ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ
IΞεκινώντας ά π ό τήν σκέψη, ότι κατ' ¿ξοχήν στις
μέρες μ*ς,

υπάρχει μιά πλειάδα

Ιί,υΌηρίων ά λ λ ά

x x i ξ έ ν ω ν , πού ασχολείται μ έ τό Λϊησί μ α ς , πού έ μ πνέεται ά π ' αύτό και πού έχοντάς το σάν θ έ μ α , συν·
θέτει είτε ένα στίχο, είτε μ ι ά λαογραφική π ε ρ ι γ ρ α φή, ε ί τ ε ένα πίδακα ή άκόμα Ασχολείται μέ. τά Ιστορικά

κοινωΝικά του «ροβλήμιΜΤα,

αποφασίστηκε

ή έκδοση αύτή, φιλοδοξώντας νά συγκέντρωση στίς
σελίδες της, δ ε ί γ μ α τ α , του σημερινού Κ.υθηραϊκου
κυρίως « ν ε ύ μ α τ ο ς ,

σε όλες του τίς ¿κφράσε<ις.

' Ι δ α ν ι κ ό θά είναι, άν τό περιοδικό αύτό, γ ί ν η η
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ

ΚΙΒΛΤΟϊ

όλων των

ϋυ-

θηρίων, α λ λ ά καί όλων όσων έχουν κάτι νά πούν γ ι ά
τό Λϊησί μ α ς .
ί

Ά π ό αύτό, Οά παρελάσουν β έ β α ι α καί άνθρωποι

πού δ έ ν βρίσκονται

πιά άνάμεσά μ α ς ,

ά λ λ ά πού ή

προσφορά τους είναι σημαντική καί τά κείμενα τους
είναι αδημοσίευτα ή έχουν ξ ε χ α σ τ ή .
Ε λ π ί ζ ο ν τ α ς , ότι οΐ Κ,υθήριοι Οά ¿κτιμησουν και
6ά έΐνισχύσουν μ έ την συνεργασία τους, οί δυνάμενοι
βέβαια,

τήν προσπάθεια αύτη,

ξεκινάμε τό π ρ ώ τ ο

μας τ ε ύ χ ο ς , πιστεύοντας ότι 6ά άποτελέση τό έναυσμα γ ι ά έναν πνευματικό σ υ ν α γ ε ρ μ ό τών Απανταχού
αυμπατριωτών

μας.
"Αρης Π .

ΠΝΕΓΜΑΤΙΚΑ

ΚΓΘΗΙ'Λ

ΊΓσιτσίλιας

1

Η τέχνη της φωτογραφίας

ΓΙΩΡΓΟΓ

2

ΚΟΪΡΕΜΠΑΝΑ

ΣΚΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΙΠΙΑ
Σ Τ Ο ΝΗΣΙ»

ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΓΘΗΡΑ-

Διακόφτι
'Αφιέρωμα σ' Αύτόν
πού μ' εμαθε νά νοιώθω, νά πονάω,
και ν' άγαπάω,
αυτό πού όνειρεύτηκε.
Στόν Παναγιώτη Κ. Τσιτσίλια
"Οταν θυμώνει δ βοριάς,
τά κύματα, οί άφροί
περνάνε πάνω άπ' τή γαλήνη,
πάνω άπ' τό νησάκι,
πάνω άπ' τή ζωή μας.
Σέ πονάνε τόσο πού δέν τ' άντέχεις,
κι δμως παρακαλάς νά μήν τελειώση.
Σκίζει τά δνειρά σου,
τόν πόνο σου,
τήν άλήθεια σου,
καί πάνω άπ' δλα τό γέλιο σου.
Είναι φριχτό νά μήν μπορείς νά πονέσης,
νά κλάψης,
νά ξεχάσης,
κι δμως νά χαίρεσαι αύτή τήν άγρια όμορφιά.
Πάμε στήν άμμο νά ζήσουμε τό φεγγάρι.
Πάμε 'στήν άμμο νά ζήσουμε τή θάλασσα.
Πάμε στήν άμμο νά ζήσουμε τή φωτιά.
Πάμε στήν άμμο νά ζήσουμε τό τέλος.
Διακόφτι, δπου καί νάμαι, θά μ' άκολουθείς,
γιά θά σ' άκολουθάω;
Μέσα σ' αυτήν τήν άίυσώπητη όμορφιά
ποϋ νά ψάξης,
νά βρής τόν έαυτό σου;
'Αγωνίζεσαι νά τόν βρεις.
Μές τήν όμορφιά δέν τό μπορείς,
δέν τό άντέχεις.
Ε ναι πολύ βαρειά στούς ώμους σου,
ή όμορφιά, ή άγριάδα
κι ή γλύκα αύτοϋ τοϋ τόπου.
Χάνεσαι στό βυθό, κι ή ψυχή σου
άναπηδάει
μές άπ' τή γαλήνη τής θάλασσας,
γιά νάβρης
τόν ήλιο, τό φώς.
Δέν ξέρεις ποΟ είσαι,
δέν ξέρεις ποΟ χάνεσαι.
Ό ήλιος, ή θάλασσα, τό φώς.
ΤΑ ΠΝΕΓΜΑΤΙΚΑ ΚΓΘΗΡΑ
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Αυτά άγωνίστηκες νάβρης.
"Ενας κόσμος δλάκερος
γι αυτές τ£ς στιγμές.
Τ ή ς ζωής, τοϋ τέλους...
Δέν θάβρης άλλες,
Δέν υπάρχουν άλλες,
Μόνο ή σκληράδα τοϋ ήλιου,
ή άνταύγεια της θάλασσας,
δ πόνος των βράχων
κι ή έρημιά τοϋ βουνοϋ.
Δέν Ιχει βοήθεια έδώ.
Είναι τ' άνελέητο φως άπάνωθέ σου,
τό κΰμα δλοτρίγυρα
καί ν' άγωνίζεσαι νά γλυτώσης τόν πόνο.
Δ ακόφτι, ή δμορφιά σου
·είναι πού δέν Ιχεις δμορφιά.
Ζητάω σταγόνες άπό σένα,
παίρνεις τό είναι μου.
Κάθε σταγόνα άπό την δμορφιά, τόν πόνο,
τήν έρημιά, τόν πόθο σου,
μιά αυλακωτή πληγή μές τήν ψυχή μου.
Διακόφτι ζήσε.
Είσαι δ πόνος κι ή δμορφιά μου.
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΤΡΙΚΟΓΠΗ

—

ΤΣΙΤΣΙΑΙΑ

Τ Α ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΓΘΗΡΑ-

θρύftoi του νησιοϋ

«Ξ Ι Π ΟΙ»
Συμπληρώνονται σε λΤγες μέρες δυό χρδνια, από
τον θάνατο τού εκλεκτού Κυθήριου άνθρωπου καΐ μοναδικού είς τδ είδος του Λαογράφου ΝΙΚΟΥ ΠΟΤΗΡΗ.
Σάν πνευματικά μνημόσυνο, δημοσιεύομε τδ τελευταίο λαογραφικό του δοκίμιο, πού λίγες μέρες
πριν άπό τδν θάνατο του, Εστειλε στήν «Φ.τ.Κ.»
μέ λίγες Ιδιόγραφες σημειώσεις, πού κι' αύτές θά
δημοσιευθούν έν καιρώ,
*

'Αμέτρητοι παρουσιάζονται,
κατά τόν Αφηγητή
μου, - οί θρύλο·., είς τά Κύθηρα, Ιδιαιτέρως αύτοί πού
Αναφέρονται είς τά πολυώνυμα καί πολύμορφα φαντάσματα τά κοινώς λεγόμενα «Ξίπους».
Φαίνεται
8χι ϊίς τό κβφάλαιον αύτό ή προγονική μας φαντασία θά είχε φθάσει σέ ύψηλά έπίπεδα.
ν
Ως αίτίασή της Ασφαλώς θά ήταν, ή φοβία άπό
τών πειρατικών έπιδρομών, ή ειδωλολατρική παράδοση πού Αφήκε Ανεπτυγμένο τό αίσθημα χής δεισι'δαιμονίαςν Αλλά καί δ μονότονος, ποιμενικός βίος,
πού εδκολα υποβάλλει τόν "Ανθρωπο
σέ δεισιδαιμονες ένοράσεις. Ακόμα, φαίνεται δτι υπήρξαν άνθρωποι πού ¿καλλιέργησαν μεθοδικά αύτό χό κεφάλαιο, Ιπιδιώκοντες δι' αύχοΰ χοΰ μέσου συμφέροντα
παράνομα καί ποχαπά.
Ό λαμπρός, καί κατά πάνχα άξιος Ιερεύς, 11αΐ ή ρ Ήλία«> 6 δποΐος δχι μόνον δέν χούς πιστεύει,
άλλά
τούς άπεχθάνεται, χάριν δμως χής χοπιΛαογραφίας μου χούς διηγήθη. Είθε νά χόν μιμηθούν καί άλλοι,' συμβάλλοντες είς τήν διάσωσιν
Χής προγονικής μας κληρονομιάς.
• Κάποτε, λέει δ πρώτος θρύλος, ξεκίνησε μιά γυναίκα άπό τά Λογοθετιάνικα χίς βραδυνές ώρες με
φορτωμένο χό γαϊδουράκι χης άλεσμα σμιγό,
γιά
*δν κάχω νερόμυλο χοϋ Ξυνοϋ νά άλέση. Φθάνοντας
νύχτα ςζ6 μύλο βρήκε ευκαιρία καί άλεσε γρήγορα,
.
γιά νά είναι τό πρωί τής έπομένης είς χήν ¿ργασίαν χης, φόρχόκτε χό άλεύρι χης
κα& ξεκίνησε
γιά χό σπίτι της. "Οταν δμως εφθασε είς χήν σπηλιά σκέφθη: «Δέν ξεφορτώνω τό ζώο μου νά ξεκουραστώ καί Ιγώ κι' αύτό, καί πάλι συνεχίζω, νύχτα
έχει πολλή άκόμα». Ξεφόρχωσε χόχε καί άφοΰ χαροποίησε χό ζωνχανό χης, χράβηξε χό μιγόμι μέ τό
άλεσμα στή σπηλιά καί άμέσως φαίνεται δτι τήν επήρε δ ύπνος, κουρασμένη δπως ήταν. "Οταν δμος
ξύπνησε γιά νά φύγη είδε δτι τό μιγόμι μέ τό άλεσμα, τής ?λλειπε. Είς μάτην χό άναζηχοΰσε άλλά
πουθενά δέν φαινόταν. Καί ένώ κλαμένη καί περίλυπη Ίτΰιμαζόταν νά φύγη, άκούει άπό τά ένδότερα τής -σπηλιάς, Ανδρικές δμιλίες πού έλεγαν:
ΠΛΕΓΜΑΤΙΚΑ ΚΓΘΗΡΑ

«Ντέ κουρκούτι, ντέ χυλό,
ντέγκο τρώε καί μή μιλής».
'Έντρομη ή γυναίκα £φυγε άδιαμαρτύρητη νομίζουσα δτι τά άλεσμα τής τό πήραν τά φαντάσματα,
πού συνηθοϋσαν νά συχνάζουν είς αυτήν τή σπήλια.
Ώ ς πρός τά π-αράξενα λόγια, δ άφηγητής μου δέν
γνώριζε τήν έξήγησή τους. Είς τήν ίδια σπηλιά, άναφέρονται καί άλλων ειδών φαντάσματα πού ενας
ϊμμετρος θρύλος των Ιδημοσιεύθη πρό έτών είς Κυθηραϊκόν Ιντυπον.

Ό δεύτερος θρύλος,
Αναφέρεται είς τόν ίατρόν
Γεώργ. Κομπήν,
δ δποίος εζησε καί Ιδρασε τόν
περασμένο αιώνα.
Ό ιατρός Κομπής κατήγετο άπό χά Λογοθετιάνικα, έκεΐ δέ καί ώς ιατρός έγκατεστάθη, προσφέροντας πρόθυμα χίς Ιπιστημονικές του γνώσεις, Iπνσκεπχόμενος χούς Ασθενείς δλης χής Νήσου, Επιβαίνων χοΟ υποζυγίου χου
καί συνοδευόμενος τήν
νύκτα άπό εναν του Ιμπισχο. Μιά χειμωνιάτικη νύκτα έπιστρέφων άπό τόν μέσα Δήμο καί δταν εφθασε είς τήν Σκληρή άκουσε άνθρωπίνην φωνήν πού
Ελεγε διαρκώς: «Όχοό! Βοήθεια, δχοό! Βοήθεια!»
Σταμάτησε άμέσως τό ζώον χου καί προσπαθούσε
νά προσδιορίση τό μέρος πού εβγαινε ή φωνή.
Καί πράγματι διεπίστωσε δτι ή φωνή έρχόταν άπό τό παρακείμενο πρινερό, καί συγκεκριμένα μέσα
άπό τόν μάνδρότοι/ό του. Ιίαρακάμπτων δ ιατρός
τόν δρόμο του σπεύδει πρός τό σημεΐον χής Απελπισίας. 'Οποία δμως ύπήρξεν ή εκπληξή χου καί δ φόβος χου. Ά ν χ ι γιά "Ανθρωπον πάσχονχα βλέπει £νχ
πελώριο χέρι
νά είναι σάν φυχρωμένο άπό χή γ ή
καί καλυμμένο μέ πυκνές πελώριες τρίχες μή Εξαιρουμένων καί αύχών χών δνύχων.
Παρά χό άποχροπιασχικό θέαμα τρέχει δ ιατρός
συλλαμβάνει χό φυτρωμένο χέρι
καί προσπαθούσε
νά τό άνασύρει. "Οταν δμως τό χέρι του ήλθεν είς
έπαφήν μέ τά τριχωτό χέρι. Αντελήφθη δχι κάχι χό
σατανικάν ύποκρύπτεχαι.
Καί άμέσως έγκαχαλείψαντες δ ιατρός καί δ συνοδός του τό Ανατριχιαστικό θέαμα, Ιφυγαν δλοταχώς, έδέχθησαν δμως καχαιγισμόν άπό πέχρες καί χώμα.
'Ασφαλώς αύχό χό συμβάν, θά περιόρισε χήν δράση xoö ίαχροΰ Γεωργ, Κομπή χουλάχισχον καχά χίί
νυκτερινές ώρες.
+ ΝΙΚΟΣ

ΠΟΤΗΡΠΣ

Λαογραφικά προβλήματα
Τσιριγώτικο Λαϊκό τραγούδι - Τσιριγώτικη ρίμα
Τό έλληνικό δημοτικό τραγούδι έχει μιά πολύχρονη παράδοση κι' είναι κείνο άλλωστε πού άνοιξε τήν αυλαία στή νέα μας λογοτεχνία. Στό διάβα
του ίσαμε σήμερα ιστορικοί καί άλλοι λόγοι διαμόρφωσαν τά πολύ γενικά έθνικά χαρακτηριστικά του,
ένώ κάθε κομμάτι έλληνικής γης πρόσθεσε σε κείνα
τά τοπικά δικά του σέ συνάρτηση μέ τις κοινωνικοπνευματικές του συνθήκες.
"Ετσι δικαιολογούνται
οί άνομιότητες άκμής καί παραγωγές καί δ «Ιδιωματικός» χαρακτήρας του σέ σχέση μέ τόν έλληνικό
χώρο. Σημασία έχει πώς αυτό άκριβώς τό πολύχρωμο δημοτικό τραγούδι σάν άμεση μαζική έκφραση, αδέσμευτο άπό τόπο καί χρόνο, χωρίς λογοτεχνική
έπεξεργασία, δδηγεί ουσιαστικά στό ίδιο τό νόημα
τής ποίησης.
Τό Τσιρίγο, τόπος γεωγραφικά Αποκλεισμένος καί
έχοντας ποικίλες σχέσεις μέ τήν Κρήτη καί τήν 11ελοπόνησο, άποτέλεσε ιδανικό χώρο γιά τήν Ανάπτυξη
του δημοτικού τραγουδιού καί άρχικά δίνει τή βάσιμη υποψία γιά πλατειές δημιουργίες σέ τούτο τό
τομέα. Ό μεγάλος δμως περιορισμός καί ή Αποκλειστικότητα σέ είδη καί κατηγορίες, ή μοναδικότητα
στή μορφή δεμένη
άμεσα μέ τή ρίμα, δηλαδή τό
όμοιο'κατάληκτο δίστιχο,
δημιουργούν παράλληλα
μιά προβληματική ιδιοτυπία. Τό Τσιριγώτικο λαϊκό τραγούδι παρουσιάζει κλασσική έκφραση, χαρακτηριστική λεπτότητα.
Λιτότητα καί
απλότητα
στέκει μέ σεμνότητα άπέναντι στό συναίσθημα καί
στό θρησκευτικό κόσμο,
άποστρέφεται τή ψυχική
διαστροφή, άποφεύγει δμως συστηματικά νά μιλήσει γιά έγωϊσμούς, γιά ιστορικά γεγονότα, γιά έ<τονα έρωτικά συναισθήματα, δέν υίοθετεΐ έγωϊστικές έ·κφράσεις καί μένει μονάχα στό κύκλο τής καθημερινής άνθρώπινης ζωής.
Στό σημείο αύτό ή
σύνδεση στή μορφή τής λαϊκής ζωής καί τής λαϊκής μας ποίησης, άπόλυτα έπιτρεπτή καί άναγκαία,
μπορεί νά δώσει πολύτιμα συμπεράσματα.
"Ισως
λοιπόν οί συνεχείς γνωριμίες τοϋ Τσιριγώτη μέ νέους λαούς, οί έπαφές του
μέ διάφορους πολιτιστικούς φορείς, τόν άπομάκρυναν άπό τή στατικότητα,
τό συντηρητισμό καί τοΰδωσαν δικαιώματα γιά ασταμάτητες ψυχολογικές άνανεώσεις.
Ταυτόχρονα
ή δυναμική Αντιμετώπιση τοΰ έκφυλισμοΰ, ή αυτοάμυνα, μέ συνεχείς τροποποιήσεις καί συμπληρώσε.ς,
μέ προσαρμογές στίς διάφορες καταστάσεις έδωσαν
τόν ειδικό χαρακτήρα στή Τσιριγώτικη 'κοινωνική
ζωή, καί στή ποίησή της. Εξάλλου οί κατά κανόνα
ειρηνικές Αναμετρήσεις μέ τόν δποιονδήποτε δικαιολογούν τήν Απουσία τής ίστορικοηρωϊκής υπόμνησης, άλλά καί έπιτρέπουν στό θρύλο, στή δυσιδαιμονία. στή παράδοση νά πάρουν σημαντικές θέσεις
στή ποιητική δημιουργία. Μάλιστα συμβαίνει αύτά
τά τραγούδια, μέ τούτο τό περιεχόμενο, νά είναι τά
μεγαλύτερα σέ έκταση, χωρίς δμως νά μπορούμε νά
τά κατατάξουμε
στά ιστορικά ή στίς παραλαγέ;.
6

Μέ τή σειρά τους, δ μόνιμος πόθος τής έπιστροφής
τοΰ ξενητεμένου. τό χαρούμενο γεγονός τοΰ γάμ^α,
ή δμορφιά τής νιότης, ή θρησκευτικότητα, ή οικειότητα μέ τή φύση ·κι άλλα τής ζωής «συνηθισμένα»
καί ρευστά
κάνουν τήν παρέλασή τους στή λαϊκή
μας ποίηση, Αντιφέγγοντας τις οικονομικές συνθήκες καί τό ήθικοδιανοητικό έπίπεδο τοΰ Τσιριγώτη.
"Ολα βέβαια μένουν προσαρμοσμένα στή νοοτροπία
άπό τίς γενιές πού έφυγαν σχεδόν πάντα μέ τή νοσταλγία γιά κάτι χαμένο καί μέ τή λαχτάρα γιά
κάτι καλύτερο.
"Αν δ παραπάνω προβληματισμός πάνω στό άνώνυμο λαϊκό μας τραγούδι
δέχτηκε κάποιες, έστω
καί ύποθετικές λύσεις, δυστυχώς δέν είναι δ μόνος.
Πέρα άπό τή γέννηση, προβληματική μένει καί >'ι
σημερινή έκφραση, ή γνησιότητα τοΰ στίχου, ή συνεξέταση στίχου μουσικής καί χορού, ή περίπτωση
συμφυρμών. Γιατί σίγουρα δ Τσιριγώτης τραγουδιστής λαός σκόπιμα ή άσκοπα σ' ένα πολύχρονο διάβα έφερε Αλλοιώσεις γλωσσικές, πραγματικές, μορφολογικές άπό παρακούσματα, άπό σφάλματα λήθης ί) καί Ανάγκες συμπλήρωσης. Καί ένώ άπό τ ή
μιά δέν ύπάρχει ή βοηθητική γλωσσική
έργασία
γιά τή τοπική διάλεκτο, άπό τήν άλλη μ ε ρ ί ' ε'ναι
σχεδόν Αδύνατη ή καταγραφή τής λαϊκής μουσικής
πού ·καί αυτή μέ τή σειρά της Αναμφίβολα δέχτηκε
παραχαράξεις.
Εξάλλου προσεκτική μελέτη ιής
συλλογής τοΰ άείμνηστου Ν. Ποτήρη βεβαιώνει γιά
κάποιες παρεμβάσεις του προσωπικές, άκούσ'ες μά
καί έκούσιες στό λαϊκό μας τραγούδι
ή καλύτερα
στή λαϊκή μας ποίηση.
Υπάρχουν τραγούδια μέ
Πελοποννησιακή ρίζα καί μαντινάδες δίστιχες μέ
Κρητική πού στό παρελθόν υιοθετήθηκαν σάν σύμφωνες μέ τή Τσιγιρώτικη νοοτροπία
καί σήμερα
φαίνονται δικά μας δημιουργήματα. Σέ πριπτώσε'.ς
μάλιστα στιχουργικής τροποποίησης, ή έξέτασή μαξ
άπό εύρύτερο φάσμα δδηγεΐ σέ συμπεράσματα γιά ύπάρξεις παραλλαγών.
Δέν είναι δύσκολη ή διαπίστωση πώς χρειάζεται
μεγάλος άγώνας γιά τή δημιουργία μιάς συστηματικής χαί έπιστημονικής συλλογής. Στή ταξινόμησή μας πέρα Από τά τραγούδια τής τάβλας
(π .χ.
νυφιάτικος) πρέπει νά Αναζητήσουμε τήν δσο γίνεται κοντυνότερη μουσική τους πρίν δώσουμε νελικές γνώμες. "Εστω καί μετρημένοι άνθρωποι πάνω στό Τσιρίγο μποροΰν νΑ μας βοηθήσουν. ΙΙάντω;
γενικά άς μή ξεχνοΰμε πώς αύτά τά τραγούδια δώσανε κάποτε διέξοδο στήν έσωτερική σκέψη καί Αντίληψη, τή ψυχική άναστάτωση
τοΰ Τσιριγώτη.
Έκπροσωποΰν τή
μαζική του εύαισθησία πού 51σκολα πολύ μπορεί νά άποδώσει δποιαδήποτε μορφή τέχνης.
Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ ΚΟΜΗΝΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΓΘΗΡΑ-

ΈΑεώΒερες γνώμες

Γιά μιά Ομοσπονδία Κυθηραϊκών ΣυδΑόγων
και ένα Παγκυθηραϊκό Συνέδριο
ι
. Ή όργάνωση των άτόμων σε όμάδες όττοιασδηποτε
μορφής και προορισμού, πού έχει τή βάση της στο γνωστό, άπόφθεγμα « Ή δύναμις έν τη ένώσει», είναι άποδεδειγμένο δτι έχει άξιόλογα άποτελέσματα σ' δποιο τομέα της άνθρώπινης δραστηριότητας και αν Αναφέρεται
ή όργάνωση αύτη. 'Αλλοιώς θά ήταν άπραγμοττοποίητο
όποιοδήποτε ουσιαστικό άποτέλεσμα άπό άτομα που θά
ήταν υποχρεωμένα να δράσουν μεμονωμένα. Γιά τον άπλούστατο λόγο, δτι υπάρχουν δρ α πέρα άπό τά όποια
ή ιδιωτική πρωτοβουλία είναι άνίσχυρη νά έπιτύχη άποτελέσματα άνάλογα μέ τή καταβαλλόμενη προσπάθεια.
. θά πρέπει δμως νά γίνη δεκτό δτι σ' αυτή τή βάση
στηρίζονται και ο! διάφορες 'Ενώσεις των φυσικών προσώπων, στις όποιες περιλαμβάνονται και οΐ παντός είδους πατριωτικοί σύλλογοι, πού δέν περιορίζονται μόνο
στήν άλληλοβοήθεια και στήν άνάπτυξη πνεύματος Αλληλεγγύης, μεταξύ τών μελών τους άλλ' έπεκτείνουν τή δράση
τους και στά βασκά προβλήματα πού είναι φυσικό ν'
άπασχολοΰν τή γενέτειρα τους (οίκονομικά, έκπολιτιστικά και μορφωτικά, έκπαιδευτικά, τουριστικά κ.λ.π.).
Στο δεύτερο αϋτό μεγάλο τομέα δράσεως, τά πατριωτικά σωματεία συναντούν πολλές δυσχέρειες, δν σκεφθεί κάνεις δτι βρίσκονται έΥκατεσπαρμένα σ' δλο τό
κόσμο, κυρίως σέ μεγάλες πόλεις δχι μόνο τοΟ έσωτερικοΰ άλλα και του "Εξωτερικού έκεΐ πού ξενητεύονται κατά δεκάδες οΐ "Ελληνες γιά τή δημιουργία καλλίτερης τύΧΐς και πού τό ένδιαφέρον τους γιά τή γενέτειρά τους
άπό την έλλειψη συνεχούς έπικοινωνίας μ' αΰτήν είναι
πολύ πιθανόν, μέ τή πάροδο τού χρόνου, νά έχει σάν άποτέλεσμα τή χαλάρωση κάθε προσπάθειας γιά τή διατήρηση άορηκτου τού δεσμού μέ τή πατρίδα.
Θά πρέπει ώστόσο νά θεωρηθή ευτύχημα δτι κατά τά
τελευταία χρόνια κα'ι ή Πολιτεία καταβάλει προσπάθεια
για νά κρατήση άμείωτο τό ένδιαφέρον τών ξενητεμένων
παιδ ων της γιά τή ποττρίδα τους. Σήμερα μάλιστα, δττως διαβάσαμε τώρα τελευταία στον ήμερήσιο Τύπο, ή
Κυβέρνηση, μέσα στο δλο πρόγραμμα τής άλλαγής έχει περιλάβει και συγκεκριμένες διαδικασίες πάνω στο
θέμα αύτό. Τρανή άπόδειξη γι' αϋτό είναι τό δτι ίδρυσε
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και Υφυπουργείο 'Απόδημου 'Ελληνισμού, πράγμα πού
δείχνει όχι μόνο τό άμεσο ένδιαφέρον τής Κυβερνήσεως
γιά τή σύσφιγξη τών σχέσεων τών άποδήμων 'Ελλήνων
μέ τή πατρίδα τους άλλά και τήν έπιθυμία της γ:ά τή δημιουργία στις Χώρες τού ξενητεμοΰ κάποιου κλ'ματος
πού μπορεί νά έχει, δταν χρειαστή, ευνοϊκές γιά τήν Ε λ λάδα έπιπτώσεις.

II
"Αλλ" εΓναι πολύ φυσικό τότε νά μάς ιεθή τό έροιτημα.
Γιατί δλη αύτή ή συζήτηση άφού ή Πολιτεία έχει άναλάβει ένεργό ρόλο στο τομέα «Απόδημος Ελληνισμός»;
Γιά τόν άπλούστατο λόγο γιατί τό Τσιρίγο έχει δχι και
ευκαταφρόνητο άριθμό άποδήμων κυρίως στις
ΊΗν. Πολιτείες της 'Αμερικής και στήν Αυστραλία. "Αν μάλιστα
εΤμαι καλά πληροφορημένος οί Τσιριγώτες τής Αυστραλίας και τής 'Αμερικής υπολογίζονται σέ άρκετές δεκάδες
χιλιάδες, είναι δλοι τους πολύ καλά έγκατεστημένοι και
παρά πολλοί βρίσκονται και σέ υψηλό έπίπεδο ευημερίας.
ΕΤναι άληθές δτι αυτές οΐ άκμάζουσες Κυθηραϊκές παροικίες έχουν όργανωθή έδώ και πολλά χρόνια σέ πατριωτικούς συλλόγους στις μεγαλύτερες τουλάχιστον πόλεις
(λ.χ. 'Ν. Υόρκη, Σίδνεϋ,Βαλτιμόρη, Σάν Φραντζ'σκο κ.ά.)
μέ άξ όλογη δράση οχι μόνο στά διάφορα προβλήματα
πού άνακύπτουν στις σχέσεις τους μέ τις δεύτερες πατρίδες τους άλλά και .ιτίς προσπάθειες τους γιά τή διατήρηση άρρηκτου τού δεσμού τους μέ τή γενέτειρά τους.
Και αύτό τό πετυχαίνουν οχι και λίγο χάρις στ ή σωματειακή τους όργάνωση. Γιά τούτο θά έλεγα μάλιστα
οτι εΐναι καιρός και σέ πολλές άλλες Κυθηραϊ'κές παροικίες, μέ άρκετό φυσικά άριθμό μελών, κάποιοι νά πάρουν τή πρωτοβουλία συστάσεως και σ' αυτές τις πόλεις
Κυθηραϊκών Συλλόγων. "Οταν ή δράση τών συλλόγων
στή Ν. 'Υόρκη ή στό Σ ίδνεϋ εΤνα' τέτοια πού μάς άφήνει
έκπληκτους, γιατί και τόσες άλλες παροικίες νά ύστεροΰν στή σωματειακή όργάνωση;
Γιατί είτε τό θέλουμε είτε δχι, μέσα άπό τή δράση
τών συλλόγων αύτών πεονάει και τό ένδιαφέρον τών συμπολιτών μας γιά τή γενέτειρά τους. Και εΤναι πάμπολλες οΐ έκδηλώσεις αυτού τού ένδιαφέροντος στό τομέα τών
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κοινωφελών έργων, ώστε δεν χρειάζεται νά τις άπαριθμήσω άψού είναι σ' δλους μας γνωστές.

