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Σαπηόηεηα...

ΚΑΣΑΓΩΓΗ 

«Πεγάδσ 

Από ηεο Υεξζνλήζνπ

Καξπαζίαο ηα όξε

[…]

Δίκαη ην λνήκνλ θπηό

ηα απόθξεκλα

Σεο λήζνπ Κύπξνπ»

Νάζα Παηαπίνπ
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Γεκηνπξγία θιίκαηνο δεθηηθόηεηαο (δηαθ.  3-25)
εκάδηα  ηνπ ηόπνπ...

 Ζ Θαξπαζία, 
ε ρεξζόλεζνο 
αγίσλ θαη 
εξώσλ, 
θαξηεξεί 
ππνκνλεηηθά.

 (έξγν Γ. 
Μαηζαγγίδε)
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Γηαινύζα, Αηγηαινύζα,
θνληά ζηνλ αηγηαιόλ (ζην γηαιό)
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Ζ Γηαινύζα κε ιίγα ιόγηα θαη αξηζκνύο…

 Ζ Γηαινύζα είλαη κεγάιε θνηλόηεηα ηεο
θαηερόκελεο Θαξπαζίαο. Βξίζθεηαη 51 ρικ.
βνξεηναλαηνιηθά ηεο πόιεο ηεο Ακκνρώζηνπ, ζε
πςόκεηξν 120κ.

 Τν 1960 θαηνηθνύζαλ ζηελ θνηλόηεηα απηή 2537
Έιιελεο θαη 1 Τνύξθνο. Ο ειιεληθόο πιεζπζκόο
ηεο ην 1973 ππνινγηδόηαλ ζε 2460 θαηνίθνπο. Σηα
2 ειιεληθά δεκνηηθά ζρνιεία πνπ ιεηηνπξγνύζαλ
εδώ πξηλ από ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή θνηηνύζαλ,
θαηά ην ζρνιηθό έηνο 1973-74, 279 καζεηέο.

 Τν 1979 εμαθνινπζνύζαλ λα θαηνηθνύλ ζηελ
θνηλόηεηα απηή 2 Έιιελεο θάησ από πνιύ
δύζθνιεο ζπλζήθεο, κέρξη πνπ ππνρξεώζεθαλ λα
ηελ εγθαηαιείςνπλ.

http://www.ikypros.com

http://www.ikypros.com/
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“Γηαινύζα, Γηαινύζα, Γηαινύζα, Γηαινύ, 
σο πόηε θαξδηά κνπ ζ‟ αλήθεηο αιινύ”…

 Ζ Γηαινύζα ε
ειιεληθή, θνληά
ζηελ Αραηώλ Αθηή,
έρεη κεηνλνκαζηεί
από ην θαηνρηθό
θαζεζηώο ζε
Yenierenkoy
(=Λέα Θόθθηλα).
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Γηαινύζα, θόξε ηνπ γηαινύ, κε ινύζα ζηνιηζκέλε

 Γιαλοφςα – παραλία του Χατηθττοφι
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Θαιαζζνθίιεηή κνπ γε, καηόβξεθηε παηξίδα

 Γιαλοφςα – παραλία Μεγάλεμοσ
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 Γηαινύζα -
Οη άλζξσπνη,
ηα ζπίηηα,
αθόκε θαη νη
πέηξεο έρνπλ
ηε δηθή ηνπο
ηζηνξία.

(Θύπξνο, ηόκνο Α΄, εθδ. Γηαγόξαο, 1987, θση. Εαθ Ηαθσβίδε)
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 Γηαινύζα -

Άλζξσπνη ηεο 
γεο θαη ηνπ 
κόρζνπ, καδί κε 
ηα δώα ηνπο 
ζηνλ 
θαζεκεξηλό 
θάκαην.

