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75 χρόνια από τον θάνατό του 
Σύντομη αναφορά στη ζωή και το έργο του Δημήτρη Λιπέρτη 

του δρα Χρίστου Γ. Αριστείδου

Το 2012 έκλεισαν 75 χρόνια από τον θάνατο του μεγάλου ποιητή της
Κύπρου Δημήτρη Λιπέρτη. Σε απόδοση ελάχιστου από το τεράστιο οφει -
λό μενο χρέος στον κορυφαίο αυτόν ποιητή μας για τη μεγάλη προσφορά
του στην ποίηση και την παιδεία, την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2012
στους δροσόλουστους κήπους του Δημαρχείου Λευκωσίας πραγματο -
ποιή θηκε με μεγάλη επιτυχία «Βραδιά ποίησης υπό Πανσέληνο», που
ήταν αφιερωμένη στον μεγάλο αυτό Βάρδο της Κύπρου. Με αυτό τον
τρόπο τιμήθηκε επάξια και αποδόθηκαν οι οφειλόμενες τιμές σε έναν
από τους μεγαλύτερους ποιητές μας, εκλεκτό εκπαιδευτικό και άξιο
καθόλα τέκνο της Κύπρου με τεράστια προσφορά στην πατρίδα και τον
λαό μας. Η εκδήλωση, ενταγμένη στην Κυπριακή Προεδρία της Ευρω -
παϊ κής Ένω σης, διοργανώθηκε από το Κοινωφελές Επιστημονικό και
Πολιτιστικό ίδρυμα «Φώτος Φωτιάδης» και την Πολιτιστική Κίνηση
Γεροσκήπου, σε συνεργα σία με τον Δήμο Λευκωσίας και το Υπουργείο
Παι δείας και Πολι τι σμού και τελούσε υπό την αιγίδα του Δημάρχου Λευ -
 κω σίας και του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού. 

Το πλούσιο πρόγραμμα της πολιτιστικής αυτής βραδιάς, που διακρι -
νό ταν για το υψηλής ποιότητας πολιτιστικό περιεχόμενό της, περιλάμβα -
νε προσφώνηση από τον δρα Φώτο Φωτιάδη, πρόεδρο του Κοινωφελούς,
Επιστημονικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης», ο οποίος
μιλώντας για την προσωπικότητα και την τεράστια προσφορά του Δημή -
τρη Λιπέρτη αναφέρθηκε και στην προσωπική γνωριμία του με τον ποιητή,
χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν υπέροχο άνθρωπο, εξαίρετο εκπαιδευτικό
και κορυφαίο ποιητή, χαιρετισμούς από τον Δήμαρχο Λευκωσίας κ. Κων -
στα ντίνο Γιωρκάτζη, τον Δρα Γιώργο Δημοσθένους, υπουργό Παιδείας
και Πολιτισμού, και τη κα Ρούλλα Μαλλή, πρόεδρο της Πολιτιστικής Κί -
νη  σης Γεροσκήπου, που αναφέρθηκαν στη ζωή, το έργο του και τη ση -
μα   ντική συνεισφορά του Δημήτρη Λιπέρτη στην κυπριακή ποίηση,
α  παγ   γελίες ποιημάτων του τιμώμενου ποιητή από τον διάσημο ηθοποιό
και σκηνοθέτη Φώτο Φωτιάδη, καθώς επίσης πλούσιο καλλιτεχνικό πρό -
γραμμα με τραγούδια από στίχους του ποιητή που μελοποίησε ο εξαί -
ρετος μουσικοσυνθέτης Ευαγόρας Καραγιώργης και τραγούδια από
άλ λους γνωστούς τραγουδιστές -τον Κούλη Θεοδώρου, τον Ανδρόνικο
Λευκαρίτη και τη χορωδία του Δήμου Λευκωσίας. Δυο μέρες νωρίτερα,
με πρωτοβουλία του Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης», είχε τελεστεί και τρι -



σάγιο στον τάφο του ποιητή στο Κοιμητήριο των Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης, του οποίου προέστη ο Μητροπολίτης Κερύνειας κ.κ. Χρυσό -
στομος. Μετά το τρισάγιο ακολούθησε σύντομη ομιλία για τη ζωή και το
έργο του ποιητή, με ομιλητή τον δρα Πέτρο Στυλιανού.