Ill
Ό άρρηκτος δμως δεσμός μέ τη γενέτειρα δέν εΤναι
εύκολο νά καλλιεργηθή και νά διοττηρηθή χωρίς νά προηγηθή κάποια προεργασία μεταξύ δλων τών Κυθηραϊκών
Συλλόγων. Χωρίς μιά τέτοια προγραμματισμένη συνεργασία, έπάνω στά κυθηραϊκά θέματα γενικώτερης φύσεως, εΤναι πολύ πιθανόν μιά μέρα. χωρίς νά γίνη άντιλητττό, ν' άρχίση ή χαλάρωση του δεσμοΰ μέ τήν Ιδιαίτερη
πατρίδα. Και αϋτό θά εΤναι ή πιό μεγάλη ζημιά γιά τό
τόττο μας.
'Ακόμη μάλιστα σήμερα, πού ή Πολιτεία άποφάσισε
νά έχη ένεργό άνάμ:ξη στό τομέα τοΰ 'Απόδημου 'Ελληνισμού, νομ'ζουμε ότι οΐ πατριωτικοί σύλλογοι του 'Εξωτερικού θά πρέπει νά δραστηριοποιηθούν μέ σύστημα,
γιά νά έχουμε ουσιαστικά άποτελέσματα στη πορεία
τών ζωτικών προβλημάτων που άπασχολοϋν και τό δικό
μας έρημωμένο νησί και δλο τό Κυθηραΐκό στοιχείο.
Πιστεύουμε δηλαδή ακράδαντα δτι χωρίς όργα^ωμένη
και συστηματική συνεργασία τών πατριωτικών συλλόγων τοΰ έξωτερικοΰ μέ τους όμόλογους τους τοΰ έσωτερικοΰ, δέν εΤναι δυνοττόν νά προκύψη όφελος
άνάλογον
προς τις άπαιτήσεις τώ' καιρών. Αυτή δμως ή συστηματική συνεργασία δλων ιών πατριωτικών σωματείων προϋποθέτει συνεχή έπαφή μεταξύ τους. Και έδώ εΤναι τό
πρόβλημα. ΕΤναι δυνατή ή έπαφή αυτή χωρίς τη μεσολάβηση κάποιου ένδ:άμεσου όργάνου πού θ' άποτελέση
τό συνδετικό κρίκο κα! τό ρυθμιστή αυτής της συνεργασίας;
'Επάνω σ' αύτό τό σημείο αισθάνθηκα και πάλι, ύστερα άπό 45 χρόνια (6λ. άρθρον μου εις Κυθηραΐκήν Δράσιν της 10 Ν)6ρίου 19U6 ΰπό τό τίτλο: 'Ανάγκη 'Ομοσπονδιακής 'Ενώσεως τών Κυθηραϊκών Σωματείων), τήν
άνάγκη νά έπανέλθω άπό τις στήλες τοΰ
καινούργιου
Κυθηραϊκού περιοδικού «.Τά πνευματ κά Κύθηρα» γιά τή
σύσταση μιας Παγκυθηρα'κής 'Ενώσεως ('Ομοσπονδίας
δηλαδή Κυθηραϊκών Σωματείων) πού θά έχη σάν μέλη της
δλους τούς Κυθηραϊκούς Συλλόγους είτε στήν 'Ελλάδα
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εΤτε στά ξένα έχουν την έδρα τους. Νοείται άφ' έαυτού
δτι οΐ σύλλογοι θά διατηρήσουν τήν διοικητική τους άνεξαρτησία και τήν οικονομική τους αυτοτέλεια.
Μη νομισθή πάντως δτι «κομίζω γλαύκα είς Αθήνας»
γιατί τέτοιες 'Ομοσπονδίες έχουν έδώ και πολλά χρόνια
συσταθή στήν 'Αθήνα μέ πολύ καλά άποτελέσματα, σέ
πολλούς τομείς σωματειακής δράσεως, άπό "Ελληνες άλλων περιοχών της 'Ελλάδος (λ.χ. Κρήτες, Μεσήνιους 'Ηπειρώτες κ.δ.) πού ζοΰν στά ξένα.
Μόνο μέ τή συνένωση δλων τών πατριωτικών συλλόγων
σέ μιά δύναμη, μέ τή διαρκή έπαφή τους και τή προγραμματισμένη συνεργασία, πού έγγυάται ένα τέτοιο συλλογικό όργανο, όπως εΤναι ή 'Ομοσπονδία Συλλόγων, θά
μπορέσουμε νά έχουμε πολύ γρηγορότερα θετικά άποτελέσματα. Γιατί κάθε γενικώτερο ζήτημα, πού θ' άνακινεΐται άπό ένα πατριωτικό σωματείο, θά περνάει χάρις
στήν 'Ομοσπονδία, μέ κάποια διαδ κασία, στη γενικώτερη μελέτη άπό δλους τούς Συλλόγους.

IV
Και σάν πρώτη έκδήλωση της 'Ομοσπονδίας τών άπανταχοΰ Κυθηραϊκών Συλλόγων θεωρώ τήν άνάγκη όργανώσεως τοΰ πρώτου Παγκυθηραϊκοΰ Συνεδρίου. ΕΤναι
νομίζω πιά καιρός οι Τσιριγώτες, έκπροσωπούμενοι άπό
τά Σωμοπτεία τους, νά συναντηθούν στήν 'Αθήνα σέ μιά
συνάντηση στήν όποία θά έξετάσουν σέ βάθος
βασικά
προβλήμοττα πού άπασχολοϋν τή ποττρίδα τους και αύτούς τούς ίδιους. "Ετσι θ' άκουσθούν γνώμες και προτάσεις, θά ληφθούν άποφάσεις και θά γίνουν στή Πολιτεία
έποικοδομητικές συστάσεις.
Ή προετοιμασία δμως ένός τέίτο:ου Συνεδρίου καί ή
κατάρτιση μιας ήμερήσιας διατάξεως θεμάτων, προϋποθέτει χρόνον καί προσεκτική όργάνωση τοΟ Συνεδρίου.
Σ ' αϋτό τό τομέα τό λόγο θά έχη ή "Ομοσπονδία, τών
Κυθηραϊκών Συλλόγων. Άφού τίποτε δέν είναι άκατόρθωτο γιά τούς " Ελληνες σι αν τό πιστέψουν, δταν τό ένστερ
νισθούν, γιατί θά εΐναι γιά τούς Τσιριγώτες, πού πάρα
πολλά έχουν έπιτύχει χάρις στήν έργατίκότητά τους κα!
τήν έπιμονή τους;
Κ . Ξ. Σ Α Ρ ΑΝΤΟΟΟ Υ Λ Ο Σ
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ΚΟΛΑΣΜΕΝΟΙ
ΜΙΛΤΗΣ

Έ ν α άπό τά πρώτα φιλολογικά εργα τού διαλεκτού Κυθήριου Μιχάλη Κ. Πετρόχειλου, είναι

καΐ

Όνειρόπλεχτος ποθος της άψήφιας μέ δέρνει
και στη υάχη λιοντάρι πάντα ή δόξα μέ φέρνει
στό μέτωπο μ' όμορφιά λαιιπυρίζει
το στεφάνι πού τρόπαιο τώρα στολίζει,
είς τα στήθη μου γροικάς μιαν ανάσα
πάντα ήρεμη στοΰ πολέμου τη λάβρα.

τδ παρακάτω δημοσιευόμενο.
Γράφτηκε στά Γιάννενα τό έτος 1925, δέν ήταν ακόμη ούτε 18 έτών καΐ μέσα άπό τΙς γραμμές του
μπορεί νά διακρίνη κανείς όλο τό ταλέντο καϊ τήν
ευαισθησία τού συγγραφέα, πού τόσα πολλά προ-

Μεγαλόπρεπο έλάφι πού τρομάζει
ή γυναίκια καρδιά πόσο μοιάζει
στ' άργοκύλημα δειλιάζει της γλύκας
σπαρταρά σαν λογιάζει στιγμές πίκρας

σφέρει, χρόνια τώρα, στόν πνευματικό χώρο.
*

(— Στή Σίτσα μ' άνοιχτή τήν άγκαλιά του — )

«Άφέγγαρη νυχτιά. Σ* ίνα δημόσιο κήπο δ Μίλτης και ή
Σίτσα μονάχοι τους.)

Νά τό λιμάνι έλα κι' άραξε δώ πέρα
δίχως καμμιά φουρτούνα χώρις άγέρα
ή άγκαλά μου φεγγαρόλουστ* άκρογιάλι
τ' άραγμάσου πάντα προσμένει πάλι.

ΕΙΚΩΝ Α*.
ΜΙ Α Τ Η Σ —

ΣΙΤΣΑ

ΜΙΛΤΗΣ

ΣΙΤΣΑ

Γύρα στό άσπρολούλουδο όπώχ' άνθίσει
έχει συνάξει μελιστάλαχτο μελίσσι
στήν όμορφιά που σέ τυλίγει Σίτσα πλήθη
άσβηστοι πόθοι μου γλυκάχουν γύρει.
δός μου τό μΟρο του φίλιου σου γλυκειάνε ώρα
στήν άγκαλιά μου γύρε την πλουτοφόρα.

Στήν άγκαλιά τοΰ ήρωα μικρό στολίδι
τοϋ κορμιού μου ή μέση — σαν' δαχτυλίδι,—
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(άπ

(— τού δίνεται — )
ΕΙΚΩΝ

ίνα κλαρί άκούγετ.τ άηδδνι νά τραγουδάη)

ΠΑΤΕΡΑΣ —

ξύπνημα συ της νεκρωμένης γλύκας
κελάδισμ' άηδόνοσταλτο της νύχτας
άσύγκριτο στη μελωδία και τη χάρη,
τοΰ πλούσιου του φτωχού άρμονικό δοξάρι
Συντρόφεψέ μας μέ γλυκόλαλα τραγούδια
και σεις τό μύρο σας χαρίστε μας λουλούδια.

ΠΑΤΕΡΑΣ
Της ζήσης του τές ύστεοες στιγμές σαν κλαίει
στοΟ πόνου τό τραγούδι του όμορφολέει
του ποτάμιου της λίμνης ό κύκνος τ' άσπροπούλι
πώς ή ζωή του όμορφοδ'άβηκε σαν γιούλι.

ΣΙΤΣΑ
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ΜΙ Α Τ Η Σ

(— "Οταν γυρίζει σπίτι του ό Μίλτης, βρίσκει έτοιμοθάνατο τόν πατέρα του, ξαφνίζεται και μένει ν' άκούση τά
στερνά του λόγια.—)

"Ελα κ" ή εύτυχιά τήν πλάση μας ξανοίγει,
τό κάθε πόνου δάκρυ μας στή λήθη πνίγει
ούράνι' άναλαμπή για μας δπου δεν σβηει
τό χάδι τάπαλό τό τρυφερό φιλί.

Τ ' άλικο ρόδο κοντάρια κι' άσπούδα
σέρνει τ' άγκάθια, ψυχή πεταλούδα
δς σβήσει ό πόθος σου για τό φιλί του
μοιρολάτρης νοιώθε άπαλή τήν πνοή του.

Β'.

I

"Ομως για μένα τό γέρο άσπρομάλη
δέν στάθηκε ποτέ άμόλευτ' άκρογιάλι
τήν καθ' άγνή μου πράξι νά μή βεβηλώσει
καθάρ'ο ίνα νερό νά μην θολώσει
βουρκομέν' ένα δάκρυ νά μή στάξει
άπ' τά μάτια μιας μικρής πέχ' άτιμάσει.

κ' εΤν" τό διάβα της Αδελφής σου που κάνει,
στους στοχασμούς ή φροντίδα νά φτάνει.

(ϊνας βήχας τόν συνεπέρνει.)
Τρεμοσβήνει άπό ψό6ο το καντήλι
σαν ξεβγαίν' ή πνοή μου άπ' τα χείλι,
κι' άγροικάς την ψυχή μου γιομάτ' άντάρα,
γιατί γύρα μου στέκει φριχτή κατάρα.
Φωτολάμπει έκδίκησι μέοα στον άδη
λαχταρά μια καρδιά μητέρας άλλης
σπλάχνο μ' άκόμη, μιά γλυκειά πα δούλα,
άπό ξένη μάνα και δική σ' άδερφούλα,
άργά σέ λίγο σαν πεθάνω θέ νάρθει
κρύο μάρμαρο θά μέ δή δέ θά λάθει.

(Μέ χαρά όταν τά βήματα έχουν σταθή στό πίσω μέρος
τής θύρας καΐ έτοιμάζεται νά τήν ανοίξει.)
Σπλάχνο του πατέρα μου γλυκεία άδελφή μου
θαρετά ρίξ' τΑ λάμψι σου, στη ζωή μου!
(όταν άνοίγ' ή πόρτα, σντΤ γιά κάθε άλλη παρουσιάζεται
ή Σίτσα.)
ΜΙΛΤΗΣ

ι

(δ βήχας γίνεται άνυπόφορος)

(πού στίς άρχές 6έν νοιώθει τή μοιραία συνάντηση.)

δμως σύ όρφανό μου Μίλτη μ' άγόρι
του γονιού σου τήν πράξι την άθλια συχώρει
στην καρδιά σου δς φωλεύει καλωσύνη
στην ψυχή σου ουρανόσταλτη λεημοσύνη
της άδελφής σου τό δμορφο θώρι
άγάπα, άγάπα, δσο πιότερο μπόρει.
(μπαίνει ό παπάς γιά νά τδν κοινωνήση, κΓ άφού μεταλαβαίνει, ξεψυχά, άκούγοντας τά λόγια τού παιδιού του.)
ΜΙΛΤΗΣ

Τραγούδια της άγάπης μας ποιά φέρνεις,
άφησμε Σίτσα πιά μη μέ τρελλαίνεις
γιατί στό ποττρικό μου σπίτι λάμπει
λουλούδι άγνωρο μέσα σέ θάμπη
κεΐναι τής άδελφής μου τ' δμορφο θώρι
πού καρτερώ γιά νά της πώ προχώρει!
ΣΙΤΣΑ
(μέ φρίκη.)

Πέλαγο ή ζιοή φουρτούνα κάθε πόθος
βοήθεια και συχώρεση οόλα θά δώσω.
ΕΙΚΩΝ

(λιποθυμά.)

Γ'.

ΜΙΛΤ,ΗιΣ. Σ Ε Λ Ι Γ Ο

Έ γ ώ ή μετραίσα σου γιά άδελφή σου!

ΣΙΤΣΑ

ΜΙΛΤΗΣ
(Μόνος του στό δωμάτιο τροποποιημένο μετά άπ' τήν έκφορά)

ΜΙΛΤΗΣ
(Πού καταλαβαίνει τήνττλοκή.)
Σκληρή καρδιά μου π:ά λυγήσου.
*Ω κολασμένη ύπαρξη στοχάσου,
" Ε ! τό Θεό πιά μόνο καταρά σου!

"Όλα στον κόσμο περνάν σάν άστέρια
π' άφήνουνε λάμψη στραφτερή στά αιθέρια
Στη ζήση του πού έδιά3ηκ" ό πατέρας
άφήκε μιά φροντίδα του στην ξέρα.
σάν κάτι άπ' τό πα δί του ήθελε ποθήσει
λίγες στιγμές προτού ξεψυχήσει.
Κ Γ άντίχαρι χάρι μάφήκε μιά άλλη
πιο δμορφη πιό γλυκειά πιο μεγάλη,
χρυσαφένιο στολίδι πάντα νύχτα και μέρα
άθάμπωτο στό σκοτάδι στό φως στον Αγέρα,
άεροφίλητο λουλουδένιο Ενα θώρι,
σύντροφο μου μιάν άφρόπλαστη κόρη
άδελφό της άκριβό νά μέ κράζει
ούτε ίνα δάκρυ ποτέ δεν θά στάζει.
(ένώ συνεχίζει τΙς σκέψεις του άκούγονται βηματισμοί νά
ϊρχονται πρός τό δωμάτιο.)
Νά τό βήμα τό γοργό πάνατέλει,
Μ'λτη μέσα σου τής χαράς εύάγγέλι,
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ΕΙΚΩΝ

Δ'.

ΜΙΛΤΗΣ
(σέ δωμάτιο μόνος του.)
Ράθυμη σκέψη πού καταστάλαξες στοχάσου,
άν στής ψυχής τόν πόνο πιό γλυκός
στέκει χίλιες φορές ό πόνος τού θανάτου
κ' ή περιπέχτρα ίδέα πού σέ φλέγει,
πιό σουβλερή κΓ άπ' τό δαυλί δπου τό μάτι καίει.
(Κρατά στά χέρια του ϊνα περίστροφο Ετοιμος νά σκοτωθή.)
"Ονειρο τής ζωής δέξου τ' άντίο
στής κολασμένης ύπαρξης τόν τάφο γύρο,
λιβάνι έπιθανάτιο, έτοΟτο πάρτο...
βέβυλο στόμα μου τήν πλάση καταράσου!

•·"•"· ί

ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΓΘΗΡΑ-

ΕΙΚΩΝ Ε ' .
(Σίτσα στδ μοναστήρι ζητώντας τήν έξιλέωσπ γονατισμένη μττρός στδν έσταυρωμένο.)

Γιά ύστερη παράκληση μου δέξου,
τον ύπνο τον αιώνιο γιά στέρξου.
"Ω! κολασμένη άφησε νά ξεψυχήσω,
ΕΤν' άργά συχώρεσι πια νά ζητήσω.

ι

ΣΙΤΣΑ
Τ ' άμαρτωλά μου χείλη σ' είπανε πατέρα
δίχως νά νοιώσω μέσα μου καμμιά φοβέρα
πάντα ό φιλέσπλαχνος είσαι Θεός
ττ' έμττρός του μετανοιώνει ό άμαρτωλός.

Μάνα και κόρη συντροφιά κει πέρα,
Πώς σάντικρύζω κολασμών' άτμοσφαΐρα...
(Πέφτει ή αύλαϊα.)
M I X . Κ. Π Ε Τ Ρ Ο Χ Ε Ι Λ Ο Σ

Ι
(Κλαίει λίγο.)

Γιάννενα 1925.

Τό νησί μου ιόν Χειμώνα
Τό νησί μου τό χειμώνα
μιά νερένια άνεμωνα
στοΰ αγέρα τά μαλλιά.
Τό νησί μου νυχτωμένο
είν' τραγούδι λυπημένο
στοΰ πελάου την άγκαλιά.
Πάει ή φωνή μου χαί πλανάται
χι' "Ανοιξες ξαναΟυμάται
πάνω απ' τον Κάβο Μαλιά.
Τραγουδάει γιά τ ά παρτέρια
τ ά Τσιιριγώτιχα τ ' άστ'ρια
γι' Αύγουστιάτιχα φιλιά.
Στό νησί μου τ ' άγριο χΰμα
είναι τό δικό μου βήμα ;
μιά λαχτάρα μου παλιά.
Σάν τ ά φώτα τρεμοσβήνουν
μες τ η λησμονιά αφήνουν
την πικρή μου τήν καρδιά.
ΝΙΤΣΑ

ΤΑ ΠΝΕΓΜΑΤΙΚΑ ΚΓθΗΡΑ

ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ
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É

Ταξίδι στά Κύθηρα
Ό γνωστός σημαντικός Κυθήριος λογοτέχνης
καί ξεχωριστός
πατριώτης κ. Τάσης Κουκούλης,
κυκλοφόρησε πρόσφατα
ένα περίφημο σύγγραμμα του μέ τόν τίτλο
«ΕΛΑ Σ Τ Α ΚΓΘΗΡΑ» πού άφησε πολύ καλές έντυπώσεις. Τό οιβλίο του αυτό δέν τό έλαβα. Είναι
συνήθεια μεταξύ, λογοτεχνών συγγραφέων νά άνταλλάσουνε τά έργα τους.
Δέν παραπονούμαι γιά
τήν παράλειψη.
Καί πιθανό νά
φταίω κι' έγώ γ ι ' αύτό, γιατί καί
έγώ παράλειψα νά του στείλω τά
έργα μου πού εξέδωσα ώς τώρα.
Ούτε κάνω κριτική στό έργο :ου
αύτό, γιατί —τό δμολογώ— δέν
είμαι τόσο πολύ κάτοχος του θέματος άφοϋ δ συγγραφέας τό ξέρει τό νησί μας πολύ καλύτερα από μένα. Θέλω μόνο νά σημειώσω
λίγες μου σκέψεις γιά τά Κύθηρα
μέ τήν εύκαιρία πού μοϋ δίνεται
τώρα μέ τήν έκδοση «ΤΑ Π Ν Ε Γ Μ Α Τ Ι Κ Α ΚΓΘΗΡΑ».
Ό συγγραφέας
χειρίζεται
τό
θέμα του, κατά τρόπον άριστουργηματικό καί πλήρη. 'Αλλά
θλ
ήθελα νά ύπογραμμίσω έδώ, πώς
κάθε έργο μοιάζει πολύ μέ τό νόμ·σμα πού έχει δύο όψεις.
Τήν
μιά, τήν κύρια δψη, τήν περιγράφει δ συγγραφέας
δχι μόνον τέλεια, άλλά καί άξιοθαύμαστα. Υ πάρχει δμως καί ή άλλη δψη. Γι'
αύτό θά μοϋ έπιτραπεΐ νά πω καί
έγώ τή γνώμη μου. δχι μόνο γιατί τό θεωρώ ύποχρέωσή μου, άλλά
καί γιά νά φωτιστούν οί Κυθήριοι,
πού μένουν στό νησί ή πού ζοϋν
μακρυά άπό αύτό.
Αύτά πού θά διαβάσει τώρα ό
άναγνώστης τά είπαν καί τά λέγουν δλοι,
δ.σοι ζουν, ή έπισκέπτονται τό νησί.
Ά λ λ ά άποφεύγουν —ώς φαίνεται— νά λάβουν
μιά σαφή θέση ίσως γιά νά μή τυχόν παρεξηγηθούν. 'Εγώ δέν φοβοϋμαι τίς παρεξηγήσεις καί πρέπει νά πω τήν άλήθεια δπως τήν
βλέπω καί δπως τήν κρίνω. 'Ιδού
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λοιπόν ή άντίθετη δψη του νομίάποφεύγουν
νά πουλάνε τά δικά
σματος.
Υπάρχουν οί αρμόδιοι
τους είδη,
ώσπου νά ξεπουλήσει
πού μπορούν νά λάβουν τά μέτρα
πρώτα τό ξένο αυτοκίνητο...
τους καί οί άλλοι πού θά ικανοποιΨάρια έκλεκτά δέν βρίσκεις τά
ηθούν
γιατί βρέθηκε κάποιος νά
καλοκαίρια. 'Εκτός άπό τά μικρά
τούς τά... κοπανίσει.
καί
τά δεύτερα, πού τά
λένε
Πρώτα - πρώτα. Ή έξωτερική
«σκάρτα» καί αύτά δχι πάντα. "Αν
συγκοινωνία είναι δδυνηρή,
καί
είναι κανείς τυχερός
μπορεί νά
πολύ δύσκολη,
πρό πάντων τόν
βρει ψάρι έκλεκτό στόν Αύλέμονα.
χειμώνα.
Τό ενα ή δύο καράβια
Οί ψαράδες άν πιάσουνε καλά ψάτήν έβδομάία
πού έξυπηρετοϋν
ρια, τά διοχετεύουνε στά μεγάλα
τούς Κυθηρίους
είναι άνεπαρκΓ}.
μαγαζιά ή τά
μπαρκάρουν στόν
Ή έσωτερική συγκοινωνία σχεδόν
Πειραιά.
άνύπαρκτη. Γιά νά πάει ένας άπό
Ξενοδοχεία καλά δέν ύπάρχουν.
τό χωριό του στά Μυρτίδια π.χ. ή
Υπάρχουν μόνο καλά έστιατόρια
στήν Α γ ί α Έλέσα ή στην Α γ ί α
καί έκεΐ μπορεί νά φάει κανείς καΜονή, πρέπει νά πάρει ταξί πού
λά καί οικονομικά. Ιδιαίτερα σηστοιχίζει πανάκριβα.
Μιά φιρά
μειώνω τό έστιατόριο
τοϋ «Πιεγιά νά πάω άπό τήν Καρβουνάδα
ρού» στό Λιβάδι πού είναι τό μοστήν 'Αγ. Πελαγία πλήρωσα γιά
ναδικό μαγαζί πού μπορεί νά ευταξί 300 δραχμές μόνο γιά τή μεχαριστηθεί δλος δ κόσμος πού τό
τάβαση.
προτιμά.
Οί νησιώτες
έξυπηρετοΰνται άΠολλοί
Κυθήριοι έπαγγελματίπό τά μικρά περιβολάκια πού φυες είναι πολύ δύσκολοι στίς συναλτεύουν δ καθένας στό χωράφι του,
λαγές τους. Κάποια μέρα, Ι π ε ι δ ή
άλλά μόνο οί ίδιοι. Γιά τούς πολτό ψωμί
πού έπαιρνα
άπό ενα
πρατήριο άρτου δέν μοϋ άρεσε, πή- ' λούς τά είδη είναι λιγοστά.
Στό Τσιρίγο
ύπάρχει κτηνίαγ α μόνος μου στόν φούρνο καί ζήτρος. Ά λ λ ά έγώ δέν είδα ποτέ νά
τησα Ινα καλό. "Οταν μοϋ τό εδωγίνει έξέταση
των σφαγίων άπό
σε δ φουρνάρης, τοϋ είπα νά μοϋ
τόν κτηνίατρο,
πρίν πουληθούν.
τό ζυγίσει. Αύτός μου άπάντησε:
Αύτά καί άλλα πολλά θά είχα νά
— Δέν μοϋ έχεις έμπιστοσύν/);
σημειώσω, άλλά φοβούμαι πώς ίΤου άπάντησα «δχι». Καί τοϋ πρόσως μερικοί
μέ κατακρίνουν ώς
σθεσα πώς είναι ύποχρεωμένος νά
τάχα δυσφημιστή τοϋ νησιοΰ. Δέν
ζυγίζει τό ψωμί σάν τό πουλά καί
έχω αύτή τήν πρόθεση.
Νομίζω
νά συμπληρώνει τό τυχόν λιποβαπώς
θά
μπορούσε
νά
βελτιωθεί
ή
ρές μέ ένα άλλο κομμάτι. Ό φουρκατάσταση.
Καί πρίν τελειώσω,
νάρης, κούνησε τό κεφάλι του σάν
πρέπει νά τονίσω, πώς ή συνεργανά μέ οίκτείρει καί μοϋ άπαντα:
σία μου
στά περιοδικό αύτό θλ
— Ά μ . άν σέ άκουγα, έγώ θάπρέπει
νά
είναι
καθαρά λογοτεπρεπε νά κλείσω τό φούρνο μου!
χνική.
Αύτό
θά
γίνει
άπό τό άλλο
Στό νησί ύπάρχει ύδρευση, άλφύλλο.
Ιναί ώς τότε δσοι θέλουν
λά είναι άνεπαρκής. Καί γ ι ' αύτό
άς πάνε στά Κύθηρα. Θά τούς λείτά καλοκα'ρια, πολλά χωριά δέν
ψουν πολλά πράγματα. Ά λ λ ά θά
έχουν δσο θά ήθελαν νερό. Τ ά λαβρίσκουν πάντα μπόλικο τό βλήτο
χανικά καί φρούτα λίγα. Περιμέκαί
τήν σκορδαλιά πού οί Τσιρινουν νά έλθει
άπό τήν μακρυνή
γώτισσες
είναι μαστόρισες καί τεΝεάπολη τής Πελοποννήσου κανέχνίτρες σ' αύτήν.
να αύτοκίνητο νά τροφοδοτήσει τά
χωριά μέ τομάτες. φρ"ϋτα κ~'
' ΔΗΜ. Γ. Α Ρ Γ Γ Ρ Ο Π ΟΓΛΟΣ
λα είδη. Καί τότε οί μανάβηδες
(Τάκης Μώμος)
ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΓΘΗΡΑ-

