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75 χρόνια από τον θάνατό του 
Σύντομη αναφορά στη ζωή και το έργο του ποιητή
Δημήτρη Λιπέρτη* (Μέρος Β΄)

του δρα Χρίστου Γ. Αριστείδου

Σύντομη ανάλυση του έργου του

Το ποιητικό έργο του Λιπέρτη μπορεί να χωριστεί σε δυο βασικές κα -
τη γορίες: τα εθνικά πατριωτικά ποιήματα του, στα οποία υπογραμ -
μίζεται ο ασίγαστος πόθος του κυπριακού λαού για λευτεριά και την
ένωση με τον ελεύθερο Μητροπολιτικό Ελληνισμό και τα ερωτικά
ποιή ματά του, πολλά από τα οποία μελοποιήθηκαν και με κάθε ευ και -
ρία τραγουδιούνται από τον λαό μας μέχρι σήμερα. Δύο άλλες κατηγορίες
συνιστούν τα φυσιολατρικά και τα γνωμικά-διδακτικά ποιήματά
του. Η ποίηση του Λιπέρτη είναι διαχρονική και πάντα επίκαιρη.

Σ’ ένα από τα εθνικά πατριωτικά ποιήματά του γράφει: 
«Είμαστιν τζ’ είνοι πούμαστιν, τζ’ εμείς τζιαι τα παιδκιά μας
Ο σπόρος εν ο ίδιος, το ίδιον χωράφιν
Όσον τζι’αν πολλυνίσκουσιν τες πλήξες, τα κακά μας
Έν μας λυούν, τζ’ αν μάχουνται με βόλια, με χρυσάφι». 

Από ένα άλλο ποίημά του ξεχωρίζουν οι στίχοι:
«Καρτερούμεν μέραν νύχταν να φυσήσ’ ένας αέρας
Στουν τον τόπον πων καμένος τζ’ εθ θωρεί ποττέ δροσιάν
Για να φέξει καρτερούμεν το φως τζιείνης της μέρας
Πων να φέρει στον καθέναν τζιαι χαρά τζιαι ποσπασιάν 
Την Μανούλλαν μας για πάντα μιτσιοί μιάλοι καρτερούμεν
Για να μας σφιχταγκαλιάσει τζιαι να νεκραναστηθούμεν».

Σε ένα από τα ερωτικά ποιήματά του, το Βούττημαν ήλιου γράφει:
«Άρκον πων να με παίρνουσιν οι τέσσερις τζι εμέναν
μες τζιείν’ την ανακατωσ’ιάν
Έλα τζ’ εσού στην εκκλησ’ιάν
Μεν αντραπής κανέναν.

Αγάπουσ’ σε έξω ψυσ’ής τζι εν να σε καταχνώσουν
Αν είσαι κόρη σπλαχνιτζ’ή
Μεν περαρκήσης, έρκου τζ’εί
Πριχού να με λουκκώσουν». 
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Το γεγονός ότι ο Λιπέρτης εργάστηκε σε διάφορες κρατικές υπηρεσίες
για αρκετά χρόνια και ήταν υποχρεωμένος να διαμένει για μακρά χρονικά
διαστήματα στην ύπαιθρο και να έχει μια συνεχή επαφή με χωρικούς, τον
βοήθησε πολύ να γίνει τέλειος κάτοχος της κυπριακής δια λέκτου. Τα
ποιήματά του αποτελούν πολύτιμο γλωσσικό θησαυρό, ο οποίος είναι ο
καλύτερος φωτεινός οδηγός για κάθε μελετητή της γνήσιας κυπριακής
διαλέκτου και του γλωσσικού ιδιωματικού πλούτου του νησιού. Από αυτή
την άποψη αποτελεί πράγματι «κτήμα ες αεί». Μέσα από τα ποιήματα του
Λιπέρτη έχει διαφυλαχτεί εις τους αιώνας των αιώνων μεγάλο μέρος της
γνήσιας κυπριακής διαλέκτου. Τα ποιήματα του Λιπέρτη αποτελούν
μοναδικά πράγματι γλωσσικά μνημεία ανεκτίμητης αξίας.

