
Kωστής Kοκκινόφτας 

Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 

O BAΣIΛEIOΣ TATAKHΣ KAI H ΣXEΣH TOY ME THN KYΠPO 

 

 O παιδαγωγός και τακτικός καθηγητής της φιλοσοφίας στο Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης (1958-1967) Bασίλειος Tατάκης (Άνδρος 1897-Aθήνα 1986) 

υπηρέτησε, στα πρώτα χρόνια της εκπαιδευτικής του σταδιοδροµίας, στην Kύπρο 

και συνδέθηκε στενά µε τους ανθρώπους της. Στα «Aποµνηµονεύµατά του», που 

εκδόθηκαν το 1993 από το Mορφωτικό Ίδρυµα της Eθνικής Tράπεζας, αφιερώνει 

ένα κεφάλαιο για την τετραετή παραµονή του στο νησί, κατά τη δεκαετία του 1920, 

όπου εξιστορεί µε γλαφυρότητα την εκπαιδευτική και πολιτιστική συµβολή του 

στην πνευµατική του ζωή1. 

 O Tατάκης αφίχθη στη Λεµεσό στα µέσα Σεπτεµβρίου 19232 και δίδαξε 

ελληνικά, λατινικά και ιστορία στο Γυµνάσιο της πόλης, µέχρι τον Iούνιο του 1926. 

Aκολούθως, απεδέχθη πρόταση της Σχολικής Eφορείας Λευκωσίας και υπηρέτησε 

στο Παγκύπριο Γυµνάσιο, µέχρι το τέλος του σχολικού έτους 1926-27, οπότε 

εγκατέλειψε το νησί, για να εργαστεί στις Σέρρες3. Eπισκέφθηκε ξανά την Kύπρο 

µετά από πολλά χρόνια, τον Aπρίλιο του 1963, ως µέλος της Συγκλήτου του 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, οπότε περιηγήθηκε τη Λεµεσό και τη Λευκωσία4. 

                                                
1. Bασίλειου Tατάκη, Aποµνηµονεύµατα, Aθήνα 1993, σ. 312-344. Για τη ζωή του 

και τη σχέση του µε την Kύπρο βλ. επίσης Nίκου Παναγιώτου, Eλλάδος Kάτοπτρον, 

τ. Γ΄, Λευκωσία 2005, σ. 974-975. 

2. «\Aφίκετο µέ τό π. συµβατικόν ï διορισθείς καθηγητής τ΅ν ^Eλληνικ΅ν âν τ΅ 

™µετέρω Γυµνασίω κ. Tατάκης». Bλ. Σάλπιγξ, 21.9.1923. Για την περίοδο που 

εργάστηκε στο Γυµνάσιο Λεµεσού βλ. Aριστόδηµου Πηλαβάκη, H Λεµεσός και τα 

σχολεία της, Λεµεσός 1929, σ. 95. 

3. «\Eφέτος διωρίσθησαν δύο πρόσθετοι καθηγηταί τÉς φιλολογίας, οî κ.κ. Tατάκης 

καί Γρηγοριάδης». Bλ. Iσότης, 24.7.1926. Για την περίοδο της διδασκαλίας του στο 

Παγκύπριο Γυµνάσιο βλ. Γεώργιου Xατζηκωστή (επιµ.), Παγκύπριον Γυµνάσιον, 

εκατονταετηρίδα. Aναµνηστικόν Λεύκωµα 1893-1993, Λευκωσία 1993, σ. 154. 

4. Για την επίσκεψη αυτή γίνεται αναφορά στον τύπο της εποχής. Eνδεικτικά βλ. 

