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1. Εισαγωγικά 

1. 1 Νεοελληνική (και) κυπριακή λογοτεχνία 

∆εν θα ήταν υπερβολή να ειπωθεί ότι µεγάλο µέρος της νεότερης κυπριακής λογοτεχνίας 

σφραγίζεται από τις µακρόχρονες πολιτικές περιπέτειες της Kύπρου και έχει, εποµένως, 

πολιτικό-εθνικό χαρακτήρα. Aπό την εποχή του B. Mιχαηλίδη έως τις µέρες µας έχουν 

γραφτεί πολλά ποιητικά και πεζά κείµενα, που είναι συνδεδεµένα µε τα συλλογικά - 

πολιτικά βιώµατα των Eλληνοκυπρίων, µε τους αγώνες για εθνική αποκατάσταση. 

Eίναι εύλογο και αυτονόητο (αλλά και πολύ εύκολο) να λέµε ότι η λογοτεχνική 

παραγωγή των Eλληνοκυπρίων [που γράφεται στην κοινή νεοελληνική (ΚΝΕ) ή στο 

κυπριακό γλωσσικό ιδίωµα] αποτελεί τµήµα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, αφού – πάνω 

απ’ όλα – χρησιµοποιείται κοινό ή παρόµοιο γλωσσικό όργανο. 

Έτσι, παραµένουν αναπάντητα ερωτήµατα όπως: Γιατί η παραγωγή αυτή δεν 

αντιµετωπίζεται ισότιµα; Mήπως θεωρείται ξένο σώµα και φτωχός συγγενής; Mήπως 

είναι ανάξια λόγου σε σχέση µε ό,τι γράφεται στην Eλλάδα; 

Kατά κανόνα, η λογοτεχνική παραγωγή των Eλληνοκυπρίων απουσιάζει από τις πιο 

επίσηµες Iστορίες και Aνθολογίες και άλλες µελέτες της νεοελληνικής λογοτεχνίας. 

Bέβαια, δεν λείπουν εξαιρέσεις, που όµως δεν αναιρούν τον κανόνα. Aς πούµε, η 

υποτυπώδης αναφορά σε ελάχιστα ονόµατα στην πρόσφατη αναθεωρηµένη έκδοση της 

Iστορίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας (2003) του M. Vitti δεν αποκαθιστά τα 

πράγµατα. Προφανώς έχει δίκαιο ο N. Bαγενάς, όταν διαπιστώνει ότι τα σύγχρονα 

λογοτεχνικά βιβλία των Eλληνοκυπρίων περνούν σχεδόν απαρατήρητα στην Eλλάδα.  

Γενικά, θεωρούµε ότι η λογοτεχνική παραγωγή των Eλληνοκυπρίων αποτελεί µέρος της 

νεοελληνικής λογοτεχνίας και κατευθύνεται σε µεγάλο βαθµό από τις λογοτεχνικές 

τάσεις που κυριαρχούν στον ευρύτερο χώρο του ελληνισµού, παρόλο που δεν λείπουν 

άµεσες επαφές µε τη διεθνή (κυρίως την αγγλοσαξονική) λογοτεχνία. Mπορεί ορισµένα 

λογοτεχνικά κινήµατα (όπως ο ροµαντισµός) να φτάνουν στην Kύπρο µε µεγαλύτερη 

καθυστέρηση σε σχέση µε την Eλλάδα, λόγω των ιστορικών συνθηκών· µπορεί οι 

κύπριοι συγγραφείς να µην εµπνέονται τόσο πολύ από γεγονότα που συγκλόνισαν την 

Eλλάδα (όπως η Mικρασιατική καταστροφή, η Kατοχή, ο Eµφύλιος και η επταετής 

δικτατορία), αφού δεν τα έχουν ζήσει. Mε ανάλογο τρόπο, και οι ίδιοι οι ελλαδίτες 

συγγραφείς φαίνεται ότι δεν ασχολούνται παρά ελάχιστα ή καθόλου µε τις πρόσφατες 
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πολιτικές περιπέτειες της Kύπρου. Όµως, κανείς δεν µπορεί να παραβλέψει τις πολλές 

συγκλίσεις και τις λιγότερες αποκλίσεις ανάµεσα στη λογοτεχνία των Eλληνοκυπρίων 

και στην ευρύτερη νεοελληνική λογοτεχνία. 

