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Ο καιρός ηης 
δοκιμαζίας

«Αιινθξνζύλε» 



«Μηθξή παηξίδα […]

Ωο πόηε ζα ΄ζαη έδεζκα 

ησλ ρξπζνθόξσλ ην ηξαπέδη» 

Μια πέηρα μες ζηη θάλαζζα, Νάζα Παηαπίνπ

«… κηα γξακκή λα ζε ρσξίδεη,
ηε δσή καο πνηνο ραιά θαη πνηνο ηε ρηίδεη;»



«Πνύ πήγε ε κέξα ε δίθνπε 

πνπ είρε ηα πάληα αιιάμεη;

Γε ζα βξεζεί έλαο πνηακόο λα ΄λαη γηα καο πισηόο;»
Σηροθή, Γηώξγνο εθέξεο



«Γελ σπάρτεη ηόπος λα ζηαζούκε

Γθρεκηζκέλα ηα ζπίηηα κας, πεζκέλα

Σα δέληρα κας, έλας ζωρός ερεηπίωλ.

Γελ σπάρτεη τώρος λα ολεηρεσηούκε.

Η ζπορά ηωλ ολείρωλ προϋποζέηεη έλα θοκκάηη

οσραλό.

Κη ο οσραλός πεζκέλος, ηε ζέζε ηοσ 

Μαύρος θαπλός ηελ έτεη θαηαιάβεη.

Σα άζηρα θη ασηά πεζκέλα ζθοσρηάδοσλ

βοσιηαγκέλα κες ζηο τώκα.»
Πάροδος, Θενδόζεο Νηθνιάνπ



Κύπξηδα Αθξνδίηε, Αύγνπζηνο 1974

ΑΦΡΟΓΙΣΗ

«Γπκλή 
κε ηα καιιηά 
ζνπ 
θαςαιηζκέλα 
ζε βιέπσ λα 
ξίρλεζαη 
ζηε ζάιαζζα 
θαη πάεηο»

(Παληειήο 
Μεραληθόο)



(Κύπρος 1974, Μέρες ζσμθοράς, 
θση. Γ. Παξηαζίδε, επηκ. Γ. Αλδξένπ)

ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΔΙΒΟΛΗ ΙΙ

«Απηή ε θνύθια κε ην 
θνκκέλν ρέξη,

πνπ θξεκάζηεθε ζην 
παξάζπξν

ηνπ γθξεκηζκέλνπ ζπηηηνύ

πνην παηδάθη 

ήζειε λ΄ απνραηξεηήζε, 

ζε πνην παηδάθη ζύξζεθε 
σο ην παξάζπξν 

λ΄ αλεκίζε ην ρέξη 

θαη ηεο ην ΄θνςαλ; 
Κώζηαο Μόληεο



ΣΟΤΡΚΟ ΔΙΒΟΛΔΑ ΣΗ ΑΛΑΜΙΝΑ Ι

Κοίηα ποσ ζθύβεη λα δηαβάζεη ειιεληθά!

ΣΟΤΡΚΟ ΔΙΒΟΛΔΑ ΣΗ ΑΛΑΜΙΝΑ 

Ση ζες ηώρα; Προζπαζεί όζο κπορεί ο άλζρωπος

λα δηαβάζεη ειιεληθά.                Κώζηας Μόληες



«-Ναη ̇ όκως ο 

καληαηοθόρος ηρέτεη

θη όζο καθρύς θη αλ 
είλαη ο δρόκος ηοσ, 

ζα θέρεη

ζ’ ασηούς ποσ γύρεσαλ 
λ’ αισζοδέζοσλ ηολ 

Διιήζποληο

ηο θοβερό κήλσκα ηες 
αιακίλας.» 