Με τη συμπλήρωση 75 χρόνων από τον θάνατο του μεγάλου ποιητή
της Κύπρου κρίνεται χρήσιμη αλλά και επιβεβλημένη μια έστω και πε -
ριεκτι κή αναφορά στη ζωή και το σημαντικό έργο του μεγάλου αυτού
ποιητή της Κύπρου, του οποίου οι στίχοι και τα δυνατά μηνύματα που
αυτοί, παρά τα πολλά χρόνια που πέρασαν από τον θάνατό του, συνε -
χίζουν να εκπέμπουν και να αγγίζουν βαθιά την καρδιά κάθε Έλληνα της
Κύπρου, ιδιαίτερα κατά τη δύσκολη αυτή περίοδο της μακραίωνης και
πολυκύμα ντης ιστορίας της που διέρχεται η μικρή μας πατρίδα.

Η ζωή του ποιητή

Ο Δημήτρης Λιπέρτης γεννήθηκε στα 1866 στη Λάρνακα, με πατέρα Κε -
ρυνιώτικης καταγωγής, τον Θεοφάνη Μιχαηλίδη Λιπέρτη, γιο του Χ΄΄ Μι -
χαήλη Λιπερτά, από τη Θέρμια της Κερύνειας και μητέρα την Κο κωνού
Μοδινού που καταγόταν από το χωριό Βάσα Κοιλανίου της Λεμεσού. Ο
πατέρας του Θεοφάνης Μιχαηλίδης Λιπέρτης καθώς και ο αδελ φός του
Θεο φάνη, Χατζηγιώργης Μιχαηλίδης, θείος του Δημήτρη Λιπέρτη, γεν νή -
θηκαν στη Θέρμια, αλλά τελικά εκεί έμεινε μόνο ο Χα τζηγιώργης, ο οποίος
έκτισε και το διώροφο σπίτι, το γνωστό ως «σπίτι του Λιπέρτη». Στο σπίτι
αυτό συνήθιζε να μένει ο ποιητής, όταν επισκε πτό ταν τη Θέρ μια, παρόλο
ότι είχε άλλο ιδιόκτητο σπίτι στο ίδιο χωριό. Ο θείος του Δη μήτρη Λιπέρτη
Χατζηγιώργης ήταν ο κτήτορας της εκ κλησίας της Θέρ  μιας, καθώς και της
εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στην Πάνω Κε ρύνεια, σύμφωνα με τις
επιγραφές που βρίσκονται ακόμη στην εκκλησία αυτή. Στη Θέρμια η οι -
κογένεια Λιπέρτη διατηρούσε δυο σπίτια και με γά λη κτηματική περιουσία.
Στο σπίτι του Λιπέρτη στη Θέρμια, μέχρι τη δεκα ετία του 1930 διασωζόταν
ημικατεστραμένο το οικογενεια κό τους οικόσημο.

Ο πατέρας του Λιπέρτη όταν ήταν μικρός βρισκόταν υπό την προστασία
του συγγενούς του Χατζηδημητράκη Λιπέρτη, που ήταν επίσης έμπορος,
και της συζύγου του Ταρσίτας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Γιώργου
Μαρ κίδη (1882-1970), (πολιτευτή, λογοτέχνη, φανατικού δημοτικιστή και
ενός από τους αξιολογότερους μελετητές του έργου του Δημήτρη Λιπέρτη),
ο οποίος έγραψε τους προλόγους στις ποιητικές του συλλογές Τζιυπριώ -