Όμως, πέραν από τον μοναδικό γλωσσικό πλούτο που αναφέραμε πιο
πάνω, ο Λιπέρτης μας δίνει επιπρόσθετα και μια πολύτιμη αγροτική
ηθογραφία, με το πλήθος των εικόνων που έντεχνα περιγράφει στα
ποιή ματά του χρησιμοποιώντας τις ακριβείς λέξεις. Σκέπτεται και μιλά
με το μυαλό και τη γλώσσα του χωριάτη, την οποία γνωρίζει τέλεια και
τη χρησιμοποιεί θαυμάσια. Με αυτή αγγίζει βαθιά την καρδιά του λαού.
Από την αρχή μέχρι το τέλος της ποίησής του έμεινε αληθινός και πη -
γαίος τραγουδιστής της κυπριακής ψυχής (με τη γλώσσα που αγγίζει την
καρδιά του λαού, διά του οποίου ο στίχος του Λιπέρτη είναι, θαρρείς,
σαν δροσιά). Έμεινε ο ποιητής με τη δημιουργική ζέση, ο ποιητής που
χάρηκε την κυπριακή φύση και τη ζωή της υπαίθρου, που γνώρισε και
αγάπησε τη ζωή του αγρότη και που κλείνει όλα τα αισθήματα και
συναισθήματα του κυπριακού λαού στην ευγενική του ψυχή. Η
ιδιωματική ποίηση του Λιπέρτη δίδει την αγροτική ηθογραφία και
ζωγραφίζει την ειρηνική και ευχάριστη αγροτική ζωή στη γλώσσα του
Κύπριου αγρότη. Με μια φράση αυτή παρουσιάζει την αντίληψη, τον
χαρακτήρα, τη σκέψη και τη γλώσσα του Κύπριου χωρικού.

Χάρις στη θρησκευτική του παιδεία αλλά και το λειτούργημα του
εκπαιδευτικού που υπηρέτησε για 35 τουλάχιστο χρόνια, μέσα από τους
στίχους πολλών ποιημάτων του διδάσκει και συχνά δίνεται στον αναγνώ -
στη η εντύπωση ότι ακούει τη φωνή ιεροκήρυκα. Ο διδακτισμός, οι
παραινέσεις και οι ηθικές υποθήκες είναι σημαντικά στοιχεία
διάχυτα σε ολόκληρη την ποίηση του Λιπέρτη. Στον «Νυχτοπάππαρον»
ζητά την αμοιβαία συζυγική αγάπη, στο «Κλάμαν» απεχθάνεται τους
γάμους που παρουσιάζουν μεγάλη διαφορά ηλικίας, στην «Τιμημένη»
υμνεί την τιμή, στη «Στετέν» ενθυμίζει σ’ όλους τη γιαγιά μας με τις σοφές
συμβουλές της και την αποδοκιμασία που η γιαγιά δείχνει στη δουλική
υπακοή στη μόδα. Στην «Τσάπαν και το Φτιάριν» κλαίει τη ματαιότητα
και συστήνει την ελεημοσύνη. Στην «Αρχοντιάν» αντιπαθεί την απληστία.
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Στο «Βούττη μαν ήλιου», «Τ’ άχτιν της», το «γεναικάτον» και τη «Γιαλ -
λουρού» δείχνει τη σημασία και θέση που καταλαμβάνει στην ποίησή του
η γυναίκα. Τα ποιήματα αυτά είναι ιδιαίτερα προσφιλή στις γυναίκες.
Στον «Σουζου λάτορα», τονίζει το ήθος που πρέπει να κυριαρχεί στη
συμπεριφορά των ανθρώπων. Στα ποιήματα του Λιπέρτη που αναφέραμε
πιο πάνω, όπως και σε πολλά άλλα, οι παραινέσεις, οι ηθικές
υποθήκες και ο δι δακτισμός τους ταυτίζονται σε πολύ μεγάλο
βαθμό με την Ελλη νική Ηθική, όπως αυτή εμφανίζεται στα
Ομηρικά Έπη. Επιπλέον, στα τραγούδια του κυριαρχούν οι ηθικές
γνώμες, οι σοφές συμβουλές, και τα παραγγέλματα. Με αυτές τις αρετές
και αξίες η ποίηση του Λι πέρτη συμβάλλει στην εξύψωση και
ωραιοποίηση των ηθών, και παρο τρύ νει τον κόσμο ν’ αγαπήσει
ακόμη περισσότερο κάθε τι το ω ραίο, το ευγενικό και το αληθινό.