«Kάθε Mήνα», Πνευµατική Kύπρος 32/3(1963)297-299. Eπίσης βλ. Πλουτή Σέρβα, 

«Bασίλης Tατάκης, ένας µεγάλος στοχαστής της φιλοσοφίας», Eλευθερία, 

20.1.1971· Bασίλειου Tατάκη, Aποµνηµονεύµατα, ό.π., σ. 324-325. 
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 Όπως αναφέρει, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στην Kύπρο είχε γίνει 

δεκτός από την τοπική κοινωνία µε αγάπη και σεβασµό και ένοιωθε ευπρόσδεκτος, 

όπου και αν πήγαινε5. Tο γεγονός αυτό συνέτεινε, ώστε να ξανοιχθεί στην 

πολιτιστική της ζωή και να συµµετάσχει σε πολλές από τις εκδηλώσεις της, όπως 

µε διαλέξεις και δηµοσιεύσεις κειµένων στον τύπο, που αποτέλεσαν την απαρχή 

για τη µετέπειτα πνευµατική του πορεία. 

 Aνάµεσα στους µαθητές του στο Γυµνάσιο Λεµεσού άφησε µνήµη νηφάλιου 

και ευγενέστατου συζητητή. Ένας από αυτούς, ο µετέπειτα γραµµατέας του AKEΛ 

Πλουτής Σέρβας, διατήρησε έντονη την ανάµνηση του Tατάκη και, τον Nοέµβριο 

του 1971, επεδίωξε και τον συνάντησε στη Θεσσαλονίκη, οπότε έπεσαν, γεµάτοι 

συγκίνηση, «ο ένας στην αγκαλιά του άλλου». Aντάλλαζαν δε συχνά επιστολές, 

που, όµως, όπως σηµειώνει, χάθηκαν κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Στον 

Kύπριο πολιτικό, χωρίς, όµως, να τον κατονοµάζει, αναφέρεται και ο Tατάκης και 

σηµειώνει πως στις εκθέσεις, που έβαζε στους µαθητές του να γράφουν, αυτός 

ανέπτυσσε µαρξιστικές απόψεις. Γι’ αυτό και τον έλεγχε µε διάκριση, για να τον 

βοηθήσει «να δει σωστά τα πράγµατα»6. 

 O Tατάκης σηµειώνει ακόµη, ότι τα τέσσερα χρόνια της «κυπριακής 

εµπειρίας του» ήταν από τα καλύτερα της εκπαιδευτικής του σταδιοδροµίας7. Aπό 

τους µαθητές του ξεχώριζε τον πρόωρα θανόντα Aνδρέα Eυθυµιάδη (1908-1935), ο 

οποίος σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήµιο Aθηνών και στη συνέχεια µετέβη 

στο Mόναχο για µεταπτυχιακές σπουδές, όπου απεβίωσε από ανίατη ασθένεια. 

Όπως γράφει, διατηρούσε µαζί του τακτική αλληλογραφία και διέσωσε στο Aρχείο 

του αρκετά γράµµατά του8. Iδιαίτερη αναφορά κάνει επίσης για τους µαθητές του 

στο Παγκύπριο Γυµνάσιο Nίκο Kρανιδιώτη και Kώστα Προυσή9. 

                                                
5. Bασίλειου Tατάκη, Aποµνηµονεύµατα, ό.π., σ. 334. 

6. Bλ. Πλουτή Σέρβα, Όταν είµασταν παιδιά, Λευκωσία 1993, σ. 137-138· Bασίλειου 

Tατάκη, Aποµνηµονεύµατα, ό.π., σ. 321, αντιστοίχως. 

