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Πενταδάκτυλέ μου
Πενταδάκτυλέ μου, συ που αφεντεύειc; τnν Κύπρο
φώναξέ τον ξανά τον τρανό Διγενn σου,
ν' αγγίξει με μιαc; το σκλnρό πέτρωμά σου,

και ν'

αφnσει εκεί των δακτύλων τουc; τύπους.

Να θυμίσει για λίγο μύθους, θρύλους και δόξες
και να δώσει παλμό σε καρδιές νεκρωμένες

που για χρόνια προσμένουν αναστάσιμους ύμνους.

Να γλυτώσει τουc; τόπους από καπμούc; και οδύνες
να μερέψει καπμούc; πονεμένων μανάδων
που προσμένουν ακόμα τον αγνοούμενο γιό τουc;.

Φώναξέ τον, τρανέ μαc;, για να σβnσει τα ίχνn
που αφnσανε, πάνω στιc; γυμνές παρυφές σου
μισοφέγγαρα, nττεc;, μαυρισμένπ πατρίδα,

για να σβnσει τα ίχνn προδομένων πατρίδων.

Φώναξέ τον για να 'ρθει

και να βγάλει τουc; nλουc; από γπ σταυρωμένn.
φώναξέ τον ξανά το λαμπρό Διγενn σου,

Πενταδάκτυλε θρύλε!

Nόnnn Γεωργίου
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Ύμνος στον κεφαλόβρυσο

Μεγάλε κεφαλόβρuσε, καμάρι τnc; Κυθρέαc;,

βρώμικα χέρια σ' άγγιξαν τn νύχτα τn μοιραία.
Εμείς παιδιά τnc; προσφυγιάς ποτέ δε σε ξεχνούμε,
κοντά σου να γυρίσουμε όλοι μας λαχταρούμε.

Ομάδα μας σε κάναμε για να σε τραγουδούμε,

στολίδι τnc; Κυθρέαc; μας για σένα ξαγρυπνούμε.

Μικροί- μεγάλοι σ' έχουμε όλοι μέσ' τnν καρδιά μας

μέσ' τnν πικρn τnν προσφυγιά εσύ είσαι κοντά

μας.

Θα σε βροντοφωνάζουμε σε κάθε μας παιγνίδι
καμάρι τnc; Κυθρέαc; μας, πανέμορφο στολίδι.

Η έδρα μας είναι εδώ, είναι εις τnν Κυθρέα,
εις τnν πανώρια τnν Τζυρκά, τnν πράσινn κι ωραία.

Όρκο σου δίνουμε εμείς, τα γνnσια παιδιά σου,
του χρόνου τέτοια εποχn θα είμαστε κοντά σου.

Μεγάλε κεφαλόβρυσε, κράτnσε τnν ορμn σου
κι εμείς όταν γυρίσουμε ξανά θε να ποτίσουμε
τn διψασμένn Γn σου.
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Η επιστροφή της Αφροδίτης
ο

ιταλικός

Πολιτιστικός
Μιiνας

που

οργάνωσε
πέρσι π ιταλι

κιi

πρεσβεία,

έφερε

στπν

Κύπρο

τις

σύγχρονες

Αφροδίτες.

Η

Αφροδίτπ που

έγινε

n

μούσα

ζωγράφων.
ποιnτών, μου

σικών,

επέ

στρεψε

στον

τόπο που γεν

νιiθnκε

μέσα

από τις συναυλίες με μια εκπλnκτικιi σοπράνο, τn Μαριέλα Ντεβία, με μια σειρά ται
νιών με τις «ΑΦροδίτες» του σινεμά με τnν Κλαούντια Καρντινάλε, μια έκθεσn ζωγρα
φικιiς με έργα καλλιτεχνών που εμπνεύστnκαν από τnν Αφροδίτn και γαστρονομικές

aπολαύσεις, τίμnσαν τn θεά και μας υπενθύμισαν ότι ο μύθος συνεχίζει να μας
εμπνέει.

