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ΑΡ. 383-384

ΔΡΟΜΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
στους Ισαάκ και Σολωμό

Καθώς η δάφvη σειέται με τ' αγέρι
στο φως τον λεύτερου ήλιον,
τα κλώvια της δακρύζουν,
σχηματίζοντας τηv όψη δυο παλληκαριώv
που ομόρφηναν το άπειρο.
·

Μη σκιάζεσθε, σvvτρόφοι! Ίσα, μπρος. ..
τ' αδέρφια μας, τον Ισαάκ, το Σολωμό
περήφανου� ορθούς
στην άκρη τ'-ουραvού θα σvναvτήσουμε,
να μεγαλώνουν την Πατρίδα.
Το βλέμμα τους αιγαιοκύπριο, ευθύ, σίγουρο σαν τον άvεμο ποv πvέει,
γαληνεύει. ανυπόταχτο·
στα χείλη τους ένα χαμόγελο σκιρτά
με θάρρος γαλαvόλευκης αγάπης.
Πιότερο Έλληνα θάνατο από τούτο
δεν έχει δώcιει η Ιστορία.
ΚΩΣ, 18-2 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ '96

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ
Αοπλοι δώσατε το σώμα
στη μάνα Κύπρο να καρπίζει,
δείχ νοντας ότ' η γη ακόμα
Έλληνες ήρωες χαρίζει.
ΚΩΣ, 1 8-2 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ '96
Κ. ΖΑΜΑΓΙΑΣ
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ΣΤΟΝ ΣΟΛΩΜΟΥ Σ ΟΛΩΜΟ
Το ξέρει.. Δ εν έχει πια δικαιολογίες και αναβολές.
Α νοιξε το πουκάμισό τον να χωρούν στ;ην ανάσα τον
όλες οι μυρωδιές της γης τον
και οι φωνές των σνντρόφφν τον
κι άναψε ένα τσιγάρο.
Πήρε μια βαθειά ρουφηξιά,
έτσι, για να οριοθετήσει την αρχή τον θανάτου τον.
·

Γύρω το σνρμαtόπλεγμα
και μπροστά η ελευθερία που σου δίνει ο χρόνος
όταν κρατάς το ρολό ϊ τον κόσμόν στα χέρια σόν
και μεγαλώνεις τις στιγμές
για να χωρούν την Ιστορία και την καρδιά μας
- όμοια με την ελευθερία τον θανάτου.
Με γρήγορα βήματα που μέτρησαν όλη τη γη
έφτασε στο κοντάρι της ξένης σημαίας
και καθώς το ανέβαινε
μας κοίταξε, σαν να μας χαιρετούσε
κι εμείς να στέκονμε ακίνητοι
αγκιλωμένοι στη δική τον στιγμή.
Μόλις που πρόλαβε να κάνει λίγο πιο κόκκινη
την πορεία τον ήλιου με την αιμάτινη μαργαρίτα
που φύτρωσε ξαφνικά στο πλά ϊ τον λαιμού του
πριν η ψυχή του γίνει σημαία
και το σώμα του γλιστρήσει
μέσα σε φωτεινές γραμμές!
Χ Ρ . ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Ρόδος 1996

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ
Στούς Τάσο Ίσαάκ
καi
Σολωμό Σολωμού
Tijς λεβεντιάς πρωτοπαλλήκαρα
εvδαιμονεϊτε στήν καρδιά μας.
Έφτά <Έλληνες aρχάyyελοι σας συνοδεύουν
στijς Λευτεριάς τόν οvρανό.
.
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Π ΝΕΥΜΑΤΙ Κ Η ΚΥΠ ΡΟΣ

ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΤΗΣ
Διήγημα

'Αφιέρωση στόv ποιητή τijς Κύπρου Κ. Χρνσάvθη

του aρεσε τόν τελευταϊο καιρό ν' ανασκαλεύει στή μνήμη του τόν χρόνο πΌυ
aρχισε νά νιώθει τόν εαυτόν του, νά θυμάται. "'Έβρισκε τότε §να ανήσυχο μέσα του
παιδί, άπλό παιδί, καί Τ�ταν πρωί, πολυ πρωί, νύκτα ακόμη, γύρω του γυμνοί πέτρινοι
τοϊχοι ψηλοί, κι αυτό τό παιδ ί, ντυμένο μιά λευκή στολή, κάτι σάν aμφια, νά παραστέ
κει πίσω ά.πό τήν καγγελλωτή πλάγ ια εtσοδο του ίερου της ενορίας του. "'Ήταν ή μεγά
λη εορτή των Χριστουγέννων καί τ& παιδιά του ίερου κοιτούσαν νά φροντίσουν τους
παπάδες τους, τώρα που εΊχε τελειώσει ή λειτουργ ία κι aρχισαν νά σβαίνουν τά κερια
στους πολυελαίους καί τό εκκλησίασμα πίεζε τό ίερό, συγκεντρωμένο αυτή τή φορα
γιά να κοινωνήσει, δχι να πάρει άπλως αντίδωρο.
Καί θυμάται, πολυ καλό. αυτό τό θυμάται, πώς εlχαν πια τελειώσει καί εΊχε ξα
πλωθεϊ μέσα στον αδειανό ναό τό πρωινό μισοσκόταδο, δταν πλησίασε με κόπο μονά
χη της ή αρχόντισσα γειτόνισσα κυρα Άνδρέαινα που τα παιδια της γειτονιάς του
σΠάνια τήν εβλεπαν εξω, απο μακρια μόνο, στητή πάντα, αμέλητη, αγέρωχη γερόντισ
σα με μεγάλο ανάστημα, με μεγάλο σπίτι, μεγάλα παιδια παντρεμένα.
Δεν τόν ανεγνώρισε κι αυτή εδειχνε πώς αδιαφορούσε γ ια δλα. "'Έδωσε μέσα από
τα κάγκελλα τnς θύρας που δεν εζήτησε καν ν' ανοίξει, ενα κύπελλο δικό της καί
εζήτησε να της φέρουν μεγάλο άγιάσμό. Πρόθυμα τό μεγαλύτερο παιδί τό μεσογέμισε
κι αυτός, τό μικρότερο, επnγε καί της το εδώσε. Το ilπιε μπροστά του αμέσως. "Ένιωσε
. από τότε πώς Τ�ταν γι' αυτόν μιά μεγάλη στιγμή, στάθηκε μήπως τόν χρειασθεϊ· Ύiταν σα
να μεταλάβαινε αυτός. Κάτι ταράχθηκε μέσα του, αλλα δεν συντ.ρίφθηκε.
Φαινόταν το πράγμα, ή κυρά Άνδρέαινα Ύitαν τιμωρημένη απο τόν πνευματικό
της, αλλά καί πάλι αυτός, τό μικρό μικρό παιδί, δεν mαυε να νοιάζεται γ ι' αuτή καί
να τnς εχει εμπιστοσύνη . Δεν μπορούσε νά παραδεχθεϊ αuτή τήν αυστηρότητα, τήν
ύπερβολή, τήν τιμωρία απο τόν πολυγερασμένο εξομολόyο της, τον παJtά Άριστείδη,
καί πήγαινε νά τήν ύπερασπισθεϊ μέσα του γ ιατί της εκανε τόσο δύσκολα Χριστούγεν
,
να, της αρχόντισσας κυράς της γειτονιάς του.
Τήν aλλην ήμέρα εΊχαν πάλι λειτουργία, λιγότερο βεβαίως επίσημ:η, με λιγότερο
κόσμο, αλλό. ή κυρα Άνδρέαινα ήταν ξανό. το στασίδι της . Κάί πάλιν τήν επρόσεξαν
τό. παιδιά του ίερου καί εμαθαν - καί βεβαίως το εύρnκαν πώς εΊναι άμαρτία - αλλό.
τόν εμαθαν τόν λόγο που δ πολυ γέροντας εξομολογητής της της εlχεν ορίσει νό. κοι
νωνήσει τόσον aσημα τέτοιαν ήμέραν: είπε γ ιό. τον γαμπρό της, τον aνδρα της θυγατέ
ρας της που επερίμενεν αuτες τίς ήμέρες το πρωτο της παιδί, εΊπε πώς Ύiταν κατώτε
ρός της. Ό κάμπος της τόν εστειλε καί δ κάμπος της τον χρωστάει.
***
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"Α, πρέπει νΟ.. το καταλάβουμε κι εμεϊς έδω στi]ν επαρχία: δταν φτιάνουμε μιΟ.ν
αtθουσα γ ια διαλέξεις, γ ια συναυλίες, γ ια μεγάλους, aπαραίτr�τα μπροστά τr�ς πρέπει
να ύπάρχει κι ενας προθάλαμος - καπνιστήριο το λένε, δχι καθιστικό - μια aλλri
α'ίθουσα, η μισi} εστω, χωρ ις επιπλα - δεν χρειάζονται - rtλdτειά, να χωράει τους πε
ρισσότερους aπ' αυτους που θα παρακολουθi]σουν τi}ν εκδήλωσr�. Αυτοι δεν μπορουν
να γυρίσουν στο σπίτι τους η τις δουλειές τους, δ. ν δε σταθουν εκεϊ ορθιοι - να ξεντε
ν�;ώσουν - aρκετi]ν ώρα, ανταμώνοντας τους . δ ικούς τους, ανάβοντας πρωτα-πρωτα
με φούρια το τσιγάρο τους, γ ια να φτιάσουν εναν κύκλο, το πr�γαδάκι τους, να πουν
γ ια δσα aκουσαν και δσα εlδαν; τις εντυπώσεις τους τα συμπεράσματα η και τίποτα
καλό γ ια τον όμιλr�τή.
..
Βρισκς)μαστε στο τέΧος σε μια φίλολογικi} όμιλία, 'Αθi]να βεβαίως, πρωτεύουσα,
μεγάλr� πολιτεία, Φυσικό. δλο ι εχειροκρότr�σαν. 'Η ετικέττα aπο τους aρχαίους χρό
νους στi}ν Άθi]να το επιβάλλει: «aκουσό μεθά σου και πάλιν» . 'Έστω κι αυτό .
'.Α.λλα ύπάρχουν τα πρωτα σχόλια, τα βιαστικά. �εχύνονται:
- Δr�λαδi} κατέλr�ξε πουθενΟ. ό χριστιανός; ΓιΟ. να γραφεϊ μουσικi], νΟ. μελοποιr�
θεϊ ενα κείμενο, ενα λογοτέχνr�μα, πρέπει βεβαίως αυτο να εlναι γρςχμμένο με μέτρο,
με στίχους, πο ιητικά. ΔΕ γ ίνεται μουσικi} ό πεζός λόγος, η πεζότr�τα. 'Οργανικά, φυ
σιολογικά, πρωτα η πoίriσri, το μέτρο, ό στίχος κι επειτα η μουσική . Ναί, αuτος εlναι ό
βασικός κανόνας, αυτο εlναι το φυσικό, το aπαραίτr�το, Άλλα εχομε και περίλαμπρες
εξαιρέσεις. Έδω ενας μεγάλος Μπετόβεν εγραψε τη Μεγάλr� του Λειτουργία του και
τόσοι aλλοι μεγάλο ι, 'μουσουργο ί εκαμαν μουσικi} και μουσικi} aριστουργr�ματικi} το
Π ιστεύω, το Σύμβολο της Ν ικαίας, εκαμαν το Πάτερ f]μων, δλ' αυτα σπουδαία, σπου
δαιότατα κείμενα, aλλΟ. δεν εlναι εμμετρα. και οι κλr�ρικοι και οι ψάλτες στi} δική
μας Έκκλr�σία, άλλα και στi] Δύσr� στις aκολουθίες, aκόμr� και τον 'Απόστολο και το
Εuαγγέλιο, δλα τα εκφωνουν μουσικά, ψέλνοντες μ' αυτά, δλα τα ζεσταίνουν με τi}ν
·φωνi] τους, τi}ν τέχνr� τους, μικρi} η καλούτσικr� aλλο ζi�τr�μα. 'Όλ ' αυτά, ναί, θέλουν
συζi]τr�ση και ό επαρχιώτr�ς όμιλητi}ς aρκέσθr�κε νΟ. ξαναέρθει στον κανόνα. Αυτον
πάραδέχθr�κε. Και οι εξαιρέσεις δυναμώνουν τον κανόνα. Ύπάρχει μέσα μας μουσικi}
που πλr�μμυρίζει, που ξεχύνεται σ' δ,τι εχει τi}ν aγάπr� μας, τi}ν πίστη μας, τi}ν
εμπιστοσύνr�.
Για λίγες στιγμες εγινε σιωπi] . Θέλει σκέψη γ ια να γίνεις σοφώτερος.
- "Εχετε διαβάσει αυτου του κυρίου κανένα του κείμενο, τίποτα στίχους;
- Εlπαν στi}ν παρουσίάσi] του πώς εχει γράψει.
- Τού εχουν γράψει κρ ιτικi]; Έννοω εtδικΟ. κομμάτι και που.
- ΔΕ γνωρίζω.
- Τού εχουν μεταφράσει;
- Θ' άρχίσουν τώρα. Θ' aρχίσουν με τον Μπετόβεν τον . . . .
'Ά ς εlναι. Ή διπλανi] τους συντροφιΟ. δ ιαλύθr�κε κιόλας μ ε τ ο πρώτο τσιγάρο .
Αυτη εδω επιμένει. Και εχει περισσότερες κυρ ίως.
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- Σας μακαρίζω που απόψε γνωρίσατε νέα πράγματα, λέει η πιο νεώτερη κυρία,
πολυδιαβασμένη . Μάθαμε η!Ηηυι! πονi. Το novi είναι αφαιρετική. Τή διευκρίνηση την
εδωσεν ό όμιλητής αρχαϊο, μας είπε, πολυ λατινικό . Καί γυρίζει καί κοιτάζει δλους
καί δλες μέ σημασία.
- «Κάθε άνθρωπος - αυτά επανελήφθηκαν απο άλλη κυρία - φτιάνει δική του
μουσική, δική του ποίηση. Βαθειά μέσα μας, στην ψυχή μας καί η ποίηση είναι μουσι
κή».
- ΥΕτσι ευκολα λέγονται αuτά; Καί η ποιητικη εμπνευση, τά ταλέντα, η εξαρση, η
δομή;
- Καί οί καημένοι οί λογοτέχνες παράμερα.
ουτε ενας νά ύπερασπιθεϊ τον όμιλητή, τον ξένο, ουτε απο παλιό συμπατριώτη.
- Μην τά πολυσυζητουμε, απετελείωσεν η μεγάλη κυρία. Πάνε χρόνια που άυτη
εγκατέλειψε την επαρχία, τον κάμπο. τη μάζεψε, τη μάγευσεν η Άθήνα. Καί τον πατέ
ρα της. 'Επιμένει : 'Εγώ εχω ακούσει απο παλιά τον ρήτορά μας. ΥΕγραψε, αλλά ήταν
τόσο αδόκιμος, άστοχος, χαμηλός . Δηλαδη καί γιά νά τελειώνουμε, γ ιά νά χρησιμο
ποιήσουμε τη γλώσσα των φοιτητικών μας χρόνων, καί σήμερα .ήταν κατώτερος του ·
θέματος. Δέν θά εχει ανεβεϊ του Καβάφη ο-Uτε το ενα σκαλί.
Α, κυρά Άνδρέαινα τi ϊ ς γειτονιας μας καί εχει περάσει τόσος καιρός, τόσα
χρόνια, πόσο γλυκόπικρα σέ θυμαμαι ακόμη . Ζεϊς απο τά λόγια που ακούω των
ανθρώπων σου. Μά τί φταίει ό κάμπος, τά χωριά, το ϋπαιθρο; Κι εγώ κατώτερός 9ου;
Καί δέ ζεϊ ό παπα Άριστείδης νά δώσει τον μεγάλο άγιασμό .
-

Υ

ΚΩΣΤΑΣ Ν. ΤΡΙΑΝΤ ΑΦΥ ΛΛΟΥ

1-------jl .
ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ
Στόν Τάκη Θεοφάνοvς (Θέοπρες)
Τίς tνδοξες στιγμές toiJ λόγου
τίς φρόνtισες μέ πάθος αρχαγγελικό,
γι' αvτό σέ aνακηρύττω τροπαιοφόρο
στήν τέχ νη τfjς τυπογραφίας
μ' έλληνικά φωνήεντα στό κεφάλι
ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
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ΔΥΟ ΠΟΙΉΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΦΥΓΗ
0Η καταφυγή μου στήν «'Εγκλείστ:ρα» τfjς aσκητικ_fjς μου ζωfjς,
δέν ήταν γιά ν'aποψύγω τiς γυνατκες
. καi νά επιδοθώ στή συγγραφή οποιουδήποτε έργου μου.
'Αντίθετα, fι καταφυγή μου ήταν γιά νά πλέξω τόν vμνο
στήν ομορφιά τfjς πιό ωραίας γυναίκας τον κόσμου,
πού δέν εlναι aλλη aπό σένα, αγαπημένη μου!

ΑΝΤΙΔΩΡΟ
·

°Απ'τά ύπέροχα μαλλάκια σου μου δώρισες
μιά μικρή τουφίτσα·
τόσο μικρή ώστε νά χωράει σ' ένα χαμαίλί.
Τό χαμαίλi τό πέρασα στό λαιμό μου
γιά τό βάσκανο μάτι.
'Από τότε βλέπω τά πιό δμορφα δνειρα τού κόσμου,
καi στον vπνο μου καi στό ξύπνιο μου!
'Από τότε εγcνα δ aπό μακρυά ερωτόληπτος τfjς 6μορφιaς σου,
δ aπό μακρυά εντολοδόχος των θελγfιτρων σου,
αγαπημένη μου!
Δ . Χ Α Μ Π ΟΥΛΙΔΗΣ

ΔΟΞΑΡΙ ΕΙΜΑΙ
Δ οξάρι ε[μαι στά χέρια σου
Κύριε· τέντωσέ με
μέ τά χέρια σου τά στιβαρά·
κι δπως, μ' αvτό, επιδέξια σα ϊτιές τοξεύεις,
τόξευσε τά βέλη τfjς γαλήνης σου
τώρα πού τό ποδάρι
τfjς νύχτας λαχτίζει επίμονα
τήν πόρτα μου,
κι fι απελπισία μέ κυκλώνει.
Δοξάρι ε[μαι στά χέρια σου
καi κράτησέ με σφιχτά·
μόνο σέ παρακαλώ πρόσεχε,
πρόσεχε μiι μέ ραγίσεις
καθώς τήν aγάπη σου τοξεύεις
σ'αvtούς πού aγαπaς καi θέλεις νά πληγώνεις. . .
Δ οξάρι εlμαι γιά νά παίζεις
πάνω μου
τούς aγνωρους σκοπούς σου. . .
Δ Η ΜΗΤΡ Η Σ ΤΣΙΝΙΚΟΠΟ ΥΛΟΣ
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ΠΕΝΤΕ ΠΟΙΉΜΑΤΑ
Ο ΠΟΙΗΤΗΣ
Ο ποιητής με τη ψυχή στο στόμα
οραματίζεται
πως το καλύτερό του ποίημα
δεν το έχει γράψει ακόμα.

ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟ
Στο κατώφλι του αιώνα
κι όμως ακόμη αναζητά
εκείνο το λεπτό
που του παράπεσε.

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ
Τρέξε να φέρεις το κοντύλι
να γράψεις τις καινούργιες εντολές
ο υποβολέας άγγελος όπου νάναι θα φύγει
κι οι πλάκες θα μείνουν αδειανές.

ΤΑ ΡΟΔΟΠΕΤΑΛΑ
Αν μπορέσουμε ν'αποστηθίσουμε
τον κύκλο. του τραντάφυλλου
δε θα ραίνουμε πια
με ροδοπέταλα τον Επιτάφιο.
Δεν νικιέται ο θάνaτος
μ' ένα δεύτερο θάνατο.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ
Φυλάει τ' αρνητικό της φωτογραφίας·
σαν τίμιο ξύλο στο στήθος
έχουν γυρίσματα οι καιροί
πού να τρέχει γι' αποδείξεις
να πιστοποιήσει τη ζωή του
όταν οι άνθρωποι θα κωδικοποιηθούν.
ΠΕΤΡΟΣ ΣΟΦΑΣ
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ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΜΗΡ Ι�Ο «ΜΩΛΥ » .
Ο ΜΑΥΡΟΣ ΕΛΛΕΒΟΡΟΣ *;
Για tην ομ:r�ρική εποχή δεν έχομε πολλές πληροφορίες σχετικά με tη φαρμακολο
γία. Όταν η Ιστορία προσπαθεί να βρει τους χαμένους κρ ίκους της αλυσίδας, έρχεται
βοηθός η αρχαιολογία η οποία όnως λένε οι ειδικοί, βαδίζει με κλειστά μάτια, βήμα
βήμα για να στήσει ξανά τοy αρχαίο μας κόσμο (Κ. Καρακάσης). Σε επικουρία της
Ιστορίας έρχεται η ποίηση και η λαογραφία.
Με την επικουρία της Ομηρικήζ ποίησης θα προσπαθήσω με τις μικρές μου-δυνά
μεις να ερμηνεύσω τη φύση του μνθικού φαρμάκου πον έδωσε ο Ερμής στον Οδυσσέα
γ ια ν' αντιμετωπίσει τα μάγια της Κίρκης και το οποίο αναφέρεται με το όνομα
«μώλυ». Το μώλυ αναφέρεται σε όλη την Οδύσσεια μία μόνο φορά στο στίχο κ. 305
και στην Ιλιάδα καθόλου. Ολόκληρη η φράση που περιέχει το φάρμακο περιλαμβάνε
ται στο\υς στίχους Κ. 302-306 «ως άρα φωνήσας πόρε φάρμακον αργεϊφόνττης εκ γαί
ης ερύσας και μοι φύσιν αυτού έδειξεν. Ρ ίζη μεν μέλαν έσκέ, γάλακτι δε είκελον άνθος
μώλυ δε μιν καλέουσι θεοί χαλεπόν δε τ' ορύσσειν ανδράσι γε θνητοίσι, θεοί δε τε πά
ντα δύνανται».
Γίνεται φανερό ότι πρόκειται γ ια ψυχοφάρμακα όπως θα το χαρακτηρίζαμε σή
μερα και είναι το ένα από τα δύο που αναφέρει ο Ό μηρος.
Το aλλο είναι το νηπενθές που το συναντούμε επίσης στην Οδύσσεια στο στίχο
δ221. Το νηπενθές έχει προέλευσή του, την Αίγυπτο όπως μας πληροφορεί ο ποιητής.
Τη χρήση του εδίδαξε στην Ελένη του Μενελάου η Π ολυδάμνη η γυναίκα του Θώνος
όταν ήταν στην Αίγυπτο. Το νηπενθές θυμίζει τη λατρεία του Οσίρ ιδος . Είναι άλλω
στε γνωστό ότι ένα μεγάλο μέρος της φαρμακολογίας και βοτανολογ ίας μας ήρθε από
την Αίγυπτο μέσω της Μ ινωικής Κρήτης. Αλλά και ο μυθικός Μελλάμπους θεράπευ
σε τη μανία των θυγατέρων του βασιλιά του Άργους Π ροίτου με τον μαύρο ελλέβορο,
που τη χρήση του είχε διδαχθή στην Αίγυπτο από τους εκεί ιερείς-γιατρούς. Ενώ το
νηπενθές με αρκετές διαφωνίες βοτανολόγων και φιλολόγων θεωρείται ότι είναι η
υπνοφόρος παπαρούνα, γ ια το μώλυ οι πληροφορίες είναι πολύ συγκεχυμένες και
αντιφατικές.
Στο μεγάλο λεξικό της ελληνικής γλώσσης του Δημητράκου αναφέρεται σαν μυ
θώδες φυτό και ταυτίζεται με το μαύρο κρομμύδι (μώλυζα), με τον άγρ ιο απήγανο ή
με το φυτό που αναφέρεται στο Δ ιοσκουρίδη άρμαλα ή πήγανον (Διοσκ. 3, 46) και συ
ναντάται κυρίως στην Καππαδοκία. Ακόμη το ταυτίζει με το ηρί γγιον του Διοσκουρί
δη ψ Διοσκ. 3, 21 και με το στρ ίχνον υπνωτικό του Πλινίου (Φ.Ι 21,180). Στο Μέγα
Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης Liddell-Scott το μώλυ αναφέρεται ως μυθώδες φυτό
με μαγική δύναμη που έδωσε ο Ερμής στον Οδυσσέα σαν αντίδοτο προς τα θέλγητρα_
και τα φάρμακα της Κ ίρκης.
·

Στο Ο μηρικό λεξικό του Ι. Π ανταζίδου αναφέρεται ότι συναντάται μόνο μία φο
ρά και μάλιστα στην αίτιατική σε όλη την αρχαία Ελληνική γραμματεία. Το θεωρεί
μυθώδες θαυματουργό φυτό όπως είναι η άποψη του Θεοφράστου (Φ.1.9,5, 17). Αιτιο-

*

Ανακοινώθ-ι:�κε στην '!lμερίδα «Φίλων Μουσείου Ελληνικής Ιατρικής» του Δεκέμβρη τοϋ 1995.
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λογεί την ονομασία του σαν να προέρχεται από τις λέξεις μολύω=παραλύω με συγγε 
νείς λέξεις το μαλακός και μαλακώνω.
Κατά την άποψη του Ομηριστή

Dierbach

πρόκειται για το μανδραγόρα .