Σκέψεις για την ΚυΒπρατκή αρχιτεκτονική
και ιά συνέχισα τας
Ό 'Αρχιτέκτων Μηχανικός Δημήτρης
Ζαγλανίκης, δέν είναι μόνον δ καθ' δλα
&ρτιοζ έπιστήμων πού τιμα τό Κυθηραϊκό
δνομα, άλλά είναι συγχρόνως καί 6 βαθύς μελετητής των παραδόσεων τοϋ τόπου
μας, σε δλες τίς έκφράσεις της.
Οί δημοσιευόμενες άπόψεις του, μέ τίς
07κΤες τιμα τήν έκδοσή μας, &ς άποτελέσουν τόν δδηγό γιά κάτι καλύτερο στό
Νησί μας, γιά δσους θά θελήσουν νά ασχοληθούν σοβαρά μέ τό πρόβλημα της
διατήρησης
της παραδοσιακής άρχιτεκτονικής του μορφής.
Στό χώρο των «Πνευματικών Κυθήρων» περιλαμβάνονται και τά Αρχιτεκτονικά και γενικότερα τα χτιστά δημιουργήματα πού μάς κληροδότησαν οί παληότερες γενιές τοϋ νηοιοΰ, και θά ήταν παράλειψη αν δέν διατυπώνονταν σέ τούτο τό περ οδικό μερικές σκέψεις γι' αυτήν την κληρονομιά και κυρίως γιά τή συνέχισή της.
"Αν μελετήσουμε προσεκτικά δσα άπ' αύτά τα κτίσματα δέν διαλύθηκαν άκόμη καί μεταφράσουμε τή σιωπηλή γλώσσα της δομής καί τών αρχιτεκτονικών μορφών τους ο τ ή δική μας προφορική γλώσσα, θά πληροφορηθούμε πολλά γιά τίς ανάγκες, τίς Ικανότητες, τίς διαθέσεις καί τίς ιδέες τών άνθρώπων που έχτισαν καί χρησιμοποίησαν αύτά τά κτίσματα, καθώς καί για τον τρόπο
καί τά μέσα που μεταχειοίστηκαν γιά νά δαμάσουν τά
δυσκολοδόμητα υλικά πού βρίσκονται στό νησί.
Γι' αύτό, αύτά τά άψυχα κτίσματα Είναι οί ζωντανοί
μάρτυρες τού παρελθόντος καί μπορούν νά μάς δηγηθούν άπό «πρώτο χέρι» πολλά άπ' τά Ιστορικά γεγονότα
πού έγιναν στό νησί κατά τό πέρασμα τών αιώνων μπορούν νά μας πληροφορήσουν ποιο! ήρθαν σάν «προστάτες» ή κατακτητές καί νά μάς ποΰν άπό πού ήρθαν, ποιοί
ήταν καί πώς έζησαν οί άνθρωποι πού κατάφυγαν καί ρίζωσαν στό νησί υστέρα άπό κατασ.ροψές καί έρημώσεις,
καί άκόμα νά μάς δε'ξουν πού καί πώς άγωνίστηκαν γιά
να έπιδιώσουν καί νά προκόψουν, άβοήθητοι πολλές φορές καί κατατρεγμένοι άπό θεούς καί άνθρώπους, άγωνιζόμενοι οτά κάστρα, στά χωράφια, στά έργαστήρια,
στή θάλασσα.
Ή τεχνική καί ή τέχνη αυτών τών κτσμάτων — συνδυαζόμενη μέ άλλες δημιουργίες τών κατοίκων τού νησιού

ΤΑ ΠΝΕΓΜΑΤΙΚΑ ΚΎΘΗΡΑ

στό

χώρο τών έφαρμοσμένων τεχνών, της

λογοτεχνίας,

τής μουσικής, τού χορού, κλπ. — θά μάς μιλήσουν άκόμη γιά τίς ψυχικές διαθέσεις τών προγόνων μας, τις άγωνίες, τίς ελπίδες καί τά δνειρά τους, τούς φόβους καί
τήν. έντονη θρησκευτική πίστη

τους, καί γενικότερα θά

μάς θυμήσουν πολλές ξεχασμένες σήμερα ή παραγνωρισμένες

κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές,

τεχνικές,,

πολεμικές, θρησκευτικές καί τόσες άλλες διαστάσεις τής
ζωής τών άνθρώπων πού εΤχαν κοποικήσει στό νησί άπό
τήν άρχαιότητα μέχρι σήμερα καί πάνω στις όποιες μπορούμε νά βασιστούμε γιά νά έξηγήσουμε πολλά άλλα φαινόμενα της Κυθηραϊκής ζωής.
Γι' αύτό, αύτά τά άπομεινάοια, πι^ρ' δλο που τά περισσότΓρα δέν τά έχουν φτιάξει οί έπ'σημοι έκπρόσωποι
τού Κράτους, άλλά άνώνυμοι λαϊκοί τεχνίτες μέ έλάχιστα
μέσα, εΐναι τά χειροπιαστά ίχνη πού άφησαν ο'ι ποόγονοί μας καί μάς συνδέουν όργανικά μέ τήν έθνική μας
ύπαρξη καί μέ τήν καταγωγή μας, καί σχηματίζουν ένα
μέρος τής Εθνικής, 'Επτανησιακής καί Κυθηραϊκής ταυτότητάς μας.
Παρ' δλο πού δλα τά κτίσματα τού νησιού ε'τε βρίσκονται σκορπισμένα είτε σχηματίζουν συγκροτήματα ή οικισμούς, έχουν νά μάς ·Ίθύν κάτι άπό τήν Ιστορία η προιστορ'α του τόπου, δέν εΤναι βέβαια οίκονομικά
έφικτό
νά συντηρηθούν όλα /ιά νά διατηρηθούν καί πέρα άπό τήν
όφέλημη ζωή τους.
Έ χ ε ι δμως ύπονρέωσ'·, ή Πολ·τεία
νά προστατεύσει
καί νά διατηρήσει δσα όττό αυτά τά μνημεία έχουν καλλιτεχνική ποιότητα καί συμπυκνωμένη Ιστορική ά'ίία.
Τέτοια κτίσματα στό νησί είναι πολύ περισσότερα άπό έκείνα πού έχουν χαρακτηριστεί έπίσημα διατηοητέα
άπό τις άρμόδιες Κρατικές 'Υπηρεσίες και πού σήμερα
έγκαταλειμμένα καί Απροστάτευτα, μάχονται μόνα
τους
γ'ά τήν έπιβίωσή τους, δχι μόνο κοπά τών στοιχείων της
Φύσης, άλλά πολλές φορές καί κατά τών ϊδιων τών άνθρώπων πού τά καταστρέφουν γιά νά πάρουν τά ύλικά
καί τό λιγοστό χώρο πού πιάνουν.
Πέρα άπό τή διαφύλαξη τής χτιστής κληρονομιάς μας,
είναι άνάγκη νά ρ'ξουμε καί μιά ματιά στήν έπίδραση πού
-πρέπει νά έχει ή παραδοσιακή άρχιτεκτονική τού νησιού
\
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στη σημερινή και μελλοντική άνοικοδόμησή του.

νατότητες πού δίνουν στήν κατασκευή τά πλεονεκτήματα

Νομίζω οτι δεν πρέπει νά δεχθούμε αυτό που υποστηρίζουν μερικοί νοσταλγοί της παλιάς «καλής έποχής» δπως τήν όνομάζουν, οτι δηλαδή οΐ σημερινές οικοδομές
και οικισμοί πρέπει νά γίνουν δπως έκεΐνες του παρελθόντος, γιά νά συνεχισθεί έτσι άνόθευτη, δπως λένε, ή
παράδοση, και τούτο γιατί σήμερα διαθέτουμε νέα τεχνολογία και μηχανικά υέσα, μέ τά όποια μπορούμε νά
χτ'σουμε οικοδομές πιο άνθεκτικές στό χρόνο κσΐ στις
βίαιες έπιδράσεις, μέ καλύτερη προσαρμογή στις νέες Ιδέες και στϊς άνέσεις τή·; σύγχρονης ζωής, και κυρίως μέ
πιό χαμηλό κόστος και γενικότερα μέ περισσότερες δυνατότητες ώς προς τις παλιές.

Γι* αύτό, δέν μπορούμε νά άπαρνηθουμε τά νέα υλικά
και ιδίως τις δυνατότητες τής άντοχής και πλαστικότητας
7θΰ μπετόν άρμέ, έκεΐνο ομως ιτού πρέπει νά τονίσουμε
εΤναι οτι δώσαμε περισ.τότερη άπ' δσο έπρεπε σημασία
στά νέα ύλικά, και υποτιμήσαμε τά παραδοσιακά ντόπια
υλικά, γιατί ξεχάσαμε ότι τά περισσότερα άπό αυτά μπορούν νά χρησιμοποιηθούν σέ πολλά μέρη ένός κτίσματος
μαζί μέ τά νέα, και νά δώσουν πιό αρμονικά άποτελέσματα άπό άποψη τέχνης, τεχνικής και οικονομίας, ώς
προς τή χρησιμοποίηση μόνο νέων ή μόνο παραδοσιακών
υλικών.

"Αν π.χ. χτίσουμε σήμερα δλους τους τοίχους ένός σπιτιού μέ συνηθισμένους άσβεστολιθικούς άργόλιθους,
οΐ
τοίχοι αυτοί θά στοιχίσουν άκριβά, παρ' δλο πού τέτοιες
πέτρες υπάρχουν άφθονες στή γύρω φύση, κα: τούτο γιατί άπαιτούν πολύ δουλειά γιά νά χτιστούν, θά έχουν μεγάλο πάχος, και συνεπώς θά άφαιρέσουν σημαντικό μέοος
άπό τόν όφέλημο χώρο τής οικοδομής, θά έπιδαρύνουν τήν
κατασκευή μέ ύπερβολικά φορτία, δέν θά
προσφέρουν
θερμομόνωση άνάλογη μέ τό βάρος και τόν όγκο τους, θά
προσφέρουν άλλα υλικά και δέν μπορούμε νά κατασκευάσουμε σέ τέτοιους τοίχους άρκετά μεγάλα άνοίγματα γιά
νά μπορέσουμε νά ένώσουμε τους έσωτερικούς
χώρους
τής οΙκοδομης μέ τό έξωτερικό περιβάλλον της.
Σ έ ίνα πέτρινο σπίτι είναι δύσκολο νά άφαιρέσουμε
ένα τοίχο γιά νά προσθέσουμε νέους χώρους ή νά διαρρυθμίσουμε και νά προσαρμόσουμε τήν οικοδομή σέ νέες
άπρόβλεπτες μελλοντικές άνάγκες πού συχνά άπαιτεΐ ό
νέος τρόπος ζωής και συνεπώς οίκοδομή μέ τέτοιους τοίχους χωρίς σκελετό άπό μπετόν άρμέ δέν έχει μεγάλη
προσαρμοστικότητα σέ άλλαγές και άκόμη δέν μπορεί νά
άποκτήσει μεγάλη άντοχή στις σεισμικές δονήσεις δσο
μιά μελετημένη κατασκευή, άπό μπετόν άρμέ, και αΰτό
έχει σημασία γιά τό νησί, γιατί άπό σεισμική άποψη βρίσκεται σέ έπικίνδυνη ζώνη.
'Μπορούμε άντ'θετα νά χρησιμοποιήσουμε τούς άρνόλιθους γιά τή διαμόρφωση τοΰ γύρω άπό τήν οίκοδομή
χώρου, ή κα! σέ δευτερεύουσες κατασκευές.
Δέν είναι σωστό λοιπόν νά κατηγορούμε τό μπετόν
άρμέ και πολλά άλλα νέα ΰλικά γιά τις τόσες παράλογες
κατασκευές πού έχουν γίνει, δπως π.χ. τά σπ'τια — κουτιά, πού εκτοπίζοντας τό πράσινο τά
στρίμωξαν στις
«μπετονένιες πόλεις».

κάθε υλικού.

Ε π ί σ η ς δέν μπορούμε νά υποστηρίξουμε σοβαρά δτι
ή λειτουργία και ή διάταξη μιάς οίκοδομής, ή ένός οικισμού, πρέπει νά είναι όπως έκεΐνες τών παραδοσιακών
οικοδομών και χωριών, γιατί σήμερα ή ζωή και τά μέσα
πού διαθέτουν ο'ι κάτοικοι τοΰ νησιού έχουν άλλάξει.
Τ ά μηχανικά μεταφορικά μέσα, Ιδ'ως τό αϋτοκ'νητο και
τό τρακτέρ, πού άντικατσστήσανε τό γαϊδουράκι, άπαιτούν διαφορετική, προσπέλαση στον οικισμό και στήν οίκοδομή.
Οι στενοί δρόμοι και τά μονοπάτια, πού έξυπηρετοΰσαν πολύ καλά μιά περασμένη έποχή, πρέπει τώρα νά
άποκτήσουν μεγαλύτερο πλάτος και όδόστρωμα, γιά νά
μπορέσουν νά άντ αποκριθούν στήν άνετη κυκλοφορία τών
τροχοφόρων.
Θά ήταν παράλογο 5ν Ισχυριζόμασταν πώς δέν πρέπει
νά χρησιμοποιούμε αύτούς τούς άψυχους σκλάβους, πού
ό άνθρωπος άπόκτησε μέ τόσους κόπους και δυσκολίες,
δηλαδή τά νέα μηχανικά μέσα, μέ τή δικαιολογία δτι κάποτε, όταν πολλαπλασιαστούν έπικίνδυνα, άπό σκλάβοι
μπορεί νά γίνουν άφεντίιίά μας και νά μάς καταστρέψουν
μέ τις διαρκώς αυξανόμενες ταχύτητες και τή
μόλυνση
πού άφήνουν στό περιβάλλον, γιατί αύτά τά μέσα πολλαπλασιάζουν και προεκτείνουν τις δυνατότητές μας και
μάς βοηθούν στήν άνετότερη
αύξηση του είσοδήματός
μας, φθάνει έμεΐς νά τά χρησιμοποιούμε μέ μέτρο και
σωστά, γιά νά μή μάς καταστρέψουν.
Ή άρνηση τέτοιων κατακτήσεων τοΰ πολιτισμού
θά ήταν μιά ήττοπάθεια.

μας

Υπεύθυνοι γιά τέτοιες άπαράδεκτες καταστάσεις δέν
εΤναι τά ύλ'κά άλλά έκε'νοι πού άπό άγνοια ή άπό άδυναμία έφαρμόοανε την άντίστοιχη πολιτικό, ή έκείνοι πού έμελέτησαν και έκτέλεσαν τέτοια έργα, μέ μόνο κριτηρ,ο
ίή κερδοσκοπία.

Έ ξ άλλου., δν σάν έθνος δέν συναντήσουμε μεγάλες καταστροφές οτό δρόμο μας, ή όοθολογιστική χρήση τών
νέων μέσων και οί συνεχείς έπενδύσεις σέ ύποδομές, θά
βοηθήσουν τις νεώτερες γενιές νά αύξήοουν τό μέσο εΙσόδημά τους, νά άνεβάσουν τό βιοτικό έπίπεδό τους και
νά άποκτήσουν τή δυνατότητα νά χτίσουν κατοικίες καλύτερα προσαρμοσμένες στις νέες άπαιτήσεις τής ζωής,
δηλαδή πιό εύρύχωρες, πιό γερές, με καλύτερη δομή, διάταξη και έξοπλισμό, ώς προς τις παλιές.

Κάθε Ολικό έχει τά δικά του πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και ό πραγματικός δημιουργός μπορεί νά συνθέσει έργα μέ αισθητική όμορφιΑ, λειτουργική όρθότητα
και κατασκευαστική άρ-πότητα, χρησιμοποιώντας τ!ς δυ-

Στις μέρες μας δμως, Ιδίως μετά τό Β ' Παγκόσμιο
πόλεμο, μέ τόν πυρετώδη καλπασμό προς τήν αύξηση τού
«κατά κεφαλή είσοδήμοτ-ος» δώσαμε ύπερβολική σημασία και προτεραιότητα στήν ψυχρή οίκονομική παραγω-
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γικότητα τοΰ άνθρώπου και τών έπενδύσεων, έπειδή μας
δίνει τή δυνατότητα να αποκτήσουμε τιερισσότερα άγαθά, νά χτίσουμε πιό πλούσιες και πιό άνετες οικοδομές
και νά υλοποιήσουμε ετσι περισσότερες σύγχρονες άνέσεις.
Θεωρήσαμε βασικό κριτήριο για μιά οικοδομή τις υλικές άνέσεις πού άνεβάζουν τό «βιοτικό έττίττεδο» και δώσαμε μικρότερη άπ' δσο επρεπε σημασία στην «ποιότητα της ζωής» πού δεν μετριέται μέ τό χρήμα, δηλαδή στή
χαρά, στήν ίκανοπο'ηση τών αισθήσεων και στήν ψυχική
ζεστασιά πού νοιώθει ό άνθρωπος δταν κατοικεί σέ αισθητικά ώρα'α," υγιεινή και μέ καλή λειτουργία και κατασκευή οικοδομή, γιατί μιά καλή κατοικία, ή χώρος έργασίας, σέ αρμονικό κα! καθαρό περιβάλλον, δεν προσφέρει μόνο υλικές άνέσεις, άλλά και υγεία στην ψυχή
και στό σώμα καή έπηρεάζει τούς κοττο'κους της ψυχολογικά, και δημιουργεί ο' αυτούς διάθεση πρός τήν αισιοδοξία, τά πολιτιστικά ιδεώδη, τή δημιουργία κα!
τήν
παραγωγή.
Ο! διαθέσεις αυτές μπορούν νά τραβήξουν τον άνθρωπο
άπό τήν αδιαφορία και τήν πληκτικότητα τής ρουτίνας
και νά τόν άνεβάζουν σέ ίνα κόσμο πιό ¡δανικό, και γιά
νά άνέβει κανείς σέ έ'να τέτοιο κόσμο δέν είναι άπαραίτητο τό υψηλό «βιοτικό επίπεδο» πού δημιουργείται μέ
τό μεγάλο εισόδημα, γιατί ό πλούτος και ή άφθονία τών
υλικών άγαΡών μπορεί και νά καταστρέψουν τήν «ποιότητα τής ζωής» δταν χρησιμοποιούνται άπερίσκεπτα.
Π.χ. αν γιά τήν κατασκευή, ένος σπιτιού ξοδεύτηκαν
πολλά χρήματα, αϋτό δέν σημαίνει δτι θά εχει πιό καλή:
μορφή και πιό εξυπηρετική διάταξη άπό ενα άλλο μέ "σο
όγκο πού στοίχισε φθηνότερα, διότι ή δημιουργία ένός
κτίσματος μέ καλή λειτουργία και υψηλή αισθητική έμφάνιση δέν απαιτεί άκριβά ύλικά, γιοττ! ή τέχνη δέν προϋποθέτει και δέν επιδιώκει νά έπιδείξει πλούτο.
Καλλιτεχνκή σύνθεση καί
έξυπηρετική διάταξη τών
χώρων, καθώς κα! καλή λειτουργική και αισθητική προσαρμογή τής κατασκευής στό τοπίο, μπορεί νά δημιουργηθεί και μέ τά πιό φτωχά και άσήμαντα ύλικά, φθάνει νά
υπάρχει όρ?ολογισμός καί πέρα άπ' αύτόν καλλιτεχνική
διάθεση και δημιουργική φαντασία.
Μιά άρμονική σύνθεση όγκων, επιφανειών και χρωμάτων, πού μπορεΤ νά γίνει και μέ χρησιμοποίηση ντόπιων
παραδοσιακών ύλικών, όπως π.χ. άργόλιθων, σχισιόπληκων κεραμικών, κυπαρισσόξυλων, πωρόλιθων, κλπ.,
μέ
συνδυασμό ένδεχομένως νέων ύλικών, δπως π.χ. μπετόν
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άρμέ, μπορούν νά δείξουν απροσποίητα τήν καλή δομή
και λειτουργία τοΰ κτίσματος, και νά δημιουργήσουν μέ
τρόπο μυστηριώδη ¿ψηλή αισθητική έκφραση, πού έχει τή
δύναμη νά άνοίγει διάπλατα τήν ψυχή μας, νά Ικανοποιεί
τις αισθήσεις μας καί νά μάς χαρίζει ψυχική ευφορία, Ικανοποίηση κα· χαρά.
Πρέπει λοιπόν νά μελετήσουμε τις έμπειρίες τών παλιών κατοίκων τού νησιού πού είναι άποτυπωμένες
στά
παραδοσιακά κτίσματα, δπως τούς τρόπους πού χρησιμοποίησαν καί δόμησαν τά παραδοσιακά ύλικά, τήν σ(σθητική καί λειτουργική προσαρμογή τών κτισμάτων στο
ευαίσθητο τοπίο καί στό κλίμα τού νησιού, καθώς καί στϊς
άνάγκες τών άνθρώπων ι'κε'νης τής έποχής καί νά χρησιμοποιήσουμε πολλές άπό αύτές τις έμπειρίες μέ κατάλληλη άναπροσαρμογή στά νέα ύλικά καί στά σημερινά
τεχνοοικονομικά καί ιδεολογικά δεδομένα τών κατοίκων
τοΰ νησιού.
"Ετσι τά νέα κτίσματα θά εΐναι προσαρμοσμένα λειτουργικά, αισθητικά καί κατασκευαστικά στις σύγχρονες άπαιτήσεις τής ζωής καί συγχρόνως ή μορφή τους θά
δείχνει δτι κατάγονται άπό τά παραδοσιακά
κτίσματα
τού τόπου, γιατί θά καθρεφτίζουν μέ ειλικρίνεια τις μορφές, τό χρώμα και τό πνεύμα τών παραδοσιακών κτισμάτων τού νησιού, καθώς καί τήν ήρεμη ύγιεινή και άπέριττη ζωή τών κοπο:κων Γθυ, χωρίς νά μιμούνται άχρωμες
μορφές τής 'Αθήνας ή της Εύρώπης πού σέ πολλές περιπτώσεις κατασκευάστηκαν μέ μοναδικό γνώμονα
τήν
κερδοσκοπία καί τήν ύλική σκοπιμότητα και πού πολλές
φορές άντιπαθοΰν οί ίδιοι οί 'Αθηναίοι ή άντίστοιχα οΐ
Ευρωπαίοι.
Έ τ σ ι , ή αισθητική καί ή λειτουργία τής νέας άρχιτεκτονκής τού νησιού θάχει τήν Κυθηρα'κή σφοαγίδα, γιατί δέν θά μιμείται μέ δουλικές άντιγραφές ντόπια ή ξένα
πρότυπα, άλλά θά συνεχίσει τήν παράδοση τοΰ νησιού
δημιουργικά μέ άρμονική χρησιμοποίηση παραδοσιακών
κα! νέων ύλικών, μέ προσεκτικές μεταφυτεύσεις μορφολογικών στοιχείων άπό τήν παραδοσιακή τέχνη τού τόπου
καί μέ προσαρμογή στίς νέες άπαιτήσεις της ζωής, καθώς καί στήν πλαστικότητα τής λεπτής κα! ιδιότυπης φυσιογνωμίας τοΰ Κυθηρακοΰ τοπίου.
"Ετσι, μέσα στό γενικότερο πλαίσιο διαφύλαξης
πολιτιστικής παράδοσης τοΰ νησιοΰ, θά διαφυλαχθούν
λά άξιόλογα στοιχεία τής λαϊκής άρχιτεκτονικής κα!
χνης κα! θά δοθεί μιά συνέχεια στήν παραδοσιακή
ψάνιση τής κληρονομιάς μας.

τής
πολ
τέέμ-
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Διάσημοι ΚυΟηριοι τοϋ παρεΑΟόντος

ΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΧΕΡΝ
Ή γνωριμία μου μέ τόν Λευκάδιο Χέρν υπήρξε... ρομαντική κ / ί
περίεργη! Ά π ό μαθητής στό Γυμνάσιο είχα πάντοτε
τήν μανία
των διεθνών έπαφών, ετσι, μεταξύ
των άλλων προσώπων μέ τά δποία
άλληλογραφοϋσα
περιλαμβανόταν
χι Ινας συνομήλικος μου Γιαπωνέζος.
Κάποτε γιά δώρο μοϋ έστειλε
μικρό
βιβλίο μέ τ' δνομα
«KWATDAN».
Γραμμένο
στήν
'Αγγλική,
περιλάμβανε μικρές έξωτικές Ιστορίες καί σάν συγγραφέας του άναφερότανε
κάποιος...
Αευκάδιος Χέρν!
Τό πρώτο του δνομα μοϋ έκανε
έντύπωση καθώς θύμιζε τό γνωστό μας νησί του 'Ιουνίου.
Πώς
νά υποπτευθώ δμως δτι δ Χέρν ήταν δχι μόνο Επτανήσιος
αλλά
καί Τσιριγώτης;
Πραγματικά δ Λευκάδιος Χέον
γεννήθηκε τό 1850 στή Λευκάδα
γι' αύτό πήρε καί τ' δνομα. Πατέρας του υπήρξε
δ 'Ιρλανδός 'Αξιωματικός Κάρολος Χέρν καί μητέρα του ή Κυθήρια Ρόζα 'Ave.
Κασιμάτη. Γνωριστήκανε δταν έκείνος ύπηρετοϋσε στό νησί μας.
"Εξη μόλις χρόνων,
οι γονείς
του τόν φέρανε
στήν Ιρλανδία.
Έκεΐ δμως ή ζωή τοϋ φύλαγε μεέκπλήξεις. Ή
ρικές δυσάρεστες
μητέρα του έγκατέλειψε τό σπιτικό τους καί δ πατέρας του προχώρησε σ' Ινα δεύτερο γάμο. Ό Λευκάδιος χωρίς τή στοργή καί τήν
προστασία τής οίκογένειας,
υιοθετήθηκε
άπό μιά θρησκόληπτη
ρωμαιοκαθολική θεία πού,
προορίζοντάς τον γιά κληρικό, τόν έστε·λε νά σπουδάσει στό Ντάραμ.
'Αλλά κι έδώ ή άτυχία τόν άκολουθοϋσε σέ κάθε του βήμα...
ΤΑ ΠΝΕΓΜΑΤΙΚΑ ΚΎΘΗΡΑ

Υπακούοντας σέ μιά κρυφή έπιταγή τής ψυχής, δ νεαρός Λευκαδιος πετά στήν άκρη τά Ιερά Giβλία καί στά 18 του χρόνια ξεκινά γιά τήν 'Αμερική. Φτωχός καί
χωρίς έπάγγελμα σταθερό, πρώτα
στή Ν. Υόρκη καί στή συνέχεια
στό Σινσιννάτι τής Ν. Ορλεάνης,
ψευτοζεϊ είτε σάν διορθωτής σ' iφημερίδες ε'ίτε σάν ρεπόρτερ. Τελικά σέ μιά διορίζεται καί άρχισυντάκτης.
Ή πέννα του μέ τόν καιρό, άλλοτε σοβαρή κι' άλλοτε δηκτικη,
άπ^κτά θαυμαστές καί φίλους. Ο
ίδιος δμως δέν αισθάνεται διόλου
άνετα μέ τόν άμερικάνικο τρόπο
ζωής.
"Ισως καί οί πρώτες του
καταβολές ίσως καί ή μοίρα του,
τόν προορίζουν
γιά κάτι άλλο...
άλλου...
Ή «μαγεία τής Ανατολής» δέν
είναι μ·ά φράση
δίχως νόημα.
'Αλλά έκφραση καταξιωμένη. Τό
1887 συναντούμε
τόν Λευκάδιο
στίς Γαλλικές Ι ν δ ί ε ς νά ταχυδρομεί άνταποκρ'σεις στίς έφημερίδες
του τής 'Αμερικής. Εκείνα τά τχξιδ'ωτικά του έχουν μιά χάρη π ι ύ
σπανίζει.
Δέν περιγράφει μόνο,
σπουδάζει κατά βάθ-ς τά θέματα
πού τόν συγκινούν. Τόν δημοσιογράφο σύντομα διαδέχεται δ έπιστήμονας καί δ σοφός.
Δέν παραμένει στήν 'Ινδία. Κάτι σάν φωνή μυστηριακή τοϋ ζητά
νά προχωρήσει άκόμη πιό μακριά.
Τό 1890 πατά τό πόδι του στήν
'Ιαπωνία, στή «Χώρα τοϋ 'Ανατέλλοντος Ήλιου», γιά νά τής χαρίσει οχ: μόνο σελίδες άπαράμιλλης έμπνευσης καί γοητείας άλ-^ά
καί τήν ίδια του τήν ψυχή.
Μέχρι τό 1854, ή Ι α π ω ν ί α είνε
κλειστές τις πόρτες της στούς Ευ-

ρωπαίους. Μ' δλο πού είχαν διαδοθεί τά παραμύθ'α
τοϋ Μάρκο
Πόλο κι ένα σωρό... συκοφαντικές
Ιστορίες γιά τήν μακρινή έκείνη
χώρα. Ποιός δμως ειχε σκύψει μέ
στοργή έπάνω της; ΙΙοιός είχε σύρει τό πέπλο τοϋ μυστηρίου της δχι μέ τό άλλαζονικό χέρι τοϋ περίεργου ή τοϋ κατακτητή άλλά μέ
τήν λεπτότητα τοϋ έρευνητή καί
τοϋ φίλου;
Ό Λευκάδιος Χέρν διάθετε καί
τή δύναμη
καί τήν Ικανότητχ.
Τήν έμπιστεύτηκε
καί γρήγοοα
κέρδισε τήν έμπιστοσύνη της. Τύν
συναντούμε
νά κυκλοφορεί έκεϊ
ντυμένος μέ τήν στολή
τών τότε
'Ιαπώνων, νά μαθαίνει τή γλώσσα τους καί νά κάνει γάμο μέ μιά
χαριτωμένη
άριστοκράτισσα Γιαπωνεζούλα.
Τόν συναντούμε καθηγητή τής 'Αγγλικής στά Πανεπιστήμιο τοϋ Τόκυο
νά κερδίζει
\
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τήν αγάπη καί τόν θαυμασμό των
φοιτητών του. 'Από τό 1890 καί
γιά 14 δλόκληρα χρόνια. Τόν συναντούμε, ακόμη,
νά δέχεται τό
Βουδδισμό, κατανοώντας ίσως την
πραγματικότητα της μιας αιώνιας
Θρησκείας.
Τί έγραψε δ Χέρν; Ποιήματα,
διηγήματα, μελέτες...
δλα γύρω
άπό τόν χαρακτήρα του Γιαπωνέζου καί τίς παραδόσεις του.
Οί
μύθοι, τά σύμβολα, ή προγονολατρεία, τά φαντάσματα, τά όνειρα,
οί θεοί καί οί ήρωες, μέ τήν πνοή
της εμπνευσής του αποκτούν σάρκα, νόημα καί άξία.
Υπήρξε,
ισχυρίζονται οί βιογράφοι του, ένας από τούς πρωτο-

πόρους καί θεμελιωτές
της νέας
Ίαπωνί·ας. πού οί τεράστιες πρόοδοι της ξάφνιασαν
τήν Υφήλιο
στόν Ρωσσοϊαπωνικό Πόλεμο...
"Εκλεισε ήσυχα τά μάτια του τό
1904. Σέ κάθε έπέτειο του θανάτου του οί Γιαπωνέζοι τόν τιμούν
σάν έπίλεκτη προσωπικότητα τής
χώρας τους, τοΰ έχουν Αφιερώσει
μνημεία καί ειδικές Εταιρείες μελετούν τά συγγράμματά του.
Μας έχει αφήσει άρκετά βιβλία
δ Λευκάδ'ος
Χέρν
«JAPAN'S
RELIGION»,
«IN G H O S T L f
JAPAN», «JAPAN»,
«KWATDAN»... είναι μερικά καί τά μνημονεύω ένίεικτικά. Στά Ελληνι-

κά έχουν μεταφραστεί μικρά του
μόνο κείμενα πού έπιασε τό μά'ΐ
μου σέ λογής περιοδικά.
'Ασφαλώς θά πρέπει κάποτε τό Ιργο του
νά γίνει
ευρύτερα γνωστό
καί
στήν πατρίδα μας. Τό αξίζει.
Τί δώσανε, τάχα,
τά Κύθηρα
στό Λευκάδιο Χέρν; Στά φανερά,
πολύ λίγα... Στά κρυφά, τό αίμα
τής μητέρας του,
φορτισμένο μέ
τίς Τσιριγώτικες πνοές, μέ τίς λαχτάρες τοΰ ταξιδιού, τής γνώσης,
τής περιπέτειας...
Μέσα στό έργο του, τά Κύθηρα
ζουν καί τό Φως τους λάμπει!
ΔΙΟΝ.