τικα Τραούδκια (Α΄, 1923 και Γ΄, 1934), ο Χατζηδημητράκης Λιπέρτης
είχε χρηματίσει και διερμηνέας του Αυστριακού Προξενείου στη Λάρνακα.
Ο Γεώργιος Μαρκίδης μας πληροφορεί ακόμη ότι από κάποιο πιστοποιη -
τικό των επιτρόπων της Εκκλησίας Παναγίας της Ασπροφορούσας στο
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Πέλλαπαϊς, που διασωζόταν μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα, φαίνεται ότι
τα αρχαία κτίρια του χωριού Πέλλαπαϊς (εκκλησία και παλάτι) ήταν
ιδιοκτησία του Χατζημιχαήλ, πάππου του Δημήτρη Λιπέρτη. Όμως την
περιουσία αυτή ο Χατζημιχαήλ Λιπέρτης τη δώρισε στην κοινότητα
Πέλλαπαϊς, γι’ αυτό και το όνομά του για πάρα πολλά χρόνια μνημονευό -
ταν τακτικά στην εκκλησία ως δωρητή. Ο δρ Κ. Χατζηιωάννου, εξάλλου,
δίνει την πληροφορία ότι ο Λιπέρτης είχε επίσημους τίτλους για το Αβ -
βαείο, τους οποίους παραχώρησε στην κοινότητα του Πέλλα-Πάις. Την
πληροφορία αυτή ο Χατζηιωάννου την πήρε από συγγενείς του ποιητή. 

Η οικογένεια του Λιπέρτη, τόσο από τον πατέρα του όσο και από τη
μητέρα του, έχει να επιδείξει αρκετές πολύ γνωστές προσωπικότητες της
Κύπρου κατά τον 19ο αιώνα. Η οικογένεια του πατέρα του περιλάμβανε
εμπόρους, μεγαλοκτηματίες και προκρίτους, ενώ η οικογένεια της μη -
τέρας του είχε στις τάξεις της ανώτερους κληρικούς της μητρόπολης
Κιτίου, όπως τον μητροπολίτη Μελέτιο (1798-1878), τον αρχιμανδρίτη
Με  λέτιο Μοδινό κ.ά. Το 1885, σε ηλικία μικρότερη των είκοσι ετών ο
ποιη τής έμεινε ορφανός από πατέρα και το επόμενο έτος, το 1886, έχασε
και τη μητέρα του και μερικά χρόνια αργότερα τις τρεις αδελφές του,
Δανάη, Ζωή και Ελένη. 

Ο Δημήτρης Λιπέρτης έτυχε εξαιρετικής παιδείας για την εποχή του
και ευτύχησε να έχει ως δασκάλους μια πλειάδα λαμπρών εκπαιδευτι -
κών. Τα πρώτα γράμματα τα διδάχτηκε από τον θείο του εφημέριο του
μητροπολιτικού ναού Σωτήρος της Λάρνακας Χαρίτωνα Μοδινό. Στη
συνέχεια φοίτησε στο «αλληλοδιδακτικόν» σχολείο Λάρνακας (1872-
1878), το οποίο διεύθυναν αξιόλογοι εκπαιδευτικοί της τότε εποχής.
Μετά το δημοτικό σχολείο φοίτησε στην Ελληνική Σχολή Λάρνακας
(1878-1880), η οποία, κατά τα χρόνια εκείνα, ήταν μια από τις πιο ση -
μαντικές σχολές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο.

Στη σχολή αυτή, για τα δεδομένα της εποχής, δίδασκε υψηλής κατάρ -
τισης διδακτικό προσωπικό, στο οποίο κατά τη δεκαετία του 1870 περι -
λαμβάνονταν δυο τελειόφοιτοι του πανεπιστημίου Αθηνών και δυο άλλοι
δάσκαλοι, ένας των γαλλικών και ένας των ιταλικών. Διευθυντής της Ελ -
λη νικής Σχολής Λάρνακας από το 1860 έως το 1880 ήταν ο Χρύσανθος
Ιωαννίδης, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο μετέπειτα μητρο -
πο λί της Κερύνειας (1888-89) και Κιτίου (1889-90). Μεταξύ άλλων είχε
τους ακόλουθους αξιόλογους δασκάλους: τον Θεμιστοκλή Θεοχαρίδη
(δημοσιογράφο, ποιητή, μυθιστοριογράφο και θεατρικό συγγρα φέα), τον
Θεόδουλο Κωνσταντινίδη (γνωστό θεατρικό συγγραφέα και δημοσιο -
γράφο), τον Χρύσανθο Ιωαννίδη (διάκονο μέχρι το 1880 και στη συνέ -
χεια μητροπολίτη Κερύνειας), και τον Διόφαντο Θεμιστοκλέους (δά σκαλο
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των γαλλικών). Τα ελληνικά, αργότερα, κατά την περίοδο 1884-86, ο
Δημήτρης Λιπέρτης τα διδάχτηκε και από τον σπουδαίο ελληνιστή της
εποχής του, γνωστό λόγιο της Λάρνακας και δάσκαλο Ιερώνυμο Βαρ -
λαάμ, ο οποίος ήταν από τις κορυφαίες πνευματικές φυ σιογνωμίες της
εποχής του στην Κύπρο. Προς τιμή του σπουδαίου αυτού δασκάλου του,
ο Λιπέρτης αργότερα αφιέρωσε και την πρώτη του ποιη τική ανθολογία
«Χαλαρωμένη λύρα», την οποία εξέδωσε το 1891.