Τέλος τόσο ο Ιπποκράτης όσο και ο Γαληνός αναφέρουν το φυτό μώλυζα σαν το
σκόρδο με «απλήν κεφαλήν μη διαλυομένην εις αγλίδας» δηλαδή αυτό που λέμε σήμε
ρα μονόσκελο σκόρδο .
Μετά λοιπόν από όλη αυτή την περιήγηση στα διάφορα αρχαία κείμενα και λεξι
κά της Ελληνικής γλώσσας, δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα γ ια το
είδος του φυτού. Όπως φαίνεται καθαρά στο Ομηρικό κείμενο ο Οδυσσέας ήταν ανή
μπορος ν' αντιμετωπ ίσει αφ' ενός τα μάγια της Κίρκης και αφ' ετέρου τα θέλγητρά
της. Ήδη η Κίρκη είχε μετατρέψει τους συντρόφους του σε χοίρους. Πήγαινε λοιπόν
στο κάλεσμά της με πολύ βαριά καρδ ιά «ακαχήμενος ήτορ» και παρουσιάζεται ο Ερ
μής που με ευκολία ξερριζώνει το μώλυ που έχει μαύρες ρίζες και άσπρα σαν γάλα
άνθη και είναι δύσκολο από άνθρωπο να ξερριζωθεί, εύκολο για θεό . Στους πιο κάτω
στίχους μας περ ιγράφει ο πο ιητής με άφθαστη τέχνη πώς αντιμετώπισε ο Οδυσσέας
αδιάφορος τα προκλητ ικά κάλλη της θεάς, η οπο ία με έκπληξη είδε για πρώτη φ ορά
να μην ενεργούν τα μαγικά φίλτρα που του έδωσε να πιει. Και όχι μόνο δεν τον έθελ
ξε αλλά όπως εκνευρίστηκε ο Οδυσσέας και ετράβηξε μανιασμένος το ξίφος του να τη
φονεύσει, η μάγισσα-θεά έπεσε στα γόνατά του παρακαλώντας τον να σώσει τη ζωή
της. ·
Με δεύτερη επικουρία εδώ της λαογραφίας οδηγούμεθα στο φυτό «λιβούρι» πα
ραφθορά της λέξης ελλέβορος που όπως μας είπε ο Μήτσος Καπαράκος στην Κίττα
Λακωνίας (Μέσα Μάνη) το δίνανε παλιά στους τρελλούς και μανιακούς να μωλά
ροvv οι α ρμοί τους (να χαλαρώσουν οι αρθρώσεις) και να ησυχάσουν. Εδώ το ρήμα
μωλάρω έρχεται κατ' ευθείαν να μας θυμίσει το Ομηρικό «μώλυ».
Αφού λοιπόν μας βοήθησε η περιγραφή του φυτού απ' τον ποιητή , βαθειές μαύ
ρες ρίζες, άσπρα άνθη, έρχεται κι η λαογραφία με τη δική της μαρτυρία να ενισχύσει
την άποψη ότι το μώλυ είναι ο μαύρος ελλέβορος. Όσο γ ια τις ερμηνείες των φιλολό
γων και των γλωσσολόγων υπάρχουν ισχυρά ερείσματα που τις αποκλείουν.
Τα μαύρα κρεμμύδια, τα άγρια σκόρδα και τα μονόσκελα σκόρδα, ο άγριος απή
γανος, η μώλυζα κ.ά. που το ταυτίζουν δεν έχουν ούτε ψυχότροπες ενέργειες, ούτε
χαλαρωτικές, ο δε μανδραγόρας είναι μεν με τη σημερινή έννοια ψυχοφάρμακο, έχει
όμως κίτρινα άνθη. Όσο για την ταύτισή του με το στρίχνο του Πλίνιου δεν συζητεί
ται γιατί το φυτό αυτό δεν έχει μαύρη ρίζα. Ίσως μερικοί θα είχαν τη γνώμη ότι είναι
η κάνναβη (χασίς) που είναι ψυχοφάρμακα χαλαρωτικό, αντιαφροδισιακό με άσπρα
άνθη. Όμως είναι που η ρίζα του δεν είναι μαύρη και εύκολα ξερριζώνεται εν αντιθέ
σει με το πολυετές φυτό με πλούσιο ριζικό σύστημα όπως είναι ο ελλέβορος.
Στις παλιές φαρμακολογίες (Θ. Αφεντούλη) αναφέρf':ται ότι η ναρκωτική ουσία
του μαύρου ελλέβορου είναι η ελλεβορείνη ενώ η ελλεβορί\:'η είναι η μυοχαλαρωτική.
Ισχυρό και επικίνδυνο δηλητήριο με μικρό θεραπευτικό πλάτος και ίσως γι' αυτό το
έδωσε ο θεός Ερμής και όχι όπως το νηπενθές, η θνητή Ελένη.
Αν όπως πολλοί ισχυρίζονται, τα ομηρικά έπη είναι αλληγορικά και σ' αυτά βρί
σκονται οι βάσεις όλων των επιστημών άρα και της φαρμακολογίας, πρέπει να ερμη
νεύσουμε τη χορήγησή του από το θεό και όχι άνθρωπο, με την έννο ια ότι η χρήση του
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απαιτεί μεγάλη nροσοχ:ή, θεϊκή σοφία και είναι ιδιαίτερα επιτυχής εκεί όπου ενδεί
κνυται. Η εκρίζωσή του εύκολη γ ια θεό δύσκολη γ ια.θνητό, όπως ωραία περιγράφει ο
πο ιητής οφείλεται στο πλούσιο ριζικό σύστημα που έχει ο μαύρος ελλέβορος σαν πο
λυετές φυτό, ενώ όλα τα άλλα με τα οποία ο ι.μεταγενέστερο ι ταυτίζουν το μώλυ είναι
τα περ ισσότερα μονοετή και ξερριζώνονται σχετικά εύκολα. Άλλος ένας λόγος που
συνηγορεί στο να θεωρηθεί το Ομηρικό και μυθώδες μώλυ ότι είναι το φυτό μαύρος
ελλέβορος κοινώς σκάρφη, αγριοσκάρφη, λιβούρι κ.ά.
ΣΕΒΑΣΤΉ ΧΑΒΙΑΡΑ-Κ ΑΡ ΑΧΑΛΙΟΥ

.·�
ΒΙΒΛΙΟΓΡ ΑΦΙΑ
Αφεντούλη Θ.: Φαρμακολογία (Αθήναι 1 884- 1 89 1 ).
ΚαρακάσηςΚ: Καθηγητής Ιστορίας τέχνης. (Γραπτές προσωπικές πληροφορίες).
Κόκκας Β . , Παραδέλλης Α.Γ. : Πόνος και φάρμακα, Π εριοδ. «Γαληνός» τόμ. 26ος ( 1 984).
Κουτσελίνης Α. , Πούλος Λ.: Ναρκωτικά. Νεώτερα στοιχεία και απόψεις. Ιατρική τόμ. 5 9
( 1 99 1 ) .
Κοφινιώτης Ευαγ . : Ομηρικόν λεξικόν 1902.
Μηλιαράκης Σπ. : Εγχειρίδιον Βοτανικής, (ΕνΆθήναις 1 922).
Ομήρου Οδύσσεια: Εκδόσεις Πάπυρος (Αθήνα 1 975}
Παπαδάκης Στυλ. : Ελλέβbρος. Λεξικόν Ελευθερουδάκη (Αθήναι 1 929) .
Παραδέλλης Α . Γ. : Ινδική Κάνναβη. Μία σύντομη ανασκόπηση «Γαληνός», τόμ. 26ος 1 984.
Π ετούνης Α: Εξαρτησιογόνες ουσίες. Διάλεξη στο Οφθαλμογολικό Κέντρο Αθηνών 1 992 .
Πλίνιος (πρεσβύτερος) : Φυσική Ιστορία, Έκδοση Βενετίας 1 499.
Σ-cαθέας Γ.: Ερμηνεία τον Νέον Νόμον περί ναρκωτικών, (Αθήνα 1 988).
Τρυπάνης Κ . : Η ελληνική ποίηση από τον Όμηρο έως το Σεφέρη, Εκδόσεις Εστία 1 98 8 .
Τρυπάνης Κ.: Τα Ομηρικά Έπ,η, Αθi]να 1 975 .
Χαβιάρα-Καραχάλιου Σεβαστή: Ελλέβορος, Ιατρική Εφημερίς 30. 1 0. 1 994.
Χαβιάρα-Καραχάλιου Σεβαστή: Οι Οφθαλμολογικές γνώσεις τον Ομiιρον. Ανακοινώθηκε στο
Α' Διεθνές Συνέδριο του Αιγαίου (Χίος 1 1 .4 . 1 993). Υπό δημοσίευση στο Π εριοδικό
«Οφθαλμολογία».
Χαβιάρα-Καραχάλιου Σεβαστή: Θλίψη-Κατάθλιψη: Π ρώτες αναφορές στον Ό μηρο, ανακοινώ
θηκε στο Ε' Διεθνές Συνέδριο Π ελοπονησσιακών Σπουδών (Ναύπλιο 9.9.95 ) υπό δημο
σίευση στα Π ρακτικά του Συνεδρίου.
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ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ 1996
FREYSELINE-CORREZE (ΓΑΛΛΙΑ)
Πόσο μ' αρέσει το καταπράσινο τοπίο σου.
Η απόλυτη γαλήνη και ηρεμία σον.
Η λιακάδα πον εναλλάσεται με την βροχή.
Τα σύννεφα πον παιγνιδίζονν στον ουρανό σον.
Μα περισσότερο η αγνότητα των ανθρώπων σον. . .
Πόσο μ' αρέσει το γαλήνιο τοπίο σον.
Τα αιωνόβια δένδρα πον πνίγονται στον ουρανό σον.
Κι οι λιμνούλες πον καθρεφτίζουν τες ανταύγειες σον.
Και κάποια ηλιοβασιλέματα πον λεν ποτέ να μην τελειώσουν. . .
Πόσο μ' αρέσουν στ' αλήθεια κι οι κοπελιές σον.
'
Πον με τα λεβέντικα κορμιά τους θυμίζουν αρχαία
αγάλματα ελλ rjνικά.
Και πον στο βλέμμα τους καθρεφτίζουν τες ομορφιές σου.
Και σε λικνίζουν στην αιωνιότητα ενός ατέλειωτου ονείρου. . .

* * *

SOUS LA MANCHE (ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΓΧΗ)
Ξεκινά το τραίνο από το Παρίσι για το Λονδίνο.
Περνά μέσα από φυτείες ηλιοτροπίου πον θυμίζουν
πίνακες τον Βαν Γκοχ.
Διασχίζει υπόγεια τη θάλασσα της Μάγχης.
Με σκοτεινά τα φώτα τον στης θάλασσας το βυθό. . .
Ριγά ο άνθρωπος μπροστά στα επιτεύγματα της
α'\Λθρώπινης τεχνολογίας.
Πον κατόρθωσε να συνενώσει δυο θάλασσες.
Πον προηγούμενα τες κτνπούσaν αλύπητα τα
πελώρια κύματα της Μάγχης.
Όμως το δέος διαδέχ�ται η σιγουριά.
Γιατί σε λίγο ανάβουν ξανa τον τραίνου τα φώtα.
Για να φανούν μπροστά μας οι Αγγλικές ακτές.
The White Cliffs of Dover...
·

ΛΕΥ ΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ
Α ΥΓ. 1 996
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ΤΡΙΑ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
ΑΠΟΜΕΙΝΆΡΙ Ρ Ω ΜΙΟΣΥ ΝΗΣ
Θά 'θελα
τα φτερά ν'αδράξω τ' αετού
η φωνή μου πήρε την άρμη τοt! πευκόδασον.
κείθε που δυο θαλασσοπούλια ανάδευαν
λικνίζοντας στσ πέλαγο
γεράνι της ψυχής μας
την _ανέμη του ήλιου.
Μικρός ο ήλιος της πατρίδας μου
λειψό ανεξήγητα χλωμό
και το φεγγάρι
ν' ανηφορήσουν τον καημό σου, Πενταδάχτυλε
·

·

συλλαβιστά
στις πλατωσiές του Ονείρου.
Μες στης βροχής τ'ανάερο θρόισμά
κρυφανταριάζουv μυστικά οι πευκοβελόνες
σπαθιά λησμονημένα μ' απροσκύ νητα
κορίτσια κρινοδάχτνλα
κραίνουν τη νύχτα με φωνές Εκάβης
Μαινάδες ζώνονται Ί:α γκέμια του θανάτου
και σκελετοί σκυλιών βυθομετρούν
στην πέτρα της υπομονής
του Ονείρου μας την ψυχοπόνια.
Χαίρε Πενταδάχτνλε
βαθυκύανη-κραυγή ασπιδοφόρου ουρανού
Αναγαλλιάζει σtο πλατύ σου μέτωπο η μέρα
στον πλατανόφυλλου γερμέvη
'
τ'ακροσύνορο.
Στην άκρη της μαντήλας σου πουλιά
κεντούν τον Επιτάφιο
με το καλάμι του ήλιου να χρυσίζει την ελπίδα
σ' ανείδωτους ιριδισμούς
Αvαμετρώ στου τραγουδιού σου τις ξεδίπλωτες ερμιές
σταματrιμέvrι τrιν ανάσα των δακρύων μου
·
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ν' ακινητεί πέτρινη περιστέρα τον καιρό
για το Χτες για τ' Αύρ ιο.
Ποιος ξέρει...
Βραδιάζει
Ως πότε μες στα σπλάχνα του ηλιοπότη χρόνον
θα ξαγρνπνούν χαρακωμένες
'
μ' ένα αέρα λησ μοσύνης στ ακροδάχτυλα
καλοσήμαδες φωνές πουλιών
απομεινάρι Ρωμιοσύνης
η ανάσα σου;

ΣΤ' ΑΚΡΟΓΙΆΛΙ ΤΗΣ Κ:{Ξ,ΡΥΝΕΙΑΣ
Το κύμα
στ' ακρογιάλι της Κερύνειας
σιγομουρμουρίζει ακόμα
τον Ύμνο το Β υζαντινό
του καημού και της αναβροχιας
Πάει καιρός
που τούτα τα κοχύλια κατάντικρυ στο κύμα
αχολογάνε ολονυχτίς
το μοιρολόι τους
τραγούδι αλαλιασμένο
σμικραίνει πολυάχτιδο το χάσμα των καιρών
κόρη μαρμαρωμένη απλώνει ξέπλ�κα μαλλιά
το χτυποκάρδι της
ρολόι σε ξέφρενους ρυθμούς
ταρακουνάει μισανοιγμένο τον παλμό της Ιστορίας
κι ο πόνος συμμα�εύει το τραγούδι του.
·Κ
ερύνεια, Κερύνεια
σιγανοπερπατούν ανάερες στις αμμουδιές οι θύμησες
μενεξεδένιο απομεσήμερο
αποκρισάρης ο Ήλιος
στήνει ξόβεργες τους πόθους μας
κι οι μέρες κλώθουν
σε κακοκαιριές και σ' ανεμόβροχα
έν' άστρο σφραγιδόλιθο
στον αρυτίδωτο της γης μας Ουρανό
·
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·

Το κύμα
στ ' ακρογιάλι της Κερύνειας
σιγομοvρμουρίζει ακόμα
τον Ύμνο το Βυζαντινό
του καημού και της αναβροχιάς

-

·

ΠΟΡΕΙΑ ΕΑΡΙΝΗ
·,'

Η Μόρφου
η Κερύνεια
η Αμμόχωστος
παρθένες αγκαλιές
ροβόλαγαν
οι κόρεςοι αρμυρόλουστες
Η Πούλια
χάραζε στα ματωμένα πέπλα τους
το Αύριο
κι ο Ουρανός ·
σιωπηλός
κανοναρχούσε την Πορεία
Ίσια και μπρος
Μονάχα ν' αντέξεις,
είπε
να μεταλάβεις
το φριχτό μυστήριο
ως τη στερνή πνοή
του πόνου
Ν' αντέξεις μοναχά
του Γολγοθά
εαρινό
το μοιρολόι
Ν' αντέξεις, γη μου...
ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΤΙΔΟΥ-ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

Βραβείο ποίησης στον Α' Διεθνή λο γοτεχνικό διαγωνισμό τrις Διεθνούς Εται
ρείας Ελλήνων Λογοτεχνών.

J
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Σ ΤΟΧΑΣ ΜΟΙ
Ζω ή

Δραματικό επεισόδιο στο θέατρο του παράλογου.

Ευτυχία

J ρυφερό άνθος της αυγής, που δεν αντέχει πολύ στους αντίξοους
ανέμους.

Έρως

Πόθος αθανασίας ανέφικτης.

Στοργή

Το βαθύτερο και γνησιότερα συναίσθημα με τη μεγαλύτερη διάρ
κεια. Θανάσιμος εχθρός της η αχαριστία.

Θά νατος

Η αρνητική πλευρά της υλικής Δημιουργίας. Απάρνηση του έργου
της Δημιουργίας. Μετάσταση του «είναι» στη σφαίρα του Αγνώ
στου. Η συνείδηση όμως του θανάτου οδηγεί μοιραία στην πικρή
διαπίστωση της ματαιότητας της ζωής. Αντιστάθμισμα στην υλική
φθορά και (το θάνατο τη ματαιότητα) αποτελούν τα μεγάλα έργα
του Πνεύματος και της Τέχνης, ιδίως της Ελληνικής Αρχαιότπι;ας
και της Χριστιανικής παράδοσης, με το βαθύ ανθρωπιστικό τους
χαρακτήρα και το ελεύθερο πνεύμα της αυταπάρνησης, της θυσίας
και της λύτρωσης. Όσο ι αφιερώνονται με ζήλο στη διακονία τους
και μπορούν να μεταλαμπαδεύσουν το φως, την ομορφιά και τις
αξίες τους στους μεταγενέστερους, προσφέρουν την ωραιότερη
υπηρεσία στην ανθρωπότητα· προστατεύουν τη νεότητα από τη
φθορά της ψυχής και του πνεύματος, θεμελιώνουν την Αρετή,
πλουτίζουν τον εσωτερικό τους κόσμο και αποτρέπουν την ·π ο
ρεία προς την αλαζονεία, την απληστία, την αδικία, την «ύβριν»
και τον όλεθρο.

Βα σικές προϋπο
θέσεις της ζω ής

Μέτρο _κα ισορροπία, απλότητα και λιτότητα και κυρίως η αίσθη
ση της τιμής και του καθήκοντος πρέπει ν' αποτελούν πάντοτε τις
βασικές προϋποθέσεις της ζωής-τσυ ανθρώπου. Ο λόγος του μεγά
λου μας ιστορικού «ΊΟ γαρ φιλότιμον αγήρων μόνον . . . » είθε ν'
αντηχεί συχνά στα αυtιά των ανθρώπων, να εισχωρεί βαθιά στην
ψυχή τους, κι ανάλογα νά κατευθύνει τις σκέψεις και τ ις πράξεις
τους.
Έτσι δικαιώνεται η ύπαρξη και καταξιώνεται η προσφορά του αν
θρώπου στη Γη.

Παιδεία

Πόθος κι αγώνας σκληρός γ ια τη δημιουργία εναρέτων και ολο
κληρωμένων ανθρώπων.

Επιθετικός
πόλεμος

Η βλάσφημη ασέβεια του ανθρώπου στο έργο της Δημιουργίας. Η
βλάσφημη αχαρισtία του ανθρώπου προς το Δημιουργό του .

Ποίηση

Η πηγαία, λυρική ποίηση είναι απόσταγμα ευαισθησίας που με-·
τουσιώνεται σε Λόγο. Είναι συνειρμοί βιωμάτων, συγκινήσεων κι
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'
αναμνήσεων, μετουσιωμ�νων 0-ε στίχους. Η ποίησή - του χαμη
λού, ιδίως, τόνου - γαληvεύει την ψυχή, καλλιεργεί κι εξευγενίζει
(εξανθρωπίζει) τον άνθρωπο.
Πολιτισμός

Σέβασμός προς τον πλησίον και το έργο του.

Τέχνη

Η εκ βαθέων έκφραση μιας συγκϊνησης, ενός πόθου ή ενός πά
θους, μετουσιωμένου σε δημιούργημα καλλιτεχνικό.
Η αληθινή Τέχνη, όπως κι αν εκδηλώνεται ή εκφράζεται, είτε με
ήχους, είτε με στίχους, εικόνες ή χρώματα, γ ίνεται η διαμαντένια
γέφυρα που ενώνει του λαούς και τις καρδιές των ανθρώπων. Η
καρδιά ικα νοποιείται και σκιρτά από αγαλλίαση όταν αντικρύζει
την ολοκληρωμένη ομορφιά. Γι' αυτό κι η Τέχνη ολοκληρώνεται
με τη μορφή . Άμορφο .είναι το χάος.

Ιστορία

Η ΙστΌρία, ·όtαν γ ίνεται β'ίwμα, έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια μέ
σα μ,ας ωυό το βίωμα μιας εποχής.
Γι' αυτό οι μεγάλες στιγμές της μένουν ανεξίτηλες στο νου και
την ψυχή μας και μας εμπνέουν.

Αχαριστία

Ή «φοβού την μήνιν iων υπό σου ευεργετηθέντων. Όλα σχεδόν τα
ζώα, όταν ευεργετηθούν κατά κάποιο τρόπο, είτε με την παροχή
τροφής, νερού iι και απλής θωπε'ίας ακό μη, αισθάνονται ευγνωμο
σύνη προς τον ευεργέτη τους και προσπαθούν να την εκδηλώσουν
με όποιο τρόπο μπορούν. Μόνο το φ ίδι και ο άνθρωπος αποτε
λούν εξαίρεση σ' αυΊόν τον κανόνα, και μάλιστα μπορούν και να
βλάψουν τον ευεργέτη. Γι' αυτό δ εν πρέπει ν' απορεί κανείς για
τη γραφή του Ιερού Αυγουστίνου: «Φοβού την μήνιν των υπό σου
ευεργετηθέντων» .
·

Δημοκρατία

·

Η Δημοκρατία, αναμφίβολα, είναι το άριστον των πολιτευμάτων.
Πρέπει όμως ν' ασκείται σωστά και υπεύθυνα. Απαραίτητη προϋ
πόθεση η κατάλληλη πνευματική και ηθική διαπαιδαγώγηση του
λαού .
·

Όταν όμως πλείστα όσα ανεύθυνα και ιδιοτελή άτομα απαρτίζουν
·το «εκλογικό σώμα» , τότε οι πλειοψηφίες που σχηματίζονται εί
ναι βλαβερές και συχνά επικίνδυνες, γιατ ί δ εν αναδεικνύουν τους
αρίστους, που πρέπει να κυβερνήσουν τη χcλ?ρα . Έτσι βρ ίσκουν
πρόσφορο έδαφος οι δημαγωγοί, που παραπλανούν το λαό κι
οδηγού βαθμιαία τη χώρα στην παρακμή και την καταστροφή .
Μετά τη Χούντα

α) Η Ελλάδα κατόρθωσε ν' απαλλαγεί από την τυραννία της Χού
ντας πληρώνοντας βαρύτατο τ ίμημα: τη θυσία της Κύπρου .
Έκτοτε, όμως, αναφάνηκαν αναρίθμητοι τυραννίσκοι, που κάτω
από τη σκέπη και την προστασία του συνδικαλισμού ή του κόμμα
τος καταδυναστεύουν τη χώρα.
Δεν είναι, λοιπόν, άξιο θαυμασμού πώς ο πολύπαθος Ελληνικός
λαός κατορθώνει και επιβιώνει ακόμη;
β) Δημοκρατία δεν σημαίνει αλλαγή προσώπων στην ηγεσία της
Π ολιτείας, αλλά αλλαγή νοοτροπίας του συνόλου και ιδίως όσων
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ασκούν κάποια εξουσία. Αυτοί πρέπει να υπηρετούν το λαό και
να διεκπεραιώνουν πρόθυμα τις υποθέσεις του. Διαφορετικά οι
πολίτες σχηματίζουν τη γνώμη ότι ζουν κάτω από ένα λανθάνο
ντα φαGισμό, πράγμα πολύ επικίνδυνο γ ια τη Δημοκρατία και
τους θεσμούς της.
Η διάλυ ση της
Τέχνης

Η μοντέρνα Τέχνη (ιδίως η πο ίηση και η ζωγραφική), διαλύοντας
.
τη μορφή , εξουδετερώνοντας την αρμονία και παραβ ιάζοντας την
ισορροπία του Λόγου εκτροχιάζεται, με κίνδυνο να ξεφύγει από
τον προορ ισμό της. Έτσι, αδυνατεί να «μιλήσει» στο πνεύμα ή την
ψυχή του ανθρώπου, χάνει την πειστικότητα ή υποβλητικότητά
της κι ούτε μπορεί να συγκινήσει ή να ικανοπο ιήσει. Βγαίνει πια
έξω από τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις της ψυχής του ανθρώ
που , έξω από τη φύση του .

Ποίηση

Ο επίπονος· αγώνας του ανθρώπου να υψωθεί πάνω από τα γήινα,
και η προσπάθειά του να εισχωρήσει στις παρυφές του θείου. ·'Η:
πιστεύω ότι ο απώτερος σκοπός της πο ιήσεως είναι ο αγώνας της
ανθρώπινης ψυχής να υψωθεί πάνω από τα γήινα, μετουσιώνο
ντάς τα σε αρμονία και κάλλος

Τέχνη

Ο επίπονος αγώνας εξwτερίκευσης της υπαρξιακής αγωνίας του
ανθρώπου.

Υ πε ρρεαλισμός

Η λαχτάρα του ανθρώπου να ξεφύγει από μια καταθλιπτική
πραγματικότητα που περ ιχαρακώνεται από τα στενά πλαίσια' της
λογικής και να βρεθεί ελεύθερος σε μιαν ονειρ ική υπερπραγματι
κότητα. Έτσι, όμως, ο άνθρωπος βρέθηκε στη σφαίρα της ουτο
πίας (και του παράλογου) και του κενού.

Νό μιμη κλ οπή

Το εθyικό νόμισμα, όταν είναι σταθερό, δημιουργεί στον πολίτη
αίσθημα σιγουριάς και ικανοποιήσεως. Όταν όμως οι διάφοροι
Δημαγωγοί και κερδοσκόποι υπονομεύουν με πο ικίλα τεχνάσμα
τα τη σταθερότητα και την αξία του από ιδιοτέλεια ή και εξ αιτίας
κακού χειρισμού των πόρων του Κράτους, τότε κλονίζουν την
εμπιστοσύνη του λαού προς την ηγεσία του , γ ιατί αντιλαμβάνεται
ο κάθε πολίτης ότι αδικείται κατάφωρα και εμπαίζεται.
Έτσι οι λεγόμενες διολισθήσεις ή κατολισθήσεις ή υποτιμήσεις·
του εθνικού νομίσματος καταλήγουν στην καταλήστευση του λα
ού, ο οποίος εργάζεται σκληρά για ν' αποταμιεύσει κάτι για το
μέλλον του ii το μέλλον των παιδιών του .
Αυτό όμως οδηγεί στη λαϊκή απογοi]τε-Uσn, με όλες τις δυσμενείς
επιπτώσεις γ ια το μέλλον του Έθνους.

