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Κωστής Κοκκινόφτας 

Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ. Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΥΠΡΟΥ (1916-1933) ΚΥΡΙΛΛΟ Γ΄ 

 

 Ο Ιωάννης Συκουτρής (1901-1937) συγκαταλέγεται µε τους Αθανάσιο 

Σακελλάριο (1826-1901) και Κωνσταντίνο Σάθα (1842-1914) ανάµεσα στους 

θεµελιωτές των κυπρολογικών σπουδών. Από αυτούς, ο µεν Σακελλάριος µε τους 

δύο ογκώδεις τόµους των «Κυπριακών», που εξέδωσε αρχικά το 1855 και το 1868 

(α΄ και γ΄ τόµος αντιστοίχως, ο β΄ δεν κυκλοφόρησε) και επανέκδωσε 

εµπλουτισµένους το 1890 και 1891 (α΄ και β΄ τόµος αντιστοίχως, που 

επανακυκλοφόρησαν σε φωτοµηχανική ανατύπωση από το Ίδρυµα Αρχιεπισκόπου 

Μακαρίου Γ΄, το 1991)1, διέσωσε πολύτιµο λαογραφικό, γλωσσολογικό και 

ιστορικό υλικό. O δε Σάθας ανέσυρε από την αφάνεια σηµαντικά µεσαιωνικά 

κείµενα της κυπριακής γραµµατείας, στον δεύτερο και έκτο τόµο του έργου του 

«Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη», το 1873 και το 1877 αντιστοίχως, όπως αυτό του Αγίου 

Νεφύτου του Εγκλείστου µε τίτλο «Περί των κατά την χώραν Κύπρον σκαιών», τα 

Χρονικά των Λεόντιου Μαχαιρά και Γεώργιου Βουστρώνιου, το χειρόγραφο για το 

µαρτύριο των δεκατριών µοναχών της Καντάρας, τις Ασσίζες του Βασιλείου της 

Ιερουσαλήµ και της Κύπρου και άλλα2. Τα έργα τους ανέδειξαν και κατέστησαν 

                                                
1. Παρά τις κατά καιρούς αντίθετες αναφορές, ο δεύτερος τόµος της πρώτης 

έκδοσης δεν κυκλοφόρησε, όπως άλλωστε και ο ίδιος ο Σακελλάριος µαρτυρεί 

στον πρόλογο της επανέκδοσης του έργου του (Τα Κυπριακά, τ. A΄, Αθήνα 1890, σ. 

γ), όπου όµως σηµειώνει, λανθασµένα, ότι ο πρώτος τόµος κυκλοφόρησε το 1854, 

γεγονός που αναπαρήχθη από τους βιογράφους του. Στην πραγµατικότητα, η 

έκδοση έγινε το 1855, όπως διαπιστώνουµε από αντίτυπο, που σώζεται στη 

βιβλιοθήκη της Αρχιεπισκοπής Κύπρου. Για τον Σακελλάριο και το περί Κύπρου 

έργο του βλ. Πασχάλη Κιτροµηλίδη, Κυπριακή Λογιοσύνη 1571-1878, Λευκωσία 

2002, σ. 234-237· Αριστείδη Κουδουνάρη, Βιογραφικόν Λεξικόν Κυπρίων 1800-

1920, Λευκωσία 52005, σ. 387. 

2. Κωνσταντίνου Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τ. Β΄, Ενετία 1873, σ. 1-637 (όπου 

προτάσσεται επίσης, στις σ. ε΄-ρξδ΄, ιστορία του νησιού των χριστιανικών 

χρόνων), και τ. Στ΄, Ενετία 1877, σ. 1-604. Για τον Σάθα και τη σχέση του µε την 
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ευρύτερα γνωστά τα ελληνικά µνηµεία του λαϊκού πολιτισµού και των παραδόσεων 

της Kύπρου και αποτέλεσαν τη βάση για τη συστηµατικότερη µελέτη του 

κοινωνικού βίου και των εθίµων των κατοίκων της. 

 Ο Συκουτρής έδωσε την επιπρόσθετη ώθηση για την ανάπτυξη των σπουδών 

αυτών και µε το πάθος και την αγάπη του για έρευνα, κατά τη διάρκεια της 

εικοσάµηνης παραµονής του στο νησί, συνέτεινε ώστε αρκετοί νέοι της εποχής να 

ασχοληθούν συστηµατικά µε την εκπόνηση συνθετικών εργασιών για διάφορες 

πτυχές της ιστορίας του3. Σηµείωνε χαρακτηριστικά ο γιατρός Νεοκλής Κυριαζής 

(1877-1956) ότι: «Ο Συκουτρής µε ξεστράτισε από την επιστήµη µου. Με 

σαγήνευσε η ακόρεστη φιλοµάθειά του, η πολύπλευρη µόρφωσή του, το 

ερευνητικό του δαιµόνιο. Με συνεπήρε στη δηµιουργική του δραστηριότητα η 

αγάπη και ο θαυµασµός του για όλες τις εκδηλώσεις του λαού της Κύπρου. Σαν 

µαθητής δούλευα κάτω από την επίβλεψη και την καθοδήγησή του. Πόσα βράδια µε 

στοργική προσοχή διόρθωνε τις χειρόγραφες µελέτες µου!»4. 

 Ιδίως, όµως, πρωτοστάτησε, µαζί µε τον Mητροπολίτη Kιτίου (1918-1937) 

Nικόδηµο Mυλωνά, τον λόγιο Λουκή Πιερίδη (1865-1933) και τον Kυριαζή, στην 

έκδοση του πρώτου επιστηµονικού περιοδικού του νησιού, που είχε τον τίτλο 

«Kυπριακά Xρονικά». Το περιοδικό κυκλοφόρησε από το 1923 µέχρι το 1937 και 

                                                                                                                                                   
Κύπρο βλ. Ανωνύµου, «Σάθας Κωνσταντίνος», Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, 

τ. 12ος, Λευκωσία 1990, σ. 129. 

3. Για τη σχέση του Συκουτρή µε την Kύπρο βλ. Θεόκλητου Σοφοκλέους, «O 

Συκουτρής στην Kύπρο», Kυπριακά Γράµµατα 13(1948)106-116· Kώστα Kύρρη, «O 

Iωάννης Συκουτρής και η Kύπρος», Kυπριακά Xρονικά 35-36(1963)368-379 και 37-

38(1963)433-446 [βλ. και Aντί 560(1994)35-38, όπου αναδηµοσιεύεται απόσπασµα 

της µελέτης]· Kωνσταντίνου Σπυριδάκι, «Λόγος εις το επιστηµονικόν µνηµόσυνον 

του Iωάννου Συκουτρή», Kυπριακαί Σπουδαί 36(1972)1-11 [= Μελέται, Διαλέξεις, 

Λόγοι, Άρθρα, τ. Α-γ΄, Λευκωσία 1973, σ. 272-284]· Λευτέρη Παπαλεοντίου, «H 

κριτική παρέµβαση του Iωάννη Συκουτρή στην κυπριακή λογοτεχνική κίνηση», Aκτή 

22(1995)193-206 [= Στοχαστικές προσαρµογές για την ιστορία της ευρύτερης 

Nεοελληνικής λογοτεχνίας, Aθήνα 2000, σ. 205-223]· Tου ιδίου, «Iωάννης 

Συκουτρής (Σµύρνη 1901 - Aθήνα 1937)», Ύλαντρον 3(2002)130-132· Aρ. 

Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 413-414. 

4. Mάνου Aλευρά, «Στην Kύπρο», Nέα Eστία 63(1958)551. 
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περιέλαβε στις σελίδες του σηµαντικές λαογραφικές, φιλολογικές και ιστορικές 

µελέτες, αρκετές από τις οποίες, τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια της κυκλοφορίας 

του, υπογράφονται από τον ίδιο τον Συκουτρή5. 

 Ο Mικρασιάτης φιλόλογος αφίχθη στην Κύπρο, µετά από σχετική εισήγηση 

του πλέον αγαπηµένου του διδασκάλου στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου 

Aθηνών, Σίµου Μενάρδου (1871-1933)6, τον Oκτώβριο του 1922, για να εργαστεί 

στο Παγκύπριο Iεροδιδασκαλείο της Λάρνακας7. Παρέµεινε στο νησί µέχρι τον 

Μάιο του 19248 και κατά το σύντοµο αυτό χρονικό διάστηµα περιηγήθηκε, συνήθως 

                                                
5. Για την εµπλοκή του Συκουτρή στην έκδοση των «Κυπριακών Χρονικών» βλ. 

Μύρωνος Χριστοφίδη, «Τα "Κυπριακά Χρονικά" της Λάρνακος και η εν γένει ζωή 

και σταδιοδροµία των», Κυπριακά Χρονικά 57(1967)58-60, 58(1967)127-132· Φοίβου 

Σταυρίδη, «O Nεοκλής Γ. Kυριαζής και η οµάδα έκδοσης του περιοδικού “Kυπριακά 

Xρονικά” Λάρνακος», Πνευµατική Kύπρος 353-355(1990)147-159· Λευτέρη 

Παπαλεοντίου, Kυπριακά λογοτεχνικά περιοδικά στα χρόνια της αγγλοκρατίας, 

Λευκωσία 2001, σ. 28-29. Για τους Mυλωνά, Πιερίδη  και Kυριαζή βλ. Aρ. 

Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 292-293, 361-362, 194-195, 

αντιστοίχως. 

6. Νικόλαου Τωµαδάκη, «Ο Ιωάννης Συκουτρής ως Βυζαντινολόγος», Νέα Εστία 

104(1978)1431. Για τον Μενάρδο βλ. Αριστείδη Κουδουνάρη, Βιογραφικόν Λεξικόν 

Κυπρίων, ό.π., σ. 261-262. Ας σηµειωθεί, ότι ο Συκουτρής δηµοσίευσε ειδική 

µονογραφία για τον Μενάρδο. Βλ. Ιωάννη Συκουτρή, «Σίµος Μενάρδος», Αθηνά 

45(1933)295-330 [= Ιωάννου Συκουτρή, Μελέται και Άρθρα, επιµ. Νάσου Δετζώρζη, 

Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας, Ίδρυµα Σχολής 

Μωραΐτη, Αθήνα 1956, φωτοαναστατική ανατύπωση Aθήνα 1982, σ. 329-345]. 

7. O µήνας άφιξής του στην Kύπρο διασώθηκε σε συστατική επιστολή, που 

επέδωσε στον πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής του Iεροδιδασκαλείου, 

Mητροπολίτη Nικόδηµο Mυλωνά. Bλ. Φ. Σταυρίδη, «O Nεοκλής Γ. Kυριαζής», ό.π., 

σ. 147. 

8. Για την αναχώρησή του από την Kύπρο αναφέρονται δύο, τουλάχιστον, 

δηµοσιεύµατα στον τύπο της εποχής: «Διά τÉς αéτÉς εéκαιρίας (τοÜ ΣυµβατικοÜ) 

àναχωρεÖ ε¨ς  \Aθήνας ï àκαταπόνητος πράγµατι καθηγητής τÉς φιλολογίας ε¨ς τό 

^IεροδιδασκαλεÖον κ. \Iωάννης \Aντιφ΅ν ΣυκουτρÉς, µέλλων νά λάβFη •ποτροφίαν 

τοÜ \EθνικοÜ Πανεπιστηµίου, διά περαιτέρω σπουδάς ε¨ς Γερµανίαν. Tόν κάλλιστον 

âπιστήµονα συγχαίροµεν θερµ΅ς, διά τήν τιµητικήν •ποτροφίαν, εéχόµενοι ε¨ς 
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οδοιπορώντας, το µεγαλύτερο µέρος του, συλλέγοντας πολλές και αθησαύριστες 

πτυχές της ιστορίας και του λαϊκού του πολιτισµού, που δηµοσίευσε µε την 

απαραίτητη τεκµηρίωση στα «Κυπριακά Χρονικά»9 και στον τύπο της εποχής. 

Δαπάνησε δε τον υπόλοιπο χρόνο του µελετώντας στην πλουσιότατη βιβλιοθήκη 

του Λουκή Πιερίδη, όπου αφιέρωνε πολλές από τις βραδυνές ώρες του10. 

 Οι «κυπριακές» εργασίες του Συκουτρή ξεπερνούν τις εξήντα και 

επιβάλλεται να συγκεντρωθούν σε τόµο και να επανεκδοθούν, ώστε να καταστεί 

ευκολότερη η αξιοποίησή τους11. Ας σηµειωθεί, ότι πρόσφατα κυκλοφόρησαν σε 

ελληνική µετάφραση τα γερµανόγλωσσα δηµοσιεύµατά του σε δύο τόµους από το 

                                                                                                                                                   
αéτόν πÄσαν εéδοκίµησιν». Βλ. Kυπριακός Φύλαξ, 14.5.1924. «^O âν τ΅ Παγκυπρίω 

^Iεροδιδασκαλείω καθηγητής τÉς φιλολογίας κ. I.A.Γ. ΣυκουτρÉς àναχωρεÖ ε¨ς 

\Aθήνας, µεταβαίνων âκεÖθεν ε¨ς Γερµανίαν, χάριν àνωτέρων σπουδ΅ν, ½ς 

•πότροφος τοÜ \EθνικοÜ Πανεπιστηµίου, âπαξίως τÉς παραδειγµατικÉς 

µελετηρότητος καί τÉς àξιολόγου πνευµατικÉς δράσεώς του». Βλ. Nέον Έθνος, 

17.5.1924. 

9. Ο Μιχαήλ Γ. Μιχαηλίδης, «Νεοκλής Γ. Κυριαζής (1877-1956)», Κυπριακαί 

Σπουδαί 46(1982)33-35, κατέταξε τις εργασίες του Συκουτρή στα «Κυπριακά 

Χρονικά» σε τριάντα τρεις ενότητες. 

10. Για τις επισκέψεις του στη βιβλιοθήκη Πιερίδη γίνεται αναφορά σε χειρόγραφο 

του Νεοκλή Κυριαζή (βλ. Φ. Σταυρίδη, «O Nεοκλής Γ. Kυριαζής», ό.π., σ. 149), στις 

αναµνήσεις του φίλου του Μάνου Αλευρά («Στην Kύπρο», ό.π., σ. 551), και αλλού. 

11. Για τον κατάλογο των δηµοσιευµάτων του, όπου και τα κυπριακής 

θεµατογραφίας, βλ. Ιωάννου Συκουτρή, Μελέται και Άρθρα, ό.π., σ. 637-652. 

Eπίσης, βλ. Φοίβου Σταυρίδη - Λευτέρη Παπαλεοντίου - Σάββα Παύλου, 

Βιβλιογραφία Κυπριακής Λογοτεχνίας (Από τον Λεόντιο Μαχαιρά έως τις µέρες 

µας), Λευκωσία 2001, σ. 489-490· Nίκου Παναγιώτου, Eλλάδος Kάτοπτρον, τ. Γ΄, 

Λευκωσία 2004, σ. 970-973 και τ. Z΄, Λευκωσία 2004, σ. 3175-3179, όπου 

παρατίθεται βιβλιογραφία µελετών για τον Συκουτρή και τη σχέση του µε την 

Kύπρο. Για την αναγκαιότητα της έκδοσης του περί Kύπρου έργου του και την 

κριτική αποτίµησή του βλ. Σάββα Παύλου, «Για τον Συκουτρή και την Kύπρο», 

Παρουσία 2(1995)22-23· Του ιδίου, «Συκουτρής και κυπριακή αγνωµοσύνη», 

Σηµερινή, 22.9.1997. 
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Μορφωτικό Ίδρυµα της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος12, γεγονός που 

υπογραµµίζει, µαζί µε τις άλλες εκδόσεις, που πραγµατοποιήθηκαν τελευταία για 

τη ζωή και το έργο του, το συνεχές ενδιαφέρον, που υπάρχει για τον τραγικό 

Μικρασιάτη φιλόλογο13. Ανάµεσα στα δηµοσιεύµατα αυτά περιλαµβάνεται και το 

σχετικό µε την Κύπρο «Ισοκράτους Ευαγόρας»14, που αποτελούσε, σύµφωνα µε 

µελετητή του έργου του, «προσφιλές κυπριακό του θέµα»15. 

 Ωστόσο, πρέπει να επισηµανθεί το γεγονός, ότι από τα κείµενά του για το 

νησί απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά σε ζητήµατα, που σχετίζονται µε την 

κυπριακή ελευθερία, όπως για παράδειγµα το Οκτωβριανό κίνηµα του 1931 ή τα 

καταπιεστικά µέτρα της περιόδου της Παλµεροκρατίας. Mία από τις λιγοστές 

«πολιτικές» αναφορές του είναι σε παραποµπή µελέτης του για τον Μενάρδο, 

όπου σηµείωσε ότι επρόκειτο για οµιλία που εκφώνησε σε φιλογικό µνηµόσυνο, 

στο οποίο «παρίστατο και ο Μητροπολίτης Κερυνείας Μακάριος, εξόριστος υπέρ 

της ελευθερίας των Κυπρίων υπό των τυράννων»16. Kατά παρόµοιο τρόπο απέφυγε 

επίσης να ασχοληθεί µε το ζήτηµα της Μικρασιατικής καταστροφής και την 

απώλεια για τον Eλληνισµό της γενέτειράς του Σµύρνης, θέλοντας, ίσως, 

συνειδητά να µείνει αποστασιοποιηµένος από τις σύγχρονες για την εποχή του 

πολιτικές εξελίξεις.  

                                                
12. Οι δύο αυτοί τόµοι έχουν τίτλο: Ιωάννη Συκουτρή (επιµ. - µετάφρ. Δανιήλ Ιακώβ 

- Αντώνη Ρεγκάκου), Μελέτες και Άρθρα. Τα γερµανόγλωσσα δηµοσιεύµατα, τ. Α΄, 

Αθήνα 2001· Ιωάννη Συκουτρή (µετάφρ. Ηλία Τσιριγκάκη - επιµ. Δανιήλ Ιακώβ), 

Μελέτες και Άρθρα. Τα γερµανόγλωσσα δηµοσιεύµατα, τ. Β΄, Αθήνα 2003. 

13. Ενδεικτικά βλ. την πολυσέλιδη επανέκδοση µέρους των έργων του από τις 

εκδόσεις «Κάκτος» µε τίτλο: Ιωάννη Συκουτρή, Εκλογή έργων, Αθήνα 1997, καθώς 

και τη µελέτη για τη ζωή του, που έγραψε ο Διονύσιος Αλικανιώτης, Ιωάννης 

Συκουτρής. Η ζωή του 1901-1937, Αθήνα 2008. 

14. H εργασία αυτή µεταφράστηκε πρόσφατα από τα γερµανικά στα ελληνικά. Bλ. 

Ιω. Συκουτρή (µετάφρ. Ηλία Τσιριγκάκη - επιµ. Δανιήλ Ιακώβ), Μελέτες και Άρθρα, 

ό.π., σ. 15-58. 

15. Σωκράτη Kουγέα, «O Φιλόλογος», στον τόµο: Ιω. Συκουτρή, Μελέται και Άρθρα, 

ό.π., σ. 21. 

16. Ιω. Συκουτρή, «Σίµος Μενάρδος», ό.π., σ. 295 [= Μελέται και Άρθρα, ό.π., σ. 

329]. 
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 Ο Συκουτρής αφιέρωσε πολύτιµο χρόνο από την παραµονή του στην Κύπρο 

στη διδασκαλία των αρχαίων και νέων ελληνικών, καθώς και της Εισαγωγής στη 

Φιλοσοφία και την Ιστορία της Τέχνης στους µαθητές του Παγκύπριου 

Ιεροδιδασκαλείου17, όπου υπήρξε ο πλέον διακεκριµένος από τους καθηγητές 

του18. Παράλληλα, κατάφερε να αποτελέσει, µε τη νεανική του ορµή και την έφεσή 

του για πνευµατική δηµιουργία, τον κινητήριο µοχλό σειράς εκδηλώσεων και 

δραστηριοτήτων και να αφήσει ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στην πνευµατική ζωή 

του νησιού. 

 Τον Nοέµβριο του 1922, ένα δηλαδή µήνα µετά την άφιξή του στην Κύπρο, ο 

νεαρός φιλόλογος ίδρυσε τον Φιλολογικό και Ψυχαγωγικό Σύλλογο «Όµιλος 

Nέων», ο οποίος είχε κύριο στόχο να πραγµατοποιεί τακτικές εβδοµαδιαίες 

συγκεντρώσεις για τα µέλη του, µε συζητήσεις για διάφορα φιλολογικά και 

επιστηµονικά θέµατα. Όπως αναφέρεται σχετικά, ο Συκουτρής ανέλαβε πρόεδρος 

του Οµίλου και η πρώτη δηµόσια διάλεξη που διοργάνωσε, στα τέλη του 

Ιανουαρίου του 1923, είχε θέµα τις τελευταίες ηµέρες της Eνετοκρατίας στην 

Kύπρο και οµιλητή τον Μητροπολίτη Nικόδηµο19. Παρόµοιες διαλέξεις διοργάνωσε 

και ο «Φιλολογικός Όµιλος Λάρνακας», που, πιθανότατα, αποτελεί µετεξέλιξη του 

προηγούµενου Οµίλου, αν  δεν πρόκειται για τον ίδιο Όµιλο, του οποίου το όνοµα 

                                                
17. Για την περίοδο της διδασκαλίας του στο Ιεροδιδασκαλείο βλ.  M. Aλευρά, 

«Στην Kύπρο», ό.π., σ. 550-554. Eπίσης βλ. Πέτρου Παπαπολυβίου, «Kαθηγητές “εξ 

Eλλάδος“ στην αγγλοκρατούµενη Kύπρο», στον τόµο: Polyptychon / Πολύπτυχον. 

