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Αναφορά  στη  μουσική  δραστηριότητα του  Κύπριου  διαλεκτικού  ποιητή 
Χαράλαμπου  Δημοσθένους( 1917-2011)  με  αφορμή  τα  100  χρόνια  από  τη  
γέννησή  του. 
 
     Συμπληρώνονται  φέτος  εκατόν χρόνια  από  τότε  που είδε  το  πρώτο  φως  στη  
μεσαρίτικη  γη  ο  Χαράλαμπος  Δημοσθένους, εξέχων  Κύπριος  διαλεκτικός ποιητής,  
ιεροψάλτης,  μουσικός,  μελοποιός, εκτελεστής  και κατασκευαστής  μουσικών  
οργάνων. 
     Με  το  ποιητικό  έργο   του  Χ. Δ. έχουν ασχοληθεί  μέχρι τώρα αρκετοί μελετητές  
μέσα  από  εκδόσεις, μελέτες, διαλέξεις  κάλ. Αποτίνοντας φόρο  τιμής   στο 
διαλεκτικό  Κοντεάτη ποιητή,  και  με  αφορμή  τη συμπλήρωση  εκατόν  χρόνων  
από  τη   γέννησή  του, που  συμβαίνει  μέσα  στο τρέχον  έτος (2017),  επιχειρούμε 
μια  προσέγγιση στο μουσικό, πολύπλευρο  μάλιστα, έργο του. 
      Ο  Χ.Δ.  ήρθε  στον  κόσμο  την  άνοιξη  του  1917.  Γονείς  του ήταν ο  
Δημοσθένης   Χατζηνικόλας  από  την  Κοντέα  και  η  Πηνελόπη από  τη  Βατυλή. 
Είχε  δύο  ακόμη  αδέλφια,  το  Νίκο  και  τη   Θεοδώρα. Αναντίρρητα, όπως  θα  
αναλυθεί στη  συνέχεια  της παρούσας  μελέτης, το  περιβάλλον  μέσα  στο  οποίο  
μεγάλωσε  ο μικρός  τότε  Χαράλαμπος ήταν  ευνοϊκό  για  την  καλλιέργεια της  
ποίησης, της  μουσικής  και εν  γένει  της  τέχνης. 
       Το  1930 ο  Χ.Δ.  τέλειωσε  το  δημοτικό  σχολείο  του  χωριού  του  με  καλό 
βαθμό.  Ήταν,  μάλιστα,  η  εποχή  κατά  την οποία είχε  ήδη  αρχίσει  να  
διαφαίνεται  η   κλίση  του  στη  μουσική. Αρχικά,  κατέβηκε  στη  Λάρνακα   για  
γυμνασιακές  σπουδές,  κάτι  όμως  στο  οποίο δε δόθηκε  συνέχεια. Ο  νεαρός  
Χαράλαμπος  δυσαρεστήθηκε από  το  γεγονός  ότι  στο σπίτι  όπου   εξασφαλίστηκε  
η  διαμονή του συγκεντρώθηκαν  και  αρκετοί άλλοι ένοικοι. Έτσι, επέστρεψε  στο 
χωριό  του  κι από τότε  ξεκινά  ουσιαστικά  η  πορεία του  μέσα  στα  μονοπάτια  του  
κόσμου  της  μουσικής. 
       Πρέπει  παρενθετικά  να  σημειώσουμε και  το εξής:  η  πορεία  αυτή ίσως  όμως  
να  ήταν  διαφορετική,  αν  ήταν  απούσα  και  η  μορφή  του  Αντρέα  Ζαχαριάδη,  
αδελφού  της  μητέρας  του  Χαράλαμπου. Ο  δάσκαλος  και  μετέπειτα  λειτουργός  
στο  Υπουργείο  Παιδείας  Αντρέας Ζαχαριάδης ήταν στην εποχή  του  μια  
αξιοπρόσεχτη  φυσιογνωμία  φιλόμουσου  άντρα. Διέθετε  οξεία αντρική  φωνή και  
είχε  έφεση  στο  τραγούδι,  εκτελώντας πολλά  και  διαφόρων  ειδών  τραγούδια.  
Ήταν  ακόμη  γνώστης της  βυζαντινής  εκκλησιαστικής  μουσικής και έψελνε  στα  
διάφορα  χωριά  όπου εργαζόταν  ο  δάσκαλος. Ο  δε  Χαράλαμπος  ήταν  πολύ  
αγαπητός   στο  θείο του και  δεχόταν  της  επιρροή  του. 
     Στην  ηλικία  των  δώδεκα χρόνων  ξεκίνησε  η  θητεία  του  Χαράλαμπου   κοντά  
στον  ιεροψάλτη  Γιάγκο  Σουρουλλά  στη  Λύση,  όπου  και  πήγαινε  με  το  
ποδήλατο  που  του  αγόρασε ο  πατέρας  του. Η  μαθητεία του   Χαράλαμπου  κοντά  
στο  Σουρουλλά  θα πρέπει  να ειδωθεί μέσα  στο ευρύτερο  πλαίσιο των  σχέσεων 
αλληλεπίδρασης  ανάμεσα  στις  δυο  γειτονικές  και  ακμάζουσες  τότε  καλλιτεχνικά  
κοινότητες,  της  Λύσης  και  της  Κοντέας.  