·

Εχθροί
της Ελλάδος

Οι μεγαλύτεροι εχθροί της Ελλάδος είναι ο Έλλnνες από τους
αδ ίστακτους δολοφόνους των δασών της μέχρι τους εμπρnστές

74

Π ΝΕΥΜΑΤ Ι Κ Η Κ Υ Π ΡΟΣ

των συνειδ'ήσεων και το�ς εκμαυλιστές της νεολαίας της. Δεν
υπάρχει αμφιβολία ότ ι και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας συμβάλ
λουν με μεγάλη προθυμία στο έργο τούτο. Κατά τα άλλα ... η Ελ
λάς εκμοντερνίζεται, μεταμφιέζεται κι αλλοτριώνεται.
Διαπίστωση
Μεταζvριχική
Κύπρό ς

Είναι μεγάλο κατόρθωμα να ζεις σήμερα ,στην Ελλάδα ή στην Κύ
προ και να παραμένεις Έλληνας ! (1988)
Δεν υπάρχει, ίσως, άλλη χώρα στον κόσμο, που να μπορεί να καυ
χηθεί ότι εφαρμόζει τόσο π ιστά το Ευαγγελικόν «άλλοι σπείρουσι
και άλλοι θερίζουσι» όσο η Κύπρος σήμερα.
- Π ο ιος είπε, λοιπόν, ότι το αντιχριστιανικό πνεύμα κερδίζει συ
νεχώς έδαφος στην Κύπρο ;

Αυ τοκτονία

Διάβασα σε σημερινή εφημερίδα («Σημερινή» 16-4-89) ότι οπαδοί
της «Ομόνοιας» έκαψαν προκλητικά, πριν από την έναρξη του
αγώνος, Ελληνική ση μαία ! .
- Π ο ιος λο ιπόν ισχυρίζεται ότι ο ι Τούρκοι είναι εκείνο ι που επι
διώκουν το ν αφανισμό μας; (Το ίδιο επανελήφθη στις 13-11-89) .

Εθνική
Αv το'):(, τονία

Αναξιοκρατία

Υπάρχουν, φαίνεται, αρκετοί σ' αυτόν τον τόπο , ιδίως νέοι, που
δεν έχουν τη σχετική υπονομή να περι μένουν το βαθ μιαίο αφελλη
νωμό μας και είναι ασυγκράτητοι στην επίδειξη ανθελληνι�ού μέ
νους. Π ώς αλλιώς μπορεί να ερμηνευθεί το γ εγονός ότι πριν από
λίγες μέρες οπαδοί της «Ομόνοιας» έκαψαν προκλητικά πριν από
την έναρξη ποδοσφαιρ ικού αγώνος Ελληνική σημαία μέσα στο γή
πεδο ; Γιατί λο ιπόν οι Τούρκο ι να επισπεύσουν το βίαιο αφανισμό
μας και να εκτεθούν σαν «ρατσιστές» ; Έχουμε τόσους λεβέντες
που απεργάζονται την καταστροφή μας τους Τούρκους τι τους .
θέλουμε ; Αρκούν οι «Προοδευτικές, πατριωτικές δυνάμεις» του
τόπου μας. Οι άλλοι περιττεύουν .
Ο Φάουστ γ ια ν' ανακτήσει τη χαμένη του νεότητα και να κατα
κτήσει τη Μαργαρ ίτα, έδωσε σαν αντάλλαγμα την ψυχή του στο
Διάβολο. Στη Μεταζυριχική Κύπρο πολλοί ξεπουλούν τη συνείδη
σή τους (και την Εθνική, εάν έχουν) γ ια ν' αποκτήσουν θέσεις θέ
σεις και αξιώματα, παραγκωνίζοντας συστηματικά τους ικανούς
και άξιους. Η μέθοδος ε ίναι απλή και αποτελεσματική. Επειδή
έχουν διαπιστώσει ότι στην Κύπρο ισχύει το «είσαι ό ,τ ι σε δηλώ
σουν οι άλλοι» δεν παύουν να συκοφαντούν «όπου δει» τους κα
λύτερούς των, γ ια να του εξουδετερώσουν και να τους υποσκελί
σουν. Έμβλημά τους το αξίωμα: «εχθρός μας ο ανώτερός μας».
Γι' αυτό δεν πρέπει ν' απορεί κανείς, γ ιατί οι Τούρκοι δεν σπεύ
δουν να λύσουν το Κυπρ ιακό διά της σπάθης. Γνωρίζουν καλά
ότι αυτό θα λυθεί από μόνο του, φυσικά και αβιάστα: δ ιά του βαθ-
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μιαίου αφελληνισμού κ.αι εκφυλισμού της Κύπρου. Γι' αυτό και
αναμένουν. Και μεθοδεύουν τους επόμενους στόχους των.
- Γιατί να εμπλακούν σ ' ένα πόλεμο που δεν τους είναι πλέον
αναγκαίος;
Οικονομικά
Σκάνδαλα

Σκεπτικισμός

Στην Ελλάδα τα μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα αποκαλύπτονται
και παίρνουν, συνήθως, μεγάλη έκταση . Στην Κύπρο υποβαθμίζο
νται και κουκκουλώνονται. Κάποτε μάλιστα μεταμφιέζονται και
προβάλλονται σαν υπηρεσίες στο Έθνος και το Λαό .
Κο ινό σημείο: Ο διωγμός εκείνων που αποκαλύπτουν τα σκάνδα
λα.
Τα νέα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Η σπουδή γ ια ίδρυση πολλών
νέων Π ανεπιστημίων σ' ολόκληρη την Ελλάδα (ανεξάρτητα από
την αναγκαιότητα ή τη σημασία τους) , νομίζω ότι δεν αποτελεί
απάντηση, όπως ελέχθη από Ελληνικής πλευράς, στις στρατιωτι
κές προπαρασκευές της Τουρκίας στις ακτές του Αιγαίου.
Φέρνει στη μνήμη μου την απάντηση του Μακαρίου στις στρατιω
τικές προετοιμασίες των Τούρκων στην Αλεξανδρέττα λίγο καιρό
πριν από την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο:
- «Ούτοι εν άρμασι, ούτε εν ίπποις, ημείς δε εν πνεύματι Αγίω» !
Δυστυχώς, όμως, το Άγιο Πνεύμα δεν μπόρεσε (ή δεν θέλησε;) ν'
αποτρέψει την εισβολή των βαρβάρων.
Γιατί άραγε;
ΔΗΜ ΗΤΡ ΗΣ Σ . ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

+ + +

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΑΤΟΠΟΝ ΑΠΑΓΩΓΗΣ
0Η μόνη πιθαΎΙότητα
νά μπορέσω νά ξεπλύνω αvtά τά δάκρυα
ε[ναι νά τρέξω ακάλυπτη
μές στiι βροχή.
Δέ μ'απομένει :ttι ά aλλrι έπιλοyή.
ΡΟΥ ΛΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ-ΣΤΑΥΡΟΥ
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ΤΡΙΑ ΠΟΙΉ ΜΑΤΑ
ΑΝΑΤΟΛ Ή
Το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας είναι απαλό με ροδαλές
ανtαύγειες ! Η Ανατολή στην ανωδιχfι πορεία της αναδύεται μέσα
στη φθινοπωρινή θάλασσα.
·

Μανιτάρι ολοκόκκινο η Ανατολή, σκορπίζει τα ροζάτα πέπλα της
τις αυγινές ώρες. Κι .ένα καράβι ψαροκάικο πλεύρισε στον πρωι
νό ήλιο, σκουρόχρωμο λες και ξεπετάχτηκε από κάποια σελίδα
του Ντίκενς.
Μα πάνω από τη μαγευτική εικόνα, ο ουράνιος θόλος έχει καμπυ
λωτές ραβδώσεις που ακουμπάνε τις άκρες τους στη γαλάζια θά
λασσα !
Κι ανάμεσα στις ροζ αποχρώσεις που σκόρπισε η Ανατολή, ο
πρωινός ήλιος ατενίζει τη μαγευτική στιγμή ακουμπισμένος στον
αντικρυστό βρά;(ο.
Πρωινοί ·κολυμβητές απολαμβάνουν το εξαίσιο θέαμα tης Ανατο
λής που σκόρπισε τα τριανταφυλέvια της πέπλα !

ΤΟ ΓΕΝΝΉΜΑ ΤΉ Σ ΜΕΡ ΑΣ
Το γέvνημα της μέρας αναδύεται μέσα σtους λόφους που πλαγιά
ζουν στην καλοκαιρινή θάλασσα !
Γκριζογάλανη θάλασσα χροιά και σκούρες ψαρόβαρκες μαζεύουν
τα δίχτυα τους νύχτα.
·

Το γέννημα της μέρας έριξε ραδαλά πέταλα στο ατάραχο σκέπα
σμα της καλοκαιριάτικης θάλασσας!
Κι όλα έγιναν απαλή πνοή και μαγεία !

ΦΘΙΝΟΠ ΩΡΙΝΉ ΑΝΑΤΟΛΉ
Θημωνιά ολοκόκκινη άρχισε την ανωδική πορεία της η φθι νοπω
ρι νή Ανατολή!
Κι ώσπου να τη χορτάσει το μάτι του περπατητή, ξεπρόβαλε ολο
στρόγγυλη μέσα στα ξέφωτα της αυγινής καταχνιάς.
ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΣΥΜΕΩΝ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΗ
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ΔΥΟ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
ΦΛΕΒΕΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΦΛΕΒΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
Μη με ρωτάτε για το θάvατο
αφού δεv γvωρίζονμε τι είvαι η Ζωiι.
ΚΟΜΦΟ ΥΚΙΟΣ.

Φλέβες νερού και φλέβες αίματος
οι ώρες της ροής τον χρόνου,
η τελευταία πνοή κι η ύστατη σκηνή.
Στιγμές που φεύγουν κι ώρες που έρχονται,
απόμακρος ο κόσμος, άγνωστος
ο θάνατος, άγνωστη κι η ζωή.
Οι ώρες, οι vέοι ήλιοι τον πρωινού
λίμνες κι άγνωστα τοπία.
Σταματήστε στη γεωμετρία τον σήμερα
οι φακοί λίγα μας δείχνουν πολλά εννοούν,
άγνωστοι οι κόσμοι της ζωής, το ίδιο
και τα λιβάδια, τα τούνελ τον θανάτου. . .

ΤΟ ΚΟΚΟΡΙ
Το κοκόρι διώχνει τη νύκτα
καλεί την αυγή και τη μέρα,
με το ράμφος κινεί το
δίχτυ του σκοταδιού, με τη φωνή
καλεί tην ανάσα της ζωής
τις ακτίνες του πατέρα ήλιον.
Υπεροχή της πρωινής
κοχύλι για ένα μακρύ δρόμο
ως το σούρουπο. Ξημερώνει
το φως από το μαύρο χνούδι
στα ψηλά κλαριά, στα σκούρα
ασημένια φύλλα της ελιάς.
Το κοκόρι
δίνει την πνοή τον φωτός
απ ' το εύθραστο του κάλυκα,
του μαύρου κάλυκα
του σκότους.
ΠΑΝΌΣ Ν Π ΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΗΣ
.
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«0 ΦΙΛΗΤΑΣ » �ΧΕΔΙΑΖΕ
:Από τήν κω, τήν πατρίδα τοϋ Πατέρα τfjς Ίατρικfjς 'Ιπποκράτη, ε[χα τήν τιμή άπό όμάδα
Κώωv τοϋ Όμίλου «Πνευματικός °Όμιλος Κώων «00 Φιλητiiς» νά τιμηθώ μέ τόν σχεδιασμό
πράξης ξεχωριστής. Δημοσιεύω εδω μερικά τιμητικά γιά τήν πνευματική μου εργασία κείμενα
πού ε[χαν σταΜί σ ' αvτόν τόν 0Όμιλο. Εύχαριστω θερμά γιά τήν παραχώρηση σ ' εμένα
άντι γράφων τους.
,

Κ . ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

Ο Όμιλός μας στα πλαίσια των αφιερωμάτων του σε ανθρώπους του Πνεύματος
απεφάσισε να τ ιμήσει τον ακούραστο Δάσκαλο, Επιστήμονα, Ιατρό και Λογοτέχνη,
άξιο τέκνο της Μεγαλονήσου Κύπρου, κ. Κύπρο Χρυσάνθη.
Τ9 πολύτιμο και Εθνικά σημαντικό έργο του έχει γαλουχήσει με το σφρίγος tου
γενιές Έλλήνων σ' όλη την ο ικουμένη .
·

Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ο Όμιλός μας . ε κφράζει προς το Π ρόσωπό του τη με
γίστη ευγνωμοσύνη.
Σας παρακαλούμε, επιδοκιμάζοντας την πρωτοβουλία μας αυτή, να συμβάλετε
(με χαιρετισμό, επιστολή κ.ά.) στην αρτιότερη ενδυνάμωση της εκδήλωσης, που θα γ ί
νει το Σάββατο, 8 Απριλίου 1 995, ώρα 7 μ.μ. · στην Πνευ ματική Εστία.
·

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι μετά από επικοινωνία μας με την Σουηδική Π ρεσβεία
της Αθi]νας (για την ' άντληση χρήσιμων πληροφοριών), καταβάλλουμε κάθε δυνατή
προσπάθεια, ώστε να υιοθετηθεί από αρμοδιότερους πρότασή μας γ ια μελλοντική
υποψηφιότητα του κ. Κύπρου Χ ρυσάνθη για το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας .
Γνωρίζουμε πως χρειάζεται πολύς αγώνας γ ι' αυτό. Π ιστεύουμε όμως, ότι, αν τα
πρόσωπα που πληρούν τ ις προϋποθέσεις να υποβάλουν μια τέτο ια πρόταση, αγκαλιά
σουν με θέρμη την ιδέα και την υποστηρίξουν ικανά προς κάθε κατεύθυνση, σίγουρα
θα νιώσουμε υπερήφανοι γ ια την π ιθανότητα ενός τρίτου βραβείου .
Το σκεπτικό στο οπο ίο στηρίζεται η πρότασή μας είναι απλό: Κάποτε η Διεθνής
Κοινότητα θα πρέπει να τιμήσει τον Ελληνικό Π ολιτισμό της Κύπρου. Και θα τον τι
μήσει δ ίκαια, αν τιμήσει τον κυριότερο εκπρόσωπο tης Πνευματικής της δραστηριό
τητας, τον κ. Κύπρο Χρυσάνθη.
Σημειώνουμε ότι η εκδήλωσή μας θα γ ινόταν αργότερα καθ ' υπόδειξη του τιμώ
μενου. Επειδή όμως ήδη βρ ίσκεται στην Ελλάδα γ ια να τιμηθεί από «ΤΟ ΣΠ ΙΤΙ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΟΥ», θεωρήσαμε σωστό να γ ίνει τώρα και η δική μας ,εκδήλωση;
Γι' αυτό σας παρακαλούμε να χρησιμοπο ιήσετε το FAX , ώστε να λάβουμε έγκαι�
ρα το μήνυμά σας .
Με τιμή και εκτίμηση
Για το Δ.Σ.
Ο Π ρόεδρος

Ο Γραμματέας

ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΜ Α ΓΙΑΣ
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ Η Σ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
κ. ΓΛΑΥΚΟΥ ΚΛ Η ΡΙΔ Η
ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΉ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΩΩΝ
«0 ΦΙΛ ΗΤΑΣ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΠΡΟ ΧΡΥΣΑΝΘ Η
8 Απριλίου 1 995
Η πρόσκληση τον Πνευματικού Ομίλου Κώων «0 Φιλ ητάς» να απευ θ ύνω χαιρε
τισμό, με την ευκαιρία της τιμητικής εκδήλ ωσης για τον Κύπρο Χρυσάνθη, μου προ
καλεί αισθήματα ιδιαίτερης χαράς και ευχαρίστησης.
Απευθύνω εγκάρδια συγχαρητήρια στον Πνευματικό Όμιλο Κώων «0 Φιλητάς»,
γιατί με την πρωτοβουλία τον αυτή τιμά επάξια ένα εκλεκτό τέκνο της Κύπρου, τον
πολ ύπλενρο και πολ ντάλαvτο λ ογοτέχνη Κύπρο Χρυσάνθ η.

Η συγγραφική και πνευματική προσφορά τον Κ ύπρον Χρυσάνθη είναι και ποσο
τικά και ποιοτικά εντυπωσιακή. Για δεκαετίες ολόκληρες, έχει ασχοληθεί με όλα σχε
δόν τα ήδη τον έντεχνου λόγον και έτσι έχει να παρουσιάσει σήμερα ένα λ ογοτεχνικό
έργο που εντυπωσιάζει και για το εύρος και για την πρωτοτυπία τον. Δεν είναι υπερ
βολή αν υποστηριχθεί ότι ο Κύπρος Χρυσάνθ ης κατέστησε τη λ ογοτεχνική και πνευ
ματική τον δράση κυρίαρχο στοιχείο της Κυπριακής πολιτιστικής ανάπτυξης, με πα
νελλαδική επιρροή και πανελλαδικό χαρακτήρα.
Ο Κύπρος Χρυσάνθης; για ολόκληρες δεκαετίες, μετουσίωσε σε λ ογοτεχνικές δη
μιουργίες καίριες πτυχές της ιστορίας και τον πολ ιτισμού των Ελλήνων της Κύπρου.
Α ναδείχθηκε έτσι ως ένας από τους πολ νγραφότερονς σκαπανείς της λ ογοτεχνικής
δημιουργίας και σφράγισε με την πνευματική τον προσφορά ολόκληρες δεκαετίεζ πο
λ ιτιστικής ζωής των Ελλήνων της Κύπρου.
ΓΛΑΥ ΚΟΣ ΚΛΗΡ ΙΔΗΣ
Π ρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡ Η ΣΚΕΥΜΆΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Αθήνα, 7 Μαρτίου 1 995
Π ρος τον
Πνευματικό Όμιλο Κώων
«0 ΦΙΛΗΤΑΣ»
Αλεξ. Διάκου 4, 85 3 00 ΚΩΣ

Αγαπητοί φίλοι,
Σας ευχαριστώ θερμά για την επιστολή που μου απευβύνατε με ττιν ευκαιρία ττις
εκδήλωσης που διοργανώνετε προς ιιμήν του κ. Κύπρου Χρυσάνθη.
Σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία σας αυτή και σας διαβεβαιώνω πως θα έχετε
πάντα τη θερμή μου συμπαράσταστι σε ανάλογες πρωτοβουλίες σας.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-
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ΥΠ ΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠ ΟΥΡΓ Ο Σ
Αθήνα, 7 Απριλίου 1 995
Αρ. Π ρ . : ΓΥ 1 746
Π ρος
Τον Π ρόεδρο
του Πνευματικού Ομίλου Κώων
«0 Φ ΙΛΗΤΑΣ»'
κ. Κώστα Ιωάννου

Κύριε Π ρόεδρε,
Εκφράζω τ ις ειλικρ ινές ευχές μου γ ια την επιτυχία της εκδήλωσής σας !
Ο άξιος Επιστήμονας και Λογοτέχνης κ. Κύπρος Χρυσάνθης είναι μία προσωπι
κότητα 'διεθνούς εμβέλειας, που κοσμεί την Κύπρο και τον Ελληνισμό . Του οφείλουμε
όλοι το σεβασμό και την αναγνώριση που αναλογεί στην πο ιότητα και το εύρος του
έργου του.
·

Πρωτοβουλίες όπως του Πνευματικού Ομίλου Κώων «0 ΦΙΛΗΤΑΣ», προς τι
. μήν tου κ. Κύπρου Χρυσάνθη, αποδεικνύουν ότι στην Ελλάδα έχουμε ακόμη το πνευ
ματικό ύψος να αναγνωρίζουμε την προσφορά των σημαντικών ανθρώπων της επο
χής μας, μεταλαμπαδεύοντας το περιεχόμενο του έργου τους .
ΚΩΣΤ ΑΣ Σ ΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠ Ο ΤΟΝ ΠΡΥΤΑΝΗ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠ ΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΧΑΧΟΛΙΑΔΗ
ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣ Η ΤΙΜΗΣ . ΣΤΟΝ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ ΚΥΠΡΟ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Π ρος
Π ρόεδρο και Μέλn
Διοικnτικού Συμβουλίου
Π ΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΩΩΝ
«0 ΦΙΛΗΤΑΣ»
ΚΩΣ-ΕΛΛΑΔΑ

Χαιρετ ίζω την πρωτοβουλία του Ομίλου σας να τιμήσει τον επιστή μονα και λο
γοτέχνη της Κύπρου κύριο Κύπρο Χρυσάνθη. Το ογκώδες και πολύπλευρο έργο του
τιμώμενου λογοτέχνη αποτελεί σημαντική συμβολή στην ανέλιξη της Κυπριακής Λογοτεχνίας.
·

Σας παρακαλώ να εκφράσετε στον κ. Χρυσάνθη τα θερμά μου συγχαρητήρ ια γ ια
την τ ιμή που του γίνεται, η οποία είναι τιμή γ ια όλη την Κύπρο.
Λευκωσία,

7 Απριλίου 1 995
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Δ Η ΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣ ΙΑΣ
Με την ευκαιρία της τιμητικής εκδήλωσης που οργανώνει ο Πνευματικός Όμιλος
Κώων «0 Φιλήτας», για το διακεκριμένο Κύπριο λογοτέχνη Δρα Κύπρο Χρυσάνθη,
επιθυμώ να εκφράσω εκ μέρους των δημοτών Λευκωσίας, του Δημοτικού Συμβουλίου
και εμού προσωπικά, τη μεγάλη μας εκτ ίμηση προς τον εκλεκτό αυτό δη μιουργό.
Με την πλούσια πνευματική προσφορά του και την αδιάλειπτη λογοτεχνική δη
μιουργία του για πάνω από εξήντα χρόνια, ο ιατρός Δρ. Κύπρος Χρυσάνθης αποτελεί
το καύχημα όχι μόνο των συμπολιτών του, αλλά και όλης της Κύπρου. Ακούραστος
εργάτης της ποίησης και της πεζογραφίας, έχει συμβάλει τα μέγιστα στην πνευματική
ζωή της ιδ ιαίτερής του πατρίδας και δίκαια κατατάσσεται ανάμεσα στις κορυφαίες
μορφές της τέχνης στον τόπο μας . Η Λευκωσία πάντοτε θα τρέφει τα καλύτερα αισθή
ματα και θα τιμά τον εκλεκτό δημότη της Δρα Κύπρο Χρυσάνθη .
Θερμές ευχαρ ιστίες επιθυμώ επίσης να εκφράσω προς τον Π ρόεδρο και τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου σας γ ια την εξαίρετη πρωτοβουλία διότι στο
πρόσωπο του τιμώμενου λογοτέχνη, τιμάται και η πόλη του, η Λευκωσία.
Ολόψυχα εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας.
7 Απριλίου, 1 995
ΛΕΛΛΟΣ ΔΗΜ ΗΤΡ ΙΑΔ ΗΣ
Δήμαρχος Λευκωσίας

ΧΑΙΡΕΤΙΣ ΜΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ Σ ΥΜΒΟΥ ΛΟΥ
ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΛΕΚΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜ Η ΤΙΚ Η ΕΚΔΗΛΩ Σ Η
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΠΡΟ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Είναι για την Κύπρο μια μεγάλη τιμή, η τιμή που δέχεται σήμερα ένα άξω παιδί
της, ο Κύπρος Χρυσάνθης από τον Πνευματικό Όμιλο Κ ώων «0 ΦΙΛΗΤΑΣ».
Η εκδήλωση αυτή οργανώθηκε γ ια τον κύπριο λόγιο κα ι γ ιατρό Κύπρο Χρυσάν
θη που κατόρθωσε σε όλη τη ζωή του να υπηρετήσει και τις δύο μεγάλες αγάπες του,
την ιατρική και τη λογοτεχνία όχι μόνο χωρίς να προδώσει καμιά από τις δύο, αλλά
θεραπεύοντάς τις ταυτόχρονα με πίστη, με αφοσίωση και αξιωσύνη .
Μεγάλη η προσφορά του Κύπρου Χρυσάνθη και στα γράμματα αλλά και εν γένει
στο δημόσιο βίο της Κύπρου. Γιατρός που μεγάλωσαν στα χέρια του γενιές παιδιών,
καθηγητής υγιεινής με ιδέες προοδευτικές και πρωτοποριακές για τα παλαιότερα χρό
νια για γενιές μαθητών, εκδότης του μακροβιότερου λογοτεχνικού περιοδικού της Κύ
πρου της «Πνευματικής Κύπρου», κριτικός, μελετητής της λογοτεχνίας και πο ιητής
με μεγάλο και σημαντικό έργο, δίκαια τιμάται σήμερα γι' αυτή την τόσο πολυσχιδή
προσφορά. Και είναι αλήθεια εξαιρετικά συγκινητικό που η Κως, το πανέμορφο αυτό
νησί που σφράγισε η μεγάλη προσωπικότητα του Ιπποκράτη έρχεται να ενισχύσ�ι με

·
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την πρωτοβουλία αυτή τις γέφυρες που σύν.δέουν ·cι�ό την αρχαιότητα ως σήμερα τα
Δωδεκάνησα με την Κύπρο. ':ένα από τα πιο ισχυρά και πειστικά τεκμήρια που συνδέ
ουν τα Δωδεκάνησα με την Κύπρο είναι και η ποίηση. Δημοτικά τραγούδ ια που τραγουδιούνται στα Δωδεκάνησα απαντώνται τα · ίδια και στην Κύπρο, ενώ το Αιγαίο γ ί1
νεται η θ άλaσ(Jα που συνδέει και ως Ποιητικό τοπίο την Κύπρο με τα νησιά του Αιγαίου από την αρχαιότητα ως σήμερd.
.
Κοινή ιστορία, κο ινή μοίρα, κο ινο ί αγώνες, συνδέουν τηv Κύπρο με το Αιγαίο .
Και οι Jτ;ν. ε \JματιΚοί άνθρωποι, φορείς π ιο ευαίσθητο ι αυτή της ιστορικής μο ίρας
έχουν χρέος να συντηρούν τους δεσμούς, να τους δtνουν νέο περιεχόμενο . Αυτό το
'
ρόλο τον έφερε σε πέρας με απόλυτη επάρκεια ο Κύπρος Χρυ aάνθης ο οποίος ξεκι
νώνtας από την αγά:Πn και την αγωνία γ ια τον γενέθλιο τόπο του, αγκάλιασε πο ιητικά
όλη την Ελλάδα, όλό τον ελληνισμό, γνωρίζοντας πως αυτή η πνευματική συνοχή είναι το κυρ ιότερο και π ιο αποτελεσματικό μέ'σο άμυνας που διαθέτουμε στις παντοειδείς επιβουλές.
·

Σ tχς ευχαριστούμε γ ιq την τόσο ωραία αυτή πρωτοβουλία που είναι αποτέλεσμα
μεγάλης προετοιμασίας και πολλής αγάπης από τον Πνευματικό Όμιλο Κώων «0 ΦΙ
'
ΛΗΤΑΣ» . Θερμά συγχαρrητήρια σε όλους και ευχές γ ια να έχετε δύναμη και κουράγ ιο
να συνεχίσετε αυτό το τόσο σημανΊ:ικό έργο που επιτελεί ο Ό μιλός σας.