Homanaje a Ioannis Hassiotis - Aφιέρωµα στον Iωάννη Xασιώτη, Γρανάδα 2008, σ. 

523. 

18. Βενέδικτου Εγγλεζάκη, «Η Εκκλησία Κύπρου από το 1878 µέχρι το 1955», στον 

τόµο: Δήµου Λευκωσίας, Κυπριακά 1878-1955, Λευκωσία 1986, σ. 47 [=  Είκοσι 

µελέται διά την Εκκλησίαν της Κύπρου (4ος έως 20ός αιών), Αθήνα 1996, σ. 595]. 

19. Bλ. Hµερήσιος Kήρυξ, 24/6.2.1923, όπου δηµοσιεύεται επιστολή του για τους 

σκοπούς του Οµίλου, µε σαφή αναφορά στην «προ διµήνου ίδρυσή του». Η 

επιστολή αυτή αναδηµοσιεύτηκε στο µελέτηµα: Κωστή Κοκκινόφτα, 

«Αθησαύριστες µαρτυρίες για τη διαµονή του Συκουτρή στην Κύπρο», 

Μικροφιλολογικά 24(2008)33-34. Για την ίδρυση του Oµίλου βλ. επίσης Nέον 

Έθνος, 21/3.2.1923, όπου σηµειώνεται ότι πρόεδρός του ήταν ο Συκουτρής, 

γραµµατέας ο Κ.Γ. Λυσιώτης και ταµίας ο Μ.Ι. Χαχολιάδης. 
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παρουσιάζεται συντετµηµένο στα σχετικά δηµοσιεύµατα του τύπου της εποχής. 

Μία από τις διαλέξεις, µε τίτλο «Περί Kρατισµού», δόθηκε από τον ίδιο, τον Mάρτιο 

του 1923, και προκάλεσε αντιδράσεις, αφού κατηγορήθηκε έµµεσα για υιοθέτηση 

της αναρχικής ιδεολογίας20. Όπως γνωρίζουµε από άλλες πηγές, στις διαλέξεις 

αυτές συµµετείχαν, ανάµεσα σε άλλους, και οι Τεύκρος Ανθίας, Ξάνθος Λυσιώτης 

και Παύλος Βαλδασερίδης21.  

 Από τις υπόλοιπες διαλέξεις του έχουν επισηµανθεί στον τύπο της εποχής 

αυτές, που διοργάνωσαν τα εκπαιδευτήρια της Λάρνακας στο Eυρυβιάδειο 

Παρθεναγωγείο, στις 30 Iανουαρίου 1924, µε την ευκαιρία της επετείου των 

ελληνικών γραµµάτων, µε θέµα «O Πατριάρχης Kωνσταντινουπόλεως Γεράσιµος 

                                                
20. «TFÉ παρελθούσFη KυριακFÉ ½µίλησεν âν τFÉ α¨θούσFη Παπαδοπούλου ï καθηγητής 

τοÜ ^Iεροδιδασκαλείου κ. I. ΣυκουτρÉς. ^O àγορητής ½µίλησε µετά γλαφυρότητος, 

àτυχ΅ς ¬µως •πεστήριξε πολλάς αéτόχρηµα àναρχικάς θεωρίας µερικ΅ν 

παραδοξολόγων κοινωνιολόγων». Bλ. Eλευθερία 14.3.1923. Στα δηµοσιεύµατα 

άλλων εφηµερίδων, όµως, η διάλεξη επαινείται ή απλώς αναφέρεται, χωρίς 

περαιτέρω σχόλια: «^Yπό πλήρους âπιτυχίας âστέφθη ™ προαγγελθεÖσα ëσπερίς 

•πέρ τοÜ ταµείου τ΅ν Ποδοσφαιρικ΅ν ^Oµίλων τÉς πόλεως. ^O κ. ΣυκουτρÉς 

öκαµεν ½ραίαν διάλεξιν, τήν ïποίαν âπηκολούθησαν âκλεκταί àπαγγελίαι, ôσµατα 

καί χοροί». Βλ. Hµερήσιος Kήρυξ, 13.3.1923, «Mετά µακράν διακοπήν 

âπανελήφθησαν τό àπόγευµα τÉς παρελθούσης KυριακÉς, âν τ΅ θεάτρω ™ 

"Mέλισσα", αî •πό τοÜ παρ’ ™µÖν "ΦιλολογικοÜ ^Oµίλου" διοργανούµεναι δηµόσιαι 

διαλέξεις. ^Oµιλητής qτο ï âκ τ΅ν καθηγητ΅ν τοÜ ^Iεροδιδασκαλείου κ. I. 

ΣυκουτρÉς, ¬στις ½µίλησε διά µακρ΅ν "Περί KρατισµοÜ", •ποστηρίξας τάς θεωρίας 

µερικ΅ν κοινωνιολόγων περί τοÜ κράτους, ½ς àπορροφ΅ντος τάς δυνάµεις τοÜ 

öθνους καί âµποδίζοντος τό ôτοµον ε¨ς τήν àνάπτυξίν του». Βλ. Kυπριακός Φύλαξ, 

14.3.1923. Για τις αντιδράσεις, που προκάλεσε η διάλεξη αυτή βλ. Κωστή 

Κοκκινόφτα, «Αντιπαραθέσεις του Συκουτρή στην Κύπρο», Μικροφιλολογικά 

19(2006)31, όπου επισηµαίνεται ότι παρέµεινε αδηµοσίευτη και, µάλλον, πρέπει να 

θεωρείται οριστικά απωλεσθείσα. 

21. Κώστα Νικολαΐδη, Τεύκρος Ανθίας, Αθήνα 2001, σ. 83. Για τους Ανθία, Λυσιώτη 

και Βαλδασερίδη βλ. Αρ. Κουδουνάρη, Βιογραφικόν Λεξικόν Κυπρίων, ό.π., σ. 30-

31, 234, 43-44, αντιστοίχως. 
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Γ΄ (1794-1797) ο Kύπριος»22 και στη Λεµεσό, τον Aπρίλιο του 1924, που 

πραγµατοποιήθηκε µετά από πρόσκληση του συλλόγου των «Mουσών», µε θέµα «H 

ποίησις εν Kύπρω επί Φραγκοκρατίας»23. 

 Ο Συκουτρής δηµοσίευσε επίσης µεγάλο αριθµό βιβλιοκριτικών, κυρίως στα 

«Κυπριακά Χρονικά», όπως για το βιβλίο του συνάδελφού του, καθηγητή της 

θεολογίας στο Παγκύπριο Ιεροδιδασκαλείο, Aρχιµανδρίτη Mακάριου Mαχαιριώτη 

(1885-1941), το οποίο θεωρούσε απλοϊκό στη σύνθεση και χωρίς επιστηµονικές 

βάσεις και πρωτότυπη σκέψη24, και την επικριτική για τα θεατρικά έργα «H κόµησσα 

                                                
22. «^Eλληνοπρεπ΅ς καί âφέτος ëωρτάσθη χθές, âπί τFÉ âπετείω τ΅ν Tρι΅ν Mεγάλων 

^Iεραρχ΅ν, ™ σεµνή ëορτή τ΅ν Γραµµάτων •πό τ΅ν ^Eλληνικ΅ν \Eκπαιδευτηρίων 

τÉς πόλεως, âν τFÉ µεγάλFη α¨θούσFη τοÜ Eéρυβιαδείου Παρθεναγωγείου. 

\Aπηγγέλθησαν âπίκαιρα ποιήµατα καί âψάλησαν διάφορα ôσµατα •πό µαθητ΅ν καί 

µαθητρι΅ν, τόν πανηγυρικόν δέ εrπεν ï âν τ΅ ^Iεροδιδασκαλείω Kαθηγητής τÉς 

Φιλολογίας κ. I. ΣυκουτρÉς, ïµιλήσας "Περί τοÜ Kυπρίου Πατριάρχου τÉς 

Kωνσταντινουπόλεως Γερασίµου"». Bλ. Kυπριακός Φύλαξ, 13.2.1924. H διάλεξη 

αυτή δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Nέον Έθνος, ηµερ. 16 Φεβρουαρίου 1924. 

23. «Tήν παρελθοÜσαν Kυριακήν, προσκληθείς, ½µίλησεν âν τ΅ Θεάτρω 

Xατζηπαύλου, περί κυπριακÉς ποιήσεως âπί Φραγκοκρατίας, ï µελετηρότατος âν τ΅ 

âν Λάρνακι ^Iεροδιδασκαλείω καθηγητής τÉς φιλολογίας κ. I. ΣυκουτρÉς, 

àναγνώσας καί µερικά àριστουργηµατικά καί ε¨ς τούς πλείστους ôγνωστα κυπριακά 

δηµοτικά τραγούδια, τά ïποÖα συνέλεξε διά τ΅ν àνά τά χωρία τÉς Kύπρου 

λαογραφικ΅ν µελετ΅ν του, καθώς καί ποιήµατα Kυπρίων ποιητ΅ν àκµασάντων ε¨ς 

τήν προρρηθεÖσαν âποχήν, àληθινόν ποιητικόν θησαυρόν διά τήν Kύπρον. Tήν 

φωτεινήν διάλεξιν τοÜ εéφραδοÜς ïµιλητοÜ âκάλυψαν ζωηρότατα τά 

χειροκροτήµατα τοÜ πυκνοÜ àκροατηρίου». Βλ. Σάλπιγξ, 25.4.1924. Eπίσης 

περιγραφή της ίδιας διάλεξης και σχετικά σχόλια δηµοσίευσαν οι τοπικές 

εφηµερίδες Aλήθεια, 18.4.1924 και Kήρυξ, 24.4.1924. H διάλεξη αυτή 

δηµοσιεύτηκε σε συνέχειες στην εφηµερίδα Aλήθεια, 25.4.1924, 2.5.1924, 

9.5.1924, και αναδηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Σηµείο 4(1996)105-113. 

24. I. A. Γ. Συκ[ουτρή], «Mακαρίου Mαχαιριώτου, A΄. H µέλλουσα να συγκληθή 

Oικουµενική των Oρθοδόξων Eκκλησιών Σύνοδος και αι Eκκλησιαστικαί 

µεταρρυθµίσεις, B΄. Tο Πανορθόδοξον Συνέδριον», Kυπριακά Xρονικά 2(1924)89-

91. Για τις αντιδράσεις που προκάλεσε βλ. Κ. Κοκκινόφτα, «Αντιπαραθέσεις 
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ζητιάνα» και «Oι επιστήµονες» της Iουλίας Περιστιάνη. Aκόµη δηµοσίευσε τις 

θετικές βιβλιοκρισίες για την ποιητική συλλογή του Δ.M. Δηµητριάδη «Bήµατα στη 

χλόη» και για την ποίηση του Δηµήτρη Λιπέρτη (1866-1937), όπου, όµως, 

υποβάθµισε την κυπριακή ποιητική παράδοση και χαρακτήρισε άστοχα τον Bασίλη 

Mιχαηλίδη ως «εξευγενισµένο ποιητάρη», γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις 

από τους Γιάννη Λεύκη (1889-1991) και Αντώνη Ιντιάνο (1899-1968), στις οποίες ο 

Μικρασιάτης φιλόλογος απάντησε µε εκτενή αρθρογραφία25. 

 Επίσης, διαπιστώνοντας το κενό που υπήρχε στο ζήτηµα της 

συστηµατικότερης και εγκυρότερης συλλογής λαογραφικού υλικού, εξέδωσε, τον 

Oκτώβριο του 1923, το τοµίδιο «Oδηγίαι προς συλλογήν γλωσσικού και 

λαογραφικού υλικού», το οποίο, σύµφωνα µε σχετική γνωστοποίηση, θα έστελλε 

δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόµενο26. Ακόµη, βοήθησε τους µαθητές του 

Ιεροδιδασκαλείου να αρχίσουν να καταρτίζουν λαογραφικές συλλογές, έτσι ώστε 

                                                                                                                                                   
Συκουτρή στην Κύπρο», ό.π., σ. 32. Για τον Μακάριο Μαχαιριώτη βλ. Αρ. 

Κουδουνάρη, Βιογραφικόν Λεξικόν Κυπρίων, ό.π., σ. 240. 

25. I. A. Γ. Συκ[ουτρή], «Iουλίας I. Περιστιάνη, H κόµησσα ζητιάνα, δράµα εις 

πράξεις εξ µετά κωµωδίας. Oι επιστήµονες, εις πράξεις δύο», Kυπριακά Xρονικά 

1(1923)278-279· «Δηµ. M. Δηµητριάδη, Bήµατα στη χλόη» Kυπριακά Xρονικά 

1(1923)164· «Δ.Θ. Λιπέρτη, Tζιυπριώτικα Tραούδκια», Kυπριακά Xρονικά 

1(1923)305-308. Για τις αντιδράσεις που προκάλεσε και αναφορά στην 

αρθρογραφία των Λεύκη και Ιντιάνου και στις απαντήσεις του Συκουτρή βλ. Κ. 

Κοκκινόφτα, «Αντιπαραθέσεις Συκουτρή στην Κύπρο», ό.π., σ. 32. Ας σηµειωθεί, ότι 

ο Λεύκης συγκέντρωσε αργότερα τα κείµενά του και τα αναδηµοσίευσε σε 

ξεχωριστή έκδοση. Bλ. Γιάννη Λεύκη, Aπ’ αφορµή µια κριτική του καθηγητή I. 

Συκουτρή, Λεµεσός 1966. Για τους Λεύκη και Ιντιάνο βλ. Αρ. Κουδουνάρη, 

Βιογραφικόν Λεξικόν Κυπρίων, ό.π., σ. 221, 136, αντιστοίχως. 

26. «Xρονικά», H Aγωγή 3/(50-51)(1923)16 (ηµερ. 1/14.7.1923). Το βιβλιαράκι αυτό 

αποτέλεσε το πρώτο Δηµοσίευµα των «Κυπριακών Χρονικών». Ακολούθησε, ως 

δεύτερο Δηµοσίευµα, το εκτενέστερο έργο του Συκουτρή µε τίτλο: Έκθεσις της 

Kριτικής Eπιτροπείας του A΄ Φιλολογικού Διαγωνισµού της A.M. του 

Aρχιεπισκόπου Kύπρου κ.κ. Kυρίλλου Bασιλείου του από Kερυνείας, Λευκωσία 

1924. Tο έργο αυτό επανεκδόθηκε, το 2003, από τις εκδόσεις «Aιχµή» µε πρόλογο 

του υπογράφοντος. 
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να καταστούν καλοί µελετητές του λαϊκού βίου στη διδασκαλική τους ζωή27, 

γεγονός για το οποίο επαινέθηκε, τον Oκτώβριο του 1923, από ανώνυµο 

αρθρογράφο εφηµερίδας της εποχής, που διαπίστωνε ότι τόσο οι µαθητές του, όσο 

και παλαιότεροι απόφοιτοι, είχαν αρχίσει να δηµοσιεύουν, κατά το παράδειγµά του, 

πρωτότυπες λαογραφικές εργασίες28. Δηµοσίευσε επίσης σχετικά κείµενα, όπως το 

πολύ σηµαντικό «Χαρακτηρισµοί και πειράγµατα χωρίων εν Κύπρω»29, καθώς και 

βιβλιοκρισίες και σχόλια γύρω από διάφορα κυπρολογικά θέµατα, που αποτελούν 

έµπρακτη απόδειξη της αποφασιστικής συµβολής του στην προώθηση των 

λαογραφικών σπουδών στο νησί30. 

 Ακόµη, ο Συκουτρής εργάστηκε για τη συγκρότηση βιβλιογραφίας «των περί 

Kύπρου γραφέντων βιβλίων ή εν γένει δηµοσιευµάτων οπουδήποτε» και «των εν 

Kύπρω και υπό Kυπρίων, εν Kύπρω ή αλλαχού εκδοθέντων βιβλίων πάσης 

φύσεως», για την οποία δεν παρέλειψε να ενηµερώσει σε επιστολή του, 

ηµεροµηνίας 2 Δεκεµβρίου 1922, την Όλγα Κοµνηνού31. Σε µεταγενέστερο χρόνο 

ανακοίνωσε, «µέσω κοινού φίλου», την προθυµία του να συνεργαστεί µε τον 

                                                
27. Ι. Α. Γ. Συκ(ουτρή), «Σύµµεικτα λαογραφικά», Kυπριακά Xρονικά 1(1923)206. 

28. Bλ. Hµερήσιος Kήρυξ, 27.10.1923. Επίσης βλ. Κ. Κοκκινόφτα, «Αθησαύριστες 

µαρτυρίες», ό.π. σ. 33, όπου παρατίθεται απόσπασµα από το σχετικό δηµοσίευµα, 

συντάκτης του οποίου είναι, πιθανότατα, ο διευθυντής της εφηµερίδας, Λεωνίδας 

Παυλίδης (1893-1957). Για τον τελευταίο βλ. Αρ. Κουδουνάρη, Βιογραφικόν 

Λεξικόν Κυπρίων, ό.π., σ. 339. 

29. Ιω. Αντιφών Γ. Συκουτρής, «Χαρακτηρισµοί και πειράγµατα χωρίων εν Κύπρω», 

Κυπριακά Χρονικά 1(1923)44-50, 78-84. 

30. Για το λαογραφικό έργο του Συκουτρή και τη σηµασία του βλ. Χρύσανθου 

Κυπριανού, «Η Λαογραφία και τα "Κυπριακά Χρονικά"», Ελευθερία, 22.1.1969 [= 

Λαογραφικό Απάνθισµα, Λευκωσία 1989, σ. 33, παράρτηµα του περιοδικού 

Λαογραφική Κύπρος, τ. 39ος, Λευκωσία 1989, και ανάτυπο]· Kύπρου Xρυσάνθη, «O 

Iωάννης Συκουτρής και η κυπριακή λαογραφία», στον τόµο: Xρύσανθου Kυπριανού 

(επιµ.), Συµπόσιον Λαογραφίας, Λευκωσία 1972, σ. 19-21· Κώστα Πιλαβάκη, 

«Μελετώντας τη Λαογραφία της αγαπηµένης Κύπρου», Νέα Εποχή 1(1959)43 [= 

Από το πέρασµα ενός εκπαιδευτικού, Λευκωσία 1967, σ. 126]. 

31. Φάνη Kακριδή (επιµ.), Γράµµατα του Iωάννη Συκουτρή από την Kύπρο (1922-

1924), Aθήνα 2008, σ. 78-79. 
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Κυριαζή για την ολοκλήρωσή της. Ο τελευταίος, όµως, είχε στο µεταξύ προωθήσει 

στο τυπογραφείο την έκδοση δικής του σχετικής εργασίας και επέκειτο η 

κυκλοφορία της, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη την υλοποίηση της πρότασης 

του Μικρασιάτη φιλολόγου32. Τα δελτία της βιβλιογραφίας του, που ανέρχονταν 

στα 1071, ο Συκουτρής παρέδωσε το 1935, για επεξεργασία και έκδοση, στον 

φοιτητή της νοµικής Eυάγγελο Λουίζο (1913-1993), ο οποίος τα κατέθεσε στη 

Δηµοτική Bιβλιοθήκη Aµµοχώστου33, για να χαθούν κατά την κατάληψη της πόλης 

από τα τουρκικά στρατεύµατα εισβολής του 1974. 

 O Συκουτρής υπήρξε ακόµη, το 1924, ο εισηγητής της κριτικής επιτροπής, 

στην οποία συµµετείχαν επίσης ο Mητροπολίτης Kιτίου Nικόδηµος, ως πρόεδρος, 

και ο Γεώργιος Mαρκίδης (1882-1970), ως µέλος, στον Πρώτο Φιλολογικό 

Διαγωνισµό, που προκήρυξε ο Aρχιεπίσκοπος Κύπρου (1916-1933) Kύριλλος Γ΄ µε 

θέµα την ιστορία των ελληνικών γραµµάτων στην Kύπρο κατά την Tουρκοκρατία 

(1571-1878)34. Στον διαγωνισµό αυτό συµµετείχαν µόνο δύο συγγραφείς, οι Λοΐζος 

Φιλίππου (1895-1950) και Iερώνυµος Περιστιάνης (1870-1931), µε εκτενή έργα, τα 

οποία ο χαλκέντερος και οξυδερκής νεαρός φιλόλογος µελέτησε επισταµένα και 

έκρινε µε τη χαρακτηριστική εξονυχιστική πρακτική του στην πολυσέλιδη «Έκθεση 

της Kριτικής Επιτροπείας», που, όπως έχει αναφερθεί, κυκλοφόρησε το ίδιο έτος 

σε αυτοτελή τόµο. 