Σαλαμίνα ηης Κύπρος, 

Γηώξγνο εθέξεο

«ηο αρταίο ζέαηρο 

ηες αιακίλας

ε παράζηαζε 

αλαβάιιεηαη 

επ’ αόρηζηολ»
Οι γσρολόγοι, 

Αιεμάλδξα Γαιαλνύ



«Πνιηηεία δπν θνξέο 
βαθηηζκέλε 

ειιεληθά

ιόγνο π’ αρλίδεη

ηεο κεηέξαο ηνλ 
θόξθν

ην πέλζνο αδειθνύ 
ηιαξύλνληαο» 

Αμμότωζη, 

Πίηζα Γαιάδε

Ακκόρσζηνο - ακκόρσζε



«Δζύ πνπ κε ην αιθαβεηάξη 

ηεο ζάιαζζαο ζην ρέξη

κνπ ΄καζεο γξαθή θη αλάγλσζε

ηε γεύζε ηνπ αρηλνύ

ην θηιί ηεο αρηβάδαο

ην θπκάηηζκα ησλ θπθηώλ

θαη ηα κηθξά ηα πξάζηλα ηα μέθσηα

απ’ όπνπ έκπαηλε νξκεηηθά ην πέιαγνο

πνύ ράζεθεο θαη πνηνο

πξσηνζηαηεί ηώξα ζηα θύκαηα

πώο κ’ άθεζεο θη έθπγα»
Της Αμμοτώζηοσ, Νίθε Μαξαγθνύ



«Δδώ είλαη κηα πόιε, ζάιαζζα θαη θσο

εδώ αθήζακε ηα δώδεθά καο ρξόληα, 

ηόηε πνπ ηξέρακε μππόιπηνη ζηελ ακκνπδηά

ηόηε πνπ ξίρλακε ηα δίρηπα ησλ νλείξσλ.

Δδώ είλαη κηα ζάιαζζα γπαιί

γηα λα βιέπεηο ηηο ξαβδώζεηο ηεο δηθήο 

ζνπ ςπρήο, κα θαη ησλ άιισλ.»

Αμμότωζηος, Κιαίξε Αγγειίδνπ



«πόιε πνπ 
παίδακε 

παηδηά κεο 
ηελ πιαηηά 
πνδηά ζνπ

κε ςάξηα θαη 
ιεκνλαλζνύο 
ρακήισζ' ηε 
καηηά ζνπ»

Αμμότωζηος, 
Νίθε Καηζανύλε

Ακκόρσζηνο, Λεκνλαλζνύζα θπξά



«Ση λα ζνπ πσ.
Νηώζσ έλα ξίγνο λα κε δηαπεξλά

ζαλ ζπκάκαη εθείλα ηα πξάζηλα πεξηβόιηα
κε ηηο πνξηνθαιηέο θαη ηηο θίηξηλεο αληαύγεηεο»

Προς αναγνώζηη (1), Νηίλα Καηζνύξε



 «Μέξα ηε κέξα ηξηγπξίδσ
κα πίζσ ζβηνύλ ηα βήκαηά κνπ
έρνπλ ραζεί ηα ρώκαηά κνπ
πίηη παιηό ζηελ παξαιία
πόιε κνπ ζύκεζε παιηά
θεύγνπλ νη ηόπνη ζαλ πνπιηά
Πόιε θαη ζπίηη θη αθξνγηάιη
γπάιηλνη θόζκνη πνπ ξαγίζαλ
ζξύςαια ηελ ςπρή κνπ αθήζαλ»

Γσριζμός, Νίθε Καηζανύλε

(δίζθνο: Ες Γην εναλίαν Κύπρον, ζπλζέηεο Μηρ. Υξηζηνδνπιίδεο, 1992)



«Μήπσο κηαο πόιεο όλνκα ε Ακκόρσζην είλαη ςεύηηθε;

Σερλεηό ρώξηζκα ρώξνπ θαη γε ηεο νπηνπίαο;

Υξόλνο από άκκν ςηινδνπιεκέλε

θαζώο θνηηάδεηο ηνπο ιεπθνύο καζηνύο;

Πνηνο ζα ΄ιεγε ην αληίζεην;

- Λεζκόλεζεο ηνπο πξόζθπγεο

πνπ ζηέθνληαη αληηθξύ ηεο θαη ηε ραηξεηάλ.
[…]