Το φετινό πρόγραμμα του Πολιτιστικού Μιiνα,

εξίσου ενδιαφέρον και πρωτότυπο,

περιλαμβάνει μια σειρά από ξεχωριστές εκδnλώσεις. Μια εξ αυτών είναι

n

έκθεσn

των ευρnμάτων των ανασκαφών στον Πύργο Λεμεσού από τnν ιταλικιi αρχαιολογικιi

αποστολιi και

n

παρουσίασn στnν Κύπρο του αριστουργιiματος. «Η αρπαγιi τnς

Ευρώπnς» που ζωγράφισε το

1644-1646

ο

Guido Cagnacci

και απεικονίζει το μύθο

τnς Ευρώπnς.

Η ξεχωριστιi αρχαιολογικιi έκθεσn θα

Οι αρχαιολόγοι έχουν αρκετές αποδεί

παρουσιάσει τα ευριiματα των ανασκα

ξεις για να δείξουν πως οι Κύπριοι δεν

φών

στον

Πύργο,

αποδεικνύοντας

εξειδικεύονταν μόνο στn

βιομnχανία

Κύπρος πριν

του χαλκού, αλλά παριiγαν και τερά

στο χώρο των αρωμα

στιες ποσότnτες ελαιόλαδου και εμπο

τικών ελαίων, των υφασμάτων και τnς

ρεύονταν με τους γείτονές τους σε

παραγωγιiς μετάλλων.

αρώματα

πόσο εξελιγμένn ιiταν
από

4000 χρόνια

n

και

υφάσματα.

Υιοθέτnσαν
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τεχνικές που nταν

εξαιρετικά πρωτο

στις μυκnναϊκές πλάκες Γραμμικnς γρα

ποριακές τnν Εποχn του Χαλκού και

Φιiς

npοέβΑεψαν τα επιτεύγματα τπς μυκn

Πύλο και Θιiβες του

ναϊκnς περιόδου.

αιώνα

Οι

ανασκαφές

του

βιομnχανικού

συγκροτnματος στον Πύργο άρχισαν το

1998,

μετά από δύο χρόνια κατοπτεύ

σεων και χαρτογραφιiσεων

και

<1996

Οι ανασκαφές στο χώρο είχαν να

1997).

Β που βρέθnκαν

στnν Κνωσσό,
και

14ou

13ου

π.Χ. Αφqρούν τnν παρασκευn

και εμπορία τριών κυρίως προϊόντων:

χαλκού, ελαιόλαδου και μαλλιού, και

n

Κύπρος κατονομάζεται σε αυτά.
Μάλιστα, ένα από τα κύρια χαρακτπρι
στικά τnς Εποχnς του Χαλκού

<2500-

αντιμετωπίσουν αυτά τα τρία χρόνια

1060

αρκετές δυσκολίες λόγω τnς ιδιαιτερό

πλούτου σε μεταλλεύματα τnς Κύπρου

τnτας τnς διατnρnσnς του αρχαιολογι

και

κού υλικού, που βρισκόταν θαμμένο

στα

κάτω από πλίνθινους τοίχους οι οποίοι

έδωσε το όνομά του στnν Κύπρο. το

είχαν καταρρεύσει πλnρως μετά από

νnσί εμπορευόταν το χαλκό σε ολό

σεισμικn δόνnσn. Το συγκρότnμα <του

κλπρn τn

οποίου

πλούτο και γνώσn.

