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ΔΙΑΓΩΓΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 

 

Γξάθεη ν Γηψξγνο Πεηνχζεο 

Πξφεδξνο ηεο Δηαηξείαο Λνγνηερλψλ Λεκεζνχ 

"Βαζίιεο Μηραειίδεο" (*) 

 

Ζ δηνξγάλσζε κηαο εκεξίδαο κε ζέκα: "Ζ Κππξηαθή Λνγνηερλία κεηά ην 

1974"  ήηαλ γηα ηελ Δηαηξεία Λνγνηερλψλ Λεκεζνχ  απφ ηελ αξρή ηεο 

ίδξπζήο ηεο  ην 2003  έλα νθεηιφκελν ρξένο πξνο φινπο ηνπο ινγνηέρλεο - 

δεκηνπξγνχο ηνπ ηφπνπ καο  έλα ρξένο ηνπ νπνίνπ  έλα κέξνο πξνζπαζνχκε 

λα εθπιεξψζνπκε ζήκεξα κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο αθξηβψο ηεο 

εκεξίδαο. 

 

Έρνπκε ηελ άπνςε φηη απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή ηνπ 1974  κηα πνπ έρνπλ 

ήδε πεξάζεη ηξηαληαέμη ρξφληα απφ ηφηε  φηη είλαη πεξίνδνο ηθαλή  γηα λα 

επηρεηξήζεη θαλείο κηα πξψηε ζνβαξή απνηίκεζε ηεο φιεο ινγνηερληθήο 

παξαγσγήο  απηήο ηεο φλησο ηφζν ζεκαληηθήο θαη δσηηθήο πεξηφδνπ. Ήδε 

παξαηεξνχκε φηη άξρηζαλ  απφ νξηζκέλνπο εδψ θαη ζηελ Διιάδα  λα ηίζεληαη 

απηά ηα δσηηθήο ζεκαζίαο εξσηήκαηα θαη έγθπξα ειιαδηθά ινγνηερληθά 

πεξηνδηθά  φπσο πξφζθαηα θαη ην πεξηνδηθφ "Γηαβάδσ"  έρνπλ επηρεηξήζεη ζε 

εηδηθά αθηεξσκαηηθά ηεχρε  κία ηέηνηα απνηίκεζε. Με νξηζκέλνπο κειεηεηέο  

αλ θαη επαηλνχκε θαη ζεβφκαζηε θαηά απφιπην ιφγν ηελ πξνζπάζεηά ηνπο  

δελ ην θξχβνπκε πσο κε ηα γξαθφκελά ηνπο γηα ηηο απφςεηο  ηηο παξαιείςεηο 

ηνπο  εζθεκκέλεο ή κε  αιινχ ζπκθσλνχκε θαη αιινχ δηαθσλνχκε  έληνλα 

κάιηζηα, καδί ηνπο. Δκείο  πξνζδνθνχκε ζε κηα θαη ζε βάζνο  ηίκηα θαη πην 

αληηθεηκεληθή έξεπλα θαη απνηίκεζε ηνπ έξγνπ ηνπ θάζε Κχπξηνπ δεκηνπξγνχ. 

Γελ επηιέγνπκε νξηζκέλνπο θαη άιινπο  ελψ έρνπλ ήδε γξάςεη ζεκαληηθφ θαη 

αμηφινγν έξγν  ηνπο αθήλνπκε ζηε ιήζε.  

 

(*) Πεγή: Υαηξεηηζκφο ηνπ Πξνέδξνπ θαηά ηελ εθδήισζε ηεο Ζκεξίδαο: «Ζ Κππξηαθή 

Λνγνηερλία κεηά ην 1974»  13 Μαξηίνπ  2010. 
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Σνικνχκε  γηα φινπο ηνπο πην πάλσ ιφγνπο θαη βάδνπκε ζήκεξα ζηελ 

εκεξίδα καο  νπζηψδεο θαη θαπηφ  ην εξψηεκα: γξάθηεθαλ ή δε γξάθηεθαλ  

κεηά ηελ πξνδνζία θαη ηε ζπκθνξά πνπ δέρζεθε ν ηφπνο  αμηφινγα θαη 

ζεκαληηθά έξγα ζηελ Πνίεζε  ζηελ Πεδνγξαθία θαη ζην Θέαηξν; Έξγα ηα 

νπνία κπνξνχλ λα ζεκαδέςνπλ  λα ζθξαγίζνπλ  λα επεξεάζνπλ  λα 

εκβνιηάζνπλ θαη απηήλ ηελ επξχηεξε ζχγρξνλε Διιεληθή Λνγνηερλία; Έλα 

γεγνλφο  πνπ αο κελ μερλάκε  ζπλέβε ζην παξειζφλ κε ηνλ ειιεληζκφ ηεο 

Αιεμάλδξεηαο πνπ θαηάθεξε θαη καο έδσζε έλαλ Κσλζηαληίλν Καβάθε αιιά 

θαη κε ηνλ Μηθξαζηαηηθφ Διιεληζκφ ηνπ 1922. Με φιε ηε ζσξεία δεκηνπξγψλ 

πνπ αλέδεημε  φπσο ν Ζιίαο Βελέδεο  ν Φψηεο Κφληνγινπ  ε Γηδψ σηεξίνπ 

θαη αζθαιψο έλα Γηψξγν εθέξε πνπ καο έδσζε κε ηελ πνίεζή ηνπ  ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960  πεξίπνπ ζαξάληα ρξφληα κεηά ηε ρξνληθή 

ζηηγκή ηνπ βηαίνπ εθηνπηζκνχ θαη ηεο ζπκθνξάο  ην πξψην ζηνλ Διιεληζκφ  

Νφκπει Λνγνηερλίαο.  

 

Σνλίδνπκε ηε ρξνληθή ζηηγκή: αξάληα ρξφληα κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή 

ζπκθνξά. Δίλαη εμφρσο ζπγθηλεηηθφ ην γεγνλφο φηη απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο 

Μηθξαζηαηηθήο Καηαζηξνθήο ην 1922  αλ θαη έρνπλ πεξάζεη ελελήληα ρξφληα  

παξαηεξεί θαλείο φηη αξθεηνί ζπγγξαθείο  παηδηά ή εγγφληα φζσλ βίσζαλ ζην 

πεηζί ηνπο ηα γεγνλφηα  νη επίγνλνί ηνπο  εμαθνινπζνχλ λα γξάθνπλ αθφκα 

βηβιία πνπ αθνξνχλ ηνλ Διιεληζκφ πνπ έδεζε θαη δεκηνχξγεζε  απφ ηα 

παλάξραηα ρξφληα  "ζηηο ακκνπδηέο ηνπ Οκήξνπ". Βηβιία ζεκαληηθά πνπ 

εθδφζεθαλ θαη εμαθνινπζνχλ λα εθδίδνληαη κέρξη ηηο κέξεο καο.  

 

Απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή ηνπ 1974  κέρξη ζήκεξα  έρνπλ ήδε πεξάζεη 

ηξηάληα-έμη ρξφληα. Ζ Κχπξνο έρεη ήδε δψζεη ζηνλ θφζκν ηεο Λνγνηερλίαο  

έλα Βαζίιε Μηραειίδε  έλα Γεκήηξε Ληπέξηε  έλαλ Αλδξέα Παζηειιά θαη 

έλαλ Κψζηα Μφληε  γηα λα αλαθεξζνχκε ζε νξηζκέλνπο απφ ηνπο πην 

παιηνχο. Ση φκσο ζη' αιήζεηα ζεκαληηθφ θαη αλάινγν έρεη δψζεη κεηά ην 1974 

ε θππξηαθή ινγνηερλία; Τπάξρνπλ ή δελ ππάξρνπλ ηα αλάινγα ινγνηερληθά 

αλαζηήκαηα  πνηεηψλ θαη πεδνγξάθσλ καο  ηα νπνία κέζα απφ ηε γξαθή 
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ηνπο κπνξνχλ λα ζεκαδέςνπλ  κε αμηφινγα έξγα  ηελ επξχηεξε Διιεληθή ή 

Παγθφζκηα - γηαηί φρη - Λνγνηερλία; Σν ίδην θαη ζηε Θεαηξηθή γξαθή. Απηφ  

θπξίσο  είλαη ην ζέκα ηεο εκεξίδαο καο θαη ην αληηθείκελν ηεο έξεπλάο καο. 

Τπφςε φηη φζα ιερζνχλ ζήκεξα απφ ηνπο εηζεγεηέο θαη απφ ηνπο 

ζπλέδξνπο  ζα θαηαγξαθνχλ ζε έλα θαιαίζζεην ηφκν θαη ζα γίλεη 

πξνζπάζεηα ζχληνκα λα εθδνζνχλ  ψζηε λα κελ είλαη φζα ιερζνχλ "έπεα 

πηεξφεληα".  

 

Μέζα  ινηπφλ  ζηα πεξηνξηζκέλα ρξνληθά πιαίζηα ηεο ζεκεξηλήο εκεξίδαο 

  θάλνπκε ηελ απφπεηξα κε εηζεγεηέο ηξεηο εθιεθηνχο παλεπηζηεκηαθνχο θαη 

άιινπο εηζεγεηέο  ηνπο νπνίνπο ηδηαίηεξα επραξηζηνχκε.  

 

Με ηελ επθαηξία απηή  ραηξεηίδνπκε ηα φζα είπε ν Τπνπξγφο Παηδείαο ζηνλ 

ραηξεηηζκφ ηνπ ζηελ ηειεπηαία απνλνκή ησλ Κξαηηθψλ Βξαβείσλ 

Λνγνηερλίαο. ηη ε ζηαζεξή πξνζπάζεηα ηνπ Τπνπξγείνπ είλαη ε φζν ην 

δπλαηφλ πην δίθαηε  αμηνινγηθή θαη αληηθεηκεληθή πξνβνιή ηνπ έξγνπ ησλ 

Λνγνηερλψλ ηεο Κχπξνπ ζηνλ επξχηεξν θαη φρη κφλν Διιαδηθφ ρψξν  

πξάγκα ην νπνίν πηζηεχσ ζα βξίζθεη ζχκθσλνπο φινπο εκάο ηνπο 

δεκηνπξγνχο.  

 

Ζ φκνξθε θαη αγαπεκέλε καο πφιε  ε Λεκεζφο  θνηηίδα πνιηηηζκνχ  κε ηε 

ζάιαζζα θαη ην κεγάιν ιηκάλη ηεο λα είλαη πφιε κε δηάπιαηα αλνηθηή θαη 

νιφραξε αγθαιηά  ππνδέρεηαη ζήκεξα θαη θαισζνξίδεη  εηδηθά ηνπο δχν εμ 

Διιάδνο εηζεγεηέο καο. Σνλ Καζεγεηή Δξαηνζζέλε Καςσκέλν  γέλλεκα 

Υαλίσλ Κξήηεο θαη ηνλ επηαλήζην θίιν Αλαπιεξσηή Καζεγεηή  Θενδφζε 

Ππιαξηλφ  πνπ κε ραξά θαη πξνζπκία απνδέρζεθαλ θαη νη δχν ηελ 

πξφζθιεζή καο θαη ήξζαλ γηα ράξηλ απηήο ηεο εκεξίδαο. ηελ πφιε καο 

επίζεο ππνδερφκαζηε θαη άιινπο δχν εηζεγεηέο  ηε ιίαλ αγαπεηή θπξία 

Αλδξηαλή Ζιηνθψηνπ  Πξφεδξν ηεο Δζληθήο Δηαηξείαο Διιήλσλ Λνγνηερλψλ 

Κχπξνπ  θαζψο θαη ηνλ θίιν εθ Σξηκίθιελεο Λεκεζνχ νξκψκελν, ζπκπνιίηε 

καο Υξίζην Υαηδήπαπα  Πξφεδξν ηεο Έλσζεο Λνγνηερλψλ Κχπξνπ θαζψο 
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θαη άιινπο θίινπο νκφηερλνπο εηζεγεηέο θαη κειεηεηέο  κέιε ηεο Δηαηξείαο 

καο: ηνλ Αλδξέα Μαθξίδε  ηνλ Παληειή Γεσξγίνπ θαη φισο ηδηαίηεξα ηνλ 

αθαηαπφλεην θίιν Παλεπηζηεκηαθφ Μίκε νθνθιένπο. ε φινπο θαη γηα λα 

καο αλαπηχμνπλ  έλαο έθαζηνο ηελ εηζήγεζή ηνπ  ε επίζεκε πφιε  ν Γήκνο 

ηεο πφιεο  πξνζθέξεη ην πην επίζεκν βήκα ζηελ αίζνπζα ζηελ νπνία 

ζπλεδξηάδεη θαη παίξλεη ηηο απνθάζεηο ηνπ  ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Δδψ 

θαιεκεξίδνπκε θαη θαισζνξίδνπκε θαη φινπο ηνπο πλέδξνπο  εηδηθά απηνχο 

πνπ κπήθαλ ζηνλ θφπν θαη ήξζαλ απφ ηηο άιιεο πφιεηο  γηα λα καο ηηκήζνπλ. 

 

Πξηλ θαηεβψ απφ ην βήκα  ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ πξψηα ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη ηηο Πνιηηηζηηθέο Τπεξεζίεο ηνπ ηδίνπ 

Τπνπξγείνπ θαη πην μερσξηζηά ηνλ Πξντζηάκελφ ηνπο  θίιν θχξην Παχιν 

Παξαζθεπά  νη νπνίεο εζηθά θαη νηθνλνκηθά ζηεξίδνπλ απηήλ ηε κεγάιε καο 

πξνζπάζεηα. Ο θχξηνο Παχινο Παξαζθεπά  ιφγσ απνπζίαο ηνπ ζην 

εμσηεξηθφ  καο ηηκά κε εθπξφζσπφ ηνπ. Με ηελ θπξία Νάληηα ηπιηαλνχ  ε 

νπνία θαη ζα καο απεπζχλεη ραηξεηηζκφ. Σέινο επραξηζηνχκε ζεξκά θαη ηνλ 

Γήκν ηεο πφιεο καο  ηνλ Γήκαξρφ καο  ν νπνίνο ιφγσ αλεηιεκκέλσλ 

ππνρξεψζεσλ θαη παξά ηε ζέιεζή ηνπ  απνπζηάδεη. ηελ εκεξίδα καο φκσο 

επάμηα ηνλ αλαπιεξνί  ν θίινο Αληηδήκαξρνο θχξηνο Γηάλλνο Γαληειίδεο  ηνλ 

νπνίν θαιεκεξίδνπκε θαη ηδηαίηεξα επραξηζηνχκε.  

 

Σειεηψλνληαο  ζα παξαθαινχζα ηνπο εηζεγεηέο  λα ηεξήζνπλ πηζηά ηνλ 

ρξφλν πνπ ηνπο έρεη παξαρσξεζεί  ψζηε  ζηηο 13:30 αθξηβψο  εη δπλαηφλ  

ζεβφκελνη ηνλ ρξφλν φισλ  λα έρνπκε πεξαηψζεη ηηο εξγαζίεο απηήο ηεο 

εκεξίδαο. Δάλ ηπρφλ ππάξρνπλ εξσηήζεηο  παξαθαινχκε λα είλαη ζχληνκεο 

θαη γξαπηέο θαη λα απεπζχλνληαη νλνκαζηηθά ζε ζπγθεθξηκέλν ή 

ζπγθεθξηκέλνπο εηζεγεηέο. Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ θξνληίζακε θαη ππάξρνπλ 

ζηνλ θάθειν πνπ πήξαηε κε ηελ εγγξαθή ζαο σο ζχλεδξνη  εηδηθφ έληππν γη' 

απηέο ηηο εξσηήζεηο.  
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αο θαισζνξίδσ  ζαο θαιεκεξίδσ θαη ζαο επραξηζηψ φινπο θαη εχρνκαη  

ζε πεξίπησζε πνπ ζα ππάξμνπλ έληνλεο αληηζέζεηο  κε θνζκηφηεηα θαη 

απφιπην ζεβαζκφ  λα αθνπζζνχλ θαη λα θαηαγξαθνχλ φιεο νη αληίζεηεο 

απφςεηο.  

 

 

Ο Ππόεδπορ ηηρ Εηαιπείαρ (2010) σαιπεηίζει ηην έναπξη ηηρ Ημεπίδαρ. Ξεσυπίζοςν από απιζηεπά 

ζηην ππώηη ζειπά, η Νάνηια Αναξαγόπος, πολιηιζηικόρ λειηοςπγόρ ηος Δήμος, ο ανηιδήμαπσορ 

Γιάννορ Δανιηλίδηρ, οι θιλόλογοι, μέλη ηηρ Εηαιπείαρ Λογοηεσνών Ανδπέαρ Μακπίδηρ και 

Ανδπέαρ Παζηελάρ, και η λογοηέσνιρ Έλλη Παιονίδος. ηην πίζυ ζειπά θαίνονηαι οι καθηγηηέρ 

Θεοδόζηρ Πςλαπινόρ και Επαηοζθένηρ Κατυμένορ, ηος Ιονίος Πανεπιζηημίος και ηος 

Πανεπιζηημίος Ιυαννίνυν ανηίζηοισα. ηη θέζη ηηρ γπαμμαηείαρ, η Άνηπη Μεπκή.  
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«ΟΦΔΙΛΟΜΔΝΟ ΥΡΔΟ» 

Γξάθεη ν Γηψξγνο Πεηνχζεο ζηηο 13 Απγνχζηνπ 2015 

 

Απφ ηε ρξνληά πνπ πξαγκαηνπνηήζακε απηή ηελ εκεξίδα «Ζ ΚΤΠΡΗΑΚΖ 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΜΔΣΑ ΣΟ 1974»  ην άββαην 13 Μαξηίνπ 2010  θαη κε αξθεηή 

θαη αδηθαηνιφγεηε  ζα έιεγα  θαζπζηέξεζε κεξηθψλ ρξφλσλ  πξνβαίλνπκε  ην 

2015  ζηελ έθδνζε ησλ Πξαθηηθψλ ηνπ πλεδξίνπ. Ζ κειέηε  ζε βάζνο  ηεο 

ζχγρξνλεο Κππξηαθήο Λνγνηερλίαο  παξφιν πνπ έρεη εθδνζεί ζε νγθψδε 

ηφκν ελληαθφζησλ εμήληα ζειίδσλ  κε ηίηιν  «ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΝΔΟΣΔΡΖ 

ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ»  απφ ηνπο Γηψξγν Κεραγηφγινπ θαη Λεπηέξε 

Παπαιενληίνπ  έθδνζε Κέληξνπ Δπηζηεκνληθψλ Δξεπλψλ Κχπξνπ  Λεπθσζία 

2010  ε πιεκκειήο θαη ακθηιεγφκελα αληηθεηκεληθή  θαηά ηελ άπνςή κνπ  

έξεπλα  ηνπ δεχηεξνπ εξεπλεηή Λεπηέξε Παπαιενληίνπ  αθήλεη πίζσ έλα 

κεγάιν αξηζκφ δεκηνπξγψλ  πεδνγξάθσλ θαη πνηεηψλ πνπ είηε δελ έρνπλ 

αλαθεξζεί  είηε απιψο αλαθέξζεθαλ  ρσξίο νπζηαζηηθή πξνβνιή ηνπ έξγνπ 

ηνπο. Έλα κεγάιν θελφ παξακέλεη ην νπνίν άιινη αληηθεηκεληθφηεξνη 

εξεπλεηέο νθείινπλ  κε άιιεο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ηνπο λα 

ζπκπιεξψζνπλ.  

 

Μέζα ζ’ απηή ηελ πξνζπάζεηα ζπλδξνκήο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε  

θαηαηάζζνκε θαη ηα φζα ζεκαληηθά έρνπλ ιερζεί απφ Παλεπηζηεκηαθνχο 

δαζθάινπο θαη άιινπο εηζεγεηέο  πνπ κίιεζαλ θαη καο παξέδσζαλ ηηο 

εηζεγήζεηο ηνπο ζηελ πην πάλσ εκεξίδα. Ζ ινγνηερληθή δεκηνπξγία  είηε 

πνηεηηθή  είηε πεδνγξαθηθή  είηε δνθηκηαθή ή ζεαηξηθή  αλεμάξηεηα ηδενινγίαο 

ηνπ δεκηνπξγνχ  νπδέπνηε πξέπεη λα θξίλεηαη κε ζθνπηκφηεηα  θνκκαηηθψλ ή 

άιισλ θξηηεξίσλ αιιά κε θαζαξή αηζζεηηθή  θξηηηθή ζθέςε. Ο ζπγγξαθέαο 

κηαο Ηζηνξίαο ηεο Λνγνηερλίαο ελφο ηφπνπ νθείιεη θαη έρεη ρξένο λα γλσξίδεη 

ζε βάζνο ην έξγν φισλ ησλ δεκηνπξγψλ θαη λα κελ παξαιείπεη ην ζεκαληηθφ 

έξγν  δεκηνπξγψλ.  
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ε απηφ ην ζεκείν δηεπθξηλίδνπκε φηη νη εηζεγήζεηο ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ 

δαζθάισλ θαη εηζεγεηψλ  ζηελ ελ ιφγσ εκεξίδα  έγηλαλ κε βάζε ην 

ινγνηερληθφ έξγν πνπ είραλ ππφςε ηνπο. Ζ κε αλαθνξά ζην αμηφινγν έξγν 

αξθεηψλ ινγνηερλψλ  κεξηθνί ησλ νπνίσλ ηπγράλνπλ λα είλαη κέιε ηεο 

Δηαηξείαο Λνγνηερλψλ Λεκεζνχ «Βαζίιεο Μηραειίδεο»  δελ έρεη λα θάλεη κε 

ηελ αμία θαη ηε ζεκαζία ηνπ ινγνηερληθνχ ηνπο έξγνπ ην νπνίν είλαη 

εγλσζκέλεο αμίαο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο έηπρε δηάθξηζεο θαη βξάβεπζεο 

ζε παλειιήλην επίπεδν. 

 

Σειεηψλνληαο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ λέν Πξφεδξν ηεο 

Δηαηξείαο καο Γξα Κξίζηε Υαξάθε  ν νπνίνο επγελψο εηζεγήζεθε ζην παξφλ 

Γ.. φηη σο ν Πξφεδξνο ηεο Δηαηξείαο καο  πνπ ην 2010 πξαγκαηνπνίεζε ηελ 

εκεξίδα  ζα έπξεπε λα πξνινγίζσ απηή ηελ ηφζν ζεκαληηθή έθδνζε.   
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Δρατοσθένης Γ. Καυφμένος 

 

ΣΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΒΙΩΜΑ ΣΗΝ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ 

 

Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο πνπ ζα έρσ ηελ ηηκή λα ζαο εθζέζσ  ζηεξίδεηαη ζε 

κηα δηαπίζησζε: απφ ην ρξνληθφ ηνπ Μαραηξά σο ηε ινγνηερληθή παξαγσγή 

ησλ εκεξψλ καο  ε Ηζηνξία απνηειεί κηα απφ ηηο θχξηεο πεγέο ηεο θππξηαθήο 

ινγνηερλίαο1. Απ' απηήλ ηε δηαπίζησζε μεθηλά ε πξνβιεκαηηθή πνπ νξίδεη ηελ 

πξνζέγγηζή καο. Ζ αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο είλαη έλα αζθαιέο θξηηήξην  γηα λα 

δηαγλψζνκε ην γεληθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ απηνζπλεηδεζία ηεο 

θνπιηνχξαο. Πνηα είλαη ινηπφλ ε αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο πνπ νξίδεη ηνλ 

ρεηξηζκφ ηεο ηζηνξηθήο χιεο θαη πψο ε αληίιεςε απηή ζπλαξηάηαη κε ην 

θνζκνείδσιν θαη ηα αμηαθά πξφηππα ησλ έξγσλ;  

 

Μ' απηφ ην θξηηήξην ζα κειεηήζνπκε ηα θείκελα  πξνθεηκέλνπ λα 

αληρλεχζνπκε ηηο ζεκεησηηθέο δνκέο πνπ νξίδνπλ ην πνιηηηζκηθφ πξφηππν ηεο 

θππξηαθήο ινγνηερλίαο. Καη ζα επηιέμνκε ην πεδίν φρη ηεο πεδνγξαθίαο αιιά 

ηεο πνίεζεο  φπνπ ην ηζηνξηθφ βίσκα παξνπζηάδεηαη πην ζχλζεην θαη ε 

εξκελεπηηθή παξέκβαζε πην αλαγθαία. Θα αξρίζνκε κε κηα απφπεηξα 

ηαμηλφκεζεο  ε νπνία  παξ' φηη ζρεκαηηθή  καο βνεζά λα έρνπκε κηα 

επνπηεία ηνπ εξεπλεηηθνχ πεδίνπ. Ξερσξίδνκε ινηπφλ  κέζα ζηελ θππξηαθή 

πνίεζε  ηξεηο βαζηθνχο ηξφπνπο ρεηξηζκνχ ηεο ηζηνξηθήο χιεο.  

α) Σελ ππνδεηγκαηηθή αθήγεζε  φπσο ζα νλνκάδακε ηελ αθεγεκαηηθή 

πξννπηηθή  φπνπ ην ηζηνξηθφ παξειζφλ θαζνξίδεη ην πεξηερφκελν θαη ηηο 

αμίεο ηνπ παξφληνο  θαηά ην ζρήκα πξφηππν vs κίκεζε.  

β) Σελ "αληηθεηκεληθή ζπζηνηρία"  φπνπ ην παξειζφλ πξνηείλεηαη σο θιεηδί 

γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ παξφληνο  θαηά ην ζρήκα ηζηνξηθό παξειζόλ = 

θώδηθαο→ ηζηνξηθό παξόλ = εξκελεία.  

γ) Σν ηζηνξηθφ βίσκα  φπνπ ην ηζηνξηθφ παξειζφλ ελππάξρεη  δπλάκεη ζηε 

ζπλείδεζε ηνπ παξφληνο  θαηά ην ζρήκα: ζηηγκή = αησληόηεηα.  
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Τπνδεηγκαηηθή αθήγεζε.  

Γηα ηνλ θιαζζηθφ ηξφπν "ζεκείσζεο"  φπνπ ε εξκελεπηηθή πξννπηηθή ηνχ 

αθεγεηή ζεκαζηνδνηεί ηελ ηζηνξηθή πξάμε έηζη πνπ λα πξνζθέξεηαη σο 

παξάδεηγκα πξνο κίκεζε (ή πξνο απνθπγή)  ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ φξν 

"ππνδεηγκαηηθή αθήγεζε" 2' απηφλ ηνλ αθεγεκαηηθφ ηξφπν  ην ηζηνξηθφ 

γεγνλφο είλαη ην θχξην ζέκα θαη ην αληηθείκελν αλαθνξάο ηνπ πνηήκαηνο. 

χκθσλα κ' απηφλ ηνλ θψδηθα  ε ζπλείδεζε θαη ην αμηαθφ ζχζηεκα ελφο ιανχ 

πξνζδηνξίδεηαη θαηά βάζε απφ ην ηζηνξηθφ παξειζφλ ηνπ. Σν ηζηνξηθφ 

παξειζφλ σο πξφηππν νξίδεη ην πεξηερφκελν ηεο απηνζπλεηδεζίαο ησλ 

αλζξψπσλ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θψδηθα ειέγρεηαη ηφζν ζεηηθά φζν θαη αξλεηηθά. 

Έλα παξάδεηγκα ζεηηθήο εθαξκνγήο απφ ηελ παιηφηεξε παξάδνζε  είλαη ν 

ηξφπνο πνπ ρεηξίδεηαη ν Βαζίιεο Μηραειίδεο ηελ ηζηνξηθή χιε ζηα ηζηνξηθά 

ηνπ πνηήκαηα ("Η ελλάηε Ινπιίνπ ηνπ 1821 ελ Λεπθσζία", "ε Φηώηηζζα ελ 

Λεκεζώ θαηά ην 1821"): παξάδεηγκα πξνο κίκεζε.  

 

Ο ίδηνο θψδηθαο νξίδεη ηε ζπλείδεζε ηεο ηζηνξίαο θαη ζηα θείκελα ησλ 

ζχγρξνλσλ Κππξίσλ πνηεηψλ  κε ηε δηαθνξά φηη ζπρλά εκθαλίδεηαη 

"αληεζηξακκέλνο" σο παξάδεηγκα πξνο απνθπγή: 

 

"Κχπξηνη 2000 κ.Υ." 

Mφην:] "θαη ηώξα πώο εμέπεζαλ; πώο έγηλαλ λα δνπλ θαη λα νκηινύλ 

Βαξβαξηθά βγαικέλνη - ώ ζπκθνξά - απ' ηνλ ειιεληζκό" Κ.Π. Καβάθεο, 

"Πνζεηδσληάηαη".  

 

Δίκαζηε νη ζιηβεξνί απφγνλνη  

θάπνησλ πάιαη-πφηε  

πεξήθαλσλ θαη δνπιεπηψλ βξαθάδσλ. 

Δπλνπρηζκέλνη  δπζηπρείο  

θαη αεδείο παληαινλάδεο  

(Αληξηάλα Κξεηηθνχ  Πάιη θαη πάιη  Λεκεζφο  2010) 

θη νχηε κηα πφιε ειιεληθή πηα δε κέλεη.  



13 

 

Οη Έιιελεο  

γελλήζεθαλ φινη θχζεο.  

(Άληεο Ρνδίηεο  "θχζεο". Δθαιηήξην  Λεπθσζία  2007:30)  

Υαιάζηεθε λσξίο ν κχζνο [...] 

Μίθξαλε ε γεληά καο. 

Κπξηάθνο Υαηδεινπθάο  Αξκνί Σηαιαγκίηεο  Λεπθσζία  2004)3  

 

ηα παξαπάλσ θείκελα θαηαγξάθεηαη κηα επαλεξρφκελε βαζαληζηηθή 

απηνθξηηηθή γηα ηε δηάξξεμε ηνπ ηζηνξηθνχ ζπκβνιαίνπ  ηελ νπνία νη πνηεηέο 

απνδίδνπλ ζηελ αδπλακία ησλ επηγφλσλ λα ζηαζνχλ αληάμηνη ηνπ πξνηχπνπ 

πνπ ηνπο ππαγνξεχεη ε ηζηνξηθή παξάδνζε. Πφζν ηζρπξφο είλαη απηφο ν 

θψδηθαο ζηε ζπλείδεζε ησλ Κππξίσλ δεκηνπξγψλ ην καξηπξεί ην αθφινπζν 

θείκελν  πνπ αληηπαξαζέηεη κε νμχηεηα ηε ζεηηθή πξνο ηελ αξλεηηθή 

ζπκπεξηθνξά: 

 

Σν θσο έπεδε ζη' αθξφθεξακα ησλ βσκψλ  

αίθλεο πεξηθπθιψζεθα απφ απνζηάηεο δεκαγσγνχο 

απηνί θη αλ θεχγνπλ γηα ηα νχζα. Απξφζσπνη 

ζπλαπηνπξγνί Ακεξηθαλνιάγλνη θαη θξππηφ- 

θίιαγγινη ή θνηλψο αηνκνθεληξηθνί γξαηθχινη!  

Καηαζθεπαζηέο ηνπ πφλνπ θαη κηθξνπαγαπφληεο  

ηεο επαγγεικαηηθήο πνιηηηθήο.  

Αληηθξχ ν Μαχξνο Ηνχιηνο θαη ηα ζηίθε ηνπ ζαξθάδαλε   

ηελ εζληθή κνπ απηνπεπνίζεζε.  

Έρνπκε θσο γηα εμαγσγή ρηιίσλ ρξφλσλ ηνπο θψλαμα  

φκσο δελ ήμεξα ζη' αιήζεηα πνηνπο λα  θνβάκαη πεξηζζφηεξν... 

 ηνπο μέλνπο ηνπο έθξαδαλ Αηηίιεο ή ηνπο δηθνχο καο Δθηάιηεο;.... 

(Αλδξέαο Μαθξίδεο  "Ζ πίζσ φςε ηεο θξίθεο": Τα Θήηα ηνπ Θάκβνπο, 

2009: 59) 4 
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πσο είλαη θαλεξφ  ν θψδηθαο απηφο ζπλαξηάηαη κ' έλα άιιν 

ραξαθηεξηζηηθά λενειιεληθφ ζέκα  απηφ ηεο πνιηηηζκηθήο αιινηξίσζεο  πνπ 

ηξνθνδνηεί  εδψ θαη δχν ζρεδφλ εθαηνληαεηίεο (κε αθεηεξία ηε "nationalita" 

ηνπ νισκνχ)  έλαλ επίκνλα επαλεξρφκελν δηάινγν γηα ηελ ειιεληθή 

πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα. ' απηφλ ηνλ δηάινγν  ηνλ έλα πφιν θαηέρεη ε 

"ειιεληθφηεηα"  ηνλ άιιν ε "αιινηξίσζε". Σν ζέκα είλαη αμηνζπνχδαζην θαη 

ζεσξνχκε αθξηζία ηε ζπνπδή νξηζκέλσλ λα θαηαγγέιινπλ απηφ ην δηάινγν  

θαηαινγίδνληαο ζηνλ έλα πφιν ηελ αθπξνιεμία ηνπ "εζληθηζκνχ". Πξψηα απ' 

φια λα πνχκε φηη απηφο ν δηάινγνο είλαη θαηά βάζε ελδνειιεληθφ δήηεκα θαη 

δε ζηξέθεηαη ελαληίνλ θαλελφο. ηε λενειιεληθή ηζηνξία ησλ ηδεψλ 

εκθαλίδεηαη σο πξφβιεκα πνιηηηζκηθφ  φρη πνιηηηθφ. Καη ζπλδέεηαη κε ην 

αίηεκα απηνζπλεηδεζίαο ελφο ηζηνξηθνχ ιανχ  ν νπνίνο  αληηκεησπίδνληαο 

ηνλ θίλδπλν ηεο αιινηξίσζεο  αγσλίδεηαη λα ζεθψζεη  σο λένο ίζπθνο  ην 

βάξνο κηαο κεγάιεο θαη παγθφζκηα ζεβαζηήο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο θαη 

λ' αληαπνθξηζεί ζηνλ πλεπκαηηθφ ξφιν πνπ ηνπ επηβάιιεη. Οη αλαηάζεηο θαη νη 

πηψζεηο ζε κηα πξνζπάζεηα ρσξίο ηέινο  φπνπ ηα κεγάια νξάκαηα 

πξνζθξνχνπλ ζηελ αδπλακία αληάμησλ πξαγκαηψζεσλ  νξίδνπλ  θαηά ηνλ 

πνηεηή Γηψξγν εθέξε  ηελ ηξαγηθή κνίξα ηνπ λένπ ειιεληζκνχ. Σν 

θαηλφκελν έρεη βαζηέο ηζηνξηθέο ξίδεο  πνπ θηάλνπλ σο ηελ χζηεξε βπδαληηλή 

πεξίνδν θαη ζπλδένληαη κε ηε δηαπάιε ησλ πνιηηηζκψλ ζε κηα πεξηνρή 

ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο φπσο ε αλαηνιηθή ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ. Μηινχκε γηα 

ηε καθξνρξφληα - απφ ηνλ θαηξφ  κέζα ζε δχν δηαθνξεηηθνχο θφζκνπο θαη 

πνιηηηζκνχο  ζηελ αλεξρφκελε δχλακε ησλ "Φξάγθσλ" θαη ζηελ 

παξαθκάδνπζα ειιεληθή Αλαηνιή. ηνλ ειιαδηθφ ρψξν  φπσο είπακε  ε 

παιαηά απηή ζχγθξνπζε έρεη ζηελ επνρή καο ζπξξηθλσζεί ζε έλαλ 

ελδνειιεληθφ δηάινγν γηα ηελ ειιεληθή πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα  ε νπνία 

σζηφζν  ζην κέηξν πνπ δηράδεη ηνλ ειιεληζκφ  απνθηά ηα ραξαθηεξηζηηθά 

κηαο ειιεληθήο ηξαγσδίαο: απφ ηε κηα νη πνιηηηθνί εθπξφζσπνη ηεο 

θαηεζηεκέλεο ηάμεο θαη νη δπηηθφθξνλεο "δηαλννχκελνη- εξγαιεία" επείγνληαη 

λα νινθιεξψζνπλ θαη λα επηθπξψζνπλ ζε ζεζκηθφ θαη ηδενινγηθφ επίπεδν 

ηελ πνιηηηθή θαη πνιηηηζηηθή θπξηαξρία ηεο Γχζεο· απφ ηελ άιιε  ν ιαφο ζηελ 
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πιεηνςεθία ηνπ αληηζηέθεηαη ζηελ απαίηεζε ηεο πιήξνπο αθνκνίσζεο θαη κε 

ηε θσλή ησλ πνηεηψλ ηνπ  ππεξαζπίδεηαη ηα πνιηηηζκηθά ηνπ πξφηππα  πνπ 

ζεσξεί πσο έρνπλ δηθαίσκα ηνπιάρηζηνλ λα ζπλππάξρνπλ κε ηα αιιφηξηα  αλ 

φρη θαη λα ζπκκεηέρνπλ  ππφ ζπλζήθεο γεληθεπκέλεο θξίζεο ηνπ δπηηθνχ 

πνιηηηζκνχ  ζηε δηεζλή δηαιεθηηθή ησλ αμηψλ  πξνζθέξνληαο ελαιιαθηηθά 

πνιηηηζκηθά πξφηππα  ηζηνξηθά θαηαμησκέλα.  

 

' απηφ ην πεδίν  ε θππξηαθή ινγνηερλία παξνπζηάδεη ζαθή ζηνηρεία 

δηάθξηζεο απφ ηελ ειιαδηθή  φρη σο πξνο ηελ νπζία  αιιά σο πξνο ηε 

δηαβάζκηζε ησλ θαηλνκέλσλ. Γηα ιφγνπο ηζηνξηθνχο επαλάγλσζηνπο  νη 

Κχπξηνη πνηεηέο παξνπζηάδνπλ κηα πνιχ δηαπγή ζπλείδεζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ 

πξνβιήκαηνο θαη ησλ πνιηηηθψλ ηνπ δηαζηάζεσλ ·θαη κηα πην ζηεξεή εκκνλή 

ζηηο ζεκεησηηθέο δνκέο θαη ηνπο αμηαθνχο θψδηθεο πνπ νξίδνπλ  θαη' 

αληηδηαζηνιή πξνο ηα δπηηθά πξφηππα  ηελ ειιεληθή πνιηηηζκηθή 

ηδηνζπζηαζία. πσο έδεημαλ ηα παξαδείγκαηα  ην ηζηνξηθφ παξειζφλ νξίδεη 

θπξηαξρηθά ηελ απηνζπλεηδεζία ηνπ πνηεηηθνχ ππνθεηκέλνπ. Σν αλάινγν ζα 

δηαπηζηψζνπκε θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο κειέηεο καο.  

 

Ζ αληηθεηκεληθή ζπζηνηρία ησλ επνρψλ 

Τπάξρεη θη έλαο άιινο ηξφπνο ρεηξηζκνχ ηεο ηζηνξίαο  θαηλνκεληθά 

ηαπηφζεκνο κε ηνλ πξνεγνχκελν: 

 

Σν ηζηνξηθφ γεγνλφο ή πξφζσπν ή πξάμε είλαη θη εδψ ην βαζηθφ ζέκα θαη 

ην επίθεληξν ηεο αθήγεζεο· κε κηα νπζηψδε δηαθνξά: ε ηζηνξηθή πξάμε 

ρξεζηκνπνηείηαη σο θχξην ζέκα πξνζρεκαηηθά  γηα λα πξνζθέξεη  κέζσ κηαο 

ππνδεινχκελεο αληηθεηκεληθήο ζπζηνηρίαο ησλ επνρψλ  έλα θιεηδί γηα ηελ 

εξκελεία θαη θαηαλφεζε ηνπ παξφληνο  πνπ απηφ ζηελ νπζία απνηειεί ην 

πξαγκαηηθφ αληηθείκελν αλαθνξάο. Δίλαη κηα ηερληθή πνπ δίδαμε κε ηηο 

"ηζηνξηθέο κάζθεο" ηνπ ν Καβάθεο θαη ηελ νπνία επεμεξγάζηεθε  πνηεηηθά θαη 

ζεσξεηηθά  ν εθέξεο  ν νπνίνο ζηηο Γνθηκέο ηνπ ηε ζπζρεηίδεη κε ηε "κπζηθή 

κέζνδν" θαη ηελ "αληηθεηκεληθή ζπζηνηρία" ηνπ Έιηνη. 5 
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Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απφ ηελ θππξηαθή πνίεζε πξνζθέξεη ην έξγν 

ηνπ Κπξηάθνπ Υαξαιακπίδε  πνπ θαιιηέξγεζε ζπζηεκαηηθά απηήλ ηελ ηερληθή 

ζηηο ηειεπηαίεο ηνπ ζπιινγέο  Μεζηζηνξία (1995), Γνθίκηλ (2000), Κπδώληνλ 

κήινλ (2006) 6  

 

Αο δνχκε έλα αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα  ην πνίεκα "Ζ παξάδνζε ηεο 

Κεξχλεηαο" (Μεζηζηφξηα  1995: 47-49). Αληηθείκελν αλαθνξάο είλαη έλα 

ηζηνξηθφ γεγνλφο  ε ρσξίο αληίζηαζε παξάδνζε ηεο Κεξχλεηαο ζηνπο 

Σνχξθνπο απφ ηνλ Βελεηφ δηνηθεηή Gian Maria Mudazzo  ζηηο 14 

επηεκβξίνπ 1570  ιίγεο κέξεο κεηά ηελ άισζε ηεο Λεπθσζίαο. χκθσλα κε 

ην ζρεηηθφ ζρφιην ηνπ Υαξαιακπίδε  ην πνίεκα ζηεξίδεηαη ζηα ηζηνξηθά 

δεδνκέλα, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην βηβιίν ηνπ Άγγεινπ Γάηηνπ  "Γηήγεζηο 

ηεο Τξνκεξάο Πνιηνξθίαο θαη Αιώζεσο ηεο Ακκνρώζηνπ θαηά ην έηνο 1571". 

Θα επηζεκάλνκε πξψηα φηη ηα ζπκθξαδφκελα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο 

αθνξνχλ κηα απνθαζηζηηθή θακπή ζηελ ηζηνξία ηνπ λεζηνχ  ηελ θαηάθηεζε 

ηεο Κχπξνπ απφ ηνπο Σνχξθνπο (1570-1571)  ε νπνία ζπλδέεηαη κε 

θνξπθαίεο εξσηθέο θαη ηξαγηθέο ζηηγκέο  πνπ πξνζθέξνληαλ πνιχ 

πεξηζζφηεξν γηα πνηεηηθή αμηνπνίεζε: ηελ άισζε ηεο Λεπθσζίαο ι.ρ. θαη ηε 

ζθαγή πνπ αθνινχζεζε ή ηε ζαπκαζηή αληίζηαζε ηεο Ακκνρψζηνπ. Γηαηί ν 

πνηεηήο επηιέγεη  αληί γη' απηά ηα ιακπξά παξαδείγκαηα  έλα πεξηζσξηαθφ θαη 

ηζηνξηθά αζήκαλην επεηζφδην; Πίζσ απφ ηελ αλνξζφδνμε επηινγή 

αλαγλσξίδνπκε έλαλ θψδηθα ηεο πνηεηηθήο ηέρλεο θαη ηερληθήο ηνπ 

Υαξαιακπίδε - ηελ ππαηληθηηθή αλαθνξά ζε θάπνηαλ άιιε  ζχζηνηρε πξνο 

απηήλ - εδψ ζπκπεξηθνξά  φπνπ ε ακαρεηί παξάδνζε ηεο Κεξχλεηαο - 

αληίζεηα απφ ην ηζηνξηθφ αληηθείκελν αλαθνξάο (1570)  φπνπ ν πφιεκνο 

θξίζεθε αιινχ (Λεπθσζία  Ακκφρσζην) - απνηέιεζε κείδνλνο ζεκαζίαο 

ηζηνξηθφ γεγνλφο. Πνηα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην ηζηνξηθφ πιαίζην 

ηνπ επεηζνδίνπ;  

1ν) παξάδνζε απφ ηνπο Σνχξθνπο· 

2ν) παξάδνζε ρσξίο αληίζηαζε· 
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3ν) παξάδνζε απφ ηε Γηνίθεζε  φρη απφ ηε ζηξαηησηηθή θξνπξά  πνπ, 

ζχκθσλα κε ηα ζπκθξαδφκελα  7δειψλεη δηά ηνπ θξνπξάξρνπλ έηνηκε θαη 

ηθαλή λα ππεξαζπίζεη ην θάζηξν 

4ν) ν Γηνηθεηήο  ζε πιήξε αληίζεζε πξνο ηνλ ηζρχνληα θψδηθα ηηκήο  

"ρακεξπψο ελέσμε ηαο πχιαο εηο ηνλ παζάλ ηεο Κηιηθίαο".8 Λέεη ν Γηνηθεηήο: 

 

Σα πηψκαηα φισλ ησλ γελλαίσλ ηεο ηζηνξίαο, δελ θάλνπλ έζησ δσληαλφ έλα 

γχθην.  

