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Ή Πpόεδpος τού σωμστε.;οu «ΜΕ4>~μvα Ποντ-ίων Κup·ιώΙ? "Αννσ Θεοφuλάκτοu παραλαμ

δώ.ε ι (στΙς 17.11.78) άπτό τον &τroυpyo Π.ροεδp!αj; κ. Γεώ,:yyιο Ίωαννjδη γιό: λοyσ.

pιασ~•ο τοο σωματεiοu τών άδελψων Ποvτiωv το ημητικ(> δi"Πλωμα τοι) ~ωμα.τεiοv «'Ε

λεύθερη Κvθρέα:ι> κατό: η) διά,::ικεια OVΎJ<IY!frlt<iις τεl~::η)ς στα yρσ.φεία τοCι σωματείοu 

μας . Στnv ίδια τ&.ε-rή το σωματεiΌ .μας τίμησε έΙίση.ς η] λαμτrpfj φίλη τiΊς Kίrrrιpoσ 

καi τrρόεορο τοV' σωιμα:τείοv «Σίιv5ατ.μοι; Φιλίσς 'ΕλJλός - Κύπρος:. κ . Χρuσάvθη z~

τσαiα, καθως καΙ το <~<Σύνδεσμο Φιλίας 'Ε.λλ<χς - Κ ίπrρος:. yιa ττ)v δλότrλεvρη προσψο-

pά τοu στον άyώvα τοι} λαοί! μας. 

ΣΕnΤΕΒΡΗΣ -ΔΕΚΕΒΡΗΣ 1978 
ΧΡΟΝ1Α 1η ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 3 



eίlεv θε ρn κvθρeα 
ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣQΜΑ ΤΕ Ι ΟΥ ΕΛΕΥΘ. ΚΥΘΡΕΑ 

'Ετήσια Συνδρο.μ.Ί1: 1.000 μίλς. Τι:μη τεt'Χοος: 0.300 μtλι; 

ΣΕΠΤΕΒΡΗΣ- ΔΕΚΕΒΡΗΣ 1978 

ΧΡΟΝΙΑ 1η - ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 3 

Συν;τακτικη Έπι τ ροπη 
ΓΊετΡΟΣ ΗΥΛΙΑΝΟΥ- ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΕτΣΑΣ - ΚΛΕΙΤΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 

ΚΩΣΤΑΣ Κ6ΛΕJ1iΙΞΣΙΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΙΟΣ - ΣΑ.ΒΒΑΣ ΠΑΥΛΟΥ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΒΑΡΝΑΒΑΣ 

Διει-θ~νη)s : ΙΙεΤΡΟΣ .ΣΤγΛJΑΝΟΥ 

Διαφ η μίσεις: 

Έξω<τε.pικΓι σελ\δα έξωψύλ.\οu t 14, έσωτψιΟGi) σελίδα έ-ξωφύλλοv t 12, έσωτεpιdς σελ. f. 1 Ο 

Χειρόγραφα και φωτοιyQαφί~ δημοσιευόμενα. 11 οχι δεν έπιστρέφονται καΙ. 
κραιτοwτα σε ειLδικο άρχεϊ:ο τοϋ π~ισοδικοϋ. 

Τι.πrογραφεlα «Ν Ι ΚΟΣ & ΣΙΑ:b, Καλλιπόλεως 39Α, Τηλ . 76228, ΛεVΙ<ωοσiα 

* 
ΠΕΡ Ι Ε Χ ΟΜΕΝΑ 

σελ1ς 
APXIEJll ΣΚΟΠΟΥ ΚΥ.ΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟ:ΜΟΥ: Χαι-ρετισμός σ7ό 

7τε.pιο5ιι<.Ο «'Ελεtιθεpη Κ~ρέα» ........................•......................•....... :................ ...................... 157 
ΑΝΤ Ι ΠΡΌΕΔΡΟΥ ΕΛΛΗΝ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1<. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: 

Μήw.μα στο\Jς έκτσ7τισ!μένσJς Κυιτ;>ίοu-:; μ.έσιμ της «'Ελεύθφ]. ; Κ·.ι9Ρ<έας~ 158 
Π. ΣτΥΛΙΑΝΟΥ: Στο ιχεlα ~ι6ίωσης κρ.i άλληλεπ\δpα:σης Έπ:>:.ι;--μέλοuς 

τοϋ ιι:ΈpωτοκριτΟV» καl θjρη,σκwτικω., ηχ::tyαιS ιων στr'ιν κωμ&ιτολη η1ς 
Κvθρέας .............................•..........•......................•................. ......•................................. ...................... 160- 163 

ΚΛ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ: Ή Κνθpέα ·τι.μά τη Χpuσό:νθη Ζιτσα~iα . το Σύνδεσμο .ιΦιλίας 
'Ε.λ.λας - Κύrτpοςι> t<α"1 τη «Μfριμνα Ποντίων Ι<u.:>ιωV» ........... ...... .. ................. .. 164-172 

ΧΡ. ΠΕΤΣΑ : 'Ο ΚεφαλΜψvσος τf,ς Κ:.ιθpέας .................... ... .......•.................. . Ι73- 1 ϊ8 
Γ. ΣΑΝτΗ: Τό μήννμα (ποί-ημα ) , ΑΝΝΑΣ AMEPIKANOY: Νε;κp:,~ πατέρας, 