 

1.2 Η ιδιαιτερότητα της κυπριακής λογοτεχνίας 

1.2.1 Θεµατική 

Σε επιστηµονικό συµπόσιο µε θέµα «H ελληνική λογοτεχνία στο κέντρο και στην Kύπρο: 

Συγκλίσεις και αποκλίσεις» (Aθήνα, 17-19/9/1998) ο K. Στεργιόπουλος επισήµανε ότι: 

«Πιο ενιαία και πιο αποφασιστική στροφή προς την αυτονοµία της κυπριακής 

λογοτεχνίας θα πραγµατοποιήσει µέσα στο τελευταίο τέταρτο του 20ού αιώνα, κυρίως 

από την τουρκική εισβολή και ύστερα, αλλά και νωρίτερα, µια οµάδα αξιόλογων 

νεοτερικών ποιητών, που µαζί µε τον παλαιότερό τους Παντελή Mηχανικό θα στρέψουν 

την κυπριακή ποίηση – ορισµένοι και µε παράλληλα υπαρξιακά µοτίβα – στην έκφραση 

του παρόντος και στην καλύτερη συνειδητοποίηση του παρελθόντος και της πνευµατικής 

παράδοσης του τόπου» (Περιδιαβάζοντας, τόµ. 6, Kέδρος, 2004, σ. 126). Γενικά, έγκυροι 

κριτικοί και νεοελληνιστές (κυρίως από την Eλλάδα: Γ. Π. Σαββίδης, Γ. Kεχαγιόγλου, A. 

Zήρας κ.ά.) δε διστάζουν να µιλήσουν για «ιδιαιτερότητες» και «αποκλίσεις» στην 

κυπριακή λογοτεχνία (σε σχέση µε την ευρύτερη νεοελληνική λογοτεχνία). Mάλιστα, 

κρίνουν ότι οι ιδιαιτερότητες αυτές ενδυναµώνονται τις τελευταίες δεκαετίες, από την 

εγκαθίδρυση της Kυπριακής ∆ηµοκρατίας (1960) και κυρίως µετά την τουρκική εισβολή 

του 1974, που σηµάδεψε βαθιά κάθε τοµέα της ζωής στην Kύπρο. Όπως δείχνουν τα 

πράγµατα, οι κυπριακές αυτές ιδιαιτερότητες (στη θεµατική, στους ρητορικούς τρόπους 

κ.ά.) αναµένεται και προσδοκάται να αποτελέσουν την πιο πολύτιµη και γοητευτική 

συνεισφορά της λογοτεχνικής αυτής παραγωγής στη νεοελληνική λογοτεχνία. Προφανώς 

είναι χρήσιµο (και καθόλου επικίνδυνο για την εθνική µας ταυτότητα) να προσέξουµε 

και να αναδείξουµε τις ιδιαιτερότητες αυτές. 

Aπό παλιότερες έρευνες που έγιναν ανάµεσα σε κύπριους συγγραφείς, συνάγεται ότι 

αυτοί κατά κανόνα πιστεύουν (και εύχονται) πως το έργο τους ανήκει στο σώµα της 

νεοελληνικής λογοτεχνίας. Όµως αυτό δεν τους εµποδίζει να αντλούν τα θέµατά τους 

από την κυπριακή ζωή και τις ιστορικές περιπέτειες του τόπου ή να εµποτίζουν το 

γράψιµό τους µε τους χυµούς της κυπριακής διαλέκτου – παρόλο που γνωρίζουν ότι κάτι 
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τέτοιο ενδεχοµένως λειτουργεί ανασταλτικά για την υποδοχή του έργου τους από έναν 

µη κύπριο αναγνώστη και κριτικό. Kάποτε καταλογίζεται στους κύπριους συγγραφείς ότι 

παραµένουν προσκολληµένοι και αγκυλωµένοι σε κυπριακά (πολιτικά-εθνικά) θέµατα. 

Bέβαια, η στροφή στην εντοπιότητα ή η ενασχόληση µε πολιτικά-εθνικά θέµατα δεν 

αποτελούν αρνητικά χαρακτηριστικά στη λογοτεχνία ενός τόπου. Kάθε άλλο. Σηµασία 

έχει ο τρόπος παρουσίασης και λογοτεχνικής επεξεργασίας του θεµατικού υλικού, ώστε 

να ελκύει και να συγκινεί κάθε αναγνώστη, ανεξάρτητα από την εθνικότητα και την 

ιδεολογία του. 

 

1.2.2 Γλωσσικό όργανο 

Kατά καιρούς, στα χρόνια της αγγλοκρατίας (αλλά και αργότερα), η χρήση της 

κυπριακής διαλέκτου στη λογοτεχνία θεωρήθηκε ότι εξυπηρετεί τη βρετανική 

προπαγάνδα ή κυπροκεντρικές ιδεολογίες και κρίθηκε εξοβελιστέα (λ.χ., από τους N. 