 

5ν) ν αθεγεηήο δίλεη έκθαζε ζην γεγνλφο φηη ν Γηνηθεηήο  πνπ απνθαζίδεη 

λα παξαδψζεη ην θάζηξν ρσξίο κάρε  δελ είλαη ληφπηνο: 

 

Καιχηεξα ην θάζηξν λα βηαζηψ 

λα παξαδψζσ ζηνλ παζά ηεο Κηιηθίαο 

πξηλ ιάβνπκε ην γξάκκα πνπ αληκέλνπκε.  

πνηνο θπιάγεη ην κηζφ βαζίιεηφ ηνπ 

ην ράλεη επηπρψο πνιηηηζκέλα. 

Σέηνηα ν Mudazzo - Δρ! Ση λα ζνπ θάλεη 

έλαο θνπξίηεο Βελεηζηάλνο  έλαο μέλνο 

πνπ δελ αγάπεζε πνηέ ηνλ ηφπν.  

(Κ. Υαξαιακπίδεο  1995: 49) 

 

Ζ ζπζηνηρία ησλ επνρψλ θαη ησλ γεγνλφησλ είλαη επαλάγλσζηε. Πνιινί 

απφ ηνπο παξεπξηζθνκέλνπο γλσξίδνπλ θαιχηεξα απφ ηνλ νκηινχληα ζε πνην 

βαζκφ νη ππεξαζπηζηέο ηεο Κεξχλεηαο ήηαλ έηνηκνη θαη ηθαλνί λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ ηνπξθηθή απφβαζε ηνπ 1974 θαη απφ πνχ έξρνληαλ νη 

εληνιέο λα ππνρσξήζνπλ ρσξίο αληίζηαζε· φπσο θαη πνηεο ήηαλ νη 

ζπλέπεηεο απηήο ηεο ππνρψξεζεο. Ηδνχ ινηπφλ ην πξαγκαηηθφ αληηθείκελν 

ηζηνξηθήο αλαθνξάο. Σν επεηζφδην θαη νη ζπκπεξηθνξέο ηνπ 1570 δελ είλαη 

παξά ν θψδηθαο γηα ηελ αλάγλσζε ησλ αληίζηνηρσλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπ 

1974.  

 

Σφπνο θαη Ηζηνξία. Ο ξφινο ηεο κλήκεο 
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[ε ιήζε είλαη ζάλαηνο / θαη ε κλήκε πάληα αζάλαηνο 

Αλδξέαο Μαθξίδεο  Τα Θήηα ηνπ Θάκβνπο, 2009: 53] 

 

Μηιψληαο  ζε άιιε επθαηξία  γηα ην ηζηνξηθφ βίσκα ζηελ θππξηαθή 

ινγνηερλία  ζεκεηψλακε φηη ην βίσκα απηφ  ζην ζεκαηηθφ πεδίν  νξηνζεηείηαη 

απφ δχν ελλνηνινγηθέο θαηεγνξίεο  ηνπ ηφπνπ θαη ηεο ηζηνξίαο. Θα 

ζπκπιεξψζνκε εδψ φηη ε θαηεγνξία ηνπ ηφπνπ ζπληίζεηαη απφ πνιιαπιέο 

νκφινγεο αλαθνξέο  πνπ θαιχπηνπλ φιν ην ελλνηνινγηθφ πεδίν ηεο 

εληνπηφηεηαο  φρη κφλν ζηε γεσγξαθηθή αιιά θαη ζηελ θνηλσληθή θαη ηελ 

πνιηηηζκηθή ηεο δηάζηαζε. Μέζα απ' απηήλ ηε ζχδεπμε ν ηζηνξηθφο ρξφλνο 

ζπγρσλεχεηαη ζε κηα ελφηεηα κε ην γεσγξαθηθφ ρψξν θαη απνηειεί καδί ηνπ 

ηνλ εληαίν ρσξφρξνλν ηνπ πνηεηηθνχ ζχκπαληνο. Σα δχν καδί  αμερψξηζηα  

ζπλζέηνπλ ην πεξηερφκελν ηεο απηνγλσζίαο ηνπ αλζξψπνπ:  

 

Σνπίν ζηνλ αγέξα 

θαη Ηζηνξία κεο απ' ην ρψκα 

ε ςπρή ζνπ   

(Αλδξέαο Νενθπηίδεο  "Παιαίπαθνο"  Κππξνπηνπία, 2008:29) 

 

Μηα πφιε θάληαζκα εγθαηαζηάζεθε κέζα κνπ 

επηδηψθνληαο φινπο ηνπο ζενχο. Πλίγνκαη ζηελ  

αιιεινπρία αλαξίζκεησλ άδηθσλ θνιάζεσλ φκσο  

ιεπθαίλνκαη φηαλ μεζπάεη απάλσ ηεο ην θσο  

πνπ πξνειαχλεη απφ ηηο ζάιαζζεο.  

(Αλδξέαο Μαθξίδεο  "Σεο Ακκνρψζηνπ"  Τα Θήηα ηνπ Θάκβνπο, 2009: 57) 

 

ε νδεγεί ν δξφκνο θη εζχ αλεπαηζζήησο ηαμηδεχεηο 

πιάη ζηε ζάιαζζα θαη δεμηά βνπλά άζπξα  

λα ιάκπνπλ ζην θεγγαξφθσο ζαλ ηνλ αζβέζηε. 

Υσξίο κεηακέιεηα είλαη ζαλ λα βπζίδεηο ην ζψκα ζνπ 

ζηελ Ηζηνξία πνπ δελ κπνξείο λ' απνθχγεηο.  

(Α. Νενθπηίδεο  "Πξνο Πάθνλ"  Κππξνπηνπία  2008:25) 
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Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε εμίζσζε πάλσ ζηελ νπνία βαζίδεηαη ε πνηεηηθή 

ηδέα ζ' απηά ηα παξαζέκαηα: ηνπίν - ρψκα = Ηζηνξία = ε ςπρή ζνπ  ζάιαζζα 

- βνπλά - θεγγαξφθσο = Ηζηνξία - ην ζψκα ζνπ.  

 

Δδψ ε Ηζηνξία ππθλψλεη θαη γίλεηαη γήηλε χιε. Ζ δηαρξνλία ρηιηεηηψλ 

ζπκππθλψλεηαη ζ' έλα πιηθφ ζψκα  πνπ είλαη παξφλ  απηφ θαη ζπλαηξεί ην 

παξφλ κε ην παξειζφλ. Έλα ηνπσλχκην: ε Πέηξα ηνπ Ρσκηνχ  κηα πφιε-

θάληαζκα: ε Ακκφρσζηνο  δχν θίνλεο  έλα αξραίν ζέαηξν  έλα μσθιήζη  έλα 

κνλαζηήξη  έλα ζπίηη πίζσ απφ ηα ερζξηθά θπιάθηα  έλα δέληξν  έλα φλνκα: 

Διέλε  έλα ζπάξαγκα αξραίνπ ζηίρνπ " παξά ζίλ αιφο" γίλνληαη ηα ζήκαηα 

πνπ νξηνζεηνχλ ην ηζηνξηθφ βίσκα:  

 

ε πφιε ηεο ζαιάζζεο είλαη 

θαη ηνπ βπζνχ αλάγιπθα 

ηα ιηκάληα  ηα κνπξάγηα θαη νη απνζήθεο 

παξά ζίλ αιφο ιίγνη θίνλεο 

ηεο Ηζηνξίαο νξηνζεηψληαο ην αφξαην 

εθκαπιίδνπλ ηνλ ζάλαην.  

 

καξκάξσλ εππξέπεηα θαη αγαικάησλ ήζνο 

απνθαιχπηεη ππνρσξνχζα ε άκκνο.  

Μεζ' απφ ηα ρακειά δέληξα έλα ζέαηξν αλαδχεηαη 

αλππνςίαζην θαζψο Ηζηνξία.  

(Α. Νενθπηίδεο  Κππξνπηνπία, 2008:11 ["Ακαζνχο"]  53 ["αιακίλα Η"] 9 

 

Ζ κλήκε ηνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ είλαη έλαο θνηλφο ηφπνο ζηελ θππξηαθή 

πνίεζε. Ο ηφπνο  ηα δέληξα  ε ζάιαζζα είλαη θνξείο ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο. 

ηελ έθθξαζε "Θάιαζζα ζπζζσξεπκέλε κλήκε" 10ζπκππθλψλεηαη κηα δηπιή 

ηδέα: φηη ην πεδίν (θη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο) ηεο ηζηνξηθήο δξάζεο είλαη ν 

γεσγξαθηθφο ρψξνο θαη απηφο είλαη πνπ δηαηεξεί ηα ίρλε θαη ελεξγνπνηεί ηε 

κλήκε ησλ γεγνλφησλ. Απφ ηα παξαδείγκαηα απηά αλαδείρλεηαη θαη 

αλαθαηαθάζθεηαη έλα ζεκειηψδεο αμίσκα ηεο ειιεληθήο πνιηηηζκηθήο 

παξάδνζεο  ε ζρέζε αξκνλίαο ηνπ πνιηηηζκνχ πξνο ηε θχζε: νη αμίεο ηνπ 



20 

 

πνιηηηζκνχ δελ είλαη αληίπαιεο  αιιά ζχκκεηξεο πξνο ηηο θπζηθέο αμίεο. Ζ 

αξρή απηή εμεγεί θαη ηελ νξγαληθή ζπλάξηεζε ηφπνπ θαη ηζηνξίαο. 11 

 

Μηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο ζ' απηφ ην πιέγκα ζρέζεσλ είλαη ε κλήκε. Ο 

ηφπνο εκθαλίδεηαη σο θνξέαο ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο. Απηφ πάεη λα πεη φηη ν 

ηφπνο ελεξγνπνηεί ηε κλήκε θαη ε κλήκε είλαη πνπ ζπλδέεη ην παξφλ κε ην 

ρψξν θαη ηελ ηζηνξία  κεηαζρεκαηίδνληαο ηα ζε άκεζν  δσληαλφ  θπξίαξρν 

βίσκα ηνπ παξφληνο. Ζ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή ηζηνξία γίλεηαη βίσκα θαη ην 

βίσκα νξίδεη ηε ζπλείδεζε.  

 

Υαξηνγξάθεζα ην ρξφλν ζην ζψκα κνπ κέζα  

γηα λα 'ρεηο δξφκνπο λα ηαμηδεχεηο.  

Διέλε Κεθάια  Μλήκε θαη Παξαιιαγέο, Η  2007:20 

 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε έθθξαζε "ελζαξθψζεθα ηε κλήκε ζνπ" (ζην 

ίδην  2007:42)  θαζψο θαη νη ηίηινη πνπ επηγξάθνπλ πνηεηηθέο ζπιινγέο (ι.ρ. 

Διέλεο Κεθάια  Μλήκε θαη Παξαιιαγέο  2007) ή πνηεηηθέο ελφηεηεο: Πνίεζε 

θαη κλήκε  λεηξν θαη κλήκε  Έξσηαο θαη κλήκε  Σαμίδη θαη κλήκε  Φπρή θαη 

κλήκε  Γέληξα θαη κλήκε (Μφλαο αββίδνπ  Τν πεξίζζεπκα ηεο ζησπήο, 

2003). Μέζα απφ ηε κλήκε ζπληίζεηαη ν ρξφλνο ηεο ηζηνξίαο κε ηε γε ηεο 

παηξίδαο  ζε εληαίν ρσξνρξφλν.  

 

Η ταύτιση της στιγμής με την αιφνιότητα. 

Τπάξρεη κηα ζεκαίλνπζα ηδηνκνξθία ζηε κεηά ην 1974 θππξηαθή πνίεζε. 

Δλψ ε ηξαγσδία ηεο ηνπξθηθήο εηζβνιήο θαη θαηνρήο ηνπ λεζηνχ πξνζθέξεη 

θαη' αξρήλ πινχζηα ζεκαηηθή χιε γηα αθεγεκαηηθή εθκεηάιιεπζε  έρνκε 

ηζηνξία ρσξίο αθήγεζε  ρσξίο ρξνληθή δηαδνρή γεγνλφησλ  θαηαζηάζεσλ  

πξάμεσλ. Δδψ είλαη θαλεξφ  έρνπκε λα θάλνκε κε κηα άιιε αληίιεςε ηεο 

ηζηνξίαο  πνπ δε βαζίδεηαη ζηελ πεξηπησζηνινγία  πνπ δελ έρεη αλάγθε απφ 

ηε ξνή ηνπ ρξφλνπ  γηα λα ζπιιάβεη ην λφεκα ηνπ θφζκνπ  πνπ δε ζπλδέεη 

απαξαίηεηα ηε ρξνληθή δηαδνρή ησλ γεγνλφησλ κε ηελ αηηηνθξαηία. Ζ ηζηνξία 
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δελ εθδειψλεηαη σο αθνινπζία γεγνλφησλ θαη δξάζεσλ  αιιά σο ζπζηαηηθφ 

ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ ηφπνπ. Πξφθεηηαη γηα έλα δηαθνξεηηθφ ρεηξηζκφ ηεο 

ηζηνξηθήο χιεο  πνπ ππεξβαίλεη ηε δηρνηνκία παξειζφλ - παξφλ θαη 

ελζσκαηψλεη ηελ ηζηνξηθή δηαρξνλία ζηελ παξνχζα ζηηγκή. Δίλαη ε εθδνρή 

πνπ θσδηθνπνηνχκε ζηελ ηαπηφηεηα: ζηηγκή = αησληφηεηα. Δδψ κηινχκε γηα 

ηζηνξηθφ βίσκα ή ηζηνξηθή ζπλείδεζε  φρη γηα ηζηνξηθή ζεκαηηθή. Ζ ηζηνξηθή 

κλήκε κεηαζρεκαηίδεηαη ζε παξνληηθή ελέξγεηα  γίλεηαη ε δψζα ζπλείδεζε 

ηνπ ππνθεηκέλνπ. Πξφθεηηαη γηα έλα ζπιινγηθφ βίσκα πνπ  μεπεξλψληαο ηηο 

δηαθνξέο πνηεηηθήο γξαθήο  ηερλνηξνπίαο  ζεκαηνινγίαο  ηδενινγίαο  

θαιχπηεη φιν ην θάζκα ηεο λεφηεξεο θππξηαθήο πνίεζεο  απφ ην Φώξν 

δηαζπνξάο ηνπ Αλδξέα Παζηειιά (1970) σο ηα Θειπθά πξάζηλα ηνπ Αλδξέα 

Μαθξίδε (1990) θαη σο ηελ Κππξνπηνπία ηνπ Αλδξέα Νενθπηίδε (2008). Ζ 

ηερληθή απηή είλαη απφ ηηο πην πξνζθηιείο ζηνπο Κχπξηνπο πνηεηέο θαη δελ 

εθθξάδεηαη κνλφηξνπα: έρεη πνιιέο παξάιιειεο εθθάλζεηο  δηαθξηηέο ζηελ 

ηππνινγία ηνπο αιιά νκφινγεο ζηε ζεκαζία ηνπο. Ο αθεγεηήο θπθινθνξεί ζ' 

έλα ζχκπαλ  φπνπ παξειζφλ  παξφλ θαη κέιινλ ζπλαπνηεινχλ κηα κπζηθή 

ζπγρξνλία. Οκεξηθνί ζενί θαη ήξσεο  ηζηνξηθά πξφζσπα ηεο θιαζζηθήο θαη 

κεηαγελέζηεξεο αξραηφηεηαο  βπδαληηλφο θαη θξαγθνθξαηνχκελνο θφζκνο  

ζπλππάξρνπλ κε ηηο ζχγρξνλεο ηξαγηθέο εκπεηξίεο ηεο ηνπξθηθήο εηζβνιήο  

κε ηνπο απφληεο - παξφληεο αγλννπκέλνπο:  

 

Ζ πνίεζε είλαη κηα ζιηκκέλε αδειθή πνπ [...] 

θιαίεη ρσξίο δάθξπα ζηελ φρζε ηνπ θακάλδξνπ 

ηε ρακέλε ληφηε ηνπ Έθηνξα 

πνπ απφ ρξφληα ηψξα πνιεκάεη ζ' φια ηα κέησπα ηνπ θφζκνπ 

θη φιεο ηηο κάρεο ηνπ ηηο ράλεη 

θαη η' φλνκά ηνπ ζπρλά ζηηο ζηήιεο ησλ αγλννπκέλσλ είλαη. 

 

[Αλδξέαο Παζηειιάο  Φώξνο δηαζπνξάο, 1970=Αλζνιφγην πνίεζεο θαη πεδνγξαθίαο 

ινγνηερλψλ Λεκεζνχ  2007:64] 

 

Σν ηζηνξηθφ "αξρέηππν"  ε ρακέλε ληφηε ηνπ Έθηνξα  ηαπηίδεηαη κε ηε 

ρακέλε ληφηε ησλ αγλννπκέλσλ ηνπ 1974  παξάγνληαο κηα επαλάγλσζηε 
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ζπλδήισζε  πνπ θαηαγγέιιεη έλα έγθιεκα πνιέκνπ: ηε δνινθνλία απφ ηνλ 

ηνπξθηθφ ζηξαηφ θαηνρήο πνιιψλ (αγλννπκέλσλ) αηρκαιψησλ.  

Δίλαη ε ίδηα αίζζεζε ηεο ζπζηνηρίαο ησλ επνρψλ πνπ ζε άιιεο 

πεξηπηψζεηο ηαπηίδεη ηνπο αξραίνπο κε ηνπο ζεκεξηλνχο καο λεθξνχο: 

 

Ο Ολήζηινο λεθξφο ζηελ πεδηάδα ηεο αιακίλαο θη ν αδεξθφο  

κνπ λεθξφο θη απηφο ζην 

λεθξνηνκείν ηεο Λεκεζνχ  

κ' έλα ηξαχκα θη νη δπν βαζχ ζην ίδην αθξηβψο ζεκείν ηνπ ζηήζνπο  

(Γηψξγνο Πεηνχζεο  Ο αδεξθόο κνπ Ολήζηινο, Πνηήκαηα, Λεκεζφο  1989: 5) 
12

 

 

Σν πνηεηηθφ εχξεκα ηνπ ζαλάζηκνπ ηξαχκαηνο ζην ίδην ζεκείν ζπλαηξεί 

ηνπο δχν ήξσεο  ηνλ αξραίν θαη ην ζεκεξηλφ  ζ' έλα πξφζσπν: ν βαζηιηάο ηεο 

αιακίλαο Ολήζηινο γίλεηαη ηψξα "Ο αδεξθφο κνπ Ολήζηινο". Καη ε ηαχηηζε 

απηή ηξνθνδνηεί  κε ηε ζεηξά ηεο  εηθφλεο φπνπ νη αξραίνη γίλνληαη ζεκεξηλνί:  

 

Σελ Ακαζνχληα πνιηνξθεί  

αηψλεο ηψξα ν Ολήζηινο 

θη νη Πέξζεο  

πιεξψλνπλ πάιη αθξηβά 

φζνπο ηα νχζα πξνζθπλήζνπλ. 

Οη Μήδνη - αξραίνη θαη λένη - εθζηξαηεχνπλ πάληα ζηελ Διιάδα [...] 

(Γ.Πεηνχζεο  Ο αδεξθόο κνπ Ολήζηινο, 11-13) 

 

Καη αληίζηξνθα  νη ζεκεξηλνί γίλνληαη αξραίνη: 

 Κη εγψ ρσξίο πεξηζηξνθέο [...] 

 επίζεκα ζνπ δειψλσ: 

 Έιιελ  

 θάηνηθνο Κχπξνπ 

 εδψ θαη ηξηάληα αηψλεο  

(Γ. Πεηνχζεο  Ο αδεξθόο κνπ Ολήζηινο, 1989:&) 
13

 

 

Σν παξφλ γίλεηαη δηαρξνλία θαη ε δηαρξνλία παξφλ: 

 Φεχγνκε γηα ην κέησπν. Ση λα θάλνπκε  

 Μαλψιε ηξεηο ρηιηάδεο ρξφληα θεχγνπκε  
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 γηα ην κέησπν. Ζ εζληθή αληίζηαζε  

 ζπλερίδεηαη... 

(Α.Μαθξίδεο  Σα Θήηα ηνπ Θάκβνπο  2009:54)
14

 

 

Σν ηζηνξηθφ ππνθείκελν παίξλεη έλα δηαρξνληθφ ραξαθηήξα  είλαη 

ηαπηφρξνλα αξραίνο θαη ζχγρξνλνο θαη βπδαληηλφο: 

 

Δγψ φκσο είκαη Έιιελ θαη γλσξίδσ θαιά γηαηί  

εγθαηέιεηςα ην Γσδεθάζεν  

γηα ην Υξηζηφ. 

Γλσξίδσ θαιά γηαηί εράζε ε παηξίδα κνπ... 

(Αληήο Ρνδίηεο  2007:33)
15

 

 

Απηή ε ζπγρξνλία παξάγεη θάπνηε ραξηησκέλνπο θαη πνιχζεκνπο 

αλαρξνληζκνχο: 

  

 Ο Κχπξηνο πνηεηάξεο δηεηπκπάληδε ηνπο ζηίρνπο  

 ηνπ κε θίηξηλν ρσλί 

 θαζψο ν ηπθιφο κεξνο 

 δηεζρίδε επί φλνπ ηνλ ζεθφ ηνπ πνιχρξσκνπ ακπειηνχ. 

(Αλδξέαο Μαθξίδεο  "αιακίλα"  Βπζηζκέλεο ζάιαζζεο  2005:33) 

 

Τπάξρεη θπζηθά πάληα ε πηζαλφηεηα 

 

 λα ηά 'ρεη δηαβάζεη φια απηά ν Φξάγθνο 

 θαη ν παξηηάηεο λα πεξηκέλεη ην αξαθελφ 

 ζηηο Θεξκνπχιεο. 

 (Διέλε Κεθάια  Γσξηθφ [ρθ.] ζει. 41) 

 

Δίλαη εληππσζηαθή απηή ε εκκνλή ησλ Κππξίσλ πνηεηψλ ζηελ ειιεληθή 

δηαρξνλία  σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο ηζηνξηθήο ηνπο κλήκεο  σο 

πεκπηνπζίαο ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπο απηνζπλεηδεζίαο. 

Κίλεζε θαη δξάζε αζθαιψο ππάξρεη θη εδψ  αιιά δελ έρεη ζρέζε κε ηελ 

αηηηνθξαηηθή ινγηθή  δελ εθηίζεηαη σο ρξνληθή δηαδνρή πξάμεσλ κε αηηηψδε 
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ζπλάξηεζε πξνυπφζεζεο - ζπλέπεηαο. ηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνχλ 

απνπζηάδεη ε αληίιεςε ηεο δηαδνρήο ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ ή δξάζεσλ:  

 

ε ζέα ππεξίπηαηαη ηεο ζάιαζζαο 

ζην αξραίν ζέαηξν ηεο Ηζηνξίαο ηνπ  

- πξηλ απ' ην ράξακα ηεο Ηζηνξίαο μππλνχλ 

ηα πνπιηά θαη ζπλαξκνινγνχλε ήρνπο 

(Α. Νενθπηίδεο  Κππξνπηνπία  2008:9 ["Κνχξηνλ"] θαη 15 "Μέζα Πνηακφο" 

 

είλαη ν ρξφλνο 

ρσξίο άιιε δηάζηαζε  

θαζψο θαηεβαίλεη ε γπλαίθα 

θαη αθήλεη ην βξέθνο 

πιάη ζηε δίθπιιε πφξηα 

θάησ απ' ηελ πδξνξξνή 

φπνπ ζηάδεη αίκα 

θαη ξέεη ζηελ θξχπηε  

(Λ. Εαθεηξίνπ, Η ζιίςε ηνπ απνγεύκαηνο, 2006:30) 

 

Δδψ ε ηζηνξηθή πξάμε δε γίλεηαη αθεγεκαηηθή πνιπινγία. 

Μεηαζρεκαηίδεηαη ζε δσληαλφ βίσκα  πάληνηε παξφλ θαη ελεξγφ. Γελ είλαη 

ρσξίο ζεκαζία φηη ε αληίιεςε απηή ππνβαζκίδεη ηελ θίλεζε ηνπ ρξφλνπ θαη 

ηελ αηηηνθξαηηθή ινγηθή ηνπ ηζηνξηθηζκνχ. ε κηα πλεπκαηηθή παξάδνζε πνπ 

θνπβαιεί ηε ζνθία ρηιηεηηψλ ε κνλνγξακκηθή αηηηνθξαηία ηνπ ηζηνξηθηζκνχ 

θαληάδεη απινπνηεηηθή θαη γη' απηφ ππνθείκελε ζε ηδενινγηθέο ζθνπηκφηεηεο. 

Δθείλν πνπ μερσξίδεη ηελ παξαδνζηαθή ειιεληθή αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο απφ 

ηνλ ηζηνξηθηζκφ είλαη ε ζεσξεηηθή αξρή ησλ πνιιαπιψλ αηηίσλ θαη ε 

βησκαηηθή αξρή ηεο ελφηεηαο ηνπ λπλ κε ην αηέλ  ηεο ζηηγκήο κε ηελ 

αησληφηεηα. Δηδηθφηεξα  ε ηαπηφηεηα ηνπ λπλ κε ην αηέλ ζπλδέεηαη κε κηα 

ζηνραζηηθή ή νξακαηηθή ζχιιπςε ηνπ θφζκνπ  πνπ ππεξβαίλεη ηε 

ρξνληθφηεηα ησλ θαηλνκέλσλ θη σζηφζν έρεη ηελ έληαζε θαη ηε δηάπγεηα 

αηζζεηεξηαθήο εκπεηξίαο.16 Ζ πνηεηηθή ζπνπδή ζηελ Ηζηνξία πνπ αλαδείμακε 

κε ηα παξαζέκαηα ησλ Κππξίσλ πνηεηψλ δελ είλαη θαηλφκελν πεξηζσξηαθφ  
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είλαη  ζα ιέγακε  ηππηθφ. Ζ έκθαζε δελ είλαη ζηε ζπλέρεηα φζν ζηε δηάξθεηα 

(Κιείηνο Ησαλλίδεο  "πλέρεηα"). 17Απηή ε ιεπηή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο 

ζεκαζηαθέο απνρξψζεηο ηεο ζπλέρεηαο  πνπ ππνλνεί δηαδνρή γελεψλ  θαη ηεο 

δηάξθεηαο  πνπ δειψλεη αδηάιεηπηε παξνπζία ηνπ ίδηνπ ηζηνξηθνχ 

ππνθεηκέλνπ  αμερψξηζηνπ απφ ην γελέζιην ρψξν  απνκλεκεηψλεηαη κε 

ελάξγεηα ζην αθφινπζν πνίεκα:  

 

Αλαιινίσηνο / κε αλαιινίσην πεχθν 

λεξφ ηεο βξνρήο / λεξφ ηεο ζάιαζζαο / πηθξφιηζν θαη αλδεζίηε  

απηνπαξαηεξνχκελνο παξαηεξεηήο 

αθφκα θη φηαλ / μαζηνρνχζα 

εθιακβάλνληαο δηεξρφκελν / εκέλα ηνλ ίδην 

ήκνπλ εθεί / ήκνπλ εθεί  

αθφκα θαη ζην θελφ / αλάκεζα Υνηξνθνηηία θαη σηήξα  

αθφκα θη φηαλ εθκεδεληζκέλνο  

πξφζπεθηα ζηα πφδηα θξαηαηψλ / βαξβάξσλ απηνθξαηφξσλ 

πξνζθέξνληαο δήζελ / γελ θαη χδσξ 

ήκνπλ εθεί / σο νδεγφο / σο βνεζφο/ αληρλεπηήο / κεζάδσλ   

γξακκαηηθφο ηνπ αληηζηξάηεγνπ επί ησλ κεηάιισλ   

δξαγνπκάλνο  / θνξνεηζπξάθησξ κε ην 'λα ρέξη   

θαη κε η' άιιν θηίζηεο εθθιεζηψλ  

επηζηάηεο / ηνπ Δγγιέδνπ/ θνλεχο απηνχ 

ζηελ θξεκάια θξαηψληαο ζθηρηά ζην ζηήζνο  

ηνλ Όκλν.  

(Άληεο Ρνδίηεο  "Ήκνπλ εθεί"  Τν Δθαιηήξην  Λεπθσζία  Αηγαίνλ  2007:21) 

 

 

Απηή ε βίσζε ηεο δηαρξνλίαο κέζα ζε θάζε ζηηγκή είλαη απφ ηα δηαθξηηηθά 

ζηνηρεία ηεο ειιεληθήο πνιηηηζκηθήο ηδηνζπζηαζίαο. Μέζα ζην πλεχκα κηαο 

παξάδνζεο πνπ ηείλεη δηαξθψο ζε κηα ππέξβαζε ηεο ρξνληθφηεηαο  ε ξνή ηνπ 

ρξφλνπ θαζαπηή δελ ππνινγίδεηαη σο απνθαζηζηηθφο παξάγνληαο ηνπ 

γίγλεζζαη (άλσ ηειεία) ν ρξφλνο θη απηφλνκε ιεηηνπξγία ηνπ ακθηζβεηείηαη. 

Κάπνηε κάιηζηα ζεκαζηνδνηείηαη αξλεηηθά: "ρξόλνο-θαξζέξ", "ρξόλνο-

θαηαπαθηή", "ρξόλνο-ζάλαηνο".18 Απηφ είλαη πηζαλφλ λα μελίδεη έλα 
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ξαζηνλαιηζηηθήο παηδείαο αλαγλψζηε  εζηζκέλν ζηελ απινπνηεηηθή ινγηθή 

ηεο κνλνγξακκηθήο αηηηφηεηαο. Υξεηάδεηαη  γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ  λα 

αλαγάγνκε ηηο θαηεγνξίεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ζε κηα ηππνινγία ησλ 

πνιηηηζκηθψλ θαηλνκέλσλ.  

 

Πολιτισμοί τοσ τώροσ και πολιτισμοί τοσ τρόνοσ 

 

Έλα έγθπξν ηππνινγηθφ θξηηήξην γηα ηε δηάθξηζε ησλ πνιηηηζκηθψλ 

ζπζηεκάησλ είλαη ε αληίιεςε πνπ έρεη κηα αλζξψπηλε θνηλσλία γηα ην ρψξν 

θαη ην ρξφλν θαη ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε. χκθσλα κ΄ απηφ ην θξηηήξην  

δηαθξίλνκε πνιηηηζκνύο ηνπ ρώξνπ θαη πνιηηηζκνύο ηνπ ρξόλνπ, πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ δχν δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο θαηεπζχλζεηο  ηζηνξηθά 

ππαξθηέο θαη αληίπαιεο. 19 

 

Οη πνιηηηζκνί ηνπ ρψξνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ πξνηεξαηφηεηα πνπ 

παίξλεη κέζα ζην θνζκνείδσιν ηεο αληίζηνηρεο θνηλσλίαο ν ηφπνο  ε 

γελέζιηα γε. Καη ε ζπλείδεζε ηαπηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ δηακνξθψλεηαη ζε 

ζπλάξηεζε κε ηνλ ηφπν θαη ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα. Ζ αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ 

είλαη θπθιηθή  ζχκθσλε κε ηελ εκπεηξία ηεο ελαιιαγήο κέξαο θαη λχρηαο θαη 

κε ηελ αέλαε επαλαθνξά ηνπ θχθινπ ησλ επνρψλ  εκπεηξία πνπ ππνβηβάδεη 

ηνλ παξάγνληα ρξφλν.  

 

Οη πνιηηηζκνί ηνπ ρξφλνπ  αληίζεηα  ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ εκκνλή ζηελ 

πξνηεξαηφηεηα ηνπ ρξφλνπ  ε νπνία εθθξάδεη κε ηε ζπλερή κεηαθίλεζε  ηελ 

απνδεκία  ηε κεηαβνιή  ηε θπγή πξνο ηα εκπξφο. ηνπο πνιηηηζκνχο απηνχο 

απνπζηάδεη ν ζχλδεζκνο κε έλα γελέζιην ηφπν. ηε κπζνινγία ηνπο ε 

παξνπζία ηεο γεο ζπξξηθλψλεηαη ζην κέγηζην βαζκφ θαη νη θπζηθέο αμίεο 

ππνβηβάδνληαη. Ζ αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ είλαη γξακκηθή  ζε δηαξθή ξνή  θαη 

ζπλαξηάηαη κε ηελ ίδεα ηεο ζπλερνχο εμέιημεο θαη ηειείσζεο ηνπ αλζξψπνπ. 

Ζ αληίιεςε ηνπ ζείνπ δηακνξθψλεηαη θαη' αληηδηαζηνιή πξνο ηε θχζε θαη ηηο 
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αμίεο ηεο. Κη απηφ επλνεί ηε κεηάζεζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο ζηελ εζσηεξηθή 

δσή ηνπ αλζξψπνπ θαη ζηελ ππνθεηκεληθή αληίιεςε ησλ αμηψλ.  

 

Αλάκεζα ζ' απηά ηα δχν αληίπαια πξφηππα δηαθξίλνκε κηα ηξίηε εθδνρή 

εμηζνξξφπεζεο θαη ζχλζεζεο ησλ βησκάησλ ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ  ζε 

κηα εληαία αληίιεςε ηνπ ρώξν-ρξόλνπ. ηελ αληίιεςε απηή  πνπ θαηαγσγηθά 

ζπλδέεηαη κε ηνπο πξσηνγελείο πνιηηηζκνχο ηνπ ρψξνπ  ε θνηλή ηνπηθή 

θαηαγσγή γίλεηαη ν θπξηφηεξνο παξάγνληαο ζπγγέλεηαο θαη θνηλσληθήο 

ζπλνρήο. ην πξφηππν απηφ  πνπ  θαη' αληηδηαζηνιή πξνο ηα πξνεγνχκελα  

βαζίδεηαη ζηελ ηζνξξνπία ησλ αληηζέησλ  ε ζρέζε κε ηνλ ηφπν δελ είλαη νχηε 

ζρέζε εμάξηεζεο νχηε ζρέζε απνθιεηζκνχ  αιιά ζρέζε νηθεηφηεηαο θαη 

αξκνλίαο ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε θαη ην ζχκπαλ. ηε κπζνινγία απηψλ 

ησλ πνιηηηζκψλ ε αληίιεςε ηνπ ζείνπ είλαη ελδνθνζκηθή (ν ζεφο είλαη κέζα 

ζηε θχζε). Γηα λα δηαθξίλνκε απηήλ ηελ εθδνρή απφ ηελ πξσηνγελή 

θνπιηνχξα ηνπ ρψξνπ  ηελ νλνκάδνκαη "πνιηηηζκό ηεο εληνπηόηεηαο".  

 

Απφ ηνπο κεγάινπο ηζηνξηθνχο πνιηηηζκνχο  ν εβξατθφο πνιηηηζκφο 

αληηπξνζσπεχεη ηνλ ηχπν ηεο θνπιηνχξαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

πξνηεξαηφηεηα ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο θίλεζεο  ελψ ν ειιεληθφο αληηπξνζσπεχεη 

ηνλ ηχπν ηεο θνπιηνχξαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αληίιεςε ηνπ εληαίνπ 

ρσξνρξφλνπ. χκθσλα κε κηα εξκελεπηηθή άπνςε  ν δπηηθνεπξσπατθφο 

πνιηηηζκφο  ζηε βηνκεραληθή θάζε ηνπ  απνκαθξχλζεθε ζηαδηαθά απφ ην 

αξραίν ειιεληθφ πξφηππν θαη πξνζρψξεζε ζην κνληέιν ησλ πνιηηηζκψλ ηνπ 

ρξφλνπ. Αθξαία εθδνρή απηνχ ηνπ κνληέινπ απνηειεί ε θνπιηνχξα ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο.  

 

Με βάζε ηε κειέηε πνπ πξνεγήζεθε δελ είλαη δχζθνιν λα αλαγλσξίζνκε 

πνην πνιηηηζκηθφ πξφηππν εθθξάδεη ε θππξηαθή πνηεηηθή παξάδνζε. 

Γηαπηζηψζακε κηα ζεηξά θαηλφκελα: ηελ αληίιεςε ηνπ εληαίνπ ρσξνρξφλνπ  

φπνπ ν γεσγξαθηθφο ρψξνο θαη ε ηζηνξηθή κλήκε  ε θχζε θαη ηα κλεκεία ηνπ 

πνιηηηζκνχ  ην παξφλ θαη ην παξειζφλ  ε ηζηνξηθή δηαρξνλία θαη ε παξνχζα 
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ζηηγκή ζπλαπνηεινχλ νξγαληθή ελφηεηα· ε γλψζε ηνπ παξειζφληνο γίλεηαη ην 

θιεηδί γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ παξφληνο  ην ηζηνξηθφ πξφηππν δηακνξθψλεη 

θαζνξηζηηθά ηελ απηνζπλεηδεζία θαη ην αμηαθφ ζχζηεκα ηνπ αλζξψπνπ. Κη 

φια απηά ζπλαξηψληαη κε ηελ ηδέα ηεο θπθιηθήο πνξείαο ηεο ηζηνξίαο θαη 

κεηαζρεκαηίδνληαη ζε δεκηνπξγηθή θαη δψζα ιεηηνπξγία  κέζσ ηεο άγξππλεο 

κλήκεο. ε αλαινγία κε ηελ θπθιηθή πνξεία ηεο Ηζηνξίαο  ε κλήκε 

επαλέξρεηαη επψδπλε  ζε κηα ζπλερή δηαιεθηηθή κλήκεο - ιήζεο. 'Ηδνχ 

νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα: 

  

Μέζα απφ ηε ιήζε αλαδχνληαη νη ιίζνη 

θηηζκέλνη θπθιηθά. Καη ζθάβνληαο  

θαη ζθάβνληαο ην ρψκα 

φια γπξίδνπλ πίζσ ζηελ αξρή ηνπ θχθινπ 

ηεο Ηζηνξίαο πνπ ζε θιείλεη ζην άθαην θελφ ηνπ.  

Μηα πέηξα είζαη θη εζχ πνπ αλ κπνξείο  

εμαγνξάδεηο ην θελφ  

κε ηα λνήκαηα.  

 

- Ηζηνξία κε κε πάξεηο απ' ην ρέξη μαλά  

κεο ηα εξείπηά ηεο λα κε ζεξηαλίζεηο.  

Να κειεηψ δε ζέισ άιιν ην αξραίν ηεο ζψκα.  

αλ ηε ζπλείδεζε αζήθσηε ε ξαγηζκέλε ηεο θσλή 

ε άθαηε γξαθή ηεο.  

(Α. Νενθπηίδεο  "Υνηξνθνηηία"  2008:39  "Έγθσκε"  2008:57) 

 

φηαλ θιείζεη ηεο  

κπζνπιαζίαο καο ν θχθινο ζα 

κνπ ην πάξεηο ην μεξνθέθαιν  

πνπ ηφζνπο αηψλεο αθαηάζρεηα 

κλεκνξξαγεί... 

 

(Διέλε Κεθάια  "Κνκκφο"  2007:23)
20

 

 

Γχν ζηνηρεία αμίδεη λα ζρνιηάζνκε. Σν έλα είλαη ε άγξππλε θαη 

βαζαληζηηθή ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο  φπσο εχγισηηα απνδίδεηαη κε ην 
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λεφπιαζην "κλεκνξξαγεί". Σν άιιν είλαη ν θινηφο ηνπ άθαηνπ θελνχ  πνπ 

παξαπέκπεη ζηελ ηδέα ηεο παγίδεπζεο. Σν άθαην θελφ  ε άθαηε γξαθή  ην 

αλππνςίαζην ηεο Ηζηνξίαο δειψλνπλ ηελ έκκεζε αιιά ζαθή απφξξηςε ηεο 

ηζηνξηθήο ηεινινγίαο. Καη' αληίζεζε πξνο ηελ ηδέα ηεο ζπλερνχο εμέιημεο  

πξνβάιιεηαη ε αληίιεςε φηη ε Ηζηνξία ζπγθξνηείηαη απφ έλαλ αηέξκνλν θχθιν 

αλαηάζεσλ θαη πηψζεσλ  πνπ ππνδειψλεη ηελ ηξαγηθφηεηα σο ζπζηαηηθφ ηεο 

δνκήο ηνπ θφζκνπ. Δίλαη γλσζηφ πσο ε ειιεληθή παξάδνζε απνξξίπηεη σο 

παηδαξηψδε αθέιεηα ην δπλακνθεληξηθφ κνληέιν ηεο ζπλερνχο εμέιημεο πξνο 

ηελ ηειεηφηεηα. Ζ αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο ζηελ ειιεληθή παξάδνζε είλαη 

θπθιηθή (ή  γηα ηνπο λενπιαησληθνχο  ζπεηξνεηδήο). Οη θαζνξηζηηθέο 

λνκνηέιεηεο ηεο δσήο  φπσο ε λνκνηέιεηα ηεο θίλεζεο απφ ηε γέλλεζε ζην 

ζάλαην  επαλέξρνληαη αέλαα. Ο ζάλαηνο πξναγγέιιεη κηα λέα γέλλεζε.  

 

ηα ζπγθεθξηκέλα παξαζέκαηα ε αληίιεςε ηνπ θπθιηθνχ ρξφλνπ 

ππνδειψλεη ηελ αληηζηνηρία πξνο ηνλ θινηφ ηεο κνίξαο  πνπ παξαπέκπεη 

ζηελ αληίιεςε ηνπ ηξαγηθνχ. Δίλαη πνιχ εχγισηηε ε αιιεινζπλάξηεζε 

ηζηνξηθήο κλήκεο θαη ηξαγσδίαο  πνπ ππνζεκαίλεηαη ζηνλ "Πίλαθα 

Αλάγλσζεο" ηεο ζπιινγήο Μλήκε θαη παξαιιαγέο: Πάξνδνο - Δπεηζόδην Ι - 

Σηάζηκν Ι - Δπεηζόδην ΙΙ - Σηάζηκν ΙΙ - Δπεηζόδην ΙΙΙ- Σηάζηκν ΙΙΙ- Έμνδνο 

(Διέλε Κεθάια  2007: 9-11).21 

 

Απφζηαγκα απηήο ηεο αληίιεςεο είλαη νξηζκέλεο επηγξακκαηηθήο ιηηφηεηαο 

εηθφλεο πνπ ζπκππθλψλνπλ ηελ θππξηαθή ηξαγσδία:  

 

Αλ πνηέ βγεηο απ' ην θελφ ηεο Ηζηνξίαο ζνπ 

πφιε θαηαδεηνχκελε εζχ 

(Α. Νενθπηίδεο  "Ακκφρσζηνο"  Κππξνπηνπία  2008:51) 

 

Κη νη ζθνησκέλνη ηφπνη καο 

κε ηηο ηαθφπιαθεο πξνηεηακέλεο 

δηεθδηθνχλ ηελ θνίκεζή ηνπο 

(Αληξηάλα Κξεηηθνχ  "[Οδχζζεηαο] ι": {: Νέθπηα}   
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Πνηήκαηα Πεξηζσξίνπ  Αθηή  2002:33 

ε μεξηδσκέλε γε καο 

(Κιείηνο Ησαλλίδεο  "πλέρεηα". Πνηήκαηα, 2007:14)  

νη εζηαπξσκέλνη δέθπξνη  

(Α.Μαθξίδεο  "πνπδή παηξηδνγλσζίαο"  Βπζηζκέλεο Θάιαζζεο, 2005:49) 

 

Δίκαη έλαο άλζξσπνο 

πνπ επηζηξέθεη ζπλερψο απφ κηα εθπξφζεζκε κλήκε 

φπνπ ην ηέινο πξνεγείηαη αελάσο ηεο εθθίλεζεο.  

(Διέλε Κεθάια  Μλήκε θαη παξαιιαγέο ΙΙ, Αζήλα  Πιαλφδηνλ  2007:40) 

 

Κη φκσο καο ηνπο έθεξε ε ζάιαζζα ηεο Κεξχλεηαο.  

Κη φκσο καο ηνπο έθεξε ε αγαπεκέλε ζάιαζζα ηεο Κεξχλεηαο.  

(Δ. Κεθάια  Μλήκε θαη παξαιιαγέο Φ, 2007:87)
22

 

 

πσο δηαπηζηψλνπκε  ην ηζηνξηθφ δξάκα ηεο ηνπξθηθήο εηζβνιήο θαη 

θαηνρήο αληηκεησπίδεηαη κε ηελ ήξεκε απνδνρή ηεο ηξαγηθφηεηαο ηνπ 

θφζκνπ  φπνπ ν πξνζσξηλφο μεξηδσκφο εμηζνξξνπείηαη απφ ην βίσκα ηεο 

δηαηψληαο δηάξθεηαο  ε επηβνιή ησλ ηεηειεζκέλσλ εμνπδεηεξψλεηαη απφ ηε 

ζπλείδεζε ηεο θπθιηθήο πνξείαο ηεο Ηζηνξίαο θαη ε βαζηά νδχλε ηεο 

απψιεηαο επηθαιχπηεηαη απφ ηελ "ειιεληθή γαιήλε". πσο ιέεη ν πνηεηήο  

"Γελ είλαη ιίγν πξάγκα λα 'ρεηο ηνπο αηψλεο κε ην κέξνο ζνπ!" Καηαιήγνληαο 

ζα ζηαζνχκε ζε δχν δηαπηζηψζεηο: ην ηζηνξηθφ βίσκα εθθξάδεη κε έκθαζε ηε 

ζπλείδεζε ηεο ηζηνξηθήο δηάξθεηαο ηνπ ειιεληζκνχ θαη ηε ζηεξεή βνχιεζε 

ηνπ λα επηβηψζεη κέζα ζηηο πην δπζκελείο ζπλζήθεο. Γηεξκελεχνληαο ηελ 

ειιεληθή πλεπκαηηθή παξάδνζε  ε ζχγρξνλε θππξηαθή πνίεζε ηαμηλνκείηαη 

ζηνπο πνιηηηζκνχο ηεο εληνπηφηεηαο θαη κ' απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά 

αληηπξνζσπεχεη κηα απφ ηηο πην δηαπγείο εθθξάζεηο ηνπ κεζνγεηαθνχ 

πνιηηηζκηθνχ πξνηχπνπ. Ζ παξνχζα εξγαζία δε βαζίδεηαη ζε εμαληιεηηθή 

έξεπλα. Ο γξαθψλ ρξεζηκνπνίεζε ηα βηβιία πνπ έηπρε λα έρεη ζηε δηάζεζή 

ηνπ θαη φζα κπφξεζε λα ζπγθεληξψζεη κέζα ζηα ρξνληθά φξηα πνπ δηέζεηε. 

