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ο ποιητής Ιωάννης Περδίος 
της Ανθής Πέτσα-Σαββίδου 

Η Κύπρος μας που στέναζε τόσους αιώνες σκflάβα 

κι αιμάτωναν τα χέρια τπς τόσα δεσμά βαρειά, 

απ' τπν ψυχn τnς έχυσε τnν όμορφn τnς !Ιάβα 

κι άνοιξε δρόμο φωτεινό να δn τnν Λευτεριά! 

Σε κάθε πόfln και χωριό n !Ιάβα τnς ξαπflώνει 
σκflαβιάς να flυώσουν σίδερα και να ξεσκflαβωθιi 

και 'στους ανέμους που φυσούν n Φflόγα τnς φουντώνει 
και Φflέγεται 'στnς Μάνας τnς τους κόρφους να ριφeπι 

Ας έflθουν όσοι flέγανε τnν Κύπρο μας Τσιwάνα 

και τnν πflαστογραφούσανε χωρίς καμμιά νrροπn, 

να δούν κι αυτοί πώς καίγεται για τn γflυκειά τnς Μάνα 

κι n γflώσσα τους να ρουφnχθn πριν σύρριζα κοπn! 

Ένα ποίημα που έγινε τραγούδι και χιλιοτραγουδήθηκε από το στόμα του κάθε 

Ελληνοκύπριου τα δύσκολα εκείνα χρόνια του 55-59 κσι υπήρξε «το μεγαλυνά
ριο και η παραμυθία του κυπριακού αλυτρωτισμού ως την εποχή του αγώνα της 

ΕΟί<Αιι. Βούιζε τότε το Σαράγειο, όταν όλοι οι Κυθρεώτες μαζεμένοι είτε στην 
πλατεία του είτε στο Σύλλογο συνεπαρμένοι από τον άνισο αγώνα με τον άγγλο 

aποικιοκράτη το τραγουδούσαμε με εθνική υπερηφάνεια. Οι στίχοι του βρίσκο

νταν στο στόμα μας σε κάθε εκδήλωση. 

Το τραγουδούσαμε σε κάθε χαρά μας και μας συνόδευε ακόμα και στις λιγοστές 

τότε εκδρομές και στους «περιπάτους» που σκολιαρόπαιδα του δημοτικού πραγ

ματοποιούσαμε. Και ήταν για μας ένα είδος «αντίστασης» στα μέτρα της ηλικίας 

μας, ήταν ο δικός μας αγώνας ενάντια στους Άγγλους κατακτητές. Και κορδώνα

με σαν στολισμένα παγώνια ... 
Δεν ξέραμε όμως πως αυτό το ποίημα ήταν γραμμένο από τον Ιωάννη Περδίο, 

τον Λευκωσιάτη ποιητή που είλκε την καταγωγή του από την Κυθρέα και που 

έκαμε περήφανη όλη την Κύπρο με το έργο που άφησε στην περίοδο της σχετι

κά σύντομης αλλά μεστής ζωής του. 

ο Ιωάννης Περδίος γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1881 και η οικογένεια του ζούσε 
στον Άγιο κασσιανό. ο Περδίος, που ήταν πλούσιος, άρχοντας της Χώρας, έμενε 

κοντά στο τείχος, που είναι τώρα το σωματείο ορφέας, στην ενορία του Αγίου 

κασσιανού. 
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Ανατρέχοντας στο γενεαλογικό δέντρο τ:nς οικογένειας nερδίοu βρίσκουμε nως 

ο πατέρας του noιnτn. Χατ:ζnΠαναγιώτnς nερδίος. ήταν γιός του Κuθρεώτn 

χατζnΜιχαήλ nερδίοu. ο χατζnμιχαnλ nερδfος εfχε αδελφό τον Toouλn nερδfο 

που ζούσε στnν Κuθρέα στnν ενορία του Αγίου Γεωργίου. ο ΤτοουλrΊς ο Περδίος 

έκαμε τέσσερα nωδιά. Tn Μαρfτσα <Κολιού). τnv Ξενού που rιαντρεύτnκε στο 
Βουνό τnς Κερύνειας, τον Νικολή. <τον Πελό σύζυγο τ:nς Αναστασίας> και τον 

Κύπρο nou πήγε στnν Αμερική'1 . ο Κυθρεώτnς ΧατζnμιχαrΊλ Περδfος <αρ. 32 στn 
φωτογραφία σ. 41>. παντρεύτηκε στn Λευκωσία τnv Ευφροσύνη <ΧατζnΦροσκαλ
λούJ <αρ. 31} και έκαμαν τους ΧατζnΕιρnνn ιαρ. 33), Χατζnnαναγιώτn <αρ. 25>. 
Αννικού <Κωνσταντή Κωνσταντινίδη> ιαρ. 34J. Χρuσταλλού ιχρ. 

