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The aim of the book is to present a 
number of folk poems from which the 
historian could derive valuable informa
tion about some events which tormen
ted the people of Cyprus throughout 
the British administration.

The poems are related to the taking 
of tithes, the usurers, the poverty of the 
villagers etc. Tragic events like 
droughts, floods, earthquakes and other 
calamities are also included.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

© 1979, Κωνσταντίνον Γιαγκουλλή

'Ένα έργο τέχνης είναι άξιο μόνο σαν ξεπηδάει 
από μιαν ανάγκη. Γιά νά τό κρίνεις, πρέπει νά 
δεις ποια είν’ ή πηγή του.

Rainer Maria Rilke.

"Οσοι καταπιάστηκαν ίσαμε τώρα μέ τήν 'Ιστορία τής Κύπρου, έλάχι- 
στη σημασία έδωσαν στις λαϊκές πηγές της· είδαν τά προϊόντα τής λαϊκής 
ποιητικής μας παράδοσης μέσα στά στενά πλαίσια τής λογοτεχνικής καί καλ
λιτεχνικής μας παραγωγής. Τή λαϊκή λογοτεχνία δμως δέν πρέπει νά τήν προ
σεγγίζουμε μονομερώς, δηλαδή μόνο άπό τήν αισθητική της πλευρά. Τά 
κείμενα πού τή συναπαρτίζουν είναι καλό νά τά βλέπει κανείς κυρίως άπό τήν 
πλευρά τής πνευματικής μας παράδοσης, γιατί πέρα άπό τή γλωσσική καί φι
λολογική τους άξία, πού είναι έξώφθαλμη, έχουν καί ιστορική καί κ ο ι ν ω1- 
ν ι κ ή σημασία : άποτελοΰν, έπαναλαμβάνω μνημεία τής πνευματικής μας 
ιστορίας. Ή μελέτη τους θά ρίξει φως σέ έντελώς άγνωστες καί σημαντικές 
πτυχές τοΰ κοινωνικού μας βίου καί θά συμβάλει σέ μιά ολοκληρωμένη άντί- 
ληψη τής ιστορικής πορείας τοΰ νησιού μας.

Τέτοιες λαϊκές πηγές άποτελοΰν κι οί φυλλάδες τών ποιητάρηδων, πού, 
δπως έγραψε το 1928 ό Κ. Καραμάνος, έπιτελοΰν πράγματι έθνικο καθήκον 
(Βλ. πρόλογό του στά Τραγούδια τοΰ νησιού μου, τοΰ Π. Λιασίδη). Πολλές 
άπό τις φυλλάδες αύτές βέβαια δέν έχουν καί μεγάλη ή καμιά ποιητική άξία, 
διασώζουν ωστόσο τή συγκίνηση πού προκάλεσαν σιούς λαϊκούς ποιητές διά
φορα γεγονότα καί συμβάντα, πού στούς άλλους ίσως πέρασαν άπαρατήρητα 
καί δέν καταγράφτηκαν.

Τό πρόβλημα πού εγείρεται βέβαια είναι κατά πόσο, πέρα άπό τις πολύτι
μες πληροφορίες πού μάς δίνουν οί ποιητάρηδες γιά διάφορα γεγονότα, δπως 
σεισμούς, πλήμμυρες, άνομβρίες, τοκογλυφία κά., οί άπόψεις καί οί θέσεις πού 
παίρνουν έκφράζουν μόνο τούς ίδιους ή άπηχοΰν τις άπόψεις καί θέσεις ευ
ρύτερων λαϊκών στρωμάτων. Γιά ν’ άπαντήσουμε στό έρώτημα αυτό δέν είναι 
δύσκολο, άν έχουμε ύπόψη πώς λειτουργεί ή παράδοση, μιά καί ή τέχνη τοΰ 
ποιητάρη είναι τέχνη παραδοσιακή. Πρέπει νά τονίσουμε εύθύς εξαρχής δτι 
οί λαϊκοί ποιητές είναι πολύ ευαίσθητοι στις άντιδράσεις τοΰ άκροατηρίου 
τους, πού πρέπει νά τό έκφράζουν. Μέ άλλα λόγια μεταξύ δέχτη καί πομποΰ 
πρέπει νά ύπάρχει ψυχική ένότητα καί έπαφή. Δέ θά ήταν ύπερβολή άν λέ
γαμε δτι ό ρόλος τοΰ άκροατηρίου είναι ρυθμιστικός πολλές φορές, επηρεάζει 
δηλ. στή διαμόρφωση καί στόν αύτοσχεδιασμό τών τραγουδιών. Οί άποδέχτες 
τών τραγουδιών είναι άπαιτητικοί καί ειδήμονες καί ό ρόλος τους είναι έλεγ- 
κτικός. Πώς τώρα ό άκροατής (= παθητικός φορέας τής παράδοσης) έλέγχει 
τό λαϊκό ποιητή ( =ένεργητικός φορέας τής παράδοσης) είναι σ’ δλους μας
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γνωοτό. Ό έλεγχος τοΰ παθητικού φορέα γίνεται με μιά μορφή άποδοκιμα- 
σίας και άπόρριψης ή επιδοκιμασίας καί επιβράβευσης τοΰ έργου τοΰ ποιητή. 
Είναι λοιπόν φυσικό ό ένεργητικος φορέας, ό ποιητάρης, γιά νά πετύχει ά- 
ποδοχή τοΰ έργου του καί τήν έπιδοκιμασία τοΰ ακροατηρίου του, ν’ άνταπο- 
κριθεί στις προσδοκίες του, νά Ικανοποιήσει τά γοΰστα, τις απαιτήσεις, τις 
επιθυμίες καί τις άνάγκες του. Ό λαϊκός ποιητής π.χ. μπορεί νά μεγαλώσει ή 
νά μικράνει τό τραγούδι του, άνάλογα μέ τό ένδιαφέρον τοΰ κοινοΰ του· νά 
τραγουδήσει, γιά χάρη του, εκείνο ή τοΰτο τό τραγούδι· νά προσθέσει στό 
τραγούδι του μοτίβα πού ικανοποιούν ή διασκεδάζουν τό κοινό του κά. Ό 
λαϊκός ποιητής τραγουδά δ,τι άρέσει στό κοινό του κι όχι δ,τι άρέσει στόν 
ίδιο ! Άπ’ εδώ πηγάζει κιό ομαδικός (όχι ά τ ο μ ι κος) χαρα
κτήρας τής λαϊκής του τέχνης. Άφοΰ δμως ή άποδοχή καί έπιδοκιμασία τοΰ 
έργου του άπό τό άκροατήριό του είναι τό μέτρο τής έπιτυχίας του, πρέπει νά 
δεχτούμε δτι ό λαϊκός ποιητής έκφράζει τό άκροατήριό του.

’Επιθυμώ νά τονίσω εδώ δτι οι πληροφορίες πού παρέχουν οι ποιητά
ρηδες γιά κάθε θέμα πού εξετάζεται εδώ δέν είναι, ούτε καί μπορεί νά είναι, 
εξαντλητικές. Ούτε καί έπισημαίνονται δλες στά εισαγωγικά μου σημειώματα 
πού προτάσσω, γιά τή διευκόλυνση τοΰ έρευνητή, κάθε ομάδας τραγουδιών. 
’Αφήνεται έτσι στό μελετητή περιθώριο γιά περαιτέρω προσωπική έρευνα.

Αισθάνομαι τήν άνάγκη νά έκφράσω κι άπ’ εδώ τις ευχαριστίες μου 
σέ δλους εκείνους πού ένίσχυσαν τήν έκδοση τοΰ βιβλίου αύτοΰ. Πρώτα τήν 
Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών γιά τήν άγορά άντιτύπων άξίας £100, τήν 
ΕΔΟΝ Άμμοχώστου, τις Λαϊκές ’Οργανώσεις Λιοπετρίου κά.

Δρ. Κ. Γ. Γιαγκουλλής

Α1

Ποίημα θρησκευτικόν ύττό Χριστοφόρου Γ. Κωστάκη υποδηματοποιού έκ τού χω
ρίου Μελίνη. Τύποις «Προόδου» Λεμεσός 1915, 11.5 X 15.5, σελ. 5+1 λευκή 
στ. 174.

(Τό τραγούδι ύπ’ άριθ. ΑΙ τοΰ Χριστόφορου Γ. Κωστάκη άναφέρεται στήν επιδρο
μή ακρίδας στά χωριά "Αγιοι Βαβατσινιάς, Όρά και Μελίνη, τής επαρχίας Λεμεσού, τό 
1915. Ό ποιητάρης άποδίδει τή συμφορά στήν ασέβεια των άνθρώπων, τούς οποίους προ
τρέπει νά έπανέλθουν στήν όδό τής χριστιανικής άρετής.

Γιά τήν άντιμετώπιση τής ακρίδας έπιστρατεύτηκαν μικροί και μεγάλοι· χτυπώντας 
τενεκέδες τις άνάγκαζαν ν’ άλλάξουν κατεύθυνση. Στή συγκεκριμένη ωστόσο περίπτωση 
οί άκρίδες προκάλεσαν ζημιές άξίας £300 στ’ άμπέλια καί στις ελιές των χωρικών.

’Αξίζει νά σημειώσουμε έδώ δτι οί άκρίδες αύτές έρχονταν άπό τό Νότο καί σέ 
άντίθεση προς τις ντόπιες, πού ήταν μικρές καί καταπολεμούνταν μέ τίς άπόχες, αύτές 
ήταν μεγαλόσωμες καί δυσκολοπολέμητες. Ή άγγλική κυβέρνηση δέ δίστασε ν’ άγοράζει 
άπό τούς χωρικούς άκρίδα σέ κάπως ύψηλές τιμές (2,5 — 4 γρ. τήν όκά), γιά τήν έξο- 
λόθρευσή της. Μπορούμε ώστόσο νά πούμε δτι ή άκρίδα έξουδετερώθηκε μέ τά φάρμακα, 
παρά μέ τά πρωτόγονα μέσα καταπολέμησής της πού χρησιμοποιούσαν οί χωρικοί. Είναι 
γνωστό έξάλλου δτι οί ’’Αγγλοι έπέβαλαν προς τό σκοπό αύτό καί τό γνωστό φόρο τής 
άκρίδας. ‘Ο φόρος αύτός ϊσχυε το 1925. Γϊ αύτό οί ύποψήφιοι βουλευτές τής χρονιάς 
αύτής, δπως μάς πληροφορεί ό Χρ. θ. Παλαίσης, άνάμεσα στις άλλες ύποσχέσεις πού 
έδιναν στό λαό, ήταν καί ή κατάργηση τού φόρου αύτοΰ, (βλ. τραγούδι ύπ’ άριθ. Β1, στ. 
43) μιά καί ή άκρίδα έξολσθρεύτηκε, ή άγγλική δμως κυβέρνηση δέν έννούσε νά κα
ταργήσει τή σχετική φορολογία).

Σπέρνουμεν, δέν θερίζουμεν, κλαδεύομεν κι έν τρυοΰμεν, 
έν’ πού τές άμαρτίες μας και τέλεια θά χαθοΰμεν.

Και τό ψωμίν πού τρώγομεν έννα ύστερηθοΰμεν, 
αν δέν μετανοήοομεν και νά παρακαλοΰμεν

τόν παντοδύναμον θεόν πλέον γιά νά ξεχάοει 5
τήν οργήν του πού έβαλεν δλους γιά νά μάς χάοει.

Γιατί έφθασεν ό καιρός, άνθρωπε, συλλογίστου, 
πού τά βιβλία γράφουσιν αύτοΰ τοΰ άντιχρίστου· 

νά βασιλεύσει μόνος του κι δλους νά μάς κερδίσει, 
στό πιο βασανιστήριον έννα μάς βασανίσει. 10

Λοιπόν δλοι [οί] χριστιανοί μετανοάτε τώρα, 
’ίσως ό Παντοδύναμος μάς λυπηθεί μιάν ώρα 

καί πού τά χέργια τοΰ έχθροΰ νά μάς έλευθερώσει, 
στά χέργια τ’ άσυγχώρητου διά νά μή μάς δώσει.

"Ομως τόν λησμονήσαμεν καί θά μάς βασανίσει, 15
έτο, μάς στέλλει ’δά στήν γην γιά νά μάς τιμωρήσει.

Είναι δμως καί χάκκιν μας τά βάσανα πού είδα 
καί πάνω ’ς τοΰτον δέν έχει κανένας μας έλπίδα, 

πώς έννα ζήσομεν καιρόν, μέ νά γυρίσει έτος, 
άκρίδαν εις τά δένδρα μας [μάς] έστειλεν εφέτος. 20

στ. 11: Λοιπόν δλοι Χριστιανοί/στ. 20: άκρίδαν είς τά δένδρα μας έστειλεν έφέτος/
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45

Τοιαύτη στάς δεκαεπτά εις τά χωργιά μας ήλθεν 
και γιά τήν καταδίωξιν αυτής κόσμος πολύς έξήλθεν.

Δευτέρα μέρα ήτανε, πρωίν, ή ώρα δέκα, 
πά’ στα <δενδρά μας κάθισεν> και τούς καρπούς πελέκαν.

’Άνδρες, γυναίκες κλαίασιν, σάν τά μικρά τές μάνες, 
έδώσασιν πυρκαϊές και παϊξαν οί καμπάνες.

Τριών χρονών μικρά παιδιά ττενεκκέδες <κτυποΰσαν>, 
νά τήν καταδιώξωσιν πολλά έπροσπαθοΰσαν.

'Η ώρα δέκα, εϊπασιν, πιάννει βροχή μεγάλη, 
λέγαμεν δτι ό θεάς πώς θά τήν χάσει πάλιν.

25

30

Τό έξώφυλλο τοΰ τραγουδιού Α1

Ή ώρα έντεκάμιση τό ψύχος σταματάει, 
άκαταπαύστως άρχισεν ψηλά γιά νά πετάει.

Λαώσαν την πού τούς 'Αγιούς, Όράν καί άντινάκτην, 
τζ'ειμέσα στό χωρίον μου, Μελίνην, έπετάκτην.

Τέσσερα μίλια άγγλικά οί τόποι έγεμίσαν, 
δένδρα, άμπέλια καί βουνά δλα έκοκκινίσαν.

Τήν νύκτα δμως έμεινεν μές στά δικά μας μέρη, 
πού τό πρωίν σηκώθημαν μέχρι τό μεσημέρι.

Τήν καταδιώξαμεν πού τά δικά μας όρη 
καί πώς τήν άποφύγαμεν, ό κόσμος δέ άπόρει.

35

40

στ. 24:πά στά δένδρα μας έκάθησεν/στ. 27: έκτυποΰσαν/.

Ελιές, άμπέλια καί λοιπά, λέγω σας είναι τόσες, 
οί χωργιανοί εκτίμησαν σωστές λίρες τρακόσ'ιες.

’Αμπέλια σκάλες νά σάς πώ τρακόσ'ιες γιά νά πάγει, 
άνθρωπος ρώβαν δέν βρίσκει, σάς βεβαιώ, νά φάγει.

’Έστειλέν την ό Πλάστης μας γιά νά μάς ερημώσει, 
ό κόσμος δέ άπίστησεν καί θά τόν άναγιώσει.

Έρήμωσεν τήν Κύπρον μας, νά σάς τό πώ κοπέλια, 
gv’ πού τές άμαρτίες μας καί Θά μάς χάσει τέλεια.

Διότι έπολλύνασιν τού κόσμου τά κακά μας, 
δμως, σάν βλέπομεν, τωρά είναι τά ύστερά μας.

’Έν’ πού τές άμαρτίες μας καί έννα μάς τά κόψει 
καί κείνα πού μάς έστειλεν έννα μάς τά στερέψει.

Ό παντοδύναμος θεός έννα μάς καταστρέψει, 
χρήματα πάνω είς τήν γήν πλέον δέν Θά μάς πέψει.

Διότι τόν ξεχάσαμεν καί έννα μάς ξεχάσει, 
εννα μάς στείλει άγρια Θεριά διά νά μάς φάσι.

’Από τά χέργια του θεού ποιός έννα μάς ’ποσπάσει, 
ενώ αύτός ήθέλησεν πλέον γιά νά μάς χάσει;

Χρόνον μέ χρόνον βλέπομεν λίγα λίγα στερεύει, 
μέ τούτην τήν σκληρότητα όλους θά μάς παιδεύει.

'Όλος ό κόσμος τά καλά πάντοτε Θά γυρεύει, 
άλλά πλέον έν’ μάταια, δλους μάς κυριεύει.

’Έτσι Θά βασανίζεται ό κόσμος δλον ένα, 
ώς δτου νά ’λθουν τά γραφτά τά προσδιορισμένα.

Ώς δτου νά ’λΘει ό καιρός πού γράφουν τά βιβλία, 
διότι δλοι έχομεν μίαν ψυχήν άθλίαν.

Πού δέν τρέχουμεν πάντοτε μέσα στήν εκκλησίαν, 
δέν ξεύρουμεν πώς Θά γίνει Δευτέρα Παρουσία.

Καί θά μάς κρίνει ό θεός τήν ώραν πού Θά κρίνει, 
κατά τά έργα του καθείς, έτσι τόπον νά μείνει.

Κανείς δταν τόν φίλον του ή γεϊτον του μισήσει, 
καί εναντίον είς αύτόν θά ψευδομαρτυρήσει.

Καί προσπαθεί καθημερίς γιά νά τόν άδικήσει, 
μέ άδικίες προσπαθεί γιά νά τόν φυλακίσει.

Νά ξεύρει ποΰ πίννει νερόν ’κόμα δέν θά τόν ’φήσει, 
έν’ τούτα πού μάς κάμασιν καί Θά μάς λησμονήσει.

Ό παντοδύναμος θεός καί πλέον έννα χύσει 
τό ύδωρ τό βραστότατον καί θά μάς άφανίσει.

Π’ άρνήστημαν τήν ίεράν κι ένδοξον εκκλησίαν 
καί δέν άκούομεν ποτέ τί γράφουν τά βιβλία, 

πού έχει μές στές έκκλησιές γιά νά μάς όδηγοΰσιν, 
κείνοι πού ξεύρουν γράμματα γιά νά τά μελετοΰσιν.

Σ’ έκείνους πού δέν ξεύρουσιν, διά νά τούς λαλοΰσιν, 
νά τρέχουσιν στές έκκλησιές, δίχως νά άμελοΰσιν.

Μά έχει δμως κάμποσους πού τά καταπατοΰσιν, 
έν’ τούτα πού μας κάμασιν δλα γιά νά χαθοΰσιν.

Καί προϊόντα είς τήν γήν τίποτες δέν Θά πέμπει, 
κι’ άν πέψει πάλε καί νερόν, ’πό μπρος μας μάς τό παίρνει.
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Τοΰ κόσμου είναι χάκκιν του δ,τι και αν παθαίνει, 
έάν μετανοήσομεν, αυτός μάς ύποφέρνει.

Δέν έχει πλάσμαν πά’ στην γήν γιά νά χαρεϊ καθόλου, 
διότι δλοι τρέχομεν στά έργα τοΰ διαβόλου.

Ό δρόμος πού έπήραμεν είναι τής άπωλείας, 
διότι άρνηστήκαμεν πλέον τάς εκκλησίας.

"Ολοι παντοΰ οί κώδωνες τών έκκλησιών κτυποΰσιν, 
κάθουνται μές στον καφενέν, δίχως νά κινηθοΰσιν.

Οΰτε σταυρόν νά βάλουσιν, ούτε σχεδόν νά ποΰσιν 
μέ πάσιν είς τήν έκκλησιάν, γιά νά προσευχηθοΰσιν.

Διό τές άμαρτίες μας ίσως άπολεσθοΰσιν, 
ολίγες ’ίσως κόψομεν καί δέν διαιρεθοΰσιν.

Μέ προσευχές στούς "Αγιους, ίσως μάς λυπηθοΰσιν, 
τά βάσανα πού βλέπουμεν λίγσν άφαιρεθοϋσιν.

"Ομως αυτά έν’ θεϊκό πού βλέπουμεν σημεία, 
ό λόγος πού άρνήστημεν αύτήν τήν έκκλησίαν.

Καί τρέχουμεν καθημερίς μέσα στά καφενεία, 
τό χρήμα μας ξοδιάζομεν δίχως οικονομία.

Είναι τό πιό άμάρτημα, η πλέον άταξία, 
όλημερίς καθήμεθα είς τήν χαρτοπαιξίαν.

’Κόμα καί είς τές έκκλησιές βαργοΰνται γιά νά πάσιν, 
είναι αύτά πού κάμνουμεν θεός καί θά μάς χάσει.

’Έχομεν κι άλλα πράγματα δπου μάς κυριεύουν 
καί μέσα στήν καρδίαν μας δλους μας βασιλεύουν.

’Αγάπην πού δέν έχομεν στό άναμεταξύ μας, 
φθόνος καί μίσος, καί τά δυό, είναι πάντα μαζί μας.

Αυτά τό δύο πράγματα πρέπει γιά νά μισοΰμεν, 
διότι μάς έκάμασιν χαΐριν κι έν θωροΰμεν.

Πρώτον ή περηφάνεια, δεύτερον ή μισία 
καί δέν τό αίσθανόμεθα πώς έν’ άνοησία

πού κάμνουμεν, οί άσκεπτοι, καί δέν παρακαλοΰμεν 
τόν παντοδύναμον θεόν μέραν καλήν να δοΰμεν.

Νά σταματήσει τόν θυμόν πού Θύμωσεν μιτά μας, 
άπό τές άμαρτίες μας καί άπό τά κακά μας.

’Αδέλφια μου χριστιανοί, άφήστε τές κακίες, 
άφήστε δλοι τές κλοπές καί τές φιλονικίες.

’Αφήστε το νά κάμνομεν πάντοτε άτιμίες, 
πρέπει νά λησμονήσομεν αύτές τές άδικίες.

’Αλλάξατε, παρακαλώ, τές γνώμες τές ιδίες, 
νά τρέχουμεν μέ προσοχήν μέσα στές εκκλησίες.

Νά παύσομεν πού κάμνομεν δλοι χειρονομίες 
καί μόνον νά κοιτάξομεν δικές μας έργασίες.

Νά κάμνομεν στά σπάταλα πλέον οικονομίες, 
νά δίδομεν είς τούς πτωχούς κι άνήμπορους ολίγες.

’Εκείνος δπου δύνεται καθείς έλεημοσύνες 
καί σταματήσει ό θεός τότε αύτές τές πείνες.

Ό είς τ’ άλλου νά κάμνομεν ολίγες καλοσύνες, 
βεβαίως δέν θά πάγουσιν χαμένες δέ εκείνες.
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’Εάν μοΰ κάμεις τό καλόν, θά σοΰ τό άποδώσω 
κι άν δέν μπορέσω, άλλως πως έννα σοΰ τό πληρώσω.

Αυτά άρέσουν τοΰ θεού ’κόμη κι άλλα σημεία, 
νά μήν κάμνομεν κανενοΰ τήν πιό μικρόν ζημίαν.

Τ’ άλλα άρέσουν μας καί μάς, δίχως άμφιβολία, 
νά εύπρεπίζομεν λαμπρώς δλοι μας τά σχολεία.

Νά κτίζουσιν δπον έχει εις όλα τά χωρία, 
διά νά συμμορφώνονται τής Κύπρου τά παιδία.

Νά δείξομεν στό ’Έθνος μας δλοι μας τήν άνδρείαν, 
νά τό ύπερασπίζομεν πάντοτε μέ ζηλίαν.

"Ολοι μας οί χριστιανοί άγάπην νά ’χουμεντε 
καί τούς μεγαλυτέρους μας <πάντα>ν’ άκούομεντε.

Κάθε γιορτήν, Κυριακήν δλοι νά τρέχουμεντε 
μέ προσοχήν στές έκκλησιές, διά νά στέκομεντε.

Αύτά έάν τ’ άκούσομεν, θά ώφεληθοΰμεντε, 
θά στείλει χρόνους εύτυχεϊς θεός νά ζήσουμεντε.

Έάν αύτά άφήσομεν καί όλες τές κακίες, 
θά στείλει ό Πανάγαθος στόν κόσμον εύλογίες.

Κι δλον τό πράγμαν είς τήν γήν είς τήν τιμήν νά πάγει, 
δχι σάν τώρα πδν μπορεί πτωχός ψωμίν νά φάγει.

Πηγαϊνναν κι άρκατεύκουνταν καί τί τούς έδιοΰσαν;
ψωμίν δέν τούς έμείνισκεν νά φαν τήν έπιοΰσαν.

Έπαιρναν μεροκάματον τέσσερα πέντε γρόσια, 
ή Κύπρος μας κατήντησεν είς μιάν μεγάλην φτώσιαν.

Λοιπόν δλοι μας τόν θεόν νά τόν παρακαλοΰμεν 
καί μέ καιρόν οί δυστυχείς ’ίσως ώφεληθοΰμεν.

’Άν θέλουσιν οί "Αγιοι καί όλες αί Αγίες, 
θά σώσουν δλον τόν λαόν άπό τές άμαρτίες.

Λοιπόν δλοι οί χριστιανοί πρός τό παρόν ορίστε, 
έπαίρνετε ποιήματα καί μήν στενοχωρήστε.

Τό γρόσιν πού θά δώσετε άν τύχει καί λυπάστε, 
μήν δώσετε καλλύτερα καί δμως πάλε πιάστε.

Διότι δέν τό έβγαλα διά νά πλουσιέψω, 
μόνον τοΰ κόσμου τήν αισχρόν γνώμην νά ολιγοστέψω.

Δεύτερον νά γνωρίσετε τόν ποιητήν πού γίνη, 
τό όνομα Χριστόφορος, άπό τό χωργιόν Μελίνη.

Πάρτε, ώ δούλοι τοΰ Χριστοΰ, καί μέ καλήν υγείαν 
νά έχετε στό σπίτι σας ’πό τοΰτα τά βιβλία.
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ΤΕΛΟΣ ό θεός νά μάς σώσει.

στ. 148: πάντοτε/.
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40
B1

1. Δεν είμαι βέβαιος κατά πόσο άποδίδω σωστά τόν τίτλο καί τό δνομα τοΰ ποιητάρη, 
καθότι άπό τή φυλλάδα πού έχω υπόψη μου λείπει τό έξώψυλλο καί οί πρώτες δυό 
σελίδες. Άναλόγου περιεχομένου ποίημα σύνθεσε τό 1903 κι ό Χρ. Τζαπούρας.