(Θύπξνο, ηόκνο Α΄, εθδ. Γηαγόξαο, 1987, θση. Εαθ Ηαθσβίδε)
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Τν Γπκλάζην ηεο Γηαινύζαο
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Έλα από ηα εξσηθά ηέθλα ηεο Γηαινύζαο…

 ηαύξνο ηπιηαλίδεο
Ήξσαο ηνπ απειεπζεξσηηθνύ
αγώλα 1955-59.

 Γελλήζεθε ζηε Γηαινύζα ην
1927 θαη ζθνηώζεθε από
έθξεμε βόκβαο ζηηο 18
Απγνύζηνπ 1957, ζην ρσξηό
Δπηζθνπεηό, ηεο επαξρίαο
Ιεπθσζίαο.

 Όηαλ νη Τνύξθνη κπήθαλ ζηε
Γηαινύζα ηνλ Αύγνπζην ηνπ
1974, ππξνβόιεζαλ ηελ
πξνηνκή ηνπ ήξσα.
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 Η εκκλθςία του Αρχαγγζλου Μιχαιλ 
ςτθ Γιαλοφςα (12οσ αι.).
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 Τν εζσηεξηθό ηεο 
εθθιεζίαο ηνπ 
Αξραγγέινπ 
Κηραήι πνπ έρεη 
κεηαηξαπεί ζε 
ηδακί, κεηά ηελ 
θαηνρή ηνπ από 
ηνπο Τνύξθνπο.
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«Ο τόποσ εν ο άκκρωποσ, τηιαι δίχα του εγ γζρθμοσ» (= ο 
τόποσ είναι ο ίδιοσ ο άνκρωποσ και δίχωσ αυτόν ερθμώνει)

 Καταςτραμμζνοι τάφοι ςτθ Γιαλοφςα, μετά τθν 
τουρκικι ειςβολι του ’74.
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Άγηε Θέξηζέ κνπ, ζέξηζε ην θαθό…

 Η εκκλθςία του Αγίου Θερίςου, ςτθν άκρθ του γιαλοφ
(Θύπξνο, ηόκνο Α΄, εθδ. Γηαγόξαο, 1987, θση. Εαθ Ηαθσβίδε)
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Τόηε πνπ καο έδησμαλ…

«Όταν το Δεκέμβρη του 1976 ο πατέρας και η μάνα,
αποχαιρετούσαν για τελευταία φορά τη Γιαλούσα και
το σπίτι μας, μετά από δυόμιση χρόνια εγκλωβισμού,
δεν ήμουνα εκεί. Είχαν προλάβει οι Τούρκοι να μας
διώξουν εμάς τα παιδιά, από τον Ιούνιο του 1975.

Μπορώ όμως να διακρίνω την έκφραση στα μάτια
τους. Όπως το βλέμμα χάιδευε το σπίτι, την αυλή, την
κληματαριά με το βέρικο....
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Τόηε πνπ καο έδησμαλ…

Και εκείνο το δάκρυ, που μάταια προσπαθούσαν να εμποδίσουν οι

"νέοι ένοικοι", Τουρκοκύπριοι απ' τα Κόκκινα που ήταν εκεί,

έτοιμοι να "εισβάλουν".

"Μην στεναχωριέστε. Θα το προσέχουμε το σπίτι".
Έτσι που οι νύχτες γίνονται καμιά φορά κυκλωτικές και τα νέα

των οχτώμιση όλο και πιο λίγο μιλάνε για εγκλωβισμένους.Έτσι

απλά το μυαλό γυροφέρνει σε εκείνα τα χρόνια.

Τότε, ανήμερα Δεκαπενταύγουστο, που σαν εφιάλτης

κυκλοφόρησαν τα νέα “κλείσανε οι δρόμοι είμαστε στο έλεος των

Τούρκων”».