      Τρία  χρόνια  αργότερα, και  με  σκοπό  τον  τελειότερο  καταρτισμό, ο  Χ.Δ. θα  
φοιτήσει  κοντά σ’ ένα  άλλο "ιερό  τέρας"  της   παραδοσιακής  μας  μουσικής, το  
Σώζο  Τομπόλη,  επίσης   από  τη  Λύση,  ιεροψάλτη  στον  Ι.Ν.  Παναγίας 
Φανερωμένης  στη  Λευκωσία. 



      Δάσκαλός  του  Χαράλαμπου  στη  μουσική  υπήρξε  ακόμη ο  ομοχώριός  του  
δάσκαλος  και  ποιητής   Τεύκρος  Ανθίας,  που  του  δίδαξε  την ευρωπαϊκή  
μουσική,  όταν  μετά  τα  γεγονότα  του  Οκτωβρίου  του  1931  τέθηκε  υπό  
περιορισμό  στο  χωριό  τους.  Επίσης  ο  Χ.Δ. δέχτηκε  τα  φώτα  του  εξέχοντος  
Λαρνακέα  μουσικού  Δημήτρη  Τυρίμου, όταν  ο  τελευταίος  δίδασκε  στο Λύκειο  
Ελληνίδων  Αμμοχώστου,  όπως  και  της  Μαίρης  Σμετοπούλου-  Τσίτσαρου,  που  
δίδασκε  επίσης  στο Λύκειο  Ελληνίδων. 
 
    Εξετάζοντας  την  πορεία  του  Χ.Δ.  ως  ιεροψάλτη,  σημειώνουμε  πως μετά  τη  
συμπλήρωση  ενός  έτους  μαθητείας  κοντά  στον  Τομπόλη, επέστρεψε  στο χωριό  
του  και  έχοντας τον  κατάλληλο  μουσικό  οπλισμό,  ανέλαβε  θέση  αριστερού  
ψάλτη  στην εκκλησία  του  Αγίου  Χαραλάμπους  της  Κοντέας. Κατόπιν  διορίστηκε  
ιεροψάλτης στον Αγ. Γεώργιο  Εξορινό  της Αμμοχώστου,  θέση  στην  οποία 
υπηρέτησε  για  ένα  χρόνο. 
     Επέστρεψε  και  πάλι  στην  Κοντέα  για ακόμη  ένα χρόνο  και  στη  συνέχεια,  το 
1937,  μετέβη  στην  Καρπασία, όπου μετά  από  δοκιμασία   διορίστηκε  δεξιός  
ψάλτης  στο μοναστήρι  του  Απ. Αντρέα.  Όμως ο  δεσμός  του  με  τη  γενέθλια  γη 
υπαγόρευε  για  μια  ακόμη  φορά  την  επιστροφή,  οριστική αυτή  τη φορά,  στην 
Κοντέα, κάτι  που έγινε  τον επόμενο  χρόνο. 
     Ήταν  η  εποχή  που  Χ.Δ.  άφησε  το στίγμα  του στα  πολιτιστικά  δρώμενα  της  
κοινότητας. Εκτός  από ιεροψάλτης,  υπήρξε δάσκαλος  πολλών  νέων  στην  ψαλτική  
και  διοργάνωσε  χορωδία,  η  οποία έψελνε  στην  εκκλησία  και  λάμβανε   επίσης  
μέρος  σε  εθνικές  γιορτές  και  σε  θεατρικές  παραστάσεις.  Παράλληλα, ο Χ.Δ.  
ασχολούνταν  με  τη  γεωργία  και  την  κηπουρική,  για  να  εξασφαλίσει  τα  προς  
το  ζην. 
   Κατά  την  περίοδο  του Β’  Παγκοσμίου Πολέμου, σημειώνεται  στη  ζωή του  
Χαράλαμπου ο  σημαντικός  προσωπικός  σταθμός,  ο  γάμος  του  με  τη  Χρυστάλλα  
Ξενή  Ξενίδη,  επίσης  από  την  Κοντέα,  το  1943. Το  ζεύγος  απέκτησε έξι  γιους,  
από  τους  οποίους  ο  μικρότερος,  ο  Αντώνης,  έπεσε μαχόμενος  κατά  την  
τουρκική  εισβολή  το  1974  και  τάφηκε  στον περίβολο  του ναού  του  Απ. Λουκά  
στη  Λάπηθο. 