Ai vécu βουλευτικαί έκλογαι έν Κύπρφ. Ποίημα ύιτό Χριστ. Θ. Παλαίση Έξ Αύ- 
γόρου. ’Έκδοσις πρώτη. Λευκωσία — Κύπρου 1925. Τύποις «’Ανατολής» Θωμά 
Κυριακίδου, 15.5 X 23.5, σελ. 10, στ. 322.

(Στο ύ<π’ άριθ. Β1 τραγούδι τοΰ Χρ. θ. Παλαίοη μπορούμε νά έιπιοημάνοιχμε μερικά άπό 
τά προβλήματα πού βασάνιζαν το λαό γύρω στά 1925. Συνοπτικά τά προβλήματα αύτά εϊνατ 
τά έξης: α) καταπολέμηση τοκογλυφίας 6) 'ίδρυση Γεωργικής Τράπεζας γ) λύση έκκλη- 
σιαστικοΰ ζητήματος δ) 'ίδρυση έργοστασίων γιά τήν άπασχόληση τοΰ έργατικοϋ δυναμικού 
τής νήσου.

’Από τίς υποσχέσεις ώστόσο τών ύποψήφιων βουλευτών προς τό λαό, φαίνεται δτι 
αύτος άπαιτοΰσε: α) κατασκευή ασφαλών λιμανιών 6) άπειλευθέρωση τών «κουκωμενων» 
(χαλίτικων) κτημάτων γ) κατάργηση τοΰ φόρου τής άκρίδας δ) κατάργηση τής έπαχθοΰς 
δεκατίας κ.ά. "Οπως είναι γνωστό, ή δεκατία ύπήρχε έπί τουρκοκρατίας καί συνεχίστηκε 
έπί άγγλοκρατίας. Τή δεκατία έπί τών σιτηρών κατάργησαν οί ’Άγγλοι τό 1926. Ο θεσμός 
αυτός ήταν πολύ μισητός στό λαό, πού κάθε φορά πού άντίκριζε τόν «κολτζή»^ (<τουρκ. 
Kol-cu) καί τό μεμούρη, (<τουρκ. memur), ύπαλλήλους πού σφράγιζαν στ άλωνια και 
λογάριαζαν τήν παραγωγή, τόν έπιανε πραγματική κατάθλιψη).

(’Απόσπασμα)

"Ολοι έλησμονούσασιν τάς τόσας ύποσχεσεις, 
πού λέγαν πριν νά πιάσουσιν εις τήν Βουλήν τάς θέσεις.

Το έξώφυλλο τού τραγουδιού Β1

Έγώ θά κάμω Τράπεζαν, ύπόσχετουν ό ένας, 
ό άλλος δρόμους, γέφυρας και άσφαλεϊς λιμένας.

Ό τρίτος πάλε έλεγεν· έγώ θά κατορθώσω 
τά κουκωμένα κτήματα νά τά έλευθερώσω.

θά καταργήσω έλεγεν ό άλλος τήν άκριαν 
κι άν μοΰ περάσει μάλιστα κι αύτήν τήν δεκατίαν.

Πέμπτος καί έκτος εϊπασιν δτι θά τούς περάσει 
νά μείνουν γιά τά πρόβατα ελεύθερα τά δάση.

Ό έβδομος ύπόσχετουν πώς δύνεται και ξέρει 
άκόμη καί τήν "Ενωσιν στήν Κύπρον μας νά φέρει.

Άφοΰ τούς λέγουν λαϊκούς, τήν δράσιν τους άς δείξουν 
και δλον τόν πτωχόν λαόν άς τόν ύποστηρίξουν.

Τήν μάναν δλων τών τεχνών πρώτον τήν γεωργίαν 
άν τήν ύποστηρίξουσιν, θά ’βρουσιν σωτηρίαν.

Ν’ άπαλλαχθεϊ ό γεωργός πού τήν τοκογλυφίαν, 
πού φέρνει τήν καταστροφήν κι δλην τήν δυστυχίαν.

Τούς φόρους, τά προστίματα, έάν τά καταργήσουν 
καί Τράπεζαν Γεωργικήν στήν Κύπρον μας Ιδρύσουν 

καί τό έκκλησιαστικόν ζήτημα άν τό λύσουν 
καί δλα τά ζητήματα έάν τά κανονίσουν,

νά κάμουν οί φτωχοί ψουμίν καί ροΰχον νά φορήσουν, 
τότε νά πώ πραγματικώς πώς θά μάς ωφελήσουν.

Καθήκον τής Κυβέρνησης καί τών ’Αντιπροσώπων 
νά κάμουν έργοστάσια, τής εύκολίας τρόπον,

πόσον καιρόν μέ βάσανα, πόσον καιρόν μέ κόπον; 
γιά νά μεινίσκει τακτικά τό χρήμαν είς τόν τόπον.

Τήν Εταιρείαν κοίταξε είς τό Καραβοστάσιν 
έρχονται πδξω, πιάννουσιν τό χρήμαν μας καί πάσιν, 
σάν νά ’τουν τοΰ πατέρα τους καί βρίσκουν το μοιράσιν 
καί μάς ’δαμέσα οί φτωχοί δέν έχουσιν νά φδσιν.
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Αύγόρου τή 20 ’Οκτωβρίου 1925.

Β2

Άρέστη Νικολάου, Ή τοκογλυφία καί ή κατάστασις τού αγροτικού πληθυσμού 
τής Κύπρου, Λεμεσός 1925, 15.5 X 23.5, σελ. 8.1

(θέμα τοσο τοΰ ύπ άριθ. Β2 δσο καί τοΰ ύπ’ άριθ. Β3 τραγουδιού είναι ή τοκογλυφία, 
πού βρισκόταν σέ μεγάλη έξαρση στό πρώτο τέταρτο τοΰ αιώνα μας. Ό Άρέστης Νικολάου 
αν άποδίδω σωστά σ’ αύτόν τήν πατρότητα τοΰ τραγουδιοΰ ύπ’ άριθ. Β2, είναι άπό τούς 
λίγους ποιητάρηδες τής Κύπρου πού μέσα άπό τούς στίχους του προβάλλει κοινωνικές 
διεκδικήσεις. Οί πληροφορίες πού μάς δίνει στό τραγούδι του είναι πράγματι συγκλονιστι-
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κές. Ωστόσο ό ποιητάρης δεν ύψώνει μόνο φωνή διαμαρτυρίας γιά τά βάσανα πού κατατρύ
χουν τδ γεωργικό μας κόσμο. Είσηγεϊται 'ίδρυση Αγροτικής Τράπεζας και ψήφιση τοΰ 
χρεοστάσιου, για νά πάψουιν οί πλούσιοι νά γίνονται πλουσιότεροι καί οί φτωχοί φτωχό
τεροι. Ή γη νά παραμείνει στούς φυσικούς της δικαιούχους καί να μή περιέλθει στούς έ- 
πττήδετους έμπορους καί τοκογλύφους. "Οπως είναι γνωστό, πολλοί γεωργοί, αταν τά κτή
ματά τους έβγαιναν «σικουεστρο» (<ίταλ. sequestro — κατάσχεση) ή στο ντελάλη, δπως 
λέει ό λαός, άναγκάζονταν νά πιάνουν δουλειά στά μεταλλεία τής Φουκάσας καί τοΰ ’Αμί
αντου, γιά ενα κομμάτι ψωμί).

(’Απόσπασμα)

Έδόθηκεν ή άδεια καμπάνες νά κτυποΰσιν, 
στες εκκλησίες νά μπαίννουσιν πού θα προσευχηθούσιν.

Και κάθε έθνος και φυλή εδώ πού κατοικούσαν 
μέ έναν νόμον, μιάν άρχήν εξίσου διοικούσαν.

’Άρχισεν καλλυτέρευσις κι είς μιάν δεκαετίαν 5
έφάνην ό πολιτισμός σε πόλεις καί χωρία.

Σιδηρόδρομοι καί σταθμοί κι άμαξητοί έστρωσαν, 
τήν Κύπρον πού τήν μιαν άκραν στήν άλλην τήν έζωσαν.

Πλαγιάζομεν καί δέν μπορεί κανείς νά μάς ξυπνήσει,
ούτε στο σπίτιν μας νά μπει καί νά μας ένοχλήσει. 10

Σαράντα χρόνια καί επτά ώς τώρα πού περάσαν,
πόλεις, χωριά τής Κόπρους μας τέθκοιον βαθμόν έφθάσαν.

Καλλωπισμόν, ξευγενισμόν γυναίκες καί άνθρωποι
καί τά μωρά μέ γράμματα σάν είναι στήν Ευρώπην.

Τόσες σφαγές πού γίνησαν σ’ ’Ανατολήν καί Δύσιν, 15
τής Κύπρου δέν ήμπόρησεν κανένας νά τής ’γγίσει.

Ή ’Αγγλία είναι εύγενής καί δίκαιη άκόμη, 
είθε ό ύψιστος θεός αύτούς νά δυναμώννει.

Είναι οί ’Άγγλοι πού ’δωσαν τό φως είς τό νησίν μας
καί νά βρεθούν τά μέταλλα, νά βραδευθούν καρποί μας. 20

"Εναν σπουδαϊον ζήτημα όμως παραμελήθην,
ή Κύπρος καί τά τέκνα της μαύρην στολήν έντύθην.

Οί ’Άγγλοι δέν i-πταίουσιν, πταίουσιν οί δικοί μας
κι οί πρώτοι καί οί παλαιοί πού μπαίννουν στήν Βουλήν μας.

Χίλιες κρεμμάλλες καί σπαθιά νά βάλουν στον λαιμόν μου, 25
έννά σταθώ καί νά τά πώ κι άς έν’ ό θάνατός μου.

'Έναν προς έναν τακτικά στον χάρτην νά τό γράψω
καί εις τόν Μέγαν Αρμοστήν σχεδόν νά τό φωνάξω.

Είναι λοιπόν τό ζήτημα γιά τήν τοκογλυφίαν, 
καταστραφήκαν τά χωριά καί κάθε πολιτεία. 30

Οί ήμισοι τής Κύπρου μας τώρα πού κατοικοΰσιν 
έκατηντήσασιν σχεδόν νά πά’ νά διακονοϋσιν.

Οί πέτρες νά γενοΰν χρυσός, άσήμιν νά ’ν’ τό χώμαν 
νά τρώσιν οί τοκογλύφοι, δέν θά χορτάσουν ’κόμα.

Οί δρνιθές τους δέν γεννούν πού ’ναι τό φυσικόν τους, 35
αύτούς γεννούν οί πέννες τους εις τόν λογαριασμόν τους.

Βλέπει τα ή Κυβέρνησις καί αδιαφορεί μας, 
άλλά τωρά έλπίζομεν νά γένει βοηθή μας.

Νά κάμει χρεοστάσιον τούς τόκους νά ’λαττώσουν,
’ίσως μπορέσουν οί πτωχοί τά χρέη νά πληρώσουν. 40

Δεύτερην μίαν Τράπεζαν Γεωργικήν νά στήσει, 
νά φκολυθεϊ ό γεωργός καί χρέος νά ξοφλήσει.

’Αφού κανέναν δέν έχει γιά νά τούς ευκολύνει, 
ό δυστυχής ό γεωργός άπένταρος θά μείνει.

θέλει ψουμίν στο σπίτιν του νά σπείρει, νά θερίσει, 45
άναγκασμένος τό λοιπόν χρήματα νά τραβήσει.

Οί ήμισοι τή: Κύπρου tæ; τώρα πού κατοικούσιν 
έκατηντήσασιν σχεδόν να πά νά διακονοϋσιν

Ή πέτρες νά γενοΰν χρυσό; άσίμιν νάν το χώμαν 
να τρώσιν οί τοκογλύφοι δεν θά χορτάσουν κόμα

Ή όρνιάέ: τους όεν γενοΰν πούνε τό φυσικόν τους 
αύτούς γεννούν ή πένντ; τους είς tô ν λογαριασμόν τους

Βλέπειτα ή Κυβέρνησις καί άδιαφορεϊ μας 
άλλά τωρά έλπίζομεν νά γέν?} βοηθή μας

Νά κάμη χρεοστάσιον τούς τόκόυς νά λαττώσουν
Ισως μτςοέσβυκ οί πτωχοί τά χρέη τά πληρώσουν

Φωτοτυπία τού τραγουδιού Β2 (στ. 31 - 40)

θά πάγει σ’ έναν τοκιστήν χρήματα νά τοΰ δώσει, 
έως νά βγάλει γέννημαν διά νά τον πληρώσει.

Άλλά αύτός ό τοκιστής τίτλους θά τοΰ ζητήσει, 
χέρια καί πόδια τόν πτωχόν όλοτελώς νά δήσει.

"Ώσπου έβλέπαν άκριβόν σιτάριν καί κριθθάριν, 
τέσσερις λίρες τό κρασίν καθέκαστον γομάριν, 

γυρίζαν μέσα στά χωριά τές λίρες νά τοκίσουν, 
μέ δρκους καί ύπόσχεσες δέν θά τούς ένοχλήσουν.

Σήμμερον είδαν τές τιμές λοιπόν πού χαμηλώσαν, 
σάν τά λιοντάρια ξύπνησαν καί πάνω τους έδώσαν.

Οί δικασταί βαρέθησαν πλέον γιά νά δικάζουν 
κι οί μουτιρήδες τ’ άλα τρέ βραχνιάσαν νά φωνάζουν.

Ό έπιδότης πού ’ν εϊχεν ρούχα γιά νά φορήσει, 
έκαμεν λίρες γιά νά τρώ’, δσον καιρόν θά ζήσει.

Μέ λύπην, εξοχότατε, κι άλήθειαν πού φωνάζω, 
βλέπω φρικτήν κατάστασιν στήν Κύπρον καί στενάζω.

Είδα πτωχούς πού νηστικοί πλαγιάζουσιν τό βράδυν 
καί μέ τές πίκρες τής φτώχιάς θά κατεβούν στόν Άδην.

’Έχει άνθρώπους πού ’χασιν κτή.μαν καί τόσον χρήμαν, 
οί τοκογλύφοι κάμαν τους κι ολόγυμνοι έμειναν.

"Ο,τι είχαν τούς τά πούλησαν, τά ύποστατικά τους, 
καί παν καί μισταρώννουνται νά ζήσουν τά παιδιά τους.

Τά βάσανά τους πού τραβούν χειμώναν καλοκαίριν, 
έν’ πράγματ’ άνιστόρητα, ένας θεός τά ξεύρει.

’Άραγε έν’ ή τύχη μας έξ άνωθεν γραμμένη, 
έν δσω ζούμεν νά ’μαστιν πάντοτε χρεωμένοι;
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"Ολας τάς πόλεις και χωργιά, δποθθεν παρπαιήσεις, 
στούς [καφενέες] αμα μπεις, στούς τοίχους νά δικλήσεις, 

βλέπεις τά διατάγματα άέρας νά τά σσ'ίζει 
καί τόν μουτίρην τ’ άλα τρέ πδξω νά τελλαλίζει.

Άπό τήν άλλην τόν πτωχόν έλεος νά γυρεύκει, 
με κλάματα καί στεναγμούς στό σπίτιν του νά φεύκει.

Γιά νά ’βρει τήν γυναίκαν του, τά δύστυχα παιδιά του 
καί νά τούς πει πουλήθησαν όλα τά κτήματά του.

Στά κλάματα, στούς σκοτωμούς αύτόν νά βοηθήσουν 
καί να σκεφτοΰσιν οί πτωχοί πού έννά παν νά ζήσουν.

’Άραγε κείνος ό πτωχός εϊντα δουλειάν νά κάμει; 
ψεύτης καί κλέφτης θά γενεϊ ώσότου ν’ άποθάνει.

Ύπάρχουσιν καί μερικοί πού δέν έν’ χρεωμένοι, 
αυτοί περνοΰσιν ήσυχα καί πάντα νεπαμένοι.

Καί κάτι άλλους μερικούς πού δέν τούς τά πούλησαν, 
νώθουν τους έχουσιν ζουμίν καί δι’ αύτόν τ’ άφησαν.

Σάν χρειασθοΰν δμως αυτοί χρήματα νά σασιοΰσιν, 
είς τούς ίδιους θ’ έννά παν πάλιν νά δανειστοΰσιν.

'Όμως αυτοί μέ τέχνασμαν έγγραφα θά τοΰ κλείοουν 
καί μέ άποζημίωσιν θά τόν έπιφορτίσουν.

Γράφουν καί άσφαλίζουνται μέ μάρτυρες καί ππούλια, 
τά πράγματά του πού γιωρκά νά τοΰ τά φάει ούλα.

’Εάν περάσει έξαφνα αύτοΰ ή προθεσμία, 
κάθονται πλέον ήσυχοι, χωρίς καμμιάν φροντίδα.

Φορτώννει τότε ό πτωχός κραοίν είτε σιτάριν, 
νά πά’ νά ’βρει τόν δανειστήν διά νά τοΰ τό πάρει.

Πάγει λοιπόν καί παίρνει το μέσα στό μαχαζίν του, 
έκεΐνος στέκει θυμωτός, γυρίζ’ άλλοΰ τό δεϊν του.

Λέγει του' τί νά κάμω ’γώ σιτάριν καί σταφίδα;
άφησ’ το δτι δέν φελοΰν, έφερές μου καί λλία!

Τό πράγμα σου δέν έν’ καλόν, κατά τό έγγραφον μου, 
έπαρ’ τ’ άλλοΰ καί πούλησ’ τα καί φύγε τα ’π’ όμηρός μου.

Λάμνε, σέ παρακαλώ, άλλοΰ νά τά πουλήσεις 
καί σάσ’ μου οΰλον τό ποσόν κι έλα νά μέ ξοφλησεις.

Ό δυστυχής ό γεωργός περίλυπος μεινίσκει 
καί δεξιά κι άριστερά λάκκους, κρεμμούς ευρίσκει.

Μέ χίλιες παρακάλησες λοιπόν γιά νά τό πιάσει, 
άλλά δμως στήν ήμισην τιμήν θά τό περάσει.

Ό καημένος ό πτωχός λαμνίζει στό χωρκόν του, 
έν’ κι ό ’πιδότης κι έρχεται μέ κλήσιν ταπισόν του.

Στρέφεται πλέον ό πτωχός κοντά του πριν να φθασει, 
λάμνε στόν δικηγόρον μου, γιά νά σέ λοαρκασει.

'Άμα ν’ άρχίσει τζ'εταχαμαί ή πέννα πού νά στάξει, 
τήν μάναν καί τά έξοδα πά’ στό χαρτίν νά γράψει, 

οί δέκα λίρες τζ'ειαχαμαί στές είκοσι κουμποΰσιν, 
άν έχουσιν άναδολές, σαράντα θά γινοΰσιν.

'Άμα ξεβεϊ άπόφασις πάνω στά κινητά του,
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στ. 74: στούς καφενές

οάν τόν ανεμοστρόβιλον φεύκουσιν ’π’όμπροστά του. 120
Πού μές στ’ άλώνια τοΰ πτωχοΰ έννά τοΰ τά σφραγίσουν 

καί μιάν άμπούσταν έσσω του πιλέ δέν θά τ’ άφήσουν.
Στόν νώμον πιάννει τήν σαρκάν, στό χέριν τό θερνάτζ'ιν 

καί τρέχουσιν τ’ άμμάδια του καί κάμνουσιν αύλάτζ'ιν.
Κτήμαν τών εκατόν λιρών δέκα θά τό πουλήσουν 125

καί σάν πουλλίν δίχα φτερά τόν γεωργόν θ’ άφήσουν.
Ποιος ήμπορεϊ τότε νά πει τά κατορθώματά τους, 

τές κοΰζες τους, τές μέτρες τους ή τά ζυάσματά τους;
θέλω τόν ουρανόν χαρτίν, τήν θάλασσαν μελάνιν, 

γιά νά τά γράψω γενικώς κι άκόμα δέν μέ φθάννει. 130
Ό δυστυχής ό γεωργός πού ’χασεν τά φτερά του, 

μέ κλάματα, μέ στεναγμούς θά πιάσει τά παιδιά του,
Φουκάσαν γιά Αμίαντον νά πά’ νά έργαστοΰσιν, 

νά βγάλουσιν νάκκον ψουμίν, όσον νά τρών νά ζοΰσιν.
Τίτσιροι κι άνυπόλητοι μές στά βουνά πλαγιάζουν, 135

τρέχουν κινδύνους εκατόν, μά δέν τούς λογαργιάζουν.
Πολλοί κρεββάτιν έχουσιν κείνον τό μαΰρον χώμαν 

καί πάπλωμαν τόν ούρανόν πού δέν έχουσιν στρώμαν.
’Άν δέν εϊχεν λοιπόν έκεϊ δουλειάν νά έργασθοΰσιν, 

πόσες χιλιάδες ήθελαν πτωχοί πού θά πεινοΰσιν! 140
Δέκα χιλιάδες λέγουν μου δουλεύκουν κάθε μέραν, 

άκόμα κείνες προσπαθούν καί μηχανές έφέραν.
Μακάρι καί ό 'Ύψιστος νά τούς διά ύγείαν, 

νά έχουν κάθε πρόοδον καί κάθε εύτυχίαν.
’Όχι σάν κάτι πλούσιους πού τόν πτωχόν θωροΰσιν 145

καί τό νερόν νά ’ν’ γιατρικόν νά πιοΰν δέν τούς διοΰσιν.
’Άραγε δέν έσκέπτονται, Χάρον δέν λογαργιάζουν, 

πώς άλλοι θά τά φάγουσιν έκεϊνα πού συνάζουν;
Σάν τόν πτωχόν, έτσι κι αύτοί, στόν τάφον κατεβαίννουν

καί μέ άμαρτωλήν ψυχήν είς τόν Κριτήν πηγαίννουν. 150
Πόσες νησκιές έσβήσασιν, πόσους έδιακονίσαν, 

έπήραν τόσα κτήματα, πέτε μου τί κέρδισαν;
’Άς i-σκεφθοθν πέντε λεπτά τούτην τήν γην πού πιάσαν, 

πόσοι τήν έκερδίσασιν καί πόσοι τήν έχάσαν!
’Ή εϊδον ή άκούσασιν κανόναν στήν ζωήν τους 155

ό πλούτος καί τά κτήματα δτι θά παν μαζίν τους.
Ή θάλασσα κι ό ουρανός, τά νέφη πού πετοΰσιν, 

οί πέτρες καί τά χώματα διαμάντια νά γεννοΰσιν, 
δλα δικά τους νά γενοΰν, στό χέριν νά βαστοΰσιν, 

πάλιν θά μποΰν μέσα στήν γην καί χώμαν νά γενοΰσιν. 160
Αυτά καί αλλα περισσά ό τόπος ύποφέρει, 

άλλα, πολλά χειρότερα, πδνας θεός τά ξέρει.
Είναι άνάγκη τό λοιπόν εμείς νά σηκωθοΰμεν, 

νά πάμεν στήν Κυβέρνηοιν, τό χάλιν μας νά ποΰμεν.
Κι αύτή ή φιλελεύθερη καί εύγενής Αγγλία, 165

θά σπλαχνισθεϊ, θά λυπηθεί, νά κάμει ευκολίαν.
’Άραγε τοΰτον τό νησίν πού ’ναι στήν κατοχήν σου, 

πότε θά στρέψεις νά τό δεις μέ τό γλυκύν τό δεϊν σου;
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ΙΙότε θ’ άννοίξεις άραγε το σπλαχνικόν σου χέριν 

σ’ αυτά τά χάλια τούς πτωχούς βοήθειαν νά φέρεις;
Έσύ πού μάς έφύλαξες πού τόσες δυστυχίες, 

άπό πολέμους φοβερούς καί αιματοχυσίες.
Πάλιν σ’ έσέν θά τρέξουμεν, πού σέναν καρτεροΰμεν 

και άπό λόγου σου έσέν βοήθειαν ζητοΰμεν.
Ή Παναγία κι ό Χριστός είθε νά βοηθήσουν 

τόν Μέγαν Κυβερνήτην μας άμποτε νά φωτίσουν, 
δλα αύτά πού έγραψα νά μάς τά κανονίσει 

καί τ’ ονομάν τ’ άθάνατον στήν Κύπρον θά τ’ άφήσει.
Μικροί, μεγάλοι πάντοτε θά τόν εύγνωμονοϋμεν 

καί τ’ άνομάν του άθάνατον στήν Κύπρον νά βαστούμεν.
Εύχόμεθα είς τόν θεόν, μ’ δλην μας τήν καρδίαν, 

χρόνια καί δύναμιν στρατού στήν εύγενή ’Αγγλίαν.
Υπομονή χρειάζεται λοιπόν, ας καρτεροΰμεν 

καί μέ καιρόν τόν πόθον μας έλπίζομεν νά δοΰμεν.
Ό παντοδύναμος θεός πού κάμνει <δίκιαν> κρίσιν, 

νά δεϊ τό χάλιν τούς πτωχούς καί νά τούς βοηθήσει.
Λέγω άμήν στον λόγον μου, τελειώννω τήν ευχήν μου 

κι ελπίζω δτι σύμφωνοι θά εϊσαστιν μαζί μου.
Καί άπό τά βιβλία μου πού θά σας τά ’ποταυρίσω, 

δέν θά βρεθεί κανείς ’πο σάς νά μου τά δώσει πίσω.
Ξένον τραγούδιν δέν είδα ποτέ μου νά μ’ άρέσει, 

έκτός πού τά ποιήματα τοΰ φίλου μου Παλαίσ'η.
Είναι καθήκον καί αυτόν κι έλπίζω θά τό πράξει, 

διά τά χάλια τούς πτωχούς κανέναν νά συντάξει.
Ό παντοδύναμος θεός νά τοΰ διά ύγείαν 

κι εις δλους τούς άκροατάς χαράν καί ευτυχίαν.

’Αμήν γένοιτο
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Β3
Βασίλη Μιχαηλίδη, Ποιήματα, Κύπρος 1972, σ. 74—75.

Η ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑ

Ό λαός στό όρος σάν πεινάσει, 
γυρεύκει τίποτες νά φάει 
τζ' ό τζ'υνηός γιά νά τόν πκιάσει, 
στήννει τήν τσάκραν τζ'εϊ πού πάει.

