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ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ 

Στις 3 του περασμένου Φεβράρη έγινέ 
-και το παρακολούθησα όπως κάθε χρό

νο - το 20ο ετήσιο μνημόσυνο του αεί

μνηστου ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙτΑ στον Καθε
δρικό Ναό του Αγίου Ιωάννου χοροστα

τούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπ. 
Χρυσοστόμου. 

Κατάλληλο επιμνημόσυνο λόγο είπεν ο 
· Εντιμος Υπουργός Παιδείας, Κυβερνη
τικός Εκπρόσωπος και τέως Διευθυντής 
του Ρ.Ι.Κ. κος Αντρέας Χριστσφίδης ο 

οποίος απέτισε φόρον τιμής στον αείμνη

στο Λουκή Ακρίτα και εξήρε τις αρετές, 

το Λογοτεχνικό · Εργο κω τη συμβολή 
του στην Παιδεία του · Εθνους με την Εκ
παιδευτική Μεταρρύθμιση σαν υφυπουρ

γός Παιδείας επί της Κυβερνήσεως ΓΕ

ΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. 

Τις τελευταίες μέρες έγινε και μια Ραδι
οφωνική Εκπομπή aπό το Ραδιοφωνικό 

· Ιδρυμα Κύπρου στην οποία ηγετικά στε
λέχη της πνευματικής ζωής του τόπου 

ανάλυσαν σε βάθος την προσωπικότητα 

του αειμνήστου Λουκή Ακρίτα σαν λογο
τέχνη, σαν εκπαιδευτικού και πολιτικού 

και οραματιστή για μια Ελλάδα στη πρω

τοπορία του σύγχρονου πολιτισμού. 

Τον αείμνηστο Λουκή Χατζηγιαννακού 

(μετά την αποφοίτηση του πήρε το επώ

νυμο ΑΚΡΙτ ΑΣ) τον έζησα από κοντά για 
ένα ολόκληρο χρόνο στη Γ Διδασκαλείου 

1925-26, σαν συμμαθητή, φίλο και αντα
γωνιστή. 

Εκείνο που εξακολουθεί να παραμένει 
για μένα μυστήριο είναι πως τα κατάφερε 

να πάρει το Πτυχίο του δασκάλου στα δε
καεφτά του χρόνια αφού γεννήθηκε στου 
Μόρφου το 1909. 

Για να τελειώσει ένας το Παγκύπριο 
Διδασκαλείο τότε έπρεπε να φοιτήσει για 

Γ.Α.ΚΟΡΕΜΗ 
Συνταξ. Δασκάλου 

τέσσερα χρόνια στο Παγκ. Γυμνάσιο και 

μετά την Τετάρτη Rλασσικοu να φοιτήσει 
για άλλα τρία χρόνια στο Παyκύπριο Δι
δασκαλciο. 

Το Παγκ. Διδασκαλείο είχε τότε ξεχω
ριστό Διευθυvτή -τον γίγαντα ατο σώμα 

Π. Παϊ&Wση, αλλό .βρtσκόταν υπό τη Γ ε
νική Δι~νση . του Γυμνασιάρχη τοu 
Παγκ. Γυμνασίου, που ήταν τότε ο .εξ Ελ
λάδος κος Κοαμiδης. 

ΜΕΡΙΚΑ I'flfMIOTYΠA ΑΠΟ ΤΗ 
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ τοu αειμνήστου Λουκή: 

·Η ταν ένα Φnλό, ξανθό ομορφόπαιδο 

με γαλανά - σαν τον οuρανό - μάτια, 
που σπινθηροβολοόσαν. 

· Ηταν γεμότος ωσιοδοξία, γλuκομίλη
τος, προικισμένος με εξωρετικά πνευμα

τικά χαρίσματ.α και πολύ ... πεισματάρης! 
· Εβαλε σαν στόχο του να πάρει την 

πρώτη θέση στη βαθμολογiα του Πτuχίοu, 
και το πέτυχε! Για να εξουδετερώσει τα 

τρία δi:κάpια που J.ioυ έδωσε τότε στη γε· 
νική βαθμολοyiα ο αeiμνηστος καθηγητής 
μας στα Παιδαγωγικά, Ψυχολογία και Δι
δακτική · Αγyελος Ζεμενίδης, όρχισε ο 
Λουκής ιδιαίτερα μαθήματα' οτη θυζνντινή 