μόλις το

ένα

τέταρτο

τnς

π.χ.J nταν

του

n

χαλκού

λατινικά!,

εκμετάλλευσn του

ειδικότερα
του

Μεσόγειο,

<cuprum

μετάλλου

με

που

αντάλλαγμα

Στον Πύργο υπάρ

συνολικnς έκτασπς ιiρθε στο φως) που

χουν όλα τα στάδια επεξεργασίας του

χρονολογικά

χαλκού: από το αρχικό λιώσιμο μέχρι

κατατάσσεται

στn

Πρώιμn και Μέσn Εποχn του Χαλκού,

τn

καταστράφnκε

έναν

τελικn σφυρnλάτnσn και το ραφινάρι

στιγμιi

σμα των αντικειμένων στn φωτιά. Εν

πολύ

έντονο

ανάμεσα στα

ωστόσο,

πράγματι

σεισμό,

πλείστων

κάποια

και

1850

τn

διατrΊρnσn

1900

σnμαινε

από

π.Χ. Αυτό,

των

αντικειμένων στnν αρχικn

τους θέσn και τnν πτώσn αλλά δυνατn
αναστrlλωσn τnς δομnς του κτιρίου.
Η

σnμασία

του

χώρου

δεν

σύνθεσn των

κατακλείδι, π Κύπρος

με τπν

nδn γνώριζε τα

μυστικά τnς τεχνολογίας που απαιτού
νταν για τnν επεξεργασία του χαλκού.

Οι ανασκαφές στον Πύργο ωστόσο δεί
χνουν

έγκειται

κραμάτω~

πως

και

παραγωγιi

n

λαδιού,

αρωμάτων και υφασμάτων nταν αρκε

μόνο στn σπάνια ταυτότnτα ενός βιο

τά

μπχανικού

Σχετικά με τπν παραγωγn λαδιού, κι αν

στnν

συγκροτnματος,

αρχαιολογικn

του

αλλά

και

ακεραιότnτα

προχωρnμένες στnν

ακόμα

αυτές

οι

ίδια εποχn.

εγκαταστάσεις

nταν

που μπορούσε να δώσει πολύτιμα τεκ

μοναδικές

μιiρια για τnν ιστορικn

περίοδο, είναι μια από τις aρχαιότερες

ανακατασκευn

στnν

Κύπρο

εκείνn

τπν

του αρχαιότερου βιομnχανικού συστn

σε

ματος

οποίο

Μεσογείου, και δείχνει μια τεχνολογία

έχουν πολύ μεταγενέστερα επιγραμ

επεξεργασίας του ελαιόλαδου που δεν

ματικά τεκμnρια στα διοικnτικά κείμενα

απέχει

στn

Μεσόγειο,

για

το

ολόκλnρn

πολύ

τnν

από

το

περιοχn

σύστnμα

τnς

που
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τα. Οι αναλύσεις που έγιναν
στα βάζα και στα δύο μεγάλα
αδράχτια αποκαλύπτουν
παρουσία

ινών,

τnν

βαμμένων

μπλε λουλακί, κίτρινο, κόκκινο
ανοικτό, πράσινο και μαύρο. Οι
Κύπριοι. ιδιαίτερα, χρnσιμοποι
ούσαν

πορφυρό

φτιαγμένο

κόκκινο

από πορφύρα για

να βάφουν τα υφάσματά τους

πολύ πριν τους φοίνικες.
Προς το παρόν, ο Πύργος είναι
ακόμα

χρnσιμοποιείται

στις

πλείστες

μεσογειακές χώρες. Αυτό σnμαίνει πως
πριν

από

4000

χιλιάδες

χρόνια

οι

ο μοναδικός αρχαιολογικός χώρος του

19ου αιώνα π.Χ. που παρέχει αποδει
κτικά

στοιχεία

για

τnν ταυτόχρονn

Κύπριοι παρnγαν λάδι σε τέτοιες ποσό

παρασκευn

τnτες που χρειάζονταν

ντων. πέντε αιώνες πριν τις μυκnναϊκές

500

λίτρα Φλί

τος για να το αποθnκεύουν.
Μέρος τnς παραγωγnς εχρnσιμοποιείτο
σία αρωματοποιίας είναι αντίστοιχn με

αυτnν που περιγράφεται στις μυκnναϊ
κές πλάκες Γραμμικnς Β τnς Κνωσσού

και τnς Πύλου και στο περίφnμο

Naturalis Historia

του

Liber
C. Plionio

secύndus.

Σnμερα, τα κατάλοιπα των αποσταγμά
αρωμάτων είναι: ρετσίνι κωνοφόρων.
περγαμόντο.