Βάλλει του πάνω έναν κομμάτιν 
ψουμίν ξερόν νά τοΰ γελάσει 
τοΰ κακορίζικου στ’ άμμάτιν, 
νά ’ρτει νά φά’, γιά νά τόν πκιάσει.

στ. 195: δικαίαν/.

Τζ'αί τζ'εϊνος κούτζ'ουλα στήν άκραν 
τζ'ίζει τά σ'είλη του νά φάει.
Πκιάννει το πόδιν του ή τσάκρα 
τζ'αί ποϋ νά φύει, πού νά πάει.

Τότ’ άρκινά πκιόν νά φωνάζει, 
σάν τό σσ'υλλίν νά παουρίζει, 
άμμά κανείς δέν τόν ’ποσπάζεν 
ό τζ'υνηός του πκιόν τον ’ρίζει.

’Έτσ’ είναι τζ' ή τοκογλυφία:
’Έν’ ό πολίτης τσακροστάτης 
τζ'αί τσάκρα ή όμολοία· 
τζ'αί ό λαός έν’ ό χωρκάτης.

"Ανταν πεινάσει ό χωρκάτης, 
πηαίννει νά ρκωθεϊ νά φάει.
Μυρίζεται το ό τσακροστάτης, 
βκαίννει στήν στράταν του πού πάει.

—’Ώ, τζ'αί καλώς ήρτεν ό Γιάννης! 
Τζ'αιρόν άπόσ'ει νά σέ δοΰμεν! 
έλα νά δοΰμεν εϊντα κάμνεις.
Γιατ’ έν περνάς νά σέ θωροΰμεν;

—Είντα νά κάμω ό καημένος;
’Έτσι τζ' έγιώ ϊσ'α τυραννιοΰμαι· 
φτώσ'ιαν πολλήν ό καημένος.
—Μοΰ κακοφαίνεται! λυποΰμαι!

θέλεις ριάλια νά σοΰ δώσω;
—θέλω, άφέντη, άμμά πότε 
νά εύκολυθθώ νά σοΰ τά δώσω;
—Δκιάβου τωρά, καλέ· τζ' ώς τότε...

Μακάρι νά ’χομεν ύγείαν 
έγιώ αιτίαν έν σοΰ βρίσκω.
Κάμνεις μου μιάν όμολοΐαν, 
τζ'αί ώσπου θέλεις ’πομεινίσκω.

Τζ'έτοι μέ τά γλυτζ'ιά τά λόγια 
τζ'αί μέ τά γέλια του τά τόσα, 
χτίζει του άνώγια τζ'αί κατώγια, 
φορεϊ του σκούφκιες τζ'αί κοντόσ'ια.

Γελά του, όσον νά τον βάλει 
τόν καημένον εις τήν τσάκραν 
τζ'ΰστερα πκιόν νά τοΰ τήν βκάλει 
τήν πέτσαν του μέ τήν ζοντάκραν.
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Άμμ’άν τοΰ δώσει δκυό ο'ιλιάδες, 
γεννούν τοΰ χρόνου, κάμνουν πέντε1 
πκιόν έν τοΰ άρτιροΰν ππαράδες 
μήτε σιτάριν μές στο σέντε.

Τοΰ κακορίζικου τοΰ Γιάννη 
σηκώννει τού το πού τ’ άλώνιν, 
κριθθάριν, ρόβιν τζ'δ,τι κάμνεν 55
ούλλα πκιόν κάμνει τού τα σ'ιόνιν.

’Αφού πκιαστεϊ πκιόν εις τήν τσάκραν 
καλά τζ'αι δεν μπορεί νά φύει, 
τότ’ άρκινά του πού τήν άκραν 
νά φάει τέλεια τό τζ'υνήιν. 60

Πρώτα γυρεύκει του τήν μούλαν 
άμμ’ άν κοντζ'ήσει, ό καημένος, 
βράζει τής χάψης τήν πεζούλαν 
τζ'αι τίτσιρος τζ'αι πεινασμένος.

'Ύστερα παν τά χωραφάτζ'ια, 65
παν τζ'αι τά βούδκια τζ' ή γαδάρα, 
καμμιάν φοράν τζ'αι τά σπιτάτζ'ια1 
πκιάννει τζ' ό Γιάννης τήν στραβάραν.

1873

Γ1
Ποίημα ή ανομβρία έν Κύπρω και ή δυστυχία των γεωργών. Συνταχθέν υπό ’Αν
τωνίου Γεωργίου καί Γεωργίου Στυλιανού άμφοτέρων έκ τού χωρίου Φασούλλας 
1932. Τύποις «Παρατηρητοΰ», 11.5 X 15.5, σελ. 7+1 λευκή, στ. 239.

(Τά τραγούδια ύπ’ άριθ. Γ1, Γ2, Γ3 και Γ4 άναφέρονται στη μεγάλη άνομβρία πού έ- 
πληξε τήν Κύπρο τό 1931—32, μέ δλα τά οίκονομικσκοινωνικά έπακόλουθα. Οί πληρο
φορίες πού μάς δίνονται άπό τούς ποιητάρηδες είναι άρκετές για νά σχηματίσουμε μια 
σωστή άντίληψη γιά τή συιμφορό πού βρήκε τούς γεωργοκτηνοτρόφους τοΰ νησιού μας 
τότε. Οί ποιητάρηδες βέβαια αποδίδουν τή θεομηνία αύτή στις αμαρτίες των άνθρώπων 
καί στόν πολυτελή τρόπο ζωής τους. ’Ελπίζουν καί ύπολογίζουν πολύ στή συμπαράσταση 
τής άποικιοκρατικής κυβέρνησης, πού έδωσε σπόρο καί ζωοτροφές στούς γεωργοκτηνοτρό- 
φους, δέν έπιρρίιπτουν δμως εύθύνες στήν κυβέρνηση γιά τήν ολιγωρία πού έπέδειξε 
σ’ δ,τι άφορά τήν έκμετάλλευση των φτωχών άπό τούς πλούσιους στούς δύσκολους έκεί- 
νους καιρούς πού περνούσε ό τόπος. Για παράδειγμα, είναι γνωστό ότι ή κυβέρνηση φρόν
τισε για τήν εισαγωγή άχύρου στήν Κύπρο, γιά ν’ άντιμετωπισουν οι κτηινοτρόφοι τΙς 
τρέχουσες άνάιγκες τους. ’Επίταξε επίσης πολλούς άχυρώνες καί φρόντισε η ίδια ώστε τό 
άχυρο νά πουλιέται μέ τήν όκά σέ καθορισμένη τιμή. Αύτό όμως έγινε πολύ αργά, όταν 
πολλοί έπιτήδειοι είχαν πουλήσει τά άποθέματά τους πρός 3 καί 4 γρ.^ τό κοφίνι ( =3 κό
σκινα), σέ μια στιγμή πού ό έργάτης έπαιρνε 1 σελ. μεροκάματο! Είναι ωστόσο «εις πι- 
στιν» τής κυβέρνησης, γιατί μέ τό χρεοστάσιο εμπόδισε τους εμπόρους να προβούν σέ 
άναγκαστικές πωλήσεις των ύποθηκευμένων κτημάτων των οφειλετών τους).

"Ολοι μεγάλοι και μικροί κοντά μου μαζευτείτε, 
ν’ ακούσετε τι έγιναν και νά συγκινηιθεϊτε.

20

Μέ τοΰ θεού το θέλημα καί τοΰ Χριστού τήν χάριν 
έπιασα εις τό χέριν μου χαρτίν καί καλαμάριν.

’Ώ παντοδύναμε θεέ, θερμώς παρακαλώ σε, 5
γνώσιν εις τό κεφάλιν μου περισσοτέραν δώσε.

'ίίραΐον νοΰν καί φώτιοιν έλα, θεέ μου, δώσ’ μου, 
τώρα έκαταντήσαμεν στά ύστερα τοΰ κόσμου.

Πρώτην φοράν πού θέλησα τόν ποιητήν νά πράξω, 
βοήθα μου, Πανάγαθε, καλά νά τό συντάξω. 10

» ποιΠμα .
Η ΑΝΟΜΒΡΙΑ ΕΝ ΚΥΠΡϋ

KM Η ΔΥΣΤΥΧΙΑ.ΙΟΝ ΓΕΟΡΙΟΚ

” Λ·

Συνταχθέν υπό Αντωνίου Γεωρ
γίου καί Γεωργών Στυλιανού άμ- 
*1 οτέρων έκ τού 7·«^?ίου Φασούλλας

ίάν kîîjwv àv
.i,·, ψ'7».

*

Tô έξώφυλλο τοΰ τραγουδιού Γ1

’Αγαπητοί μου αδελφοί, όσοι μοΰ άγροικατε, 
αν κάμω λάθη μερικά, νά μοΰ τά συμπαθάτε.

Γιατί κι αύτό σάν μηχανή είναι πού θά κουρδίσει, 
θά κάμει λάθος κατ’ άρχάς κι έπειτα ν’ άρχινήσει.

’Αφού έπικαλέσθηκα τ’ όνομα τών 'Αγίων, 15
θ’ άρχίσω νά διηγηθώ τόν ίδικόν μας βίον.

Τό ποίημαν πού θά σάς πώ δέν είναι διά φόνον, 
είναι γιά τήν θρησκείαν μας καί γιά τήν κρίσιν μόνον.

Είμαι δεκαοκτώ έτών τώρα στήν ήλικίαν
κι έν ενθυμούμαι, φίλοι μου, σάν φέτι άνομβρίαν. 20

Τούς άλλους χρόνους ό θεός έβρεχε στόν καιρόν του,
να συντηρήσει ήθελεν τόν κόσμον τόν δικόν του.
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Μά q>éri δέν i-ξέρουμεν είντα κακίαν έχει 
και ό χειμώνας πέρασεν κι άκόμα δέν ι-βρέχει.

’Έν’ πού τές άνομίες μας τοΰντο κακόν πού τρέχει, 
ό κόσμος άλησμόνησεν δημιουργόν πώς έχει 
και ’κλούθησεν τοΰ σατανά, όπου τόν κατατρέχει.

Ό σατανάς είν’ άπ’ άρχής, φίλοι μου, μές στήν φύσιν 
κι όλους μάς έκυρίευσεν π’ ’Ανατολήν ώς Δύσιν 
κι άκόμη ώσπου προχωρεί, κονάκια έννά κτίσει.

Άν δέν άλλάξει ό τουνιάς καί τοΰ θεού ’κλουθήσει 
καί πάει μέ τόν σατανάν, τέλεια θά δκιακονήσει.

Ό σατανάς πού σσυξουλά, κάμνομεν τό δικόν του, 
μά ’ννά μάς πάρει, δυστυχώς, όλους εις τόν λαιμόν του.

Προσέξετε τοΰ σατανά χέριν νά μήν τοΰ δκιοΰμεν, 
γιατ’ έχει δεύτερην ζωήν, πού όλοι θά κριθοΰμεν.

Τί ώφελεϊ τόν άνθρωπον τον κόσμον κι αν κερδίσει 
καί ζημιώσει τήν ψυχήν είς τοΰ θεού τήν κρίοιν;

(.···)
Νά σταματήσουν τά κακά, ’κόμα κι ή άτιμία, 

διότι ’ίσως νά ’ν’ ’ποδά κι αυτή ή άνομβρία.
Ήθέλησεν ό 'Ύψιστος γιά νά μάς τιμωρήσει 

κι έν έβρεξεν κανονικά, τήν γην γιά νά ποτίσει 
καί φθάσαμεν, σάν βλέπετε, στήν φετινήν τήν κρίοιν.

Ό πολύ εύσπλαχνος θεός ώσποσον νά βαστάξει, 
αί άνομίαι πλήθυναν κι αυτόν πρέπει νά πράξει.

’Άν είχεν τήν κακίαν μας καί τά αίσθήματά μας 
κι έκαμνεν σάν τά έργα μας καί κατά τήν καρδιά μας, 
ώς τώρα δέν θά ζούσαμεν μ’ έμεϊς μέ τά κτηνά μας.

(·■·.)
Άφοΰτις όμιλήσαμεν πολλά γιά τήν θρησκείαν, 

άς ποΰμεν καί τί έγιναν άπό τήν άνομβρίαν, 
πού υποθέτω πώς αύτά είν’ πού τήν άσελγείαν.

Ό Πλάστης μου ήθέλησεν γιά νά μάς τιμωρήσει, 
δέν έβρεξεν νερά πολλά χόρτον γιά νά βλαστήσει 
κι ό κόσμος άναγκάστηκεν ζώα νά μή άφήσει.

Φέρνει τά νέφη εις τήν γην κι εύθύς τά στρέφει πίσω, 
σάν νά μάς λέγει: «άπιστοι, έννά σάς τιμωρήσω».

Πολλά έν’ πού ψοφήσασιν κι άλλα πολλά πωλήσαν, 
δσα είχεν ή Κύπρος μας, τό τέταρτον έζήσαν.

Μές στόν καζάν τής Αεμεσοΰ προπάντων δέν έμειναν, 
γιατί τροφήν δέν βρίσκασιν, ψόφησαν πού τήν πείναν.

Τά πλάσματα άπελπίστησαν πού βλέπουν τά συμβάντα, 
συλλογισμένα περπατούν καί δέν είναι σάν πάντα.

Πρέπει νά ικετεύσομεν άπό καρδιάς τόν Πλάστην, 
γιατί δέν ένθυμούμαστιν τέτοιος χρόνος γιά νά ’ρτει.

Έκτος τών ζώων, κύριοι, καί τά σπαρτά χαθήκαν, 
μόλις έβγήκαν πού τήν γην, έκροΰσαν καί καήκαν.
(....)
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Ποιήματα σατυρικά άλλ’ όμως καί διδαχτικά είς έμμετρον γνησίαν κυπριακήν 
διάλεκτον ύπό Κυριάκου Στυλιανού έξ Άχνας. 1932. Τυποις: Χειμωνίδη—Λάρνα
κα, 15.5 X 23.5, σελ. 24.

Εϊπουν πκιόν ν’ άποφασίσω 
τζ'αί τραούδκια ν’ άρκινήσω, 
νά φανεί τό μυστικόν μου 
ν’ άκουστεϊ τζ'αί τό χωρκόν μου.

’Έλειψέν με τό κλιθθάριν, τ’ άο'ερον τζ'αί τά ριάλια
τζ' άφησ’ το πού βρίξαν ούλοι τζ' έν βοράζουσιν πκιόν μάλια

νά πουλήσω νά περάσω τοΰντον άσσ'ημον τζ'αιρόν,
νά ταίσω τά χτηνά μου, πού πεινοΰσιν μέραν νύχταν
τζ' ήρταν σ’ έναν ζαπουννίκκιν, πού ποττ’ έν έξαναήρταν 5

τζ'αί ταυρώ τους είς τήν βούρναν τζ' έν πίννουσιν μέ νερόν.
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Τό εξώφυλλο τοΰ τραγουδιού Γ2

θέλω λάιν, θέλω άλας, θέλω σπίριτα, σαπούνιν
τζ αί πουκάμισον τζ'αί βράκαν τζ'αί γελέκκιν τζ'αί ζιμπούνιν.

Τζ' άφησ’ το πού παραιτήοαν τζ' έν διοΰν βερεσιέ
τζ έτσι πού ’ν κρατώ ριάλια δ,τι θέλω νά βοράσω, 10
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πού τήν ουλλοήν κοντεύκει τζ'αι τον νοΰν μου νά τόν χάσω. 

Πάλ’ άν πεις πώς έννά κλέψεις, στο παρτίν τοΰ ζαπτιέ
έννά ππέσεις τζ'αι νά σ’ έσ'ει μές στήν φυλακήν νά ππέφτεις 

τζ' ύστερα νά σου φωνάζουν όπου πας πώς είσαι κλέφτης
τζ'αι νά μέν έσ'εις μουτσούναν νά ζεύεις μές στά χωρκά 

τζ'άφησ’ το ’ν τά καταφέρνει ένας πού ’ν έν’ μαθημένος
έπρεπεν νά ξανακλέψει, νάκκον νά ’ν’ ττουλετισμένος 

τζ'αι νά μέν τόν κόφτει θέμα, νά λαλ’ έν’ παλλικαρκά.
Συλλοίστου, συλλοίστου, έκοψεν τζ' έμέν ό νους μου, 

ζαττίν έσ'ει τόσους γρόνους έν εΐα μέ τούς δικούς μου 
όσοι έν’ ξενιτεμμένοι τζ'αι πού τό χωρκόν φσυκοί, 

νά τό ρίζω στά τραούδκια τζ' έξω τά χωρκά νά πκιάσω, 
νά <δώ> τζ'αι δικούς τζ'αι φίλους, τό μαράζιν νά ξηχάσω. 

τζ' ή κακοτζ'αιρκά νά δοΰμεν τούτη, ώσπου έννά βκεΐ. 
(····)

Τζ' έτσι έτύπωσά τα τούτα, γιά νά δώ εϊντα ’ννά ποΰσιν 
όσοι έννά τά δκιαβάζουν τζ' δσοι έννά τ’ άδροικοΰσιν.

Τζ' άμα ποΰσιν ή δουλειά μου τούτη πού ’καμα φελά, 
ύστερα τυπώννω τζ' άλλα, άμα έν ί-μπώ στόν τάφον.

’Έμαθα τόν Χετμωνίδην, τόν καλόν τόν τυπογράφον 
τζ'αι τυπώννω δσα θέλω τζ'αι συνέχου τζ'αι καλά.

15

20

Ρ

Ποίημα ή πολυτέλεια. Συνταχθέν ύπό Νικολάου X. Κουκάτη έκ Φασουλας. 1932. 
Τύποις «Παρατηρητοΰ». 15.5 X 23.5, σελ. 6, στ. 182.

Σήμερον αποφάσισα τραούδιν νά συντάξω, 
γιά τόν σημερινόν κόσμον τά πάντα νά φωνάξω, 

θεέ μου, σέ παρακαλώ, γιά νά μοΰ βοηθήσεις 
κι είς τήν καλλύτερην όδόν θέλω νά μέ βαδίσεις.

Ή δύναμίς σου, Πλάστη μου, νά ’ναι βοήιθειά μου 5
καί φώτισιν νά μοΰ διάς είς τά ποιήματά μου.

Γιατί ήθέλησα τωρά, είς τό τριανταδύο, 
νά βγάλω ποίημαν καλόν, νά πάρω τό βραβεϊον.

Τό ίδικόν μου ποίημαν έννοιαν θά σάς δώσει, 
γιά πά’ στήν πολυτέλειαν έννά σάς φανερώσει. 10

Λοιπόν άφοΰ άρχίνισα τώρα νά τραουδήσω, 
θά πω καμπόσα κι ύστερον κι έτσι νά σταματήσω.

Γλώσσα μου, άφοΰ άρχισες τώρα νά τραουδήσεις, 
δ,τι ί-ξεύρεις νά τά πεϊς καί νά τά μολοήσεις.

'Όσοι εύρίσκεστε παρών καί τάξιν αγαπάτε, 15
παρακαλώ σας, κύριοι, λλίον νά σιωπάτε.

Γιά πά’ στήν πολυτέλειαν καμπόσα θά συστήσω, 
πού μέχρι τώρα γίνεται κι ό κόσμος πάει πίσω.

στ. 23: νά τζ'αι/.

Αυτή ή πολυτέλεια τελείως θά μάς χάσει, 
στήν κρίσιν τήν σημμερινήν 
πιλέ ’ν θά βρίσκουσιν ψουμίν 
τά πλάσματα νά φάσιν.

Προσέχετε καί ό καιρός όπου μάς έχει φτάσει, 
έμίσησέν μας ό θεός καί πάσχει νά μάς χάσει.

Μ’ αύτήν τήν πολυτέλειαν πού έξακολουθάτε 
έσεϊς οί γέναικοι τωρά, 
δέν θά ’βρετε καμμιάν φοράν 
ψουμίν πιλέ νά φάτε.

25
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Τό εξώφυλλο τοΰ τραγουδιού Γ3

Ή κρίσις ή σημμερινή έννά μάς κατηντήσει
νά μέν ί-βρίσκουμεν ψουμίν καί πλάσμαν έν θά ζήσει. 30

Στήν κρίσιν τήν σημμερινήν θά ύποφέρουμεντε
κι άλα τά μαθημένα μας νά τά ξεχάσουμεντε.

Σάν τήν σημμερινήν κρίσιν κανείς δέν έχει φτάσει
καί μεϊς πανούργοι εϊμαστιν κι ό Πλάστης θά μάς χάσει.

Έμίσησέν μας ό θεός μ’ αυτές τές φαντασίες, 35
πού κάμνουμεν καθένας μας χίλιες υποκρισίες.

Πού τές γυναίκες ό θεός δλους μάς άποστράφη
κι ή Κύπρος έν’ πού λλόου τους τόσον πού κατεστράφη.

24 25
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Είς τήν σημμερινήν κρίσιν ή Κύπρος πάει πίσω, 

γι’ αύτήν τήν πολυτέλειαν πού θέλω νά μιλήσω.

Πρέπει νά παραιτήσουμεν τήν πολυτέλειάν μας, 
γιατί κι ό Πολυέσπλαχνος άγγρίοτηκεν μιτά μας.

Πού ’σ'ια θωροΰμεν τόν καιρόν καί νά κριθούμεν μόνοι, 
πώς δέν οηκώννουν τίποτες οί φετινοί οί χρόνοι.

Οί χρόνοι πού έφτάσαμεν ούλλα θά παραιτήσουν, 
γιατί κτηνά καί πλάσματα δέν θά μπορούν νά ζήσουν.

Στήν επαρχίαν Λεμεσού τραβοΰσιν δυστυχίαν 
τά ζώα τά πικρόσορτα καί χάννουν τήν ύγείαν.

Γιατί άσ'ερον δέν βρίσκουσιν, ζάβαλλε, καί ψοφούσιν, 
διάτι μέσα στά βουνά πεινούν καί δυστυχούσιν.

Άφούτις έξω παίρνουν τα καί δέν βρίσκουν νά φάσιν, 
ψοφούν, τά κακορίζικα, μέσα στά μαύρα δάση.

Τής επαρχίας Λεμεσού χωρίον Άις θώρος, 
έμαθα ότι τούς ψοφούν τά ζώα μές στό όρος.

Ό κόσμος πού τήν σκέψιν του ππέφτει καί δέν κοιμάται, 
γιατί ψοφούν τά ζώα του, ζάβαλλε, καί λυπάται.

Άπού τήν πείναν τά κτηνά ό κόσμος θά τά χάσει 
κι ύστερον δέν θά δυνηθεϊ άλλα γιά νά γοράσει.

Προπάντων γιά τούς γεωργούς έν’ μιάλη άτυχία, 
πόππεσεν πά’ στά ζώα τους πείνα καί δυστυχία.

Μάν’ πού τές άνομίες μας τά όσα κι άν μάς ήρταν, 
γιατί πρώτα στούς πρωτινούς έτσι λοής δέν ήταν.
(.···) , ’

Γιατί κι ό Πλάστης άμα δει κι εϊμεθ’ αγαπημένοι, 
ευθύς τά ρίβκει τά νερά στήν γήν τήν διψασμένην.

Γιατί φέτι δέν έβρεξεν είς τό τριανταδύο 
καί τά σπαρτά πού τήν πυράν ξεραίνουν λλίον λλίον.

Μέ χόρτον δέν έβλάστησεν νά βγει στήν γήν ’ποπάνω, 
σάν νά μάς λέγει· άπιστοι, θέλω νά σάς πεθάνω.

Ώς καί τά δένδρα δλα τους πού τήν πυράν μαράναν 
κι άπό τήν άποτάδαν τους οί μούττες έξεράναν.

Τέθκοια πυρά πού γίνεται καί τά νερά σταθήκαν 
καί λλίον λλίον ώσπου παν τελείως ξηρανθήκαν.

"Ολα, τά πάντα, σήμμερον είναι καταστρεμμένα, 
προπάντων διά τά σπαρτά τελείως έν’ χαμένα.

Στήν Κύπρον μας γιά τά σπαρτά, σάν έμαθα καί λέγουν, 
ή γεωργία δέν φελά κι οί γεωργοί της κλαίουν.

Διότι είχαν τήν σποράν καί σύραν την στό χώμαν 
καί κάψαν την, οί δυστυχείς, πού τό δικόν τους στόμαν.

’Άσ'ερον δέν θά γιωρκηθεί, άφούς δέν θά θερίσουν 
καί είς τήν Κύπρον τά χτηνά βεβαίως δέν θά ζήσουν.

Πέρσι πού έθερίσαμεν καί τ’ άσ'ερον γιωρκήθην 
καί πάλιν φέτος δυο γρόσια τό κόσσ'ινον πουλήθην.

Καί φέτος πόν θά γιωρκηθεί κανένας νά πουλήσει, 
έννά χαθούσιν τά χτηνά μές σέ τοιούτην κρίσιν.
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Καθένας θά καταντηθεϊ χτηνά νά μήν άφήσει, 
διότι δέν θά δύνεται πλέον νά τά ταΐσει.

Ό παντοδύναμος θεός έξέχασεν τά ζώα 
κι άφαίρεσέν τους τήν τροφήν παντοτινά πού τρώαν.

Τά ζώα τά πικρόσορτα τελείως θά χαθούσιν, 
διότι πού τήν πείναν τους θά καταστραφοΰσιν.

’Έτσι καιρόν πού φτάσαμεν καί μεΐς καί τά χτηνά μας, 
έν’ τιμωρία άπ’ τόν θεόν πού τ’ άμαρτήματά μας.
(...·)

Ρ
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Επίκαιρον Ποίημα τής σημερινής Ζωής τής Κύπρου. Ποίημα ύπό Παρασκευα 
Λευτέρη Ζαχαρούλλα έξ Άραδίππου. Έν Λάρνακι, ’Ιανουάριος 1933. Τόποις 
Ο. Χειμωνίδη—Λάρνακα, 15.5 X 23.5, σελ. 8, στ. 178.

’Ώ Παντοδύναμε θεέ, τοΰ κόσμου αύτοκράτωρ, 
τοΰ ουρανού καί θάλασσας, γής, πάντων παντοκράτωρ· 

μεγαλοΰψιστε θεέ, δημιουργέ τού κόσμου, 
βοήθεια στήν ποίηση, παρακαλώ σε, δώσ’ μου.