ΣΧ ΟΛΉ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Π ρόεδρος: Καθηγητής Π αν . Π . Συμεωνίδης
Θεσσαλονίκη 27.3. 1 995
Κύριο
Κώστα Ιωάvνου
Π ρόεδρο Π νευματικού Ομίλου
Κώων «0 ΦΙΛΗΤΑΣ»
Αλεξ. Διάκου 4
ΚΩΣ 85 3 00

Κύριε Π ρόεδρε,

.
Εκπροσωπόντας την Ιατρική Σχολή του ΑΠ Θ χαιρετίζω την εκδήλωση την αφιε
ρωμένη στον Ιατρό-Λογοτέχνη κ. Κύπρο Χρυσάνθη και επιδοκιμάζω την πρωτοβου
λία γ ια υποψηφιότητά τον γ ια το βραβείο Νό μπελ Λογοτεχνίας.
Η vστοψηφιότητα αυτή τιμά ασφαλώς την Κύπρο και ολόκληρο τον Ελλην�σμό .
· Με τιμή και εκτίμηση
ΠΑΝ. Π . ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
Κ αθ'Υ]yηtής Ο ρ θοπεδ ικής ΑΠ Θ
Π ρό εδ ρος του Ιατ ρ �κ,ού Τμήματος ΑΠΘ

, j'

"1
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠ ΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΏ Ν
540 06 Θεσσαλονίκη
Καθηγητής Δημ. Λ υπουρλής
Θεσσαλονίκη 4.4. 1 995
Π ρος
το Διοικητικό Συμβούλιο
του Πνευματικού Ομίλου
Κώων

«

0 Φ ΙΛΗΤΑΣ»

Αγαπητοί φίλο ι,
Πολλή χαρά μου δώσατε με το τελευταίο γράμμα σας. Χαρά, γιατ ί δείχνετε άλλη
μια φορά πόσο καλά ξέρετε να κάνετε το σωστό και πόσο είστε ακούραστοι σ' αυτό·
χαρά όμως και γιατί τιμάτε όχι μόνο έναν πανάξιο άνθρωπο των γραμμάτων μας, αλ
λά και έναν άνθρωπο που μου χάρισε απλόχερα τα τελευταία χρόνια τη φιλία του . .
Κρ ίμα που δεν μπορώ λόγω άλλων, από πολύν καιρό ανειλλτ�μμένων, υποχρεώ
σεων να είμαι μαζί σας το βράδυ της 8ης Απρ ιλ ίου . Αλλιώς θα ερχόμουν να μο ιραστώ .
μαζί σας τη μεγάλη χαρά που θα γεμίσει την ψυχή όλων εκείνο το βράδυ. Θα βρίσκο
μαι, φυσικά, κοντά σας νοερά, και έτσι -νοερά- θα σφίγγω θερμά το χέρι σας με την
ευχή να πρωτοστατείτε πάντοτε σε tέτοια ωραία έργα που αληθινά τιμούν τον Πνευ
ματικό σας όμιλο. Στον κ. Χρυσάνθη στέλνω τους εγκάρδιους χαιρετισμούς και τα
θερμά συγχαρητήριά μου. Στον ίδιο και στην αγαπητή του σύζυγο εύχομαι από '){αρ
διάς υγεία, ώστε να κρατήσει γ ια πολλά πολλά ακόμη χρόνια η θάλλοίJσα πνευματική
νεότητα που τους χαρακτηρίζει.
Φιλικώτατα
ΔΗΜ. ΛΥΠΟΥΡΛΗΣ

ΣΥ ΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΙΏΝ ΡΟΔΟΥ
Ρόδος, 6 Απριλίου 1 995
Προς
το Διοικητικό Συμβούλιο
του Πνευματικού Ομίλου
Κώων

«

0 φ ΙΛΗΤΑΣ»

Ο Σύλλογος Κυπρίων Ρόδου,
χαιρετίζει την εκδήλωσή σας, ;με την οποία σφυρηλαtούνται περισσότερο ο ι ακαtάλυ
τοι δεσμοί του Ελληνικού Αιγαίου, με την μαρτυρική Κύπρο.
Στο πρόσωπο του άξιου λογοτέχνη Κύπρου Χρυσάνθη, tψάται όλη η Πνευμαtι
κή Κύπρος, τιμάται από σας, τους Ακρίτες του Αιγαίου, ένας Ακρίτας iίου Ελληνι
σμού.
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Ευχόμαστε να καρποφορήσει και ο αγώνας σας, γ ια να προταθεί ο Κύπρος Χρυ
σάνθnς γ ια το Νόμπελ Λογοτεχνίας και πάνω απ ' όλα, ευχόμαστε στον ίδιο, ο Θεός
να του προσφέρει το υπέρτατο δώρο να δει τnν Ελλnνική Σnμαία να κυματίζει στο
Κάστρο τnς Κερύνειας.
Ο Π ρό εδρος

Ο Γ ρα μματ έας Σ . Κ .Ρ.

ΣΥ Μ ΕΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡ ΓΙ ΟΣ

ΙΩΑΚΕΙΜ ΖΑΧΑΡ ΙΑΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥ ΛΑΟΓΟΣ
31

Μαρτίου, 1 995

Πνευματικό Όμιλο Κώων,
«0 ΦΙΑΗΤΑΣ»
Αγαπnτοί Φίλοι,
Θερμά σας συγχαίρω για τnν απόφασή σας να τιμήσετε τον άξιο κατά πάντα συνάδελφο γιατρό κ. Κύπρο Χρυσάνθn .
·

Το έργο του κ. Χρυσάνθn είναι πλουσιώτατο και πολυδιάστατο. Επιθυμώ να
αναφερθώ μόνο στnν πολύτιμn προσφορά του στnν έκδοσn του ιατρικού περιοδικού
του Συλλόγου μας «Ιατρ ικής Κύπρος» που πρόσφατα γιορτάσαμε τnν για εικοσιπέντε
χρόνια αδιάκοπn έκδοσή του . Ο Κύπρος Χρυσάνθnς αναφέρεται στο πρώτο τεύχος
ως ο «εΠιμελnτής έκδοσnς» . Ουσιαστικά υπήρξε στα πρώτα δύσκολα χρόνια τnς έκδο
σnς n ψυχή του περιοδ ικού μας.
Εύχομαι κάθε επιτυχία στnν εκδήλωσή σας.
Μ ε τ ι μiι
Ν ΙΚΟΣ Γ . Ι ΩΑΝΝΟΥ
Π ρόεδρ ος

ΤΕΤΡΆΣΤΙΧΟ
Στον Λεύκο Κλn ρ ίδn

Χαίρε της Θέμιδος εργάτη οτρηρέ,
υπόδειγμα πρωταθλητή δικηγορίας.
Ευαγγελίζο υ και επάξια ευφραίνο υ.
Επρώτευσες στο στίβο μιας μακράς πορείας.
Ι ΑΚ. ΚΥΘΡΕΩΤ ΗΣ
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ΠΡΟΣ ΩΠΟΛΑΤΡΙΕΣ
Σαν πέθανε ο ένδοξος Κιμ ιλ Σοννγκ *
τον ανήγειραν θεόρατο μνημείο
να κρατηθεί, όπως αρμόζει,
η μνήμη τον στα ύψη.
Ο Τσο Τα ϊ Ποκ τον εκφώνησε
ιστορικό επικήδειο:
«Τα κατορθώματά τον αθάνατα
οι άθλοι τον λαμπροί
μεγαλειώδη τα έργα τον
κι αιώνιο φως η ζωή τον!»
Για όλα τούτα
επροσκννείτο κι εδοξάζετο
σε μέγαρο βασιλικό.
Σνντρόφοι από τη Νι γηρία
την Κούβα, τον Ισημερινό
παρενρεθήκαν στην κηδεία.
Για τούτο απόρησα
σαν σκόρπισε η πομπή
κι άρχισα τη μοναχική μου περιδιάβαση
στα Κορεάτικα στενά.
Είδα το Λυν
ν' αργοπεθαίνει σε μια τρώγλη
είδα το Γιαyκ
σκελετωμένο να θρηνεί
είδα τον Τσιαν
με δίχως ρύζι όύτε ψωμί
και στην ανύστακτη
την πείνα των παιδιών
της κολακείας την κοιμισμένη τη συνείδηση
σε μνημείο θεόρατο κλεισμένη
προσωπολατρίας ανίερης
στις πλαtείες τις άγονες
της παγκόσμιας Κορέας.
ΚΑΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ-ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
* Κιμ ιλ Σουνγκ: πρόεδρος της Βορε�ο:υ Κορέας που πέθανε το 1 99 1
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ΔΥΟ Π ΟΙΗΜΑΤΆ
Π ΕΜΠΤΟ ΥΣ ΙΑ
Να κοινωνώ μέσ' από t ' άχραντα μάτια σου
την πεμπτ9υσία της ζωής,
να κοιvςvνώ μέσ' από τα θεία χείλη σ,ου
.
τον οί vον της ζωής . . .

Ο ΥΛΛΩΝ ΤΩΝ ΛΟΓΙ ΩΝ Τ Α Μ ΜΑΘΚΙΑ
Ούλλων τωv λογιών τα μμάθκια
μέλι τζιαι ροδόσταμμα,
ήλιον σπίθες τζιαι φεγγάρκα
της καρκιάς προσάναμμα�
Σαν του καρυδκιού σορόππι
σαν τη μαύρη την ελιά,
χρυσωπές λαμπούες μαύρες
τζ ' η καρκιά παιζογελά.
Σαν το καθαρό σμαράγδι
την ελιά. την πρ(t,σινη,
φως σκορπούν μες στην ψυσιή μου
ψαλμουδκιάν ευφρόσυνη.
Σαν το κάστανο γεμάτα
κα ϊμάκκι του καφέ
με τη ζάχαρη ψημένο
τζιαι πλουμί του κατrιφέ.
Γαλανό βαθv τ ' απείρου
τζιαι θαλασσινό νερό
τους εφτά ουρανούς αννοίουν
σα ζαφείρι φεγγερό .
Τζειν � τα τσιακκιλιά τα μμάδκια
σαν πετράδι λαγαρό
που δροσίζεται στ' αυλάτζι
λούννεται μες στο γιαλό
ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΝΕΟΦΥΤόΥ ΜΟΥΖΟΥΡΟΥ
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ΤΡΙΑ ΠΟΙΉΜΑΤΑ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ
Ξέπλυνε
το πρόσωπο
στόν κονρελί βάλτο
της λησμονιάς.
Χλωμή φιγούρα
στο αντικατόπτρισμα
τον ειδώλου .

Ξεπετάχτηκε
ανανεωμένος
πάλαιψε
με τις σνμπληγάδες
της φυσικής νομοτέλειας,
έδειξε
βνζαντινή μεγαλοπρέπεια
και παρέμεινε
αξιοπρεπής νικημένος.

Τον σεριάνισε
ο αέρας
στην ευφορία
της γης.

ΕΡΩΤΑΣ
Ερωτικό φτερούγισμα
διατρέχει
τον ορίζοντα
κάποιας
ευοίωνης φαντασίας.

Ο Μωϋσής
άνοιξε το δρόμο
για να δούμε
το πρόσωπο τον Θεού
στην επίγεια
δόξα τον.

Η ανατριχίλα
της νύχτας
διατρέχει το κορμί,
που εκστασιάζεται.

Γευτήκαμε
το ποτήρι
iτον ξεχείλιζε εντvχία
Κ ι απόμεινε στο χείλι
to νόημα της ζωής.

·

ΘΥΜΗΣ Η
Νιώθω
τα σύνορα
της απεραντοσύνης
να στενεύουν.
Φλαίγομαι εν αιθρία
Χαίνουσα πληγή
η θύμηση.

Το χάδι
της αναπόλησης
στοιχειώνει
την ανία της πλήξης,
Μάταιη η απόδραση
από τον κλοιό
των συμπληγάδων.
ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
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Π Ν ΕΥ ΜΑ

ΚΑ Ι

ΖΩΗ

ΤΑ «ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»
ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΟΝ Π Ο ΙΗΤΗ ΚΥΠΡΟ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Παρουσία της ΥποιJργού Παιδείας κα ι Πολιτισμού, κας Κ λ . Αγγελίδου, πολλών λογοτε
χνών και πλήθους κόσμου πραγμαtοποιήθηκε ειδική εκδήλωση - στο πολιτιστικό Κέντρο της
Λαϊκής Τράπεζας, στη Λευκωσία - τnν 2 1 η Οκτωβρίου 1 996, κατά την οποία τιμήθηκε ο πολυ
γραφότατος ποιητής, Κύπρος Χρυσάνθης.
Την οργάνωση έκανε το περιοδικό «Αιγαιοπελαγίτικα Θέματα». Τους διοργανωτές και το
. ακροατήριο καλωσόρισε και προσφώνησε εκ μέρους της Ε. Ε.Ε.Λ. Κ . και ΕΠ ΟΚ η πο ιήτρια Ρού
λα Ιωαννίδου-Σταύρου, Ειδική Γρcψματέας των δύο Σωματείων.
Σε προσφώνησή του, ο Εκδότης των «Αιγ. Θεμ.» , ο οποίος επιμελήθηκε την παρουσίαση
της Εκδήλωσης μεταξύ άλλων είπε: «Με πρόθεση την υλοποίηση του Π ρqγράμματος ΘΡΑΚΗ
ΑΙΓΑΙΟ-ΚΥΠΡΟΣ-ΕΝΙΑΙΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ-Π ΟΡΕΙΑ ΣΤΟ 2000 έχομε εντάξει από τριε
τείας και την Κύπρο στις δραστηριότητές μας, ενώ στο πλαίσιο της οργανώσεως πολιτιστικώv
εκδηλώσεων, η Εταιρία μας ΑΙΓΕΑΣ αποφάσισε - και θεωρεί μεγάλη τιμή της - την οργάνωση
της αποψινής εκδήλωσης για να τιμήσει τον ποιητή Διδάκτορα Κύπρο Χρυσάνθη, για τηv εξαι
ρετική συμβολή τον στα Ελληνικά Γράμματα».
Ο κ. Μανόλης Βαρβούνης, λέκτορας του «Δημοκριτείου» Π αν . Θράκης, παρουσιάζοντας
το θέμα του : «Τα λαογραφικά στοιχεία στην ποίηση του Κ. Χρυσάνθη» τόνισε ότι « . . . Στο έργο
του Κ. Χρυσάνθη, το λαογραφικό στοιχείο παίζει το ρόλο του καμβά, όπου διαπλέκονται με τέ
χνη οι κλωστές, γ ια να έχομε το τελικό αποτέλεσμα. Δη μιουργεί και ταυτόχρονα συνέχει την
ποίησή του, καθώς η καθημερινότητα σχεδόν καθαγιάζεται, μέσα από την ταπεινότητα της έκ
φρασης και τη λιτότητα της περιγραφής. Έτσι, η ποίηση του Χρυσάνθη διαφοροποιείται από
την ηθογραφική σχεδόν παράθεση γραφικών εικόνων μιας ποιητικά προκατασκευασμένης κι
εξιδανικευμένης καθημερινότητας, και προχωρά πιο βαθιά διερευνώντας την ουσία και το χαρακτήρα της παραγματικότητας» .
·

Ο δεύτερος ομιλήτής, κ. Γιώργος Π ετρόπουλος, λογοτέχνης-πολιτικός επιστήμων, στην
ο μιλία του με θέμα: «0 Κ. Χρυσάνθης από τον εξώστη της γης» δήλωσε ότι: «0 Κ. Χρυσάνθης,
πέραν πάσης αμφισβήτησης, σημάδεψε με την παρουσία του μιαν ολόκλt�ρη εποχή των Ελληνι
κών Γραμμάτων κι έδωσε το προσu;>πικό του στίγμα σ' ολόκληρη την Κυπριακή πνευματική πα
ραγωγή με ένα έργο κυριολεκτικά ποταμό σ' όλα ανεξαιρέτως τα είδη του λόγου. Ένα έργο που
τόσον από απόψεως ποιότητος όσον από απόψεως εύρους τον κατατάσσει στους κορυφαίους
σύγχρονους δημιουργούς μας».
Ακολούθησε αντιφώνηση του Τιμηθέντος ποιητή κι ο Εκδότης των «Αιγ . Θεμ.» του πρό
σφερε, ως ενθύμιο της Εκδήλωσης, ένα πανομοιότυπο αιγαιοπελαγίτικο «τηγανοειδές» με ίJχε
τικό έντυπο δοκίμιο με τον ομόνυμο τίτλο, της ιστορικού-αρχαιολόγου Αντουανέττας Γ. Καλ
λέγια.
Να σημειωθεί ότι μεταξύ άλλων, ευχετήριο μήνυμα έστειλε και η Υπουργός Αιγαίου κά
Ελισάβετ Παπαζώη, η οποία παρατηρεί ότι ο Κ . Χρυσάνθης είναι: «Καταξιωμένος λογοτέχνης,
βραβευμένος από την Ακαδημία Αθηνών και κάτοχος του Κρατικού Βραβείου Συνολικής Π ρο
σφοράς στην κυπριακή λογοτεχνία, ο γ ιατρός-σχολίατρος Κ . Χρυσάνθης είναι μια από τ ις πο
λύ σημαντικές μορφές της παιδικής λογοτεχνίας. Ο Χρυσάνθης με μια συνεχή προσφορά στα
γράμματα για πενnντα περίπου χρόνια, βαθύς γνώστης της αρχci ίας ελληνικnς γραμματολογ ίας,
συνεχιστnς της κρητικnς και της κυπριακής λογοτεχνικnς παράδοσης, είναι από τους πρωτοπό
ρους της παιδικής λογοτεχνίας στην Κύπρο».
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ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Υ Β Α Φ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ : «Τό Τέλος»ι
Έν αρχ'Ό Ύiν τό τέλος. Τό τέλος τοϋ Γιώργου Βαφόπουλου, που καταδείχνει τίς διαστάσεις
τf]ς παρουσίας του στi]ν έλληνικi� ποίηση, στi]ν έλληνικi] λογοτεχνία, στό Εθνος, αφου τίς δια
στάσεις τοϋ καθενός μας τίς μετράει όριστικά ό θάνατός του. <Όταν στίς 1 6 Σεπτεμβρίου τό
πρωί μαθεύτηκε ή εξοδος τοϋ Γιώργου Βαφόπουλου από τi]ν ζωή, ή πρώτη ά.ντίδραση δλων μας
Υiταν ή εκπληξη, επειδi� τό αδιάφορο βημα τοϋ θανάτου δεν σταμάτησε μπροστά σ' εναν θρύλο
της Θεσσαλονίκης τουλάχιστο. Γιατί ό Βαφόπουλος περισσότερο άπό έβδομήντα χρόνια, άπό
τό 1 924, που ά.νέλαβε με τόν Κώστα Κόκκινο νά εκδίδει τό περιοδικό Μακεδονικά Γράμματα,
Υiταν μιά καίρια μορφi� της πνευματικης ζωης της Θεσσαλονίκης, της Έλλάδος, καί θέλαμε νά
πιστεύουμε δτι τέτοια μεγάλα πνεύματα:, τέτοιες πρωτομεγέθεις μονάδες στό ποιητικό μας στε
ρέωμα δεν πεθαίνουν.
Δυστυχώς καί γ ιά τόν ευεργέτη αυτόν της Θεσσαλονίκης, που τόσο ά.γάπησε καί ϋμνησε,
καί γιά τόν aνθρωπο με τόν ακέραιο χαρακτήρα καί, τό ύψηλό �θος εφθασε «τό άμείλικτο (καί )
ά.δυσώπητο . . . Τέλος»2. Ή δωρεά τοϋ Βαφοπούλειου Πνευματικου Κέντρου καί της Κεντρικης
Δημοτικης Β ιβλιοθήκης, γ ιά τi]ν κατασκευή της όποίας τό ζεϋγος Βαφόπουλου δεν δίστασε νά
ύποθηκεύσει καί τό διαμέρισμα που κατοικοϋσε, αποδεικνύουν τό Υiθος τοϋ aνδρα, δπως τό
αποδεικνύουν καί τά κείμενά του, αφοϋ εlναι ουσιαστικά ή ίστορία του. Γράφει:
Ή Ζυγαριά3
Στiι μιά πλάστιγγα βάλε τόν f]λιο
βάλε τή θάλασσα· βάλε τό τραγούδι.
·

Τί aλλο μένεί; Ό έρωτας. Βάλε, λοιπόν,
στήν κορυφή, πάνω aπ ' δλα, καί τόν έρωτα.
<Όμως fι πυραμίδα τούτη τfjς χαράς
κατακόρυφα θά μποροϋσε.νά ύψωθεϊ,
άν στήν aλλrι πλάστιγγα άκουμποϋσαν
Ξνα μικρό άντικείμενο νοσοκομείου.

Γιά τό Υiθος του γράφουν καί πολλοί όμότεχνοί του, μεταξυ των όποίων καί ό μεγάλος
ποιητi]ς της Κύπρου, Κύπρος Χρυσάνθης: «'Οφείλω πολλά στόν ποιητi] καί aνθρωπο Γεώργιο
Βαφόπουλο. Ή συμπεριφορά του εναντί μου καί ή εμπιστοσύνη που μοϋ εδειξε καί στόν
ιατρικό τομέα, μοϋ προσέφεραν πολλά ανώτερα συναισθήματα»4.
Ό μεγάλος, δμως, αυτός δωρητi]ς στi�ν πόλη της Θεσσαλονίκης και στi]ν ποίηση, που fi
ά.πουσίa του τόν κάνει ά.κόμη πιό παρόντα, από τi]ν πρώτη πο ιητ ικi] συλλογή του, Τά Ρόδα τfjς
Μυρτάλrις ( 1 93 1 ), εκφράζει τους ύπαρξιακους προβληματισμούς του με μιά άκράδαντη πίστη
δτι ό Θάνατος όδηγεϊ στi]ν αιώνια ζωή. Γράφει:
Ή εσχάτη πλάνη5
'Όταν ατό ζοφερό άλχrιμεϊο τον Θανάτου
τfjς vπαρξiις μου fι άvάλ υσrι συντελεστεϊ,
μές σ ' Ξvα φέρετρο τό σώμα θά κλειστεϊ,
εvω τό πνεϋμα θά συντρίβει τά δεσμά τον.
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CΩραϊο κt ' aγέρωχό μές στήv Ξλενθερία τον,
σά φλόγα aπο σοφία γ'εμάτrι θά ύψωθεϊ,
μά πρίν στο αlώνιο φως καί στή σιωπή χαθεϊ
στερνiι φορά θά δεϊ τ' aνθρώπινα εδω κάτου.
Σtο αlώνιο φως καί στιή σιωπή τήν αlωνία!
Άπ' τή σκληρή καί πρόσκαιρη εξορία της γfίς,
έκτελεστiις μιας ύψηλfίς έπιταγfίς,
lδοϋ στή σφαϊρα τον γνρνa τήν οvρανία.

Στις έπόμι;:νες συλλογές, Προσφορά καί 'Αναστάσιμα ( 1 948), CH Μεyάλη Νύχτα καί το Πα
ράθυρο ( 1 95 9), χρησιμοποιώντας -σύμβολα και λέξεις της Όρθοδοξίας προχωρεϊ aκόμή περισ.
σόtερο καί προσδίδει μιa &γιότητα στον θάνατο. Γράφει :
8
< Η μ ικρn Παναγίά των Άγγέλων

Κ ' {γινε τότε τοϋτο το παράδοξο: Άπ' τήν κόλαση
aγγελικο τραγούδι aκούσθηκε: «Χαϊρε, Μαρία».

Στnν συλλογn 'Επιθανάτια καί Σάτιρες ( 1 966) aποκαλεϊ τον θάνατο μεγάλο πατέρα και
Θεό : .
Ό Μέγας �Ων9
υ θάνατος ύπάρχεί. Εlναι ό μεγάλος πατέρας.

Άλληλούϊα, aλληλούϊα, δόξα σοι ό Θεός.
Θεος yάρ ό θάνατος καί θάνατος ό Θεός μου.

Άφοu, λοιπόν, α1Jτ6 fjταν το «Πιστεύω» του Γ.Θ. Βαφόπουλου γιa τον θάνατο, δλοι εμεϊς
πού διδαχθf]καμε aπ ' αυτόν, aλλa καί θαυμάσαμε και aγαπf]σαμε, και lδιαίτερα f] σύντροφος
της ζωiiς του γιa μισόν αlώνα, f] Άνάστασf] του, f] «Σύ εν εμο ί» 1 0 , πρέπει νa πάρηγορηθοuμε με
τnν σκέψη δτι ό μεγάλος ποιητnς ε-Uδαιμονεϊ σ' aλλα aστρα, στο αlώνιο φως, κοντa στον Θεό,
καί δε θa πάψει νa ευδαιμονίζει, νa φώτίζει τnν <Ελλάδα και τις γενεες των aνθρώπων.
Το εtδωλο 6

'Όραμα θεϊο.