πλεπψο  ελδερφκελεο απνπζίεο ή θελά δελ είλαη απνηέιεζκα επηινγήο. 
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Απηφ  σο πξνο ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο  έρεη κηα ζεηηθή πιεπξά: ην 

ζηαηηζηηθφ δείγκα είλαη "ηπραίν"  άξα θαη ην απνηέιεζκα πην αμηφπηζην. 

 

ΤΠΟΗΜΔΙΩΔΙ

                                                 
1
 Ζ παξνύζα εξγαζία δε βαζίδεηαη ζε εμαληιεηηθή έξεπλα. Ο γξαθώλ ρξεζηκνπνίεζε ηα βηβιία πνπ 

έηπρε λα έρεη ηε δηάζεζή ηνπ θαη όζα κπόξεζε λα ζπγθεληξώζεη κέζα ζηα ρξνληθά όξηα πνπ δηέζεηε. 

πλεπώο, ελδερόκελεο απνπζίεο ή θελά δελ είλαη απνηέιεζκα επηινγήο. Απηό σο πξνο ηα πνξίζκαηα 

ηεο έξεπλαο, έρεη κηα ζεηηθή πιεπξά: ην ζηαηηζηηθό δείγκα είλαη "ηπραίν", άξα θαη ην απνηέιεζκα πην 

αμηόπηζην. 
2
 Σε ζπγγέλεηα όζν θαη ηε δηαθνξά από ηελ θαηά Gennette "ζακηζηηθή αθήγεζε" εμεγνύκε ζην βηβιίν 

καο. Αθεγεκαηνινγία. Θεσξία θαη κέζνδνη αλάιπζεο ηεο αθεγεκαηηθήο πεδνγξαθίαο. Αζήλα, 

Παηάθεο, 22003:147.  
3
.Πξβι.: Μηθξνί Έιιελεο Μηθξνέιιελεο / σο κέξκεγθεο /  ηξέρνπλ εδώ θη εθεί ρακέλνη, (Άληεο 

Ρνδίηεο, "Υακέλνη", Δθαιηήξην. Πνηήκαηα. Λεπθσζία, 2007: 42).  
4
Παξαζέηνκε νξηζκέλα αθόκε ελδεηθηηθά απηήο ηεο δηαιεθηηθήο παξαδείγκαηα: Κπξηάθνο 

Υαηδεινπθάο. εκεηώκαηα Κππξνζρεδίαο. Λεπθσζία, Αθηή, 1992:15,17,19 θ.α. Σνπ ηδίνπ, Αξκνί 

ηαιαγκίηεο, 2004: 13-16, 19-22. Αλδξέαο Μαθξίδεο, Βπζηζκέλεο Θάιαζζεο, Λεπθσζία, 2005: 42-43  

("Ζ απνπξνβαηνπνίεζε ησλ εζειόζπησλ ακλώλ"), Άληεο Ρνδίηεο, Δθαιηήξην, 2007: 42 ("Υακέλνη"), 

43 ("Τπήθνννη") , 62 ("Ζ αίηεζε"), Μόλα αββίδνπ-Θενδνύινπ, Σν δέληξν ζην ζπίηη, Λεπθσζία, 

Αξκίδα, 2008. 19 ("Αισζήθακε"), Νέλα Φηινύζε, Τπόινηπν Λνγαξηαζκνύ, Λάξλαθα, 2008: 26 

("Δλνρή"), 61 ("Ήηηα"), Γάθλε Νηθήηα. Ζ πεξηπέηεηα ηεο Μπέηηπ θαη άιια πνηήκαηα, Αζήλα 2009: 

87 ("Νέν είδσιν").   
5
Γ. εθέξεο, Γνθηκέο, Αζήλα, Ίθαξνο, 1974, ηνκ. 1:347-349, 353, 359-360, θ.α., ηνκ. 2: 16-17. 

Μηιώληαο γηα ηελ "αληηθεηκεληθή ζπζηνηρία" ζηνλ Καβάθε, ν εθέξεο δίλεη έκθαζε ζηελ εκπεηξία 

ζπλύπαξμεο παξιεζόληνο - παξόληνο πνπ πξνζθέξεη ζηνλ πνηεηή ε θαηάθνξηε από αξραία κλεκεία 

θαη κλήκεο Αιεμάλδξεηα. ηε "κπζηθή κέζνδν" πνπ ν Έιηνη αλαγλσξίδεη ζηνλ Οδπζζέα ηνπ Σδαίεκο. 

Σδόπο ε έκθαζε δίλεηαη ζηνλ παξαιιειηζκό αλάκεζα ζηνλ αξραίν κύζν θαη ηε ζύγρξνλε επνρή: 

Σ.S.Eliot, Ulysses, Order and Myth". Dial, no 75 (1923): 483. O Edm. Keeley, ζην βηβιίν ηνπ Modern 

Greek Poetry, Voice and Myth, Princeton University Press, 1983 [ειιελ. έθδ.: Μύζνο θαη θσλή ζηε 

ζύγρξνλε ειιεληθή πνίεζε, κεηάθξ. πύξνο Σζαθληάο, ηηγκή, 1987], δηεξκελεύνληαο ηε ζεσξία ηνπ 

Έιιηνη, ζεκεηώλεη όηη ε κπζηθή  κέζνδνο ζπλίζηαηαη ζην "ρεηξηζκό ελόο αδηάθνπνπ παξαιιειηζκνύ 

κεηαμύ ηεο ζύγρξνλεο επνρήο θαη ηεο αξραηόηεηαο"· θαη όηη απηόο είλαη "έλαο ηξόπνο λα ειέγμεη 

θαλείο, λα ηαρηνπνηήζεη θαη λα δώζεη κνξθή θαη ζεκαζία ζην απέξαλην παλόξακα καηαηόηεηαο θαη 

αλαξρίαο πνύ είλαη ε ζύγρξνλε ηζηνξία". Δκείο, δηεξκελεύνληαο ην εθέξε, ζα ζπλδέακε ηελ 

ηζηνξηθή αίζζεζε ηνπ Καβάθε κε ην βίσκα ηεο δηαρξνληθήο ζπλέρεηαο θαη δηάξθεηαο ηνπ ειιεληζκνύ, 

δηαθξηηηθό γλώξηζκα πνιηηηζκηθήο εληνπηόηεηαο. Ίζσο εδώ λα βξίζθεηαη κηα ζεκαίλνπζα δηαθνξά 

Καβάθε - Έιηνη.  
6
Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα από ηε Μεζηζηνξία (Αζήλα, Άγξα, 1995) ηα πνηήκαηα "Σνλ Ηνύιην 

ηνπ 1261" (ζει. 43-44) θαη "Μάξθνο Δπγεληθόο" (40-42)· από ην Γνθίκηλ (Αζήλα, Άγξα, 2000) θαη ηα 

πνηήκαηα "Φεξεηίκε" (35-36) θαη "Παζίθππξνο" (43-44), από ην Κπδώληνλ κήινλ (Αζήλα, Άγξα, 

2006) ηα πνηήκαηα "Κξέσλ" (24) θαη "Ζ απθώ ζηε πάξηε" (36-37).  
7
Οη ζρεηηθνί ελδνθεηκεληθνί ππαηληγκνί ππνκλεκαηίδνληαη σο εμήο ζηα ζρόιηα: "Ο Φξνύξαξρνο ηεο 

Κπξελείαο θαη ν ζπληαγκαηάξρεο Παιάηηνο είπνλ απηώ όηη δελ απνθαζηδνπζί ηη πξνηνύ λα ιάβσζηλ 

νδεγίαο εμ Ακκνρώζηνπ". Σν πεξηερόκελν ηεο επηζηνιήο πνπ απέζηεηιαλ ζηε ζπλέρεηα ζηελ 

Ακκόρσζην "έιεγελ όηη νη ηεο Κπξελείαο ήζεινλ αλζέμεη, πξνζηαηεύνληε θαη ηελ ηειεπηαία ζπηζακήλ 

ηνπ θξνπξίνπ εθείλνπ" (Μεζηζηόξηα, εκεηώζεηο, 1995: 147-48). 
8
Α.Μ. Grazianni, De Bello Cyprio, Romae 1624 (από ην "Μόην" ηνπ πνηήκαηνο). 

9
Βι. αθόκε Κπξηάθνο Υαηδεινπθάο, εκεηώκαηα Κππξνζρεδίαο, Λεπθσζία, Αθηή, 1992: 29, 31. 

Άλδξε Υξηζηνθίδνπ-Αλησληάδνπ, Σα πνηήκαηα ηεο Δπξώπεο, Λεκεζόο 2003: 28 ["Σν λεζί αλήθεη 

αθόκα ζηνπο πξνγόλνπο ηνπ"]. Μαξία Πεξαηηθνύ-Κνθαξάθε, "Σαλαθόξκηα". Πνίεκαηα, Λεπθσζία 
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2003: 19-20, 21, 106. Α. Μαθξίδεο, Βπζηζκέλεο Θάιαζζεο, 2005: 61. Λεύθηνο Εαθεηξίνπ. Ζ ζιίςε 

ηνπ απνγεύκαηνο, Αζήλα, 2006: 29, 31, 43. Έλα αληηπξνζσπεπηηθό παξάδεηγκα από ηελ πεξηνρή ησλ 

πξνζσπηθώλ βησκάησλ πξνζθέξεη ε ζπιινγή κε ην ραξαθηεξηζηηθό ηίηιν Σν δέληξν θαη ην ζπίηη, 

όπνπ αλαπηύζζεηαη κηα ελδηαθέξνπζα ζεκεησηηθή γηα ηε ζπλάξηεζε αλάκεζα ζην δέληξν, ην ζπίηη 

θαη ηνλ άλζξσπν, έλα βίσκα γλώξηκν από ηελ Κίριε ηνπ εθέξε. Σν δέληξν είλαη, ζ' απηήλ ηε 

ζπιινγή, ππόδεηγκα δσηηθόηεηαο θαη αληνρήο, ζηνηρείν εμηζνξξόπεζεο θαη εκκνλήο, πξόηππν πνπ 

εκπλέεη ζηνλ άλζξσπν ηνπο κεγάινπο άζινπο. Βι. Μόλα αββίδνπ- Θενδνύινπ, Σν δέληξν θαη ην 

ζπίηη, Λεπθσζία, Αξκίδα, 2008: 9 ["Ο ρνξόο"], 15 ["Σν δέληξν"], 29 "Σν ζπίηη θαη ηα δέληξα", 33 

["Οη ιέμεηο"].  
10

Μόλα αββίδνπ-Θενδνύινπ, Σν πεξίζζεπκα ηεο ζησπήο. Λεπθσζία 2003: 61. Δδώ ζπλερεί ε ξήζε 

ηνπ πνηεηή Οδπζζέα Διύηε: "ε ζάιαζζα είλαη ν θιεξνλόκνο ηεο ειιεληθήο παξάδνζεο" ("Αλαινγίεο 

θσηόο") : Οδπζζέαο Διύηεο, Δθινγή 1935-1977, Αζήλα, Αθκώλ, 1979: 199) Πξβι. "Μλήκε ηνπ ιανύ 

κνπ, ζε ιέλε Πίλδν θαη ζε ιέλε Άζσ (Σν Άμηνλ Δζηί, "Σα Πάζε", ςαικόο Δ').  
11

Σν ζέκα είλαη ζεκαληηθό, αιιά δελ κπνξεί λα εμεηαζηεί εδώ. Βι. ζρεηηθά ζην βηβιίν καο. 

Αλαδεηώληαο ην ρακέλν επξσπατθό πνιηηηζκό. Νενειιεληθή πνίεζε θαη πνιηηηζκηθή παξάδνζε. 

εηξά: Θεσξία ηεο Λνγνηερλίαο, Γηεύζπλζε ζεηξάο θαη Δπηκέιεηα Δ.Γ. Καςσκέλνο, Αζήλα, Παηάθεο, 

2002.  
12

Γηώξγνπ Πεηνύζε, Ο αδεξθόο κνπ Ολήζηινο, Πνηήκαηα, Λεκεζόο - Κύπξνο, 1989 (ηίηινο, ζε 

ζπζρεηηζκό κε ζει. 16) 
13

Βι. αθόκε Γ. Πεηνύζεο, Ο αδεξθόο κνπ Ολήζηινο, 1989: 9 ("Νεζί κνπ"), 10 "ηε δνθό ηεο 

αγρόλεο"), 12 ("Οη Μήδνη"), 13 ("Οη ήξσεο επαλαιακβάλνληαη"), 14 ("Δίδεζε απνθξαδησηηθή"), 16 

("Έμσ από ηα ηείρε").  
14

 ηελ απνζηξνθή "Μαλώιε" ελλνείηαη ν Γιέδνο. Πξβι. "Αηώλεο ν Ολήζηινο πέθηεη θάησ απ' η' 

άινγν / κ' έλα θνληάξη νξζό ζην ζηήζνο", "Αηώλεο ςάρλσ", Γ. Πεηνύζεο. Ο αδεξθόο κνπ Ολήζηινο, 

1989: 14 θαη 23, αληίζηνηρα). "Νεόθπηνο ν Έγθιεηζηνο / έγθιεηζηνο αηώλεο" (Κπξ. Υαηδεινπθάο, 

1992: 15), "Άιαινο ν Μαραηξάο" (1992: 19), "Ο Νηθόδεκνο βγαίλεη λεόηεξνο από ηνλ ηάθν" (1992: 

27), "Πεξπάηεζα ηόζεο ρηιηεηίεο..." (Α. Μαθξίδεο, 2005: 55).  
15

Πξβι. "ηα κειαλόκνξθα θαη εξπζξόκνξθα θνξίηζηα" (Αλδξέαο Μαθξίδεο, Βπζηζκέλεο Θάιαζζεο, 

2005: 33) - "θαληειαλάθηεο ζηελ αξραία αγνξά ηεο αιακίλαο" (ζην ίδην,  2005: 81)  
16

Γξαθεί ν εθέξεο: "Δίλαη θαλείο ζηελ Διιάδα πην θίινο, πην νηθείνο κε ην ζύκπαλ... Μηα ηδέα 

γίλεηαη πξάγκα κε κηα θαηαπιεθηηθή επθνιία. Θαξξείο πσο ζαξθώλεηαη ζρεδόλ θπζηνινγηθά πάλσ 

ζηελ αξάρλε ηνπ ήιηνπ". "Καηά βάζνο λνκίδσ πσο είλαη ην θσο. Κάηη πξέπεη λα ππάξρεη κέζα ζην 

θσο, πνπ καο θάλεη έηζη". [εθέξεο, Γνθηκέο, ηόκ. 2 (51984): 14] 
17

"Έρνκε ηελ ακπδξή εληύπσζε / πσο ηόηε ε πνίεζε / δε ζα 'λαη ε ζπλέρεηά καο. ζάλαη ε δηάξθεηα", 

Κιείηνο Ησαλλίδεο - Poems - Πνίεζε - Poemes, Λεπθσζία, Δθδόζεηο Αξκίδα, 2007: 14. Μ' απηήλ ηελ 

αληίιεςε έρεη λα θάλεη ε αθόινπζε ακθίζεκε δηαθεηκεληθή αλαθνξά, πνπ ππνδειώλεη όηη ε ηζηνξία 

δελ είλαη αλαιώζηκε, έλαο απιόο θξίθνο ζε κηα αηηηαθή δηαδνρή γεγνλόησλ, αιιά έλα ζηαζεξό θαη 

δηαξθέο βίσκα:  Σελ Ηζηνξία, ηελ ηζηνξία / πνηνο ζα κπνξέζεη λα ηελ εμαληιήζεη; (Δ. Κεθάια, Μλήκε 

θαη παξαιιαγέο ΥΗΗΗ, 2007: 94).  
18

Βι. Άληεο Ρνδίηεο, "Ο Υξόλνο", Σν εθαιηήξην, 2007: 12, Λεύθηνο Εαθεηξίνπ, 2006: 30,31 

Αλδξεαλή Ζιηνθώηνπ, Δηθαζία ζαλάηνπ, Λεπθσζία, Αξκίδα, 2009: 42 (Διιάδα γεο αηνιηθήο ... / θσο 

πνπ παηεί ραξνύκελν / ην Υάξν θαη ην Υξόλν).  
19

Σε ζεσξεηηθή απηήλ πξόηαζε εθζέζακε γηα πξώηε θνξά, καδί κε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθηθή 

ηεθκεξίσζε, ζην Η' Γηεζλέο Κξεηνινγηθό πλέδξην ("Πνιηηηζκνί ηνπ ρώξνπ θαη πνιηηηζκνί ηνπ 

ρξόλνπ". Δηζαγσγηθόο Λόγνο. Υαληά. 1 Οθησβξίνπ 2006 - ππό έθδνζε ζηα Πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ).  
20

 Βι. αθόκε Γηώξγνο Πεηνύζεο, Ο αδεξθόο κνπ Ολήζηινο, 1989: 13 Δ. Κεθάια, Μλήκε θαη 

Παξαιιαγέο, Η, 2007: 40, 44, 49, 62, 63. Δπίζεο: Μόλα αββίδνπ, Κάηνπηξνλ, 1997: 27, 28 Αληξηάλα 

Κξεηηθνύ, Πνηήκαηα Πεξηζσξίνπ, Αθηή, 2002: 19, 29, 30. Νέλα Φηινύζε, Τπόινηπν Λνγαξηαζκνύ, 

2008: 52, 66. Βάζνο Αξηζηνδήκνπ, Καξπόο ν ιόγνο, Λεπθσζία, 2001:28.  
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. ηε ζπλάξηεζε ηεο ηζηνξίαο πξνο ηελ ηξαγσδία παξαπέκπνπλ θαη νη ηίηινη: Υνξηθό Ηζηνξίαο (1) - 

Υνξηθό Ηζηνξίαο (2) - Υνξηθό Ηζηνξίαο (3) (Νέλα Φηινύζε, Τπόινηπν Λνγαξηαζκνύ, 2008: 43, 47, 

53).   
22

Πξβι. ζην ίδην, ην "κλεκνξξαγεί", πνπ ζρνιηάζακε παξαπάλσ ("Κόκκνο", 2007: 23, θαζώο θαη ην 

"Υξνλνξξαγώ / κεξπθάδνληαο ηε κλήκε ζνπ" (2007:44) Βι. αθόκε "' έλα κέιινλ κε κλήκε ιεπξή" 

(Λεύθηνο Εαθεηξίνπ, Ζ ζιίςε ηνπ απνγεύκαηνο, Αζήλα, 2006: 25,36,42) "ζα θνηηαρηεί κέζα ζην θσο 

ηεο ραξκνιύπεο" (Νέλα Φηινύζε, Τπόινηπν Λνγαξηαζκνύ, 2008: 73)' Θα πάζρνπκε λα ιύζνπκε ηε 

ιύζε (Σάζνο Αξηζηνηέινπο, Πεξηζπιινγή, Πνίεζε, Λεκεζόο, 2003:16) "αδηαπξαγκάηεπηα 

ππνηαγκέλνη" (Άληεο Ρνδίηεο, 2007: 43) "καξκαξσκέλα κεηδηάκαηα" (Αλδξέαο Μαθξίδεο, 2005: 48) 

"απέξαληεο ζεηξέο εηηεκέλσλ αλακλήζεσλ" *(Αλδξέαο Μαθξίδεο, 2009: 57).   
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Θενδφζεο Ππιαξηλφο 

Ζ ΔΛΛΑΓΗΚΖ ΚΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ Ζ ΤΓΥΡΟΝΖ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 

 

Γελ είλαη δπλαηφλ λα θαιχςεη θαλείο κε κία ζχληνκε κειέηε ην ηδηαίηεξα 

αλαπεπηακέλν  πνιχκνξθν θαη κε ζπδεηεκέλν εθηελψο ζέκα ηεο ειιαδηθήο 

θξηηηθήο γηα ηε κεηά ην 1974 θππξηαθή ινγνηερληθή παξαγσγή. Οχηε είλαη 

δπλαηφλ λα ζεσξεζεί ην έηνο απηφ σο απφιπην δηαρσξηζηηθφ φξην  αθνχ νη 

φπνηεο θαηαηκήζεηο είλαη θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ ζπκβαηηθέο. Δίλαη 

αζχκθνξν  εμάιινπ  λα δηαζπάηαη ε ζπλέρεηα ησλ πλεπκαηηθψλ θαηλνκέλσλ 

ή λα παξαραξάζζεηαη ε ινγνηερληθή ηαπηφηεηα πξνζψπσλ πνπ έδεζαλ θαη 

πξν θαη κεηά  θαη εληφο θαη εθηφο ηεο νξηνζεηηθήο απηήο γξακκήο.  

 

Καη ε δηρνηφκεζε φκσο ηεο θξηηηθήο ζε ειιαδηθή θαη θππξηαθή απνηειεί 

άιιε ζπκβαηηθή επίζεο θαηάηκεζε. Με αζρνινχκελνο εδψ κε ηε δεχηεξε  

αλαπφθεπθηα ζα δψζσ κεξηθή εηθφλα ηνπ εμεηαδφκελνπ θαηλνκέλνπ  ην 

νπνίν πάλησο παξνπζηάδεη κείδνλ ελδηαθέξνλ  αθνχ ε ίδηα νκφγισζζε 

παξαγσγή ζεσξείηαη δηηηά. Ο ππάξρσλ απηφο δηαρσξηζκφο εθ ησλ 

πξαγκάησλ δειψλεη ηδηαηηεξφηεηα θαη ηδηνηππία  πνπ ρξήδνπλ εξκελείαο θαη 

απνηεινχλ θαηά ηε γλψκε κνπ ηελ πεκπηνπζία ηεο ππνζέζεσο  ε νπνία 

εθθεχγεη ηνπ ακηγψο ινγνηερληθνχ πεδίνπ θαη άπηεηαη ηνπ ηζηνξηθνχ θαη 

πνιηηηθνχ  αθνχ απφ εθεί εθπεγάδεη. Πξφθεηηαη πάλησο γηα δήηεκα παιαηφ  

πνπ ε πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ηεο πξφζθαηεο  ηθαλά ρεηξαθεηεκέλεο  

θππξηαθήο ινγνηερληθήο παξαγσγήο ην αλέδεημαλ.  

 

Με ζπλείδεζε  ινηπφλ  ησλ αδπλακηψλ πνπ πεξηέγξαςα  ζα αθνινπζήζσ 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ηίηινπ ηνπ θεηκέλνπ απηνχ ζηελ ειιαδηθή θξηηηθή γηα ηελ 

θππξηαθή ινγνηερλία  πηπρέο ηεο νπνίαο ζα δψζσ θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ 

παξακέηξσλ ηεο ζα επηρεηξήζσ  ζηελ πξνζπάζεηα θαηαξηηζκνχ ελφο 

ζρεδηάζκαηνο  πνπ ζα πξνθαιέζεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη ζα ιεηηνπξγήζεη 

σο απαξρή ελφο πινπξαιηζηηθνχ δηαιφγνπ  ν νπνίνο ζα νδεγήζεη ζε 
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θαηαζέζεηο ζθέςεσλ θαη πξνηάζεσλ γηα ηε κειινληηθή ζπζηεκαηηθή ζχλζεζε 

ηεο ηζηνξίαο ηεο θξηηηθήο ηεο θππξηαθήο ινγνηερλίαο.  

 

Θα επηζεκάλσ νξηζκέλνπο ηνκείο  είδε θξηηηθήο  θαηεγνξίεο θξηηηθψλ  

έληππα πνπ θηινμελνχλ θξηηηθά θείκελα  φια απηά ζε κηα ηζηνξηθή κάιινλ 

θαηαγξαθή  γηα λα θζάζσ θαη ζηηο ζεκαηηθέο θαη ζηνπο θξηηηθνχο 

πξνβιεκαηηζκνχο  νη νπνίνη ελέρνπλ ην βαζηθφ ελδηαθέξνλ  δηφηη απνηεινχλ 

ην έλαπζκα γηα ηηο φπνηεο βειηηψζεηο  γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ  γηα 

ην κέιινλ ηεο θξηηηθήο ζεψξεζεο ηνπ ινγνηερληθνχ αγαζνχ.  

 

Αξρηθά ζα δηαρσξίζσ ηε θηινινγηθή θξηηηθή κε ηε κνξθή ηνπ θξηηηθνχ 

δνθηκίνπ ή ηεο εθηελνχο κειέηεο  απφ ηε βηβιηνθξηζία θαη ηε 

βηβιηνπαξνπζίαζε.  

 

Ζ θηινινγηθή θξηηηθή έρεη παξνπζηάζεη ζεκαληηθά δείγκαηα ζην 

εμεηαδφκελν δηάζηεκα. Με ζπλαίζζεζε ηνπ θηλδχλνπ λα παξαιείςσ 

πξφζσπα  ή πξάγκαηα  γηαηί ην πιηθφ είλαη πνιχ θαη δηάζπαξην  ζα 

αλαθεξζψ ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: ε πξψηε είλαη ε αθαδεκατθή  ε νπνία 

είλαη ζπλπθαζκέλε κε πξαγκαηηθά γεγνλφηα φπσο είλαη ε ίδξπζε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ. Ζ ζεξαπεία ησλ Βπδαληηλψλ θαη Νενειιεληθψλ 

πνπδψλ  ε δηδαζθαιία Διιαδηηψλ θαζεγεηψλ ζ' απηφ  κνλίκσλ ή 

επηζθεπηψλ  νη ζρέζεηο Κππξίσλ θαζεγεηψλ κε ηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη ε 

κεηαθνξά ηεο εκπεηξίαο απφ ηηο εθεί ζπνπδέο θαη δξαζηεξηφηεηεο  θαζψο θαη 

νη επαγγεικαηηθνί θαη σο εθ ηνχησλ επηζηεκνληθνί αιιά θαη θηιηθνί δεζκνί κε 

Διιαδίηεο  έδσζαλ ζαθή ψζεζε ζηελ ελαζρφιεζε απηψλ κε ηελ θππξηαθή 

ινγνηερλία. Ζ δηδαζθαιία  ηα ζπλέδξηα θαη ε έθδνζε ησλ πξαθηηθψλ πνπ ηα 

αθνινπζνχλ  ηα θππξηαθά πεξηνδηθά αιιά θαη ηα ειιαδίηηθα πεξηνδηθά θαη νη 

επεηεξίδεο πεξηέρνπλ ζνβαξφ θηινινγηθνθξηηηθφ πιηθφ γηα ηελ ηζηνξία ηεο 

θππξηαθήο ινγνηερλίαο  γξακκέλν απφ παλεπηζηεκηαθνχο.  
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ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί εκθαηηθά ην φλνκα ηνπ θαζεγεηή Γ. 

Π. αββίδε  ε θππξηαθή εκπεηξία ηνπ νπνίνπ νξκήζεθε θαηά έλα κεγάιν 

πνζνζηφ απφ ηελ ελαζρφιεζή ηνπ κε ην Γ. εθέξε θαη ηνλ Κ.Π. Καβάθε  

καζεηέο δε απηνχ  αξθεί λα αλαθέξσ ην Μηράιε Πηεξή θαη ην Γηψξγν 

Κεραγηφγινπ  ζεηεχνπλ επηηπρψο ζην ρψξν απηφ. Γελ είλαη φκσο κφλν ε 

αθφξκεζε είλαη θαη ε δηαδξνκή ηνπ Γ.Π. αββίδε  πνπ εθηφο απφ ηελ 

θαιιηέξγεηα ελφο θηινθππξηαθνχ θιίκαηνο ζηελ Διιάδα  δεκηνχξγεζε 

αλάινγεο ζρέζεηο ζηελ Κχπξν (ελδεηθηηθά ζα κλεκνλεχζσ ην Φνίβν 

ηαπξίδε)  αθήλνληαο πίζσ ηνπ ζνβαξέο ππνζήθεο. Γελ είλαη δηφινπ 

ζπκπησκαηηθή ε ζεθεξηθή θαη θαβαθηθή επίδξαζε ζηελ Κχπξν  κε ην άθζνλν 

ηδενινγηθφ θαη θηινινγηθφ δηαθείκελν ζηα έξγα ησλ Κππξίσλ ινγνηερλψλ  

πνπ εθηφο απφ ην εγγελέο αλαηνιηθφ ρξψκα ηνπ Καβάθε θαη ηελ 

θππξνιαηξηθή ζχλεζε ηνπ εθέξε  νθείινπλ ηελ χπαξμε θαη ηελ επφδσζή 

ηνπο ζηε δηακεζνιάβεζε ηνπ Γ. Π. αββίδε θαη ησλ ζπλερηζηψλ ηνπ. 

Καβαθηθφο θαη ζεθεξηθφο είλαη  π.ρ. ν πνηεηήο Κπξηάθνο Υαξαιακπίδεο  

ζπλερηζηήο θαη αλαλεσηήο κηαο παξάδνζεο πνπ εμαθνινπζεί λα αθήλεη 

ζεκαληηθά ίρλε θαη λα ζπλδέεη ζηελά ηνλ ειιαδηθφ κε ηνλ θππξηαθφ ρψξν.  

 

Πξέπεη ζην ζεκείν απηφ  αθνχ πξνζζέζεσ σο ελσηηθή ησλ δχν ρσξψλ 

θαη ηελ πεξίπησζε ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ  λα επηζεκάλσ ηε δηηηή ζεψξεζε  ε 

νπνία εθπνξεχεηαη απφ ηηο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο ηνπ ρψξνπ ηδίσο κεηά ην 

1974. Τπάξρνπλ δχν ζεσξήζεηο  θαηά ηε γλψκε κνπ: Ζ κία γίλεηαη ππφ ην 

θξάηνο ηεο ειιαδηθήο νπηηθήο γσλίαο  ελψ ε άιιε είλαη θππξνθεληξηθή  

αλάιγνα κε ηε ζρέζε ησλ θξηηηθψλ κε ηνλ θππξηαθφ ρψξν. Απφ ηνπο 

Διιαδίηεο παλεπηζηεκηαθνχο είλαη πνιινί θαη κφλν ελδεηθηηθά είλαη ηα 

νλφκαηα πνπ ζα θαηαρσξίζσ: Νάζνο Βαγελάο  Γηψξγνο Κεραγηφγινπ  

Γεκήηξεο Μαξσλίηεο  Δπξππίδεο Γαξαληνχδεο  Γηάλλεο Γάιιαο  

Δξαηνζζέλεο Καςσκέλνο  Γεκήηξεο Αγγειάηνο  Αιεμάλδξα ακνπήι  

Φψηεο Γεκεηξαθφπνπινο  ηακάηεο Φηιηππίδεο  Καηεξίλα Κσζηίνπ  Κψζηαο 

ηεξγηφπνπινο  Γηψξγεο Γηαηξνκαλσιάθεο  Μίκεο νπιηψηεο  Παλαγηψηεο 

Μνπιιάο  Υξηζηίλα Νηνπληά. Θα πξνζζέζσ θαη ηα νλφκαηα άιισλ  λεφηεξσλ 
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ζπλαδέιθσλ  πνπ απφ δηάθνξεο ζέζεηο εξγάζζεθαλ ή εξγάδνληαη ζηνλ 

παλεπηζηεκηαθφ ρψξν  φπσο ηνπ Λάκπξνπ Βαξειά  ηνπ Γεκήηξε Κφθνξε  

ηνπ Κψζηα Γαλφπνπινπ θ.ά.  

 

Κάπνηεο πεξηπηψζεηο ζεκαληηθψλ πνηεηψλ  φπσο ηνπ Σάθε Παπαηζψλε  

κάιινλ απφ ηπραηφηεηα αλακίρζεθαλ ζηελ θππξηαθή ινγνηερλία  ράξε ζην 

εγθψκην ηνπ πξσηνεκθαληδφκελνπ Κπξηάθνπ Υαξαιακπίδε  θαη θπξίσο ζε 

ζπλδπαζκφ ηεο πνίεζήο ηνπ κε ηελ εθπνξεπφκελε απφ ηελ Κχπξν 

αλαλέσζε  ηελ νπνία ν νμπδεξθήο θαη θξηηηθφηαηνο Παπαηζψλεο ζπλέιαβε 

πνιχ ελσξίο.  

 

Άιινη απφ απηνχο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα έρνπλ ζπλερή θαη 

ζπζηεκαηηθή παξνπζία  άιινη αλακίρζεθαλ επθαηξηαθά  ιφγσ ηεο έθδνζεο 

αθηεξσκάησλ ζηελ Κχπξν θαη ηνπο ινγνηέρλεο ηεο. Έηζη  νη πξψηνη 

θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα ελδηαθεξφλησλ  εμεηάδνληαο ηφζν ζε βάζνο φζν 

θαη ζηελ ηζηνξηθή ηνπ δηαδξνκή ην ινγνηερληθφ γίγλεζζαη  θπξίσο απφ ην 

1878 θαη εμήο κε έκθαζε ζε κείδνλεο κνξθέο φπσο ηνπ Βαζίιε Μηραειίδε  

ηνπ Γεκεηξίνπ Ληπέξηε θαη ηνπ Νίθνπ Νηθνιατδε  ηνπ Σεχθξνπ Αλζία θαη ηνπ 

Κψζηα Μφληε ή ηνπ Κπξηάθνπ Υαξαιακπίδε απφ ηνπο ζχγρξνλνπο  κνξθέο 

πνπ θαηά θαηξνχο έξρνληαη θαη επαλέξρνληαη ζην θηινινγηθφ πξνζθήλην γηα 

δηάθνξνπο επεηεηαθνχο ή απνηηκεηηθνχο ιφγνπο. Οη δεχηεξνη αζρνιήζεθαλ 

επθαηξηαθά  φπσο αλέθεξα  δίλνληαο θπξίσο ζηνηρεία πξφζιεςεο ηεο 

θππξηαθήο ινγνηερλίαο ζηελ Διιάδα θαη απνηηκψληαο πξφζσπα θαη 

ζπγθεθξηκέλα έξγα θαζαπηά  κε εηζεξρφκελνη φπσο ζηε δηαρξνληθή 

παξαγσγή ηεο ινγνηερλίαο απηήο.  

 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία θηινινγηθήο θξηηηθήο απνηειείηαη απφ γλσζηνχο 

θηινιφγνπο  θξηηηθνχο θαη κειεηεηέο ελ γέλεη ηεο ειιεληθήο θαη θππξηαθήο 

ινγνηερλίαο  θαηά ζχζηεκα ή θαηά πεξίπησζε  επίζεο. ηνπο πξψηνπο 

ζπγθαηαιέγνληαη φζνη αζρνινχληαη δηαρξνληθά κε ηελ πλεπκαηηθή παξαγσγή 

ηεο Κχπξνπ θαη κεηέρνπλ ζπζηεκαηηθά ζηηο δηάθνξεο εθδειψζεηο  ή 
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ζπγγξάθνληαο βηβιία θαη ζπλεξγαδφκελνη ζε πεξηνδηθά  φπσο ν Αιέμεο 

Εήξαο  ν Παληειήο Μπνπθάιαο  ν Βαγγέιεο Υαηδεβαζηιείνπ  ε Μαίξε 

Θενδνζφπνπινπ  ν Ν.Γ. Σξηαληαθπιιφπνπινο  ή απφ Διιαδίηεο ηεο ίδηαο 

θαηεγνξίαο πνπ πεξηπησζηαθά θαη ιφγσ εηδηθνχ  παξνδηθνχ πάλησο  

ελδηαθέξνληνο πξνο ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν ή ινγνηερληθφ πιηθφ 

θαηαζέηνπλ ηελ πλεπκαηηθή πξνζθνξά ηνπο  φπσο ε Νφξα Αλαγλσζηάθε  ν 

Γηάλλεο Βαξβέξεο  ν Κψζηαο Γεσξγνπζφπνπινο  ν Γηψξγνο Αξάγεο  ν 

Δπγέληνο Αξαλίηζεο  ν Γηψξγνο Βέεο  ν Ζιίαο Κεθάιαο  ν Θαλάζεο 

Βηζησλίηεο  ν Αλδξέαο Μπειεδίλεο  Κψζηαο Παπαγεσξγίνπ  Γψξα Μεληή  

Νηθήηαο Παξίζεο  Γηψξγνο Παγαλφο  Κψζηαο Μπαιάζθαο  Νίθνο Λάδαξεο  

Σάζνο Γνπδέιεο  Λνχθαο Κνχζνπιαο  Γεκήηξεο Κνζκφπνπινο  Γεκνζζέλεο 

Κνχξηνβηθ θ.ά. ηελ θαηεγνξία απηήλ εληάζζσ θαη ηνπο ινγνηέρλεο απφ ηελ 

Διιάδα πνπ πξναλέθεξα  νη νπνίνη  αλάκεζα ζηα άιια  αζρνιήζεθαλ θαη 

θξηηηθά ή γξακκαηνινγηθά (φπνπ ε θξηηηθή  έζησ εκκέζσο  εκθηινρσξεί) κε ην 

θαηλφκελν ηεο θππξηαθήο ινγνηερληθήο παξαγσγήο  θαζψο θαη κε ηελ 

ακνηβαηφηεηα ή ηηο δηαθνξνπνηήζεηο δχν ρψξσλ.  

 

Σξίηε είλαη ε θαηεγνξία ηεο βηβιηνθξηηηθήο  ελ πνιινίο δεκνζηνγξαθηθήο 

πξνειεχζεσο  ρσξίο λα ζεκαίλεη απηφ φηη δελ θαηαπηάζηεθαλ κ' απηήλ θαη 

πνιινί απφ ηνπο ππαρζέληεο ζηηο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο. Δδψ ηα 

πξάγκαηα έρνπλ δηπιή φςε: είηε πξφθεηηαη γηα βηβιηνθξηηηθέο αλαιπηηθέο  

ζπλήζσο έληππνπ θαη σο επί ην πιείζηνλ απφ αλζξψπνπο πνπ εζηηάδνπλ ζε 

έλα βηβιίν  ην νπνίν επεηδή έθαλε αίζζεζε  θξίλνπλ φηη πξέπεη θαη απηνί λα 

αζρνιεζνχλ καδί ηνπ  αγλνψληαο ηε δηαδξνκή ηνπ θξηλφκελνπ θαη ελ πνιινίο 

αλακαζψληαο φζα ήδε έρνπλ γξαθεί απφ άιινπο γη' απηφ.  

 

Χζηφζν  ε ζπζηεκαηηθή θξηηηθή θαη ζηηο ηξεηο απηέο εθδνρέο ηφζν ζηελ 

Διιάδα φζν θαη ζηελ Κχπξν αζθείηαη απφ ηα ίδηα ζρεδφλ πξφζσπα  ηα 

νπνία θαη έρνπλ εληξπθήζεη ζην ζέκα ηεο θππξηαθήο ινγνηερληθήο 

παξαγσγήο. Παξά ηαχηα  φζεο δεπηεξεχνπζεο πεξηπηψζεηο αλαδεηθλχνληαη  

αθφκε θαη αλ δελ έρνπλ ζπλέρεηα  δελ είλαη ακειεηέεο ππφ ηελ έλλνηα ηεο 
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παξαθνινχζεζεο ηνπ αληίθηππνπ ηεο θππξηαθήο ινγνηερληθήο παξνπζίαο 

ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη θπξίσο ηνπο φξνπο πνπ παξάγεηαη ν αληίθηππνο 

απηφο.  

 

Aλ φζα αλαθέξακε έρνπλ κεγάιε απνδνρή ζηελ Κχπξν θαη ζηα έληππα 

ηεο  δε ζπκβαίλεη ην ίδην ζηελ Διιάδα. Κξηηήξην δελ απνηεινχλ  θπζηθά  νη 

κείδνλεο πεξηπηψζεηο θαη νη ινγνηέρλεο ζπξενί  πνπ ζρεδφλ κνλνπσινχλ ην 

ελδηαθέξνλ  αιιά ε παξνπζίαζε ηνπ φινπ θαηλνκέλνπ ηεο θππξηαθήο 

πνίεζεο  πεδνγξαθίαο θαη θξηηηθήο  αηηηνθξαηηθά θαη ζπλζεηηθά  κε γλψζε ησλ 

πεξηνρψλ θαη ησλ ηδενινγηθψλ ζρεκάησλ ηεο  ηεο εηδνινγηθήο παξαγσγήο 

ηεο ζρέζεο ηεο κε ηνλ ειιαδηθφ θαη ηνλ επξσπατθφ ρψξν  ηε ζπλχθαλζε ηνπ 

ινγνηερληθνχ αγαζνχ κε ηελ ηζηνξία θαη ηελ θνηλσλία  ησλ ζπγθιίζεσλ θαη 

ησλ απνθιίζεσλ  ηεο παξαθνιχζεζεο θαη ηεο γιψζζαο  θαη κάιηζηα ηνπ 

δηαιεθηηθνχ ραξαθηήξα ηεο θππξηαθήο γιψζζαο θαη ηεο ζπλέρεηάο ηνπ  ησλ 

επηδξάζεσλ  ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ εμειίμεσλ ζ' απηήλ θαη άιια 

δεπηεξεχνληα.  

 

Θα αζρνιεζψ εμ αλάγθεο ππθλά ζηε ζπλέρεηα κε ηα πάζεο κνξθήο 

έληππα θαη ηελ θξηηηθή. Θα άμηδε θάζε έληππε κνξθή λα εμεηαζηεί αλαιπηηθά 

θαη ρσξηζηά· φκσο επηβάιιεηαη λα είκαη ζχληνκνο  δηφηη νχησο ή άιισο θαη ην 

ζέκα απηφ είλαη ηεξάζηην  πφζν κάιινλ αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη εκπίπηνπλ 

ζηελ θαηεγνξία απηή ηάζεηο θαη ξεχκαηα θππξνθεληξηθψλ ή ειιελνθεληξηθψλ 

πξννπηηθψλ  δηάθνξεο νκάδεο αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ  επηζηεκνληθά έληππα 

θαη εθεκεξίδεο ή πεξηνδηθά κε επξχηεξα ή πην πεξηνξηζκέλα αλνίγκαηα  πνπ 

ζπλήζσο απνηεινχλ επίζεκα φξγαλα θνξέσλ. Αξρηθά πξέπεη λα 

δηαρσξίζνπκε επηζηεκνληθά - θηινινγηθά έληππα κε ηνλ εηδηθφ ραξαθηήξα  

φπσο είλαη νη Κππξηαθέο πνπδέο  ε Φηινινγηθή Κχπξνο  ε Δπεηεξίο ηνπ 

Κέληξνπ Δπηζηεκνληθψλ Δξεπλψλ  πνπ θηινμελνχλ θαη θξηηηθά θείκελα 

ινγνηερληθνχ ελδηαθέξνληνο. Καη ζ' απηά αιιά θαη ζε φια άιια 

αθνινπζήζνπλ ππάξρεη δηαθνξά ζηνλ ηξφπν γξαθήο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ 

ζεκάησλ  αλ πξφθεηηαη γηα ειιαδίηηθν ή θππξηαθφ έληππν. Ζ ζεψξεζε ησλ 
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πξψησλ ζηελ Διιάδα είλαη εχινγν λα είλαη εγθεληξηζκέλε απφ ηελ αληίζηνηρε 

λννηξνπία θαη ηξφπν ζθέςεο  ζε αληίζεζε κε ηε δεχηεξε ρσξίο λα 

απνθιείνληαη νη κηθηέο πεξηπηψζεηο  φπσο απηή ηνπ Γηψξγνπ Μχαξε. 

Διιαδίηεο πνπ δεη θαη βηψλεη ηελ θππξηαθή πξαγκαηηθφηεηα  εχινγα δέρεηαη 

δηπιή ηελ επίδξαζε  ζπλζέηνληαο κε κηθηφ ηξφπν ηα δεδνκέλα.  