 Σύµφωνα µε την κριτική επιτροπή, το πρώτο βραβείο απονεµήθηκε στον 

Φιλίππου, γεγονός, όµως, που δεν βρήκε σύµφωνο τον Περιστιάνη, ο οποίος 

διαµαρτυρήθηκε έντονα και επέκρινε διά του τύπου τον Συκουτρή. Ακολούθησαν 

δηµοσιεύµατα από τον παλαιό απόφοιτο του Iεροδιδασκαλείου Νέαρχο Κληρίδη 

(1892-1967), ο οποίος υποστήριξε τον Μικρασιάτη φιλόλογο, καθώς και από τον 

έτερο των συµµετεχόντων στον Διαγωνισµό, Λοΐζο Φιλίππου, αφού οι κατηγορίες 

για µεροληψία της κριτικής επιτροπής µείωναν την αξία του έργου του, µε 

αποτέλεσµα ο Περιστιάνης να απαντήσει και να συντηρηθεί η γενικότερη 

αντιπαράθεση. 

                                                
32. Νεοκλή Κυριαζή, Κυπριακή Βιβλιογραφία, Λάρνακα 1935, σ. 4. 

33. K. Kύρρη, «O Iωάννης Συκουτρής και η Kύπρος», ό.π., σ. 434-435. Για τον 

Λουίζο βλ. Αρ. Κουδουνάρη, Βιογραφικόν Λεξικόν Κυπρίων, ό.π., σ. 231. 

34. Για τους Κύριλλο Γ΄ και Μαρκίδη βλ. Αρ. Κουδουνάρη, Βιογραφικόν Λεξικόν 

Κυπρίων, ό.π., σ. 199, 247-248, αντιστοίχως. 
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 Ωστόσο, αµφότεροι Φιλίππου και Περιστιάνης, όταν εξέδωσαν το 1930 το 

έργο τους, έλαβαν σοβαρά  υπόψη τους τις παρατηρήσεις του Συκουτρή και 

συµπλήρωσαν τα κενά των εργασιών τους, διασώζοντας µοναδικές πτυχές της 

ιστορίας της κυπριακής εκπαίδευσης, ιδίως του 19ου αιώνα, αναγνωρίζοντας έτσι 

έµπρακτα τη µεγάλη συµβολή του την ανάπτυξη της ιστορικής έρευνας στο νησί35. 

Ειδικότερα, ο Περιστιάνης αποσιώπησε την πικρία του και σε αρκετές περιπτώσεις, 

για να τεκµηριώσει τα όσα αναφέρει, παρέπεµψε στην «Έκθεση» του Συκουτρή36. 

 Ας σηµειωθεί, ότι η έκδοση της «Έκθεσης», που πραγµατοποιήθηκε τον 

Νοέµβριο του 1924, µερικούς µήνες µετά που ο Συκουτρής εγκατέλειψε το νησί, 

έγινε δεκτή µε θερµά σχόλια, όπως από τον λόγιο διδάσκαλο Χαράλαµπο 

Παπαδόπουλλο (1882-1962), ο οποίος σηµείωσε, πως «κατά την εν Kύπρω 

βραχείαν διαµονήν του έδειξεν εξαιρετικήν ερευνητικότητα, εις την οποίαν 

οφείλονται πολλαί µελέται του προς διαφώτισιν διαφόρων ιστορικών ζητηµάτων 

της Kύπρου»37. Είναι αξιοσηµείωτο επίσης, ότι ο Mικρασιάτης φιλόλογος δεν είχε 
                                                
35. Για το σκεπτικό βράβευσης βλ. Kήρυξ, 16.5.1924· Φωνή της Kύπρου, 17.5.1924. 

[= I. Aντιφών Γ. Συκουτρής, Έκθεσις της Kριτικής Επιτροπείας, ό.π., σ. 4-5]. Για την 

αντίδραση του Περιστιάνη και τη σχετική αρθρογραφία των Κληρίδη - Φιλίππου  βλ. 

Κ. Κοκκινόφτα, «Αντιπαραθέσεις Συκουτρή στην Κύπρο», ό.π., σ. 32-33. Τα έργα 

των Φιλίππου και Περιστιάνη έχουν τίτλο: Λοΐζου Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα 

εν Kύπρω κατά την περίοδον της Tουρκοκρατίας (1571-1878), Λευκωσία 1930· 

Iερώνυµου Περιστιάνη, Iστορία των ελληνικών γραµµάτων. Aπό της Tουρκικής 

κατακτήσεως µέχρι της Aγγλικής Kατοχής, Λευκωσία 1930. Για τη συµβολή του 

Συκουτρή στην τελική διαµόρφωσή τους βλ. Π. Κιτροµηλίδη, Κυπριακή Λογιοσύνη, 

ό.π., σ. 32-34. 

36. Ενδεικτικά βλ. I. Περιστιάνη, Iστορία των ελληνικών γραµµάτων, ό.π., σ. 192, 

419. 

37. «Xρονικά», Aγωγή 3/1(1924)8 (ηµερ. 29.11.1924). Το σχετικό σχόλιο είναι 

βέβαιο ότι ανήκει στον Xαράλαµπο Παπαδόπουλλο, ο οποίος εξέδιδε το περιοδικό 

και έγραφε τα κείµενα της τρέχουσας επικαιρότητας. Για τον Παπαδόπουλλο βλ. 

Αρ. Κουδουνάρη, Βιογραφικόν Λεξικόν Κυπρίων, ό.π., σ. 321-322. Για τον µήνα 

εκτύπωσης της «Έκθεσης» αναφέρεται σχετικό δηµοσίευµα στον τύπο της εποχής: 

«^Yπό τοÜ περιοδικοÜ "Kυπριακά Xρονικά" âξεδόθη ε¨ς τεÜχος ™ ‰ Eκθεσις τÉς 

KριτικÉς \Eπιτροπείας, διά τά δύο •ποβληθέντα öργα, κατά τόν παρελθόντα 

Φιλολογικόν Διαγωνισµόν τοÜ Mακαριωτάτου». Βλ. Kήρυξ, 15.11.1924. 
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τη δυνατότητα της τελικής διόρθωσης του κειµένου, αφού απουσίαζε από το νησί, 

µε αποτέλεσµα να παρεισφρήσουν σε αυτό µερικές αβλεψίες. 

 Δεν είναι υπερβολή να ειπωθεί, ότι ο Συκουτρής, κατά την παραµονή του στο 

νησί, επισκέφθηκε οδοιπορώντας το µεγαλύτερο τµήµα του, συλλέγοντας 

πληροφορίες για τα µνηµεία και τα έθιµα των κατοίκων. Όπως χαρακτηριστικά 

διέσωσε, προφανώς από αφήγησή του, ο µαθητής του Nάσος Δετζώρτζης, η 

Kύπρος αποτέλεσε γι’ αυτόν, στη δύσκολη περίοδο της ζωής του, κατά την οποία 

βίωνε τις τραγικές συνέπειες της Mικρασιατικής καταστροφής, αναβάπτισµα και 

ανήσυχος, όπως ήταν εκ φύσεως, «διέτρεξε το ελληνικό νησί πεζός απ’ άκρη σ’ 

άκρη, γνώρισε τον τόπο, τους ανθρώπους, τα έθιµά τους, τη γλώσσα τους, τη 

δυστυχία τους» και τονώθηκε από την επαφή του «µε άλλους αλύτρωτους»38. 

 Για τις περιηγήσεις του αυτές αντλούµε σχετικές πληροφορίες από 

διάφορες επιστολές του, όπως µία, ηµεροµηνίας 8 Ιανουαρίου 1923, προς την 

Όλγα Kοµνηνού - Kακριδή, για το ταξίδι που πραγµατοποίησε, τα Xριστούγεννα 

του 1922, ακολουθώντας  το δροµολόγιο Λάρνακα - Λεµεσός - Πάφος - Tρόοδος -  

Mόρφου - Λευκωσία - Λάρνακα39. Από άλλες πηγές γνωρίζουµε ότι σε αυτό τον 

συντρόφευσε µέχρι τη Λεµεσό ο Τεύκρος Ανθίας, που, όµως, εγκατέλειψε στη 

συνέχεια, αφού αδυνατούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της χειµωνιάτικης 

οδοιπορίας40. 

 O Συκουτρής συµµετείχε επίσης στις εκπαιδευτικές εκδροµές των µαθητών 

του Iεροδιδασκαλείου, όπως στις αρχές Aπριλίου 1924, που εξέδραµε µε τους 

                                                
38. Nάσου Δετζώρτζη, «O διδάσκαλος», στον τόµο: I. Συκουτρή, Mελέται και 

Άρθρα, ό.π., σ. 47. 

39. Φ. Kακριδή (επιµ.), Γράµµατα του Iωάννη Συκουτρή, ό.π., σ. 83-90. Για 

εκτενέτερη αναφορά στην περιήγηση αυτή, καρπός της οποίας υπήρξε το πρώτο 

«κυπριακό» του κείµενο, που έγραψε στη Μονή της Τροοδίτισσας και παρέµενε 

µέχρι πρόσφατα άγνωστο, βλ. Κ. Κοκκινόφτα, «Αθησαύριστες µαρτυρίες», ό.π., σ. 

32-36. 

40. Tεύκρου Aνθία, «Γνωριµίες και αναµνήσεις. Δυο ακούραστοι εργάτες των 

Eλληνικών Γραµµάτων: I. Συκουτρής - Π. Nιρβάνας». Bλ. Eλευθερία, 22.12.1937. Το 

απόσπασµα που αναφέρεται στον Συκουτρή αναδηµοσιεύεται στη συνέχεια της 

εργασίας µας. Βλ. Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 9. Για τον Ανθία βλ. Αρ. 

Κουδουνάρη, Βιογραφικόν Λεξικόν Κυπρίων, ό.π., σ. 30-31. 
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τελειόφοιτους στη Λεµεσό, για να επισκεφθούν τα αξιοθέατα της πόλης και το 

αρχαίο θέατρο του Kουρίου41. Ακόµη, πολλές φορές ακολούθησε τον Μητροπολίτη 

Νικόδηµο στις µακρές περιοδείες του στα χωριά της κυπριακής υπαίθρου, όπου του 

παρείχετο η δυνατότητα να επισκεφθεί εγκαταλελειµµένες Μονές και 

αρχαιολογικούς χώρους και να συλλέξει πολύτιµο υλικό. Πιο γνωστή από αυτές 

είναι η περιοδεία του καλοκαιριού του 1923, που διάρκεσε δύο µήνες, όση δηλαδή 

και η θερινή άδειά του από το Ιεροδιδασκαλείο42. Επίσης, είναι γνωστή η µετάβασή 

του, στις αρχές του 1924, µαζί µε τον καθηγητή στο Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας, 

Παναγιώτη Κυδωνόπουλο (1888-1979), στην Κερύνεια, όπου ο λόγιος δικηγόρος 

Σάββας Χρίστης (1887-1973) τους συνόδευσε στο Πέλλα Πάις, γεγονός για το 

οποίο ο Μικρασιάτης φιλόλογος τον ευχαρίστησε µε θερµή επιστολή του, 

ηµεροµηνίας 12 Μαρτίου 192443. 

                                                
41. «\EπιχειροÜντες âκπαιδευτικήν âκδροµήν µέχρι ΛεµεσοÜ, qλθον âνταÜθα, τήν 

προπαρελθοÜσαν Πέµπτην, διά τÉς "\Aλκµήνης", οî µαθηταί τ΅ν δύο àνωτέρων 

τάξεων τοÜ âν Λάρνακι \EµπορικοÜ Λυκείου καί τοÜ ^Iεροδιδασκαλείου, τ FÉ 

συνοδεί÷α τ΅ν καθηγητ΅ν κ.κ. ΣυκουτρÉ, Kυδωνοπούλου καί Φιλώτα. Oî 

âπισκέπται âγένοντο φιλοφρόνως δεκτοί •πό τοÜ κ. Δηµάρχου, τÉς \Eφορείας καί 

τοÜ Γυµνασίου, àφοÜ δέ âπεσκέφθησαν τά σχολεÖα καί τά àξιοθέατα τÉς πόλεως 

âξέδραµαν, µετά τοÜ Γυµνασίου ΛεµεσοÜ, µέχρι Kουρίου. Tό Σάββατον οî µαθηταί 

öστεψαν τό âν Γυµνασίω µνηµεÖον τ΅ν Πεσόντων καί τήν âν τ΅ κήπω προτοµήν 

τοÜ Σώζου καί âπανέκαµψαν δι’ αéτοκινήτων ε¨ς Λάρνακα, àφοÜ öτυχον πάσης 

δυνατÉς περιποιήσεως âκ µέρους τοÜ προσωπικοÜ καί τ΅ν µαθητ΅ν τοÜ 

Γυµνασίου». Βλ. Aλήθεια, 4.4.1924. Επίσης βλ. Σάλπιγξ, 4.4.1924· Nέον Έθνος, 

5.4.1924· Kυπριακός Φύλαξ, 16.4.1924. 

42. Για την περιοδεία αυτή αναφέρεται σε τρεις, τουλάχιστον, επιστολές του στην 

Όλγα Κοµνηνού, µε ηµεροµηνία 20.8.1923, 15.9.1923 και 5.10.1923. Βλ. Φ. Kακριδή 

(επιµ.), Γράµµατα του Iωάννη Συκουτρή, ό.π., σ. 136-137, 153, 169, αντιστοίχως. 

43. Για την επίσκεψή του στην Κερύνεια βλ. Pήνας Kατσελλή, Σάβας Xρίστης - O 

αλλιώτικος, η ζωή και το έργο του, τ. A΄, Λευκωσία 2004, σ. 249. Η επιστολή του 

Συκουτρή προς τον Xρίστη δηµοσιεύτηκε από τη Pήνα Kατσελλή, Σάβας Xρίστης, 

επιλογή από το το έργο του, Λευκωσία 2005, σ. 295. Για τους Κυδωνόπουλο και 

Χρίστη βλ. Αρ. Κουδουνάρη, Βιογραφικόν Λεξικόν Κυπρίων, ό.π., σ. 192, 485-486, 

αντιστοίχως. 
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 Σχετικό σχόλιο για τις περιηγήσεις του σε διάφορα µέρη της Kύπρου 

διέσωσε ο επίσης λόγιος δικηγόρος Νικόλαος Κλ. Λανίτης (1872-1958), ο οποίος 

αναφέρει, ότι µαζί είχαν επισκεφθεί αρκετά χωριά της υπαίθρου, συλλέγοντας 

τραγούδια και καταγράφοντας λέξεις της κυπριακής διαλέκτου. Περιγράφει ακόµη 

τη διαµονή τους, ένα χειµωνιάτικο βράδυ, στο µοναστήρι του Τιµίου Προδρόµου 

στον Μέσα Ποταµό, όπου βρέθηκαν µαζί µε τον Νικόδηµο Μυλωνά και τον Λουκή 

Πιερίδη. Όπως αναφέρει, «φιλολογούντες» γύρω από το τζάκι πέρασαν 

αλησµόνητες ώρες, µέχρι που ξηµέρωσε, οπότε ο Πιερίδης αναφώνησε, 

αστεϊζόµενος, τη φράση «Συκουτέσερις εξηµέρωσε», για να µεταβούν για ύπνο. 

Την άλλη δε ηµέρα αναχώρησαν για τις Πλάτρες, µέσα στο χιόνι, µε τον Συκουτρή 

να του αποκαλύπτει ότι θεωρούσε την Κύπρο πηγή έµπνευσης για πνευµατική 

δηµιουργία44. 

 Για τις περιοδείες του στην Κύπρο αναφέρεται επίσης ο Κωνσταντίνος 

Σπυριδάκις (1903-1976), µικρότερός του κατά ένα έτος στη Φιλοσοφική Σχολή του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών. Όπως σηµειώνει, ο Συκουτρής είχε τη συνήθεια να 

επισκέπτεται αρχαιολογικούς και άλλους χώρους οδοιπορώντας από την περίοδο 

των σπουδών του στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Σύµφωνα µε όσα αναφέρει, οι 

εξορµήσεις αυτές πραγµατοποιούνταν κάθε Κυριακή και είχαν ωφελήσει 

πνευµατικά πολλούς από τους νεαρούς φοιτητές της εποχής, τόσο από τη 

γνωριµία τους µε τα µνηµεία του ελληνικού λαού, όσο και από τις γνώσεις του 

Mικρασιάτη φιλολόγου. Συπληρώνει δε, ότι εξακολούθησε και στην Κύπρο να 

πραγµατοποιεί παρόµοιες εξορµήσεις και να συλλέγει λαογραφικά, ιστορικά και 

                                                
44. «\Hσχολήθη πολύ µέ τήν Kύπρο ï ΣυκουτρÉς. Περιήλθαµεν µαζύ àρκετά µέρη 

τÉς •παίθρου, µαζεύοντες τραγούδια καί λέξεις. ≠Eνα χειµωνιάτικο βράδυ 

ε•ρέθηµεν ε¨ς τόν Mέσα Ποταµόν. E€µεθα 4-5 καί ï Nικόδηµος MυλωνÄς µαζύ µας. 

Γύρω àπό τό τζάκι, φιλολογοÜντες, âπεράσαµεν àλησµόνητες zρες. MÄς ε•ρÉκεν ™ 

αéγή. Kαί τότε äκούσθη τό περίφηµον καλαµποÜρι τοÜ εéφυεστάτου καί 

àλησµονήτου ΛουκÉ Πιερίδη: "Συκουτέσσερις âξηµέρωσεν". Tό πρωΐ µέσα στά 

χιόνια àνεβήκαµεν πεζÉ στές Πλάτρες. "Tί πηγή âµπνεύσεως καί µελέτης εrνε ™ 

Kύπρος", öλεγε πάντα ï ΣυκουτρÉς». Βλ. Nικόλαου Kλ. Λανίτη, «Aναµνήσεις από 

την περασµένην πνευµατική Λάρνακα», Kυπριακά Γράµµατα 178(1950)103. Για τον 

Λανίτη  βλ. Αρ. Κουδουνάρη, Βιογραφικόν Λεξικόν Κυπρίων, ό.π., σ. 212-213. 
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γλωσσολογικά στοιχεία, που επεξεργαζόταν στη συνέχεια και δηµοσίευε στα 

«Κυπριακά Χρονικά»45. 

 Όπως έχει αναφερθεί, ο Συκουτρής αναχώρησε από την Κύπρο τον Μάιο του 

1924. Ωστόσο διατήρησε στενούς δεσµούς µε το νησί και τους ανθρώπους του, 

αρκετοί από τους οποίους έτρεφαν αισθήµατα βαθύτατης εκτίµησης προς το 

πρόσωπό του. Ανάµεσά τους περιλαµβάνονταν και τα µέλη της σχολικής εφορείας 

Αµµοχώστου, που απευθύνθηκαν σε αυτόν µε τηλεγράφηµά τους, ηµεροµηνίας 19 

Ιουνίου 1924, και την παράκληση να βοηθήσει στην εξεύρεση Γυµνασιάρχη για το 

Ελληνικό Σχολείο της πόλης. Ο Συκουτρής προσέγγισε τότε τον επίσης 

Μικρασιάτη και λαµπρό φιλόλογο Δηµήτριο Χαµουδόπουλο (1877-1928), ο οποίος 

αποδέχθηκε την πρότασή του, γεγονός για το οποίο ενηµέρωσε µε τηλεγράφηµά 

του, ηµεροµηνίας 6 Ιουλίου 1924, τα µέλη της σχολικής εφορείας. Πράγµατι, ο 

Χαµουδόπουλος κατήλθε στο νησί και υπηρέτησε στο Ελληνικό Γυµνάσιο 

Αµµοχώστου, µέχρι τον απρόσµενο θάνατό του, το 192846. Επίσης, πολλοί Κύπριοι 

της εποχής παρακολουθούσαν µε ενδιαφέρον την πνευµατική του πορεία και 

ανακοίνωναν τα διάφορα στάδια της επαγγελµατικής του σταδιοδροµίας στον 

τύπο, όπως για παράδειγµα τον Μάρτιο του 1930, όταν διορίστηκε βιβλιονόµος 

στην Ακαδηµία Αθηνών47, ή το καλοκαίρι του 1933, που του προτάθηκε να αναλάβει 

την έδρα της κλασικής φιλολογίας στο Πανεπιστήµιο της Πράγας48. 

                                                
45. «^O περί αéτόν φιλολογικός κύκλος τ΅ν συµφοιτητ΅ν αéτοÜ µετεÖχε τ΅ν 

âξορµήσεων τούτων καί πολλά èφελήθη âξ αéτ΅ν. Σχεδόν καθ’ ëκάστην Kυριακήν 

διεξήγοντο αî âξορµήσεις αyται, πολλαί τ΅ν ïποίων qσαν àρκετά κοπιώδεις... Tήν 

τακτικήν τούτων τ΅ν âξορµήσεων äκολούθησεν ï ΣυκουτρÉς καί âν Kύπρω, προϊόν 

δέ αéτ΅ν •πÉρξεν ™ δηµοσίευσις πλείστων µελετ΅ν αéτοÜ âν τ΅ νεοσυστάτω 

âπιστηµονικ΅ περιοδικ΅, τ΅ •πό τήν διεύθυνσιν αéτοÜ διατελοÜντι». Βλ. 

Kωνσταντίνου Σπυριδάκι, «Λόγος εις το επιστηµονικόν µνηµόσυνον του Iωάννου 

Συκουτρή», Kυπριακαί Σπουδαί 36(1972)2-3. Για τον Σπυριδάκι βλ. Αρ. Κουδουνάρη, 

Βιογραφικόν Λεξικόν Κυπρίων, ό.π., σ. 405-406. 

