο�ά.
Είναι μια πqλύ χρiισιμ11 υπ11ρεσία που προσφέρεις με το βιβλίο αυτό όχι μονάχα
στrιν πσίrισiι σου αλλά και στον απρόκατάλ11πτο αναγνώστ11 τrις τώρα και στο μέλλον.
Η αρχiι που τ11ρείς, που «audiatur_ et altera pars», δίνει στrιν «Επιλογiι» πλrιρότnτα
γνωμών και απόψεων μεγαλώνοντας έtσι το κύρος και τnν πειστι�ότrιτά τrις.
Σου εύχομαι υγεία, χαρά και κάθε καλό.
Μ' αγάπ rι
Κώστας
29 Αυγούστου,. 1 983

Αγαπrιτέ μου Κύπρο,
Πήρα τ11 «Φιλολογική Κύπρο 1 983» και την «Πνευματική Κύπρο αρ. 268-269»
που είχες τ'ήν καλοσύν11 να μου στείλεις, και σ' ευχαριστώ θερμότατα�
Ιδιαίτερα όμως σ' ευχαριστώ για τrι yέα ποιrιτική συλλογfι σου «Η Ευτυχία τrις
ΓΤJ'ς>», πdυ σα να καθρεφτίζΕι τrιν προrιγούμέν11 ποι11τική παραγωγiι σου ειδωμένη από
μια διαφορετική γωνιά. Ποικίλες διαθέσεις και ιδέες, ρυθμοί ποίκίλοι κι ασυvήθιστοι

Ί

Ί
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παλμο ί, απλές και φωτεινές, χαρούμενες εικόνες, αλαφροπετούν και παιγνιδίζουν με
χάρη και σύνεση, με χαμόγελο και συγκρατημένο πόνο. Κι όλα γίνουνται τραγούδι
ανεπιτi)δευτο και καταστάλαγμα σοφίας γελαστής, αλλά με απροσδόκητους συνδυα
σμούς εικόνων και αισθημάτων.
Όμως πρέπει να ξανάρθω στην «Ευτυχία, της γης» σου. Τώρα σου εύχομαι υγεία,
χαρά και κάθε καλό.
Μ' αγάπη
Κ. Μ. Προυσi)ς
Σ ικάγο, 5 Οχτ . , 1 983
Αγ�πητέ μου Κύπρο ,
Εσωκλείω ένα σημείωμά μου για την «Επιλογή Κριτικών» με την παράκληση να
το βάλεις στην «Πνευματική Κύπρο» .
Επειδi) για τρεις βδο μάδες τώρα είμαι στο Σ ικάγο και δεν έχω γραφομηχανή εδώ ,
σου το στέλνω σ ε χειρόγραφό μου, που όμως είναι, νομίζω, αρκετά ευανάγνω
στο,ώστε ο τυπογράφος να μη δυσκολευτεί και να μη κάνει λάθη.
Ετο ιμάζω ένα κάπως μακρότερο άρθρο μου για τnν «Αροδαφνούσα» σου και την
«Ευτυχία της Γης» , που ελπίζω να δημοσιευτεί στο «Φιλελεύθερο». Θα σου στείλω
αντίγραφο σε λίγες μέρες.
·

Μ ' αγάπ11
Κώστας
Σ ικάγο, 1 0 Οχτ., 1 98 3
Αγαπητέ μου Κύπρο,
Π ρ ιν λίγες μέρες σου έστειλα για τrιν «ΠνευματιΚ'ή Κύπρο» ένα σrιμείωμα μου
για τ-ην «Επιλογή Κριτικών». Σήμερα σου tσωκλείω ένα κάπως μακρότερο άρθρο μου
για σένα που το έστειλα στο «Φιλελεύθερο». Νομίζω πως είναι μια σύντομrι αλλά δί
και11 κριτικi) αποτίμηση του ποίητικού έργου άου, του πρόσφατου ιδιαίτερα. Θα 'ήθε
λα βέβαια να γράψω ένα εχτενέστερο μελέτημα για όλες τις ποιητικές συλλογές σου,
όμως φαίνεται πως αυτό θα πρέπει να περιμένει ακόμrι.
Αν νομίζεις πως το άρθρο μου αυτό Είναι καλά ν' αναδημοσιευτεί και στην «Πν.
Κύπρο», θα ευχαριστηθώ να to βάλεις όχι στην κριτική βιβλίου αλλά σαν αyεξάρτητrι
μελέτη στο κύριο μέρος του περιοδικού.
Μια -δυο μέρες πριν αναχωρi)σω τον περασμένο μi)να από το Wellesley, μου τη
λεφώνησε ο γιος σου Παναγιώτnς. Και χάρnκα πολύ. Όταν σε λίγες μέρες επιστρέψω ·
εκεί, θα επικοινωνi)σω μαζί του και θα μου δοθεί n ευκαιρία να τον γνωρίσω και προ
σωπικά.
Θερμούς χαιρετισμούς.
Μ ' αγάπn
Κώστας
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14 Γενάρ;η, 1'984
Αγαπ:nτέ μου Κύπρο,
Καλή Χρονιά!
Εσωκλείω μια σύντομrι βιβλιοκρισία για «Τα Νεανικά Χρόνια του Κ. Θεοτόκ111 » .
Παρακαλώ, όταν δrιμοσιευτεί, να στείλεις το τεύχος τΤ}ς «Πνευματικής Κύπρου» και
στον Τάσο Κόρφrι (Αλκιβιάδου 9, Αθή\fα 109).
Ακόμrι δεν eίδα τον Παναγιώτrι σου. Σε παρακαλώ γράψε του νa επ'ικοινωνi]σει
μαζί μου. Σε παρακαλώ επίσrις να μου γράφεις αν ο ΕΠΟΚ ενδιαφέρεται να εκδώσει
στη σειρά «Ελλrινική Κύπρος» ένα ιστορικό διnγnμα-νουβέλα . του Γεωργίου Φραγκού
δrι με επιμέλεια διΚ'ή μου. Το διf]γrιμα αναφέρεται σε γεγονότα τrις Κύπρου κατά τnν
Επανάστασrι του 1 82 1 . Τnλέφωνο (617)-235 .85 Α2.
Μ' αγάπrι
Κώστας
·

,

30. 1 . 1 984
Αγαπrιτέ- μου Κύπρο,

Πilρά τnν εJ:t ι<ηολή-κάρτα σοιJ και t<� νέο σου βιβλίο «Από την Ισtορία τr} ς Κυπρ ι
ακf]ς Ιατρικής», και σ' ευχαριστώ. Θα ετοιμάσω βιβλιοκρισία γι αυτό και θα τη στείλω
στrιν «Πνευμμτικf] Κύπρο».
Το αφ'Ιlγnμα των r. Φραγκούδτι είvαι ένa μακρό ιστορικό διiιγr:ιμα με θέμα μερικά
γεγονότq. σττιν Κύπρο απ' αφορμή ττιν Επανάσταστι του 1 82 1 . Ενδιαφέρει και σήμερα,
νομίζω, για κάποιες αναλογίες του με γεγονότα του 1 974.
Το έστειλα πριν τρία-τέσσερα χρόνια σττιν αγαπrιτή Ρήνα Κατσελλiι για να το εκ
δώσει σττι «Χρυσοπολίτισσα» τrις. Αλλά για διάφορους λόγους, οικονομικούς κυ
ρίως, δεν μπόρεσε ακόμrι να το τυπώσει. Το σωστό, λοιπόν, είναι πριν το δώσω στον
ΕΠ Ο Κ, να συνεννοnθώ και μαζί τnς.
Επειδf] όμως λογαριάζω κατά τnν Άνοιξn να ρθω στrιν Κύπρο, θα φέρω ένα αντί
γραφο του διrιγf]ματος μαζί μου, και θα κουβεντιάσουμε n Ρf]να, εσύ κ' εγώ και θ '
αποφασίσουμε. Γιατί πραγματικά αξίζει πολύ ν α εκδοθεί και ν α γνωριστεί σήμερα
στnν Κύπρο το έργο αυτό.
Ο καιρός είναι άθλιος εδώ τώρα, κρύο και χιόνια και παγωνιές. Μόλις «καλιοτ
τερέψει» ο καιρός, θα επικοινωνf]σω με τον Παναγιώτn κ' ελπίζω να μπορέσει να ρθει
στο Wellesley για να βρεθούμε.
Απορώ γιατί ο Χρύσανθος Κυπριανού αναδrιμοσίεψε, όπως μου γράφεις, την πα
λιά κριτικf] μου για τrιν «Αροδαφνούσα» (του Αλιθέρσn, υποθέτω) χωρίς να με ειδο
ποιf]σει. Του έστειλα κατά τα μέσα του 1 982 δυο ανέκδοτες λαογρ�φικές εργασίες μου,
που δεν τις δnμοσίεψε στον περσινό τόμο τnς «Λαογραφικής Κύπρου», ούτε και στον
τωρινό, όπως φαίνεται. (Δεν τον πiιρα ακόμτι). Αλλά ούτε καν μου έγραψε αν τις Π'ήρε
και γιατί δεν τις δnμοσίεψε ακόμτι ! Σε παρακαλώ πες του να μου γράψει και να μου
εξnγήσει τί συμβαίνει.
Θερμούς χαιρετισμούς απ ' όλους μας σ' όλους σας.
Μ' αγάπn
Κώqτας Μ. Προυσής
γ Γ. Ί;'ο γράμμα μου αυτό θα σου το φέρει ο αγαπnτός μου ξάδελφος Οδυσσέας, που θα σου πει και
περισσότερα νέα μας .
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19 Μάρτη, 1 984

Αγαπrιτέ μου Κύπρο,
Όπως σου ξανάγραψα, λογαριάζουμε να ρθούμε στrιν Κύπρο σε λίγες εβδομάδες
(περί τα μέσα του Απρίλrι, αν όλα παν καλά) και να μείνουμε εκεί και όλο το Μάrι. Γι
αυτό επιθυμώ να χρrισιμοποιi]σω τrιν παραμονi] μου στrιν Κύπρο για να κάνω μερικές
διαλέξεις γ ια διάφορα θέματα σε διάφορους πνευματικούς οργανισμούς. Σου αναφέ
ρω τα θέματα καθώς και τα σωματεία που είναι πιθανόν να ενδιαφέρουνται, ώστε να
τα βολιδοσκοπi]σεις και να προετοιμάσεις τrιν οργάνωσrι των διαλέξεων αυτών, αν βέ
βαια μπορείς να το κάνεις και αν δεν είναι μεγάλrι ενόχλrιστ� για σένα.
Τα θέματα είναι:
«Ένας Άγγλος Επισκέπτrις στrιν Κύπρο πριν Εκατό Χρόνια» . (Πρόκειται για το
βιβλίο του W. Η . MALLO CK για τrιν Κύπρο 'ΊΝ ΑΝ ENCHANTED ISLAND". Βγi]κε
στα 1 889. Νομίζω πως δεν είναι πολύ Ύνωστό στrιν Κύπρο το βιβλίο αυτό) . Η ομιλία
να γ ίνει στrιν Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών iJ αλλού.
«Η Πο ίrισrι τrις Σαπφώς». Στο «Στασίνο» iJ ΕΠΟΚ iJ «Πνξ:υματικn Στέγrι» iJ αλλού.
«Λαϊκο ί Χαραχτf]ρες στrιν Αρχαία Ελλrινικn Τραγωδία». Φιλολογική ανακοίνω
σrι στο «Στασί νο» .
« MODERN GREEK POETRY
κανικο-Κυπριακό Σύλλογο.

ΙΝ

AMERICA» (αγγλικά iι ελλrινικά) στον Αμερι

« Ο Απόστολος Ανδρέας στrιν Κύπρο. Θρύλος, Παράδοσrι και Πίστrι». Στο Σύλ
λογο Καρπασιτών Προσφύγων .
. «0 Ποιrιτiις Γιώργος Σεφέρrις» . ? τις γιορτές για το Σεφέρrι που ετοιμάζει τώρα ο
Δήμος Λευκοσίας.
Βέβαια οι ομιλίες αυτές θα είναι δυνατό να γίνουν και aλλού, σε άλλα σωματεία
και σε άλλες πόλεις, όπου εσύ νομίζεις.
Επίσrις νομίζω πως, φέτο που συμπλrιρώνουνται πενήντα χρόνια από τrιν πρώτrι
εμφάνιση των «Κυπριακών Γραμμάτων», θα είνaι καλά ο ΕΠΟΚ, n «Πνευματικn Κύ
προς» και n «Φιλολογικn Κύπρος» να οργανώσουν μια σεμν'ή αναμνrιστική �υγκέ
ντρωσrι με συμμετοχή αντιπροσώπων από τrιν Κύπρο και τrιν Ελλάδα. Θα χαρώ πολύ
αν γίνει όταν θα είμαι και εγώ στrιν Κύπρο.
Με συγχωρείς για τrιν ενόχλrισrι στrιν οποία σε βάζω, αλλά επιθυμώ rι παρουσία
μου φέτο στrιν Κύπρο να προσφέρει κάτι στrιν εκεί πνευματική ζωή. Και σ' ευχαριστώ
από τώρα. Γράψε μου αμέσως, αν προφτάσεις. (Λογαριάζω ν' αναχωρ:ήσω στις 14
Απρίλrι). Αλιώτικα, καλ'ή αντάμωσrι στrιν Κύπρο. Και θα τα πούμε «εν πλάτει» εκεί.
Χαιρετισμούς.
Μ' αγάπrι
Κώστας
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Αγαπrιτέ μοv Κύπρο,

14 Ιουλίου, 1 �84

,
Επιθυμώ και πάλι να σ' �υχαριστiισω θερμά για όλες τις καλοσύνες που μου έδει
ξες κα-:cά τrιν πρόσφατη παραμονfι μου σττιν Κύπρο, - ιδιαίτερα για τις ενεργείες σου
για τις διαλέξεις μου. Μ' όλο ποv rι εποχή ήταν π�ραφορτωμένrι από ποικίλες «εκδη
λώσεις>>," οι σvγκεντρώσεις είχαν αρκετiι �ιτυχία.
Η Ύιορτn τωy Κυπριακών Γραμμάτων n:τανε πολύ ενδιαφέρουσα. Θα χαρώ πολύ να
μου στείλεις, οjJ:ώς μου είπες, όχι . μόνο τις ,ομιλίες που διαβάστnκαν στrι γιορτn και που θq
δnμοσιευi,ούy σf ,ξέχωριστό �εύχος, r;J,.λλά και κ�ίνες ΠΟΊJ για τον ένα n τον άλλο λόγο δεν π�
1
ρουdιaστirκaν.· Ο Νίκος Κρανιδιψ�:ης π.χ. μόυ είπε πως σου έστειλε εγκαίρως επιστολiJ
χαιρετισμό για ττ;ι γιορτiJ - ποΌ όμ(ος δεV1τrιΥ πciρΟυσίασες και που βέβάια επιθυμώ πολύ να
τrιν έχω, όπως κ' εκείνrι του Φρ. :βράχα, Φρ. Πετρίδn, Π. Κιτρομηλίδrι, κ. ά. Σε παρακαλώ
κάνε φωτοτυπίες και στείλε μου τες(Η δώσε τες στον Οδυσσέα να μου τις ταχυδρομiισει).
· Σε παρα,καλώ επίσrις, να μου στέλνεις ταχτικά την Πνευματική Ι(ύπρο.. Το τελευ.
ταίο τεύχος που έχω είναι το 277-278 (Γενάρrις-Φλεβάρrις 1 984) που μου έδωσες την
πρώτη μέρα που συναντrιθi}καμε στη Λευκοσία.
Πολυ μ' ενδιαφέρει το μελέτnμά μου για το δrιμοtικό τραγούδι. Δrιμοσιεύτnκε;
Συνεργαqία θα σου στέλνω ταχτικά. Ετοιμάζω i]δrι μερικ& κριτικά σrιμειώματα.
Για μερικά άλλα ζrιτiιματα για τα οποία μιλήσαμε όταν ήμουνα στrιν Κύπρο, θα
σου γράψω άλλrι φορά. Περιμένω τα δικά σου νέα. Χαιρετισμούς. .
Μ' αγάJtrι
Κώστας

Αγαπrιτέ μου Κύπρο,

6 Νοέμβρn, 1 984

Εσωκλείω μια μελέτη-κριτικiι μου για το μεγάλο έργο του Κ. Χατζrιιωάννοv ΑΚΕΠ.
Ελπίζω να βρεις χώρο και τρόπο να τrι δrιμοσιέψεις όλη σε μια έκδοσrι, και σύντομα, στrιν
Πνευματική Κύπρο (iJ στη Φιλολογική Κύπρο, αν πρόκειται να βγει γρήγορα). Σε παρα
καλώ γράψε μου για το ζήτημα αυτό, iι πες στον Οδυσσέα την απόφασiι σου για να μου τη
γράψει αυτός. Θα ευχαριστηθώ όμως πολύ να τη δημοσιέψεις γρi}γορα και ολόκληρη.
Την Πνευματική Κύπρο είναι πολύς καιρός να την πάρω. Το τελευταίο τεύχος
που πήρα είναι. εκείνο στο οποίο ήταν το μικρό μελέτημά μου «Διαβάζοντας τα Δημο
τικά Τ�αγούδια»: Σε παρακαλώ στείλε μου και τα επόμενα.
Ο Οδυσσέας μου έστειλε τα ανάτυπα της Πνευματικής ΚύΠρου για τα πενnντα
χρόνια των Κυπριακών Γραμμάτων. Σε ευχαριστώ. Τα έστειλα «όπου δει».
Πριν λίγες βδομάδες πέρασε απ ' εδώ ο Πάνος. Έμεινε μαζί μας μερικές ώρες και
μιλήσαμε για πολλά. Είν ' ένας εξαιρετικός νέος. Ελπίζω να ξανασυναντrιθούμε.
Ξέρω πως είσαι πολυάσχολος, και πως δεν είσαι ταχτικός στην αλληλογραφία.
Όμως σε παρακαλώ, τούτη τη φορά να μου γράψεις δυο λόγια για τη δrιμοσίευση τnς
μελέτt]ς μου. Την έστειλα και στον Κ. Χατζηιωάννου, που θα περιμένει να τrιν ιδεί δrι
μοσιευμέν11 γρiιγορα. - Και σε παρακαλώ να μου βγάλεις 25-50 ανάτυπά της, που θα
τα πλερώσω, βέβαια.
Χαιρετισμούς.
Μ' αγάπη
Κώστας
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5 Δεκ., 1 984
Αγαπητέ μου Κύπρο,
Εσωκλείω σήμερα δυο άλλες σύντομες βιβλιοκρισίες μου για την Πvενματικfι Κύπρο.
Ελπίζω να δημοσιευθούν γρήγορα και να μrιν περιμένουν μήνες και μήνες όπως η μελέτη
μου για τα τέσσερα Καβαφικά βιβλία. Και με την ευκαιρία αυτή, τί έγινε με τrιν εργασία
μου εκείνη; Δrιμοσιεύτηκε iJ όχι; Με ρωτούσε κι ο Γ. Σαββίδης σχετικά μ' αυτή. Γράψε μου.
Βέβαια θα σου το ξαναπώ, πως το τελευταίο τεύχος της Πvενμ. Κ. που πiιρα εί
ναι το 282-283 του Ιούνη-Ιούλη 1 983 . Γιατί αυτiι η αργοπορία; Σε παρακαλώ προσπά
θησε να μου τη στέλνεις ταχτικά.
Δεν μου έγραψες αν πήρες τη μελέτη-κριτική μου για την ΑΚΕΠ του Κ. Χατζrιιω
άννου και τί θα κάνεις με αυτή . Οπωσδήποτε όμως ελπίζω να τη βάλεις στη Φιλολογι
κή Κύπρο. Θα ευχαριστηθώ πολυ να μου κάνεις 50 ανάτυπά της τουλάχιστο. Καλά θα
είναι να κάνεις και δέκα ανάτυπα για τον Χατζηιωάννου. Θα τον ευχαριστήσεις και
θα με ευχαριστήσεις. Γράψε μου και γι αυτό το ζήτημα.
Τέλος, σε παρακαλώ να δώσεις πολλούς χαιρετισμούς στον αγαπrιτό μου ποιητή
Λευτέρη Γιαννίδη. Η μελέτη σου στο τεύχος 282-283 της Πvευμ. Κ. για τον ποιητή εί
ναι και ωραία και δίκαιη, κ' έκανε να ξανακούσω μια από τις πιο αγνές ποιητικές φω
νές της Κύπρου.