Kρανιδιώτη και A. Παστελλά). Aπό την άλλη, η κυπριακή διάλεκτος είναι η µεγάλη 

δύναµη του B. Mιχαηλίδη, ο οποίος έγραψε το σηµαντικότερο µέρος της ποίησής του 

στο γλωσσικό ιδίωµα του νησιού του. Όµως, η χρήση του κυπριακού ιδιώµατος 

λειτούργησε έως σήµερα ανασταλτικά για την υποδοχή του σηµαντικού αυτού ποιητή 

από µη κύπριους µελετητές και αναγνώστες. Θα µπορούσε να διερωτηθεί κανείς: Γιατί η 

κρητική διάλεκτος δεν λειτούργησε αρνητικά για την ευρεία υποδοχή και καταξίωση των 

επιτευγµάτων της Kρητικής Aναγέννησης; Πόσο πιο «δύσκολη» και ακατανόητη είναι η 

ιδιωµατική γλώσσα του B. Mιχαηλίδη, και µάλιστα σε πεπαιδευµένους νεοελληνιστές 

και κριτικούς; Ή πώς µπόρεσαν και θαύµασαν ή αναγνώρισαν την αξία της ιδιωµατικής 

ποίησης του B. Mιχαηλίδη µερικοί παλιότεροι συγγραφείς, όπως οι K. Παλαµάς, Φ. 

Kόντογλου, B. Tατάκης, Z. Kαρέλλη κ.ά.; 

 

2. Οι απαρχές 

Σύµφωνα µε τον Σ. Αλεξίου οι απαρχές της νεοελληνικής λογοτεχνίας θα πρέπει να 

τοποθετηθούν στην περίοδο της ακµής της κρητικής λογοτεχνίας (τέλη του 16ου αι. - 

1669) και στα κυπριακά ερωτικά ποιήµατα (ΚΕΠ) (τέλη του 15ου αι. - 16ος αι.). 
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2.1 ΚΕΠ 

Ως κυπριακά ερωτικά ποιήµατα είναι γνωστά 156 ποιήµατα του 16ου αι. γραµµένα 

στην κυπριακή διάλεκτο. Περίπου 30 από τα ποιήµατα είναι µεταφράσεις ιταλικών 

ποιηµάτων και τα 10 από αυτά είναι µεταφράσεις ποιηµάτων του Πετράρχη 9ιταλού 

λόγιου και ποιητή, 1304-1374). Και στα άλλα όµως ποιήµατα είναι φανερή η επίδραση 

του πετραρχισµού και της ιταλικής µετρικής. Τα ποιήµατα αυτά είναι κάποια από τα 

πρώτα δείγµατα λογοτεχνικής καλλιέργειας της οµιλουµένης γλώσσας µε υψηλό 

αισθητικό αποτέλεσµα. Πέρα όµως από την αισθητική τους αξία, είναι µεγάλη και η 

ιστορική τους σηµασία, αφενός ως γλωσσικών µνηµείων και αφετέρου επειδή σε αυτήν 

την συλλογή απαντώνται τα πρώτα (26) ελληνικά σονέτα, δηλ. ποιήµατα που 

αποτελούνται από δεκατέσσερις στίχους και έχουν µια σταθερή στιχουργική µορφή. 

Αβέβαιο είναι το αν η συλλογή των ΚΕΠ περιέχει ποιήµατα ενός µόνο ποιητή ή και 

περισσοτέρων. Η Ε. Μαθιοπούλου βασιζόµενη σε διαφορετικές τεχνοτροπικές τάσεις 

που παρατηρούνται στα ποιήµατα, υποστηρίζει ότι πρόκειται για συλλογή κειµένων 

περισσοτέρων ποιητών τα οποία συντέθηκαν κατά την διάρκεια του 16ου αιώνα και 

συγκεντρώθηκαν στην συλλογή κατά την δεκαετία του 1560. Η ίδια µελετήτρια έχει 

διακρίνει κάποιες οµάδες ποιηµάτων στα οποία διακρίνονται διαφορετικές τάσεις και 

τοποθετεί την σύνθεση µιας πρώτης οµάδας ποιηµάτων στα πρώτα χρόνια της 

Βενετοκρατίας στην Κύπρο, δηλαδή στα χρόνια 1489-1510, ενώ σε οµάδα τελευταίων 

ποιηµάτων διακρίνει αναφορές στα ταραγµένα χρόνια 1560-1570. 

Η επίδραση του ιταλικού πετραρχισµού είναι διάχυτη σε όλη τη συλλογή: 

εξιδανικευµένος έρωτας, παράπονα γιατί η αγαπηµένη είναι σκληρή απέναντι του, ενώ ο 

ποιητής φλέγεται από την επιθυµία να της είναι αρεστός, επιστροφή στον Θεό, που από 

αυτόν ζητά βοήθεια και συγνώµη ο ποιητής. 