κόλιανδρος,

δάφνn, μυρτιά, πικραμύγδαλο. κανέλα.
καμφορά, σμύρνα και τερεβινθίνn.
το τμnμα παραγωγnς υφασμάτων nταν
εντυπωσιακά γεμάτο βάζα υψnλnς ποι
ότnτας, που μάλλον περιείχαν κουβά
ρια με διαφορετικά νnματα και χρώμα-

στον

Πύργο δεν φαίνεται να είχε τις μνnμει
ακές

διαστάσεις

των

μινωϊκών

και

μυκnναϊκών παλατιών. Μοιάζει με βιο
τεχνικn
κέντρο

γειτονιά
του

οργανωμένn

προϊστορικού

στο

οικισμού.

μάλλον από μια κοινωνία οργανωμένn
με το δικό τnς εργασιακό σύστnμα.
Η

των που βρέθπκαν στα μπουκαλάκια
κίτρο,

προϊό

καταγραφές. Ωστόσο το κτίριο

στnν παρασκευn αρωμάτων. Η διαδικα

χιιι τnς

αυτών των τριών

ανακάλυψn

ενός

βιομnχανικού

κέντρου στnν Κύπρο τnς Πρώιμnς και
Μέσnς Εποχnς του Χαλκού ενnμερώνει

τn γνώσn μας περί κυπριακnς οικονο
μίας και δnμιουργεί νέα επιχειρrΊματα
συζnτnσnς

με

τους

ειδικούς

στnν

κυπριακn προϊστορία.
Αυτά τα σnμαντικά ευρr'ιματα επιτρέ
πουν στους ειδικούς να υπολογίσουν

τnν ύπαρξn μεγάλων πόλεων που ανα
πτύχθnκαν στο νnσί με πολυάσχολα
κοσμοπολίτικα λιμάνια. Επιπλέον. εφό-
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κών γεγονότων, το ιστορικό προ

φίλ των οποίων είναι δύσκολο
να αναπαραχθεί.
Ωστόσο

n

Κύπρος είναι νnσί και

είναι γνωστό πως στα νnσιά οι
παραδόσεις

συνεχίζονται

χιλιάδες χρόνια.

Δεν

για

προκαλεί

λοιπόν έκπλnξn το γεγονός ότι

μπορούμε να βρούμε μαρτυρίες
τnς εμπορίας χαλκού. ελαιόλα
δου. αρωμάτων και υφασμάτων

ανάμεσα

στnν

Κύπρο

και το

Αιγαίο στnν Ύστερn ΕποχrΊ του
Χαλκού. Αυτά θα πρέπει να rΊταν
τα σnμαντικότερα και πολυτιμό
τερα

προϊόντα

που

Κύπρος, όχι μόνο στn

εξrΊγε

2n

n

χιλιετία

π.Χ. Παράγονταν και εξάγονταν
στn Μεσόγειο ακόμα και μετά τn

σον οι εμπορικές συναλλαγές προϋπέ

ρωμαϊκrΊ περίοδο, και έχει ενδια

θεταν ανθρώπινες επαφές και ανταλ

φέρον να παρατnρrΊσουμε πως σrΊμερα

λαγές ιδεών γνώσnς, ακόμα και φιλο

n

σοφιών και θρnσκειών,

ίδια αποστάγματα <κόλιανδρο, ματζου

n

Κύπρος θα

Κύπρος εξακολουθεί να εξάγει τα

πρέπει να εξελίχθnκε σε σταυροδρόμι

ράνα, θυμάρι, τριαντάφυλλο κ.τ.λ.> για

πολιτισμών. ως αποτέλεσμα τnς γεω

τnν

αρωματοποιία,

όπως

και

στnν

γραφικrΊς τnς θέσnς ανάμεσα στις τρεις

αρχαιότnτα. και πως είναι

nπείρους, Ευρώπn. Ασία και ΑΦρικrΊ.

χώρα που δανείζει το όνομά τnς σε

Τα

μοτίβα

οικισμών τnς

-

Μέσnς Εποχής του Χαλκού στnν Κύπρο
του

νnσιού στα τέλn τnς Μέσnς ΕποχrΊς του
Χαλκού. Όλα τα μεγάλα χωριά των

30

εκταρίων

εγκαταλείφθnκαν

μοναδικrΊ

δύο οικογένειες αρωμάτων, στις οποίες

Πρώιμnς

εξαφανίστnκαν από όλα τα μέρn

n

25και

μόνο τα κάστρα μερικών εκατοντάδων

ανrΊκουν όλα τα αρώματα του κόσμου:
τn «Chγpre» και τn cιleather Chγpre».