Θα ευχαριστηθώ να μου γράψεις.
Οι αδελφές μου κ' εγώ ευχόμαστε σε Σένα, στη Λούλα και στα παιδιά σας Καλά
Χριστούγεννα κ' ευτυχισμένο το Νέο Έτος.
Μ' αγάπη
Κ. Μ. Προυσής
26.5 . 1 985

Αγαπητέ μου Κύπρο,
ll'ήρα τους δυο τόμους του «Λυρικού Λόγου» σου, και σ' ευχαριστώ θερμότατα.
Πρόκειται για ένα έργο ζωής - ζωής αφιερωμένης στη δούλεψη της Ποίησης.
Έκανες όλη τη ζωή, τη φύση, τον κόσμο, «όλα τα πάντα» , έμψυχα και άψυχα -, tα
έκανες χρυσό τραγούδι. Γι αυτό και σε είπα «Χρυσορόα Ποιητή». Γειά σο:υ και χαρά
σου, για να συνεχίσεις απρόσκοπτα την ωραία ποιητική παραγωγή σου, και να πεις
στη Ζωή και στον Άνθρωπο κάι στη Φύση (όπως ο ποιητής των ομηρικών ύμνων)
«αυτάρ εγώ και σείο και άλλης μνiισομ' αοιδής».
Η πικρή σου «Επωδή του Διχασμού» (στο «Φιλελ.εύθερο» 1 1 . 3 . 1985) ήρθε στnν
ώρα της, κι ας μη την άκουσαν οι «ηγέτες» . Αλήθεια, πού τραβάνε την Κύπρο τα
άστοργα κι αστόχαστα παιδιά τής; . . .
Μόλις πήρα και την «Πνευματική Κύπρο» (αρ. 286-288) και σ' ευχαριστώ. Αλλά
γιατί τόση καθυστέρ:ηση; - Πέρυσι σου έστειλα ένα μελέτt1 μά μου για τέσσερα βιβλία
γύρω από τον Καβάφη. Πότε θα δημοσιευτεί; Επίσης, πότε και πού θα δημοσιευτεί η
μελέτη-κριτική μου για το πολύτομο έργο του Κ. Χατζηιωάννου;
Θα χαρώ να μου γράψεις.
Θερμούς χαιρετισμούς.
Μ' αγάπη
Κώστας
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23 Ιουλίου, 1 985

Αγαπτ�tέ μου Κύπρο,
Tn «ΦιλολογικiJ Κύπρο 1 984» δεν τnν πήρα ακόμn. Αν τnν έστειλες, θα τnν έστει
λες σε δέμα χαλαρό και χάθτικε στο ταχυδρομείο. Θα ευχαριdτnθώ πολύ να μου ττ�
στείλεις. - Από τον Οδυσσέα πήρα δυο ανάτυπα τnς μελέτnς μου για τον Χατζnιωάν
νου. Τα άλλα θα μου τα στείλει ύστερα.
«Οι κριτικές για τ�ν Καβάφn δnμοσιεύονται σ' αυτ(> το τεύχος», μdυ γράφεις.
Triς «Πvευματ. Κύπρου»; iJ τr�ς «Φιλολογικi]ς Κύπρου»; ... Πότε θα κυκλοφορήcrει το
τεύχος αυτό;
,
ΠiJρα τους δυό τόμους του «Λυρικού Λόγου» σου, και iJδn σου έγραψα σύντομα ευ
χαριστώντας σε. Ελπίζω κάποτε να είμαι σε θέση να γράψω πλατιά όπως τους αξίζει.
Για το βιβλίο σου «Δ. Θ. Λιπέρτης» εσωκλείω σήμερα ένα σύντομο σημείωμά
μου, που παρακαλώ ν9- το δημοσιέψεις στην «ΠνευματιΚ'ή Κύπρο».
ΑVτιλaμβάνομαι πως έχει εκδώσει και μερικά άλλα σου βιβλία τελευταία (π.χ.
«Έξτ� ΚύJτριοι Ποιητi�ς» , «Κ. Μάτσr�ς», κλπ). Θα χαρώ πολύ να μου τα στείλεις .
.
Στον τιμτ�τικό τόμο που σου ετοιμάζουν μαθnτές όου, καθώς και στο βιβλίο γ ια
τον Αλιθέρσn ελπίζω να συμμετάσχω. με σύντομα μελετi]ματά μου.
Θερμούς χαιρετισμούς.
Μ' αγάπrι
Κώστας
25 .8 . 1 985

Αγαπτ�τέ μου Κύπρο,
Πήρα τον τελευταίο καιρό δυο δέματα με βιβλία σου και σ' ευχαριστώ θερμότατα. Τα βιβλία είναι:
- «Δελφικές Αμφικτυονίες»
- «Συμφωνία στον Αέρα τrις Ενάτrις του Μπετόβεν»
� «Οι Νεράϊδες τnς Κύπρο»
-«Έξι Κύπριοι Ποιrιτές»
- «Αφιέρωμα στον Π. Πρεβελάκn»
- «Φιλολογική Κύπρος 1 984» και
- «Πνευματική Κύπρος» αρ. 293-295 .
Πλούσια συγκομιδiJ που θα με απασχολήσει ευχάριστα. Και θα γράψω για μερικά.
Τώρα για τις επιστολές σου σχεtικά με τις εκδόσεις που ετοιμάζεις:
1) Τί θα είναι το βιβλίο για τον Αλιθέρσrι; Ποια n προθεσμία για να σου στείλω
συνεργασία μου; Έχω, όπως ξέρεις, δεκάδες επιστολών του. Λογαριάζω να κάνω μια
επιλογή τους, να γράψω εισαγωγή και σχόλια κι ό,τι χρειάζεται για τη χρονική και
πνευματική τοποθέτησή τους. Κ' ένα σύντομο γενικό σrιμείωμα για τον ποιrιτή και
τον άνθρωπο. Μπορείς να μου παραχωρήσεις 20-22 σελίδες στο βιβλίο; Θα έχω και
φωτοτυπίες επιστολών.
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2) Πότε πρέπει να έχεις το κείμενο της απάντηστ�ς στο «Γιατί κρίνετε; » Αντί μια
σύντομη απάντnση μπορώ να γράψ ω μια μεγάλη σε έχταση μελέτη-κριτική για το ειδι
κό πολυσέλιδο (307 σελ.) τεύχος «Το πρόβλημα της κριτικής» που έβγαλε το περιοδι
κό «Νέα Πορεία» για τα τριάντα χρόνια του; Ή μπορώ να γράψω κάτι μακρότερο και
προσωπικώτερο για «το λειτούργημα της κριτικής»;
3) Στον τιμητικό τόμο που ετοιμάζουν για σένα μαθητές και φίλο ι σου, επιθυμώ
να συμμετάσχω. Γράψε μου ως πότε επιτρέπεται να φτάσει στα χέρια των εκδοτών η
ύλη και πόση έχταστ� θα δοθεί στο κάθε κομμάτι.
Σε παρακαλώ να μου απαντήσεις γρήγορα και καθαρά στα τρία αυτά ερωτήματα.
- Θερμούς χαιρετισμούς .
Μ' αγάπη
Κώστας
30. 1 0. 1 985
Αγαπητέ μου Κύπρο,
Σ ίγουρα θ' απορείς που δεν σου έστειλα ακόμn τη συνεργασία που σου υποσχέ
θηκα: για τον Αλιθέρση, για την κριτιΚ'ή και για τον τιμητικό σου τόμο. Όμως, εχτός
από άλλες δυσκολίες (αρώστιες, κλπ.), έσπασε η ελληνική γραφομηχανή μου, κ' έτσι
δεν μπορώ να καθαρογράψω τα κείμενα που είναι για δημοσίευση. Κ' εδώ δεν υπάρ
χουν ελληνικές γραφομηχανές για ν' αγοράσω ! (Απίστευτο, αλλά αληθινό). Γι αυτό
ζήτησα ν' αγοράσω καινούργια από την Κύπρο. Τ:ηλεφών:ησα στον Οδυσσέα και βρή
κε και μου μου έστειλε (αεροπορικώς) μια rιλεχτρονική από τrιν Ιαπωνία ! Δυστυχώς,
όμως, εγώ γράφει αγγλικά, ελλ�:�νικά δεν γράφει, γιατί τ.ι ελληνική « μαργαρίτα» τrις
(greek daisy wheel) είναι ελαττωματική, δεν εφαρμόζει καλά και γράφει άλλα αντ' άλ-'
λων. Χτυπάς Α και γράφει Κ, και ούτω καθεξής. Έγραψα λοιπόν στον Οδυσσέα και
ζήτrισα νέα <<μαργαρίτα» - και περιμένω τώρα. Ελπίζω να την πάρω σύντομα.
Γι αυτό και δεν μπόρεσα να σου στείλω τίποτε ακόιJ;n. Εσωκλείω ό μως για τrιν
«Πνευματική Κύπρο» μια μικρή βιβλιοκρισια που τrιν είχα καθαρογράψει προ μrινών.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Κώστας
30. 12. 1 985
Αγαπrιτέ μου Κύπρο,
Οι 30 επιστολές του Αλιθέρστ� καλά είναι να δt�μοσιευτούν όλες μαζί στον 490
τόμο των «Κυπριακών Σπουδών». (Αλλά, βγήκε ο 48ος τόμος; Δεν τον πiιρα ακόμη).
Βέβαια θα ευχαριστrιθώ πολύ να μου κάνουν 50- 1 00 ανάτυπα.
Θερμά συγχαρrιτήρια για τrιν επάξια βράβευσή σου από τrιν Ακαδrιμία.
Λυπούμαι που δεν μπόρεσα ακόμrι να σου στείλω κάτι για τον τιμητικό τόμο που
ετοιμάζεται για σένα. Έγραψα 4-5 σελίδες, όμως δεν με ικανοποιούν.
Θερμές ευχές απ ' όλους μας σ' όλους σας.
Με αγάπη
Κώστας
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6 Μάρτrι 1986
Αγαπntέ μου Κύ�ρο,
'

'

'

, , Εσωκλείφ για τnν «Πνευματικil Κύπρο» δύο κριτικά σnμειώματά μου , κ' ελπίζω
να δnμοσιευτούν σύντομα. Γράψε μου όταν τα πάρεις. � Όμως, τί γίνεται με τrιν «Πν.
Κ >�; . Το τελεvται:ίο τεύχος τ11ς που πiιρα είναι το διπλό, αρ. 296-297 (Αυγ.-Σεπτ.
1 985). Μiμτως σταμάτnσε; Ελπίζω και εύχομαι t1 απουσία της να είναι παροδική.
..

Επίσnς, τί γίνεται μ� τrι «Φιλολογικ:ή �ύπρο» και μέ τ'ις «Κυπριακές Σπουδές»;
Είνα'ιι, , πολύς Καιρός να tις πάρω.
,

·

Σε παρακαλώ, αν δnμοσιευτούν οι «Επιστολές του Αλιθέρση» στη «Φιλ. Κ.» (iι
αλλού), να μου παραγγείλεις καί μερικά ανάτυπά τους.
Σου εύχομαι υγεία και κάθε καλό.
Φιλικά
Κώστας
1

'

25.4. 1 986
Αγαπητέ μου Κύπρο,
Π iιρα ένα δέμα με τα βιβλία σου «0 Περιπαθ'ής Προσκυνrιτiις» και «Στα Χρόνια
της Επανάό'τασnς» και δυο τεύχn' τnς «Πνευματικiις Κύπρου», και σ' ευχαριστώ θερ
μότατα. Πiιρα βέβαια πρωτύτερα τnν επιστολiι σοu τ'ης 2 1rις του Μάρτ11 και φωτοτυ
πtά του σ11μειώματος σου στη «Σrιμερινiι», κ' ευχαριστώ. (Ελπίζω πως οι επιστολές
'
του Αλιθέρσn θα τυπωθούν χωρίς λάθn).
,

Για τα νέα σου βιβλία θα γράψω προσεχώς. Χαίρω ιδιαίτερα που κατορθώνεις
να τυπώνεις τόση εργασία μου, κι όμως δεν μπορώ να τυπώσω ένα δυο βιβλία. Βέ
βαια, n απουσία μου από τον Ελλ11νικό χώρο δεν με βο11θεί διόλου. Οπωσδiιποτε, κάθε
νέο σου βιβλίο μ' ευχαριστεί πολύ. Τί ετοιμάζεις τώρα;
Αντιλαμβάνομαι πως έχουν εκδοθεί σε βιβλίο τα «Πρακτικά του Πρώτου Συμπο
σίου Κυπριακής Λαογραφίας, Λεμεσός 20-25 Μα'Cου 1 978». Είναι δυνατό να πεις
στους αρμοδίους (Μορφωτικiι Υπηρεσία Υπουργείου Παιδείας) να μου στείλουν τον
τόμο αυτό και αvάτυπα αν μου έκαναν; Γιατί είχα λάβει μέρος κ' εγώ στο Συμπόσιο
αυτό με ανακοίνωσiι μου. Με συγχωρείς για την ενόχλnσ11, και σ' ευχαριστώ εκ των
προτέρων.
·

Θερμούς χαιρετισμούς, κι από τις αδελφές μου, σε σένα και στ11 Λούλα. Και Κα
λiι Ανάστασ11.
Μ' αγάπrι
Κώστας

.
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3 Ίούντι 1 986
Αγαπιητέ μου Κύπρο,
Εσωκλείω ένα μικρό μελέτημά μου για τον τόμο τον αφιερωμένο σε Σένα. Ελπί
ζω να μην είναι εκπρόθεσμο. Γράψε μου άμα το πάρεις. - Παρακαλώ και Σένα και το
Ν. Παναγιώτου να προσέξετε τις διορθώσει ς του .
Για σένα όσα γράφω στη μικρi� αυτi] μελέτη είναι αυταπόδεικτα. Για άλλους ίσως
να χρειάζονται παραπομπές. Όμως τότε θα έπρεπε ν' αναφέρω σχεδόν όλα τα ποιi]
ματά σου για να δικαιολογi]σω και να στηρίξω τις γνώμες μου. Τί λες Εσύ ;
Θερμούς χαιρετισμού ς.
Μ' αγάπη
Κώστας
30.5 . 1 986
Αγαπητέ μου Κύπρο,
Π i�ρα σi]μερα το γράμμα σου της 22 του Μάη και σ' ευχαριστώ, - ιδιαίτερα γιατί
μου θυμίζεις το μικρό μελέτημά μου που σου το υποσχέθηκα από πέρυσι. Νόμιζα πως
ματαιώθηκε η έκδοση. Αλλά το καθαρογράφω τώρα, θα το δαχτυλογραφi]σω, θα το
φωτοτυπi]σω και θα σου το στείλω σε λίγες μέρες. Θα πάρει 4-5 σελίδες. Το επιγράφω
«0 Ποιητi}ς Κύπρος Χρυσάνθης». Νομίζω ότι θα σου αρέσει. - Πες στον Π aναγιώτου
να μου κρατi]σει μερικές σελίδες στον τόμο.
Θερμούς χαιρετισμούς.
Μ' qγάπη
Κώστας
20.2 . 1 987
Αγαπητέ μου Κύπρο,
Πολύς καιρός να επικόινωνi�σουμε, όμως σίγουρα, δεν φταίω εγώ: Σου έγραψα
επανειλημμένα, κι απάνττ�σi� σου δεν πi�ρα. Σου- έστειλα συνεργασία μου (επιστολές
Αλιθέρση, μελέτημά μου για την ποίησή σου, κριτικά σημειώματα), χωρίς να μάθω
ακόμη τί έγινε με αυτή. Την «Πνευματική Κύπρο», ττ;ι «Φιλολογική Κύπρου» τις
«Κυπριακές Σπουδές» είναι πάρα πολύς καιρός να τις ιδώ ! Τί συμβαίνει; Σε παρακα
λώ γράψε μου. Ξέρω πως είσαι πάρα πολύ απασχολημένος, πως είσαι πνιγμένος στη
δουλιά. Όμως θα σου είναι δυνατό, είμαι βέβαιος, να βρεις λίγο καιρό γ ια να μου γρά
ψεις δυο λόγια και να μου πεις τί γίνεται με τη συνεργασία μου. Η σιωπi� σου με κάνει
ώστε, η συνεργασία που την προόριζα για την «Πνευματική Κύπρο», να τη στέλνω
στο «Φιλελευθέρο» ή στη «Νέα Εστία». Και πάλι σε παρακαλώ: γράψε μου, και . . . . γρά
φε μου.
Θερμά συγχαρητήρια που έχεις εκλεγεί Πρόεδρος της Εταιρείας Κυπριακών
Σπουδών, όπως διάβασα σε Κυπριακές εφημερίδες. Συγχαρητήρια και για τα νέα σου
βιβλία που έχεις εκδώσει, όπως μαθαίνω από τις εφημερίδες πάλι, κι ας μη τα έχω
ακόμη .ιδεί.
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Κάπου διάβασα πως θα τιμηθεί - και πολύ επάξια - ο Γ. Παπαχαραλάμπους γ ια
τα πενήντα χρόνια τnς εργασίας του στις Κυ:τtρtακές Σπουδές. Γράψε ,μου, σε παρακα,.
λώ, :tί μορφ:ή θα πάρουν οι τιμrιτι.κές αυτές γιορτές
και πότε θα γίνουν. ΠολV επιθυμώ
.
,
νa σ:vμμετάσχφ, Qττl� εκδnλωση αvτiι
Θερμούς χαΙJρετισμούς, κι από τις αδελφ�ς μοrμ, ο:τnν αγωτrιτiι Λούλα και· σε σέ
να. Πολλούς χαιQετισμούς και στους εκεί φίλους.
Μ' αγάπη
:Κώστας ;
'
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27 Μρίλrι, 1 987
ΑγαΠπtέ μου Κύπρο,
' :Χρ ιστός Ανέστrι!
Εσωκλsίω το . μελέτημά μου που είναι αφιερωμένο στον Παπαχαραλάμπους, και
παρακαλώ να το φροντίσεις προσεχτικά.
Όπ�ως και άλλοτε σου έγραψα, δεν θα ρθω φέτος στnν Κύπρο. Γι αυτό τα ξαδέλ...
φια μου, Οδυσσέας κqι ,Ανδριανiι, θα παραστούν στην γιορτiι για τα 40 χρόνια του
ΕΠQ!{ και Θα παραλάβουν το τιμητρr.ό δίπλωμα για μένα. Δεν τους στέλνω τίποτε δι
κό μQυ γιςι να το διαβάσει ο Οδυσσέας στrι γ�ορτfι. Παρακα�ώ όμως να τους ειδοποιήσξ�ις 'για τη γιορτή .
.
Και πάλι ευχαριστώ για την τιμή .που · μου κάνετε κα'ι για όλα τα άλλα. - Περιμέ
νω τις «Κυπριακές Σπουδές» και τη «Φιλολογικιή Κύπρο» και ό,τι .άλλο.
Θερμούς χαιρετισμούς.
Με την αγάπrι μου
Κώστας
6 Απρίλrι, 1 987
Αγαπητέ μου Κύπρο,
Εκτός από μερικά ανάtυπα των «Τριάντα επιστολών του Αλιθέρση» (που μου
έστ�ιλε ο Οδυσσέας), �ίποτε άλλο δεν πήρα ακόμη. Σίγουρα πρόκέιται γ ια 1'αχυδρομι-·
κfι καθυστέρηση. Ωστόσο, περιμένω με αδημονία όλες τις εκδόσεις σου.
Στην Κύπρο δεν θα ρθω τούτη την άνοιξη ούτε το καλοκαίρι. Το έγραψα προ και
ρού (10 Φεβρ.) στον Υπουργό Παιδείας, και το είπα κ'α ι στον κ. Κατσούρn που μου
τηλεφώνησε (23 Μάρτη). - Ωστόσο ευχαριστώ τοv ΕΠΟΚ που θα με ανάΚηρύξει επίτι
μο μέλος του, άνκαι iιμουν, και είμαι, τακτικό μέλσς και ένας από tους ιδρυτές :του.
Γράφω στον ξάδελφό μου Οδυσσέα Πατσαλ<ίδη να παραστεί στην tελετή και να παρα
λάβει το σχετικό δίπλωμα. Ίσως να του στείλω και λίγο λόγια ευχαριστήρια γ ια να tα'
διαβάσει κατά τnν απονομiι.
·

