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ΟΠΟΣ ΜΑΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΑΠΟ 1ΉΝ ΕΛΛΗΝ IKH 
::εΥΜΠΡQΤΕΥΟΥ:tΑ: . ·. 

τραγούδι αlώνωv 

ΟΙ ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ ΤΗΣ ΚΥΘΡΕΑΣ 
τοu λαοϋ τfiς Κύπρου. Ή iστορiο. καl ή nαρόδοοn. 
'A.φnynσn νιά τnν aνωνιιdδf\ nορεία τnς."' 

πα:ραχrιάζει άνέκα€Ιειν .ιιav 

λοyοτ.εχ;ν;κfι τάση. Μέου στΟ: 

δvvο:τοτfΙηΛJΙJ 1ής 

προι:Υφέ,ρει μι.αv έξέλιξη, •ό-

'fJ'O στο πνεϊιμα, δσο καΙ ση'ι.v e.κφ;χrση, 

·πο"J έηΙτιιJπι:,._:,σιάζει< Καi τΟ πιΟ !διαi~rερο 

σ~ι·οη:χε!ο έκε1:νο τrοο τηpοοcδiδει ηΊιν §εχω

ΙΡΙΟ:nl όντότιγrα μό: κα1 ηΊv ταuτότη:τα σηΊv 

:κ,Jπριακη λ.οyοτεχιvία, είrοι το δl.σψό της, 

ό της, μι); τC.v τόπο καΙ τοι)ς 

ο~ρώτrοuς τfiς κ ίιerrpov' 

·ι Cl"wς γιιό: το λόγο αό·η:)'V διαδά:ζετα:ι 

με κοοπ>:α 01\!'fκίνηση 6 γ,ρα:πτ(χ; κα1 εντu. 

πος λόγος τijς K&rrpou. Σwδέει τόσο τrολu 

ri}v ψι')(i) o·OIJ λαοΟ της μ€ τη ζωη τοu vη

σιw, η'1ν ίστοιpiα καΙ ττlιv τrαρ&δο:ση πσC• 

ε1vαι έcιτόμειvο να τι·r.ιοιωλε! O"rov Cwαγvώστη 

S<εi'vo το αlσθι1μ.ο: τής ηΊ 

ζωιi) ποu ό:πο το άτομο ό:τιλώνεται στο ο{ι_ 

.vo..\o, ό:r!'ο ,-,η σημε,!)ινiι ymιO: .στryv ,-εp.,-

σμέιvη., O.erro το Πtlιp01' ο•τό μ.έλλοv. ΚαΙ 

τοιfτο είlliαι το στοιχείο τrο\1 πα,ρέχι;ι 

το ξεχωρισ'Ίο vόημ.ο: o'f1iΊ σιιvέχεια τf\ς ζωij::;. 

'Όλες αύrΕ:ς οί θα wε-ράσαιν O!)(>e •• 

δΟν αUθόρμηrτα ά-πο το vov -rov άvαγvώστη 
πο•) &α δια6ά:σε·ι κό:η σάν !σταρlα •καΙ σζw 

πεζ.οcράγοuSο ποο l!:ypv..xφε δ Πέ;ψος Σ.τv

λι{JΙVW, δ λεπταίmΞιητσς σUτΟς Κίiτηρηος λο. 

μi: ..,[τλο: <~:Οί Κυ-

Κ<tτέχε-ται roro τοv έ1rί6οολα εlσΙ6ολέα 
Ο<ή.μι:φα ή Κvθpέο:. "Ομως ή σει.ρΟ: τt;'w vε. 

,pόμιJλώw της ε!ιιιαι αότη τούτη ή άνι,.rτόpηση 

τα ·rro· 
k:αt εr~χι 

τn;U π;;>ΏΙXt.{fr;ιt:'i 6λόιi:ιι~α R<χ! ·μ~r'J,Y •• xrrό: 

σταμα'rt]Jμό, δ!χ·ω•c; τη 

καΙ ,.~ν αλεuιpι:ψv •. 