Το 1880, μετά το τέλος των σπουδών του στην Ελληνική Σχολή Λάρνα -
κας, ο Λιπέρτης πήγε στη Λεμεσό και παρακολούθησε, για ένα μήνα,
μαθήματα κοντά στον γνωστό μεγάλο σχολάρχη Ανδρέα Θεμιστοκλέους,
αδελφό του δασκάλου του Διόφαντου Θεμιστοκλέους και διευθυντή της
Ελληνικής Σχολής Λεμεσού. Απ’ όσα αναφέραμε ο Δημήτρης Λιπέρτης
μέχρι την ηλικία των δεκαπέντε χρόνων είχε πάρει την καλύτερη ανώτερη
μόρφωση που θα μπορούσε κάποιος να αποκτήσει στην Κύπρο, κοντά σε
αναγνωρισμένους και καταξιωμένους δασκάλους. Απόκτησε έτσι την
απαραίτητη υποδομή για ανώτερες σπουδές και για ένα ευοίωνο μέλλον.
Η οικονομική άνεση της οικογένειάς του, και πιθανόν κάποια ενίσχυση
από συγγενείς του, άνοιξαν ακόμα πιο διάπλατα τις πόρτες της μόρφω -
σης για τον Λιπέρτη.

Το επόμενο και πιο ουσιαστικό στάδιο των σπουδών του ήταν η
φοίτησή του στο Αμερικανικό Προτεσταντικό Κολλέγιο στο Ιησουϊτικό
Πανεπιστήμιο της Βηρυτού και στο Αμερικανικό Κολλέγιο Βηρυτού,
όπου παρέμεινε τέσσερα χρόνια (1880-1884) και διδάχθηκε Γαλλικά
στους Ιησουίτες και Αγγλικά στο Αμερικανικό Κολλέγιο.

Με την επιστροφή του στην Κύπρο, σε ηλικία 18 χρόνων, ο Λιπέρτης
ήταν εφοδιασμένος με τέλεια γνώση δύο ξένων γλωσσών, σε μια εποχή
κατά την οποία πολύ λίγοι ήταν εκείνοι που ήξεραν να διαβάζουν και να
γράφουν ακόμα και αυτή τη μητρική τους γλώσσα, την ελληνική. Ο Δη -
μήτρης Λιπέρτης, μετά τις σπουδές του στη Βηρυτό, το 1884 επέστρεψε
στην Κύπρο και εργάστηκε σε διάφορες εργασίες. Υπάλληλος στον Οίκο
Turner στη Λάρνακα κατά την περίοδο 1885-1886 και από το 1886
μέχρι το 1890 ως γραμματέας στο δικαστήριο της Λάρνακας. Για οκτώ
χρόνια, από το 1892 μέχρι το 1899, εργάστηκε σε διάφορες έκτακτες
κυβερνητικές θέσεις, όπως πληρωτής στα δημόσια έργα, πληρωτής για
την ακρίδα, επόπτης για τις ασθένειες των αμπελιών, επόπτης ακτο φυ -
λακής κ.ά. Για την εκτέλεση των εργασιών αυτών ο Λιπέρτης για εφτά
περίπου χρόνια περιερχόταν όλη την Κύπρο από την μια άκρη στην άλλη.
Οι διαρκείς επαγγελματικές του μετακινήσεις είχαν όμως και ένα ευερ -
γετικό αποτέλεσμα, το οποίο φάνηκε μετά από αρκετά χρόνια. Χάρις στις
συχνές επισκέψεις του σε διάφορα χωριά, ο Λιπέρτης ήλθε σε στενή
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επαφή με τον απλό κόσμο της κυπριακής υπαίθρου, γνώρισε από κοντά
την ψυχοσύνθεση και τον τρόπο ζωής του και ένιωσε τις αγωνίες και τις
χαρές του, τις οποίες ύστερα από χρόνια εξέφρασε μέσα στα ανεπανά -
λη πτα ποιητικά του δημιουργήματα. 