Για τον τόμο trις «ΦιλολογιΚ'ής Κύπρου» τον αφιερωμένο στον Παπαχαραλάμπους θα σου στείλω πολύ σύντομα μια μελέτη μου. Την αντιγράφω τώρα στn γραφο
μηχανiι.
Θερμούς χαιρετισμούς
Μ' αγάπη
Κώστας

·
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7.4. 1 987
Αγαπrιτέ μου Κύπρο,
Χτες είχα iiδrι ταχυδρομf)σει τrιν επιστολf) μου σε σένα, όταν πf)ρα ένα δέμα με τις
επόμενες εκδόσεις σου :
Πνευματικf) Κύπρος (4 τεύχη) , Σωματεία και Οργανώσεις,

Η Λευκωσία, Με το βιολί των είκοσι χρονών, Fiori Poetici ,
Μελf)ς Νικολαίδrις, Γλαύκος Αλιθέρσrις και
Δrιμf)τρrις Λιπέρτης.
Σ ' ευχαριστώ θερμότατα, και σε σύγχαίρω, εκτός από την ποιητικ-ή, και για την
ογκώδrι αλλά καλf) αυτf) παραγωγf) σου. Αν δεν σε f)ξερα, θ' απορούσα πού βρίσκεις
τον καιρό για τόσα έργα ! Μακάρι να είσαι πάντα καλά, γερός και δυνατός και χαρού
μενος, για να συνεχίσεις απρόσκοπτα και άξια, κοντά στrιν ποιrιτικf) και τrι χρrισιμώ
τατη αυτf) εργασία σου.
Ήδη έχω διαβάσει τον «Αλιθέρσψ> σου, και τον χάρrικα. Δεν θα f)ταν καλό να
προσθέσεις κ ' ένα σύντομο (μια σελίδα έστω) βιογραφικό σrιμείωμα για τον ποιrιτf); . . .
Τ ο ίδιο και για τ ο Λιπέρτrι και ΜελiJ; . . . Επίσrις, χρειάζεται ένας πίνακας περιεχομέ
νων στο βιβλίο για τον Αλιθέρσrι. - Ωστόσο, σ' ευχαριστώ και πάλι και σε συγχαίρω
για όλα αυτά τα έργα σου, που είναι «Well done» θα σου ξαναγράψω γι αυτά.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Κώστας

3 Αυγούστου, 1 987
Αγαπrιτέ μου Κύπρο,
Πf)ρα τrιν επιστολf) σου τrις 2(}ης Ιουλίου, δυο αποκόμματα από τη «ΣrιμερινiJ»,
και μια φωτοτυπία από μια έκδοσrι του ΡΕΝ. (Όχι. Το ΡΕΝ Κύπρου δεν μου στέλνει
τις εκδόσεις του, άνκαι μου τις υποσχέθrικε επανειλrιμμένα). Πf)ρα και τrιν πρόσκλrισrι
για το «Συμπόσιο Ποίrισrις και Κριτικi)ς», καθώς και τα βιβλία που είχες τrιν καλοσύ
νrι να μου στείλεις τελευταία. Για όλα σ' ευχαριστώ θερμότατα.
Αλλά δεν ξέρω πού στrιρίχτrικες για να με κατrιγορf)σεις στο μελέτrιμά σου για
τους «Κύπριους κριτικούς» (Ρ;ΕΝ, σ. 3 1 , γρ. 2-3 από κάτω) ότι: (Ο Προυσi)ς) «Δεv προ
βάλλει καμμιά φόρμα σοφού και αδέκαστου επιτιμrιτiJ» . «Σοφός» σίγουρα δεν είμαι,
αλλά «αδέκαστος» επιτιμrιτf)ς (iJ επαινέτrις) είμαι. Πού και πότε και ποιος με έχει δεκά
σει; Ο λόγος σου είναι πολύ βαρύς, και ασφαλώς αστf)ριχτος και αδικαιολόγrιτος.
Στο «Συμπόσιο Ποίrισrις και Κριτικi)ς» δε θα μπορέσω να παραστώ, ίσως όμως
να στείλω μια μικρiJ εργασία μου για να δια,βαστεί σ' αυτό.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Κώστας
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18.8 . '1 987
Αγαπnτέ μου Κύπρο,
Εσωκλείω μιαν ανακοίνωσή μου γιa το «Συμπόσιο Ποίησης και Κριτικiις», και
σε παρακαλώ να τη διαβάσεις σ' αυτό .
. Αντιλαμβάνομαι ότι για τα πενήντα χρόνια τtις Εταιρείας Κυπριακών ΣΠοvδών
θα εκδοθεί ειδικός 17όμος. Επιθυμώ να συΙVεργαστώ ατον τόμο ·αυ17ό με μια σύντ<:>μrι με
λέτη μου για το «Καταστατικόν της εν Λάρνακι Αρχαι�λογικiις Εταιρείας, 1 9 12» (με
φωτοτυπίες). Σε παρακαλώ γράψε μου ως πότε μπορώ να στείλω tην εργασία μου αυτn. .
Σε μιαν άλλr� εργασία μου αναφέρομαι στο θεατρικό έργό σου «Το Βασιλόπου.:.
λον της Βενετίας», όμως δεν το βρίσκω τώρα στrι βιβλιοθiικrι μqυ. Γι 1 αυτό σε παρακα
λώ γράψε μου πλήρη τον τίτλο _του, έτος έκδοσης κλπ., για να τον παραθέσω ορθά στο
κείμενό μου - iι καλύτερα: αν έχέις κανένα παραπανιστό αντίτυπό ταυ, θα ευχαριστηθώ πολύ να μου το στείλεις, κ' έtσι να έχω τη ' χαρά να το ξαναδιαβάσω.
Θερμούς χαιρετισμούς
Μ' αγάπη
Κώστας
1

10 Σεπτ. 1 987
Αγαπητέ μου Κύπρο,
.
Εσrοκλεtω το μελέτημά μου για το Κάταστατικό τrις εν Λάρνακι Αρχαιολογικiις
Εταιρείας (με φωτοτυπίες), για τον πανηγυρικό τόμο των Κυπριακώv" Σπουδ'ώv. Πα
ρακαλώ και γι αυτό να γίνουν ανάτυπα, όπως και για τα δυο άλλα μελετiιματά μου.
Άρχισα να διαβάζω το Δώρημα σε σένα. Είναι πολύ καλό στο σύνολό του, κι αρ
κετές μελέτες σ' αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Ελπίζω να γράψω γι' αυτό
στην Πνευματική Κύπρο. Στο «Δώρημα» διάβασα και τn βιβλιογραφία του Ν. Πανα
γιώτου για τα θεατρικά σου, - κ' έτσι είδα και τον ακριβiι βιβλιογραφικό τίτλο του έρ
γου σου «Το Βασιλόπουλο της Βενετίας».
Θερμούς χαιρετισμούς
Μ' αγάπη
Κώστας

Υ . Γ . Αν οι φωτοτυπ ίες του Καταστατικού δεν ε ίναι δυνατό να τυπωθούν καθαρά, παρακαλώ

γ ράψ ε μου γ ια να φροντ ίσω να βγάλω καθαρώτερες.

2 1 Σεπτ. 1 987

·

Αγαπητέ μου Κύπρο,
Εσωκλείω για την «Πνευματικiι Κύπρο» ένα σημείωμά μου για to «Δώρημά»
σου. Σε λίγες βδομάδες; θα σου στείλω κριτικές μου Και για άλλα αξιόλογα βιβλία.
Στο μελέτημά μου για το «Καταστατικό της εν Λάρ:νακι» κλπ. που σου έστειλα
στις 10 Σεπτ., έχουν παραλειφθεί στη δαχτυλογράφηση μερικές λέξεις, που παρακαλώ .
να τις προσθέσεις. Στη σ. 2 δεύτερη γραμμή πάνω έπειτα από τις λέξεις ' «έχει αναδει
χτεί», να προστεθούν: «μαζί με το Κέvτρο Επιστημοvικώv Ερευvώv», (μεταξύ κομμά
των). Και σ' ευχαριστώ θερμά.
Χαιρετισμούς.
Μ' αγάπrι
Κώστας
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23. 10. 1 987
Αγαπητέ μου Κύπρο,
Εσωκλείω μια βιβλιοκρισία μου γ ια τις «Κυπριακές Σπουδές 1 985 » , και παρακα
λώ να τη βάλεις στην «Πνευματική Κύπρο» .
Πήρα τα ανάτυπα που μου έκανες από το «Δώρημα» σου και σ' ευχαριστώ.
Ελπίζω το «Μικρό Πνευματικό Συμπόσιο» να είχε επιτυχία. Θα εκδοθούν οι
ανακοινώσει ς σε βιβλίο ; Αν ναι, σε παρακαλώ να συνεννοηθείς με τον Κ. Κύρρη , που
σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την ανακοίνωσή μου σαν εισαγωγή στην «Αλληλογραφία
Λιασίδη-Δημοσθένους», που θα εκδώσει αυτός. Συνεννοηθείτε. Δε θέλω να δημιουργη
θούν ζητήματα.
Βλέπω με χαρά μου ότι τελευταία έγιναν, ή θα γίνουν, μερικές λογοτεχνικές εκδό
σεις αξιόλογες. Πολύ θα ευχαριστηθώ, αν μερικές απ ' αυτ ές φτάσουν και στα χέρια μου.
Τον περασμένο μήνα μου ζητήθηκε από το Ταμείο της Εταιρείας Κυπριακών
Σπουδών να εξοφλήσω τις_ καθυστερημένες αναδρομές μου. Έτσι έστειλα, σε δυο δό
σεις, σαράντα δύο δολλάρια ($42.00) για τα έτη 1 984 , 1985 , 1 986 και 1 987. Όμως δεν
πήρα τον τόμο ΜΗ' 1 984. Τον τόμο του 1985 τον πήρα, κι όπως βλέπεις γράφω γι αυ
τόν. Σε παρακαλώ θύμισε τον αρμόδιο υπάλληλο να μου στείλει και τον τ6μο του
1 984.
Χαιρετισμούς κι από τις αδελφές μου, σε σένα και στη Λούλα.
Μ ' ·αγάπη
Κώστας
Υ. Γ. : Τί γίνεται ο Πάνος; είναι ακόμη στο Amherst; Δεν απάντησε στα τελευταία σημειώματά
μου.

3 1 Μάρτrι 1 988
Αγαπητέ μου Κύπρο,
Σήμερα πήρα τα επόμενα που μου έστειλες:
«Φιλολογική Κύπρος 1987»
«Fiori Poetici dall ' isola di Afrodite»
«Μικρό Πνευματικό Συμπόσιο»
«Ένα Παιδάκι με Κυκλάμινα»
«25 χρόνια της Κυπριακής Λογοτεχνίας»
«0 Α. Καραντώνης κρίνει το έργο του Κ. Χρυσάνθn>> και
«Πνευματική Κύπρος» (325-326)
Σ ' ευχαριστώ θερμότατα και σε συγχαιρω για τον πλούσιο αυτόν άμηπο. Μακρύς
ο μόχθος σου, όμως ο καρπός γλυκός και άφθονος. Γεια σου και χαρά σου ! Πάντα γε
ρός και δυνατός να είσαι για να δημιουργείς πλούσια και ζωντανά< με νόημα και τέ
χνη κι αγάπη. Σ ε ζηλεύω και σε μακαρίζω. Η δική μου η δαυλιά μαζεύεται σε συρτάρια και κιβώτια - ανέκδοτη. . .
·

Θερμούς χάιρετισμούς. Και Καλή Ανάσταση.
Μ' αγάπη
Κώστας
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25 .6. 198 8

Αγαπnτέ μου Κύπρο,
Πήρα την ιταλική μετάφραση της ποιητικ:ής σJ:Jλλογής σου «Με το βιολί των είκο
σι χρονών»; και σ' ευχαριστώ θερμά. Ξαναδιαβάζω το ελληνικό πρωτότυπο, και χαί
ρουμαι τον αδρό αλλά κα � τρυφερό μουσικq λόγο (}'ου, , τn βαθιά και ωραία λυρικil
σκέψη , σου, και το αγνό και θερμό ερωτικό αίσθημα που διαπνέει και κινεί το χαριτω
μένο .αυτό έργο σου. Ο ύμνος σον στ� νιάτα. και στη χαρά τrις ζωής υψώνεται κ' εδώ
ελλrινικός κι ανθρώπινος. - Γεια και χαρά και δύνcrμrι!
Π ολύ προσεχώς, θα σου στείλω για τn «.Φιλολογικn Ι).ύπρο» μια μελέτη μου κά
- ποu 20 σελίδες. - Τί έγιναν οι μελέτες που σου έστειλα προ μτινών;
·

'

Θερμοvς χαιρ�τισμούς.
Με τrιν αγάπrι μου
Κώστας
10 Ιουλίου, 1 98 8
Αγαπnτ� μου Κύπρο,
Εσωκλείω για τη «Φιλολογική Κύπρο» το μελέtτιμά μου «Η νέα ελλτινιΚ'ή ποίnστι
σ�;-nν Αμερική». - Θα , ευχαριστrιθώ πολύ να το προσέξεις, ώστε να μn γίνουν λάθrι τυ
πογραφικά, ιδιαίτερα στις αγγλιΚές λέξεις. Αν υπάρχει καιρός, στείλε μου τα δοκίμια
να τα διορθώσω και να σου τα επιστρέψω αμέσως.
Πολύ σε παρακαλώ να μου κάνεις ανάτυπα, εκατό αν είναι δυνατό, τουλάχιστο
όμως πενήντα. Στείλε μου ένα δυο ανάτυπα, και δώσε τα άλλα στον Οδυσσέα να μου
τα ταχυδρομήσει.
Τί γίνεται με τις άλλες μελέτες που σου έστειλα από καιρό. Πότε και πού θα τυ
πωθούν;
Θερμούς χαιρετισμούς.
Μ' αγάπrι
Κώστας
5 Νοέμβρrι, 1 98 8

Αγαπrιτέ μου Κύπρο,
Πήρα τrιν επιστολή σου με τrιν οποία μου ζrιτάς να στείλω σvνεργασία μου για
τον 5 1 0 τόμο των «Κυπριακών Σπουδών». Όμως συνεργασία που σου έστειλα πέρυσι
(Σεπτ. 1 987) για τον 50ο τόμο, δεν μου έγραψες ούτε αν τrιν πήρες ούτε αν και πότε θα
δrιμοσιευθεί.
Ωστόσο, είμαι πρόθυμος να σου στείλω πάλι qυνεργασία για τις «Κυπριακές
Σπουδές», γιατί πιστεύω πως, όχι μόνο το Δελτίο τrις Ε.Κ.Σ. πρέJΊ;ει να πλουτισθεί
και να ενισχυθεί παντοιοτρόπως, για να εξακολουθήσει απρόσκοπτα το · μεγάλο επι
στrιμονικό και εθνικό έργο που με τόση επιτυχία επιτελεί για περισσότερα από πενή
ντα χρόνια. Λίγα έργα κατά τnν τελευταία πεντnκονταετία έχουν γίνει στnν Κύπρο
τόσο άξια και στ�μαντικά. Εσύ και οι άμεσοι συνεργάτες σου αξίζουνε κάθε έπαινο για
τn λαμπρή προσπάθεια σας νct κρατήσετε τnν Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών ζωντα
νή, δτ�μιουργική και ισχυρή.
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Για το μελέτημα που λογαριάζω να σου στείλω τώρα , σου είχα γράψει και πριν
αρκετά χρόνια. Πρόκειται για το εισαγωγικό σημείωμά μου στο σχετικά «άγνωστο»
ιστορικό διήγτ�μα του Γεώργιου Φραγκούδη «Κωστής ο Τσελεπής» , που αναφέρεται
στις σφαγές που έκαναν οι Τούρκοι στην Κύπρο κατά την Ελληνική Επανάσταση του
1 82 1 , Το μελέτημά μου είναι μικρό, κάπου 5-6 σελίδες, και το διήγημα του Γ. Φρα
γκούδη κάπου 30 σελίδες. Αν το θέλεις, γράψε μου, σε παρακαλώ, γρήγορα, για να το
ετοιμάσω στη γραφομηχανή το κείμενο και να σου το στείλω αμέσως.
Περιμένω καλά νέα σου.
Μ ε φιλικούς χαιρετισμούς
Κώστας
4 Δεκ., 1 988
Αγαπητέ μου Κύπρο ,
Πήρα
1 82 1 » και
«Δημώδης
Ελπίζω να

τη «Δημώδη Ιατρικiι της Κύπρου», τον « Εορτασμό της 25ης Μαρτίου
την «Πνευματική Κύπρο» αρ. 329-330, και σ' ευχαριστώ θερμότά.τα. Η
Ιατρικiι» είναι μία πολύ σημαντικiι συμβολή στην κυπριακiι λαογραφία.
μπορέσω να γράψω για το εξαιρετικό αυτό έργο . .