λων~. "Ειοι ~ριχiζει μι.ό; ά.φiιγηση ά:πό η)v 

αύy.η Άπ.ο 1ότε ποο 6 &v
trcλιrrιqiμiivoς, 

tn<A.I\J'JJ<'f'n<' 'άλ. 

Krx1 εi'I'O:t 

κ~κ;-φί}, 

&πcυ ιmάρχοrVΙy τα πρώτα δείγ.μα;τα τιw 

τες 

αι~aρώ1ϊου» .. 

'''ύτοι.ι. Σόw w στ&. 

μι&. μαρτuρiα μσvα!δ:κή, -π;οο δ κ. Σ1'..ιiJ,ιι;πJtιίi 

l"i'] συσ;χιz:;ίζει -rόσο σt!)Ιi!<ι•νητο<a μt τη,. \_ 
στο,ρiα iώ 

</'ΊE"rJJG(ξ 

κ'Χ τηρ!·ν d:rτo 

λοφα~σ~i~ς· 

* Το ση,μ.είωμα ποι} παρατίθεται δη·μοσιεmηκε σόι·v 6•ΙΙΙ3λιοκ:pιηκ,Ο 

λuγ!pαψημέlvη έκδοση τοΟ Πέ:rρ.οv Στvλιανοu <<Οί νepόμvλσι· της 

ρετο λοyοτ~χrηκό σvν~Ρ')'1ό:τη Χ.Λ. ( = Xipfj•στo Λα:μ:rοριινδ) 

·γιa τfιv ηο

Κ v&pέας» &!το τον 

ι\Jφημ.φίδας -τής Θεσ:σα-

19'78, ο·. 2. λωfιο:ηις «Μm<ι::δον(<Χ» σ'Ί'iιv της τw Σα656ποv, 4 

ι_ 



τιi\ς bπ~ίαι; ξl!διτtλώlιειταr, ή σ~ y~ι
κή ίζfJiiOΠ'bλ}, της ~Uθi;;tt:xς, kb:t 5ιιτ~ρα 
trr\X .~α 1'Οίι όρίζοντα ή σημεριΜΙ) τr,pω
τειJοvσα 1·οΟ vησιοο, ιαι1 v' άτrαιvτήσω τέτοι

cΝς ψι~ς άlκόμα κα1 στi'ιιν έπιφάivε:α 
τοΟ tδάlφόιις. Με,pο:κdVς, μδλιΟτci, έf)(ci τήν 
εότιJ.χιστμέm) σκέψη, .-iw π,ρόiίοιά, fJN θέiε, 
~ τ.ου.; φέρω :~\ τ·iι ~ια. νετσι σιΊ

με.pα έχοuμt 1IJv al!n«xιιpί<t ,y(ι τΟΟς μεΑετή

σοιιμε ι<α( VCx τοiις Οtιχψυλάξοvμε σαv άδιά. 

ψωcΗ&' fl:iiμ:ήιpi<x j.Η&ς itO!λύtι)c>ll'l')(; tπi'ΠOII1ηc, 
ι.σfopιfti\ς διdJ5ιpdj.lιflς σι τ'Μr<χ 1'0: ματ~έΛιd 
:χωματα ... > 

'/ltiJIWz. ή διαδρt:ιμη δθν ύποry,pαμμίζειr<χ:, 
δii/1 ~λαμι~ι μovQ\)(n τη μορφή της 