Ποίημα 

ζης ■

——

To εξώφυλλο τού τραγουδιού Γ1

Δώσε μου νουν καί φώτιση πραότητα κι έλπίδα, 
για να μπορέσω νά είπώ τί ακόυσα, τί είδα.

5
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Δεν θά σάς πώ γιά έρωτα, δεν θά σάς πώ γιά φόνους, 

θά πώ διά τά βάσανα, τές πλήξες και τούς πόνους, 
π’ άκούω νά στενάζουσι και ξένους και γειτόνους.

"Ο,τ’ ερτει πού τόν Πλάστην μου καλόν, νά μάς ορίσει, 
άλλα δέν ύποφέρνεται ή φετινή ή κρίσις.

Εϊχαμεν τό τριανταδυό χρόνον δυστυχισμένον, 
έφέτος δμως έλπίζομεν χρόνον εύτυχισμένον.

Τόν πάτσον δπου φάγαμεν τόν φετινόν τόν χρόνον, 
σαν νά μάς διοΰσιν καρπαζιές στήν ράχην έναν τόνον.

Περνοΰμεν τό τριανταδυό, τριαντατρία φτάννει 
κι άλλους κωφούς κι άλλους βωβούς κι άναίσθητους μάς κάμνει.

Είχαν νά πουν οι πρωτινοί παρά κακόν τόν γεϊτον, 
καλύτερα κακόν γρόνον, εις είναι τζ'αί κάνει τον.

Δέν είναι γιά τό πρός τό ζην έμάς καί των παιδιών μας, 
άλλα είναι ή έλλειψις τ’ άχύρου των κτηνών μας.

"Οποιος έχει τά ζώα του καί τ’ άχυρον έλείφτην, 
νομίζει δτι δέσμιος στάς φυλακάς έρρίφτην.

"Αμα Όκτώβρης έβρεξεν, κάπως τό χαμηλώσαν, 
μές στο χωρκόν οί χωρκανοί τρία γρόσια τό δώσαν.

Κατόπιν στά τριάμιση καί τέσσερα τό κάμνουν 
καί νά τό ’φήσουν τζ'ειχαμαί άκόμη δέν βαστάχνουν.

Τέσσερα παίρνει ένας φτωχός, έκαμνεν τό τταμίνι, 
άλλά λαλούν του εν’ μισόν κι άκόμη δέν θά μείνει.

’Ηταν καλά οί χωρκανοί ώς πού ’χασιν καί διοϋσαν, 
είχαν τήν εύχαρίστησιν, όλοι τους τό λαλοΰσαν.

Δέν τό νοθεύκασιν αύτοί τζ'αί νά ’ν’ τζ'αί κολασμένοι, 
άλλ’ ήτουν ή κοφίνα τους στ’ άλήθεια χορτασμένη.

Σ’ έναν χωρκόν εν’ π’ ακόυσα έγώ μιά ιστορίαν, 
θά έχουν καί πού τόν θεόν δμως τήν τιμωρίαν.

Μιά πού ’χεν άσ'ερον πολλύν κι έμελλεν νά πωλήσει, 
τόν εαυτόν της ήθελεν πώς νά τόν ωφελήσει.

Δέν έφοβήθην τόν θεόν είς τούντην άνεδρίαν 
κι ό σατανάς τήν έκαμεν νά δείξει μιάν άνδρείαν.

Σάν είχεν τήν κοφίναν της καί τ’ άσ'ερον έμέτραν, 
έθώρεν δτι έσσω της ήταν χρυσή χολέτρα.

Οί καημένοι οί πτωχοί τό άσ'ερον έπιάνναν, 
τά χρήματα έδιοϋσαν της καί πίσω εν πού κάμναν.

Ό σατανάς τήν έκαμεν άλλα διά νά μέλλει, 
άλλην κοφίναν διαμιάς πάει καί παραγγέλλει.

’Ορθά τά λέγω, κύριοι, χωρίς νά κάμνω λάθη,
<τζ'είν’ ή κοφίνα> πού φερεν ήτουν έναν καλάθιν.

Μέ κείνον τό καλαθουρίν τό άχυρον μετρούσε, 
τόν εαυτόν της πράγματι αύτή εύχαριστούσε.

Μιά άρκοτταμακκέρισσα, περίτου πού τήν πρώτην, 
εϊδεν τον πού ’μπην έσσω της τόν μάστρε Λειβαδιώτην.

ΕΙντα αιτία νά βρεθεί ’ποτζ'εϊ γιά νά δκιαλλάξει, 
έοκέφτηκεν τής όρνιθας αύκά νά πά’ ν’ άλλάξει.

Εύτύς παίρνει τήν κούππαν της, αύκά έν’ πού τήν γεμώννει 
καί βιαστή στήν πόρταν της τής άλλης άξαμώννει.

Άννοίγει, μπαίννει έσσω της σάν τήν κουφήν τήν φίναν, 
10 σ'εττίν εϊχεν τ’ άμμάτιν της πάνω είς τήν κοφίναν.

Πάει καί τταμινιάζει την κείνη σασ'αρισμένη, 
ππέφτει ή κούππα κι έμεινε σάν τήν ξεχαστιασμένην.

Χαμαί στήν γήν έππέσασιν τ’ αύκά μαζί κι ή κούππα, 
ό σκύλλος πάει διαμιάς, γιά νά ρουφήσει σούππαν.

15 Ούτε γιά τά αύκά ρωτά, ούτε γιά τήν κοφίναν,
φεύκει, πααίννει έσσω της κι ούλα μαύρα έμειναν.

Έπήγεν έσσω κι έν εϊχεν πλέον παρηγοριάν, 
άλλ’ δμως ήτουν τού θεού τούτη ή τιμωρία.

Διότι πού τόν 'Ύψιστον δλοι έννά κριθουμεν,
20 I διά τάς άμαρτίας μας έννά τιμωρηθούμεν 

κι αν έχομεν μετάνοιαν, ίσως κι άθωωθούμεν.
’Αλλά το κρίμαν τούς πτωχούς είς τούτην έν πού φάνην 

καί πέρκι μετενόησεν καί δέν τό ξανακάμει.
Κάθε πτωχός έν’ πού ’κοβκεν πού τό φαγίν του πίσω

25 I καί έλεγεν τά ζώα μου νά ’βρω νά τά ταίσω.
Πόσα, νομίζεις, έπκιαννεν ένας μέ δύο ζώα, 

δλον τό μεροκάματον <τά> άλογα τό τρώαν.
Μέ δυο ζώα άνθρωπος, πότε έξαναγίνην, 

νά παίρνει μεροκάματον μόνον έναν σελίνιν!
30 Μισόν σελίνιν τ’ άσ'ερα πού θέλει τών κτηνών του,

κλιθθάριν τους, ψυμίν, φαγίν άκόμη τών παιδιών του.
Καί αν καμμιά περίστασις τοΰ τύχει κι άρρωστήσει, 

πέτε μ’ αύτός ό άνθρωπος πού έννά κατηντήσεί;
Νά θέλουν τά μωρά ψωμίν, νά κλαΐν, νά το τονίζουν

35 καί πού τήν άλλην τ’ άλογα ν’ άκούει ν’ άγκανίζουν!
Νά ’χει ένέσεις πάνω του τού εξακόσια έξι, 

άδύνατον ένας πτωχός στον κόσμον γιά ν’ άνθέξει.
Πώς θά περάσουμεν λοιπόν φέτι τούντον χεητώναν, 

πού δέν βαστοΰμεν χρήματα μέ ζύα μήτε μόνα;
40 I Ζητοΰμεν τήν βοήθειαν, ζητούμεν προστασίαν, 

διά νά μάς άννοίξουσιν στόν τόπον έργασίαν.
θερμώς παρακαλοΰμεν τους, πλουσίους καί πλούσιες, 

νά καταθέσουν χρήματα, ν’ άννοίξουν έργασίας.
’Εφόσον τά επίγεια τά άγαθά άποκτήσαν,

45 I νά τούς φωτίσει ό θεός κι άλλα νά μελετήσαν.
Γιά τά ούράνια άγαθά αύτοί νά προσπαθήσουν, 

πού δέν μπορούν οί δαίμονες νά τά έξαφανίσουν.
Καί άμα τελευτήσωσι καί θάψουν τό κορμίν τους, 

θά εύρει θείαν άμοιβήν άπάνω ή ψυχή τους.
50 Κι ό Μέγας Κυβερνήτης μας, Αύτού ή Έξοχότης, 

δλοι τήν θύραν κρούομεν νά λυπηθεί έν πρώτοις.
Οί έντιμοι Διοικηταί δλοι νά προσπαθήσουν 

καί τόν στενάζοντα λαόν τώρα νά βοηθήσουν.
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στ. 47 : τζ'είνη ή κοφίνα/. <π. 74: τ’ άλογα/.
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Ό έντιμος Διοικητής Λάρνακος επαρχίας 
δεν εμεινεν άμέριμνος, κατέβαλε θυσίας.

Κάθε μουχτάρην τοΰ χωρκοΰ εϊχεν τοΰ άναγγείλει 
νά γράψει έναν κατάλογον καί κάτω νά τόν στείλει.

Κάθε μουχτάρης έγραψεν πού γνώριζεν τήν στάσιν, 
οποίος δέν έχει γιώρκιν του σπόρον, νά πά’ νά πιάσει.

Πολλοί πτωχοί έπήρασιν καί ύπερασπιστήικαν, 
σπόρον δπου δεν εϊχαοιν καί άνακουφιστήκαν.

Καί άχυρον έν’ πού ’δωσεν στήν πόλιν καί χωρία, 
στά ζώα έν’ πού γίνηκεν μιάλη παρηγοριά.

Καί έγινεν είς τούς πτωχούς μιάλη καλοσύνη, 
βαστοΰσιν σέβας άπειρον καί τήν ευγνωμοσύνην.

Καί εϊμεθα εύγνώμονες στον Μέγαν Εύεργέτην, 
δπου λυπάται τόν λαόν καί τόν πτωχόν έπαίτην.

Πάντες τόν έντιμότατον νά τόν ευγνωμονοΰμεν, 
γιά τές εύεργεσίες του νά μήν τόν άγνοοΰμεν.

Τώρα λοιπόν όλοι [οί] πτωχοί εκείνον πού μποροΰμεν 
καί τύχουν μας εγκλήματα πρέπει νά συγχωροΰμεν.

Σάν παύσ’ ή άντιπάθεια, ή ζήλια καί τό μίσος, 
τότε θά δει ό "Υψιστος καί λυπηθεί μας ίσως.

Εϊδετε πώς άνηλεώς ή κρίοις μάς μαστίζει, 
ν’ άποταθώμεν στον θεόν νά μάς ύπερασπίζει.

’Αγάπη, πίστις καί ελπίς, αί τρεις νά ένωθώσιν 
καί μέσα στές καρδιές μας νά άφοσιωθώσιν.

Στον μόνον Παντοδύναμον ή αϊτηοις άς γίνει 
δλοι μέ καθαρόν καρδιάν κι ό Πλάστης μας θά τείνει 

τήν δεξιάν τήν χείραν του πού ’τεινεν τελευταίως 
κι εύθραυσέν του τούς εχθρούς τοΰ τότε Μωϋσέως.

Καί δταν εϊχεν έλλειψιν τροφής στον έαυτόν του, 
εις τόν θεόν προσεύχετουν 
κι ή μάνα τότε έρχετουν 
καί πλούσια έτρέφετουν 
αυτός μέ τόν στρατόν του.

Σκεφτεϊτε τήν οργήν θεοΰ πδχει τώρα μιτά μας 
κι έχει μας κι ύποφέρομεν ήμεϊς καί τά παιδιά μας, 
τό τόσον δυσκολότατον είναι γιά τά κτηνά μας.

Στόν μόνον Παντοδύναμον εγώ τώρα αϊττοΰμαι 
ότι δικαίως πάσχομεν, αυτό δέν τό άρνοΰμαι.

’Ώ πολυέσπλαχνε θεέ, δέομαι ώς παιδίν σου 
καί μακροθύμησαν πόμάς τήν θείαν τήν οργήν σου.

Λυπήθου, ώ Πανάγαθε, τά έργα τών χειρών σου, 
πού βλέπεις ζώα λογικά 
καί άλογα πού ’ν’ νηστικά 
καί τρέμουσιν έμπρός σου.

’Από ήμάς έδόθηκεν τούτ’ ή μεγάλ’ αιτία, 
λυπήσου τά μικρά παιδιά πού ’ν έχουν άμαρτίαν.

Άφοΰ έγεννηθήκασιν αύτά καί βαπτιστήκαν
κι άπό τό προπατορικόν αμάρτημα σωθήκαν.

Νά βγει νεφέλη νά περνά απάνω πού τήν πλάση,
I νά βρέξεις μέσα στά βουνά, νά βρέξεις μές στά δάση. 150

105 ί "Ολη ή γή νά πλυμανθεϊ, κάμποι καί τά λειβάδια,
νά κατεβοΰν οί ποταμοί, νά κατεβοΰν πηγάδια.

Νά εύφορήσει ή νήσος μας πού τήν μαστίζει πείνα, 
πολλοί έμετενόησαν, πολλοί τό γόνυ έκλινα.

Τζ'αί κάμνω τήν διακοπήν στο έργον τό δικόν μου 155
110 ότι πώς πιάννουσιν νερά βλέπω τα οτ’ όνειρόν μου.

Πολλύς λαός είς τόν θεόν άπό καρδιάς δεήθην
καί άρκετοί έκλάψαοιν κι ό Πλάστης έλυπήθην
καί έβρεξεν νερά στήν γήν καί έπαρηγορήθην.

Καί άσ'ερον έβρέθηκεν τωρά πολλύν στόν τόπον, 160
H5 το άνακάλυψεν Αύτός, πού γνώριζεν τόν τρόπον

πού ’ναι θεός καί Κύριος παντού πάντων άνθρώπων.
Μά δέν τούς κατακρίνω ’γώ, λέγω τό ήμαρτόν μου, 

πού ξεύρω τήν φροντίδαν τους έξαφνα τών κτηνών μου.
Τοΰ ζώου είναι κύριος τζ'εΐνος πού τό δουλεύκει 165

120 κα| ν5 τό δώσει κι ύστερα νά πά’ νά τό γυρεύκει.
Δικαίως κατακρίνονται τζ'εϊνοι πού τό νοθεύκουν

καί πέτε δλοι πού καρδιάς τ’ άνάθθεμαν γυρεύκουν.
Ώς ποιητής άρχάριος τό ποίημαν συντάσσω

καί τ’ δνομάν μου στό κοινόν τώρα θά τό έκφράσω. 170
1^5 Μέ λέγουσιν Παρασκευάν Λευτέρη Ζαχαρούλλα

καί αν σέ λάθη έππεσα, ας συγχωροΰντατ ούλλα.
Καί τό χωριόν μου νά σάς πώ, άν θέλετε έν πρώτοις, 

γέννημαν καί άνάθρεμμαν είμαι Άραδιππιώτης.
Ή θεία χάρις μ’ έκαμεν έμέν νά προχωρήσω, 175

130 I δμως διά τό ποίημαν τιμήν δέν θά όρίσω.
Τά δίδω προαιρετικώς σ’ δλους τούς έγχωρίους, 

πτωχούς, μέτριας τάξεως, πλουσίους καί πλουσίες.

Τέλος καί θεώ Δόξα.
135 I

140

145

στ. 117 : όλοι πτωχοί/.
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Δ1

1. Βλ. Κ. Γ. Γιαγκουλλή, Συμβολή στή μελέτη των τιμών βασικών ειδών διατροφής 
στις άρχές τοΰ 20οΰ ai., Κυπριακός Λόγος 7(1975)351 - 352.

(Τα κείμενα ύπ’ άριθ. Δ1, Δ2 καί Δ3, καθώς και τά τραγούδια ύπ’ άριθ. Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, 
Δ8 και Δ9 άποσκοποΰν στό νά μάς δώσουν μερικές έπί πλέον πληροφορίες γιά διάφορες 
περιόδους όνομβρίας πού βρήκαν τό νησί μας (1901—1902, 1939, 1941, 1972—73 κ.ό). 
’Από τά κείμενα έπίσης αύτά γίνεται φανερή ή διαρκής αγωνία των γεωργών καί των 
κτηνοτρόφων μας, πού έξαρτοΰν τήν οικογενειακή τους ευτυχία καί προκοπή άπό τις 
βροχές).

Ό Γεώργιος X. Πίπης. Άπεψάσισα νά γράψω καί πάλιν τήν βιογραφίαν μου, 
τήν οποίαν έγραψα προ καιρού καί άπωλέσθη, λόγω τής τουρκικής εισβολής εις 
Κύπρον. Έγεννήθηκα ’Ιούνιον 1892.

(...) Ό πατέρας μου μ. Χαράλαμπος ή σύζυγός του ήταν θυγάτηρ τού Χατζηχα- 
ράλαμπου Κουννάπη. '’Ήταν πολύ έργατικός. Τό 1901—1902 ήταν μεγάλες ανομ
βρίες. Ό πατέρας μου έπειδή είχεν περιουσίαν, έκαμνεν γεωργίαν άσφαλισμένην, 
λόγω του νερού. Είχεν τόν αχερώναν παλαιόν καί νέον αχερώναν. Ό κόσμος άρχι
ζε νά ξηκάμνουν τά κτηνά. Ό πατέρας μου έπουλοΰσεν τό άχερον 2—3 γρόσια 
τό κόσκινον. Τά χωράφια χέρσα έπουλούσαν 1 λίραν τήν σκάλαν μέχρι 5—6 λίρες. 
’Έκαμεν κτηματικήν περιουσίαν περίπου έκατόν σκαλών. Επειδή έργάζετουν τόσον 
πολλά, άρρώστησεν μέ άσ<θ>μα καί άπέθανεν 5 ’Απριλίου 1905 εις ηλικίαν 35 
χρόνων.

Δ2

Εΐμαι ό Γεώργιος Χατζηνικόλα Αποστόλη, άπό τόν Αυθροδόντα. Έγεννήθηκα τό 
1 895. Μέχρι σήμερον είμαι 80 γρονών.1
Τό 1901 ήταν μεγάλη άστόσια. Έτρώαμεν ψουμίν κριθαρένον, δηλαδή έλέθαμεν 
τό κριθάριν τζ'αι έγίνετουν άλεύριν, όπως ’λέθουμεν τό σιτάριν, καί τό εζύμωνεν 
ή μάνα μου καί τά έφούρνιζεν καί έτρώαμεν.

(···)
Τό 1931 μεγάλη άστόσια. Δέν έβρεξεν, δέν έσπείραμεν τζ'αί δέν εθερίσαμεν. Τά 
κτηνά τά έταΐζαμεν άρκαστιν. Τήν έβκάλλαμεν πού τήν γήν μέ τήν τσάππαν. Καί 
μέ τά βούδκια έκάμναμεν ζευκάριν καί έσυνάαμεν άρκαστιν που τήν γήν καί τά 
έταΐζαμεν.

(...)

Δ3

Ήταν κατά τό ’39. Ήταν άνομβρία καί δυστυχία καί άρχή τού πολέμου τού ’40 
πού περιόριζεν τζ'αί τές δουλειές ή Κυβέρνησις τότε ή ’Αγγλία, γιά νά πααίννουν 
στρατιώτες έθελοντές.

Δ. Ττάκκας, Λιοπέτρι.ι

32

Δ4

Κωστή Χατζηνικόλα, Τό τζ'εφαλόβρυσον, Λευκωσία 1978, σ. 24 [Βιβλιοθήκη Κοκ- 
κινοχωριτών Λαϊκών Ποιητών, Άρ. 4. Διευθυντής Δρ. Κ. Γ. Γιαγκουλλής].

ΕΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΡΕΣ'ΠΕΡΗΣ

Έγεννήθηκα ρεσ'πέρης πού παππούν τζ' άπού παπάν, 
κατοικώ μές στά χωράφκια, όζω πού τόν κασαπάν.
Τζ' ή δουλειά μου ’ν’ πάντα τούτη, πού ’6ρα παππουγεννικόν, 

τ’ άλετρον τζ'αι τό ζευκάριν, 
πού Γεννάρην ώς Γεννάρην, 5
ώς τής ώρας ταχτικόν.

’Νιάζω, διολίζω, σπέρνω μέ τά σιερένα ’νιά, 
μέραν νύχταν μές στούς κάμπους, στήν πυράν τζ'αί στήν σ'ιονιάν.
Πότε ππέφτω μές στό σπήλιον, πότε πά’ στήν θεμωνιάν
τζ'αι δοξάζω τούς 'Αγίους πάντα νά ’ν’ καλογρονιά. 10
φέτι πού ’ν’ φτανός ό γρόνος, τά χωράφκια διψασμένα, 
είμαι δαωμένος έσσω τζ'αι μέ δκυό σ'είλη καμένα.
"Αμα 6κώ τής πόρτας όξω νά συντύχω μέ κανόναν, 
πρώτος λόος πού ’ννά ’κούσω «έξεράναν τά σπερμένα»!
’Έν έχει νερά ή Κύπρος φέτι, τό τριάντα ένα, 15
τζ' έννά τρώμεν, δπως πρώτα, τά ψουμνιά τά κιρταρένα.

(1931)

Δ5

Κωστή Χατζηνικόλα, Τό τζ'εφαλόβρυσον, Λευκωσία 1978, σ. 25 [Βιβλιοθήκη Κοκ- 
κινοχωριτών Λαϊκών Ποιητών, Άρ. 4. Διευθυντής Δρ. Κ. Γ. Γιαγκουλλής],

ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΤΗΝ ΠΟΥ ’Ν Ι-ΒΡΕΣ'ΕΙ 
ΤΖ'ΑΙ ΚΑΡΚΙΕΣ ΚΡΟΥΣΜΕΝΕΣ ΕΣΈΙ

Τωρά πού θέλει ή γή νερά, Μάρτη, γιατ’ έν ΐ-6ρέσ'εις 
τζ'αι τοΰ ρεσ'πέρη τήν καρκιάν κρουσμένην νά τήν έσ'εις;
Μάρτη! ’Εσού μάς έφερες φτώσ'ιαν τζ'αι κακοσύνην, 
έδκιωξες τζ'αι τό κρέιτον τζ'αι τήν έμπιστοσύνην.
’Εσού ’σαι τζ'εϊνος πού ’δωκες τά γρέη τοΰ ρεσ'πέρη 5
τζ' έμεινεν πείνα, τιτσιρκόν στής Μεσαρκάς τά μέρη.
Εσού, ό μήνας ό καλός, τοΰ γρόνου τ’ άνοιχτάριν, 
κάμνεις μας τζ'αι βοράζουμεν περατικόν σιτάριν.
Οπως τ’ άγρέλλιν ή σπορά ’πομπρύττερα, νυφφούλλα,

τωρά έπήα τζ' εΐα τα, μαύρα καψάλιν ούλα. . 10
Εχει ρεσ'πέρην πού ’ν θάλλει όκκάν μές στήν σακκούλλαν, 

τζ εφερες τόν κακότυχον πίσω χιλιάδες μέτρα,
γιατ έμπης, Μάρτη, τζ' έβκηκες τζ' έν έδρεξεν χολέτρα.
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10
Τζ'εΐνον πού καρτερούσαμεν νά σπείρει, νά γιωρκήσει, 
χτηνά, πουλιά τζ'αι πλάσματα ούλους νά μάς ταΐσει, 15
τωρά πεινά τζ' ο ίδιος, πκοιος έννά τόν ρωτήσει;
Τίνος τήν πόρταν, ό φτωχός, νά πάει ν’ άχτυπήσει 
μές ’ς τούτην τήν κατάστασιν; Σκέφτου τζ'αι κάμε κρίσιν!

(1941)

Δ6
N. X. Μαυρίδη, Τζ'υπριώτικα τραούδκια, Λευκωσία 1978, σ. 34 [Βιβλιοθήκη Κυ
πρίων Λαϊκών Ποιητών, Άρ. 1. Διευθυντής Δρ. Κ Γ. Γιαγκουλλής].

ΤΟ ΠΕΡΚΙ

Μέ το πέρκι ζ'εΐ ό ρεσπιέρης, μέ τό πέρκι παρπατεϊ, 
μέ τό πέρκι τρώ’ τζ'αι πίννει, μέ τό πέρκι δκιαλοάται, 
μέ τό πέρκι έν’ π’ άρκεύκει τήν δουλειά,ν του τζ'αι κρατεί 
τζ'έν τό βκάλλει πού τόν νοΰν του, στέκει, ππέφτει ή τζ'οιμάται.
Γιατί ένι στόν ρεσπιέρην πίστις μιάλη ριζωμένη, 5
πού όσον τζ'άν καταμασκιέται άπού φτώσ'ιαν τζ'άστοσ'ιάν, 
ή καρκιά του μέ τό πέρκι γίνεται δρακοντεμένη, 
γιατ’ όρπίζει στούς καμούς του νά ’δρει πνάσμαν, ’ποσπασ ιάν.
Μέ τά λόγια τά δικά τους πνάζ' ή άχαρη καρκιά του
τοΰ ρεσπιέρη πόν τού βκάλλει πού τό πεϊν του τοΰντο πέρκι 10
τζ'άν ψοφήσουν τά χτηνά του τζ'έν γιωρκήσει μέ ή σπορά του, 
τοΰ τζ'αιροΰ καλός ό χρόνος έννά πει πάλε πέρκ’ έρτει.
Τζ'έτσι ένε τοΰντο πέρκι στήν καρκιάν του φυτεμένον 
τοΰ ρεσπιέρη, πού άν τήν σσ'ίσεις πόν’ καμένη τοΰ νεροΰ, 
έννά δεις φορές σαράντα μέσα τζ'εΐ, λαλούν, γραμμένον, 15
πέρκι φέτ’ έν’ εύλοί’α ή πέρκ’ έρτει τοΰ τζ'αιροΰ.

(1948)

Δημήτρη Ττάκκα, Στύλλωμαν τού μεσομερκοΰ, Λευκωσία 1978, σ. 20 [Βιβλιοθήκη 
Κοκκινοχωριτών Λαϊκών Ποιητών, Άρ. 7. Διευθυντής Δρ. Κ. Γ. Γιαγκουλλής].