46. K. Kύρρη, «O Iωάννης Συκουτρής και η Kύπρος», ό.π., σ. 433-434· Tου ιδίου, 

Ιστορία της Μέσης Εκπαιδεύσεως Αµµοχώστου 1191-1955, ιδίως δε του Ε.Γ.Α., 

Λευκωσία 1967, σ. 78. Για τον Xαµουδόπουλο βλ. Αρ. Κουδουνάρη, Βιογραφικόν 

Λεξικόν Κυπρίων, ό.π., σ. 463. 

47. «Eéχαρίστως πληροφορούµεθα ¬τι ï λίαν γνωστός παρ’ ™µÖν Δρ. I. ΣυκουτρÉς 

διωρίσθη âπιµελητής τÉς \Aκαδηµίας \Aθην΅ν µέ µισθόν καθηγητοÜ Γυµνασίου. ^O 
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 Ακόµη, ο Συκουτρής παρακολουθούσε την πνευµατική κίνηση της Κύπρου 

και ασχολήθηκε µε διάφορες πτυχές της ιστορίας της, δηµοσιεύοντας «κυπριακά» 

κείµενα, όπως για παράδειγµα  τα δύο γερµανόφωνα «Solon und Soloi» (1927), που 

αποδόθηκε αργότερα σε ελληνική µετάφραση στα «Κυπριακά Γράµµατα»49, και  

«Epigramm aus Kition» (1928) για επιγραφή σε επιτύµβιο στήλη, που βρέθηκε στο 

αρχαίο Κίτιο50, καθώς και τρία άλλα στο περιοδικό «Ελληνικά» (µεταξύ των ετών 

                                                                                                                                                   
κ. ΣυκουτρÉς θά âκλεγFÉ λίαν προσεχ΅ς καί ½ς •φηγητής ε¨ς τό Πανεπιστήµιον 

\Aθην΅ν. Συγχαίρωµεν ε¨λικριν΅ς τόν àγαπητόν φίλον». Βλ. Iσότης, 29.3.1930. 

Στα βιογραφικά σηµειώµατά του αναφέρεται, ότι ο διορισµός του στην Aκαδηµία 

έγινε το 1929, ίσως γιατί ο ίδιος ο Συκουτρής, στο υπόµνηµά του προς τη 

Φιλοσοφική Σχολή, από όπου αντλούν οι βιογράφοι του, δεν διευκρινίζει επακριβώς 

τη σχετική χρονολογία: «\Eπανελθών ε¨ς \Aθήνας, κατά Σεπτέµβριον τοÜ 1929, 

διωρίσθην µετά χρόνον τινά καθηγητής âν τ΅ \Aρσακείω καί εrτα βιβλιονόµος τÉς 

\Aκαδηµίας \Aθην΅ν, ¬που µέχρι σήµερον •πηρετ΅». Bλ. Ιω. Συκουτρή, Μελέται και 

Άρθρα, ό.π., σ. 80. 

48. «E¨ς τόν γνωστόν ε¨ς τούς Kυπρίους, διά τάς περί τÉς Nήσου σοβαράς καί 

âµβριθεÖς λαογραφικάς κλπ µελέτας του, πρώην καθηγητήν τÉς φιλολογίας âν 

Λάρνακι, κ. I. ΣυκουτρÉν, ¬στις πρό τετραετίας âγένετο •φηγητής τοÜ ^EλληνικοÜ 

Πανεπιστηµίου, προσεφέρθη τελευταίως •πό τÉς ΦιλοσοφικÉς ΣχολÉς τοÜ 

ΓερµανικοÜ Πανεπιστηµίου τÉς Πράγας ™ ≤δρα τÉς κλασσικÉς φιλολογίας. ^H 

γενοµένη τιµή εrνε âπιβράβευσις τÉς âγνωσµένης âπιστηµονικÉς àξίας καί 

îκανότητος τοÜ κ. ΣυκουτρÉ, ¬στις, δέν àµφιβάλλοµεν, ¬τι καί •πό τό βάρος τÉς 

νέας του θέσεως δέν θά àπολίπFη νά συνεχίσFη τάς περί Kύπρου îστορικάς, 

àρχαιολογικάς καί λαογραφικάς âρεύνας του». Βλ. Nέος Kυπριακός Φύλαξ, 

5.7.1933. Η σχετική πρόσκληση του Πανεπιστηµίου της Πράγας δηµοσιεύτηκε στον 

αφιερωµατικό τόµο στον Συκουτρή του περιοδικού Νέα Εστία 63(1958), σ. 554. 

49. Ιωάννου Συκουτρή, Μελέται και Άρθρα, ό.π., σ. 642. Για την ελληνική 

µετάφραση του κειµένου βλ. Ι. Συκουτρή (µετάφρ. Μαρίας Κακισοπούλου), «Ο 

Σόλων και οι Σόλοι», Κυπριακά Γράµµατα 2(1936)209-211. 

50. Η δηµοσίευση αυτή ανηγγέλθη στον κυπριακό τύπο της εποχής: «^O φίλος κ. 

ΣυκουτρÉς âδηµοσίευσεν âν τ΅ Γερµανικ΅ περιοδικ΅ “^EρµÉς” µελέτην περί τÉς 

âπιτυµβίου στήλης τÉς πρό τινος ε•ρεθείσης âν παλαι÷Ä Λάρνακι». Βλ. Iσότης, 

3.3.1928. Για το κείµενο αυτό, το οποίο, εξ όσων γνωρίζουµε, παραµένει 
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1929-1930)51. Eπίσης, δηµοσίευσε εργασίες του στα περιοδικά του νησιού: πέντε 

στα «Kυπριακά Xρονικά» (µεταξύ των ετών 1925-1926) και τέσσερις στα «Κυπριακά 

Γράµµατα» (µεταξύ των ετών 1934-1936)52. Ακόµη πραγµατοποίησε διαλέξεις για 

διάφορα ζητήµατα που σχετίζονταν µε την Κύπρο, όπως τον Φεβρουάριο του 1932, 

ενώπιον των µελών της Eταιρείας Bυζαντινών Σπουδών, για την αλληλογραφία του 

Οικουµενικού Πατριάρχη Γρηγορίου του Κυπρίου53 και το 1936 στον Φιλολογικό 

Σύλλογο «Παρνασσός» για τα εβδοµηντάχρονα του Δηµήτρη Λιπέρτη54. Δίδαξε 

επίσης στον κύκλο των αφοσιωµένων µαθητών του στο Πανεπιστήµιο Aθηνών 

                                                                                                                                                   
αµετάφραστο και άγνωστο στο ευρύ κοινό, βλ. Ιω. Συκουτρή, Μελέται και Άρθρα, 

ό.π., σ. 642. 

51. Ιω. Συκουτρή, Μελέται και Άρθρα, ό.π., σ. 642-643. 

52. Στα «Κυπριακά Χρονικά» των ετών 1925-1926 περιλαµβάνονται πέντε εργασίες 

του και στα «Κυπριακά Γράµµατα» των ετών 1934-1936 τέσσερις. Βλ. Ιω. 

Συκουτρή, Μελέται και Άρθρα, ό.π., σ. 641-642, 650, αντιστοίχως. 

53. «Kατά τήν τελευταίαν διάλεξιν âνώπιον τ΅ν µελ΅ν τÉς âν \Aθήναις ^Eταιρείας 

Bυζαντιν΅ν Σπουδ΅ν, ï Bυζαντινολόγος κ. I. ΣυκουτρÉς öκαµεν âνδιαφέρουσαν 

àνακοίνωσιν âπί τÉς àλληλογραφίας τοÜ àπό τοÜ 1284-1289 O¨κουµενικοÜ 

Πατριάρχου Γρηγορίου τοÜ Kυπρίου. ^O ïµιλητής âτόνισε τήν àξίαν τÉς 

àλληλογραφίας τοÜ Πατριάρχου αéτοÜ, τÉς ïποίας, ½ς εrπεν, ™ σηµασία δέν 

öγκειται κυρίως ε¨ς τό περιεχόµενον, àλλ’ ε¨ς τήν καλλιτεχνικήν µορφήν· καί 

≤πειτα, διά τÉς àναλύσεως τÉς αéτοβιογραφίας τοÜ Πατριάρχου, öδειξεν ¬τι οyτος 

δύναται νά χαρακτηρισθFÉ σήµερον ½ς àληθινός ε¨ς τοÜτο πρόδροµος τ΅ν 

àνθρωπιστ΅ν. Tέλος, ï ïµιλητής διηγήθη, âπί τFÉ βάσει κυρίως τ΅ν πηγ΅ν, τά κατά 

τήν πολυτάραχον πατριαρχείαν τοÜ àνδρός καί παρουσίασε κοµψότατα δείγµατα 

σκην΅ν τοÜ κοινωνικοÜ βίου, περιγραφοµένων âν àναφοραÖς πρός τόν αéτοκράτορα 

καί τόν µέγαν λογοθέτην Θεόδωρον Mουζάλωνα». Βλ. Eλευθερία, 2.3.1932. Επίσης 

βλ. Nέα Iσότης, 5.3.1932. 

54. «Τό Χρονικό τ΅ν ëβδοµηντάχρονων:... 3.5.1936. Στήν \Αθήνα, στόν φιλολογικό 

Σύλλογο "Παρνασσός", στήν παρουσία τοÜ Μακαριωτάτου \Αρχιεπισκόπου \Αθην΅ν 

κ. Χρυσοστόµου Παπαδοπούλου, τοÜ διανοούµενου κόσµου καί πολλ΅ν âπισήµων. 

^Οµιλητής qταν ï •φηγητής τοÜ Πανεπιστηµίου κ. Ι. ΣυκουτρÉς, πού àνέλυσε 

âµβριθέστατα τό öργο τοÜ ποιητÉ. \Ακολούθησαν àπαγγελίες κτλ». Βλ. Ανωνύµου, 

«Στο περιθώριο της Τέχνης», Πάφος 2(1936)113. 
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διάφορα κυπριακά βυζαντινά θέµατα55 και βοήθησε κάποιους από αυτούς, όπως την 

Ηρώ Κορµπέτη και τη Σοφία Δοανίδου, να γράψουν σχετικές µελέτες56. Ακόµη 

συνέβαλε ώστε ερευνητές, όπως η Hedwig Ludeke, να µπορέσουν να κατανοήσουν 

την κυπριακή διάλεκτο και να εργαστούν για τη συλλογή και καταγραφή δηµοτικών 

τραγουδιών57. 

  Από τη συνολική αυτή δραστηριότητά του συµπεραίνουµε ότι η Kύπρος 

κατείχε σηµαντική θέση στον πνευµατικό του κόσµο. Tο βεβαίωσε ο ίδιος άλλωστε 

στον πρόεδρο του συλλόγου «Kινύρας» της Πάφου, Λοΐζο Φιλίππου, σε 

ευχαριστήρια επιστολή του, ηµεροµηνίας 10 Iουλίου 1937, για την αποστολή του 

πρώτου τόµου των διαλέξεων, που διοργάνωσε ο σύλλογος, σηµειώνοντας για τον 

εαυτό του, ότι επρόκειτο για «έναν άνθρωπο που εγνώρισεν και ηγάπησεν την 

Kύπρον του 1922-24»58. 

                                                
55. Δ. Αλικανιώτη, Ιωάννης Συκουτρής, ό.π., σ. 411. 

56. Ηρώς Κορµπέτη, «Εγκώµιον εις τον Πατριάρχην Νικόλαον Δ΄», Ελληνικά 

7(1934)301-322 (ο Νικόλαος είχε διατελέσει προηγουµένως Αρχιεπίσκοπος 

Κύπρου), και Σοφίας Δοανίδου, «Η παραίτησις Νικολάου του Μουζάλωνος από της 

Αρχιεπισκοπής Κύπρου. Ανέκδοτον απολογητικόν ποίηµα», Ελληνικά 7(1934)109-

150. Για τη συµβολή του Συκουτρή στις µελέτες των Κορµπέτη και Δοανίδου βλ. 

Διονύσιου Αλικανιώτη, Ιωάννης Συκουτρής, ό.π., σ. 411. Ειδικότερα για τη µελέτη 

της Δοανίδου βλ. Κυριάκου Χατζηιωάννου, «Σοφίας Ι. Δοανίδου, Η παραίτησις 

Νικολάου του Μουζάλωνος από της αρχιεπισκοπής Κύπρου. Ανέκδοτον 

απολογητικόν ποίηµα», Κυπριακά Χρονικά 11(1935)172-174 [= Τα εν Διασπορά των 

ετών 1933-1969, Λευκωσία 21990, σ. 262-263]. 

57. Τη σχετική µαρτυρία για τη βοήθεια, που της παρέσχε ο Συκουτρής, δίνει η 

Ludeke σε διάλεξή της στον «Παρνασσό» το 1935, η οποία δηµοσιεύτηκε στο 

περιοδικό «Πάφος». Βλ. Hedwig Ludeke, «Ελληνικά Δηµοτικά Τραγούδια», Πάφος 

1(1935-1936)12. 

58. «^O κ. ΣυκουτρÉς ε¨ς âπιστολήν του, •πό ™µεροµηνίαν 10.7.1937, γράφει πρός 

τόν πρόεδρον τοÜ "Kινύρα" τά àκόλουθα, σχετικ΅ς µέ τόν τόµον τ΅ν διαλέξεων 

"Περί τ΅ν Kυπρίων πεζογράφων καί φιλοσόφων": "Tό βιβλίον ïλόκληρον àποτελεÖ 

≤ν àπό τά àξιολογώτερα βιβλία πού âβγÉκαν ε¨ς τήν Kύπρον. Δέν εrναι µόνον ™ àξία 

τ΅ν διαλέξεων, µερικαί âκ τ΅ν ïποίων εrναι ε¨ς τάς διατυπώσεις των τουλάχιστον 

âξαιρετικ΅ς πρωτότυποι. Erναι καί ™ âκλογή τ΅ν ïµιλητ΅ν, εrναι καί ™ 

συγκέντρωσις τ΅ν θεµάτων. E¨ς ëπτά ïµιλίας - πορτραÖτα παρελαύνει ™ πνευµατική 
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 Την ίδια περίοδο, Κύπριοι λόγιοι δηµοσίευσαν βιβλιοκριτικές για κείµενά του, 

όπως, για παράδειγµα, για το µελέτηµα για τη ζωή και το έργο του κυπριακής 

καταγωγής καθηγητή στο Πανεπιστήµιο Αθηνών Σίµου Μενάρδου από τον Αντώνη 

Ιντιάνο στα «Κυπριακά Γράµµατα»59. Παρόµοιες βιβλιοκρισίες δηµοσιεύτηκαν για το 

άρθρο του για την Ελληνική Βιβλιοθήκη της Ακαδηµίας Αθηνών, στη σειρά της 

οποίας εξέδωσε το πλατωνικό «Συµπόσιο» (1934) και προετοίµασε την 

αριστοτελική «Ποιητική» (1937), από τους Γεώργιο Μαρκίδη και Κώστα Προυσή 

στην «Πάφο» και στα «Κυπριακά Γράµµατα» αντιστοίχως60, καθώς και για τα 

µελετήµατά του για την ποιητική συλλογή του Κωστή Παλαµά «Ο δωδεκάλογος 

του γύφτου» από τον Λοΐζο Φιλίππου στην «Πάφο»61 και για τους «Ιχνευτές του 

Σοφοκλή» από τον Κωνσταντίνο Σπυριδάκι στα «Κυπριακά Γράµµατα»62. Αλλά και 

στα µεταγενέστερα χρόνια, η πνευµατική δηµιουργία του απασχόλησε τους 

Κυπρίους, που δηµοσίευσαν κείµενά τους για διάφορες πτυχές των φιλολογικών 

του απόψεων, όπως για παράδειγµα ο Κύπρος Χρυσάνθης το 1972, για το άρθρο 

του για την πορεία της νεοελληνικής λογοτεχνίας και της πνευµατικής ζωής63. 
                                                                                                                                                   
Kύπρος 22 α¨ώνων. Δέν εrναι λίγο αéτό. Kαί τό ¬τι παρόµοιαι διαλέξεις äµπόρεσαν 

νά γίνουν ε¨ς τό KτÉµα àποτελεÖ τήν πιό εéχάριστην öκπληξιν, γιά ≤να ôνθρωπον 

πού âγνώρισε καί äγάπησε τήν Kύπρον τοÜ 1922-24». Βλ. Πάφος, 22.7.1937. Ας 

σηµειωθεί, ότι ο πρώτος τόµος των διαλέξεων του Κινύρα έχει τίτλο «Διαλέξεις 

περί των κορυφαίων Κυπρίων φιλοσόφων και πεζογράφων» και εξεδόθη στην 

Πάφο, το 1937. 

59. Αντώνη Ιντιάνου, «Ι. Συκουτρή: Σίµος Μενάρδος, Αθήναι, Τύποις Παρασκευά 

Λεώνη, 1933», Κυπριακά Γράµµατα 1(1934-1935)62-65. 

60. Γ(εώργιου) Α. Μ(αρκίδη), «Ι. Συκουτρή: Η Ελληνική Βιβλιοθήκη της Ακαδηµίας 

Αθηνών, Αθήνα 1935», Πάφος 1(1935-36)33-34· Κώστα Προυσή, «Η Ελληνική 

Βιβλιοθήκη της Ακαδηµίας Αθηνών, Αθήναι 1935», Κυπριακά Γράµµατα 2(1936)47-

48. 

61. Λοΐζου Φιλίππου, «Ι. Συκουτρή: "Ο δωδεκάλογος του γύφτου", του κ. Παλαµά. 

Δύο διαλέξεις, Αθήναι 1936», Πάφος 1(1935-36)394. 

62. Kωνσταντίνου Σπυριδάκι, «Οι ιχνευταί του Σοφοκλέους», Kυπριακά Γράµµατα 

2(1936)46 [= Μελέται, Διαλέξεις, Λόγοι, Άρθρα, ό.π., σ. 322-323]. 

63. Κύπρου Χρυσάνθη, «Ο Ιωάννης Συκουτρής και η νεοελληνική λογοτεχνία και 

πνευµατική ζωή», στον τόµο: Δελτίον Επιστηµονικού και Φιλολογικού Συλλόγου 

Αµµοχώστου, (1972), Αµµόχωστος 1973, σ. 112-122. 
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 O θάνατος του Συκουτρή, στις 21 Σεπτεµβρίου 1937, µετά που επισκέφθηκε 

τον Ακροκόρινθο, ανηγγέλθη στον κυπριακό τύπο µε αισθήµατα βαθύτατης θλίψης 

από όσους τον γνώρισαν και εκτίµησαν το έργο του. Είναι αξιοσηµείωτο, ότι σε 

αυτές αποσιωπάται το γεγονός της αυτοχειρίας του, που άλλωστε άργησε να 

µαθευτεί ευρέως, και απλώς εξαγγέλλεται ο θάνατός του, χωρίς να αναγράφονται 

λεπτοµέρειες64. Όπως αναφέρεται σε µία από αυτές, που δηµοσιεύτηκε ανώνυµα 

στο περιοδικό «Πάφος», «η Kύπρος θα τον θυµόταν πάντοτε µε ευγνωµοσύνη» για 

τη µεγάλη συµβολή του στις κυπρολογικές σπουδές, που καταδείχθηκε, ανάµεσα 

σε άλλα, και από την ενεργό ανάµειξή του στην έκδοση των «Κυπριακών 

Χρονικών»65. 

 Σε µία δεύτερη νεκρολογία του, που δηµοσιεύτηκε, επίσης ανώνυµα, στην 

εφηµερίδα «Πάφος», τονίστηκε ότι η περίοδος της παραµονής του στο νησί «θα 

παρέµενε αλησµόνητος διά την έξοχον πνευµατική του δράσιν». Στο ίδιο κείµενο 

αναφέρεται ακόµη η σπάνια γλωσσοµάθειά του, αφού γνώριζε, εκτός από 

ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά, ιταλικά και τουρκικά, και τονίζεται η 

κατασυκοφάντηση και η άδικη επίθεση που υπέστη, προκειµένου να µη διορισθεί 

στην έδρα της αρχαίας φιλολογίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Τέλος, αναφέρθηκε 

ότι ο Μικρασιάτης φιλόλογος συνέδεσε στενά το όνοµά του µε τις κυπριακές 

σπουδές και πως ανέπτυξε στην Κύπρο µοναδική πνευµατική δράση: υπήρξε από 

τους ιδρυτές του περιοδικού «Κυπριακά Χρονικά» και συντάκτης πολλών εργασιών, 

που δηµοσιεύτηκαν στους τρεις πρώτους τόµους του, ήταν εισηγητής του 

                                                
64. Oι αθηναϊκές εφηµερίδες της εποχής απέδωσαν τον θάνατό του σε καρδιακή 

προσβολή. Bλ. Πέτρου Xαρτοκόλλη, Iδανικοί αυτόχειρες. Έλληνες λογοτέχνες που 

αυτοκτόνησαν, Aθήνα 2003, σ. 134, όπου αναδηµοσιεύεται σχετική αγγελία της 

εφηµερίδας «Eλεύθερον Bήµα», ηµεροµηνίας 23 Σεπτεµβρίου 1937, και γίνεται 

αναφορά σε παρόµοιο δηµοσίευµα της εφηµερίδας «Πρωΐα», ηµεροµηνίας 24 

Σεπτεµβρίου 1937. 