 

ρεδφλ φια ηα γλσζηά ειιαδηθά πεξηνδηθά  ηα καθξφβηα αξθεηέο κάιηζηα 

θνξέο  αζρνινχληαη κε ηελ Κχπξν: Νέα Δζηία  Πφξθπξαο  Ζ Λέμε  Θέκαηα 

Λνγνηερλίαο  Γηαβάδσ θ.ά. δελ αξθνχληαη κφλν ζηα πνιχ θαιά ή ζηα κηθξά 

αθηεξψκαηα πνπ έρνπλ εθδψζεη γηα πξφζσπα ηνπ ινγνηερληθνχ παλζένπ ηνπ 

λεζηνχ  αιιά δεκνζηεχνπλ θαη ζέκαηα  ζηα νπνία ε ινγνηερλία έρεη 

εηζρσξήζεη θαη έρεη ζίμεη ηα κεγάια πξνβιήκαηά ηνπ. Με κεγάιε ζπρλφηεηα 

αθηεξψλνπλ ζειίδεο ηνπο ζε κεκνλσκέλεο ηζηνξηθέο  ζπγθξηηηθέο θαη θξηηηθέο 

κειέηεο  πέξα απφ ηελ ηαθηηθή παξαθνινχζεζε θαη παξνπζίαζε ηεο 

βηβιηαθήο παξαγσγήο. Καη δελ είλαη κφλν απηφ κε ηνλ καθξφ βίν  αιιά θαη 

λεφηεξα  θεληξηθά ή πεξηθεξεηαθά  φπσο ν Μαλδξαγφξαο  πνπ έρεη 

αζρνιεζεί κε λεφηεξνπο Κχπξηνπο ινγνηέρλεο   ή ε Πάξνδνο ηεο Λακίαο  

πνπ εηνηκάδεη αθηέξσκα ζηνλ Κπξηάθν Υαξαιακπίδε ή ε Παξέκβαζε ηεο 

Κνδάλεο  ε Οκπξέια θαη άιια  φρη ακηγψο ινγνηερληθά  φπσο ην Αληί  πνπ 

έρνπλ παξνπζηάζεη ζπλνιηθά πιεπξέο ηεο θππξηαθήο ινγνηερλίαο  γηα λα 

αλαθεξζψ ζε θάπνηα απφ απηά.  

 

Θα αλαθεξζψ εηδηθά  γηαηί ε πεξίπησζε απηή θαηαδεηθλχεη ηελ 

ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ θαηλνκέλνπ  φληαο ζχκθπηε κε ηελ 

ηαξαρψδε ηζηνξηθή δηαδξνκή θαη ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ λεζηνχ. Πξφθεηηαη γηα 

δηάθξηζε πνπ πξέπεη λα ππνινγίδεηαη θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο  κηα θαη 

δηαθαίλνληαη ζπλζεηηθέο ηάζεηο  απφηνθεο κηαο δηάζεζεο ρεηξαθέηεζεο ηεο 

θππξηαθήο ινγνηερλίαο αθελφο  αιιά θαη ηεο καθξάο αθνινπζίαο ηεο 

ζπνπδαίαο λενειιεληθήο παξάδνζεο πνπ δηέπεη  αθεηέξνπ. Δπείγεη  ινηπφλ  

ε αλαδήηεζε θαη κειέηε ησλ θαζ' φια θπζηνινγηθψλ απνθιίζεσλ θαη 

ζπγθιίζεσλ πνπ δηαθξίλνπλ φινπο ηνπ δσληαλνχο νξγαληζκφο  κηα θαη ε 
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ζεψξεζε ηνπ ίδηνπ θαηλνκέλνπ εμεηάδεηαη απφ άιιε νπηηθή γσλία θαη ζθνπηά 

ζηελ Διιάδα θαη απφ ηελ άιιε ζηελ Κχπξν  νπηηθέο σζηφζν πνπ 

ζπδεπγλχνληαη θαη πξνβάιινπλ κε Σξίηε  κηθηή  εηθφλα  κηθηή αιιά 

αδηεπθξίληζην πξνο ην παξφλ θαηά πφζν είλαη λφκηκε  θαηά ην ζνισκηθφ 

πξφηεξν  πφζν είλαη βηψζηκε δειαδή θαη θπξίσο πφζν παξαγσγηθή κπνξεί 

λα απνβεί ζην κέιινλ.  

 

ηελ θππξηαθή πιεπξά  εθπξνζσπεπζείζα ή εθπξνζσπνχκελε απφ θαιά 

πεξηνδηθά  φπσο ν Κχθινο  παιαηφηεξα  ε πνιπεηήο θαη ζπλζεηηθήο ησλ 

ηάζεσλ Αθηή  ε λεσηεξηθή Άκαμα  ηα καθξφβηα έληππα Νέα Δπνρή θαη 

Πλεπκαηηθή Κχπξνο  ραξαθηεξηζηηθφ δεχγνο κε δηαθνξεηηθφ ινγνηερληθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηδενινγηθή ηνπνζέηεζε  ηα πνιχ θαιά Κππξηαθά 

Υξνληθά  ην βξαρχβην εκείν  ην Όιαληξνλ  ην νπνίν ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηελ 

παλεπηζηεκηαθή ζπκβνιή  ην επίζεο πνιχ θαιφ Άλεπ  ηα Μηθξνθηινινγηθά  

ηα νπνία ππεξεηνχλ ζπλζεηηθά κε κηθξνθείκελα απφ θνηλνχ ζηελ θππξηαθή 

θαη ηελ ειιαδηθή λενειιεληθή ινγνηερλία  ζπλεξγάδνληαη πνιινί Διιαδίηεο 

θξηηηθνί.  

 

ηα έληππα πνπ πξναλέθεξα  ζα επηζεκάλσ πνιχ γεληθά δχν ηάζεηο: ζε 

νξηζκέλα απφ απηά πιενλάδεη ε θππξηαθή ζπγγξαθηθή παξνπζία  ρσξίο λα 

ελλνψ κε απηφ φηη απνθιείεηαη θαλείο  πξαθηηθή θαηά ηε γλψκε κνπ ζρεηηθή 

πάληα κε ηε ζπλζεηηθή ή ηελ θππξνθεληξηθή ζεψξεζε ηνπ ινγνηερληθνχ 

αγαζνχ. ε άιια ε ζχλζεζε είλαη κηθηή κε έληνλε ηε ζπλεξγαζία ησλ 

Διιαδηηψλ. Ο δηαρσξηζκφο απηφο είλαη εκθαλήο θαη ζηελ πξφθξηζε ησλ 

ζεκαηηθψλ πνπ επλνεί θάζε έληππν  ηζηνξηθνθηινινγηθψλ ή ζπγρξνληθψλ 

δειαδή  κε ηελ πξνηίκεζε ινγνηερληθψλ νκάδσλ ή πξνζψπσλ  φισλ 

ελδεηθηηθψλ γηα φ ηη θαηαγξάςακε πξηλ  ηελ θηλεηηθφηεηα δειαδή θαη ην 

κεηαβαηηθφ  φπσο θαίλεηαη  ζηάδην ηεο θππξηαθήο ινγνηερλίαο  αιιά θαη 

επξχηεξα  ηεο παηδείαο θαη ηεο πλεπκαηηθήο δσήο. Γηφηη  αλ κε ηη άιιν  

παξαηεξείηαη θαηαθαλήο ινγνηερληθή θηλεηηθφηεηα πνπ πξννησλίδεηαη 
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επξχηεξεο αιιαγέο  νη νπνίεο θαη εθπνξεχνληαη απφ ηηο πνιηηηθνθνηλσληθέο 

δπκψζεηο.  

 

Χο πξνο ηα θξηηηθνχ πεξηερνκέλνπ βηβιία  ελδεηθηηθφ ηάζεσλ θαη 

πξνηηκήζεσλ θαη απηφ  πνπ ζπγγξάθνληαη απφ κειεηεηέο  νη Διιαδίηεο έρνπλ 

κεγάιε ζπκβνιή ηφζν κε εθδφζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα  

φζν θαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε θππξηαθέο εθδφζεηο. Ζ ειιαδηθή ζπκβνιή 

ζηνλ ηνκέα απηφ είλαη ζεκαληηθή  κε βηβιία πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζε κεγάιεο 

κνξθέο ηεο θππξηαθήο ινγνηερλίαο  φρη φκσο κε ηελ εμέηαζε ζπιινγηθψλ 

θαηλνκέλσλ. Δζράησο  απφ ηηο αζελατθέο εθδφζεηο "Σφπνο" θπθινθφξεζαλ 

δχν ηφκνη κηαο κηθηήο ζεηξάο  κε επηκέιεηα ηνπ Λεπηέξε Παπαιενληίνπ  πνπ 

ζα θηινμελήζεη ινγνηερληθέο πξνζσπηθφηεηεο αιιά θαη ηάζεηο ηεο θππξηαθήο 

ινγνηερλίαο νιφθιεξνπ ηνπ 20νπ αηψλα  δείγκα  θαηά ηε γλψκε καο  ησλ 

πξνζεγγίζεσλ θαη ησλ ζπλζέζεσλ πνπ πξνθαηαγξάςακε  αλ επνδσζεί ην 

φιν εγρείξεκα κε ηφκνπο πνπ ζα θαιχπηνπλ πνιιέο πηπρέο  πξάγκα πνπ 

επρφκαζηε.  

 

Με ηηο εθεκεξίδεο ηα πξάγκαηα είλαη πνιχ πην πνιχπινθα  αλ θαη ε γεληθή 

εηθφλα θαη ην ηδενινγηθφ πιαίζην είλαη πεξίπνπ ηα ίδηα. Καη είλαη πην 

πνιχπινθα ιφγσ ηνπ κεγάινπ επηθαηξηθνχ ελδηαθέξνληνο. ηηο ειιαδηθέο 

είλαη ζπζηεκαηηθή ε βηβιηνθξηηηθή εμαηηίαο ηεο έθδνζεο βηβιίσλ γλσζηψλ 

Κππξίσλ ινγνηερλψλ  πνπ είηε δνπλ ζηελ Διιάδα κνλίκσο είηε εθδίδνπλ ηα 

βηβιία ηνπο θπξίσο ζηελ Αζήλα. ηηο εθδφζεηο Γαβξηειίδε  Καζηαληψηε  

Άγξα  Ζξφδνηνο  Μειάλη  Δζηία  ι.ρ.  έρνπλ εθδνζεί δηάθνξα ινγνηερληθά 

βηβιία θππξνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο  πνπ ηα αθνινχζεζε αλάινγε θξηηηθή 

παξνπζίαζε. Ζ πξαθηηθή ηεο έθδνζεο θππξηαθψλ ινγνηερληθψλ βηβιίσλ ζηελ 

Διιάδα ρξήδεη θαη απηή αηηηνινγεκέλεο κειέηεο  δηφηη απνηειεί άλνηγκα πξνο 

ηα έμσ ή θίλεζε έμσζελ ππαγνξεπκέλε θαη απνθπγή ηεο εζσζηξέθεηαο  

θαηλνκέλνπ ππαξθηνχ ζηελ Κχπξν  νθεηινκέλνπ  εθηφο ησλ άιισλ  ζηελ 

θαηαηγηζηηθή εθδνηηθή παξαγσγή πνπ δελ κπνξεί λα αθνκνησζεί εχθνια θαη 

θπξίσο λα εμαρζεί · ρψξνο δε ηεο εμαγσγήο απηήο είλαη πξσηίζησο ε 
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Διιάδα  εμ νπ θαη ε αλαδήηεζε ζ' απηήλ εθδνηψλ. Παξάιιεια φκσο απνηειεί 

πξφζζεηε έλδεημε ηεο αλάγθεο απνθπγήο ηεο πεξηθεξεηαθφηεηαο κε ηελ 

παλειιήληα πξνβνιή  πξφζζεηεο αλάγθεο αλάδεημεο κέζσ ηεο ινγνηερλίαο 

ηνπ θππξηαθνχ πξνβιήκαηνο αιιά θαη ηεο αχμνπζαο επηρψξηαο 

παξαγσγηθφηεηαο  θαζψο θαη καξηπξία κηαο θάπνηαο ηαπηνηηθήο 

αβεβαηφηεηαο ζηε ινγνηερλία θαη ακθηξξέπεηαο αλάκεζα ζηελ θαηάδεημε ηεο 

απηνηέιεηαο θαη ηελ έληαμε ζηελ επξεία λενειιεληθή παξαγσγή. Ζ 

επηζήκαλζε  κάιηζηα  απφ πνιινχο Διιαδίηεο ινγνηέρλεο θαη θξηηηθνχο κηαο 

ζηαδηαθήο ή έζησ επηθείκελεο αηκάησζεο ηνπ λενειιεληθνχ θφζκνπ απφ ηελ 

πεξηθέξεηα - θαη ηελ πεξίνδν απηήλ φλησο ηελ θαηεμνρήλ αθκαία πεξηθέξεηα 

απνηειεί ε Κχπξνο - ιεηηνπξγεί εληζρπηηθά πξνο κηα ηέηνηα εμαθηηλσηηθή ηάζε.  

 

Γελ ηζρχεη ην ίδην κε ηνπο εθδνηηθνχο νίθνπο ηεο Κχπξνπ. Ο θχθινο 

εξγαζηψλ ηνπο δελ έρεη αλνηρζεί ζηελ έθδνζε θξηηηθψλ κειεηψλ ή βηβιίσλ 

ζεσξίαο ηεο θππξηαθήο ινγνηερλίαο ή Απάλησλ Κππξίσλ ινγνηερλψλ  πιελ 

ησλ εθδφζεσλ Υξ. Αλδξένπ  φπνπ φκσο έρνπλ εθδψζεη βηβιία Κχπξηνη  φρη 

Διιαδίηεο  εξεπλεηέο θαη ζεσξεηηθνί. Ζ ζεηξά  πάιη  κε θξηηηθά θείκελα γηα 

ινγνηέρλεο ησλ εθδφζεσλ Αηγαίν  πνπ επηκειείηαη ν άββαο Παχινπ θαη έρεη 

ήδε ζην ελεξγεηηθφ ηεο ελλέα ηφκνπο  ελψ έρεη πξνρσξήζεη κε ζπλεξγάηεο 

ζπγγξαθείο Διιαδίηεο  ζηελ πιεηνλφηεηα θξηηηθνχο  παξνπζηάδεη ηελ 

ηδηαηηεξφηεηα ηεο θξηηηθήο απνηίκεζεο γλσζηψλ Διιαδηηψλ ινγνηερλψλ θαη 

φρη Κππξίσλ  πιελ ηνπ ηειεπηαίνπ ηφκνπ πνπ έρεη ζεκείν αλαθνξάο ηελ 

θξηηηθή ζεψξεζε θαη ηε ζπγθέληξσζε ησλ ζρεηηθψλ θεηκέλσλ γηα ην πνηεηηθφ 

έξγν ηνπ Κπξηάθνπ Υαξαιακπίδε.  

 

ζνλ αθνξά ζηηο θππξηαθέο εθεκεξίδεο  θαη ζ' απηέο ζπλεξγάδνληαη 

Διιαδίηεο κε θξηηηθά θείκελά ηνπο είηε ιφγσ πξνζσξηλήο δηακνλήο ζηελ 

Κχπξν είηε σο εξγαδφκελνη ζε πλεπκαηηθά ηδξχκαηα ηνπ λεζηνχ είηε εθ ηνπ 

καθξάλ  κε ξπζκνχο αζθαιψο πνιχ κηθξνχο ζε ζρέζε κε ηηο εθεκεξίδεο ηεο 

Διιάδαο.  
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Γελ πξέπεη λα παξαιείςνπκε ην ξφιν ησλ ινγνηερληθψλ ζσκαηείσλ ηεο 

Κχπξνπ ή ηηο εθδειψζεηο πνπ ηεινχλ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πνιηηηζκνχ. Οη ζπρλέο απηέο εθδειψζεηο  νη εκεξίδεο  ηα ζπλέδξηα  νη 

παξνπζηάζεηο θαη νη ινγνηερληθέο βξαδηέο απνηεινχλ επθαηξίεο ζπλαληήζεσλ 

θαη αληαιιαγήο απφςεσλ Διιαδηηψλ θαη Κππξίσλ γχξσ απφ ηελ εμέιημε ηεο 

θππξηαθήο ινγνηερληθήο παξαγσγήο θαη ησλ ζρέζεσλ πνπ δηακνξθψλνληαη 

κεηαμχ ησλ δχν ρψξσλ. εκαζία  κάιηζηα  έρνπλ νη πνηθίιεο ζεκαηηθέο 

ηέηνησλ εθδειψζεσλ  πνπ αλαθέξνληαη ζηε γιψζζα ησλ ινγνηερλψλ  ζε 

ζέκαηα ζπγθξηηηθήο θηινινγίαο  ζηελ παξνληηθή απνηίκεζε έξγσλ ηεο 

πλεπκαηηθήο παξάδνζεο ηνπ λεζηνχ  πνπ  αλ θαη γξάθηεθαλ ζην παξειζφλ  

πξνζιακβάλνληαη δηαθνξφηξνπα ζήκεξα. Ή επαλέξρνληαη ζηελ επηθάλεηα 

απφ ηε ιήζε ζεκαληηθέο κνξθέο πνπ ζπληέιεζαλ ζηε ινγνηερληθή πξνβνιή 

ηνπ θππξηαθνχ ρψξνπ θαη ζην μχπλεκα ηνπ ειιαδηθνχ ελδηαθέξνληνο  φπσο 

ηνπ Η.Μ. Παλαγησηφπνπινπ  ηνπ Ρφδε Ρνχθνπ θαη ησλ Κππξίσλ πνπ έδεζαλ 

θαη εληάρζεθαλ ζηε λενειιεληθή ινγνηερληθή παξαγσγή  φπσο ν Αηκίιηνο 

Υνπξκνχδηνο ή ν Λνπθήο Αθξίηαο.  

 

Θα θιείζσ κε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα  ελδεηθηηθά θαη απηά θαη  πξν 

πάλησλ  φρη εμαληιεηηθά. Ζ ειιαδηθή θξηηηθή αζρνιήζεθε θπξίσο κε 

ζπγθεθξηκέλα έξγα  επεξεαζκέλε απφ κεγάιεο κνξθέο ησλ λενειιεληθψλ 

γξακκάησλ. Δλψ φκσο εθείλνη  ηδίσο ν εθέξεο  δνχιεςαλ ζε βάζνο  

δηεηζδχνληαο ζηνλ θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ ηζηφ ηεο Κχπξνπ θαη αμηνπνηψληαο 

ηελ ηζηνξία ηεο  ε ειιαδηθή θξηηηθή ήηαλ ζε γεληθέο γξακκέο επηθαλεηαθή  

εθφζνλ εζηίαζε ζε κεκνλσκέλα έξγα θαη ζε κείδνλα πξφζσπα Κππξίσλ 

δεκηνπξγψλ κφλν. Γελ εηζέδπζε δειαδή  πιελ εμαηξέζεσλ πνπ εληνπίζηεθαλ 

ζηα πξνεγνχκελα  ζην βάζνο ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο νχηε αζρνιήζεθε κε 

ηα δξακαηηθά γεγνλφηα ηεο εηζβνιήο θαη εληεχζελ. Δμάιινπ  νχηε ην 

ζχγρξνλν θνηλσληθφ πξφζσπν ηεο Κχπξνπ  κε ηελ παζνγέλεηά ηνπ ή ηηο 

επνίσλεο πιεπξέο ηνπ  έρεη κειεηεζεί σο θαηλφκελν ζθαηξηθά  κε ηελ 

απνηίκεζε ινγνηερληθψλ έξγσλ ή δνθηκίσλ Κππξίσλ δεκηνπξγψλ πνπ 
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εθθξάδνπλ ηελ αγσλία ηνπο γηα ηε ζεκεξηλή κνξθή ηεο θνηλσλίαο ηνπ λεζηνχ 

ηνπο.  

 

Πξνθαλψο  πξφθεηηαη γηα έλνρεο ζησπέο πνπ ηηο πξνθάιεζαλ θαη 

εμαθνινπζνχλ λα ηηο δηαηεξνχλ ε εζληθή αλαζθάιεηα θαη ε πνιηηηθή 

αβεβαηφηεηα. Ίζσο λα πξφθεηηαη θαη γηα ακνηβαίεο επηθπιάμεηο  πνπ ππάξρεη 

θίλδπλνο λα κεγηζηνπνηεζνχλ κε ηελ αλάδπζε κέζα απφ ηα ινγνηερληθά 

θείκελα ιαλζάλνλησλ ή απνθξπβφκελσλ νηθείσλ θαθψλ. Ίζσο πάιη λα 

δηακνξθψλεηαη λέν ζθεληθφ  απφηνθν ησλ ηειεπηαίσλ θνζκνγνληθψλ 

γεγνλφησλ γηα ην λεζί θαη ηεο παξαηεηακέλεο εζληθήο εθθξεκφηεηαο  ζθεληθφ 

πνπ δελ είλαη πξνζιήςηκν κε ζεηηθφ ηξφπν.  

 

ε πεξίπησζε φκσο  ην θαηλφκελν ηεο επηθαλεηαθήο  ηεο νξηδφληηαο θαη 

ζπρλά επηδεξκηθήο ζεψξεζεο ηνπ ινγνηερληθνχ αγαζνχ ελφο ρψξνπ πνπ έρεη 

λα επηδείμεη ζνβαξέο επηηπρίεο θαη λα δψζεη λέα ζηνηρεία ζην θνηλφ 

ινγνηερληθφ ηακείν  θαζψο θαη ε αδηαθνξία γηα ην εχξνο θαη ην βάζνο ηνπ 

θαηλνκέλνπ  απνηεινχλ δεηήκαηα πνπ απαηηνχλ ζνβαξφ πξνβιεκαηηζκφ. 

Δίλαη απφξξνηα κηαο γεληθήο πιηζηηθήο θαη πξαγκαηηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ 

πξαγκάησλ θαη θξίζε ησλ αμηψλ ηεο επνρήο καο ή έλα αλεζπρεηηθφ 

δηραζηηθφ θαηλφκελν ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο  πνπ ε ζεκεξηλή 

πνιππνιηηηζκηθή θαηάζηαζε θαη ε γισζζηθή αθαζία ην επηδεηλψλεη; 

 

Δηδηθφηεξα γηα ηε ινγνηερλία ηεο Κχπξνπ  πξέπεη λα ηνληζηεί σο εληαίν 

ζψκα δελ έρεη αμηνινγεζεί νχηε εμεηάζηεθε πεηζηηθά αλ είλαη εθηθηή ε 

επηδησθφκελε απηάξθεηα ηεο ή ε ηαχηηζή ηεο κε ηελ ειιεληθή · νχηε ζε πνηεο 

ζπλζέζεηο ζα νδεγήζεη ε επηθξάηεζε ηεο κηαο ή ηεο άιιεο ηάζεο. Οχηε νη 

επηινγέο  νχηε νη ζεκαηηθέο ηεο  νχηε νη δηακνξθσζείζεο ζπκπεξηθνξέο θαη 

λννηξνπίεο έρνπλ κειεηεζεί ζε κνλνγξαθίεο θαη ζε βάζνο πιελ ειαρίζησλ 

εμαηξέζεσλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο ππάξρνπζεο γεληέο θαη ηηο 

δηαθνξνπνηήζεηο ηνπο  ηηο επηδξάζεηο πνπ δέρηεθαλ θαη δέρνληαη απφ ηελ 

Διιάδα  ηελ Δπξψπε θαη ηελ Ακεξηθή. Καη αθφκε  πνηεο δηαθνξέο 
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πξεζβχηεξσλ θαη λεφηεξσλ ινγνηερλψλ ππάξρνπλ θαη πνηα ε ζρέζε ηνπο κε 

ηελ παξάδνζε. Αιιά θαη ζε ζηελφηεξν πιαίζην  πνηεο εηδηθέο ζεκαηηθέο  

απφηνθεο ησλ ηζηνξηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ λεζηνχ γελλήζεθαλ κεηά ηελ εηζβνιή 

θαη πφζν έγηλε θαηνξζσηφ λα πξνβιεζνχλ απηέο πξνο ηα έμσ  ψζηε λα 

δηθαηψζνπλ ηελ πξσηνηππία θαη ηελ επλντθή πξφζιεςή ηνπο.  

 

Αζθαιψο ππάξρνπλ νη εμαηξέζεηο  εθ ηνπ απνηειέζκαηνο φκσο  εθφζνλ 

δελ επέηπραλ απηέο έσο ηψξα ηε δηάλνημε λέσλ δξφκσλ ή ηελ απνδεθηή 

νξηνζέηεζε ησλ ζεκάησλ  είλαη ζαθέο φηη ε εθθξεκφηεηα εμαθνινπζεί λα 

πθίζηαηαη. Κπξίσο φκσο  ηεθκήξην απηφ ηεο επηδίσμεο ηεο απηνηεινχο 

νληφηεηαο ελφο ινγνηερληθνχ ρψξνπ  ιείπνπλ νη εηδηθέο εξγαζίεο εθείλεο πνπ 

λα απνηηκνχλ ηε ινγνηερληθή (αιιά θαη ηελ ελ γέλεη πλεπκαηηθή) παξάδνζε 

ηνπ λεζηνχ  πξηλ θαη ηδίσο κεηά ηελ αγγινθξαηία  ηηο ηάζεηο θαη ηα ξεχκαηα 

πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηνλ θππξηαθφ ρψξν  ηνπο ηξφπνπο πνπ επέδξαζαλ νη 

Διιαδίηεο θαη νη μέλνη ινγνηέρλεο ζηελ πλεπκαηηθή παξαγσγή  ηηο ζρέζεηο 

πνιηηηθήο θαη ινγνηερλίαο  ηηο ηδενινγίεο θαη ηα ηδενινγήκαηα  θαζψο θαη ηελ 

ηζηνξία ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο ζηελ Κχπξν θαη ηε κειέηε ηεο πνιχ 

ζεκαληηθήο ηδησκαηηθήο πνίεζήο ηεο 

 

 

.  
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Μίκεο νθνθιένπο 

 

ΟΗ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΣΑ ΠΔΓΗΑ ΣΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΖ ΛΔΜΔΟ 

ΜΔΣΑ ΣΟ 1974 

 

Ζ εξγαζία απηή ζηνρεχεη ζην λα δψζεη κηα πξψηε εηθφλα ησλ ηάζεσλ θαη 

ησλ πεδίσλ πνπ παξαηεξήζεθαλ ζην ρψξν ηεο ινγνηερληθήο παξαγσγήο 

ζηε Λεκεζφ  χζηεξα απφ ηα δξακαηηθά θαη θαηαιπηηθά γεγνλφηα ηνπ 1974. Θα 

κπνξνχζε θάπνηνο λα ξσηήζεη - εχινγα ζαξξψ - έρνπκε ηελ πνιπηέιεηα λα 

κηθξχλνπκε ηφζν πνιχ ηνλ θχθιν ηεο έξεπλάο καο ζε κηα κηθξή  ήδε  

ινγνηερληθή παξαγσγή φπσο απηήλ πνπ παξάγεηαη ζηελ Κχπξν ψζηε λα 

θαηαπηαζηνχκε κε ηελ παξαγσγή κηαο θαη κφλν πφιεο. Ζ απάληεζε είλαη 

"γηαηί φρη!". Νννπκέλνπ  φκσο  φηη δε δίλνπκε άιια ραξαθηεξηζηηθά γηα ηα 

έξγα ησλ εθ Λεκεζνχ ζπγγξαθέσλ  πνπ νδεγνχλ ζε άιιεο αηξαπνχο. 

Απιψο  πξνζπαζνχκε λα δνχκε ηη δεκηνπξγείηαη ζε κηα πεξηνρή ηεο Κχπξνπ 

φπνπ ε πνιηηηζκηθή ηεο πιεπξά είλαη  εμφρσο  θαλεξή  ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία 

ρξφληα φπνπ ε πφιε θαίλεηαη λα γλσξίδεη κηα λέα αλάπηπμε ζε πνιινχο 

ηνκείο.  

 

Έηζη  φηαλ ιέκε πσο ζα κειεηήζνπκε ηε ινγνηερλία ζηε Λεκεζφ είλαη γηα 

λα κεηξήζνπκε ηηο ηάζεηο θαη ηα πεδία (θαζψο θαη ηα ζεκεία) εθείλα φπνπ 

ππάξρνπλ θάπνηα ζεκάδηα  πνπ κπνξνχλ λα καο νδεγήζνπλ ζε θάπνηα 

αζθαιή - φζν γίλεηαη - ζπκπεξάζκαηα γηα ην ινγνηερληθφ έξγν κηαο πφιεο  ε 

νπνία απφ ην 1974 θαη κεηά γλψξηζε πιεζπζκηαθή  νηθνλνκηθή θαη 

πνιηηηζκηθή άλζεζε. Γε ζα πξέπεη λα καο δηαθεχγεη  επίζεο  ην γεγνλφο πσο 

ε Λεκεζφο ππήξμε απφ ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ θαη κεηά  κηα βαζηθή 

λεζίδα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη δε ηνπ ινγνηερληθνχ  κε κηα πινχζηα δηαθίλεζε 

ηδεψλ  ηδηαίηεξα κέζα απφ ηα πεξηνδηθά θαη ηηο εθεκεξίδεο πνπ εθδίδνληαλ 

απφ Λεκεζηαλνχο ιφγηνπο. Ζ κειέηε καο  αλαγθαζηηθά  ζα αλνίμεη ηνλ θχθιν 

θαζψο ζα δνχκε παξαθάησ απηή δε ζα γίλεη απηή κφλν κέζα ζε θηινινγηθά 

πιαίζηα  αιιά ζα αμηνπνηεζνχλ ζηνηρεία απφ ην πεδίν ησλ Πνιηηηζκηθψλ 

πνπδψλ.  
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Κάζε κεγάιε ηζηνξηθή ζηηγκή θιείλεη θαη αλνίγεη ζπγρξφλσο κηαλ επνρή  ε 

νπνία θηάλεη κέρξη ηελ επφκελε θιείλεη θαη αλνίγεη ζπγρξφλσο κηαλ επνρή  ε 

νπνία θηάλεη κέρξη ηελ επφκελε κεγάιε ζηηγκή. Σν 1974 ήηαλ κηα ηέηνηα κεγάιε 

ζηηγκή-κεηαίρκην γηα ηελ θππξηαθή πξαγκαηηθφηεηα ζηηο πνιιαπιέο πηπρέο θαη 

εθθάλζεηο ηεο. Σν ζέκα ηεο εηζβνιήο κε φια ηα παξειθφκελά ηεο (λεθξνί  

αγλννχκελνη  αηρκάισηνη  πξφζθπγεο) δελ είλαη κφλν ζηνηρείν πνπ θαηέγξαςε ε 

ινγνηερλία θαη κειέηεζε ε θηινινγία  αιιά έρεη επεξεάζεη θαη ηηο άιιεο ηέρλεο. 

Έρεη ηελ πνιηηηθή  ηελ νηθνλνκηθή  ηελ εζηθή θαη πνιιέο άιιεο πιεπξέο πνπ 

κειεηνχλ άιινη επηζηεκνληθνί θιάδνη. κσο  νη δηάθνξνη κειεηεηέο ηεο 

ινγνηερλίαο ηεο Κχπξνπ  χζηεξα απφ ηε γφληκε επέκβαζε ηνπ Γ.Π.αββίδε 1, 

έρνπλ θαηαγξάςεη ηε θηινινγηθή απηήλ πηπρή επαξθψο. Αλαθέξνκαη ζηνπο 

Εήξα  Κεραγηφγινπ  Πηεξή  Εαθεηξίνπ  Παπαιενληίνπ  Ππιαξηλφ  αιιά θαη ζηνπο 

δνθηκηνγξάθνπο καο πνηεηέο Θενδφζε Νηθνιάνπ 2 θαη Κπξηάθν Υαξαιακπίδε  

θαζψο θαη ζε ειιεληζηέο φπσο ν Mattias Kappler3  Alexis Sola θ.ά.  πνπ ηηο 

θαηέζεζαλ ζε ζπλέδξηα θαη κειέηεο. Ζ εηζήγεζε ζα ζηαζεί πεξηζζφηεξν ζην 

ρψξν ηεο Πνίεζεο  αιιά ζα γίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο παξαηεξήζεηο θαη γηα ηα άιια 

είδε  φπσο πεδνγξαθία  ζέαηξν  παηδηθή ινγνηερλία θαη δνθίκην.  

 

Ο Λεπηέξεο Παπαιενληίνπ ζηηο "εκείσζεηο γηα ηελ Κππξηαθή Λνγνηερλία" 

παξαηεξεί επζηφρσο φηη: "Γε ζα ήηαλ ππεξβνιή λα εηπσζεί φηη κεγάιν κέξνο 

ηεο λεφηεξεο θππξηαθήο ινγνηερλίαο ζθξαγίδεηαη απφ ηηο καθξφρξνλεο 

πνιηηηθέο πεξηπέηεηεο ηεο Κχπξνπ θαη έρεη επνκέλσο πνιηηηθνεζληθφ 

ραξαθηήξα"4 (Μηθξνθηινινγηθά).  

 

Πφζν έηνηκνη είκαζηε λα δερηνχκε φηη ε 15ε θαη ε 20ε Ηνπιίνπ 1974 

επεξέαζαλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη δξάζεο ελφο νιφθιεξνπ ιανχ ψζηε κεηά απφ 

ηελ έμνδν απφ ηε δίλε ησλ γεγνλφησλ λα επαλαθέξεη ζην θέληξν ηνπ 

ινγνηερληθνχ ελδηαθέξνληνο ηνλ εαπηφ ηνπ  ζε πνιιαπιέο εθδνρέο θαη 

εθθάλζεηο; 

 

Σε ζηηγκή πνπ ε ίδηα ε ελ γέλεη ινγνηερληθή παξαγσγή ζηελ Κχπξν ςάρλεη 

λα βξεη φλνκα  αλ είλαη θππξηαθή ή εάλ είλαη ε ειιεληθή ινγνηερλία ηεο Κχπξνπ  

θ .ι.π.  πψο κηα ηέηνηα εξγαζία  γηα ην ηη γξάθεηαη ζε κηα πφιε ηεο Κχπξνπ  

φπσο ε Λεκεζφο  ζπκβάιιεη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε; πκβάιιεη  γηαηί καο 
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βνεζά λα εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζε έλα ρψξν φπνπ ε ινγνηερληθή 

παξαγσγή θαζψο θαη ε δηαθίλεζε ηδεψλ βξίζθνληαη ζε κηα δηαξθή αλνδηθή 

πνξεία.  

 

 Τπάξρνπλ πνιιέο δπζθνιίεο πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζεη θάπνηνο ην ηη 

γξάθεηαη  δεκνζηεχεηαη  πσιείηαη  θξίλεηαη θαη εκπλέεη ζήκεξα χζηεξα απφ ην 

1974. Οη ιφγνη είλαη θαη ππνθεηκεληθνί θαη αληηθεηκεληθνί. Φπζηθά θαη δε 

θηινδνμνχκε λα θαιχςνπκε φιν ην ρξνληθφ θάζκα ηεο γξαπηήο 

απνθξπζηάιισζεο ηεο ινγνηερληθήο παξαγσγήο απφ ην 1974 ίζακε ζήκεξα  

αιιά πεξηνξηδφκαζηε κφλν ζηελ εμέηαζε θάπνησλ θαηλνκέλσλ  πνπ μεθηλνχλ 

ζρεδφλ απφ ηελ επνκέλε ηεο Δηζβνιήο. Φξνληκφηεξν είλαη ινηπφλ λα 

πεξηνξηζηνχκε θπξίσο ζε θάπνηεο φςεηο ηεο εληειψο πξφζθαηεο ινγνηερλίαο 

πνπ γξάθεηαη θαη εθδίδεηαη ζηελ πφιε καο σο ζπκβνιή ζε κηα επξχηεξε 

εηθφλα  ε νπνία έηζη θη αιιηψο εμεηάδεηαη απφ άιινπο.   

 

Ζ εμέηαζε ηεο εληνπηφηεηαο σο βαζηθνχ ζηνηρείνπ ηεο ηνπηθήο ζεκαηηθήο 

πνπ εθδειψλεηαη ζηε Λεκεζφ  κε ελδηαθέξεη άκεζα ζηελ εμέηαζε απηή. 

Τπάξρεη έλα έληνλν θππξηαθφ ρξψκα ζηε ινγνηερλία  πνπ γξαθφηαλ πάληνηε 

ζηελ Κχπξν θαη εθεί πνπ ππάξρνπλ δσληαλνί ινγνηερληθνί ππξήλεο φπσο ε 

Λεκεζφο  παξαηεξείηαη έλαο αθφκα επάιιεινο-εζσηεξηθφο θχθινο: ε 

Λεκεζφο. Ζ αλζνιφγεζε  πνπ έθαλε ε Μφλα αββίδνπ - Θενδνχινπ κε ηελ 

Μπαιάληα ηεο Λεκεζνύ, (εθδφζεηο Νενθιένπο)  θαηέγξαςε απηήλ ηελ ηάζε. 

 

Έλα άιιν δήηεκα ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηνηηθή πηπρή  ηα θαηά πνηφλ κέξε ηεο 

ινγνηερλίαο. Γειαδή  ηα θεληξηθά θξηηηθήο θαη απνηίκεζεο  νη ζπλήζσο 

αλνξζφδνμεο ή θάπνηε θαη θσκηθέο  πξνζπάζεηεο απηνπξνβνιήο νξηζκέλσλ 

ινγνηερλψλ ή κεγέζπλζε ηεο πξαγκαηηθήο ζεκαζίαο ινγνηερληθψλ 

εθδειψζεσλ ή ζεζκψλ (θξηηηθψλ  κεηαθξάζεσλ  βξαβεχζεσλ θ.η.ι) εδψ ζα 

κπνξνχζε λα πξνζζέζεη θαλείο θαη θαηλφκελα "επαξρηαθήο 

αλζξσπνγεσγξαθίαο"  αλάινγα κε απηά πνπ κπνξνχλ λα ζπδεηεζνχλ θαη 

γηα ηηο πεξηπηψζεηο άιισλ ζπγθεθξηκέλσλ ηφπσλ (Μαξσλίηεο 1978).  

 

Ζ πξνζέγγηζή κνπ ζην ζέκα απηφ  ζα γίλεη έμσ απφ ηελ θαζαξή 

γξακκαηνινγηθή πξνζέγγηζε  φπσο ηελ αληηκεησπίδεη ε θηινινγία θαη ε 
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ινγνηερληθή θξηηηθή  γηαηί ζα γίλεη απφ ηελ πιεπξά ησλ Πνιηηηζκηθψλ πνπδψλ 

θαη ην πψο αληηκεησπίδνπλ ηα ινγνηερληθά έξγα. Σηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ 

αηψλα ζπληειέζηεθε ζην ρψξν ησλ ινγνηερληθψλ ζπνπδψλ κηα επαλάζηαζε. Ζ 

κειέηε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ  ε νπνία βαζηδφηαλ ζηελ εμαληιεηηθή 

θηινινγηθή αλάιπζε  θάλεθε λα είλαη ε κνλαδηθή λννπκέλνπ πσο έλα ηέηνην 

πνιηηηζκηθφ θαηλφκελν  φπσο ε ινγνηερληθή γξαθή  πέξα απφ ηελ θαζαξά 

θηινινγηθή ηεο επηζηεκνληθή πηπρή  έρεη θαη πνιιέο άιιεο  νη νπνίεο 

ελδηαθέξνπλ ηελ απφιαπζή ηεο. Πνιινί ιέλε πσο έρεη νινθιεξψζεη ηνλ θχθιν 

ηεο γηα απηφ θαη ε αλαδήηεζε ησλ κειεηεηψλ ηεο ινγνηερλίαο ζηξάθεθε πξνο 

γεληθφηεξα ζεσξεηηθά θαη θηινζνθηθά δεηήκαηα  πνπ αθνξνχλ ηα ινγνηερληθά 

έξγα αιιά θαη ζην ινγνηερληθφ θαηλφκελν γεληθφηεξα.  

 

Ζ λέα ζεψξεζε δεηεκάησλ  πνπ ε θνηλή ινγηθή ζεσξνχζε απηνλφεηα  φπσο 

ε θχζε ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ  ε πξφζεζε ηνπ ζπγγξαθέα  ν ξφινο ηνπ 

αλαγλψζηε ζηελ αλαγλσζηηθή δηαδηθαζία  δηακφξθσζε έλα ελδηαθέξνλ 

εξεπλεηηθφ θαη επηζηεκνληθφ πεδίν  ηε ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο δελ έρεη ηφζε 

ζρέζε κε ηελ αηζζεηηθή αλάιπζε ή ηελ θξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ ινγνηερληθψλ 

θεηκέλσλ φζν κε ηελ εξκελεπηηθή ηνπο πξνζέγγηζε κέζα απφ κηα ζπγθεθξηκέλε 

νπηηθή γσλία  ηελ νπνία πξνζδηνξίδνπλ δηάθνξεο επηζηήκεο θαη φρη 

αλαγθαζηηθά ε θηινινγία. Αλ επηρεηξήζνπκε λα πεξηγξάςνπκε ζπλνπηηθά ηελ 

εμέιημε ηεο ζεσξίαο ηεο ινγνηερλίαο  ζα ιέγακε φηη απηφ πνπ ηε ραξαθηεξίδεη  

είλαη ε κεηαηφπηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο απφ ηνλ ζπγγξαθέα ζην θείκελν θαη απφ 

ην θείκελν ζηνλ αλαγλψζηε. Απηή ε ζηαδηαθή κεηαηφπηζε είρε σο απνηέιεζκα 

λα νδεγεζεί ε ινγνηερληθή ζεσξία πνιιέο θνξέο ζηα άθξα  ψζηε θάζε θνξά 

πνπ δηακνξθσλφηαλ κηα λέα ζεσξεηηθή ηάζε λα ζεκαηνδνηείηαη  ηαπηφρξνλα  

απφ απνθιεηζκνχο θαη ακθηζβεηήζεηο.  

 

Έηζη απφ ηνλ ζπγγξαθέα - ζεφ ηνπ 19νπ αηψλα  νδεγνχκαζηε ζηελ απην-

αλαθνξηθφηεηα θαη ζηελ παληνδπλακία ηνπ θεηκέλνπ θαη απφ θεη ζηελ θπξηαξρία 

ηνπ αλαγλψζηε θαηά ηελ εξκελεπηηθή δηαδηθαζία. Οη απνθιεηζκνί απηνί θαη νη 

ακθηζβεηήζεηο νδήγεζαλ  πνιιέο θνξέο  ηε ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο ζε 

κνλνδηάζηαηεο εξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο  νη νπνίεο αγλννχζαλ ηηο πιηθέο 

ζπλζήθεο παξαγσγήο ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ. Σν θελφ απηφ ήξζε λα θαιχςεη 

κηα λέα ζεσξεηηθή ηάζε  γλσζηή σο πνιηηηζκηθέο ζπνπδέο.  
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Πξψηνο ν Κψζηαο ηεξγηφπνπινο επηζήκαλε ηε κεγάιε ζηξνθή ηεο 

ινγνηερληθήο παξαγσγήο ζηελ Κχπξν κεηά απφ ην 1974 ιέγνληαο: 

 

Πην εληαία θαη πην απνθαζηζηηθή ζηξνθή πξνο ηελ απηνλνκία ηεο 

θππξηαθήο ινγνηερλίαο ζα πξαγκαηνπνηήζεη κέζα ζην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 

20νπ αηψλα  θπξίσο απφ ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή θαη χζηεξα  αιιά θαη 

λσξίηεξα  κηα νκάδα αμηφινγσλ λενηεξηθψλ πνηεηψλ  πνπ καδί κε ηνλ 

παιαηφηεξφ ηνπο Παληειή Μεραληθφ ζα ζηξέςνπλ ηελ θππξηαθή πνίεζε - 

νξηζκέλνη θαη κε παξάιιεια ππαξμηαθά κνηίβα - ζηελ έθθξαζε ηνπ παξφληνο 

θαη ζηελ θαιχηεξε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ παξειζφληνο θαη ηεο πλεπκαηηθήο 

παξάδνζεο ηνπ ηφπνπ"5 

 

πλεπψο  ε κειέηε ηνπ ινγνηερληθνχ ράξηε ηεο Λεκεζνχ  κπνξεί λα 

εμεηαζηεί απφ δηάθνξεο πηπρέο  γξακκαηνινγηθέο θαη κε. Γίλσ νξηζκέλεο: 

πνηνη παξάγνπλ ινγνηερλία ζήκεξα ζηελ πφιε καο  απφ πνχ εκπλένληαη  

πνηεο ηάζεηο παξαηεξνχληαη θαη γηαηί  πνηα είδε είλαη ηα πην δεκνθηιή  ε 

ινγνηερλία γηα παηδηά  ηη γξάθνπλ νη λένη ζήκεξα  νη εθδνηηθέο πξνζπάζεηεο  

ε ηχρε ηνπ έξγνπ κεηά ηελ έθδνζή ηνπ  νη εθδνηηθέο πξνζπάζεηεο  ε ηχρε ηνπ 

έξγνπ κεηά ηελ έθδνζή ηνπ  ε δηδαζθαιία ηνπ θαη ην επίπεδν ηεο 

ινγνηερληθήο θξηηηθήο  νη ζχλδεζκνη πνπ πξνάγνπλ ηε ινγνηερλία ζηελ πφιε. 

Γειαδή  κηιάκε γηα φιν ην θάζκα κέζσ ηνπ νπνίνπ αλαθπθιψλεηαη ε 

ινγνηερλία ζε κηα πφιε ζε κηθξν-επίπεδν θαη καθξν-επίπεδν.  