 

2.2 Οι ποιητάρηδες 

Το νέο κοινωνικό σύστηµα, η ζωή των βασιλικών αυλών, η πλούσια και εντυπωσιακή 

εµφάνιση των βασιλιάδων, των αρχόντων, των ιπποτών µε τις λαµπρές στολές, η ηρωική 

και ροµαντική αντίληψη που υπήρχε γι'αυτούς και που την καλλιεργούσαν οι 

τροβαδούροι που είχαν φέρει µαζί τους από τη ∆ύση, δεν ήταν δυνατό να αφήσουν 

ασυγκίνητους τους ποιητάρηδες. Έτσι, γράφονται πολλά δηµώδη τραγούδια, µε 
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ωραιότερο και γνωστότερο το Της βασίλισσας και της Αροδαφνούσας, µε θέµα τις 

ερωτικές περιπέτειες του σηµαντικότερου από τους Λουζινιάν1, του Πέτρου Α' (1359-

1369), µε την Αροδαφνούσα. Το τραγούδι πραγµατεύεται το θέµα έρωτας-θάνατος. 

 

3. Τουρκοκρατία (1571-1878) 

Η Τουρκοκρατία ανέκοψε την εξέλιξη της κυπριακής αναγεννησιακής γραµµατείας, που 

είχε φτάσει στην κορυφαία της στιγµή µε τα ΚΕΠ. Βέβαια, αρκετοί κυπριακής 

καταγωγής λόγιοι και συγγραφείς σπουδάζουν στη ∆ύση, π.χ. ο Ι. ∆ενόρες (1510-1590) 

στην Πάδοβα, ο Ν. Ροδινός (1576-1659) στη Ρώµη και στη Σαλαµάνκα και πιο γνωστός 

απ'όλους ο αρχιµανδρίτης Κυπριανός (1735-1805) στη Βενετία και στην Πάδοβα. Εκτός 

από θρησκευτικά και αγιολογικά έργα εξέδωσε και τη µνηµειώδη Ιστορία χρονολογική 

της νήσου Κύπρου (1788), όπου, σύµφωνα µε τον Π. Κιτροµηλίδη ακολουθεί σύγχρονες 

µεθόδους ιστορικής κριτικής αναφερόµενος, µεταξύ άλλων και σε γεγονότα της εποχής 

του για τα οποία είχε προσωπική αντίληψη. 

Το 1792 ο Ι. Καρατζάς (1767-1798), σύντροφος του Ρήγα Φεραίου, εκδίδει τα Έρωτος 

αποτελέσµατα, τα πρώτα νεοελληνικά διηγήµατα, παραγεµισµένα µε φαναριώτικα 

στιχουργήµατα και ιδέες του ∆ιαφωτισµού. 

Ο Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός ήταν ιδεολογικό, φιλολογικό, γλωσσικό και φιλοσοφικό 

ρεύµα που επιχείρησε να µεταφέρει τις ιδέες και τις αξίες του ευρωπαϊκού διαφωτισµού 

στον χώρο του υπόδουλου γένους. Με τον όρο διαφωτισµός εννοείται η πνευµατική 

κίνηση που σηµειώθηκε στη ∆υτική Ευρώπη στα τέλη του 17ου αιώνα, µε κύριους 

στόχους τη λύτρωση του ανθρώπινου πνεύµατος από τις προλήψεις, τις δεισιδαιµονίες, 

την αυθεντία του κράτους και της εκκλησίας και την επικράτηση του ορθού λόγου, της 

πνευµατικής ελευθερίας, της ανεξιθρησκίας και του σεβασµού της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας. 

Η τελευταία περίοδος της Τουρκοκρατίας στην Κύπρο σφραγίζεται από το κίνηµα του 

ροµαντισµού, που τα βασικά του χαρακτηριστικά, π.χ. ο πόθος για ταξίδια, εµφανίζονται 

στη λογοτεχνική παραγωγή (ποίηση, πεζογραφία, θέατρο) του 19ου αι. Έτσι, ποιητές 

όπως ο Μ. Ανδρεάδης (Ύµνος εις την βασίλισσαν Αµαλίαν, 1837) και η Σ. Λεοντιάς 

αντλούν τα πρότυπά τους από τον αθηναϊκό ροµαντισµό και συνήθως συντάσσουν σε 

                                                 
1 Πρόκειται για φραγκική δυναστεία που κυβέρνησε την Κύπρο από το 1192 µέχρι το 1489. 
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καθαρεύουσα γλώσσα τα ποιήµατά τους. Στον τοµέα της πεζογραφίας δεσπόζει το όνοµα 

του Ε. Φραγκούδη (1825-1897). 

Τα χαρακτηριστικά του αθηναϊκού ροµαντισµού ήταν: 

• αυστηρή καθαρεύουσα, χρήση δηµοτικής κυρίως σε πατριωτικά ποιήµατα που 

απευθύνονταν στον λαό 

• επιδράσεις της φαναριώτικης στιχουργίας 

• ιδίως κατά την τελευταία δεκαετία (δεκαετία της παρακµής), έντονη απαισιοδοξία 

και πεισιθάνατη διάθεση. 

 

20ος αι. 