Αργότερα, το 1899-1900, μετέβη στη Νεάπολη της Ιταλίας όπου παρα -
κολούθησε μαθήματα Φιλοσοφίας στη Σχολή Γραμμάτων του Πανεπι -
στημίου της Νεάπολης για ένα εξάμηνο (είχε διδαχτεί την ιταλική γλώσσα
στην Ελληνική Σχολή Λάρνακας) και στην Αθήνα όπου παρακολούθησε,
ως ακροατής, μαθήματα Θεολογίας στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστη -
μίου Αθηνών. Επιστρέφοντας στην Κύπρο προσελήφθη ως καθηγητής
γαλλικών στην Αγγλική Σχολή Λευκωσίας (English School) το 1905.
Παράλληλα δίδασκε γαλλικά και στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και το Παρ -
θεναγωγείο Φανερωμένης (1910-1912). Στη συνέχεια διετέλεσε ο πρώτος
Διευθυντής της Εμπορικής Σχολής Μιτσή Λεμύθου (1912-1913), ενώ το
1913 αντικαταστάθηκε ως διευθυντής και διορίστηκε ως διευθυ ντής
οικονομικής διαχείρισης της Σχολής, θέση στην οποία υπηρέτησε μέχρι
το 1916. Το έτος αυτό επιστρέφει ως καθηγητής στην Αγγλική Σχολή
Λευκωσίας και παραμένει σ’ αυτή μέχρι το 1932, οπότε αφυπη ρέτησε,
χωρίς όμως να εγκαταλείψει οριστικά τη διδασκαλική έδρα. Ο Newham,
διευθυντής της Αγγλικής Σχολής για πολλά χρόνια, εκτιμώντας τις
πολύχρονες καλές υπηρεσίες του, του ανέθεσε να διδάσκει μέχρι το 1936,
δυο έως τρεις περιόδους κάθε Σάββατο, εργασία που του εξα σφάλιζε
κάποιο εισόδημα και διαμονή. Στην Αγγλική Σχολή Λευκωσίας εργάστηκε
συνολικά για 30 περίπου χρόνια μέχρι τη συνταξιοδότησή του. Κατά το
διάστημα αυτό δίδασκε επίσης Γαλλικά και Αγγλικά στο Junior School,
του οποίου διετέλεσε για ένα διάστημα διευθυντής. Κατά την υπηρεσία
του στην Αγγλική Σχολή διετέλεσε τρία χρόνια ως διευθυντής του
Preparatory department και ταυτόχρονα διευθυντής του Οικοτρο φείου
της Σχολής. Ο τύπος της εποχής, Κυπριακός Φύλαξ και Ελευθερία εξήραν
τον πατριωτισμό, το αυστηρό ήθος και τη μεθοδική διδασκαλία του.

Συνεπώς, από το 1916, σε ηλικία 50 χρόνων, ο Λιπέρτης επιτέλους κα -
ταστάλαξε επαγγελματικά και τερματίστηκαν οι πολύχρονες περιπλανή -
σεις του. Αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού
έχοντας μόνιμο τόπο διαμονής τη Λευκωσία, σ’ αντίθεση με ό,τι συνέβαινε
προηγουμένως. Το γεγονός αυτό επέδρασε ευεργετικά στην εξασφάλιση
ψυχικής γαλήνης, η οποία, με τη σειρά της, υποβοήθησε στη μετάβαση
του Λιπέρτη στην πιο παραγωγική περίοδο της λογοτεχνικής του δημιουρ -
γίας. Τα έτη 1916-1918 αποτελούν την περίοδο έναρξης της ποιητικής
δημιουργίας του στο κυπριακό ιδίωμα. Το 1916 δημοσίευσε το πρώτο
ποίημα του «Νείεν καεί η σταλαμή» στην εφημερίδα Ελευθερία. Τα επό -
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με να χρόνια θα ακολουθήσει η έκδοση του Α΄ και Β΄ τόμου των «Τζιυπριώ -

τικων Τραουδκιών» του για τα οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια.