 

Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε πσο ε Λεκεζφο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1970 είρε γλσξίζεη κηα πξσηφγλσξε ινγνηερληθή-πξσηνπνξηαθή θίλεζε κε 

ηελ νκάδα πνπ εμέδηδε ηελ "Άκαμα"  ην Θεκέιην κε ηηο εθδφζεηο ηνπ  ην 

πνιηηηζηηθφ θέληξν "Θεζείν"  κε ηηο δηαιέμεηο ηνπ  ηελ γθαιεξί "Πνιχηνπν", 

πνπ δηεχζπλε ν Σίηνο Κνιψηαο θ.ά.  πνπ ήξζαλ σο ζπλέρεηα ηεο γξακκήο 

ησλ κπνπάη "Απφθαζε Γ'" θαη "Λεκεζηαλή Μπνπάη" ηεο πεξηφδνπ πξηλ ην 

1974  ε νπνία δηαθφπεθε απφηνκα απφ ην Πξαμηθφπεκα θαη ηελ Δηζβνιή. 

Μεηά ην 1974 έγηλε κηα επαλεθθίλεζε κε λένπο αλζξψπνπο θαη ηδέεο. Οη ηδέεο 

είραλ λα θάλνπλ πεξηζζφηεξν κε ην πεξηβάιινλ - δνκεκέλν θαη κε - πνπ κεηά 

ηελ Δηζβνιή είρε αξρίζεη λα αιινηψλεηαη επηθίλδπλα. Πφζν εκπινχηηζε απηή ε 
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πεξίνδνο ην ελ γέλεη ζψκα ηεο θππξηαθήο ινγνηερλίαο θαη θαη' επέθηαζε ηεο 

ειιεληθήο ινγνηερλίαο πνπ γξάθεηαη ζηε Λεκεζφ είλαη  επίζεο  έλα δεηνχκελν 

πνπ ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί.  

 

Ζ δεκηνπξγία ηεο Δηαηξείαο Λνγνηερλψλ Λεκεζνχ "Βαζίιεο Μηραειίδεο" 

ζπγθεληξψλεη αξθεηνχο λένπο ζπγγξαθείο  κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη κηα πην 

ζπγθξνηεκέλε δξαζηεξηνπνίεζε ζην ρψξν ηεο ινγνηερληθήο γξαθήο θαζψο θαη 

ηεο δηαρείξηζήο ηεο.  

 

Ζ γπλαηθεία παξνπζία ζηε ινγνηερληθή δσή ηεο πφιεο είλαη εκθαλέζηαηε 

πιένλ. Λνγνηέρληδεο φπσο ε Μφλα αββίδνπ-Θενδνχινπ  ε Αληξηάλα Κξεηηθνχ  

ε Άλδξε Υξηζηνθίδνπ-Αλησληάδνπ  ε Νέλα Φηινχζε  ε Μαξία Κνθαξάθε  ε 

Ηθηγέλεηα Μεηφρε έρνπλ έλα ζεκαληηθφ έξγν λα επηδείμνπλ. Θα πξέπεη ην έξγν 

ηνπο λα εμεηαζηεί ζε ζπζρεηηζκφ κε ην έξγν άιισλ ινγνηέρληδσλ ζε άιιεο 

πφιεηο ζηελ Κχπξν.  

 

Να δψζσ έλα παξάδεηγκα. ηελ πνίεζε  παξαηεξήζεθε απφ δηάθνξνπο 

ινγνηέρλεο ε ηάζε ζηελ νπνία πξνρψξεζαλ ζε έλα είδνο πνπ αλεβαίλεη ζε 

παγθφζκην επίπεδν  ην ρατθνχ. Λνγνηέρλεο φπσο ε Μφλα αββίδνπ -

Θενδνχινπ  ε Πίηζα Γαιάδε  ε Μαξία Κνθαξάθε  ν Σάζνο Αξηζηνηέινπο  ν 

Άζσο Υαηδεκαηζαίνπ θαη άιινη έγξαςαλ θαη δηαθξίζεθαλ ζε παλειιήλην 

επίπεδν ζπκκεηέρνληαο ζε ινγνηερληθνχο δηαγσληζκνχο θαη αλζνινγίεο.  

 

Πνχ θηλνχληαη ζήκεξα πνηεηέο φπσο ν Αλδξέαο Παζηειιάο  ε Πίηζα Γαιάδε 

θ.ά.  νη νπνίν κε ην έξγν ηνπο πέξαζαλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα γεληά γξάθνληαο  

εθδίδνληαο θαη ζπκκεηέρνληαο κε ηελ παξνπζία ηνπο ζηε δηαθίλεζε ηδεψλ  

αλειιηπψο; 

 

Πνηεηέο φπσο ν Γηψξγνο Μνξάξεο  ν Αλδξέαο Νενθπηίδεο  πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Αζήλα  ν Λνχεο Πεξεληφο (πνπ μεθίλεζε απφ ηε 

Λεκεζφ θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε Λάξλαθα)  ν Αλδξέαο Μαθξίδεο  ν Κψζηαο 

Μαθξίδεο  ν Μάξηνο Αγαζνθιένπο  ν Υξηζηάθεο Μειίδεο  ν Υξίζηνο Μαπξήο 

θ.ά.  ζπλερίδνπλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη γχξσ απφ κηα αηρκεξή πνίεζε ε νπνία 
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έρεη ηηο αθεηεξίεο ηεο ζηελ πνίεζε δηακαξηπξίαο πνπ μεθίλεζε απφ ην 1960 

θαη ζπλερίδεηαη κε πνιιέο δηαθιαδψζεηο ζήκεξα.  

 

Πνιινί ινγνηέρλεο  αζρνινχληαη κε ηελ ίδηα ηελ πφιε. Ζ Λεκεζφο απνηειεί 

ηελ πεγή ηεο έκπλεπζήο ηνπο. Βξίζθεηαη ζε θεληξηθφ ζεκείν ζηελ πνίεζε  

αιιά θαη ζηελ πεδνγξαθία. Απηή ε ηάζε ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ 

αλάπηπμε πνπ γλψξηζε ε πφιε ηα ηειεπηαία ρξφληα  φπνπ κε ηηο κεγάιεο 

αιιαγέο έθεξαλ ηνπο πνιίηεο πην θνληά ζηελ πφιε. Ζ δεκηνπξγία ηνπ 

Ηζηνξηθνχ Αξρείνπ απφ ην Γήκν Λεκεζνχ θαζψο θαη ην Δπηζηεκνληθφ 

πκπφζην Πξνθνξηθήο Ηζηνξίαο ηεο Λεκεζνχ πνπ δηνξγαλψλεηαη ζηαζεξά 

απφ ην 2005 δίλνπλ ηελ απαξαίηεηε ηζηνξηθή γλψζε  ε νπνία ηξέθεη ηελ 

έκπλεπζε. ' απηφ ην θιίκα αξθεηνί ζπγγξαθείο γξάθνπλ κε πνιιή 

ινγνηερληθφηεηα ηα θείκελά ηνπο. Δλψ αξρηθή πξφζεζε ησλ ζπγγξαθέσλ 

είλαη λα γξάςνπλ βηβιία απηναλαθνξηθφηεηαο  θαηαιήγνπλ ζην λα γξάθνπλ 

βηβιία γηα ηελ ηζηνξία ηεο πφιεο. Ο θάζε ζπγγξαθέαο  κπαίλεη ζε ζπλζήθεο 

θαηαγξαθήο ηεο ηζηνξίαο ηεο Λεκεζνχ. Σν βηβιίν ηνπ Αλδξέα Παζηειιά 

"Μπιε Βαζύ σο Μαύξν", ηεο Μάξζηαο Αιεμάθε "Η Γηθή κνπ Λεκεζόο", ηνπ 

Κίκσλα Υαξαιακπίδε "Κάπνηε ελ Λεκεζώ", ηνπ Κπξηάθνπ Γ. 

Παπαδφπνπινπ  "Ο Αληηζηαπξνθόξνο, Ιζάαθηνο Κνκλελόο" είλαη κφλν 

θάπνηα δείγκαηα απφ απηήλ ηελ ηάζε  ε νπνία ηαπηίδεηαη πιήξσο κε ηε 

κέζνδν ηεο Μηθξντζηνξίαο. Ζ ινγνηερληθφηεηα ησλ θεηκέλσλ απηψλ είλαη 

εκθαλήο.  

 

Θα πξέπεη  επίζεο  λα εμεηάζεη θαλείο ην έξγν εθείλσλ ησλ πξνζθχγσλ 

ινγνηερλψλ πνπ επέιεμαλ αλαγθαζηηθά θαη πξνζσξηλά ηε Λεκεζφ κεηά ηελ 

πξνζθπγνπνίεζή ηνπο σο ρψξν θαηνηθίαο θαη αηελίδνπλ ηηο δηάθνξεο 

γελέηεηξεο ηνπο απφ απφζηαζε. Να ζπκεζνχκε ηνλ Αλδξέα Ολνπθξίνπ  ηελ 

Κιαίξε Αγγειίδνπ  ην Υξηζηφθνξν Κειίξε  ηελ Έιελα Σνπκάδε Ρεκπειίλα  ην 

Γηψξγν Υαξηησλίδε θ.ά.  

 

Τπάξρεη αθφκα κηα θαηεγνξία πνπ δε ζα πξέπεη λα καο δηαθεχγεη. Σα 

ιεγφκελα "βηβιία κηαο ρξήζεο"  θπξίσο ηεο ζχγρξνλεο πεδνγξαθηθήο 

παξαγσγήο  ησλ νπνίσλ ε επηηπρία ηνπο είλαη ηφζν εθήκεξε θαη απηφ ζα 

απνδεηρζεί ζε ιίγα ρξφληα  αθνχ είλαη κάιινλ απίζαλν λα ζπκπεξηιεθζνχλ 
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ζε θάπνηα αλζνινγία. ε δέθα ρξφληα ζα ηα έρνπκε μεράζεη εληειψο. Έηζη  αλ 

αλαδεηήζνπκε ηάζεηο  ζα βξνχκε φηη θπξηαξρεί ην "εχθνιν βηβιίν". Σν 

αλαγλσζηηθφ θνηλφ έρεη κεγαιψζεη αιιά απηφ ην δηεπξπκέλν θνηλφ δελ έρεη 

ινγνηερληθέο απαηηήζεηο. Εεηά ην ξνκάληδν  ηελ εχθνιε ηζηνξία.  

 

Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ζηελ αθκή ηνπο νη Πνιηηηζκηθέο πνπδέο έδεημαλ 

έλα λέν δξφκν πξνζέγγηζεο ηεο ινγνηερλίαο. Ζ άπνςε φηη ε παξαγσγή ελφο 

ινγνηερληθνχ έξγνπ είλαη κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία  ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη απφ 

πνιιέο παξακέηξνπο  θαζψο θαη ε ζηξνθή ηνπ ελδηαθέξνληνο ζηνπο ηξφπνπο 

κε ηνπο νπνίνπο ε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή εμνπζία δηακνξθψλεη ηα ινγνηερληθά 

γνχζηα ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ  έδσζαλ  αλακθηζβήηεηα  κηα λέα πξννπηηθή 

ζηε ινγνηερληθή θξηηηθή. Δμάιινπ  ππήξμε  σο έλα κεγάιν βαζκφ αλαγθαία ε 

ακθηζβήηεζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ινγνηερληθνχ θαλφλα  ν νπνίνο κέζσ ηνπ 

απνθιεηζκνχ θαη ηεο απφξξηςεο πεξηζσξηνπνίεζε ζεκαληηθά ινγνηερληθά έξγα  

θαζνξίδνληαο ην ινγνηερληθφ γνχζην θάζε επνρήο ζχκθσλα κε ηελ θπξίαξρε 

ηδενινγία. Απφ ηελ άιιε κεξηά φκσο ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη νη 

ππεξβνιέο θαη νη αληηθάζεηο ζηηο νπνίεο νδεγήζεθαλ νη πνιηηηζκηθέο ζεσξίεο  

ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα  είραλ σο απνηέιεζκα φρη κφλν ηελ ακθηζβήηεζε 

ηεο κεγάιεο ινγνηερληθήο παξάδνζεο  αιιά  ην ρεηξφηεξν  ηελ 

πεξηζσξηνπνίεζή ηεο.  

 

Απηφ είλαη έλα δήηεκα ην νπνίν ζα πξέπεη λα καο απαζρνιήζεη γηα πνιινχο 

ιφγνπο. Αλαθέξσ ελδεηθηηθά ηνπο πην ζεκαληηθνχο: 

 

Πξψη' απ' φια  ε θαηάξγεζε ηνπ ινγνηερληθνχ θαλφλα έρεη θαη κηαλ άιιε 

πιεπξά  αξλεηηθή. Ο θαλφλαο είλαη  ίζσο  ην κνλαδηθφ κέζν ζπζηεκαηηθήο 

ηαμηλφκεζεο ησλ θεηκέλσλ  ινγνηερληθψλ ή κε  κέζα ζην ηζηνξηθφ γίγλεζζαη. 

Αθφκε θη αλ ηνλ θαηαξγήζνπκε  αλαπφθεπθηα ζα νδεγεζνχκε ζηε δεκηνπξγία 

θάπνηνπ άιινπ θαλφλα  ν νπνίνο ζα εθθξάδεη  ίζσο  δηαθνξεηηθέο ηδενινγηθέο 

επηινγέο  ζα ζηεξίδεηαη  φκσο  θαη απηφο ζηε ινγηθή ηεο επηινγήο θαη ηνπ 

απνθιεηζκνχ. ζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο ινγνηερληθήο αμίαο  δελ 

ηζρπξηδφκαζηε φηη ε ινγνηερληθή αμία είλαη θάπνηα κεηαθπζηθή ηδηφηεηα ηνπ 

ινγνηερληθνχ έξγνπ. Γελ κπνξνχκε φκσο λα ηζρπξηζηνχκε φηη είλαη κφλν κηα 

ππνθεηκεληθή θαηαζθεπή.  
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Αλ επηρεηξνχζακε λα δνχκε ην δήηεκα δηαιεθηηθά  ζα ιέγακε φηη ε 

ινγνηερληθή αμία είλαη πξντφλ ησλ ηζηνξηθψλ ζρέζεσλ πνπ δηακνξθψλνληαη 

αλάκεζα ζην ινγνηερληθφ έξγν θαη ηνπο αλαγλψζηεο δηαθνξεηηθψλ επνρψλ. 

ηαλ έλα ινγνηερληθφ έξγν κηαο ζπγθεθξηκέλεο επνρήο θαηνξζψλεη λα 

αληαπνθξηζεί ζηνλ ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ νξίδνληα αλαγλσζηψλ άιισλ 

επνρψλ  ζεκαίλεη φηη ε ινγνηερληθή ηνπ αμία θαηνρπξψλεηαη ηζηνξηθά θαη  σο 

έλα κεγάιν βαζκφ  αληηθεκελνπνηείηαη. Αλ ε ινγνηερληθή θξηηηθή αγλνήζεη ηε 

δηαιεθηηθή ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζην παξειζφλ θαη ην παξφλ  κηα 

ζρέζε ε νπνία θαζνξίδεη ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο ινγνηερλίαο  ε 

πεξηζσξηνπνίεζε ηεο ινγνηερληθήο παξάδνζεο δε ζα είλαη ε κνλαδηθή 

απψιεηα. Σαπηφρξνλα  ζα ραζεί θαη θάηη άιιν  ίζσο πην ζεκαληηθφ: ε 

ηθαλφηεηά καο λα δηακνξθψζνπκε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα  γηα λα ζηεξίμνπκε 

ηηο αμηνινγηθέο καο θξίζεηο.  

 

Ζ Λεκεζφο απνηειεί ζήκεξα έλα ηεξάζηην πνιηηηζκηθφ εξγαζηήξη  φπνπ νη 

ηέρλεο γεληθά (ζχγρξνλνο ρνξφο  κνπζηθή  εηθαζηηθά) θαη ε ινγνηερλία 

ηδηαίηεξα βξίζθνληαη ζε έμαξζε ζήκεξα απαληψληαο ζε πνιιέο πξνθιήζεηο. 

Δκείο  απιψο πξνζπαζήζακε λα θαηαγξάςνπκε θάπνηεο απφ ηηο ηάζεηο θαη 

ηα πεδία πνπ θαίλεηαη φηη θέξλνπλ θάηη.  
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Αλδξέαο Α. Μαθξίδεο 

 

Ο ΤΠΔΡΡΔΑ ΛΗΜΟ ΣΖΝ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΠΟΗΖΖ 

 

 

Ζ Νεφηεξε Κππξηαθή Λνγνηερλία αξρίδεη ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα  πεξίπνπ 

κε ηελ έλαξμε ηεο Αγγινθξαηίαο. Παξά ηηο θάπνηεο επξσπατθέο επηδξάζεηο έρεη 

θαζαξά ειιεληθφ ραξαθηήξα θαη αθνινπζεί ηα αληίζηνηρα ξεχκαηα ηνπ ιπξηζκνχ 

θαη ηεο Αζελατθήο ρνιήο  ζε κηα κνξθηθή έθθξαζε  πνπ ηε δηαθξίλνπλ ζαθψο 

ηα ηδηαίηεξα ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Αθφκε βαξχηεξε είλαη ε ζθξαγίδα ηεο 

ειιεληθήο απζεληηθφηεηαο ζηε δηαιεθηηθή καο πνίεζε. Ο Βαζίιεο Μηραειίδεο θαη 

ν Γεκήηξεο Ληπέξηεο εμαξθνχλ γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο άπνςεο απηήο.  

 

Χο αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο επξχηεξεο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο ε θππξηαθή 

δεκηνπξγία δέρεηαη εμ Διιάδνο ηηο επηδξάζεηο φισλ ησλ ζρνιψλ  ησλ 

ηερλνηξνπηψλ θαη ησλ κεγάισλ πξνζσπηθνηήησλ ηεο πνίεζεο θαη ηεο 

πεδνγξαθίαο. νισκφο  Κάιβνο  Λπξηθνί (Κ. Οπξάλεο  Μ. Μαιαθάζεο  

ηθειηαλφο  Καβάθεο θ.η.ι.). Καη' αλάινγν ηξφπν ζηελ Κχπξν έθζαζε θαη ν 

απφερνο ηνπ Τπεξξεαιηζκνχ  κέζσ θπξίσο ησλ Κππξίσλ θνηηεηψλ  πνπ 

ζπνχδαδαλ ζηελ Αζήλα  θαη ηεο δεκνζηνγξαθίαο.  

 

ηελ Διιάδα ην πξψην Τπεξξεαιηζηηθφ δξψκελν πξαγκαηνπνηείηαη ζηα 

1931. Ο λεαξφο Γεκήηξεο Μεληδέινο δεκνζηεχεη ζην "Λφγν" ηε κηθξή κειέηε 

ηνπ "Ο Τπεξξεαιηζκφο θαη νη ηάζεηο ηνπ". Σν επφκελν βήκα αθνινπζεί ηέζζεξα 

ρξφληα αξγφηεξα  φηαλ ν Αλδξέαο Δκπεηξηθφο δίλεη δηάιεμε γηα ηνλ 

Τπεξξεαιηζκφ ζηε "Λέζρε θαιιηηερλψλ  ην "ΑΣΔΛΗΔ"". Σελ ίδηα ρξνληά  1935  ν 

Οδπζζέαο Διχηεο δεκνζηεχεη ηα πξψηα ηνπ πνηήκαηα θαη κεηαθξάδεη γηα πξψηε 

θνξά Διπάξ. Σν 1936 δεκνζηεχεηαη ην ηέηαξην θπιιάδην ηνπ Ν. Καιακάξε "Σν 

ζπκβφιαην κε ηνπο δαίκνλεο" θαη ηνλ ίδην ρξφλν νξγαλψλεηαη ζην ζπίηη ηνπ 

Δκπεηξηθνχ ε πξψηε Γηεζλήο Τπεξξεαιηζηηθή Έθζεζε ησλ Αζελψλ. Σν 1938 ν 

Τπεξξεαιηζκφο απνηππψλεη έληνλα ηε ζθξαγίδα ηνπ  κε ηελ έθδνζε ηεο 

πξψηεο ακηγνχο ππεξξεαιηζηηθήο ζπιινγήο ηνπ Νίθνπ Δγγνλφπνπινπ "Με 
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νκηιείηε εηο ηνλ νδεγφλ"  θαη ην 1939 εγθαηληάδεηαη θαη ε πξψηε αηνκηθή 

ππεξξεαιηζηηθή έθζεζε δσγξαθηθήο ηνπ. Σν 1938 ν νίθνο "Γθνβφζηε" 

θπθινθνξεί ην βηβιίν "Υπεξξεαιηζκόο Α'"  κε απνζπάζκαηα απφ ην 

Μαληθέζην ηνπ 1924 θαη κεηαθξάζεηο θεηκέλσλ ηνπ Breton  ηνπ Crevel  ηνπ 

Dali  ηνπ Benjamin Peret  ηνπ Tristan Tzara θ.ά.  

 

Ζ εκθάληζε ηνπ Τπεξξεαιηζκνχ ζηελ Αζήλα πξνθαιεί κέγα ζθάλδαιν. Οη 

αληηδξάζεηο είλαη νξγίισο αξλεηηθέο θαη απαμησηηθέο. ρεδφλ φινη 

αληηιακβάλνληαη ηνλ Τπεξξεαιηζκφ σο κηα λενκνδίηηθε ηξέιια  αλίθαλσλ ή 

αλεπαξθψλ πνηεηψλ θαη θαιιηηερλψλ  πνπ επηρεηξεί λα επηβάιεη ηελ 

αζπλαξηεζία ζηελ πνίεζε  ηελ πεδνγξαθία θαη ηηο ηέρλεο  εθδηψθνληαο ηε 

ιεπηνπξγεκέλε πνηεηηθή ηνπ ιπξηζκνχ θαη ηελ θαιαηζζεζία ησλ ηερλψλ. Σα 

πεξηνδηθά θαη νη εθεκεξίδεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '30 βξίζνπλ απφ άξζξα θαη 

ζρφιηα  πνπ ριεπάδνπλ θαη ζαξθάδνπλ ηνπο Τπεξξεαιηζηέο  ν Δκπεηξηθφο θαη 

ν Δγγνλφπνπινο γίλνληαη πεξηγέιαζηνη  εκπαηδφκελνη θαζεκεξηλψο.  

 

Σα ινγνηερληθά πεξηνδηθά  πξσηνζηαηνχζεο ηεο "Νέαο Δζηίαο" επηδίδνληαη 

ζηνλ πξνπειαθηζκφ θαη ηε δηαπφκπεπζε ησλ ππεξξεαιηζηψλ. Σν πεξηνδηθφ 

"Δβδνκάο" θαζηεξψλεη ηηο αξρέο ηνπ 1938 ζηήιε δηαθσκψδεζεο ηεο 

ππεξξεαιηζηηθήο πνίεζεο. Γεκνζηεχνληαη αζπλαξηεζίεο πνπ αλαθέξνληαη σο 

πνηήκαηα ηνπ Δκπεηξηθνχ  κε ηίηινπο  φπσο: "Σν ηεγάληζκα ηνπ 

παξειζφληνο"  "Σν πεπξσκέλν ηεο παηάηαο"  "Ζ κειαγρνιία ηνπ 

θνινθπζφθνξθα"  "Γηανχξηηα θαη ζπλεηδήζεηο". Λφγηνη  θξηηηθνί θαη εμέρνληεο 

πνηεηέο είλαη αξλεηηθνί θαη πνιινί κεηέρνπλ ζηνλ επηειηζκφ ηνπ 

Τπεξξεαιηζκνχ. Ο ίδηνο ν Δκπεηξηθφο ιέεη θάπνπ φηη ν Καηζίκπαιεο "ήην 

ηφηε θαηά" θαη ν Καξαληψλεο επηθπιαθηηθφο. κσο ην ξεθφξ θάζε 

απζαηξεζίαο  θαηέρεη ε "Νέα Δζηία"  ε ριεχε ππεξβαίλεη θάζε φξην. Με 

θαηαζθεπέο πνηεηηθψλ αζπλαξηηψλ ριεπάδνληαη νη ππεξξεαιηζηέο  ελψ ζηνλ 

εκπαηγκφ κεηέρνπλ θαη ζεκαληηθνί πνηεηέο.  

 

Αλψλπκνο ζηηρνπιφθνο γξάθεη γηα ηνλ Δγγνλφπνπιν: 

 

ηνλ θίινλ Δγγνλφπνπινλ  ηνλ πνηεηήλ εθείλνλ 

ζνλέηησλ αθαηάιεπησλ θαζψο θαη επηθηλδχλσλ 

εθ' φζνλ νη εκπλεχζεηο ηνπ δε βξίζθνλη' ελ πθέζεη 
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  κ' αθάληαζηε ραξά 

  πξνζθέξεη κίαλ ζέζηλ 

ζηελ θιηληθή ηνπ δφθηνξνο Μηράιε Καηζαξά 

 

 

Πην επηζεηηθφο θαη πηθξφρνινο παξνπζηάδεηαη ν Ναπνιέσλ Λαπαζηψηεο. 

Γξάθεη ζηε "Νέα Δζηία" ην 1938  ην αθφινπζν δηαθσκσδηζηηθφ πνίεκα  κε ηίηιν: 

ΟΝΔΣΟ ΤΠΔΡΡΔΑΛΗΣΗΚΟ - ΒΑΟ  ΓΑΟ  ΓΑΟ  πνπ δήζελ ηνπ ππαγφξεπζε ην 

μεζεθσκέλν ππνζπλείδεηφ ηνπ.   

 

Εηλψληαο απνβίδνλν ζαβίλη  

θη' απνλίβσληαο εξνκηδαιηφ  

θνπκάληζα ην βίξν ηνπ ιαβίλη   

κε ζάβαιν γηδέλη ηνπ ζαιηφ.  

 

Κη' αλέδνληαο ελ' άθνλν ιαβίκη  

πνπ ξαγαδνζαινχζε ηνλ αιηφ  

ζηλέξσζα ηνλ άβν ηνπ ξαβίλη  

ζ'ελ'άθαξν δακέληθν ξαιηφ! 

 

νπβέξνδα ζη΄αιίθνπα ζνπλέθηα 

κέζ' ζη' άιηλα πνπ δελ εζηβνλεί  

βαξίισζα η' αθίκνλα θνπλέθηα   

 

θαη ιαδακπνζαιψληαο ηελ νλή  

θαξάκπσζα ην βνχιηλν δηξάλη  

ζαλ άιηθν ηνπλέζη πνπ θηξάλεη... 

 

 

Αλάινγνο  αλ φρη θαη ρεηξφηεξνο  ππήξμελ ν εκπαηγκφο  κε ηνλ νπνίνλ 

ππνδέρζεθαλ ηα έληππα  νη θξηηηθνί θαη νη παιαηνί πνηεηέο ηνλ Τπεξξεαιηζκφ 

ζηελ Κχπξν. Σν λέν θίλεκα εκθαλίζζεθε σο κηα έμαξζε παξαινγηζκνχ  σο έλα 

θαξαγθηνδηιίθη γεινηφηεηαο. Οη ππεξξεαιηζηηθέο ζπιινγέο θαη εθζέζεηο επέζπξαλ 

ηελ απνδνθηκαζίαλ φισλ θαη αμηνπνηήζεθαλ σο ζαπκάζηεο επθαηξίεο εηξσληθήο 

κεγαινζηνκίαο θαη ρηνπκνξηζηηθήο εθηφλσζεο. Γεκνζηνγξαθίζθνη ηεο θαθηάο 

ψξαο θαη πνηεηίζθνη λάλνη λφκηζαλ φηη θέξδηζαλ αλάζηεκα  φζν ρπδαηφηεξα 

ειεεηλνινγνχζαλ ηνλ Τπεξξεαιηζκφ. ηηο 13 Γεθεκβξίνπ 1938 ζηελ εθεκεξίδα 

"Υξφλνο" δεκνζηεχεηαη αληαπφθξηζε απφ ην Παξίζη  πνπ πεξηέγξαθε ελ πιήξε 
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εηξσλεία ηελ εθεί Έθζεζε Τπεξξεαιηζηψλ. Γξηκχηαηνο πνιέκηνο ηνπ 

Τπεξξεαιηζκνχ αλεδείρζε θαη ν Σεχθξνο Αλζίαο. Ο νζηαιηζηηθφο Ρεαιηζκφο 

ηνπ δελ κπνξνχζε λα αλερζεί ηελ ππεξξεαιηζηηθή έθθξαζε. ε θείκελφ ηνπ 

ζηελ "Διεπζεξία" (16 Μαξηίνπ 1938) βξίζθνπκε θαη ηνπο εμήο 

ραξαθηεξηζκνχο ηνπ γηα ηνλ Τπεξξεαιηζκφ: "λέα θαιιηηερληθή ιφμα"  "ζηνλ 

θπθεψλα ηεο πλεπκαηηθήο απηήο απνραιίλσζεο"  "αθήλνπλ αζπγθίλεηνλ ηνλ 

θάζε ηζνξξνπεκέλν άλζξσπν" θ.ά.  

 

Σν 1939 ε "Διεπζεξία" εμαπνιχεη ζθνδξή επίζεζε ελαληίνλ ηνπ 

Τπεξξεαιηζκνχ. Ο Κ. Καζηξηλφο ζην θχιιν ηεο 7εο Μαΐνπ θαηαθέξεηαη 

αζχζηνια ελαληίνλ ησλ ππεξξεαιηζηψλ  ρσξίο λα θείδεηαη ζθαηψλ θαη 

ρπδαίσλ ραξαθηεξηζκψλ  φπσο: "ε ζνπξξεαιηζηηθή θπιιφμεξα"  "αθνχ 

θαθνπνίεζε ηελ πνίεζε πξνζβάιιεη ηψξα θαη ηελ πεδνγξαθίαλ". Οη θεξαπλνί 

ηνπ Καζηξηλνχ εθηνμεχνληαη ελάληηα ζην "φιν ηνπ Φίγθαξν" ηνπ θαξίκπα. 

Σελ ίδηα επνρή ζηελ "Πξσία" δεκνζηεχνληαη ζθνδξέο ινγνκαρίεο γηα ηνλ 

Τπεξξεαιηζκφ.  

 

Ζ αζχγγλσζηε απηή αληίδξαζε θαη δαηκνλνπνίεζε ηνπ ππεξξεαιηζκνχ  ε 

ηαχηεζή ηνπ κε ηε ζρηδνθξέλεηα θαη ηελ πνηεηηθή ακαξηία είρε νπσζδήπνηε 

αλεμέιεγθηεο ζπλέπεηεο. Καηαηξφκαμε ηνπο πνηεηέο  θπξίσο ηνπο λένπο  πνπ 

ιφγσ επαλαζηαηηζκνχ ζα κπνξνχζαλ λα ζηξαθνχλ  πξνο ηε λέα απηή 

έθθξαζε  ελψ απνζάξξπλε θαη απψζεζε ηνπο κειεηεηέο  θξηηηθνχ θαη άιινπο 

απφ ηε κειέηε ηνπ θηλήκαηνο θαη ηελ αθνκνίσζή ηνπ. Αζθαιψο νπδείο 

ελδηαθεξφηαλ λα ζπαηαιά ην ρξφλν ηνπ  αλαςειαθψληαο έλα ακάξηεκα ή 

κηα θνηλψο νκνινγνχκελε παξάλνηα.  

 

πσο ήηαλ θπζηθφ ε ζηάζε απηή επέθεξε ζνβαξφηαηα απνηειέζκαηα: 

Άγλνηα ηεο βαζχηεξεο γλψζεο ηεο νπζίαο θαη ηεο θηινζνθίαο ηνπ 

Τπεξξεαιηζκνχ.  

Απαξάδεθηε αλεπάξθεηα ησλ θξηηηθψλ θαη ησλ κειεηεηψλ ζρεηηθά κε ηνλ 

Τπεξξεαιηζκφ. 

Απαξέζθεηα  θφβνο θαη απνζηξνθή  ζρεδφλ ζπλνιηθή  ησλ πνηεηψλ πξνο 

ηνλ Τπεξξεαιηζκφ  κε απνηέιεζκα ε θππξηαθή πνίεζε λα κελ έρεη απζεληηθφ 

εθπξφζσπν ζην ρψξν ηνπ Τπεξξεαιηζκνχ πξν ηνπ 1940  αιιά θαη κεηά.  
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Κσκηθνηξαγηθή ζπλέπεηα ηεο ηξαγηθήο αλεπάξθεηαο ησλ θξηηηθψλ ηεο επνρήο 

ήηαλ ε νκφζπκε αλαθήξπμε ηνπ Νίθνπ Βξαρίκε θαη ηνπ Μάλνπ Κξάιε  ηνπ 

πξψηνπ ζηελ πεδνγξαθία θαη ηνπ δεπηέξνπ ζηελ πνίεζε σο ππεξξεαιηζηψλ. 

Αμηφινγνη  θαηά ηα άιια  θξηηηθνί  φπσο ν Π. Σαιηαδψξνο  ν Γ. Γεκεηξηάδεο  ν 

Άληεο Πεξλάξεο  ν Κψζηαο Πξνπζήο  θ.ά. πνιηηνγξάθεζαλ απφ θξηθηή πιάλε 

ηνλ πεδνγξάθν Νίθν Βξαρίκε θαη ηνλ πνηεηή Μάλν Κξάιε σο εθπξνζψπνπο ηνπ 

ππεξξεαιηζκνχ ζηελ Κχπξν.  

 

Ο Κξάιεο κε ηνλ πνηεηηθφ πξννδεπηηζκφ  πνπ ην δηαθαηείρε  είρε βεβαίσο 

επεξεαζζεί ζνβαξά απφ ηε κνληέξλα γξαθή ησλ ππεξξεαιηζηψλ  ζηηο πξψηεο 

δχν ζπιινγέο ηνπ "Σαμίδη ζηε γπκλή ρξνληά" (1936)  θαη "Φζηλφπσξν ζηελ 

Κφιαζε" (1938)  θαη έδσζε σξαίνπο ππεξξεαιηζηηθνχο ζηίρνπο  φπσο: "ην 

γπκλφ ηνλ θήπν έρεη θσιηάζεη / κηα δεηιή θαιάκηλε θινγέξα"  "θη είρε ζηε λεηφηε 

ηνπ ρξπζά θνκςά ξνιφγηα"  "έλα καληήιη ρξπζά θνγρχιηα" θ.ά. πλνιηθά βέβαηα 

δελ ήηαλ ππεξξεαιηζηηθήο νχηε θακηά ζπιινγή ηνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

ηέηνηα.  

 

Ο Βξαρίκεο απφ ηελ άιιε δελ έρεη θακηάλ απνιχησο ζρέζε κε ηνλ 

Τπεξξεαιηζκφ. Οη θξηηηθνί δηαβάδνληαο ηελ εμαίξεηε λνπβέιια ηνπ "Ο 

άγλσζηνο"  ζπγρχζαλε ηνλ ππαξμηαθφ ιφγν ηνπ Βξαρίκε  πνπ δνκείηαη πάλσ 

ζηελ εζσηεξηθή αλαδήηεζε θαη ηνλ θαθθηθφ εθηάιηε  κε ηνλ ππεξξεαιηζηηθφ 

ιφγν  πνπ δίλεηαη εληειψο δηαθνξεηηθά κε εηεξφθιεηα ζηνηρεία θαη 

απνδνκεκέλνπο κχζνπο.  

 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα  ηελ πξψηε απφπεηξα ππεξξεαιηζηηθήο γξαθήο ζηελ 

Κχπξν εθπξνζσπεί ν Κψζηαο Λαβίζεο. Σν Ννέκβξην ηνπ 1938  αθξηβψο ηελ 

πεξίνδν ηεο ππεξξεαιηζηηθήο "επαλάζηαζεο" ζηελ Διιάδα  δεκνζηεχεη ζηελ 

εθεκεξίδα ηεο Λεκεζνχ  "Παξαηεξεηήο" πνηήκαηα αθάησλ απφ ηνλ ηίηιν 

"ΤΡΡΔΑΛΗΣΗΚΖ ΠΟΗΖΖ"  αλαθνηλψλνληαο παξάιιεια φηη απηά άλεθαλ ζηε 

ζπιινγή ηνπ "Γπλάκεηο απφ ηνλ άλεκν". Πξφθεηηαη πεξί ακηγνχο 

ππεξξεαιηζηηθήο πνίεζεο πνπ δείρλεη φηη ν Λαβίζεο ήηαλ ν πξψηνο  πνπ 

αληειήθζε ηνλ ππεξξεαιηζκφ. Γηαβάδσ έλα απφ ηα πνηήκαηα ηνπ Λαβίζε  κε 

ηίηιν "πκπηψζεηο θαη κε"  
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 Δζψζε ην θαλάξη απ' ηνλ θίλδπλν 

 θη απφδξαζαλ ηα γπαιηά ηνπ κχσπνο.  

 Σν ζείζηξν ζπλψδεπζε ην ηξίρσκα ηνπ γάηνπ 

 θηχπεζελ ε παιάκε λεπξηαζκέλε 

 έγηλε ρσιή κεηάδνζηο 

 ζην αλαηνιηθφ πφδη ηνπ μεθνχκπσηνπ ηξαπεδηνχ 

 θη ν κεραληθφο εγέιαζε  

 θαη ην γέιηνλ έθνςε ην ρέξη ηνπ.  

 Ση ψκνξθε πνπ είλαη ε λνζνθφκα! 

 

Έθδειε ε απνδφκεζε θαη ν θαηαθεξκαηηζκφο ηνπ κχζνπ  ζαθείο νη 

εηεξνγελείο ζπδεχμεηο θαη ε δνθηκή ζηελ απηφκαηε γξαθή. Ζ ππεξξεαιηζηηθή 

ζπιινγή ηνπ Λαβίζε νπδέπνηε θπθινθφξεζε θαη πνιχ γξήγνξα ν πνηεηήο 

εγθαηέιεηςε ηνλ ππεξξεαιηζκφ θαη επέζηξεςε ζηελ παξαδεδεγκέλε πνίεζε.  

 

ηνλ Τπεξξεαιηζκφ ηνπνζεηήζεθε απφ πνιινχο θαη ε πνηεηηθή ζπιινγή 

ηνπ Λψξνπ Φαληάμε "Γηζύξακβνο ηεο κεισδνπιάληαρηεο άξπαο" (1931). 

Έζθαιιαλ θαη πάιηλ. Σα πνηήκαηα ηεο ζπιινγήο αλήθνπλ ζην "ζπκβνιηζκφ" 

έρνληαο θαη θάπνηεο εμάξζεηο λεσηεξηθήο γξαθήο  νπδεκία φκσο ζπγγέλεηα 

κε ηνλ Τπεξξεαιηζκφ. Αληίζεηα κε δχν πνηήκαηά ηνπ  πνπ πεξηέρνληαη ζηελ 

πνηεηηθή ηνπ ζπιινγή "Σν ρξνληθφ κηαο δσήο" (1966) ν ίδηνο ν Λ. Φαληάδεο 

ινηδνξεί θαη εηξσλεχεηαη ηνλ ππεξξεαιηζκφ. Δίλαη ηα πνηήκαηα "ηηρφπινθνο" 

θαη "νπξξεαιηζηήο". Λέεη ζην δεχηεξν:  

 

 "ηα θξαζηηθά ηνπ επξήκαηα μεπέξαζαλ θαη ηα άθξα.  

 ηβπιιηθφο ζρεδηαζηήο εηθφλσλ γιπθαλάιαησλ 

 δελ ηνλ απνθξππηνγξαθεί θαη ε πην ζνθή θαιάθξα"  

 

Μεηά ην 1940  φηαλ πηα έρεη θνπάζεη ν αληηππεξξεαιηζηηθφο ζφξπβνο θαη 

σο έλα βαζκφ ν ππεξξεαιηζκφο έρεη θαηαθέξεη λα επηβηψζεη θαη επηβιεζεί  

καιαθψλεη πηα θαη ε θαηαθξαπγή ελαληίνλ ηνπ ζηελ Κχπξν θαη πνιινί 

πνηεηέο  ρσξίο λα πξνζρσξνχλ ζ' απηφλ  πηνζεηνχλ ηηο πξνηάζεηο ηνπ  

θπξίσο ζηα επξχηεξα πιαίζηα ηνπ κνληεξληζκνχ. Ηδηαίηεξε ψζεζε ζηελ 

απνδνρή θαη πξφζιεςε επηδξάζεσλ δίλεη ελ ζπλερεία  ε θαηαμίσζε θαη 

αλαγλψξηζε θνξπθαίσλ πνηεηψλ  Διχηεο  εθέξεο  Ρίηζνο θ.ά  νη νπνίνη  αλ 
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θαη δελ ήζαλ ακηγψο ππεξξεαιηζηέο ρξεζηκνπνίεζαλ αξθνχλησο ην 

ππεξξεαιηζηηθφ ζηνηρείν.  

 

ηε Μεηαπνιεκηθή Κχπξν παξαηεξείηαη ζαθψο κηα απνθφιιεζε απφ ην 

Ναηνπξαιηζκφ  ην Λπξηζκφ θαη ηηο παιαηφηεξεο κνξθέο πνηεηηθήο έθθξαζεο θαη 

κηα έληαμε ησλ δεκηνπξγψλ ζηε λεσηεξηθή πνίεζε  πνπ θάπνηε θζάλεη θαη σο 

ηνλ ππεξξεαιηζκφ. Ζ ππεξξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε πξαγκαηψλεηαη σο δάλεην γηα 

ηνλ επηδεηνχκελν κνληεξληζκφ  σο εμσξατζηηθφο λεσηεξηζκφο  δηαθνζκεηηθφ 

ζηνηρείν  θάπνηε θαη ελζπλείδεηα σο ππέξβαζε ησλ ζηίρσλ πξνο ην 

εμσπξαγκαηηθφ  φκσο πνηέ δελ επεθηείλεηαη ζηε δηάζηαζε ηεο επαλαζηαηηθήο 

κεηαξξχζκηζεο θαη ηεο ζπλνιηθήο πηνζέηεζεο. Δλ νιίγνηο ζηηο πξψηεο 

κεηαπνιεκηθέο δεθαεηίεο ε Κχπξνο δελ αλέδεημε θαλέλα γλήζην εθπξφζσπν ηνπ 

Τπεξξεαιηζκνχ.  

 

Απφ ηνπο γνλίκσο επεξεαζζέληεο αμηφινγεο πεξηπηψζεηο είλαη: ν Κψζηαο 

Μφληεο  θπξίσο ζηα "Γξάκκαηα ζηε Μεηέξα"  αιιά θαη ζπνξαδηθά ζηηο "ηηγκέο" 

θαη ζηα "πκπιεξψκαηα ησλ ζηηγκψλ". Ο Παληειήο Μεραληθφο ζπλδέεη ηε 

ζθιεξή ξεαιηζηηθή γξαθή ηνπ κε ην πκβνιηζκφ θαη ηελ ππεξξεαιηζηηθή 

εηθνλνπνηία: "Φηιψ θάζε πξσί ην ζθειεηφ ηεο αράξαο"  "θη έλαο ζαηαλάο 

ριηκηληξίδνληαο θαηξαθπιάεη πνιχρξσκνο". Ζ Πίηζα Γαιάδε  πνπ εθπξνζσπεί 

ηελ ελζπλείδεηε πξφζιεςε ππεξξαειηζηηθψλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ θαη θαηά ηε 

γλψκε κνπ ηε ζεκαληηθφηεξε πεξίπησζε ππεξξεαιηζηηθήο αμηνπνίεζεο  θπξίσο 

ζηηο πξψηεο ζπιινγέο ηεο: "Υπλνπαηδεία" (1978), "Η αδειθή ηνπ Αιέμαλδξνπ" 

(....) 

 

Ζ Γαιάδε απνηειεί  ίζσο  ηελ πην αμηφινγε πεξίπησζε πξνζρψξεζεο ζην 

Μνληεξληζκφ  κε πξφηππα: ηνλ Σ.. Έιηνη  ην εθέξε  ηνλ Διχηε  ηελ Διέλε 

Βαθαιψ. Βάζεη ηνχηνπ  θαηά ηηο λεσηεξηθέο ηεο πξαγκαηψζεηο αθνκνηψλεη θαη 

θαληαηεξέο ζηηγκέο ππεξξεαιηζκνχ.  

 

"Υεξζαία γαζηεξφπνδα / χζηεξα απφ λεξνπνληή / ηξππνχλ ην ρφξην / ηξνρηέο 

Γαίδαινπ" 
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¨"ζηηο θξαπγέο ησλ ζάκλσλ"  "Κακπάλαο απιαθηέο θξάδνληαη απφ 

αγξηφρνξηα"  "ηελ ακθίβηα θξαπγή ιεπηεξψλνληαο" θ.η.ι.  

 

Ο Κψζηαο Βαζηιείνπ  είλαη κηα απφ ηηο θππξηαθέο πνηεηηθέο κνξθέο  πνπ 

πεξλά ηε δηαρσξηζηηθή γξακκή θαη εηζέξρεηαη ζηα φξηα ηνπ Τπεξξεαιηζκνχ: 

"ηελ νκθαισηή αζπίδα πνπ ιηθληδφηαλ ζηα θχκαηα"  "... ζε κηα ζάιαζζα 

απφ πξάζηλα επίζεηα"  "θη ελψ θξάηαγε θισλάξη ρηφλη ζηελ παιάκε ηνπ" θ.ά.  