ι<ixi τ8 σfΝα~ji<χτι!Φ 1$11 ΘΙiοιθτrrΙΙCό της 

n~.Ομeιιο ό:πl:ι τ~ 'IJ'6YO '1'1"(11) ~σε 

ή ~η 'f1PG1"t'Ιικi\ lιt'tφία. ΕWι:χι συιιιέ

χειια δ ίοτορικΟς ~. w TW.QV τοιίτοιι, δ. 
λο ~ ιcα1 δόξα, δλο αiσθημα καΙ βαρύ 

~&;. t.δ:ι τδ 1t~ε~ο ~οΟθι .foo ιω
τfιjιξiκ&1 ~.dι/1;, >iUι δ ~ ~ξ 
di~lf);ι &:πa τoVi; ΙΙΘο~ιθ!*dδς 'rρι~ς fflt:; 
κl.ilproς kαι 111/!ΟιΧ~ρεt iHIς 6dli:ιh.; μW\6. 
'lft'fpες τώv άlλιεvpοιμ~ ti\<; ~ιd}(f'lt;; +Γοίι 
.καθως 11pί,δονrαι άπο το ~ρΟ τοΟ Κεφαλό

~. 'YI'OI) φιάίιvετ~ι σΦι vα ~~ να ρέε.ι 
ή kτr..cψία, τ(;)ν al~, λkοε !!:Ι αότες το 
τρι:rγοι)δι τpυς. ET:νqt k τ,ι:αγ~ι "1'!'οίι 
μποpεi καιVb.ας Yix το νοιώσει καΙ να το 

l>'ftv το()ηι
.&mιr&Νει 

το φάσ;y01ιιο -τw εtσβολέα, «Ή έλληνιοτική, 

ή ,ΡιiJΙμαί;κή, ή 6ιuιl;Jιwτwfι ι«ιl οΙ στφvότφες 

πεpίcιδοι τijς lqτqpίαc; τi}ς mχτpί&:ς μας~. 

γ•p&ψει 8 ~. f~~ ~ ~~ άξε. 
&:~<! uι τr; ~· •ιΑ:ϊ ~~. 
Σ+Ις έ&k~ ~<; Mιpi8if\ς ιnttι ~ 
σιδζ ' ~·'(!( i€8'iWιι• τt-
τbιώi\ί ι.-.-

&.rti ~J.- ~'-rifς ... , 
σαν b\1 ~~ 816. ... wm •• ·fca1· ~ 
&;i!)tθιι'+Ις ~ tf#ι ~ ~ ~ 
τοΟ κ~ fqa: μέ ,η μαιφuΙΙή ~f.t~ 
μό)(ωG'Τf Υ~ τΙ'μι ~η ;rfi,ς ,.~··» 

ΘJi.ι1ij\ τ1ι ~~lill ~ *t
~i'Yl-~ ιτηr;. ~.· ··fb.M:I8i; 'ifb • 
Ρι~ ·tt ~.,mt·ifiW ~~'~ 
τlφιa;(~/i:'f •s iη ··Yif~ bi$~1&~, 
trtt6 τl'i ~ι i:JfM1 ~' atro ~ ~ -
1τi~pff ·~ - d 1'ftv lt~ τ~ 8. 
\i!XIi'f"t i<θ1 W ~ ιit1 ΜΙ 'i'l! ,... Mllt 
1itv ψι.ιχή σrrη χώρα ια:χ1 τοος ~·; 

ττ:ι.s. κ•. , .. Υ~.ρ. ~.~ .. ~.···.Δι.·.·.~~;;.. σl}-
μ.ά:δι τw τ~ ' 'Π~ινy.·:φ φ,ρ 

το avr:r~ ,,ίιsτο ' •.· ~ .fiν,'j~~fα 
τd\1 ικq\ ~ ή ρ:Q. ' , j(.(JI SJι.σfl:iiJι 'έκ. 
φρασ>fι της, 

f 

Χ λ. 

ΕΝΑΣ ΒS1ΜΟΣ! Tnc; λεuτεριaς ·.xat ifif; τiμ!\ς ftίi; 

nατρl&ι:Cι. Κ:a\ nόvω ο• άότC.ν οΙ Joltινfe;;. ~J;:Ιι i6. iiδv
τa θuola! 

ΣΟΜΑτΕΙΟ ΕΙ\ΕΥΘεΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 
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