7. Bασίλειου Tατάκη, Aποµνηµονεύµατα, ό.π., σ. 325. 

8. Tα γράµµατα αυτά αναµένεται να εκδοθούν σύντοµα. Bλ. Πέτρου 

Παπαπολυβίου, «Άγνωστοι Kύπριοι “καταληψίες”», Φιλελεύθερος, 10.3.2007. Για 

τον Eυθυµιάδη βλ. Bασίλειου Tατάκη, Aποµνηµονεύµατα, ό.π., σ. 325-327· Πέτρου 

Παπαπολυβίου, «Aπό την εµφάνιση των πρώτων σοσιαλιστικών ιδεών στην Kύπρο. 
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 H παραµονή του στη Λεµεσό είναι συνδεδεµένη µε τους πρώτους πυρήνες 

για τη διάδοση του δηµοτικισµού στο νησί και υπήρξε µέλος του βραχύβιου 

«Συλλόγου των Δώδεκα», στον οποίο είχαν συσπειρωθεί αρκετοί νεαροί 

δηµοτικιστές µε σοσιαλιστικά ενδιαφέροντα, όπως οι Γλαύκος Aλιθέρσης, Aντώνης 

Iντιάνος, Γιάννης Λεύκης, Aιµίλιος Xουρµούζιος και Xριστόδουλος 

Xριστοδουλίδης10. Συµµετείχε επίσης στην πνευµατική ζωή της πόλης µε οµιλίες 

και διαλέξεις, όπως τον Iανουάριο του 1924, µε την ευκαιρία της γιορτής των Tριών 

Iεραρχών, οπότε µίλησε για τη σηµασία της εκπαίδευσης στις ανθρώπινες 

κοινωνίες και στα έθνη11. Aκόµη, έδωσε δύο διαλέξεις στο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων του Συλλόγου «Aι Mούσαι», µία στις 30 Mαρτίου 1924, για τον 

ποιητή Λορέντζο Mαβίλη12, και µία τον Aπρίλιο του 1926, µε την ευκαιρία της 

συµπλήρωσης εκατόν χρόνων από την πτώση του Mεσολογγίου. H τελευταία 

δηµοσιεύτηκε σε συνέχειες σε εφηµερίδα της Λεµεσού και είναι η µόνη που 

διασώθηκε από όσες έκανε στην Kύπρο13. Στη Λεµεσό µίλησε ξανά, στις αρχές 

Mαΐου του 1927, µε θέµα την ελληνική µεσαιωνική λογοτεχνία και το κρητικό 

θέατρο14. Aναµείχθηκε επίσης στις θεατρικές παραστάσεις, που οργάνωνε το 

                                                                                                                                                   
Aντιπολεµικά κηρύγµατα σε µια µαθητική έκθεση ιδεών στη Λεµεσό, το 1925», 

Eπετηρίδα Kυπριακής Eταιρείας Iστορικών Σπουδών 4(1999)85-93. 

9. Bασίλειου Tατάκη, Aποµνηµονεύµατα, ό.π., σ. 327-328. 

10. Γιάννη Λέφκη, Oι Pίζες. Iστορική Mελέτη, Λεµεσός 1984, σ. 46· Λευτέρη 

Παπαλεοντίου, Kυπριακά λογοτεχνικά περιοδικά στα χρόνια της αγγλοκρατίας, 

Λευκωσία 2001, σ. 79. O Tατάκης αναφέρεται επιγραµµατικά, για τη συµµετοχή 

του στον Σύλλογο αυτό, στο µελέτηµά του για τον Bασίλη Mιχαηλίδη, για το οποίο 

θα γίνει αναφορά στη συνέχεια. 

11. Bλ. Aλήθεια, 15.2.1924. 

12. Bλ. Aλήθεια, 28.3.1924· Σάλπιγξ, 28.3.1924, 4.4.1924. Tο κείµενο της διάλεξης 

αυτής µάλλον δεν έχει διασωθεί. 

13. B. Tατάκη, «H 100ετηρίς της πτώσεως του Mεσολογγίου», Aλήθεια, 30.4.1926, 

7.5.1926, 14.5.1926, 21.5.1926, 28.5.1926. Eπίσης βλ. Xρόνος, 16.4.1926. 

14. Bλ. Aλήθεια, 13.5.1927. 
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Γυµνάσιο της πόλης, και δίδαξε το έργο του Στέφανου Δάφνη «Tο πατρικό σπίτι»15. 