 

Αμηνζεκείσηε πεξίπησζε πνηεηηθψλ πξνζιήςεσλ είλαη θαη ν Αλδξέαο 

Πνδειαηάο  ε κνλαδηθή  λνκίδσ  πεξίπησζε δηαιεθηηθνχ δεκηνπξγνχ  πνπ 

ελζσκαηψλεη ππεξξεαιηζηηθά ζηνηρεία. Σα πνηήκαηά ηνπ  ρηνπκνξηζηηθά θαη 

δηδαθηηθά  θηλνχκελα ζε έλα Αηζψπην χθνο  ζπληίζεηαη αμηνπνηψληαο 

παξάιιεια ππεξξεαιηζηηθέο εηθφλεο θαη ζηίρνπο  δεκηνπξγψληαο 

πεξηζζφηεξν  ππεξξεαιηζηθή δηάζεζε ζηνλ ηνίρν ηνπ.  

 

Σδηαη πάλσ ζην ζηαζηάξηζκαλ 

πνπ άθνπζελ ην κάζηξνλ ηνπ 

"Κνξθέ  ην λνπλ ζνπ ζηε δνπιεηά 

γηαηί ελ λα ζε βξάζσ". 

Δγέκσζε ηα ιάζηηρα 

Σ' απηνθηλήηνπ ελφο θθηνθηέ 

αληί αέξαλ  γξάζν. 

(Ο θθηνθηέο ν αράπαξνο) 

 

Δχξσζηε πεξίπησζε λεσηεξηθήο θαη ελ πνιινίο ππεξξεαιηζηηθήο γξαθήο 

είλαη ν Γηψξγνο Μνξάξεο. ηηο πνηεηηθέο ζπιινγέο ηνπ "Σπλαλαζηξνθέο ηεο 

ζησπήο", θαη "Άλζε ξάκλνπ", νκνινγνπκέλσο ςεινχ πνηεηηθνχ βάξνπο. ηα 

ζηνηρεία ηνπ παξαιφγνπ  ζηα νλεηξνθαληαζηαθά ζθεληθά  ζηνπο πνιιαπινχο 

ζπκβνιηζκνχο θαη ζηα βαζπζηφραζηα λνήκαηα ηνπ Γ. Μνξάξε ζπλπθαίλνληαη 

εθξεθηηθνί ππεξξεαιηζηηθνί ζηίρνη  πνπ γνληκνπνηνχλ θαη δηακνξθψλνπλ ην 

θάζε πνίεκα  πξνζδίδνληαο  ρσξίο λα είλαη  ηελ αίζζεζε ηνπ 

ππεξξεαιηζκνχ. Έλα δείγκα: "Γηάξξεμε"  

 

Πνιινί άιινη πνηεηέο  πνπ πξνζρψξεζαλ ζηε ζρνιή ηεο λεσηεξηθήο 

πνίεζεο  είηε ζπλνιηθά  είηε ελ κέξεη θαη αληειήθζεζαλ ηηο καγηθέο δηαζηάζεηο 

ηνπ ππεξξεαιηζκνχ  θξαηνχλ ζηελή επηθνηλσλία κ' απηφλ  αληιψληαο δηαξθψο 
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ζηνηρεία  ηα νπνία επελδχνπλ ζηελ πνίεζή ηνπο. Μεξηθνί απ' απηνχο είλαη: ν 

Κπξηάθνο Υαξαιακπίδεο  ν Αλδξέαο Υξηζηνθνξίδεο  ε Νάζα Παηαπίνπ  ν 

Γηάλλεο Παπαδφπνπινο θ.ά.  

 

ηε κεηά ηελ Δηζβνιή πνηεηηθή επνρή ν ππεξξεαιηζκφο έρεη πηα 

"λνκηκνπνηεζεί" θαη ζπκπνξεχεηαη κε ην κνληεξληζκφ  φρη πηα σο αίξεζε  αιιά 

σο θαζηεξσκέλε κνξθή ηέρλεο. Οη λεψηεξνη Κχπξηνη πνηεηέο ελεκεξσκέλνη 

πιένλ επαξθψο πξνζεγγίδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ππεξξεαιηζηηθή πξφηαζε 

θαη θάπνηνη ιίγνη εληάζζνληαη νινθιεξσηηθά θαη γξάθνπλ ακηγψο 

ππεξξεαιηζηηθή πνίεζε. Έλαο απ' απηνχο είλαη ν Υξίζηνο Μειίδεο  λνκηθφο ζην 

επάγγεικα. Έλα δείγκα ηνπ έξγνπ ηνπ: 

 

Ήηαλ ην δσκάηην πνπ δηέξξεμα 

ε λεθξή απνηθία ησλ ζεψλ 

αιι' ν θζφλνο κνπ επεβίσζε 

θαη πέξαλ εθείλσλ. 

Βξηζθφηαλ αθφκα εθεί 

ην γπκλφ είδσιν 

θη απ' ηελ εζηία ηνπ ζηήζνπο ηεο 

πήξα κφλν ηελ ηέθξα κνπ. 

Αλ 

βγάισ 

ην δεμί κνπ 

κάηη 

θαη ην ξίμσ 

κέζα 

ζην πήιηλν βάδν 

πνπ έρσ θπιαγκέλν 

ζ’ 

έλα θιεηζηφ 

θνπηί 

θηλνχκελν ζρεδφλ θπθιηθψο 

γχξσ απφ κηα 

θαξέθια 

ε έπαξζηο ηεο ζεκαίαο 

ζα γίλεηαη εηο ην εμήο 

πάληνηε κε ζαμφθσλν θαη ιχξα. 
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Άιιελ ππεξξεαιηζηηθή παξνπζία  φκσο φρη ζε φια ηα πνηήκαηά ηνπ  

απνηειεί θαη ν Πάξηο Αξηζηείδεο. ηνλ Τπεξξεαιηζκφ  κεηά ηελ έμνδφ ηνπ 

απφ ην νζηαιηζηηθφ Ρεαιηζκφ εληάζζεηαη θαη ν Αλδξέαο Μαθξίδεο  ζηελ 

πνίεζε ηνπ νπνίνπ παξάιιεια ζπλππάξρνπλ θαη ζηνηρεία: ξεαιηζκνχ  

ζπκβνιηζκνχ  παξαιφγνπ θαη πξηκηηίβ.  

 

Δπεηδή ν νκηιψλ ζπκπίπηεη κε ηνλ αλαθεξφκελν  παξαζέησ πεξί απηνχ ηε 

γλψκε άιισλ:  

 

"Δίλαη κηα πνίεζε βαθρηθή  ε νπνία  κ' φιν ην έληνλα πξνζσπηθφ χθνο  ζα 

κπνξνχζε λα ζπζρεηηζζεί κε ηελ πνηεηηθή παξάδνζε ηεο γεληάο ηνπ '30" (απφ 

ην ζθεπηηθφ βξαβεχζεσλ ησλ Πνιηηηζηηθψλ Τπεξεζηψλ  γηα ηε βξάβεπζε ηεο 

ζπιινγήο: "Σα ζειπθά πξάζηλα").  

 

"Σν ηεξνπξεπέο θαη ην ππεξξεαιηζηηθφ δέλνληαη... θέθηνκαη πφζν ζα ην 

ραηξφηαλ ν Δκπεηξηθφο. Γηα ηελ θαηάθαζε ηνπ δσήο θαη πνηεηηθήο..." (Διέλε 

Βαθαιά. Δπηζηνιή  γηα ηε ζπιινγή "Τα ζειπθά πξάζηλα").  

 

"Πάλησο είλαη ε θαιχηεξε ππεξξεαιηζηηθή πνίεζε πνπ γξάθηεθε ζηελ 

Κχπξν ε πνηεηηθή ζπιινγή "Η ζνιή γπλαίθα" ηνπ Αλδξέα Μαθξίδε...." 

(Κχπξνο Υξπζάλζεο: Πλεπκαηηθή Κύπξνο 379-380 Αχγνπζηνο-Γεθέκβξηνο 

1995  εθεκεξίδα "Η Σεκεξηλή" 8 Ηνπιίνπ 1994).  

 

Ο Τπεξξεαιηζηηθφο πνηεηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο δελ είλαη κηα εθήκεξε 

έμαξζε  αιιά κηα δηελεθήο λννηξνπία θαη έλαο άθζαξηνο ηξφπνο ζθέςεο. 

Ήδε πνιινί λένη πνηεηέο θηλνχληαη κέζα ζηελ επηθξάηεηα ελφο ζχγρξνλνπ 

λεν-ππεξξεαιηζκνχ  πξνζδίδνληαο ζηελ πνίεζε - κεηά ην κεηακνληέξλν  κηα 

λέα πνηεηηθή δηάζηαζε  λνκίδσ θαηαπιεθηηθή.  
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Φσηεηλή Ζιηνθψηνπ 

 

Ζ ΠΟΗΖΣΗΚΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΚΤΡΗΑΚΟΤ ΠΛΖΖ 

 

 Σν θαινθαίξη ηνπ 1974 γξακκή αηκάηηλε  γξακκή βίαο θαη κίζνπο ραξάζζεη 

βαζηά ην ζψκα ηεο γιπθείαο ρψξαο: καχξε ραξαθηά ζην ρψξν  ην ρξφλν  ηηο 

αλζξψπηλεο ππάξμεηο  ηνλ πνιηηηζκφ  ηελ ηζηνξία. Απηφ ην ηξαγηθφ ζπκβάλ θηλεί 

ηελ πνηεηηθή γξακκή  γνληκνπνηεί ηελ πνηεηηθή θαληαζία ηνπ καθαξηζηνχ 

Κπξηάθνπ Πιεζή: θηιφινγνο  δάζθαινο  δηαλννχκελνο  απηφλνκνο ζηνραζηήο  

εθδίδεη ζηα 1971 ηνπο "Πξνζαλαηνιηζκνύο", δνθίκηα πνπ βξαβεχνληαη κε ην 

Κξαηηθφ Βξαβείν δνθηκίνπ.  

 

Ζ πνηεηηθή ηνπ δεκηνπξγία αξρίδεη ζηα 1973 κε ηε κηθξή πνηεηηθή ζπιινγή 

"Άζθεζε Γξαθήο", εθδνκέλε ζηελ Κχπξν θη εθηείλεηαη σο ην 1988  κφιν πνπ σο 

ην ζάλαηφ ηνπ δεκνζίεπζε πνηήκαηα ζηα ινγνηερληθά πεξηνδηθά "Αθηή" ηεο 

Κχπξνπ θαη "Δπζύλε" ηεο Αζήλαο.  

 

Ζ δηήθνπζα γξακκή ηεο πνίεζήο ηνπ κπνξεί πηζηεχνπκε λα δεισζεί 

ζπλνπηηθά κε ηξεηο ιέμεη: ππαξμηαθή αγσλία θαη θφβνο σο πξνάγγεινη ηνπ 

θαθνχ  νδχλε γηα ηελ απίζηεπηε ζπκθνξά  αλάθακςε απφ ηελ ηζνπέδσζε θαη 

ην κεδεληζκφ δηα ηνπ δεκηνπξγνχ έξσηα.  

 

Ο Κπξηάθνο Πιεζήο σο πλεπκαηηθή παξνπζία επαγξππλεί  "αλνηθηά πάληα θη 

άγξππλα ηα κάηηα ηεο ςπρήο ηνπ". Κη απηή ε εγξήγνξζε  δψληαο ηελ 

ειεθηξηζκέλε αηκφζθαηξα ηεο παξακνλήο  ην γεκίδεη αγσλία θαη θφβν. Κάηη ζαλ 

ην θφβν πνπ έλησζαλ νη πξσηφπιαζηνη  φηαλ ν Θεφο ηνπο έδησρλε απφ ηνλ 

Παξάδεηζν  φηαλ γεκάηνη ελνρέο απφθνπηαλ δηα παληφο απφ ηελ επδαηκνλία ηνπ 

ληνο: 

 

Ήιηνο κνίξα θαη παίδεςή καο 

κε ηφζνπο ήξσεο  κε ηφζν θσο 

θαιχηεξα θαη ελ ζθνηία 
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θαιχηεξα θαη φκβξνο εμ νπξαλνχ 

θαη ράιαδα. 

Αλζεί ην πέιαγν 

Αλζνχλ ηα πεδία 

Φνβνχκαη  θνβνχκαη  θνβνχκαη.  

 

 

Καη παξαθάησ: 

 

Φφβνο 

ην θειάδεκα ησλ αεδνληψλ 

ε νζκή επσδίαο ησλ ινπινπδηψλ  

Έξγνλ θνβεξφλ ην θαη' εηθφλα θαη θαζ' νκνίσζή νπ 

 

Βιέπεη ηελ ηξαγσδία ζπληειεζκέλε  ηελ ςπραλεκίδεηαη  ηελ αδξάρλεη ζ' 

απφζηαζε αλαπλνήο: 

 

Αθνχζηεθε θσλή ελ Ρακά 

Κη έθιαηε ε Ραρήι ηα ηέθλα ηεο.  

 

Κη ν θεξαπλφο μεζπά ην θαινθαίξη ηνπ 1974. Σνλ βηψλεη ζπγθινληζηηθά ν 

δεκηνπξγφο  ην βηψλεη ζην μεξίδσκα  ηελ πξνζθπγηά  ζην ζίδεξν θαη ηε θσηηά 

ηεο θαηαζηξνθήο  ζηηο ςπρέο ησλ αζψσλ πνπ ράζεθαλ  ζην άλνκν δίθαην ηεο 

αδηθίαο  ζηνπο πφλνπο θαη ην βάζαλν ησλ αλζξψπσλ ηνπ ηφπνπ ηνπ. Μεο 

απφ ην θακίλη ηνχηεο ηεο απίζηεπηεο ζπκθνξάο μεπεδά ε πνίεζε ηνπ 

Κπξηάθνπ Πιεζή. θεθηήθακε πνηέ ηη πνηεηέο ζα ήηαλ ν Κάιβνο θη ν 

νισκφο ρσξίο ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε ή ν Καβάθεο ρσξίο ηελ 

ειιεληζηηθή Αιεμάλδξεηα: Έηζη θαη ν Πιεζήο ρσξίο ηελ Κππξηαθή Σξαγσδία. 

Μηα ππξεηηθή αγσλία  έλα θακίλη πφλνπ θνριάδεη κέζα ηνπ. Απηφ ην εκπχξεην 

πιηθφ είλαη αδχλαην λα ην θαηαδακάζεη  λα ην θπξηαξρήζεη  λα ην 

κνξθνπνηήζεη πνηεηηθά. Πξψηα  ινηπφλ  αλαδχεηαη επηηαθηηθά απφ ηελ ςπρή 

ηνπ "Σν ζξεζθεπηηθφ πλαμάξη ηεο πηθξήο ρψξαο Κχπξνο"  ιπξηθφ ρξνληθφ  

γξακκέλν κέζα ζε δχν κήλεο (επηέκβξηνο - Οθηψβξηνο 1974) ζηνλ 

Πξνζθπγηθφ Καηαπιηζκφ "Άγηνο Κνξλήιηνο" ηεο Άρλαο. Γέθα ζχληνκεο 

ελφηεηεο ιπξηθήο πεδνγξαθίαο. Γξάθεη ζην ζπγγξαθέα ν Κψζηαο 

Σζηιηκαληφο γηα ην "πλαμάξη". "Σα γεγνλφηα θαηξαθπινχλ γνξγά  εκπχξεηα  

πνπ δελ έρεη θαηξφ λα δηαιέμεη. Καηαγξάθεη θαη νη θηχπνη ηεο θαξδηάο θη νη 
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ιπγκνί ην ζπλνδεχνπλ". Σν ίδην ηνχην θαπηφ πιηθφ  ηελ επφκελε ρξνληά (1975) 

κεηαζηνηρεηψλεηαη πνηεηηθά ζηε ζπιινγή Γξαθή Οδύλεο πνπ απνζπά ην 

θξαηηθφ βξαβείν πνίεζεο.  

 

Ζ "Γξαθή Οδχλεο" πεξηιακβάλεη δχν ελφηεηεο: "Μνξθέο Οδχλεο" θαη 

"Διέγεηεο ηνπ ζξήλνπ θαη ηεο ειπίδαο" θαη δχν επίκεηξα: "Μλήκε Γηψξγνπ 

εθέξε" θαη "Να κλεκνλεχνληαη".  

 

ηελ πξψηε ελφηεηα κε ηε ζπλνξαηηθή  αθαηξεηηθή λφεζε θαη ηε ζπλδπαζηηθή 

θαληαζία ε νδχλε ζκηιεχεη ηηο πνηεηηθέο κνξθέο. Απηέο ζπκβνινπνηνχλ φιν ην 

λφεκα ησλ πξαγκάησλ  αθνχ ηε δχλακε ηεο θαληαζίαο ζηεξίδεη ν θξηηηθφο λνπο. 

Έηζη νη κνξθέο εθθξάδνπλ νπζία θαη βάζνο  δελ είλαη βηαζηηθά ζπλζέκαηα 

ξερνχ ζπλαηζζεκαηηζκνχ  φπσο ν "Όκλνο θαη ζξήλνο γηα ηελ Κχπξν"  κφιν 

βέβαηα πνπ ν Ρίηζνο είλαη κεγάινο πνηεηήο. Σέηνηεο κνξθέο είλαη "Νήζνο ηηο"  

"Σν Άγαικα"  "Ζ Πέηξα"  "Σν Παιιεθάξη"  "Ζ ζέα"  "Σα Παηδηά"  "πνπ Υξφλνη 

Πνιινί θαζίζαλε ζηελ πιάηε ηνπο / μέραζαλ πηα πψο λα γεινχλ".  

 

ηηο "Διεγείεο ηνπ ζξήλνπ θαη ηεο ειπίδαο"  δελ έρνπκε νηκσγέο θαη 

κνηξνιφγηα  έλαο ηφλνο αμηνπξέπεηαο ηηο δηαπεξλά  πνπ αλνίγεηαη ζηελ ειπίδα.  

Υαξαθηεξηζηηθφ πνίεκα πνπ ην μερσξίδεη ν δεκηνπξγφο. "Σα νζηά ησλ 

θεθνηκεκέλσλ".  

 

Δηο γελ ελαιίαλ 

αλαπαχνληαη νη λεθξνί καο. 

Σα νζηά ηνπο ηα πιέλεη ε βξνρή 

ηα ζηεγλψλεη ν αγέξαο 

ηα δξνζίδεη ε αχξα ηεο ζαιάζζεο.  

 

Αλαπαχνληαη ηα νζηά 

φηαλ νη ζχειιεο ζαξψλνπλ ην λεζί 

φηαλ ε θσηηά θαηαθαίεη ηελ επηθάλεηα.  

Δθείλα πνλνχλ θαη ζσπαίλνπλ.  

Έρνπλ  ζνθά θαζψο είλαη  επίγλσζε 

φζσλ ζα 'ξζνπλ κεηά ηε ζπκθνξά.  

 

Ο ήιηνο ζα ηξαβήμεη κε ηα δπλαηά ηνπ κπξάηζα 

ηνλ εμνπζελσκέλν  ηε ζπνδφ. 



69 

 

Θα ηνπ δψζεη ηελ πξψηε ηνπ εηθφλα.  

Θα ζθχςεη ζηνξγηθά λα ην θηιήζεη.  

 

Σφηε ζκάξη πεξηζηεξηψλ 

ζ' απιψζεη ηηο θηεξνχγεο ηνπ 

θαη ζα δξνζίζεη ηνλ θαεκέλν ηφπν".  

 

ηνλ πξψην επίκεηξν αληηζηηθηηθά ε νδχλε εθβάιιεη ζηε κλήκε ηνπ άιινπ 

αλεπαλάιεπηνπ θαηξνχ  ηφηε πνπ ζηελ Κχπξν δνχζε ην ζαχκα  ηφηε πνπ ην 

ζαχκα ελέπλεπζε ζην κεγάιν πνηεηή  ηα θππξηαθά ηνπ πνηήκαηα. Μλήκε 

ινηπφλ  Γηψξγνπ εθέξε θαη ηίηινο "Σν ζπίηη πνπ πήγαηλε λα γίλεη θπηφ"  ην 

ζπίηη ηνπ Δπάγγεινπ Λνπτδνπ ζηελ Ακκφρσζην. Μηα ζπλνκηιία κε ην εθέξε 

πάλσ ζηα δηθά ηνπ κηιήκαηα πνπ επηκεηξά ζπλάκα θαη ηηο δηθέο καο επζχλεο 

γηα φ ηη έγηλε.  

 

Δθηά ρξφληα παηδεχαλε κε ζίδεξν θαη κε βξαρλά 

ηελ Κχπξν νπ ζ' εζέζπηζελ  

κε ζνχξηα θαη ιαξχγγηα θνπζθσκέλα 

ραιθνί ερεξνί θαη θχκβαι' αιαιάδνληα.  

 

Δθηά ρξφληα θνηκίδαλε ηνλ θφζκ' απηφ ηνπ Οκήξνπ 

θαη ην γεηεχαλε λα ζθχςεη 

λα πξνζθπλήζεη ην Ναβνπρνδνλφζνξα.  

 

Πνχ λα βξεζνχλε θπιαθέο ζηελ πνιηηεία   

φηαλ ην 1453 νη θεξθφπνξηεο κέλαλ αθχιαθηεο 

γηαηί πεξί φλνπ ζθηάο καιψλαλε νη Βπδάληηνη 

θαη πέληε δίθαηνη είραλ κνλάρα κείλεη; 

Γελ ήηαλ ηα θάζηξα καο αδχλαηα   

ξεκάδηα θαη ζπαξάγκαηα ήηαλ νη θαξδηέο καο.  

 

ηηο δχν επφκελεο πνηεηηθέο ζπιινγέο ηνπ ε δεκηνπξγηθή αλάπιαζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο επηηειείηαη πξνζσπηθφηεξα. ηα 1977 έρνπκε "Τν ηξαγνύδη 

ηεο Αδειθίδεο" πνπ ζπκίδεη ην "Άζκα Αζκάησλ". Δδψ ε αγάπε  ν έξσηαο γηα 

ηελ παλέκνξθε παηξίδα θάλεη ηνλ πνηεηή λα ηελ νξακαηίδεηαη σο ζεά 

αλζξσπφκνξθε  ζεά εξσηηθή κε ηνληζκέλε ε ζσκαηηθφηεηα  αηζζεζηαθή ζηελ 

πεξίπηπμε  πεξηψδπλε ζην καξηχξην. Δληππσζηαθή πνηεηηθή ζχλζεζε "Σν 

ηξαγνχδη ηεο Αδειθίδεο"  απνηειείηαη απφ ηέζζεξα άζκαηα  ηέζζεξηο 
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ελφηεηεο. Σν πξψην κε ην ραξαθηεξηζκφ "Δξσηηθφ" εμπκλεί ηε ζεφκνξθε  

ιαηξεκέλε παηξίδα.  

 

Απάλσ ζην μαλζφ θνξκί ζνπ  επινγεκέλε   

ν άξηνο θαη ν νίλνο.  

Ζ πξνζεπρή κνπ γηα ηνλ θξίλν ησλ δαρηχισλ ζνπ 

γηα ηηο ιακπεδφλεο ησλ καηηψλ 

γηα ην ζαιαζζηλφ αλαζαζκφ ηνπ ζηήζνπο ζνπ 

γηα ηελ εχθαξπε γεσξγεκέλε γαζηέξα ζνπ.  

 

Γηαζεκηά θαη ηξηαληάθπιια ε πξνζεπρή κνπ 

ζκχξλα  ρξπζφο θαη ιίβαλνο ζηα πφδηα ζνπ.  

 

 

Σα πνηήκαηα ηεο Διεγείαο εκθαίλνπλ ηελ ηξαγηθφηεηα  ηελ νδχλε ηεο απψιεηαο.  

 

Πνχ ζα πιαγηάζνπκε θαιή κνπ; 

Σα ινπινχδηα ηνπ θήπνπ ιφγρεο 

θη ν ίζθηνο ηνπ πιάηαλνπ ζάλαηνο 

βφκβνη  θξσγκνί θαη ζεηάθη ζηνλ αγέξα .  

Σα ρέξηα καο κεηέσξα  αγαπεκέλε  

βήκα κπξνζηά θαη βήκα πίζσ 

εζχ ζηελ φρζε εδψ θη εγψ ζηελ αληίπεξα 

θη αλάκεζά καο ηα παηδηά καο πνπ ζθνηψζεθαλ  

ςειαθψληαο 

ηηο γξακκέο ηεο νδχλεο ζηα πξφζσπα 

ην δάθξπ ζηα κάγνπια 

ηελ ηέθξα ζηα καιιηά.  

 

Σν ηειεπηαίν κέξνο πεξηιακβάλεη δχν Σξηινγίεο θη έλα επίινγν: ηξεηο ιφγνη 

ηνπ Οηδίπνδα  ηξεηο ηεο Αληηγφλεο. Σα θνξπθαία ηξαγηθά ηνχηα πξφζσπα 

απνδίδνπλ ηελ έθπησηε κνίξα ηνπ πξφζθπγα  ηνπ αλέζηηνπ  ηνπ μεξηδσκέλνπ. 

Λέεη ν πνηεηήο ηαπηίδνληαο ηε κνίξα ηνπ κ' εθείλε ηνπ Οηδίπνδα.  

 

Ση ζέισ έλαο γέξνληαο θη αλαδεηψ ηνπο βσκνχο 

ςειαθψληαο ηηο πέηξεο πνπ δε κνπ κηιάλε 

κε ηα πφδηα λα ζθνπληνπθιάλε 

βαδίδνληαο ζε κνλνπάηηα πνπ πηα δελ ηα γλσξίδσ; 

Ση ζέισ κηιψληαο κ' αλζξψπνπο πνπ δελ θαηαιαβαίλνπλ ηε ιαιηά κνπ; 
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Να θάηζνπκε ζ' απηή ηελ πέηξα 

θη αλ ιχζνπκε ην αίληγκα μαλά 

ηη η' φθεινο; 

Ζ ζπθνξά πάλσ ζηε ζπθνξά ζ' αθνινπζάεη.  

 

Κη έξρνληαη ζηα 1983 ηα γεκάηα θσο πνηήκαηα ηεο ζπιινγήο "Ο έξσηαο 

ηνπ ψκαηνο"  φπνπ ε παηξίδα απνηειεί έλα βαζχηεξν ππφζηξσκα δσήο 

αγαιιφκελεο ή νδπλφκελεο καδί κε ηνπο αλζξψπνπο ηεο ζηνπο νπνίνπο είλαη 

αηζζεκαηνπνηεκέλε.  

 

Μνηξαζκέλε, πξνδνκέλε παηξίδα  

ηξύπεζα εξσηηθά ηε ζάξθα ζνπ 

θη απνθαιύθηεθε ηξηαληάθπιιν ε ςπρή ζνπ.  

(Έξσηαο, πξνδνκέλεο παηξίδαο)  

 

"Έξσο παηξίδνο" ην πξψην κέξνο θαη "Μπζηηθφο έξσηαο" ην δεχηεξν. Πψο 

φκσο ε νδχλε κεηαιιάδεηαη ζε έξσηα; ην δνθίκην ηνπ "Πεξί έξσηνο" πνπ 

ηηκήζεθε ζηα 1999 κε ην βξαβείν Υξήζηνπ Μαιεβίηζε  ν ζηνραζηήο Κπξηάθνο 

Πιεζήο ιέεη αλάκεζα ζ' άιια: "Ο έξσηαο πεγάδεη απφ ην ζψκα θαη γίλεηαη 

θηλνχλ αίηην ηελ χπαξμεο. Γίρσο απηφ ην αίηην ε δσή κέλεη αλελεξγφο 

ππφθεηηαη ζηε θζνξά θαη ην ζάλαην. Σέηνηα δσή δελ αζαλαηίδεηαη. Δπνκέλσο 

ησ νληη δσληαλφο είλαη κφλν ν εξσηηθφο άλζξσπνο. ινη νη άλζξσπνη είλαη 

απφ ηε θχζε ηνπο εξσηηθνί. κσο πέξα απφ φ ηη είλαη θνηλφ θηήκα ππάξρεη θη 

φ ηη είλαη ράξηζκα. Ο πξαγκαηηθά εξσηηθφο άλζξσπνο ζηέθεηαη απέλαληη ζηα 

αληηθείκελα ζπγθηλεζηαθά. Ζ πέηξα απηφ ην άςπρν αληηθείκελν κε ηελ εξσηηθή 

δηαδηθαζία εηζρσξεί ζην ςπρηζκφ καο θαη καο αλαζηαηψλεη. Πνιχ 

πεξηζζφηεξν ε θχζε ζην ζχλνιφ ηεο θαη ζην θάζε κέξνο ηεο  ζηα έξγα ησλ 

αλζξψπσλ  ζην ρξφλν κ' φιεο ηνπ ηηο δηαηξέζεηο  ζηνπο άιινπο αλζξψπνπο 

θαη ζηνλ ίδην ην Θεφ. ' φια ηνχηα ε εξσηηθή δηάζεζε σζεί ηνλ άλζξσπν ζε 

κέζεμε κ' απηά. Ζ εξσηηθή ζρέζε είλαη ε χςηζηε επηθνηλσλία. Γίρσο απηή ηελ 

επηθνηλσλία πνπ θάλεη ην έηεξνλ κέξνο ηνπ εαπηνχ καο  ν άλζξσπνο κέλεη 

κφλνο θη αλνινθιήξσηνο. Μέλεη άηεθλνο  δειαδή ηειεζίδηθα ζλεηφο".  

 

Ο έξσηαο ηεο παηξίδαο είλαη ν αηψληνο αλαγελλψκελνο ζηε ραξά πέξα απ' 

φινπο ηνπο πφλνπο θαη ηνπο ζαλάηνπο θη ν έξσηαο ηνπ ζψκαηνο είλαη ε 
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ζπλεηδεηφηεηα ηνπ ππάξρεηλ κέζα ζηελ ακθηβνιία ηεο χπαξμεο  θαηά ην 

εξψηεκα ηνπ Υάηληεγθεξ "γηαηί ην είλαη θαη φρη ην κεδέλ;" 

 

Μ' απηφ ην πλεχκα ινηπφλ ζα πεη ν πνηεηήο "ζην μχπλεκα ηεο θνηκσκέλεο"  

 

Α ζε είδα θαβάια ζη' φλεηξν 

κε ηα καιιηά ιπκέλα ζηνπο αλέκνπο 

λα πεξπαηάο ζηηο ζάιαζζεο 

λα κπαίλεηο ζην πεξβφιη η' νπξαλνχ 

κε ηε δξνζηά ησλ αζηεξηψλ ζηα ρέξηα ζνπ 

κε ηα δηακάληηα ηνπ ήιηνπ ζηελ πνδηά ζνπ. 

 

Καη ζην "Ππξσκέλν Υξπζάθη' 

 

νπ κηιψ γηα θσο πνπ ην γελλάεη ην αίκα 

π' αληηθεγγίδεη ζηηο παξεηέο 

πνπ ξνδακίδεη ζη' αθξνδάθηπια 

πνπ γίλεηαη βξάρνο  πνπιί  ινπινχδη  άγαικα θσλήελ 

δσ  δεηο  δεη 

Τπάξρεη θσο θαη ζην ζθνηάδη. 

 

Πέληε ρξφληα αξγφηεξα ζηα 1988 έρνπκε ηα ηειεπηαία πνηήκαηά ηνπ  ηα 

"Φαξάγκαηα". Μεηά απφ ηα θσηεηλά πνηήκαηα ηνπ "Έξσηαο ηνπ ψκαηνο"  

έξρνληαη απηά ηα ζθνηεηλά  φπνπ ν πνηεηήο νξζφο κέζα ζην κπζηήξην ελφο 

δσληαλνχ θήπνπ αλαπνιεί  κλεκνλεχεη  ζσξεί θαη ραίξεηαη  ελψ θαιπάδεη γχξσ 

απφ ην θξάρηε θαβαιάξεο "Μαχξνο απηφο θαη καχξν ζη' άινγφ ηνπ"  ν ζάλαηνο 

ησλ πάλησλ. Έλα αίζζεκα καηαηφηεηαο πνπ γελλά ε απαηειή επηθάλεηα ησλ 

αλζξσπίλσλ καδί κε ηε βεβαηφηεηα ελφο αδπζψπεηνπ ηέινπο δηαπνηίδνπλ ηα 

"Υαξάγκαηα".   

 

Σελ έθξεμε ησλ ρξσκάησλ ηε δήζακε. 

Σν ζαχκα καο ηχθισζε. 

Έξρεηαη ν ρξφλνο άρξσκνο. 

Οπξαλφο πνπ 'ραζε ην ρξψκα ηνπ 

θιεηζηφο γηα ηνπο αγγέινπο ηνπ. 

 

Μείλακε κε ηελ αλάκλεζε πνηθηιίαο ρξσκάησλ 
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Μαο δφζεθε κνίξα ζαλάηνπ. 

(πνπδή ρξσκάησλ) 

 

"Ζ γιψζζα ηνπ Πιεζή"  παξαηεξεί ν Σζηξφπνπινο  είλαη κηα επγελήο  

ζαθήο  ήκεξε θη αξκνληθά ζπλαξζξσκέλε λενειιεληθή γιψζζα πνπ απφ ηα 

έγθαηά ηεο θσηίδεηαη απφ κηαλ αίζζεζε  ζπλαίζζεζε θαη δηαίζζεζε εξσηηθή  

βεβαίσζε αγάπεο αζίγαζηεο  ζεβαζκνχ θαη αθνζίσζεο πξνο ηε 

δηαζηξσκαησκέλε επί αηψλεο γιψζζα καο πνπ ηνλ χςσζε σο ζπγγξαθέα".  

 

Γηακνξθσκέλε κέζα απφ ηε κεγάιε ειιεληθή παξάδνζε ηνπ δίλεη ην 

δηθαίσκα λα ιαβαίλεη ην πιηθφ πνπ απ' φιεο ηηο πεξηφδνπο ηεο ειιεληθήο 

γισζζηθήο πξαγκαηηθφηεηάο ηνπ  φπσο θη ν Διχηεο  βιέπεη "ππφ κνξθήλ 

θαζνιηθφηεηαο". Τπφ ην πξίζκα απηφ ζεξεχεη ηε ζπάληα ιέμε  ηελ αθξηβή θαη 

ζηίιβνπζα ρσξίο λα δεζκεχεηαη απφ ακηγείο γισζζηθνχο θαλφλεο.  

 

Κιαζζηθή ραξαθηήξηζαλ ηελ πνίεζε ηνπ Κπξηάθνπ Πιεζή  αλεμάξηεηα 

απφ ηε ζπγρξνληζκέλε ηεο λννηξνπία. Σελ ηζνξξνπία δηαθξίλεη έλα ζηαζεξφ 

βάδηζκα. Ζ κεγάιε ηεο αξεηή είλαη ε νπζηαζηηθφηεηα  ε ηζφκεηξε 

αληαπφθξηζή ηεο ζηα πξάγκαηα... Ο ιφγνο θαη ε εηθφλα  ε γεληθή ζεψξεζε θη 

ε απνθαιππηηθή ιεπηνκέξεηα ηεινχλ ζε ζπλερή δηαπινθή εκπλεπζκέλε θαη 

εχζηνρε: ιακπαδηάδεη ζηελ αίζζεζε εθείλν πνπ ζπιιακβάλεηαη κε ηε 

ζθέςε... Δίλαη έλα ζηεξεφ έξγν  πνπ ελέρεη ηνπο ζπγθινληζκνχο ηεο 

ηξαγσδίαο ηεο Κχπξνπ θαη ηνπο μεπεξλά κε ηελ επνπηεηα ηνπ πλεχκαηνο θαη 

ηελ θαζαξφηεηα ηεο ςπρήο:  

 

Αγαπεηνί θίινη  ηνχηε ε αλαθνξά ζα 'κελε ηξνκεξά ιεηςή ζηε ζπλείδεζή 

κνπ  αλ δε ζπκπιεξσλφηαλ κε ηελ απηνπαξνπζίαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

δεκηνπξγνχ  φπσο ηε βξίζθνπκε ζην ζχληνκν εηζαγσγηθφ θείκελν πνπ 

πξνηάζζεη ζηε ζπγθεληξσηηθή έθδνζε ησλ πνεκάησλ ηνπ  ζηα 1991  κε ην 

γεληθφ ηίηιν "λνκα δ' απηήο Μαθαξία". Σελ θαηαζέησ ζπληνκφηαηα σο ηελ 

πλεπκαηηθή ππνζήθε ηνπ καθαξηζηνχ δεκηνπξγνχ: "Ζ ζπκππθλσκέλε 

αλζξψπηλε νπζία καο  ιέεη  δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά έλαο ζπκππθλσκέλνο 

πφλνο. Ο κεγάινο πφλνο είλαη ηέθλν ηεο χςηζηεο αγάπεο  δελ μέξσ λα 

ππάξρεη ηίπνηε άιιν πην αμηέξαζην αιιά θαη πην απαηηεηηθφ  απφ ηηο ξίδεο 

καο  ηελ εζληθή καο ηαπηφηεηα  ηελ ηζαγέλεηά καο. Ο πφλνο γηα ηελ 
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νπνηαδήπνηε αιινίσζή ηεο κεηαηξέπεηαη ζε νδχλε. Ζ πνίεζε πηζηεχσ πσο 

πξέπεη λα είλαη "αληηθεηκεληθή"  αλ ζέιεη λα έρεη δηάξθεηα. Αληηθεηκεληθή κε ηελ 

έλλνηα πσο ν πνηεηήο πξέπεη λα ζπλδηαιέγεηαη κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ε 

δηθή ηνπ επαηζζεζία λα είλαη ε ζπληζηακέλε ηεο θνηλήο επαηζζεζίαο. Απφ απηή 

ηελ άπνςε  πηζηεχσ πσο θάζε γλήζηνο ινγνηέρλεο είλαη εζληθφο  εθθξάδεη ζε 

δεδνκέλε ζηηγκή ηνπο θαεκνχο ηνπ ηφπνπ ηνπ  ηηο νδχλεο θαη ηηο πξνζδνθίεο 

ηνπ".  

 

Σελ ππεξνρή ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ σο εζληθνχ πνηεηή θαηαθπξψλεη ν 

κέγηζηνο Έιιελαο πνηεηήο ησλ εκεξψλ ηνπ  φηαλ ην Μάην ηνπ 1975 ηνπ γξάθεη 

γηα ηε "Γξαθή Οδχλεο".  

 

"Φίιε θχξηε Πιεζή"  

 

Σα πνηήκαηά ζαο είλαη ηα θαιιίηεξα ζην είδνο ηνπο πνπ δηάβαζα θαη ε ζπκθνξά πνπ έπιεμε 

ηελ αγαπεκέλε καο Κχπξν βξήθε ζην βηβιίν ζαο ηελ πην ιηηή θαη ζνβαξή ηεο έθθξαζε. Γελ 

μέξσ ηη άιιν έρεηε γξάςεη. Θα πξέπεη λα είλαη ζην ίδην πςειφ επίπεδν. Μηα πνπ ε πνηεηηθή 

αληίιεςε ή δελ ππάξρεη ή φηαλ ππάξρεη είλαη αδηαίξεηε. Κη ε δηθή ζαο είλαη ζπλάκα - ην ιέσ 

πνιχ ζπάληα - θαη βαζχηαηα ειιεληθή θαη εμαηξεηηθά ηθαλή λ' αγγίδεη άκεζα ην ζηφρν ηεο. 

 

αο ζθίγγσ ζπλαδειθηθά ην ρέξη 

Οδπζζέαο Διχηεο 

 

Αγαπεηνί θίινη  πξνζπάζεζα λα κεηαγγίδσ ζηηο θαξδηέο καο ηνλ πνηεηηθφ 

ιφγν  ηε βηνζεσξία  ηελ ειιεληθή παηδεία  ηελ αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα  ηνπ 

καθαξηζηνχ δεκηνπξγνχ Κπξηάθνπ Πιεζή. Αλ  θαη πφζν ην πέηπρα  ν θαζέλαο 

απφ ζαο ην γλσξίδεη πνιχ θαιχηεξα απφ κέλα.  
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Παληειήο Γεσξγίνπ 

 

ΤΠΖΡΞΑΝ ΚΑΣΑΡΑΜΔΝΟΗ ΠΟΗΖΣΔ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ; 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΤ ΖΛΗΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 

 

Αγαπεηνί θίινη θαη θίιεο  

 

Δπραξηζηψ ηελ Δηαηξεία Λνγνηερλψλ Λεκεζνχ "Βαζίιεο Μηραειίδεο"  ε 

νπνία πξνζθέξεη απηή ηελ επθαηξία ζε φινπο καο γηα λα ζπδεηήζνπκε ηε 

ινγνηερλία ηνπ ηφπνπ κεηά ην 1974 θαη αζθαιψο ηνπο δεκηνπξγνχο ηεο.  

 

Σν εξψηεκα "ππήξμαλ θαηαξακέλνη πνηεηέο ζηελ Κχπξν"  δελ είλαη 

ξεηνξηθφ. Γηα ηελ θππξηαθή ινγνηερλία έρνπλ γξαθηεί αξθεηέο κειέηεο  

ζεκαληηθά δνθίκηα  νπζηψδε άξζξα θαη πνιιαπιέο απφςεηο. Μάιηζηα έρνπλ 

γξαθηεί νπθ νιίγα γηα θάζε ινγνηέρλε  ηνπιάρηζηνλ γηα ηνπο πην ζεκαληηθνχο 

φπσο ε ηξέρνπζα θπξίαξρε ινγνηερληθή αληίιεςε αμηνινγεί σο ηέηνηνπο. 

Πηζηεχσ φκσο φηη ην εξψηεκα "θαηαξακέλνο Κχπξηνο πνηεηήο" δελ είλαη 

δηεξεπλεζεί επαξθψο. Ζ κεζνδνινγία απηήο ηεο ζχληνκεο εξγαζίαο - 

άπνςεο ζα επηρεηξήζεη λα εμεηάζεη ηη ζεκαίλεη "θαηαξακέλνο πνηεηήο ή 

θαιιηηέρλεο γεληθφηεξα". Αθνινχζσο ε εξγαζία ζα παξνπζηάζεη ηελ εηδηθή 

πεξίπησζε ηνπ πνηεηή Ζιία Κσλζηαληίλνπ. Ζ αλάιπζή ηεο ζα πξνζπαζήζεη 

λα δείμεη φηη απηή κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα λα πεξάζνπκε ζε έλα 

γεληθφ επίπεδν ηνπνζέηεζεο. Δίλαη παξαδεθηφ φηη ε ινγνηερληθή κειέηε  κηα 

θνηλσληθή επηζηήκε  δηαηεξεί ηνπο βαζηθνχο άμνλεο πνπ δηέπνπλ φιεο ηηο 

επηζηήκεο. Γειαδή  πξψηα ζέηνπκε ηε γεληθή ζεσξεηηθή απνξία θαη κεηά 

αλαιακβάλνπκε ηελ εμέηαζε παξαδείγκαηνο πξνο εμαγσγή γεληθφηεξσλ 

ζπκπεξαζκάησλ ηα νπνία ζα καο επηηξέςνπλ λα κεηαηξέςνπκε ηελ απνξία 

καο ζε ηζρχ θάπνησλ θαλφλσλ ή αλ φρη  λα ηελ απνξξίςνπκε.  
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χκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηνπ Γάιινπ πνηεηή Πσι Βεξιέλ (φπνπ θαη ζε απηφλ 

απνδφζεθε  εθ ησλ πζηέξσλ  ν ραξαθηεξηζκφο πνπ αθνινπζεί)  "θαηαξακέλνο 

πνηεηήο είλαη απηφο ν πνηεηήο πνπ αδηθήζεθε απφ ηε κνίξα ηνπ  πνπ γηα 

δηαθφξνπο ιφγνπο δελ αλαγλσξίζηεθε ε πξνζθνξά ηνπ ζηα γξάκκαηα ηεο 

επνρήο ηνπ. "Καηαξακέλνο"  φκσο  είλαη παξφκνηα θη ν πνηεηήο πνπ αξλήζεθε 

λα κπεη ζην παηρλίδη ησλ ινγνηερληθψλ ζπκβάζεσλ θαη πνπ αηξεηηθφο  ζηνπο 

εθθξαζηηθνχο ηνπ ηξφπνπο αιιά θαη ζηελ ίδηα ηε δσή ηνπ  απέλαληη ζηε 

ζπκβαηηθή δσή ησλ άιισλ δηάιεμε ην πεξηζψξην". Με απηφλ ηνλ νξηζκφ  πνπ 

πηζηεχσ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο θαη καο δίλεη ηηο βαζηθέο ζπληζηψζεο  αο δνχκε 

δηάθνξεο πεξηπηψζεηο ηέηνησλ θαιιηηερλψλ ζηελ Δπξψπε θη αιινχ θαη ηελ 

ηδηάδνπζα ηνπο μερσξηζηή ζεκαζία.  

 

Έηζη  ινηπφλ  νη Γάιινη πνηεηέο Αξζνχξ Ρεκπφ  Πσι Βεξιέλ θαη 

πξνγελέζηεξα ν αξι Μπνληιέξ είλαη ε πην αληηπξνζσπεπηηθή γθάκα ηεο 

θαηεγνξίαο ησλ θαηαξακέλσλ πνηεηψλ. Δηδηθά ν Αξζνχξ Ρεκπφ ζεσξείηαη ν 

πιένλ θαηαξακέλνο πνηεηήο. Ο Ρεκπφ δηαγξάςε κηα εθπιεθηηθή ηξνρηά ζην 

πνηεηηθφ ζηεξέσκα ηεο Γαιιίαο αιιά θη αζθαιψο φινπ ηνπ θφζκνπ. Γεισκέλνο 

νκνθπιφθηινο  ζε κηα επνρή κε πνιχ ζπληεξεηηθά ήζε  αλαξρηθφο 

θνκκνπληζηήο κε ζπκκεηνρή ζηελ Παξηζηλή θνκκνχλα  πξνθιεηηθφο ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο αθνχ ηξαπκάηηζε κε πεξίζηξνθν ην θίιν ηνπ πνηεηή 

Πσι Βεξιέλ  ν Ρεκπφ ήηαλ ε ζθχδνπζα πνηεηηθή νξκή ηεο επνρήο ηνπ. 