Θεία οvσία.

<Qστε μοϋ aρνεϊσαι
τfjς οvρανίας σου οπτασίας
τήν aποκάλ νψη;

Καταπέλτης φωτός.
Άποκάλνψη θεία.
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Ά γιότητος fκστατη
εμποτίζει τό πvεϋμα μον.

Τό καλεντάρι7
Ίδού, Ξπέστη τό πλήρωμα
τον τρίτον Ξτονς
τfjς οvραvίας σον
μεταστάσεως.

«'Αγάπης, Εlρήvης, Χιοvίας, μαρτύρων».
Έv 'Αγάπη μέvε.
Έv Εlρήvrι δ:vαπαύον.

Σ Η Μ ΕΙΩΣΕΙΣ
1.

Τίτλος συλλοyης καί ποιήματος τοϋ Γ. Θ. Βαφόπουλου.

2. Γ. Θ. Βαφόπουλου, Τό Τέλος, από τιΊν όμώνυμη συλλογή, Θεσσαλονίκη 1 985 , 6 .5 3 .
3 . Γ. Θ. Βαφόπουλος, Άπαντα τά ποιητικά, Θεσσαλονίκη 1 990, 6 .2 1 2 .
4 . Λόγος γιά τόv Γ. Θ. Βαφόπονλο, Λευκωσία 1 995 , 6 .5 .
5 . Βλ. δπ. αν. σημ. 3 , 6. 1 00.
6 . Βλ. δπ. αν. σημ. 3 , 6. 1 26- 129.

7. Βλ. δπ. αν. σημ. 3, 6. 1 34- 1 35 .
8 . Βλ. δπ. αν. σημ. 3 , 6.238, 240.
9. Βλ. δπ. αν. σημ. 3, 6. 252-253 .
1 0. Βλ. δπ. αν. σημ. 3 , 6 . 1 47.
ΕΡΑΤΩ ΖΕΛΛΙΟΥ ΜΑΣΤΟΡΟΚΩΣΤΑ
ΚΥ Π Ρ ΟΥ ΧΡΥ ΣΑΝΘΗ

:

Σνvομιλία με τόv δεύτερο εγγονό.

Το έχουμε γράψει και άλλη φορά· όταν φθάνει στη νύμφη του Βορρά, τη Θεσσαλονίκη, κά
ποιο βιβλίο από τη νοτιότερη εσχατιά της Ελλάδος, την «αγέρινη» Κύπρο, η συγκίνησή μας εί
ναι μεγάλη. Και γίνεται ακόμη μεγαλύτερη όταν αυτό έχει γραφεί από τον Κύπρο Χρυσάνθη.
τίτλος του : Σνvομιλία με το δεύτερο εγγονό.
'
Είναι ένα έργο που αποτελείται από 1 87 στίχους και χωρίζεται σε πέντε ενότητες. (Το έρ
γο Τραγούδια για τον εγγονό, που αφιέρωσε στον πρώτο εγγονό του, αποτελείται από 2 15 στί
χους και χωρίζεται επίσης σε πέντε ενότητες). Η πρώτη ενότητα έχει τίτλο «Παραλλαγές στο εκ
κλησίασμα του εγγονού» και περιέχει έξι ποιήματα. Η δεύτερη ενότΊiτα έχει τίτλο «Στις γειτο
νιές των άστρων» και περιέχει πέντε ποιήματα. Η τρίτη ενότητα με τίτλο «Ένα τριφύλι για το
δεύτερο εγγονό» περιέχει τρία ποιήματα. Η τέταρτη ενότητα τιτλοφορείται « Η εμφάνιση του
δεύτερου εγγονού» και περιέχει πέντε ποιήματα άτιτλα που χωρίζονται με λατινικούς αριθ
μούς, επειδή η θεματική τους είναι πολύ συγγενική. Και η πέμπτη ενότητα έχει τίτλο
«Πορφυρές ευχές» και περιέχει επίσης πέντε ποιήματα.
Στα 24 αυτά ολιγόστιχα ποιήματα, πέντε έως ένδεκα στίχων, που έχουν μεταφρασθεί στα
ιταλικά από τον ελληνολάτρη συγγραφέα Michele I annelli, ο μεγάλος Έλληνας - ποιητής βρί-
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σκει τrιν ευκαιρία να συνομιλ:ήσει με τον νέο βλασtό τrις Κύπρου για τrιν πατρίδα, trιν ελευθε
ρία, τrιν ένδοξη ελλrινική ιστορία, τrιν Ορθοδοξία, τΙη.ν αγάπrι, τις ο μορφιές τrις Κύπρου, τις χα
ρές τrις οικογενέιακής ζωής. Του εύχεται:
Με ευχές
Τη'ν αυτοκρατορία του στίχου σού χαρίζω,

'
μ ελληνικούς αητούς,

φθογγόσημα απ ' την Κύπρο
κι απ' τq Βυζάντιο την νπέρμαχό μάς Παναγία.

Π όσοι

Μια 1;στορία πατρίδας, στη μιλιά σου
κι ας είvαι, μόνο ελληνικά φωνήεντα
από χαλκό της Κύπρον.

Ξανθή ευτυχία

·

·

και νάχει.ς δίπλα σου οδηγό, εγγονέ μου,
το Πνεύμα τον Χριστού,
μ ' ελληνικά ψηφία.

Π άμε
Πάμε για τους μεγάλους ουρανούς,
αγάπη μου, εγγονέ μαν; πάμε
για τις γαλάζιες εποχές,
πάμε για πράξεις καθαρές,
αγάπη μου εγγονέ μου,
για τα γαλάζια μάτια τον Θεού,
με τις απέραντες πλατείες τον κόσμον
να βρούμε Αγάπη και να δώσουμε,
αγάπη μου εγγονέ μου.

Παρακαλεί τον Κύριο και τrιν Παναγία:
Κύριε
Σον παραδίνω, Κύριε, αμόλυντο
κι ' ενάyγελο τον εγγονό μου
να τον ανακηρύξεις εύοσμο πολίτη
με γνώμη σταθερή κι ορθόδοξη,
αγωνιστή iον ελληνικού φωτός
που κατακόρυφα οδηγεί στο θρόνο σου.

ΠΙ

Την Παναγία εκλιπαρώ στο χώρο μας
να σου διδάξει την αyάπη της ζωής,
το υπέροχο ένδυμα της λάμψ'fί/ς,
τους καθαρούς συλλογισμούς,
τον έρωτα τον κάλλους.
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Του υπόσχεται :
Θα σ' αγαπώ
Θα σ ' αγαπώ, εγγονέ μου, στο ρυθμό των έξοχων Μαϊων,
τότε που αvνπόταχτα τον έφηβο μετρούσα
στης Λ ευκωσίας τα τείχη.

Τ ο έργο αυτό του Κύπρου Χρυσάνθη προκαλεί αισθητική συγκίνηση κ α ι ενυπωσιάζει τον
αναγνώστη για τον πλούτο της γλώσσας, την ξεχωριστή εικονοπλαστική τεχνική του δημιουρ
γού, που κατορθώνει όλα να τα τυλίγει με ένα ανέσπερο φως, αλλά κυρίως γιατί τα ασήμαντ α
και τα καθημερινά, παράλληλα όμως και τις υψηλές αξίες, την ιστορία και την Ορθοδοξία, τα
μετατρέπει σ' ένα λυρικό σύμβολο. Η πατρίδα και η θρησκεία, η φύση της Κύπρου, όλα τα μι 
κρά και τα μεγάλα γ ίνονται υλικά της τέχνης του και τα αναγάγει σε σύμβολα και αξίες με ηθι
κές προεκτάσεις. Αφού τα βυθίσει στις προγονικές ρίζες και τα αναβαφτίσει στη βυζαντινή μας
παράδοση τα ιδανικεύει, τα μυθοποιεί, τα ανάγει σε ιδέα, προβάλλει το όραμα του ελληνισμού,
'
ποιεί έργο εθνικό.
Το έργο αυτό είναι με τέτοιον τρόπο δουλεμένο ώστε γίνεται δίδαγμα και απόσταγμα. ζω 
ής. Είναι το δίδαγμα που ο ίδιος ο Κύπρος Χρυσάνθης ως καθηγητής και ως λογοτέχνης μετέ
δωσε και μεταδίδει στους Έλληνες της Κύπρου και αυτοί στα παιδιά τους. Με αυτές τις ιδέες,
με αυτά τα νανουρίσματα-τραγούδια μεγαλώνουν τα ελληνόπουλα της Κύπρου. Γι' αυτό στο
δεύτερο μισό του αιώνα γεννήθηκε στην Κύπρο και δεύτερη γενιά ηρώων με πρώτους τον Τάσο
Ισαάκ και τον Σολωμό Σολωμού, που έγινε ο σημαιοφόρος της ελευθερίας των λαών.
ΕΡΑΤΩ ΖΕΛΙΟΥ-ΜΑΣΤΟΡΟΚΩΣΤΑ

Π . Β . Π Α Σ Χ Ο Υ : 1. ΓυvαίκΞς της Ερήμου. Μικρό Γεροντικό Γ' . 2 ο Γέροντας και
άλλες αποκαλυπτικές ιστορίες.
. .

Τα δύο αυτά βιβλία του Π . Β . Πάσχου, των εκδόσεων «Ακρίτας», αναφέροντια στο βίο, τ ις
εμπειρίες και τα «Πιστεύω» χαρισματικών και αγίων Γερόντων και Γεροντισσών ( «Αμμάδων» ) .
Το πρώτο βιβλίο, 23 6 σελίδων ( 1 7 Χ 2 4 εκ. ) περιέχει 8 2 κείμενα, που βρήκε ο Π . Β. Π άσχος
στο υπ' αριθ. 5 1 3 χειρόγραφ() του 1 3ου αιώνα της Εθνικ:ής Β ιβλιοθήκης. Τα κείμενα αυτά είναι
μικρά, λίγες σειρές έως λίγες σελίδες, και τα συνοδεύουν δέκα εικόνες ολοσέλιδες και αρκετές
μικρότερες με μορφές « Αλλες σκαμμένες ά.πό τi)ν α-UστηρiJ άσκηση, και άλλες από τ-ήν άμαρτία.
'Όλες στραμμένες πρός τ-ήν Έλπίδα, f] λούσμένες από Έκείνο τό αiώνιο Φώς».
�

Το δεύτερο βιβλίο, 1 32 σελίδων (2 1 Χ 14 εκ.), περιέχει έξι κείμενα 1 6 έως 23 σελίδων. Στην
αρχή κάθε κειμένου υπάρχει σχετική έικόνα, η οποία καλύπτει περίπου το ήμισυ της σελίδας.
Τα κείμενα των δύο αυτών βιβλίων συνήθως εκφράζουν τις πνευματικές εμπειρίες αγράμ
ματων ως επί το πλείστον ασκητών και ασκητριών, ανθρώπων απλών που είναι κοντά στο Θεό
ή προσπαθειών να οδηγηθούν προς Εκείνον, γιατί νιώθουν ότι εκέί βρίσκεται η πραγματική
αξία της υπάρξεώς τους. Είναι άνθρωποι ξεχωριστοί, μοναδικοί, εξαιτίας της έμφυτης σοφίας
τους, της ψυχικής τους δύναμης, της θαυμαάτής εσωτερικής ισορροπίας τους, της αξιοπρέπειάς
τους, της αγάπης τους προς τον άνθρωπο, της αγιοσύνης τους.
,
Μιλούν απλά, λέγουν κουβέντες «γνήσιες» αληθινές που αγγίζουν τα βάθη της ψυχής και
των αμαρτωλών συνομιλητών τους. Μιλούν για την αθωότητα του Θεού, τον πόνο της ζωής,
την αδικία, τήν υπακοή, την ψυχική σωtηρία, την φvγή προς έναν κόσμο καλύτερο που δεν εί
ναι άλλος παρά ο κόσμος των μοναχών, η μοναστική, ή η ερημική ζωή.
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Κάποια κείμενα του πρώτου κυρίως βιβλίοιι αναφέρονται στις αρετές των μοναχών' στrιν
παρθενία, στrιν μετάνοια, Ίrιν τqπεινότπtα, τrιν ακtrιμοσύνrι. Άλλοι αναφέρονται σε πόρνες που
έγιναν μοναχές, σε λrιστές που έγιναν πρότυπα μοναχών, σε αγγέλους και δαίμονες, σε οράματα
και θαύματα, στrιν πάλrι ανάμεσα στrιν δαιμονική αμαρτία και τrιν αγγελική ζωή .
Η μορφή αυτών των κειμένων, κυρίως τωΝ συντόμων, είναι απέριττrι, rιθελrιμένα ίσως
αφρόντιστrι για να ταιριάζει με τrιν απλή και αυστηρή ζωή των ηρώων τους. Η γλώσσα, όμως,
έχει μια απαλότητα, μια μουσικόtητα που γοητεύει τον αναγνώστη, που ημερεύει τα πάθη, που
γαληνεύει την ψυχή. Την ψυχή, βέβαια, την γαληνεύει και το χαμηλόφωνο ύφος, η ισορροπημέ
νη υπα:ινικτικότη.τα και η αυθεντική αμεσqτητα που έχουν αυτά τα κείμενα.
Η μiγάλ:rι, όμως, αξία τους έγκειται στη βαθύτατη πνευματικότητά τους. Όταν, το μεγαλύ
τερο μέρος της σημερινής λογοτr:χνικής παραγωγής, αναφέρεται στα έργα και τ ις ημέρες της
βάρβαρης βαβiλικής και γεμάτης κτητικής απληστίας εποχής μας, έρχονται αυτά τα κείμενα και
μιλού� γ ία μια άλλη εποχή ήρεμη σαν την σιωπή, γεμάτη πατερική και ασκητική μαρτυρία, κατά
την οποία οι άνθρωποι έχουν τη συνείδηση του Θεού και όταν δεν την έχουν προσπαθούν να
την αποκτήσουν, αφού αγωνίζονται για την τελείώσή τους, για τrιν σωτηρία τους. Ακόμη τα κεί
μενα αtπά είναι γεμάτα από αποφθέγματα των αγίων Γερόντωv και Γεροντισσών ή των γνω
στών πatέρων της Ορθοδοξίας, όστως του Μ. Βασιλείου ο οποίος έλεγε: «Κάλλος aληθινόν και
ερασμιώτατον και μόνφ τψ τον ν.οϋν κεκαθαρμένφ θεωρητόν, τό περι τήν θείαν και μακαρίαν
φύσιν εστίν ! » .
. Ευχαριστούμε τον πολυσχιδή Χ.ογοτέχνη και πνευματικό άνθρωπο Π . Β. Π άσχο και γι' αυ
. τή την προσφορά του στην ελληνική λογοτεχνία.
ΕΡΑΤΩ ΖΈΛΛΙΟΥ-ΜΑΣΤΟΡΟΚΩΣΤΑ
κ Υ Π Ρ Ο Υ Χ Ρ Υ Σ Α Ν Θ Η : «Από τοv Εξώaτη της yης»

Οι φίλοι της λογοτεχνίας σε ολόκληρον τον ελληνικό χώρο τρέφουν μεγάλη αγάπη και
εκτίμηση για τον Κύπρο Χρυσάνθη και γ ια την προσφορά του στα Ελληνικά Γράμματα. Η αγά
πη και η εκτίμησή τους εκδηλώνονται με πολλούς και ποικίλους τρόπους. Με τιμητικές δ ιακρί
σεις, με εκδηλώσεις, με τη συγγραφή έργων για τον πολυμερή συγγραφέα, με τΎ�ν υποβολή υπο
ψηφιότητας για το Νόμπελ Λογοτεχνίας, με εκδόσεις.
Μ ια ωραία έκδοσrι με ποιήματα του Κύπρου Χρυσάνθη μας ήλθε πρόσφατα από την Αθή
να. Στη σειρά των εκδόσεων Αστρολάβος / Ευθύνη, που διακρίνονται για την ποιότητά τους,
εκδόθηκε ένα κομψό βιβλιαράκι 60 περίπου σελίδων με τον τίτλο «Από τον εξώστη της γης».
Στο βιβλίο αυτό, το εξώφυλλο του οποίου κοσμεί ένα ωραίο σχέδιο του Νίκου Χ aτζηκυ
ριάκου-Γκίκα, δημοσιεύονται προσεκτικά επιλεγμένα ποιήματα του Κύπρου Χρυσάνθη, τα
οπο ία δίδουν μια μικρή, αλλά εναργή εικόνα της ποιητικής του προσφοράς και δικαιολογούν
την θέση του στις πρώτες θέσεις της σύγχρονης ποίησης.
Τα ποιήματα χωρίζονται στις ακόλουθες εφτά ενότητες : Από το «Εξώστη της γης», Ανθο
λόγιο επικλήσεων, Ευπρεπείς συλλογισμοί, Χειραψία στο χαμένο παράδεισο, Στην αποικία του
φεγγαριού, Λυρικό δώρημα στους Δώρα και Μ ιχαλάκη Κυθραιώτη, Φωτεινές συνομιλίες.
Ο αναγνώστης των σύντομων αυτών ποιημάτων έχει την ευκάιρία να χαρεί τον πολύχυμσ
ποιητικό λόγο του Κύπρου Χρυσάνθη, τις ωραίες εικόνες και τα εύστοχα επίθετα, τον ορμητι
κό τόνο που διατηρείται αλώβητος στο πέρασμα του χρόνου, το λυρισμό και το προσωπικό
ύφος του ποιητή.
Οι στίχοι του δονούνται από αγάπη και υπερηφάνεια γ ια ό,τ ι ελληνικό, από οδύνη γ ια το
δράμα της πολύπαθης μικρής πατρίδας, από βαθειά πίστη στην Ορθόδοξη θρησκεία, από τρυφε
ρά συναισθήματα γ ια την οικογένειά του και από εκτίμηση γ ια τα φιλικά του πρόσωπα.
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Τα ποιi�ματα της συλλογής «Από τον εξώστη της γης», γραμμένα σε μερικές από τις πιο
ευτυχισμένες στιγμές της λογοτεχνικής δημιουργίας του Κύπρου Χρυσάνθη, δίδουν στον ανα
γνώστη την ευκαιρά να απολαύσει μερικά έργα ενός καταξιωμένου λογοτέχνη, ο οποίος συνεχί 
.
ζει ακάματος και αειθαλής την πολυετή και σημαντική του προσφορά στα Ελληνικά Γράμματ α.
Κλείοντας την παρουσίαση του βιβλίου «από τον εξώστη της γης» να αναφερθούμε στη
συμβολή των εκδόσεων Αστρολάβος Ι Ευθύνη στην προώθηση της Ελληνικής λογοτεχνίας κα 
θώς κι στην αγάπη και στην έγνοια τους για την Κύπρο.
Θ. ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ

Κ Υ Π Ρ Ο Υ Χ Ρ Υ Σ Α Ν Θ Η : « :Από τόv Ξξώστrι τfίς yiίς», (ποιήματα), έκδόσεις «Άστρο
λάβος/Εuθύνη», Άθήνα 1 996, σελίδες 64.
Ή ποιητική συλλογή τοϋ Κύπρου Χρυσάνθη μέ τον πρωτότυπο δσο καί λίαν ενδεικτικό
τοϋ περιεχομένου της τίτλο «ΆΠ6 τον εξώστη της γης» διαιρεϊται στίς ποιητικές ένότητες
«ΆΠ6 τον εξώστη Tiiς γης>>, «Άνθολόγιο Επικλήσεων», «Ε'Uπρεπεϊς συλλογ ισμοί», «Χειραψία
στο χαμένο παράδεισο», «Στi]ν ά.πο ικία τοϋ φεγγαριοϋ», «Λυρικό δώρημα στους Δώρα καί Μ ι
χαλάκη Κυθραιώτη» καί «Φωτεινές συνομιλίες».
Πρόκειται γιa σύντομα, λυρικά καί αlσθαντικa ποιήματα σέ εξομολογητικους καί f]ρεμους
τόνους, γραμμένα σέ ελεύθερη θεματογραφικi] ποίηση μέ λέξεις της χαθημερινης εκφορας πού,
δμως, μας χαρίζουν το θεσπέσιο Ο.ρωμα μια ανεπανάληπτης ποιητικότητας. Μιας ποιητικότη
τας που επιτείνεται απο τίς, πράγματι, ανυπέρβλητες εlκόνες που μας χαρίζει καί απο τi]ν
ατμόσφαιρα που δημιουργεϊ μέ αληθινή, μάλιστα μαεστρία ό χαλκέvτερος αυτος τιτάνας τοϋ
ποιητικοϋ λόγου.
Θεματογραφικa τον διακατέχει μιa βαθειa νοσταλγία γ ιa τa χαμένα πια χρόνια της νιό
της. Γι' αuτό, κάπου, τa ποιήματα α-Uτa μοιάζουν καί σaν απολογισμός ζωης τοϋ χθόνιου, ταξι
δευτη που φθάνει πιa κοντά στο τέλος τnς όδοιπορίας. 'Ένα τέλος που το αποδέχεται μέ στωϊ
κότητα, θάρρος καί αξιοπρέπεια, δπως άρμόζει στους ανθρώπους που πάντοτε εκαναν το
καθηκόν τους καί εχουν αναπαυμένη τi]ν συνείδησή τους. Π ράγματι, ό Κύπρος Χρυσάνθης βρί
σκεται στi]ν παροϋσα συλλογi] πέρα απο τα εγκόσμια καί γεμάτος πραότητα μας μεταφέρει μια
f]ρεμη καί κατασταλαγμένη γνώση τοϋ κόσμου. Ώστόσο, συχνά, τa ποιή ματά του γίνονται
σπονδi] στi]ν ελπίδα και μαζί μ' ενα μόλις διακρινόμενο ερωτισμό φανερώνουν τον ασίγαστQ
πόθο ζωnς που τον διακατέχει. Ή πίστη τοϋ Κύπρου -Χ,ρυσάνθη - βαθειa καί αταλάντευτη, τον
όδηγεϊ στi]ν Χριστιανικi] αγάπη προς τόν, εν ε-Uρείq. εννοίq., πλησίον, δηλαδi] γ ιa τον καθόλου
0.νθρωπο. Τρυφερός καί φυσιολάτρης, ό ποιητής μας, φανερώνει τi]ν aδολη ψυχή του σέ δλο
της το μεγαλεϊο, χαρίζοντάς μας lδανικa καί εlδυλλιακa τοπία μέσα απο τi]ν προοπτικi] τf]ς
προσωπικf]ς του οπτικi'jς καί ετσι αναθερμαίνει τi]ν πίστη μας δτι ύπάρχει ακόμη ποίηση σ'
αuτον τον τόπον. Κι δτι δέν χάθηκε, ακόμη, το παιγνίδι. 'Όμως, το σπουδιαότερο κομμάτι τf]ς
ενταϋθα θεματικf]ς τοϋ Κ1Jπρου Χρυσάνθ:ιη εlναι α1Jτ6 που αναφέρεται στi]ν ΚύΠ@Ο. 'Έκδηλη
εlναι ή αγάπη του γιa τi]ν Μεγαλόννησο καί βαθυς ό πόνος του γιa τ'Ιlν κατοχτη τοϋ40% τοϋ Κυ
πριακοϋ εδάφους, μέ δλα τa επακόλουθά της, απο τ ίς ορδές τοϋ «Άττίλα». Ή αδάμαστη
Έλληνικi] ψυχή του ύμνεϊ τi]ν ελευθερία καί τi]ν διαχρονικi] παρουσία της φυλf]ς μας στο νησί
της Άφροδίτης, καί μας παρουσιάζει έναργέστατα δλα τa στοιχε�α τf]ς Έλληνικότητος.
Σ' ενα μεγάλο ποιητi] σaν τον Κύπρο Χρυσάνθη το νa κάν�:�ς βιβλιοκριτικi] εlναι
ίεροσυλία. Άπλa σκύβεις καί τοϋ φιλaς το χέρι καί, έμπνεόμενος απο το εργο του, ύπόσχεσαι
νa μi]ν ά.ποβοϋν Επί ματαίφ οί θυσίες τοϋ Τάσου Ίσαaκ καί Σολωμοϋ Σπ. Σολωμοϋ οχι μόνο
στi]ν αίματόβρεκτη αiJτi] εσχατιά της Έλλάδος αλλά καί του δπου γης Έλληνί,σμοϋ.
ΓΙΩΡΓΟΣ Π ΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Γ Ι Α Ν Ν Η Σ Γ Α Λ Α Ν ο Σ : «Φύλλα ζωής» (ποιnματα), Αθnνα 1 996
Ο Γιάννης Γαλανός στο βιβλίο του «Φύλλα ζω�ς>> αρχίζει με ένα πρόλογο, στον οποίο μι
λά πολύ απαισιόδοξα για την ποίηση ως «ξεπερασμένη υπόθεση μια υπόθεση χαμένη» και για
τους ποιητές και τους κριτικούς, οι οποίοι «για τίποτε δεν πονούν». Και προχωρεί στις· ποιn
σεις του σε πεζό ρυθό (δυο τρία .έχουν η1ν έμμεtρη μορφi�) .
Πολλά τα ποιnματα (έτσι τα χαρακτηρίζει) με τ ο ν πεζό ρυθμό. Με αστερίσκο στα περιεχό
μενα του βιβλίου χαρακτηρίζει όσα ποιnματα θεωρεί καλύτερα αισθητικά, ενώ τα άλλα (που εί
ναι πολύ περισσότερα) τα έγραψε γιατί αξίζουν για κάποιες «μαρτυρίες» που κλείουν. Είν'
αλnθεια πως μερικά ποιnματα στέκουν αισθητικά μέσα σε μια απλότητα και ειλικρίνεια. Τα άλ
λα (τα χωρίς αστερίσκο), στην πραγματικότητα είναι σύντομες απόψεις του για πρόσωπα, κινn
σεις ii επεισόδια: μιλά για ποιητές,,για τη μοντέρνα ποίηση, για τόπους και άλλα. Πάντως, αυτά
ενδιαφέρουν ως γνώμες και θέσεις. Εδώ μεταφέρεται ένα ποίημα του καθαρώς αισθητικού κύ
κλου :
Ήταvε όμορφrι

Ήτανε όμορφη. Και nταν σαν ένα φως που όλο με κατάκλυζε. Σαν ένας άνεμος που μ' είχε
όλον συνεπα ' ρει, Και όλο μέσα στο μυαλό μου στριφογύριζε. Και όλο μέσ' τα μάτια μου φτε
ροκοπούσε. Κι ό,τι να σκεφτόμουνα nταν γι' αυτn. Όπου κι αν πnγαινα αυτn είχα στο νου. Αυ
τn ζητούσα. Σαν να ' χα μόνο γι' αυτn γεννηθεί. Σαν να μ' έπλασε ο Θεός γι' αυτn στον κόσμο.
( 1 9. 1 0. 95 )
ΚΥΠΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ
1 995 . Σ ελίδες 1 07

Ε.