Aκόµη, το 1925-26 διηύθυνε την πρώτη νυκτερινή σχολή της πόλης για 

αναλφάβητους και ενήλικες, που δεν είχαν τελειώσει το δηµοτικό16. 

 Eκφράσθηκε επίσης η άποψη, ότι ενδεχοµένως να ταυτίζεται µε τον 

αρθρογράφο µε το ψευδώνυµο Judex, που επέκρινε στην εφηµερίδα «Aλήθεια», 

τον Aύγουστο του 1924, το περιοδικό «Aβγή», γιατί πρόβαλλε το έργο του Nίκου 

Nικολαΐδη. Σύµφωνα µε τον Judex, ο Nικολαΐδης µπέρδευε την τέχνη µε την 

κοινωνιολογία και επηρέαζε αρνητικά τους νέους λογοτέχνες, όπως τους 

Aλιθέρση, Xουρµούζιο και Xριστοδουλίδη. Στις απόψεις αυτές απάντησε ο 

Aντώνης Iντιάνος µε επιστολή του στην εφηµερίδα «Σάλπιγξ», που δηµοσιεύτηκε 

τον ίδιο µήνα17. Ωστόσο, η οξύτητα του κειµένου του Judex δεν συνάδει µε τον 

ήπιο χαρακτήρα του Tατάκη, γεγονός που προκαλεί ερωτηµατικά κατά πόσο 

πράγµατι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο. 

 Παρόµοια υπήρξε η συµµετοχή του και στην πνευµατική ζωή της Λευκωσίας, 

όπου µίλησε κατά τον εορτασµό της 25ης Mαρτίου του 1927 στο σωµατείο «Aγάπη 

του Λαού», για το πνευµατικό νόηµα της ηµέρας, χρησιµοποιώντας τη δηµοτική 

γλώσσα. Tην «ασχηµία» αυτή, όπως τη χαρακτήρισε, σχολίασε αρνητικά ο 

παρευρισκόµενος Mητροπολίτης Kυρηνείας Mακάριος, µε αποτέλεσµα, µετά το 

πέρας της γιορτής, να διεξαχθεί µεταξύ τους διάλογος, µε τον Tατάκη να εκφράζει 

τη βεβαιότητα για µελλοντική χρήση της δηµοτικής ακόµη και στο εκκλησιαστικό 

κήρυγµα, γεγονός πρωτάκουστο για την εποχή18. 

                                                
15. Bλ. Aλήθεια, 16.4.1926, 23.4.1926· Bασίλειου Tατάκη, Aποµνηµονεύµατα, ό.π., 

σ. 337· Γιάννη Kατσούρη, Tο θέατρο στην Kύπρο, τ. A΄, 1860-1839, Λευκωσία 

2005, σ. 215. 

16. Bασίλειου Tατάκη, Aποµνηµονεύµατα, ό.π., σ. 334. 

17. Judex, «H λογοτεχνική µας κίνηση», Aλήθεια, 8.8.1924· H Aβγή (Aντώνης 

Iντιάνος), «Aντί γι’ απάντηση στο Judex της “Aλήθειας”», Σάλπιγξ, 15.8.1924. Tα 

κείµενα αυτά αναδηµοσιεύτηκαν και σχολιάστηκαν από τον Λευτέρη 

Παπαλεοντίου, Kυπριακά λογοτεχνικά περιοδικά, ό.π., σ. 119, 322-326, όπου 

πιθανολογείται και η ταύτιση Tατάκη - Judex.  

18. Bλ. Nέα Λαϊκή, 1.4.1927· Αλήθεια, 1.4.1927. Eπίσης βλ. Bασίλειου Tατάκη, 

Aποµνηµονεύµατα, ό.π., σ. 335-336. 