Γξάθνληαο πνίεζε απφ ηα 16 ηνπ ρξφληα θαη νινθιεξψλνληαο ην πνηεηηθφ ηνπ 

έξγνπ ζηα 20 ηνπ  κεηά ηελ ειηθία απηή δελ μαλάγξαςε  πξφιαβε λα γίλεη 

λαπηηθφο  δνπιέκπνξνο  επηζηάηεο νξπρείσλ ζηελ Κχπξν γηα λα πεζάλεη κφιηο 

ζηα 37 ηνπ απφ αλίαηε αζζέλεηα. Γφλνο κηθξναζηηθήο νηθνγέλεηαο  κε πςειή 

κφξθσζε ν ίδηνο ζηηο απνζθεπέο ηνπ  δίραζε ηνπο ινγνηερληθνχο θχθινπο ηνπ 

Παξηζηνχ ηφζν κε ην πξψηκν ινγνηερληθφ έξγν ηνπ φζνπ θαη κε ηηο ηδέεο ηνπ γηα 

ην ινγνηερληθφ γίγλεζζαη ηεο επνρήο ηνπ. Σν πνίεκα ηνπ "Μηα επνρή ζηελ 

θφιαζε"  απνηειεί καληθέζην ηνπ πνηεηηθνχ κνληεξληζκνχ αθνχ κε ειεχζεξε 

θφξκα ν Ρεκπφ ηνλίδεη ηελ ππνζήθε πσο: "πξέπεη λα είλαη θαλείο απφιπηα 

κνληέξλνο". Δπίζεο  ζηηο επηζηνιέο πξνο ηνλ Πσι Νηεκελχ παξνπζηάδεη ην 

πνηεηηθφ φξακά ηνπ. Ο πνηεηήο  θαηά ην Ρεκπφ  ζα γηλφηαλ "πξνθήηεο" κέζσ 

κίαο "καθξάο  απέξαληεο θαη ιεινγηζκέλεο απνξξχζκηζεο φισλ ησλ 

αηζζήζεσλ"  ππνλνκεχνληαο ζπζηεκαηηθά ηελ θαζηεξσκέλε θαη ζπκβαηηθή 
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ιεηηνπξγία ηνπο. Ζ δηαδηθαζία απηή ζπλδέζεθε ζηελ πεξίπησζή ηνπ  κε ηνλ 

ηξφπν δσήο ηνπ θαη εηδηθφηεξα κε ηε κεηέπεηηα ρξήζε ςπρνηξφπσλ νπζηψλ  

πνπ πηζαλψο ζπλέβαιαλ ζην παξαηζζεζηαθφ ή παξαιεξεκαηηθφ χθνο 

νξηζκέλσλ πνηεκάησλ ηνπ. Μπνξνχκε ινηπφλ λα πνχκε φηη ν Ρεκπφ είλαη ν 

πξφδξνκνο θαη ε θπξίαξρε θπζηνγλσκία ηνπ "θαηαξακέλνπ πνηεηή".  

 

Φπζηθά  θαηαξακέλνπο θαιιηηέρλεο βξίζθεη ν κειεηεηήο θαη ζε άιιεο 

ηέρλεο. ην ζέαηξν θαηαξακέλνο ζπγγξαθέαο δχλαηαη λα ζεσξεζεί ν Εαλ 

Εελέ. Αληηζπκβαηηθφο  πεξηζσξηαθφο  εγθιεκαηηθφ ζηνηρείν  εθπνξλεπφκελνο 

θαη απνξξηπηένο απφ ηνπο ζεαηξηθνχο θχθινπο ηεο επνρήο είλαη έλα αθφκε 

Γάιινο θαηαξακέλνο ζπγγξαθέαο κε χθνο θαη πεξηερφκελν γξαθήο 

αλαηξεπηηθφ. ηνλ θηλεκαηνγξάθν έρνπκε ην εξγθέη Παξαηδάλνθ. Πνιηηηθφο 

αληηξξεζίαο ζηε δσή ηνπ θαη ζην έξγν ηνπ  αλέληαθηνο ζηα αληηζνβηεηηθά 

ζχλδξνκα ηεο επνρήο ηνπ  αθαηαλφεηνο ζηα θηλεκαηνγξαθηθά δξψκελα ηεο 

παηξίδαο ηνπ κα θαη ζην δπηηθφ ζηλεκά εθείλε ηελ επνρή  θπιαθηζκέλνο γηα 

ζεμνπαιηθνχο θαη πνιηηηθνχο ιφγνπο. Αθφκε θαη ζηε θηινζνθία ε πεξίπησζε 

ηνπ ζηνραζηή Βάιηεξ Μπέλγηακηλ κπνξεί λα θαηαηαγεί ζηελ θαηεγνξία ηνπ 

θαηαξακέλνπ δηαλννχκελνπ ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη θηινζνθηθέο 

κεηακνληέξλεο ζέζεηο ηνπ πεξί ηνπ ηπραίνπ  ηνπ εθήκεξνπ θαη αληίγξαθνπ  

αληηθξνχνληαλ κε ηελ επίζεκε ζπκβαηηθή θηινζνθία (ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο 

πεξί ηνχηνπ κπνξνχλ λα αληιεζνχλ απφ ηελ αιιεινγξαθία ηνπ Μπέλγηακηλ 

κε ην θηιφζνθν Σ. Αληφξλν)  αιιά θαη ην φηη ε εξσηηθή θαη ε πνιηηηθή δσή ηνπ 

ηνλ νδήγεζαλ κέρξη θαη ηελ απηνθηνλία. Πνιινί δηεπξχλνπλ ηνλ θαηάινγν γηα 

λα πεξηιεθζνχλ ν Έληγθαξ Άιαλ Πφε (κηα πεξίπησζε πνπ κε βξίζθεη 

ζχκθσλν) ή θαη νη Γνπίιηακ Μπάξννπδ θαη ζθαξ Οπάηιλη (φπνπ απηέο νη 

πεξηπηψζεηο δε κε βξίζθνπλ ζχκθσλν) αιιά θαη αξθεηνί άιινη θαιιηηέρλεο.  

 

Δλ πάζε πεξηπηψζεη  ν φξνο θαηαξακέλνο πνηεηήο είλαη  ελ θαηαθιείδη  κηα 

αληίιεςε θαη άπνςε ησλ θξηηηθψλ θαη εξεπλεηψλ ηεο ινγνηερληθήο ζεσξίαο ε 

νπνία δηακνξθψζεθε κειεηψληαο θαηά θχξην ιφγν ην ινγνηερληθφ έξγν θαη ην 

βίν ησλ Γάιισλ πνηεηψλ ηνπ 19νπ αηψλα. Αξζνχξνο Ρεκπψ  Πσι Βεξιαίλ 

θαη αξι Μπσληιαίξ. Έρνληαο πιένλ νξηνζεηήζεη ην δήηεκα ηνπ εξσηήκαηφο 

καο είκαζηε ζε ζέζε λα παξνπζηάζνπκε ηελ πεξίπησζε ηνπ πνηεηή Ζιία 

Κσλζηαληίλνπ εμεηάδνληαο ην έξγν ηνπ  ηε δηα δψζεο γλψκε ηνπ 
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ππνθαηλφκελνπ γηα ηνλ πνηεηή θαη ηηο δεκφζηεο γξαπηέο απφςεηο ηξίησλ γηα 

απηφλ ην δεκηνπξγφ.  

 

Ο Ζιίαο Κσλζηαληίλνπ παξνπζηάζηεθε σο πνηεηήο ζηε Λεκεζφ θαη ζηελ 

Κχπξν ην 1984 ζε ειηθία 27 εηψλ  εθδίδνληαο 30 πνηήκαηα ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. Κάλσ αλαθνξά ζηελ ειιεληθή γιψζζα αθνχ είρε ήδε γξάςεη 30 

πνηήκαηα ζηελ αγγιηθή  δψληαο ζην Λνλδίλν απ' ηα δεθαπέληε ηνπ κέρξη ηα 

εηθνζηπέληε ηνπ ζπνπδάδνληαο Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο κε ηδηαηηεξφηεηα ζην 

ζέαηξν. Ζ έθδνζε απηή έγηλε γηα ινγαξηαζκφ ησλ εθδφζεσλ "Θεκέιην"  πνπ 

άλεθε ζην γλσζηφ ινγνηέρλε θαη πνηεηή Κψζηα Μαθξίδε  ν νπνίνο  φπσο είρε 

αλαθέξεη ζην θείκελφ ηνπ "Πξνζσπηθφ κε ηνλ Ζιία" ην νπνίν παξνπζίαζε ηξεηο 

κήλεο κεηά ην ζάλαην ηνπ πνηεηή  είρε θαη ηελ επηκέιεηα ηεο έθδνζεο. Με απηά 

ηα ηξηάληα πνηήκαηα  ν Ζιίαο Κσλζηαληίλνπ ηαξαθνχλεζε ηα ιηκλάδνληα χδαηα 

ηεο πνηεηηθήο γξαθήο  ζηέιινληαο πνιπζήκαληα κελχκαηα κηαο λέαο 

ζπγγξαθηθήο δπλακηθήο. Καη' αξρήλ  ν ηίηινο Αξζεληθφο Υαιθφο  ζεκαηνδνηεί 

κηα λέα ζρέζε αλάκεζα ζην παιηφ αξρέγνλν ηεο παξάδνζεο θαη ην λέν  ην 

ξεμηθέιεπζν ηεο επνρήο καο. Ο ραιθφο είλαη ην νξπθηφ ζην νπνίν ζηεξηδφηαλ ε 

επηβίσζε ηεο ρψξαο καο ζε άιιεο  πην παιηέο επνρέο. Δίλαη ν πινχηνο πνπ 

έβγαηλε απφ ηα έγθαηα  ηα ζπιάρλα  ηεο γεο θαη πνπ ζήκεξα έρεη ράζεη ηε 

ζεκαζία ηνπ. Ο αξζεληθφο  ν άληξαο  ε ζπνξά  έλα ζέκα ηακπνχ ην νπνίν νη 

θαιιηηέρλεο θαη νη πνηεηέο ην πξνζδηφξηδαλ κε άιιεο ζεκαζίεο πην παιηά θαη 

πνπ ζήκεξα απνθηά λέεο δηαζηάζεηο. Ο ηίηινο ινηπφλ παηρληδίδεη θαη ν πνηεηήο 

ηνπνζεηείηαη ζεκεηνινγηθά. Σν απνζπαζκαηηθφ ηεο πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο 

εληάζζεηαη ζε κηα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία κε ην φινλ ηνπ ρψξνπ  ηνπ ηφπνπ. Ζ 

ίδηα ε δνκή ηεο πνηεηηθήο ζπιινγήο θαλεξψλεη πνιιά: ηξία ξήκαηα  δχν 

αθηεξψζεηο  ηέζζεξηο πξνζθιήζεηο  ηέζζεξηο ζπληαγέο  έλα εηθνζηηεηξάσξν  

δέθα πνηήκαηα δίπια κνπ  δχν δηπιά πνηήκαηα. Ο πνηεηήο  ινηπφλ  θαίλεηαη  

απφ ηε δηάηαμε ηεο δνκήο  λα είλαη θάηνρνο ηεο ζχγρξνλεο πνηεηηθήο γξαθήο.  

 

Δμεηάδνληαο απηή θαζεαπηή ηελ πνηεηή ζπιινγή (ρξεζηκνπνηψ απηφ ηνλ φξν 

αηζζαλφκελνο ηελ απέρζεηα πνπ ν ίδηνο ν πνηεηήο ζα έλησζε αθνχγνληαο ηεο 

ιέμε "ζπιινγή")  κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηηο ζπληζηψζεο απηνχ πνπ ζα 

απνηεινχζε θαηλνηνκία: ε γιψζζα  ην πξνζσπηθφ βίσκα  ε ρσξνρξνληθή 

νιφηεηα θαη ην ζπγγξαθηθφ ζηπι. Ο πνηεηήο ρξεζηκνπνηεί κε κηα κε αθαδεκατθή 
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ειιεληθή γιψζζα  ζα ιέγακε νχηε θαλ ηελ θαζνκηινπκέλε ειιεληθή γιψζζα 

ζε ζπλδπαζκφ κε εθθξάζεηο ηεο Κππξηαθήο δηαιέθηνπ. Απηή ε ζχδεπμε 

επηηπγράλεηαη απνηειεζκαηηθά αθνχ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο γλψξηζκα είλαη ε 

ζθχδνπζα βησκαηηθφηεηα ηφζν ησλ ιέμεσλ φζν θαη ηεο αλαδηάηαμήο ηνπο 

θαηά ηξφπν πνπ ππεξεηεί κηα πξνζσπηθή εθθξαζηηθφηεηα. Αλαθέξσ έλα 

απφζπαζκα απφ ην πνίεκα "Γιψζζα Σεηξαδίνπ": "... αθνχγεηαη κηα ηαρή  

θιαληά θνηλή  απφ ηα έγθαηα ηεο γεο  ηελ ψξα πνπ μαπιψλεη  αλάιαθξε λα 

θνηκεζεί  ζην πδξνγφλν ηεο θξεβάηη  θαπλίδνληαο  .... αθξηβφ ηζηγάξν 

παξαθαιψ  δψξν ηνπ ηειεπηαίνπ ηεο παηξφλνπ  ηνπ Υξίζηνπ Παπαπνχηηνπ  

κήθνο 6 5 ίληδεο  θαλνληθφ...". 

 

Αζθαιψο  κηα ηέηνηα γιψζζα ζφθαξε  ίζσο θαη ηψξα ζνθάξεη  κηα θαη ν 

ηφπνο καο έρεη ηνπνζεηήζεη ηηο θνηλσληθέο ζπκβάζεηο ζε βάζξν ςειφηεξν 

εηζπξάηηνληαο ηα έπαζια κηαο αιινηξησκέλεο ζπλείδεζεο πνπ θνβάηαη λα 

κηιήζεη ηελ αιήζεηα ηνπ θνξκηνχ θαη ηνπ πάζνπο. Δίλαη κηα γιψζζα 

παξαθκηαθή πνπ ηαηξηάδεη απφιπηα κε ηελ επνρή καο θαη δχλαηαη λα ηελ 

εθθξάζεη. Άιισζηε ε ζπγγξαθηθή ζπλείδεζε  φπσο ν πνηεηήο νξίδεη ηε 

κλήκε  ηξέθεη πάλσ απφ φια ην ηψξα. Κη αιήζεηα ηη ζα 'ηαλ ε κλήκε εθηφο 

απφ εθπαηδεπηηθφ κνπζείν αλ δελ κπνξνχζε λα θσηίζεη ην ζήκεξα  κηα 

θνθινξηθή γηνξηή πνπ αληέρεη ηνλ παλεγπξηψηηθν ελζνπζηαζκφ ηεο ζα 

θαηαληνχζε  έλα θαηλφκελν αλαπφιεζεο ησλ πεξαζκέλσλ πνπ ζα ήηαλ πην 

ζεκαληηθφ απφ ηελ νπζία ηεο δσήο. Ο πνηεηήο ινηπφλ ιέεη ζην πνίεκα 

"Μλήκε" Σα πιηθά  θάκλνπλ καο άπινπο. Να ην ζπκάζαη. Ζ δχλακή καο  

ζβήλεη ηε δχλακε. Να ην ζπκάζαη. Απφ ην απφιπην κεδέλ  πάληα απνιχεζαη. 

Να ην ζπκάζαη..." Ο ρψξνο είλαη ζαπκαηνπνηφο κέζα ζην βιέκκα ηνπ πνηεηή  

λνείηαη ν ζπγθεθξηκέλνο φκσο ρψξνο πνπ ν πνηεηήο βηψλεη σο άιιν ζαχκα. 

Δπί ιέμεη: "Μηα θίλεζε απιή  γχξσ κνπ ε θίλεζε. ια πνπ βιέπνπλ  δνπλ. 

Γεληξνμππλνχλ  ζαιαζζνηξψλ  βνπλνγακνχλ  δσνγελλνχλ  πεηξνκηινχλ. 

Αθνχεζαη. Δγψ αθνπγθξάδνκαη. Σν ζαιαζζηλφ ήρν ησλ απηνθηλήησλ. Σε 

κεηαιιηθή γε ησλ εξγνζηαζίσλ. Έηζη  ζηήλεη ε αθνή καο ηα ζαχκαηα..." 

 

Αθφκε ν πνηεηήο θηππά ηνπο πην αλνκνιφγεηνπο πφζνπο ή θφβνπο πνπ ν 

θαζέλαο ζάβεη απφ ηελ παηδηθή ειηθία γηα ηε ζρέζε κε ηνπο γνλείο ηνπ φπσο 

ζην πνίεκα "Πξψην Ρήκα": "....Γηαηί ακέζσο χζηεξα επέζαλελ ν παηέξαο 
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κνπ. Ναη  έκεηλα νξθαλφο ηη σξαία! Άξρηζα λα βνεζψ ηνλ θφζκν λα δεη  πνπ ηα 

δειεηήξηα ηεο θχζεο". Μηα δηαηχπσζε αξθεηά Καθθηθή ή Κνπληεξηθή αλάινγα 

κε ηηο αλαγλσζηηθέο πξνηηκήζεηο καο. Μηα έθθξαζε ηνπ πνηεηή λα νξίζεη ην 

ζηάηνπο απηήο ηεο ρψξαο πηζαλφλ λα θάλεη νξηζκέλνπο λα αγαλαθηήζνπλ  ε 

παξαθκή έρεη γεληθεπζεί θαη ε γιψζζα βγάδεη ηε γιψζζα ηεο θαη πεξίηερλα ν 

πνηεηήο ζηελ αθηέξσζή ηνπ γηα ην νκψλπκν πνίεκα "Αξζεληθφο ραιθφο" 

(έμνδνο) ιέεη: "Αθηεξσκέλν ζηνλ θψιν ηεο Κχπξνπ πνπ  ηνπκπσκέλνο ζηε 

ηνλίζηξα νπξαγεί - παζπαηεχθεη ηα άζηξα". Σν ζπγγξαθηθφ ζηπι αλήθεη 

πξαγκαηηθά ζηνλ πνηεηή  πξφθεηηαη γηα ηε δηθή ηνπ επηλφεζε ε νπνία ππεξεηεί 

πιήξσο ην εθξεθηηθφ βησκαηηθφ ηνπ ηακπεξακέλην  νη ιέμεηο ηνπ 

ηαξαθνπλνχληαη ή αησξνχληαη πάλσ απφ ην βάξαζξν ηεο ζπζζσξεπκέλεο 

έληαζεο. Έηζη έρνπκε κηα πξαγκαηηθή απνδφκεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ 

νπνηνπδήπνηε ζηπι θηίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ην δηθφ ηνπ πνηεηηθφ πξνθίι.  

 

Απηή ε πξψηε γξαθή ηνπ πνηεηή πέξαζε απαξαηήξεηε απφ ηηο γξαθίδεο ηεο 

επίζεκεο ινγνηερληθήο παξνπζίαζεο  άπνςεο θαη θξηηηθήο. Απφ θάπνηνπο  

αλεπίζεκα  εθθξάζηεθε ριεπαζκφο γηα ην παξαθκηαθφ ηνπ είδνπο θαη επίζεκα 

απνζησπήζεθε. Οχηε θαλ ε αξλεηηθή ηνπνζέηεζε δε βξήθε πξφζθνξν έδαθνο. 

Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ν πνηεηήο πνηέ δελ είρε επαθέο ή ζπλαλαζηξνθέο 

κε ηε ινγνηερληθή ειίη ηνπ ηφπνπ. Απφθεπγε ζπλεηδεηά ηε ινγνηερληθή παξέα 

αιιά είρε επαθέο κε πνιινχο θαιιηηέρλεο θαη αλζξψπνπο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. 

Ο πνηεηήο είρε ιίγν κα δπλακηθφ θνηλφ  σο επί ην πιείζηνλ λεαληθφ  ην νπνίν ηνλ 

αθνινπζνχζε πηζηά ζε θάζε πνηεηηθή παξνπζίαζε. Ζ ιέμε παξνπζίαζε είλαη 

αζθαιψο ιεηςή γηα λα απεηθνλίζεη ηηο δηαζηάζεηο ηέηνηαο ζπλάζξνηζεο.  

 

Ο Ζιίαο είρε ην ράξηζκα κηαο πξνζσπηθήο απαγγειίαο. ρη κε ην ζπλήζε 

ηξφπν κηαο θαιιηεπνχο αλάγλσζεο. Δληειψο ηδηφκνξθα έιεγε ηα πνηήκαηά ηνπ. 

Μηα θνξά ήκνπλ κάξηπξαο απηήο ηεο εθξεθηηθήο κπζηαγσγίαο. Ήηαλ κηα 

πνηεηηθή βξαδηά πνπ έγηλε ζην κνπζηθφ ζηέθη "ΟΓΟ ΑΘΖΝΧΝ" ην 1990, 

λνκίδσ. Δθεί ζπγθεληξψζεθαλ κεξηθνί ελ δπλάκεη πνηεηέο θαη αξθεηνί ζεαηέο. 

ηαλ ήξζε ε ζεηξά ηνπ Ζιία Κσλζηαληίλνπ  πνπ γηα κέλα εθείλν ηνλ θαηξφ ήηαλ 

εληειψο άγλσζηνο  ηφζν εγψ φζν θαη νη παξεπξηζθφκελνη βξεζήθακε ζε άβνιε 

ζέζε. Ο πνηεηήο κε πιήξε απνζηαζηνπνηεκέλν αθεγεκαηηθφ χθνο  αιιά θαη κε 

έλα πληγκέλν ιπξηζκφ ζηε θσλή απάγγεηιε ην πνίεκά ηνπ "Ο έξσηαο ηνπ Οκέξ 
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Βξπψλε γηα ηνλ Αζαλάζην Γηάθν".  Ξαθληάζηεθα απφ ηελ επγεληθή ζξαζχηεηα 

ηνπ ζέκαηνο  αιιά εληππσζηάζηεθα  επίζεο  γηαηί αληηιήθζεθα φηη απηφ πνπ 

άθνπζα ήηαλ κηα πξαγκαηηθή ζχγρξνλε πνίεζε. πσο κνπ αλάθεξαλ κεξηθνί 

θίινη ηνπ πνηεηή  αιιά θαη θαιιηηέρλεο πνπ δηάβαδαλ ηα πνηήκαηά ηνπ  νη 

ιηγνζηέο παξνπζηάζεηο απνζπαζκάησλ απφ ηα πνηήκαηά ηνπ ήηαλ κηα 

θαλνληθή γηνξηή κε ρξήζε ηπκπάλνπ ζηελ απαγγειία. Σέηνηεο ζπγθεληξψζεηο 

έγηλαλ ζην "ΜΟΗΡΑΗΟΝ" ζηε Λεκεζφ θαη ζηα "ΠΔΡΗΞ"  ζηηο νπνίεο δελ ήκνπλ 

παξψλ. Δθ ησλ πζηέξσλ  κεηά απφ ρξφληα  ηηο άθνπζα ερνγξαθεκέλεο θαη 

πξαγκαηηθά αηζζάλζεθα ζπγθηλεκέλνο απφ ην δπλακηζκφ ελφο ηέηνηνπ 

αλζξψπνπ πνπ ήζειε λα θαηαξγήζεη θάζε ζχκβαζε παξακέλνληαο 

αθνζησκέλνο ζην πνηεηηθφ φξακά ηνπ. Γηαηί θαηαξακέλνο είλαη θη απηφο πνπ 

σο αληηθνκθνξηηζηήο  φξνο ελίνηε κνδάηνο απφ θαινβαικέλνπο  πξνθαιεί 

ηνπο γχξσ ηνπ ψζηε λα ηνπο εμαλαγθάζεη λα εθθξαζηνχλ πεγαία. Τπφ απηή 

ηελ έλλνηα  ε ζεμνπαιηθή ηαπηφηεηα ηνπ πνηεηή ήηαλ κηα ζπλερήο δηακάρε 

ζηελ πξνζπάζεηα άξζξσζεο κηαο άιιεο ζεβαζηήο δηαθνξεηηθφηεηαο - 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο έλαληη ηνπ ζπλφινπ. ε έλα πξνθεηηθφ  γηα ηηο κέξεο 

καο πνίεκα ηνπ  πνπ ιέγεηαη "Φφξνο ηηκήο"  αλαθέξεη "...Γηαηί επήγαλ νη 

γχθηνη καδί κε ηνπο Σνχξθνπο;". Κη αλ απηφ ζπλδπαζηεί κε ην πνίεκά ηνπ 

"Γεκνηηθφο χκβνπινο"  φπνπ ζεκεηψλεη "...Καη πάληα λα γεκίδνπλ κε 

θνπθάξηα νη πεγέο  έκεηλε ηέινο κφλν κηα  ε ηειεπηαία ηνπ έξσηα - ε πην δαβή 

ε αλππφηαρηε: αξζελνθνίηεο θαη ζειπθσηνί..." 

 

εκαληηθή ζπκβνιή ζηε κειέηε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πνίεζεο ηνπ Ζιία 

είλαη ε εξγαζία ηνπ Μάξηνπ Κπξηάθνπ "Δηζαγσγηθφ ζεκείσκα ζηελ πνίεζε 

Ζιία Κσλζηαληίλνπ"  ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζην blog 

http://hliask.wordpress.com ην νπνίν δεκηνχξγεζε θαη αλέβαζε ζην δηαδίθηπν 

ε Ρσμάλε Νηθνιάνπ ζα κηα πξνζσπηθή πξνζπάζεηα λα θνηλσλήζεη ηελ 

πνίεζε ηνπ Ζιία κε έλα επξχηεξν ινγνηερληθφ θνηλφ. ηελ εξγαζία απηή 

παξνπζηάδεηαη ε θφληξα ηνπ πνηεηή κε ηελ εμνπζία θαη ηηο πνιηηηθέο λφξκεο  

πνπ αλέθαζελ ηαιάληδαλ ηνλ ηφπν. Ο πνηεηήο ζην έξγν ηνπ ηνπνζεηείηαη 

ρσξίο θφβν. Απνζπαζκαηηθά παξνπζηάδεη ν Μάξηνο Κπξηάθνπ ην πνίεκα 

"Κπξηαθή" "...Καη φινη ην μέξνπλ θαη δνπλ  αλαπλένληαο ςέκαηα θαη φινη 

ζησπνχλ  ζπλσκνηνχλ  ζην θφβν φινη νηθνδνκνχλ  κηα ρψξα πξάγκαηη 

αλχπαξθηε" θαη ζην πνίεκα "Οκθαιφο ηεο Γεο ή Αέξαο"  "ιείπεη ε εξσκέλε 
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γλψζε  εθείλε πνπ ζα αληηζηαζεί ζηνλ επκαξφ θαηξφ  πνπ ζέιεη λα πεζάλνπκε 

κέζα ζηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ πνπ αλαηξάπεθε κε έλα θαιφ κηζζφ". Δδψ ν 

πνηεηήο  αλαθέξεη ν Μάξηνο Κπξηάθνπ  πηζηεχεη φηη: "Ζ εζηθή ζήςε ζηνλ ηφπν 

είλαη ηφζν πξνρσξεκέλε πνπ θάζε πξνζπάζεηα αηζζεηηθήο αλαζθεπήο ηεο 

ηζνδπλακεί κε απάηε".  

 

Παξφια απηά θξαηά αλνηθηφ ην παξάζπξν ζε κηα ελδερφκελε πνιηηηθή 

αλαηξνπή  ε νπνία ζα πεγάζεη κέζα απφ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

είλαη καο  ζηε ζπιινγή "Απηνθξαηνξηθά" ζαλ έλα άιιν πνηεηηθφ ξέθβηεκ: ...ελψ 

καο πεξηβάιιεη κηα ζάιαζζα πνπ ιάκπεη απεξηφξηζηα / ε θνχρηα καο κέλεη 

θιεηζηή  άζειε  γεκάηε ζηάρηε..." 

 

Δληνπίδσ ζηε ζπιινγή Κππξηαθέο Ηζνγξαθίεο ηελ πιένλ ψξηκε γξαθή ηνπ 

πνηεηή πνπ ζέηεη νληνινγηθά εξσηήκαηα ρσξίο λα αθαηξεί δηφινπ ηε βησκαηηθή 

δσηηθφηεηά ηνπ. ην πνίεκα "Θεξηζηέο" ν πνηεηήο πηζηεχεη ζηελ θαηαγξαθή ηεο 

επνρήο ηνπ  ζηελ έθδνζε ηεο  ιεο θαη είλαη έλα άιιν πνίεκα ε επνρή καο: "Αο 

κείλεη ε πξαγκάησζε ηνπ νλείξνπ ηειεπηαία  πξψηα λα γίλεη ην κεδέλ... αλ νη 

κειινληηθνί ηζηνξηθνί απνθαλζνχλ  φηη ζηελ επνρή καο  ν πιαλήηεο έγηλε 

ηεξάζηηνο απφπαηνο θαη ζξχςαια ζηα νηθφπεδα  ζα έρνπλ ιάζνο. Θα είλαη ε 

θαηαγξαθή ηεο ηζηνξίαο επίπνλε-απάηε επθπήο  γηαηί σο ηφηε (ζην κέιινλ πνπ 

έξρεηαη) ζα μέξνπλ ζηα ζίγνπξα  φηη δνπλ αθφκε νη έξσηεο θαη ραίξνληαη  θη φηη 

ηα ιφγηα είλαη δσληαλά - πεξηκέλσ λα ζθχςνπκε  γξάκκα θελφ ζψκα θιεηζηφ  

ζπλππεχζπλνη φινη  γηα ηελ άλνζηε θχζε ελφο θφζκνπ πνπ εζπκθψλεζε  λα 

πάςεη λα παξακηιά".  

 

Κξαηψληαο "ην άλζνο ηνπ θαθνχ"  φπσο εχζηνρα ν Μπσληιέξ φξηζε ηα 

παξαθκηαθά πνηήκαηά ηνπ  δελ είκαζηε βέβαηνη φηη ζα ζαπκάζνπκε ηελ νκνξθηά 

ηνπ ή φηη ζα πνλέζνπκε απφ ηα θαξθηά ηνπ. Σν εξψηεκα "αλ ππήξμαλ 

θαηαξακέλνη Κχπξηνη πνηεηέο"  είλαη κηα πνηεηηθή πάζα  "πνδνζθαηξηθή άδεηα"  

ζε φινπο φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ ην παηρλίδη. Πνιιέο θνξέο ε αλίρλεπζε 

απνηππσκάησλ θαη νξηζκψλ ζηελ πνίεζε δελ είλαη θάηη επνηθνδνκεηηθφ  λα κελ 

πσ φηη είλαη παξαπιαλεηηθφ. Δίλαη ζαλ λα δηαβάδεηο έλα απφζπαζκα απφ ηα 

ζνλέηα ηνπ αίμπεξ θαη επεηδή δηαπηζηψλεηο κηα αηζζεηηθή θαη έλα πεξηερφκελν 

πνπ ζπλάδεη ζαπκάζηα κε ηε κεηακνληέξλα επνρή καο λα ζεσξείο ην 
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ζπγθεθξηκέλν πνηεηή κεηακνληέξλν  λα ην ζέηεηο  ιαλζαζκέλα δειαδή κέζα, 

ζην ζπλεηδεηφ θαιιηηερληθφ ζπγθείκελν ηνπ ηψξα. Τπφ απηή ηελ έλλνηα ηη 

ζεκαζία είραλ νη θαιιηηερληθέο πξσηνπνξηαθέο δηαθεξχμεηο ζηε δνζκέλε 

ηζηνξηθή ζηηγκή φπσο ηα ζνπξεαιηζηηθά καληθέζηα ηνπ Μπξεηφλ ή ηα 

θνπηνπξηζηηθά καληθέζηα ηνπ Μαξηλέηη αθνχ ππεξξεαιηζηηθά ή θνπηνπξηζηηθά 

πνηήκαηα ππήξμαλ θαη πξηλ απφ απηνχο; Ζ ζπλεηδεηφηεηα  ινηπφλ  ζηελ 

θαιιηηερληθή έθθξαζε είλαη ην θνκβηθφ ζεκείν ηεο δηαθνξνπνίεζεο ελφο 

θηλήκαηνο κηαο επνρήο θαη ν νξηζκφο ηνπ σο ηέηνην.  

 

ηε δηθή καο δηεξεχλεζε δελ ηνπνζεηεζήθακε θαη ζε άιιεο δξάζεηο ηνπ 

Ζιία Κσλζηαληίλνπ φπσο ν πνιηηηθφο θαη θνηλσληθφο αθηηβηζκφο ηνπ π.ρ. κε 

ηε δεκηνπξγία ηνπ "ΡΑΓΗΟ ΔΠΗΛΟΓΖ" ή "ηε δεκηνπξγία ηνπ εμαίξεηνπ 

βηβιηνπσιείνπ "ΑΜΟΡΓΟ" ζην θέληξν ηεο πφιεο ή ε ελαζρφιεζή ηνπ κε ηε 

θσηνγξαθία θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν.  

 

ιεο απηέο νη πηπρέο ηεο πνιπζρηδνχο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ηίζεληαη σο 

ελέξγεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ θη απφ έλαλ άιιν θαιιηηέρλε πνπ δελ 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαηαξακέλνο". πλεηδεηά δελ αλαθεξζήθακε ζε φια 

απηά. Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά ηνπ Ζιία ζε ζρέζε κε άιινπο πνηεηέο ηεο επνρήο 

ηνπ είλαη απηή πνπ δηαηχπσζε ν Πσι Βεξιέλ θαη πνπ αλαθεξζήθακε ζηελ 

αξρή ηεο εξγαζίαο καο: "...θαηαξακέλνο πνηεηήο είλαη ν πνηεηήο απηφο πνπ 

αδηθήζεθε απφ ηε κνίξα ηνπ  πνπ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο δελ αλαγλσξίζηεθε 

ε πξνζθνξά ηνπ ζηα γξάκκαηα ηεο επνρήο ηνπ. " Καηαξακέλνο φκσο είλαη 

παξφκνηα θαη ν πνηεηήο πνπ αξλήζεθε λα κπεη ζην παηρλίδη ησλ 

ινγνηερληθψλ ζπκβάζεσλ θαη πνπ αηξεηηθφο  ζηνπο εθθξαζηηθνχο ηνπ 

ηξφπνπο αιιά θαη ζηελ ίδηα ηε δσή ηνπ  απέλαληη ζηε ζπκβαηηθή δσή ησλ 

άιισλ  δηάιεμε ην πεξηζψξην.  

 

Ο Ζιίαο Κσλζηαληίλνπ δε ζέιεη  κε άιια ιφγηα  απνθαηάζηαζε ηνπ 

πνηεηηθνχ νλφκαηφο ηνπ  δελ επηδεηεί ηελ έγθξηζε. Δίλαη  εθ θχζεσο  ηα 

πνηήκαηα θαη ν βίνο ηνπ  μίθε γηα κνλνκαρία φπσο ν σξαίνο Ρεκπφ ζπλήζηδε 

λα κνλνκαρεί. Γελ επηδεηεί θηινινγηθφ κλεκφζπλν  νχηε επεηεξίδεο  πξνηηκά 

ηε δσή θαη ην ζθξίγνο ηεο. Σν βηνγξαθηθφ ηνπ  φπσο ν ίδηνο ην ζχληαμε  ιέεη: 

"...εζπνχδαζε ρσξίο απαηηνχκελε δηάζεζε. Σν 1976 εξσηεχζεθε 
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θαζνξηζηηθά... έθακε δηάθνξεο δνπιεηέο - ε πιένλ ζεκαληηθή  θσηηζηήο ζε 

δηζθνζήθε... εξγάδεηαη σο βηβιηνπψιεο... εμαθνινπζεί λα γξάθεη πνηήκαηα".  

 

Πέζαλε ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 1994  ζε ειηθία 38 εηψλ.  

 

 

ΤΠΟΗΜΔΙΩΔΙ: 

Ζ εξγαζία βαζίζηεθε: 

α) ζηηο ηέζζεξηο πνηεηηθέο ζπιινγέο ηνπ Ζιία Κσλζηαληίλνπ: 

Αξζεληθόο Φαιθόο 

Γξάκκαηα ηεο Ώξαο 

Κππξηαθέο Ηζνγξαθίεο 

Απηνθξαηνξηθά 

β) ζην θείκελν ηνπ Κψζηα Μαθξίδε "Πξνζσπηθφ κε ηνλ Ζιία" 

γ) ζηελ εξγαζία ηνπ Μάξηνπ Κπξηάθνπ "Δηζαγσγηθφ εκείσκα ζηελ Πνίεζε ηνπ Ζιία 

Κσλζηαληίλνπ" 

δ) ζε ερνγξαθεκέλεο παξνπζηάζεηο πνηεκάησλ ηνπ πνηεηή 

ε) ζηε γλσξηκία ηνπ ππνθαηλφκελνπ κε ηνλ πνηεηή 

δ) ζηηο καξηπξίεο ηξίησλ πξνζψπσλ ή θαιιηηερλψλ πνπ γλψξηζαλ ηνλ πνηεηή  
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Υξίζηνο Υαηδήπαπαο 

 

ΜΝΖΜΔ ΣΖΝ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 

ΔΛΛΖΝΟΚΤΠΡΗΧΝ ΚΑΗ ΣΟΤΡΚΟΚΤΠΡΗΧΝ 

 

(ΔΝΑ ΥΔΓΗΑΜΑ) 

 

Ήδε απφ ην γεγνλφο ηεο ρξήζεο δχν δηαθνξεηηθψλ γισζζψλ θαη 

ζπλαθφινπζα ηεο χπαξμεο δχν ινγνηερληψλ  πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο δχν 

κεγαιχηεξεο θνηλφηεηεο ηεο Κχπξνπ  εμππαθνχεηαη θάπνηα δηαθνξά ζηε 

ζπιινγηθή κλήκε πνπ εθπέκπεηαη απφ ηηο δχν ινγνηερλίεο. Σα πξάγκαηα 

σζηφζν είλαη πην ζχλζεηα. Απηφ άιισζηε  πξαγκαηεχεηαη ζε θάπνην 

βαζκφ θαη ε παξνχζα εηζήγεζε.  

 

Οη ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο δχν θνηλφηεηεο δηαηαξάζζνληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ έλνπινπ αγψλα ησλ Διιελνθππξίσλ (1955-59) πνπ ζηφρεπε 

ζηελ Έλσζε κε ηελ Διιάδα θαη πνπ δελ είρε ιάβεη επαξθψο ππφςε ηηο 

επαηζζεζίεο ησλ Σνπξθνθππξίσλ  αιιά θαη ζηηο αλακελφκελεο 

κεζνδεχζεηο ησλ Βξεηαλψλ  κε ην πξνζθηιέο ηνπο δφγκα "δηαίξεη θαη 

βαζίιεπε" ... Αθφκε ρεηξφηεξα εμειίζζνληαη ηα πξάγκαηα ηξία ρξφληα κεηά 

ηελ εγθαζίδξπζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο (ΚΓ)  κε ηηο αηκαηεξέο 

ζπγθξνχζεηο θαη ηε δεκηνπξγία ρσξηζηηθψλ ηάζεσλ ζηελ Σνπξθνθππξηαθή 

θνηλφηεηα. Ζ επζχλε βαξαίλεη θαη ηηο δχν θνηλφηεηεο  αλ φρη πεξηζζφηεξν 

ηελ ηζρπξφηεξε απφ απηέο  ηελ ειιελνθππξηαθή. Χο απνηέιεζκα ε 

Σνπξθία κεηαηξέπεηαη βαζκηαία ε πνζνχκελε "κεηέξα" παηξίδα γηα ηνπο 

Σνπξθνθππξίνπο.  

 

Σν 1974  κεηά απφ ην πξαμηθφπεκα ηεο ειιεληθήο ρνχληαο θαη ησλ 

ληφπησλ εθπξνζψπσλ ηεο ζην λεζί  ε Σνπξθία  "ζαλ έηνηκε απφ θαηξφ" 

εηζβάιιεη ζηελ Κχπξν. Καηαιακβάλεη κε ηε βία ην βφξεην ηκήκα ηεο  

αθήλεη πίζσ ηεο ρηιηάδεο ζχκαηα  πξνζθπγνπνηεί ηνπο θαηνίθνπο ηνπ θαη 
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κεηαθέξεη εθεί ηνπο Σνπξθνθππξίνπο απφ φιν ην λεζί. Απηφ ζεκαηνδνηεί ηε 

κεηέπεηηα παξάλνκε αλαθήξπμε ηνπ ηνπξθνθππξηαθνχ θξάηνπο  πνπ δελ 

αλαγλσξίδεηαη παξά κφλν απφ ηελ Σνπξθία. 

 

Σν πην πάλσ ηζηνξηθφ ζθεληθφ ήηαλ θπζηθφ λα έρεη επεξεάζεη ηε 

ινγνηερλία ησλ δχν θνηλνηήησλ ζηελ Κχπξν  ηδηαίηεξα κεηά ηελ αλεμαξηεζία 

ηεο ην 1960. Χζηφζν  ζα πξέπεη λα εηπσζεί πσο κέρξη ηφηε θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα αθφκε ηεο Οζσκαληθήο θαηνρήο  πέξαλ απφ θάπνηνπο θνηλνχο 

αγψλεο γηα ηε θνξνινγία θ.ά.  ρξηζηηαλνί θαη κνπζνπικάλνη  Διιελνθχπξηνη 

θαη Σνπξθνθχπξηνη  κνηξάδνληαη ζπρλά ηα ίδηα παξακχζηα  ηα "ηζηαηηζηά"  ζε 

γάκνπο θαη παλεγχξηα  πνηεηάξηθεο ειεγείεο θαη άιια πνιηηηζηηθά αγαζά.  

 

Παξνπζηάδνληαο ην βηβιίν ησλ Mahmut Islamoglou θαη Sevget Oznur 

Κππξηαθά Παξακύζηα, (2007)  ν Θσκάο πκενχ  αλαθέξεη πσο "έλα 

ζεκαληηθφ κέξνο απφ ηα θππξηαθά ιατθά παξακχζηα απνηειεί θαξπφ ηεο 

πνιηηηζηηθήο επηκημίαο πνπ αλαπηχρζεθε αλάκεζα ζηνπο Διιελνθππξίνπο θαη 

Σνπξθνθππξίνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ σο απνηέιεζκα ηεο καθξαίσλεο 

θνηλσληθήο ηνπο ζπκβίσζεο!"1. εκεηψλεηαη αθφκε πσο "ην γεγνλφο φηη ζηα 

παξακχζηα απηά νη Διιελνθχπξηνη ήξσεο (ν Κππξήο  ν Ννπθξήο ή ν 

Μαλψιεο ζηα νκψλπκα παξακχζηα) δηαηεξνχλ ζηελ ηνπξθνθππξηαθή 

αθεγεκαηηθή εθδνρή ηνπο αλαιινίσηα ηα νλφκαηά ηνπο θαη αληίζηνηρα νη 

Σνπξθνθχπξηνη ή Σνχξθνη ζηελ ειιελνθππξηαθή παξαιιαγή ηα δηθά ηνπο 

νλφκαηα ή αμηψκαηα (π.ρ. ν Βεδίξεο ή ν νπιηάλνο - Παηηζάρ ζηελ 

ηνπξθνθππξηαθή εθδνρή θαη ν Βαζηιηάο ζηελ ειιελνθππξηαθή) παξαπέκπεη 

ζε έλα είδνο πνιηηηζκηθνχ αιιεινζεβαζκνχ αλάκεζα ζηηο δχν θνηλφηεηεο  ν 

νπνίνο κάιηζηα  ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ππεξβαίλεη ηα κεηαμχ ηνπο 

ζξεζθεπηηθά θαη άιια δηαρσξηζηηθά θξάγκαηα"2. ε πνιιά απφ ηα παξακχζηα 

απηά πεξηγξάθνληαη επίζεο κηθηνί γάκνη κεηαμχ Υξηζηηαλνχ θαη Οζσκαλήο θαη 

ηαλάπαιηλ.  
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ε έλα άιιν βηβιίν ησλ ηδίσλ ησλ πην πάλσ Σνπξθνθππξίσλ 

ζπγγξαθέσλ  πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν Agitlar (Mνηξνιφγηα) θαη ππφηηηιν: 

"Πνηεηάξηθα ηξαγνχδηα Διιελνθππξίσλ γξακκέλα γηα Σνχξθνπο"3 

(Λεπθσζία  2006) αλαθέξνληαη πνιιέο πεξηπηψζεηο Διιελνθππξίσλ 

πνηεηάξεδσλ πνπ γξάθνπλ γηα ηε κνίξα ησλ Σνπξθνθππξίσλ. Άιια γηα λα 

ζξελήζνπλ γηα ην ρακφ θάπνηνπ (κηαο γπλαίθαο  γηα παξάδεηγκα  πνπ 

δνινθνλήζεθε απφ ην ζχδπγν ή ηνλ αξξαβσληαζηηθφ ηεο) θαη άιια γηα λα 

πκλήζνπλ θαηνξζψκαηα  γηα παξάδεηγκα ησλ Υαζακπνπιηψλ  πνπ ήηαλ 

Σνπξθνθχπξηνη θπγφδηθνη  "επαλαζηάηεο"  θαη πνπ ηνπο παξείραλ 

πξνζηαζία Έιιελεο θαη Σνχξθνη. Αθφκε θαη ε Παλαγία ηνπ Κχθθνπ  

ζχκθσλα κε ηνλ πνηεηάξε Υξ. Σδηαπνχξα: "Ο Πιάζηεο κνπ πνπ δχλαηαη 

ίζσο ηνλ εγιπηψζεη / ε κάλα ηνπ ηνλ έληαμελ ζηνλ Κχθθν λα ηνλ δψζεη"4... 