Όκσο όηαλ θνηηάδσ κε ηα θηάιηα

ηελ αλεπαίζζεηε ηνπ ζηήζνπο ηεο ξσγκή,

όηαλ απ’ ηε κεζπζηηθή πλνή ηεο θξίλσ πόζα

πινία βνπιηάμαλ ή πεηξώζαλε, θη αλζξώπνπο

βιέπσ ηξηγύξσ «λά ην ζπίηη κνπ» εθθσλώληαο,

ηη λα ζνπ θάλσ; Θιίβνκαη, αθξηβαίλσ,

ρεηξίδνκαη ηε ιέμε κε βαξηά θαξθηά»
Όνομα πόλης, Κπξηάθνο Υαξαιακπίδεο



«Κάζε Αύγνπζην λνηθηάδεηο έλα δεπγάξη θηάιηα

Σα βάδεηο ζηα κάηηα θη νλεηξεύεζαη…

ηελ πνιηηεία πέξα από ηα γθξίδα δέληξα, 

ηελ πνιηηεία πνπ απιώλεηαη κέρξη ηε ζάιαζζα»
Νοζηαλγικό, Αιεμάλδξα Γαιαλνύ

wwwtaxiarhes.blogspot.com/2009_02_01_archive.html 



ΟΓΟΦΡΑΓΜΑ ΓΔΡΤΝΔΙΑ

«Απόγεπκα… Η καηηά ιεο θαη είλαη 
καγλεηηζκέλε θαξθώλεηαη ζην 
ηεξάζηην ΣΟΠ πάλσ ζηα 
ζπξκαηνπιέγκαηα. Έλα ξίγνο 
δηαπεξλά ην θνξκί! Ο δξόκνο ιεο θαη 
δελ έρεη ζπλέρεηα... ζηακαηά  
απόηνκα… αδύλακνο λα δηαπεξάζεη ην 
αγθαζσηό ζύξκα. 
Βξαδηάδεη… Ο ήιηνο αξρίδνληαο λα 
δύεη θσηίδεη αρλά ζην βάζνο ηελ 
πόιε. Σελ πόιε πνπ έρεη παγώζεη ην 
ρξόλν. Σελ Ακκόρσζην.» 
(Νίθνο Σδαλάθνο)

Μηα πόιε-θάληαζκα



«Ακκόρσζηνο βαζηιεύνπζα»

Σόζα ρξόληα
ζε αηελίδσ, 

βαζίιηζζά κνπ,
από αθξηηηθά 

θπιάθηα 
θαη γεκίδνπλ ηα 

κάηηα κνπ 
ζπξκαηνπιέγκαηα!



«Κη όκσο κε η’ όλεηξν ηεο επηζηξνθήο είρα δήζεη»…

odevontas.blogspot.com/.../blog-post_3253.html 

• Βίληεν (3΄) από ηελ ηζηνζειίδα:  http://www.youtube.com
http://www.youtube.com/watch?v=zH0zC_AFNCs

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/watch?v=zH0zC_AFNCs


«Καη κεηο πνπιηά πνπ δηώμαλ καο 
ηνλ Αύγνπζην νη ερζξνί ζνπ

λα μέξεηο ζα γπξίζνπκε πηζηνί ζηελ άλνημή ζνπ»

«θάιημε 
θιείζε 

δίπισζε 
παξάπνλν ζηα 

ρείιε
ρώζνπ ζηελ 

άκκν 
Ακκόρσζηνο 
ζαλ ζπάλην 

θνρύιη.

Αμμότωζηος, 

Νίθε Καηζανύλε

(δίζθνο: Ες Γην εναλίαν Κύπρον, ζπλζέηεο Μηρ. Υξηζηνδνπιίδεο, 1992)



«Όρη εζάο δε ζαο ζέιεη ηνύηε ε γε δε ζαο μέξεη

όια εδώ είλαη δηθά καο ηη απ' ην θάζε ιηζάξη

απ' ην ρώκα απ' ην δέληξν ην λεξό θαη η' αγέξη

ην θνξκί καο κηα ζηάια γηα λα γίλεη έρεη πάξεη

ε ςπρή καο επήξε κηα πλνή απ' ην θαζέλα

όια εδώ είλαη δηθά καο κα γηα ζαο όια μέλα»

(ηξαγνύδη: «Λνγαξηάζαηε ιάζνο», 
ζηίρνη: Θενδόζεο Πηεξίδεο, 

δίζθνο: Ες Γην εναλίαν Κύπρον, 
ζπλζέηεο Μηρ. Υξηζηνδνπιίδεο, 

1992)



 Βαζηθή πεγή άληιεζεο ζηίρσλ:

Για ηην Αμμότωζηο, επηκ. Λεπηέξε Παπαιενληίνπ,

έθδ. Γήκνπ Ακκνρώζηνπ, 2009