Κύrτpος, Είιχή μοιι (ποιήματα) ............................................... .......... ..........• . .......................... 179 
Γ. ΚΟΚΗ: ΤοΟ vόστ<>'J fι μέρα, ΣΊΌ ΣΊΎΛΙΑΝΙΔΗ: Άφιέ.:χ..>::rι c; (ποιήματα) 180 
Ι. ΦΙΛ1ΠΠΙΔΗ: Κιιθpέα καΙ πεpίχωοο ............. .. ...................... ......... ... ............... ......... ..... . 181-182 
Χ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ: Π;ροσ'κwr,μα στην Κύπρο ..... .......... .... ........................... .................................... 183 
Π. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ: Ή «Έλ. Kv&~ τίμησε έικJν:;κτeχ μέλη τής Βελy ;~ής Έπι-

τρο'Ιf"iΊς 'Αλλr{λεγγύης 7τpΟ ~ τr'ιν Κύrτρ:> ...........•........ ..... ........................................................ 184- 188 
ΓΡ. ΔΗΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: Ά:πονομη Τι.μηιrικών διιrτλωμάτω'ι α70uς κ.κ. Τζιό-

ζεφ Μπαττεν καΙ Γιάννη Γιαννερ\δη ηϊ:; Β.ελ.γι•κi\ς Έπ. Άλλr,λεyγίιης ...... 189- 190 
Χ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ: Φωνr'ι άπΟ τi)ν Κύπρο .................................................................................. ....... 191 
Α.Χ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΗ: Τό παρεΟGκλήσι τοv Άρχ(χyyελοv .........•...................................•..... 192- 20 1 
Π. ΣτvΛ Ι ΑΝΟΥ: ·Ενα άνέικδστο τραγοvδι μέ άκριτικtς έπιδpάσεις ........................ 202-204 
I. Φ I ΛΙ nn ΙΔΗ: Ή κτηWΥrροφία τής Κvθpέας ...............................................................•............. 2')5-206 
ΣΤ. ΠΕΤΑΣΗ: Χ" Σοφ&κ.>.ης Χ'' Νικ>ολα, ί:νας διι:'χσl"}μος κ:;θp.!:ώτη<; ποιητaρης 207 
ΜΑΡIΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ : Τό πλήρωμα τής χαρ&ς ....................... . ...... 208-2U9 
Ο ΒΟΡΕΙΟΣ: ~οχι νCι ξεχνwμε ................................................................................................ .............. 210 
ΣΤ. ΠΕΤΑΣΗ: Τζvρκω<rοΟ, Τζεικa στοος Κορομίιλοvς (5ιαλεκτ ικ;i'J ποίηση) ...... 21 1-212. 
ΣΤ. ΣτvΛΙΑΝΙΔΗ: Τ' αVκι'χ τζα1 το κο:λ<Ίθιν (διαλεκτικτ1 ποίηση) 213-214 
ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΖΙΤΣΑΙ Α: Π,ρωτοχ1pονιάτικ;ες είιχές ......... ....... ............................................ 2 15 
Π. ΣΤΥΛ1ΑιΝΟΥ: ΟΙ ιiλε>J<~μuλοι τής Κι.ιθpέας ........... .. . .. . . ....... . .. 216--221 
ΣΤ. ΠΕΤΑΣΗ: Πα7τ0: Ζαχαρίας Ίωό:ννοιι Χα-τζή-ιτc:πας ... ....................... 222-229 
ΣΤ. ΠΕΤΑΣ Η: Σιιμτrλησωματικό:--δ ιορθώσεις στον Π-c:παζαχαι.>1α . ................... . 230-231 
ΣΤ. ΠΕΤ ΑΣ Η: ·εκκλησις πρ-Ος τοvς κατοίκ::»Jς Κw:;οέας κcrl πφιχώ;>ων ............ 232 
Π. ΣτΥΛΙΑΝ-ΟΥ: Άπό τίΊ δράση τοΟ σωματeίοv ~Έλ~ερη Κvθρέα~ .................. 233-239 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙ ΟΥ ΣΤΥΛ Ι ΑΝΟΥ: Χατζr,κώστας ΣτuλιαvσV (Πέvθη) .................... 240-24 1 
Enl ΣΤΟΛΕΣ στην «'Ελεύθερη Κιιβρέα» ........................................................ ... ... ...... . 242 
n. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ: ·εyyραφα «'Ελεύθερης Κιιθpέας:ι> ......... ,.......... .... ..................................... 243-25 1 
n. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ: 'Α.πο τΙς κpίοτις y ιά η'ιν «'Ελεύθερη Kuθpfu.) ............ .... ............. 252-256 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ άπο η'ιv Κ-υθρέα ........... . ........................................................ 172, 201 206 

'--

~~.--



ε λ ε υ a ε ρ rι κ υ a ρ ε α 

ΧΡΟΝΙΑ Jη ΣΕΓΠΕΒ•ΡΗΣ --ΔΒΚιΕίΒ•ΡΗΣ 

ΧΑ Ι ΡΕΤ Ι ΣΜΟΣ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΡΧ Ι ΕΠ Ι Σ:ΚΟΠΟΥ 

KmPOY κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡ I OL\ I ·KO «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ>> 

ΑΡ. 3 

Μ8 ίδιαίτερη ιε:&χ-α.ρ.ίστηση ~αι χαρa χαι;ρετίζ().'Ιψε τήιν ε,,..δο-ση 

του :rοε.ριιοοικσϋ «'Ελεύθερη Κ't!θ~έ-ι:t>>. Ή έκδοση TOI) είναι άκόμη μιa 

ά:πόδει;ξη, π~, εστω κι &ν πέ-ρ·αισαν τtσσ~·α wόν•Ιια ά:π' τη σ'Ι1μφο

(:'fl του 1974, που Επληξε τον τόπο μαb, ομωs, οι σκeψsιs κι οί κ-αρ
διές σας 6ρί.σκονταιι πά-ντα b'...cεt, στη yενν-ήτρα yij. 