65. Aνωνύµου, «Iωάννης Aντιφών Γ. Συκουτρής», Πάφος 2(1936-1937)411. 

Παλαιότερα είχαµε υποθέσει ως συγγραφέα της νεκρολογίας αυτής τον εκδότη 

του περιοδικού, Λοΐζο Φιλίππου. Προσεκτικότερη, όµως, µελέτη του τρόπου 

γραφής δείχνει, ως πιθανότερο συντάκτη, τον εκπαιδευτικό Άντη Περνάρη (1903-

1980). Για τον Περνάρη βλ. Αρ. Κουδουνάρη, Βιογραφικόν Λεξικόν Κυπρίων, ό.π., 

σ. 346-347. 
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Λαογραφικού Διαγωνισµού του περιοδικού για τα ονόµατα που δίνονται στα ζώα66, 

καθώς και του Πρώτου Φιλολογικού Διαγωνισµού του Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου Γ΄ 

µε θέµα τα ελληνικά γράµµατα στην Κύπρο κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, 

όπως και διακεκριµένος οµιλητής σε διάφορες εκδηλώσεις67. 

 Δύο άλλες νεκρολογίες του δηµοσιεύτηκαν από τον Tεύκρο Aνθία: µία 

γενικότερης µορφής, µε βιογραφικές πληροφορίες και σχετική µε τη συµβολή του 

στην ανάπτυξη των κυπρολογικών σπουδών, και µία µε αναµνήσεις από τη 

γνωριµία τους. Στην πρώτη από αυτές, ο Aνθίας αναφέρεται επίσης στην ώριµη 

επιστηµονική σκέψη και στον εκπληκτικό ζήλο για έρευνα, που επέδειξε στην 

Κύπρο, παρά τη νεαρή ηλικία του. Όπως σηµειώνει, ο Μικρασιάτης φιλόλογος 

µελέτησε συστηµατικά παλαιά χειρόγραφα, επισκέφθηκε αρχαία µνηµεία, 

συνέλεξε λαογραφικό και ιστορικό υλικό και αφιερώθηκε στη συγγραφή και έκδοσή 

του, γεγονός για το οποίο αγαπήθηκε και εκτιµήθηκε από τους Kυπρίους σε µεγάλο 

βαθµό. Στο ίδιο κείµενο, δεν παρέλειψε επίσης να αναφερθεί στα όσα 

διαδραµατίστηκαν γύρω από την έκδοση του «Συµποσίου» του Πλάτωνα και να 

καυτηριάσει την ανοίκεια επίθεση που δέχθηκε68. 

 Στη δεύτερη νεκρολογία, ο Ανθίας, ο οποίος είχε γοητευτεί από τον 

«πλούσιο συναισθηµατικό κόσµο, την παιδική ψυχή, τη χιουµοριστική διάθεση και 

την ποιητική ιδιοσυγκρασία» του Συκουτρή, έγραψε πως η Kύπρος θα του όφειλε 

αιώνια ευγνωµοσύνη, αφού «η ιστορία, η λαογραφία και η πνευµατική της ζωή 

βρήκαν στο πρόσωπό του έναν ακούραστο εργάτη - ερευνητή έναν αφοσιωµένο 

εµψυχωτή και φίλο». Σηµείωσε επίσης, ότι ο Συκουτρής, κατά τη διάρκεια της 

παραµονής του στο νησί, δεν έµεινε περιορισµένος στα στενά όρια της 

                                                
66. Για την εισήγηση αυτή βλ. Ιωάννη Συκουτρή, «Έκθεσις της Κριτικής 

Επιτροπείας του πρώτου διαγωνίσµατος των "Κυπριακών Χρονικών"», Κυπριακά 

Χρονικά 1(1923)214-222. 

67. Aνωνύµου «Iωάννης Συκουτρής», εφηµ. Πάφος, 14.10.1937. Η νεκρολογία του 

Συκουτρή, που οφείλεται πιθανότατα στον διευθυντή της εφηµερίδας Λοΐζο 

Φιλίππου, αναδηµοσιεύεται στη συνέχεια της εργασίας µας. Βλ. Έγγραφα και 

Δηµοσιεύµατα 7. 

68. Tεύκρου Aνθία, «Γνωριµίες και αναµνήσεις», ό.π.. Από το κείµενο αυτό, όπως 

έχει αναφερθεί, αναδηµοσιεύεται στη συνέχεια το σχετικό απόσπασµα, που 

αναφέρεται στον Συκουτρή. Βλ. Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 9. 
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διδασκαλικής έδρας, αλλά αφιέρωσε τον χρόνο του στη συστηµατική µελέτη 

παλαιότερων κυπρολογικών εκδόσεων και σε περιηγήσεις στην ύπαιθρο, όπου 

κατέγραψε θρύλους και παραδόσεις και επισκέφθηκε αρχαιολογικά µνηµεία. 

Αναφέρθηκε ακόµη στη φυσιολατρεία και στις µακρές πεζοπορίες που 

πραγµατοποίησε, καρπός των οποίων υπήρξαν πολλές επιστηµονικές µελέτες του, 

και περιέγραψε, όπως σηµειώθηκε προηγουµένως, το κοινό οδοιπορικό τους ταξίδι, 

τα Χριστούγεννα του 1922, από τη Λάρνακα προς τη Λεµεσό, όπου τον 

εγκατέλειψε τελικά, µη αντέχοντας να συνεχίσει, όπως ο χαλκέντερος Συκουτρής, 

το δροµολόγιο προς Πάφο και από εκεί προς Τρόοδος, Mόρφου, Λευκωσία και 

Λάρνακα. 

 Τέλος, αναφέρθηκε στην πρώτη γνωριµία τους, που πραγµατοποιήθηκε όταν 

εργαζόταν ως δάσκαλος «σε ένα χωριό», προφανώς στη Χοιροκοιτία, όπου, όπως 

γνωρίζουµε από τη βιογραφία του, υπηρετούσε κατά το σχολικό έτος 1922-23. 

Όπως σηµειώνει, µία νύκτα µε καταιγίδα κατέφθασε ο Συκουτρής στο σπίτι του, 

µετά από πεζοπορία επτά - οκτώ ωρών, αδιαφορώντας για τη µανία της φύσης, για 

να επισκεφθεί την εποµένη µέρα τη γύρω περιοχή. Σηµειώνει δε, ότι τότε του 

δόθηκε η δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά τον εύθυµο χαρακτήρα του, να 

απολαύσει «τη σπιρτόζικη κουβέντα του» και να διαπιστώσει την ευφυία του69. 

 Είναι αξιοσηµείωτο, ότι µέχρι πριν από λίγα χρόνια είχαµε υπόψη µας µόνο 

µερικές «κυπριακές» επιστολές του Συκουτρή, όπως την προαναφερθείσα, 

ηµεροµηνίας 15 Ιανουαρίου 1935, προς τον διευθυντή του περιοδικού  «Κυπριακά 

Γράµµατα», Κώστα Προυσή (1911-1993), στην οποία αναφέρθηκε σε κριτική του 

τελευταίου για το «Συµπόσιο» του Πλάτωνα70. Στο ίδιο περιοδικό είχαν δηµοσιευτεί 

και κάποια σύντοµα αποσπάσµατα από άλλες επιστολές του, όπως µε ηµεροµηνία 

                                                
69. Tεύκρου Aνθία, «Φιλολογικά πένθη. Ι. Συκουτρής», Πάφος, 11.11.1937. Το 

κείµενο αυτό επίσης αναδηµοσιεύεται στη συνέχεια. Βλ. Έγγραφα και 

Δηµοσιεύµατα 8. 

70. Ι. Συκουτρή, «Κριτική. Μία επιστολή»,  Κυπριακά Γράµµατα 1(1934-1935)325-

326. Ας σηµειωθεί, ότι στην επιστολή αυτή απάντησε ο Κώστας Προυσής, 

«Απάντηση», Κυπριακά Γράµµατα 1(1934-1935)326-327. Για τον Προυσή βλ. Αρ. 

Κουδουνάρη, Βιογραφικόν Λεξικόν Κυπρίων, ό.π., σ. 373-374. 
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29 Σεπτεµβρίου 1934, 1 Νοεµβρίου 1934, 15 Ιανουαρίου 193571 και 5 Νοεµβρίου 

193572, µε τις οποίες σχολιάζει µε θερµά λόγια την έκδοσή του και αναφέρεται 

στην ποιότητα των κριτικών και των µελετών του. 

 Eπίσης, ήταν γνωστές άλλες τέσσερις «κυπριακές» επιστολές του, που 

γράφτηκαν µεταξύ των ετών 1923-1924, όταν υπηρετούσε στο Παγκύπριο 

Ιεροδιδασκαλείο, και είχαν αποδέκτη τους τον τότε νεαρό µαθητή του 

Διδασκαλείου του Παγκυπρίου Γυµνασίου και µετέπειτα διδάσκαλο και συγγραφέα, 

νεκρό από τουρκικές σφαίρες, κατά τη διάρκεια της εισβολής του Iουλίου του 1974, 

Κώστα Μοιράνθη. Τις επιστολές αυτές παραχώρησε, το 1958, ο Κύπριος φιλόλογος 

και µετέπειτα διευθυντής του Κέντρου Επιστηµονικών Ερευνών, Κώστας Κύρρης, 

για δηµοσίευση στο αφιέρωµα στον Συκουτρή, που πραγµατοποίησε το περιοδικό 

«Νέα Εστία». Mε αυτές, ο Mικρασιάτης φιλόλογος απαντούσε στα ερωτήµατα του 

νεαρού µαθητή και προσπαθούσε να στηρίξει τις λογοτεχνικές του αναζητήσεις και 

να διευρύνει τις γνώσεις του σε ποικίλα θέµατα, ενισχύοντας τον ενθουσιασµό 

του73. 

 Τα τελευταία χρόνια δηµοσιεύτηκαν και µερικές άλλες επιστολές του, που 

σχετίζονται µε την Kύπρο, όπως µία από το Αρχείο του Ιντιάνου, ηµεροµηνίας 10 

Μαρτίου 1936, µε την οποία σχολιάζει διάφορα φιλολογικά θέµατα74. Επίσης, 

περιγράφηκαν η προαναφερθείσα επιστολή του, µαζί µε άλλες εννέα από το ίδιο 

Αρχείο, που χρονολογούνται µεταξύ των ετών 1935-1936 και αναφέρονται σε 

ποικίλα φιλολογικά ζητήµατα, που τον απασχολούσαν, ενώ µία ενδέκατη από το 

                                                
71. Σύνταξης, «Πώς µας κρίνουν», Κυπριακά Γράµµατα 1(1934-1935)392. Το 

σχετικό απόσπασµα από την πρώτη επιστολή, ηµεροµηνίας 29 Σεπτεµβρίου 1934, 

αναδηµοσιεύτηκε από τον Λ. Παπαλεοντίου, Κυπριακά λογοτεχνικά περιοδικά, ό.π., 

σ. 372. 

72. Αντώνη Ιντιάνου, «Η απάντησή µου στον κ. Άντη Περνάρη», Κυπριακά 

Γράµµατα 3(1936-1937)65. Το σχετικό απόσπασµα επίσης αναδηµοσιεύτηκε από 

τον Λ. Παπαλεοντίου, Κυπριακά λογοτεχνικά περιοδικά, ό.π., σ. 378. 

73. Iωάννη Συκουτρή, «Aνέκδοτα γράµµατα», Νέα Εστία 63(1958)527-530, 531-

536. Οι επιστολές αυτές αναδηµοσιεύτηκαν από τους K. Kύρρη, «O Iωάννης 

Συκουτρής και η Kύπρος», ό.π., σ. 437-445· Ρήνα Κατσελλή, Κώστας Μοιράνθης, 

τάφος άγνωστος. H ζωή και οι δηµοσιεύσεις του, Λευκωσία 2008, σ. 267-284. 

74. Λ. Παπαλεοντίου, Κυπριακά λογοτεχνικά περιοδικά, ό.π., σ. 383-384. 
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ίδιο Aρχείο, δηµοσιεύτηκε αντελώς πρόσφατα75. Ακόµη δηµοσιεύτηκαν 

δεκατέσσερις επιστολές του µε µοναδικές πληροφορίες για τη ζωή του στην 

Kύπρο, που έστειλε προς τη συµφοιτήτριά του Όλγα Κοµνηνού, µετέπειτα σύζυγο 

Ιωάννη Κακριδή, και χρονολογούνται µεταξύ του Νοεµβρίου 1922 και του 

Φεβρουαρίου 1924. Aς σηµειωθεί, ότι χρησιµοποιεί σε αυτές το ψευδώνυµο 

«Αντιφών», το οποίο είχε ήδη υιοθετήσει όταν ακόµη ήταν µαθητής στη Σµύρνη και 

υπογράφει µε αυτό σχεδόν όλα τα κείµενα, που δηµοσίευσε στο νησί. Η επιλογή 

δεν ήταν τυχαία, αφού ο οµώνυµος Αθηναίος σοφιστής και ρήτορας (480-411 π.Χ.) 

ήταν ιδιαίτερα γνωστός για τη διαλεκτική του δεινότητα και τον τρόπο µε τον οποίο 

επινοούσε και προέβαλλε τα επιχειρήµατά του, µία ικανότητα που ο Συκουτρής 

είχε καλλιεργήσει σε µεγάλο βαθµό76. 

 Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, πρόσφατα εντοπίστηκε στην εφηµερίδας 

«Hµερήσιος Kήρυξ», από όπου και αναδηµοσιεύτηκε, άλλη µία επιστολή του, 

ηµεροµηνίας 20 Iανουαρίου 1923, µε την οποία παρακαλούσε τον διευθυντή της, 

Λεωνίδα Παυλίδη, να προβάλει από τις στήλες της τη διάλεξη, που διοργάνωνε ο 

«Όµιλος Nέων» της Λάρνακας µε οµιλητή τον Mητροπολίτη Nικόδηµο Mυλωνά. 

                                                
75. Λευτέρη Παπαλεοντίου - Κυριάκου Ιωάννου, «Επιστολές από το Αρχείο του 

Αντώνη Κ. Ιντιάνου (1878-1966). Πρώτη καταγραφή και παρουσίαση», Επετηρίδα 

Κέντρου Επιστηµονικών Ερευνών 33(2007), αρ. 78 (30.1.1935), 134 (10.6.1935), 

178 (19.8.1935), 195 (19.9.1935), 237 (5.11.1935, απόσπασµα της οποίας, όπως 

αναφέρθηκε προηγουµένως, δηµοσίευσε ο Ιντιάνος), 295 (25.1.1936), 296 

(25.1.1936), 318 (10.3.1936, πρόκειται για την προαναφερθείσα επιστολή, που 

δηµοσίευσε ο Παπαλεοντίου), 384 (20.8.1936), 637 (1936;). H επιστολή του 

Συκουτρή προς τον Iντιάνο, που δηµοσιεύτηκε πρόσφατα, φέρει ηµεροµηνία 23 

Nοεµβρίου 1935 και αφορά διάφορα φιλολογικά θέµατα. Bλ. Nίκου Παναγιώτου, 

Eπιστολές προς των Aντώνη K. Iντιάνο (1899-1968), Λευκωσία 2009, σ. 108-111. 

76. Φάνη Kακριδή (επιµ.), Γράµµατα του Iωάννη Συκουτρή, ό.π., σ. 83-90. Το βιβλίο 

αυτό σχολιάστηκε από τον Λευτέρη Παπαλεοντίου, «Επιστολές του Ι. Συκουτρή 

από την Κύπρο. Φάνης Kακριδής (επιµ.): Γράµµατα του Iωάννη Συκουτρή από την 

Kύπρο (1922-1924)», Νέα Εποχή 297(2008)87-93. Βλ. επίσης: Του ιδίου, 

«Επιστολές του Ι. Συκουτρή από την Κύπρο», Φιλελεύθερος, 15.6.2008· Βασίλη 

Καλαµαρά, «Γράµµατα του Ιωάννη Συκουτρή από την Κύπρο», Ελευθεροτυπία, 

2.5.2008. 
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Aκόµη, αναδηµοσιεύτηκε µία επιστολή, ηµεροµηνίας 26 Μαΐου 1924, µε το 

ψευδώνυµο «Φιλολογών» και θέµα την αξία της ποίησης του Bασίλη Mιχαηλίδη, 

που εντοπίστηκε στον «Nέο Kυπριακό Φύλακα» και υποστηρίχθηκε, µε ισχυρά 

επιχειρήµατα, ότι ανήκει στη γραφίδα του77. 

 Στον κυπριακό τύπο της εποχής επισηµάνθηκαν επίσης άλλες τρεις 

επιστολές του. Δύο από αυτές, µε ηµεροµηνίες 22 Oκτωβρίου 1923 και 13 

Nοεµβρίου 1923, απευθύνονται στον λόγιο Iεροδιάκονο της Mονής του Aγίου 

Παντελεήµονα Kλήµη Φαρίδη και σχετίζονται µε τις απόψεις του τελευταίου για το 

τοµίδιο του Συκουτρή «Oδηγίαι προς συλλογήν γλωσσικού και λαογραφικού 

υλικού»78. H δε τρίτη γράφτηκε στα τέλη Mαρτίου - αρχές Aπριλίου 1925 και µε 

αυτή σχολιάζει διάλεξη στην Aθήνα για την προϊστορική Κύπρο του υποτρόφου 

του Kυπριακού Mουσείου Πορφύριου Δικαίου (1904-1971), την εργατικότητα του 

οποίου επαινεί και προβάλλει ως παράδειγµα. Η αναφορά του, όµως, ότι ήταν ο 

µόνος από τους Kυπρίους, που επεδείκνυε ενδιαφέρον για τη µελέτη των µνηµείων 

της ιδιαίτερής του πατρίδας, δυσαρέστησε άλλους φοιτητές, όπως τους X. 

Παπαχρυσοστόµου, Γ. Παπαχαραλάµπους, A. Aδάµ, X. Xαραλάµπους, Kλ. 

Kυριακού, Δ. Kολιανδρή και Γ. Zαµπάρτα, οι οποίοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά 

τους µε επιστολή τους στον τύπο της εποχής79. 

 Πρόσφατα εντοπίστηκαν στο Αρχείο της Aρχιεπισκοπής άλλες τέσσερις 

«κυπριακές» επιστολές του Συκουτρή, που έστειλε προς τον Aρχιεπίσκοπο Kύριλλο 

Γ΄ και ανάγονται µεταξύ των ετών 1924 και 1930. H γνωριµία των δύο οφείλεται, 

                                                
77. Φιλολογών, «Διά την Λεµεσιανήν Aυγήν», Nέος Kυπριακός Φύλαξ, 28.5.1924. H 

επιστολή αυτή δηµοσιεύτηκε από τον Λ. Παπαλεοντίου, Kυπριακά λογοτεχνικά 

περιοδικά, ό.π., σ. 313-314. Για τη σχετική επιχειρηµατολογία ταύτισης τού 

επιστολογράφου µε τον Συκουτρή βλ. Του ιδίου, Στοχαστικές προσαρµογές, ό.π., 

σ. 207-215. Για τη συζήτηση Συκουτρή - Iντιάνου βλ. K. Kοκκινόφτα, 

«Αντιπαραθέσεις του Συκουτρή στην Κύπρο», ό.π., σ. 31. 

78. Bλ. Eλευθερία, 24.10.1923, 17.11.1923. Για τη συζήτηση Συκουτρή - Φαρίδη και 

αναφορά στις επιστολές αυτές βλ. K. Kοκκινόφτα, «Αντιπαραθέσεις του Συκουτρή 

στην Κύπρο», ό.π., σ. 30-31. 

79. Για τις δύο αυτές επιστολές βλ. Nέος Kυπριακός Φύλαξ, 15.4.1925 και 

Eλευθερία, 16.5.1925. Αναφορά στις επιστολές αυτές έγινε από τον Κ. 

Κοκκινόφτα, «Αθησαύριστες µαρτυρίες», ό.π., σ. 35. 
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πιθανότατα, στο ερευνητικό πάθος του Συκουτρή, που τον είχε παρακινήσει, κατά 

την περίοδο της παραµονής του στη Kύπρο, να µεταβεί στην Aρχιεπισκοπή, για να 

µελετήσει το πλούσιο αρχείο της80. O Kύριλλος φαίνεται ότι εκτιµούσε απεριόριστα 

τον νεαρό Mικρασιάτη φιλόλογο, γι’ αυτό και, όπως έχει αναφερθεί, τον περιέλαβε, 

µαζί µε τον Mητροπολίτη Nικόδηµο και τον Γεώργιο Mαρκίδη, στην Kριτική 

Eπιτροπή του Πρώτου Φιλολογικού Διαγωνισµού και του ανέθεσε τα καθήκοντα 

του εισηγητή. 

 H πρώτη επιστολή του Συκουτρή, ηµεροµηνίας 1ης Mαΐου 1924, γράφτηκε 

στη Λάρνακα λίγες ηµέρες πριν από την αναχώρησή του από την Kύπρο και είναι 

ενδεικτική του ερευνητικού του πάθους και του ενδιαφέροντός του για τη 

διαφύλαξη των εκκλησιαστικών κειµηλίων του τόπου. Mε αυτήν ενηµέρωνε τον 

Kύριλλο, ότι είχε επισκεφθεί την εγκαταλελειµµένη Mονή της Παναγίας της 

Kαντάρας, στην ανατολική οροσειρά του Πενταδακτύλου, όπου είχε εντοπίσει ένα 

ωραιότατης τέχνης χάλκινο πολυέλαιο. Eισηγείτο δε τη µεταφορά του στην 

Aρχιεπισκοπή, γιατί αν εξακολουθούσε να παραµένει εκτεθειµένος υπήρχε 

κίνδυνος να κλαπεί και να απωλεσθεί οριστικά81. 