ΚΟΓΛΕΝΤΙΑΝΟΣ

Τό καλοκαίρι, βρέθηκε στά Κύθηρα γιά πρώτη φορά,
μαζύ μέ τούς γονείς της, ή δωδεκάχρονη Μάρθα 'Αθανασοπούλου, μαθήτρια τής έκτης Δημοτικού.
'Αγναντεύοντας κάποια μέρα
τόν φουρτουνιασμένο Μαλέα,
εγραψε
τούς παρακάτω στίχους, πού ή
ευαίσθητη παιδική της
ψυχή, αποτύπωσε μέ ειλικρίνεια καί ρεαλισμό σ' ένα φύλλο τετραδίου.
Τής ευχόμαστε, τό Νησί μας ν' άποτελέση ένα ποιητικό ξεκίνημα στή ζωή της.

Η ΒΑΛΑΣΣΑ
"Ω θάλασσά μου, θάλασσα
τοΰ τόπου μας στολίδι
πού δλονών δίνεις χαρά
μά κι' δλονών τή λύπη.
Μές στή γαλήνια τήν καλή
καί ξάστερη ήμέρα
δλοι έσέ λιμπίζονται
κι' έσένα άγαποΰνε.
Μά στήν άντάρα τοΰ βοριά
πού δ άνεμος σηκώνει
δλες οί μάνες 'σέ μισοΰν
κι' έσένα καταριούνται.
Γιατί σάν άγριο θεριό
τά παλληκάρια πνίγεις
καί τά σκεπάζεις άμέριμνα
στά δλόβαθα νερά σου.
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ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΓΘΗΡΑ-

Γενεαλογικά

Ήιαν ή όχι Κυθήριος
ό Ιωάννης ΒηΑαράς;
Πολλά ύποστηρίζονται για τήν καταγωγή του 'Ιωάννη Βηλαρά,
του
πρωτοποριακού
λογοτέχνη του 18ου
αιώνα. "Ετσι, πολλοί τον αναφέρουν
Τσιριγώτη, άλλοι, — ο! περισσότεροι
— , δεν έχουν καμμία άμφιβολία ότι ό
Βηλαράς είναι Ηπειρώτης, άπό τά Γιάννενα.

ατασθαλίες τών «λογιωτάτων», μιάς
μερίδας δηλαδή άνθρώπων πού παραμόρφωναν φρικτά τή γλώσσα, πού τήν
κατάντησαν βαριά και άκαμπτη στό όνομα μιάς παρεξηγημένης άρχαιολατρε^ας και μέ άποτέλεσμα νά μή βρίσκει ή γλώσσα αύτη καμμιά άπήχηση
στό λαο.

Πριν δμως πώ οτιδήποτε άλλο, θά
πρέπει, νομίζω, νά άναφερθοϋν ώρισμένα πράγματα πάνω στό άτομο τοΰ λογοτέχνη πού άν και σφράγισε μέ τήν
παρουσία του τά τέλη τοϋ 18ου αιώνα και τις άρχές τού 19ου, έμεινε ωστόσο παραγνωρισμένος, παραγκωνισμένος μέσα στήν άχλύ της, μακρινής
τιά γιά μάς, έποχής.

Δέν ύπήρξε λοιπόν ό Ψυχάρης, ό
πατέρας τού γλωσσικού ζητήματος. Υ πήρξε άπλώς ό άνακινητής του. Και
πάλι δέν «¿θεράπευσε» τήν καθομιλουμένη. Προσπάθησε νά «φτιάξει» καθομιλουμένη, νά κατασκευάσει μιά γλώσσα μέσα άπό έργαστηριακά πειράματα
καί νραφειακές μελέτες. Τό άποτυχημένο άποτέλεσμα ήταν μιά γλώσσα έξ
ίσου άφύσικη και γεμάτη άκρότητες, όσο καί ή «λογία» γλώσσα.

Γεννημένος στά 1771, ό 'Ιωάννης
Βηλαράς ύπήρξε ό πλατιά καλλιεργημένος άνθρωπος, πού, παρά το γεγονός δτι μοίρασε το κέντρο βάρους του
σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, κατάφερε σέ κάθε περίπτωση νά άνταπεξέλθει και μάλιστα παραπάνω άπό Ικανοποιητικά: μελετητής τής άρχαίας
Ελληνικής
γραμματείας, μεταφραστής της, μυθογράφος, αϊσθηματογράΦος, λυρικός (άρκαδσμό ή ποιμενικό
Ιδανικό άποκαλεΐ ό Παλαμάς το ρεύμα,
το τοποθετημένο στόν προρομαντισμό,
τού άκολούθησε ό Βηλαράς), σατιρικός ποιητής. Και πέρα άπ' αύτά, σπουδαίος βοτανολόγος, γνώστης των φυσικών και μεταφυσικών έπιστημών και
μέ άξιόλογες γνώσεις χημείας.
Πάνω άπ' δλα δμως, ύπήρξε ό άνθρωπος πού πρώτος άρχισε τόν άγώw
Υ'ά την άποκατάσταση τής 'Ελληνικής γλώσσας, άγώνα πού έμελλε νά
συνεχισθεί γιά πολλές δεκαετίες, φτάνοντας μέχρι τις μέρες μας. ΕΤναι έκτληκτικό το γεγονός δτι ό Βηλαράς
τόλμησε νά σηκώσει το άνάστημά του
σε μ ά έποχή δπου, έκτος άπό τόν
Τουρκικό ζυγό (ζούσε τότε στά Γιάννενα ό ποιητής), ή χώρα πραγματικά
καταδυναστευόταν άπό τις
λεκτικές

ΤΑ ΠΝΕΓΜΑΤΙΚΑ ΚΎΘΗΡΑ

*0 Βηλαράς δέν έφτιαξε γλώσσα,
άγάπησε τή γλώσσα δπως τή βρήκε,
καί ν ή χρησιμοποίησε δπως τή βρήκε,
άσύλητη, άπλή καί ζωντανή, κυλά άνετα <ωρίς παραβιάσεις καί διορθωτικές «ένέσεις», άκόμα καί μέ τούς σολοι
κισμούς της πού γίνονται έξ ϊσου άποδεκτοί. Μέσα άπό τούς άγώνες τού Βηλαρά γιά τή γλώσσα, καί μέσα άπό
τήν πραγματικά φωτισμένη σάτιρά του
πού οέ πολλά σημεΤα κινείται παράλλη
λα μ' έκείνη τού Σουρή καί τοϋ Βάρναλη, διαφαίνεται τό φιλελεύθερο πνεύμα
τοΰ λογοτέχνη, ή πικρία του γιά τόν
ξεπεσμό της 'Ελλάδας του καιρού του
καί ο! πρωτοποριακές γιά τήν έποχή Ιδέες του πού μπορούν νά συνοψισθούν
σέ δυό του στίχους:
«"Ω πρόληψες τού κόσμου, τύραννοι τής
ψυχής,

ό κόσμος σάς λατρεύει γιά νάναι δυστυχής».
Αύτός ήταν μέ λίγα λόγια ό Βηλαράς. "Οσο γιά τήν καταγωγή του, ό
Παλαμάς τόν θεωρεί Ηπειρώτη, ό Κραψίτης Κυθήριο, ένώ ό ίδιος ό ποιητής
ύποστήριξε σέ κατάθεση του στίς 4.

2.1796 στή Βενετία, δτι γεννήθηκε στά
Κύθηρα. «Προσαχθείς ό 'Ιωάννης Βηλαράς .οΰ Στεφάνου, γεννηθείς έν Κυθήροις, συνήθως διαμένων έν
Ίωαννίνοις...»
Τόν Ίούνο δμως τού 1797, 119
περίπου όμογενεΐς τής Βενετίας ύποβάλλουν στίς άρχές μιά έγγραφη διαμαρτυρία γιά τήν έπέμδαση Λατ νων
ιερέων στις κηδείες τών Έλληνορθοδόξων. 'Ανάμεσα στίς ύπογραφές ύπάρχει καί ή παρακάτω: Ζ Ι Ο Β Α Ν Ι Β Ε Λ Α Α Ρ Α NT Α ΖI ΑΝ Ν ΙΝΑ.
"Ως προς τήν κατάθεση τού Βηλαρά τής 4.2.1796, πού δόθηκε κατά τή
διάρκπα δίκης κατά τήν όποία ό Βηλαράς κατηγορήθηκε στή Βενετία ώς
κατάσκοπος τών Γάλλων, ό Κ. Μ^ρτζιος, άντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας 'Αθηνών, ύποστηρίζει πώς ό ποιητής έπ.τηδες δήλωσε δτι
γεννήθηκε
στά Κύθηρα γιατί θά άντιμετωπιζόταν μέ μεγαλύτερη έπιείκεια ώς ύπήκοος τής Βενετίας (τά έπτάνησα βρίσχον
τ αν τότε ύπό τήν κατοχή τών Ε ν ε τών) παρά τής 'Οθωμανικής αύτοκρατο
ρίας. Συνεχίζοντας, ό Κ. Μέρτζιος, ισχυρίζεται δτι τά Κύθηρα δ άλεξε ό
Βηλαράς ώς τό πιο άπομακρυσμένο νησί τών Έπτανήσων καί, δεδομένου δτι
στήν Βενετία υπήρχαν Κερκυραίοι, Κεφαλλονίτες, Λευκαδίτες, Ζακύνθιοι άλλά
όχι Κυθήριοι, θά ήταν δύσκολο νά έλεγχθεΤ ή άλήθεια τής περί Κυθηραϊκής καταγωγής μαρτυρίας του.
Άψ' έτέρου ό Κ . Μέρτζιος άναφέρει JTI ή σχετική έρευνα συνεχίσθηκε
καί στά Κύθηρα δπου στά Κρατικά
άρχεΐα (Δέσμη 855 Γενικού κατά θάλασσαν Προβλεπτού) βρέθηκαν κατάλο
γος μέ έκατό περίπου όνόματα Κυθηρίων τής 7ης 'Ιουνίου 1714. 'Ανάμεσα ι ' αύτά τά όνόματα πουθενά δέν
Αναφέρεται τό όνομα Βηλαράς. "Ως
προς τόν πρώτο ισχυρισμό τού
κ.
Μέρτζ ου, έχω νά πώ δτι στην Βενετία
τού τέλους τού 18ου αιώνα υπήρχαν
\
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Κυθήριοι. Τουλάχιστον ένας άναψέρεται οτήν έττετηρίδα τού Φλαγγινιανοΰ
Όληιομουσείου της Βενετίας, ώς σπου
δαστής της Φλαγγινιανής σχολής.
"Οσο για τά έκατό όνόματα Κυθηρίων κατά τό 1714 σαφώς δεν άποτε-·
λοΰν το σύνολο των Κυθηραϊκών όιομάτων, λείπουν δε πολύ γνωστά και Αναμφισβήτητα Τσιριγώτικα
έπώνυμα.
Δέν μπορεί κανείς λοιπόν νά είναι
βέβα.ος γιά τον τόπο γέννησης τοΰ Ι ωάννη Βηλαρά.
Τό πρόβλημα παραμένει.
Σκοπός
μου Ρέν ήταν νά τό λύσω άλλά άπλα
νά προσπαθήσω νά τό πλησιάσω σκιαγραφώντας παράλληλα την προσωπικότητα τοΰ Βηλαρά. "Ισως μ:ά συστηματικότερη ερευνά θά μπορούσε νά φέρει
θετικότερα άποτελέσματα.
"Ισως άκόμα, τελείως τυχαία, κάποιος
μελετητής πέσει πάνω στό δνομα Βηλαράς ψάχνοντας γιά κάτι άσχετο.
Ό — καλώς έννοούμενος — σωβινισμός μας ώς Κυθηρίων θά κολακευόταν βέβαια μέ τήν βεβαιότητα οτι ό
'Ιωάννης Βηλαράς ύπήρξε Τσιριγώτης
— ήδη κολακεύεται μέ τήν άβεβα ότητα
— αν και, πιστεύω, οτι, τελικά, ίσως
νά μήν έχει καΐ τόση σημασία: Τσιριγώτης ή Ηπειρώτης, υπήρξε σίγουρα
"Ελληνας.
A N N I T A Π. Π Α Ν Α Ρ Ε Τ Ο Υ

ΈϋεύΟεροι οτίχοι

Ι έ αγάπη στο ΤθΕριγα
Στους ποιητές ΠΑΝΟ Φ ϊ Α Α Η
καί Δ Ι Ο Ν Ϊ Σ Η Β. Κ Ο Ϊ Α Ε Ν Ϊ Ί Α Ν Ο
καί στ ή Μάνα ΑΓΑΠΗ ΣΠ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Σέ θυμάμαι
είχες τά μάτια της νύχτας'
σε θυμάμαι
είχες τ ά μάγουλα της σελήνης'
σε θυμάμαι
είχες τ ά χείλια της θάλασσας.
• · ·
Σέ θυμάμαι Τσιρίγο
μες τ ά μαλλιά σου λουζόντουσαν τ ' αστέρια,
οί κάποιες πεταλούδες τοΰ Καραβά
άγκαλιάζουνε τήν φωνή σου,
εκεί χάτο) στά Μυρτίδια'
σέ θυμάμαι Τσιρίγο,
γιατί στό κορμί σου σουλατσάρουν τ ά κύματα'
σέ θυμάμαι Τσιρίγο
γιατί κεί πάνω στούς 'Άγιους 'Ακίνδυνους,
ό ήλιος κοκκίνιζε από ζήλεια οταν γέλαγες.

• ·

·

Σέ θυμάμαι Τσιρίγο,
θυμάμαι εκείνο τό φευγάτο μου μεσημέρι
μέ τό «ΕΛΕΝΑ» τό καράβι της γραμμής
από τό ομορφάγριο καψάλι,
θυμάμαι Τσιρίγο, που ξεψύχαγε
πάνω στό στήθος σου τό κάποιο δάκρυ μου
Τ Σ Ι Ρ Ι Γ Ο Σ Ε ΘΪΜΑΜΑΙ
δέν σέ ξέχασα — εδώ που μα ι στήν ά'χαρη
καί μαυρισμένη 'Αθήνα, σέ θυμάμαι.
'Αθήνα 29 'Ιούλη 1982
(Άνέκδοτον)
ΛΝΤ. Ν.

ΣΓΜΙΓΔΑΑΑΣ
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Κατοΰνιος ο ΚυΕηριος οοφος ιού 16ου αιώνα
Τό καλοκαίρι τιού μάς πέρασε ή Δ)υση της «Φ.
τ.Κ.» επήρε ένα γράμμα άπό έναν εκλεκτό Κυθήριο
πού ζει μόνιμα στή Συμπρωτεύουσα, αλλά πού δέν
παύει νά ασχολείται γιά κάθε τϊ τό Τσιριγώτικο.
Τό περιεχόμενο ήταν μιά έκπληξις άλλά καί άποκάλυψις συνάμα, γιατί έδειχνε ότι εκτός άττϊ
τούς καθιερωμένους σύγχρονους Κυθήριους Ιστορικούς, κι' άλλοι συμπατριώτες μας άναδιφοϋν τό
Ιστορικό παρελθόν τού Νησιού μας, και μόλις ανακαλύψουν κάτι τό ενδιαφέρον, σπεύδουν νά τό φέ-

ρουν στήν δημοσιότητα γιά νά γινη κτήμα τών πολλών άλλά καί αφετηρία γιά παραπέρα έρευνες καί
έντοπισμούς τής Αλήθειας τών ίστορουμένων.
Έκρίναμε ότι τό κείμενο
τής έπιστολής
είχε
τόσο ένδιαφέρον ώστε θά ήταν προτιμότερο νά τίμηση τό πρώτο τεύχος τού περιοδικού μας. Έζητήσαμε τήν άδεια τού άποστολέως ή όποια ευγενώς
μάς παρεχωρήθη καί έτσι παραδίδομε
στούς Κυθήριους, άπό τις στήλες μας, ένα πραγματικά αξιόλογο, πόνημα πού δέν θά σταματήση μέ τή σημερινή δημοσίευσή του, άλλά θά συνέχιση νά μάς άπασχολεΐ καί σέ έπόμενα τεύχη.
'Ελπίζουμε, ότι έν τώ μεταξύ κάποιοι άπό τούς
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Ιστορικούς μας, θά άναλάδουν μιά παραπέρα ένημέρωση των Κυθηρίοιν, γύρω άπό την προσωπικότητα και τήν δράση τού 'Αριστοτέλειου Φιλοσόφου
'Ιωάννη Κατούνιου.
Σ. Σ.
Έ ν Θεσσαλονίκη τή 15-6-82
Κύριε Διευθυντά,
"Ενα γράμμα άπό τά Κύθηρα στάθηκε ή άφορμή νά έ-

πικοινωνήσω μαζί σας. Ό συμπολίτης πού τό έγραψε εΤναι μόνιμος κάτοικος του νησιού μας. Μοΰ έγραφε γιά κάτι ύποθέσεις πού άφοροΰν τό Ναό τού 'Οσίου Θεοδώρου
καί γιά μερικά ιστορικά γεγονότα πού πάνε πίσω στήν έποχή τών Ίσαύρων ( 7 4 0 ) καί μέχρι τό 1630. 'Αναφερόμενος στά γεγονότα τού 1630
μοΰ γράφει:
(Διατηρώ
τήν όρθογραφία καί τή τύνταξη τής έπιστολής). «Τό Ναό
άνεκαίν.σε ό έξόριστος έπίσκοπος Βαλεριανός, σέ συνεργασία μέ τόν Κατούνιο, διευθυντή τοΰ Κολλεγίου τής
Μπολόνια τής 'Ιταλίας, έφτιαξαν τήν καινούργια έπισκοπή καί τό Πατριαρχείο τήν έκαμε 'Αρχιεπισκοπή καί έσωσε τήν Κρήτη άπό τόν έξισλαμισμό. "Ολα αύτά τά ντοκουμέντα τά κρατάω μέ κάθε λεπτομέρεια...». Πρέπει νά
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πώ δτι σάν διάβασα τά παραπάνω έμεινα κατάπληκτος
γιατί κάθε άλλο παρά περίμενα νά ακούσω άπό Κυθήριο
τό όνομα τού Κατούνιου κα! μάλιστα κατά ένα τόσο αυθεντικό τρόπο.
'Αμέσως ή θύμηση μου πέταξε άρκετά
χρόνια πίσω. Ή τ α ν στό 1970 πού γιά πρώτη φορά άπό
ένα άρθρο πού διάβασα στό περιοδικό «Μακεδόνικη Ζωή»
έμαθα γιά τόν Κατούνιο τήν καταγωγή του καί τό έργο
του.
Ό Κατούνιος έφέρετο σάν Βεροιώτης Κυθηραϊκής
καταγωγής πού γεννήθηκε στη Βέροια καί σπούδασε στήν
'Ιταλία κλπ. Έ κ ε ϊ διέπρεψε, καί γιά τή σοφία του κα! τίς
γνώσεις του, έθεωρεΐτο γιά τήν έποχή του σάν ό νεώτερος
'Αριστοτέλης.
"Υστερα άπό λίγο καιρό, κα! γιά μικρό
χρονικό διάστημα, έτυχε νά βρεθώ στήν 'Αθήνα. 'Εδώ είχα τήν εύκα·ρ!α νά άνταμώσω μερικούς συμπολίτες λογίους, πού άσχολοΰνται μέ τά ιστορικά, λαογραφικά, φιλολογικά κλπ. θέμοττα τού τόπου μας. Σέ συζήτηση πού
έκαμα μαζί τους, τούς παρέθεσα δσα άναφορικά μέ τόν
Κατούνιο είχα διαβάσει στήν «Μακεδονική Ζωή» κα! τούς
ρώτησα νά μοΰ πουν τ! ξέρανε γ Γ αύτόν κα! τό έργο του.
Ή άπάντηση σέ δλες τίς περιπτώσεις ήταν άπαγοητευτική. Απλούστατα, δλοι ο! Κυθήριοι πού ρώτησα γιά τόν
Κατούνιο ξέρανε τόσα οσα ήξερα κα! γώ πρίν διαβάσω
τό σχετικό μέ τή ζωή καί τή δράση του άρθρο στή «Μακεδονική Ζωή».
Αυτή είναι ή μαύρη άλήθεια. Γύρισα στό σπίτι μου καί
άρκέστηκα νά δώσω μερ.κά λόγια γιά τά Κύθηρα μαζί μέ
μία φωτογραφία άπό τή γέφυρα τού Κατουνίου πού δημοσιεύτηκαν στό περιοδικό «Μ. Ζωή» γιά νά μάθουν οΐ ένδιαφερόμενοι δτι ό τόπος κοτταγωγής του Κατούνιου έξακολουθοΰσε νά ύπάρχει. Κα! ύστερα; "Υστερα παρηγορήθηκα μέ τή σκέψη δτι δέν ήμουνα ό μοναδικός Κυθήριος
πού άγνοούσε τόν πνευματικό γίγαντα τού 16ου αιώνα
πού μέ τή σοφία του καί τό έπιστημονκό του έργο κατέπληξε τό Δυτικό κόσμο. Ά π ό τότε έπαψα νά άσχολοΰμαι
μέ αύτό τό θέμα. Τό γράμμα άπό τά Κύθηρα μέ τό άπρόσμενο περιεχόμενο του κέντρισε ξανά τό ένδιαφέρον μου
γιά τόν Κατούνιο. Στή συνέχεια έστειλα στό συμπολίτη
μας στά Κύθηρα μία κάρτα μέ εύχές γιά τό Πάσχα καί
χωρίς νά του άποκαλύψω τι έγνώριζα έγώ γιά τόν Κατούνιο, τού ζήτησα νά μοΰ νράψη τί γνωρίζει γι' αυτόν. Ταυτόχρονα άρχισα μία έρευνα γιά νά συγκεντρώσω δσο τό
δυνοττόν περισσότερες πληροφορίες γύρω άπό τόν Κατούνιο. Τά άποτελέσματα της ερευνάς μου καί τήν άπάντηση
τού συμπολίτη μας άπό τά Κύθηρα θά σάς τά πώ παρακάτω κα! άφΰϋ πρώτα κάμω μία διευκρίνιση. Πρώτα πρώτα σάν δάβασα τό κείμενο του συνημμένου έντύπου,
διεπίστωσα δτι ήταν άσαφές καί γεμάτο άπό μή τεκμηριωμένες πληροφορ;ες καί άντιφάσεις. Αύτό μέ έβαλε σέ
σκέψη. Πρέπει νά πώ δτι δσο περισσότερο τό μελετούσα
τόσο καί ρίζωνε μέσα μου ή πεποίθηση δτι κάτι δέν πήγαινε καλά μέ αυτή τήν ύπόθεση. "Αρχισα νά πιστεύω ότι
ό Κατούνιος δέν ήταν Βεροιώτης Κυθηραϊκής καταγωγής
άλλά γνήσιον τέκνον τών Κυθήρων.
Συνέχισα τή συγκέντρωση πληροφοριών
άναμένοντας
τήν άπάντηση άπό τά Κύθηρα στό έρώτημά μου γιά τόν
Κατούνιο. Τό έσώκλεστο έντυπο πού είναι προϊόν πνευματικής δουλειάς πολλών «είδικών», δίνει κατά κάποιο
τράιτο μία εΙκόνα της ζωής, τής προσωπικότητας του έπιστημονικοΰ έργου, καί γενικά τής κοινωνικής καί έθνικής
δράσης τού Κατούνιου. Κείνο πού δέν κατορθώνει νά άποδείξει, καί που εΤναι ή κύρια έπιδίωξη τού κειμένου, εΤναι
ό ισχυρισμός δτι ό Κατούνιος είναι Βεροιώτης Κυθηραϊ-
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κής καταγωγής. "Οπως θά δείτε τό έντυπο μαζί μέ τά
άλλα συνημμένα άπεκάλυψαν δτι τόν Κατούνιο υιοθέτησαν
οΐ Βεροιώτες καί δτι οϊ θετοί γονείς του φτάσανε στό σημείο νά τού στήσουν προτομή στό πιό έμφανές μέρος τής
πόλης τους. Τά έγκαίνια έγιναν τό 1981. Δέν θά σχολιάσω τό πράγμα. Προσωπικά σάν Κυθήριος, άρκοΰμαι νά
τούς ευχαριστήσω γιά τη μεγάλη τιμή πού έκαμαν σέ ένα
συμπολίτη μας. "Αλλωστε δέν πρέπει νά ξεχνάμε καί τό
«τών άνδρών τών ύπερόχων είναι πάσα γή ποττρ'ς». Στόχος μου είναι νά καλέσω δλους τούς Κυθηρίους σέ έναν
χωρίς προηγούμενο συναγερμό
γιά τόν επαναπατρισμό
τού Κατούνιου τοΰ μεγαλύτερου πνευματικού τέκνου τών
Κυθήρων όλων τών έποχών. Βλέπω δτι δικαιολογημένα έχετε τήν άγωνία νά μάθετε τί μοΰ άπάντησε ό θεματοφύλακας τής πατρικής μας κληρονομιάς άπό τό νησί στό
άπλό έρώτημά μου «Γράψε μου τί ξέρεις γιά τόν Κατούνιο». 'Ιδού τό σχετικό άπόσπασμα άπό τήν έπιστολή του:
(Διατηρώ τή σύνταξη καί τήν όρθογραφία.) « Ό 'Ιωάννης
Κατούνιος έγεννήθη εις τά Κύθηρα άπό άρχοντική οικογένεια τό 1572 κα! πέθανε τό 1657. Ό πατέρας του έλένετο Δημήτριος.
Έσπούδασε στή Ρώμη τό 1605 έως τό
1608. Κα! κατόπιν έδίδαξε στό ίδιο έπί τέσσαρα χρόνια
κα! άφοΰ έλαβε τή λεγομένη δάφνη τής φιλοσοφίας καί
Θεολογίας έπειτα έδίδαξε στό Πανεπιστήμιο τής Μπολόνια άπό τό 1616—1632. Κατόπιν έγκατεστάθη μονίμως
στή Πάντοβα όπου άνάλαβε έκεΤ τή διεύθυνση τοΰ έκεΐ έλληνκοΰ κολλεγίου τό όποιον είχε ιδρύσει κάποιος Έ π τ α νήσ·ος μεγαλέμπορος Παλαιοκαπάς. Έ κ ε ΐ έβγαιναν παπάδες μορφωμένοι κα! δάσκαλοι πού έστέλνοντο στά "Επτάνησα. . 0 Κατούνιος έσκέφθη δτι ένα παράρτημα της
Σχολής αυτής νά κτίση είς τήν πατρίδα του τά Κύθηρα
νά βγαίνουν έκεΐ παπαδοδάσκαλοι
καί νά στέλνουν καί
στήν Κρήτη πού κινδύνευε έκείνη τήν έποχή νά έξισλαμισθή. Συνεργάσθη μέ τόν Βαλεριανό πού έτυχε νά είναι έξόριστος στό Τσυρίγο άλλά είχε δικαιωθή κα! ξαναζωντάνεψε τήν Επισκοπή κα! ανακαίνισε κα! τόν Ναό». Νομίζω
δτι δέν χρειάζεται άλλη άπόδε ξη γιά τήν Κυθηραϊκή καταγωγή τοΰ Κατούνιου. Πρίν κλείσω τό γράμμα μου δέν
μπορώ νά μή παραθέσω μερικά άποσπάσματα άπό τό έσώκλειστο κείμενο τής διάλεξης τοΰ κ. Η λ ί α Τριανταφυλλίδη. Τούτο άποτελεϊ μία συρραφή (έρανισμό) άπό τίς
έργασίες διαφόρων ειδικών πού άσχολήθηκαν μέ τό θέμα
Κατούνιος. Αυτός είναι κα! ό λόγος πού δέν παρουσιάζει
όμοιομορφία δομής καί συνοχή άποδείξεων καί συμπερασμάτων. Πιθανόν πολλο! άπό αυτούς πού άσχολήθηκαν μέ
τόν Κατούνιο, δχι Κωττούνιο ή Κουτούνιο δπως τόν θέλουν
οΐ Βεροεΐς καί ή έγκυκλοπαίδεια,
νά πήγαν στή Ρώμη
στήν Μπολώνια στήν Πάντοβα κλπ. γιά νά πάρουν στοιχεία γ·ά τίς μελέτες τους. Κείνο πού φοβούμαι είναι δτι
ποτέ κανείς δέν έκαμε τόν κόπο νά πάη στά Κύθηρα πού
βρ'σκεται κα! τό χωριό Κατούνι. Κα! τώρα παραθέτω ένα
άπόσπασμα
άπό τό κείμενο τής διάλεξης τοΰ κ. Η λ ί α
Τριανταφυλλίδη.
« Ό πατέρας τοΰ 'Ιωάννη
Δημήτριος
Κωττούνιος
έγκατεστημένος μόνιμα στή Βέροια
άσχολοΰνταν μέ τό έμπόριο. Ή καταγωγή του ήταν άπό τά
Κύθηρα. Ή οίκογένειά νου ήταν άττό τίς άρχοντικές τής
πόλης μας καί είχε δικό της οΙκόσημο, πού στό κάτω μέρος είχε τά όνόματα τών τριών υιών του 'Αγγέλου - Αάμπου ή Αάμπρου (πθανόν Χαραλάμπου)
καί 'Ιωάννη.
Τά τρία άδέλφια είχαν καί μία άδελφή τήν ©εολόγα»
Έ δ ώ θά ήθελα νά παρακαλέσω τόν κ. Τριανταφυλλίδη
νά μάς πεί 1) πότε έγκαταστάθηκε ή οικογένεια τοΰ Κα-
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τούνιου οτή Βέροια 2) πότε και πού γεννήθηκε ό Ιωάννης 3) Ποία ήταν ή μάννα του καί ττοία ή καταγωγή της
4) τί άπέγιναν τά μέλη της οικογενείας Κατούνιου πού
παρέμειναν ατή Βέροια μετά τήν αναχώρηση τοΰ 'Ιωάννη
κα! του άδελφοΰ του 5) ποίο έργο έκαμε ό 'Ιωάννης εις
τή Βέροια πού νά άποδεικνύει δτι ήταν γέννημα θρέμμα
Βεροιώτης. Αϋτά κα! πο>λά άλλα πρέπει νά μάς πεϊ ό κ.
Τριανταφυλλίδης γιά νά δικαιώσει καί τή φράση τοΰ προλόγου τοΰ έντύπου δτι: β Ή όμ λία τοΰ κ. Τριανταφυλλίδη ήταν τεκμηριωμένη καί άρκετά ένδιαφέρουσα γιά -όν
σκοπό πού έπεδίωκε». Παραθέτω κα! μία άλλη παράγραφο πού ό κ. Τριανταφυλλίδης την άποδίδει στόν ειδικό γι"
αυτό τό θέμα κ. Ζαχ. Τσιρπανλή πού είναι καθηγητής τής
Φιλοσοφικής Σχολής στά Γιάννενα. «Φαίνεται πώς ό Κωττούνιος γιά νά γίνη δεκτός σέ τόσο μεγάλη ήλικία στό
Κολλέγιο, δέν άποκλείεται νά είχε μαζί του συστατικές έττιστολές άπό τόν Πατρ άρχη καί άλλους έπιφανεΐς λογίους ή καί πολιτικούς. Ί σ ω ς άκόμη γιατί είχε μάθει καλά
τή Λατινική. Αλλά κα! άν αύτό δέν εΐναι Ικανό τό πιθανότερο είναι δτι μπήκε στό Κολλέγιο ώς προστατευόμενος
τής "Ενετικής Δημοκρατίας. Γιατί λόγω τής μακρυνής του
καταγωγής άπό τά Κύθηρα πού ήταν κτίσις Βενετική εΤΧε συμπεριληφθεί' στούς μαθητές πού μέ τό κληροδότηαα
τού κάποιος Επίσκοπος Κισσάμου Κρήτης
Σωσαφάτ
Παλαιοπαππάς πεθαίνοντας εΤχε όρίσει άπό τά έσοδα τής
Επ σκοπής του νά στέλνονται στη Ρώμη γιά σπουδές 12
μαθητές κάθε χρόνο άπό τις Βενετοκρατούμενες περιο-