Σας σtryχ.αίeο.uμε που είχατε την 8μπνευση και τfι-ν π.ρωτο6οολια 

να έκδώισ-ετ.ει το περιοδικο αύτο καt εύχόμαιστε, ό θzos να ένισχύει 

Κ·αi. να ψωτίζειι ~σaι;; Κ<Ιi t •OVS σ·QVt;;ργά:tΊ>~ του, ό)στε μέ•σ'(t ά:ΠΟ τi~ 

σελί&ι;; Τ·Ο'ι1 ν(ι δι;ατ.ρσ;νώνεται t) ίο.μετά.κλητη ά:πόφαση του ;λοο\3 

μ,aς, πώς, πιστός στ·α ΙJ.ιαρτυρt;Κ-a και li'νια χ<ί>ματα τηι,; Πατρίδ~, 

που σήμε;ρα μολύνει ό έπιδρομέαι.; μ8 τii"' παρο-"σία τιm., θfι άγω"'ι 

στε:ί ·μέχρι τf:λο~, μέχ~ιις ο..:·ου κι ό τελεmαίος Το'5.ρκο~ στρα't'ιώτης 

άποχωρήσει (ίπο την Κ6~ο κιι άνοfξει ό δρόμος σ' δλοι.-ς το-\>s ξε

(!ιζωμέ\Κiυι;; ά.δελφο-ύs μ•αb να έ.η:ι.στρέψουν χιαl πΜJι. στtς παt(!ΟγΟ

\'W.ές τους έστ(;ες; καi. νa ξαναοικοδομήσο-υν τfι ζ<υή τ~ ·μέσα σ8 

συνοθ-fίκ.εs άσφάλει-ας και ψι>χικfjς και έ-θνικijς 'Ελει-.θ~ς. 

+Ο ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟ~Ί'ΟΜΟΣ 

Ίεu« 'Αρ-;(ι:επισκσπη Κύ.11:ρου, 

22 Σ·ε..πτεμ6:ρ(ου 1978. 
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ΑΝΤ!ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

'Εν Άθήναι~ τ~ 11.1.1979 

Φίλε Κύριε Στuλιανοu, 

·Η εύγενής: άnοστολή τοu πλέον προσφάτου τε:<)χους τfiς 

nε,ριοδικfiς; έκδόσε:ωι;; "Έλε:ύθε:ρη Κuθρέα ", έδοσε τήν ει:ΊΗαιρίcΛ; 

νά {:κτιμηθf.j, διά μίαν άΗόμη φοράν, τό άδο\;λωτον φρόνημα TWV 

Έλλ~νων Κυπρίων. 

Προκαλεί δικαιολογημένην συγκίνησιν ό άγιlJν τc-:\ν .So;c'

μα[ομένων άδε:λφίίiν διά τήν προβολήν τfiς πολιτιστLJ{Γις ψυσιυ

γνωμί.αι;; τf)ς; άλλοτε άνθούσης κωμοπόλεως; καί των άδιαιjJι-:ι'!οτc,,v 

τεκμηρίων τΟU 6.Π(J χιλιετηρίδων έλληνLΚΟU παρελ56ντος;. 

Προσείλχυσε τό ~ωηρόν έ:νδιαφέρον μου η nεpιεJHLJo\ c::ιι-

ΟΗ6nησις τf\ς; συγχρόνου άηολή[;ε:ως; ηαλαιοτάτων τιαραδ6οεων, ι;)ς 

καί η παρουσίασις; ποικίλων θεμάτων άητομένων τf\ς; tστορίας; 

καί τοΟ καθόλου β ίου ~ωτ ικοu η-1-ήματος; τοu κuτιρ ιακοΟ 

Εύχομαι οπως; τό άνατεϊλαν νέον έτος; σημάνr,ι τήν 6!ιαρ

χήν καλλιτέρων ημερίίiν καί ε:ύο&lιστ;ι πλήρως; τούς; σχοττω'!ς, είς; 

τήν ύπηρεσίαν τών όποίων έτάχθη ό Σύνδεσμος;,-

ΆΛ[;ιότιμοv 

Κύριον Πέ:τρον ΣτυλιανοΟ 

Διεuθuντήν Πε:ριοδικοΟ 

0 Έλεύθερη Κuθρέα " 

Κατσu'Νη 4 

_ Λε~~~~-=. __ ΊS_ύπρον _ 
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ΣΤΟΙΧΕ ΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗλΕΠtΔΡΑΣΗΣ 

ΕΠΟΥΣ - ΜΕΑΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΚΡιτΟΥ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥτΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥ ΔΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΚΩΜΟΠΟΑΗ ΤΗΣ ΚΥΘΡΕΑΣ 
ΠΕΤΡΟΥ ~ΤΥΛΙΑΝΟΥ 

Ί'Ιρwι{όσιια τ6σ,α. χ,ρόνι.α ά.π~Ι τότe.~ που ό Βιτσέντ~οs η Βtκ.eν'Ι'ιο:; 
Κuρνά..ρ~ σ1Υνθοετε το έ'ξα.ί.ρετο ε:r·ος το-ϋ Έeωτόκe•ιτου μ8 τιs δέκ-α τόσες 
χιλι.ά~·ε~ ζω'\>τα-v10-\:~ πολ•ιτιιχοtς; του στίχ·οι-;ς 1 , το ~ο.(ημια έοξακοi..οι.-οθεί ;a 
συγκινεί ?(,αl ν(ι συ,•wqπ~ειι τ:οο;; Κvπ.ρ•fιους;. Ε~δικότ:~α στήν πε.ρ.ιοχt) 
τήt; Κvθρtσs ή κuθ~.ώτισσα (ά.πο την ΧοαQδ<α~ιώτ·ιΟΟ\α.) 2, i1 yυνα.ί?(,α το\\ 
Κώστα π. - ΠJρόσφι-'i'«S τώ-eα στο Στ:ρό6ι:Αο -- ά.παγγέλλει άπhξω έ.κα
τοντά&;ς στίχοι_~ τοο ποιfι·μιατος. 