Η

έκθεσn

οργανώθnκε

από τn

CNR

<Ιταλικό Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών> το
οποίο εκτελεί ανασκαφές στον Πύργο
σε

συνεργασία

με

τον

Κυπριακό

τετραγωνικών μέτρων επιβίωσαν μέχρι

Οργανισμό ΑρχαιοτrΊτων.

το

Πιερίδnς και το κυπριακό παράρτnμα

τέλος

τnς

Μέσnς

ΕποχrΊς

του

Χαλκού. μαρτυρώντας μια σειρά τραγι-

του Συνδέσμου

το Ίδρυμα

Dante Alighieri.
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Η αρπαγή της Ευρώπης

το

αριστούργnμα

Ευρώπnς»

1646

ο

που

«Η

τnς, αΦrΊνοντας εκτεθειμένο το λευκό
αρπαγrΊ

ζωγράφισε

Guido Cagnacci

το

γnς

1644-

και απεικονίζει

το μύθο τnς Ευρώπnς, θα μεταφέρει
στnν

Κύπρο

Vespucci»,

το

πλοίο

«Amerigo

ως αφιέρωμα στο νέο μέλος

τnς ΕυρωπαϊκrΊς Ένωσnς. τα αποκαλυ

πτrΊρια του πίνακα θα γίνουν σε τελετrΊ

τnς στrΊθος. Με το ένα τnς χέρι κρατά
ει τα μαλλιά τnς και με το άλλο τnv

μπλούζα τnς. Δεν κρατάει τον ταύρο,
αντίθετα μοιάζει να υπερίπταται πάνω
στnν nλάτn του, βουτnγμένn κατά το

rΊμισυ στn θάλασσα. Στα δεξιά διαφαί
νονται

μερικές

φιγούρες να

συνομι

λούν μεταξύ τους σε ένα λευκό λόφο.

στnν οποία θα παρευρεθούν επίσnμοι

Η

αλλά

Ιταλικού

<<Ευρώπn» αποτελεί ακόμn θέμα ανοι

Ναυτικού, σnμειώνοντας τn λrΊξn του

κτrΊς συζrΊτnσnς ανάμεσα στους ειδι

Ιταλικού ΜrΊνα

κούς.

και

δόκιμοι

του

2004.

το θέμα του πίνακα αποτελείται από

μια

νεαρrΊ

γυναίκα

καβάλα

σε

ένα

λευκό ταύρο με τριανταφυλλένιο στε
φάνι στο κεφάλι. Ο αέρας ανεμίζει τα
μαλλιά τnς και σnκώνει τn μπλούζα

σnμειολογικrΊ

Κάποιοι

ρίζα

τnς

πιστεύουν

λέξnς

πως

το

Ευρώπn πιθανόν να προέρχεται από τn
λέξn <<έρεπ» <δnλαδrΊ μαύρο> με ανα
φορές στο λιβανέζικο πολιτισμό: στnν

περιοχrΊ αυτrΊ, δυτικά τnς Φοινίκnς, ο
rΊλιος δύει και

n

χώρα βυθίζεται στο
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σκοτάδι. Άλλοι υποθέτουν απλώς πωc;

Ευρώπn για δικιi τους. Στο τέλος κερδί

το όνομα μπορεί να πnγάζει από τn

ζει

λέξn «εu-ρώπn» που θα πει καλό λιβά

απίστευτο

δι. Το σnμαντικότερο ωστόσο είναι ότι

ξύπνnσε

το όνομα τnc; Ευρώπnc; έχει φοινικικιi

πιiγε στο ποτάμι με τιc; φίλες τnc;, όπως

προέλευσn.