Το 1933 του απενεμήθη από τη Γαλλική Κυβέρνηση ο τιμητικός τίτλος
του «Αξιωματικού» της Γαλλικής Ακαδημίας. Μετά την έκδοση της πρώ -
της και των επόμενων ποιητικών συλλογών του, ο Λιπέρτης γινόταν όλο
και πιο γνωστός και ευρύτατα αποδεκτός ως κορυφαίος ποιητής της Κύ -
πρου. Καθηγητές Πανεπιστημίων και Έλληνες λογοτέχνες και κριτικοί
έγραφαν ευνοϊκά σχόλια για το έργο του στον Αθηναϊκό τύπο. Και οι
κυπριακές πόλεις, η μια ύστερα από την άλλη, διοργάνωναν συχνά γιορ -
τές, όπου ο Λιπέρτης με την απαγγελία ποιημάτων του καταγοήτευε τους
ακροατές και δεχόταν τα συγχαρητήρια απειράριθμων θαυμαστών της
τέχνης του. Και τόση ήταν η δημοτικότητά του ώστε η πρωτεύουσα που
τον διεκδικούσε για πολίτη της ήταν έτοιμη κάποτε να τον εκλέξει δημο -
τικό σύμβουλο, αν ο ίδιος την τελευταία στιγμή δεν απεφάσιζε να κρατη -
θεί μακριά από την κομματική διαπάλη. 

Ο Λιπέρτης απεβίωσε στα 1937 στη Λευκωσία, σε ηλικία 71 ετών, στο
γνωστό αρχοντικό της οδού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου όπου σήμερα
στεγάζεται η Αχίλλειος Βιβλιοθήκη. Ετάφη στο Κοιμητήριο της Εκκλησίας
του Αγίου Σπυρίδωνα. Όμως, αργότερα, τα οστά του διακομίστηκαν στον
συγγενικό τάφο του Φώτη Μοδινού στο Κοιμητήριο της Εκκλησίας των
Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λευκωσία. Όταν πέθανε ο ποιητής
έγινε έρανος για να γίνει προτομή του, αλλά τούτο δεν έγινε κατορθωτό.

Η προσφορά του Δημήτρη Λιπέρτη στην Κύπρο και τον Ελληνισμό
υπήρξε ανεπανάληπτη, επειδή μετά την απουσία του δεν υπήρξε στον
τομέα αυτό ισάξιος δημιουργός που να καλύψει το κενό που μας άφησε.
Το αξιόλογο ποιητικό του έργο και η μεγάλη προσφορά του στην εκπαί -
δευ ση είχε αναγνωριστεί ενωρίς και ενόσω ακόμη ζούσε τιμήθηκε επα -
νει λημμένα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Το ποιητικό έργο του Δημήτρη Λιπέρτη

Ο ποιητής μας άφησε ένα πλούσιο και αξιόλογο ποιητικό έργο. Οι
ποιητικές συλλογές του είναι: η Χαλαρωμένη Λύρα το 1891, που αφιέ -
ρωσε στον δάσκαλο του περίφημο κλασικό φιλόλογο Ιερώνυμο Βαρ λαάμ,
oι Στόνοι το 1899, που αφιέρωσε στον τότε Μητροπολίτη Κιτίου και με -
τέπειτα αρχιεπίσκοπο Κύριλλο τον Β΄, τα Τζιυπριώτικα τραούδκια, τόμος

Α΄ το 1923, τα Τζιυπριώτικα τραούδκια, τόμος Β΄ το 1930 με πρόλογο
του Κωστή Παλαμά, τα Τζιυπριώτικα τραούδκια, τόμος Γ΄ το 1934 και
τα Τζιυπριώτικα τραούδκια, τόμος Δ΄ το 1937. Τον Πρόλογο στον Α΄και
Γ΄τόμο των Τζιυπριώτικων τραουδκιών έγραψε ο Γεώργιος Α. Μαρκίδης.
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Οι δυο πρώτες συλλογές του Λιπέρτη η Χαλαρωμένη Λύρα και oι
Στόνοι περιλαμβάνουν και ποιήματα γραμμένα στην καθαρεύουσα. Ο
Λιπέρτης τότε ήταν επηρεασμένος από τις γλωσσολογικές αντιλήψεις της
εποχής εκείνης, τότε δεν είχε ακόμη κατισχύσει το πνεύμα του δημοτι -
κι σμού. Αυτό δεν πρέπει να μας παραξενεύει, επειδή και ο Παλαμάς είχε
στις αρχές γράψει ποιήματα στην καθαρεύουσα, όπως επίσης ο Βιζυηνός
και άλλοι. Αργότερα, είκοσι χρόνια μετά, ο Λιπέρτης, αφού εγκατέλειψε
πλέον την καθαρεύουσα άρχισε να εκδίδει, από το 1923, τα Τζιυπριώτικα
τραούδκια, γραμμένα στην αμιγή, γνήσια και ανόθευτη κυπριακή διά -
λεκτο. Και με αυτήν πλέον επιβλήθηκε. Την αγάπησε και τη χειρίστηκε
με αριστοτεχνική ακρίβεια.