5 

 Στην ίδια πόλη σκηνοθέτησε, τον Mάιο του 1927, την τραγωδία του Eυριπίδη 

«Iφιγένεια η εν Tαύροις», σε µετάφραση στη δηµοτική του εκπαιδευτικού Nίκου 

Aντωνιάδη, µετά από παράκληση της Πνευµατικής Aδελφότητας Kυριών. Σε αυτήν 

υποδύθηκε τον Oρέστη και, κατά τη γνώµη του, αποτέλεσε ακόµη µία κατάκτηση 

του δηµοτικισµού στο νησί, αφού κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις σε σχέση 

µε την τραγωδία του Σοφοκλή «Aντιγόνη», που σκηνοθέτησε την ίδια περίοδο, σε 

µετάφραση στην καθαρεύουσα του Aλέξανδρου Pαγκαβή, ο επίσης καθηγητής στο 

Παγκύπριο Γυµνάσιο Iωάννης Iωαννίδης19. 

 Όπως έχει αναφερθεί, ο Tατάκης δηµοσίευσε στην Kύπρο τα πρώτα του 

κείµενα, αρχή κάνοντας στην εφηµερίδα «Aλήθεια», τον Aύγουστο του 1925, µε το 

σηµείωµα «Άγιοι Aνάργυροι», όπου καταγράφει τις λαογραφικές αντιλήψεις για 

τους Aγίους και αναφέρεται στο οµώνυµο µοναστήρι τους στο χωριό Γιόλου. 

Aκολούθησε η δηµοσίευση, στην ίδια εφηµερίδα, τον Aπρίλιο - Mάιο του 1926, της 

προαναφερθείσας οµιλίας του για το Mεσολόγγι, και οι συνεργασίες του µε τίτλο 

«Eµφύλιος Σταυρός της Nεότητος», στο περιοδικό «Aγωγή», το 1927, και «Δύο 

λόγια για την µητέρα του Aνδρέα Chenier» και «Θρήνος της Παναγίας», στα 

«Kυπριακά Xρονικά», το 1925 και 1927, αντιστοίχως20. 

 Σε κυπριακά έντυπα δηµοσίευσε κείµενά του και µετά που εγκατέλειψε την 

Kύπρο, ενδεικτικό του γεγονότος ότι εξακολούθησε να διατηρεί δεσµούς µε τους 

ανθρώπους της. Έχουν εντοπιστεί, µεταξύ των ετών 1935 - 1973, τα ακόλουθα 

οκτώ δηµοσιεύµατά του: «Zήνων ο Kιτιεύς (336-264 π.X.)», «Oι Περιπατητικοί», «H 

ζωή εγ γλυτζιά», «N. Nικολαΐδης» και «B. Mιχαηλίδης» («Kυπριακά Γράµµατα», 

1935-1940), «O Kωστής Παλαµάς και οι σύγχρονοί του», («Πάφος», 1936), «La 

Logique Stoicenne et la Nouvelle Logique Contemporaine» («Πρακτικά Πρώτου 

                                                
19. Για την πρώτη παράσταση βλ. Eλευθερία, 7.5.1927, 18.5.1927, 21.5.1927, 

25.5.1927, ενώ για τη δεύτερη βλ. Eλευθερία, 9.4.1927, 30.4.1927· Nέα Λαϊκή, 

20.5.1927. Eπίσης βλ. Γιάννη Kατσούρη, Tο θέατρο στην Kύπρο, ό.π., σ. 215· 

Bασίλειου Tατάκη, Aποµνηµονεύµατα, ό.π., σ. 328, 337-338, όπου σηµειώνει ότι 

την «Aντιγόνη» ανέβασε ο επίσης καθηγητής του Παγκυπρίου Γυµνασίου 

Kωνσταντίνος Σπυριδάκης, πιθανόν γιατί είχε και αυτός εµπλακεί στη σκηνοθεσία 

της. 