ΣΤΗΝ ΑΝΟΜΒΡΙΑΝ

Πά’ στήν γήν οί άμαρτίες έπολλύνασιν πολλά 
τζ'αι γιά τοΰτον πκιόν ό κόσμος τίποτ’ έν πάει καλά. 
'Ο θεός μέ τιμωρίες άρκεψεν νά τοΰ χτυπά, 
καρτεροΰμεν τές βροσ'ές του, όμως εν μάς κουλλουπα, 
έχαθήκασιν τά νέφη, λείπουν πού τόν ουρανόν 
τζ' έν’ ή γη μας έναν χάλιν γέρημον τζ'αι σκοτεινόν. 
’Εν’ σπερμένα τά χωράφκια ούλα στήν ξεροδολιάν 
τζ' εν έφάνην πρασινάιν, μόνον τρώσιν τά πουλιά.

5

Τά κουπάδκια μές στούς κάμπους ζιπιλλεύκουν νηστικά 
τζ'αι κατύσ'η τοΰ βοσκού τους πού θωρεϊ τζ'αι ’δρωπικά. 
’Ό θεέ μου, τζ'αι λυπήθου τά χτηνά τζ'αι τά μωρά 
πού ’ν’ άσύντυχα τζ'αι πέψε εις τήν γήν μας τά νερά.

(1972—73)

Δ8

Ξενή Πάτσαλου, Ποιήματα, «Κλαμπ 2001», Κύπρος 1978, σ. 63.

Ο ΓΕΩΡΓΟΣ

Πόσον τζ'αιρόν ό γεωργός μές στήδ δουλειάν νά δρώννει 
νά τήγ καλλιεργά τήγ γήν τζ' άγκάθκια νά γεμώννεί;
Πόσον τζ'αιρόν οί γεωργοί νά ζ'οΰβ βασανισμένοι 

μές στές λαξ'ιές, μές στά βουνά 
κρουσμένοι μές στά βάσανα 5
τζ'αι πάλε πεινασμένοι;

Ό γεωργός μές στήδ δουλειάν άκούραστος δουλεύκει 
μές στά νερά, μές στήμ πυρά σκαλίζει τζ'αι φυτεύκει, 
τίτσιρος τζ' άλυπόλητος καρπούς τής γής σωρεύκει 
τζ' οί μερομίσθιοι νά τρων τζ'αι τζ'εΐνος νά νηστεύκεί; 10
Λαλοΰμ πώς έφταισεν Άδάμ πού τόν τζ'αιρόν πού πλάστην 
μά οί άπόγονοι τ’ Άδάμ μόνον έμεϊς είμάστιν;

Δ9

Δημήτρη Ττάκκα, Στύλλωμαν τού μεσομερκοΰ, Λευκωσία 1978, σ. 22 [Βιβλιοθήκη 
Κοκκινοχωριτών Λαϊκών Ποιητών, Άρ. 7. Διευθυντής Δρ. Κ. Γ. Γιαγκουλλής].

Πότ’ έννά δοΰμεν τής βροσ'ής τά νέφη παναθκιόν μας 
τζ αι γύρου γύρου ό τζ'αιρός νά κρυφοπουμπουρίζει, 
ν αστράφτει τζ αί νά βάλλουμεν καθάνας τόν σταυρόν μας 
τζ αί τό ψιχάιν ν’ άρκινά τήν γήν νά τήν ραντίζει!
Τζ απού ψιχάιν ύστερα νά σφίξουν, νά κοσμήσουν, 5
να κατεβοΰν οί ποταμοί, νά τρέχουσιν οί στράτες, 
να λάμνουν δκυό μερόνυχτα τζ' έτσι νά σταματήσουν 
τζ'οι αβκολιές των χωραφκιών νά φαίνουνται γεμάτες.
Τζ ύστερα πού οχτώ μέρες ή γή πού ’ννά στραντζ'ίσει, 
σαν τόν αβρόν μέ τ’ άλετρον νά ’ν’ καλοκαμωμένη, 10
κάθε ρεσπέρης νά ξεβεϊ τόν σπόρον ν’ άρκινήσει, 
που ν η καλλύττερη δουλειά, στόν κόσμον τιμημένη.
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Εΐντα χαραν εχ’ η σπορά πού ’ννά πρωτοόλαστήσει 
τζ' όξω οί κάμποι, τα βουνά τσ'αΐρκα νά ντυθοΰσιν, 
με το κουπάιν τ’ ό βοσκός νά πάει νά βοσσ'ίοει 
τζ αι χορτασμένες να στραφούν, στήν μάντραν τους νά μπούσιν. 
θεέ μου, πού ’σαι παναθκιόν, ό βασιλιάς τοΰ κόσμου, 
τζ' ούλα, τά πάντα κυβερνάς, τές φτώσ'ιες τζ'αί τά πλούτη, 
άκου τό παρακάλλιον μου τζ' έν είμαι μανιχός μου 
τζ'αί νά τά δοΰμεν τά νερά τήν έβτομάαν τούτην. 20

Ε1

Ό φοβερός πλημμυρισμός τού Λευκονοίκου τήν 18ην Δεκεμβρίου 1934. Ποίημα 
συνταχθέν ύιτό Γεωργή Γ. Καραγιάννη έκ Λευκονοίκου. Τύπ. Κ. Κύρου—Λευκωσία, 
15.5 X 23.5, σελ. 7-|-1 λευκή, στ. 173.

(Μοιραίες γιά τήν προκοπή τοΰ τόπου μας δέν στάθηκαν μόνο οί άνομβρίες. Πληροφορίες 
γιά τέτοιου εϊδους θεομηνίες μάς παρέχουν τά τραγούδια ύιπ’ άριθ. El, Ε2, Ε3, Ε4 καί Ε5. 
Καί άπό τά κείμενα αυτά φαίνεται δτι ή φροντίδα γιά τήν άνακούφιση τών πληγέντων 
έπεφτε περισσότερο στους ώμους τής Εκκλησίας, πού έσπευδε ν’ άπαλύνει τόν πόνο τών 
δυστυχισμένων. Τά φιλάνθρωπο αισθήματα τοΰ λαοΰ δέν έμεναν απαθή μπροστά στό δράμα 
τών θυμάτων τών θεομηνιών. Πολλοί έδιναν κι άπό τό ύστέρημά τους, προκειμένου νά 
βοηθήσουν τούς συνανθρώπους τους, καθήκον πού είχε ύποχρέωση ν’ άναλάβει ή άγγλική 
κυβέρνηση).

Τό χίλια έννεακόσια πού τό τριανταένα 
τής Τζ'ύπρους τά παράπονα ν’ άκούσετε πού μένα.

Τό χίλια έννεακόσια είς τό τριανταδύο
ή Τζ'ύπρους μας έπέρασεν πολλά κακόν τόν βίον.

Νά σάς τό πώ σκοντολογιάν, έτσι μέ λόγια λλία 5
τής Τζ'ύπρους μας ή φτώσ'ια της ήτουν ή άνομβρία.

Τό χίλια έννεακόσια πού τό τριαντατρία, 
έλάτε νά δροικήσετε τής Τζ'ύπρους ιστορία, 
ώς το τριαντατέσερα ήτουν ή άνομβρία.

Οί καημένοι [οί] γεωργοί μές ’ς τούντους τρεις τούς γρόνους 10
έσπέρναν τζ'αί πού τά φτανά έπιάννασιν τούς σπόρους.

Έγιώρκαν νακκουρίν ψουμίν ή Πάφου, τό Καρπάσιν, 
ή Μεσαρκά έν έκαμνεν μέ κόλλυφα νά φάσιν.

Είς τό τριαντατέσσερα τά νέφη έχαμηλώσαν,
μές στόν Όκτώβρην έβρεξεν τζ' έπότισεν καμπόσα. 15

’Έβρεξεν πάνω στόν ζυόν τζ' ήρταν οί ποταμοί μας,
δσα ήπιαν ήπιασιν καλά τά άλλα ξερή ή γή,μ,ας.,

’Ακροαστείτε νά σάς πώ λόγια καλά π’ άνήκουν, 
γιά τόν πολλύν πλημμυρισμόν πού ’τουν τοΰ Λευκονοίκου.

Είς τό τριαντατέσσερα, δεκαοχτώ Δεκέμβρη, 20 

έθελεν κάθε ποταμός τό μέρος του νά τό ’βρει.
’Ήτουν ή ώρα στές έφτά, μά τοΰ θεοΰ δυνάμει, 

έθέλησεν ό Πλάστης μου κατακλυσμόν νά κάμει.
Κρεμμάζει νέφος στόν ζυόν, στράφτει τζ'αί πουμπουρίζει, 

άχάπαρα τά πλάσματα, τό ψέμαν εΐντ’ αξίζει. 25

Τα έξώφυλλο τοΰ τραγουδιού Ε1

Τζ'εϊνον τό νέφος πδβρεσ'εν σ'ιάζει κατά τόν Νότον, 
στράφτει τζ'αί πουμπουρολοδ, βάζει τζ'αί φκάλλει κρότον.

Τά πλάσματα θωρούσασιν, 
άμμά παρακαλούσασιν 
νά μέν ί-σταματήσουν 30

νά ’ρτουν γεμάτοι [οί]ποταμοί, νά πάσιν νά ποτίσουν.
Έσάζαν τούς ρησ'ιώνες τους νά πιοΰσιν τά κρομμύδκια, 

τζ' άξυππα ήρτεν ό Κρύος τζ'έπάτησεν τά σπίδκια.
~Ηρτεν μιά θάλασσα νερόν, έγέμωσεν τόν τόπον, 

χαλά τά σπίδκια, παίρνει τα, δίχα νά κάμει κόπον. 35
’Έτρεξεν τζ'ήρτεν τόν Σ'εζ'άν τζ'έκράτεν πού ’ν’ τοΰ Σ'ήρα, 

ώς τό παζάριν τό νερόν μές στό χωρκόν πλημμύρα.
Κτυπά γυρόν πού ’ν’ τοΰ Μαρκή τζ'αί πά’ κατά τοΰ Τσάκρα, 

τόν καφενέν τοΰ Φωτίου έτσίλλαν τον μιά άκρα.

στ. 10: Οί καημένοι γεωργοί/ στ. 31: νά ’ρτουν γεμάτοι ποταμοί/.
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Συνάμα ήρτεν τζ' ό Σ'εζ'άς τζ'αι τζ'εΐνος χυμωμένος, 40
πού ’τουν ξερός, κατάξερος, πού γρόνια ξηχασμένος.

Ό χυμωμένος ό Σ'εζ'άς, ό ξηχασμένος Κότζ'ιας, 
έτρύπησέν τους τήν Τζ'αμήν πού δκιάβαζεν ό Χότζ'ιας.

Τζ'εΐντο γιοφύριν τοΰ Σ'εζ'ά έν είσ'εν μεϊτάνιν
τζ' έμπαιννεν άμετρον νερόν μές στοΰ Τζ'υπρή τό χάνιν. 45

Ή ρήση ή άνόρπιστη έθέλησεν τά τρέξει
τζ' εϊαν την μέ τ’ άμμάδκια τους σπίδκια να καταστρέφει.

Έματσωθήκαν τά νερά τζ'αι τιτσ'υρολοοΰσαν, 
σάν ψάρκα μές στήν θάλασσαν τά σπίδκια κολυμπούσαν.

Γύρνει καμήλους ό Κρύος, κουτρουμπελλά τά σπίδκια, 50
τσάππες, βολίτζ'ια τό νερόν παίρνει τα σάν τά φίδκια.

Έπήρεν ρεσπερόσπιτα, σπίδκια κατοικημένα, 
πδν άθθυμοΰνται πρωτινοί πότε έν’ πού ’ν’ κτισμένα.

Κάθ’ αύλοτόπιν έφηννεν άλλου μισόν, άλλου ’ναν 
τοΰ Τρύφωνα, τοΰ Περικλή, 55
τοΰ Κκαντωνή, τοΰ Πιτσυλλή 
έν έφηκεν καχόλου

τζ'αι τοΰ Μαντρίτη τοΰ φτωχού έκαμέν τα τοΰ βώλου.
Γιά τόν Μαντρίτην τόν φτωχόν είπαν μου νά πιστέψω 

έδήσαν τον μέ τό οσ'οινίν τζ' έβκάλαν τον άππέξω. 60
'Όσοι έκοψαν έσσω τους τά απίδια τζ' έχωροΰσαν 

έδήνναν τους μέ τά σσ'οινιά τζ' έξω τούς έτραβούσαν.
Τοΰ Άντωνή τοΰ Σ'ηρουδκιοϋ, τοΰ Φάλα τζ'αι τοΰ Βλοόρου,

Βασίλη, Πάκκα, Τζ'υρκακό, τά σπίδκια τοΰ Φασούλα, 
δπου έβάρεν τό νερόν έχάλασέν τα ούλα. 65

Μονόφωνα τά πλάσματα έκλαΐαν τζ' έφωνάζαν 
τζ'αι τόν αφέντην τόν θεόν οΰλοι τους έδοξάζαν 
τζ' εν άκουοΰνταν οί φωνές πού τά νερά πού βάζαν.

Έθώρουν μέ τ’ άμμάδκια μου τζ'αι μέ τά φκιά μου δροίκουν, 
έν’ δεύτερος Κατακλυσμός πού ’τουν τοΰ Λευκονοίκου. 70

Ούλλα τά κατωΐτικα τά σπίδκια έν’ φουσκωμένα, 
έπήα τζ' εϊα τζ' εν ήβρα άσάλευτον κανένα.

'Όσα ’χουν θεμελίους ψηλούς μπορεί νά τααντέσουν, 
πώς έξησ'ειμωνιάσασιν, μά τοΰ τζ'αιροΰ ’ννά ππέσουν.

Κουβέλλες, αίγες, όρνιθες, <γάρους> καταραμένους 75
έπήρεν τους ό ποταμός στούς κάμπους μας πνιμένους.

Έσπάσασιν οί πότσες τους τζ'αι τά γυαλιά τών λάμπων, 
κρεβάδκια τζ'αι παπλώματα, 
μαείρισσες, χαλκώματα 
έπήρεν τα στόν κάμπον. 80

Σκάφες τζ'αι κουπποσάνια τζ'αι χάπιες τζ'αι πιχάρκα 
έσκόρπισέν τα τό νερόν άλλου πυκνά τζ' άνάρκα.

Έπήρεν τους τά ρούχα τους τζ'οΰλην τήν καλανκιάν τους 
τζ' έμειναν άνυπόλητοι, τιτσίρκα τά παιδκιά τους.

Τζ'αι ό αγροτικός γιατρός είσ'εν πολλύν φεκκίριν, 85
πόμπαιννεν έσσω του νερόν τζ' έν τδκαμεν χαττίριν.

στ. 75: γαύρους/.

Τσαγκάρηες, σκαρπάρηες 
έμπορους τζ'αι μπακκάλληες 
έμπην στά μαγαζιά τους

έστησεν ζάμπαν τό νερόν τζ' έμάλλωννεν μιτά τους, 90
έπήρεν τους τά ρύζια τους, 
τά λάδκια τζ'αι τ’άλεΰκα τους 
τζ'αι τά ζαχαρικά τους.

’Άν ήτουν τούτοι μανιχά, ϊσ'ιαν νά πω, έφκιοΰσαν, 
πού κόψαν τό βερεσιέν τρεις γρόνους τζ' έν έδκιοΰσαν. 95

Έπήρεν τους τά ήμιοα, δίχα ππαράν νά δώσει 
τζ' εϊπεν τους νά τά γράψουσιν τζ'αι νά τούς τά πιορώσει.

Είπα καμπόσα τοΰ Κρυοΰ τζ' έδίκλησα στήν Δύσιν, 
νά σάς τά πω καθεαυτόν εϊντα ’καμεν ή ρήση.

Έπάτησεν τήν Τζ'υρκακούν, τόν γρουσοφόν Άνδρέαν, 100
Καντούναν, Ζίγκον τζ'αι Φουντζήν έκαμέν τους παρέαν.

Ή ρήση ή άνόρπιστη εϊπεν τους έννα τρέξω 
τζ' έμπαιννεν έσσω τους νερόν τζ' έφκαίννασιν άππέξω.

Έβάλλαν είς τές πόρτες τους σακκοΰλλες τζ'αι σανίδια, 
έδιωξεν έναν μαχαλλάν ή ρήση πού τά σπίδια. 105

’Έστησεν μιάν όρκάν νερόν, έκαμα τταϊμίνιν, 
πού έν τό χώρεν νά περνά πουκάτω τό γιοφύριν.

Είς τήν πλημμύραν πάντοτε τά λόγια πολλυνίσκουν 
τζ'αι τούτοι τά φταισίματα τού γιοφυρκού τά βρίσκουν.

’Ακόμα άλλόνα νά σάς πώ· κάτω πού ’ν’ ή περβόλα, 110
τά σπίδκια πού ’τουν στόν γυρόν έφούσκωσέν τα όλα.

Έπονατσάραν τά νερά, τά σπίδκια έπλυμάναν 
τζ' έβκαιννεν άλλος βουννισμός πού τών πλασμάτων κλάμαν.

Όλόπηλα τά πλάσματα έκλαΐαν τζ' έλαλοΰσαν
τζ'αι τόν αφέντην τόν θεόν τόν έπαρακαλοΰσαν 115

νά πάρει αέρας βαρετός, τά νέφη νά σκορπίσει
τζ'αι τές δυνάμενες βροσ'ές πάνω νά τές κρατήσει.

θυλους τούς πλημμυροπαθεΐς έθώρουν τους κλαμένους, 
ούλα πού νάην βκάλλουσιν πόσσω τους πεθαμμένους.

Έκλαΐαν γιατί έν είχαν σπίδκια νά κατοικήσουν, 120
μέ στρώματα νά κοιμηθούν, μέ ρούχα νά φορήσουν.

Τούτους τούς πλημμυροπαθεΐς όποιος τούς βοηθήσει 
σάν νάην πιάσει έκκλησιάν πού τζ'ινουρκής νά κτίσει.

Τοΰ Λευκονοίκου οί καλοί εύτύς έπροσπαθήσαν
τζ' έβκάλαν τές γεναϊτζ'ες τους τά σπίδκια τζ' έγυρίσαν 125
τζ' ήβραν τους ροΰχα καθαρά τζ'αι τούς οίκονομήσαν.

Τζ'αι τζ'είνους τούς φτωχούς φτωχούς πού μείνασιν τζ' έχάσκαν 
ριάλια τούς έδώκασιν τζ' έκάμασιν τό Πάσκαν.

Ό Κυβερνήτης, Δοικητής ήρτασιν τζ' έξετάσαν
είς τές τριάντα τοΰ μηνάς τά σπίδια πού χαλάσαν. 130

"Αμάν τές εϊαν τές ζημιές πού κάμαν οί πλημμύρες,
ό Κυβερνήτης έδωκεν τσ'έκκιν γιά δέκα λίρες.
Τζ' έφερεν τζ' ό Τοποτηρητής άλλο τριάντα λίρες.
τζ' είπαν στούς πλημμυροπαθεΐς νά τούς τές κάμουν μοίρες.

Είς τές τριάντα τοΰ μηνάς τά νέφη έποτζ'ιαλάραν 135
τζ'αι γιά τούς πλημμυροπαθεΐς έπιτροπήν έβάλαν.

38 39

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Έβάλασιν επιτροπήν τζ' έβκήκαν τζ' έγυρίσαν, 
σπίτιν πού σπίτιν τοΰ σπιδιοΰ τά έπαρατηρήσαν 
τζ'αι τρεις χιλιάδες χασιμιές λίρες τούς εκτίμησαν.

Τές πόρτες έξηπόρτωσεν τζ' έκαμεν τες σανίδια, 140
έπάτησεν, έπάττισεν τρακόσια δέκα απίδια.

'Ως τζ'αι τές σιερόπορτες πού τές έστερεώσαν, 
έκτύπησέν τους τό νερόν τζ' έγειραν τζ' έζαώσαν.

Ή ’Αγγλική Κυβέρνησις πέρκι τούς βοηθήσει
τζ'αι πολιτείες τζ'αι χωρκά κάθε φτωχού τζ'αι χτίσει. 145

Φροντίζει τό Λευκόνοικον όσον τζ' άν ί-μπορήσει, 
νά δώκει λίρες περισσές, απίδια νά τούς ί-χτίσει.

Είπαν μου τέλεια ύστερα, εν έγραψα τήν ώρα, 
έπεψεν άλλο έκατόν έννιά λίρες ή Χώρα.

Ό έπουράνιος θεός νά ’ν’ πάντα βοηθός τους, 150
όσοι έβοηθήσασιν, άξιος ό μισθός τους.

Ποά π’ άππέξω τοΰ χωρκοΰ, τήν στράταν τοΰ Ψελλάτου, 
ούλα πού νά ’σ'εν θάλασσαν στούς κάμπους τζ' έτζ'οιμάτου.

Πόξω πού τό Λευκόνοικον πού παν είς τό Ψελλάτον, 
ή θάλασσα πού τόν βορκάν σάν πού κατέβην κάτω. 155

’Έτρεξεν ό Γεννιήτερες τζ' ήρτεν πού πάνω κάτω
τζ' είπαν μου πώς έχάλασεν τό ήμισον Ψελλάτον.

Τζ'αι μές στόν Μαραθόβουνον, καθώς μοΰ ιστόρισαν, 
πού τήν πλημμύραν τήν πολλήν, ό κόσμος έπαττίσαν.

Τής μηχανής τοΰ Τζ'υρκαλλή έχωννεν τά λιχάρκα 160
τζ'αι τό νερόν έπήρεν τα στούς κάμπους τά γομάρκα.

"Ως τές άβάτζ'ηες τό νερόν έσκούλλιζεν τούς μύλους, 
κρεβάδκια τζ'αι παπλώματα, 
μαείρισσες, χαλκώματα, 
έπήρεν τζ'αι τούς σ'οίρους. 165

'Ως έκατόν λίρες ή μιά είπαν μου έκτιμήσαν, 
άλλά ’ν ί-ξέρω τοΰ φτωχοΰ, άν τοΰ έβοηθήσαν.

Τόν έπουράνιον θεόν ό κόσμος νά δοξάσει, 
έτσι βροσ'ή δυνάμενη νά μέν ί-ξαναπιάσει.

Είμαι φτωχός άνήμπορος τζ'αι όσοι μέ λυπάστε, 170
τόν κόπον πού τό σύνταξα πάναν χαρτίν γοράστε.

Τζ'αι πάρτε το στό σπίτιν σας τζ' άννοίξετε δκιαβάστε 
τζ'αι τόν άφέντην τόν θεόν άπού καρδιάς δοξάστε.

ΤΕΛΟΣ

Το τσάρκι τοΰ ποταμού τής Ασέλειας καί τά τέσσερα θύματά του. Συμβάν τές 
4 Δεκεμβρίου 1936. Ποίημα ύπό X. Μ. Άζινου Έκ Φιλούσης Πάφου 1937. Τύποις 
Χρ. Γ. Σταυρινίδη—Λευκωσία, 15.5 X 23.5, σελ. 8, στ. 245.

Πού Δύσιν ως ’Ανατολήν καί πού Βορράν ώς Νότον 
καί κάθε πίστιν καί φυλήν τόν κόσμον προσκαλώ τον.

Νά σωρεχτοΰν τριγύρω μου, μέ τάξιν νά σταθοΰσιν, 
γι’ αυτά πού πρόκειται νά πώ νά μοΰ άκροαστοΰσιν.

'Ως ποιητής πού βρίσκουμαι, τό θεωρώ καθήκον 5
νά γράψω τοΰντο ποίημα, ένθύμιον νά τό ’φήκω.
(....)

Λοιπόν τήν πρώτην τοΰ μηνός άρκίνησεν νά βρέσ'ει 
καί τό νερόν τούς ποταμούς πολλύτερον νά τρέσ'ει. 30

Τό εξώφυλλο τοΰ τραγουδιού Ε2

Μέχρι τήν Πέμπτην τό πρώίν ή γή ήταν ζυμάριν 
τζ' οί ποταμοί έτρέχασιν σκεδόν έναν καράριν.

Παρασκευήν πού τά νερά πιλέ ’ν έσταματήσαν, 
οί ποταμοί τών γιοφυρκών σκεδόν έξεσ'ειλήσαν.

Τ’ άρκάΐζ'ια κατηντήθησαν δέντρα τζ' έξεριζώναν 35
τζ'αι τά νερά τούς ποταμούς παμπόρκα έσηκώναν.

Δκιαρίζος, ένας, ό Ξερός, πού ’ταν κατεβασμένοι 
καί τής ’Ασέλειας τοΰτοι [οί] τρεις ήταν ξησ'ειλισμένοι.

στ. 38: τοΰτοι τρεις/.
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'Όσον τοΰ τρίτου τά νερά, τά μαΰρα, τά κλεισμένα, 
πού κάμαν μάνες τζ'αι παιδιά σήμερ’ όρφανεμένα. 40

Πάνω στό πόδιν, φαίνεται, τοΰ γεφυρκοΰ ’χεν ύλην 
τζ' έκτύπαν πάνω τό νερόν στοΰ γεφυρκοΰ τά σ'είλη.

Μέσα στήν μέσην έππεσεν, έγίνην κουκουφέλλα
τζ' oi πάντες ’κόμα στέκουντο σκεδόν σάν την ούμπρέλλαν.

Λοιπόν τά αύτοκίνητα σάν ποντικοί στήν τσάκραν 45
έναν έναν άρκέψασιν νά ρέσσουν πού τήν άκραν.

Πρώτος έφτάνει ό Σαλήχ στοΰ γιοφυρκοΰ τόν πόρον 
μαζί μέ τόν Σουλεϋμάν Σεφκέτ, τόν δικηγόρον.

Ό μακαρίτης ό Σεφκέτ μαζίν μέ τόν Σαλήχην 67
ήταν τά πρώτα θύματα κατά κακήν τους τύχην.

Δεύτερον επιβατικόν ό Σταύρος ό σωφέρης 88
τζ' ό Λύσανδρος ό πκιερωτής, πδν’ γενικός κασέρης.

Ε3

Ή τραγωδία τούς πλημμυροπαθεϊς 21. 12. 1949. X. Μ. Άζινος — A. I. Γρίβας.
Τυπογραφείον «ΑΤΛΑΣ», Λευκωσία, 15.5 X 23.5, σελ. 7ψ1 λευκή, στ. 210.