Κλόκκαρn> <αρ. 30> και Χρίστο <αρ. 17). ο πατέρας του noιn
tή, ΧατζnΠαναγιώτnς nερδίος εfχε ακόμα ένα γιο. τον 

Οδυσσέα nερδίο, ιαρ. 16) nou ζούσε στο Κάϊρο και μιά 
κόρn, τn Μαρία <Λεωνίδα nauλfδn> (αρ. 13J2. 

ο Ιωάννης Περδίος <αρ. 17J, ο nοιnτnς που συγκινού
σε το κυπριακό κοινό με τα ποιήματά του, πέθανε το 

1930 αφήνοντας πίσω του πλούσιο έργο. Για τ:ο έργο 
του ποιητή θα αΦnσοuμε να μιλήσει ο ακαδημαϊκός 

Πέτρος nanαnoλuβfou3: 

Από τον Οκrr.δβριο του 1911 μέχρι fffγouς μnνες πριν 
από το θάνατο του εξέδιδε σrn Λευκωσία rn δεκα
πενθtιμερn σατιρικn εφnμερίδα ιιΜaσrίγιονπ, με 

τιrffo ιιδυο φορaις τον μtivo κροτanίζει και πότε πίπτει 

κaυστικόν και Ί:χσvτας πρότυπο τον 

αθnναί'κό ιιΡωμnόιι, n r:aκrικt'i σrιifln εnικαιρόρnrας του 

{(Μαστιγίου» ιirav σε μορφtι εμμέrρων διαffόγων των ιιΣουριi ΚΙ Αριστοφάνn και 

του ξεναγού τους rιάννn» fΠερδfουι Ακόμn και n nμερομnνfα γραφόταν εμμέ-
τ:ρως. Του πρώτου Φύfiffoυ l31- 1911i: ιιΜnνός Οκrώβρn rριακοστn και nρώτn 
Ι κι όfiot σαnέπι πίνουμε στου Ι ένδεκα και χίflιο κι εννιακόσια Ι και 
ωις τ:σέπaις μας κυττούμε δίχως γρόσια.» 

Το ιιΜaστίγιονιι έγραψε ιστορία στον σατιρικό τύπο. Ο Περδίος σατίριζε σκflnρά 

τους δικnγόρους, r:συς σε σκάνδαflα κflnρικοιJς, τα κόμματα, 

τους εκπαιδευτικούς, τις γυναΙκες που ακοflουθούσαν τις επιταγές rnς μόδας. 

1. Γιάννn μου», τ. Α'. σο. 32-33. 
2. Ηλεκτpονικri Μάριου Zaμnaκlδn, δισεγγονού τnς Μαpίτσα nεpδlou 

Κολιού, με τον Ελλnνοαμεpικαvό Αιμfλιο Ανtωνιάδn, εγγονό τnς Χpuστάλλούc; nεpδίοu 

Κλόκκαρrι. 

3. Άρθρο του στnν εφnμερfδα «Ο Φιλελεύθεpος», 23.10.2010. 
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κατ' εξοχnν πατριωτικός ποιnτnς χρnσιμοποιούσε τακrικά στα ποιnματα και στα 

μεγαfiοϊδεατικά του οράματα τις μορφές του Μαρμαρωμένου Βασιfiιά, του 

Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και του Χριστόδουfiου Σώζου. Από το πfinθος των 

πατριωτικών του ποιnμάτων το πιο δnμοφιfiές αποδείχθπκε «Η fiά(Jα τnς 

Κύπρου», με τους στίχους ιιΗ Κύπρος μας που στέναζε τόσους αιώνες σκfiά(3α», 

το μεγαfiυνάριο και π παραμυθία του κυπριακού αfiυrρωτισμού ώς τnν εποχn του 

αγώνα τnς ΕΟΚΑ. Από τα υπόfiοιπα του ποιnματα, που ακούγονταν συχνά σε 

εθνικές, σχοfiικές και τοπικές γιορτές, πασίγνωστο nταν και το σπαρακτικό 

ιιΤυΦ!iός ορφανός», που αποτυπώνει τnν κοινωνικn αναfiγnσία τnς εποχnς. 