Ο Λιπέρτης συχνά απάγγελλε δημόσια τα ποιήματά του και εμφανι -
ζόταν στα στάδια των κυπριακών πόλεων για να καλωσορίσει αθλητές
και επισκέπτες από την Ελλάδα. Ο Λιπέρτης είχε προσκληθεί και απαγ -
γείλει πατριωτικά του ποιήματα το 1925 στους Πανελλήνιους αγώνες
στη Λεμεσό, το 1927 στους Πανελλήνιους αγώνες στη Λευκωσία και το
1929 σε αγώνες στο Γυμναστήριο στον περίβολο του Ιερού ναού Φανε -
ρωμένης το 1930. Ο Λιπέρτης ήταν ο εκφραστής της κοινωνίας της επο -
χής του και των εθνικών οραματισμών του κυπριακού λαού. Ο Κώστας
Πιλα βάκης αναφέρει ότι με την απαγγελία του ποιήματός του «Αδέρκια
καλώς ήρτετε» στη Λευκωσία το 1925, στην υποδοχή των αθλητών και
των προσκυνητών από την Ελλάδα που ήρθαν για τους Πανελλήνιους
αγώ νες της Λεμεσού, ο Λιπέρτης παρουσιάστηκε ως ο εθνικός ποιητής
της Κύπρου. Ο Λιπέρτης είχε καταξιωθεί κατά την περίοδο 1920-1937
ως ο πιο δημοφιλής ποιητής της Κύπρου με τεράστια ακτινοβολία,
γεγονός που του απέφερε μεγάλες τιμές και δόξες. 

Γύρω από τον Λιπέρτη είχε δημιουργηθεί μια ομάδα ένθερμων υποστη -
ρι χτών και θαυμαστών του ποιητικού του έργου, οι οποίοι συνέβαλαν ση -
μαντικά στην προσπάθεια για επιβολή του ως του κορυφαίου ποιητή της
Κύπρου και στην εξάπλωση της φήμης του στην Ελλάδα και τον πα ροι κια -
κό Ελληνισμό. Ανάμεσα τους συγκαταλέγονταν οι Γεώργιος Μαρ κίδης,
Άντης Περνάρης, Λοΐζος Φιλίππου κ.ά. Αξίζει να τονιστεί ότι η συμβολή
του Γεώργιου Α. Μαρκίδη στην προβολή του έργου του ποιητή υπήρξε
ιδιαί τερα σημαντική. Πέρα από τους διθυραμβικούς του προ λό γους στους
Α΄ και Γ΄ τόμους των Τζυπριώτικων τραουδκιών και τον επί λο γο του στον
Β΄ τόμο, ο Μαρκίδης ήταν και ο άνθρωπος που μεσο λάβησε ώστε να προλο -
γιστεί ο Β΄ τόμος των Τζιυπριώτικων τραουδκιών του Λιπέρ τη από τον πιο
γνωστό  Έλληνα ποιητή της εποχής, τον Κωστή Παλαμά. Συνεπίκουρος
στην όλη προσπάθεια για καταξίωση του Λιπέρτη ήρθε το 1932 και η Γαλ -
λική Ακαδημία, η οποία, όπως ήδη αναφέραμε, του απένειμε τον τιμητικό
τίτλο του «Αξιωματικού» για την προσφορά του στην ποίηση.
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Μεγάλες τιμές και σημαντική δόξα ο ποιητής ευτύχησε να γνωρίσει μέ -
σα από τις γιορτές που οργανώθηκαν για να τιμηθούν τα εβδομηντάχρονα
του. Η αρχή των σημαντικών αυτών εκδηλώσεων έγινε από την πόλη της
Πάφου, με πρωτοβουλία των φίλων του Λοΐζου Φιλίππου και Άντη Περ -
νάρη, και στη συνέχεια ακολούθησαν και οι άλλες πόλεις της Κύπρου. Το
χρονικό των γιορτασμών αυτών δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Πάφος το
1935 και είναι αρκετά διαφωτιστικό για τη μορφή και το επίπεδο των
γιορτασμών, που όμοιούς τους δεν είχε αξιωθεί άλλος «εν ζωή» ποιητής.