Πάλιν μέ θλίψιν στήν καρκιάν τζ'αι πικραμμένα σ'είλη 
τζ'αι δακρυσμένους οφθαλμούς νά σάς καλέσω, φίλοι.

'Όσοι σταθούν τριγύρω μου, όσοι άκροαστούσιν, 
στοισ'ηματώ πολλές λίρες, αν δέν κλαμουριστοΰσιν.

Το έξώφυλλο τοΰ τραγουδιού Ε3

Φαίνεται πλησιάζουμεν στά ύστερα τοΰ κόσμου 5
τζ' άρκίνησεν τζ'αι δείχνει μας σημάδκια ό θεός μου.

Κάμνει σεισμούς τζ'αι κεραυνούς, πλημμύρες, άνομβρίες, 
’ίσως τζ'αι κόψουμεν τζ' έμεϊς άπό τές άμαρτίες,

Όπως τζ'αι φέτος εϊχαμεν μεγάλην άνομβρίαν 
τζ' εϊχαμεν οί ρεσπέρηδες πολλήν άνησυχίαν. 10

Άρκέψαμεν νά κάμνουμεν δεήσεις, λιτανείες 
τζ'αι άγρυπνίες μάλιστα μέσα στές έκκλησίες.

Δετζ'έβρη στές δεκαεφτά σάν ήταν καλοτζ'αίριν, 
ήταν ήμέρα Σάββατον κοντά στό μεσομέριν.

Άρκίνησεν ό Πλάστης μου καταπαντοΰ νά βρέσ'ει 15
τζ' έναν καράριν το νερόν τούς ποταμούς νά τρέσ'ει.

Έσυνεχίσαν τά νερά Κυριακήν, Δευτέραν 
έζόφφωοεν κατά παντού ούλλην τήν άτμοσφαίραν.

Τήν Τρίτην νύχταν μάλιστα όλομερίς Τετάρτην, 
έτρέχαν κάτω σ'ιονωτά ούλα τόν καταρράχτην. 20

’Π’ αύλάτζ'ιν ώς παραύλακον τότες έπιντωθήκαν
τζ'αι τά νερά τούς ποταμούς θάλασσες έγινήκαν.

ΊΊοπανωθκιόν τών γιοφυρκών πολλά έξησ'ειλίσαν 
τζ'αι μές στές στράτες τά νερά παντού έπλημμυρίσαν.

Σέ τέθκοιον βροχτινόν τζ'αιρόν, σέ τόσην τραμουντάναν, 25
πού χάνει [ή] μάνα τό παιδίν τζ'αι τό παιδίν τήν μάναν, 

έκατοντάδες πλάσματα έν’ πού ξησπιτωθήκαν, 
σέ έκκλησιές τζ'αί σέ τζ'αμές νύχτες έτζ'οιμηθήκαν.

Οί καταρράχτες τ’ ούρανοΰ καθεαυτόν άνοιξαν
τζ'αί πλημμυρίσασιν τήν γην όπόθεν έτυλίξαν. 30

Γιατί οί ’στραπές μέ τές βροντές δεντρά έξηριζώναν
τζ'αί τά νερά τούς ποταμούς παμπόρκα έσηκώναν.

Πολλοί μέ τ’ αύτοκίνητα έκοψαν μές στές στράτες, 
ταξ'ιά τζ'αί άλλα φορτηγά γεμάτ<α> έπιβάτες.

Πολλούς έπήραν τά νερά, ψυχήν έπαραδώσαν, 35
πολλοί έκαταφέραν τα τζ'αί φύαν τζ'αί γλιτώσαν.

Τό πρώτον θύμα τό λοιπόν τοΰ πρώτου αύτοκινήτου 
έγίνηκεν στό δίστρατον κοντά στήν Άσ'ερίτου.

(··.·)
Τωρά έν’ ή συγκίνηση, ό πόνος τζ'αι τό κλάμαν, 

κοντά στήν ’Άσσ'ιαν δηλαδή έπαίχτην άλλον δράμαν.
Άφάκειαν, ’Άσσ'ιαν, δηλαδή στών δκυό χωρκών τήν μέση, 55

έστήσασιν οί δαίμονες τοΰ σκοτωμοΰ ροθέσιν.
’Ηταν γιά τά αύτοκίνητα στημένη μιάλη τσάκρα, 

τό δείλις π’ άρκινήσασιν νά ρέσσουν πού τήν νάκρα. 
(···.)

Ε<

Ή φρικτή τραγωδία τών 17 πλασμάτων έκ τής πλημμύρας εις τό γεφύρι τής Ά- 
φάνειας—’Άσσιας. Τριών άλλων εις τό δον μίλι Άμμοχώστου—Λάρνακος τήν 
21/12/1949. Ποίημα συνταχθέν υπό τού Άνδρέα Π. Μαππούρα έξ Άραδίππου 
Λάρνακος. Τύποις «Ζαβαλλή», Λευκωσία, 1 1.5 X 15.5, σελ. 8, err. 230.

στ. 26 : χάνει μάνα/.

στ. 34: γεμάτον/.
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Πού Δύοιν ώς ’Ανατολήν και πού Βορράν ώς Νότον 
καί πού τά πέρατα τής γης τον κόσμον προσκαλώ τον.

Νά συναχτείτε ’δαχαμαί όλοι σας έναν τόπον, 
αλλά συγγνώμην σάς ζητώ νά μεν κάμνετε κρότον.

Δεν θά σάς πώ για έρωταν, δέν θά σάς πώ γιά φόνον, 5
διά τον φόδον τού θεού θά τραγουδήσω μόνον.

Πού θέλησεν ό Πλάστης μου γιά νά μάς κατακλύσει, 
μανάδες, χήρες κι ορφανά έξαφνα νά αφήσει.

Τό έξώφυλλο του τραγουδιού Ε4

Έβύθισεν πολλά χωρκά στο πένθος τού θανάτου 
και σπάραξεν κάθε καρκιάν καλού κακού πλασμάτου.

Έχάσαμεν γονιοί παιδιά, μόλις άναγιωθήκαν 
και άδικα τά άμοιρα στόν ποταμόν πνιγήκαν.

Ή ατμόσφαιρα βρίσκεται σήμερον λυπημένη, 
πού τά πολλά τά θύματα έν’ μαυροφορημένη.

’Έν’ ’κοσιδυό τά πλάσματα πού πήαν και χαθήκαν, 
μές στής πλημμύρας τό νερόν άθώα έπνιγήκαν.

Είναι πού τά πρωτάκουστα τών τελευταίων χρόνων, 
ποττέ του δέν θά ξεχαστεϊ αιώνας τών αιώνων.

’Ακροαστείτε νά σάς πώ τωρά τά γεγονότα, 
έστω και άν τά γράψασιν εφημερίδες πρώτα.

Μέσα στο σαρανταεννιά, μές στον Δεκέμβρην μήναν, 
πολλές μάνες έχήρεψεν και ορφανά έμειναν.

Σάββατον στές 17 μηνάς τού Δεκεμβρίου 
άρχίνησεν και έβρεχεν μέ θέλημαν Κυρίου.

Σ’ δλην τήν Κύπρον έβρεχεν χωρίς νά σταματήσει 25
καί δέν έμεινεν ποταμός χωρίς νά πλημμυρίσει.

Έσυνεχίσαν τά νερά καί λάμναν ώς τήν Πέφτην 
κι δλου τού κόσμου ή ψυχή στόν φόβον έστερεύθην.

Πολλοί στές πόλεις έμειναν μέ τ’ αύτοκίνητά τους
καί δέν άποφασίζασιν νά παν εις τά χωριά τους. 30

Ήταν σωστός κατακλυσμός ό κόσμος πού θωρούσαν,
πολλοί δρόμοι έκόπησαν, γιοφύρκα ξεχειλοΰσαν.
(....)

Ε5

Ή καταστροφή εις τήν Λεμεσόν άπό τον φοβερόν κυκλώνα τήν 22 Δεκεμβρίου 1969 
και ό τραγικός θάνατος τριών νέων Κύπρου Χριστοφόρου 26 έτών, άπό τον "Υψω
ναν, Γιαννάκη Βιλάνου 40 έτών, έκ Μέσα Γειτονιάς και ό τραυματισμός πολλών 
άλλων. Πολλοί άστεγοι και πολλαί έρημώσε’ς. Συνταχθέν ύπό Άνδρέα Μαππούρα 
έξ Άραδίππου 1969. Τύποις: «’Αναγέννησις», Λευκωσία, 15.5 X 23.5, σελ. 8, 
στ. 326.

Παραμονές τών εορτών στής Λεμεσού τήν πόλη, 
γιά τού Χριστού τήν γέννησιν πού καρτερούμεν δλοι.

Σάν έπροετοιμάζουνταν καθένας νά πασκάσει, 
ήρτεν μιά μαύρη συννεφκιά ούλα νά τά σκεπάσει.

"Ενας κυκλώνας άγριος, μιά μαύρη άνεφέλη 5
έτύλιξεν τήν Λεμεσόν σάν τόν λαόν τό ττέλι.

Έπνιξεν ουλήν τήν χαράν, έχάθην κάθε κκέφι 
τζ' έμεινεν κόσμος άρκετός στής συμφοράς τά νέφη.

Κατάμαυρα Χριστούγεννα στήν Λεμεσόν έκάμαν,
μέσα στοΰ Χάρου τήν χολήν, τήν πίκρην καί τό κλάμαν. 10

Γιά τούτον άποφάσισα τραούδιν νά συντάξω,
σέ πολιτείες τζ'αί χωρκά νά πά’ νά τό φωνάξω.

Στόν κόσμον ούλον ν’ άκουστεϊ τέτοιον κακόν πού γίνη, 
σάν παραμύθιν κάποτε στές γενεές νά μείνει.

Τό ένενηντατέσσερα πδγινεν ή πλημμύρα, 15
τότε ’κοστρία πλάσματα οί ποταμοί έπήρα.

Γιά τζ'είνην τήν καταστροφήν έγραψεν ό Τζ'απούρας,1 
σήμερα γράφει ό γνωστός τής Κύπρου ό Μαππούρας.

1. Βλ. 'Η πλημμύρα τής Λεμησσοΰ ύπό Χρ. Τζαπούρα, έκ τοΰ χωρίου Κρητουτέρρας. 
Έκ τοΰ τυπογραφείου ό «Εύαγόρας» Α. Π. Μιχαηλίδου, Έν Λευκωσία 1895, 8ο, 
σελ. 6, στ. 177. Βλ. και Β. Μιχαηλίδη, Ποιήματα, Κύπρος 1972, σ. 71—72 ( = 'Η 
31η ’Οκτωβρίου 1894 έν Λεμεσφ).

Πρώτον λοιπόν τού Πλάστη μου τήν χάριν θά ζητήσω,
γιά νά μού δώσει άντοχήν γιά νά τό τραγουδήσω. 20

Τζ' δσοι κοντά μου συναχτούν νά μού άκροαστούσιν,
νά ’χουν καρκιάν πού σίδερον, έννά κλαμουριστούσιν.

Γιατ’ έν’ πού τά πρωτάκουστα στήν Κύπρον πού γινήκαν, 
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τέτοια κακά στον τόπον μας έν έξανακουστήκαν.
Τόν πρόλογόν μου ώς εδώ τωρά θά σταματήσω 

και για την μαύρην συμφοράν εννά σάς τραγουδήσω.
Τόν πρόλογόν μου ώς εδώ τωρά θά σταματήσω 

και γιά τήν μαύρην συμφοράν εννά σάς τραγουδήσω.
Του Δεκεμβρίου ’κοσιδυό, τέλος σχεδόν τοΰ χρόνου, 

έγινεν τούτον τό κακόν τής πίκρας και τοΰ πόνου.
Ό κόσμος σαν έψούμνιζεν τά χρειαζόμενά του, 

έφάνην πού τήν θάλασσαν ή ππάλα τοΰ θανάτου.
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Ποιος ήμπορεϊ νά φανταστεί τέτοιαν θεομηνία, 
καταστροφήν άπέραντην καί τόσην έρημίαν;

Κατά ή ώρα τέσσερις μετά τό μεσημέρι 35
έξέσπασεν τοΰντο κακόν στής Λεμεσοΰ τά μέρη.

Όλομερίς ό ούρανός σάν νά ’ταν καλοτζ'αίρι, 
δπως τ’ άσήμιν καθαρός, χωρίς κανείς νά ξέρει 

πώς θά γίνει τέτοιον κακόν τζ αί τόση τραμουντάνα, 
νά κλαί’ ή μάνα τό παιδίν τζ'αϊ τό παιδίν τήν μάνα. 40

(·...)

ΣΤ1

Ή σεισμική καταστροφή Επτανήσων—Κύπρου. Ποίημα συνταχθέν ύπό Α. Θ. 
Ζυμπρή (έκ Παλαιομετόχου—Λευκωσίας). Τιμή γρ. 3. Λευκωσία Κύπρου 1953. 
Τύποις: Θωμά Γ. Κυριακίδη—Λευκωσία, 11.5 X 23.5, σελ. 7+1 λευκή, στ. 199.

(Τό τραγούδι ύπ άριθ. Στί, τοΰ ποιητάρη Α. θ. Ζυμπρή, διετραγωδεϊ τον πόνο καί 
τή διαρκή θλίψη των σεισμοπαθών τής Πάφου, τοΰ έτους 1953. Εντύπωση μάς κάνουν τά 
φιλάνθρωπο αισθήματα τοΰ ποιητάρη, πού δέ διστάζει νά συνδράμει κι αύτός γιά ν’ άνα- 
κουφιστοΰν τά θύματα τοΰ ’Εγκέλαδου. Γιά τήν περίθαλψη των θυμάτων πρωτοστατεί καί 
πάλι ή Εκκλησία (6λ. στ. 160 κ.έ.).

Νέον καθήκον σήμερον θά έκτελέσω πάλιν 
πού προξενεί κάθε καρδιάς συγκίνησιν μεγάλην.

Μέ δακρυσμένους οφθαλμούς, μέ θλίψη καί πικράδα, 
θά πώ τήν μαύρη συμφοράν πόπληξεν τήν Ελλάδα.

Τό έξώφυλλο τού τραγουδιού Στ1

Δεύτερον γιά τήν Κύπρον μας τά όσα έσυμβήκαν, 
πόσες μανάδες καί παιδιά έμαυροφορηθήκαν.

Μ’ αύτό τό άπροσδόκητον κάθε καρδιά σπαράζει 
καί κάθ’ ελληνική ψυχή θλίβεται καί στενάζει.
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Κι εγώ ώς 'Έλλην στήν ψυχή, ή θλίψη μέ μαραίνει, 
ώς πδν’ τά μάτια μ’ άνοιχτά ποτέ της δεν ί-βγαίνει.

Μ’ ας δώσω θάρρος στην καρδιά, τήν λύπη να βαστάξω, 
τό θλιβερό τό γεγονός παντού νά τό φωνάξω.

Ή Κύπρος και Επτάνησα έκαταρημωθήκαν, 
άπό σεισμούς καί θύελλες τελείως σαρωθήκαν.

’Άρχισεν ή καταστροφή είς τάς εννιά Αύγούστου, 
τό πλάσμα γιά νά τό σκεφτεϊ, έννά ταράξει ό νους του.

’Ενώ πολλοί στά σπίτια τους ήταν καί ήσυχάζαν, 
άλλοι έσυργιανίζασιν κι άλλοι διασκεδάζαν,

έξαφνα δλην τήν χαράν πού είχαν καί γαλήνην, 
τά μετατρέπει ή τύχη τους είς θλίψη καί οδύνην.

’Έπεσεν άπροσδόκητος στήν γήν θεημηνία, 
μέ πρώτον ισχυρόν σεισμόν εις τήν Κεφαλληνίαν.

Τότε λοιπόν οί κάτοικοι σ’ άπελπισμένο χάλι 
έτρέχαν έξω στους αγρούς, όλοι, μικροί, μεγάλοι.

Πολλοί δμως άπό αύτούς έβάλαν στον σκοπόν τους 
πώς θά διαθεϊ καί έμειναν μέσα στό σπιτικόν τους.

’Αλλά οί τρομεροί σεισμοί παντού συνεχισθήκαν 
καί ώς τήν Τρίτην τό πρωί δεκαπλασιασθήκαν.

Τότε ξαπλώθηκεν κι άλλου το ίδιον φαρμάκιν, 
στήν Ζάκυνθον καί έπειτα είς τήν μικρόν ’Ιθάκην.

’Από τούς φοβερούς σεισμούς όλα, τά πάντα, τρίζαν, 
τοίχοι καί στέγες τών σπιτιών έτρέμαν, έραγίζαν.

Κτίρια μολυβόκτιστα σάν χάρτινα χαλούσαν 
καί τά ψηλότερα δεντρά στήν γήν έγονατούσαν.

Μέσα σέ τέτοιαν συμφοράν καί τέτοιαν τραμουντάναν, 
πού κλαϊαν μάνες τά παιδιά καί τά παιδιά τήν μάναν, 

άσύρματοι, τηλέγραφοι άρχισαν νά κτυποΰσιν, 
έξω στούς άλλους άδελφούς τον πόνον τους νά πούσιν.

Οί δέ σεισμοί καί θύελλες παντού έσυνεχίζαν, 
καταστροφές καί θάνατο στούς πάντας έσκορπίζαν.

'Όλη ή γή έσείετο σάν σείεται τό δέντρον, 
τρία νησιά ολόκληρα, τά άκρα καί τό κέντρον.

Τό κέντρον* τής Κεφαλλονιάς πρωτεύουσα ’Αργοστόλι, 
έγίνηκεν έρείπια ολόκληρη ή πόλη.

Καθώς κι ολόκληρα χωριά πού γής έν’ πού χαθήκαν 
καί άνθρωποι άπειράριθμοι έκαταπλακωθήκαν.

Τό πιο ψηλόττερον βουνόν είς δύο έραγίστην 
καί μέσα είς τήν θάλασσα τέλος κατεκρημνίσθη.

Χωράφια, δρόμοι, γέφυρες, τά πάντα άναγειρτήκαν 
καί τά τρεχάμενα νερά τής γής έξηρανθήκαν.

Καί στήν ’Ιθάκην μάλιστα τά ίδια συμβήκαν, 
βουνά, χαράδρες, κτίρια όλα ’σοπεδωθήκαν.

Κι άπό τούς τρομερούς σεισμούς τά μνήματ’ άνοιχτήκα 
καί τούς νεκρούς τά κόκκαλα πού πάνω πεταχτήκα.

’Επίσης καί ή Ζάκυνθος έκατεστράφην δλη, 
τίποτα δέν άπέμεινεν ούτε χωριό μέ πόλη.

Μάλιστα στήν πρωτεύουσαν πολλές φωτιές άφταϊνναν, 
μαύροι καπνοί σάν σύννεφα μεσούρανα εβγαϊνναν.
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Χιλιάδες κόσμους καί έκεϊ έκαταπλακωθήκαν 
καί άνθρωποι άμέτρητοι μές στήν φωτιάν καήκαν.

Οί δέ σεισμοί συνέχιζαν μέ λύσσα καί μανία 
καί τέλος τούς κατέστρεψαν κάθ’ επικοινωνία.

’Ασύρματοι, τηλέγραφοι πλέον δέν λειτουργούσαν, 
ούτ’ έπαιρναν άπάντησιν, μέ μήνυμαν διοΰσαν.

Τρία μερόνυχτα σωστά οί δυστυχείς κάτοικοι 
παντού βρίσκουν τόν θάνατο, τόν τρόμο καί τήν φρίκη.

Μέχρι τήν Τρίτην οί σεισμοί τά πάντα καταστρέψαν 
κι ή ώρα έντεκάμιση έλαφρολιγοστέψαν.

Τότες 'Έλληνες άδελφοί, ναύτες κι άεροπόροι, 
στό έργο διασώσεως τεθήκαν πρωτοπόροι.

Καί κάθε πίστης καί φιλής όλες οί Κυβερνήσεις, 
κάθ' έθνος καί βασιλείαν ’Ανατολής καί Δύσης, 

μέ προθυμίαν έστειλαν μέ δ,τι ί-μποροΰσαν, 
ρούχα, τροφήν καί φάρμακα σ’ έκείνους πού έζούσαν.

Έστειλαν ή ’Αμερική μαζί μέ τήν ’Αγγλία 
φάρμακα μ’ άερόπλανα καί τρόφιμα μέ πλοία.

Επίσης καί άντίσκηνα τούς στεϊλαν νά περάσουν 
καί μέ αύτά οί δυστυχείς έννά ξεχειμωνιάσουν.

Τότε λοιπόν κι ή σεβαστή τής Κύπρου Έθναρχία, 
σάν έμαθε τών άδελφών τήν τόσην δυστυχία, 

μεγάλα σεβαστά ποσά, λίρες έδωσεν κείνη 
κι έσύστησεν παγκύπριος έρανος γιά νά γίνει.

Σ’ αύτές τές κρίσιμες στιγμές πού παρουσιασθήκαν, 
τά μίση τά κομματικά έπαραμεριστήκαν.

Κι δλοι πιστοί στήν έκκλησιν τής Έθναρχίας τότες 
δώσαν γενναίες εισφορές είς τούς Έπτανησιώτες.

Λίρες χιλιάδες είκοσι έστειλαν σέ δυο δόσεις, 
πού δώσαν δλος ό λαός, κόμματα κι οργανώσεις.

Λοιπόν μετά παρέλευσιν περίπου έναν μήνα, 
αύτά <δπου> προείπαμεν στήν Κύπρον μας έγίνα.

'Ηταν μιά Πέμπτη πρωϊνό στές δέκα Σεπτεμβρίου, 
έξι καί πέντε άκριβώς άνατολή ήλιου.

Οί πλεΐστοι μές στά σπίτια τους ήρεμα έκοιμούντο 
κι ολίγοι μόνο γιά δουλειά στούς δρόμους έκινοΰντο.

’Έξαφνα δμως ή χαρά πού ’χαμεν κι εύτυχία, 
μετατραπήκαν όλεθρος, φρίκη καί δυστυχία.

Διότι ή τύχη θέλησεν κι εμάς νά μάς παιδέψει 
κι έκαμεν ισχυρούς σεισμούς γιά νά μας καταστρέφει.

Λοιπόν ή Κύπρος άρχισεν ολόκληρη νά τρέμει, 
σάν τό καλάμι στούς άγρούς πού παίρνουν οί άνέμοι.

Δεκάξι δευτερόλεπτα οί τόποι έσουστήκαν 
καί τότε πόλεις καί χωριά πού γής έχαλαστήκαν.

Οί πολιτείες καί χωριά πού έτυχεν [νά] πάθουν 
είν’ τό Κιδάσι, τό Στρουμπί, Κτήμα καί Κάτω Πάφου.
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στ. 90: πού/.
στ. 103: έτυχεν πάθουν/.
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Σ’ αυτά τά μέρη οί φτωχοί και δυστυχείς κάτοικοι 
έζήσαν κι ύποφέρασιν στής Κόλασης την φρίκη.

Γιατ’ είδαν με τα μάτια τους τής κόλασης τά πάντα, 
πού φάνησαν στον τόπον τους μέ τραγικά συμβάντα.

Πρώτον είδαν τής γής χαμαί τό χώμα πού πατιέται, 
έσάλευεν, έχόρευεν, χωρίς νά συγκρατιέται.

’Αμέσως καί τά σπίτια τους άρχισαν νά χαλοΰσιν, 
<γι’> αυτό δέν έπροφθάσασιν έξω νά πεταχτοΰσιν.

Ππέφτουν οί στέγες μέ άρμην καί τούς καταπλακώσαν, 
πολλούς έκάμαν άχρηστους κι άλλους έθανατώσαν.

Σέ λίγα σπίτια προς στιγμής πού δέν έχαλαστήκαν, 
πεντέξι οικογένειες μπορέσαν καί σωθήκαν.

Τότε λοιπόν κατά παντού μηνύματα έπέψαν 
κι άμέσως άστυνομικοί καί ό στρατός έτρέξαν.

’Αλλά δμως τέτοιο φρικτό θέαμα π’ άντικρίζαν, 
οί πιο σκληρές καί άπονες καρδιές εύθύς ραγίζαν.

Σχεδόν δλοι οί κάτοικοι βρίσκονταν τσιλλημένοι 
πού κάτω στό χαλάσματα, πού ζώντας τους θαμμένοι.

Παντού φωνές άκούονταν, βοήθεια ζητούσαν, 
δλ’ ύπό τά ερείπια λαχτοΰσαν καί βογγοΰσαν.

Τότες μαζί οί χωρικοί όλοι έβοηθοΰσαν, 
έξω άπό τά χώματα τά πλάσματα τραβούσαν.

Πολλούς έβγάλαν ζωντανούς, χλωμούς άπελπισμένους, 
κίτρινους σάν φαντάσματα καί κατατρομαγμένους.

Μάλιστα πού εννιά χωριά, δπως μοΰ ιστόρισαν, 
τριανταδύο λείψανα άψυχα έτραβήσαν.

'Όπως άνεγνωρίσθησαν και δημοσιευτήκαν, 
οί πρώτοι δεκατέσσερις πού τό Στρουμπίν έβγήκαν.

Δυο τέκνα τοΰ Κωστή Λουκά κι Ελένη Μιλτιάδου 
κι ή κόρη της κατέβησαν στά έγκατα τού 'Άδου.

'Ένας Άντώνης τού Γιαννή καί κάποια Καλλισθένη, 
μία γριά Ήλίαινα καί Γιαννακού Ελένη.

Κάποιος Χαράλαμπος Γιωρκή καί Χάμπος Ζαχαρία 
καί τοΰ Δημήτρη ό Παναγης μαζί μέ μιά Μαρία.

Καθώς καί κάποιος Ζαπτιέ Τοργούτ τό όνομά του, 
μές στό Στρουμπί καί αύτοΰ ήτανε ή δουλειά του.

’Έχασεν την γυναίκα του καί τ’ άκριβό παιδί του, 
αύτά τά δυο πού λάτρευε εις δλην την ζωήν του.

Είς τό Πισσούρι, τό μικρόν τού Σταύρου Δημητράκης 
καί εις την ’Άρμου έτερος τοΰ Μιχαήλη Τάκης.