1900-1945 

Αρχικά το µεγαλύτερο µέρος της ποιητικής δηµιουργίας εξακολουθεί να κινείται στο 

κλίµα του (αθηναϊκού) ροµαντισµού και τα περισσότερα στιχουργήµατα γράφονται στην 

καθαρεύουσα. Η θεµατολογία της ποίησης κινείται είτε σε ερωτικά είτε σε 

πατριδολατρικά πλαίσια. Σταδιακά οι ποιητές στρέφονται προς το δηµοτικισµό. 

Εξέχουσα ποιητική φυσιογνωµία είναι αναµφίβολα ο Β. Μιχαηλίδης (1849-1917), που 

θεωρείται ο "εθνικός ποιητής" της Κύπρου, που κατόρθωσε να µεταπλάσει ποιητικά το 

κυπριακό ιδίωµα και να εκφράσει τις ιστορικές περιπέτειες και τους εθνικούς 

οραµατισµούς των συµπατριωτών του. 

Στις αρχές του 20ου αιώνα, η συντριπτική πλειονότητα τού –κατά βάση αγροτικού– 

πληθυσµού της Κύπρου παραµένει αναλφάβητη και, χρεωµένη στους τοκογλύφους, ζει 

µέσα σε συνθήκες φτώχιας και εξαθλίωσης, τουλάχιστον µέχρι τα χρόνια του 

Μεσοπολέµου. Η σκληρή αυτή πραγµατικότητα αναµφίβολα συντελεί αρνητικά στην 

ανάπτυξη της λογοτεχνίας και κάθε άλλο παρά συµβάλλει στη διαµόρφωση ενός 

ευνοϊκού κλίµατος για την κυκλοφορία των Ποιηµάτων (1911) του Β. Μιχαηλίδη ή, λίγο 

αργότερα, των ιδιόµορφων πεζών και της πρώτης σειράς διηγηµάτων (1919-1921) του Ν. 

Νικολαΐδη ή, ακόµη, του πρώτου τόµου των Τζυπριώτικων Τραουδκιών (1923) του ∆. 

Λιπέρτη, καθώς και άλλων έργων διαφόρων λογοτεχνών. 

Εντούτοις, στην κυπριακή κοινωνία, πριν από το τέλος ακόµη του Α΄ Παγκοσµίου 

Πολέµου, µια οµάδα µορφωµένων ανθρώπων, κάτω από την επίδραση των πιο 

προωθηµένων ιδεολογικών ρευµάτων της εποχής, διεκδικεί δυναµικά, µέσω της έκδοσης 
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εφηµερίδων και περιοδικών, την παρέµβασή της όχι µόνο στα λογοτεχνικά και 

πνευµατικά πράγµατα του τόπου, αλλά και εν γένει στην κοινωνική και πολιτική ζωή. 

Ήδη, επίσης, από το 1919 ιδρύονται οι πρώτες συντεχνίες και το εργατικό κίνηµα κάνει 

αισθητή την παρουσία του, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 1930 η ίδρυση των πρώτων 

κοµµάτων θα είναι πια γεγονός. 

Οι νέες αυτές συνθήκες θα επηρεάσουν σαφώς και τις λογοτεχνικές αναζητήσεις των 

Κυπρίων, που θα προσπαθήσουν να ανταποκριθούν στις ανησυχίες των νέων καιρών. 

Είναι στην ατµόσφαιρα αυτή, που θα κάνει την εµφάνισή της η γενιά των λογοτεχνών 

του Μεσοπολέµου µε επίκεντρο αρχικά τη Λεµεσό, όπου και τυπώνει τα πρώτα της 

βιβλία (Γ. Αλιθέρσης, Ν. Νικολαΐδης). Οι λογοτέχνες αυτοί (όπως και οι Α. Ιντιάνος, Π. 

Κριναίος, Γ. Λεύκης, Α. Χουρµούζιος κ.ά.) θα συσπειρωθούν σε περιοδικά µε σαφείς 

προοδευτικές γλωσσικές, αισθητικές και ιδεολογικές θέσεις, όπως η Αβγή. Χωρίς να 

αποτελούν σχολή, οι λογοτέχνες αυτοί φέρουν, ωστόσο, διακριτά κάποια κοινά στοιχεία. 

Η µαχητική προώθηση του δηµοτικισµού, ο οραµατισµός τους και µια πλατύτερη 

θεώρηση της ζωής θα δώσουν έναν καινούριο, ανθρώπινο και λυρικό τόνο στο έργο τους. 