Εκτιμώντας την προσφορά και το έργο του. το τότε Ελληνικό Εκπαιδευτικό Συμ

βούλιο ,αποφάσισε τη συγκρότηση ενός βιβλίου με απάνθισμα από τα διάφορα 

έργα του ποιητή για να χρησιμοποιηθεί στα κυπριακά σχολεία. το βιβλίο εκδόθηκε 

το 1931 με τίτλο <<Νέα Σχολική Μούσα>> ({προς χρήσιν των δημοτικών και αστικών 
σχολείων αμφοτέρων των φύλων~~. «Είμεθα (3έ(3αιοι», γράφει στην εισαγωγή της 

έκδοσης του 1931 ο Λο'fζος Φιλίπηου. «ότι οι Φίfiοι διδάσκαfiοι με θερμόν ζnfioν και 
ιερόν ενeουσιασμόν θα φέρωσι τας απαfiάς ψυχάς των μαθπτών των εις επαφnν 

προς τnν φρονπματιστικnν ποίnσιν του Φfiογερού Κυπρίου ποιπτού». 

Το περιοδικό Ακτή στη σειρά <<Ελληνομνήμωνιι με αριθμό 15 και με εισαγωγή του 
Νίκου ΟρΦανίδη που όπως αναφέρει και ο ίδιος, κυκλοφόρησε τη Νέα Σχολική 

Μούσα του Ιωάννου Περδίου επαναφέροντας στην κυκλοφορία αλλά και κεντρί
ζοντας τη μνήμη μας με μια ποίηση εθνική και μια λογοτεχνία που εξέφραζε τους 

πόθους και τους καημούς του αλύτρωτης ελληνικής μικρής μας πατρίδας. Προ

λογίζοντας την πιο πάνω ({αναστατική» όπως την χαρακτηρίζει ο Νίκος Ορφανίδης 

έκδοση. ο ίδιος γράφει: «Ο ποιnτnς Ιωάwπς Περδίος υπnρξε nσσων ποιπτnς τnς 

κυπριακnς περιφέρειας. Ένας ποιnτnς που κινnθnκε στους άξονες τnς fiογοτε- .~ 
χνίας τnς Κύπρου των χρόνων εκείνων, στις αρχές του 20ού αιώνος. Ποίnσn εθνι- ι 

κn, θούριοι, μεγαfiόστομπ ποίrΊσn, κατ' απομίμnσn τnς επικnς ποίnσnς του Βαfiα

ωρίτn, αfifiά και σατιρικn, κοινωνικn κατά τα πρότυπα του Γεωργίου Σουρn, στον 

οποίο μαθnτεύει.» 

ο ποιητής Ιωάννης Περδίος παρ· ότι σατίριζε με τους στίχους του προσωπικότη

τες και καταστάσεις της εποχής του. διέθετε ήπιο χαρακτήρα και φυσική ευγέ

νεια που επέτρεπαν να είναι πάντοτε αγαπητός σε όλους. Γράφει νι αυτόν ο 

Άντης Περνάρης: «Μετά τον Λιπέρτπ, δεν (3ρίσκεται άfifioς ποιnτnς στπν Κύπρο 

που νάχε τπν αγάπn των συμπατριωτών του σε τόσο μεγάfiο (3αθμό όσο ο ευγε

νικώτατος Περδίος, και δεν θα finσμονnσω ποτέ τnν εικόνα που παρουσίαζε π 

Λευκωσία τnν πμέρα του θανάτου του. Δεν είναι σχnμα fiόγου το ότι οfiωνών τα 
μάτια δάκρυζαν, κι αfinθινό προσκύνπμα έγινε το fiείψανό του στnν εκκfinσία 

του αγίου κασσιανού, τπν πμέρα τnς κnδείας.» (Αναδρομές, Λευκωσία 1980, σ. 
80). 



1. Ελένη Κωνσταντινίδη, σύζυγος Σάββας Κυρια-
κίδης, αδερφή rιαξn κλn. 