20. Για τις δηµοσιεύσεις αυτές βλ. Aλήθεια, 7.8.1925· Aγωγή 41-42/2(1927)1· 

Kυπριακά Xρονικά 3(1925)147-150,  5(1927)65-72, αντιστοίχως. 
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Διεθνούς Kυπρολογικού Συνεδρίου», 1972)21, και «Προβλήµατα της Aνωτάτης 

Παιδείας» («Eλλάς του Nότου», 1973)22. 

 Eπίσης, σε κυπριακά έντυπα δηµοσιεύτηκαν έξι τουλάχιστον κριτικές και 

παρουσιάσεις βιβλίων του από τον Θεόκλητο Σοφοκλέους («Kυπριακά Γράµµατα», 

1936), τον Nίκο Σπανό («Πνευµατική Kύπρος», 1966), την Eλένη Λεοντιάδου - 

Kύρρη («Kυπριακός Λόγος», 1971), τον Kώστα Προυσή («Πνευµατική Kύπρος», 

1973) και τον Kλείτο Iωαννίδη («Zήνων», 1980 και 1981)23. O Kλείτος Iωαννίδης 

µετέφρασε επίσης από τα γαλλικά τη µελέτη του «La philosophie grecque - 

                                                
21. O ίδιος δεν µπόρεσε να παραστεί στο Kυπρολογικό Συνέδριο, που διεξήχθη τον 

Aπρίλιο του 1969, έστειλε, όµως, τη µελέτη του, που περιελήφθη στα “Πρακτικά”. 

Bλ. Bασίλειου Tατάκη, Aποµνηµονεύµατα, ό.π., σ. 645. 

22. Bλ. Kυπριακά Γράµµατα 12/1(1935)369-371, 1/2(1935)766-768, 25-26, 

3/2(1935)159-160, 61/5(1940)85-86, 62/5(1940)79-80· Πάφος 2(1936)153-154· 

Πρακτικά του Πρώτου Διεθνούς Kυπρολογικού Συνεδρίου (Λευκωσία, 14-19 

Aπριλίου 1969), τ. A΄, Aρχαίο Tµήµα, επιµ. Bάσου Kαραγιώργη - Aντώνιου 

Xριστοδούλου, Λευκωσία 1972, σ. 259-264, και Eλλάς του Nότου 28-29(1973)1722-

1723, αντιστοίχως. 

23. Bλ. Θεόκλητου Σοφοκλέους, «B.N. Tατάκη: Στη χώρα των στοχασµών. 

Φιλοσοφικός διάλογος, σελ. 93, Θεσσαλονίκη 1936», Kυπριακά Γράµµατα 1-

2/3(1936)48-50· Nίκου Σπανού, «B. N. Tατάκη, Tα νέα µορφωτικά στοιχεία στο 

πρόγραµµα του Λυκείου Θεσσαλονίκης 1964», Πνευµατική Kύπρος 64/6(1966)111-

112· Eλένης Λεοντιάδου - Kύρρη, «B. N. Tατάκη, O Σωκράτης, η ζωή του, η 

διδασκαλία του, Aθήνα 1970», Kυπριακός Λόγος 14/3(1971)125-132· Kώστα 

Προυσή, «B. N. Tατάκη, Γεράσιµος Bλάχος ο Kρής (1605/7-1685). Φιλόσοφος, 

Θεολόγος, Bενετία 1973», Πνευµατική Kύπρος 157/14(1973)31-33· Kλείτου 

Iωαννίδη, «B.N. Tατάκη, H βυζαντινή φιλοσοφία, Aθήνα 1979», Zήνων 1(1980)149· 

Tου ιδίου, «B.N. Tατάκη, Mελέτες της ιστορίας της φιλοσοφίας, Aθήνα 1980», 

Zήνων 2(1981)139. Λεπτοµερής καταγραφή των δηµοσιευµάτων και των 

παρουσιάσεων των βιβλίων του Tατάκη σε κυπριακά έντυπα έγινε από τον Nίκο 

Παναγιώτου, Eλλάδος Kάτοπτρον, τ. Z΄, ό.π., σ. 3204-3205. 
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patristique et byzantine» («Δευκαλίων», 1975), ενώ ο Kώστας Mιχαηλίδης εκπόνησε 

εργασία για την πνευµατικότητα του προσώπου στο έργο του («Zήνων», 1991)24. 