Δεν απάντησες ακόμη στην τελευταία μου επιστολή για το ιστορικό αφiιγημα του
Γ. Φραγκούδη. Περιμένω.
Οι αδελφές μου κ' εγώ ευχόμαστε σε σένα και στην αγαπητή Λούλα. Καλά Χρι
στούγεννα και ευτυχισμένο το Νέο Έτος, γεμάτο υγεία, χαρά και πλούσια πνευματικiι
δημιουργ ία.
Με αγάπη
Κώστας
10 Ιουνίου, 1 989
Αγαπητέ μου Κύπρο,
Χάρ11κα πολύ που βρεθf]καμε μερικές φορές στ11 Λευκοaία, και μιλf]σαμε για τόσα
θέματα που μας ενδιαφέρουν από κοινού. Ιδιαίτερα χάρ11κα με τ11ν ακάματ11 εργατικό
τ11τά σου, που πάντοτε εκδ11λώνεται αποτελεσματικά και πλούσια, και χάρ11κα επίσ11ς
με τη ρεαλιστικi� αισιοδοξία σου και με τ11 δικαιολογημέν11 αυτοπεποίθ11σiJ σου, που σε
κρατούν πάντα γελαστό και χαρούμενο. Γεια σου. Σου εύχομαι υγεία και δύναμη και
κάθε καλό, για να συνεχίσεις την καρποφόρα δράση σου για χρόνια και χρόνια πολλά.
Θα χαρώ πολύ να με ενημερώνεις για τις νέες εργασίες σου, καθώς και για τις
ενέργειες που γίνοντ αι για τη συντiιρnστ1, ενίσχυση και προαγωγή των Κυπριακών
Σπουδών. Γιατί πιστεύω πως n « Εταιρεία Κυπριακών Σ πουδών» είναι το σnμαντικώ
τερο πνευματικό ίδρυμα στnν Κύπρο, που μελετά και φωτίζει το παρελθόν, στέκεται
με πίστn κ' αισιοδοξία στο παρόν, και ετοιμάζει ελπιδοφόρο το μέλλον.
Οι αδελφές μου κ' εγώ επιθυμούμε να ευχαριστf]σουμε και πάλι τ11ν αγαπ:ητiJ
Λούλα και σένα για τnν ευγενικiJ φιλοξενία σας στο σπίτι σας. Τους θερμούς χαιρετι
σμούς μας και στους δυό σας. Περιμένω νέα σου.
Με τnν αγάπη μου
Κώστας
Υ .Γ. : Β έβαια σ ' ευχα ρ ιστώ πολύ για όλα τα βιβλία και εκδόσεις που μου έδωσες.
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Αγαπ11τ·ι μ:ου ΚύΠρο, 'Ή
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15 Αυγ ' 1989
.,

·

:ε:σωΚλε.ίω . ένα σημείωμά μ;ου yια τ� If.υ�ριακ(j Γράμματα και τον τυπpγράφο
τους Θωμά :Κυριακίδrι; · που νομίζω πως μπορεί να δημοσιευτεί στο τεύχος που ετοι
μάζεις για τα Κυπριακά τυπογραφεία. Το σnμείωμα αυτό είναι μέρος από μεγςiλύτερn
εργασία μου για την ιστορία των Κυπρ. Γρ.
,

Κάτι έχω για τον Βρεττάκο, αλλά θα το ξαναδουλέψω και θα σου το στείλω σε
δνο �ρε�ς, βδομάδ9ς.,
Ι'ια τ·n:ν Φιλολογική Κύπρο λογάριαζα να σου στείλω τώρα μια μεγάλη εργασία
μου, αλλά βλέπω ότι χρειάζεται πάρα πολύ δούλεμα ακόμrι. Και τώρα δεν έχω τον
Κ;αιρό. Πρόκειται για μια μελέτrι μου γύρω από τπv επίσκεψη στην Κύπρο το 1945 του
Σικελιανού, Μυριβiιλη και Τερζάκn, που όμως ματαιώθηκε. Έχει πολύ ενδιαφέρ�ν.
Ευχαριστώ για τα άνάτυπα σχετικά μi τnν Επιστροφή των γυναικών.
Πολύ , θα ευχαριστrιθώ να μου στείλεις .τα νέα βιβλία σου: για τον αγαπήτό μας
Νέαρχο. Κλrιρίδn και για Ίϊα δnΙ>tοσιεiJματα Κυπρίων στη Νέα Εστία. Kt ό,τι άλλο νέο
έχει�. Σε παρακαλώ να τα .δώσει;ς στον Οδυσσέα και να του πεις να μου τα ταχvδρο
μnοΈ�, εκείνος. ,
·

Μ' αγάπrι
Κώστας

Υ . Γ. : Σε παρακαλώ γράψέ μου τn διεύθυνσn του Θωμά Κυριακίδn. Θέλω να επικοινώνrισω μα

ζί του.

20.9 . 1 989
Αγαπηtέ μου Κύπρο,
Εσωκλείω τn μελέτη μου για δυο πεζά του Βρεττάκου, κ' ελπίζω να προφτάσει
να δημοσιευτεί στην τιμητική έκδοση που του ετοιμάζεις. Θα ευχαριστrιθώ να μου κά
νεις λίγα ανάτυπά της, ή να μου στείλεις 4-5 αντίτυπα του περιοδικού.
Πήρα τα βιβλία σου που μου έστειλες, και σ' ευχαριστώ θερμότατα. Ελπίζω να
μπορέσω να γράψω γι αυτά.
Μ' αγάπrι
Κώστας
15 Δεκ., 1 989
Αγαπrιτοί μας Κύπρο και Λούλλα,
Οι αδελφές μου κ' εγώ σας ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα κ' ευτυχισμένο το
Νέο Έτος, γεμάτο υγεία, χαρά και πλούσια πνευματικn δrιμιουργία.
Με αγάπrι
Κώστας

Υ . Γ . : Στην εργασία σου «Κύπριοι . . . στn Νέα Ετσία σου διέφυγε το μελέτnμά μ9υ "Το Πρόβλnμα

' Καζαντζάκnς"' στο Χριστουγεννιάτικο τεύχος τnς «Νέας Εστίας» 1 977, σ. 78-82. Πολύ
σnμαντικ'fι n εργασία σου αυτi�, όπως και όλες οι άλλες.

27
11

Αγαπητέ μου Κύπρο,

Γενά ρ η, 1 990

Καλή Χρονιά.
Ευχαριστώ την « Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών» και σένα που (με την εισήγησή
σου, σίγουρα) η Ε.Κ . Σ . με ανακήρυξε επίτιμο μέλος της . Παρακαλώ να ευχαριστήσεις
εκ μέρους μου τον Γ.Κ . Ιωαννίδη για το ωρα ίο «Σκεπτικό» του . Μ ο υ άρεσε « Ο θε ρ μο
στάτης» ιδιαίτερα.
Τί γίνονται η «Π νευματική Κύπρος» , η «Φιλολογικ ή Κύπρος» και το « Δ ελτίο της
Ετ . Σπουδών» ; Τί γίνο νται οι φίλοι, ιδιαίτερα ο Δ ιαμαντής , ο Κάνθος , ο Παπαχαρα
λάμπους και ο Ν. Παναγιώτου; Χαιρετισμούς σ' όλους.
Θερμούς χαιρετισμούς, κι από τις αδελφές μου, σε σένα και στην αγαπητή Λούλ�
λα. - Λογαριάζουμε την Άνοιξη να ρθούμε πάλι στην Κύπρο.
Μ ε την αγάπη μου
Κώστας
2.2. 1 990
Αγαπητέ μου Κύπρο,
Εσωκλείω ένα σημείωμά μου για τις μελέτες σου γενικά. Το έστειλα και στο
«Φιλελεύθερο» .
Ευχαριστώ για το Συμπόσιο που μου ετοιμάζεις. Ελπίζω να μη σε απογοητεύσω.
Το βιβλίο μου ακόμη να εκδοθεί στην Αθήνα, πιστεύω όμως πως θα είναι έτοιμο
όταν θα είμα στε στην Κύπρο. Έτσι τουλάχιστο με έχει διαβεβαιώσει ο εκδότης μου.
Θερμούς χαιρετισμούς.
Με 'αγάπη
Κώστας
10 Ιουνίου, 1 990
Αγαπnτέ μου Κύπρο,
Πρώτα-πρώτα επιθυμώ να σε ευχαριστήσω και πάλι θερμότατα για όλα όσα έκα
νες για μένα κατά την παραμονή μου στnν Κύπρο . Και έκανες τόσα πολλά: από την
οργάνωσn της γιορτής ως την ετοιμασία φωτοτύπων ! Είχες προνοήσει για όλα. Ευχα
ριστώ.
Μ όνο που θα σε βάλω και πάλι σε νέους κόπους:

.
1 . Εσωκλείω το «Β ιβλιοyραφικό Σ ημείωμα», που παρακαλώ να το δημοσιεύσεις
στο ιδιαίτερο βιβλίο όπου θα εκδοθούν οι ομιλίες που έγιναν στην εορταστική εκδήλω
ση για μένα, όπως μου είπες, με έξοδα της Λα'ίΚ'ής Τράπεζας. Επίσης σε παρακαλώ να
μου κάνεις, με έξοδα δικά μου, 1 00-200 ανάτυπα του Σ nμειώματος αυτού, για να στεί
λω σ' όσους έδωσα τιμnτικά το βιβλίο μου και (αν είναι δυνατό) σ' όσους θα το αγορά
σουν. Επίσnς, αν θα το αναδ11μοσιεύσεις, όπως μου είπες, και στην «Πνευματική Κύ
προ» και στn «Φιλολογική Κύπρο», σε παρακαλώ να μου βγάλεις άλλα 100 'ή και πε
ρισσότερα ανάτυπα κι από τις εκδόσεις αυτές, με έξοδα δικά μου βέβαια πάλι. Η βι
βλιογραφική παράλειψn που έγινε στο βιβλίο μρυ «Έλληνες Πόιητές και Πεζογράφοι»
πρέπει να διορθωθεί με το Σnμείωμα αυτό.
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2) Π�ρακαλώ να δώσεις οδrιγίες στο τυπογραφείο να αφήσει διπλό διάστιχο,
όπου σημειώνω με κόκκινο μολύβι στο Σnμείωμα. Και βέβαια, να προσέξεις πολύ να
μn γίνουν λάθn στους αριθμούς κλπ. Πολύ θα ευχαριστrιθώ να μου στείλεις, αν σου
είναι εύκολό, αεροπορικώς τα τυπογραφικά δοκίμια του Σημειώματος. Θα τα διορθώ
tJω �μέσως και θα σου tά επιστρέψω αεροποριΚώς.
.
3) Σττi. «.Χαιρέτισ�n ρια Αντιφώvnσn» μου κα-iά τrι γιορτn, παρακαλώ να προσθέσεις στnν αρχή (τέλος της δεύτερης παραγράφου) εκεί που υποδεικνύω, το μικρό κεί
μενο πpυ σου, εσωκλείω ξεχωριστά.
r '

·

\

1,

'

Ι

4) . Όtαv θα δ:r:�μοaιευ�ούν, οι μελέ�.ες . μου για τn Σαπφ�, για τον Απόστολο Αν
δρέα και για τον Βρεττάκο, παρακ�λώ να. μου βγάλεις μερικά (30-50) ανάτυπα.
·

.Για όλα όσα μιλήσαμε, ελπί,ζω να με κρατάς ενnμερο ταχτικά, όταν θα χρειάζεται
και rι δική μου συμβολή.
Θερμούς χ�ιρετισμούς, κι από τις αδελφές. μου, στην αγαπrιτή Λούλα, σε σένα
και στους φίλους. Και περιμένω νέα σου.
Με τnν αγάπrι μου
Κώστας
2 Οχτ., 1 990
Αγαπnτέ μου Κύπρο,
Π iιρα τα βιβλία, που είχες την καλοσύνrι να μου στείλει;ς μέοω του Οδυσσέα, και
σ' ευχαριστώ θερμότατα. Ιδιαίτερα σ' ευχαριστώ για τrι «Εορταστικiι Συνάντrισrι με
τον Κ. Π.», τόσο για τrιν έκδοσrι αυτή καθεαυ;ιή όσο και για τrι συγκέντρωσrι που . εσύ
τrι διοργάνωσες με τόσrι επιτυχία. Πήρα τα επόμενα:
- «Εορταστική Συνάντ1)σn με το Κ. Π.».
- Κύπρου Χρυσάνθrι, «Επιλογή από το ποιrιτικό έργο του». Πολύ καλiι επιλογή,
αντιπροσωπευτικiι.
- «0 Ποιrιtής Μάνος Κράλrις και rι «Γεύσrι θανάτου». Εξαιρετική εργασία. Λυ
πούμαι που δεν το ήξερα για να προσθέσω κ? εγώ τη συμβολiι μου στrι μελέτrι
του έργου του Μ. Κράλrι.
-«Πνευματικiι Κύπρος 349-352». Δεν τrι διάβασα ακόμη ολόκλrιρrι.
- «25 Χρόνια της Κυπριακής Λογοτεχνίας».
- Κ. Μrιτσάκη, «0 Ποιητής Κύπρος Χρυσάνθης».
- «Φιλολογική Κύπρος, 1 989».
Τα τρία τελευταία βιβλία δεν τα διάβασα ακόμrι.
Να σου πω ότι θαυμάζω τrιν ακατάπαυτrι δράσrι σου, τn δrιμιουργικότt)τά σου σε
ποικίλα πεδία και τrιν ουσιαστική συμβολή σου στrιν πνευματική ζωiι τtις Κύπρου, το
ξέρεις. Και εύχομαι να είσαι πάντα καλά για να συνεχίσεις για πολλά ακόμn χρόνια
το μεγάλο αυτό έργο σου.
Όταν ήμουνα στrιν Κύπρο σου έδωσα μερικές μελέτες μου για δnμοσίευσn:
«Σαπφώ», και «Απόστολος Ανδρέας». Δε θυμούμαι, ('ήμουν άρωστος, όπως ξέρεις), αν
σου έδωσα και τrι μελέτrι μου <<Ενας Άγγλος επισκέπτrις στrιν Κύπρο πριν εκατό χρό
, νια». Αν σου την έδωσα, σε παρακαλώ να μrι τn δrιι!οσιεύσεις, γιατί την υποσχέθnκα
και την έστειλα ήδη στον Κ. Χατζηστεφάνου, το διευθυντή του Ιδρύματος Αρχ. Μακα-
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ρίου Γ ', που θα τΤJν εκδώσει μαζί με άλλες ομιλίες που έγιναν στο Ίδρυμα. Τη μελέτη
aυτiι τiιν έκανα διάλεξΤJ το 1 984 στο Ίδρυμα Αρχ. Μακαρίου Γ'. Δε θέλω να δημιουργΤJ
θεί παρεξiιγΤJσrι. Γράψε μου.
Σου έστειλα απ' εδώ πριν τέσσερεις μήνες το «Β ιβλιογραφικό Σημείωμα» μου για
το βιβλίου μου «Έλλrινες Ποιrιτές και Πεζογράφοι». Αυτό επιθυμώ πολύ να το δnμο
σιεύσεις κάπου, και να μου κάνεις . εκατό (ή και περισσότερα) ανάτυπά του, που θα τα
πλήρωσω εγώ. Από απροσεξία μου και κυρίως από σκόπιμη αδιαφορία τ ου εκδότη
τυπογραφείου, δεν μπήκε στο τέλος του βιβλίου μου. Μεγάλη, σοβαρή παράλειψη.
Ελπίζω και εύχομαι να είσαι καλά. Εγώ ακόμrι υποφέρω, μολονότι τώρα είμαι
πολύ καλύτερα.
Θα χαρώ να μου γράφεις κάποτε, ιδιαίτερα για να μαθαίνω τα νέα σου και τα νέα
από την πνευματική κίνησrι στrιν Κύπρο.
Θερμούς χαιρετισμούς, κι από τις αδελφές μου, σε σένα, στην αγαπητή Λούλα,
και σ' όλους τους φίλους.
Με αγάπη
Κώστας

2.2 . 1 99 1
Αγαπητέ μου Κύπρο,
Ευχαριστώ για το φιλικό ενδιαφέρο σου κατά τnν αρώστια μου. Ο Οδυσσέας μου
μετέδιδε συχνά την έγνοια σου για μένα. Τώρα σιγά σιγά αρχίζω ν' αναλαμβάνω,
όμως υποφέρω ακόμη πολύ.
·

Ευχαριστώ για την «Πνευματικiι Κύπρο» - ιδιαίτερα για το «Βιβ�ιογραφικό Ση
μείωμα». Αντιλαμβάνομαι πως μου έκανες ανάτυπά του και μου τα στέλνεις ξεχωρι
στά.
Συμφωνώ να βάλεις την «Εορταστικf] συνάντηση» στη «Φιλολογικf] Κύπρο».
Έχω αρκετές εκδόσεις σου των δυο τελευταίων ετών, για τις οποίες δεν έγραψα
ακόμΤJ τίποτε. Λογαριάζω να τις εξετάσω συνοπτικά και . . . «σφαιρικά» (τί σΤJμαίνει
τούτο πάλι;), ιδιαίτερα στα γενικά χαρακτηριστικά τους, - αλλά δεν ξέρω αν τώρα
όπως είμαι θα μπορέσω να «φέρω εις πέρας» τΤ]ν εργασία αυτf]. Αλλά θα προσπαθiι
σω. Έχω πολλά να πω για τις σπουδαιότατες αυτές εργασίες σου.
Γράφε μο1.:1 κάποτε.
Χαιρετισμούς, και από τις αδελφές μου, στην αγαπnτiJ Λούλα και σε σένα.

Με τnν αγάπη μου
Κ ώ στ α ς
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20.2. 1991
Αγαπ111τ έ, μσυ Κύ,προ, .
Όπως σου έγραψn τελευταία; · ετοιμάζω μια εργασία μου για τις εκδόσεις σου των
τελεvταίων τριών ετών .,..., q χι κρ�:τική τ9υς αλλά, γενική αναφορά και εξέtαqfι τους με
γενικούς χαραχτηρισμοuς. Θα πάρει 15.-20 σελί,δες δαχτυλογραφημένες. Ν9μίζω πως
θα είναι καλά να δημοσιευθεί στη «Φιλολογική ΚW,τρq». Τί λες , εσύ; Μήπως προτιμάς
να μπει στην «Uνευματικiι Ι<ύπρΟ>>; Αλλά θα της πάρει .πολλές σελίδες σε μια έκδοσή
της. Βέβαια υ;πάρχει Κι ο «Φιλελεύθερος», μ,ε μεγαλύτερο ακροατi]ριο μ�λιστα, αλλά
θα �ίναι σε τρεις-τέσσερει.� <!υ��χειες� και η εφrιμερίδα είναι λιγόζrοrι, ενώ το περ,ιοδι
κό και τG ετf]dιο δελτίο είναt ' μακροβιότερα. Οπωσδήποτε, γράψε μου ό,τι πρσι;ιμάς.
Τί γίνετάι με τις «Κυπρια:κές Σπουδές»; Ο τελευταίος τόμος που έχω είναι ο 48ος
(1984). Δεν έχουν εκδοθεί άλλοι τόμοι' α:τtό τότε; Σε Παρακαλώ γράψε μου πλήρείς και
ακριβείς πληροφορίες γ ια το θέμα αυτό, γιατί αναφέρομαι γι' αυτό και στη μελέτη
μου για τις εκδόσεις σοu. , - Επίσης σε παρακαλω να μου γράψεις πόσα χρωqτώ για
καθυστερημένες συνδρομές μου στην Ε.Κ.Σ.
, , .Q Οδυσσέας μου έστειλε μερικά από τα ανάτυπα του «Βιβλιογραφικού Σnμειώ
μαiό,ς>� · μου που μου έκανες. Ευχαριστώ. Του έβαλες και ξώφυλλο ... πολυτελείας. Βέ
βαια, και 'χωρίς αυτό θα έφτανε, για να μπαίνει διπλωμένο στη μέση, σαν συμπλilρω
μα στο βιβλίο μου. Σ ' ευχαριστώ και πάλι.