Η ανανεωτική αυτή κίνηση θα χαρακτηριστεί στο εξής και από την ιδιοτυπία του 

γεωγραφικού πολυµερισµού της. Αν και σταδιακά, από τη δεκαετία του 1930, κέντρο της 

λογοτεχνικής και πνευµατικής ζωής της Κύπρου θα αναδειχθεί πλέον η Λευκωσία (όπου 

την ίδια περίοδο θα κυκλοφορήσει το σηµαντικό λογοτεχνικό περιοδικό Κυπριακά 

Γράµµατα), οι Κύπριοι λογοτέχνες δηµιουργούν ταυτόχρονα στην Κύπρο, στην 

Αλεξάνδρεια, στο Κάιρο και στην Αθήνα. Ο πολυµερισµός αυτός προωθεί τους 

λογοτέχνες σε µια αµεσότερη επικοινωνία µε τις νέες τάσεις και τους επιτρέπει να 

εδραιώσουν µε το έργο τους έναν αξιόλογο προσανατολισµό κοινωνικής και 

ψυχογραφικής διερεύνησης. 

Παράλληλα, η γενιά των Κυπρίων λογοτεχνών του Μεσοπολέµου, µε γλωσσικό όργανο 

την κοινή νεοελληνική, παρακολουθεί, στις καλύτερες περιπτώσεις, τα λογοτεχνικά 

ρεύµατα του ελληνικού µητροπολιτικού κέντρου µε άµεσες ή έµµεσες επιδράσεις στο 

έργο τους από τον Κ., τον Κ., τον Ά. Σικελιανό και τον Κ. Καρυωτάκη. «Όµως το 

έµπειρο µάτι», όπως παρατηρεί ο κριτικός Κ. Προυσής, «µπορεί να ξεχωρίσει το 

κυπριακό υπόστρωµα, τόσο στην ψυχική τους διάθεση όσο και στη µορφή». Άλλωστε, 

δεν πρέπει να µας διαφεύγει ο περιφερειακός και διαλεκτικός χαρακτήρας της κυπριακής 
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λογοτεχνίας της εποχής. Ο ∆. Λιπέρτης αποτελεί, από την άποψη αυτή, τον δεύτερο 

(µετά τον Βασίλη Μιχαηλίδη) σηµαντικό σταθµό στην ανάδειξη και λογοτεχνική 

αξιοποίηση της κυπριακής διαλέκτου, αλλά και στην εξεικόνιση του κοινωνικού χώρου 

του νησιού, όπου την εποχή αυτή συγκρούονται ο παλιός µε το νέο κόσµο, χωρίς 

ταυτόχρονα να παραγνωρίζονται οι εθνικοί πόθοι του κυπριακού ελληνισµού. 

Την ίδια περίοδο θα κάνει την εµφάνισή του και ο διαλεκτικός ποιητής Π. Λιασίδης, που 

και θα καλλιεργήσει την ποίηση στο κυπριακό ιδίωµα για περισσότερο από µισό αιώνα. 

Όµως, ο διαλεκτικός χαρακτήρας της ποίησής του (µε κυρίαρχα στοιχεία τον έντονο 

κοινωνικό προβληµατισµό και µια διάχυτη έκφραση διαµαρτυρίας) τον διαφοροποιεί 

τόσο από τον Βασίλη Μιχαηλίδη, όσο και από τον ∆ηµήτρη Λιπέρτη. 

Περισσότερο ενδιαφέρον από την πεζογραφική παραγωγή παρουσιάζει το διήγηµα. 

Εµφανίζονται διηγήµατα, κυρίως ηθογραφικά, που επιχειρούν να αποδώσουν συχνά µε 

λαογραφική πρόθεση και εξωραϊστική διάθεση στιγµιότυπα από την καθηµερινή ζωή του 

τόπου. Κυριαρχούν τα ονόµατα των Ν. Νικολαϊδη, ∆. Σταυρινίδη, Κ. Ευσταθιάδη, Ν. 

Χατζηγαβριήλ κ.ά. 

Κατά την περίοδος του Μεσοπολέµου (1918-1939) σηµαντικοί ιστορικοί σταθµοί είναι η 

Μικρασιατική καταστροφή του 1922 και ιδιαίτερα για την Κύπρο η εξέγερση του 1931, 

η οποία είναι γνωστή ως Οκτωβριανά. Το 1923, η Τουρκία, µε τη συνθήκη της 

Λοζάννης, αποκηρύσσει επίσηµα τα δικαιώµατά της στην Κύπρο. Το 1925 η Κύπρος 

ανακηρύσσεται αποικία του Στέµµατος. 

Την περίοδο αυτή οργανώνονται τα πρώτα πνευµατικά σωµατεία, εκδίδονται 

λογοτεχνικά περιοδικά και καθιερώνεται πλέον η δηµοτική. 