έκανε συνιiθωc; για να μαζέψει τριαντά

Επιστρέφοντας στο
ιiταν

n

μύθο,

Ευρώπn

n

αγαπnμένn κόρn του Αγιiνορα,

βασιλιά τnc; Τύρου, ο οποίος σύμφωνα
με τnν ελλnνικιi παράδοσn ιiταν γιος
τnc; νύμφnc; Λιβύnc; και του θεού τnc;
θάλασσας Ποσειδώνα.

Φnμιζόταν δε

για τnν ομορφιά τnc;.

μυθολογία γύρω από τnν απαγωγιi τnc;
νεαριic; γυναίκας,

τnc; Ευρώπnc;,
θεό Δία

ο

από

οποίος

πιiρε τn μορφιi ενός λευκού ταύρου.
Μάρτυρες τnc; απαγωγιic; ο

Έρως,

ο

Θεός τnc; αγάπnc;, ο Τρίτωναc;, γιος του
Ποσειδώνα, και ένας ναύτnc;.

και γοnτευτικό aπαγωγέα τnc;

n

Ευρώπn

ζnτάει από το βορινό άνεμο να τn βοn
Σύντομα

ανέβει
όμως

ψnλά

φυλλα

στο

τελείωσε το

όνειρο,

σαστισμένn.

Ξαφνικά,
τnν

αυτό

χρυσαφένιο

ενώ μάζευε

κύκλωσαν

ένα

Ευpώπn

n

Παρόλα

τnc;

τα

αυτά,

καλάθι.

λουλούδια,

κοπάδι

ταύροι.

'Ένας από αυτούς, λευκός και aστρα
φτερός,

έκανε

Ευρώπn.

Το

εντύπωσn

νεαρό

κορίτσι

στnν

στάθnκε

μπροστά από το ζώο που με ευχαρί

στ<;Jλίσει

n

Ευρώπn με τα τριαντάφυλ

λά τnc;. Ακολούθως εκείνn τον καβαλά
ει σαν Αμαζόνα. Με κάλπικο δισταγμό,

ο ταύρος πλnσίασε στο νερό και άρχισε
να καλπάζει πάνω από τα κύματα έχο
ντας μαζί του τnν Ευρώπn. Μετά από
λίγο ο αέρας έσκισε τα ρούχα τnc; ... κι

εκείνn

σιiκωσε

τα

μάτια

προς

στον ουρανό.

αντιλαμβάνεται

πως

είναι ανόnτο και μάταιο να ξεφύγει από
τον ένα κnδεμόνα στον άλλο, γι' αυτό

αποφασίζει να πάει με το Δία και να
αποχαιρετιiσει τους αγαπnμένουc; τnc;.

ιi τn συμβουλιi των θεών.
Ο

Guido Cagnacci

και

σαρκικιi

μας δίνει μια επικιi

εκδοχιi

παρουσιάζοντας τnν

τnc;

ιστορίας,

κλασικιi μπαρόκ

σωματικιi προσέγγισn και τnν έκθεσn

του γυναικείου γυμνού

που παραπέ

μπει στnν ομορφιά του γλυπτού του

Courbet.

Ο αισθnσιασμόc; του πίνακα

αντανακλά τn βενετσιάνικn παράδοσn

Η ιστορία αρχίζει από ένα όνειρο που

του

αιώνα,

με

το

βλέπει

παραστατικότnταc;

και

αφαίρεσnc;,

n

τον

ουρανό, αναζnτώνταc; ίσως τn βοιiθεια

Για να απελευθερωθεί από τον ισχυρό

θιiσει να

ξένn γυναίκα. Όταν

στnσn πρόταξε τα κέρατά του για να τα

Ο πίνακας είναι εμπνευσμένος από τn

τον παντοδύναμο

n

Ευρώπn, στο οποίο είναι το

17ου

συνδυασμό
με

αντικείμενο διαμάχnc; ανάμεσα σε δύο

μια δόσn ειρωνείας λόγω του aπίθανου

γυναίκες: τnν Ασία και μια πανέμορφn

θέματος του έργου.

άγνωστn. Οι

δύο γυναίκες

τσακώνο

νται επειδιi και οι δύο θέλουν τn νεαριi