Μουσική στον αείμνηστο καθηγητή tτυ
λιανό Χουρμσύ'ζιο, οτα Αγγλικά και 

στην τέχνη. Και πέτυχε το οτόχο του. Πή
ρε γενικό βαθμό στο Πτuχiο9.72. (Με ξε· 
πέρασε κατά 19 εκατοατά). Δεύτερος κα
τετάγη ο εξάδερφος μοl.) Αθαvόοης Πs
τσας με 9.61 καt τρίτος εγώ μe 9.58. Τον 
ίδιο βαθμό με μeνα πήρε ο Προκόπης 
Παπαλοί'ζοu από τη Κυρά Μόρφου. 

Κάναμε πολλή συναvαοτροφή ·με τον 
· Λουκ ή. 'Ηταν ετοιμόλογος, προοδι;uτι
κός και... βιβλιοφάγος! Διάβαζε πολύ., 
Λογοτεχνικά βιβf,Ια, δικά 'μας και ξένα. 

Στην τζέπη του σακκακιοίJ του βρισκόταν 



44 ΕΛΕΥΘΕΓΗ 1\ΥΘΡΛ!Α 
~-------------------------------~~~~~~ 

πάντα κάποιο βιβλίο κω στην τάξη και 
στον περίπατο. 

Κάναμε μαζί βδλτες στους δρόμους της 
Λευκωσίας, στα γήπεδα και καταλήγαμε 

στη Δημόσια Βιβλιοθήκη. 

· Oτav συναντούσαμε στο δρόμο καμιά 
περίπολο απ6 · Αγγλους στρατιώτες τους 
πλησιάζαμε - με δική του απαίτηση -
και κτυηώντας τους ελαφρά στον ώμο 

έvα από τα Εγγλεζούδ10 τούλεγε: Xa!Jow 
friend. How do you do? Let us !1ave a 
chat, και άρχιζε μαζi του κουβi:ντα ενισχύ· 
οντας τα ιδιαίτερα που έκαμνε. 
Πήρε, όπως ανάφερα πιο πάνω τη πρώ

τη Θέση στη βαθμολογία του πτοχiου. Μα 
σε μένα έτυχε ο ι<λήρος κατόπιν εισηγή

σεως του αεψvήσrου καθηγητή τωv Παι

δαγωγικι\)ν και της Ψυχολογίας · Αγγε
λου Ζεμενίδη vα δώσω τον ·Ο ρ κο του 

Δασι.;άλου (για πρώτη φορά στα Εκπαι

δευτικά Χροvη<ά του Παγκ. Διδασκαλεi· 
ou) στην Επίσημη Τελετή της απονομής 
των Πτυχίων rωι τωv βραβείων με το 
κλείσιμο της σχολικής χρονιάς, στο ευρύ· 

χωρο χωλ της εισόδου, στην οποία ηα

ρευρίσι<ετο ο ΑρΧΗΞπίσκοπος, τα Μέλη 
της Σχολικής Εφορείας, οι γονείς των τε

λεωφοiτων ;ωι μεγάλη φιλόμουση ομή

γυρη. 

Είχα ετοιμάσει μια σύντομη ομιλία εκ
φράζοντας την ευγνωμοσύνη μας προς 

τους Διευθυντkς και τους Καθηγητές μας 
και στο τέλος απάγγειλα τον Of'KO ΤΟΥ 
ΔΑΣΚΑΛΟΥ, ηου ετοίμασα μόνος μου με 

υπόδειξη του κου Ζεμενiδη. · Ετσι είχα κλέ
ψει την παράσταση από τον αγαπητό μου 

φίλο Λουκή Χατζηγιαvνακού. 

Τον Σεπτi.:μβρη του 26 διοριστή1ωμε 
νο τρεtς δασκάλοι - υπήρχαν 25 αδιόρι· 
στοι της προηγούμενης ι.:ω αφού 

διορίστηκαν εκείνοι, άρχισεν ο δικός μας 

κατάλογος με βάση τη βαθμολογία. Διο- · 
ρiστηι~ι;ν ο Λουκής Χατζηγιαvνακού στη 

Σύγκραση, ο Πέτσας στο Απλiκι ιωι ο 
σης 

κοντά στο Λευκόνοικο, που έκαμα αν· 

ταλλαγή με τον Γιώργο Σπανό από το . 