Ορθό είναι, όπως γράφεις, το τελευταίο μου βιβλίο να πωλείται όσο το έβαλε η
Τράπεζα, δηλ. οχτώ λίρες. Να το αναλάβει στην Κύπρο το βιβλιοπωλείο «Ελλάς».
Έστειλα προ καιρού κατάλογο ονομάτων στην Τράπεζα Κύπρου για να στείλει
σε πρόσωπα και Ο ργανι<!μούς στην Κύπρο και στην Ελλάδα τιμntικά αντ ίτυπα, όπως
συμφωνήσάμε όταν ήμουνα στην Κύπρο. Θα τους το υπενθυμίσω. Στον κατάλογο έχω
και τους Οργανισμούς που αναφέρεις στην επιστολή σου.
Σ' ευχαριστώ και πάλι για όλα, και περιμένω νέα σου καλά.
Θερμούς χαιρετισμούς, κι από τις αδελφές μου, σε σένα και στη Λούλα.
Φιλικά
Κώστας Μ. Προυσής
7 Μάη, 1 99 1
Αγαπητέ μου Κύπρο,
Ευχαριστώ για τις επιστολές σου και τα μηνύματα.
Σχετικά με το Σεφέρη, σε πληροφορώ πως δεν έχω επιστολές του. Έχω κάποια
βιβλία του με αφιέρωση, όχι όμως επιστολές του. Τότε επικοινωνούσα κυρίως με τον
Κατσίμπαλτι το Μελή Νικολαίδη, τον ΤάΚ'η Φραγκούδη και με το Βαγιάνο, που μου
μετέδιδαν τα λογοτεχνικά και άλλα νέα της Αθήνας.
Ο Ν. Κρανιδιώτης δεν μου έγραψε ακόμη για το αφιερωματικό τεύχος που του
ετοιμάζεις. Πότε θα το βγάλεις; Γράψε μου πότε θέλεις τη συνεργασία μου, για να τnν
ετοιμάσω εγκαίρως: 4-5 σελίδες της «Πνευμ. Κ».
Για τα άλλα ευχαριστώ και περιμένω.
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Σχετικά με την παραχώρτιστι δωρεάν αντ ιτύπων του τελευταίου βιβλίου μου σε
επισκέ3itτ ι:;ς φοιτητές από ττιν Ελλάδα, νομίζω ότι είναι πολύ καλή ιδέα αλλά δαπαvη
ρiι. Ακόμη δεν πiιρα δεκάρα από το βιβλίο μου ! Εδώ δεν πουλήθηκε ούτε ένα ! Να δώ
σω 150-200 αντίτυπα δωρεάν στους φοιτητές (δτιλ. 1200- 1600 λίρες), μου φαίνεται όχι
ορθό. Όμως ΤΙ επίσκεψη θα γίνει το επόμενος έτος. Έχουμε λοιπόν καιρό να το ξανα
σκεφτούμε. - Για το βιβλιαράκι «Συνάντηση με τον Κ. Μ. Πρ.» δεν έχω αντίρρηση .
Εσωκλείω το μελέτημά μου για το εκδοτικό έργο σου. Το στέλλω και στον Κατα
σαμπά για το «Φιλελεύθερο» ! Μπορείς βέβαια να το δημοσιεύσεις όπου θέλεις.
Ττιν επιστολiι αυτή και το μελέτημά σου τα στέλνω με μια Κυπρία φοιτiιτρια που
φεύγει αύριο για ττιν Κύπρο. Είναι και κάπως συγγενής μου. Γι ' αυτό θα σου τηλεφω
νήσει ο Οδυσσέας να περάσεις από το σπίτι του να πάρεις το φάκελλο.
Θερμούς χαιρετισμούς, κι από τις αδελφές μου, σε σένα και στη Λούλα.
Με την αγάπη μου
Κώστας

28.6. 199 1
Αγαπ'Υ]τέ μου Κύπρο,
Αν πρόκειται ν α αναδημοσιεύσεις από τ ο «Φιλελεύθερο» στη «Φιλολογικiι Κύ
προ» ή στην «Πνευματική Κύπρο» το μελέτημά μου «Το εκδοτικό φαινόμενο Κ. Χρυ
σάνθης», σε παρακαλώ να προσθέσεις το εσώκλειστο σημείωμα για δυό εκδόσεις σου
που κατά λάθος παράλειψα. 'Ισως μάλιστα να υπάρχουν και άλλες αβλεψίες μου. Σε
παρακαλώ να τις προσθέσεις κι αυτές.
Φιλικά,
Κ'ώστας

12 Σεπτ., 199 1
Αγαπητέ μου Κύπρο,
Π iιρα ττιν επιστολiι- σου, τη νέα συλλογή σου «Πρόσωπα, Ιδέες, Ρυθμοί» και την
«Πνευματικiι Κύπρο» (359-361), και σ' ευχαριστώ. Ιδιαίτερα σ' ευχαριστώ για το κρι
τικό σημείωμά σου για το βιβλίο μου και για το επίγραμμά σου σε μένα. Αλλά προπά
ντων σ' ευχαριστώ για τα νέα σου ποιi�ματα που μου έδωσαν πολλi� χαρά. Θα γράψω
γι' αυτά, - όμως δεν ξέρω αν δεν θα επαναλάβω τον εαυτό μου. Είναι ποίnσΤJ καθαρi�,
σε όλα τα επίπεδα του λόγου και τnς τέχνΤ]ς, τΤ]ς ουσίας .και τnς μορφής. Γειά και χαρά
και δύναμη πάντα να έχεις και για άλλα τέτοια επιτεύγματα. Και όπως, Q άγνωστος
ποιητfις των Ο μΤJρικών Ύμνων να πεις και συ: «α'Uτaρ έγώ καί σεϊο καί aλλΤJ μνήσομ'
aοιδnς».
Ευχαριστώ επίσης που δέχτΤ]κες την πρότασΤJ του ΡΕΝ να συνθέσεις ένά βιβλίο
για μένα. Πέρυσι το ΜάΤJ που ήμουνα στην Κύπρο ο Πρόεδρος του ΡΕΝ Πρόεδρος
ΙωαννίδΤJς με επισκέφτΤ]κε στου Οδυσσέα και ανaμεσα σF άλλα μου είπε και για ένα
τέτοιο σχέδιό του καθώς και για τις εκδόσεις του ΡΕΝ. Του ζiιτΤJσα και μου υποσχέθη
κε να μου στείλει τα βιβλία και το περιοδικό του ΡΕΝ, αλλά μάταια περιμένω να μου
τα στείλει ως τώρα έπειτα από δεκαπέντε μήνες. Και βέβαια πρέπει να ξέρω «τί σόϊ
πράμα.» είναι οι εκδόσεις αυτές πριν δεχτώ να συνεργαστώ μαζί τους. Το 1 984 που
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'ήμουνα πάλι σττ�ν Κύπρο έτυχε να ιδώ μερικά βιβλίφ του ΡΕΝ, εκδόσεις του 198 1 , και
1983,' αλλά 'vότε δεν είιδα τί:ftι:οτε δικό τους. Και δεν . ξέρω τί είναι. dύτε κι άκιουσα για
το θέμα αυτό από τον Π. Ιωαννίδrι. Και λυπούμαι γιατί, αν δεν είμαι σίγουρος για την
ποιότητα και το χαραχτήρα ττις εκδοτικής αυτής προσπάθειας, δεν θα θελf,ισω να συ
νεργαστώ σ' αυτiι για έvα σ0βαρό έργο. Βέβαια σε σένα έχω α:τtόλυτrι εμπιιστοσύνn,
όμως πρέπει· ν
· α eί:μαι σίγουροζ και για το «Περιβάλλον» μέσα qτο οποίο θα με βάλεις.
Άμα γνωρίσω την ως τώρα εκδοτική εργασία του ΡΕΝ, θα είναι εύκο�ο εσύ κ' εγώ να
συνεννοτιθούμε για ττιν uλη που θα επιλέξουμε, για τrι μορφή και το μέγεθος του βι
βλίου., και γεν.ικά για όλα τα στοιχεί� που θα τp αποτελέσουν. Περιμένω λpιπόv να
ενεργiιο:εις «όπου και .όπως δει».
Ελπίζω και εύχομαι τι Λού�a και συ να είστε τελέίως καλά. Τώρα είμαι πολύ κα
λύτερα, όμως υποφέρω ακόμrι πολύ. Θερμούς χαιρετισμούς από τις αδελφές μου και
μέΎα στrιν αγ�rιτi} Λούλα και σε σένα.
Με τrιν αγάπrι μου
Κώστας
27. 1 1 . 1 992
Αγαπnτέ μου Κύπρο,
Πολύς καιρός να επικοινωνiισουμε όμως ελπίζω και εύχομαι να είσαι καλά και
να εργάζεσαι, όπως πάντα, με κέφι και υγεία και πλούσια πνευματική δημιουργία.
Πf]ρα τrιν «Πνευματικi} Κύπρο» (δύο τεύχη), που, όσο κι αν εκδίδεται με κάποια κα
θυστέρησn, όμως πάντοτε παρέχει πολύ ενδιαφέρουσα προσφορά στα κυπριακά γράμ
ματα.
Ο αγαπητός μου Β. Καραγιώργrις μου έστειλε το πολύτιμο Αφιέρωμα στο Βάσο
Καραγιώργη, που η «Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών» το έθεσε υπό τ11ν αιγίδα τ11 ς.
Θερμά συγχαρητnρια για τ11ν εξαιρετικiJ αυτiι έκδοσ11 . Ελπίζω πως τώρα θα συνεχίσει
τ11 ζωi} της 11 ΕΚΣ. χωρίς εμπόδια οικονομικά iJ άλλα. Υπάρχουν όλες οι δυνατότrιτεc;
γι' αυτό. Και είναι για την Κύπρο ζωτική ανάγκη η ΕΚΣ. Είναι μεγάλο το έργο της ως
τώρα και ο σκοπός για το μέλλον πολύ πιο μεγάλος. Πιστεύω πως οι επιστήμονες και
τα πνευματικά και οικονομικά ιδρύματα στ;nν Κύπρο δεν θα σε αφi}σουν μόνο στο βα
ρύ αλλά πολύ τιμrιτικό έργο σου. Γεια και χαρά και δύναμη.

Με τn Φιλολογική Κύπρο τί γίνεται; Φαντάζομαι πως και με την έκδοση αυτiJ θα
έχεις δυσκολίες, όμως ελπίζω να τις υπερπrιδiισεις και να τη:ν ξαναβγάλεις πλούσια
και άρτια.
Θερμούς χαιρετισμούς, κι από iις αδελφές μου, σε σένα και στrιν αγαπητή Λούλα.
Καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένο το Νέο Έτος και πλούσια Πνευματική δη
μιουργία.
Με τrιν αγάπη μου
Κώστας
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1 3 Δεκ. , 1 9 9 1
Αγαπητέ μου Κύπρο,
Οι αδελφές μου και εγώ ευχόμαστε σε σένα και στην αγαπητή Λούλα Καλά Χρ ι
στούγεννα κ' ευτυχισμένο το Νέο Έτος, γεμάτο υγεία, χαρά και πλούσια πνευματική
δημιουργία.
Πολύς καιρός να επικοινωνήσουμε. Όμως ήμουνα πάλι άρωστος και με δυσκο
λία γράφω : τα δάχτυλα μου και τα μάτια μου δεν . . . με υπακούουν και πολύ. Αλλά δεν
παύω να αγωνίζουμαι.
Με χαρά μου βλέπω στο «Φιλελεύθερο» αναγγελίες νέων σου έργων. Γεια και χα
ρά και δύναμη. Θα ευχαριστηθώ πολύ να τα γνωρίσω.
Γράφε μου κάποτε. Και κράtα με ενήμερο τnς εκεί κατάστασης, ιδιαίτερα της
πνευματικής ζωής.
Χαιρετισμ ούς.
Με αγάπη
Κώστας
8 Φλεβάρn, 1 993

Αγαπnτέ μου Κύπρο,
Εσωκλείω μελέτnμά μου για το αφιέρωμα της «Πνευματικής Κύπρου» στα εκατό
χρόνια του Παγκυπρίου Γυμνασίου. Ελπίζω να μην είναι αργά. Δυστυχώς έχω ακόμη
προβλήματα με την υγεία μου και δεν μπορώ να εργάζομαι όπως και όσο θέλω. Τα μά
τια μου ιδιαίτερα με μποδίζουν πολύ στο διάβασμα και στο γράψιμο.
Ελπίζω και εύχομαι να έγινε πια καλά το χέρι σου και να συνεχίζεις απρόσκοπτα
το ηράκλειο πνευματικό έργο σου, για το οποίο πάντα σε · θαυμάζω. Σε συγχαίρω
εγκάρδια για τnν επάξια τιμή που σου έκανε πρόσφατα η Έγκωμη. Προσυπογράφω εκ
θύμως όσα είπε ο Χατζηστεφάνου για σένα.
Τί γ ίνεται η «Φιλολογική Κύπρος»; Και προπάντων τί γίνονται οι «Κυπριακές
Σπουδές»; Γιατί η τόση σιωπf] τους; Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν τώρα; Γράψε
μου καθαρά και λεπτομερώς, γιατί λογαριάζω ν' ανοίξω μιαν «εκστρατεία» για το έγ
κλημα που γ ίνεται ενάντια στην «Ετ. Κυπρ. Σπ.» από την αδιαφορία της Κύπρου.
Και γράφε μου κάποτε. Θέλω να μαθαίνω ταχτικά τί γίνεται στην Κύπρο, ιδιαί
τερα στον πνευματικό τομέα.
Θερμούς χαιρετισμούς, κι από τις αδελφές μου, σε σένα και στη Λούλλα.
Με την αγάπη μου
Κώστας
Υ.Γ.: Σ ' ευχαριστώ για τn μελέτn του Γερ. Ρnγάτου. Φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα. Θα τn διαβά
σω με προσοχή.
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6 Μάρ%11, 1θ93
ΑγαΠnτέ μου Κύπρο,
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24 ..5 . 1993

Α;γqπnτέ· ·μrου Κύπρο,
. Δε dε προφτάνω! . . Ευλογημένος να είναι ο λόγος σου - ποιητικός και πεζός.
Μου f)ρθε ο «Θρnσκευτικός Λόγος» σου, τα «Μικρά Πορτραίτα Κυπρίων», ΤΙ
«Πνευμωτικiι Κύπρος», και πριν λίγο καιρό τι «Φιλολογική Κύπρος». Και σίγουρα
Jtολύ γρf}γορα 'θ ' ακολουθf)q9υν 0ι «Κυπριακές Σπουδές» και άλλα. Κι όλα αυτά χά
ρη στον άγιο μόχθο σου καί στην αγάπη σου στα γράμμάτα της Κύπρου . . Να ·είααι �α
λά. Κι ο Θεός να σε φυλάγει. Χαίρουμαι που διαβάζω τα ποικίλα σου έργα. Μερικοί
θα σου κatαλογίσουν την Πόσόττιτα σαν μει'ονέχττιμa. Όταν όμως τι ποσόtτιτα συνο
δεύ.εταί Μό υψηλfι Πόιότηtα, γίνεται nλεονέχτημα, - Κι αυτό συμβαίνει με· t9 τερά.:.
στιο έργό σου.
'
.
Σου εύχομαι υγεία, χαρά κaι πλούσια π�ευματικiJ δημιουργία. Περιμένω κ'αι- .
'
νούQγι·α έργα σου.
'
Με άγάπrι
κωστaς
·

·

·

·

'

10 ΑυγούQτου,' 1993

·

Αγαπ:ητέ μου Κύπρο,
.
.
Πολύς καιρός . να . επι�οι�ωνtισο:υμέ. 'Ομως ελπίζω και �ύχομαι να είσαι. πάντα
καλά καθώς και όλόϊ σι δικοί σού και να εργάζεσαι δημιουργικά. - Είμαι· σχετικά κα. λύtερα τώρα, όμως έχω ακόμrι προβλ:fιματα iχ:ε τ11ν υyεία μου. Ωστόσο, αv δεν μου πα
ρουσιαστεί καμιά άλλη αναποδιά, λογαριάζω να ταξιδέψω στην Κόπρο 'κατά το Φθι ..
νόπωρο. �αι τότε θα έχουμΕΈΤlV ευκαιρία να Έα πσύμε «έν πλάτει» με τrιν ησυχία μας.
Όμως ας μrιν προ:τρέχουμε!
·

·

·

Πριν από αρκετούς μiJνες σου ειχα στείλει μερικά σ11μειώματά μου. για βιβλία
σου καθώς κ' ένα άρθρο για τα 100 χρόνιά του Παγκυπρίου Γυμνασίου με τίτλο
«Alina Mater», - �ου όμως δ.εν τα �ίδα να έχουν δ11μ:οqιευτεί Πουθενά. Τί συμβαίνει;
Ιδιαίτερα θα f)θελά; όπως και σου το ξανάγραψα, αν το Παγκύπριο Γυμνάσιο εκδώσει
αναμνηστικό-παynγυρικό τόμο για τα 100 χρόνια του, το άρθρο μου «Alma Mater» να

·
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το δώσε ις στον κ. Γ. Χατζnκωστή να το δnμοσιεύσει σε κείνο τον τόμο . Αλ ιώτικα, να
το βάλεις στnν «Πνευματική Κύπρο» ή στn «Φιλολογική Κύπρο». Γράψε μου, σε πα
ρακαλώ, για το ζiιτr�μα αυτά.
Η κατάστασn στnν Κύπρο με ανnσυχεί πολύ. Πάμε από το κακό στο χειρότερο. Οι
λεγόμενοι «αρχnγοί» δεν έχουν βαρεθεί τις έριδες, τn μικροπολιτική, το προσωπικό
συμφέρον, τnν ψευτιά, τα σκάνδαλα, το διχασμό, τnν nθική κακο μο ιριά; . . . Πού είναι
και τί κάμνει n υγιώς σκεπτομένn μερίδα του λαού; . . . Σ ίγουρα φτάσαμε πολύ κάτω
στου κακού στn σκάλα, και δε βλέπω τn διάθεσn για το σωτήριο ανέβασμα . . . Κρίμα ! . . .
Σου εΊ)χομαι υγεία, χαρά και πλούσια πνευματική δημιουργία.
Με τnν αγάπn μου
Κώστας
4 Νοέμβρn, 1 993
Αγαπnτέ μου Κύπρο,
Μόλις πήρα την επιστολή σου της 28ης Οχτ. και σου απαντώ:
Ε ίμαι ακόμn άρωστος. Ιδιαίτερα τα μάτια μου και το χέρι μου με μποδίζουν πο
λύ στο γράψιμο. Και είναι και άλλα: κι ο λόξυγκας σαν «Πουπανωπροίκιν ». Ευχαρ ι
στώ για το ενδιαφέρον σου.
Δεν ξέρω τί εννοείς με το «βιβλιαράκι» για μένα που το έδωσες και θα το δώσεις
σε φοιτητές. Ποιό είναι αυτό το βιβλιαράκι ;
Και βέβαια μπορείς να εκδώσεις σε ένα μικρό βιβλίο τα μελετiιματά μου για σένα.
Όσο για «Πρόλογο», γράψε μου πότε λογαριάζεις να το κυκλοφορήσεις για να ετοι
μάσω · κάτι. Και ποιοι οι τίτλοι τ_ων έξι μελετnμάτων μου που θα βάλεις στο βιβλίο.
Για να ξέρω δηλαδή τί θα προλογίσω . . .
Πήρα τ α βιβλία που μου έστειλες τελευταία και ευχαριστώ.
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Κώστας
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Ο Κ.ΩΣΤΑΣ ΠΡΟΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΕΛ:ΛΑΔΠΈ:Σ

ΣΎΤΓΡΑΦΕΙΣ

ΣΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΆ ΠΕΡΙΟΔΙΚΆ
Η προσφορά του Κώστα Μ. Προυσή στα Ελλnνικά γράμμαΊJα ·Θα αποτιμtιθεί, και πρέπει
να αποrτιμrιθεί, όπως τnς αξίζει, μόνο όταν συγκεντρωθεί και μελετnθεί το συνολικό έργο του,
�ου βρίσκεται ι,<-ατασπαρμένο σε περιοδικά τnς Ελλάδας, τn ζ Κύπρου και τnς Αμερικiις, καθώς
και σε εφτιμε:ρίδες τ;ης Κύπρου, από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1 930 ίσαμε το θάνατό
του, το τέλος τοv 1993. Πρόκειται για έργο, σnμαντικό σε ποιότnτα, που εξακτινώνεται σε διά
φορους τομείς, όπως είναι n μελέτη1, ri κρi.tικi�,' το σnμείωμa, io διf]γrημα, 'το χρονογράφημα.
Από το έργο αvτό μόνο μέρος έχει εκδοθεί στα βιβλία του: Πορεία ζωής, τ. Α', Κύπρος 1975,
ΜιΚρiι αγωvία και άλλα διrιγiιματq., Κύπρος 1980, Έλλrιvες ποιητές και πεζογράφοι, Αθiινα
1990, Θέματα και πρ6σωπα τrις κυπριακής λογοτεχvίας, Λευκωσία 1990.