χές......
'Εδώ σταματώ γιατί *έν άντέχω στήν άντικειμενικότητα μέ τήν όποια γράφεται ή ιστορία άπό τούς ειδικούς.
Δέν κάνω κριτική τοΰ κειμένου, δέν εΤναι δική μου δουλειά.
Αρκούμαι στήν παράθεση τοΰ κειμένου γιά νά δείτε πώς
ΥΡΦεται ή ίστορία καί τά υπόλοιπα τά άφήνω στήν κρίση
σα
ζ · Κεΐνο πού δέν πείθει εΐναι τό «Λόγω τής μακρυνής
του καταγωγής άπό τά Κύθηρα» έχουν δίκιο. Πάνω στή
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σπουδή τους νά άποδείξουν τό άναπόδεικτο πέφτουν σέ Ανεπίτρεπτες αντιφάσεις. Στήν άρχή, σελίδα 1 παρ. 2 γράφουν δτι ό πατέρας του ήταν άπό τά Κύθηρα. 'Εδώ κάποιος άλλος, ειδικός τόν θέλει μόνο μακρινής καταγωγής
άπό τά Κύθηρα. Δυστυχώς ή ίστορία, γιατί γιά ίστορία
πρόκειται, δέν γράφεται μέ τόν υποθετικό λόγο, τήν αμφιβολία κα! τήν άντίφαση. 'Ακόμη περισσότερο δέν εΤναι
προϊόν εικασιών καί αυθαιρέτων συμπεοασμάτων.
ΕΤναι
ένα άθροισμα τεκμηρ'ωμένοιν άληθε.ών καί γεγονότων, είναι μία λαμπάδα πού φέρνει τό φώς άπό τό μακρινό παρελθόν κα! τίποτε άλλο. Γιά μία άκόμη φορά πριν κλείσω
τό γράμμα μου θέλω νά διαβεβαιώσω τούς συμπαθείς Βεροιώτες δτι δέν έχω τίποτα έναντίον τους. 'Επαναλαμβάνω τ!ς προσωπικές μου ευχαριστίες γιά τή μεγάλη τιμή
πού κάμανε σέ ένα ξεχασμένο, κα! γιατί δχι άγνωστο μέχρι τώρα συμπολίτη μας. Πιστεύω κ. Διευθυντά δτι μέ τή
«Φωνή τών Κυθήρων» ·3ά θελήσετε νά ένημερώσετε τούς
συμπολίτες μας πάνω στό θέμα «Κατούνιος». Τον Κατούν:ο τόν Τσιριγώτη, πού στήν έποχή του, γιά τις γνώσεις
του τό φιλοσοφικό του Ιργο κα! τήν πνευματική του Ικανότητα κλπ. έθεωρεΐτο ισάξιος τοΰ 'Αριστοτέλη. Σάς κούρασα.
Θά κλείσω τό γράμμα μου άφοΰ πρώτα διατυπώσω τή
γνώμη δτι πρέπει νά βρεθεί ό κατάλληλος,
Τσιριγώτης
κοττά προτίμησιν, πού θά ήγηθεΐ τοΰ συναγερμού γιά τόν
έπαναπατρισμό τού Κατούνιου. Ό άνθρωπος αύτός δέν
πρέπει νά είναι μόνον ειδικός άλλά νά έχει καί θέληση νά
έργασθεϊ. Πρέπει άκόμη νά διαθέτει χρόνο καί σχετική οικονομική άνεση γιατί θά χρειασθούν μερικά ταξίδια κα!
έδώ κα! στό έξωτερικό. Μόνον έτσι θά μπορέση νά μάς
δώσει μία άντικειμενική
κα! όλοκληρωμένη μονογραφία
καί μία πλήρη εικόνα γιά τή ζωή καί τό έργο τοΰ μεγαλύτερου Κυθηρίου σοφού όλων τών έποχών.
Θ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ

23

Κυθηραϊκές οικονομικές σειρές

Η «στενωπός» τού Τσιρίγου
'Υπό Η Λ Ι Α Μ Α ? Σ Ε Λ Α Ο Υ , Οικονομολόγου

"Οταν ένας τόπος, (Κύθηρα) βρίσκεται στά πρόθυρα
της οικονομικής και κοινωνικής του άνάπτυξης, υφίσταται
τρεις τουλάχιστο κατά την γνώμη μας έτπρροές κα! επιδράσεις. Πολύ περισσότερο έμφανείς γίνονται ο'ι έπ.δράσεις δταν ό τόπος διαθέτει και συγκριτικά πλεονεκτήματα (φυσικές καλονές αρχαιολογικούς θησαυρούς, Ιστορία, σπάνιο άρχεΐο, "Ηλιο, άέρα, θάλασσα). Μέ μια κατάλληλη ή όχι άντιμετώπιση αυτών τών έπιδράσεων
ό
τόπος έπιταχύνει ή έπιβραδύνει την άνάπτυξή του.
ΟΙ βασικοί παράγοντες τών έπιδράσεων αυτών είναι
ό παράγοντας Τ Ο Π Ο Σ , ό Π Ο Λ 1 Τ Ε 1 Α Κ Ο Σ ή Κ Ρ Α Τ Ι Κ Ο Σ παράγοντας και ό « Ξ Ε Ν Ο Σ » παράγοντας. Ό πρώτος είναι, αύτός καθ' έαυτός ό Κυθηραϊκός χώρος, ό δεύτερος, βρίσκεται στον έξω - Κυθηραϊκό χώρο και ό τρίτος
στόν έξω - Ελληνικό χώρο (κυρίως).
Μέ άλλα λόγια, υπάρχουν τρεΤς βασικές έπιρροές, στενά μεταξύ τους συνδεόμενες άλλά και πολλές φορές συγκρουόμενες. 'Από τή σωστή άντιμετώπιση τους θά έξσρτηθεΐ ή νέα «Τάξη πραγμάτων» στήν χωροταξικοκοινωνική δομή του νησιού μας κηα θά προκύψει ή μελλοντική του
οικονομική και κοινωνική πορεία μέχρι τή στροφή τού
αιώνα μας.
α) Ή Τ Ο Π Ι Κ Η (ή Ε Ξ Ε Α Ε Κ Τ Ι Κ Η ) έπίδραση αρχίζει
άπό τόν ϊδιο τόν τόπο, πού άσκεΐ μία έλξη στούς ανθρώπους μέ τΙς φυσικές του ομορφιές και τά συγκριτικά του
πλεονεκτήματα.
(Ό 1 τόπος έπηρεάζει τούς άνθρώπους
και οΙ άνθρωποι τόν τόπο). Ή έλξη αύτή δημιουργεί μία
έπιρροή σ' αυτούς πού θά τόν κατοικήσουν. Αύτη ή έπίδραση καθυστερεί δσο καθυστεοεΤ ή πρόσβαση σ' αυτόν τόν Τ Ο Π Ο , ή άνάπτυξή του, δμως, είναι ραγδαία μόλις έμφανιστεϊ ένα ξεχωριστό πλεονέκτημα (π.χ. κατασκευαστεί λιμάνι, άεροδρόμιο, ή βρεθεί νερό).
Αιΰτή ή έπίδραση είναι συνάρτηση και του χρόνου, τών
Τοπικών άντιλήψεων τής έποχής, της πραγματικότητας,
της φοράς τών πραγμάτων. Ό «,Ιορδάνης της έξέλιξης δέν
στρέφεται ποτέ πίσω» άλλά κυλώντας διαπλαταίνει, τούς
δρόμους τής άξιοττοίησης τής γνώσης φέρνει άναπτυξιακή
συνήδειση, και προκαλεί τούς άνθρώπους νά έξευγενίσουν
«έαυτούς και τόν τόπο» μέ τήν δημιουργία ένδιαφέροντος
ή πόλων έλξης. Αύτό τό ένδιαφέρον θά δημιουργήσει τήν
άμιλλα κα! αύτή μέ ΤΓ σειρά της θά φέρει τήν πρόοδο.
"Ετσι, οΐ περιοχές πού θά φανούν θά άποτελέσουν όντό-τητες ζωής,
οικιστικές,
μονάδες, πληθυσμιακό σύνολο,
όργανωμένη Κοινωνική δομή μέ πολιτιστικές ταυτόχρονα
άνάγκες και δραστηριότητ:ς. Τ ά άναπτυξιακά σωματεία
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τοΰ νησιού μας θά παίξουν σπουδαίο ρόλο σ' αύτό.
β) '·Η Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α Κ Η έπίδραση παρουσιάζεται πρός τό
παρόν μέ τή μορφή τοΰ κράτους (μέχρι πού νά διαμορφωθεί ό θεσμός τής Έπαρν.ιοπο.ησης τοΰ προγοαμμστισμού
κάτι, πού ούτε ή Κυβέρνηση οΰτε ή άντιπολίτευση έπαγγέλλεται) μέχρι ο! Τοπικές άρχές άναλάβουν πρωτοβουλίες.
Αυτή ή έπίδραση ύλοποιείται μέ Διοικητικά μέτρα (άποκεντρωτικά βήματα, διοικητικές ένέργειες τών Όργαν.
Τοπ. Αυτοδιοίκησης). Μέ Οικονομικά μέτρα (χρήση Οικονομολογικών μεθόδων χρησιμοποιώντας Οίκον, και στατιστικά δεδομένα γιά τή μελέτη τής άξιοποίησης τοΰ Κυθηραϊκοΰ χώρου, πιστώσεις κλπ.). Μέ Νομοθετικά μέτρα
(όπως οΐ πρόσφατοι άναπτυξιακοί νόμοι 1116)1981 και
1262)1982 περί κινήτρων).
γ ) Ή Σ Υ Ν Α Ι Σ Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Η έπίδραση είναι αύτή πού
άσκείται άπό τούς άπόδημους και τήν Παροικία, μέ άλλα λόγια ό «"Εξω παράγοντας» τοΰ νησιού μας. Κανείς
δέν μπορεί νά άμφισβητ.ίσει πώς πολλά έργα υποδομής
άλλά και άναπτυξιακά έγιναν στό νησί μας μέ τήν συμβολή και τή συνδρομή τών άποδήμων (κεντρικός δρόμος,
Νοσοκομείο, Σχολεία κλπ.) Ή Οικονομική παρουσ'α τών
άποδήμων έδωσε ζωή στό νησί μας και άποτελεί "σως
ένα μεγάλο δπλο τοΰ Τσιριγώτη γιά μιά πρόκληση στήν
έκάστοτε Κυβέρνηση.
Αύτή ή συμβολή τους, ίσως στό μέλλον νά εΤναι ή άφορμή γιά μιά δυναμικώτερη παρουσία τους στό νησί
μέ έπενδυτικές προσπάθειες, δν άκολουθηθεί ή πολιτική
πού πρέπει στό θέμα. Λυτή εΤναι ή λεγόμενη «Ξένη βοήθεια» τού νησιού.
Πολλές φορές αύτές α' έπιδράσεις συγκρούονται μεταξύ τους. Παράδειγμα σύγκρουσης Πολιτειακής και Τοπικής έπίδρασης εΤναι οΐ άντιρρήσεις γιά όλοκλήρωση τοΰ
άεροδρομίου άπό μερικούς Ιδιοκτήτες έκτάσεων στήν περιχή. Παράδειγμα συγκρούσεως Πολιτειακής κα! Συναισθηματικής (Αποδήμων) εΤναι ή μελλοντική σύγκρουση γιά
τό ιδιοκτησιακό. Τό ιδιοκτησιακό έπίσης υπήρξε άφορμή,
σύγκρουσης κατ' έπανάληψη μεταξύ Πολιτειακής και τοπικής κα) έπίσης τοΰ μελλοντικού Διοικητικού φορέα κα!
τών Ιδιωτών κατ' έπέκταση.
Ά λ λ ά και παράδειγμα σύμπνοιας και συμπληρωματίκάτητας είναι ή' άποπεράτωση και συντήρηση τού Γηροκομείου 'Κυθήρων δπου ο! τρείς παράγον-ες συνυπάρχουν
και άλληλοσυμπληρώνοντας κα! οΐ τρεις παράγοντες 6οη-
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θοΰυ στη διατήρηση του. "Αν αυτή ή σύμπνοια συνεχιστεί
τά οίκονομικά δεδομένα πού υπάρχουν είναι άρκετά γιά
νά έξαχθεί τό άσφαλές συμπέρασμα προγραμματισμού,
πώς σέ λίγα χρόνια στο νησί μας θά υπάρχει πλήρης έπάρκεια νερού (ϊσως πάλι νά γεμίσει — τώρα δμως σύγχρονους — νερόμυλους), νά αξιοποιηθεί ό όρυκτός πλούτος του, ή "Ηλιακή του και Αιολική ένέργεια πού, σέ
λίγα μέρη είναι τόσο ¿κμεταλλεύσιμη, οϊ άρχαιολογικοί
μας θησαυροί, τό 'Αρχείο, οί φυσικές καλλονές, τά λι-

μανάκια, καί ή γεωγραφικό - εμπορικό - στρατηγική θέση
τών Κυθήρων.
"Αν αυτές οΐ τρεις επιδράσεις άξιοποιηθοΰν σωστά,
τότε τό μικρό διάστημα πού άκολουθεΐ δέν εΐναι τίποτε
άλλο παρά ό «λαιμός τοΰ μπουκαλιού» ή ή Στενωπός γιά
τήν δική μας τήν Κυθηρα'·'κή Οικονομική άνάπτυξη. Ή περίοδος αυτής της στασιμότητας ή της προετοιμασίας γιά
τήν Κυθηραϊκή Οικονομική άπογείωση.
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Μιά μικρή είοαγωγή
οιίς Τσιριγώτικες ρίμες
'Αφιέρωμα στον Σ Π Υ Ρ Ο Σ Τ Α Θ Η ,
ΘΕΜΙΣ1".
Π Ε Τ Ρ Ο Χ Ε Ι Λ Ο , ΦΩΤΟ
ΠΡΟΒΕΑΕΓΓΙΟ
και
ΣΟΦΟΚΛΗ ΚΑΛΟΥΤΣΗ.
Εις τά Έτττάνησα
(Ζάκυνθος, 'Ιθάκη, Κέρκυρα, Κεφαλληνία, Λαυκάς, Παξοί καί Κύθηρα) Δημοτικά τραγούδια χωρίς μουσική είναι κάτι τό τελείως άγνωστο, μπορώ
νά πώ δ,τι σέ δλα τά Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α τραγουδιούνται άπό τον λαό, όπου τό μουσικό του αίσθημα δπως
ξέρουμε δλοι μας είναι πάρα πολύ άνεπτυγμένο κα! ιδιαίτερα αύτό τό φαινόμενο παρατηρείται
στό Τ Ζ Α Ν Τ Ε ή
ΖΑΚΥΝΘΟ καί στό Κ Ο Ρ Φ Ο Υ ή Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α . Μά τά πιό
πολλά τραγούδια τής 'Επτανήσου
είναι Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Α καί
δπου αύτά συνήθως καί ώς έπί τό πλείστον έκφράζανε
τούς Α Φ ι Ε Α Ε Ι Σ Π ι Ο β Ο Υ Σ τοΰ Λ Α Ψ Κ Ο Υ Ε Ρ Α Σ Τ Η .
'Εδώ στήν Επτάνησο πρέπει νά είσαι πάρα πολύ προσεχτικός καί συνάμα άλλο τόνο μελετημένος γιά νά συνάξεις, νά συλλέξεις τραγούδια καί αύτό γιατί στό στόμα
τοΰ λαού άνακατεύτηκαν, κοματιάστηκαν, ζυμωθήκανε καί
γίνανε στό τέλος τά γνήσια Δημοτικά τροτγούδια μέ πολλά τοΰ Ρ Η Γ Α , τοΰ Τ Υ Π Α Λ Δ Ο Υ , τοΰ ΣΟΛΩΜΟΥ.
Καί
δπου μαζί μ' αυτούς τούς ξεχωριστούς, διαλεχτούς ποιητές μας, πήραν καί άλλ'^ν πολλών άγνωστων, άσημάντων
άγραμμάτων ή άκόμα καί ήμιγραμματισμένων στιχουργών (Ριμαδόρων, Ποιητάρηδων δπως λέγονται στήν Κύπρο καί μαντιναδόρων).

• ·

·

"Ενα είναι βέβαιο πώς παληότερα άκουστήκανε στά
πρώτα χρόνια τοΰ 20ού αιώνα, εις τό Τσιρίγο πάμπολλες
μαντινάδες, άλλά άν μέ ρωτήσετε τώρα γιά τό άπό ποΰ
κρατάει ή σκούφια τους είναι πάρα - πάρα πολύ δύσκολο, σχεδόν άδύνατο νά πώ μετά βεβα'ότητας ποιά είναι
ή πατρίδα κάθε μαντινάδας. Γιοπί ό στιχοπλόκος (μαντιναδόοος) τήν έμπνέεται άμεσα· τά θέμα του είναι ώς έπί
τό πλείστον ' Κ Υ Ρ Ι Ο καί Π Α Ν Τ Ο Τ Ε Ί Ν Ο , ή Α Γ Α Π Η μέ
πανέματα, Π Α Τ Ρ ΙΔίΟΛΑΤΡ I Κ Α καί μία μικρή ροπή εις
τά Π Ε Ι ' Ρ Α Γ Μ Α Τ Α , είς τά Π Ε Ι Σ Μ Α Τ Α κα! σπανίως είς
τά ΓΝΩΜΙΚΑ καί δπως άκουσα έναν χαριτωμένο λόγο κάποτε τού Μιχάλη Πετρόχειλου πού εΤπε: «πού καθώς είναι
ξεμπερδικλωμένη άπό τήν καρδιά άθελά της μπλέκει στοΰ
χορευτή τά πόδια».
'Αλλά έδώ πού τά λέμε ή Τ Σ Ι Ρ Ι Γ Ω Τ Ι Κ Η ΜΑΝΤΙΝΑΔ Α έχει έναν παλμό κα! μία μεγάλη, άφθονη ποικιλία, άν
τύχαινε καί έκανα μιά έρώτηση, θά γελούσατε, μπορείς
άγαπητέ μου άναγνώστη νά μαζέψεις τήν άμμο πού άπλώνεται στή θάλασσα; Οί μαντινάδες γενικά δχι μόνο τοΰ
νησιοΰ μας, τού όμορφου νησιού μας τοΰ Τσιρίγου, άλλά
στήν Μεγαλόνησο τήν Κρήτη καί στήν άδούλωτη ψυχή της
Κύπρου γεννώνται γιατί τό θέλει, τό ζητάει ή στιγμής τό
ζητάει τό κέφι καί πρέπει νά τό παραδεχτούμε δλοι μας,
πώς έχουν τά μεράκια τους.

σί καί πατρίδα τής «Ουράνιας 'Αφροδίτης» δπως τήν άποκαλεϊ ό έξαίρετος ποιητής καί φίλος Πάνος Φύλλης, στό
Τσιρίγο κατά τό παρελθόν πολύ πιό πρίν άπό μένα υπήρξαν πολλοί κα! άρκετοί καί σπουδαίοι συλλογείς μαντινάδων, μά έδωδά θά άναφκρω τούς πιό σπουδαίους.
Τόν άείμνηστο Γυμνασιάρχη, Ιδρυτή καί πρώτο καθηγητή τοΰ Γυμνασίου Σ Π. Σ Τ Α Θ Η δπου είς τά κατάλοιπά
του έχει μιά συλλογή άπό τό 1910 περίπου 270 μαντινάδες, μετά έρχεται
ό Δάσκαλος άπό τό Πάνω Λιβάδι
Γ Ι Α Ν Ν Η Σ Κ Α Σ Ι Μ Α Τ Ι Η Σ ή Ξ Ε Ρ Ο Σ δπου ήταν ό πατέρας, τριών σημερινών άξιολόγων τέκνων στήν 'Αθηναϊκή Κυθηραϊκή κοινωνία, ό ΦΩΤΗΣ Κ Α Β Ο Σ (Γιάννης Τριφύλλης) πού μάς παρουσίασε άπό τήν γνωστή έφημερίδα
του « Κ Υ Θ Η Ρ Α · Ι ΚΟιΣ Τ Υ Π Ο Σ » ποΰβγαινε στόν Ποταμό, τόν σημαντικότατο άριθμό 750 καί πούναι μπορώ νά
τονίσω μιά άπό τις πιό άρτιώτερες, μιά άπό τίς καλύτερες συλλογές πού ύπάρχουν μέχρι στιγμής καί τώρα τελευταία μάς παρουσίασε μέ ξέχωρη έπιμέλεια μιά όμορφη
έκδοση ό γνωστός Πεοαιώτης Δικηγόρος
Τ Α Σ Η Σ Θ.
Κ Ο Υ Κ Ο Υ Λ Η Σ πού περιλαμβάνει μερικές άξιόλογες μαντινάδες στό περίτρανο έργο του « Ε Λ Α Σ Τ Α ΚΥΘΗΡΑ».
Κάποτε πού έζησα καί μεγάλωσα
καί άντρωσα στό
πανέμορφο αύτό κομμάτι τοΰ νησιωτικού μας κόσμου στό
Τ Σ Ι Ρ Ι Γ Ο (1941 — 1 9 5 4 ) μάζεψα μερικές μαντινάδες, οί
πιό μεγάλοι θά τίς θυμηθούν κα! τις κατέγραψα δπως μοΰ
τίς είπε ή κερά Κατίνα άπό τά Φατσάδικα στά 1950 στή
Χώρα καί τίς άφιερώνω είς τήν σεπτήν καί ιερή μνήμη τής
μητέρας μου Α Γ Α Π Η Σ ΣΠ. Κ Α Σ Ι Μ Α Τ Η καί στόν πατέρα μου Ν Ι Κ Ο Α Ν Τ . Σ Υ Μ Ι Γ Δ Α Λ Α πού μ' έμαθε νά άγα·
πώ αυτήν τήν όμορφη μεριά τής 'Ελλάδας πού λέγεται
Κύθηρα - Τσιρίγο, τίς άφιερώνω έπίσης κα! σέ δλους τούς
φίλους καί συμμαθητάς μου κα! συγγενείς άπό τό Τσιρίγο.
1. Έμίσεψες χρυσέ άητέ, άχ! ! μή μέ λησμονήσεις,
στή ξενιτειά πού πεοπατάς, άλλη μήν άγαπήσεις.
2. Ή άγάπη σά τό μενεξέ κρυφά στά φύλλα άνθίζει,
κι δσο βαθύτερα κρυφτεί, τόσο γλυκά μυρίζει.
3. Ψαράς έγίνης στή στεργιά μ' άγκίστρια δολωμένα,
ψάρεψες τήν καρδούλα μου π' δλο πονεί γιά σένα.
4. Στόν "Αδη θέ νά κατεβώ καί τρίζουν τά χαλίκια,
γιά δές χαρά τήν έχουνε τά έρημα σκουλήκια.
5. Κρυφή 'ταν ή άγάπη μας σά σποΰρος στό πεπόνι,
καί μάς τήν έφανέρωσαν ο! άσπλαχνοι γειτόνοι. κλπ.
Ά π ό τό άνέκδοτο έργο: «ΑΘΑΝΑΤΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ».