 Mε τους πρώην µαθητές του, Kώστα Προυσή και Nίκο Kρανιδιώτη, καθώς και 

τον Aντώνη Iντιάνο, που διηύθυναν τα «Kυπριακά Γράµµατα», διατήρησε, στα 

πρώτα χρόνια της ζωής του περιοδικού, στενή συνεργασία. Όπως έχει αναφερθεί, 

δηµοσίευσε στις σελίδες του κείµενά του, ενώ έγινε σε αυτές και παρουσίαση ενός 

βιβλίου του. Aκόµη, διατήρησε αλληλογραφία µαζί τους, αφού επισηµαίνονται 

σχετικές αναφορές, όπως για παράδειγµα δύο σηµειώµατα στη στήλη 

«Aλληλογραφία» (1934), όπου τη µεν πρώτη φορά τον ευχαριστούν για τα καλά 

του λόγια και τον συγχαίρουν για τον διορισµό του στο Πανεπιστήµιο, ενώ τη 

δεύτερη τον πληροφορούν πως του είχαν γράψει ιδιαίτερο γράµµα. Eπίσης, στη 

στήλη «Eιδήσεις» (1935) τον χαρακτηρίζουν πολύτιµο συνεργάτη και στη στήλη 

«Tύπος» (1935) αναφέρουν, ότι είχε γράψει στις «Mακεδονικές Hµέρες» ευνοϊκά 

σχόλια για το περιοδικό «Παιδικές Ψυχές» του Aνώτερου Παρθεναγωγείου 

Λεµεσού25. 

 Aκόµη, στο Aρχείο του Aντώνη Iντιάνου επισηµάνθηκαν πρόσφατα τρεις 

επιστολές του προς τον Iντιάνο και ένα επιστολικό δελτάριο προς τον Προυσή, που 

σχετίζονται µε το περιοδικό. Στην πρώτη από αυτές, ηµεροµηνίας 18 Mαΐου 1935, 

ενηµερώνει τον Iντιάνο ότι δυσκολευόταν να γράψει για τους Nικολαΐδη και 

Mιχαηλίδη, γιατί δεν είχε βιβλία τους. Ωστόσο, µερικά χρόνια αργότερα 

δηµοσίευσε, όπως έχει αναφερθεί, σύντοµα κείµενά του για αµφοτέρους. Στη 

δεύτερη, ηµεροµηνίας 6 Δεκεµβρίου 1935, του ζητεί  να δώσει συνεργασία στις 

«Mακεδονικές Hµέρες» και εκφράζει την επιθυµία να εργαστεί ξανά στην Kύπρο, 

ενώ στην τρίτη, ηµεροµηνίας 26 Aπριλίου 1936, επαναλαµβάνει την πρότασή του 

για συνεργασία µε τις «Mακεδονικές Hµέρες». Σην ίδια επιστολή εκφράζει επίσης 

την παράκληση να παρουσιαστεί στα «Kυπριακά Γράµµατα» η µελέτη του «Στη 

χώρα των στοχασµών», που, όπως αναφέρθηκε, πραγµατοποιήθηκε από τον 

Θεόκλητο Σοφοκλέους. Tέλος, στο επιστολικό δελτάριο προς τον Προυσή, 

                                                
24. Bλ. Kλείτου Iωαννίδη, «B.N. Tατάκη, H Eλληνική Πατερική και Bυζαντινή 

φιλοσοφία», Δευκαλίων 14(1975)146-252· Kώστα Mιχαηλίδη, «H πνευµατικότητα 

του προσώπου στον B. Tατάκη», Zήνων 10-12(1989-1991)123-126, αντιστοίχως. 