Ως ελάχισττι συμβολή προς ττιν πιο πάνω κατεύθυνσn κατατίθεται Τ\ παρούσα ξ:ργασία
μου , στnν οπο ία: εντοπίζονται κείμενα του Προυσiι δnμοσιευμένα σε κυπριακά περιοδικά , κεί
μενα που καταπιάνονται με Ελλαδίτες συγγραφείς. Πρόκειται κυρίως για βιβλιοκρισίες, αλλά
και μελέτες, στιμειώματα και κριτικές θεατρικών παραστάσεων. Συγκεκριμένα, έχουν εντοπι
στεί 2 1 9 λήμματα, από τα οποία 2.02 είναι κριτικές βιβλ�ων, 10 μ?λέτες, 6 σnμειώματα και 2 κρι
τικές θεατρικών παραστάσεων. Τα περιοδικά, στα οποία έχούν δnμοσιευτεί τα σχετικά κείμενα
είναι: ΚυπριαΚά Γράμματα, 0 . 92 λiιμματα), Αγωvισtής (1), ·Φιλολογική Κύπρος (1) Πvευματική
Ι(ύπρος (20), Κυπριακά Χροvικ& ( 1 ), Εicιθεώρrισις Λ6yov και Τέχvrις (1), Στασίvος (2) και Κυ
πριακή Βιβλιογραφία ( 1 ).
Χρτισιμοποιiιθτικαν στην εργασία οι πιο κάτω συντομογραφίες:
α. Για τα περιοδικά

1

Ε.Α και Τ.
Κ. Βιβλ ,
· Κ. Γρ.

Κ. Χρ.

= Επιθεώρησ.ις Λόγου και Τέχνης
= Κυστριακή Β�βλιογραφία
= Κυπρ�ακά fράμμα.τα
= Κυπριακά Χρονικά

β. Για χαρακτrιρισμ6 τωv κειμέvωv
κριτ.
κριτ. θεατρ. παρ.
μελ.
στιμ.

= κριτική
= κριτική θεατρικής παράστασης
= μελέττι
= στιμείωμα.

Ελπίζω ότι τι μικρή αυτή βιβλιογραφική μου εργασ ία θα ακολουθηθεί από πολλές άλλες
μελέτες του έργου του Προυσή, ενός ανθρώπου που μόνη έγνοια είχε ττιν πνευματική προκοπή
της μικρής του πατρίδας. όπως έμπρακτα έδειξε ο όλος βίος και η πολιτεία του.
ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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1 . Μένος Φιλήντας (σημ.). Κ. Γρ. τ. Α', τχ. 1 ( 1 934), 28-30.
2. Το μεταφραστικό έρΊ ο του Μαβ ίλ-τ;� σ...-τό τα λατ ιν ικά (μελ . ) . Ό. π. , τχ. 4 ( 1 934) , 1 1 6- 1 1 7.
3 . Πλάτωνος Συμπόσιον, κείμενον, μετ. και ερμηνεία Ιωάννη Σ υκουτ ρή Αθήναι 1 934 (κριτ . ) .
Ό . π. , τχ. 7 - 8 (Δεκ. 1 934-Γεν. 1 935 ), 254-25 8 .
,

4. Απάντηση σ ' επιστολή του Ιωάννη Σ υκο υτρή (σημ.). Ό. π . , τχ. 10 ( 1 935 ), 326-327.
5. Λάμπρου Πορφύρα, Οι μουσικές φωνές, Αθήνα 1 934 (κριτ . ) . Ό. π. , 327-328 .

6. Αλκ. Γιαννόπουλου , Κεφάλια στη σειρά . Έντεκα διηγήματα. Θεσσαλονίκη 1 934 (κριτ\) . Ό.
π., τχ. 1 1 ( 1 935), 354-355.

7. Τ α Παράκαιρα τ ο υ Κωστή Παλαμά. Άρθρα Καμπάνη, Γκόλφη , Γιάγκου Ηλ ιάδη και Louis
R oussel , Αθήνα 1 934 (κριτ . ) . Ό. π. , τχ. 12 ( 1 935 ), 392-393.
8 . Γιώργου Κ. Κατσίμπαλη, Αλέξανδρος Π απαδιαμάντης. Π ρώτες κρ ίσε ις και πληροφο ρίες.
Β ιβλιογραφία, Αθήνα 1 935 (κριτ . ) . Ό.π., τχ. 14- 1 6 ( 1 935) , 5 1 1 -5 12 .
9. Αρκάδ ιο, Κρίσις . . . , Θεσσαλονίκη 1 934 (κ ρ ιτ. ) . Ό.π. , τχ. 1 7- 1 8 ( 1 935) , 583-5 84.
10. Πέτρου Μαρκάκη, Το χτικιό, Αθήναι 1 935 (κρ ιτ . ) . Ό.π. , 584-585 .
1 1 . Π έτρου Βλαστού, Η Ελληνική και μερικές άλλες παράλληλες δ ιγλωσσίες, Αθήvα 1935
(κριτ.). Ό.π. τχ. 2 1 -24 ( 1 935), 724-725 .
12 . Αχιλλέως Τζάρτζανου , Δημοτική και νεοδημοτική, 1 935 (κριτ . ) Ό. π. , 725 -728.
.

13. Βάσσου Ε. Χ ιωτάκη, Στο δρόμο της αγάπης, Αλεξάνδρεια 1 935 (κριτ.), Ό.π., 729.
14. Ιωάννη Συκουτρή, Η Ελληνική Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Αθηνών, Αθήναι 1 935 (κρ ιτ . ) .
Ό . π. , τ.Β' , τχ. 1 ( 1 935), 47-48 .
15 . Γιάννη Σκαρίμπα, Μαριάμ.πας, Αθήνα 1 935 (κ ρ ιτ . ) . 'Ο. π. τχ. 2 ( 1 935), 109- 1 1 0.
,

1 6 . Βασ. Σ. Δεδούση, Ο Μαρίνης ο Μπούκας κι άλλα διηγήματα, Θεσσαλονίκη 1 935 (κριτ.).
Ό.π., 1 14 .
1 7 . Σπύρου Μελά, Ιούδας, Αθήναι 1934 (κριτ.). Ό.π., τχ. 3 ( 1 935 ) , 1 75 - 176.
18. Η δημοτικi] στη φιλοσοφία [Για τα βιβλία Χ. Θεοδωρίδη, Εισαγωγi] στη φιλοσοφία, Αθήνα
1 935 και Αριστοτέλους Πρώτη φιλοσοφία - Τα μετά τα Φυσικά, εισαγωγi] και ερμηνεία
από τον Κ. Γεωργούλη, Θεσσαλονικη 1 935] (σημ.). Ό.π., τχ. 4-5 ( 1 93 6), 258-259 .
1 9 . Θ . Νικολούδη, ΦυγiJ, Αθi]ναι 1 935 (κριτ.). Ό.π., 268-269.
20. Πέτρου Σ . Σπανδωνίδη, Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική τραγωδία, Θεσσαλονίκrι 1 935
(κρ ιτ.) Ό.π. , 270-2 7 1 .
2 1 . Τ α βυζαντινά μνημεία τ η ς Κύπρου (σημ.). Ό . π. τχ. 6 ( 1 936), 3 1 7-3 1 8.
22. Ο «Ασκραίος» του Παλαμά (μελ.). Ό. π., τχ. 7-8 ( 1 936), 3 74-382.
23. Ανδρέα Μ. Ιδρωμένου, Π ολιτιΚ'ή Ιστορία της Επτανi]σου ( 1 8 15 - 1 864), έκδ. Β', Κέρκυρα
1 935 (κριτ.). Ό.π., τχ. 1 1 - 12 ( 1 936) , 5 1 1 -5 12.
24. Σωτήρη Σκίπη, Λιμάνια κ(!ι σταθμοί 1 922- 1 930. Γράμμα του Paul Valery, σκίτσα
Modigliani και Γουναρόπουλου, Αθήνα 1 936 (κριτ.). Ό.π., 5 12-5 1 3 .
25 . Γιάννη Χατζίνη, Στοχασμοί και Σημειώματα, Αθi]να 1 936 (κρ ιτ.). Ό. π., 5 1 3-5 14.
26. Κ. Ν. Κωνσταντ ινίδτ�, Από τον Απόλλωνα στ ' Απόλλωνα της Ρόδου, με τον Π ινδαρικό
Ύμνο στο Ρόδιο Περιοδονίκη Διαγόρα, Αλεξάνδρεια 1 935 και Αθάνα Λινδία και μια πτυ
χi] του Ροδιακού πολιτισμού με 35 εικόνες, Αλεξάνδρεια 1 936 (κριτ.). Ό. π., τ. Γ', τχ. 3-4
(Δεκ. 1 936-Γεν. 1 937), 1 3 1 - 1 32 .
27. Αποστόλου Γ. Κωνσταντινίδου, Οι Πηλιορείται ε ν Αιγύπτω, Αλεξάνδρεια 1 936 (κριτ.).
Ό.π., 1 32 .

2 8 . Άρη Χατζιδάκη, Οι πολιτείες των Ωρών, Αθf]να 1 936 (κριτ.). Ό . π.
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29. Άρn Δικταίου, Δώδεκα εφιαλτικές βινιέττες, Ηρ<&Κ:λειο 1936 (κατ.)-, Ό. , π., 133;
30. Κ. Κόφινιώτr1; Εξ·pριGτο.ι, Αθιf)να 1936 (κριτ.). Όι π.

·

' 1

._

·

3 1 , Γιάwn ΣκαρίμΠα, Q:tjλαλούμ, Αθnνα 1 936 (κριt.). Ό. π., τχ. 5-6 ( 1 93'7), 1 96-197.
32. Κλέαρχου Μιμίκου, ΛάμΠρος Πορφύρας, Αίγιον 1 936, (κριτ.). Ό. π., 1 98-199.
33. Οι μελέτες :ιου ·κ .. Γιώργου Βaλέτα (Κρι::ι.)'. ·rΟ;' π:, 199-200. ,

34. Μ� Valsa.. La date1 dιi "'Sacήfice d·' Abraham". Extraίt de 1' Acropole, �evue .du monde
1hellenique (janvier-mars 1 935) , Monaco 1 937 (κριτ.). Ό. π., τχ. 7-8 ( 1 937), 260-261 .
'
35 ., Πάνου �αμ�ρά, Στρόβιλος, ΑθiJνα, 1 936 (κρ.ιτ.). η π., 2(jl-26Z.
'

:

36. rι(r)ργ6'\:� :Βουγιbυχλάκn, · ο Ξένος, Ά.θiινα 1 93 6: (Κρίτ.). 'Ο.
ι

·

Π.,

'

262.

,

37. Ειρiινnς Σπανδωνίδn, Κρnτικά τραγούδια. Σφακιανά, Ριζίτικα, Αθήνα (κριτ.). Ό. π., τχ. 9'
'
10 ( 1937), 332-333.
38. Βασίλn Ρώτα, Ρήγας ο Βελεστιvf:.iις, Αθήναι (κριτ.). Ό.

π,.,

1

τ, Δ'1 τ�. 3 C,�?3?), 187- 189.

39. Στίλπωνος Π . Κυριακίδου, Θεσσαλονίκια μελεt�ματα, eε�σαλονίκn 1 939 (κριτ.). 'Ο. π., τχ.
4 (1939), 252-253 .

'

40. Μαν�λn Κουρήτn, Σταυροδρόμι, Αθήνα 1938 (κριτ.), Ό.. π., τχ. 6 (1939), 341 -343�

4 1 . Ι. Θ. Κακριδή, ;Η πρώττη σ;κη'{ή ;rου Χρύ�η στny Ιλιάδα (Α12-52), Θ?.σσcρ�ονίκn 1 939 (κριτ.).
α π., 343 .
·

·

42. Ι. Θ. Κακριδή, Φιλολογική ερμnνεία, Αθiινα 1 939 (κριτ.). Ό. π., τχ. 10 ( 1 940), 499-501 .

43. Γιάννn Γ. Σφακιανάκη, Ο μύθος των σταγόνων. Ad libitum, Αθiινσ, 1 938 (κριτ.). Ό.
1 1 (1940), 543-545.

Π.τ

τχ.

44. Λουκίας Μά,ρβα, Ώρες που φθάνουν, Αλεξάνδρειq. 1939 (κριτ.). Ό. π., 545 .

45 . Μήτσου Λυγίζου, Τα τοπεία του nμίφωτος, Αθiινα 1 940 (κριτ.). Ό. π., τχ. 12 ( 1 940), 5 85 586.
46. Στράτη Μυριβήλn, Το γαλάζιο βιβλίο, Αθήνα 1 939 (κριτ.). Ό. π., τχ. �9 (1940), 35-36.
47. Μέλπως Αξιώτn, Θέλετε να χορέψσμε Μαρία; Αθiινα 1940 και ΣύμΠτωσrι Αθήνα 1939
(κριτ.). Ό. π., 36-37.
48. Λ. Κουκούλα; Ένα πρωί (κριτ..). Ό. π., 37-3·8 . ,
49. Τίλλας Α. Μπαλiι Ειρμοί, Αθήνα 1 940 (κριτ.). Ό. π., τχ. 60 ( 1 940), 7 1 .

50. Κωστiι Παλαμά, Τα χρόνια μου και τ α χαρτιά μου, τ.Β', Αθiιναι 1 940 (κριτ.). Ό. π., τχ. 63
( 1 940), 257-258.
5 1 . Γεωργίου Δροσίνη, Σκόρπια, _φύλλα της ζωής μου, Αθiιν.αι 1940 (κριτ.). Ό. π., 258-259.

52. Κλέωνος Β. Παράσχου, Μορφές και Ιδέες, 1 938. - Κύκλοι, 1 939. -Εισαγωγή στη σύγχρονη
ελλnνική ποίnσn, 1940 (κριτ.). Ό. π., τχ. 64 (1940), 288-289.
53. Γιάννn Χατζίνn, Πρόσωπα και Ψυχές, Αθήνα 1939 (κριτ.). Ό. π., 289-290.

54. Νίκnς Λ. Πέρδικα, Σκύρος. Εντυπώσεις κα� περιγραφαί, Αθήναι 1940 (κριτ.). Ό. π., τχ. 66
(1940), 339-34 1 .
55 . Πάνου Ν . Ξένου, Τ ο νόnμα της Ελλάδος, Πορτ Σάι-u 1 94 1 (κριτ.). Ό. π., τχ. 6 9 ( 1 94 1), 443 .

5 6 . Παντελή Μπίσtn, Ο Ιερός μας αγώνας, Κύπρος 194 1 (Χριτ.). Ό. π:, τχ. 79-80 (1942), 1 80181.

5 7 . Κάλβου, Η Λύρα με πρόλ. Γιώργου Σεφέρη, 1942 (κριτ.). Ό. π., τχ. 83-84 ( 1 942), 28-29.
58. Κωστής Ωα:λαμάς (στ�μ. για το θάνατό του). Ό. π., τχ. 93-94 (1943), 203-205.

59. Τίμου Μαλάνου, Άπαντα Β'. 1. Η μυθολογία τnς Καβαφικής πολιτείας. 11. Κριτικά δοκί
μια. Αλεξάνδρεια 1 943 (κριτ.). Ό. π., τχ. 99- 100 (1943), 1 1 1- 1 12 .
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6 0 . Dem. Caclamanos. GΓeece in peace an d \\'aΓ. \\.' ίt\1 a preface b γ \\.' . Sreed. London 1 942
(κριτ . ) . Ό . π . . 1 1 3 .

6 1 . Νέστορος Λ . Παπαδοπούλου , Η μνηστή , η μάγισσα , ο Παπαμηνάς και άλλα δ ιηγήματα . Ή
εθνικοί διωγμοί στον εικοστόν αιώνα , Αλεξάνδρεια 1 943 (κρ ιτ . ) . Ό. π., τχ. 1 05 - 1 06 ( 1 944) .
2 1 6.

62 . Dem. Caclaman os . GΓeece. Α panorama. London 1 943 (κρ ιτ . ) . Ό.
66.

63 . Φώτη Αγγουλέ, Φλόγες του δάσους, Κάιρο 1 944 (κρ ιτ . ) . Ό.

π. ,

π. ,

τχ. 1 09- 1 10 ( 1 944 ) , 65 -

τχ. 1 1 3- 1 1 4 ( 1 944) , 1 84.

64. Πέτρου Μάγνη , Πασχαλιές και χειμωνάνθια, Αλεξάνδρεια 1 944 (κ ρ ιτ . ) . Ό.

65 . Φώτrι Αγγουλέ, Φωνές, Αλεξάνδρεια 1 943 (κριτ.). Ό.

π. ,

π. ,

66. Ηλία Βενέζrι, Αιολική γrι, Αθήνα 1 944, Άνεμο ι, Αθήνα 1 944 (κρ ιτ.). Ό.
( 1 945), 86-88.
.

67. Στρατή Μυριβήλrι, Ο Βασίλrις ο Αρβανίτrις, Αθήνα 1 944 (κρ ιτ . ) . Ό.

68 . Άγγελου Τερζάκrι, Η στοργή, Αθήνα 1 944 (κριτ .). Ό.
69. Έλλης Αλεξ ίου, Λούμπεν, Αθήνα 1 944 (κριτ.). Ό.

π.,

π.,

1 84- 1 85 .

τχ. 1 15 - 1 1 6 ( 1 945 ) , 224-225 .