·~νοs l)μros πο-Ό 0'\Wή'Qiiζ-ε ν« άπαyνέλλ·ει δημόσ~α :μεγάλα ά.πο
σποομ.ατ.α ά.π() μ'\-ή•μ.ης τ-ι;ύ 'ΕQ<υrrόΚ<ρι.τ•)υ ήταν <) 'Iορδάνης Κέκκος:,· iιπί1 

1. Γ ιό' το ε;πο, το(J Έpωτόοκρηοv 6λ.: Ν. Caι·tojan: ~01 ά:μw'ες καΙ f.μ;μεσες 'Π'ryyt;; 

τοίι Έ.;::<.Ι'τcιφι1ουι>. Π.ερ. Νέον Κρόιτος, τ . 4, 1937 , Ε . Κριcφδ: : Μελετήματα m:pi 
~ς 'Π'Ι'!Υό:ς 705 ',Ep.rrόκ.pιrrou, 1978· Γ. Σεφέρη : 'Ε.pωτόιφιτος, 1946• Σ τ. 'λλε

ξi<>υ: ~Ό χαpακ·ηΊρ. τοV 'Ε.ρι.ποκρίτΟVι>, Ήράκλει<:> Κpοήτη; 1952. Α. Άyyiλov: c:Ή 

t'Π'.'Ο-τήμη κσi -το 'Π'ρό'τι.mο τοίι Έpω-r6ιφιτ()ΙJ» 1903· Κ , Θ. Δημαρά: 'c:Ίιττο

ρίa ~ης νεο~η,vικί).ς λο')'CΥtε!)(vίσ:ς»' » ΙκαΡ">ς (β' ΘκοS.) σ. 7, 81, 88 κ . .ε . , 179, 
230, 337, 341, 471, 474, Βλ. έ:ιrίσης θιτζtvτζοv Κσρ'ΙάjΧ)Ιj: c:'.Ερωτόκ,ρι-τος». (Έκ
δοση ιφιτικη έ1τl τQ δάσ•ει τC:ιιι 'Π'ιpώτων τηyC>ν ύπο Σ-τεφάvον Α. Ξ<Χ\Ι&vδίδοv, Ή .. 
ράκίλειο Κ·;>ή.της 19 15)' ή έκΡοση Ξανθοιι&ί•&η -κu.'<Ιλο,6pησε καΙ στη σειρCι τοu «Συλ

'λiΥγοv ττ.ρΟς διάSοσιν ώ1>ελίμων 6 ι6.\ίω~. Άθi)να 1928· το ίδιο κ;εi~μενο μΕ εJσοιyωyή 
Λίνου Παλίτη ιαί>Cλοφ&ρησε τό 1952, '.Αθήνσ:, στη σεφ<Χ: « 100 ό.'θάνατσ: ~ρyαι, τόμ . 

26-27, 6λ. τDλο-:;: Β ιτζοέντζe>J Κο.pνάρα>: Έ?ωτιόκ-;>ι-τος. ΕΙσαγωγή Γεωρyίοv Σε

φΘρη,, Άθ.:1να, !iκ:δοση «ΓΟ1λαξίας~. ΊΟΟfΟ\J'άpισς 1967, -rιιιτQΎΙραφείοv ΈΞκδCΥtικής Έ

ταιpείσ:ι; 'Af;ηvC:N. 

2. Έττισl<itφτ~α, στ<Χ τέλη τοΟ 1977 - ό:P?Cio:; τοίι 1978, τη σv.μ,.α11pιώτισσά μας 01)

τη τηρόσφυyσ:, 'Π'οV ό:i)\'ήθηι<.ε 'Π'Wς ~ι 'Π'pCcy•μσ:τι c:':m10 μινιΎμηι; στiχοvς τoij 

Έρωτόιφιτοv. •αιμοως ό κv.θρεώτης 1'10!γ:ματ-άΡ'!C·!)ς ΣτvλιανΟς Πετάσης έ'Π'ιμέ,vει mι; 

f'i χωριαvή "'>>V ττρόσφvγ<Χς ό:πό!yy.!Jλιλε όλόκ:λτw<Χ όmοσπάσ.ματσ; άπ-0 τον •Ε..pωτ(>. 