• ·

·

"Εχω τήν έντύπωση δτι στό όμορφο αύτό νησί, στό νη-

26

ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. Σ Υ Μ Ι Γ Δ Α Λ Α Σ

ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΓΘΗΡΑ-

Τό μεγαΑύχερο επίτευγμα
Κυδηρίου ποΑιτικού
Ό βουλευτής Κ υ θ ή ρ ω ν ,
π α ρ ά τήν λυβώδη ά ν τ ί δ ρ α ο η των β ο υ λ ε υ τ ώ ν τής Λ α κ ω νίας, Ι Ι Λ Χ .
Κ Ο Ϊ Μ Λ
TSITSIAI·
Α. 35, τήν δωδεκάτων Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 1 9 « β
κατέΟεαε είς τήν « ο υ λ ή πρόταση νόμου ύ«ογραφειααν
ΐ > 0 β ο υ λ ε υ τ ώ ν καί άπο•»ελουμένην ¿'4 ένός μόνον ά ρ θ ρ ο υ , δ ι ά τής
«"»«οίας τά Κ ύ θ η ρ α
ά π ο σ π ώ μ ε ν α τού Μομού
ΆργολιδοκορινΟίας
«ροσεκολλώντο
διοικητικώς μ έ ν
είς τόν Χ ο μ ό ν Α τ τ ι κ ή ς
**£ Β ο ι ω τ ί α ς , δικαστικώς δ έ , είς τήν π ε ρ ι φέρειαν
τοΰ
Πρωτοδικείου
Πειραιώς.
Τ ή ν πρότασιν αύτήν, ύ π ε δ έ χ θ η ε ύ μ ε ν ώ ς ή
ί>«ό τόν Έ λ ε υ θ έ ρ ι ο ν Β ε ν ι ζ έ λ ο ν
κυβέρνηκαί ά φ ο ύ αΰτη έψηφίβΟη 6 π ό τής Β ο υ λ ή ς , έ δ η μ ο σ ι ε ύ θ η ώ ? Τρόμος
άριΟ.
είς τό \>π' ά ρ ι θ . 1 1 τ ε ύ χ ο ς « ρ ώ τ ο ν τής
1 β ' Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ Ι Ο » » φύλλον τής έφημ ε ρ ί δ ο ς τής Κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ς . Α έ κ α πέντε ημ έ ρ ε ς Α ρ γ ό τ ε ρ α έ δ η μ ο σ ι ε ύ ε τ ο καί τό έκτελεστικόν δ ι ά τ α γ μ α τής ί>«αγωγής μ α ς δικαστικώς είς τήν π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ν του Π ρ ω τ ο δικείου Β ε ι ρ α ι ώ ς .
Ο Ι προτείναντες β ο υ λ ε υ τ α ί ήσαν o l í
Π α ν α γ ι ώ τ η ς Κ . Τσιτσίλιας Κ υ θ ή ρ ω ν
Γεώργιος Χακαλής Πειραιώς
Χικόλαος ' Α β ρ α ά μ Πειραιώς
Πέτρος Εύριπαιος Χ ά ξ ο υ
Συμεών Χυμεώνογλου Πειραιώς
Γεώργιος Παπανδρέου Λέσβου
Λ,εωνίδας Μ α κ ά ς Α θ η ν ώ ν
Β ο λ . ΙΙολυχρονίδης Χανίων
Κ,ωνστ. Λ . ΙΙολυ/ρονάκης ' Β ρ α κ λ ε ί ο υ
Α ν τ ώ ν ι ο ς Γαλανά* ης 'Ηρακλείου
" Ο μ η ρ ο ς Βαινταζίδης Χ ί ο υ
Εύάγγελος ΙΙριμίδης Πειραιώς
Μ ' γ α ή λ Λ¿λιανός Α θ η ν ώ ν
Χικόλαος Γουργουδής Παρνασσίδος
Γεώργιος Βότσαλος Λέσβου
Χ ρ . Λαδάς Αθηνών
Εύστ. Μ α λ α μ ί δ α ς Αομοκού
Μ α ν . Βολουδάκης Χανίων
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Γ ε ώ ρ γ ι ο ς 'Βσαίιας Β ε ι ρ α ι ώ ς
©άνος Κ ρ ι μ π ά ς Μεσσήνης
Ι Ι α ν α γ . Χτυλιανόπουλος Μεσσήνης
'Ιωάννης Μπουρνιάς Καρυστίας
Λάμπρος Λχμπριανίδης Αράμας
Λάζαρος ©εοδωρίδης Αράμας
Χ ι κ ό λ α ο ς 'Λσκούταης Β ε ϋ ύ μ ν η ς
Μ ι χ α ή λ Κ ο θ ρ ή ς Λασηθίου
Μ ι χ α ή λ Κωνσταντόπουλος Σ ε ρ ρ ώ ν
Γεώργιος ϋίδερης Καρδίτσας
Χικόλ. Εηρός Φθιώτιδος
ϋταΰρος Κωστόπουλος Κ α λ α μ ώ ν
'Ιωάννης Κ α λ ο γ ε ρ ά ς 'Αθηνών
Κωνστ. Βουδούρης 'Ολυμπίας
Ά λ . Βαπαοικονόμου 'Λλμυρού
Κωνστ. ϋαρακηνός Κερκύρας
Φωκίων Ζαίμης Καλαβρύτων
Β α ν α γ . Κοκκινάτος Β ρ ε β έ ΐ η ς
Χ ι κ ό λ . Γ'ζ ερμιά ς Β ε ρ ο ί α ς
Αημοσθένης Φ λ ω ρ ι ά ς ϋ ε ρ ρ ώ ν
Β χ ο . Κυρέλλος ©ηβών
Έ μ μ . Τριποδάκης Χανίων
Γ ε ώ ρ γ . Βοδόπουλος Τυρνάβου
Ίο)άν. Γιαμούζης Έλασσώνος
Έ μ μ . Μαχαίρας Πειραιώς
Χ ρ . Β α ν τ α ϊ ί δ η ς "Κ6ρου
Βύρων Καραπαναγιώτης Λέσβου
' Β λ ί α ς 'Λσπιώτης Χ ί ο υ
Χ ρ . Κουμής Χαλκίδος
Χταΰρος Χ ο ύ ρ β ο γ λ ο υ 'ΛΟηνών
Μ ά ρ κ ο ς ΤΓσαρλαμπάς Λ ε υ κ ά δ ο ς
Ό τότε β ο υ λ ε υ τ ή ς Β . Κ . Τ σ ι τ σ ί λ ι α ς έ κτός α π ό τήν λ υ σ σ ώ δ η ά ν τ ί δ ρ α σ η τών βουλ ε υ τ ώ ν τής Λ α κ ω ν ί α ς ,
ε ί χ ε καί τήν άντίδ ρ α α η τών β ο υ λ ε υ τ ώ ν
τής ' Λ ρ γ ο λ ι δ ο κ ο ρινθίας.
Τ ό -παρόν ί σ τ ό ρ η μ α α φ ι ε ρ ώ ν ε τ α ι ε ί ς τόν
Κ υ θ η ρ α ϊ κ ό λ α ό , μ α ζ ί μ έ τό ρ η τ ό :
« Τ Η Χ 1 Ε Ο ν Χ Ι Λ Χ « Μ ' Λ Λ Κ Ε Χ ΓΕΧ 0 Ι 5 5 0 Ε » . Α η λ . αύτής έ δ ώ τής κληρονομ ι ά ς νά γ ί ν ε τ ε φ ύ λ α κ ε ς .
Β Ι Κ Τ α Ρ

ΠΛΛίΛΡΕΤΟΧ
\
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ΑΠΟΔΗΜΙΑ
"Οταν αφήσαμε τ ή γη του άγαπούσαμε
μετανοιωμένοι άληθινά ώς τό βαθύ εαυτό μας,
ντυμένοι την ώγρότατη τοΰ δειλινού ικεσία,
μ' ε να τραγούδι μέσα μας, πρίν νά γενεί τραγούδι,
γιά των άν&ρώπων τούς καϋμούς,
γιά τ η χαρά τοΰ κόσμου...
"Οταν τά κύματα αάς πήραν απ' ·τή μάνα μας
κόβοντας τό γαλάζιο παρααύΟι πού μας λίκνιζε,
σέ μικρές κίτρινες καί πράσινες πίκρες...
Πρ-'ν νά νααοΰμε γιά τό βασιλόπουλο
πού Οά ξανάβρισκε τ η ρηγοπούλα,
προτού νά δούμε τ ά σπαρτά στούς γρυσαφένιους κάμπους
ύμνο νά υφώνουν βουεοό στό μόχθο των χεριών μας...
Μ' αναμμένες τίς φλέβες μας
μικρέί ό^οκόκκινες φωτιές,
ώς ποοβοδουσαν οί -ρόγονοί μας τά πάλληκάρια τους,
του ξεκινούσαν γιά τόν πόλεμο,
άπ' τ ά γκρεμνά τ ' Αη - Συμεοΰ..,
"Οταν απλώθηκε στά μάτια μας ή θάλασσα
γωρ'ς αο-'ή, νωρίς σημάδι φιλικό,
γωοίς απόκριση,
πν'Υο··-«' τό -<αρά-'ονο μ^σ' στ' άργυρο της γέλιο,
τότε διπλώσαμε την καρδιά μας
στης -ικοοδάφνης τ ά φύλλα
καί κλάψαμε...
Γιατί δεν είμαστε πια παιδιά
γ·ά νά γιομ''σ'υ"£ τ ά ποκάμισά μας μέ ροδόφυλλα
καί νά πετροβολήσουμε τόν τιλιο,
γιά ν' αλειφτούμε υε ροδόυελο
ά~ό τά κύπελλα της αυγής
καί νά τινάξουμε στούς άνέμους την κραυγή μας..
Μά τό ταξ'δι τό μεγάλο, είχε αρχινήσει πιά
κι' ενα καινούργιο φώς
σε μακρυνή ναρά μας προσκαλούσε.
Μέσα στό νου μας,
σάν σ' ενα κήτο τρωϊνό,
ειναν φωλιάσει κιόλας
τ ά πρώτα μελισσόπουλα της άλήΟειας.
Ν Ι Κ Ο Σ ΣΤ ΑΦ Γ Α Ο Ι Ι Α Ί Ή Σ
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Ίοτορικοπατριωτικά

25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1982
Ή ' Ελένη Χάρου — Κορωναϊου,
5έν είναι μόνον ή Φιλόλογος Καθηγήτρια τού Γυμνασίου Κυθήρων,
άλλά συγχρόνως
εις βάθος καΐ

καϊ ή γνώστης

τής Ελληνικής Ι-

στορίας καΐ παράλληλα τής Ιστορίας τού Νησιού μας.
"Ενα

μικρό δείγμα,

μας δίνει

μέ τήν δημοσιευόμενη όμιλία της
στήν έφετεινή έπέτειο τής
κής 'Εορτής τής

'Εθνι-

25ης Μαρτίου.

'Ομιλία πού έντυπωσίοσε και πού
άξίζει νά λάδη ευρύτερη δημοσιότητα, άπό τ ι ς στήλες τού περιοδικού μας.

*
Είναι πολύ δύσκολο γιά ίνα τοατεινό
όμιλητή, πού τού τυχαίνει κάποτε κάποτε ό κλήρος και ή τιμή νά έκφωνεΤ
λόγους μέ τήν ευκαιρία μιας έθνικής
ίορτής, νά βρίσκει κάθε φορά τά πιό
κατάλληλα λόγια, τά πιό έμπνευσμένα,
τά ττ.ό άντάξια κα! τό σπουδαιότερο
τά πιό πρωτότυπα γιά νά τιμήσει τή
μνήμη ήρώων. Ό έπαινος των νεκρών
ήρώων τής πατρίδος είναι έργο δύσκολο. Αύτή τή φυσική άδυναμία το.Ί
όμιλητή νά άποδώσει μέ λόγια τή μεγαλοσύνη των έργων τήν έκφράσανε άκόμα και κορυφαίοι ρήτορες τής άρχαιότητας δπως ό Περικλής. Κα! στή σημερινή μεγάλη μέρα της διπΝης Υ'ορτης δέν έχει θέση μόνο ό έπαινος νια
τους ήρωες, γιά τους μάρτυρες τής
πατρίδας, γιά τούς έθνομάρτυρας, γ ά
τούς πρωτομάρτυρες της λευτεριά«." γιά
τους πρωτεργάτες της έθνικής πα'.ι/>ενεσίας, τούς όποιους θυμόμαστε <αθε
χρόνο, τούς τιμούμε και τούς 'πτοτχό·
μαστε. Εΐναι άκόμα καΐ τό νόημα τής
γιορτής. Καϊ τό νόημα τού 21 δέν μπο
Ρεΐ νά άποδοθεΐ μέ κοινά και τετριμμένα λόγια, μά θάπρεπε νάχει κανείς
τή λύρα του Κάλβου, του ποιητή τής
μεγαλοσύνης και της ευγένειας για νά
υψώσει τή φωνή του ώς τ' άστέρια καϊ
νά δει τήν έπανάσταση τοΰ 21 σάν
μιά ήρωΐκή πράξη, πού ένσαρκώνει μιά
ήθική ¡δέα. "Η νά εΤσαι προικισμένος
μέ τή μελωδικότατη μούσα τοΰ Σολωμού, πούγινε ποιητής και διδάσκαλος
τού 21.
Πάντως αίσθάνομαι τήν υποχρέωση
νά πώ γιά τούς πιό μικρούς, πώς αυ-
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τή τή μέρα πρέπει πάντα νά θυμόμαστε,πώς ένας λαός,ό λαόςμας,ξεκίνησε
ένα άγώνα άπραγος, κουρελής, άβοήθη
τος με μοναδικό σύντροφο τήν πίστη του
καϊ τήν άγρια λαχτάρα του γιά τή λευτεριά. Πάλεψε κι άγωνίστηκε μέ παλληκαοιά κι άρετή κι έδειξε, πώς είνα> άπόγονος έκεινών πού ό Μακρυγιάννης
τους όνομάζει «οΐ γονάΐγοι τής άΛρωπότης». Κι αύτοϊ οί «γοναίγοι» είναι οί
άρχαίοι "Ελληνες.
Γιά τούς πιό ώριμους ας πούμε κάτι,
πού δέν δόθηκε ευκαιρία άλλη φορά άττό τούτη δώ τή θέση.
Ποιό ρόλο έπαιξαν τά Κύθηρα στά
προεπαναστατικά χρόνια, στήν προετοιμασία τού μεγάλου ξεσηκωμού K.jci
σ' αύτή την έπανάσταση;
"Οπως ξέρομε τά Κύθηρα κατάλαβαν όριστικά τό 1502 οί Βενετσιάοι.
πού βρίσκονταν δ;αρκώς σέ έμπόλεμη
κατάσταση μέ τούς Τούρκους. "Οπως
βενετοκρατούμενες
καϊ τόσες άλλες
περιοχές τά Κύθηρα έγιναν θέατρο αυτών τών τρομακτικών συγκρούσεων άνά
μεσα στούς δύο έχθρούς, πού γιά νά
πούμε τήν άλήθεια, δέν ξέρομε ποιός
ήταν Α χειρότερος καί τίνος την κυριαρχία j à προτιμήσουμε, άφοϋ όπωσδήποτε έπρεπε κάποια άπό τις δύο νά ύττοστούμε. 'Εδώ άκριβώς ταιριάζει ή
λαϊκή παροιμία πού λέει γιά κάποια
όνάρια πού μάλωναν σέ ξένον άχυρώνα.
Τό 1530, τό 1537, τό 1571 τά παράλια τών Κυθήρων δέχονται τά πλήγματα έπ:δρομών τών Πειρατών άνάμεσα στους όποιους εΤναι και Τούρκοι.
Κατά τόν τελευταίο Βενετοτουρκικό
πόλεμο 1714 — 18 οί ραγιάδες βρέθη
καν μπροστά σέ ένα τρομερό δίλημμα.
Μέ ιτοιούς νά ταχθούν; Ποιούς νά βοηθήσουν; Ή κυριαρχία τών
Τούρκων
φαινόταν άναπόφευκτη. Ά π ό τήν άλλη
μεριά ή Βενετία έξασθένιζε καϊ παρόλο
πού ήταν χριστιανική δύναμη, ήταν {.χθρική στήν όρθοδοξία. Ο! Τούρκοι πάλι ύπόσχονταν στούς'Ελληνες,δν θά κυ
ριαρχοϋσαν, νά τούς έξασφαλίσουν τήν
διαφύλαξη τής όρθοδοξίας τους και κάποια δικαιώματα έκκλησιαστικής καϊ
διοικητικής αύτονομίας. 01
"Ελληνες
διχάστηκαν. "Αλλοι βοήθησαν τούς Βε-

νετούς έναντίον τών Τούρκων, άλλοι
τούς Τούρκους έναντίον τών Βενε ών.
Τέτοιες διχογνωμίες
παρουσιάστηκαν
καϊ στούς Κυθηρίους Λίγο προτού πέσει ή Μονεμβασιά στά χέρια τών Τούρκων ό Καπουδάν Πασάς Τζανούμ Κότζα κύκλωσε τά Κύθηρα μέ ένα μέρος
τού Τουρκικού στόλου 01 Κυθήριοι έπρεπε νά διαλέξουν τούς Βενετούς
ή
τούς Τούρκους; Μερικές
οίκογένειες
τού Νησιού προτίμησαν τό δεύτερο και
έστειλαν μυστικές άποστολές μέ μηνύματα στον Καπουδάν Πασά καϊ του
πρότειναν τήν άναίμακτη παράδοση της
•πρωτεύουσας τοΰ νησιού. "Αλλοι Κυθήριοι πάλι προτιμούσαν τή Βενετσιάνι
κη κυριαρχία καϊ υποστήριζαν τούς Βενετούς κατά τών Τούρκων. Τελικά οϊ
Τούρκοι, άφού κατέλαβαν τή Μεθώνη,
όδήγησαν τό στόλο τους στά Βάτικα
και ζήτησαν τήν παράδοση τοΰ φρουρίου τής Χώρας. 'Επειδή έλειπαν τά έφόδια καϊ προπάντων έπειδή υπήρχαν
σοβαρές διαφωνίες στήν
Κυθηραϊκή
πρωτεύουσα, ό Βενετός
προβλεπτής
ΜΑΡ Σ Ε Λ Λ Ο πείστηκε τό Σεπτέμβρη
τοΰ 1 7 1 5 νά παραδώσει μέ δρους τό
νησί στούς Τούρκους. Στά Κύθηρα άπο
βιβάστηκαν τουρκικά άγήματα καϊ σιγά σιγά δλα τά νότια παράλια τής
Πελοποννήσου άφέθηκαν στή διάκριση
τών Τούρκων.
Τό 1716 έγινε τρομερότερη ναυμαχία, στήν όποία νίκησαν ο! Βενετοί καϊ
ξαναπήραν τά Κύθηρα.
Άκόμα τά Κύθηρα κατά καιρούς δέχτηκαν πρόσφυγες άπό τή Πελοπόννησο και τά νησιά, δσους γλύτωσαν άπό
τή θηριωδία τών Τούρκων. Τό 1769
στό κίνημα τών Όρλώφ ξεσηκώθη
ή
Πελοπόννησος καϊ οί Σπετσιώτες έλαβαν υέρος και κατεστράφησαν. Πολλοί
κάτοικοι κατέφυγαν στά Κύθηρα γιά νά
σωθούν, δπως και οί Μονεμβασιώτες όταν οϊ Τούρκοι κατέλαβαν τή Μονεμβασιά. Μάλιστα στήν πολιορκία τής Μονεμβασιάς άπό τούς Τούρκους τό 1686
έλαβαν μέρος καϊ Κυθήριοι μέ άρχηγό
τό Νικόλαο Καλούτση καϊ πολέμησαν
ήρωϊκά καθώς και στήν πολιορκία της
Μεθώνης μαζί μέ άλλους 7νήσιους.
"Οταν τό 1821 έφτασαν άόριστες
πληροφορίες γιά τό κίνημα τοΰ Υψηλάντη στή Μολδοβλαχία, ό Τούρκος
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Πασάς τών Χανίων ήθελε νά μάθει δν
ήταν άλήθεια τά περ! Ελληνικής έπαναστάσεως. Στέλλει λοιπόν στά Κύθηρα άνθρωπο πληρωμένο, άξιόπιστο πρό
σωπο νά μάθει τά Νέα. "Ηλπιζε δτι ο!
πληροφορίες θά ήταν άκριβεΐς, διότι
τότε τά Κύθηρα είχαν άγγλική κατοχή, ή άγγλική προστασία όπως λέγεται γιά νά μή κάνει κακή έντύπωση.
Αιϋτή ή άγγλική προστασία, πού δεν
ήθελε νά δυσαρεστήσει τους Τούρκους
μέ το πρόσχημα
τής ουδετερότητας
παίρνει σκληοά μέτρα και άντ;μάχεται μέ κάθε τρόπο τήν έθνικολυτρωτική
έξέγερση των ραγιάδων. Παρά τ'ις άπείλές των άλλων και τήν τρομοκρατία τά 7νησα στέλνουν στ!ς άπέναντι
άκτές ποσότητες τροφίμων, χρημάτων,
πολεμοφοδίων. 01 7νήσιοι Ιερείς ό κατώτερος κλήρος κηρύσσουν άπό τον άμβωνα τήν έπανάσταση κα! τελούν δοξολογίες ύπέρ εύοδώσεως τού έθνικοΟ
άγώνα.
'Ακολουθούν συλλήψεις, διωγμοί, έξορίες. "Ενας Ζακυνθηνός Παπα : — Καντομνης, πού συνελήφθη, γιατί
στή λειτουργία έδεήθη «ύπέρ των άδελφών ήμών των έπαναστάντων Ε λ λήνων», εξορίζεται στά Κύθηρα και φυλακίζεται στο Κάστρο τής Χώρας.
"Επειτα οΐ "Αγγλοι
άπαγόρευσαν
τήν προσέγγιση 'Ελληνικών πλοίων στά
7νησιακά λιμάνια. "Ολα τά 7νησα ξεσηκωθήκανε. Τ ά Κύθηρα δέν υστέρησαν. 01 κάτοικοι του Καραβά κατόρθωσαν νά συλλάβουν ένα τουρκικό καράβι, πού είχε 50 Τούρκους και πήγαινε
στήν Κρήτη. 01 Καραβίτες, πού βρίσκονταν στήν πολεμική
άτμόσφαιρα
τής γειτονικής Πελοποννήσου, συνέλαβαν τούς 50 Τούρκους και τούς έξόντωσαν. 01 "Αγγλοι έστειλαν άμέσως
αποσπάσματα γιά νά συλλάβουν τούς
πρωταίτιους άλλα οΐ Καραβίτες άντισταθήκανε μέ τά δπλα. Τότε οΐ "Αγγλοι έκήρυξαν στρατ ωτικο νόμο, δπως
και σέ δλα τά 7νησα και έστειλαν δλη
τή δύναμη του στρατού κα! τής αστυνομίας των Κυθήρων κατά των Καραβιτών. Πολλούς συνέλαβαν και φυλακίσανε. Δύο Καραβίτες τούς κρεμάσανε
και τά τττώματά τους, πισσωμένα, τά
έκθέσανε σέ δημόσιο χώρο. Πολλοί κατέφυγαν στήν Πελοπόννησο και ένώθηκαν μέ τις έπαναστοίτικές δυνάμεις. Τότε είχε καταφύγει στά Κύθηρα ό Ιατροφιλόσοφος κα! Ιερεύς Ούρρος ό Θετταλός μέ πλήθος γυναικόπαιδα άπό τή
Μάνη, και έπειδή έδεήθη στη Μυρτιδιώτισσα «ύπέρ άπελευθερώσεως τών χριστιανών 'Ελλήνων και κατατροπώσεως
τών Άγαρηνών» έδιώχθη. Τό 1824 δταν πιά ή έπανάσταση είχε ριζώσει ήρ-

θαν κάπο'α μηνύματα κινδύνου.
Ό
Σουλτάνος είχε κάποιες διαπραγματεύσεις μέ τον Πασά τής Αιγύπτου νά
συνεργαστούν γιά νά καταπνίξουν την
έπανάσταση. 01 πληροφορίες πύκνωναν κι έρχονταν κατ' εύθείαν άπό τήν
'Αλεξάνδρεια. 'Αποφάσισε, λέει, ό σατράπης τής Αιγύπτου νά μάς άφανίσει
όλότελα. Σ έ 2 ώρες θά έπαιρνε τήν
έδρα Σπέτσες, Ψαρά.
'Από τά Κύθηρα ό 'Ιωάννης Κλάδος
και ό Βασίλειος Φώτης στέλνουν πληροφορίες στήν
'Ελληνική Κυβέρνηση
στο Ναύπλιο. Φαίνεται δτι ναύλωσαν
έπίτηδες καράβι μέ δικά τους έξοδα κι
έστειλαν γράμμα. «"Εφτασε, λέει, (στά
Κύθηρα) άπό Άλεξάνδρειαν ένα άουστρ.ακόν έμπορικόν πλοίον διά ήμέρας
17 εις τό όποιον μέσα εΤναι ό Παν.
'Αλμπανάκης δστις διέτριψε είς Άλεξάν
δρειαν σχεδόν μήνας τρεις και μάς διηγεΤτο τά άκόλουθα...»
Στή συνέχεια
όΚλάδος γράφει όλες τις λεπτομέρειες τής άφηγήσεως
τού 'Αλμπανάκη, πού εΐδε μέ τά μάτια
του τή μεγάλη έτoιμocσíα τών ΑΙγυπτίων, άλλά και τήν μεγάλη άναξιότητα
και άνανδρία τών 'Αράβων στρατιωτών
πού μπαρκάρουν παρά τή θέλησή τους
γιατί είχαν μάθει τό όλέθριο τέλος τής
στρατιάς τού Δράμαλη. Ό ίδιος Κιιθήριος 'Ιωάννης Κλάδος θεωρεί καθήκον
του και ύποχρέωσή του νά ειδοποιήσει
τήν κυβέρνηση, δταν έφτασε στά Κύθηρα μ:ά αυστριακή γολέτα άπό τά Χανιά, άπ' τήν όποία έμαθαν δτι ό αιγυπτιακός στόλος είχε 1 60 πλοία και 1 8.
000 οτρατό. Κι άκόμα αυτός ό Κλάδος
ναύλωσε πλοίο κα! μετέφερε πολεμοφόδια και 5 κανόνια στούς "Ελληνες άγωνιστές τής Κορίνθου. Σ ' άντίποινα οΐ
Τούρκοι σφάζουν 30 Κυθήριους
τής
Σμύρνης. Γενικά άνέπτυξε σπουδαία έθνική δράση αύτός ό Κυθήριος πληροφοριοδότης πού ήταν φιλικός κα! ύποπρόξενος τής Ρωσίας. Τελικά ό ΑΙγυπτιακός στόλος έκανε άπόβαση στήν
Πελοπόννησο. Ό 'Ελληνικός
στόλος
άργησε νά κινηθεί και τό Φεβρουάοιο
τού 1525 λόγω τής μεγάλης κακο*α'ρίας άγκυροβόλησε στά Κύθηρα. 01 Κυθήριοι τούς πληροφόρησαν γιά τήν ΑΙγυπτιακή νηοπομπή, πού πέρασε έξω
άπό ιά Κύθηρα. 'Ανάμεσα στ!ς άλλες
προσωπικότητες πού πέρασαν άπό τό
νησί (Κολοκοτρώνης, Λάμπρος Κατσώνης) είναι και ό Μιαούλης έπικεφαλής
μοίρας ύδραίικων καραβιών, πού γιά
ένα : 5ιάστημα ήταν στή θάλασσα τών
Κυθήρων κα! παρακολουθούσαν τ!ς κινήσεις τοΰ τουρκικού στόλου. Κάποτε,
πηγαίνοντας γιά Κρήτη άναγκάστηκε ;

νά προσορμισθή στον Αύλαίμοα. Ά λ λ ά
και ό ναύαρχος τοΰ τουρκικού στόλου
ιΚαρά άλής μέ τό στόλο του κάνοντας
τον περίπλου τής Πελοποννήσου πέρασε μέσα άπό τή Χύτρα άποφεύγοντας
τή Βόρεια πλευρά τών Κυθήρων.
Κα! οΐ ιΚυθήριοι συνε σφέρουν στόν
άγώνα ό καθένας δπως μπορεί. "Αλλος
μέ τά δπλα, άλλος μέ χρήματα άλλος
μέ τή διπλωματία.
Στό Μεσολόγγι
προεπαναστατικά
είχε σχηματιστεί ένας μικρός στόλος,
στον όποίο ήταν άξιωματικός κάποιος
Κυθήριος Κων)νος Πρινέας γνωστός κατά τον άγώνα σάν Τσιριγώτης. Οά ήταν παράλειψη αν δέν άναφέραμε έπίσης γιά τή δράση τοΰ 'Εϋνάρδου πού
έχει σχέση μέ τά Κύθυρα.
Ό 'Ελβετός τραπεζίτης 'ΕΟνάρδος
είναι άπό τούς γνωστότερους φιλέλληνες.
Κατά τήν επανάσταση στέλνει στήν
'Ελλάδα ένα πράκτορά του Πετρίσι όνόματι μέ πολλά φορτ'α προορισμένα
γιά τά Κύθηρα. 'Εδώ σκοπεύει ό Έ ϋνάρδος νά σχηματίσει σημαντική άποθήκη κα! νά μεταφέρονται φορτία στήν
έπαναστατημένη 'Ελλάδα κα! Ιδίως σέ
φρούρια, δπου ύπάρχει άνάγκη.
01 'Υδραίοι ναυτικοί θά μπορούσαν
εύκολα νά έρχονται στά Κύθηρα κα! νά
παίρνουν. Μάλιστα ό 'Εϋνάρδος θέλει
νά μάθει ποιά οικογένεια εΤναι ή Ισχυρότερη στό νησ! κα! περισσότερο άφοσιωμένη στήν .Ελληνική 'Υπόθεση. Γιά
νά πληρώσει τά ναΰλα τών πλοίων είς
Κύθηρα δ έθεσε πάνω άπό 1.000 γρόσια. Στήν άποθήκη πού δημιουργήθηκε
στά Κύθηρα προΐστατο κάποιος Γκόρντον, ό όποίος είχε τήν πρωτοβουλία
γιά τις άποστολές τών βοηθημάτων.
"Ετσι τά ταπεινά Κύθηρα δίνουν ένα
άξιόλογο παρόν στον έθνικοαπελευθερωτικό άγώνα. Ή προσφορά τους έχει
σημασία διότι έδόθη άπό τό ύστέρημά
τους κα! μάλιστα κάτω άπό τόσο αντίξοες συνθήκες. Τ ά Κύθηρα
ένωσαν
τή φωνή τους μέ τά άδέλφια τους τής
7νήσου.
' "Ετσι έχομε κι έμείς μερίδιο στήν τιμή πού τονίζεται μέ τούς στίχους τοΰ
Σολωμού
'Εφωνάξανε ώς τ' άστέρια
τοΰ 'Ιονίου κα! τά νησιά
και έσηκώσανε τά χέρια
γιά νά δείξουνε χαρά.
Ε Λ Ε Ν Η ΧΑΡΟΥ — ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ
Φιλόλογος
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Κυδήριοι

ζωγράφοι

Ό ζωγράφος Χαράλαμπος Π . ΚορωναΙος δεν χρειάζεται παρουσίαση Ιδιαίτερη, άπό τίς στήλες μας.
ΕΙν/ι
πιά δ φτασμένος. "Οταν εργα ενός καλλιτέχνη βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη,
στό Μουσείο Μοντέρνας
Τέχνης στήν Βαρκελώνη,
στην Πινακοθήκη τού ΠΑΡΝ Α Σ Σ Ο ! , στό Πατριαρχείο 'Ιεροσολύμων, καί σέ ιδιωτικές συλλογές στήν Ε λ λ ά δ α και τό έξωτερικό, είναι περιττό νά γράφονται κοινοτυπίες γι' αυτόν.
Τόν ευχαριστούμε, γιατί απάντησε στήν πρόσκληση
μ«ς νά τιμήση τό πρώτο μας τεύχος, μέ κάποιο δείγμα
δουλείας του, πού μέ πολλή χαρά παρουσιάζομε.