Λευκόνοικο, απόφοιτο του !εροδιδαοιω
λεiου, και πήγα στον Κουτσοβέντη. 

Ο Προκόπης Παπαλοίζου, που εiχε πε
τύχει τον ίδιο με μένα βαθμό δε πrΊρε διο· 
ριομό. Παραπονέθηκε τότε στον αεiμνη· 

στο επιθεωρητή Λάσο, πως δεν πήρε δlΟ
ρισμό άνκω είχε με μένα τον iδιο βαθμό. 

Και ο κος Λάσος του είπε η ως φταίει ... ο 
Παπά Λοiζος ηου τον βάφησε .Προκόπη! 
Στον κατάλογο προηγο\:Jμουν και στο 
όνομα (Γιώργος) Ι<αι στο επώνυμο που 
άρχιζε από κ. Διορίστηκε όμως κι αυτός 

τον Οκτώβρη στην Αργάκα της Πάφου. 

Ο Λοuκής Ακρίτας ι)ταν εργαζόταν 
σαν δάσκαλος στη Σι:1γκpqοη - μικρό 
χωρ1ό της Μεσαορiας - έγραφε κσθημι;
ρινά χρονογραφr)ματα με τiτλο ~<Η ΖΩΗ 

ΤΟΥ ΞΩΤΑΡΗ» στην ημι;ρήσια εφημερi· 
δα «Νέος Κυπριαι<ός Φύλαξ>) που εξeδιδε 
ο αείμνηστος Καθηγητής μας Κιiιστας 
Κωνσταντινίδης στη Λευκωσία, ηου με 
την «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ>) ήταν οι καθημερινές 
εφημερίδες τότε. 

Στα χρονογραφήματα του εκ~iνα απει
κόνΙζε το άγχος, τη σκληρή δούλεψη, τη 

φτώχεια ι<αι τη μiζφη ζω1) του Κύπριου 

αγρότη στη δειωετ\α του 20--30. 

Εiχε δημωυργήσει ένα δικό τοΙJ στυλ 
πρωτότυπο. Έπαιρνε τις αγωνίες, τις 
οτερr'Ίσεις, τις aντιξοότητες, την αγχώδη 

ενατένιση στα βάθη του ορίζοντα, Ι<;CΗ την 
i:μμοvη αναμονή στην εύνο.ια του ουρα· 
νού για κάποια βροχή γκι αvακr.η)φιση 

του κάμηου της Μεσαρκός κω ης αποη)· 
πωvε στο χαρτi ·rου χρονογραφήματος. 

Καt ολοένα ιφευνούσε ο Λουι<ής. Με· 
, λετούσε τις οtJνθήκες ιωι τα μυσηκc:Σ του 
κάμπου, iJypαφs αημειιiΙοεις και μόζι::υε 

υλικό. και 
σκέψεις κω κυοφορούσε τη γέννηση ιου 
πολύιφοτου:μυθιστορήματος ηου Θα δη
μιουργοuσε και Θα εξέδιδε αργότερα στην 
ΑθιΊνα. · 
. Τ 0 ΚαλοκαίρΙ TOU 29 -· εpγοζι'JμΟ1.1VΟ 
τίιτε στην ·- συναντηθιΊκαμε 
με τον Λουκή στη Δημοτική Βιβλιοθr)κη, 

που διέυθυνε τι'Jτε η Δόμνα Λανiτου. Κ9θή-
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σαμε σε μια γωνιά κι αρχίσαμε μια φιλική 
κουβέντα. Μου εκμυστηρεύθηκε τότε τις 

οκέψεις του και τους οραματισμούς το~ 
και μου είπε πως είχε αποφασίσει να αφή

σει το «δασκαλίκκι» και να πάει στην Αθή
να, να αγωνιστεί, να παλαίψει και να ζή
σει στο μεγάλο Πνευματικό Κέντρο του 

Ελληνισμού. 

· Ηξερα τους οραματισμούς του, γνώρι
ζα το πείσμα του, διαισθανόμουνα τις δυ
νατότητες και τα πνευματικά χαρίσματα, 

που είχε το ξανθό εκείνο αγόρι με τα γα
λανά μάτια και του είπα:« Να πας, Λουκή 
μου, να πας και ο Θεός μαζί σου». 