 H δεύτερη επιστολή του, ηµεροµηνίας 18 Nοεµβρίου 1924, εστάλη από την 

Aθήνα και µε αυτήν ενηµέρωνε τον Kύπριο Aρχιεπίσκοπο για τη συνάντησή του µε 

τον προαναφερθέντα υπότροφο του Kυπριακού Mουσείου Πορφύριο Δίκαιο. Όπως 

τον πληροφορούσε, ο τελευταίος είχε µεταβεί για να παρακολουθήσει κάποια 

µαθήµατα στη Bρετανική Aρχαιολογική Σχολή των Aθηνών, γεγονός που δεν τον 

εύρισκε σύµφωνο, αφού πίστευε ότι ήταν προτιµότερο ο νεαρός σπουδαστής να 

φοιτήσει στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου Aθηνών και να αποκτήσει 

ευρεία παιδεία. Kαι αυτό γιατί στη Bρετανική Aρχαιολογική Σχολή δεν λαµβανόταν 

πρόνοια για κατάρτιση σπουδαστών, αλλά πραγµατοποιούνταν ανακοινώσεις για 

διάφορα αρχαιολογικά θέµατα σε ήδη πτυχιούχους Φιλοσοφικών Σχολών. Μέλη 

                                                
80. Για παράδειγµα βλ. Iωάννη Συκουτρή, «Παλαιογραφικά εκ Kύπρου», Kυπριακά 

Xρονικά 2(1924)155-160, όπου σχολιάζεται κώδικας από το Aρχείο της 

Aρχιεπισκοπής, που, προφανώς, ο Συκουτρής µελέτησε επιτόπου. 

81. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Aρχείον Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄ 

1916-1933, Bιβλίον ME΄, αρ. 8. Tο έγγραφο δηµοσιεύεται στη συνέχεια της 

εργασίας µας. Bλ. Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 1. 
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της Σχολής, όπως σηµείωνε, πραγµατοποιούσαν επίσης ανασκαφικές 

δραστηριότητες.  

 Στη συνέχεια της επιστολής του, ο Mικρασιάτης φιλόλογος χαρακτήρισε τον 

Δίκαιο ως ένα φιλότιµο νέο και σηµείωσε, ότι συζήτησε τον σχετικό 

προβληµατισµό του µε τον καθηγητή της αρχαιολογίας Xρήστο Tσούντα, ο οποίος 

και ενέκρινε τις σκέψεις του: να εγγραφεί δηλαδή ο Δίκαιος στο Πανεπιστήµιο 

Aθηνών και να επωφεληθεί από τη διαµονή του στην ελληνική πρωτεύουσα, ώστε 

να µελετήσει τα µνηµεία της, καθώς και τα αρχαιολογικά κέντρα της Oλυµπίας και 

των Δελφών. Επίσης να συµµετάσχει, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, στις 

ανασκαφές της Bρετανικής Aρχαιολογικής Σχολής είτε στη Mακεδονία, είτε στην 

Kρήτη. Γι’ αυτό και ο Συκουτρής ζητούσε από τον Kύπριο Aρχιεπίσκοπο, ο οποίος 

ήταν µέλος της Eπιτροπής του Mουσείου, να µεριµνήσει, αν ενστερνιζόταν τις 

απόψεις του, ώστε να επιτραπεί στον Δίκαιο να φοιτήσει στη Φιλοσοφική Σχολή, 

για να µπορέσει αργότερα να εργαστεί αποτελεσµατικότερα προς όφελος της 

κυπριακής αρχαιολογίας82. 

 O Kύριλλος απάντησε στον Συκουτρή µε επιστολή, ηµεροµηνίας 11 

Δεκεµβρίου 1924, µε την οποία τον πληροφορούσε ότι ενστερνιζόταν τις απόψεις 

του για τις σπουδές του Δίκαιου, τις οποίες είχε θέσει υπόψη του Bρετανού 

Aρµοστή, προέδρου της Eπιτροπής του Kυπριακού Mουσείου, για τελική απόφαση. 

Φαίνεται, όµως, ότι δεν έγιναν αποδεκτές, αφού προτιµήθηκε ο νεαρός υπότροφος 

να εγγραφεί για το ακαδηµαϊκό έτος 1925-1926 στο Πανεπιστήµιο του Λίβερπουλ 

και ακολούθως το επόµενο έτος στη Σορβόνη, όπου παρέµεινε µέχρι το 1929, που 

επέστρεψε στην Kύπρο για να εργαστεί διαδοχικά ως έφορος και διευθυντής του 

Αρχαιολογικού Μουσείου83. 

  Mε την ίδια επιστολή, ο Kύριλλος πληροφορούσε τον Συκουτρή, ότι είχε 

προκηρύξει νέο Φιλολογικό Διαγωνισµό, µε θέµα την ιστορία της Eκκλησίας της 

Kύπρου κατά την Tουρκοκρατία, και του ζητούσε να συµµετάσχει µε σχετική 

                                                
82. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Aρχείον Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄ 

1916-1933, Bιβλίον ME΄, αρ. 116. Bλ. Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 2, όπου και 

δηµοσιεύεται. 

83. Για τον Δίκαιο βλ. Αρ. Κουδουνάρη, Βιογραφικόν Λεξικόν Κυπρίων, ό.π., σ. 91-

92. 
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µελέτη84. O Mικρασιάτης φιλόλογος, όµως, δεν έδωσε συνέχεια στη σχετική 

πρόταση, αφού προετοιµαζόταν ήδη για την κατάθεση της διδακτορικής διατριβής 

του, που αφορούσε ανέκδοτο βίο του Μιχαήλ Ψελλού (Μιχαήλ Ψελλού, Βίος και 

πολιτεία του οσίου Αυξεντίου), για τη συγγραφή της οποίας χρησιµοποίησε 

χειρόγραφο του Αρχείου της Αρχιεπισκοπής Kύπρου85, καθώς και για την 

αναχώρησή του για ευρύτερες σπουδές στη Γερµανία86. 

 H τρίτη επιστολή του Συκουτρή προς τον Kύριλλο, ηµεροµηνίας 28 

Δεκεµβρίου 1925, γράφτηκε στη Λειψία και µε αυτήν τον ευχαριστούσε για τις 

ευχές για τον γάµο του και αντευχόταν υπέρ υγείας και µακροηµέρευσής του και 

«υπέρ αισίας τύχης» της αγαπηµένης του Kύπρου. Όπως σηµείωνε, είχε λάβει την 

επιστολή µε µεγάλη καθυστέρηση, αφού, όπως γνωρίζουµε από τη βιογραφία του, 

είχε νυµφευτεί µε τη Xαρά Πετυχάκη πριν από την αναχώρησή του για τη 

Γερµανία, τον Αύγουστο του 192587. 

 H τέταρτη και τελευταία επιστολή του Συκουτρή προς τον Kύριλλο, 

ηµεροµηνίας 20 Aπριλίου 1927, γράφτηκε στο Bερολίνο, όπου συνέχιζε τις 

σπουδές του, και µε αυτήν εξέφραζε τη χαρά του, που ο Kύπριος Aρχιεπίσκοπος 

είχε αποδεχθεί εισήγησή του, µετά την επικείµενη εκτύπωση του τρίτου τόµου της 

ιστορίας της Eκκλησίας της Kύπρου του Ιωάννη Xάκκεττ88, να προχωρήσει στην 

                                                
84. H σχετική προκήρυξη του Δευτέρου Φιλολογικού Διαγωνισµού δηµοσιεύτηκε 

στον τύπο της εποχής. Eνδεικτικά βλ. Φωνή της Kύπρου, 1.11.1924. 

85. Νικόλαου Τωµαδάκη, «Ο Ιωάννης Συκουτρής ως Βυζαντινολόγος», ό.π., σ. 

1476. 

86. Aντίγραφο της επιστολής του Kυρίλλου σώζεται στο Aρχείο της 

Aρχιεπισκοπής. Bλ. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Aρχείον Aρχιεπισκόπου 

Kυρίλλου Γ΄ 1916-1933, Bιβλίον ME΄, αρ. 118. Bλ. Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 3, 

όπου και δηµοσιεύεται. 

87. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Aρχείον Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄ 

1916-1933, Bιβλίον MZ΄, αρ. 226 στ΄΄. Bλ. Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 4, όπου και 

δηµοσιεύεται. Για τον µήνα τέλεσης του γάµου του αναφέρεται η σύζυγός του, 

Xαρά Πετυχάκη. Bλ. Ιω. Συκουτρή, Μελέται και Άρθρα, ό.π., σ. 15. 

88. Tο βιβλίο αυτό εκδόθηκε πέντε χρόνια αργότερα. Bλ. Iωάννη Xάκκεττ, Iστορία 

της Oρθοδόξου Eκκλησίας της Kύπρου κατά µετάφρασιν και συµπλήρωσιν 



30 

έκδοση «του έργου του Λεοντίου». Πρόκειται, πιθανότατα, για τον βίο του Αγίου 

Ιωάννη του Ελεήµονα, που έγραψε ο Επίσκοπος Νεαπόλεως Λεόντιος και ο οποίος 

πρωτοεκδόθηκε από τον Heinrich Gelzer το 1893. Όπως ο Mικρασιάτης φιλόλογος 

πληροφορούσε τον Kύπριο Aρχιεπίσκοπο, πολύ σύντοµα θα παραλάµβανε τα 

σχετικά χειρόγραφα από τον καθηγητή Gerland και θα εργαζόταν για την ετοιµασία 

του τόµου. Ωστόσο, για άγνωστο λόγο, η έκδοση αυτή ναυάγησε, ίσως γιατί, αν 

πράγµατι πρόκειται για τον βίο του Αγίου Ιωάννη του Ελεήµονα, το 1927 

πραγµατοποιήθηκε η έκδοσή του από τον Hippolyte Delehaye89. Eίναι αξιοσηµείωτο, 

ότι µε την ίδια επιστολή, ο Συκουτρής ενηµέρωσε τον Kύπριο Aρχιεπίσκοπο πως θα 

παρέµενε στο Bερολίνο µέχρι τον Aύγουστο του 1928 και ίσως για πολύ 

περισσότερο, στην περίπτωση που εκλεγόταν στην έδρα της νεοελληνικής 

φιλολογίας στο εκεί Πανεπιστήµιο90. 

 Tέλος, στο Aρχείο της Aρχιεπίσκοπής σώζεται αντίγραφο µίας δεύτερης 

επιστολής, ηµεροµηνίας 31 Δεκεµβρίου 1930, που ο Kύριλλος έστειλε στον 

Μικρασιάτη φιλόλογο, σε απάντηση δικής του, η οποία, όµως, δεν εντοπίστηκε. 

Όπως πληροφορούµαστε από αυτήν, ο τελευταίος είχε ζητήσει από τον Kύπριο 

Aρχιεπίσκοπο να του στείλει τον δεύτερο τόµο της ιστορίας της Kυπριακής 

Eκκλησίας του Xάκκεττ. Γι’ αυτό και ο Kύριλλος εξέφραζε τη χαρά του για το 

αίτηµα, γιατί αυτό αποτελούσε σοβαρή ένδειξη για ενασχόληση του Συκουτρή µε 

την ιστορία της Kύπρου. Tον πληροφορούσε επίσης, ότι του είχε στείλει «προ 

πολλού» και τον πρώτο τόµο και, αφού τον διαβεβαίωνε για την αγάπη και 

εκτίµησή του, του ευχόταν ο Θεός να τον βοηθά πάντοτε στο έργο του91. 

                                                                                                                                                   
Xαριλάου Παπαϊωάννου, τ. Γ΄, Πειραιάς 1932. Ο πρώτος τόµος είχε εκδοθεί στην 

Αθήνα το 1923 και ο δεύτερος στον Πειραιά το 1927. 

89. Για τις εκδόσεις αυτές βλ. Κυριάκου Χατζηιωάννου, Λεοντίου Επισκόπου 

Νεαπόλεως Κύπρου: Βίος του Αγίου Ιωάννου του Ελεήµονος, Λευκωσία 1988, σ. 

15. 

90. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Aρχείον Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄ 

1916-1933, Bιβλίον MΔ΄, αρ. 190. Bλ. Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 5, όπου και 

δηµοσιεύεται. 

91. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Aρχείον Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄ 

1916-1933, Bιβλίον MΔ΄, αρ. 244. Bλ. Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 6, όπου και 

δηµοσιεύεται. 
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EΓΓPAΦA ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ 

1 

 \Eν Λάρνακι, τFÉ 1Fη Mαΐου 1924 

 Mακαριώτατε, 

 \Eπεσκέφθην τό µοναστήριον τÉς Kαντάρας, τό ïποÖον, ¬πως διατηρεÖται 

σήµερον, δέν àνέρχεται πέραν τ΅ν àρχ΅ν τοÜ ιη΄ α¨΅νος. ^H µονή, ¬µως, 

àναφέρεται ε¨ς âποχήν πολύ παλαιάν, τούς πρώτους α¨΅νας τÉς Φραγκοκρατίας, 

λείψανον δέ τ΅ν κειµηλίων τÉς âποχÉς âκείνης εrναι χαλκοÜς πολυέλαιος 

φυλασσόµενος âκεÖ ï ïποÖος καλόν θά qτο νά προφυλαχθFÉ, µεταφερόµενος ε¨ς τήν 

\Aρχιεπισκοπήν. \AποτελεÖται àπό στέλεχος παχύ τετορνευµένον, ε¨ς τό ôνω δέ 

τούτου ôκρον •πάρχει δικέφαλος àετός, οéχί περίοπτος, ¬πως µοÜ λέγουν ¬τι qτο 

τÉς KανακαριÄς, àλλά πλάξ êπλÉ, περικεκοµµένη. Kάτωθεν αéτοÜ àποκλαδοÜνται 

κοµψότατα ôνθη καί φύλλα, ε€τα âπιτάφιος λυχνία (¬που τά κηρία), κατωτέρω 

πάλιν ôνθη καί ε¨ς τό κάτω µέρος •πάρχει σφαÖρα µεγάλη χαλκÉ. 

 Συγκρινόµενος πρός τόν τÉς KανακαριÄς, ¬πως τόν γνωρίζω âκ περιγραφÉς, 

εrναι τÉς ¨δίας âποχÉς, àλλά πολύ εéτελέστερος καί πτωχότερος. \Aλλά καλόν θά 

εrναι νά τόν µεταφέρουν ε¨ς τήν \Aρχιεπισκοπήν, ¦ κάπου àλλοÜ àσφαλέστερον, διά 

νά µή àφαρπαγFÉ. 

 Mέ σεβασµόν, 

 I. ΣυκουτρÉς. 

 

\AρχεÖο ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, \AρχεÖον \Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄ 

1916-1933, Bιβλίον ME΄, àρ. 8. 

2 

\Eν \Aθήναις, τFÉ 18Fη Nοεµβρίου 1924 

 Mακαριώτατε, 

 M’ àπερίγραπτον εéχαρίστησιν âπιλαµβάνοµαι τÉς εéκαιρίας, διά νά σÄς 

στείλω καί àπό τάς \Aθήνας τόν σεβασµόν καί τάς εéχαριστίας µου, δι’ ¬σον 

âνδιαφέρον ε€χατε δείξει πρός âµέ καί τό öργον µου. 

 \Eν \Aθήναις ε•ρισκόµενος âζήτησε νά µέ γνωρίσFη ï •πότροφος τοÜ 

KυπριακοÜ Mουσείου κ. Δίκαιος, œστε νά τοÜ φαν΅ χρήσιµος, καί µ’ àπορίαν µου 

¦κουσα ¬τι δέν öχει âγγραφεÖ ε¨ς τό Πανεπιστήµιον, àλλ’ êπλ΅ς παρακολουθεÖ 

µαθήµατά τινα καί µελετÄ ε¨ς τήν \Aγγλ[ικήν] \Aρχαιο[λογικήν] Σχολήν, καί ¬τι 

τοÜτο κατά σύστασιν τοÜ καθηγητοÜ Myres  öγινεν. Δέν γνωρίζω τά διαµειφθέντα 

τότε, àλλά φοβοÜµαι ¬τι ï κ. Myres, ôν πράγµατι öκαµεν αéτήν τήν σύστασιν, θά 

âνόµισεν ¬τι âπρόκειτο ùχι περί êπλοÜ àποφοίτου τοÜ Γυµνασίου, àλλά περί 
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φιλολόγου, ¬στις âξελέγη •πό τÉς âπιτροπÉς τοÜ Mουσείου, διά νά ε¨δικευθFÉ ε¨ς 

τήν \Aρχαιολογίαν.  Διότι δέν εrναι δυνατόν νά àγνοFÉ ï Myres, ¬τι ™ âν \Aθήναις 

\Aγγλική \Aρχαιολογική Σχολή δέν εrναι ¥δρυµα διδακτικόν, δέν εrναι Σχολή, 

κυρίως ε¨πεÖν,  àλλ’ ëταιρεία (Collegium) πτυχιούχων φιλολόγων, ο¥τινες öρχονται 

καί µένουν âδ΅, διά νά ε¨δικευτοÜν ε¨ς τήν àρχαιολογίαν, âν τFÉ ïποί÷α γίνονται 

êπλαÖ àνακοινώσεις âπί ε¨δικ΅ν θεµάτων καί διαλέξεις. Erναι δέ συγχρόνως 

κέντρον διεξαγωγÉς àνασκαφ΅ν. ^Eποµένως τίποτε δέν äµπορεÖ νά τοÜ παράσχFη ™ 

Σχολή, παρ’ ¬,τι τώρα τοÜ παρέχει. TοÜ δίδει βιβλία καί τοÜ λέγει νά διαβάσFη. 

\Aλλά τά βιβλία χρησιµεύουν ε¨ς âκεÖνον, ¬στις öχει συστηµατικάς γνώσεις τÉς 

âπιστήµης, ±ς διά τούτων πλουτίζει. Kαί παρακολουθεÖ µέν ï •πότροφος τό âν τ΅ 

Πανεπιστηµίω àρχαιολογικόν µάθηµα, àλλά καί τοÜτο ½ς διαλέξεις καί ùχι ½ς 

φοιτητής κανονικ΅ς, êπλούστατα διότι δέν öχει âγγραφÉ. \Eν τ΅ µεταξύ οûτε 

àρχαÖα ëλληνικά àκούει, πού εrναι àπαραίτητα, οûτε λατινικά, οûτε îστορίαν, οûτε 

τίποτε ôλλο. 

 TοÜ •πέδειξα, ¬τι τά δύο χρόνια πού θά µείνFη âδ΅, πρέπει νά γραφFÉ ½ς 

κανονικός φοιτητής, καί δή νά πάρFη €σως πτυχίον φιλολόγου âδ΅ πρ΅τα, ôν δέν 

εrναι δυνατόν νά τοÜ àναγνωρισθοÜν τά öτη τÉς âδ΅ φοιτήσεως ε¨ς τό 

Πανεπιστήµιον τοÜ Oxford. \Eν πάσFη περιπτώσει πρέπει νά πάρFη πτυχίον φιλολόγου 

καί συγχρόνως νά âπωφεληθFÉ τÉς âνταÜθα διαµονÉς του, œστε τόν µέν χειµ΅να νά 

µελετήσFη τά µνηµεÖα τÉς τέχνης âδ΅ ε¨ς τάς \Aθήνας καί ε¨ς τά σπουδαιότερα 

àρχαιολογικά κέντρα (\Oλυµπία, Δελφούς κλπ.), τό δέ θέρος νά ζητήσFη νά 

προσκολληθFÉ ε¨ς ≤ν àπό τούς διεξάγοντας àνασκαφάς âν Mακεδονί÷α ¦ KρήτFη 

àρχαιολόγους τÉς \AγγλικÉς ΣχολÉς, διά νά µελετήσFη καί τό πρακτικόν µέρος τÉς 

àνασκαφικÉς âργασίας. ^O νέος δέν öχει àντιρρήσεις, àλλά δέν äµπορεÖ, λέγει, διότι 

δέν öχει τοιαύτην âντολήν. Γενικ΅ς, âν z εrναι φιλότιµος νέος, µοÜ âφάνη κάπως 

πελαγωµένος, διότι δέν äξεύρει καλά - καλά τί νά κάµFη, âφ’ ¬σον δέν ε¨σÉλθεν ε¨ς 

συστηµατικάς âπιστηµονικάς σπουδάς. 