ΚΥΘΗΡΑ — ΧΩΡΑ

ΤΑ ΠΝΕΓΜΑΤΙΚΑ ΚΎΘΗΡΑ

\

31

Λ

Τοιριγώτικοι καημοί

Μεσάνυχτα οιήν Αγια Πεϋαγια
Τόιε καί χώρα
«Τής 'Ελληνικής
Τότε, ήτανε λέει, (έδώ και πενήντα τόσα χρόνια,) δύο
μικρά άδερφάκια, τά στερνοπούλια της οικογένειας Παίζανε πάντα μαζί θυμώνανε, φιλιόνταν, δέρνονταν, κι* όταν
δέ βλέπονταν μιά μέρα, φώναζε ή μεγάλη (τρία χρόνια
διαφορά):
— Πούν' ό μικρός μάνα;
— Στό κεραμάρι για νερό.
Έπαιρνε κι' αύτή τή μικρή της σταμνούλα, κι' έτρεχε
στη βρύση.
'Ως πού νά μεγαλώσουνε, ή χαρά τους ήταν οΐ βρύσες
τοΟ ιΚεραμαριού, της Πορτοκαλιάς, του Άμηργιαλή, ποΰβρισκαν και παρεούλα, τό μεγάλο λαγκάδι μέ τό τρεχούμενο νερό (ποτάμι τό χειμώνα), και τά ξάγναντα γύρω άπ' τό σπίτι τους. Βλέπανε πέρα τή θάλασσα του στενού, τ' άμέτρητα παπόρια πού τή διασχίζανε, δοκιμάζανε νά τά μετρήσουν (πόσα τήν ή μέρα) μά δέ μπορούσανε, και λέγανε σ' δλους... εΤναι άμέτρητα! Μόνο έλεγε
ή μικρή.
— Νά αύτό τό βλέπεις τό μεγάλο; εΐναι Ύπερωκεάνειο πηγαίνει στήν Αυστραλία.
— Μπα που τό ξέρεις άντέτεινε ό μικρός. Πάει στήν
Αμερική. Δέ συμφωνούσανε.
Σκολειταρούνια, έφτά χρονών έκείνη, τεσσάρων ό μικρός, τόν έσερνε και στό σκολειό άπό πίσω της. Κ ι ' ή δασκάλα ή Κυρία Μίνα τοϋβαζε ένα σκαμνάκι πλάι στό
πρώτο θρανίο, κοντά στήν άδερφή του. Στό τέλος, δταν
μοίραζε στις μαθήτριες τά ένδεικτικά, τοΰδινε κα! τό
δικό του, (σέ ξεχωριστό κόκκινο χαρτί, μέ άριστα: ). ΤοΟ
πήρανε τόν άλλο χρόνο πλάκα καί κοντύλι, τοΰ τό δέσανε
σέ ιμ'ΐά ικλωστή γιά νά ιμή τό χάνει.
Καυγάδες μέ τι>
μεγάλη, άγάπες τήν ίδια ώρα.
Ή ρ θ ε ό καιρός πού χωρίσανε άπό τό σχολείο, έγιν'
αυτός έφτά χρονών γράφτηκε κανονικά στών άρρένων.
— Τώρα, μάλιστα! Μούγινες καί άντρας, όχι νάρχεσαι μέ τά κορίτσια... τόν πείραζε ή μεγάλη. Κα! κείνη
ή Μαριγούλα, πώς θά ·<άνει τώρα χωρίς έσένα.
— Μαμά ¿γρύλιζε ό μικρός. Και τήν έπιανε στις μπουνιές.
— Τ ' εΤναι πάλι.
— Αύτή μέ πειράζει μέ τή Μαριγούλα...
— ιΚαλά άστηνε νά λέει. Είσαι μικρός άκόμα.
Τήν έδειρε δμως ή μάνα της μιά μέρα, γιατί, τήν &-
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κουσε μέ τ' αύτιά της. Τόν είπε... 'Ιούδα — 'Ιούδας τό
παιδί, τούτη σού δίνω, τούτη σου χαρίζω.
— Μά ήρθε και σου είπε, ότι, έγώ έφαγα τό γλυκό,
ένώ τρώει κι' αύτός, κι' έγώ δέν τόν μαρτύρησα...
"Εβαλε ή μάνα στό πιο ψηλό ράφι τοΰ ντουλαπιοΟ τό
6άζο νά μήν τό φτάνουνε. Τ ά παιδιά βρήκαν: πιό ψηλή
σκάλα. Βάζαυε ένα μικρό τραπέζι κοντά, άνεβαίνανε. Σ '
αύτό, υπήρχε άρμονική συνεργασία. Πάει μιά μέρα ή μάνα νά τρατάρει γλυκό, βρήκε πάτο τό βάζο. Πώς γίνηκε,
άπόρησε. 'Ανακρίσεις στ'ς μεγάλες... ΈκεΤνες τέτοιο πράμα; 'Από τό φόβο τοΰ ξύλου, όμολογήσανε τά μικρά.
— Νά αύτή έσερνε τό τραπέζι ώς τό ντουλάπι...
— 'Εγώ βρέ; 'Εσύ τό έσερνες.
— 'Εγώ δέ μπορούσα, είναι βαρύ...
— Νά σέ λυπόμουνα, σέ βοηθούσα λιγάκι δταν δέν
μποροΰσες, μόνο, νά ένα μικρό σπρωξιματάκι.
'Νήστευε ό πατέρας κι' ή μάνα, όλημερις τ' δη Γιαννιού τοΰ νηστευτή 29 Αύγούστου. Τ ά δυό μικρά, φαγωμένα χορτασμέν' άπό βραδύς, είπανε πώς θά νηστέψουν«
αύριο δλη μέρα. Δέ θά βάλουνε, ούτε νερό στό στόμα
τους. Μόλις ξυπνήσανε, άρχίσανε. Οΰτε νερό. " Ε τ σ ι ; Συμφωνήσανε. Μένανε στό κρεβάτι. ΕΤχαν άκουστά, δτι δταν
εΤναι ξαπλωμένος ό άνθοωπος δέν πεινάει, κι' δταν κοιμάται μάλιστα, δέ ζητάει ψωμί. Καί πότε κοιμόντουσαν,
πότε τσακώνονταν, Ώ ς τό μεσημεράκι, ήταν ευχαριστημένα. " Ε . . . πάει πιά πέρασε ή μισή μέρα! Σ έ λίγο, άρχισε ή μεγάλη νά ρωτά.
— Ξέρεις τί ώρα βασιλεύει ό ήλιος; Κα! κοίταξε έξω
άπό τό παράθυρο.
— Μπά μεσουρανΐς εΤναι. 'Απάντησε ή Τδια μελαγχολικά. Ξαναπέσανε στό κρεβάτι. "Αά πιά αύτός ό ήλιος..·
λές καί καρφώθηκε κει δά!
— Μπάς καί δέ βασιλέψει σήμερα; Ρώτησε ό μικρός.
Τό βράδι δμως, θά φάμε πολύ. " Ε ; . . .
— Μή μού τό μελετάς βρέ, κοιμήσου σού λέω... γύρισε άπ' τήν άλλη μεριά, κλείσε τά μάτια σου... Πήγαινε
κι' έκείνη νά «κλείσει μάτι», δέν τό κατόρθωνε. "Εβλεπε
στό άπέναντι ράφι τό μεγάλο βάζο μέ τό μέλι, πού νά
κοιμηθεί.
— Τό βλέπεις;... σκούντισε τό μικρό.
— Ποιό;... 'Αφού μούπες νά κοιμηθώ.
— Νά μωρέ, τό μέλι... " Ε . . . κα! νάχαμε λέει δυό φέ-
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τες... νά τόσο χοντρές Λέει... βλασερό ψωμί λέει... πασαλειμένο μέ μέλι λέει.
Τρέχανε τά σάλια του μικρού, είδανε δξω άπό τό παράθυρο.
— Μωρέ άκούνητος εΤναι αυτός ό ήλιος.
— Τόν άτιμο... λέει ό μικρός. "Αχ... Αναστενάζει ή
μεγάλη. Έ γ ώ , νά σού πώ: Τό βράδυ, δταν βασιλέψει, έγώ
θά φάω μέλι μπόλικο, σέ τρεις φέτες ψωμί.
— Κ Γ έγώ σέ τέσσερις λέει ό μικρός, πού πήγε νά
μαζέψει τά σάλια του και κοντιλίστηκε.
— Ώρες εΤναι νά μοΰ πάθεις και τίποτα. Και τόν χτύττησε στην πλάτη, Χριστός κι' ή Παναγία μωρό μου. Μή
μ' άρρωστήσεις κι' δλας... Ξέρεις τί λέω έγώ; άν φάμε
λιγάκι νά... τοσοδουλάκι... μέ τό μικρό μας δαχτυλάκι...
Θάνε άμαρτία;
— Μπά.. γιατί;... δταν εΤναι λιγάκι.
— Ναί μά έσύ θά τό μαρτυρήσεις.
— Έ γ ώ ; . . . δχι, νά: και φ'λησε σταυρό.
— Πώς νά γίνει δμως, πού εΤναι τόσο ψηλά και δέν
τό φτάνουμε.
Κάνανε σχέδια.
— Νά... νά σύρουμε τό τραπεζάκι λέει η μεγάλη... και
νά βάλουμε καί πάνω τό σκαμνί ί...
— Τό βρήκαμε! Ξεφώνησε ένθουσιασμένος ό μικρός.
— Σώπα βρέ μή μάς άκούσουνε.
"Εγινε ή έπιχείρηση, πέτυχε. Κατέβηκε τό βάζο στο
τραπέζι... τ' άνοίξανε.
— Μέ τό μικρό δαχτυλάκι. Λέει ό μικρός. Τ ί βάζεις
ίσύ τό μεγάλο. Σ έ λίγο, θά γινότανε καυγάς. 'Εξαφανίζεται ή μεγάλη, καί νά τήν σέ λίγο, μέ φέτες ψωμί, καί
μ' ένα μαχαίρι, τό χώνει στο βάζο, πασαλείβει τά ψωμιά... νά φάε καί μή μιλάς. Του χρόνου δμως θά νηστέψουμε πού θάμαστε πιο μεγάλα. " Ε τ σ ι ; . . . Λέει στον άδερψό της.
— Μήν τό ξεχάσουμε δμως, της άπάντησε ό μικρός.
Τά παιδιά μεγάλωναν, καί βγήκε στη μέση ή Αυστραλία. Σκέψη στήν άρχή, ύστερα, άπόφαση. Ή μεγάλη θά
"Πάει στήν Αύστραλία. Τήν καλούν τ' άδέρφια της. 'Εκεί,
Αποκατασταθεί, μ" έναν καλό Τσιριγώτη. Καί Λταν ή
μεγάλη δέκα πέντε, καί ί μικρός δώδεκα.
— 'Αξέχαστος έμειν' έκείνος ό χωρισμός. "Ολη ή οικογένεια άπόγεμα, στήν "Αγια — Πελαγία.
— Πότε θάρθει τό παπόρι...
—• Λένε μεσάνυχτα κειδά μπρος — πίσω.
—· Παναγία μου λέει ή μάνα τέτοια ώρα... Πώς θά

μιταρκάρουνε.
— Μπά!
πουμε. λέει
Φωνάρα του,
κει δά στού

καλές δυό τρεις νά τό περιμένεις... καί βλέό βαρκάρης ό γέρο Λισσα ; ος μέ τή δυνατή
ποΰκανε πάντα καί τόν ντελάλη. — Δέν πάτε
Καψάνη νά ξαπλώσετε; Θά τά πάρει ό ύπνος

τά παιδιά.
Τά δυό μικρά, ήταν Αχώριστα. Είχανε μέρες νά καυγαδίσουνε... " Ε ήταν και μεγάλα πιά.
-απλώσανε στού Καψάνη τό άνώι, εΤχε πολλά κρεβάτια, δλλ 0 |
καρέκλες, δλοι τους βολευτήκανε, Τ ά δυό
μικρά κοιμηθήκανε μαζί. Είπανε, είπανε, ώς πού τά πήρε ό ύπνος. Μόνο τό κύμα πού έσπαζε στήν άμμουδιά, Ακουγόταν στήν Αρχή, κι' αύτό τά νανούρισε. Ποιός ξέρει
τί νά λέει τό κύμα, πότε θ' Ανταμώσουνε, άν ξαναΐδωθούν
άραγε, τά δυό Αδερφάκια πού χωρίζανε. 01 γονείς κλαίγανε. Σπάραζε ή καρδιά τους. "Ολα τά μεγάλα παιδιά
τ°υς. ήτανε στήν Αύστραλία. Τώρα, θά τούς έμενε μόνο

Τ Α ΠΝΕΓΜΑΤΙΚΑ ΚΎΘΗΡΑ

ό μικρός... "Αχ αύτή ή Αύστραλία. Δέν ήξεραν, πώς νά
τήν πούν... καλή... κακή...
πλανεύτρα...
ξελογιάστρα...
Πώς, πώς; "Αχ νά μήν ύπήρχε ή Αύστραλία! Δέν ήθελαν
και νά τήν καταραστοΰν... ιΚι' άξαφνα, ή φωνάρα τοΰ Λισαίου:
— Τό παπόόόόριιιι.
Φώτα Από τό Διακόφτι μεριά. Τό είδαν, έρχεται!
— Πώς νά τά χωρίσουμε τώρα... λέει μέ κλάματα ή μη
τέρα. Τ ά χάιδεψε. Άγκαλίτσα καί τά δυό. Τ ά φίλησε τά
σκούντησε. 'Εκείνη άνασηκώθηκε πρώτη,
•— Τ ' είναι μητέρα;
—

Τό πααπποοριιι...

Ξανακούστηκε ή φωνή τοΰ Λι-

σαίου.
— "Α α ' . . . έρχεται; ήρθε; Ρώτησε ή μεγάλη. 'Αγκάλιασε τό μικρό της Αδερφάκι, τό φίλησε, τό ξύπνησε, τό
πήρε στήν άγκαλιά της.
— Τίι,... τ!ι... είπε ό μικρός. Κανείς δέν τοΰ άπάντησε.
— Φεύγεις; Τ ή ρωτάει.
— 'Αγόρι μου... κλάματα φιλιά... δλοι κλαίγανε.
— Μά γιατί φεύγεις; Ρώτησε τήν άδερφή του.
— Δέν ξέρω... δέ θέλω.
Κατεβήκανε. Μαζεύτηκαν, γύρω άπό τό πηγάδι τοΰ
Καψάνη. Προχώρησαν στή Τζαρδάκα. Κι' άλλος κόσμος
έκεί, νέα παιδιά, πού θάφευγαν γιά τήν Αυστραλία. Κάποιος προφήτεψε: — Σιγά σιγά, θά μείνουμε μόνο έμείς
οί γέροι στό κακόμοιρο τό Τσιρίγο.
Ξεκίνησε ή θλιβερή λιτανεία μέ τά θαμπά λαδοφάναρα, γιά τό κυμοθάλασσο. 0 ! γονείς, πνιγμένοι στο κλάμα, κρατούσανε άπ' τό χέρι τά παιδιά τους πού θάφευγαν... θά τά ξανάβλεπαν; "Ενας Θεός τό ξέρει. 'Εκεί τούς
περίμεναν οί βαρκάρηδες μέ τίς βάρκες τους, άνασπουγγωμένοι ώς πάνω άπ' τό γόνατο, νά τούς άρπάξουν καβαλάκια, καί νά τούς πετάξουν στις βάρκες τους. Χαλούσε ό κόσμος άπό τις φωνές τους. Καί μέσα σέ κεί — τό
σαματά, καί ή φωνάρα τοΰ Αισαίου, πού σκέπασε τό σφύριγμα τοΰ βαποριού.
— Τΐ> πααποοόριιι...

• · ·
Τ Ώ Ρ Α : ό μικρός άδερφός, περιμένει στό ίδιο μέρος πού
χώρισαν, στήν "Αγία Πελαγία τή μεγαλύτερη
άδερφή
του. Δέν θέλουμε νά τούς πούμε γέρους... σκληρή και
πικρή ή λέξη, κι' άς είναι άληθινή, άφοΰ άπό τότε, κοντά
μισός αιώνας φορτώθηκε στούς ώμους τους.
Μέ τό άεροπλάνο τής γραμμής, έφθασε έκεϊνος άπό
τήν 'Αθήνα στό Τσιρίγο. Τ ' δνειρό του, Από χρόνια τώρα, ν' Ανταμώσουνε στό μέρος πού χωρίσανε.
Πλευρίζει στό μώλο τό βαπόρι Κατεβάζει σκάλα, κόσμος άνεβοκατεβαίνει. Τά μικρά θαμπά λαδοφάναρα, τάδιωξαν οί μεγάλο* γλόμποι τού ήλεκτρικοΰ. Κάνουν τή
νύχτα μέρα. Φύγαν άπ' τή μέση οί βάρκες κι' ο! βαρκάρηδες...
Καί τότε καί τώρα, γύρω στά μεσάνυχτα. 'Αγκαλιάστηκαν δακρυσμένοι, πνιγμένοι στή συγκίνηση, δέν μπόρεσαν τίποτα νά πούν, μόνο πιασμένοι άγκαλιαστά προχωρούσανε στό μουράγιο.
— Πόσο χαίρομαι, πόσο χαίρομαι... έλεγε μόνο μέσα στους λυγμούς της, καί βλέποντας γύρω της. 'Απίστευτο μοΰ φαίνεται. Τότε, θυμάσαι άδελφούλη μου, μέ
άρπάξανε όττ' τήν άμμο, καί μέ πετάξανε στή βάρκα.
\
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— "Αν το θυμάμαι λέει; Κι' έλεγα μέσα μου... πάει
τή σκοτώσανε την άδελφή μου... κι' άπό τότε, δέ χώνευα τούς βαρκάρηδες. Γελάσανε.
— Τώρα όμως; "Αλήθεια. 'Απίστευτο μου φαίνεται.
Δόξα νάχει ή Χάρη της, και Θεός — σχωρέστονε τό χωριανό μας τον ιΠουλάκη, Αϊων α ή μνήμη του.
Χάσανε στοΰ Καψάνη. Καθήσανε στή Τζαρδάκα. Κατά μεσής του δρόμου τό πηγάδι. Γύρω τους, άνθρωποι,
μά λιγοστοί τούς γνώρισαν. Φευγάτοι για πάντα οί μεγάλης ήλικίας της έποχής τους. Ά π ό χρόνια πολλά, ό
γέρο ΑισαΤος, ό γέρο — Καψάνης.
Πρωί πρωί, φεύγουνε γιά τό χωριό τους. Πρίν άπ' δΛα, τό προσκύνημα στον τάφο τών γονιών τους. Κι' οί δυό
πεθαμένοι άπό πολλά χρόνια. Σκύβουνε φιλάνε τό μαρμάρινο τάφο τους, κλαίνε. 'Από τον καημό του ζενητείμοΰ, άβάστσχτος ό πόνος τους. Πέθαναν πρίν τήν ώρα
τους. Τρέχουν ύστερα στο πατρικό τους σπίτι. Τό κρατούσαν άνοιχτό άκόμη, ιαακρυνοί συγγενείς. Μπήκαν στα
δωμάτια, βγήκαν στούς μπότζιους, κοίταζαν αχόρταγα έξω τά μέσα τοΰ σπιτιού. Σάν πιό μικρά τούς φάνηκαν όλα, άρχισαν τίς άναμνήσεις...
— ΐΝά! Θυμάσαι τοΰ λέει τό ντουλάπι, πού τρώγαμε
τίς μάνας μας τό γλυκό;
— Και τό ράφι τής λέει, πού κατεβάσαμε τό βάζο μέ
τό μέλι Τού "Αη — Γιαννιού τοΰ νηστευτή; Τώρα τά φτάνανε. χωρίς σκαμνιά, χωρίς τραπέζια.
Κάνανε τήν πρώτη βόλτα στο νησί. Βρήκανε πλήθος
τέτοιους προσκυνητές τής πατρικής γης. Συνομίλικοι οί
περισσότεροι, καί τότε πού έφυγαν... καί τώρα πού γύρισαν!
Σμίξανε κΓ έκαναν συντροφ'ά... ή Αυστραλία, καί ή
'Αμέρικα, ή "Αγγλία, καί ή Σάουθ — "Αφρικα, καί άλλες τους, οπου Γής νέες πατρίδες, μά, δλες τους μίκραιναν μίκραιναν μπροστά ατό νησί τους, δεν τις έβλεπαν...
ούτε καί άπό τούς τρεΤς εξώστες του... τό κάστρο της
Χώρας, τής άγιας Μόνης τό βουνό, τής "Αγιας Έλέσας.
Μεγάλο, ήτανε μονάχα τό νησί τους στό κέντρον μάλιστα
τού κόσμου .. ό όμφαλός τής Γής!
Μίλησαν μέ τά σοκάκια τού χωριού τους, πού παιδιά
•πρωτοπαίξανε, μέ τό σχολείο τους μέ τήν εκκλησιά τους,
μέ τίς πέτρες καί τό χώμα του, τά δέντρα καί τά νερά
του, τά πουλιά του άπό τ' άηδόνια πού κελαϊδοΰσαν κάτω στις ρεματιές, ώς τόν πολυαγαπημένο τους τον τρούλιτα πού ζούσε στά κρωτήρια καί τά ξεροτόπια του, πιστός καί γκαρδιακός κΓ άμετακίνητος κάτοικος
του.
«Τρούλιτα ψυχή τού νησιού μου, έαυτέ μου».
Πήγαν στήν άρχή, καί ξαναπήγαν στο τέλος εύλαβικοί προσκηνυτές, στή σεπτή κοιλάδα τής θρησκείας τους
νά προσκυνήσουνε τή Μυρτιδιώτισσά τους!
Κι' έν' άπόγευμα στή βρύση τού 'Αμηργιαλή, πιό κάτω άπό τά δυό γεφύρια του στή στενωπό τοΰ λαγκαδιού
πού δίνουν τά χέρια σ' έγκάρδιο γειτονικό χαιρετισμό
τά Τέμπη μέ τά ιΜετέωρα, κυλάνε μαζί άνάμεσα στίς φτέρες καί τίς καλαμιές τό νερό. ο! ά 'τιινήοεις τους, καί τά
δνειρά τους. Ε κ ε ί . . . ξα«ασυναντήθηκαν!
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Μ,ιά καλοφτιαγμένη ευγενική — πολύ δμορφη... γιά
Γιαγιά — , πρόσεχε τά εγγόνια της.
— Α, α, άχ. Νά, ή... Μαριγούλα σου άδελφούλη μου!
Τή γνώρισε κι' εκείνος! "Ανοιξαν τις άγκαλιές τους,
φιληθήκανε.
— Τομαθα πώς ήρθες, καί περίμενα, πώς κσί πώς
νά σέ Ιδώ. Πόσα χρόνια, πόσα χρόνια...
— Νά πού φιληθήκααε επί τέλους! Τής λέει τρίυφερά.
Είχα ψα'νεται πολύ γούστο μικρός. "Ηξερα νά διαλέγω·
Τής χάιδεψε τ' άσημένια της μαλιά. Σ ά νά κοκκίνησε ή
Μαριγούλα έγινε άξαφνα, μικρό κοριτσάκι.
— Ποτέ μου δέ σέ ξέχασα, πάντα μου μάθαινα, και
χαιρόμουνα γιά τίς προόδους σου... όμως γεράσαμε καημένε μου. Πόσα χρόνια, πόσα χρόνια!
— Σούτ, μή λες τέτοια κουβέντα, γερνάει ποτέ ή καρδιά του ανθρώπου;
— Τώρα πλέα... τώοα πλέα. Κακά είναι τά ψέματΟ
άγόρι μου. Τόν είπε «άγόρι μου» σά νά μετάνοιωσε, και
προσπάθησε νά συνεχίσει.
-— ιΜά τότε, ναί τότε, τότε.
— Τί τότε;
— Νά, τότε. 'Καί κουνώντας τό κεφάλι της, — Τότε
καί σταμάτησε. Πήγε νά κλάψει Τοΰπιασε τό χέρι, τόφερε στά χείλη της. Νά τό φ'λΓσει; Τής ξανανάϊδεψε ΐ «
άσημένια της μαλλιά, θυμήθηκε τά όλόξανθα. Τήν είδε δεκαεφτάχρονη. Θάμπωσαν τά μάτια του. Εικόνες πούχο»1
ξεθωριάσει (ολόκληροι πίνακες)
ξαναζωντάνεψαν μπροστά του. "Ιδια τά φόντα: Τά δυό γεφύρια, τά νερά, οί πικροδάφνες κι' οί λυγαοιές, οί πεταλούδες καί τά πουλ'^
καί οί κάλες, καί οί πάπιες, πού δταν τούς έβλεπαν άγκαλιασμένους τούς πρόδιδαν οί άθεόφοβες μέ τά ξεφωνητά
τους.
Τό άδύναμο μέ τίς συγκινήσεις του « Σ Η Μ Ε Ρ Α »
τό
γλυκό μέ τά χτυποκάρδια του « Τ Ο Τ Ε » δώσανε τά χέρι«·
Άνάμεσά τους ό μισός αιώνας.
Πουλιά κελαϊδοΰσαν κρυμένα στά φυλλώματα
ψηλΰ
στίς καρύδ ες. Δυό όλόασπρες πάπιες στήν δχθη στήσανε αυτί καί δυό φρεσκανοιγμένες κάλλες, καθρεφτ'ζοντοο1
φιλάρεσκα στά νερά της μεγάλης λούμπας. Σήκωσε τά μ"
τια της, χάιδεψε τά δικά του. Τ ά χείλη τρέμανε δέ μ1'
λούσαν. Τά μάτια τους δμως, πόσα δέ λέγανε!
— Αύτός εΐν' ό κόσμος. Ναι αΰτός... Συμφωνήσανε!
Μερικές άκτΐνες τοΰ ήλιου πού μπόρεσαν νά περάσουν1
τά πυκνά φυλλώματα φώτισαν άχνοπαίζοντας
έκείνουζ
καί τόν κόσμο τους.
"Ενα δροσερό άεράκι, κατέβηκε άξαφνα άπό τή ρεματιά. Χάιδεψε τούς δυό, δρόσισε τούς άλλους. Ρίγησαν
καλαμιές, ρυτιδώθηκε ή λιμνούλα, οί πάπιες έβαλαν Τ'ί
φωνές, καί κουνήθηκαν φιλάρεσκα οί κάλλες.
Λουλούδια καί πλατανόφυλλα μέ τσακίσματα καί στρί'
φογυρ'σματα έραιναν τή συντροφιά, λές καί τά τίναξε
ψηλά, κάποιο πνεΰμα:
'Από τόν ούρανό, έριχναν στή Γή, ή ψυχή τοΰ Τσιρίγο1''
καί ή Ούράνια 'Αφροδίτη, τήν άγάπη τους! «Καλώς ήρθατε άγαπημένα ξενητεμένα παιδιά μας...»