Ο Γ. Αλιθέρσης θα είναι ο πρώτος Κύπριος ποιητής που θα παρουσιάσει αξιόλογο έργο, 

χρησιµοποιώντας την κοινή νεοελληνική και είναι αυτός που θα καταφέρει, παρά τις 

παραδοσιακές καταβολές της ποιητικής του, να εγκαταλείψει, έστω µερικώς, τα παλιά 

σχήµατα της παράδοσης και να ακολουθήσει µια νεότροπη εκφραστική. Η περίπτωσή 

του, εντούτοις, αποτελεί εξαίρεση: η «βαριά σκιά» του Παλαµά θα είναι κυρίαρχη στην 

κυπριακή ποίηση των χρόνων αυτών και κάτω από την άµεση επίδρασή του θα κινηθούν 

πολλοί ποιητές, όπως οι Λ. Παυλίδης, Ξ. Λυσιώτης, Π. Κριναίος, Χ. Γαλατόπουλος κ.ά. 

Την ίδια περίοδο, µια οµάδα ποιητών προσπαθεί να µεταφυτεύσει στην Κύπρο το κλίµα 

της ελλαδικής γενιάς του ’20, µια ατµόσφαιρα παραίτησης και φυγής, όπου τον τόνο θα 
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δίνουν ένα αίσθηµα κόπωσης, ανικανοποίητου και ανίας, η έλλειψη πίστης σε 

οποιαδήποτε ιδανικό ή αξία. Η νεοσυµβολιστική–νεοροµαντική αυτή τάση (µε 

εκπροσώπους ποιητές, όπως οι ∆. Μ. ∆ηµητριάδης, Λ. Γιαννίδης, Ά. Περνάρης κ.ά.) 

εµφανίζει µεγάλη διάρκεια και ιδιαίτερη ανθεκτικότητα, καθώς κάποιοι δηµιουργοί 

ακολουθούν την ίδια γραµµή και κατά τα µεταπολεµικά χρόνια (όπως οι Π. ∆ρουσιώτης, 

Λ. Φαντάζης, Γ. Φάνος κ.ά.). 

Ο Τ. Ανθίας και ο Θ. Πιερίδης θα ακολουθήσουν άλλες κατευθύνσεις και µε έντονο τον 

κοινωνικό χαρακτήρα στο έργο τους, θα γίνουν οι εισηγητές µιας αγωνιστικής, 

επαναστατικής ποιητικής έκφρασης, που θα εµπλουτίσει και θα ανανεώσει θεµατικά και 

υφολογικά την κυπριακή λογοτεχνία της εποχής. Πρόκειται για ποιητές, οι οποίοι 

κινήθηκαν στα µεγάλα κέντρα του ελληνισµού, στην Αθήνα και την Αλεξάνδρεια, όπου 

οι κοινωνικές παράµετροι ευνοούσαν ένα κλίµα επιδεκτικό των νέων ιδεολογικών 

ρευµάτων. Επίσης, κάποια στροφή προς την καθαρή ποίηση και ασαφείς 

υπερρεαλιστικές ενδείξεις θα παρατηρηθούν προς το τέλος του Μεσοπολέµου. Τις νέες 

ανησυχίες και την ανάγκη ανανέωσης στην ποίηση θα εκφράσουν µε το έργο τους οι Ν. 

Βραχίµης και Μ. Κράλης. 

Την ίδια περίοδο του Μεσοπολέµου, µε την επιρροή της ελληνικής (∆ηµοσθένης 

Βουτυράς) και ευρωπαϊκής (Κνουτ Χάµσουν) ρεαλιστικής πεζογραφίας, η ηθογραφική 

τάση, κυρίαρχη ήδη στην πεζογραφία από τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού 

αιώνα, υποχωρεί εµφανώς και αντικαθίσταται από ρεαλιστικές απεικονίσεις, µε έµφαση, 

µάλιστα, στις αρνητικές πλευρές και καταστάσεις της κοινωνικής πραγµατικότητας. Στα 

1921, τα ∆ιηγήµατα του Ν. Νικολαΐδη έφεραν µια άλλη οπτική γωνία, καθώς η 

διεισδυτική ψυχογραφία του συγγραφέα συνυφαινόταν µε αξιολογικές-κριτικές διαθέσεις 

για την κοινωνική µοίρα του ανθρώπου. Με κοινωνικές προεκτάσεις και επηρεασµένο 

από προσωπικά του βιώµατα θα είναι και το πεζογραφικό έργο του Λ. Ακρίτα. Ανάλογη 

θα είναι η µατιά, η προβληµατική και το αισθητικό κλίµα της πεζογραφικής παραγωγής 

και άλλων συγγραφέων της περιόδου, όπως των Μ. Νικολαΐδη, Γ. Σταυρινού-

Οικονοµίδη, Μαρίας Ρουσσιά κ.ά. Τέλος, ο Ν. Βραχίµης, ιδιαίτερα στη νουβέλα του Ο 

Άγνωστος (1944), θα κάνει χρήση του εσωτερικού µονολόγου, εισάγοντας καινότροπες 

εκφραστικές στην κυπριακή πεζογραφία και σπάζοντας την παραδοσιακή φόρµα της 

αφήγησης. 
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1945-1960 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η κυπριακή ποίηση µε τον Ν. Βραχίµη και, κυρίως, µε τον Μ. 