ο<ο?ιτο άτrέξω. 
3. τ.α σχετικi:ι: στοιοcεία γιό: τΙς όπταyγελίε.ι; ToV 'Ε;>ωτόκpιτοv ά-πο τδ-ι 'Ιορδάνη μοϋ 

Εδωσαν το Δειι:έ.μ6pη τοίι 1978 of σ'-.J\Ιταξ: οQχοι δ:Χ>σκα:λ.οι άιm.) τi]·ι ' Kuθpiσ: χ,pη.στο: 

Λο-yγίvο-ς κα( Εύyένιος Ά....Spό.νι.ι<i:>ς, ΠοV θυμ:>Vντα: το•; Ίο.p&όJνη ν:'χ ά:τrοιyγϋιΜ.ι. 
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Tt} Χeυιτ(δα τής Κιc.Ορέας4 • Ό 'Ιοριδάνη; Κέ·κκο~ Cι:πιiι-'γ~.λ•λε με ιμtλος ά
ποσπάι(J!ματα άπίΊ τον Κ(Jιρνά.ρο σ-rο καφενείο του Στυλλή Άντωνή ΠΟ1J 
βρι.σκόη:ιν στο Σ·εράι:·ω τfj~ Κrι0ρέας;5• Ή fί.ΠαΎΎ~'λί·α τόΊν στί.χων τοϋ ·.Ε
ρωτόχριτου (ιπο τον 'Jηρδάνη Κέκκ.ο 1'Ινόταν με ρυθμο και με μέτρο. 
Ι1ολλοl Ηαμώv·ες, ΠΟ't' Π•αQιαΚQλουtJοϋσαν τirν Ί•ο.ρδ{'!νη νa τους (r;πανΎέλ
λει. τ(ιν .;ιεeιτριγtιριζ·αν. (ι.καtοντας6 μt προσοχή, ι'ιΎfωtη και ένδι<ιφέρ()ν 
τΟν τραγουδιστή. 

'Ο 'Ι. Κέκκος παι) π.έθαη; σε με'Ι(άλη τiλικία, στα 85 fι 90 χρό
ηα, πρlν 20 Π•ε{JίΠ{)υ χ.ρόνια προφαν(Ο\; θέλοντας νa δtιαιύΥ\r(σει και τι) 
δικ{ι του ονομα, ::τρόσθεη· στο τέιtJΟς κάθε ι'ι;ταγyε.λίας και το (tκόληt:Η.ι 

τετράστιχο: 

"Α,ν ~έλοτ;·σιν τoii ποιητή ,τδνοιι~α ~α γνωρ~ζαυν, 
και ως ποιητην παντοτει'\·ον -yια ''α τον ευφημιζουν 
Ίορδάινης έν το δνομα, -y·ένος βν τοϋ Κε>ΚiΚίδη 
UU:V ψάρι τρέχει στο yιαλο κ.αl στη στε;ριu O(l φf.δι! 

Παράλληλα έχω την aντίληψη .τιι!)ς κιαi 1ι μ,ουσικη του 'Εeωτό~ριτου 
έπηρ~άστηκε ιμέχρις; ένος σημε.(.ου και <'miι όρωμένi~ θρησκευτικa ποιι'ι· 
μα·ω Π01tJ τ(> μέλος TOT·S }:πη.ρ§.ασιε. f.~ι;με01α 'iΊ άμεσα τί) μ-ου•σι'Κη Τ{)ύ ίF
πους, χωeΙς φυσικα να ι'ι.τιοκλf1ίω τη μεταγι-:νέστι>ιρη έπί.δe.αση τfjς μουσι-

4. 'Ο 'I ο.ρδό.;vης Κέκ•ως κcηοικοuσε στο 6ορειvο &<.ρο τi]ς Κάτω Χρυσίδας, στο π,ρW

το σπί·rι στΟ: δεξιΟ: τοCι δρόμου ποιι οδηγεΊ όπrο ηΊν Κυ6ρέσ ση) Χpuσίδα. Ό σ. 

tιυ.μfuαι τον Ίορο·άvη, ποv τοv έφτασε έν&ι i'jταv άκόμα παιδί. Στο σπίτι τσV 'Ιορ

δάνη Ι<ατσiκησε lίσ·, ε::: :ι ό:τrο χpόv;α ή σίκογέrιεια Καρσο:ψa. Ό Ί ο.pSάvης, κα:λότο·· 

-τcς κα1 «&.yισς,, &vθ;.:,2πος iiκανε καί τον «:Πραχ.τι:κο:, ψαλτη (δΕ γνώριζε μουσική, 

δπως :<ι' oi άλλοι ψαλ,·ά.Sες τiiς έποχfiς τοv<~) Ο"ΓΤ)v έκκλη.σία τοΟ Τιμίου ΣταuryoiJ 

,-ης Χρvσίδαc;. Στr) μειακίνιμ,'ι τοu κ.ράταγε μιό' μσ:·γκώρα, ά:χώριστr1 σWτροφό 

τοu γιΟ: προστασία του riπ6 <Cx σκυλιά, ποι) πλεονάζανε τότε ση)ν κ.οινότηιτα. 

5. Τ(ι καψο:νε·ιο τοu ΣτυλλiΊ 'ι\vcωvij, συνiχισε μέχρι ηiν είσ6ολη ηΊ λειτοupγία -του 

κ:άτω &πο ,η διεύ&υνση -roCι y:o:} Ί οΟ Σ' Άντωvij, 'Αντωνάκη Σ. Άνθοvλλη, ποιJ το 

άiνακαίvισε καi 1 ο διεύ,?Ι)vε. Το πpCno καφενεΊο i'iταv ένα «μαιφuνάρι» μι.Ι<όρότερο 

καi σπw6,-ερο άπο το σryμ~pιν'Ο yνωστο καφεvεlο τijς κοιvότηιτας. 