Τόν παΑηό έκεϊνο τόν καιρό...

Γιά φίλου σπίτι
Γράφει

Τ ό μισοχείμωνο άπό άρχές τοϋ Γενάρη ώς 15
τοϋ κουτσοφλέβαρου καί άργότερα, οί κακοκαιρίες
είναι άγριες κι' άπανωτές, μέ
άδιάκοπες βροχές,
κάποτε καί χιόνια, δπως καληώρα πέρυσι, γ ι ά πολλές μέρες 1 5 — 3 0 ή και περισσότερες. "Οταν δ άέρας είναι Ν Α . σιροκολέβαντο,
λεβαντιέρα,
δπως
τόν λέμε έδώ στά Κύθηρα ή βροχή είναι άδιάκοπη
Υ'ά πολλά μερόνυχτα, κι' δταν δ άέρας είναι δυνατός 7 — 8 μποφώρ καί άνω έχομε τό λεγόμενο άνεμο€ρδχι πού,
δέν τολμά κανένας νά ξεμυτίση πρό
πάντων δταν δ άέρας
έρχεται παγωμένος.
Οί βροχές τοϋ σιροκολέβαντου πάντα άλαφρές
τις άπορροφα ή γ ή μέ άποτέλεσμα νά γιομίζουν "ά
ξερικά πηγάδια, νά άνοίγουν οί βρύσες (πηγές) , Iμα δμως βρέχει πολλές μέρες τότες τά νερά τής βροχής κατρακυλούν στά λαγκάδια
γίνονται^ ποτάμι
πού φουσκώνει έπικίνδυνα καί περνά άπό δύο καμάρες άντί μιας τής μεγαλύτερης γέφυρας του νησιού
στό Λιβάδι καί
τρέχουν άνθρωποι άπό πολλά χωριά νά τό δοϋνε, νά Θαυμάσουνε καί φωτογραφίσουνε.
Ή δρμή του, ή άγριότητα,
ή Θολούρα καί ή
βουά (βοή) τοϋ νερού στό μεγαλύτερο χείμαρο του
νησιού είναι έντυπωσιακή καί έπιβλητική. «Τό ποτάμι —φωνάζουν καί διαδίδουν μέ Θαυμασμό— περνά άπό δύο καμάρες του γιοφυριού». Μ' άλλα λόγια
^ ρ ε ξ ε τόσο πολύ πού,
τό ποτάμι δέν χωροϋσε νά
περάσει άπό τή μιά καμάρα πλάτους 5 μ. καί πέρασε άπό δύο.
Καί φυσικά μέ τέτοιες
κακοκαιρίες
σταματοϋν τά π ά ν τ α καί κλε-.οϋνχαι δλοι στό καλύβι τους καί τά ζ ώ α στούς στάβλους καί τά καΟμένα
βελάζουν μακρόσυρτα καί παραπονιάρικα γυρεύοντας φαί καί κάποια λιχουδιά, ψωμί παξιμάδι, σύκα,
ξυλοκέρατα, βελάνες κ λ π . ή τό καλύτερο νά τά βγάλουν τ ' άφεντικά άπό τό στάβλο νά ξεσκάσουν, νά
βοσκίσουν στά χωράφια. Κ ι ' οί
άνθρωποι στενοχωριοϋνται φυλακισμένοι καί μ.ή μπορώντας νά πάνε
στό μαγαζάκι
τοϋ χωρίου άν ύπάρχει πετιοΰνται
τρεχάλα στό σπίτι τού γείτονα λέγοντας: «Σήμερα
είναι γ ι ά φίλου σπίτι». Κ ι ' δ φίλος τούς καλοδέχεται μέ πλατειά ευχαρίστηση.
Αύτό γίνεται μέ χή
σε'.ρά τή μία στόν ένα φίλο τήν άλλη στόν άλλο.
Καί Αστειευόμενοι γ ι ά νά παινέσουν τό
φίλο προΤΑ ΠΝΕΓΜΑΤΙΚΑ

ΚΓΘΗΡΑ

ύ ΙΙΑΛΟϊ

ΒΡ.

Κ Α Ϊ Ι Μ Α Τ Η Ϊ

σθέσανε στό «είναι γ ι ά φίλου σπίτι —Ικαί τ ό — νάχει δ φίλος διάκριση καί νάχει καί τό σπίτι».
Καθισμένοι μπροστά στό τζάκι μέ τά κούτσουρα όλοκόκκινα νά σπιθίζουν, ή νοικοκυρά νά π λ έ χει, οί τσοϋπρες νά κεντούν, οί μυρουδιές τών φαγητών ν' άνοίγουν τήν δρεξι κ ι ' οί άντρες νά κουτσοπίνουν καί νά τρώγουν παστές έλιές, τυρί ψημένο στά κάρβουνα, γιαννάκους πιασμένους
μέ πλάκες στά κάρβουνα ψημένους ή κοκκινιστούς,
πλαγιομάνους στά κάρβουνα έπίσης, δλα τοΟτα έκλεκτοί
μεζέδες γ ι ά κρασί καί τό κέφι νά περισσεύει καί τά
χοντρά ά-στεϊα άλλά πάντα άθώα νά δίνουν καί νά
παίρνουν. Κουβέντα πολλή γ ι ά τ ή κακοκαιρία, γ ι ά
τή καλή ή κ α κ ή χρονιά, γ ι ά τίς δουλειές, γ ι ά τό
βιδς τοϋ τάδε, γ ι ά τήν δμορφη προκομμένη καί χρυσοχέρα κόρη τού άλφα καί τή προίκα της,
γ ι ά τό
γιό τού βήτα πού είναι πλούσιος, λεβέντης, δουλευτής, έξυπνος καί καλός γαμπρός, γ ι ά τ ή κερά Γιάννενα τ ή μαστόρισα πού ξεγέννησε μέ έπιτυχία 8 2
γκαστρωμένες καί διάφορα άλλα
δπως «πολιτικά»
κι' άν τύχαινε νάναι άντίπαλοι λ . χ . Βασιλικοί καί
Βενιζελικσί γινότανε καυγας 'Ομηρικός μέ βρυσιές
καί βαρειές προσβολές καί αυτής τής τιμής, κι' έπεφτε φορφωτήρα άνελέητη μέ δικαστήρια καί διακοπή τής καλημέρας γ ι ά χρόνια μόνο καί μόνο γ ι ά
λόγους πολιτικής άντίθεσης.
Τέτοια συνέβαιναν
τά παλαιά καλά
έκεΐνα
χρόνια πού, μ ά τήν άλήθεια ή τ α ν καλύτερα, δπως
πολλοί παλαιοί τό ομολογούνε ένθυμούμενοι μέ καϋμό τήν ά γ ν ή ά π λ ή καί φυσική έκείνη ζ ω ή πού π α ρ '
δλες τίς στερήσεις, τ ή τρομερή φτώχεια, τ ή γύμνια
καί τ ή πείνα
ήταν πολύ καλύτερη τής σημερινής
πού, έχει τοϋ 'Αβραάμ τά καλά καί γ ι ά γαρνιχοΰρα: Δημοκρατία, Σοσιαλδημοκρατία,
Κομμουνισμό
χ ί λ ι ω λογώ, ' Α ν α ρ χ ί α , Τρομοκρατία, 'Απανθρωπιά
Ε ρ υ θ ρ έ ς καί Μαΰρες Τ α ξ ι α ρ χ ί ε ς , Πετρέλαια, Διαστημόπλοια μέ 'Αστροναύτες, Α τ ο μ ι κ έ ς βόμβες πού
δλα προορίζονται νά καταστρέψουν τή πλούσια, πληθωρική καί... Παραδεισένια σημερινή ζ ω ή καί τέλος άνατινάζουν δλόκληρο τό Π λ α ν ή τ η Γ ή μέ τούς
άνθρώπινους έπιβάτες του πού, βρήκαν κ α ί , έπυροδότησαν τά πυροχεχνήμαχά τους
γ ι ά νά τινάξουν
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«τόν Αέρα τέν άλλοτε δμορφο κόσμο μας και τ ά μυαλά τους τά Ιξυπνα καί Αποβλα·κωμένα. Καί τότε Iνώπιον τής φρικτής αύτής Θυέλλης
(Πυρηνικής,
"Γδρογιονικής,, Νετρονικής κλπ.) σέ ποιανού φίλου
τό σπίτι θά π ά μ ε ;
Στοΰ φίλου μας τοΰ θ ε ο ϋ άν προλάβωμε.

παραχειμάση στά νότια κλίματα. Είναι μιά μπουκ ι ά δλος άλλά νοστιμώτατος καί τόν πιάνουν
π α γ ί δ ε ς άπό πλάκες μέ δόλο σκουλίκια.
Πλαγιόμανος = Οί κύαμοι των Αρχαίων κα{ ήμών
τών νεωτέρων, τ ά κουκιά.
Τροφή νόστιμη καί
θρεπτική στυφάδο,
φάβα,
βραστή,
ψητή ατά
κάρβουνα ώς ξηρά κ λ π .
Μαστόρισα =

ΣΗΜΑΣΙΑ ΛΕΞΕΩΝ:
Βελάνα = Ό καρπός τοϋ πρίνου
θρεπτική κτηνοτροφή.
Γιάννακας = Π τ η ν ό , πουλί Αποδημητικό
κοινώς
κοκκινολαίμης,
Ερχεται άπό τόν 'Οκτώβριο νά

/% Χ Λ Κ
Κάθε

Ιργασία πού

Ο I λ ί 11 Χ I I

δημοσιεύεται

ΡΑ» Αποτελεί πνευματική

Π ρ α κ τ ι κ ή μαμή.

Φορφωτήρα άντί φορτωτήρα = Μπαστούνι τών Αγροτών ύψους 1 μ . καί 70—(80 έκατοστά διχαλωτό στό άνω μέρος χρησιμοποιούμενον
κατά τήν
φόρτωσιν τών ύποζυγίων.
Π . χ . θέλομε νά ψοθ·
τώσωμε 2 σακκιά. Φορτώνουμε πρώτα άπό τ ή μιά
μεριά του σαμαριοϋ τό ε να σακκί άλλά χ ω ρ ί ς ύποστήλωση θά πέσει
καί τό ύποστηλώνουμε μέ
τ ή φορτωτήρα ώσπου νά φορτώσουμε καί τό άλλο.

στά

«ΠΝΕΓΜΑΤΙΚΑ

ιδιοκτησία τοϋ γρΑφοντος καί

προσωπικές του Απόψεις. ΓιΑ κΑθε τυχόν

ΚΓΘΗ-

Απηχεί τίς

Αναδημοσίευση, πρέπει

παραιτήτως νά άναφέρεται ή π η γ ή τοϋ κειμένου

Α-

καί τό τεΰχος πού

δημοσιεύθηκε.

•

ΤΑ

Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Α ΚΓΘΗΡΑ-

Έλα στά Κύθηρα
Άπο το ομώνυμο βιβλίο τού

Ταξιδευτή,

>

οποίος κι' άν ει<ται
„
ΟΓ.ου κι' άν ταξιδεύεις
,
Ελα στά Κύθηρα. "Οσο μπορείς πιο γρήγορα,
έλα
Αν έλθεις ώς στή Σπάρτη, καί τό Μυστρά
Γύθειο καί τήν Κρανάη,
στγ] Μάνη καί στό Δηρό.
.
στη Μονεμβάσια καί στή Νεάπολη Ποιων
Δεν είσαι μακρυά, έλα στά Κύθηρα.
Κι αν στήν Κρήτη σ έφερε ο δοόμος,
στόν
- ·ον ; Αγιο Νικόλα καί στήν Ίεραπετρα,
®το 'Ηράκλειο καί τήν Κνωσσο,
στό Ρέθυμνο καί τό 'Αρκάδι,
στη Σαμαριά καί στά Χανιά.
ΑΙεγρι τό Καστέλλι έλα. Τό πλοίο > .
π
<*ρε τής γραμμής, στά Κύθηρα ναρΟεις.
Ελα μιά γνήσια τής φύσης ομορφιά να νο ιω«^ις. 'Απόκοσμη, ολόκαλλη, παρθενική.
Ελα στης αιώνιας άγάπης τό νησί. Πούν
απ'( τό ήλιοφώς κατάφωτο. Κι' άπο
ατέλειωτη ν αρά πλημμυρισμένο
Ανέφιαστη Ιωή θά σοΰ προσφέρει.
Καί νιάτα δίχως γηρατιά.
Στό κάθε βήμα σου άπίΟανα μαγνάδια. Καί
•Μ-ιά ένΟεη αρμονία. Ό ήλιος, τό /
φεγγάρι. Ή

π ο ύ λ ι α κι' ό Αυγερινός.

Ελα νά δείς πώς αγριεύει, ή θάλασσα.
Κι' ΰστερα πώς γαληνεύει.
1Ιώς σβήνει τ ' άκροΟάλασσο εκεί στην
αμμουδιά.
Πώς παίζουν τ ά δελφίνια στά όλογλαυκα
νερά.
Πόση χαρά Οά νοιώσεις σαν γιά
σαλπάρεις.

ψάρεμα

Καί μέσα σέ μιά βάρκα σαν λάμνεις τ α
κου~ιά.
, „ ,
Τό πάφλασμα του κύματος, του πόντου τή βουη
ελα ν' ακούσεις.
,
/
Και στά νερόβρυσα στίς ρεματιές (
της νερένιας μουσικής τη συναυλία.
Γιά ρόδινες άνατολές κι' ήλιοφιλήμ α τ '

ΤΑΣΗ

ΚΟΓΚΟΓΛ11

αυγινά, στήν "Αγια Μόνη έλα.
Γιά άλυκα, μαγευτικά τοΰ ήλιου βασιλέματα
στήν "Αγιια Ελέσα χιλιοπλούμιστα
Κι' όλόμακρα τ ά μάτια σου ν' απλώσεις. Τή
θάλασσα, τον ουρανό γιά ν' άγναντέψεις.
Ε κ ε ί μακρυά στοΰ πέλαγου τήν άκρη.
Πού σμίγουνε καί γίνονται ένα.
"Ελα. Νά γίνεις «όξωνοΰ». Τό νοϋ
νά ξεστρατίσεις.
Στό Γερακάρι γίνε σταυραετός. Στίς
ρεματιές δροσοσταλίδα.
"Ελα στήν Πάλιόπολη. Τό χαμόγελο^τής
πανέμορφης Θεάς ζο)ή γιά νά σοΰ δώσει.
Καί τήν ψυχή μέ βάλσαμο άν θέλεις νά
γεμίσεις, έλα στά Μυρτίδια.
"Ελα σέ παραδοσιακές γιορτές καί πανηγύρια.
Τ' όλόγλυκο βιολί καί τό λαγούτο
ν' απολαύσεις καί νά χορέψεις.
Στόν Ποταμό καί στά ΑογοΟετιάνικα. Σ τ ά
Καστρισιάνικα, στόν Καραβά. Στό
Μυλοπόταμο, στήν Καρβουνάδα.
Σ τ ' ολόδροσο Αειιβάδι καί Καψάλι.
"Ελα στό κάθε μου χωριό. Πού ξέχωρη έχει
ομορφιά.
Δική του φυσιογνωμία.
Νεραϊδοπερπάτητη τοΰ Καραβά ή λαγγαδιά.
Νεροσυρμές άχείμωνες στό Μυλοπόταμο.
Άίΐδονολαλοϋσά) καταπράσινη εις τ ά Μητάτα
ή ρεματιά.
"Ελα στή φαντασία σου ν' άκούσεις καί νά δείς
τ ά ξωτικά στά τρίστατα. Κι' αερικά καί
ξί-ους. Νεραϊδοχωρατά και χαμογέλια.
'Οχλοβοή καί νιαουρίσματα
στά μέρη τής Παλιόχωρας.
Τών ανέμων τό (ρύσημα στά ξέφωτα.
Τό μούρμουρο στις βρύσες.
Σ τ ά Κύθηρα έλα γρήγορα. Νά γίνεις ένα μέ
τ ή θάλασσα. Τόν ούρανό, τ ά βράχια καί τό
φ I

Μ-,

/ '(

'„

ΤΙ, Ύ

πι

κυμα. Ιον ηλιο και τον άνεμο. 1ους Ζέφυρους
καί τήν προβέντζα. Νά γίνεις ένα μέ τούς
ατέλειωτους αιώνες.
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"Ελα, μιά σφαιρική ματιά νά δώσεις στων
κατοίκων την καθημερινή ζωή. Πουκαναν
τό δάκρυ τους χαρά.
Καιί τ η δουλειά τραγούδι.
"Ελα για λίγο τήν ά~λή ζω·£> νά ζήσεις.
Κάτσε κατάχαμα νά φάς. Πιες
μέ τ ή ψούχτ' άπό τή βρύση τό νερό.

Γύρνα πίσω στό νησί.
Κουρασμένος πιά αιώνιο υπνο γιά νά βρείς,
να ξαποστάσεις.

Κι' εσύ Κυθήριε, οπού κι' αν βρίσκεσαι,
πίσω ελα.
Τ ' όλόγλυκο τραγούδι της ζωής, ασίγαστη
σειρήνα μέσα σου αντηχεί.
Καί πάντα σέ καλεί πίσω νά γυρίσεις.

Στήν ερημιά τους έρημες οί ψυχές τους
πισωγυρίζουν.
Καί κάθε μέρα σαν νυχτώσει βγαίνουν
σά'ν αερικά.
Καί ψάχνουν νά μά^ βρουν. Καί ολο ψάχνουν.
"Ελα λσ'.τόν πίσω στο νησί.
Νά σέ δουν ν' άναγαλιάσουν.

Κι' αν βρίσκεσαι στήν ξενητειά, ελα
σαν τό πουλί άπ' τό Νοτιά.
Σαν 'Οδυσσέας έλα πίσω στήν Ιθάκη.
Τήν Πηνελόπη θέ ,νά βρείς στό πατρικό σου
τζάκι.
Έλα%
Γιά ν' ακούσεις εις τ ' άλήθεια
της γιαγιάς τ ά παραμύθια.
Πίσω ξαναέλα ό'ταν θές
Γιά νά γίνουν ολα σά'ν τό χθες.
Κ ι ' όταν κοντεύεις της ζωής σου τό βιβλίο
νά διαβάσεις
Καιί στό καντήλι σου τό λάδι πλησιάζει
νά σωθεί
Γύρνα πίσω στό νησί.

"Ελα πίσω στό νησί καί μην αργείς.
Μάς προσκαλούν σί προγονοί μας
καί μάς καρτερούν.

Μά βλέπω, πίσω ήλθες γρήγορα.
Ή λ θ ε ς σαν χελιδονόψαρο μέ τό ιπτάμενο
δελφίνι.
Τ
ΓΙλϋες μέ τό άεροπλάνο σάν γοργόφτερο
πουλί.
Καλωσώρισες, ταξιδευτή μ' άγαπημένε.
Πιάσε μ' άπ' τό χέρι.
Καί τό «ΕΛΑ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ»
στό άλλο χέρι κράτα.
Κ ι ' έλα ένάγυρο νά φέρομε μαζί.
"Ελα μαζί |χέ τό Βαιτώ, στά Κύθηρα
ενα χαρούμενο ταξίδι, τραγουδώντας.
•«"Ας ήταν 'κόμη νά μπορώ

Κ ι ' αν γέρος πιά είσ' άρρωστο πουλί.
Κ ι ' αν δεν πετάς καί πιά δέν τραγουδάς.

λίγο καιρό νά
ζήσω
νησί μου πίσω γιά νάρθώ σέ σέ νά ξεψυχίσω».
ι
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'Ενώ τό πρώτο τυπογραφικό του περιοδικού μας, βρισκόταν ήδη στο πιεστήριο, έπηραμε έίναν αρκετά όγκώδη
φάκελλο μέ περιεχόμενο μια σειρά ποιημάτων, μέ την παράκληση, αν τά κρίνουμε κατάλληλα, νά τά δημοσιεύομε
πότε - πότε στο περιοδικό μας.
Ό άποστολεύς, γνωστός Κυθήριος έμπορος,
άσχολούμενος έρασιτεχνικώς μέ τήν ποίησι, και μή έπιθυμών νά γίνη γνωστό τό όνομά του, πρίν, δπως μάς γράφει, έκδώσει
τήν πρώτη του ποιητική συλλογή τά υπογράφει μέ τό ψευδώνυμο ΩΡΙΩΝ. Σεδόμεθα τήν έπιθυμία του και παραδίδομε τό πρώτο δείγμα γραφής του, εις τιήν κρίσι τών άναγνωστών μας.

ΔΡΟΜΟΙ
Δρόμοι, πλατειοί, μεγάλοι, δλόφωτοι!
Δρόμοι γεμάτοι ζωή άέναη...
Φ'δια, κολλημένα στής γ η ς τ' ίστρακο,
Βγαλμένα άπ' τών άνθρώπων τά χέρια.
Νους κι' ίδρώς δουλέψαν γ ι ' αυτούς.
Βαρειές οί μηχανές ίσιώσαν τή γ ή .
Βράχοι γενήκαν θρύψαλο κα£ πέτρες χώμα.
Βουνών τρυπηθήκαν τά σπλάχνα, καί,
Γίγαντες αίώνων ρίχτηκαν άνελέητα χάμω.
Νερών τό κύλισμα άλλάχτηκε, γι' αυτούς.
Αίμα καί άγωνία,
" 'Ανακατεύθηκαν στΐ/ς πίσσας τήν δσμή.
'Αγώνας γιά χρόνια τραχύς τών άνθρώπων,
Πού ποτέ δέ σώνεται — δμοιος τό χρόνο.
'Ορίζοντες πού δίχως τελειωμό,
Όδηγοϋν στό καινούργιο.

Δρόμοι! Πλατειοί, Μεγάλοι, 'Ολόφωτοι.
Ααμπρότης καί τάφος τών άνήσυχων.
Δρόμοι! Χαρά καί φθόνος τών Λαών.
Παράδεισοι ευτυχισμένων σκουληκιών
Πού λέγονται Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Ι ,
ΩΡΙΩΝ

Τ

Α
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Σύντομες ειδήσεις άπά τήν
Πνευματική ζωή των ΚυΒήμων
— Στις 29 Νοεμβρίου,
συγκροτήθηκε σέ Σ ώ μ α
τό νεοκλεγέν Συμβούλιο
της Ε τ α ι ρ ε ί α ς Κυθηρα'ίκών Μελετών. Πρόεδρος έξελέγη δ Κων) νος Ξ. Σαραντόπουλος, 'Αντιπρόεδροι οί Δ. Κόμης καί Γ . Λεοντσίνης, Γεν. Γραμματεύς δ Έ μ μ α ν . Σ π . Στάθης,
Ε ι δ ι κ ή Γραμματεύς ή Ά ν ν ί τ α Παναρέτου, Τ α μ ί α ς
δ Βρεττός Κυπριώτης καί Έ φ ο ρ ο ς δ Π α ν . Βάρδας.
Οί Πάνος Φύλλης καί 'Ηλίας Μαρσέλλος, παρέμειναν άπλα Μέλη του Συμβουλίου.
— 'Ενδιαφέρουσα ήταν ή διάλεξις
πού έδωσε δ
Π ά ν ο ς Φύλλης τήν 1η Δεκεμβρίου
στήν αίθουσα
του Πνευματικού Κέντρου μέ θέμα «Ουράνια Α φ ρ ο δίτη». Οί Νίκος Φατσέας καί Γιώργος Αεοντσίνης,
προλόγισαν τόν δμιλητή, δ δποΐος στήν συνέχεια ανέπτυξε τό θέμα του, παρουσία ένός πυκνού άκροατηρίου πού τόν χειροκρότησε θερμά.
—ί Σ τ ί ς 7 Δεκεμβρίου, δ Ζωγράφος Γ'ώογος Δρίζος, έκανε τά έγκαίνια τής νέας του έκθέσεως, στήν
Γκαλερί « Χ Ρ Γ Σ Ο Θ Ε Μ Ι Σ » στό Χαλάνδρι, παρουσία
πλήθους καλλιτεχνικού
καί πνευματικού
κόσμου,
μεταξύ τών δποίων καί άρκετοί Κυθήριοι.
Ώ ς γνωστόν,
δ Δρίζος διαμένει σχεδόν μονίμως
στό Νησί μας, άπό τό δποΐο καί έμπνίεται τά περισσότερα θέματα της δουλειάς του.
Οί καινούργιες του παρουσίες
είναι π ρ α γ μ α τ ι κ ά
άξιόλογες, καί λεπτομερής κριτική τους θά δημοσιευθεί στήν «Φ.τ.Κ.».
— Μέ γρήγορο ρυθμό, συνεχίζονται είς τόν Ποταμόν Κυθήρων,
οί έργασίες άποπερατώσεως της
κατασκευής κοοί διαρρυθμίσεως τών έσωτερικών χ ώ ρων, του Πνευματικού Κέντρου πού γίνονται έκ τών

χρημάτων τού Κληροδοτήματος Παναγιώτου, είς ^
κληροδοτηθέν άκίνητον Μαρσέλλου - Π εντοπούλοι).
Σ ' αυτό θά στεγασθή καί ή Φιλαρμονική Κυθήρων, ή δποία διά τού Προέδρου της Σ τ ρ α τ ή θεοδο)·
ρακάκη, κάνει έκκλησι
σέ δλους τούς δυναμένουί
νά πλουτίσουν τ ή ν βιβλιοθήκη της
μέ δ,τι βιβλί*
μπορούν.
καί δ
— 'Αξιόλογη δραστηριότητα άναπτύσσει
«Κυθηραϊκός
Σύνδεσμος — Μορφωτικόν Κέντρο^
Κυθήρων» στήν Χώρα, δ δποΐος σέ συνεργασία 1«
τό «Πολιτιστικό Κέντρο Α Τ Ε » πού ιδρύθηκε πέρυσι
¿ργανώνουν οποτε τούς δίδεται ευκαιρία, πνευματικές καί πολιτιστικές έκδηλώσεις, προσφέροντας Οετικό έργο στό Νησί μας.
—> Τ ώ ρ α μέ τήν Ι'δρυση τής Ε τ α ι ρ ε ί α ς Κυθηραϊ'
κών Μελετών, ίσως ιέπιτέλους
καταστή δυνατή ή
συγκέντρωσις καί έκδοσις τόσων άνέκδοτων έργων,
άξιόλογων Κυθηρίων
ζώντων καί τεθνεώτων,
^
δποία βρίσκονται είτε σκόρπια είτε πεταμένα σέ
ποια μπαούλα ¿διάφορων κληρονόμων.
Τ ά « Π Ν Ε Γ Μ Α Τ Ι Κ Α Κ Γ Θ Ι Ι Ρ Α » έχουν Ανοιχτέ«
τίς σελίδες τους, γ ι ά δ,τι είναι δυνατόν νά περισωθώ
άπό αύτά, ώσπου νά ύλοποιηθή ή παραπάνω πρό*
τασις.
— Ευχαριστούμε
τήν Αογιοτέχνιδια - Δημοσιογράφο Π ό π η Κούση - Π α π α δ ά κ η , πού είχε τήν
λωσύνη
στήν τόσο ένδιαφέρουσα δμιλία της σ τ ^
ΠΑΡΝΑΣΣΟ
γ ι ά τόν Κάρολο Μπωντελαίρ,
ν*
μνημόνευση μέ τόση ά γ ά π η τό Νησί μ α ς , παίρνοντας άφορμή άπό ένα ποίημα τού Γάλλου αυτού ποιη τ ή γ ι ά τά Κύθηρα.
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