     Την ίδια  εποχή,  μπαίνει  στη  ζωή  του  Χαράλαμπου  ένα  αγαπημένο  μουσικό  
όργανο,  το  ακορντεόν. Ήταν  τότε  που  ο  αδελφός  του,  ο  οποίος  πολέμησε  στο 
Β’  Παγκόσμιο  Πόλεμο, έφερε  από  την Ιταλία ένα ακορντεόν. Έμαθε  μόνος  του  να  
παίζει  το  όργανο αυτό  και  στη  συνέχεια  το  δίδαξε  και  στο Χαράλαμπο. Όπως  
σημειώνει  ο  ίδιος  ο  Χαράλαμπος  στην  αυτοβιογραφία  του, το  συγκεκριμένο  
ακορντεόν  έμεινε  στην  Κοντέα, βουβό  από  το  καλοκαίρι  του’74. 
     Η  σχέση  του  Χ.Δ.  με  τα  διάφορα  μουσικά  όργανα  επεκτάθηκε  στο  βιολί, στο  
οποίο  έπαιζε  κλασικές  μελωδίες,  στο  μαντολίνο,  στην ποιμενική  φλογέρα 
(πιδκιαύλιν), όργανο  του  οποίου  υπήρξε  και  κατασκευαστής. Ως  εκτελεστής  
πιδκιαυλιού ο  Χαράλαμπος  έλαβε  μέρος  σε  γιορτές  και   διαγωνισμούς,  
αποσπώντας  βραβεία. 
       Η  μουσική  δραστηριότητα  του Χ.Δ.  επεκτείνεται  στη  μελοποίηση  στίχων  
τόσο  του  ιδίου  όσο  και  άλλων  λογοτεχνών  όπως  της  Ρήνας  Κατσελλή  και  του  
Στέλιου  Μνάσωνος.  Επίσης,  όντας  εμβριθής  γνώστης της  βυζαντινής  μουσικής  
αξιοποίησε  γόνιμα  ορισμένα  αυτόμελα  μέλη  της. Τα   αυτόμελα  μέλη  είναι παλιά  
τροπάρια, σύντομες  μελωδίες  των  βυζαντινών  χρόνων,  οι  οποίες  μπορούν  να  
λειτουργήσουν  ως  πρότυπα πολλών  άλλων  τροπαρίων,  των  προσομοίων. Έτσι,  ο 
Χ.Δ. προσάρμοσε  δικούς  του στίχους  πάνω σε  αυτόμελα  βυζαντινά  μέλη  και  
ειδικά στο αυτόμελο  του  β’  ήχου της  βυζαντινής  μουσικής "Γυναίκες  
ακουτίσθητε",  που  ψάλλεται  στον  Όρθρο  της  Κυριακής  των  Μυροφόρων. Στη 



βάση  του  εν  λόγω αυτόμελου    συνέθεσε  μεταξύ  άλλων  τα ποιήματα  "Εκείνην  
που αγάπησα",  "Η  διφθέρα",  που είναι  αφιερωμένο  στη  Ρήνα  Κατσελλή, " Του  
παπά Στεφάνου", που  είναι  αφιερωμένο σε  έναν  ιερέα  στην  Αθήνα,  και  ένα  
άλλο ποίημα  αφιερωμένο  στο  λόγιο  αρχιμανδρίτη π. Λεόντιο  Χατζηκώστα. 
       Με βάση  το  αυτόμελο  του  α’  ήχου "Πανεύφημοι  μάρτυρες"  συνέθεσε  
αφιερωματικό  ποίημα  στον  π. Μακάριο  Σταυροβουνιώτη  και  με  βάση  το  
αυτόμελο  του  β’  ήχου  "Οίκος  του  Ευφραθά"  συνέθεσε  αφιερωματικό  ποίημα  
στον  Άρχοντα  Πρωτοψάλτη  του  Οικουμενικού  Πατριαρχείου  Θρασύβουλο  
Στανίτσα. 
       Η  προσφυγιά  οδήγησε  το  Χ. Δ.  στη Λάρνακα,  όπου  διέμενε  σε  ένα  σπίτι  
πίσω  από  την  Αμερικάνικη  Ακαδημία και  κοντά  στο  σημερινό  οίκημα  της  
ΠΕΟ. Στη  Λάρνακα,  ο  Χαράλαμπος  σχετίστηκε  με  διάφορους  ομότεχνούς  του,  
όπως  τον  αείμνηστο  δάσκαλο  και  ιεροψάλτη  του  Ι. Ν.  Αγίου  Λαζάρου,  Αντρέα  
Παύλου. 
         Πρόσφυγας  στα  Μαντριά  της  Πάφου,  ο Χ.Δ. συνέχισε  να  υπηρετεί  την  
εκκλησιαστική  μουσική  και  την  ποίηση. Γύρω  στα  ογδόντα  του  χρόνια  
σταμάτησε  να  ψέλνει  ως διορισμένος  ψάλτης.  Έφυγε  από  τη  ζωή  πλήρης  
ημερών,  στις  17.02.2011,  έχοντας  καταξιωθεί  ως μια  καλλιτεχνική  φυσιογνωμία  
του  τόπου  μας,  η  οποία  πάντρεψε  γόνιμα  και  δημιουργικά  τις  δυο  αδελφές  
τέχνες,  την  ποίηση  και  τη  μουσική. 
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