Οι εκδηλώσεις για τα 70 χρόνια ζωής του Λιπέρτη είχαν πανηγυρικό
χα ρακτήρα και κάλυψαν ολόκληρη την Κύπρο. Σε αυτές μίλησαν για το
εξαίρετο ποιητικό έργο του οι πλέον διακεκριμένοι λόγιοι της εποχής
εκείνης, γυμνασιάρχες, περίφημοι φιλόλογοι, ποιητές, λογοτέχνες, μη -
τροπολίτες και άλλοι. Στην Πάφο οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν στις 31
Μαρτίου 1935, με διοργανωτή τον Σύλλογο «Κινύρα» στην Αίθουσα
Καλλιθέα, με ομιλητή τον γνωστό λόγιο Λοΐζο Φιλίππου με θέμα «Ο Λι -

πέρτης ως άνθρωπος και ως ποιητής», στη Λευκωσία στις 14 Απριλίου
1935 με διοργανωτή το σωματείο ΑΠΟΕΛ στην Αίθουσα «Μαγικό Πα -
λάτι», με ομιλητή τον Ι. Καραγιαννάκη με θέμα «Η ποίησις του Λιπέρτη»,

στην Κερύνεια στις 21 Απριλίου 1935 στην Αίθουσα «Sea View Hotel»,
με ομιλητή τον Σάββα Χρίστη και ομιλίες από τους Θεόκλητο Σοφο -
κλέους, γυμνασιάρχη και τους Νίκο Κρανιδιώτη και Κυριάκο Π. Χατζη -
ϊωάννου, καθηγητές, στην Αμμόχωστο στις 26 Μαΐου 1935 στην Αίθουσα
του Λυκείου Ελληνίδων Αμμοχώστου με ομιλίες από τη Μαρία Π.
Ιωάννου, τον Ι. Καλαφατά (γυμνασιάρχη) και τον Αδάμ Αδάμαντος, κα -
θηγητή, και στη Λάρνακα στις 23 Ιουνίου 1935, στο χώρο του Σταδίου,
με ομιλητές τους Κλεόβουλο Μεσολογγίτη, Μιχαήλ Νικολαΐδη, Κλεόβουλο
Παπακυριακού και Ξάνθο Λυσιώτη. Εκτός από τις ομιλίες, οι πιο πάνω
εκδηλώσεις περιλάμβαναν πλούσιο πρόγραμμα με προσφωνήσεις από
ιεράρχες (τον μητροπολίτη κάθε περιοχής), απαγγελίες ποιημάτων κ.ά. 

Τις τιμητικές εκδηλώσεις στην Κύπρο ακολούθησαν εκδηλώσεις και
στην Αίγυπτο, όπου ανθούσε τότε το ελληνικό στοιχείο με μια πολυάριθμη
και ακμάζουσα ελληνική και κυπριακή παροικία και περίφημα ανά το
πανελλήνιο σχολεία και πολιτιστικά ιδρύματα τόσο στο Κάιρο όσο και
στην Αλεξάνδρεια. Οι εκδηλώσεις αυτές έγιναν από τα τέλη του 1935
μέχρι τις αρχές του 1936 και σ’ αυτές παρευρέθηκε ο ανθός της ελλη νι -
κής και κυπριακής παροικίας. Ο Λιπέρτης έγινε αντικείμενο ζωηρών
εκδηλώσεων θαυμασμού και αγάπης.

(Η ανάλυση για το έργο του Λιπέρτη θα δημοσιευτεί

στην επόμενη έκδοση του περιοδικού μας)
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