Κ Α Τ Σ Ι Γ Ι Α Ν Ν Η : «Άγvώστον Διαμοvijς»

-

ΧΡΥ ΣΑΝΘΗΣ

Ποιnματα, Άθnνα

Ό Χρήστος Ε. Κατσιγιάννης εχει μια καρποφορία στi]ν ποίηση . Ταυτόχρονα και μια
μακρα θητεία άπό τi]ν πρώτη εκδοση τών ποιημάτων του «Τα 'Επιτρεπόμενα» Άθnνα 1 972 .
'Ύστερα άπό τi]ν κυκλοφορία τοϋ θαυμάσιου J3 ιβλίου του «Ή Άποκάλυψη τοϋ 'Ιωάννου» με
τό άρχαϊο κείμενο και άπόδοσn του στο σύγχρονο άπλοελληνικό σκηνικό λόγο, εκδοση
«Π εργαμηνiJ», Άθi�να 1 99 1 καθώς uστερα άπό τα βιβλία του «Ό θάνατος τοϋ καλοκαιριοϋ»
Άθnνα 1 992, «Ποιnματα» 1 972- 1 992, Άθnνα 1 993 και « Μοναχόλυκος» - Π οιnματα, Άθnνα
1 994 ερχεται με τό δέκατο ενατο βιβλίο του «Άγνώστου Διαμονής» Π οιnματα Άθnνα 1 995 , να
προσθέσει στο μακρυ κατάλογο τών βιβλίων του άκόμα ενα μ' ενα νέο κύκλο ποιητικής
εμπνευσης.
Άρκετες φορες στο παρελθόν εlχαμε Επισημάνει πώς τίποτα σχεδόν δεν διαλανθάνει της
προσοχής τοϋ Χ.Ε.Κ. Οuτε τα μικρά, τα άπαρατiJρητα άπό πολλους της ζωης μα οuτε και τα με
γάλα. 'Όλα f] ευαίσθητη γραφίδα τοϋ ποιητή-πρόσφυγα άπ' τiJ Μικρασία, που ποτε δεν τον χώ
ρεσε f] «στενόχωρη Άθnνα», τα παρατηρεϊ και τα μεταπλάθει σε ποίηση .
Ό Κατσιγιάννης έχει τον τρόπο κ α ι τό πρόσωπικό uφος της γραφής του. Συνεκτικός,
ποτε σχεδόν έρμητικός, άλλοτε ειρωνικός η δεικτικός, άλλοτε γλυκυς και . λυρικός δίνει .
άκούραστος, εtλικρινi]ς τό δικό του στίγμα. Πάντα με τi]ν lδια Τεχνικi� στi] γραφi� του.
Σ ' αυτό του τό Β ιβλίο «Άγνώστου Διαμονής» γ ια δσους έργάτες τοϋ λόγου που γνωρί
ζουν τους πρόσφατους πνευματικους άγώνες τοϋ ποιητή που τόν άνάγκασαν μη μπορώντας
άλλο <<μακρια άJtό φίλους και δικους / έδώ στο άνi�λιαγο παλιό Ναύπλιο» να ζεϊ «ΥΕρημο μο
ναχόδεντρο / σ' άδεντρο ξέφωτο βουνάκι / σπουδάζει όλοένα και μίλα / φεγγαροχτυπημένος τό Λόγο της Σ ιωπής του» (ποίημα : Φεγγαροχτυπημένος σελ. 54).
-
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Μέσα από τούς στίχους <'χρκετων ποιημάτων βλέπεις τήν πίκρα και τήν όργή, θά λέγαμε
τοϋ ποιητΤϊ, γιά όρισμένα «Πνευματικά κατεστημένα» πού δυστυχώς ποτέ δέ λείπουν. Αυτή τήν
πίκρα κι'· αυτή τήν όργή τή βρίσκουμε στά ποιήματα «Παλιό Ναύπλιο» σελ. 77, «Ή Ε:βδομη
ήμέρα» σελ. 80, «Γράμμα σέ φίλους» σελ. 84.
Ό αυτοεξόριστος θά λέγαμε ποιητής, εκεϊ στό Ναύπλιο, στήν Ίωάννου Ζυγομαλα 5 2 , πού
κατοικεϊ δέν ξαποστένει. Στό ποίημα «καλa εlμ' εδω» στή σελ. 56 γράφει:
«Καλά εlμ ' έδω. Καλά εlμ ' έδω.
Βέβαια
aν βγω νά πάω στήν πολιτεία
πρέπει νά κατεβω έκατόν δέκα σκαλιά. . .
Καλά εlμ ' έδω. Καλά εlμ ' έδω.
Καθrιμερνά fιλιογιορτή.
Καθrιμερνά σελrινοφως.

Κράταμ ' έδω κοντά σον Ποίτισrι. . .
σέ τοϋτο έδω τό aνεμόκαστρο
νά σέ λατρεύω, νά σέ προσκννω
νά σέ aγαπάω».

Σ ' αυτή τήν ποιητική συλλογή του ό Χ.Ε.Κ. έχει θά λέγαμε συμβιβαστεϊ, δσο νιώθει πώς ή
ζωή κάπου τελειώνει μέ τό θάνατο . νΕτσι στό ποίημα «Άντάρτης 'Ερημίτης» στή σελ. 1 04 μιλά
ει και γιά τή ζωή, μιλάει και γιά τό θάνατο:
«Μέ τσάκισες, δέ λέω, μέ σύντριψες.
,
'Όμως κι έγώ σέ aποκάλ νψα
σέ φανέρωσα, σέ ξεσκέπασα
σέ έδειξα, Ζωή, όλόγνμνrι
δσο περισσότερο τό μποροϋσα.
�Αν κάποτε άοπλος σοϋ δόθrικα
σέ πάλεψα καί θά σέ πολεμω
ως μέ τόν πλέριο αφανισμό μον.
Θά μέ πλερώσεις aκριβά!
Ζωiι
ωσπον νά άέ χαλογνωρίσω.
Ξέρεις
aπ' τiι στιγμή πού σπίτωσα
τό θάναiο έvτός μον
Ζωiι
δέ σέ φοβaμαι διόλου».
-

'Όσο θa λέει «τό Λόγο τnς Σ ιωπnς του» εκεϊ αυτοεξόριστος στό Ναύπλιο κι' δσο κι δ.ν στή
σελ. 42 γ.ράφει «δτι τοϋ λείπει μιά χελιδονοφωλιά» εμένα ή σκέψη μο1'J πάντα θά τριγυρνά στό
Άθηναϊκό διαμέρισμά τοu στιlν πολύβουη Άθήνα δπου τον γνώρισα, Κρίτωνος 6, δπου τό τζά
κι του εκεϊ κοσμοϋσε μιa γύψινη ώραϊα χελιδονοφωλιa πού έφερνε τiJν aνοι/;111 δλες τίς εποχές
μές τήν καρδιά του. Κι' δ.ς f]ταν τά τελευταϊα του χρόνια «Μοναχόλυκος». νΕστω «μοίρα καλή;
Μοίρα κακή;» τόν έφερε στό Ναύπλιο «νά στήσει τή στερνiJ φωλιά τους».
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΟΥΣΗΣ
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Χ Α Κ Ω Β Ο Υ Ρ Η Γ Α : «Χειρόγραφα σέ τιμή ερημιάς» 'Αντίκυρα - Λιβαδεια 1 996 '
Άπο τi] χιλιοτραγουδημένη ίστορικi] γfι τfις λιβαδειας εφτασε στα χέρια μου ή νέα ποιη
τικi] συλλογi] τού δόκιμου Jtοιητfι, φίλου-δμότεχνου χ:. 'Ιάκωβου Ρήγα. Το βιβλίο αυτό είναι για
τον ποιητή μας ή όγδοη ποιητική του γέννα. 'Έχουν προηγηθεί αυτrις τnς εκδοσης Ο.λλα έπτα βι
βλία.
Πολλαπλfι ή χαρά μου aπό τi]ν ποιητική, δπως τi]ν ονόμασα γέννα τού ποιητfι . Το νέο του
τέκνο, στ' aλήθεια μας εχει δώσει μεγάλη χαρά. Ή μια πρώτη aνάγνωση ένός έκάστου ποιήμα
τος μας κάνει να πιστεύουμε πώς σ' αυτό το βιβλίο ό Ι.Ρ. μας παρουσιάζει τον aνθό της πνευ
ματικης του δημιουργίας. Ποίηση ώριμη, πολυ πιο συνεκτικi] aπό το προηγούμενό του μέ τόν
τίτλο «Έτερογενfι και Έτερώνυμα» 1 995 που είχε πάλι ti]ν εiJγενικi] καλωσύνη να μας ταχυ
δρομήσει.
-

Ποίηση λυρική, πηγαία, μέ νεύρο στον κάθε στίχο. οικονομία λόγου, κάτι που πρέπει να
σφραγίζει τον γνήσιο ποιητικό μας λόγο που ώφείλει νάναι συνεκτικός. Ή aφορμiJ - αιτία της
γέννησης κάθε ποιήματος κι' ενα ξεχωριστό διαφορετικό κέντρισμα.
πριν δώσουμε πιο κάτω μερικα δείγματα γραφης θα θέλαμε να πούμε πώς ή δλη συλλογή,
9 1 σελ�δες, χωρίζεται σέ tέσσερις ποιητικές ένότητες: «Σημάδια», «'Αντιθέσεις στο σούρωΠΟ»,
«Έπι της Αiθούσης», «Πυρρίχια».
Δίνουμε το πρώτο δείγμα γραφης aπό τi]ν ένότητα: «Σημάδια» στi]ν όποία πρωτοτυπεί.
Δίνει πρωτα eνα τέτράστιχο δικό του ποίημα μέ ψιλογράμματη γραφi] και που μ' αυτό θέτει eνα
θέμα. 'Ύστερα μέ το κύριό του ποίημα δπου φέρει και τi] σχετική του επιγραψή - πάντα μέ κε
φαλαία - δίνει το κυρίως ποίημα aλλα και τα δυο μαζι ποιήματα, πρώτο και δεύτερο, συναπο
τελούν μια και μόνο ποιητικi] ένότητα-εικόνα:
Γυρίστε πίσω αδερφοί, αφιππεύσατε τόv δλεθροv.
Ό οvραvός θά σάς δικαιώσει σήμερα, πρώτη τοϋ Μάη
:Α φοϋ ζυγιάσει τίς συγγvωμες σας, αφοϋ ακούσει τά παιδιά.
Γυρίστε πίσω αδερφοί, f] κόρη τοϋ ώραίου μεσοπέλαγα καρτερεϊ.

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΕΣ
Εlχε γιομίσει ασημέvια μυγάκια
ό οvραvός
δταv ξαvαγύρισαv τά χελιδόvια.
Τά παιδιά, κρέμμασαv τίς σάκκες τους
ψηλά,
στού φεγγαριοϋ τό χαγιάτι
καί σκορπισμέvα στά χωράφια
μάζωχvαv σέ στεφάvι τά δvειρα.

Ό πο ιητi]ς στο πιο πάνω ποίη μα, μέ aφορμiJ τi] μέρα της Π ρωτομαγιάς, βρίσκει aφορμiJ
να στείλει το μήνυμά του. Μήνυμα φιλίας και εtρήνης σ' δλους τους αδελφούς του της γης.
« Γυρίστε π ίσω αδερφοί, aφιππεύσατε τον όλεθρον» . Μέ τον ερχομό της .,,Άνοιξης, μέ το ξανα
γύρισμα των λεχιδονιων, μέ «τα παιδιά, που κ.ρέμμασαν τις σάκες τους Ι ψηλά, Ι στού φεγγα
ριού το χαγιάτι» μέ τα «όνειρα», μέ τα παιδια που θέλουν να ζήσουν, τα παιδια που μισούν τον
όλεθρο. Π ' aγαποϋν τi]ν Εtρήνη πούναι και τ' ουρανού εντολi] μέ βασικό της στήριγμα το Θεόσ
δωτο «Άγαπατε aλλήλους».
'Ωστόσο θα θέλαμε να παραθέσουμε κι' ενα δεύτερο ποίημα aπο τi]ν τελευταία ένότητα
«Πυρρίχια», που το εχει ξεχωρίσει και δ tδιος δ· ποιητ'iJς και το βάζει στο όπισθοεξόφυλλο τοϋ
βιβλίου του. Είναι το πο ίημα «ΑΥΤΟΧΕΙΡΙΑ» <'χπο τή σελ. 77:
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ΑΥΤΟΧΕΙΡΙΑ
Κι ' δταν έλθει ή κρίσιμος ώρα
τfjς άλήθειας
κι ' Ξγώ απουσιάζω,
δταν τελειώσουν οί έτοιμασίες
γιά τό Δεϊπνο τό Μυστικό,
κι ' Ξγώ λεύτερος άλλον τρέχω,
συνεχίστε.
Μοιράστε τόν οlνον καί τόν aρτον
κατά συνείδτιστι,
πλύνετε άλλοδιαδόχως τούς πόδας σας
ύποκρι νόμενοι.
Μiιν δμως αμελήσετε
στήν καρέκλα πού μοϋ ανfjκε,
ν' άπλώσετε τό παλαιόν φθαρμένο
ύποκάμισό μου
μέ τούς λ υωμένους αγκώνες
καί τό φοβερόν aνοιγμα
στό μέρος τον στήθους
απ' δπου πέταξε f] ψυχή.
'Ύστερα, μοιρολογεϊστε δυνατά
γιά τiι δική σας ψυχή,
πού άκόμα παραμένει φυλακισμένη.

Ό ποιητi]ς πικραμμένος λέει, εξω απο τα δόντια, «έν πλήρη συναισθήσει καί θυμψ» , θ,α λέ
γαμε «Εν αληθείq.» το λόγο του. "Όντως σ' αuτο ύπάρχει Ενας φορτισμος αλλα ταυΈόχρονα καί
μια Cι.ρση τοϋ ποιr�τικοϋ λόγου. «Ή καρέκλα» που ανηκε στον ποιητiJ καί πού δικαιωμα:ηκα τοϋ
ανηκε. «Το παλαιον φθαρμένο ύποκάμισό του Ι με τούς λυωμένους αγκώνες Ι καί το φοβερον
Cι.νοιγμα Ι στο μέρος τοϋ στήθους Ι απ' δπου πέταξε f] ψυχή». Ό ποιητnς πού δέν θέλει στο
έξόδιο του ταξίδι να τον κλάψει κανείς, στέλνει το μήνυμά του στούς αποδέχτες, αλλα παράλ
ληλα μας κάνει απολύτως κοινωνούς του δικοϋ τον συναισθήματος.
Θaταν ώστόσο μεγάλο μας σφάλμα να μi]ν ποϋμε πώς σ' αuτi] τi]ν ποιητίκ:ή συλλογιΊ τοϋ
Ι.Ρ. πού τόσο εχει αγγίξει τi]ν .ψυχή μας πώς δεν ύπάρχουν καί Cι.λλα ισοδύναμα ποιήματα. Μ.έ
σα i'χπο το στίχο του μερικές φορές εχει γραφιΊ προφήτη σαν διαισθάνεται τi]ν ελευση
επερχομένων δεινών.
«Ό μάνtτις, κρατάει αποστάσεις
Βλέποντας στό 'Ερέχθειο
τών μελλούμενων
νά παράμονεύουv χρόνια
δίσεχτα,
άvίκανοι εξουσιαστές
vά σrιμαδεύοvv τό Βίο μας
μέ ρι:ιtές φθι vοπώροv,
vά θρυμματίζουv tό πλijθος
των στοχασμών
μέ λοΟ-tάρια ίδιοtέλεια
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μέ γκασμέδες σχοπιμότητας
νά βεβηλώνουνε λέηλctτώντας
των προγόνων μας τQύς τάφους

(Ποίnμα «ΕΡΕΧΘΕΙΟΝ» ά.πόσπα σμα aπό τn σελ. 75) .
-

Στίχοι φοβερο ί. Ό ποιητi�ς μέσα ά.πο τi�ν ερημία των στόχασμων του, δίνοντας τά
«Χειρόγραφα σέ τιμi� ερημιάς», μας λέει aλήθειες. Μάντης, καλύτερα σωστός, Β ιβλάτωρας
άγρυπνος, ζητθ. νά μας προστατέψει σάν "Εθνος aπο «ανίκανους εξουσιαστές / πού σημαδεύ
ουν το . βιός μας» ρίχνοντας πρωτα σέ φοβερά χάλια τi,':> βιοτικό μας επίπεδο και φέρνοντας
ό.ργά μά σταθερά τii χώρα σέ σημεϊα ύποταγης σέ εχθρούς « Βέβηλους». 'Εχθρούς «Ο ού μii γέ
νοιτο» ποτέ «μέ λοστάρια», μέ «γκci.σμάδες» νά ερθ0υν απο τi�ν ανικανότητα και τον διχασμο
των κυβερνώντων νά φέρουν τii βεβήλωση και σ' αύτούς των «προγόνων μας τούς τάφους» .
Θaταν τέλος παράληψη ν ά μi�ν ποϋμε κλείνοντας πώς ό Ι . Ρ . είναι ό ποιητi�ς πού δέν μηδε
νίζει τa πράγματα. Μέσα απο τον ά.δρο ποιητικό του λόγο ετσι δπως αρθρώνεται διαφαίνεται
καθαρώτατα ό ποιητής τοϋ 'Επέκεινα. Αύτο το αφήνει νa διαφανεϊ στο ποίημα «ΦΤΕΡΟΥΓΕΣ»
σελ. 85 : Λέει:
«Μόνον ii ψυχi� aναλλίωτη Ι πετάει ψηλά. έλεύθερη Ι της έχουν απομείνει σώες Ι οί φτε
ροϋγες / γιά το μεγάλο ταξίδι» .
. Μέ τi�ν καινούργια χρονιά, 1 996 εύχόμαστε όλόψυχα στον όμότεχνό μας ποιητi� ύγεία,
χαρά καί νέα π ιο wριμη καρποφορία. Τυχεροι δσοι μποροϋν νά �Lσδύσουν στο βαθύτερο νόημα
της ώραίας γραφης του.
ΓΙΩΡΓΟΣ Π ΕΤΟΥΣΗΣ

Μ Ι Χ Α Λ Α Κ Η Μ Α Ρ Α Θ Ε Υ Τ Η : «Το προσφυγόπουλο της Κύπρου» (Χρονικό)
Τον Μιχαλάκη Μαραθεύτη, Διευθυντή στην Π αιδαγωγική Ακαδημία iης Κύπρος, τον
έχουμε ξαναδεί μ' ένα θεατρικό του (Οικογένεια Νόντα) πολύ παλιά, πριν . . . δώδεκα χρόνια
( 1 984) κ' είχαμε εχτιμήσει το ρωμαλέο του γράψ ιμο. Σήμερα θαν τόνε, ξαναδούμε μ' ένα χρονικό του απ' τη σκλαβιά του Νησιού απ' το φοβερό Αττίλα, μ' ένα συγκλονιστικό κείμενο απ' την
απόβαση των βανδάλων, κάτου απ ' τ' αδιάφορα βλέμματα των Ευρωπαίων συμμάχων και τη
σκλαβιά του Νησιού, εδώ κ' εικοσιδυό χρόνια. Σαν εκπαιδευτικός ο συγγραφέας θα μας δόσει
ένα κείμενο με ήρωες μικρά παιδιά. Είναι γραμμένο με απλότητα λόγου, έτσι, που να γίνεται
κατανοητό κι από μικρούς αναγνώστες. Σαν παραμύθι κυλάει ο λόγος του : οι αγροτικές σκηνές
που ξετυλίγονται στη μικρή, αγροκατοικία, οι γιομάτες αμεριμνησία ολοζώντανες περιγραφές
για τα παιδιά κ' η αγωνία για τους μεγάλους που ψυχανεμιζόντανε τα γεγονότα καθώς ραγδαία
εξελισσόντανε στην Ελλάδα, που στέναζε κάτου

απ '

την πατούσα της Χούντας. Ό μως πάνου σε

κείνες τις ανήσυχες ώρες, ακουστήκανε ο ι πρώτοι βομβαρδισμοί

απ '

τη θάλασσα. Η απόβαση

στο νησί είχε αρχίσει. Οι βοσκοί φύγαν απ' τα κοπάδια να πάνε να υπερασπίσουνε την πατρίδα
τους. Ο μικρός Τάκης που δεν ήξερε τί θα πει «Πόλεμος», «πρόσφυγας», ρωτούσε γ ια όλα τού
τα με περιέργεια κ' ενδιαφέρον. Κι όλ' η ο ικογένεια αποφάσισε να πάρει, το δρόμο της προ
σφυγιάς, για ένα άλλο χωριό, προσμένοντας και τον πατέρα απ' τη στάνη: Ό μως, μήτε κείνος
φαινότανε, μiJτ' αυτοί μπορούσανε να γυρίσουνε στο χωργιό, ναν τόνε ξαναβούνε, να πέσει ο
Τάκης στην αγκαλιά του.

·
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Ο ι θλιβερές μέρες της προσφυγιάς συνεχιζόντανε. Ο ι εικόνες της δίνονται απ' το συγγρα
φέα πολύ παρασταtικά, που μας συγκλονίζουν. Οι Τούρκοι μπαίνουνε και σ' άλλα χωρ ιά. Το
δράμα των ξεσπιτωμένων κορυφωνότανε. Ο μικρός Τάκης με τ' &.σπρο αρνάκι που του χάρισε
ο πατέρας στο μαντρί τη μέρα των γενεθλίων του, πέρναγε τις μέρες του καθισμένος στα σκα
λιά του σπιτιού κ' έκλαιγε απελπισμένος. Κι όταν βλέπεις τους μεγάλους να υποφέρουν απ' τα
δεινά τόυ πολέμου, θλίβεσαι και συμπάσχεις . Μα, όταν βλέπεις τα μικρά παιδιά να θρηνούνε,
με την απορία και την τρομάρα στ ' αθώα τους ματάκια «Γιατί» να βασανίζονται έτσι ανέφται
γα, γιατί ν' απλώνεται η δυστυχία και το θανατικό γύρο τους και να χύνεται τόσο ανθρώπινο
αίμα άδικα, ο σπαραγμός της ψυχής σου είν ' αφάνταστος κι αναβλύζουν οι κατάρες απ ' την
καρδιά σου ενάντια στους υπεύθυνους. Οι σελίδες του Μιχ. Μαραθεύτη είναι συγκλονιστικές
κι αφηγούνται τα βάσανα και τις πίκρες ενός αθώου κι ανήξερου μικρού παιδιού, που η παρα
φροσύνη των μεγάλων έσπερνε γύρο του τον όλεθρο και την καταστροφή . Κι ο πόνος και το
παράπονο του μικρού παιδιού ραγίζει τις καρδιές μας, ενώ για των μεγάλων τα . . . παραγκωνί
ζει καμιά φορά η . . . αδιαφορία μας. Η ταλαιπωρία της οικογένειας του Τάκη θα συνεχιστεί. _ Κά
ποιο πρωινό τ' Αυγούστου θα ξαναρχίσουν οι βομβαρδισμοί, που θ' αναγκάσουμε την οικογέ
νεια που τους φιλοξενεί και τη δ ική του να εγκαταλείψουνε μ' ένα φορτηγό του μαστρο
Μιχάλη το χωργιό και, να ξενυχτίσουνε στο δάσος. Αλλά και το θέμα του επισιτισμού δεν ήταν
εύκολο ν' αντιμετωπιστεί, αφού τέσσερες στους δέκα κάυοικους είσανε πρόσφυγες. Θα βρίσκα
νε κάθε μέρα τ' αναγκαία ή θαν τους θερίζε η πείνα; Γιατί ο πόλεμος σέρνει μύρια κακά πίσω
του . . .
Τ' απόγιομα φτάσανε τ' αυτοκίνητα του Ερυθρού Σταυρού και μοιράσανε τρόφιμα. Για
πρώτη φορά ο Τάκης έμαθε τί 'νε ο Ερυθρός Σταυρός κι όταν μια κυρία του εξήγησε, δήλωσε
αποφασιστικά πως, όταν μεγάλωνε θα δούλευε στον Ερ. Σταυρό. Την άλλη μέρα φτάσανε κι
άλλ' αυτοκίνητα με δοκάρια και τέντες. Σε λίγες μέρες στηθήκανε αντίσκηνα και δημιουργήθηκε
ένας καταυλισμός για μια πιο ανθρώπί,νη συμβίωση των προσφύγων. Ακόμα, ο Μιχ. Μαραθεύ
της θα μας μιλήσει για τους ξένους που ήρθανε να επισκεφτούνε τον καταυλισμό, να εκφράσου
νε τη . . . συμπάθειά τους, μα ουσιαστικά «ήλθον, είδον και απήλθον». Οι δυνατοί της γης, μείναν
ασυγκίνητοι και παραμένουν ακόμα απ ' το δράμα της κατοχής του μεγάλου κοματιού της δυ
στυχισμένης Κύπρος μας. Ο βάρβαρος Αττίλας δεν πρόκειται να ξεριζωθεί απ' το βασανισμένο
Νησί, όσο τα μεγάλα συμφέροντα των «δήθεν» συμμάχων μας συγκρούονται. Στον καταυλισμό
στi]θηκε σχολείο, μ' απ' τους παλιούς συμμαθητές του Τάκη μόνον ο Αντρέας φοιτούσε σ' αυ
τό, που κ ί αυτός έφυγε αργότερα για την Αυστραλία. Γιομάτες συγκίνηση οι σελίδες 66 και 67.
Ο συγγραφέας ξέρει να συγκινεί τις παιδικές ψυχές, μα και των μεγάλων. Στις σελ. 67-74 tα
παιδιά αρχίζουνε να 'χουν απορίες για το Δίκαιο και τον τρόπο εφαρμογής του απ' τις σύγχρο
νες κοινωνίες κι απ' τους δυνατούς της γης. Κ' υπάρχει έν' απλοϊκό γράμμα του Τάκη σ' όλους
τους ανθρώπους του πλανήτη μας, που πρέπει να συγκλονίζει όλες τις καρδιές των πολιτuσμέ
νων λαών, στη σελ. 74 .
Ξαφνικά, άστραψε η χαρά κ' η ευτυχία στην ψυχή του μικρού Τάκη. Γυρίζοντας μια μέρα
απ' το σχολείο, είδε γιομάτο το αντίσκηνό τους από κόσμο. Ο πατέρας είχε επιστρέψει. Γιομά
τοι ευτυχία ριχτήκανε ο ένας στην αγκαλιά τ' αλλουνού κι όλοι y6ρο τους κλαίγανε από χαρά.
Κι ο Τάκης έμαθε τότες πως, κοπάδι, σπήtι και μαντριά είχανε αλλάξει χέργια. Τους τα πήρανε
όλα οι Τούρκοι. Όμως, δεν τους έλειψε η Ελπίδα: «Όταν ξαναγυρίσουμε στο χωργιό, όλοι μας
θα δουλέψουμε για να ξανακάνουμε ό ,τι μας πήραν», είπε ο πατέρας. Είκοσι δυο χρόνια πρό
σφυγες. Και δεν ξαναγυρίσανε στ ' άγια χώματά τους. Π ρος δόξαν όλων των . . . :ιτολιτισμένων
Λαών τnς γnς, του Ο.Η.Ε. τnς Ε.Ε. Σε λίγο μπαίνουμε στα 2.000 χρόνια απ' τn γέννηση το� Κή-
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ρυκα της Αγάπης της Ανθρωπιάς και της Αδερφο<;rύνης. Και κείνες ο ι επιταγές Το:υ : «Ειρήνη
_
Υμίν» και «Αγαπάτε αλλήλους, τί απογίνανε; Χαθήκανε,. δυστυχώς, στη διαδρομή των δυο χι
λιάδων χρόνων. Κι ο άνθρωπος ξαναγυρίζει στη ζούγκλα: Η ΟΜΟ, H O M I N IS LUPUS», όπως
είτανε και στην εποχή των σπηλαίων. . .
ΔΗΜΟΣΘ ΕΝΗΣ ΖΑΔΕΣ