6. Σίιμ,φgνα πάντα με τΙς κατα€έσεις Xp. Λοyyίνου καΙ Ε. Άνδpοvίκου, Μεταξu τCJν 

άιφοατωv τοCι Ίο,ρδόνη -· σVμφωvα με τοιJς π.ο πάνω --- ήσαν, έκτος ό.'Πο τοuς 

ϊδιοu<;, καΙ οί Σταuροc; Κvπp-αyόpας (C:~οολφότανος τοCι Ίοp5άivη), δ Γιάyκcχ; Σω

τήρη ( παλιος έθελοντi')ς τυ}ν 6αλκσvικωv πο)ιiμων καΙ τCJύ μ ικ.ρασιατιικοu) καΙ &.λ

λοι θαμωνες, ποv τa όνόματά τους ξεχάστηκαν. 

7. "Αφήγηση 1·Δv πιο πάvc.~ δασκ5;λωv. Φυ-σικ,'f σωστότερα θa i'jταv av ο καλό·rατος κα
τΟ: τΟ: άλλα μ. Ί ορ5άνης τ.ρσπο-τrοιοvσ.ε -το τετράστιχο σέ: 

Κι' &ν θ!Θλσυν τοu [τpαγουδισ-riil τόvομα νό: γνω;Υίζοvv 

1<α:Ι ώς fλαμπ,ρΟ τραγοvδιιττ;Ίl για να τα εlιφημίζονν κλ.π. 

"Ομως, έτrειδη το cπος εΤχε ·καταντήσει ούοϊαστικ.iχ οrμμοτικο τρο:yσίι5ι (χάθηκε 

ά:πο ηΊ μνή.μη τού λαοu δ σ.), ό τpαyοtιδισηΊς θiε~)pοοσε αύτοvόητο (αύτο, &λλω· 

στε, συνηθέστατα άrπαvτC:ηαι) va v>11ογpα•~μίσει τ;C::,~ τ·0 ποίη.μα εΤναι δικό τaιι. Ή 

«οiκειQrΠ'οίηση» ατi')ν πρακειμ.έvη -τrερίπτωση θεωp·εlται ά:πόλvτσ φuσιολογικ.η &πο πολ

λοVς -τ,ραγοvδιστf:ς οχι μονάχ·α τοCι 'Ερωτόκριτου άλλΟ: καΙ Ciλλων τpαγοvδιΔι, ποι:, 

ό σ!Jyγραφιέας τους σ6ιίστηκ, όr.ro τfι λαϊκ.rΊ μvήιμη. 
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κfjς; του Έρωτόικeι.τοο στο μ;έλος τό>ν θQησκευτι'Κ'ώv τ.ρα'V'Ο'Όδιii'>ν. Ή άλ
ληλεπίδQ.αση δ'η~fι δχι μόνο δεν ΠρέJυει W όπΟ.Κλ'8ίετcιι, μ{ι Π~έπε>ι Vf! 
τε.~φαf.ρεται σαν φι:~σιοιλιΟ'\)ική. 'Έτσι σ'\.-n;κ~ριιμέν.α πιστεύω πως ή μ.ου· 
σικη του θρή·v-ου τfj-ς; Παναγίας :mου γιiι χQόνια άπά')'γιλλλε τι) ''i-κτα τής Μ. 
ΙΙαeασκευή<;; στους; κατοίικ.ους τfjς έν.οιρ.ίαι;; τfjς; Άγ~αι;; Μα.uίνας τής Κυ · 
θρέφ;; ό 'Αντώνης; κ,:.ρ;ι;ακ(.δης. πρόε:δeος για χρόνια τής 8κικλησιαστι.κfjς 
έ.η;ιτρ.οπfjς τfjς πιο πάνω ένορίαι;;8, ρ,πηιροεάστηκ.ε ά:πο το ~ος, που κάπο
τε κι αύτο ΟΒ χ'{Ιό\-'Q ά.κΙα'θ~(!ιΟτ·Ο, έΠηΙΩέασε τfι :/λ0!1)0LΚfι τού επο1Jς. Οι κά
τοιικοι τfjς έ'\Ι()Q(,ας aκουιγαν, οπως &ε·μ(ί,μι<.t't ;τQΟΟ(t)ΠιΚ.ά, στο τέ.fvος, τfjf:; 
~...ειτουρν(·α<;; το θρifν.ο τής ΙlαV>αγίας μΑ πρ.αyματι.κη θ.ριησ.κε-t'τικ:iΊ κατι'ι · 
'\'USη καi ούσ·ιαστικη Ο'\."\"Κίνηση9. 

rια χ·άρη των έQ-ε.υνητ&ν που (t(ίθελ·αν να πe·ο-βοiν σε λεπτομερέστε
ρη 8ρε'1..'\>α πά"-ω ·στfιν έπίδρ•αση πο.υ ·ε:Ιtι.ε ό Έρωτιw..Q,ιτ·ος στις; τ·άξεις 
του Κ:ι~Π()ΙΙΙ(Ι:Κ.Ο\5 λ.αοϋ, π<α.ρ.αθέτω σ/ι, fί\.'>ζαντινi) μοΌσικ1J τη μουσιικιiΊ του 
θeή'\'ου τής; Π.α,,α"{ίας ο'Πως τi}ν κ.ατέ-γραψε δ Χρ. Λ·οvνίνος το Δε'Κέ6ρη 
το.υ 1978 άπο το στόιμα τ-ου Σά66<α Στ'ΙJ>λΜwο-\5 ά.-τό τt)ν Κ"θeeα. Νά, γιίί. 
παρά1Jειγμα, rμιiι διστιχ~α άπο το Ο.ρi}·νο <'ι.-τ·οδομέv-η σe Ι)~αντινη μουσι
κ1~ άπο το Χ~. Λο'ΥΙ'ίνο: 

Α 

3 
r .. 
~ 
71, 

J .. !'αν τ .... 'το ~:κο Ί:ε.ι ΥΟ τ-~•& ~ε. pcc. λu n., 
~ 

~ιr- - c:.---:.J ~~, 
~ ~~ι_.:.-, 

η. 