(Ζαχαρίασ Τςίρτοσ, http://www.cyprusnet.gr)
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 «…Έτσι, αναγκαστήκαμε
να φύγουμε βιαστικά.
Μαζέψαμε τους εαυτούς
μας, τυλίξαμε τις ψυχές
μας σε μπόγους, βγήκαμε
στη στράτα. Μόλις που
προλάβαμε να
καρφώσουμε ένα κομμάτι
πένθος στο αμπαρωμένο
ξωπόρτι…»

 (Κφπροσ 1974, Μζρεσ
ςυμφοράσ, φωτ. Δ.
Παρταςίδθ, κείμενο Α.
Παυλίδθ, επιμ. Δ. Ανδρζου)
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 «Άμα εφτάσαμε κοντά στο Λήδρα Πάλας,

δυο-τρεις ειρηνευτές εσκαρφαλώσαν
να κατεβάσουσιν τα πράματά μας. Στη βιασύνη,
χωρίς περίσκεψη, επέταξάν μου τες γλάστρες
και μου τες έσπασαν ανυπεράσπιστες.»

(Αιγιαλοφςθσ επίςκεψισ, Κ. Χαραλαμπίδθ)

Άφιξθ εγκλωβιςμζνων ςτο Λιδρα Πάλασ
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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.»

(Νίθνο Σδαλάθνο)
 Πίζσ από ην ζπξκαηόπιεγκα, 
θξπκκέλν θαιά ζην βάζνο, ην ρσξηό 

κνπ θαξηεξεί…
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Το πατρικό σπίτι - μια ζωή ρημαγμένη...

«Σν ζπίηη πνπ γελλήζεθα
θη αο ην παηνύλ νη μέλνη.

ηνηρεηό είλαη θαη κε πξνζθαιεί 
ςπρή θαη κε πξνζκέλεη.»
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«Αβνήζεηε θιέγεηαη ε κνλαμηά
αθόκα έλα βήκα 

θαη ζα κπνύκε ζην ζπίηη καο»
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«…Όσο σκληρό κι αν είναι το χώμα, οι ρίζες μας είναι βαθιές. Οι ρίζες
μας, χιλιάδες χρόνια τώρα, σπάσανε το χώμα, παραμερίσανε τα
χαλίκια, διαμοίρασαν τα βράχια και χώθηκαν μέχρι κάτω… Πόσο
βαθειά; Ίσως μέχρι το κέντρο της γης…[…] Ποιες βόμβες μπορούν να
φτάσουν τόσο βαθειά, που να μας ξερριζώσουν;»

(Κφπροσ 1974, Μζρεσ ςυμφοράσ)
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«Χρόνια σκλαβκιές 

αμέτρητες

τον πάτσον τζιαι τον 

κλότσον τους

τζιαι εμείς τζιαμέ

εληές τζιαι τερατσιές 

πάνω στο ρότσο τους»

(Κώζηαο Μόληεο)
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Η «Αηγηαινύζα» ηνπ Κπξηάθνπ Υαξαιακπίδε
(Αλζνιόγην Γ΄& Γ’ Γεκνηηθνύ, ΟΔΓΒ, Αζήλα 2006, ζ. 119)
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Γλσξηκία κε ηνλ πνηεηή

 Ο Κυριάκοσ Χαραλαμπίδθσ
γεννικθκε ςτθν Άχνα (1940)
και μεγάλωςε ςτθν
Αμμόχωςτο. ποφδαςε
Ιςτορία-Αρχαιολογία ςτο
Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν και
παρακολοφκθςε μακιματα
Θεάτρου. Εργάςτθκε ςτθν
αρχι ωσ φιλόλογοσ και για
τριάντα χρόνια ςτο Ρ.Ι.Κ.
Θεωρείται από τουσ πιο
ςθμαντικοφσ ςφγχρονουσ
Κφπριουσ ποιθτζσ και
βραβεφτθκε αρκετζσ φορζσ.

dDwyOTA
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Γλσξηκία κε ην έξγν ηνπ