ΤΟ «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ XPQNIKO»
Ι. Τα επαναστατικά κινήμα�α των υπόδουλων Ελλήνων κατά την Τουρκοκρατία ( 1 45 31 82 1 ) υπήρξαν πολλά, αν και διέφεραν ως προς την ένταση και το μέγεθος. Μεταξύ αυτών και
ο ι επαναστατικές προσπάθειες του Μητροπολίτου Λαρίσσης και Τρίκκης Διονυσίου Β' στα
1 600 και 1 6 1 1 , που ε'){.δηλώθηκαν στην Ήπειρο. Ωστόσο, αμφότερα χcμρίς οργάνωση και έξωθεν
βοήθεια (Βενετία ή Ισπανία) κατέληξαν σε παταγώδη αποτυχία με αποτέλεσμα όχι μόνο τον
μςιρτυρ.ικό θάνατο του ίδιου του ιεράρχη και των αμέσων συνεργατών του Λάμπρου και Ντελή
Γιώργου αλλά !{.αι τις δυσμενείς συνέπειες του ντόπιου Ελληνισμού που δοκιμάστηκε άγρια.
Αυτό, ως είναι φυσικό, προ.κάλεσε τα αισθήματα των κατοίκων της Ηπείρου με αποτέλεσμα να
καταργιούντqι και . νq qναθεματίζουν το νεομάρτυρα, τόυ οποίου το αρχικό προσωνύμιο
«φιλόσοφος» μετετράπη χλευαστικά σε «�κυλόσοφος».
ΙΙ. Όλα τα τραγικά γεγονότα της εξεγέρσεως του 1 6 1 1 δεν ήταν δυνατς)ν να περάσουν απq.ρατήρητα από την λαϊκή μούσα, που τα διεκτραγώδησε στο εξής δημοτικό τραγούδι:
·

Δεσπότη μου, τι σήκωσες τοv κόσμο στο σεφέρι
και ρήμαξαv τα Γιάvvεvα και ρήμαξεv ο τόπος;
Mείvav τα σπίτια αδειαvά, γεμίσαv τα χαvδάκια
κι ο Τούρκος δεv απόσωσε vα κόβη και vα καίη.
Εδώ αρπάζουv κόρςικες κι εκεί οι Γιαουvτήδες.
Δεv εχ ' η μάvα τα παιδιά και τα παιδιά γοvέους.
Κι ' εσέvα το τομάρι σου το στείλαvε στηv Πόλη
vα τρωv' οι κότες πίτουρα, vα vταβουλάv οι Γύφτοι
για vα ξυπvάη η Τουρκιά vα κάvη ραμαζάνι.

ΠΙ. Π ρόκειται, σαφώς, γ ια γνήσιο δείγμα δημοτικού τραγουδιού εμπνευσμένο από ένα
αληθινό ιστορικό συμβάν. Είναι γραμμένο στον γνωστό δεκαπεντασύλλαβο στίχο, με τομή στην
όγδοη συλλαβή. Σ ίγουρα, δεν διακρίνεται για την αιάθητική του, ό μως οι ρεαλιστικές του περι
γραφές είναι πολύτιμες πηγές για τις συνέπειες του εγχειρήματος του 1 6 1 1 .
ΙΥ . Το ποίημα ξεκινά με μια αποστροφή προς τον Διονύσιο Β', που παράλληλα αποτελεί
και ρητορ ική ερώτηση, αφού εκ των πραγμάτων αδυνατεί ν' cίπαντήση ο νεομάρτυς, ο οποίος
εξελέγη το 1 5 9 1 ή το 1 5 92 μητροπολίτης Λαρίσσης. Επειδή, ό μως, η Λάρισσα δεν είχε χριαστια
νούς κατοίκους μετέφερε την έδρα του στην Τρίκκη. Ο δεύτερος στίχος με την επανάληψη του
ρήματος «ρήμαξε» δίνει έμφαση στο μέγεθος της καταστροφής του τόπου, η οποία δεν nεριορί
ζεται στα Γιάννενα αλλά επεκτείνεται και στις γύρω περιοχές. Οι επόμενοι τέσσερεις λειτουρ.:.
γούν ως επεξήγ111 ση των προηγουμένων. Ο τρ ίτος δημιουργεί μια καταπληκτική αντίθεση όπου
στα άδεια από ανθρώπους σπίτια αντιπαραβάλονται τα γεμάτα από πτώματα χαντάκια. Ενώ ο
τέταρτος μας δίνει το μέγεθος της χρονικής διάρκεις των Τουρκικών αγριοτήτων επιγραμματι
κά αλλά και εναργέστατα. Ο πέμπτος στίχος επιτείνει κατά το ήμισυ τον προηγούμενο αφού τα
διάσπαρτα πτώματα αποτελούν εύκολη λεία των κοράκων και κατά το 'ήμισυ, έστω και συγκε
καλλυμένα, ομολογεί το ρόλο των Εβραίων της πόλης εναντίον του Ελληνικού πληθυσμού.
Άσχετα από την παρούσα μαρτυρία του « Ηπειρωτικού Χρονικού» είναι βέβαιο ότι σημαντικό
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ρόλο στην προδοσία και την θaνάτωση του Διονυσίου Β' και των οπαδών του έπαιξαν οι επι
χώριοι Εβραίο ι1 που ζήτησαν το μαρτυρικό τους θάνατο2 . Ο έκτος, μέσα στην παλιλλογία του,
κάνει λόγο όχι μόνον γ ια την έναρξη του παιδομαζώματος στα Γιάννενα αλλά και για τους
σκοτωμούς, το σκλάβωμα και τη διασπορά των κατοίκων της περιοχής στα βουνά. Ο έβδομος
και ο όγδοος στίχος αναφέρονται στην άθλια τύχη του ιεράρχου με περιπαιχτική διάθεση που
καταντά πλέον ασέβεια όχι μόνο για τον εθνομάρτυρα αλλά και για τη μνήμη κάθε μεταστά
ντος. Παρ ' όλα αυτά, και τούτο πρέπει να προσεχθή ιδιαιτέρως, ο χλευασμός του άγνωστου
λαϊκού ποιητή δεν έγκειται, όπως μαρτυρά ο έννατος και τελευταίος στίχος, σ' αυτό καθευατό
το πρόσωπο του Διονυσίου Β' όσο στο αντίθετο από το προσδοκόμενο αποτέλεσμα της εξεγέρ
σεως του 1 6 1 1 . Π ράγμα που μας υποψιάζει ότι ο ποιητής του «Ηπε ιρωτικού Χρονικού» δεν
προέρχεται από την φιλικώς διακείμενη προς τους Οθωμανούς κατακτητές μερίδα του κλήρου.
Και ενδεχόμενα να ήταν συμπαθών προς τον ιεράρχη.
Υ. Αναλύσαμε εδώ το «Ηπειρωτικό Χρονικό», που είναι εν πολλοίς άγνωστο στο πλατύ
κοινό, μια και συνδέεται άμεσα με την ζωή, τη δράση, κα ι, βεβαίως, το θάνατο του μητροπολίτη
Λαρίσστ;�ς και Τρίκκης Διονυσίου Β'. Έτσι φέραμε στο φως ενδιαφέρουσες μαρτυρίες για · την
εξέγερση του 1 6 1 1 , πολύ χρήσιμες πάντως γ ια τη σημερινή μας κρατική υπόσταση έχοντας υπ'
όψιν μας την εξ Ανατολών διαρκή απειλή της χώρας μας αλλά και την πρόσφατη Τουρκοϊσ
ραηλητική στρατιωτική συμμαχία.
ΓΙΩΡ ΓΟΣ Π ΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

21,

σελίς

1 45 .

1.

Εγκυκοπαίδεια «Πάπυρος - Λαρούς - Μπριτάννικα», τόμος

2.

Μιχ. Περάνθη « Ελληνική Πεζογραφία», Ανωνύ μου «Χρονικό του Σκυλόσοφου», τόμος

156.

Α', σελ.ίς

ΕΠ ΙΣΤΟΛΕΣ
Λίαν αγαπητέ φίλε Ποιητη κ. Χρυσάνθη,
Ή Α"lηοκρατορία τού 'Ήλιου» είναι καί πάλι μια ρωμαλέα ποιηuικ;i� προσφορά. Πρέπει να
σταθώ πρώτα-πρώτα στη φρεσκάδα τού Στίχου σας, παρα τα 80 χρόνια σας. Δέν είναι κάτι συ�
νηθισμένο. Πολλοί σ' αυτη την f]λικία αυτοαναιρούνται ποιητικώς (π.χ. Π αλαμάς, Έλύτης,
Δροσίνης, Μαλακάκης - γράφουν στις τελευταίες τους συλλογές πολΊJ κατώτερα). Μονάχα ενας
Γκαίτε (Φάουστ), ενας Σοφοκλής (ΟLδίπους επί Κολονψ) Ί:σως καί κάποιοι Cιλλοι που λησμονώ,
εγραψαν αριστουργήματα στα γεράματά τους. Σείς ανήκετε σ' αΊJτΤi την τελευταία κατηγορία.
VΑλλο χαρακτηριστικό σας είναι f] αγάπη (καί ό καημός σας) γ ιa την σκλαβωμέντη Κύπρο
λείπει f] Λευτεριά της - αλίμονο για τα πολλα λάθη τών Ήγετών. Ώστόσο εσείς de prot"untis
την ύμνείτε: «'Ωστόσο εγώ μέ χάλκινα φωνήεντα, θα σού χαρίζω την φωνή μου επώνυμα,/
Κύπρος, τρισμέγιστη μου αγάπη» . «ΜLα μπαλάντα λευτεριάς» είσαι ή πο ίησή σας εδω.
Κι ενα τρίτο χαρακτηριστικό. 'Υπάρχει, εντονη αυτη τη φορά, στους στίχους σας f] γνήσια
ύπαρξιακη αγωνία. ΚΌ.ί σέ κάποιους στίχους σας μάλιστα εγγίζετε καί την ύπαρξιακη βεβαιότll
τα! Καιρός ήταν - φτάνουμε πια στο τέρμα τού χοϊκού μας ταξιδιόύ, «στίς κάπως αδειανές
χρονολογίες τών γερατιών» δπως λέτε. (Στ Γ' Μέρος είναι εμφανiiς f] ύπαρξιακή σας aγωνία)
«δύο χρυσαφένιους στίχους»).
ΑΊJτα καί σας συγχαίρω δλόκαρδα. Βαδίζετε «μ' ενα πανέρι σπόρια γ ια
κοντας στίχους καί φωνήεντα καθαρά».

τ

'

aηδόν�α / πλέ

VΟχι, μονάχα για τ' aηδόνια - καί γ ιά. μας !
Χαίρεμ εν Κυρίφ
Ν.Β. Τυπάλδος (Ξτωv 84)
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Λευκωσία, 12. 1 . 1 977
Αγωt:ητέ μου Κύπρο,
Σε ευχαριστώ για την «Αυτοκρατορία του Ήλιου». Τη διάβασα, θαυμάζοντας το λυρικό
πλούτο της και τις νεωτεριστικές εκφράσεις της. Εσύ μεγαλώνεις γυρίζοντας πίσω στα εφηβικά
σου χρόνια. Σε συγχαίρω και ελπί�ω να συνεχίσεις με την ίδιq. επιτυχία.
·

Νίκος Κρανιδιώτης

ΑΝΑΔΗ Μ Ο Σ Ι ΕΥΣ ΕΙΣ
Κ Υ Π Ρ Ο Υ Χ Ρ Υ Σ Α Ν Θ Η : «'Από τον εξώστη της γης», (ποίηση), έκδ. Αστρόλαβος.
Για τον ξεχωριστό ποιητή, πεζογράφο, δοκιμιογράφο και λόγιο της Κύπρου, έστειλα στην
Σουηδική Ακαδημία έγγραφο, το 1 996, συνnγορίας Βραβείου Νόμπελ, με την ιδιότητά μου ως
προέδρου του Ελληνικού Κέντρού της Διεθνούς Εtαιρείας Κριτικών Λογοτεχνίας η οποία
έδρεύει στο Π αρίσι. Ας ελπίσουμε ότι το Παγκοσμίου κύρους καθίδρυμα δεν θα αγνοήσει το μέ
γεθος Ι;{αι την ποιότητα του έργου του Κύπρου Χρυσάνθη.
Ο φίλος λυρικός κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα νέο ποιητικό βιβλίο με τίτλο «Από τον εξώ
στη της γης>>. Συνθέτει μια γλαφυρή ποίηση φιλοσοφίας ουρανού και γης, πλημμυρισμένη συ
ναισθήματα υψηλά, μν-ήμες αγώνων και πνευματικών καταβολών, πραότητα κι ανθρώπινες
προσεγγίσεις των υπερουσίων. Οι στίχοι του ποιητή παρέχουν την ηθική δύναμη που υψώνει το
πνεύμα να «νοηθεί» και το χέρι να «Πράξει» την ιστορία. Με τη λεπτή γονιμότητα-έμπνευση,
�ου καταξιώνει τον αληθινό καλλιτέχνη, με τη μελωδία του έρωτα και του πάθους.
«Φιλολογική Πρωτοχρονιά»

ΔΗΜ . ΣΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Π ΕΡΙΟΔΙΚΆ
Τό Περιοδικό (Λευκωσία) , 'Ελεύθερο Πνεύμα (Ίωάννινα) Τριφυλιακή Έστία (Άθήνα),
Αιγαιοπελαγίτικα θέματα ('Αθήνα), Ari el ('Ιερουσαλήμ), Έμβόλιμον ( Ασπρα Σπίτ ια), Πνευμα
τικi� Zωii (Καλλιθέα), Διαδρομές (Άθήνα) Νέα Έποχi� (Λευκωσία), Νέα Π ορεία (Θεσσαλονίκη),
Π όρφυρας (Κέρκυρα), Νουμάς (Πύργος-Ήλείας), Π ερίγραμμα (Άθήνα), Αtολtκά Γράμματα
('Αθήνα), Νέα Σμύρνη (Άθήνα), Αtολικa Φύλλα (Μυτιλήνη), Δαυλός ('Αθήνα), ΕΊJθύνη
(Άθήνα), Σύνδεσμος (Καλαμάτα).
v

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Σ τ έ λ ι ο υ Ν τ ό μ α λ η : Ή πραγματικότητα μέσα aπό τό όνειρο, Λάρισα 1 996.
Π α ν α γ ι ώ τ η ς Ν ι κ η τ έ α ς : Στους διαδρόμους των γεγονότων, Άθήνα 1 990.
' Ι ω ά ν ν τ.ι Ν . Π α π α ν ε ά ρ χ ο υ : Ίστορία,. Νεότερη και σύγχρονη, Λευκωσία 1 996.
Ζ α χ α ρ ί α ς Σ υ μ ε ο ϋ : Ή μοναξιά τζι ό πόνος, Λάρνακα 1 996.
' Α ν τ ο υ α ν έ τ τ α Γ . Κ α λ λ έ γ ι α : τα τηγανοειδii , Άρχαιογνωσία,'Αθήνα 1 993 .
Μ α ρ ί α Ζ ω γ ρ ά φ ο υ : Χείμαρροι ραψωδίας, Άθήνα 1 996.
v

Ε κ δ . Κ . ' Ε π ι φ α ν ί ο υ : Β ιτσάδα Άμμοχώστου, τό Χωριό μας , Λευκωσία 1 996:

' Α ν δ ρ έ α Π ε τ ρ ί δ η : Άργοι σταλακτίτες, Λευκωσία 1 99 1 .
Β α σ ί λ η Μ α τ σ ο ύ κ α : Ό θαλάσσιος Επωδός, 'Αθήνα 1 996.
Χ ρ υ σ . Τ σ ι κ ρ ι τ σ ii - Κ α τ σ ι α ν ά κ η : Ξένες φωνές, Άθήνα 1 996.

·
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Π ΕΡΙΔΕΡΑΙΑ
ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΕΓΓΟΝΕΣ ΜΟΥ
Έλεονώρα κ.α ι Θάλεια Μ αρία

COLLANE
P ER LE ΝΙΡΟΤΙΝΕ
Eleonora e Talia Maria

ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
KYPROS CHRYSANTHIS

ΠΕΡΙΔΕΡΑΙΑ
ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΕΓΓΟΝΕΣ ΜΟΥ
Έλεοvώρα καί Θάλεια Μαρία
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Είναι βαρυ το εργο τοϋ μεταφραστn γ ιατί, με τη μετάφρασή του, διατρέχει τόv με
γάλο κίνδυνο ε'ίτε νά προδώσει το πρωτότυπο 'ε'ίτε νά το �Jποβαβμίσει. Άκόμη περισ
σότερο είναι αδύνατο νά αποδώσει τήν αρμονία του . Σ' αυτό δμως εχει ώς παρηγοριά
τήν επισήμανση τοϋ Dante, τήν όποία ό Νίκος Καζαντζάκης είχε προ οφθαλμών
καθώς μετέφραζε τή « Θ εία Κω μωδία», βάζοντάς την προμετωπίδα στήν εξαίρετη με
τάφραση που τnς εκαμε σε ελεύθερο ένδεκασύλλαβο : «Κι δμως πρέπει νά ξέρει ό καθέ
νας δτι κανένα πράγμα, φτιαγμένο σάν ψηφιδωτό, δεν μπορεί νά μεταφερθεί από τή
γλώσσα του σε μιά άλλη χωρις νά θρυμματ ισθεί δλη του ή γλυκύτητα και αρμονία»
(Convivio Ι, 7) .
Γιά νά μή προδώσει το πρωτότυπο είναι αρκετό γ ι ' αυτόν νά μήν επιτρέψει στον
έαυτό του καμμιά παραχώρηση και γ ιά νά μή το υποβαθμίσει τοϋ εlναι αναγκαία μιά
ευαισθησία δ μοια μ' εκείvη τοϋ συγγραφέα . Αυτό είναι μιά προϋπόθεση, ή όποία, αν
δεν μπορεί νά εξαλείψει, μπορεί τουλάχιστο νa περιορίσει αυτό που δήλωσε ό Δάντης
ώς αδύνατο. Γιά τό ποιος τελικά επιτυγχάνει στήν προσπάθεια, ή κρίση ανήκει στον
αναγν�στη, εστω κί αν αυτός δεν γνωρ ίζει τή γλώσσα τοϋ πρωτότυπου. Τό νά μή το
παραδέχεται κανένας θά ισοδυναμοϋσε με άρνηση τnς 'ίδιας τnς χρησιμότητας των με
ταφράσεων.
Με τά «Περιδέραια» ό ποιητής-προφήτης Κύπρος Χρυσάνθης, γνωστό τέκνο,
�Jπερογδοηκοντούτης σή μερα, της Κυπριακnς Δημοκρατίας, πανηγυρίζει τόν ερχομό
. στον κόσμο των δυο εγγονισσών του Έλεονώρας και Θάλειας Μαρίας, αδελφnς και
ξαδέλφης τοϋ Κύπρου τοϋ νεώτερου και τοϋ Μάριου, που κι αυτοί, δταν γεννήθηκαν,
χαιρετ ίστηκαν με πο ιητικά περιδέραια από τον παππού τους. 0Όποιος εχει προκατα
λήψεις γ ιά μιά τέτο ιου ε'ίδους ευκαιριακή ποίηση , διαβάζοντάς την θά μορφάσει,
επειδή εχει λησμονήσει f] δεν εχει δ ιαβάσει τις « Ώδέ ς» τοϋ Φώσκολο , τοϋ μεγάλου
ποιητn�προφήτη μας, που γεννήθηκε στή Ζάκυνθο από 0Ελληνίδα μητέρα, γ ιά νά μήν
αναφερθοϋμε και σε άλλους.
00 Χρυσάνθης πανηγυρ ίζει τόν ερχομό των δυό εγγονισσών του με τήν καρδιά
ένός υποδειγ ματικοϋ παπποϋ και με τή σταθερή πεποίθηση ένός ανθρώπου που πίστε
ψε πάντα βαθ ιά στ ις αξίες τοϋ πνεύματος, τnς οικογένειας, τnς Π ατρ ίδας, τnς Π ίστης
και τοϋ πανάρχαιου στυλοβάτη τοϋ δυτικοϋ πολιτισμοϋ , τοϋ 0Ελληνισμοϋ, στον όποίο
οφείλομε τόν 0Όμηρο, τόν Άριστοτέλη , τόν Σωκράτη, τόν Πλάτωνα και τόν Πλωτίνο ,
τόν Ευκλείδη, τόν Πυθαγόρα, τόν 0Ήρωνα και άλλους.
Τά «Περιδέραια» κατακτοϋν τόν αναγνώστη γ ιά τή συνοχή και τή σταθερότητα
των ιδεωδών που προβάλλουν, γ ιά τή θερμή τρυφερότητα και αμεσότητα με τις όποίες
εκφράζονται τά ανθρώπινα συναισθήματα, από τά όποϊα πηγάζουν, αλλά και γ ιά τις
εικόνες με τις όποίες εξωτερικεύονται.
MICH ELE IANNELLI
(μετάφ ρ . Γ . Χατζηκωστfις ) ·
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Arduo il com pi to del traduttore per i grossi ri sch i che coπe, coπsi derato che cοπ J a
s ua opera potra tradire come i m poverire Ι Όrigi πale. Iπ1peπ sabi J e poi c h e egli possa
reπderπe 1 'arrnoπia. Ιπ ci o gli e, pero , di coπtΌrto i l moπito di Daπ te, che lo scrittore
Νϊκ ο ς Καζαντζάκη ς teπ π e preseπte πe! tradume il Poema sacro e premise al suo
magi strale lavoro i π eπ decasi J Jabi s ciolti :

<«Η Θε ία Κω μωδία» (La DΪVina Commedia):

' Έ pero sappia cias c u πo, che π u l la cosa per Jegame mosaίco arrnonizzata si p u o dal la sua

Joquela i π altra tras m utare seπ za rompere t u tta s ua dolcezza e arrnoπ ia" ( Coπvivio, l ,

7) .
Per π ο π

tradi rlo glί

sara s u ffi ciente π ο π

concedersi

liberta aJ cu πa,

per π ο π

i m poverirlo gli occoπera u π a sensibj lita pari a q uella del l 'autore. U π dono, q uesto che
p u o , se π ο π e l i mi πare, q uaπ to meno attenuare anche l ' i m possibi lita deπ u π ziata da Daπte.
Che poi riesca ο π ο π iπ t u tto ci o , il giudizio spettera al lettore, anche se
lingua dell Όriginale.

Νοη

ηοη

conosce la

ammetterl o equivaπebbe neg are l ' utilita stessa delle traduzioni.

Con l e Collane il poeta-vate Kypros Chrysanth i s , noto figlio ul traottantenne della
Repubblica di Cipro , celebra l a venuta al mondo del l e nipoti Eleonora e Talia M ari a, le
sorell ine di Kypros j unior e di M ari o, anch ' essi a suo tempo sal utati con c o l l ane di poes ie.
Chi nu tre prevenzione per l a cosiddetta poesi a d ' occasione, l eggendoc i , torcera il muso,
poiche ha dimenticato

ο ηοη

h a letto l e Οdί del Foscolo, i l nostro grande poeta-vate nato a

Zante da madre greca, per tacere di altή .