'Y'tf . Σ"" Υ"' rα "ΠΟVΑ 1/t.v ιι~ ' 
,...ι; τ., Π ο λv 

c_ c.._ ~ 

t<rιιι pt 'Y"J 

-?:ιι=• ί:..ι$2 : 7fτoι6..5~??yls ~i. ι<~ω~ Jιoι.f!c?ιriι<o~ 
τo.,,6rc -y'-ι;.~οιιr ua.J ι~rι/v <<~4Ιf)Ι4ιο/ kϊιri 
.Η/ιιΡίJο=. )) -το~ u,. &ιι:>Jbιfον .7ί4fj·;,;κ.qιι . 

8. Ό Άντώv.ης Κv.ριακίδης πέθανε σ-riς 29.6 . 1964 σε ήλικία 78 χ,pόvQV , 
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. ΤιαυτόχQονια. παραθέτω σε ϋυζα.νηνiι μουσwο) <Ο"tίχουs τοϋ 'Ερωτό
κριτου, δπως τοi:ς τρ·α"Ι'οtιδ.ούσε ό μ. ΊΙ)!Jδάνηc; Κέ:κκ.οο, π:ου τ·ο-\)ς πα.eά
fίεσε σε 6ι-\;α':τη>η ·μουσικιr1 ό Χρίιστος; Λοyyίνοι;. πριν άπο λί'%ς μέ.ρει;, 
\JΟ'τε.ρα άπο Π~ά.~ληv{] ιμΟΌ. I't:a η'ιν καr::L)'il)~φl) ti}~ φωνί'j; μn(; ~οή:f}η,σ~ 
ό Εύyένιος Ά"-δρόνιΥ~ π![όσφυyaι; συντ ω~ωfχ.(~:; ·δ ι;.:;-;ι.<ιλο:; άοπο t·f!ν ΚΌ
θ>f.iέ«. 

-ι.4f''rt:J ι;;-i ..fp.kY"&n·'i .-ΙΙ.nιcικ~, ;;,ω.s -r~Jι.s <Zfoι;t''"'',J;,,V,;L 

~t'J"dγ7s τ;.ιv .ιf;ι.r ιruv .;...,.- -ιr.j ..::lf> ν•ι:lc>< -.:>js ...faι~O::as • 

~xos &i,Λ. Χ~ -J f 
·~ ·~ •• ,- ..-• Α 

--~ c.;_ c.- ..__ -.. C-- ι:__ \...--::. c:.-- e...;- ..ίί 

tn;f«- τοιι -.ι J'" ν 'τ t>O<., iι ))~ τ " ><u p Ql. "'t: τrs 

~ ,-.-~-+ ~ -,..::;-c:...- ~·:r 
κ"'ι 1:'0Ιν ""' 1 ιr τ .. ποιι :;/α. 1:11t Ο"α.ν ιsχλs l a 'Πpιt 61111 ycιι. τ ι: !t 

~ 
ο τsv 'Πfl. ω 

c..::::::---.. --
τpι τοs u.ν• ο 

1'J.έ6-α.ι<t tO θέι.~α μΠ'ΟQεί ΚUL πρέπει νa τύχΙ:?>L Π~α. πέeια έπεξe>.f!Vf.L• 
σί·ας και μεiλέτης ά."tο εtδ·ικοιυ μQΙt\σικούς. 

Ύπάι>χ.ει δ'ι.ιως άιχόμα ενα Οέμα Π•ου άξίtει ,,α tιποονραΙJ!μιvσθεί στήν 
n,eοκεvμ:ένη περίπτωση . . El \ο1fιι συ-v~~.Κ.!fliμένα το γεγονός πΘς ό 'Ιορδάνης 
ά...<ύ.ϊ'Ύ>ελε ~ιέ μθλ().b -roi;t;; στίχ-ο>tς τ·οο Έρωτόιχ<ριτ.ου στ·~ Χαιι1'ιιανοfις tO\J 
χ.ατα τα μαχ.ρ.α l'ειιμωνιάτι;κ.α (i,~&pcι Hllίl χω.ιιurϋ. "Ομως για να άπσν
γ§λλει g~ας χωρ-ιιχός. π·ο\J δeν ΎVιf)ριζε ουτε 6uζα-ντινη οi5τε ει-ρωπαίκ·η 
μο-ι:σική, σημαιίνε-ι 1Η~ς το μιέλ<.'; τ:ο4'5 Π(Ι<LήΙJ!ατο~_; θiα τ(Ι liΚΟτη'Ι8 άπο (iλ. 

/νο~ς χ~ιαιν~i:ς - έ'\ο'Ιδ.ειό~ενυ. <rοy'~ε-νε.ϊς, το-υ -: yειγο~ός δηλαδf) π??.ι~ 
ΠΟ'\ί ΠQΟι?Π·αtlετει ~AJUa μια.κρα Π·α.ράιδοση. JΙιι'σα στην t'>ποια tO. έ.-τος και ΤΟ 
μf.λος το~· έΠiu6ίω·σαν μέσα στfιν ΚΟΙ:\'ότητ-α. Το τελε.υτα.ίο αmο πόρισμα, 

9 . Για τό θpiΊvo της ·Παναγίας 01'ftv Κuθ.pέ.α βλ Π έτ,ροv Σ τ vλ ι α ν ο 0: c'O 
Άιπρίλι<><; -efς τf,ν κvrφιακήν λο:οyραφlαν», Κ. Μγος, τόμ. 5, τ. 29-30, σ. 196-2 10. 