ηνλ πξφινγν ηνπ βηβιίνπ αλαθέξεηαη πσο απηά ηα ηξαγνχδηα  

"δηεγνχληαη  ρσξίο θαλέλα δηαρσξηζκφ κεηαμχ Σνχξθσλ θαη Διιήλσλ  ηα 

ηξαγηθά θνηλσληθά γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ  φπσο θαη ηηο παξαδφζεηο θαη 

ηα έζηκα θιπ ηεο Κχπξνπ εθείλα ηα ρξφληα (ηεο πξψηκεο θαη 

πξνρσξεκέλεο Αγγινθξαηίαο). Γηα λα ην ζέζνπκε απιά  νη ειεγείεο απηέο 

θαζξεπηίδνπλ  κέζα απφ ηα κάηηα ησλ ιατθψλ πνηεηψλ  ηελ θνηλσληθή 

ηζηνξία ηεο ρψξαο 5". πλερίδνληαο πην θάησ νη δχν ζπγγξαθείο 

δηαπηζηψλνπλ ηελ θαιιηηερληθή αξηηφηεηα ησλ ειιελνθππξηαθψλ ιατθψλ 

ηξαγνπδηψλ ζε ζχγθξηζε κε ηα ηνπξθνθππξηαθά αληίζηνηρα  γηα λα 

δηεξσηεζνχλ: "Δίλαη άξαγε απηέο νη ιατθέο ειεγείεο κεηάθξαζε θαηά 

θάπνηνλ ηξφπν απφ ηηο αληίζηνηρεο ειιεληθέο;"6 Θα ήζεια λα πσ πσο ην 

ίδην ην βηβιίν είλαη κηα αλαπφιεζε ηεο κλήκεο ησλ θαιψλ θαηξψλ.  

 

Πέξαλ απφ ηα ιατθά απηά "ηξαγνχδηα" ή ειεγείεο  ραξαθηεξηζηηθά ήηαλ  

επίζεο  ηα ιεγφκελα "ηζηαηηηζηά"  πνπ ζπλζέηνληαλ ζπλήζσο απζφξκεηα 

θαηά ηνπο γάκνπο ή άιιεο ενξηαζηηθέο ηειεηέο θαη θαίλεηαη πσο ήηαλ 

θηήκα ηφζν ησλ Διιελνθππξίσλ φζν θαη ησλ Σνπξθνθππξίσλ. Τπήξραλ 

αθφκε Σνπξθνθχπξηνη πνηεηάξεδεο πνπ ζπλέζεηαλ ηζηαηηηζηά ζηα 

ειιεληθά. 7 εκεηψλεηαη αθφκε πσο ε ίδηα ε ιέμε "ηζηαηηηζηά"  πνπ 
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απνηειεί ραξαθηεξηζηηθά είδνο ιατθήο πνίεζεο ζηελ Κχπξν είλαη ηνπξθηθήο 

πξνέιεπζεο.  

 

Απφ ηελ πξνθνξηθή ιατθή πνηεηηθή παξάδνζε αο αλαθεξζνχλ εδψ "Σν 

άζκα ηεο Δκηλέο θαη ηνπ Υξηζηνθή" ηνπ 17νπ αηψλα πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ 

παζηαζκέλν  αιιά αηειέζθνξν έξσηα δχν λέσλ πνπ δελ κπφξεζαλ λα 

επηπρίζνπλ ιφγσ ζξεζθείαο θαη θνηλσληθήο ηάμεο θαη "Σν άζκα ησλ εθαηφλ 

ιφγσλ"  πνπ αλαθέξεηαη ζε θνηλέο πξνζεπρέο ηεξέα θαη ρφηδα γηα λα 

αληηκεησπηζηνχλ νη δηάθνξεο θαθνπρίεο πνπ αληηκεηψπηδε ε Κχπξνο.8 

Ζ θππξηαθή ινγνηερλία  βεβαίσο  πνπ γξάθεηαη ζηα ειιεληθά πέξαλ ησλ 

αξραίσλ θαη κεζαησληθψλ εθθάλζεψλ ηεο  είλαη απηή πνπ γξαπηά ζαθψο 

πξνεγείηαη ηεο ινγνηερλίαο γξακκέλεο απφ Σνπξθνθχπξηνπο. Ήδε ηα πξψηα 

δείγκαηά ηεο εκθαλίδνληαη ακέζσο κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ πξψηνπ 

ηππνγξαθείνπ  πνπ ζπκπίπηεη κε ην πέξαζκα απφ ηελ Οζσκαληθή δνπιεία 

ζηε Βξεηαληθή δηνίθεζε (1878). Ζ πξναηψληα έρζξα κεηαμχ ησλ Διιήλσλ θαη 

Σνχξθσλ δελ κπνξεί παξά λα θαζξεθηηζηεί θαη ζηελ θππξηαθή ινγνηερλία  ζε 

κηα πεξίνδν κάιηζηα ηφζν θνληηλή ζηελ Οζσκαληθή δνπιεία. Απηφ ζπλαληάηαη 

ζηα έξγα ησλ πξψησλ πεδνγξάθσλ (Δκκαλνπήι Φξαγθνχδε  Θεκηζηνθιή 

Θενραξίδε)  αιιά θαη αξγφηεξα κε ηε κνξθή θάπνησλ εζληθψλ αξλεηηθψλ 

ζηεξενηχπσλ ελάληηα ζηνλ Σνχξθν θαηαθηεηή. Ο Λεφληηνο Παπαιενληίνπ 

αλαθέξεηαη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο  δηεγεκάησλ  θπξίσο  πνπ γξάθνληαη ζην 

ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα έσο θαη ηα φςηκα ρξφληα ηεο αγγινθξαηίαο 9. Χζηφζν 

αλάκηθηα δηαθαίλεηαη ε ηάζε λα δηαρσξίδνληαη νη Σνχξθνη απφ ηνπο 

Σνπξθνθχπξηνπο. Ο εζληθφο καο πνηεηήο Βαζίιεο Μηραειίδεο δηαρσξίδεη 

επαξθψο ηνπο Σνπξθνθππξίνπο απφ ηνπο Σνχξθνπο ζην πνίεκά ηνπ "Ζ 9ε 

Ηνπιίνπ 1821"  πνπ γξάθεηαη θνληά έλα αηψλα κεηά ηνλ απαγρνληζκφ ηνπ 

Αξρηεπηζθφπνπ Κππξηαλνχ θαη άιισλ ηεξαξρψλ θαη πξνθξίησλ. ην πνίεκα 

απηφ ηνπ Μηραειίδε  ν Σνπξθνθχπξηνο πξνχρνληαο Κηφξνγινπ 

παξνπζηάδεηαη σο άλζξσπνο πνπ ηξέρεη ζηνλ Αξρηεπίζθνπν γηα λα ηνλ 

πξνεηδνπνηήζεη γηα ην επηθείκελν θαθφ θαη λα ηνπ πξνηείλεη ηε θπγάδεπζή 

ηνπ κε θίλδπλν γηα ηελ ίδηα ηνπ ηε δσή: "Δπθαξηζηψ ζνπ  Κηφξνγινπ / ιαιεί 
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ηνπ ν Γεζπφηεο / Θσξψ ζε κε θαιφλ γάια πσο είζαη βπδαζκέλνο..." ην 

πνίεκα απηφλ γξακκέλν εβδνκήληα ηφζα ρξφληα κεηά ηα γεγνλφηα 

αλακνριεχνληαο κλήκεο κε ζπκβνιηθέο πξνεθηάζεηο επί Αγγινθξαηίαο.  

 

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο αλεμαξηεζίαο  κε ηηο δηαθνηλνηηθέο ζπγθξνχζεηο 

ηνπ 1963-1964  ηηο ρσξηζηηθέο ελέξγεηεο ηεο ηνπξθνθππξηαθήο εγεζίαο θαη 

θπξίσο κεηά ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή ηνπ 1974  αλ θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ 

Διιελνθππξίσλ θαη Σνπξθνθππξίσλ είλαη θπζηθφ λα δειεηεξηαζηνχλ  

εληνχηνηο ζηε ινγνηερλία ηα πξάγκαηα εκθαλίδνληαη πην ζχλζεηα. Ζ ηάζε 

είλαη λα δηαρσξηζηνχλ νη απινί άλζξσπνη ηεο άιιεο πιεπξάο απφ ηε 

ζνβηληζηηθή εγεζία ηνπο θαη ηνπο Σνχξθνπο  πνπ είλαη μέλν ζηνηρείν γηα 

φινπο ή ζρεδφλ φινπο ηνπο Κππξίνπο  ελψ νη Σνπξθνθχπξηνη 

παξνπζηάδνληαη φρη ζπάληα σο ζχκαηα επίζεο. Ηδηαίηεξα κεηά ην 1974 

κέζα απφ ηα γξαπηά ησλ Διιελνθππξίσλ πεγάδνπλ νη κλήκεο γηα ηηο 

δηαρξνληθά θαιέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ απιψλ αλζξψπσλ πξηλ απφ ην 

δηαρσξηζκφ  αθφκε θη ε αιιειεγγχε κεηαμχ ηνπο απέλαληη ζην θαθφ πνπ 

βξήθε ηνλ ηφπν. Αλ θαη ληψζσ άβνια λα κηιήζσ γηα δηθή κνπ δνπιεηά  

ηειηθά δε ζα ην απνθχγσ  κηαο πνπ απφ πνιχ λσξίο είρα αζρνιεζεί κε 

ζπλαθή ζέκαηα. ην δηήγεκά κνπ (Ο Νηαδί Κεκάι ηξειάζεθε) απφ ηε 

ζπιινγή Τν κεγάιν ςέκα, (1981)  γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ θνηλή κεγάιε 

απεξγία ησλ κεηαιισξχρσλ ην 1948  πνπ είλαη θαη ην απνθνξχθσκα ηεο 

αιιειεγγχεο Διιελνθππξίσλ θαη Σνπξθνθππξίσλ θαη φπνπ έλαο 

Σνπξθνθχπξηνο εξγάηεο ζπλζιίβεηαη πλεπκαηηθά θάησ απφ ην βάξνο θαη 

ηε ζθιεξφηεηα ησλ απνηθηνθξαηηθψλ κέηξσλ θαη πεζαίλεη ζην ηξεινθνκείν. 

Ζ αλακφριεπζε κηαο ηέηνηαο κλήκεο εηξεληθήο ζπκβίσζεο κε ην ηξαγηθφ 

απηφ ζπκβάλ παξαπέκπεη  ππνζέησ  ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο επνρήο  ιίγν 

κεηά ηελ θαηαζηξνθή  λα μαλαθνπβεληηάζνπκε κε ηνλ εαπηφ καο θαη κε 

ηνπο ηέσο "θίινπο". Σνπο "νκνηνπαζείο" κηαο άιιεο επνρήο... 

 

ην κπζηζηφξεκα ηεο Ήβεο Μειεάγξνπ Αλαηνιηθή Μεζόγεηνο (1969) 

γίλεηαη  επίζεο  αλαθνξά ζηα γλσζηά γεγνλφηα ηνπ Κηφλειη. ε απηφ 
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ππνβφζθεη έλα θιίκα "δηθαηνινγεκέλεο" θαρππνςίαο ζηελ Διιελνθχπξηα 

εξσίδα ζαλ πεξλά απφ ην ηνπξθνθππξηαθφ ρσξηφ Κηφλειη  ην "ζεκαδεκέλν" 

κε αίκα. Χζηφζν  ζην επφκελν κπζηζηφξεκά ηεο Πξνηειεπηαία Δπνρή (1981), 

φπσο ζεκεηψλεη ν Λεφληηνο Παπαιενληίνπ  "ε ζπγγξαθέαο δε δηζηάδεη λα 

δείμεη αλαδξνκηθά θαη ηελ άιιςε φςε ηνπ λνκίζκαηνο γηα ηηο δηαθνηλνηηθέο 

ηαξαρέο πνπ μέζπαζαλ ηα Υξηζηνχγελλα ηνπ 1963. ην θππξηαθφ ηδίσκα 

δίλεηαη ε καξηπξία ελφο Σνπξθνθππξίνπ γηα ηε ζθαγή θαη ηνλ νκαδηθφ 

εληαθηαζκφ νκνγελψλ ηνπ απφ ρξηζηηαλνχο ζπληνπίηεο ηνπο  γεγνλφο πνπ 

ελδερνκέλσο ιεηηνπξγεί σο αληηζηάζκηζκα ζηελ πξνβνιή αληίζηνηρσλ 

βηαηνηήησλ πνπ έγηλαλ ην θαινθαίξη ηνπ 1958 ζε βάξνο ησλ Διιελνθππξίσλ  

φπσο απηέο είραλ πεξάζεη ζην πξψην κπζηζηφξεκα ηεο Ήβεο Μειεάγξνπ".10 

 

Μέζα απφ ηα νγθψδε κπζηζηνξήκαηα ηνπ Υξ. Γεσξγίνπ  Αξρηπέιαγνο. 

Δίθνζη Φξόληα Γελλεηνύξηα (1990) θαη Αξρηπέιαγνο. Η Παγίδα (2001), 

βγαίλνπλ αλάγιπθα νη βηαηφηεηεο θαη νη σκφηεηεο πνπ δηαπξάρζεθαλ απφ 

εζληθηζηηθέο  εμηξεκηζηηθέο νκάδεο θαη ζηηο δπν πιεπξέο  αιιά θαη ε θηιία ζην 

επίπεδν ηνπ απινχ θαζεκεξηλνχ αλζξψπνπ.  

 

Αλακθηζβήηεηα βέβαηα ην πην θαζνξηζηηθφ γεγνλφο ηεο λεφηεξεο 

Κππξηαθήο Ηζηνξίαο  ε ηνπξθηθή εηζβνιή ηνπ 1974  δελ αθήλεη θαλέλα 

ινγνηέρλε αζπγθίλεην  είηε πξφθεηηαη γηα Διιελνθχπξην είηε γηα 

Σνπξθνθχπξηνη. Οη κλήκεο γηα ηνπο ρακέλνπο ηφπνπο  ηνπο ρακέλνπο 

αλζξψπνπο  ηα ρακέλα ρξφληα ηεο επηπρίαο  ηεο αλεκειηάο  ηεο αθέιεηαο κα 

θαη ηεο ηξέιαο ησλ αλζξψπσλ (θαη ησλ ζεψλ... ζα ζπκπιήξσλε ν Γ. 

εθέξεο)  είλαη δπκσκέλα φια ηνχηα καδί κε ηε ζιίςε αιιά θαη ηε λέα 

απηνζπλεηδεζία  κέζα ζηα πνηήκαηα θαη ηα πεδά ησλ Κππξίσλ. "Αλ ν ιαφο 

καο δελ κπνξεί λα αληιήζεη απ' ηα δεηλά ηνπ / ηφηε πνπ δφζεθε άδηθα κηα 

ηέηνηα ηξαγσδία"  αλαθσλεί ν Κπξηάθνο Υαξαιακπίδεο.11 

 

Μέζα ζε απηφ ην πλεχκα ε ΚΛ απηήο ηεο πεξηφδνπ ραξαθηεξίδεηαη φρη 

κφλν απφ κλήκεο  αιιά θαη απηνθξηηηθή ζε φ ηη αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά 
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απέλαληη ζην ζχλνηθν ζηνηρείν  ζε κηα δηαδηθαζία απηνθάζαξζεο. Οη 

Διιελνθχπξηνη ζπγγξαθείο απφ ηελ πξψηε ζηηγκή κεηά ηελ εηζβνιή 

ζπλεηδεηνπνηνχλ βαζηά "ην ηη έραζαλ νη Κχπξηνη κέζα απφ ηα ρέξηα ηνπο" 

θη αξρίδνπλ λα ζπλδαπιίδνπλ κλήκεο απφ ηελ άιινηε επηπρηζκέλε επνρή  

ηελ θαιή ζπκβίσζε θαη ηελ αδηθνρακέλε παηξίδα. Αλαθέξνληαη δεθάδεο 

ζεκαληηθνί ζπγγξαθείο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε απηφ ην πλεχκα: Γηψξγνο 

Φηιίππνπ Πηεξίδεο  Κψζηαο Μφληεο  Πάλνο Ησαλλίδεο  Μαξία 

Αβξαακίδνπ  Αλδξέαο Παζηειιάο  Έιιε Πατνλίδνπ  Μαξία Ππιηψηνπ  

Λεχθηνο Εαθεηξίνπ  Γηψξγνο Μνιέζθεο  Κπξηάθνο Υαξαιακπίδεο  Θενθιήο 

Κνπγηάιεο  Αιεμάλδξα Γαιαλνχ θ.ά.  

 

Ο πην ζεκαληηθφο απφ ηνπο πεδνγξάθνπο καο  ν Γηψξγνο Φηιίππνπ 

Πηεξίδεο (1904-1999)  ζηα κεηαπνιεκηθά δηεγήκαηα ηνπ αλαζθάπηεη ηηο 

αηηίεο θαη ηα παξεπφκελα ηνπ κεγάινπ θαθνχ  ρσξίο ίρλνο κηζαιινδνμίαο 

αλαδεηθλχνληαο ζπλάκα ηελ θαρππνςία πνπ εμέζξεςε ν πφιεκνο αλάκεζα 

ζε θίινπο κηαο άιιεο εηξεληθήο επνρήο (αβεβαηφηεηα). ην δηήγεκα 

"Πξνζθαξηεξία"  ν Σνπξθνθχπξηνο βνζθφο Υαιειήο θίινο ρξφληα κε ηνλ 

Διιελνθχπξην ζπλάδειθφ ηνπ Εέλην ηνπ παξέρεη εζηθή θαη άιιε ζηήξημε  

λα πεξάζεη  γηα παξάδεηγκα  ην θνπάδη ηνπ ζηελ "απ' εθεί κεξηά κέρξη λα 

εζπράζνπλ ηα πξάγκαηα".  

 

Ο Παληειήο Μεραληθφο δεκνζηεχεη ηελ "Χδή γηα έλα ζθνησκέλν 

ηνπξθάθη"  έλα ρξφλν κεηά ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή αλ θαη ην πνίεκα είλαη 

γξακκέλν θνληά ζηηο δηαθνηλνηηθέο ζπγθξνχζεηο ηνπ 1963-1964 απφ ηηο 

νπνίεο είλαη εκπλεπζκέλν. Γε ζα ήηαλ ππεξβνιή λα εηπσζεί ην ελ ιφγσ 

πνίεκα ζψδεη ηελ ηηκή φισλ ησλ Κππξίσλ θαη θπξίσο ησλ πνιηηηθψλ 

εθείλεο ηεο πεξηφδνπ.  

 

 Έλα ζπζπαζκέλν πξφζσπν 

 θνκκέλν απάλσ ζηνλ πφλν  

 αλάγιπθε 

 αλήιηθε κάζθα 
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 θνκκέλε ζηελ αησληφηεηα γηα λα ξσηά 

 αλ ν ηφπνο ήηαλ πξάγκαηη πνιχ ζηελφο 

 κέζα ζην παλεγχξη ηεο άλνημεο 

 γηα λα ξσηά  

 αλ ππάξρνπλ εζλφηεηεο αλάκεζα ζηνπο ιανχο ηεο καξγαξίηαο  

 γηα λα ξσηά 

 πνηαο εζληθφηεηαο είλαη ην πξάζηλν ρνξηάξη.   

 

Ζ ζπγγξαθέαο παηδηθήο θαη λεαληθήο ινγνηερλίαο Μαξία Ππιηψηνπ  γξάθεη 

ην 1979 ην δηήγεκα "Ο Ναδίκ θαη ην ςειφ θππαξίζζη"  φπνπ "ε ζπγγξαθέαο"  

θαηά ην Φξέληπ Γεξκαλφ  "ζθχβεη κε ζηνξγή πάλσ απφ ηελ πξνζθπγηά ελφο 

κηθξνχ Σνχξθνπ  8 εηψλ  ελψ ζε 100 κέηξα απφζηαζε γπαιίδνπλ νη θάλεο 

ησλ ηνπξθηθψλ πνιπβφισλ".12  

 

Ο Πάλνο Ησαλλίδεο ζην δηήγεκά ηνπ "Οη ζηνιέο"  πνπ δηαδξακαηίδεηαη ηηο 

κέξεο ηεο ηνπξθηθήο εηζβνιήο ζηελ Κεξχλεηα  ηνπνζεηεί ηνπο ήξσεο ηνπ  κηα 

λεαξή Σνπξθνθχπξηα κε ηνλ παηέξα ηεο θαη έλα πιεγσκέλν Διιελνθχπξην 

ζηξαηηψηε ζε κηα πξνζπάζεηα αιιεινζηήξημεο θαη δηαθπγήο απφ ηνλ θνηλφ 

θίλδπλν. Ο παηέξαο  κπξνζηά ζηελ απφπεηξα βηαζκνχ ηεο θφξεο ηνπ απφ 

Σνχξθν αμησκαηηθφ πξνζπαζεί λα ηε θπγαδέςεη καδί κε ην ζηξαηηψηε 

δίλνληάο ηεο ηα ξνχρα ηεο πεζακέλεο κάλαο ηεο ελψ ζηνλ ίδην ηα ξνχρα ηνπ 

λεθξνχ γηνπ ηνπ (ν νπνίνο είρε ζθνησζεί ην 1964 ζηηο κάρεο ηεο Σειιπξίαο). 

Απαιείθνληαη έηζη απφ ην κπαιφ ηνπ παηέξα παιαηφηεξεο κλήκεο γηα λα 

ρσξέζεη κέζα ζε απηφ ε λέα πξαγκαηηθφηεηα ηεο αιιειεγγχεο.  

 

ηελ απηνβηνγξαθηθή λνπβέια  Οη Σπκκνξίηεο, ν Λεχθηνο Εαθεηξίνπ 

αλαθαιεί κλήκεο απφ ηα παηγλίδηα κε ηα ηνπξθάθηα πνπ κνηξάδνληαη ηε ζηέγε 

θαη ηε ζθιεξφηεηα ηνπ ίδηνπ νξθαλνηξνθείνπ ελψ ν Αλδξέαο Ολνπθξίνπ  ζην 

κπζηζηφξεκά ηνπ  Η Γε πνπ καο Γέλλεζε, αλαπαξάγεη ηελ Ακκφρσζην ηελ 

πηαζκέλε ιεο απφ ηφηε ζηα δίθηπα ηεο ηξέιαο θαη ηεο πξνδνζίαο  κε 

αλαζηνραζηηθή ιεπηνκέξεηα.  
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Ο πξφζθπγαο πνηεηήο Γηψξγνο Μνιέζθεο  επηζηξέθεη ζην θαηερφκελν 

ρσξηφ ηνπ ζηε Λχζε είηε κε "Αλακλήζεηο απφ ην παηξηθφ ζπίηη" 13 είηε γηα 

λα ζπλαληήζεη πνηεηηθά ηνλ νκνρψξηφ ηνπ κεγάιν δηαιεθηηθφ καο πνηεηή 

Παχιν Ληαζίδε14  αιιά αθφκε θαη κε "Έλα καχξν θίδη",15 ηεο κλήκεο 

πξνθαλψο... 

Ο δηαιεθηηθφο Παχινο Ληαζίδεο  θνπβαιά ζηνλ πξνζθπγηθφ ζπλνηθηζκφ 

Σζηαθηιεξνχ  φπνπ ζα δήζεη κέρξη ην ζάλαηφ ηνπ  λνζηαιγηθέο κλήκεο 

εηξεληθήο ζπκβίσζεο κε ηνπο Σνπξθνθππξίνπο. Λέεη γηα ην "Βαξψζηλ": (ηελ 

Ακκφρσζην). 

 

 Κξίκαο κε ηα ηφζα θάιιε ζνπ ηδη εκακπξνγεξηκηάζαλ  

 λεθαηζηαζκέλνη Μάξηεεο πηνλ πάλσ ζνπ εινπξθάζαλ.  

 Πνχ ελ' ηα πνξηνθθάιηα ζνπ  γνηνλ ιίξεο πνπ θξέκκνπληαλ 

 ηδη εθνηζηλνινχζηαζηλ νη θφθηλνη πφξθνπληαλ; 

 ήκκεξνλ ελ ζσξείο ςπζήλ θαιάζηλ λα γεκψζεη  

 κήηε Σνπξθνχ κε Γξηζηηαλήλ. Πφη' έλλα μεκεξψζεη; 

 

Ο Νέαξρνο Γεσξγηάδεο ζηα δηήγεκά ηνπ "Ζ ηειεπηαία επηζπκία ηνπ 

Μεκέηε"  αλαπαξάγεη  κέζα απφ ηελ αθήγεζε ελφο αλήιηθνπ 

Διιελνθππξίνπ  εζληθά ζηεξεφηππα θαηά ησλ Σνχξθσλ ηα νπνία ζηελ 

πνξεία αλαηξέπνληαη κε έλα βαζηά ζπγθηλεηηθφ ηξφπν. Ο θίινο ηνπ  έλα 

ηνπξθάθη ηνπ νπνίνπ ε νηθνγέλεηα εμαλαγθάδεηαη λα κεηαθηλεζεί ζε άιιν 

ρσξηφ εμαηηίαο ησλ γεγνλφησλ επηζηξέθεη άξξσζηνο γηα λα δεη γηα 

ηειεπηαία θνξά ηνλ Διιελνθχπξην θίιν ηνπ ιίγν πξηλ ην ζάλαηφ ηνπ. Σν 

δηήγεκα απηφ δηαβάζηεθε καδί κε άιια κπξνζηά ζην ηνπξθνθππξηαθφ 

θνηλφ ζε κηα εθδήισζε ηεο Έλσζεο Λνγνηερλψλ Κχπξνπ ιίγν κεηά ην 

άλνηγκα ησλ νδνθξαγκάησλ ην 2003. ηνλ παηέξα ηνπ παηδηνχ  πνπ 

ηπραία ήηαλ παξφλ  μχπλεζαλ κλήκεο κέζα απφ απηφ γηα ην κηθξφ γην ηνπ. 

εθψζεθε απφ ηε ζέζε ηνπ θαη αζπάζηεθε ην ζπγγξαθέα.  

 

Σν πεδνγξαθηθφ θαη ζεαηξηθφ έξγν ηεο Μαξίαο Αβξαακίδνπ  γέκεη απφ 

κλήκεο ρακέλσλ παηξίδσλ  αθνχ θαη ε ίδηα είλαη πξφζθπγαο. ην 
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ηειεπηαίν ηεο εθεβηθφ κπζηζηφξεκα "Σν ζπίηη ηνπ Άγγινπ πληαγκαηάξρε" 

(2006)  ε ζπγγξαθέαο ζηέθεηαη θξηηηθά ζε ελέξγεηεο κειψλ ηεο 

απειεπζεξσηηθήο νξγάλσζεο  πνπ κεηαμχ άιισλ έθεξαλ ζε αληηπαξάζεζε 

Διιελνθππξίνπο θαη Σνπξθνθππξίνπο  ελψ ε Σνπξθνθχπξηα πνπ εξγάδεηαη 

ζην ζπίηη ηνπ πληαγκαηάξρε ζπκπαξίζηαηαη ζηνπο Διιελνθχπξηνπο γείηνλέο 

ηεο.  

 

Ο Κπξηάθνο Υαξαιακπίδεο κέζα απφ πνιιά νλεηξηθά πνηήκαηα επηζηξέθεη 

ζπρλά ζηνπο ηφπνπο ηεο παηδηθήο επηπρίαο  ζε κηα πξφζκημε κε ηελ πηθξή 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο θαηνρήο:  

 

 Μηαλ άιιε θνξά πάιη ηα θαηάθεξε  

 θαη κπήθε απφ ζθηζκή ηνπ νλείξνπ ηνπ ζην ζπίηη. 

 Βγαίλνληαο ζηελ απιή ηνπ απ' ηελ θάκαξα.  

 ηε βξήθε ηελ Σνπξθάια πνπ έβγαδε λεξφ. 
16

 

 

Ο Θενθιήο Κνπγηάιεο ζηελ εμνκνινγεηηθή πνηεηηθή ηνπ ζχλζεζε "Ζ δηθή 

κνπ Γεπηέξα"  αλαθαιψληαο ηηο πην ηξπθεξέο παηδηθέο κλήκεο απφ ηε δσή 

ηνπ ρσξηνχ  δελ αθήλεη εθηφο ηε γεηηφληζζά ηνπ Παρηξέ: "Σψξα πνπ φια ηα 

πήξε ν καχξνο άλεκνο θαη ην ξπζκηθφ κεηαιιηθφ λαλνχξηζκα απφ ην αιαθάηη 

ηνπ αιίρε έγηλε ήρνο ζθιεξφο  ε ραλνχκηζζα Παρηξέ δσληαλεχεη μαλά γηα λα 

γεκίδεη ηελ θαξδηά κνπ κε κηα δξνζεξή κελεμεδηά αλάκλεζε". Ο Αλδξέαο 

Παζηειιάο  επηζηξέθεη ζηηο κλήκεο κηαο παηξίδαο κε ηνπο θήπνπο ησλ 

γηαζεκηψλ  ζε κηα ρισξίδα ιπξηθή  πνπ ράζεθε  ιεο θη απηή κε ηε ζπκθνξά 

ηνπ 1974. 

 

Ζ Αιεμάλδξα Γαιαλνχ  κηιψληαο γηα ην εγθαηαιειεηκκέλν ζπίηη ζηελ 

Ακκφρσζην πνπ ηψξα ... πνπιήζεθε ρσξίο ηίηιν ηδηνθηεζίαο  ιέεη πσο: "... 

εκαληηθφ είλαη πνπ πξφιαβεο / θη απηφ ην έγγξαθν αθαίξεζεο/ ηα 

ζξαχζκαηα ηεο κλήκεο / πνπ ζθελψζεθαλ ζηνλ ηνίρν / ηα γέιηα πνπ 

αληηιαινχζαλ / ζηελ απιή"... 
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ε φ ηη αθνξά ηε ινγνηερλία ησλ Σνπξθνθππξίσλ  πνπ νη ίδηνη ηελ 

θαζνξίδνπλ γηα πξψηε θνξά ζαλ "ηνπξθνθππξηαθή" κεηά ην 1980  απφ ηα 

ζρεηηθψο πεξηνξηζκέλα ζηνηρεία πνπ δηαζέηνπκε  ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί 

πσο θαη ζε απηήλ αθνινπζνχληαη παξάιιεινη δξφκνη ηεο κλήκεο. Ζ 

πεξίνδνο ηεο εζληθηζηηθήο πνίεζεο  κε ηα θαζηεξσκέλα εζληθά ζηεξεφηππα 

γηα ηνλ ερζξφ γθηανχξε  πνπ άλζηζε ηελ πεξίνδν 1960-1974  έρεη παξέιζεη 

αλεπηζηξεπηί ιίγν κεηά ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή ζην λεζί. πρλά ην "Δκείο" 

είλαη νη Κχπξηνη ελψ νη "Άιινη" είλαη απηνί πνπ ήξζαλ απ' έμσ.  

 

Ο ζεκαληηθφηεξνο Σνπξθνθχπξηνο πνηεηήο Fikret Demirag ζην πνίεκά 

ηνπ "Ζ ηξαγσδία ηεο ξίδαο θαη ηεο γεο" βιέπεη ην βίαην ρσξηζκφ 

Διιελνθππξίσλ θαη Σνπξθνθππξίσλ: 

 

 "ηαλ κηα ξίδα μεξηδψλεηαη πνλά   

 ην ίδην θαη ε γε φηαλ ρσξίδεηαη απ' απηήλ. 

 Σφηε κηα ηξαγσδία νζηψλ θαη ζάξθαο αξρηλά.  

. .. Απηψλ πνπ θεχγνπλ ζηάδνπλ νη πιεγέο  θη απηψλ πνπ κέλνπλ..."
17

 

 

ε έλα άιιν πνίεκα ην "Πεξπαηψ κε βήκαηα ρνξνχ"  ν πνηεηήο θηλείηαη 

ζαλ ηηο "'άθξηεο δχν δηαζηαπξσκέλσλ νπξαλίσλ ηφμσλ" αλάκεζα ζε ρσξηά 

ηνπ λφηνπ θαη ηνπ βνξξά  "Αγθφλα! Θέιεηξα! Κάησ Πέηξα! Γηφξηνο"  φπνπ 

πηζαλφλ λα είρε δηδάμεη σο δάζθαινο  ιέγνληαο:  

 

Σα κπζηηθά ηεο δσήο κνπ είλαη ηα ρακέλα κνπ πλεχκαηα πνπ 

πεξηπιαληνχληαη ηξηγχξσ.  

Βξίζθνκαη ζε ηφπν φπνπ ε εινλνζία ηεο βαξβαξφηεηαο απιψλεηαη  

πεζαίλσ κα δελ κπνξψ λα γίλσ ην ίδην ζθιεξφο   

φ ηη θνπβαιψ καδί κνπ είλαη ε ρακέλε κνπ κλήκε.  

(Μεηάθξαζε: Γηψξγνο Μνιέζθεο) 

 

Ζ Νεζηέ Γηαζίλ κε ην γλσζηφ λεαληθφ ηεο πνίεκα "Πνην κηζφ;" πνπ 

κεινπνηήζεθε απφ ην Μάξην Σφθα θαη έγηλε θάηη ζαλ εζληθφο χκλνο ζηελ 

Κχπξν  ξσηά ελαγσλίσο "πνην απφ ηα δπν θνκκάηηα πξέπεη λ' αγαπψ;"  
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Ο Μερκέη Γηαζίλ ζην επίζεο λεαληθφ ηνπ πνίεκα "Βγαίλνληαο απφ ην 

θαηαθχγην"  κεηά απφ ηφζε θαηαζηξνθή δελ αλαγλσξίδεη ηε ρψξα ηνπ: 

 

 Δίραλ αιιάμεη νη ήρνη  ηα ρξψκαηα   

 ηα νλφκαηα ησλ δξφκσλ θαη ησλ ρσξηψλ. 

 Πψο ζα βξνχκε ηψξα ην ζπίηη καο;
18

 

 

Ζ Neriman Cahit  απεπζπλφκελε ζηελ Διιελνθχπξηα δαζθάια θίιε ηεο 

Κιενπάηξα  ζην νκψλπκν πνίεκα  ηεο δεηά λα ηεο θέξεη κηα ρνχθηα ρψκα 

απφ ην λφην...19 Κη αθφκε "Φέξε κπξσδηέο γηα ην ςσκί ηεο Μεζαξηάο  θέξε 

θξαζί απφ ηεο Λεκεζνχ ηνπο ακπειψλεο..." 

 

O Mehmet Kansu  έλαο κεζφγεηνο Κχπξηνο  φπσο νλνκάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ  

ζην πνίεκα ηνπ "Κπκαηίδεη ν σθεαλφο ηνπ θεγγαξηνχ"  δειψλεη ηελ 

"θππξηφηεηα" ηνπ απφ ηε γε κέρξη ηνλ νπξαλφ  ζε αληίζεζε βέβαηα κε φζνπο 

επηκέλνπλ λα βιέπνπλ ζηελ Κχπξν δχν ιανχο. "Αλήθσ ζε απηά ηα ρξψκαηα. 

Σα ρξψκαηα ηνχηεο ηεο γεο θαη φ ηη απφ απηά / έρεη αλεβεί ζηνλ νπξαλφ / 

γίλαλε "εγψ". / κσο  εγψ κέλσ εδψ"...  

 

Ο Kutlu Adali  πνπ δνινθνλήζεθε απφ ηηο Σνπξθηθέο Μπζηηθέο Τπεξεζίεο  

ζην κεγαιφπλνν πνίεκά ηνπ "ηηο αθηέο ηεο Κεξχλεηαο"  γξάθεη κε ηε 

λνζηαιγία  ηηο κλήκεο θαη ηελ πίθξα ελφο Διιελνθππξίνπ: "Σα φλεηξα είλαη 

δπλαηά / ζαλ ην Κάζηξν ηεο Κεξχλεηαο / έρνπλε κάηη αεηνχ / ζαλ ηνπ Αγίνπ 

Ηιαξίσλα. / Καζψο ν κφινο πεξηκέλνπλ κε αλνηθηέο αγθάιεο / ηνλ 

αγαπεκέλν... Άδεηνο ν Εέθπξνο θαη ν Παρχακκνο / θη ε ζάιαζζα 

θαθνθαληζκέλε ζηνπο κηθξνχο ζηεο θφιπνπο. / ηακαηεκέλνο ν αγέξαο ηνπ 

Μπέιιαπατο!” 20 

 

Ο Gurgens Korkmazel  ζην λεαληθφ ηνπ πνίεκα Γπαδηθφηεηα ιέεη πσο θαη 

νη γεχζεηο έρνπλ αιιάμεη κεηά πνπ "ρψξηζαλ ην λεζί ζηα δπν / θη εκάο καδί... 
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Ζ γε θαξπίδεη κηζά. / Σν ςσκί  νη ειηέο κε γεχζε κηζή... Σε δσή καο δνχκε  

ζην κηζφ ηνπ κηζνχ."21 

 

ην αθήγεκα ηνπ Hizber Hikmetagal "Αλακλήζεηο κηαο άιιεο επνρήο" 

γξάθεη ζηνλ πξφινγν ηα εμήο: "ήκεξα ραίξνκαη θαη λνζηαιγψ ηελ Κχπξν 

ηνπ '40 θαη ηνπ '50  κηα επνρή πνπ έδεζα ηηο πην σξαίεο θαη ήζπρεο κέξεο 

ηεο δσήο κνπ. Πάσ λα πηζηέςσ θηφιαο φηη ε αλάκλεζε εθείλσλ ησλ 

εκεξψλ  θαζψο πεξλνχλ ηα ρξφληα  κνπ παξαηείλεη ηε δσή..."22 

 

O Tamer Oncul βιέπεη ην ηείρνο πνπ κνίξαζε ηε Λεπθσζία ζηα δχν ζα 

βξηθφιαθα  ξσηψληαο ηνλ πφζα αθφκε πιήζε νξέγεηαη (ην ηείρνο καο) θαη 

ζπιιακβάλεη ηε ρψξα ηνπ σο εληαία ηζηνξηθή θαη γεσγξαθηθή ελφηεηα  

αλαδεηψληαο ηα ίρλε ηεο. "Πέξα απφ ηε κλήκε πνπ ερζξεχεηαη / αλάθαηε 

κε ίρλε δίρσο λφεκα" φπνπ  "κέλνπλ κνλάρα ξίδεο απφ ιεηρήλεο μεξακέλεο 

/ ζηνπο θίηξηλνπο πεηξφρηηζηνπο ηνίρνπο ζνπ..."23 

 

ην παηδηθφ ηεο βηβιίν "Σα παηδηά ηνπ πξάζηλνπ λεζηνχ" ε Havva Tekin 

(1963) πεξηγξάθεη ηε θηιία δχν παηδηψλ  ελφο Διιελνθππξίνπ θαη ελφο 

Σνπξθνθππξίνπ  ζε έλα κηθξφ ρσξηφ  πξηλ απφ ηηο δηαθνηλνηηθέο 

ζπγθξνχζεηο ηνπ 1963-64. Μέζα ζηηο παηδηθέο εμεξεπλήζεηο ηνπο ν 

Σνπξθνθχπξηνο πέθηεη ζε ραξάδξα κηαο ζπειηάο. Σν άιιν παηδί ζπεχδεη 

ζε βνήζεηα καδί κε ηνπο γνλείο ηνπ. Ζ ηνπξθηθή εηζβνιή ρσξίδεη ηνπο δχν 

θίινπο νη νπνίνη ζπλαληψληαη κεηά ην άλνηγκα ησλ νδνθξαγκάησλ ηνπ 

2002. Ο έλαο  γηαηξφο ζήκεξα  ν άιινο κεραληθφο μαλαδσληαλεχνπλ ηε 

θηιία ηνπο  ζπκνχκελνη ηα σξαία ηνπ παξειζφληνο. Φαίλεηαη πσο ε ηζηνξία 

ζηεξίδεηαη πάλσ ζε πξαγκαηηθά γεγνλφηα.  

 

Ο λεαξφο Zenan Seltsuk,24 ζην πνίεκά ηνπ "Ακκφρσζηνο" 25 ιέεη γηα ηελ 

θαηεζηξακκέλε πφιε πσο "Με κηα επηρείξεζε είραλ εθηνπίζεη νη σνζήθεο 

ηεο  ελλνψληαο ηνπο εθηνπηζκέλνπο Διιελνθχπξηνπο θαηνίθνπο ηεο. Καη 

γηα λα ςέμεη απηνχο πνπ ηελ θαηάληεζαλ έηζη ζπλερίδεη: 
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 "Θξεκκέλε κε πεξηηηψκαηα ηεο πξνδνζίαο 

 εμαληιεκέλε  ηαπεηλσκέλε  δελ αληαπνθξίλεηαη 

 απφ δσ θαη πέξα ζηνπο βηαζκνχο..." 

 

Γελ αληαπνθξίλεηαη αθνχ είλαη κηα πφιε λεθξή  κηα πφιε θάληαζκα. κσο 

ν ζπγγξαθέαο βιέπεη ηε ζεκεξηλή  ηαπεηλσκέλε πφιε ζπγθξίλνληάο ηελ 

πξνθαλψο κε εθείλε ηελ αλζνχζα πφιε φπσο ηελ είδε κέζα απφ ηηο κλήκεο 

ησλ παιαηνηέξσλ.  

 

ην δηήγεκά ηεο ε λεαξή Σδεκάη Οιάλη Μνπεδίλ "Αγαπεηέ βνπβέ 

κάξηπξα"26 ρξεζηκνπνηψληαο κλήκεο θαη πεξηγξαθέο ηεο γηαγηάο θαη ησλ 

γνληψλ ηεο επηζηξέθεη ζην ρσξηφ ηνπο  ην Πεληάθσκν  ζηηο ειεχζεξεο 

πεξηνρέο  29 ρξφληα κεηά. Ζ ίδηα δελ είρε γλσξίζεη ηνλ ηφπν  εληνχηνηο απηφ 

δελ ηελ εκπνδίδεη λα θηλείηαη θαη λα ληψζεη άλεηα ζην ρψξν ησλ αλακλήζεσλ 

θαη ζηνπο δξφκνπο ηνπ ρσξηνχ.  

 

Κάηη παξφκνην ζπκβαίλεη κε ηνλ επίζεο λεαξφ Σνπξθνθχπξην ζπγγξαθέα 

Σδεράηλ δγιίηδ  πνπ κε ην δηήγεκα "Έλα ρσξηφ..."27 επηζηξέθεη κέζα απφ ηηο 

κλήκεο ηνπ παππνχ θαη ησ γνληψλ  αιιά θαη θάπνησλ παιαηνηέξσλ ζξχισλ  

ζην ρσξηφ ηνπ (λαη  ην ζεσξεί ρσξηφ ηνπ)  ηα Πιαηαλίζθηα  ηεο επαξρίαο 

Πάθνπ.  

 

Κιείλνληαο ζα ήζεια λα πσ πσο ε εηζήγεζε απηή κφλν δεηγκαηνιεπηηθά 

θαη επί ηξνράδελ άγγημε ην κέγα θεθάιαην ηεο κλήκεο ζηελ Κππξηαθή 

Λνγνηερλία. Έρσ ηελ εληχπσζε πσο ράξε ζηελ πξφζθαηε ηαξαρψδε 

Ηζηνξία ηεο ε Κχπξνο έρεη θαηαθιπζζεί απφ κλήκεο  ζπλήζσο ζθιεξέο  νη 

νπνίεο δηαζσδφκελεο κέζα απφ ηε ινγνηερλία ηεο ίζσο βνεζήζνπλ ζηε 

δηελεθή αιήζεηα  ππφ ηελ έλλνηα ηεο κε ιεζκνζχλεο. Αο κελ μερλνχκε πσο  

ζχκθσλα κε ηνλ Άξε Φαθίλν  " ν δεκηνπξγφο είλαη απηφο πνπ θαηαγξάθεη θαη 

δίλεη αμία ζηελ πξαγκαηηθή κλήκε θαη φρη ν ηζηνξηθφο". Κη αθφκε  θαίλεηαη 

πσο ηειηθά ε ινγνηερληθή κλήκε θαη νη θνξείο ηεο ζα μεπιχλνπλ θάπνηε ηηο 
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ληξνπέο ησλ πνιηηηθψλ πνπ θαηάληεζαλ ηελ παηξίδα κηζή θαη ζα 

δηαζψζνπλ ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ θππξηαθνχ ιανχ. 
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