11 Chry s anthis celebra l ' aπi v o del l e ni potine col cuore d ' un

ηοηηο

esemplare e con l a

s a l d a convinzione d ' un uomo c h e ha sempre fortemente creduto n e i v alori del l o spirito,
del l a famig l i a, della Patri a, della Fede e del l ' Ellenismo, pilas tro m i l lenario dell a civilta
occidentale, al quale dobbi amo Omero , Ari stotele, S ocrate , Pl atone e Plotino, Euclide,
Pitagora ed Erone ecc . . .
L e Collane conqui stano per l a coerenza e l a fermezza degl i ideali che l e animano, per
la c alda tenerezza ed immedi atezza con cui vengono espressi i sentimenti umani da cui
pro m anano , nonche per l e immagini con le quali gli uni e gli altri si estrinsecan o .

MICHELE IANNELLI

. fι
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. ΠΡ ΩΤ Ή ΚΛΩ ΣΤΗ
Α

Τiς εγγονές μου θά ανυψώσω στά μεσούρανα
μέ τό ραβδi τfίς ποiησrις,
θά τiς στολίσω μέ βραχιόλια από τόν fjλω
τfίς Λευκωσίας, τόv fjλιο τό λεβέντη,
μέ δαχτυλίδια απ' ηΊν πανσέληνο
πού ξενvχtα στον οvρανό μας
ν' άστράφτουνε τά δάχτυλά τους,
καi γιά τά χείλη τόυς tό πορφυρένιο δειλινό τfjς Λευκωσίας
πού μάζεψα χρονιές πολλές στούς στiχους μου.
Β
Μέ βρήκατε, εγγονές, νά πλέχω στίχους

στά κράσπεδα των ουρανών
καί νά κοι τω τόν ερχομό σας μ ' ενα μάτι
γεμάτο αστέρια κι εύθυμους χαρταετούς,
καi νά φαντάζομαι τρελλά παιγνίδια
στfjς Λευκωσίας τήν εύκρατη παλάμη.
Γ

Τούς δμορφους καιρούς θά επιστρατεύσω
νά συνοδεύουνε τά βήματά σας,
νά στρώνουνε τριαντάφυλλα στό πέρασμά σας,
αγγελικές παλάμες,
νάναι ενα φύσημα μελωδικό δ αγέρας
τούς δρόμους νά εποπτεύει
καi ο[ φυλλωσιές τριγύρω νά ραντίζουν
πράσινο χρώμα καί ισκιο.
Δ

Σας βλέπω μέσα στά δνειρά μου, εγγονές μου,
σάν δυό παιδιά τijς aνοιξης
ν' aνηφορίζετε στήν ευτυχία τfjς γfίς,
μ ' tνα παράσημο fjλιο στό κεφάλι σας,
τfjς ομορφιάς αρχόντισσες
καί της καλοκαρδιaς.
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PRIMA FILZA

Con lo scettro della poesja
Je njpotjne jnnalzero allo zenjt,
le omero con braccjaJeω presj al sole
si prestante della n ostra Njcosja
e con aneffj della Juna pjena
che a n otte vegjja nel n ostro fiπnamen to
onde Je djta ne nsplen dan o,
e, quan to alle labbra, coj porpurej tramon O dj Mcosia
che ho raccolto per tantj annj jn versi.

ΙΙ
M 'a vete trovato, ο njpoOne, jntento a tessere versj
alle falde dei cjeJi
e guardare jf vostro amvo con occωo
pien o dj stelle e dj festan O aquΠonj
e ad immagjnare maω gjocω
en tro il palm o di Nicosja.

ΠΙ
Ι tempi belli cωamero a raccolta
perche accompagnin o i vostn passj
e stendano rose al vostro passaggjρ
angeliche manj,
jJ ven to sja un soffio dj m elodia
n el sorvegfjare Je vie
e Je frondi verde ed om bra
dispensin o intom o.

IV
Nei miei sogni vi vedo, ο nipoti,
come due fϊglie della pnma vera
ascendere alla felicita teπestre
con sul capo per distin tivo un sole,
dame di bellezza
e di bon ta.
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Ε

'Όταν θά πλέκω στίχους μέ τά νήματα των λέξεων
πού λάμπουν χρώματα τού Α lγαίου,
τίς θέαινες των Έλλήνων καί τfίς Κύπρου
. τίς ταπεινότατες άγίες, πού προσκυνώ τή χά'ρη τους,
θά τίς καλώ νά εμπνέουν τό πνεύμα σας
μόνο μέ αρώματα δμορφιδς κι αγάπης
καί νάv' προστάτισσές σας, εγγανές μοv.
Στ

. Τό κάλλος σας aς εlν ' τό θείο τό κάλλος
καλλιγραμμία καί σωφροσύνη,
έργα αγαθά τό κάθε βijμα σας,
εvγένεια ό λόγος σας κι εμπιστοσύνη
καί μιά ανθοδέσμη ύγείας,
ήθος φιλότεχνο.
Ζ

Τό γέλιο σας ό κόσμος δλος, εγγονές μου,
χρυσή ανοιξιάτικη βροχή, πού στέλνει το ό Πανάγαθος
κι ανοίγουν ο[ οvρανοί νά τό χαρούνε
καί νά τό στείλουν δώρο στό νησί μας
τήν κύπρο τήν αθάνατη
σάν εvλογία Θεόύ.
Η

Μέ στίχους εκλεκτούς απ ' τό λιμάνι τfίς αγάπης
κάθε πρωϊ σας πλέκω εvχές.
Φωνάζω τόν κορυδαλλό νά σας σκουπίσει
μέ τό οvρανί σεντόνι.
Χτέvα χρυσή τήν αύρα λέω νά σας χτενίσει
κι δλα τά μύρα των αγρών νά σας φιλήσουν
νά γίνετε δυό κόκκινα αγγελάκια
πού παίζουν μέ τόν ijλιο.
Θ

'Ήρθε fι γιαγιά fι Τριανταφυλλένη
μ ' ενα πανέρι δώρα τijς αγάπης:
τούτο τριαντάφυλλο γιά τά γλυκά σας χείλη,
μέλι εκλεκτό γιά τή λαλιά σας,

1 1

ν

Q uan do jn trecceΓo

veΓsj con filze dj paΓole

che niulgono dej colon dell 'Egeo,
Je dj ve degJj Ellenj e dj Opro
Je umjjjssjme sante, a cω grato mj pωstΓo,
jn vochero perche jspωn o J 'anjmo vostΓo
solo con profumj dj belta e d 'am ore
e sjano vostre pωtettrjcj, ο mje njpoO.

VI
L a bellezza vostra sja belta di vina
foπnosita e saggezza,
opere di bon ta ognj vostro passo,
gen tile e fida Ja paωla vostra
ed un mazzolino dj sani pensjen,
vostro costume J 'am ore per J 'aΓte.

VII
ΙΙ vostΓO soπiso, preziosa pioggia a prima vera,
ο mje nipotj, ce Jo jn via il Somm o Bene
ed i cieli si spalancano a godeme
ed all 'isola n ostra, a Opro l 'imm oΓtale,
fame dono
come una benedizjone di Djo.

VIII
Con versi scelti dal poΓto dell 'am ore
ognj mattina vi in treccio a uguri.
Chiamo J 'allodola ad asciugarvi
con 1 'azzuπo Jenzuolo del cielo.
Ad un pettine d 'oro, all 'aria, dico di pettinarvi
ed a tutti i pω!Ί;mi dei campi di baciarvi
affϊnche voi diven tiate due rosei angioletti
che giocano col sole.

ΙΧ
Con un paniere di doni d' am ore

e aπivata Trian dafilleni, Ja n onna vostra:
questa rosa per Je vostre Jabbra,
del miele squωω per Ja vostra Joquela,
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τό γιασεμί γιά τό λευκό σας δ�ρμα·
καί γιά tά μάγουλά σας κόκκινο κρασί·
ένα τοπίο άθάνατο στά μάτια · σας
καί μιά εvγένεια στά δάχτυλά σας
άπό βελούδο δειλινό . . .
γιαγιά, γιαγιά μας Τριανταφυλλένη !. . .
1

Καί τά πανσέληνά σας προσωπάκια
ζηλεύει ό f]λιος'
πέφτει τρελλός μές στfjς Μεσόγειος τό κύμα
κι ύψώνει τίς παλάμες του ατόν οvρανό
«σώσε με» λέγει στό Θεό <ψέ ύπόταξαν
ετούτες οί πανσέληνες τfjς Κύπρου μου, εγγονούλες».
ΙΑ

Καλώς μας fιρθετε άπ' τή συντροφιά τfjς Παναγίας
.
σ' ένα καιρό γεμάtο παραμύθια
ύπόσχεση τfjς εvοσμης άγάπης
γεμάτες ξαστεριά
δνειρο μές στή λάμψη φεγγαριού.
·

ΙΒ

'Όνειρα κι δνειράκια μου, εγγονάκια μοv,
κορούλες χρυσαφένιες
μέ τά γελάκια σας τά τετραβάγγελα
νά χαίρεστε τήν εvωδία τfjς Κύπρου
ένα νησί μέ κρίνους Άφροδίτης .
δταν πετάν τά ενδύματα καl πέφτουν σάν εvχή
στfjς θάλασσας τίς έκατό ματιές!
ΙΓ

Θά γράψω τ' δνομά σας στά έκατόφυλλα τριαντάφυλλα
ατούς πρόποδες τfjς κάθε μέρας
καί στά καράβια τών άνέμωv νά τό πάνε
ατού χρόνου τ ' ανυπότακτα φτερά
θάλασσες καί στεριές νά τό γνωρίσουν
καί νά τό συλλαβίζουν μέ τό κύμα
καί τά φτερά τοϋ ανέμου μές στά φύλλα
τών lvδοξων καιρών.
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•

il gelsomin o per la vostra can dida pelle
e del vin o rosso per i vostn pomelli
un paesaggio divin o n ei vostn occhi
ed una delicatezza n elle vostre dita
di vellu to da sera . . .
ο nonna Tnan dafilleni, n onnina nostra . . !
.

χ
Ed i vostn visetti di luna piena
oggetto d 'in vidia son o del sole
turen te si cala sulle onde del Mare
ed al cielo tende Je palme
"salvami ! " - dice al Sign ore - "m 'han sorpassato
queste nipotine fίJJgide lune della mia Cipro ".

ΧΙ
Benvenute fra n oi dalla corte di Maria Ja Tuttasanta
per υπ tempo pieno di favole
promessa di fragran te amore
piene di gelsomini
sogno al chiaro di luna.

ΧΙΙ

Ο sogni, miei piccoli sogni, mie nipotine,
fanciulline d 'oro,
coi vostn soπisetti, un messaggio divino,
godete vi la fragranza di Cipro
un 'isola coi gigli manni di Afrodite.
Allorquan.do depongono Je vesti e cadono come auguno
nei cento sguardI del mare !

ΧΙΙΙ .
Scnvero il vostro n om e sulle rose dalle cento foglie
ai piedi d 'ogni giomo
e sulle n a vi dei venti onde Ιο portino
sulle indocili ali del tempo
a!Πnche Ιο conoscano m an e continen ti
e lo scan discano con 1 'onda
e Je ali del ven to tra Je foglie
di glonose eta.
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ΔΕΥlΈΡΗ ΚΑΩΣJΉ ,
1

Ντυμένες μέ πανtJέλ rιvες
σας βλέπω στ' δνειρό μου, εγγονές μου,
ανθούς των οvραvων καί σας ποτί,ουν
μαγετες τ' αστέρια του Θεου, ματάκια
'
του παραδείσου, δυό παράδείσους τfjς γfίς μας,
πανσέληνες μικρουλες εγγονές μου.
2

0Όπου πατά τό πόδι σας ν' ανθίζουνε τριαντάφυλλα,
,
γλ υκουλες μου εγγονές,
κι ' δπου fι ματιά σας πέφτει ν' ανεβαίνουνε πανσέληνες
δ λόγος σας νά δίνει μέρες πεντακάθαρες

καί κετνο τό μικρό χαμόγελό σας
ν' ανοίγει τijς αγάπης τά ποτάμια γιά νά ξεδιψουν
οι κάμποι των καλών ανθρώπων.
3

Μιάν ιστορία θ' αφήσω στά μαλλιά σας
τήν ιστορία τijς κύπρου
μαργαριτάρι στό λαιμό σας νά σας ξεχωρίζουνε
τά ξένα μάτια έλλfινισσες αγγέλισσες,
σ' {να πλανήτη φωτισμένο aπ' τούς προγόνους σας,
νά χαίρεστε τό φρόνημα κάί τήν αντρεία του κόσμου σας
vψηλομέτωπες.
4

Έπίσκεψη ανοιξιάτικη fιρθετε
ν' ανθοκοσμήσετε τούς κάτασπρους Μα'ίόνς μας.
Εtσαστε φως κατάφορτο ανεμώνες
στόν κήπο της ζωής μας.
'Άς lρθουν τ' αναστ(iσιμα αηδόνια
νά γίνει ανατολή της μουσικfίς δ τόπος.
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SECONDA FILZA

Vestjte dj chjaro dj luna
vj vedo nel mjo sogn o,
fion dej cjefj che le stelle dNjne
abbeveran o dj magje, occhjettj
dj paradjso due paradjsj della n ostra teπa,
ο mje njpotΪne pjccole lune pjen e.

ΙΙ
Che sboccjn o rose 18. dove poggjate jj pjede,
ο dofcj njpotΪne,
e fUJgjde June sj Je vjn o 18. dove sj posa jf vostro sguardo
Ja vostra parola assjcurj gjomj assaj serenj
e quel vostro sornesetto
apra j fiumj dell 'am ore onde sj djssetjno
j campj delle persone buon e.

ΙΙΙ
Una stona jmpoπo sulle vostre chΪom e
l a stona d( Opro
perla al vostro collo onde occhj stranjen vj djs tjnguan o
dj stjrpe ellenjca angejjche fancjuJJe,
su d 'un pjaneta daj vostn a vj jJJumjnato,
onde godjate della saggezza e del valore della vostra gente
a fΓon te alta.

IV
Sjete venu te come una vωta pnmavenle
per omare dj Ποn Je n ostre n e va te Pnma vere.
Sjete state Juce dj anemonj ncolma
nel gjardjn o dell 'esjstenza n ostra.
Che vengan o a Pasqua gJj usjgnuoJj
onde jn un onente dj m usjca sj trasformj Π Juogo.
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Καλώς μας i]ρθετε, εγγονές μου,
χέρι δεξί τfjς Παναγίας
ασύλληπτοι. οvρανοί τής κύπρου
ν.ά δώσετε aρωμα πανσέληνο στον κόσμο τοϋ σπιτιοϋ
μιάν αρχαγγέλων χειραψία
δταν τijς Λ ευκωσίας τό δειλινό
μουδιάζει ατά φιλιά τοϋ μενεξέ.
6

Μέρα αναστάσιμη τό γέλιο σας
ποτίζει τό μπαλκόνι τ' οvρανοϋ, εγγονές μου,
μαγεύονται τ ' αγέρια σ' {να πηδηχτό χορό,
φεύγουν ο[ σκιές καί γίνονται κaθρέφτες τοϋ Θεοi),
γεμίζουν πυρκαγιiς τριαντάφυλλου
τά μονοπάτια τiίς ζωfjς, προπάντων
εκεί στά σύνορα οvρανοϋ καί γijς
τfjς Παναγίας αγκάλη.

17

v
Ben venute !Γa n oj, njpoOne,
braccjo destro della Madonna
intoccabj]i cjeJj di Opro
a dare a tutta Ja gente di casa l 'aroma di Juna piena
un 'angelica stretta di man o
allorche l a sera di Nicosia
ai baci della vjoJetta si assopjsce.

VI
Giomo di resuπezione i l vostro soπiso
iπora jJ balcone del cielo, ο nipotine,
i venti s 'incantano in un 'agile danza,
van via Je om bre e diven tano specchio di DiΌ,
incendi di rosa Γiempion o
i sen tieri della vita, soprattutto

18. ai confini del cielo e della teπa
alla Madonna in sen o.
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ΤΡΙΤΗ ΚΛQΣΤΗ

Ι

0Εφτά οvρανοί νά σας στολίζσυν
κι ενα γαλάζιο φως
μιά εvχή δλοκόκκι νη μές σtή χαρά της
νά παίζει μές στά 'βλέμματά σaς
ο[ μελωδiες τ ' αηδονιοv νά χρωματίζουν
κάθε παράπονό σας
αρχόντισσες της ομορφιάς
καί της καλοκαρδιaς.
ΙΙ

Νά χαίρεστε τήν καθαρή πρωία
της eαρι νης σας Κυριακης
νά παίζετε μές στίς αχτίδες του f]λισυ
ενα κλωνί μαργαρϊτάρι
τό βάδισμά σας νά εvλογοiJνε ο[ aγγελοι
αγέρας στά κλωνιά του γιασεμιού
νά μή σας πλέκουνε ισκιοι των συλλογισμών
σέ πολιτεlες της έγνοιας
ανάερα τά χρόνια σας νά ζείτε
μές στήν ανάσα τoiJ ΘεοiJ.
ΠΙ

της Παναγίας μας έκφραση εισαστε
τότε στόν Εvαγγελισμό, eγγονοiJλες μου.
00 μύθος της αγάπης εισαστε
μέσα στων αστεριών τά περιδέραια,
εvοσμη Κυριακή τoiJ Πάσχα των 0Ελλήνων
καί παραδείσιος πλούτος.
IV

Τήν ομορφιά σας άς ύμνήσουν ο[ aγγελοι
στό ροδοπέταγμά τους

1;
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TERZA F ILZA
Ι
Vj vestan o j sette cjeJj
ed una Juce azzuπa
un auguno tutto Γoseo n ella sua gajezza
gjochΪ nej vostn sguaΓdj
e Je melodje dell 'usjgn olo djan o coloΓe
ad ognj vostΓo Jamento,
ο dame dj bellezza

e dj coΓdja}jta.

ΙΙ
Godetevj jJ puω maωn o
della vostΓa Domenjca dj pnmaveΓa
tΓastullatevj jn m ezzo aj Γaggj del sole
con un Γamo di peΓle
ed jJ vostΓO cammjno ben e djcan o gJj angeJj
ven to tΓa j Γamj del gelsomjn o
onde ombΓe dj cuΓe n on vj jmpego]jn o
jn sta tj dj appΓensjone
affinche vjvjate Jjevj j vostΠ annj
nell 'afflato dj Djo.

ΠΙ
Sjete state espΓessjone della Madonn a
a l m omen to, dell 'Annuncjazjone, ο njpotjne.
Sjete state Ja favola dell 'amore
tΓa Je corone dj stelle,
domenjca fragran te della Pasqua degJj Ellenj
e ncchezza dj paradjso.

IV
Che gJj angeJj cantjno n el Joro roseo vo]jtare
Ja beliezza vostra
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κι aς lρθει fι τρυφερότητα των άστρων στά ματάκια σας
ώσάv νά βλέπουνε της Παναγίaς τό χάδι,
κι ας μποϋν φιλήματα τijς θάλασσας
στά καλοκαιρινά σας δρομολόγια
στό μοσκομί�ημά σας,
αρχόντισσες τijς ευτυχίας.
ν

Παίζουν ol στίχοι χαίρονται
χορεύουν καλαματιανό,
. εlναι μιά εξαίσια θέα τού νοϋ
χορεύουν μές στήν άνοιξη μέ εξαίρετες ποδιές
στίχοι μέ αχτένιστα μαλλιά χορεύουν
τί θαϋμα ol χτύποι τijς καρδιάς
στων στίχων τά φωνήεντα
κορδέλες θάλασσας τοϋ Α lγαίου
κάμποι της Κύπρου ol στίχοι, ol στίχοι μου
ol στίχοι μου εγγονές γιά σας

κι εγώ Θεοϋ παλάμη
μέ aηδόvια φορτισμένη καί γιαλούς.
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e la tenerezza degli astn venga nei vostn occhietti
come se vedessero Ja carezza della Tu ttasanta,
ed en tnn o pure i baci del mare
nei vostri itineran estivi
nel vostro fragran te eloquio,
ο dame della felicita.

ν
Suonan o i versi godon o
ballano una romeca,
un o squisito gioco della m en te,
danzano in mezzo alla pnmavera in fantastici grembiuli
danzan o dei versi con capelli spettinati
che prodigio i battiti del cuore
nei suoni dei versi
corde del mare Egeo
campi di Cipro i versi, i versi miei
i versi miei per voi nipoti
ed io palma della man o di Dio
ricolma d 'usign uoli e Jidi.

-

i
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1

Michιele Iannιe.lli, nat91 C\d Andretta (ΑV) nel 1 922 e resi dente in Saι.ern o , ha avuto
ricon oφmenti iri Italia ed all ' Esterσ . Universitari o coll aboro nei peri o dici irpini ΙΙ
domani irpino e Ι1 Jupo, prot'essore in Scuola Lucana e in Silaπls. Si distingue per il suo
Πlellenismo, testimoniandolo in vario modo : con una seconda l auτea - con Lode - in
Lingue straniere (greco moderno ed albanese) ; con traduzioni di Autori contemporanei
greci (dal 1 966) e grecociprioti (dal 1 974 ); cοπ pagine di varia umanita scritte
direttamente in greco, nonche con !ο studio dei dialetti neogreci i.n Italja. Quest ' ultimi gli
hanno ispiτato al'cuni scritti narrativi , e in greco e in italian o .
·

·

1 : Traduz ioni: Μ. Λ υyίζο ς (Μ. Lygizos ) : P O E S I E , Pσten za 1 966; Η. Σ ιμόπουλο ς
(1. Simopulos) : LE ROS E DI GERICO, con f'uori testo una Μελωδικi� Παύση (Pausa
m.elodica) del traduttore, P otenza 1 970 ( 1 ) ; Οί 1 3 τfjς Χριστιανική ς Λογοτεχνικtϊς Συ
ντροφιάς Άθηνwν (1 1 3 del Sodalizio Letterario Cristiano di Atene) : SIGILLI
(Epigrammi), Sa\erno 1 974 ( 1 );. Κ. Χρυσά νθης κ αί Α . Κοϋρος (Κ. Chrysanthis ed Α.
Kuros) : L' ELETTRA, Let'kosla 1 976; Κ. Χρ υσά νθη ς (Κ. Chrysanthis) e Μ. Iann elli:
FIORI POETICI DALL ' ISOLA DI AFRODITE, antologia di poeti grecociprioti ,
pubblicata con la coregia del Ministero de\ \a Pubblica Instruzione del la Repubblica di
Cipro , LetΊωsla 1 986 (Coppa MPS - XXVIII Concorso "VER SO IL 2000" Mensi\e di
Lettere ed Arti , Sal erno) ; Κ. Χρ υσάνθη ς (Κ. Chrysanthis): COL VIOLINO DEI
VΕΝΤ ΆΝΝΙ, con tϊnanziamento de\ quotidiano Σημερ ινή, Lefkosla 1 98 8 ( 1 ) ; Idem :
ΑΧΙΟΤΗΕΑ , Let.kosla 1 990 ( 1 ) ; Idem : POESIE, Lefkosla 1 992 ( 1 ) ; Idem : Ι CANTI
DEL ΝΟΝΝΟ, Lefkosla 1 993 ( 1 ) ; Idem : CONVERSANDO CON MARIO, Letkosla
1 994 ( 1 ) ; Πέ τρο ς Στυλ ιανού (Petros Stylianou): MESSAGGI ΙΝ V ERSI DA CIPRO,
Lefkosla 1 996 ( 1 ) . 11: S critti in greco moderno : a) Η Π ΙΚΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΕΓ
ΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ (L 'amara storia d 'un uomo in gabbia ed
altri raccon ti), Lefkosla 1 990, con la presentazi one del Prof. Γιwργος Χατζηκωστtϊς e la
coregia del predetto Ministero ; b) ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΩ
ΙΤ ΑΛΙΑΣ - ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡ Α - (Testimonian ze dell ' El lenismo dell ' ltalia
Meridionale - ieri ed oggi -) , Λευκωσία 1 992 (2) ; c) Col1aborazione in Πνευ ματική Κύ
προ ς. ΙΙΙ: S critti in italiano : S CANDALO ALLA M ER I DIONALE, racconto l ungo in
chiave panflettistica, P oteπza 1 966: b) IL SEGRETO DI ΝΟΝΝΟ LAVRENDI,
segnalato al XXIV Concorso SILAR US (Sll arus , π. 1 63 , S ett. - Ott. 1 992 , pp. 1 08- 1 1 2);
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c) UN S O GNO N E L C O MPUTER , p remiato con medagfja d Όro a l X X V Concorso
SILAR US 1 993 (Sllaru s , n. 1 67, Anno ΧΧΧ, Apr.- Mag. 1 993, p p . 24-28) d) MADAR A '
- L ' A LTOP IANO D E I M ER L I DALL ' UGOLA D ΌR O - , i l romanzo dei Greci di
Calabiia s ciitto s u l fϊ l o discont i nuo del la memoiia - Cosenza E d . W . B renner
Altopiano dei merl i dal l ' ugola d ' oro - , Salemo
s ponsor) :

1 - P O E S IA

Ε

1 994 .

1 99 3 ; e )

MADARA

G LOSSAR IO ETI M O LO G I C O D E I TEST I G R E CANICI B OV E S I Ι

-

L'

IV : N e l cassetto i n attesa di

PROSA GRECOCIPR IOTA DAL

1 878

AD OGGI

( 1 ) . 2-

Dizionaiio italo-giiko bovese dei Greci di Calabiia, i n onore d i G . Roh l fs (si ntattico e d
etimologico) ,

5 00 p p .

tΌrrnato protocollo.

( 1 ) Con testo greco a fronte. (2) Ristam pa del l e conferenze tenute a Letκosla ed a
·

PatΌs , su i nvito del Mjπistero della Ρ. Ι. di Cipro, a cura del l Έ.Π . Ο . Κ . , la cui Rassegna
annuale

Φιλολογικi] Κύπρος

Foto:

F i l okypros,

Ie aveva p ubbl i cate nel f"ascicolo del

Μεγάλη Κυπριακi] Έγκυκλοπαιδεία
1 987, tomo VI, p 60 .

C i p iioti ca) , N i cosla di C i p ro

.

1 990,

pp.

(Grande

1 09- 1 42 .
Enci clopedia
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