π. ,

π. ,

τχ. , 12 1 - 122

88-89.

8 9-90.

90-9 1 .

70. Παντελή Π ρεβελάκrι, Παντέρμrι Κρήτrι, Αθήνα 1945 (κριτ.). Ό . π. , 9 1 -92 .
71 . Στρατή Μυριβήλη, Τα Παγανά, Αθήνα 1 945 (κριτ.). Ό.
72 . Κώστα Σούκα, Θάλασσα, Αθήνα 1943 (κριτ.). Ό.

π.,

π. ,

τχ. 123- 124 ( 1 945), 129- 130.

1 30- 13 1 .

73 . Αγγέλου Δόξα, Εύα, Αθήνα 1944. - Βάνα, Αθήνα 1945 (κριτ.). Ό . π. , 1 32 .
74. Μ. Καραγάτση, Τ ο χαμένο νrισί, Αθήνα 1943
1944 (κριτ.). Ό. π. , 1 32- 1 34.

-

Ο Κοτζάμπασrις του Καστρόπυργου, _Αθήνα

75 . Κοσμά Πολίτη, Το Γυρί, Αθήνα 1 945 (κριτ.) Ό . π., 1 34- 135 .
76. Σωτήρη Σκίπrι, Μέσ' από τ α τείχrι, Αθήνα 1945 (κριτ.) Ό.

π. ,

τχ. 125 - 126 (1945) , 1 7 1 - 1 72.

77. Μ. Καραγάτση, Η λιτανεία των ασεβών, 2rι έκδ., Αθήνα 1 944 (κριτ.) Ό . π . , 1 72- 173·.
78 . Θέμου Κορνάρου, Ο εσταυρωμένος λαός μου (Κριτ.). Ό.

π.,

79. Κώστα Καλαντζή, Οι σφαγές των Καλαβρύτων (κριτ.) Ό.

π.,

173 .
173- 174.

80. Τάκη Λάππα, Η σφαγή του Διστόμου (κριτ.) Ό. π . , 174.
8 1 . Μαρίας Περ. Ράλλrι , Λόγια σε νεκρό, Αθήνα 1 943 (κριτ.) Ό.
227.

π.,

τχ.

127- 128 ( 1 946), 226-

82. Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου, Οι Δυο κ' η Νύχτα, 1 944 (κριτ.). Ό. π., 227-228.
83. Χρύσανθου Γάιου, Η Αθήνα είναι κόλαση ! ... Αθήνα 1945 (κριτ.). Ό. π., 229.
84. Δημήτρη Ψαθά, Αντίσ1:ασy;�, Αθιήνα 1942- 1944 (κρι-u.). Ό.

π.

85 . Νικηφόρου Βρεττάκου, Το αγρίμι, 194 1 - 1 943, Αθήνα 1 945 (κριτ.). Ό. π., 229-230.
86. Θράσου Καστανάκη, Η προδομένrι Γαλλία, Αθi]να 1 945 (κριτ.). η

π.,

230.

87. Μόνας Μrιτροπούλου, Το σπίτι με τον κορυδαλό, Αθήνα 1944 (κριτ.). Ό. π., 230-2 3 1 .
88. Αντώνη Βουσβούνη, Ο Άγιος Αντώνιος. Θέμα γ ι α μυθιστόρημα, Αθi]να 1944 (κριτ.). Ό. π.,
23 1 .
8 9 . Μενέλαου Λουντέμ.η, Περιμένοντας τ ο ουράνιο τόξο, Αθ'ήνα 1940 (κριτ.). Ό. π., 23 1-232.
90. Σ ωτn ρn Σκίπn , Δ ιονύσιος Σ ολωμό ς, Αθnνα 1 943 (κριτ.). Ό. π. , 233.
91. Σολωμού, Η γυναίκα της Ζάκυνθος, έκδ. Λίνου Πολίτη, Αθ'ήνα 1944 (κριτ.) Ό. π. , 233-234.

n . Τίμου Μαλάνου, Παπαδιαμάντης. Εκλογi] από το έργο του με εισαγωγn, Αλεξάνδρεια 1944

- Κώστας Βάρναλης. Εκλογή από το έργο του με εισαγωγή, Αλεξάνδρεια 1944 (κριτ.). Ό.
π. , 234-235 .
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93. Άρτζn Μπούρτζn, Η τέχνn για iους λίγ,ους, Αθi]να � 945 (κριτ.). Ό.
293-294.
π. ,

(κριτ.). Ό.

π.,

94.

Hommage a Palamas, Ch.artres 1944

95.

Τάσου Αθανασιάδrι Αποστασία, Αθnνα 1 945 (κριτ.). Ό.

96.

Γ. Γεωργιάδn Αρνάκn, Ιστορία τ11ς Αγγλικής λογοτεχνίας (κριτ.). Ό.

-σχ. 129- 1 30 (1946),
.

294*295 .
π.,

295 .
π. ,

295-296.

97. Φώτrι Κό�ογλου, Οι αρχαίοι ανθρώΠόι τ11ς Ανατολής, Αθήνα 1 945 (κριτ.). Ό.
299.

98. Τάσου Αθανt:ισιάδn, Θαλασσινοί προσκυνnl:ές (κριτ.). Ό.

π.,

π.,

298-

299-300.

99. , Σπύρο� Παναγιωτόπουλο:u', Νυχτεριvός διαβάτης, .Αθiινα 1 944 (κριτ} 'Ο. !(., 301-302.
100. Άγγελου Τερζάκrι Αγvιή (κριτ. θεατρ. Παρ.). Ό.

π.,

304-308.

101 .

Γρηγόριου Ξενόπουλου, Ποπ9λάρος (κριτ. θεατρ. Παρ.). Ό. π., 308.

102.

Ρ. Lascaήs, Solomos, Chartres 1946 (κριτ.). Ό.

π.,

τχ. 1 3 1 - 1 32 ( 1 946), 56.

103. Δt�μi�τρ:η Ψάθά� χiιμώνας του 4 1 , Αθήνα 1945' (κριτ.). Ό. 'π., 59.

104. Χρύσανθου Γάιου, Αίμα και τάφοι, Αθi�να 1946 (κριτ.). Ό. Π . , 59-60.
105 . Αντιγόνnς Πετράκη, Λεύτερες ψυχές, Αθnνα 1 945 (κριτ.). Ό.

π.,

60.

106. Μαρίας Περ. Ράλλn, Μια γαλάζια γυναίκα κι ένα άλλο διήγημα, Αθnνα 1944, Για μια ζουγραφιά και για ένα άκΉλο, μέρος Α', Αθi]νd 1945 (κριτ.): Ό. π., 60-62.
·

107. Παύλου Φλώρου, Νοσταλγοί, Aθiivα 1 943 (κριτ.). Ό.
108. Άλκη Κωτσάκ11, Αποστάτες (κριτ.). Ό.

π.,

π.,

62-63.

63.-64.

109. Παύλου Φλώρου; ΚυβeρνiJτ,ης Καποδίστριας, Αθi}να 1 942 (κριτ. )'. Ό.
.

π.,

67-68.

1 10. Βασίλη Ρώτα, Ρnγας ο Βελεστινλής από το Θέατρο «Νέο Λυρικό» (κριτ.). Ό.
1 1 1 . Πέτρου Χάρη, Μακρινός κόσμος, Αθnνα (κριτ.). Ό.

π. ,

ft.,

68-73.

128- 130.

Στέλιου Ξεφλούδα, Άνθρωποι του μύθου. Τετράδια από τον πόλεμο της Αλβανίας, Αθnνα
1946 (κριτ.). Ό. π., τχ. 133- 1 34 (1946), 130- 1 32.
1 13 . Αγγέλου Γ. Προκοπίου, Κριτικό ζ. Διάλογος για τα κριτi�ρια της κριτικiις τnς τέχνnς και
τnς έπιστfι μης τnς τέχνης (κριτ.) . Ό. π., 133- 134.
1 12.

.

1 14. Ηλία Βενέζη, Μπλοκ C, Αθnνα 1 946 (κριτ.). Ό. π., 135-136.
1 15 .

Πέτρου Χάρη, Κρίσιμη ώρα. Σελίδες ρεμβασμού και περισυλλογής, Αθiινα 1944
ζωiJ γίνεται όνειρο, Αθi]να 1945 (κριτ.): Ό. π., τχ. 135- 136 (1946). 185-187.

1 16. Αγγέλου Τερζάκn, Απρίλης. Το βίβλίο του γιου μου, Αθiινα 1 946 (κριτ.). Ό.
1 17.

π.,

-

:οταν n

1 87-188.

Μενέλαου Λουντέμη, Καλnνύχτα Ζωn, Αθiινα 1946 (κριτ.). Ό. π., 188- 1 89.

1 18 . Τάσου Αθανασιάδn, Ταξίδι στη μοναξιά, Αθi�να 1944 (κριτ.).

'C?· π., 190.

1 19. Αντώνη Ιννίνου, Οι καταδικασμένοι, Αλεξάνδρεια 1 944 (κριτ.). Ό.
120.

Βασίλη Ρώτα, Ελληνικά νιάτα, Αθiινα 1946 (κριτ.). Ό . π., 1 9 1 - 1 92.

12 1 .

John Steinbeck,

π. ,

190- 1 9 1 .

Ο δρόμος με τις φάπρικες, μετ. Κοσμά Πολίτn, Αθiινα 1 946 (κριτ.). Ό. π.,

192.

122. Θέμου Κορνάρου, Άγιον Όρος, Αθi�να 1946 (κριτ.). Ό. π., 1 94.
123. Θανάση Πετσάλη, Τα δικά μας παιδιά. Χρονικό της σκλαβιάς, Αθiινα 1946 (κριτ.) . Ό.
.

194- 1 95 .

.

1

124. Γιάννrι Μπεράτrι, Οδοιπορικό του '43, Αθi�να 1 946 (κριτ.). Ό.

π.,

1 95 .

125 . Φώτn Κόντογλου, Φrιμισμένοι άντρες και λrισμονrιμένοι. Αθiινα 1 942 (κριτ.). 'Ο.
126.

π.,

π.

Κώστα Παράσχου, Ψnλά στις κορφές, Αθiινα 1944, Φτερουγίσματα, Αθtlνα 1 944 (κρ ιτ. ) .

Ό.

Π., 1 95 - 1 96.

'
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127. Χρ'Ιίιστο'\!J Ευελπίδ'ΙίΙ , Πολιτικά, ΑΘnνα 1945 (κριτ.). Ό. π., 196-197.
128. Χρ. Γανιάρτι, Ευφημία, Αθf]να 1946 (κριτ.). Ό. π., 196- 1 97.

129. 1. Μ. Παναγιωτό:rτο'\!Jλου, Ομιλίες _ττι ς γυμνi]ς ψυχi]ς. Δοκίμια, Αθi�να 1946 (κριτ.). Ό.
τχ. 1 39- 140 ( 1 947), 5 1-53 .

π.,

1 30. Άγγελου Τερζάκτι, Η Πριγκτιπέσσα Ιζαμπώ, Αθi]να 1 945 (κριτ.) Ό. π., 54-55 .
1 3 1 . Στρατή Μυριβi]λτι Ο Παν, Αθi]νά 1946 (κριτ.). Ό. π., 55-56.
132. f'ιάνντι Μπεράττι, Το πλατύ ποτάμι. Συμφωνία, Αθήνα 1 946 (κριτ.). Ό . π., 5 6-5 7.
133. Ηλuα Βενέζτι, Ώρα πολέμου, Αθf]να 1946 (κριτ.). Ό. π., 5 8 .
134. Βασιλείου Λαούρδα, Σόλων ο νομοθέττις , Αθi]να 1 946 (κριτ.). Ό.π., τχ. 14 1 - 142 (1947),
1 2 1 - 12 3 .
θεάτρου , Αθήνα 1946 (κριτ.). Ό . π., (1947),
135 . Κατερίνας Κακούρτι, Προαισθτιτικές μορφές
.
123-124.
136. Χρήστου Ευελπίδτι, Η μυθιστορτιματική λογοτεχνία, Αθ·{]να 1947 (κριτ.). Ό. π., 124- 125 .
1 37. Κλέωνος Παράσχου, Χρονικό. Κiικλος Α', Αθnνα, 1945 (κριτ.). Ό. π., 127- 128.
138. Στραττιγού Μακρυγιάνντι, Απομντιμονεύματα. Κείμενον, εισαγωγή, στιμειώσεις Γιάνντι
Βλαχογιάνντι. Εκδ. Β', Αθi]να 1947 (κριτ.). Ό. π., 128- 129.
139. Στράττι Τσίρκα, Προτελευταίος αποχαιρετισμός και το Ισπανικό ορατόριο, Αλεξ<?.νδρεια
1946 (κριτ.). Ό. π., 1 30.
·

140. Γιώργου Σεφέρτι, Δοκιμές, Κάιρο 1944
144 0947), 188- 189.

-

Ερωrcόκριτος, Αθi]νa 1946 (κριτ.). Ό. π., τχ. 143-

14 1 . Γιάγκου ΠιερLδτι, Ο Καβάφτις. Συνομιλίες, χα@ακττιρισμοί, ανέκδοτα, Αθήνα (κριτ.). Ό. π.,
189- 1 90.
142. Κ. Ν. Κωνσταντινίδτι, Η Ρόδος ένα τραγούδι, Αλεξ�νδρεια 1947 (κριτ.). Ό. π., 190.
143. Νόττι Ρυσσιάνου, Εφτά σκαλοπάτια, Αθήνα 1947 (κριτ.). Ό. π., 1 93-194 . .
144. Μαρίας Χατζτινάκου, Αλυσίδες, Αθi�να 1946 (κριτ.). Ό. π. , 1 94.
145 . Νίκου Καττιφόρτι, Ο Άρχοντας κι άλλα διτιγnματα, Αθήνα 1946 (κριτ.). 'α π., 194-1 95 .

l 46.

Αντώντι Ιννίνου, Όνειρα κάτω από ένα κομμάτι ουρανό, Αλεξάνδρεια 1946 (Κριτ.). Ό. π.,
1 95 - 1 96 .

147. Τατιάνας fκρίτστι Μιλλιέξ, ΠλατΈία Θησείου, Αθijνα 1947 (κριτ.). Ό . π., τχ. 147- 148
( 1 947), 263-264.
148. Κώστα Ουράντι, Γλαυκοί δρόμοι (κριτ.). Αγωνιστής, τχ. 89-92 ( 1 948), 25 .

149. Αντρέα Καραντώνrι Πνευματική ελευθερία, Αθiινα ίJ.948 (κριτ.). Κ . Γρ., τχ. 155 ( 1 948),
1 35 - 1 36 .
150. Μανόλη Τριανταφυλλίδτι, Παροuμιακές φράσεις από ττιν ιστορία και λογοτεχνία, Αθήνα
1947 (κριτ.). Ό. π., τχ. 1 5 6 (1.948), 177- 1 78.
15 1 . Κ. Π . Καβάφτι, Ποιήματα, β' έκδ., Αθiινα 1947 (κριτ.). Ό . π., τχ. 156 ( 1 948), 177- 1 78.
152. Μιχάλτι Περίδτι, Ο �ίος και το έργο του ΚωνσταντίνοΜ Καβάφτι, Αθ.ήνα 1948 (κριτ.) Ό : π.,
1 78-179 .
15 3 . Ρ i]γας και Κοραf]ς: Θρύλος και πίστ:η (στιμ.). Ό. π., 299-303.
154. Μόνας Μ11τροπούλου, Απασιονάτα, Αθi�να 1947 (κριτ.). Ό. π. , τχ. 161 ( 1 948), 347-348.
155 . Κατίνας Γ. Παπά, Αν άλλαζαν όλα, Αθiινα 1'948 (κριτ.). Ό. π:, 383.
156. ΠαντελiJ Π ρεβελάκτι, Ο Κρτιτικός. Η Πρώττι Λευτεριά, Αθiινα (κριτ.). Ό. π., τχ. 1 68 ( 1 949),
203-204.
157. John Steinbeck, Άνθρωποι και ποντίκιθ., μετ. Κοσμά Πολίττι, .Αθ;ήνα 1947 (κριτ.). Ό.π.,
τχ. 169 ( 1 949), 239-:240.

42

Κ. Θ. Δτιμαρά, Ιστορία 1:111ς Νεοελλ1ψνιΚiις Λογ011εχνίάς,' τ� Α', Αθf)να' !948 (κριτ.). 'Ο.
τχ. f73 (1949) 357..:359_
. ι5ι9. Μια πάρώtειστικi] ε.ικόvα τrις λογοtεχνία:ς μας (μελ.). 'α π., •τχ. ι 75 (1960); 8-14.

158.

π.,

160. Δrιμrιτρίου Ιω. Γεωργακά, Περί τrις καταγωγής των Σαρακατσαναίων και του ονόματος
άυτών, Αθiιναι 1 949 (κριτ.). Ό. π., τχ. 1 78 (1950)', 125-126. ·
ι61.

Trςιdui dci grec·,ρar ,ι Tisarneno,, Atbenes 1949
C.

Α. Romaios; Cultes popul'aires de la Th,race, Les Anastenaria, ,La ceremonie du 1t:1ndi pur.
(κριτ.:). 'α π., τχ. 18 3- 1 84 (1950), 298-301 .

1 62. Δ. Λουκοπούλου-Δ. Πετρ01ι;�ύλσυ,ι Η. λα:ίκΤι λατρεία
. , , �κριτ.. ). Ό. .Jf., 301-302. , .
,
.
.

των Φαράσων, Athep,es 1 949

163. Στρατή, Μυρuβnλtι, Η Παναγία :η Γοργόνα, Αθiινα 1949 (κριτ.). Ό.
333.
1

π. ,

τχ. 185 (1.950). 332-

"

164. Jarnes Α. Notopoulos, The Platonism of Shelley. Α Study of Platonism and the Poetic Mind,
purhatn 1949 (κριτ.). Ό. π., τχ. 186 (1950), 36,3-366.
165.

Ελένης Α . Βο�σ�ου, Σαίξπrιρ και Νόρμα. Ιλαροτραγωδία σε τρία μέρrι, Κάιρο 1 950
, (κριτ.). Ό. π., τχ. 187 (195 1), 28-29.
·

166. Ν11ίνου ·κόνόμbυ, Σολωμόύ ανέκδοτα γράμματα στον . Ιωάννrι Γαλβάνn,, Αθiινα 1 950
.(�ρ,ι τ.). Ό� ft., τχ. 19q (195 1) , 125 - 126.,
'
167. τάκrι Δόξά; Πι�ρiι ΈΠοχiJ, Π�ργος 1950 (κριτ.). 'Ο. π. , 11χ. 1 98, ( 1 95 1), 369-�70;
· 168. Δrιμiηρη ηάκου, Κάτω από το .βλέμμα του Θεού� ΑΗήyα 1950 (κριτ.). Ό.
169. Εύας Βλάμrι, Ο Σκελετόβραχος, Αθήνα 1949 (κριτ.). Ό.

π.,

π.,

370-37 1 .

τχ. 1 99 (1952), 35-37.

· 170. Μαν. Γιαλουράκη, Δρόμοι το:u Νόυου. Ταξιδιωτικό της Άπω Αιγύπτου, Αλεξάνδρεια
1 950 (κριτ.). Ό. π., τχ. 200 ( 1 952), 75 .
171. Θαvάdrι Πετσάλη, Η Καμπάνα ττiς Αγιά Τριάδας, Αθήνα 1949 (κρι:τ.). Ό. π., τχ. 203
(1952), 1 8 1 - 182.
172. Γιάννtι Μ. . Αποστολάκη, Tb κλέφτικο τραγούδι, ,εν . Αθlίιναις 1950 (1ιριτ.). Ό. π.', τχ. 204
( 1 952), 223-224.
173.