Καθώς καί εις την Παναγιάν πέρασεν τοΰντο νέφος, 
πού κάτω στά έρείπια πέθανεν ένα βρέφος.

Καί ό Γιάννης ό Τούλουπος, σάν μοΰ ’παν τοΰ ίδιου, 
καί άλλος είς την Χλώρακα Χρύσανθος Γεωργίου.

Καί είς τό Κτήμα μιά μικρή Χρυσούλλα Άντωνιάδη 
καί ό Άνδρέας Φυλακτή κατέβησαν στον Άδην.

Στην Σταυροκόννου τέσσερα Τουρτζ'ιά έσκοιωθήκαν 
καί τούτοι μές στά σπίτια τους έκαταπλακωθήκαν.

στ. 111: κι αυτό/.
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'Ένας Μεχμέτ Έμίρ Άχμέτ κι ή Κκεζιμπάχ Σαλήχη, 
Χασάν Ζιά, Ππεμπέ Ζιά κι αύτ’ είχαν μαύρη τύχη.

Χατζηαφέτ Χατζηαλή στόν 'Άγιον Κενδέα, 
Έσάν Χασάν Χατζιερχασάν—Κιδάσι—παιδιά νέα.

Αυτός εϊν’ ό κατάλογος τούς πρώτους πεθαμμένους, 
τούς χριστιανούς κι Οθωμανούς, τούς τρισμακαρισμένους.

Σάν άστραπή ή εϊδησις παντού έμαθητεύτην 
καί είς τά φύλλα μονομιάς αύτοδημοσιεύτην.

Τότ’ ’Αρχιεπίσκοπος, ό μέγας 'Ιεράρχης, 
τής Κύπρου ό Άρχιποιμήν, ό σεβαστός ’Εθνάρχης, 

μέ τόν Χριστόν είς την ψυχήν καί τον σταυρόν του μόνο 
καί μέ θλιμμένην τήν καρδιάν άμέσως παίρνει δρόμο.

Στά χαλασμένα τά χωριά κι αύτός πού έπερνοΰσεν, 
τό θέαμα π’ άντίκριζεν κι έκεϊνος έθρηνοΰσεν.

Μέσα στούς θρήνους κι όδυρμούς τής Πάφου τών κατοίκων 
άρχισεν τότε τών νεκρών τό ιερόν καθήκον.

Είς τό Στρουμπί τάφον πλατύ τούς δώδεκα έσκάψαν, 
έκάμαν τους νεκρώσιμον τάξιν καί τούς έθάψαν.

Καθώς καί στ’ άλλα τά χωριά θάψαν τούς πεθαμμένους, 
καθένας μέ τήν πίστιν του, τούς τρισμακαρισμένους.

Τότε γιατροί κι άρχίατροι άπό τήν Λευκωσίαν 
ξεκίνησαν γιά ιερή στήν Πάφον εργασίαν.

'Όταν στό Κτήμαν έφθασαν, είς τά Νοσοκομεία 
μέ νοσοκόμους κι άδελφές έοτήσαν χειρουργεία.

Καί διορθώναν τές πληγές δλους τούς πληγωμένους, 
πού φέρναν άπό τά χωριά πού βρίσκαν τσιλλημένους.

Καθώς καί ή Κυβέρνησις έκτακτα μέτρα παίρνει 
καί τρόφιμα μέ φάρμακα κάτι στήν Πάφον στέλνει.

Έστειλεν καί άντίσκηνα καί τά διενεμήσαν 
κι οί χωρικοί είς τούς άγρούς άμέσως τά έστήσαν.

Καί ή ’Αρχιεπισκοπή πάλιν μέ προθυμίαν 
στούς κάτοικους πού πλήγησαν άπό τήν θεομηνίαν 

καί πάλιν σεβαστά ποσά πρώτη εκείνη δίδει 
κι εύθύς έναν παγκύπριον έρανον τότ’ άνοίγει.

Καθώς δλα τά Κόμματα κι οί οργανώσεις δλες 
καί οί έργάτες, οί άστοί, μές σέ χωριά καί πόλεις.

'Όλοι χωρίς έξαίρεσιν πρόθυμα νά προσφέρουν 
τόν οβολόν στούς αδελφούς πού κλαϊν καί ύποφέρουν.

Διότι μέχρι σήμερον τέκνα μέ τις μανάδες, 
έμείνασιν είς τ’ άνοιχτά τριαντατρεϊς χιλιάδες.

Έν’ εκατόν τριανταδύο χωριά πού έχαλάσαν 
κι δ,τ’ εϊχασιν οί κάτοικοι σέ μιάν στιγμήν τά χάσαν.

Τώρα άπ’ δλους γενικά βοήθειαν ζητοΰσιν, 
γιά νά μπορούν νά στεγασθοΰν, νά φάσιν, νά ντυθοΰσιν.

Κι έγώ ώς Έλλην αδελφός τό μόνον πού θά πράξω 
π’ αύτά τά βιβλιάρια κάτι πού θά είσπράξω, 

μέρος καί ’γώ άπό αύτά μέ προθυμίαν δίνω 
στόν έρανον σεισμοπαθών Κυπρίων καί Ελλήνων.

ΤΕΛΟΣ

160

165

170

175

180

185

190

195

51

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Z1

1. Ή ’ίδια φυλλάδα κυκλοφόρησε κι άπό τά τυπογραφεία «Παπατζιάκος», Λεμεσός.

Μικρά συλλογή διαφόρων έργατικών ποιημάτων. Ποίημα. Συνταχθέν ύπο τούς 
φ.φ. X. Μ. ’Άζινον Έκ Φιλούσης (Πάφου), I. Α. Μιχαήλη έξ 'Αγ. Μαρίνας (Σκυλ- 
λούρας). Λευκωσία—Κύπρου 1947. Τύποις: Θωμά Γ. Κυριακίδη—Λευκωσία, 
11.5X1 5.5, σελ. 7+1 λευκή.

(Τά τραγούδια ύπ’ άριθ. ZI, Ζ2 και Ζ3 αποτελούν πολύτιμες πηγές μελέτης τής πρόσφα
της κοινωνικής μας Ιστορίας. ’Εδώ ύπογραμμίζεται τό μεγάλο χάσμα πού χωρίζει τούς 
πλούσιους άπό τούς φτωχούς καί την έκμετάλλευση των δεύτερων άπό τούς πρώτους.
Οί ποιητάρηδες δμως δεν περιορίζονται σέ κούφιες διαπιστώσεις. Γίνονται πρόμαχοι των 
λαϊκών δικαίων καί καλούν τό λαό (έργάτες, γεωργούς, τεχνίτες, πολίτες καί χωρικούς) 
σέ άφύπνιση γιά κοινωνική δικαιοσύνη καί ελευθερία).

'Όσοι ζ'οΰν στο μεταλλείο ν 
πρέπει να ξυπνήσουν λλίον.

Μεταλλωρύχε, άιθθρωπε, πού βκάλλεις τό χρυσάφιν, 
τσακράς πουκάτω στήν δουλειάν 
τζ'αι κουπαννιεϊς ψουμίν, έλλιάν· 
δκιάολε, έν’ γισάφιν;

ΜΙΚΡΑ ΣΥΛΛΟΓΗ
I ΑΙΑΦΟΡΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ» IIOIIWATON

Της φτωχολογιάς τά χάλια 
πόκτψεν μέ δίχα μάλλια

’Λρκάτη ώς Ήόν ένώννεσε 
τωττέ £ν δικαιώννεααι

Έλα «.Ις τήν όργάνωσιν 
νά λΗψης ηού τήν ακλάβωσι

ΠΟΙΗΜΑ
ί ·4>

ί X. Μ. AZINOW Î r A- MîXAHAH
•ί *£« Φιλούσης 4

AEYK0XÎA ΚΥΠΡΟΥ

W47

Τό έξώφυλλο του τραγουδιού Ζ1

Δουλεύκεις μές στά σκοτεινά 
τζ'αι μές στά έπικίντυνα 
νά βκάλεις τό ψουμίν σου· 
έλλιώννεις δπως τό τζ'ερίν, 
σέ μιάν κλωστήν πανπατζ'ερήν 
κρεμμάζεις τήν ζωήν σου.

5

10

Είσαι πουκά’ στον Χάρονταν, 
δουλεύκεις σάν τόν δράκονταν 
μέ ούλλην τήν ορμήν σου· 
σέ κάθε ώραν τζ'αι στιγμήν 
ποσ'ικοφαλιομηχανήν 15
τραντάσσει τό κορμίν σου.

Ππέφτουσιν τζ'αι τά πόο'ικα πάνω στήν τζ'εφαλήν σου, 
μήκακον, έπαθες κακόν, 
μισόν παίρνεις τό δασικόν, 
νομίζουν έν’ πολλύν σου, 20

εν πά’ νά μείνεις νηστικός τζ' έσού τζ'αι τό παιδίν σου!
Πού πά’ στήν ράσ'ην τοΰ φτωχού τρώσιν, διασκεδάζουν, 

άρκάτες πάντα νηστιτζ'οί, 
πού θυσιάζουν τήν ψυσ'ήν 
μές στές δουλειές τζ'αι σπάζουν. 25

Μεταλλωρύχος άδρωπος πού κόφκει τό ματέμιν 
τζ'αι ή τζ'οιλιά του νά ’ν’ δκιολίν, 
άπού τήν πείναν τήν πολλήν 
σάν παρπατεϊ νά τρέμει.

Μεταλλωρύχε, άδρωπε, τά μάτια σου ν’ άννοίξεις· 30
δέ πόσοι ξένοι έρκουνται τζ'αι τό μυαλόν νά πήξεις 

τζ'αι ζ'οΰσιν μές στόν τόπον σου 
τζ'αι πάσκουν μέ τόν κόπον σου 
νά τούς ύποστηρίζεις.
Δουλεύκεις τζ'αι κουράζεσαι 35
τζ'αι πάντα φουτουννιάζεσαι 
τής πείνας τζ'αι τής πλήξης.
Τζ'εϊν’ έν’ χωσμένοι στόν ππαράν, 
μά τώρα πού ’ρτεν ή σειρά 
άντρείαν νά τούς δείξεις 40
τζ'αι δέν έχεις κατάγνωσιν, 
έλα εις τήν όργάνωσιν, 
τό σ'έριν σου νά σφίξεις.

Ζητοΰμεν προ των κόπων μας, πλάσμαν έν ένοχλοΰμεν, 
τής φτώσ'ιας έχουμεν πληγήν, 45
σ'ιλλιάες πόδκια μές στήν γήν 
τήν νιότην καταλυοΰμεν.

Ζ2

Ή ζωγραφκιά τής φτώσιας. Ώς πού πάει άπλώννει ή φτώσια/τζ'αΐ χρειάζεται άν- 
τρόσια/Το σημμερινόν μας χάλιν/πώς έζιοΰμεν δίχα μάλιν/. Ποίημα κοινωνικόν 
ύπό X. Μ. ’Άζινου έκ Φιλούσης Πάφου. 1948. Τύποις Χρ. Γ. Σταυρινίδη & Υίών, 
Λευκωσία, 11.5 X 15.5, σελ. 7+1 λευκή, στ. 1 641.

Παρά στήν φτώσιαν τζ' άρφανιάν πλάσμαν νά Οασαννιέται, 
πά’ ’ς+ούντην γήν καλλύττερα ένι νά μέν γεννιέται.
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5 30

Καθένας ξεχωριστικά έσ'ει τζ'αι τόν καμόν του, 
οποίου ’κλουθήσουν τζ'αι τα δυό, γερνά πριν τον τζ'αιρόν του.

Έμέν ’παφους έπλάστηκα μιαν ώραν έν με λεϊψαν 
τζ'αι ξέρω πού σικκίρτιοιν, πού πείναν τζ'αι πού δίψαν.

: Η Ζ&ΓΡΑΦΚΙΑ ΤΗΣ ΦΤΥΣΙΑΣ Î 
J .......... j, A
? I

1
&ς «où ά»Χώννδι ή φιώβία t

Χί··> ‘άζίΛαί άνιρέ<?ί« |
î là 0ηρμ«ρινάν μ«ς χάλ^ν |

«ώς έζίοΰμβν δίχα pMw . |

j Λ€Μ î
Ποίημα KOiwmôv ύ«ό |

♦ X. Μ. AZINOY I
<« Φιλοόαης Πά^ου î

I 9 4 ί- . , t

î îùî®«; χρ. γ. & yÏûîCaw^^ *

Το έξώφυλλο τού τραγουδιού Ζ2

Γιατί άρφανεύτηκα μιτσής πού μάναν τζ'αι πού τζ'ύρην, 
έξενομισταρώννουμουν, μάν έδκαλλα χαίριν, 
τίτσιρος, άνυπόλητος, ούλα τόν κκιλιντζ'ίρην.

"Οσα μαράζια έτράδησα ένας θεός τά ξέρει: 
τσάππες, ξηκουζαλίσματα, στην Μεσαρκάν στά θέρη.

’Έτσι άναγιωθήκαμεν, μές στό ξενομιστάριν, 
έφαέν μας ή ξενιδκιά, ή τσάππα τζ'αι τό φκιάριν 

τζ' έμέν τζ'αι τ’ άλλα άδέρκια μου, 
έν’ πόλικα τό τέρκια μου, 
μα ’χαμεν δμως χάριν.

Χάριν πολλήν τζ'αι δκιαφοράν πού τό παιδίν τ’ άρκόντου, 
πού ’σ'εν να φάει τζ'αι νά πκιεϊ μέσα στό σπιτικόν του.

Τζ'είνους π’ άναγιωθήκασιν, μάνα μου τζ'αι χαρώ σε, 
δ,τι γυρέψουν νά ’δρουσιν, δ,τι ζητήσουν δώσε.

Άλλ’ δμως εις τό δκιάιδασμαν, λοαρκασμόν, γραψίμιν, 
στό δοΰρος, στά τριάππηδκια, αν πεις τζ'αι στό διτζ'ίμιν, 

έν μάς έφτάννασιν ποττέ, ήταν φτανός ό νους τους, 
γιατ’ είχαν άππωμαν πολλύν, πολλύν πού τούς γονιούς τους· 

έμεϊς τούς έδκιεδάζαμεν 
τζ'αι κάποτες έσάζαμεν 
τζ'αι τούς λοαρκασμούς τους.

10

15

20

25

Τζ'αι πού τήν ήλικίαν μου ήταν τζ'αι πιο μεγάλοι 
ό Δημοστένης, ό θωμάς 
έπαιρναν μάθημαν πού μάς, 
ήταν σάν παπαγάλοι.
Τζ'αι μανισ'οί τους νά κοπούν 
έν έξορτώνναν νά τό πουν, 
έσπάζαν τζ' οί δασκάλου 

θυμούμαι ’κόμα έναν δκυό πού τήν δικήν μου τάξιν, 
άοιλα γαουρόδορτους πού ζέγνουν είς τ’ άμάξιν.

’Αλλά γιατ’ είχαν οι γονιοί τζ'έπκιάσασιν μοιράσιν 
στήν άρκονκιάν τζ'αι στήν ψευκιάν ποιος μπόρ’α τούς έφτάσει.

’Άλλοι έγίνησαν γιατροί, άλλοι έν’ δικηγόροι, 
ξασκοΰν έναν έπάγγελμαν τζ'αι τζ'εΐνον μέ τό ζόριν, 
άλλοι μεγαλοκτήμονες τζ'αι ξώπρωτοι έμποροι.

Τζ'αι κάτι πού κερτίζουσιν στήν έπιστήμην πρώτοι 
έν έν’ άρκοντονέγιωτοι, παρά παιδκιά τ’ αγρότη.

~Ηιαν ό νούς τους πδν’ πολλύς τζ' έν’ μέ σ'ιλιάδες λίρες, 
τζ' έμέναν έν’ πελλάρα μου τζ' έν παύκω πού τές γύρες.

Έρκώσαν τούς τζ'υροΰδες μας πού κόψαν μέ ριάλια 
τζ'αι τόκον έπιτόκιον έπήραν τους τά μάλια.

"Ενας πού τούτους πού λαλώ, πού πήεν νά σπουδάσει, 
έφαν ππαράν τού δάρου του, μά τόπον πού νά πκιάσει!

"Ενας πδν’ πά’ στά γράμματα τζ'αι στήν σπουδήν ό νούς του, 
έν’ μαλλωμένος ό ππαράς πάντα μέ τούς γονιούς του.

Τζ' έτσι μεινίσκει ό φτωχός πάντα στραοκουζούλα 
τζ'αί ό στραός μπλεπάμενος νά τά γνωρίζει ούλα.

Ή πουρκιτζ'ή μου πδκαμα αύλάδες νά κτιστοΰσιν 
κάμνουσιν μιάν κωμόπολιν, νά πουν νά σωρεχτούσιν.

Μ’ άφον εϊσ'εν ό τζ'ύρης μου μοιράσιν νά μ’ άφήκει, 
φαντάσου πόσα έχτισα τζ' έναν νά μέν μ’ άνήκει, 
εϊθεν νά ρίζω τέσσερα τά δσα δκιώ στό νοίκιν.

Δουλεύκει ό φτωχόκοσμος μές στό ζουρκόν χωσμένος, 
κάποτε ππέφτει νηστικός, κάποτε διψασμένος.

Τζ'αι τζ'εϊνοι πδν δουλεύκουσιν έν’ πάντα άλλαμένοι, 
καλά νά φαν, καλά νά πκιούν, γιατί ό λός πκοιός ένΐ;

Δουλεύκει μίσ' τό χρήμαν τους, έντζ'ε λαλούν τό ψέμαν, 
άδτέλλες τής φτωχολογιάς, πού πιππιλλάτε γαϊμαν.

Νά μέν δουλεύκει τ’ άλετρον τζ' ή τσάππα, ή φασούλα, 
νά δεϊς αν μέν νεκρώσουσιν πάνω στόν κόσμον ούλα.

Προπάντων οί ρεσπέρηδες έν’ πκιό αδικημένοι, 
τούτοι πού μαλλαφοΰν τήν γην τζ'αι νά ’ν’ τζ'αι γρεωμένοι.

Τζ' έν κάμνουν κρίσιν μόνοι τους τζ'αι νά σκεφτοΰν νά πούσιν 
τούτους πδν’ στύλλοι τής ζωής σφιχτά νά τούς κρατούσιν.

Πού ζ'ούσιν πού τούς κόπους τους τζ'αι τούτους τζ'αι τ’ άρκάτη, 
θέλουσιν νά τούς ρίξουσιν στό μαΰρον μονοπάτιν.

Έχουσιν πάνω στούς φτωχούς δκυό πιθαμάες στόμαν, 
έχουν τζ'αι τήν άναίδειαν νά τούς φωνάζουν φτώμαν.

’Έτσι μέ δίχως άντροπήν, μέ γαϊμαν στήν μουτσούναν, 
πρώτος τους λόος πδννα ποΰν έφαν σας ή κομμούνα.
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'Ένας φτωχός τό δίτζ'ιον του αν πεϊ να το φωνάξει, 
πάνω ατό μεροκάματον τό χάλιν του ν’ αλλάξει, 

βάλλουν του τον κομμουνισμόν εις την στιγμήν ροθέσιν, 
έν’ πορσεβίκος, βλέπετε, άντρόσ'ιν εις την μέσην.

θέλουοιν νά ’χουν τούς φτωχούς μούχτιν νά τούς δουλεύκουν, 
καβάλλαν πά’ στό σβέρκον τους, λεπτόν νά μεν πεζεύκουν.

'Ηταν τζ'αιρός τζ' έπέρασεν σκλάβος τζ' άφεντικόν του, 
ό κόσμος πκιόν έξύπνηοεν τζ'αι θέλει τό δικόν του.

Σύμφωνα μέ τον κόπον του νά ’νι τζ' ή πληρωμή του, 
έντζ'ε ζητά του χουζουλέ ή τίποτε περίτου.

Τό κυριάτον νά χαθεί μέ την άφεντοσύνην, 
ό κόσμος ϊσ'ια νά περνά μέ την συναδελφοσύνην.

Γιατί ’δαπάνω ’ς τούντην γην πού πλάστημαν τζ'αι ζ'οΰμεν, 
μέ ϊσια δικαιώματα πρέπει νά παρπατοϋμεν.

*Όι ό ένας νά περνά Λόρτος, έν ’χαντοσύνη! 
τζ' άλλος ’ποδά μέ κλάματα τζ'αι ελεημοσύνην.

’Έν’ ό φτωχός, έν’ ό λαός σπασμένα πού πκιερώννει, 
τζ'εϊνος έσ'ει δικαίωμαν νά ζέγνει, νά ξηλώννει.

Για νά γνωρίσεις, άδρωπε, τής φτώσ'ιας τό σκολεϊον, 
έβκαλε κάρταν, δούλεψε μέσα στό μεταλλεϊον.

Πκιάσε φκιάριν στό σ'έριν σου νά δρώσεις, νά ’ποδρώσεις 
τζ'αι πού τό σπάσμαν των νεβρών, νά μέν μπορ’ ά ίσ'ιώσεις.

Νά βκάλεις φάλιες νά πνιεϊς πού την πολλήν την κόψην, 
έναν μήναν διάστημαν ή όψη σου ν’ αλλάξει.

Νά πκιάσεις σιερόστυλλον, άλυσον νά τόν δήσεις 
τζ'αι μέ τό ττέλλιν νά σταθείς πίσω νά τόν ταυρίσεις.

Ττόζιν τζ'αι πράμαν νά σμιχτούν, νά μπουν στά σωτικά σου, 
φτύσε τζ'αι ξέρνα ταπισόν, νά βκάλεις τ’ άντερά σου.

Νά μουζωθεϊς τζ'αι νά γίνεις μαύρος σάν τούς φελλάδες, 
σκάλες νά βκεϊς τζ'αι φαρσωτόν, σκαλιά εκατοντάδες.

Νά φας ψουμίν όλόμουζος μέ ττόζιν τζ'αι μέ πράμαν, 
νά πκιείς νερόν μέ ’γιώματα, έτης ζωής τό δράμαν.

Πού τούς ’κοσπέντε χρόνους σου ή νιότη κατά μέρος, 
νά σού φωνάζουν ούλλοι θκειέ τζ'αι νά περνάς γιά γέρος.

’Έτο ποιος έσ'ει λύπησες τζ'αι πρέπει νά γυρέψει 
τό δίτζ'ιον του, ή θέση του πέρκι καλλυτερέψει.

’Έν’ έποχή νά σμίξουμεν ρεσπέρηδες, άρκάτες, 
νά ποΰμεν κάτω ό φασισμός, ζίφφος οί πλουτοκράτες.

Τούτοι πού καταστρέψασιν φτωχούς, έξησπιτώσαν, 
έκάμαν τόσα θύματα τζ' άέραν τούς έδωσαν.

'Έναν άμπέλιν είκοσι φορές τό τελλαλίσαν, 
πόσους έξησπιτώσασιν, πόσες νησκιές έσβησαν.

Τώρα κάμνουσιν δωρεές Γυμνάσια νά χτίσουν, 
πάσκουν νά σώσουν την ψυσ'ήν, τ’ όνομάν τους ν’ άφήσουν, 
όμως δ,τι έσπείρασιν, ’πό τζ'εΐνα ’ννά θερίσουν.

’Έσ'ει δμως κάτι φτωχούς π’ άμαν νά κουτσακώσουν, 
νά κάμουν λλίην σουρμαγιάν, έτσι χωρίς νά δρώσουν.

’Άφησ’ το πού σού παίζουσιν τζ'αι τόν άννοιχτομμάτην, 
τζ' ας μέν έχουν τά λόγια τους πιλέ ούσίαν, τάτιν.
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Κάθουνται μές στον καβενέν τό πόδιν πάνω στ’ άλλον 
τζ'αι λάμνει τζ'αι κατήγορό τόν έναν τζ'αι τόν άλλον.

Έκέρτισέν τα τίμια, έν’ δουλευτής τεγνίτης; 
ό κλέφτης, ό άπέντιστος, ό μαυροαγορίτης!

Τώρα ξεβαίννει τζ'αι ζητά, θέλει νά μπει μουκτάρης, 130
έπίτροπος τής εκκλησίας, ταμίας, κουμαντάρης.

Πδν κάμνει μέ τουρκόπουλλος, έν έσ'ει τέθκοιαν χάριν, 
δμως ό κόσμος ξέρει τον εϊντα καπνόν φουμάρει.

Ηύρεν τ’ ’Αρχιεπισκοπικά, έπκιασεν μούχτιν λίρες, 
πδν εϊσ'εν μές στήν πούγγαν του πιλέ μου μέ μπακκίρες. 135

Έγένην μου τζ'αι ρήτορας, σφίνκεται τζ' έννά σπάσει, 
πού δκυό γαδάρους τ’ άσ'ερον έν μπόρ’ α τό μοιράσει.

Ό γιός τοΰ πισσανάσκατου, τ’ άναθθεματισμένου, 
θαρκέται βάλλουν του τζ'αι φτίν, έτο φωνή τ’ άνέμου.

Έγιώ τό μόνον πού θωρώ τούντην ζωήν τού κόσμου 140
τζ'αι βκάλλω έναν λοαρκασμόν τζ'αι κρίσιν μανιχός μου, 

άλλοι νά τρων, νά πίννουσιν σ'αμπάνιαν τζ'αι σουγλούδκια, 
άλλοι ψουμίν μέ τές έλιές τζ'αι μέ τά κρομμυούδκια.

’Άλλοι άνώγια τρίπατα τζ'αι κινηματογράφους, 
άλλοι στούς σταύλους των βουδκιών τζ'αι ζωντανοί στούς τάφους. 145

’Άλλοι μέ άερόπλανον τόν τόπον νά γυρίζουν, 
άλλοι μέ κοντρογάδαρον τζ'αι τζ'εϊνον έν τόν ρίζουν.

Εϊντα θεός τό συγχωρά, πκοιά κρίση τό κρινίσκει, 
γιά πκοιός παπάς μές στά χαρκιά τού Πλάστη μου τό βρίσκει;

Κανέναν νόμον τού θεού έν έσ'ει νά τό γράφει, 150
έν’ τούτοι πού τά κάμνουσιν, πού ρίζουν τό χρυσάφιν.