 Ζχει εκδϊςει αρκετζσ
ποιθτικζσ ςυλλογζσ:
 Αχαιϊν Ακτι
 Αμμόχωςτοσ Βαςιλεφουςα
 Θόλοσ
 Μεκιςτορία
 Κυδϊνιον μιλον
 Δοκίμιν
 κ.ά.
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Δμώθπιια έξγσλ ηνπ πνηεηή
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ΑΗΓΗΑΙΟΥΣΖΣ ΔΠΗΣΘΔΧΗΣ
ΔΛΑ ΠΟΗΖΚΑ ΘΑΗ ΔΛΑ ΣΦΟΙΗΟ

Τν πνίεκα είλαη
απόζπαζκα από έλα
εθηελέο πνίεκα
(Αηγηαινύζα),
ζρνιηαζκέλν ζε έλα
πξνζσπηθό-
απηνβηνγξαθηθό
δνθίκην από ηνλ ίδην
ηνλ πνηεηή.

 Φξόλνο γξαθήο: 2001
/ρξόλνο έθδνζεο:
2003.
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Γξάθεη ν ίδηνο ν πνηεηήο γηα ην πνίεκα Αηγηαινύζα...

«Ήζεια ην πνίεκα 
απηό λα ερήζεη σο κηα 
θαηαγγειία γηα ηε 
ζπλερηδόκελε θαηαπίεζε 
αλζξώπνπ από 
άλζξσπν· γηα ηελ αδηθία 
πνπ γίλεηαη κπξνζηά 
ζηα κάηηα ηνπ θόζκνπ, 
ζην θσο ηεο εκέξαο»

(Φαξαιακπίδεο Θ., Αηγηαινύζεο επίζθεςηο – έλα πνίεκα θαη έλα ζρόιην, 
Αζήλα: εθδόζεηο Άγξα, 2003, ζ. 29)
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Ππξήλαο έκπλεπζεο ηνπ πνηήκαηνο

 Γεκνζηεπκέλε αθήγεζε-καξηπξία ηεο Έιιεο 
Υαηδεδεκήηξε από ηε Γηαινύζα:

[…] «Τξεηο εκέξεο πξηλ λα θύνπκελ ήξηαλ ηδηείλνη πνπ ζα κπαίλαλ 
κεο ζην ζπίηη καο ηδηαη εζέιαλ λα ηνπο δώζσ ην θιεηδί. «Δλ έρσ 
θιεηδί», ιαιώ ηνπο, «ζην ρσξθό καο ελ εθιεηώλακε ηα ζπίηηα, 
θαλέλαο ελ εθαηαδέρεηνπλ λα κπεη κεο ζηελ απιήλ ηνπ άιινπ».
Δλ κνπ είπε ηίπνηε· έθπελ ηδηαη μαλάξηελ ηελ άιιελ εκέξα. Άκα 
ηνλ είδα, είπα ηνπ «έια ηνύηνλ ην πηάην κε ην θαΐ ηδηαη θώλαμε 
ηνπ ζηύιινπ λα ηνπ ην δώζεηο λα κεξώζεη καδί ζνπ, γηα λα κελ 
θιαίεη ην θηελόλ πνπ ελ λα θύνπκελ». Έπηαζε ην πηάην ηδηαη 
εθώλαμέλ ηνπ, κα ν ζηύιινο έδεημέλ ηνπ ηα δόληηα ηνπ. Άθεθελ 
ην πηάηνλ ηδηαη εμεθίλεζελ λα θύεη. Ιαιώ ηνπ, «ζέισ κηα ράξε 
πνπ ζέλα. Θέισ λα πεξηκέλεηο λα θύνπκελ αύξην ηδη ύζηεξα λα 
„ξηεηο λα κπεηο κεο ζην ζπίηη». Δλ κνπ είπελ ηίπνηε ηδηαη γύξηζελ 
ηδη έθπελ.» […]
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Γνκή νιόθιεξνπ ηνπ πνηήκαηνο

 Πνίεκα 80 ζηίρσλ, απνηεινύκελν 
από δύν ελόηεηεο:

ηίρνη 1-12: ε θπζηνγλσκία ηνπ 
ρώξνπ ηεο Γηαινύζαο

ηίρνη 13-80: ε ιατθόηξνπε δηήγεζε 
ηεο γπλαίθαο από ηε Γηαινύζα.