25. Για τις αναφορές αυτές στον Tατάκη βλ. Kυπριακά Γράµµατα 1/1(1934)33, 

4/1(1934)136, 13/1(1934)429, 2/2(1935)119, 2/2(1935)119, αντιστοίχως. 
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ηµεροµηνίας 18 Nοεµβρίου 1935, συστήνει για δηµοσίευση τη µελέτη του 

Aπόστολου Bακαλόπουλου, σχετικά µε την αλληλογραφία Pοΐδη και Ψυχάρη για 

το γλωσσικό ζήτηµα26. Aπό τις υπόλοιπες επιστολές του προς Kυπρίους είναι 

γνωστή µία που απέστειλε προς τον λόγιο δικηγόρο Σάββα Xρίστη, ηµεροµηνίας 20 

Aυγούστου 1937, µε φιλοφρονητικό περιεχόµενο27. 

 Aς σηµειωθεί, ότι η παραµονή του Tατάκη στην Kύπρο συνέπεσε για το 

σχολικό έτος 1923-24 µε αυτήν του παλαιού συµµαθητή του στην Eυαγγελική 

Σχολή Σµύρνης και συµφοιτητή του στο Πανεπιστήµιο Aθηνών Iωάννη Συκουτρή 

(1901-1937). Όπως σηµειώνει ο τελευταίος σε δύο επιστολές του προς την Όλγα 

Kακριδή, που χρονολογούνται στον Σεπτέµβριο του 1923, συναντήθηκαν  αµέσως 

µετά την άφιξη του Tατάκη στην Kύπρο και συµφώνησαν να πραγµατοποιήσουν 

µαζί εκδροµές στα βουνά. Φαίνεται, όµως, ότι οι συναντήσεις τους δεν είχαν 

συνέχεια, πιθανόν λόγω του διαφορετικού του χαρακτήρα τους, αφού ούτε και ο 

Tατάκης αναφέρει οτιδήποτε σχετικό. Σε άλλη δε επιστολή του προς την Kακριδή, 

ηµεροµηνίας 5 Oκτωβρίου 1923, ο Mικρασιάτης φιλόλογος εκφράζεται αρνητικά 

για τον Tατάκη, κάτι που θεωρήθηκε ότι οφείλεται σε κρίση «σίγουρα 

πλανηµένη»28. 

 Tο καλοκαίρι του 1927 ο Tατάκης εγκατέλειψε την Kύπρο, έχοντας, όπως 

σηµείωσε, γεµάτο τον ψυχικό του κόσµο από την πνευµατική της ζωή και τις 

φυσικές οµορφιές της29. Διατήρησε δε την ανάµνησή της µέχρι το τέλος της ζωής 

του. 

 

Δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό «Μικροφιλολογικά», τχ 28 (Λευκωσία 2010), σ. 53-58. 

 

                                                
26. Λευτέρη Παπαλεοντίου - Kυριάκου Iωάννου, «Eπιστολές από το Aρχείο του 

Aντώνη K. Iντιάνου (1878-1966). Πρώτη καταγραφή και παρουσίαση», Eπετηρίδα 

Kέντρου Eπιστηµονικών Eρευνών 33(2007)49, 88, 92, 111-113 (παράρτηµα). 

27. Pήνας Kατσελλή, Σάβας Xρίστης. Eπιλογή από το έργο του, Kερύνεια 2005, σ. 

306-307. 

28. Φάνη Kακριδή, Γράµµατα του Iωάννη Συκουτρή από την Kύπρο (1922-1924), 

Aθήνα 2008, σ. 166, 168, 177-178, 181. 

29. Bασίλειου Tατάκη, Aποµνηµονεύµατα, ό.π., σ. 339. 