Ό σ. θι.>μ&ται έτι<ίσης στι'ιν -παιδική TOV ήλικία τα~ Ιεpέ.α .της Χιρvσί&χς Κ~ρέας 

μ. Γkχm:ι:v5ρέα Κωνσταvτlνου vo ψ&λλε.ι τη wκrα τiy.; Μ. Παpα<r~WJ.i'ις σrό 'Π'ριχώλι ο 

τf]ς έκι<Jλr;σίας τfι~ κ~ιν6τητας τό &ριi;ιι:> τής Πσ:vαγία:ς σέ .μιέ.λ'->:; τroV 'Π'pοοομοιάζει , 

δν δεν σvμτr\τrτε.ι ά:πόλvτα, μΕ. το μ.έλ:.:; το) ίιμν:>-J π:>') Θλοyε ό Άvτ, Κυ;pιαt(ί&\ς. 
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.n·αιρόλο roιrb δεν eχ<>\Υμε ΚfDμ!t·a .nρΟψΟ•QΙΚi) i\ 'r~Qαιt.:.,:1Ί 'μ,(χ.Qτι."ΙQ·ία μπορ-Ο'Uμιι 
δμ~ να τό έ·ξά.ξο:-ι:~-ε. Γι-ατl το 8π<>ς σ.fιιv κείψ"''ο μπσ:ρούσε ν« το ά.πο
στη~ίσ.ει ά.:rr.~ κάποιο eντι-...rι:~, t? μέλος (}μω~ - yια , ε~σ. ~~ωι,ρο άπο ~ιου
σικη χωρικο -- δεν μπορι&ι. vα ά9ιοπιJ>ι;η•θ?.ι μ.{σα απο το κεfμε'\-'0. 

rιρ.ιν Κλl-)ίσω το σύ-ντα~ιο ταυτο σψιείωμια Μθε.λα va άναφέρω πως 
ένώ το χει.ρόγραιφό μας G{)'ισκόταν στο 'ti)ΠΟ'ΙJlQα>ψεϊ-α, ό φίλος f\ε;ώρ-γ~~ Πα
παyεαιρ-νιί<>·υ10 με πληρ~Jψ1ρησε πώs το SΠ<>ς τ-οϋ 'Ερ<στόκ.ριτου τρ:αyοοοιιό
ταν (ιμe μέλος) στlς δtιασκεδάσεις τώv χωρφα>:ίον του στο Αιηόeοι\. Ό 
11απαι~αι·ργίοt"Ι μοi) άνάφερ•ε άκόμα) Π(Ο<; μ•LΚ(!ΟS σfιν ήταν, l'J y~γιιά ΤΟ\) 
Φλόρα Πσ..."tαιyεωρyίο·" τοί\ ά:τάγγrl.λ~ -λίy<> πgιν κοιιμηθεϊ κομμάτια ιiπό 
τΟν 'Ερο>τόοG(!ιτο. 

Το θέμια έπομέν~ τ·ης έ."fιι6ίωσης τοϋ eπους τοi5 'ΕQωτόκρι:του στήν 
Κύπρ.ο ειναι ποιλ-b εύeΌ και άιξ'fζε-ι να διι!<ρ>ει>VΙlθεί σε πωyχύπριια. κιαι ο-χ ι. 
σε τοπιιχη ·μ.ο-νά.χα κλ~μαικα. Γιιατι φα.ί'\'8Τ(J;L Π(ος οί Κύπριοι άyάπησαν ro 
εποg τού ΚορνάQοι> δχι μονuχ-α στbν ϊδ110 6ιtθμό, μa σt πολυ μεyσι'λVτ'ερο , 
ι'ιπο οσο aλλα τμftμιατα (&κτοq, φι>σuκά άπο την Κρήτη) το6 ήπ'θι.ρωτικου 
καi .· τού νησι(ι)τι~ο\5 έλλη",ικού χώρ.οο. Σ.nιι)ραδι:~8~ ·~.ινα.ι οrί μα.ρτuρίεs yιι'ι 
έπΊ:6ί(.Οση τοϋ ~ΠΟ't"lς άλλοϋ. Σ-τiιν Κ6προ άvτΟΟετ'α εlνσιι πο-λ-b Π'ΙJΚν~ και _ 
τn σπ-ουδαιότερο: πολυ πρόσφατες. 

ΗΕτΡΟΣ ΣΤΥ AIANOr 
Λε-'t'Κωσία., ΔΙ?ΜέJJ,~6Qης 1978. 

10. Γεννήθηκε στίς 29.9. 1936 στο Aύyδpou (έ'παΡΧ. 'Αψ.μοχώστσu). 

r-·""' 
~~ Φ(λε όναννώστn! 
~ 

I -~ 

Δόσε τό δελτίο nοό σοG. έσωκλε(οuμε σ· fνα 

χωριανό μας n φίλο γιά νά γίνει συνδρομnτι\ς στό 
περιοδικό ΜΑΣ. Είναι τοGτο _μιά όκόμa όφειλι\ στι\v 

πατρlδα ποό μδς γέννησε, ποu μδς όνάθρεψε καΙ 

μδς έδωσε κάθε μορφnς τό Φwς. 

ΣΟΜΑ τε 10 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 