Βασίλη Ρώτα, Τεχνολογικά /\.', Αθήνα 1 95 1 (κριτ,). Ό.

:τι:.,

174. Νότη Ρυσσιάνου, Η μάχη τών πελαργών, Αθ'ήνα 1 95 1
1952 (κριτ.). Ό. π., τχ. 207-208 {1952), 340-342.
175 .
, 176.

τχ. 205 (1952}, 258-259.

-

Η φαντασία του Θεού, Αθήνα

Γαλάτειας Σαράντrι, Το βιβλίο του Γιοχάνες και τrις Μαρίας, Αθ'ήνα 1 952 (κριτ.). Ό. π.,
τχ. 2 1 0 (1952), 408-409.
Φοίβου Δέλφrι, Ρiιγας Γκόλφης. Ο λυρικός τrις εποχής του; Αθήνα 1 952 (κριτ.). Ό.

2 12 ( 1 95 3), 60-61 .

π.,

τχ.

177, Άγγελου Φουριώτ'lίl, Πνευματικirπορεία, Αθiινα 1952 (κριτ.). Ό . π. , τχ. 2 1 3 (1953), 98-100.
1 18.

Γιώργου Σεφέρη, Τρεις μέρες στα μοναστiιρια της Καππαδοκίας, Αθήνα (κρι;τ.). Ό. π., τχ.

2 1 9-220 (1953), 363-364.

179. Κφστα Μάκιστου, Ο Στρατήγαρος, Αθήνα 1953 (κριτ.), Ό. π., τχ. 222 ( 1 953), 465-466.
180. Χρήστου Ευελπίδη, Φούγκα, Αθ'ήναι 1 952 (κριτ.). Ό. π., τχ. 223 (1954), 47-48.

1 8 1 . Αλέξανδρος Υψηλάντης ο Ηγεμόνας (1726- 1807) και το Ροδtτικο μονάστfιρι τrις Πανα

γίας τnς Καλόπετρας, Αλεξάνδρeια 195 3 (κριτ.). Ό.

π. ,

τχ. 229 (1954), 303.

182. Αντώνη Ιννίνου, Συνάντηση με 1iΟν άλλον εαυτό μου, Αλεξάνδρεια 1 954 (κριτ.), Ό. π. , τχ.
230 ( 1 954) 355�356.

183.
184.

Γιώρyου Κ. Κατσίμπαλη, Βιβλιογραφία Κωστή Παλαμά, 1943- 1953, Αθήνα 195.3 (κριτ.).
Ό. π. , τχ. 233 (1954), 443-444 .
Κυπριακές λέξεις στα ποιήματα του Βιζυηνού (μελ.). Ό. π., tχ. 234 (1954), 464.
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. 185 . Γαλάτειας Σαράντη, Επιω-τροφή, Αθήνα 195 3 (κριτ.). Ό . π . , 4 78 .
186. Κλαύδιου Μαρκίνα, Νοσταλγία, Αθήνα 1 95 3 (κριτ . ) . Ό.
187. Αγγελικής Γκούρα, Ο έμπορας, Αθiινα 1952 (κριτ.). Ό.

π. ,

π.,

τχ. 235 ( 1 955) , 40.

41.

1 8 8 . Δέσποινας Πατρινού, Δανάη Βραίλα, Αθiινα 1 95 3 (κριτ.). Ό.

π.

189. Αντιγόνης Μεταζά, Η Εφημεριδούλα της θείας Λένας (κριτ.). Ό.

π.,

4 1 -42 .

190. Α. Α. Πάλλη, Ξενητεμένοι Έλληνες. Αυτοβιογραφικό Χρονικό, Αθήνα 1954 (κριτ.). Ό.
τχ. 236 (1955), 93.

π. ,

1 9 1 . Μαρίας Λiιδας Κ. Κροντηρά, 365 παραμύθια και ιστορίες. Μια ιστορία γ ια κάθ ε μέ ρα
11ο:υ χρόνου. Αθήνα 1 95 4 (κριτ.). Ό. π., τχ. 243-244 (1955), 402-403.
192.

Dimitrios Petropoulos, La comparaison dans la chanson populaire grecque (κριτ.). Ό.
245 (1955), 446-448.

π.,

τχ.

193. Δημητρίου Α Πετροπούλου, Οι ποιητάρηδες στην Κρiιτη και στην Κύπρο, Αθiιναι 1954
(κριτ.). Ό. π., 448 .

194. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο άγιος των Ελληνικών Γραμμάτων (μελ.). Φιλ. Κ. 1970,
15-36.
195 . Γιάννης Βλαχογιάννης (μελ.) . Ε. Λ. και Τ., τχ. 9 ( 1970), 423-430, τχ. 10 (1 970), 495-5 00.
196.

Ο ποιητiις Ιωάννης Ν. Γρυπάρης (μελ.). Κ. Χρ. , τχ. 67 (1971), 23-29.

197. Στέλιου Ι. Αρτεμάκη, Ο Σεφέρης. Τρία κριτικά κείμενα και μια συνομιλία, Αθήνα 1971
(κριτ.). Πv. Κ., τχ. 142- 143 ( 1972), 306-307.
198.

Ο Καζαντζάκης μιλεί γ ια Θεό. Παρουσίαση και σχόλια Κυριάκου Μητσοτάκη, 1971
(κριτ.). Ό. π . , 307.

199.

Ι. Μ. Χατζηφώτ.η, Το γλωσσικό μας ζiιτημα, 1972 (κριτ.). Ό.

200.

Θεανώς Παπάζογλου Μάργαρη, Οι περιπέτειες του θείου Πλάτωνα, Αθiιναι 1972 (κριτ.).
Ό. π., τχ. 15 1 ( 1 973), 203-204.

201.

Ε. Π. Παναγόπουλου, «Η Νέα Σμύρνη». Μια Ελληνική Οδύσσεια του 18ου αιώνα, μετ.
Κοραμ.ίας Κροκοδείλου, Αθiινα 1972 (κριτ.). Ό. π., τχ. 152- 153 ( 1973), 25 1-253.

202.

Βασιλείου Ν. Τατάκtι, Γεράσιμος Βλάχος ο Κρης, φιλόσοφος, θεολόγος, Βενεtία 1973
(κριτ.). Ό. π., τχ. 157 ( 1 973), 3 1-33.

203.

Platonic elements in Palamas (μελ.) . Στασίνος, τ. ΔΆ ( 1 973), 1-8.

π.,

307-308.

204.

Lucretius and Palamas (μελ. ). Ό.π., 9-12.

205 .

Μαργαρίτας Δαλμάτη, Η ηθικiι της λογοτεχνίας,
Αθiινα 1 973 (κριτ.). Πν. Κ., τχ. 1 65
(1974), 276.

206.

Γ. Θ. Βαφόπουλου, Τα Επιγενόμενα, Θεσσαλονίκη (κριτ.). Ό. π., τχ. 2 15 -2 1 6 ( 1978), 271272.

207: Ένα νέο βιβλίο του Δημ. Ι. Γεωργακά [Ονόματα δηλωτικά τοu οξυρύγχου και οι διεθνείς
όροι botargό, caviar και συγ;yενiι, Αθiιναι 1978] (κριτ.). Ό. π. , τχ. 233-234 ( 1980), 105-109.
208. Άγγελου Σικελιανού, Γράμματα στην Άννα. Πρόλ. Άννας Σικελιανού, Αθf]να 1 980 (κρί.τ.).
Ό. π., τχ. 246-247 ( 198 1), 148- 149.
209. Καίσαρ Εμμανουiιλ. Μεταφράσεις. Επιμ. Τάσου Κόρφη, Αθiινα 1 98 1 (κριτ.). Ό.
257-258 ( 1982), 65-66.
2 10. Τίμου Μαλάνου, Ο Καβάφης απαραμόρφωτος, Αθiινα 1 98 1 (κριτ.). Ό.
2 1 1 . Λένας Πάππα, Βιορυθμοί, Αθiινα 1982 (κριτ.). Ό.

2 12. Λένας Πάππα, Ενδόφωνα, Αθf]να 1 982 (κριτ.). Ό.

π.,
π.,

π. ,

π. ,

τχ.

66-67.

τχ. 262-264 ( 1 982), 1 14- 1 15 .
1 15 - 1 16.

2 1 3 . Σπύρου Μ. Θεοτόκη, Τα νεανικά χρόνια του Κωνσταντίνου Θεοτόκη. Βιογραφία, Αθf]να
1983 (κριτ.). Ό. π. , τχ. 277-278 ( 1 984), 35-36.
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214. Διαμαντiις .κιαι :Σεφέρης . [yΙJα το · βιβλίο. το:u Μι,�qλrιι Uιερiι, Αδαμάντιος · Δια:μαvτiις
Γιώργος. f:εφέρr��, Αλλr�λ,ο γραφ ίq λ95 3- � 971, Αiθ�να 1985]1 (κριτ,.}., �- ,Βιβλ., τ. Ι, τχ. 4
( 1 985), 144, 176.
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215. Τάσου Κόρφn, Πατραγν,ιι:ψία, Αθiινα 1984 (κριτ.). Πν. �., τχ. 289-292 ( 1 985), 35-36.

2 16. Τέσσερα yέα, βιβλία για �.q,ν1 Κ�βάφrι (εκδqμένα . με επιμ. Γ. Π . :Σαββ,ίδr:ι) (κριτ.). 'Ο.
'
;293-295 (1985), 43-47.

π.,

τχ.

217. Νϊ�ου Ι. ΡοζάκΌrι): το ΝεοελλτινιΚό Λαϊκό Θέατρο σ�rιν ΑμεριΚ'ή 1903-1950, Καλ�φό ρν ια
1�85 (κρ ιτ ). 'Q. π., τχ. �01.-302 ( 1 986), 38-39.
.

Λ�&rς κρΟντnρά, Τν�Q�μία με το Εθνι�ό Αρ�αι0λ0Ύικό Μο:uσείο, 48-rινα 1985

,π. ,

τχ. 3()9-307 ( 1 986), 171-17'4 .

2 1 9. Δ�ο πεζά του ΝικnψόQΟ� Βρεττάκου (μελ.). 'Ο.

'

'

π.,

τχ. 349-352 (1990), 12-'18.

'ι
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1

.

(κριτ.). 'Ο.
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ΕΥΡΕΤ ΉΡΙΟ
Ευρετηριάζονται αλφαβητικά συγγραφείς, στους οποίους γίνεται αναφορά στα κείμενα του Προυσή . ο ι
αριθμοί παραπέμπουν στα λήμματα.
Αθανασιάδης, Τάσος 95, 98, 1 18
Αγγουλές, Φώτης 63, 65

Θεοδωρίδης, Χ. 18

Αλεξίου, Έλλη 69

Ιδρωμένος, Ανδρέας Μ . 2 3

Αξιώτη, Μέλπω 47

Ίννινος, Αντώνης 1 1 9, 146, 182

Αποστολάκης, Γιάννης 172

Καβάφης, Κ. Π . 15 1 , 2 16

Αρκάδιο 9

Καζαντζάκης, Νίκος 198

Αρτεμάκης, Στέλιος Ι. 1 97

Κακλαμάνος, Δημήτριος 60, 62

Βάλσας, Μ. 34

Κακριδiις, Ι.Θ. 4 1 -42

Βαφόπουλος, Γ. Θ. 206

Καζαντζής, Κώστας 79

Βαλέτας, Γιώργος 33

·

Θεοτόκης, Σπύρος Μ. 2 1 3

Κακούρη, Κατερίνα 135

Βελεστινλής, Ρήγας 153

Κάλβος, Ανδρέας 57

Βενέζης, Ηλίας 66, 1 14, 133

Καμπάνης, Άριστος 159

Βιζυηνός, Γεώργιος 184

Καραγάτσης, Μ. 74,77

Βλάμη, Εύα 169

Καστανάκης, Θράσος 86

Βλαστός, Πέτρος 1 1

Καραντώνης, Αντ@έας 149

Βλαχογιάννης, ΓιάWΤJς 138, 195

Κατηφόρης, Νίκος 145

Βοίσκου, Ελένη 165

Κατσίμπαλης, Γιώργος Κ. 8, 183

Βουγιουκλάκης, Γιώργος 36

Κονόμος, Ντίνος 166

Βουσβούνης, Αντώνης 88

Κόντογλου, Φώτης 97, 125

Βρεττάκος, Νικηφόρος 85 , 2 1 9

Κοραiις, Αδαμάντιος 153

Γάιος, Χρύσανθος 8 3 , 104

Κορνάρος, Θέμος 78, 122

Γανιάρης, Χρ. 128

Κόρφης, Τάσος 209, 2 15

Γεωργακάς, Δημήτριος Ιω. 160, 207

Κουκούλας, Λέων 48

Γεωργιάδης Αρνάκης, Γ. 96

Κουρiιτης, Μανώλης 40

Γεωργούλης Κωνσταντίνος 18

Κοφινιώτης, Κ. 30

Γιάκος, Δημήτρης 168

Κροντηρά, Μαρία Λiιδα Κ. 1 9 1 , 2 18

Γιαλουράκης, Μαν. 170

Κυριακίδης, Στίλπων Π. 39

Γιαννόπουλος, Αλκιβιάδης 6

Κώνσταντινίδnς, Απόστολος Γ. 27

Γκούρα, ΑγγελιΚ'ή 187

Κωνσταντινίδ11ς, Κ. Ν. 26, 142, 1 8 1

Γκρίτση Μιλλιέξ, Τατιάνα 147

Κωτσάκης, Άλκης 108

Γρυπάρης, Ιωάννnς Ν. 1 96

Λαούρδας, Βασίλειος 134

Δαλμάτη, Μαργαρίτα 205

Λάππας, Τάκης 80

Δεδούσης, Βασ. Σ. 16

Λάσκαρις, Π. 102

Δέλφης, Φοίβος 176

Λουκόπουλος, Δ. 162

Δημαράς, Κ. Θ. 15 8

Λουντέμης, Μενέλαος 89, 1 17

Δικταίος, Άρης 29

Λυγίζος, Μ'ήτσος 45

Δόξας, Άγγελος 73

Μαβίλης, Λορέντζος 2

Δόξας, Τάκης 167

Μάγνης, Πέτρος 64

Δροσίνης, Γεώργιος 5 1

Μάκιστος, Κώστας 179

Εμμανουήλ, Καίσαρ 209

Μαλάνος, Τίμος 5 9, 92, 2 1 0

Ευελπίδης Χρ'ήστος 127, 136, 1 80

Μάλβα, Λουκία 44

46

Μαρκάκης, Πξτρος 10
Μαρκίνας, Κλαύ()�ος 186
Μελάς, Σπύρος 1 ifJ

·

, Πορφύρας, Λάμπρος 5

ά

Πρ�ελ �ης, :Παντελiις 70, 156

�

Μεταξά, Αντιγόνη 189

Ράλλη, Μαρία Περ. S l , 106

Μητροπούλαυ, Μόνα 87, 154

Ροζάκος, Νίκος Ι. 2 17

Μητσοτάκης, Κυριάκος 198'

Ρυσσιάνος, Νότης 143, 174

rlροκοπίου, Άγγsλbς Ν3

'

Μιμίκος, Κλέαρχος 32

Ρωμαίος Κωνσταντίνος 1 6 1

Μπαλiι, τίλλα Α. 49

Ρώτας, Βασίλης 3 8 , 1 10, 120, 173

Μπεράτης, Γιά.ννrιςι 124; 132

Σαββίδης, ;r. Π. 2 16

Μπίστης, Παντελi]ς 56

Σαμαράς, Πάνος 35 .

Μπούρτζ:ης, Άρτζης · 93
,
ΜυριβiJλης� Στράτης 46, 67'. 71, 131; 163

Σεφέρης, Γιώργος 57, 140, 178, 2 14

Νικολούδης, Θ. 19

Σικελιαvός.. Άγγελος 208

Νοτόπουλος, 1. 164
Ξενόπουλος� Γρηγόριος 101
Ξένος, Πάνος Ν. 55
Ξεφλούδας, Στέλιος 1 12
Ουράνης, Κώστας 148
,
Παλαμάς, Κωστής 7, 22, 50, 58, 94, 203-204
Πάλλης, Α. Α. 190
Παναγιοοτόπουλος,, Ι. Μ. 82, 129
Παναγιωτόπουλος, Σπύρος 99
Παναγόπουλου, Ε. Π. 201
Παπά, Κατίνα 155
Παπαδιαμάντης, Αλέξανδρος 1�4

Παπαδόπουλος, Νέστωρ Λ. 6 1

Παπάζογλου Μάργαρη, Θεανώ 200
Πάππα, Λένα 2 1 1-212
Παράσχος, Κλέων Β. 52, 137
Παράσχος, Κώστας 126

"

Σαράντη, Γαλάτεια 175 , 185

Σικελιανού,.Άννα 208
Σκαρίμπας, Γιάννης 15, 3 1
Σκίπης, Σωτήρης 24, 76, 90
Σολωμός, Δίονύσιος 91

·

Σούκας, Κώστας 72
Σπανδωνίδη, Ειρήνη 37
Σπανδωνίδης, Πέτρος Σ. 20
Σmtουτρiις, Ιωάννης 3-4, 14
Σφακιανάκης, Γιάννης Γ. 43
Τατάκης, Βασίλειος Ν. 202
Τερζάκης, Άγγελος 68, 100, 1 16, 130
Τζάρτζανος, Αχιλλεύς 12
Τριανταφυλλίδης, Μανόλης 150
Τσίρκας, Στράτης 139
Φιλi}ντας, Μένος 1
Φλώρος, Παύλος 107, 109
Φουριώτης Άγγελος 177
Χάρης, Πέτρος 1 1 1 , 1 15

Πέρδικα, Νίκη Λ. 54

Πατρινού, Δέσποινα 188

Χατζηνάκου, Μαρία 144

Περίδης, Μιχάλης 152

Χατζιδάκης, Άρης 28

Πέτράκη, Αντιγόνη 105

Χατζίνης, Γιάννης 25 ; 53

Πετρόπουλος, Δημήτριος 162, 192-193

Χιωτάκης, Βάσσος Ε. 13

Πετσάλης, Θανάσης 123, 171

Ψαθάς, Δημήτρης 84, 103

Πιερίδης, Γιάγκος 141
Πολίτης, Κοσμάς 75, 121, 15 7

Χατζηφώτης, 1. Μ. 1 99

1

1

Τυπώθ11κε στα
Τυπογραφεία - Λιθογραφεία
«ΘΕΟΠΡΕΣ» Λτδ.,
Τ11λ. 444940, 448883,
Λευκωσία

Fo r the ma ny d i me n s i o ns of

anxiety

ATIVAN *

(lotazepam, Wyeth)

Α s i n g le a n x i o l yt i c

proνides deeper, more selectiνe anxiolytic relief
ln both fu nct i onal and o rgan i c d i sorders

w i t h Ι ow-d o sage safety
comρat i bl e wl t h st.a ndard treat m e n t reg i me n s
�t;ι
Α Α

Wyelh l n terr.iatιonιιl L i mited
Pa. 1 9 1 0 1 U S Α.
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