 Tό âνδιαφέρον µου διά τήν Kύπρον µέ παρεκίνησε νά γράψω ε¨ς τήν 

Mακαριότητά Σας, ½ς µέλος τÉς âπιτροπÉς τοÜ Mουσείου, καί θέτω •π’ ùψιν τÉς 

âπιτροπÉς τάς àνωτέρω σκέψεις νά ΣÄς παρακαλέσω νά τοÜ âπιτραπFÉ ™ âγγραφή 

ε¨ς τό Πανεπιστήµιον, ™ ïποία θά τόν àναγκάσFη µέν νά παρακολουθήσFη καί 

µαθήµατα ôσχετα τελείως (π.χ. Φιλοσοφίαν κλπ.), àλλά θά τοÜ δώσFη τάς 

àπαιτουµένας συστηµατικάς βάσεις, διά νά προχωρήσFη ε¨ς τήν âξειδίκευσιν. Aî 

σκέψεις αéταί εrναι àποτέλεσµα σχετικÉς µου ïµιλίας καί µέ τόν καθηγητήν τÉς 

\Aρχαιολογίας κ. Tσούνταν, ¬στις καί âνδιαφέρεται διά τήν àρχαιολογίαν τÉς 

Kύπρου καί τάς âγκρίνει πλήρως. \Eλπίζω νά µοÜ συγχωρεθFÉ ™ àνάµειξις α≈τη. 

 Mετά σεβασµοÜ, 
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 I. ΣυκουτρÉς. 

 

\AρχεÖο ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου,\AρχεÖον \Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄ 1916-

1933, Bιβλίον ME΄, àρ. 116. 

3 

 \Eλλόγιµε φίλε κ. I.A. ΣυκουτρÉ, 

 \Aθήνας. 

 

 \Eλάβοµεν τήν àπό 18 Nοεµ[βρίου] 1924 ^Yµετ[έραν] âπιστολήν καί χαίροµεν 

¬τι •γιαίνετε. Δέν àµφιβάλλοµεν, ¬τι αéτόθι µένοντες âν τFÉ ëστί÷α τ΅ν φώτων θά 

καταγίνεσθε ε¨ς εéρυτέρας µελέτας, πρός µείζονα èφέλειαν τ΅ν ^Eλληνικ΅ν 

Γραµµάτων. 

 EéχαριστοÜµεν πολύ διά τάς περί τοÜ •ποτρόφου τοÜ Mουσείου κ. Δικαίου 

πληροφορίας. E≈ροµεν, µετά τ΅ν ôλλων ^Eλληνικ΅ν µελ΅ν τÉς \Eπιτροπείας τοÜ 

Mουσείου, πολύ çρθάς τάς σκέψεις καί ε¨σηγήσεις σας, τάς ïποίας συµµερίζεται καί 

ï κύριος Tσούντας, διά τόν •πότροφον τοÜτον. Tούτου ≤νεκα àπηύθυνα âπιστολήν 

πρός τήν A. \Eξοχ[ότητα] τόν M. ^AρµοστÉν καί Πρόεδρον τÉς \Eπιτροπείας τοÜ 

Mουσείου, διαβιβάζοντας τάς περί τοÜ •ποτρόφου τοÜ Mουσείου ταύτας σκέψεις 

ε¨δηµόνων, âπικροτοÜντος καί τοÜ κ. Tσούντα. Πιστεύοµεν ¬τι ™ A. \Eξοχότης θά 

θελήσFη νά λάβFη •π’ ùψιν τάς ^Yµετ[έρας] ε¨σηγήσεις καί θά σταλ΅σιν ïδηγίαι διά 

νά âγγραφFÉ ε¨ς τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν τοÜ Πανεπιστηµίου ï •πότροφος καί νά 

παρακολουθFÉ τακτικ΅ς τά µαθήµατα. Kαί ταÜτα µεν περί τούτου. 

 ^Eτέραν παράκλησιν öχοµεν πρός •µÄς, τήν ëξÉς: \Eπροκηρύξαµεν τόν B΄ 

Διαγωνισµόν τοÜ ^Hµετέρου ΦιλολογικοÜ ΔιαγωνισµοÜ µέ θέµα «^H \Eκκλ[ησία] 

Kύπρου καθ’ ¬λην τήν περίοδον τÉς Tουρκοκρατίας âν Kύπρω». \Aντίτυπον τÉς 

προκηρύξεως âγκλείοµεν âν τFÉ παρούσFη. ^YµεÖς ο¥τινες κατεγίνατε ε¨ς τήν µελέτην 

τÉς KυπριακÉς âν γένει îστορίας θά παρατηρήσατε πάντως τά πολλά κενά σχετικ΅ς 

πρός πλήρη παράστασιν καί χαρακτηρισµόν τÉς ¬λης καί ποικίλης δράσεως τÉς 

\Eκκλησίας. Tούτου ≤νεκα θά âτολµ΅µεν νά ζητήσωµεν µίαν àκόµη •πηρεσίαν παρ’ 

•µ΅ν •πέρ τÉς Kύπρου: τό νά λάβητε µέρος ε¨ς τόν B΄ Διαγωνισµόν καί âκποιήσετε 

πραγµατείαν, ≥τις θά συµπληρώσFη τά âν λόγω κενά τÉς τε âκκλησιαστικÉς καί 

πολιτικÉς îστορίας τÉς Nήσου. 

 Δέν àµφιβάλλοµεν ¬τι öργον •µ΅ν àφιερωµένον πρός τοιοÜτον σκοπόν θά 

εrνε àπό πάσης àπόψεως ôρτιον καί πλÉρες. Διό καί εéγνωµοσύνη θά çφείλεται ε¨ς 

•µÄς •πό τε τÉς \Eκκλησίας καί τÉς Nήσου. Tρέφοµεν τήν γλυκεράν âλπίδα, ¬τι θά 

διαθέσητε χρόνον τινα πρός τόν σκοπόν τοÜτον. 

 Mετά àγάπης καί âκτιµήσεως, \Eν Xριστ΅ εéχέτης, 
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 ï Kύπρου Kύριλλος. 

 \AρχιεπισκοπFÉ Kύπρου, τFÉ 11 10εµβ[ρίου] 1924. 

 

\AρχεÖο ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου,\AρχεÖον \Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄ 1916-

1933, Bιβλίον ME΄, àρ. 118. 

4 

Leipzig, 28.12.25. 

 Mακαριώτατε, 

 ΣÄς âκφράζω προχείρως τάς θερµάς εéχαριστίας τÉς συζύγου µου καί âµοÜ 

διά τά συγχαρητήρια καί τάς εéλογίας τÉς ^Yµετέρας Mακαριότητος, α¥τινες θά 

àποτελοÜν δι’ ™µÄς λαµπρόν âχέγγυον εéηµεροÜντος βίου. \Eπί τFÉ εéκαιρί÷α ταύτ Fη 

δεχθÉτε τάς εéχάς µου •πέρ α¨σίας τύχης ^Yµ΅ν τε καί τÉς προσφιλοÜς Kύπρου, 

κατά τό âπί θύραις öτος 1926. 

 Mετά σεβασµοÜ, 

 I. ΣυκουτρÉς. 

 Tά συγχαρητήριά Σας µόλις πρό 4 ™µερ΅ν öλαβον âξ \Aθην΅ν, €σως διότι 

κôπου θά παρέπεσαν. 

 

\AρχεÖο ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου,\AρχεÖον \Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄ 1916-

1933, Mέρος MZ΄, àρ. 226 στ΄΄. 

5 

Charlottenburg, Niebuhrsstrasse 67, 20.4.27. 

 Πρός τήν AéτοÜ Mακαριότητα τόν \Aρχιεπίσκοπον Kύπρου κ.κ. Kύριλλον 

τόν Γ΄. 

 

 Mακαριώτατε, 

 ‰ Aν καλ΅ς àντελήφθην τό περιεχόµενο τÉς ^Yµετέρας âπιστολÉς, 

àναλαµβάνετε τήν öκδοσιν τοÜ •φ’ ™µ΅ν συνιστωµένου öργου τοÜ Λεοντίου, µετά 

τήν àποπεράτωσιν τÉς âκτυπώσεως τοÜ Xάκκεττ. Tό τελευταÖον τοÜτο εrναι καί δι’ 

âµέ προτιµότερον, καθότι δέν θά ¦θελα νά διακόψω τάς περί ôλλα στρεφοµένας 

µελέτας µου, περί ±ς κατά τό παρόν àσχολοÜµαι. 

 Eéχαριστ΅ τήν ^Yµ[ετέραν] Mακαριότητα, διά τό φιλόµουσον AéτÉς 

âνδιαφέρον καί τήν εéγενÉ πρός προαγωγήν τ΅ν φιλολογικ΅ν σπουδ΅ν προθυµίαν, 

θ’ àναµένω παρ’ AéτÉς τήν ε¨δοποίησιν, πότε θά πρέπFη καί âγώ ν’ àρχίσω (πάντως 

προτοÜ àκόµη âπιστFÉ ï χρόνος τÉς âκτυπώσεως). \Eν τ΅ µεταξύ τά χειρόγραφα τοÜ 

KαθηγητοÜ Gerland θά παραλάβω, ½ς βεβαίας οûσης τÉς âκδόσεως. 



35 

 E¨ς τό BερολÖνον θά µένω µέχρι τοÜ Aéγούστου 1928, €σως δέ καί âπί 

µακρότερον, ôν κενουµένης, ½ς λέγεται, τÉς ≤δρας τÉς νεοελληνικÉς φιλολογίας 

ε¨ς τό âδ΅ Πανεπιστήµιον âπιτύχω διορισµόν, καθά âλπίζω. 

 Διατελ΅ µετά βαθυτάτου σεβασµοÜ, 

 I. ΣυκουτρÉς. 

 

\AρχεÖο ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου,\AρχεÖον \Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄ 1916-

1933, Bιβλίον MΔ΄, àρ. 190. 
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 \Eλλόγιµε φίλε κ. I. ΣυκουτρÉ, 

 \Aθήνας. 

 

 Mετά πολλÉς εéχαριστήσεως καί χαρÄς âλάβαµεν τήν àπό 15 Δεκεµβρίου 

•µετέραν âπιστολήν. Διά ταύτης ζητεÖτε τόν δεύτερον τόµον τÉς \EκκλησιαστικÉς 

^Iστορίας Kύπρου, τοÜ πρώτου àποσταλέντος •µÖν πρό πολλοÜ. Πάνυ δέ εéχαρίστως 

àποστέλλεται σήµερον ταχυδροµικ΅ς ï ζητηθείς τόµος. Δέν àµφιβάλλοµεν δέ, ¬τι ï 

ζητούµενος δεύτερος τόµος θά öχFη σχέσιν πρός µελέτας •µ΅ν, περί τÉς ™µετέρας 

\Eκκλησίας καί πατρίδος. 

 Eéχόµενοι ¬πως ï Kύριος βοηθFÉ καί φωτίζFη •µÄς ε¨ς τό τετιµηµένον 

âπιστηµονικόν •µ΅ν στάδιον, âπ’ èφελεί÷α τÉς τε \Eκκλησίας καί âπιστήµης καί 

àντεπευχόµενος •µÖν α€σιον τό âπί θύραις νέον öτος, διατελοÜµεν µετά πολλÉς τÉς 

àγάπης καί âκτιµήσεως. 

 \Eν Xριστ΅ εéχέτης, 

 ï Kύπρου Kύριλλος. 

 \AρχιεπισκοπFÉ Kύπρου, τFÉ 31 Δεκεµβρίου 1930. 

 

\AρχεÖο ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου,\AρχεÖον \Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄ 1916-

1933, Bιβλίον MΔ΄, àρ. 244. 

7 

\Iωάννης A. ΣυκουτρÉς 

 Θλιβερά ε€δησις µÄς µετεδόθη τελευταίως âξ ^Eλλάδος, ï θάνατος διαπρεποÜς 

âπιστήµονος, συνδέσαντος τό ùνοµά του στεν΅ς µέ τήν Kυπριολογίαν, τοÜ \Iωάννου 

ΣυκουτρÉ, âπελθών τελείως àπροσδοκήτως, ε¨ς ™λικίαν 36 µόλις âτ΅ν ε¨ς τήν 

àκµήν τÉς âπιστηµονικÉς του δράσεως, ™ ïποία qτο γεµάτη àπό φ΅ς καί âλπίδας. 

 ^O ΣυκουτρÉς âγεννήθη κατά τό 1901 ε¨ς Σµύρνην καί àφ’ οy àριστεύσας 

âτελείωσε τήν περίπυστον Eéαγγελικήν Σχολήν, κατά τό 1918, âνεγράφη ε¨ς τήν 

Φιλοσοφικήν Σχολήν τοÜ Πανεπιστηµίου \Aθην΅ν, τÉς ïποίας àνεδείχθη, κατά τό 
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1922, πτυχιοÜχος µέ βαθµόν ôριστα. Kατά Σεπτέµβριον τοÜ ¨δίου öτους διωρίσθη 

καθηγητής τ΅ν ëλληνικ΅ν γραµµάτων ε¨ς τό âν Λάρνακι ^IεροδιδασκαλεÖον, ε¨ς τό 

ïποÖον •πηρέτησεν âπί µίαν διετίαν (1922-1924). ^H περίοδος αéτή θά παραµείνFη 

àλησµόνητος διά τήν öξοχον πνευµατικήν του δρÄσιν. ^YπÉρξεν ≤νας àπό τούς 

îδρυτάς τ΅ν «Kυπριακ΅ν Xρονικ΅ν», ε¨ς τούς τρεÖς πρώτους τόµους τ΅ν ïποίων 

âδηµοσίευσε πλούσιον îστορικόν καί λαογραφικόν •λικόν, àνέκδοτα öγγραφα καί 

χειρόγραφα καί µετάφρασιν τοÜ περί Kύπρου ôρθρου τοÜ Oberhummer. 

 E¨σηγητής τÉς KριτικÉς \Eπιτροπείας, διά τό λαογραφικόν διαγώνισµα τ΅ν 

«Kυπριακ΅ν Xρονικ΅ν» (περί των çνοµάτων πού δίδονται ε¨ς τά ζ΅α) καί ε¨ς τόν A΄ 

Φιλολογικόν Διαγωνισµόν τοÜ \Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου τοÜ Γ΄ τοÜ àπό 

Kυρηνείας (Tά ëλληνικά γράµµατα âν Kύπρω κατά τήν περίοδον τÉς 

Tουρκοκρατίας) àφÉκε µνηµεÖα àληθινά τÉς âµβριθείας του τάς δύο του 

ε¨σηγητικάς âκθέσεις. ^Oµιλητής öξοχος κατέλιπεν àρίστας âντυπώσεις µέ τήν 

πανηγυρικήν ïµιλίαν του περί Γερασίµου τοÜ Γ΄ τοÜ Kυπρίου, O¨κουµενικοÜ 

Πατριάρχου, ε¨ς Λάρνακα, καί τήν διάλεξίν του περί τÉς KυπριακÉς ποιήσεως κατά 

τήν âποχήν τÉς Φραγκοκρατίας καί τ΅ν πρώτων Kυπριακ΅ν σονέττων ε¨ς Λεµεσόν. 

^O ΣυκουτρÉς âµελέτησε τήν Kύπρον, κατά τό διετές διάστηµα τÉς διαµονÉς του, 

¬σον δέν τήν âµελέτησαν πολλοί Kύπριοι, ε¨ς ¬λην των τήν ζωήν. 

 Mεταβάς κατά τό 1924 ε¨ς \Aθήνας âνυµφεύθη τήν κ. Xαράν, âπίσης 

διδάκτορα τÉς φιλολογίας, καί κατόπιν παρηκολούθησε, µεταξύ τ΅ν âτ΅ν 1925 - 

1929, àνωτέρας σπουδάς ε¨ς Λειψίαν, BερολÖνον καί Γαλλίαν. Kατά τό 1929 

διωρίσθη âπιµελητής τÉς \Aκαδηµίας \Aθην΅ν καί τό 1930 •φηγητής τÉς àρχαίας 

φιλολογίας ε¨ς τό \Eθνικόν Πανεπιστήµιον. Kατά τό 1930 διετέλεσε γραµµατεύς τοÜ 

συνελθόντος ε¨ς \Aθήνας B΄ ΔιεθνοÜς BυζαντινοÜ Συνεδρίου. ‰ Eγραψε πλεÖστα 

ôρθρα ε¨ς âφηµερίδας καί περιοδικά, ¨δικά µας καί ξένα. oHτο κάτοχος τÉς 

àγγλικÉς, γαλλικÉς, γερµανικÉς, ¨ταλικÉς καί τουρκικÉς. \Eξέδωκε πολλάς 

αéτοτελεÖς âργασίας: Φιλολογία καί ζωή (1931), ^H διδασκαλία τÉς νεοελληνικÉς 

λογοτεχνίας (1932), Πλατωνικός Eéαγγελισµός (1932), Mάξ Bέπερ: ^H âπιστήµη ½ς 

âπάγγελµα (1932), \AρχαÖοι καί νεώτεροι λυρισµοί (1932), Tό συµπόσιον τοÜ 

Πλάτωνος (öκδ. \Aκαδηµίας \Aθην΅ν, 1934), Oî ¨χνευταί τοÜ Σοφοκλέους (1935), ^H 

^Eλληνική βιβλιοθήκη τÉς \Aκαδηµίας \Aθην΅ν (1935), ^O δωδεκάλογος τοÜ γύφτου 

(1936), κ.ô. Kατεγίνετο ε¨ς τήν öκδοσιν τοÜ Δηµοσθένους, •πό τÉς βιβλιοθήκης 

Tαΐπνερ τÉς Λειψίας, καί τ΅ν ^Eλλήνων âπιστολογράφων, •πό τÉς βιβλιοθήκης 

Bίλµαν τοÜ Bερολίνου. 

 Tελευταίως âπρόκειτο νά διορισθFÉ καθηγητής τÉς àρχαίας φιλολογίας ε¨ς τό 

Πανεπιστήµιον \Aθην΅ν καί ¦ρχισεν •πό τ΅ν àντιπάλων του µία ôδικος âκστρατεία 

âναντίον του, διά τήν ε¨σαγωγήν του ε¨ς τό συµπόσιον τοÜ Πλάτωνος 
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κινητοποιθέντων... τ΅ν λεµβούχων, κουλλουροπωλ΅ν κ.ô., ο¥τινες •πέβαλλον 

•ποµνήµατα καί διαµαρτυρίας πρός τήν Kυβέρνησιν, διά τάς ¨δέας τοÜ νεαροÜ 

σοφοÜ, αî ïποÖαι δέν qσαν παρά αéταί αî ¨δέαι τοÜ Πλάτωνος, τάς ïποίας οî 

λεµβοÜχοι καί κουλλουροπ΅λαι δέν qσαν ε¨ς θέσιν νά àντιληφθοÜν καί νά 

âννοήσουν. ^O µ. ΣυκουτρÉς διεξÉγε ≤να µαχητικώτατον àγ΅να âναντίον τÉς 

âπιθέσεως, öχων παρά τό πλευρόν του ¬λην τήν φωτισµένην ëλληνικήν κοινήν 

γνώµην. 

 Δυστυχ΅ς ï θάνατος âστέρησε τά ëλληνικά γράµµατα ëνός •περόχου των 

âργάτου καί τήν ëλληνικήν âπιστήµην ëνός τ΅ν διαπρεπεστέρων της âκπροσώπων, 

ï ïποÖος µολονότι âσελάγισεν ½ς φωτεινόν µετέωρον ε¨ς τόν ëλληνικόν 

πνευµατικόν ïρίζοντα κατέπληξε µέ τό µέγεθος τÉς àκτινοβολίας του. ^H Kύπρος 

®αίνει µέ µυρωµένα λουλούδια τόν νεοσκαφÉ του τάφον καί µετ’ εéγνωµοσύνης 

πάντοτε θά âνθυµεÖται τήν âργασίαν πού öκαµε γι’ αéτήν. 

 

Πάφος, 14.10.1937. 

8 

Φιλολογικά πένθη. I. ΣυκουτρÉς 

TοÜ κ. Tεύκρου \Aνθία 

 

 Πρίν ≤να µÉνα πάνω - κάτω, πέθανε στήν \Aθήνα ï ΣυκουτρÉς. ≠Oλες οî 

àθηναϊκές âφηµερίδες καί τά φιλολογικά περιοδικά àφιερώσανε γι’ αéτόν ôρθρα καί 

σηµειώµατα, πού âκφράζουν τό Πανελλήνιο πένθος γιά τόν πρόωρο θάνατο ëνός 

àληθινά πνευµατικοÜ àνθρώπου, διαλεκτοÜ âπιστήµονα κι’ àκούραστου âργάτη τ΅ν 

γραµµάτων. Tόν θρήνησε ïλάκερη ™ πνευµατική ^Eλλάδα, ¬πως τοÜ ôξιζε. ^H 

Kύπρος, στήν περίπτωση αéτή, •στέρησε σηµαντικά. Kι’ ¬µως τό ùνοµα τοÜ 

ΣυκουτρÉ εrναι συνδεδεµένο àναπόσπαστα µέ τό µικρό µας τόπο. TοÜ çφείλουµε 

πολλά, κι’ ôν λέγαµε πώς àπ’ âδ΅ ôρχισε τήν καριέρα του, θά σηµειώναµε êπλ΅ς 

≤να γεγονός àναµφισβήτητο. 

 Tό Παγκύπριο ^ΙεροδιδασκαλεÖο εrχε τήν τιµή νά τόν πρωτοδεχτεÖ ½ς 

καθηγητή τ΅ν ^Eλληνικ΅ν (τό 1922-23) καί νά τόν κρατήσει δύο - τρία χρόνια. Δέν 

θά qταν τότε περισσότερο àπό 20-22 χρον΅ν. Kι’ ¬µως, παρ’ ¬λη του τή νεαρή 

™λικία, εrχε µιάν œριµη âπιστηµονική σκέψη, κι’ ≤να ζÉλο âκπληκτικό γιά τήν 

âπιστηµονική öρευνα. ≠Oσοι τόν γνώρισαν, διέκριναν àπό τήν âποχή αéτή στό 

πρόσωπό του τό σοφό µελετητή τÉς ^Iστορίας, τÉς \Aρχαιολογίας καί τÉς 

Λαογραφίας. 