Απόζπαζκα (ζηίρνη 46-69): κέξνο 
από ηε δηήγεζε ηεο γπλαίθαο.
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Βαςικοί άξονεσ διερεφνθςθσ /επεξεργαςίασ

Τι λζει; Πώσ το λζει;

 Εξαναγκαςμόσ των 
Ελλινων κατοίκων για 
εγκατάλειψθ τθσ πατρϊασ 
γθσ

 Άφιξθ Σοφρκων που 
διεκδικοφν το ςπίτι και 
ηθτοφν το κλειδί 

 Προςπάκεια γυναίκασ να 
εξοικειϊςει το ςκφλο με 
τουσ νζουσ ‘ενοίκουσ’

 Ελεφκεροσ ςτίχοσ

 Γλϊςςα κακθμερινι, με 
διαλεκτικά ςτοιχεία

 Λόγοσ λιτόσ, πυκνόσ, που 
ςυμπυκνϊνει τον πόνο του 
ξεριηωμοφ μζςα από μια 
λαϊκότροπθ διιγθςθ, μζςα 
από απλζσ, κακθμερινζσ, 
αλλά ζντονεσ υπαινικτικζσ 
ενζργειεσ.
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ΑΗΓΗΑΙΟΥΣΑ (απόζπαζκα)

[…]
Υακαί ην πηάην. Κίλεζε λα θύγεη.
Σνπ ιέσ: "Μίαλ ράξηλ από ζέλα·
έπαξε ώο αύξηνλ 'πνκνλήλ ζη' αλάζεκαλ λα πάκελ
θη ύζηεξα λα 'ξηεηο λά 'κπεηο κεο ζην ζπίηη".
Γελ είπε ηίπνηε θαη γύξηζε λα θύγεη
ηεο Ινθάζηεο παίξλνληαο καδί ηνπ ηε ζησπή. *

Σελ άιιε κέξα έδεζα ηνλ ζθύιν
λα κελ καο αθινπζά, ην πιάζκαλ ηνπ Θενύ.
Σνπ έβαια θαΐ, λεξό θη εκπήθακε
ν άληξαο κνπ θη εγώ ζην θνξηεγό.

* εκ: Οη ζηίρνη «Γελ είπε ηίπνηε… ηε ζησπή» απνπζηάδνπλ 
από ην αλζνινγεκέλν απόζπαζκα ζην ζρνιηθό βηβιίν.
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Ζ ζπλέρεηα θαη ην ηέινο ηνπ πνηήκαηνο

ην δξόκν πνπ πεαίλακελ ειάινπλ
έρεη δπόκηζη ρξόλνπο λα ηνπο δσ 
ηνπο ηξεηο παιίθαξνύο κνπ. Ήκνπλ ήξεκε.

Άκα εθηάζακε θνληά ζην Λήδξα Πάιαο,
δπν-ηξεηο εηξελεπηέο εζθαξθαιώζαλ
λα θαηεβάζνπζηλ ηα πξάκαηά καο. ηε βηαζύλε,
ρσξίο πεξίζθεςε, επέηαμάλ κνπ ηεο γιάζηξεο
θαη κνπ ηεο έζπαζαλ αλππεξάζπηζηεο.

Γελ άληεμα θη όζα είρα καδεκέλα
ςηράδηα η' νπξαλνύ θαη ηεο ζαιάζζνπ
η' αθήθα λα κνπζθέςνπλε ην ρώκα».

Γεθέκβξεο 2001
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