· Ηθελε ν' ανοίξει τα φτερά του για ένα 
πολύ ψηλό πέταγμα, που το πραγματο

ποίησε με εξαιρετική επιτυχία. Είχε μέσα 
του όλες τις βουλητικές ικανότητες για 

ένα πρωτόφαντο φτερούγισμα και υπερ

νικώντας όλες τις δυσκολίες, τις aντιξοό
τητες, τις στερήσεις και επιστρατεύοντας 

όλες τις έμφυτες ψυχικές του δυνάμεις και 

καταβολές μπόρεσε να επιζήσει να δια
κριθεί και παλεύοντας διαρκώς να επιτύ
χει μια πανελλήνια αναγνώριση επιτυγχά
νοντας να διακριθεί σαν ο πρώτος βου
λευτής Αθηνών. 

Σ' εκείνη μας λοιπόν τη συνάντηση στη 

Λευκωσία αφού τα είπαμε σαν δάσκαλοι 
και φίλοι μου ανάmυξε τα σχέδια τοu για 

το μέλλον και μου διάβασε ένα χειρόγρα
φο, που είχε μαζί του, δράμα πάνω στα 
πρότυπα της Αισχυλικής Τραγωδίας -
ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑΣ ήταν ο τίτλος του και 
μου ζήτησε τη γνώμη μου. Μου είχε ανα

φέρει ακόμα πως είχε συντάξει ορισμένα 
κείμενα με τίτλο «Ένας νέος με καλές 
ουοτάσεις>>. 
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Τ ον ενεθάρρυνα να ξεδιπλώσει τα φτε
ρά του και το μέλλον του θάναι λαμπρό. 

Ο άλλος κοιvός φίλος ο Προκόπής 
Παπαλοίζου έφευγε κι αυτός, ύστερα από 
τον {\συκή, για την Ευρώπη. Ασπάστηκε 
όμως τη κομμουνιστική ιδεολογία, πήγε 
στη Ρουμανία, στη Τσεχοσλοβακία και 
κατάληξε στην Αγγλiα. Μου έστειλε ένα 
γράμμα από την Αγyλiα και μου έγραφε: << 

Αγαπητέ μqp Γιώργο τώρα βρίσκομαι 
στηνΑγγλiσ αφού περιπλανήθηκα σε με
ρικές χώρες ΠΙς ΕυρΦπης, Εδώ έλυσα το 
πρόβλημα της ... πείνας. Εργάζομαι σε μια 
φάρμα .ιι;αι ιι;άΕ}ι:; πρωί σκύβω στον κάδο 
με το γάλΟ. και ρουφώ και ροuφώ ώσπου 
να ... χοpτάαω»! 
Παράδοξα και παράξενα που έχει η 

ζωή ... 

Ο αεiμνηστοςΛοuκής Ακρίτας συνιστά 
μιαν εξέχουσα Φuσιοl(vωμiα από την αρχή 
της δεκαετίας :rαυ 30 μl!χρι τα μέσα της 
δεκαετ\ας toΙJ 60 στο Πνευματικό χώρο 
της Κύnροu~ με την οποία ο δεσμός του 
ήταν ςrονεχής, και .της Ελλάδας ολάκε
ρης, όπου εγκατεατQθηκε και αγωνίστηκε 
παλληκαρίσια και με όλες του τις δuνά
μεις και τις aσύyiφι'tες πνευματικές ικανό
τητες για την εδpalωση μιας ελeύθερης, 
δημοκρατικής Ελλάδας με ηγετικό ρόλο 
σε μια nραοδεuτική κοινωνία στο σύγ
χρονο κόσμο. 

14/3/85 Γ. Α. Κορελλης. 

Διαβlunrικe ιηηv Εwδήλωση για τοv Ακρίτα 
nov έγ~νt οτη Πνεuμmική Στέγη, 6στερα από 
κριτ~κη μελhη για το λογοτεχνικό έργο τοu 
Ακριτα από τ9ν Γιάννη Κmσο6ρη κι:n για τις 
nολιτικέf.; θέσιι~ και mιδιώξεις τοu από ταv κ. 
Τάκη Χαrξηδημητρlοu. 