Ο Λιπέρτης στα νιάτα του υπήρξε φτωχός, όμως πάντοτε έντιμος και
υπερήφανος. Ούτε στις πιο δύσκολες του ημέρες ενόχλησε ποτέ κανένα.
Έζησε με λιτότητα, σεμνά και με αξιοπρέπεια, χωρίς μεμψιμοιρίες και
πα ράπονα χαιρόμενος πάντοτε τη γαλήνια εγκαρτέρηση που χαρα κτη -
ρίζει τους εκλεκτούς. Ωστόσο η βιοπάλη και οι πολλές ώρες εργασίας,
ιδιαίτερα πριν ασχοληθεί αποκλειστικά με την εκπαίδευση, δεν εμπόδιζε
και πολύ τον Λιπέρτη να ερωτοτροπεί με τη Μούσα, η οποία κατόρθωνε
να του απαλύνει τις δυσκολίες της ζωής και τον βαρύ πόνο που ένοιωσε
όταν απώλεσε τους γονείς, τον πατέρα του το 1885 και τη μητέρα του το
1886, και μετά από κάποια χρόνια τις τρεις αδελφές του. Οι αναποδιές
και οι ταλαιπωρίες δεν στάθηκαν ποτέ ικανές να αλλοιώσουν ούτε για
μια στιγμή τον ακέραιο χαρακτήρα του ποιητή. Γι’ αυτές του τις αρετές,
υπεραγαπήθηκε από την τότε κυπριακή κοινωνία τόσο ο ίδιος ως άνθρω -
πος όσο και η ποίησή του. 

Τα μοναστήρια αποτελούσαν από τον καιρό της νεότητάς του έναν
προσφιλή χώρο για επίσκεψη. Εκεί έβρισκε γαλήνη και ηρεμία στη θρη -
σκεία, η οποία από τα παιδικά του χρόνια αποτελούσε ένα πολύ σημα -
ντικό κεφάλαιο στη ζωή του. Από μια είδηση που δημοσιεύτηκε στην
εφη  με ρίδα Πάφος, στις 22 Ιουλίου 1937, μετά τον θάνατό του, πληροφο -
ρούμαστε ότι ο Λιπέρτης κληροδότησε το πολύ σημαντικό για την εποχή
ποσό των £800 στα ορφανά της Κύπρου.

Ο Λιπέρτης έτυχε μεγάλης αναγνώρισης ενόσω ακόμη ζούσε. Όπως
αναφέραμε, καλείτο συχνά να απαγγείλει ποιήματά του σε διάφορες
μεγάλες και σοβαρές εκδηλώσεις, περιλαμβανομένων και των Παγκύ -
πριων Αθλητικών Αγώνων στα διάφορα γυμναστήρια της Κύπρου, όπου
συμμετείχαν και αθλητές από την Ελλάδα, αλλά και σε άλλες εκδηλώσεις.
Το έργο του τύγχανε μεγάλης αναγνώρισης και εκτίμησης όχι μόνο στην
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Κύ προ και την Ελλάδα, αλλά και στην Αλεξάνδρεια και το Κάιρο όπου
ήκμαζε σημαντική κυπριακή και ελληνική παροικία. Μάλιστα, ο Δ΄ τόμος
των «Τζυπριώτικων τραουδκιών» του Λιπέρτη είναι αφιερωμένος στην
Κυ πριακή Αδελφότητα της Αλεξάνδρειας, η οποία μαζί με την Εκκλησία
της Κύπρου βοήθησε οικονομικά στην έκδοση του τόμου αυτού.