 \Aπό τόν πρ΅το χρόνο, öστρεψε àµέριστη τήν προσοχή του στό πλούσιο 

•λικό, πού öχει νά προσφέρει σ’ ≤να φιλόλογο ï τόπος µας. Kαί µέ τήν 
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εéσυνειδησία àνθρώπου àφοσιωµένου στή δουλειά του ôρχισε τίς µελέτες του. 

‰ Eσκυψε πάνω àπό παλιά χειρόγραφα, κοίταξε àπό κοντά τ’ àρχαÖα µας µνηµεÖα, 

συγκέντρωσε πολύτιµα στοιχεÖα γιά τήν îστορική καί λαογραφική âξέταση τÉς 

Kύπρου, καί γενικά âργάστηκε µέ ¬λες τίς δυνάµεις του γιά τήν πνευµατική µας 

πρόοδο. Δηµιουργός καί âµψυχωτής τ΅ν «Kυπριακ΅ν Xρονικ΅ν», âδηµοσίευσε σ’ 

αéτά ôρθρα καί ντοκουµέντα àξιόλογα, πολύτιµα βοηθήµατα γιά τόν îστορικό τοÜ 

µέλλοντος, πού θά καταπιαστεÖ πιό συστηµατικά µέ τή µελέτη τÉς KυπριακÉς 

îστορίας. 

 ^O ΣυκουτρÉς λοιπόν δέν κλείστηκε, ½ς καθηγητής, στούς τέσσερις τοίχους 

τοÜ σχολείου. Tόν τραβούσανε οî µεγάλοι δρόµοι τÉς âπιστήµης καί τÉς τέχνης. 

Erχε συναίσθηση τÉς µεγάλης του àποστολÉς καί δέν àφÉκε νά περάσει 

àνεκµετάλλευτο τό σύντοµο χρονικό διάστηµα τÉς διαµονÉς του στό νησί µας. Mά 

µπροστά του νέοι ïρίζοντες ξανοίγονταν - πλατύτεροι καί φωτεινότεροι ïρίζοντες. 

‰ Eφυγε àπό τήν Kύπρο, γιά ν’ àκολουθήσει àνώτερες σπουδές στήν Eéρώπη. 

‰ Eτσι, àπό τό µικρό Kυπριακό περιβάλλον µεταπήδησε σέ µεγάλους τοµεÖς δράσεως 

καί παρουσίασε ≤να öργο πολυσύνθετο, êδρό καί µεστωµένο, àξιοθαύµαστο γιά τήν 

ποιότητα καί τόν ùγκο του. ^H àξία τοÜ I. ΣυκουτρÉ εrχε καί τήν âπίσηµη 

àναγνώρισή της. Tό ^Eλληνικό κράτος τόν τίµησε µέ τήν ≤δρα •φηγητοÜ στό 

Πανεπιστήµιο κι’ ï κόσµος τ΅ν γραµµάτων τοÜ χάρισε τήν πιό βαθιά âκτίµηση. 

 Mεγάλη κίνηση öγινε πρό πάντων γύρω àπό τό «Συµπόσιο» τοÜ Πλάτωνος, 

πού µετέφρασε καί προλόγισε ï ΣυκουτρÉς. ^H ^Eλληνική κριτική τό •ποδέχτηκε 

σάν µιά δηµιουργική âργασία βαρυσήµαντη, πού âρχόταν νά προσθέσει µιά 

πολύτιµη συµβολή στήν κατανόηση τÉς àρχαίας ^EλληνικÉς φιλοσοφίας καί τήν 

àπελευθέρωσή της àπ’ τά δεσµά τοÜ σχολαστικισµοÜ. Tήν œρ’ αéτή àξίζει νά 

θυµηθοÜµε καί τό γελοÖο θόρυβο, πού γίνηκε γύρω àπό τό «Συµπόσιο». Erναι 

γνωστό πώς ™ σεµνοτυφία, ™ στενοκεφαλιά καί ™ àµάθεια àνθρώπων ξένων πρός τά 

γράµµατα âζήτησε τήν κεφαλή τοÜ ... Πλάτωνος «âπί πίνακι». Mέ σύµµαχο τήν 

àρτηριοσκληρωµένη παπαδοκρατία ζήτησαν νά «καθαριστεÖ» τό àθάνατο «Συµπόσιο», 

πού µετέφρασε ï ΣυκουτρÉς, àπ’ ¬λες τίς φράσεις καί τίς öννοιες âκεÖνες, πού 

πειράζανε στά νεÜρα τούς àνήθικους äθικολόγους. Δηλαδή, ï «θεÖος Πλάτων» νά 

µεταβληθεÖ σέ κουλουρτζÉ θρησκόληπτο ¦ συναξαριστή τοÜ Mεσαίωνος. Σέ ποιό 

ôλλο µέρος, âκτός àπ’ τήν ^Eλλάδα, µποροÜσε νά âκκολαφθεÖ µιά τέτοια κίνηση; 

 ^H Kύπρος, πού àγάπησε κι’ âχτίµησε τό ΣυκουτρÉ, συµµετέχει στό 

Πανελλήνιο πένθος γιά τόν πρόωρο χαµό του. Πέθανε ≤νας ôνθρωπος µελέτης, ≤νας 

χαλκέντερος συγγραφέας καί µελετητής τοÜ àρχαίου ëλληνικοÜ πολιτισµοÜ. ^H 

âποχή µας δέν µÄς öχει συνηθίσει µέ τόσο êδρές φυσιογνωµίες. Γι’ αéτό κι’ ™ θλίψη 

µας γίνεται πιό βαριά, ¬ταν φεύγουνε àπ’ τό πλάϊ µας διανοούµενοι ïλκÉς, ¬πως ï 
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àλησµόνητος I. ΣυκουτρÉς, πού qσαν φαινόµενα πραγµατικά γιά τά δικά µας 

χρόνια. 

 

Πάφος, 11.11.1937. 

9 

Γνωριµίες καί àναµνήσεις. Δυό àκούραστοι âργάτες τ΅ν ^Eλληνικ΅ν Γραµµάτων. I. 

ΣυκουτρÉς - Π. Nιρβάνας 

^Yπό τοÜ κ. Tεύκρου \Aνθία 

 ^H âφηµερίδα αéτή, πού δηµιούργησε στενούς δεσµούς µέ τό φιλολογικό µας 

κόσµο, δέν µπορεÖ ν’ àγνοήσει δυό θλιβερά - ¬σο καί àξιοµνηµόνευτα - γεγονότα 

τοÜ τριµήνου τÉς àναστολÉς της. Πρόκειται γιά τό θάνατο - γιά τή βαρειά àπώλεια 

- δυό κορυφαίων âργατ΅ν τοÜ Λόγου καί γενικά τ΅ν ^Eλληνικ΅ν Γραµµάτων: τοÜ 

Γιάννη ΣυκουτρÉ καί τοÜ Παύλου Nιρβάνα. ^O πρ΅τος πέθανε στό γονιµώτερο καί 

δυναµικώτερο στάδιο τÉς àκµÉς του, πριν δυόµισυ µÉνες περίπου, κι’ ï δεύτερος 

πρίν λίγες µέρες, àφοÜ διέγραψε τή φωτεινότερη καµπύλη τÉς σταδιοδροµίας του 

στόν ëλληνικό πνευµατικό ïρίζοντα. 

 Kάπως παράκαιρα âρχόµαστε νά τούς προσφέρουµε τό φόρο τÉς τιµÉς, τοÜ 

σεβασµοÜ καί τÉς εéγνωµοσύνης µας; Δέν τό πιστεύω, οî àληθινές àξίες àνήκουν 

στήν α¨ωνιότητα. Δέν εrναι πρόσωπα âφήµερα, πού παραδίδονται στή λήθη, µόλις 

σβήσουν. Kι’ εrναι πάντα âπίκαιρη ™ àνανέωση τÉς θύµισής τους. Aéτά λοιπόν τά 

δυό µου ôρθρα, πού δέν öχουν σκοπό νά àναλύσουνε πλατιά τό öργο τους, àλλά νά 

δώσουν µιά σύντοµη σκιαγραφία καί τ΅ν δυό, µαζί µέ µερικές προσωπικές µου 

àναµνήσεις àπ’ τή γνωριµία τους, ôς πάρουνε τό χαρακτÉρα καί τή σηµασία 

φιλολογικοÜ µνηµοσύνου. 

 Tό ùνοµα τοÜ ΣυκουτρÉ öχει συνδεθεÖ πολύ στενά µέ τήν Kύπρο. ^H îστορία, 

™ λαογραφία, ™ πνευµατική ζωή της, βρήκανε στό πρόσωπό του ≤ναν àκούραστο 

âργάτη - âρευνητή, ≤ναν àφωσιωµένο âµψυχωτή καί φίλο. Tά δυό χρόνια πού 

öµεινε στόν τόπο µας, ½ς καθηγητής τοÜ Παγκυπρίου ^Iεροδιδασκαλείου (1923-25)*, 

δέν τά σπατάλησε φροντίζοντας µονάχα γιά τή µετάδοση νεκρ΅ν γνώσεων, 

àπορροφηµένος àπ’ τούς τέσσερις τοίχους τοÜ σχολείου. ^Ως δάσκαλος δούλευε 

δηµιουργικά, µέ ¬λο τό σφρÖγος καί τήν ïρµή τοÜ νέου - κι’ qταν πολύ νέος àκόµη 

- πού âξορµÄ µέ τήν àπόφαση νά διαθέσει ¬λες τίς δυνάµεις του στήν àναµόρφωση 

τÉς νέας γενιÄς. Mά κάπου àλλοÜ τόν καλοÜσε ™ àνήσυχη ψυχή του, ™ âργατικότης 

του καί ™ δίψα τÉς µελέτης. Στό Kυπριακό ≈παιθρο. Στούς κρυµµένους θησαυρούς 

τ΅ν παραδόσεων, τ΅ν θρύλων καί τÉς îστορίας τοÜ KυπριακοÜ λαοÜ. Στά πολύτιµα 

µνηµεÖα τοÜ παρελθόντος, στίς πάντα νέες καί πάντα γοητευτικές φυσικές µας 

καλλονές. Mέσα στό λαό, πού φυλάγει τήν παράδοση σάν µιά îερή κληρονοµία, κι’ 
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εrναι ï ζωντανώτερος συνδετικός κρίκος τοÜ Σήµερα καί τοÜ Xθές. Στά 

µεγαλόπρεπα âρείπια τ΅ν àρχαίων µνηµείων ëνός µακρυνοÜ πολιτισµοÜ. Στά 

σκονισµένα κείµενα κάθε βιβλιοθήκης, πού θά τοÜ öδινε •λικό µελέτης καί 

δηµιουργίας. Στά Kυπριακά βουνά, πού θά τοÜ öδειχναν àπό ψηλά πιό •ποβλητικό 

τό ¬ραµα τÉς «àέρινης καί µακαρίας γÉς», πού àσφαλ΅ς àγάπησε àπό πρίν, 

âντρυφώντας στόν ≠Oµηρο. Στόν àπέραντο κάµπο, πού µέ τή σιωπή καί τή γαλήνη 

του öφερνε τήν αéτοσυγκέντρωση καί τή χαρά τοÜ •παίθρου στό φυσιολάτρη 

àνατόµο τοÜ παρελθόντος. 

 BγÉκε λοιπόν öξω àπ’ τούς τοίχους τοÜ σχολείου, γιά ν’ àγκαλιάσει µέ τή 

σκέψη του - τήν τόσο âρευνητική του σκέψη - ¬λο τό νησί µας. Tαξίδεψε παντοÜ, 

στά πιό âνδιαφέροντα µέρη τοÜ τόπου µας. ‰ Eκανε τακτικές âκδροµές - 

πεζοπορώντας τίς πιό πολλές φορές - ùχι µονάχα γιά νά îκανοποιήσει τή θερµή 

φυσιολατρεία του, àλλά καί ν’ àποκοµίσει, σάν àκαταπόνητη µέλισσα, ¬,τι τοÜ 

χρειαζότανε γιά τίς πρ΅τες σοβαρές âπιστηµονικές âργασίες του. ‰ Eτσι, ™ Kύπρος 

¦τανε γι’ αéτόν τό πρ΅το τό ïρµητήριο γιά τήν πλατειά λεωφόρο τÉς κατοπινÉς του 

φήµης, κι’ ï πρ΅τος τόπος πού χάρηκε àπό κοντά τούς ïλόχυµους καρπούς τÉς 

àξιοθαύµαστης âργατικότητος τοÜ ΣυκουτρÉ. 

 Στά «Kυπριακά Xρονικά» - τό περιοδικό πού δηµιούργησε µέ συνεργάτες τόν 

àοίδιµο Mητροπολίτη  Kιτίου καί τό συνεχιστή τοÜ öργου του κ. KυριαζÉ - •πάρχει 

≤να µεγάλο µέρος τÉς σοβαρÉς âργασίας του γιά τήν Kύπρο. Kι’ εrναι 

àναµφισβήτητο, πώς τό âρευνητικό δαιµόνιο τοÜ ΣυκουτρÉ πρόσφερε àρκετά νέα 

στοιχεÖα γιά τήν ïλοκλήρωση τÉς îστορικÉς µελέτης τοÜ νησιοÜ µας. Γι’ αéτή τή 

συµβολή του, καθώς καί γιά τή δράση του γενικά - τή φιλολογική κι’ âπιστηµονική 

του δράση -, ™ Kύπρος τόν θυµÄται καί τόν τιµάει µ’ àληθινή εéγνωµοσύνη. 

 Tό ΣυκουτρÉ τόν ε€πανε σοφό. Kαί τέτοιος qταν, δίχως ôλλο. Tόν εrπαν 

χαλκέντερο. Πολύ σωστά, àφοÜ ï ùγκος τÉς âργασίας του àποτελεÖ σπάνιο, πολύ 

σπάνιο φαινόµενο γιά ≤ναν ôνθρωπο πού, àφήνοντας τόν κόσµο σέ ™λικία 36 

χρόνων, ôφησε πίσω του τόσες µελέτες, τόσα âπιστηµονικά καί φιλολογικά 

συγγράµµατα. Mά àσφαλ΅ς δέν ε€πανε àρκετά γιά τόν ¨διόρρυθµο τύπο του καί τήν 

ποιητική του ψυχοσύνθεση. E€δανε µόνο τά γραφτά του. Kοιτάξανε µονάχα τή 

συνοφρύωση τÉς σοβαρότητος τ΅ν öργων του ¦ καί τήν ïρµητικότητα τÉς 

πολεµικÉς του. 

 ^O •ποφαινόµενος θαυµάζει ¬λες αéτές τίς îκανότητες. Mά πιό πολύ θυµÄται 

καί θαυµάζει τόν êρµονικό συνδυασµό τοÜ σοφοÜ µέ τόν ποιητή, τό σπάνιο κρÄµα 

τοÜ βαθυστόχαστου διανοουµένου καί τοÜ àνοιχτόκαρδου àνθρώπου. Γνωρίζοντας 

τό ΣυκουτρÉ στήν Kύπρο, τόν πρ΅το χρόνο τοÜ âρχοµοÜ του, öµεινα µέ τήν 

âντύπωση πώς κάποιο λάθος εrχε γίνει στήν âκλογή τÉς σταδιοδροµίας του. Erδα 
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καί γνώρισα ≤ναν τύπο µέ πλούσιο συναισθηµατικό κόσµο, µέ παιδική ψυχή, µέ 

χιουµοριστική διάθεση, µέ ποιητική ¨διοσυγκρασία. ≠Eναν ôνθρωπο πού σκιρτοÜσε 

àπό âνθουσιασµό, ζώντας µέσα στή φύση, στόν κάµπο, στό βουνό, στίς ùχθες τ΅ν 

ïρµητικ΅ν χειµάρρων, àνάµεσα στούς €σκιους τ΅ν δέντρων καί τή φανταχτερή 

èµορφιά τ΅ν ταπειν΅ν àγριολούλουδων. Tό Διονυσιακό µεθύσι τόν öκανεν ôλλο 

ôνθρωπο. Tόσο πού θôλεγες πραγµατικά, ¬τι αéτή ™ αéθόρµητη φυσιολατρεία του 

δέν qταν δυνατό ν’ àφήνει τόπο σέ µιά κλειστή ζωή - στή σκυθρωπή ζωή τοÜ 

βιβλιοφάγου καί φανατικοÜ τυµβωρύχου τοÜ παρελθόντος. 

 Γιά πρώτη φορά συναντηθήκαµε σ’ ≤να χωριό. \EκεÖ âργαζόµουνα ½ς 

δάσκαλος. oHταν µιά νύχτα, πού µοναχά ≤νας Σαίξπηρ θά µποροÜσε νά τήν 

περιγράψει, ¬πως öκανε στό «Bασιλέα Λήρ». Nύχτα σκοτεινιασµένη, θυελλώδικη. 

‰ Eξω βρυχότανε ™ βροχή. Ποτάµια οî δρόµοι. \Aδύνατο νά φανταστεÖς πώς τέτοιες 

zρες •πάρχουν ôνθρωποι τόσο ριψοκίνδυνοι, πού àντιστέκονται στή µανία τ΅ν 

στοιχείων τÉς φύσεως καί ... συνεχίζουν τήν πεζοπορία τους κάτω àπό ≤ναν 

ïλοσκότεινο οéρανό. Kι’ ¬µως ï ΣυκουτρÉς, µέ δυό ôλλους, εrχε τό κουράγιο καί 

τήν τόλµη νά περπατήσει ëφτά - çκτώ zρες, νά µή σταµατήσει πουθενά, âν΅ εrχε 

µπροστά του δυό σταθµούς καί ν’ àνέβει ½ς τό χωριό, µούσκεµα àπό τή βροχή. Tήν 

ôλλη µέρα συνώδεψα τούς «âκδροµεÖς» στήν κουραστική âξόρµησή τους, γιά τήν 

àπόλαυση τοÜ •παίθρου. ‰ Eτσι µοÜ δόθηκε ™ εéκαιρία νά γνωρίσω τήν εéφυΐα, τόν 

εûθυµο χαρακτÉρα, τή σπιρτόζικη κουβέντα τοÜ σοφοÜ καθηγητÉ. 

 Γιά δεύτερη καί τελευταία φορά, ≈στερα àπό κανένα µÉνα, ξαναχάρηκα τήν 

εéχάριστη συντροφιά τοÜ ΣυκουτρÉ, πού qρθε νά µέ πάρει γιά µιά µεγάλη âκδροµή. 

oHταν διακοπές τ΅ν Xριστουγέννων. Kι’ àντί νά µείνει στή Σκάλα νά γλεντήσει, 

προτίµησε νά âπιχειρήσει τό γÜρο τÉς µισÉς Kύπρου, µέ τά πόδια. Θά πήγαινε στή 

Λεµεσό, ≈στερα στήν Πάφο, θά γύριζε στό Tρόοδος, θ’ àνέβαινε στή Xιονίστρα γιά 

νά παίξει µέ τό χιόνι, καί θά κατρακυλοÜσε στήν ≤δρα τοÜ καθηγητÉ τ΅ν 

^Eλληνικ΅ν, µόλις θά ξανανοίγανε τά σχολεÖα. ^Ως τή Λεµεσό πεζοπορήσαµε µαζί. 

Mά öφτασα âξαντληµένος àπό τήν κούραση καί δέν εrχα κουράγιο γιά τήν πιό 

κουραστική συνέχεια. ‰ Eτσι öµεινε µόνος κι’ âφάρµοσε σωστά τό πρόγραµµά του. 

 Nά γράψω τίς χαριτωµένες του ε¨ρωνίες γιά τήν καθαρεύουσα; Nά θυµηθ΅ 

âκεÖνον τόν ½ραÖο παρακείµενο τοÜ ρήµατος πειν΅ «πεπείνακα»! πού öλεγε συχνά, 

σκάζοντας στά γέλια; Nά θυµηθ΅ τήν ôτυχη «Mαριώ», τό φανταρίστικο τραγούδι 

του, πού µÄς öδινε τό γρήγορο ρυθµό τÉς πεζοπορίας; ‰ Eχω πολλά νά θυµηθ΅. Kαί, 

πάνω àπ’ ¬λα τήν àνοιχτοκαρδιά αéτοÜ τοÜ εûθυµου καί τόσο α¨σιόδοξου 

àνθρώπου, πού âπίκραναν θανάσιµα οî στενοκέφαλοι πολέµιοι τοÜ «Συµποσίου» του, 

µιÄς âξαιρετικÉς καί µνηµειώδους φιλολογικÉς âργασίας. 
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\Eλευθερία, 22.12.1937. 

 * Σηµ. Στήν πραγµατικότητα, ï ΣυκουτρÉς •πηρέτησε στήν Kύπρο µεταξύ 

τ΅ν âτ΅ν 1922 - 1924. 

 

Δηµοσιεύτηκε στην Επετηρίδα Κέντρου Επιστηµονικών Ερευνών, τόµος 35 

(Λευκωσία 2010), σ. 211-252. 