Μά τό δεντρόν πού σ'ιάζεστε πάει, ξεροφυλλιάζει, 
γιατί τοΰ δίτζ'ιου τό δεντρόν ριζώννει τζ'αι δρατζ'ιάζει.

’Εμείς ’δαμέσα εϊμαστιν οΰλλοι μαλλιά κουάριν, 
ό ένας ’νίν τραβά ’πό τζ'εϊ, άλλος ’ποδά τουμάριν. 155

Τό μίσος τό άτομικόν πρέπει νά διαλύσει, 
γιά τό καλόν τοΰ τόπου μας καθένας νά πασκίσει.

Νά πκιάσομεν σ'ερκές σ'ερκές οΰλλοι ν’ άγκαλιαστοΰμεν, 
μέσα στό χάος πού ’μαστιν νά δεις πού έννά βκοΰμεν.

’Έν’ έποχή νά σμίξουμεν πολίτες τζ'αι χωρκάτες, 160
άμπελουργοί, ρεσπέρηδες, τεχνίτες τζ'αι άρκάτες.

Τό δίτζ'ιον μας γιά ν’ ακουστεί π’ Ανατολήν ως Δύσιν, 
δτι στήν Κύπρον ζ'εϊ λαός πού μπόρ’ α προχωρήσει, 
έν’ άξιος τής τύχης του ελεύθερος νά ζήσει.

ΤΕΛΟΣ

Ζ3
Κ. Θ. Καρνέρα, Πού την άρκήν ώς την ύστερκάν, Λευκωσία 1978, σ. 56 [Βιβλιοθή
κη Κοκκινοχωριτών Λαϊκών Ποιητών, Άρ. 3. Διευθυντής Δρ. Κ. Γ. Γιαγκουλλής].

ΩΣΠΟΥ ΝΑ ΠΠΕΣΟΥΝ ΤΑ ΒΟΥΝΑ

Στά γρόνια πού ’μουν μισταρκός τζ' έγιώ τζ'αι τά παιδκιά μου 
τζ' έβοΰραν τζ' ή γεναίκα μου στου πασανοΰ τήν πόρταν
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τζ' έν έθωρούσαμεν τ’ όμηρός τζ' έκρουζεν ή καρκιά μου 
τζ' έστέκουμουν τζ' έτίμαζα τήν μαύρην μου τήν σόρταν, 
ήμουν καλός τζ' έθέλαν με τζ' οί ξένοι τζ' οι δικοί μου 5
τζ'αί θέμις ήμουν γρισκιανός τζ'αί πατριώτης ήμουν.
Τωρά γιατ’ έδαρέθηκα τήν μισταρκάν τήν μαύρην 
τζ'αί θέλω να ’ποτσιλληθώ, γιατ’ είμαι τσιλλημένος 
πουκάτω πού τά βάσανα, πουκάτω πού τά κάγρη, 
νά βρω τζ' έγιώ άναπαμόν, ό μαύρος τζ' ό καμένος, 10
εϊμ’ άθεος, εϊμ’ άπιστος, χαμένος, κολασμένος 
έγένηκα γιά λλόου τους τζ' είμαι ’πό ούλα ξένος.
Μ’ ας ποΰσιν δ,τι θέλουσιν τζ' ας πουν δσα ξορτώσουν, 
έμεϊς όμηρός στήν στράταν μας τζ' δ,τι μάς γράφ’ ή μοίρα, 
ώσπου νά ππέσουν τά βουνά, οί τόποι νά γισ'ιώσουν, 15
στραβοί, κουτσοί νά παρπατοΰν, με δίχα κουμπιστήραν.
Τζ'αί τότε ’ννά ’πολοηθώ, νά πώ τζ'αί ν’ άρκινήσω 
τζ' δσα μοΰ εϊπασιν, διπλά νά τούς τά στρέψω πίσω.

Ζ4
Παύλου Λιασίδη, Ή παραλλαή τού τζιαιρού, Λευκωσία — Κύπρου 1937, σ. 49.

ΠΕΨΕ ΤΟΝ ΓΙΟΝ Σ’ ΑΛΛΑΞΑΝA

’Από τά πολλά τραγούδια τοϋ Π. Λιασίδη πού μιλούν γιά τή φτώχια προτιμήσαμε αύτό, 
γιατί είναι εύρύτατα διαδεδομένο στα λαϊκά στρώματα. Συναντήσαμε αρκετούς άνβρώπους 
τού λαού πού τό γνώριζαν άπέξω.

ΤΗρτεν τό Πάσκαν τζ' ήβρεν μας πάλε κασουρωμένους, 
άδέκαρους, χωρίς ρούχα τζ' άπέτσωτους, κλαμένους. 
Πάλε ψουμίν μέ τές έλιές τζ'αί κρόμμυον πουπάνω, 
ψήχα τζ' έγεννηθήκαμεν στόν κόσμον παραπάνω.
’Άτιμη φτώσ'ια, έφας μας, έξηκοκκάλισές μας, 5
έρίζωσες πκιόν πάνω μας, έκληρονόμησές μας!
’Έντζ'ε λαλεϊς νά πας τζ'άλλοΰ νά πνάσουμεν τζ'αί πάλε· 
έν έδαρέθης βάσανα πάνω μας δάλε, δάλε;
θεέ μου, πού ’σαι στά ψηλά, θωρεϊς άπενταρίαν, 
πώς έν πδμεν στήν έκκλησιάν, πέρκ’ έν έσ' άμαρτίαν 10
γιατί τζ' οί άντιμούτσουνοι τού γιού σου, τού καλού σου, 
τζ' έσέν νά κατεδεϊς στήν γην, ππαράες i-ζητοΰν σου!
”Ε! Πού νά κλάψουμεν έμεϊς τήν τύχην μας τήν μαύρην, 
π’ δπου τζ' άν πας, θέλουν ππαράν; έν κάμνεις πδσσω κάγριν;
Γιά τούτον σε ξηχάσαμεν τζ' έσέναν τζ'αί τον Γιόν σου 15
τζ'άρκίνησες τζ'αί κάμνεις μας σεισμούς πού τον θυμόν σου.
Άμμάν τζ'αί φταίουμεν έμεϊς τζ'αί θέλεις νά μάς χάσεις· 
έτσ’ ήβραμεν τζ'αί κάμνουμεν. Τήν κόλασιν νά δράσεις 
τζ'αί ρίψε τον τζ'ειμέσα τζ'εϊ πάντα τον θεομπαίχτην, 
τζ'εϊνον, τήν δείξην τού ππαρά στήν γην πού πρωτοσκέφτην. 20
Τζ' αν θέλεις τζ'ό θυμός σου πκιόν τέλεια νά σοΰ περάσει, 
πέψε τόν Γιόν σ’ άλλαξανά τά πράματα νά σάσει.
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ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΖΪΜΠΡΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΞ

Γεννήθηκε στη Μελίνη στις 11.11 1896. Παν
τρεύτηκε στα Έπταγώνια στις 26.10.1924. Α
σκούσε το επάγγελμα του υποδηματοποιού. Ζεϊ 
καί εχει έννέα παιδιά.

Γεννήθηκε στο Παλιομέτοχο τό 1923. Υπήρξε 
έπαγγελματίας ποιητάρης, ή υπερβολική χρήση 
όμως οινοπνευματωδών ύπέσκαψε τήν ύγεία του 
και σταμάτησε τήν ποιητική δημιουργία του.

ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΜΑΠΠΟΤΡΑΣ

ΞΕΝΗΣ ΠΑΤΣΑΛΟΣ

Γεννήθηκε στο Παραλίμνι τό 1901. Είναι ένας 
άπό τούς κορυφαίους λαϊκούς ποιητές τών Κοκ- 
κινοχωριών. Τά «Ποιήματά» του κυκλοφόρησαν 
τό 1979 από τό «Κλάμπ 2001».

Γεννήθηκε στην Άραδίππου τό 1918. Είναι α
πό τούς σημαντικότερους ζώντες ποιητάρηδες α
φηγηματικών τραγουδιών. Λιγόστιχα ποιήματά 
του κυκλοφόρησε ό ίδιος στή συλλογή του «Οι 
γέρο - πλάτανοι», Λευκωσία 1978.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Θ. ΠΑΑΑΙΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΓΡΙΒΑΣ

Γεννήθηκε στην ’Επισκοπή Μωρού Νερού τό 1890 και πέθανε τό 1961. Υπήρξε έ- 
παγγελματίας ποιητάρης καί συνεργάστηκε έπανειλημμενα μέ τό X. Άζινο, Α. 
Μαππούρα, I. Μιχαήλ και Λ. Καραφωτιά.

Γεννήθηκε στ’ Αύγόρου τό 1871 κι άπέθανε τό 
1949. Θεωρείται ένας από τούς καλύτερους καί 
πολυγραφότατους ποιητάρηδες πού γνώρισε ή 
Κύπρος. Κυκλοφόρησε, έχτός από τις δεκάδες 
φυλλάδες του, τρεις ποιητικές συλλογές. Τό ό
νομά του γοητεύει άκόμη πολλούς άνθρώπους 
τού λαού.
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ΔΗΜΗΤΡΕΣ ΤΤΑΚΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Μ. ΑΖΙΝΟΣ
Γεννήθηκε στό Λιοπέτρι το 1918. ’Ασκεί τό I- 
πάγγελμα τοΰ βοσκού. Είναι επιδέξιος τσαττι- 
στής καί τραγουδιστής ερωτικών τραγουδιών. 
Άξιολογότατο είναι και το ποιητικό του έργο, 
δημοσιευμένο σε δυο συλλογές: «Το ξηφώτιν» 
καί «Στύλλωμαν τοΰ μεσομερκοΰ» (1978) .

Γεννήθηκε στή Φιλούσα τό 1905. "Ως τό 1956 
κυκλοφόρησε πάνω από 100 αφηγηματικά τρα
γούδια του σέ φυλλάδες. Τό έπάγγείλμα τοΰ ποι
ητάρη ασκεί καί σήμερα στην Αύστραλία. Σέ 
τόμο κυκλοφόρησαν τό 1972 τα σατιρικά του 
άπαντα.

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΑΑΣ ΠΑΓΛΟΣ ΛΙΑΣΙΔΗΣ
Γεννήθηκε στην ΓΑγ. Νάπα τό 1908 καί πέθανε 
τό 1978. 'Ηταν κοινοτάρχης, γεωργός καί γιος 
λαϊκού ποιητή. Ή ποιητική του δημιουργία συγ
κεντρώθηκε καί δημοσιεύτηκε στό «Τζ'εφαλό- 
βρυσον» (1978).

ΝΕΟΦΓΤΟΣ X. ΜΑΓΡΙΔΗΣ

Γεννήθηκε στή Λύση τό 1901. Στο δρόμο τής 
ποίησης μπήκε σαν ποιητάρης τό 1921. Είναι 
δ ύπατος τών λαϊκών ποιητών τής Κύπρου. "Ως 
σήμερα κυκλοφόρησε 12 ποιητικές συλλογές.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ X. ΠΤΠΗΣ
Γεννήθηκε στή Ν. Σπάρτη το 1912 καί πέθανε 
το 1967. Κυκλοφόρησε γύρω στις δεκατρείς ποι
ητικές συλλογές μέ λαϊκά ποιήματα. Τό 1978 
ή Βιβλιοθήκη Κυπρίων Λαϊκών Ποιητών κυκλο
φόρησε τα «Τζ'υπριώτικα τραούδκια» του.

Γεννήθηκε στο Άργάκι τό 1891. Ζεΐ πρόσφυ
γας στην Κοκκινοτριμιθιά. ’Ασκούσε τό επάγ
γελμα τοΰ γεωργού. ’Ανήκει στην οικογένεια 
τών Πίπηδων, λαϊκών δργανοπαιχτών.

62 63

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΝΙΚΟΣ X. ΚΟΪΚΑΤΗΣ

Γεννήθηκε στή Φασούλα το 1914. Τδ επάγγελ
μα τοΰ ποιητάρη τδ άσκησε μόνο κατά καιρούς' 
γύρισε μάλιστα πεζδς δλόκληρη τήν Κύπρο, γιά 
να έκτελέσει τα τραγούδια του, σε ηλικία 15 
χρόνων.

ΗΑΡΑΣΚΕΓΑΣ Λ. ΖΑΧΑΡΟΓΛΛΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ X. ΑΠΟΣΤΟΛΟΓ

Γεννήθηκε στδ Λυθροοόντα τδ 1895. Άσχολεΐ- 
το ιμέ τη γεωργία, σήμερα δμως ασκεί την «ποι- 
ηταριτζ'ή», κυκλοφορώντας τα ποιήματα του σέ 
φυλλώδες.

Γεννήθηκε στην Άραδίππου τδ 1896 καί πέθανε 
τδ 1966. Τύπωσε αρκετές ποιητάρικες φυλλά- 
δες. ’Ανώνυμα κυκλοφορούν σήμερα καί δρισμέ- 
να ανέκδοτα αστεία του.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Γεννήθηκε στδ Αευκόνοικο τδ 1849 περίπου καί 
πέθανε στη Λεμεσό τδ 1917. Είναι δ ποιητής της 
9ης ’Ιουλίου και θεωρείται δ εθνικός ποιητής 
τής Κύπρου. Τά «Ποιήματά» του κυκλοφόρησαν 
μέ πρωτοβουλία τοΰ Δήμου Λεμεσού (19722) .

Γεννήθηκε στδ Αευκόνοικο τδ 1892 καί πέθανε 
τδ 1962. ΤΗταν λαϊκός όργανοπαίχτης (βιολά- 
ρης) καί ποιητάρης. Ήταν επίσης συγγενής 
τοΰ Βασ. Μιχαηλίδη.

ΑΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΓ

Γεννήθηκε στή Βάσα Κοιλανίου τδ 1876 καί πέθανε τδ 1946. Κυκλοφόρησε άρκε- 
τές ποιητώρικες φυλλώδες. Φαίνεται δτι συνδεόταν, δπως κι δ Χρ. θ. Παλαίσης, πολύ 
μέ τδ Δ. Λιπέρτη.
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ΚΓΡΙΑΚΟΣ Θ. ΚΑΡΝΕΡΑΣ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ*

Γεννήθηκε στην Ξυλοτύμπου τδ 1900. ’Ασκεί τδ 
επάγγελμα τοΰ βοσκοΰ. Είναι δ πιο ρωμαλέος 
λαϊκός ποιητής των Κοκκινοχωριών. Τδ 1937 
κυκλοφόρησε τα «Τραούδκια τοΰ βοσκού», τδ 
1974 «Τα νερά τοΰ Μάρτη» καί τδ 1978 «Πού 
την άρκήν ως την ύστερκάν».

ΑΝΤΩΝΗΣ Γ. ΜΑΓΡΟΒΟΓΝΙΩΤΗΣ

Ήταν λαϊκός δργανοπαίχτης (λαουτάρης) καί, κατά καιρούς, ποιητάρης, από τη 
Φασούλα. Πέθανε τό 1950.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΓΑΙΑΝΟΓ

Γεννήθηκε στη Φασούλα τδ 1909 καί πέθανε τδ 1936. 'Ως ποιητάρης συνεργάστηκε 
μέ τδν δμοχώριό του Α. Γεωργίου (Μαυφοβουνιώτη) .

ΙΩΣΗΦ ΜΙΧΑΗΛ

Γεννήθηκε στην 'Α. Μαρίνα Σκυλλούρας τό 1910 καί πέθανε τδ 1963. Ήταν βοσκός, 
άσκησε δμως μέ επιτυχία καί τδ επάγγελμα τοΰ ποιητάρη.

ΚΓΡΙΑΚΟΣ ΣΤΓΑΙΑΝΟΓ

Γεννήθηκε στην ’Άχνα τδ 1893 καί πέθανε τδ 1958. Άσχολεϊτο μέ τη γεωργία καί 
τη κτηνοτροφία. Ή ανομβρία τοΰ 1931 καί ή φτώχια πού ακολούθησε τδν άνάγκα- 
σε νά γίνει ποιητάρης.

άβάτζ'η, ή = ή σκάφη τού μύλου.
αγγρίζουμαι = δυσαρεστούμαι, ερεθίζομαι, θυμώνω (<άγριος).
άγκανίζω = γκαρίζω (<άρχ. όγκώμαι).
άλα τρέ = αγορά τρίτη (<ίταλ. alla tre).
άμπούστα, ή = μέτρο χωρητικότητας των σιτηρών πού ΐσοδυναμεΐ με τό Vï τοΰ κιλού 

(<ίταλ. busta).
άνεδρία, ή = ή έλλειψη νερού, ανομβρία.
άντρόσ'ιν, τό = πέτρα πού βάζουν μπροστά καί πίσω άπό τούς τροχούς των τροχοφόρων 

γιά νά μή κυλούν ( <άντιτρόχιον).
άνυπόλητος, ό = ξυπόλητος.
άξαμώννω = μετρώ μέ την πήχη, έξετάζω, συγκρίνω τό μέγεθος αντικειμένου (<άξαμος 

<λατ. examen).
άπέντιστος, ό = αύτός πού δέν έχτιμάται ( <ά στερ. + τουρκ. begenmek).
άποτάδα, ή = δίψα (<στερ. + ποτ-άδα).
οπτόχη, ή = διχτυωτός θύλακος μέ τον όποιο παγίδευαν ακρίδες (<ύπέχω).
άππωμαν, τό = θάρρος, παραχάδεμα (<άρχ. άπωθώ).
άρκάτζ'ιν, τό = ρυάκι, αυλάκι (<'ρύαξ).
άρκοτταμακκέρης, ό = ό υπερβολικά φιλάργυρος (τουρκ. tamahkâr).
βάζω = βοώ (<6αβάζω, Ήσύχ.).
βολίτζ'ιν, τό = δοκάρι τής στέγης (<γαλλ. volige).
βουννισμός, ό = ήχος, θόρυβος (<βουννίζω = ρίχνω κάτι <δινέω).
βούρνα, ή — γούρνα.
βρίσσω = σιωπώ (<άρχ. φρίττω).
γιωρκώ = παράγω (γιά τά σιτηρά) (<γεωργώ).
γομάριν, τό = φορτίο πού μπορεί νά μεταφέρει στή ράχη του ένα ζώο.
ζάβαλλε = κρίμα, καημένε μου (<τουρκ. zavalli).
ζαπουννίκιν, τό = αδυναμία, στενοχώρια, μτφ. πείνα (<τουρκ. zebun).
ζαττίν = είτε έτσι είτε αλλιώς (<τουρκ. zatî).
ζιμπούνιν, τό = γιλέκο (<ένετ. zipon).
ζίφφος, ό = άχρηστος, μάταιος, μτφ. τίποτε (<τουρκ. zifos).
ζουρκόν, τό = άκαθαρσία.
ζύα-μόνα = μονά ζυγά.
ζοντάκρα, ή = τανάλια, δοντάγρα, πού άπό τό άρχ. όδοντάγρα.
θεμωνιά, ή = θημωνιά, σωρός καλαμών σιταριού, άχύρου.
καζάς, ό = διοικητική περιφέρεια, έπαρχία (<τουρκ. kaza).
καλαθουρίν, τό = μικρό καλάθι.
καλανκιά, ή (καί κατατζ'ιά) = τό νοικοκυριό, (ρ. καταγγειάζω = ταχτοποιώ αγγεία).
καράριν, τό = κανονικό δριο (<τουρκ. karar).
κασαπάς, ό = πόλη (<τουρκ. kasaba).
κκουλάφιν, τό = κολακεία (<τουρκ. gilâf).
κορτζής, ό = ύπάλληλος πού σφράγιζε τά σιτηρά στο άλώνι, μέχρι που νά έλθει ό είσπρά- 

χτορας νά πάρει τή δεκάτη (<τουρκ. kol-cu).
κόσσ'ινον, τό = κόσκινο.
κουκωμένα ένν. κτήματα = χαλίτικα χωράφια (<κούκος).
κουλλουπά = ψιλοβρέχει.
κούτζ'ουλα = μόλις καί μετά δυσκολίας (<τουρκ. güç Ile).

° Άποδελτιώνονται οί χαρακτηριστικότερες μόνο λέξεις.
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κρέϊτον, τό = πίστωση, εμπιστοσύνη ( <ίταλ. credito).
κρούζω = άναφλέγω, μτφ. δαγκάνω, γιά τά φίδια (<άρχ. κρούω).
λαμνίζω = ξεκινώ (<άρχ. έλαύνω).
λαώννω = φυγαδεύω, ερεθίζω (<ούσ. λαβή).
λιχάρκα, τά = μυλόπετρες.
μάλιν, τό = περιουσία, κτήμα (<τουρκ. mal).
μίσ'ι = πρόσφυμα πού σημαίνει υπόθεση (<τουρκ. mi§ ή mi§ ή mu§).
μισία, ή = μίσος.
μουτίρης, ό = κυβερνητικός άξιωματούχος (<τουρκ. müdür).
νακκουρίν = ένα κομμάτι (<φρ. έναν κουρίν).
νισκιά, ή = εστία, τζάκι (<άρχ. εστία).
ξεχαστιασμένος, ό = ντροπιασμένος (<άρχ. χάσκω).
παρτίν, τό = μέρος, κομμάτι, μερίδιο.
’πσσπάζω = ελευθερώνω, γλιτώνω κάποιο άπό τά χέρια άλλου ( <άποσπάω-ώ ).
πιντώννω = ένώνω, συνδέω (<γαλλ. pinte).
’ποταυρίζω = απλώνω τό χέρι γιά νά δώσω ή να πάρω κάτι (<άπό + ταύρος).
’ποτζ'ιαλάρω = σταματώ, σιγώ, ησυχάζω.
πουρκιτζ'ή = τό έπάγγελμα τού «πουρκοΰ» = βοηθός χτίστη (<ύπουργέω-ώ).
ππούλλιν, τό = γραμματόσημο (<τουρκ. pul).
πυρά, ή = ζέστη (<πύρ).
ρήση, ρέσιμο και ρησ'ιώνας = τό αυλάκι πού δημιουργεί τό πέρασμα τού νερού, παραύλα- 

κο, ποταμάκι (<ρέσσω <άρχ. ρήσσω).
ρκώννομαι = χρεώνομαι.
ρόβιν, τό = τό φυτό δροβος, vicia ervillia, (<δροβος).
ροθέσιν, τό = πέτρα πού χρησιμοποιείται σά σύνορο, σύνορο ( <οροθέσιον).
σάζουμαι = έτοιμάζομαι, μτφ. περνώ καλά (<μσν. ισάζω).
σαρκά, ή = μικρή σκούπα (<σαριά).
σασ'αρισμένος = σαστισμένος, βιαστικός (<τουρκ. ça?ir-mak).
σικκίρτιση, ή = στενοχώρια (<τουρκ. sikil-mak).
σικουέστρο, τό = άναγκαστική πώληση (<ΐταλ. séquestre).
σκοντολογιά, ή = κοντολογίς, σύντομα (<κοντός-λόγος).
σουξουλώ = ενεργώ έναντίον κάποιου ύπουλα, έρεθίζω κάποιο εναντίον άλλου ϋπουλα.
τααντώ = άντέχω, ύπομένω (<τουρκ. dayan-mak).
ταπισόν = άπό πίσω, κατόπιν, έπειτα.
τίτσιρος, ό = ολόγυμνος (<άρχ. τιτθίον).
τουλεττισμένος, ό = συνηθισμένος, μτφ. κουρδισμένος (<τουρκ. tulûti).
τσάκρα, ή = παγίδα (<μσν. γαλλ. chancre ή cafcre).
τσ άρκιν, τό = τροχός, σιδερένιο περιτύλιγμα βαρελιού, λαιμητόμος (<τουρκ. çark).
τσιλλώ = πιέζω, πατώ (<άρχ. τίλλω;).
τταμίνιν, τό = ύπολογισμός, συμπέρασμα (<τουρκ. tahmin).
φάλια, ή = όπη τού τουφεκιού δπου τοποθετείται τό καψούλι.
φασούλα, ή = δρεπάνι (<γαλλ. faucille ή ίταλ. falciuola).
φεκκίριν, τό = σκέψη, οπενοχώρια, λύπη (<τουρκ. flkir).
φτανά, τά (ένν. χωράφια) = άγονα, λεπτά (<άρχ. πτανός).
χάκκιν, τό = δίκαιο (<τουρκ. hak).
χάπια, ή = κούμνα, πήλινο δηλ. άγγείο δπου φύλαγαν τά χαλλούμια ή τό γάλα.
χολέτρα, ή = υδρορροή (<χολέρα).
χουζουλέ = προσόν, γνώση (<τουρκ. husul).

Τό βιβλίο αύτό τυπώθηκε 

τον ’Ιούλη τού 1979 

σέ 1000 αντίτυπα 
στα καλλιτεχνικά τυπογραφεία 

«B IΟΛΑΡΗ» 

Τηλ. 72499 
Λευκωσία.
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'Ο Δρ. Κ. Γ. Γιαγκουλλής, συγ
γραφέας τοϋ βιβλίου αύτοΰ, γεννήθη
κε ατό Γερόλακκο τό 1943. Το 1962 
άποφοίτησε από το Παγκύπριο Γυμνά
σιο Άρρένων—Κόκκου. Σπούδασε φι
λολογία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί
κης. Μετά άπό τη στρατιωτική του θη
τεία, δίδαξε σέ διάφορα Γυμνάσια τής 
ύπαίθρου. Στη συνέχεια ξαναπήγε στη 
Θεσσαλονίκη (1974), δπου άναγορεύ- 
τηκε διδάκτορας τής φιλοσοφίας 
(1977) και έπέστρεψε στην Κύπρο, 
δπου εργάζεται ώς καθηγητής.

'Ο συγγραφέας δημοσίεψε ώς τώ
ρα αρκετές μελέτες γύρω άπο την κυ
πριακή λαϊκή λογοτεχνία. Έχτδς άπδ 
τήν επιμέλεια και έκδοση 12 τόμων μέ 
έργα Κυπρίων λαϊκών ποιητών, κυκλο
φόρησε και τά παρακάτω βιβλία:

'Ο ποιητάρης Γ. Κροκότσης
(1969)

Oi ποιητάρηδες τής Κύπρου
(1976).

Νέα Ελληνικά ΓΖ τάξης Γυμνα
σίου (1977).

Ή τεχνική τοϋ ποιητάρικου δίστι
χου (1978).

ΤΙΜΗ £1.-
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