Η ποίηση του Λιπέρτη είναι διαχρονική και πάντα επίκαιρη.
Τα μηνύματα που στέλλει μέσα από τους στίχους του είναι δυνατά και
χρήσιμα ιδιαίτερα στους χαλεπούς καιρούς που περνά η μικρή μας πα -
τρίδα και την κρίση αξιών που βιώνει η σύγχρονη κοινωνία. Τα ποιή -
ματά του, τόσο τα πατριωτικά, όσο και τα διδακτικά, αποτελούν
ανε κτίμητο θη σαυρό τόσο για τη νεολαία μας όσο και για ολόκληρο τον
λαό μας.

Η Κύπρος οφείλει πολλά στον Δημήτρη Λιπέρτη. Προς εκπλήρωση του
μεγάλου χρέους στον μεγάλο μας ποιητή η πολιτεία οφείλει να τοποθε -
τήσει σε κεντρικό σημείο της πρωτεύουσας την προτομή του, να αποκα -
τα στήσει τον ποιητή στο σπίτι του μετατρέποντας το αρχοντικό όπου
σήμερα στεγάζεται η Αχίλλειος Βιβλιοθήκη σε «Σπίτι του Λιπέρτη», που
ήταν και ο πρωταρχικός στόχος της προσπάθειας που κατέβαλαν το Κοι -
νω φελές Επιστημονικό και Πολιτιστικό ίδρυμα «Φώτος Φωτιάδης», η
Πολιτιστική Εταιρεία Κύπρου, η Ειδική Επιτροπή που συνεστήθη για
τη διάσωση του σπιτιού του Λιπέρτη και διάσημες προσωπικότητες από
τον χώρο των γραμμάτων και των τεχνών. Επιδίωξη όλων των πιο πάνω
δεν ήταν μόνο η διάσωση του Σπιτιού του Λιπέρτη, αλλά και η εκεί λει -
τουργία διαφόρων τμημάτων Πολιτιστικής δραστηριότητας, μετατροπή
του σε Μουσείο Λιπέρτη κ.τ.λ. Επίσης επιβάλλεται όπως η οδός Πα -
λαιολόγου επί της οποίας βρίσκεται το Σπίτι Λιπέρτη μετονομαστεί σε
οδό Δημήτρη Λιπέρτη. Αυτά είναι τα ελάχιστα που μπορούμε και πρέπει
να κάνουμε για ένα ποιητή μας του μεγέθους του Δημήτρη Λιπέρτη. 

Μια ορειχάλκινη προτομή του βάρδου ποιητή μας Δημήτρη Λιπέρτη
και μια του εθνικού μας ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη, προσφορά του Κοι -
νωφελούς Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης» στο Δήμο Στροβόλου, φιλοτεχνη -
μένες από τον εξαίρετο Κύπριο γλύπτη Γεώργιο Μαυρογένη, από τον
Απρίλιο του 2011 κοσμούν την είσοδο του Δημοτικού Θεάτρου Στροβό -
λου. Στημένες εκεί εκπέμπουν αδιάκοπα, προς όλους μας και ιδιαίτερα
προς τους νέους μας, δυνατά μηνύματα αγωνιστικότητας για την ελευ -
θερία της Κύπρου, στα δύσκολα αυτά χρόνια που περνά η πατρίδα μας,
και επιστροφή στην αγαπημένη μας Κυθρέα, στην Κερύνεια, τόπο κατα -
γωγής του ποιητή και τις άλλες κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου.
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