2. Αντιγόνη Περδίου. κόρη γένος nερδίων 
3. Μιχάλης ΚωνσταντΙνίδης ΓΙΑΞΗΣ 
4. Κώστας Α. Κωνσταντινίδης, σύζυγος Καλλιό

πης Πεpδfου 
5. Καλλιόπη nερδίου 
6. Θεόδωρος Κωνσταντινίδnς, αδελφός rιaξr'i, 

Πίnη. Ελένnς, Θεόδωρος 
7. Φοίβη Κωνστaντινfδοu. σύζυγος Αντώνη 

Κλόκκαρn 
8. Κόκος Κλόκκαρnς. γιός Αντώνη Κλόκκαρη 
9. Αντώνης Κλόκκαρης 

10. Μαρfτσα Κλόκκαρη, αδελφή Α. Κλόκκαρn 
11. Χριστόφορος, άνδρας Θεοδώρας Κωνσταντι-

νίδοu, αδελφή Γιαξr'i κλn. 
12. Φρόσω nερδiοu, σύζυγος Γεωργίου Γαλανfδn 
13. _Μ.αι;>ή Πει;>δfοl!. σύζυγος Λεωνίδα nαυλίδn 
14. Χαρίκλεια Πεpδίοu, xaτζnxpnστou ΧριστοΦίδn 
15.[RrvvnςnερlHQci~QΙnτnςn 
16. Οδυσσέας.Ι!§ρ~JQ.ς 
17. Χρίστος nεpδfoc 
18. Μαρούλλα, κόρn τnς Θεοδ. & Χριστόφορου 
19. Διαμόντω. κόρη της Θεοδώρας & ΧριστόΦο

pοu, σύζυγος Αντ. Λοϊζίδη 
20. Κώστας ΓρnγορΙάδnς, σύζυγος Χατζηνούς 
21. Χατζηνού Γρnγοριόδοu, κόρη Χατζnειρnνης, 

γένος Κλόκκαρn 
22. Γεώργιος Δnμnτριάδnc;, σύζυγος Ελενίτσας, 

αδελφή Κλόκκαρn 

23. Θεοδώρα Κωνσταντινίδοu. σύζυγος Χριστό
φορου. αδελΦn rιαξή κλπ. 
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24. Ελενίτσα Κλόκκαρn, σύζυγος Γεωργίου Δημn
τpιάδn, αδελφn Κλόκκαρn 

25. Χατζηnαναγιώτnς Περδίος, αδελφός Χρυσταλ
λούς Κλόκκ~--

26. Αvνικού Χατζnnαναγιώτn Περδίοu 
27. Φοfβος Κωνσταντινίδης, γιός του Κώστα & 

Καλλιόnnς 

28. Αντpομάχn Κωνσταντινίδοu, κόpn του Κώστα 
& Καλλιόπης, σύζυγος Βίας Μαρκίδης 

29. Χριστοφnς Κλόκκαpnς, πατέρας Κλοκκαρέων 
30. Χρυσφλλού Χρ. Κλό~η. γένος Περδίων. 

μητέρα Κλοκκαρέων 

31. ΧaτζηΦQQσκού Χατζnμιχαήλ, μητέρα Χρu
σταλλούς Κλόκκαρη 

32. Χατζnμιχαnλ, πατέρας Χρυστaλλούς Κλόκκα
pn, το γένος nερδίων 

33. ~g_τζηε!Q!iy_Q" αδελφή Χρuστ. Κλόκκαρn 
34. Αννικού, αδελφή Χρυσταλλούς Κλόκκαρn, 

μητέρα rιαξn, Θεόδωρου κλπ. 

35. Κωνσταντής Κωνατaντινίδnς σύζυγος Αννι
κούς, πατέρας rιαξr'ί κλπ. 

36. Euτέpnn !Πέnα> Δnμnτριάδn, κόpn Ελενfτσας 
Κλόκκαρn 

37. Φρόσα Κλόκκαpn, αδελΦr'ί Αντ. Κλόκκαρη, 
σύζυγος Πολύβιος ΛΟ'iζίδnς 

38. Καλλιόπη Δημητριάδου, κόρη Ελενfτσας και 
Γεωργίου Δnμnτριάδη 

39. Πίηης Κωνσταντινίδης. αδελφός rιαξn, Θεό
δωρου. Ελένης, Θεοδώρας 

40. Ρένος Κλόκκαρης γιός Αντώνη Κλόκκαρn 
(φωτογραφία και πfinροφορfες από Αγνrί ΙωαννίδουJ 