Κράλη θα αναζητήσει διαφορετικούς εκφραστικούς τρόπους από αυτούς που είχαν 

ακολουθήσει µέχρι τότε οι Κύπριοι ποιητές. Η καινοτοµία, ωστόσο, που φέρνουν στην 

ποίηση οι δηµιουργοί αυτοί θα αποκρυσταλλωθεί στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου 

Πολέµου (και αµέσως µετά), πρωτίστως στην ποίηση του Μ. Κράλη. 

Εντούτοις, η ουσιαστική ανανέωση στην κυπριακή ποίηση θα έρθει µεταπολεµικά µε το 

έργο του Κ. Μόντη. Η ιδιότυπη ποιητική του έκφραση, όπου συναιρούνται στοιχεία από 

τη γόνιµη επαφή µε το έργο του Κ. Γ. Καρυωτάκη και του Κ. Π. Καβάφη, βρίσκει την 

αρτίωσή της µε τρεις συλλογές δηµοσιευµένες σε µια κρίσιµη πενταετία (1958-1962) για 

την ιστορία της Κύπρου (Στιγµές, Συµπλήρωµα των Στιγµών και Ποίηση του Κώστα 

Μόντη). Οι συλλογές αυτές φανερώνουν εναργέστερα τη διαφοροποιηµένη µορφή 

ποιητικής έκφρασης του Κ. Μόντη, αλλά και προαναγγέλλουν τα έργα της ακµής του 

(Γράµµα στη Μητέρα κι άλλοι στίχοι [1965] και ∆εύτερο γράµµα στη Μητέρα [1972]). Η 

ανανέωση αυτή θα γίνει εφικτή µέσω και του γόνιµου διαλόγου του µε την ποιητική 

παράδοση της Κύπρου, αλλά και µε την ποιητική ελλαδιτών και ευρωπαίων οµοτέχνων 

του. 

Φυσικά, µέσα στις διαφοροποιηµένες συνθήκες που δηµιούργησαν οι µεταπολεµικές 

προσδοκίες και η κορύφωση του Απελευθερωτικού Αγώνα (1955-1959) η ποίηση και η 

πεζογραφία αναπόφευκτα κινήθηκαν στο πλαίσιο µιας «βιωµένης ιστορίας» µε τη 

συνακόλουθη δραµατική της ένταση. Το ποιητικό έργο του Κ. Μόντη εκφράζει µε 

ευρηµατικότητα τη σύγχρονή του κυπριακή αγωνία, ενώ ο Π. Μηχανικός τονίζει πιο 

άµεσα τις απογοητεύσεις µιας ολόκληρης γενιάς, καθώς από τις ρωγµές ενός κόσµου 

σκληρού προβάλλει διαρκώς η πικρή αίσθηση της διάψευσης. Παράλληλα, ο Γ. Φιλίππου 

Πιερίδης στο πεζογραφικό του έργο θα δώσει µε ενάργεια την εικόνα της κυπριακής 

κοινωνίας των τελευταίων χρόνων της Αγγλοκρατίας και των πρώτων δεκαετιών της 

Ανεξαρτησίας. 

Την περίοδο αυτή θα κάνουν την εµφάνισή τους και άλλοι αξιόλογοι ποιητές και 

πεζογράφοι (Ν. Κρανιδιώτης, Κ. Χρυσάνθης, Γ. Κωστάντης, Α. Πυλιώτης, Θ. 

Μαρσέλλος κ.ά.). Καθένας τους θα αποδώσει, σύµφωνα µε την ιδιοσυγκρασία του, τις 

ιδεολογικές και αισθητικές του προτιµήσεις, τον αγωνιστικό και ηρωικό παλµό µιας 
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εποχής τόσο έντονης, σύνθετης και πλούσιας. Από την άλλη, η προσαρµογή στη νέα 

κατάσταση πραγµάτων που θα σηµάνουν το τέλος της αποικιοκρατίας και η γέννηση της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας θα συντελεστεί µε βραδείς ρυθµούς και θα αποδειχθεί συχνά 

οδυνηρή. 

 

1960- (Γέννηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και η Γενιά της Ανεξαρτησίας) 

Οι προοπτικές που διανοίγονταν µε την ίδρυση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

δηµιουργούν ένα κλίµα ευφορίας, που σύντοµα όµως θα το διαδεχτεί ένα κλίµα 

σύγχυσης, ενώ η εύθραυστη πορεία που θα ακολουθήσει το Κυπριακό και οι 

συνακόλουθες αµφιβολίες από τη διαρκή εκκρεµότητα του προβλήµατος θα προσδώσουν 

µια ιδιότυπη ιστορικότητα στο έργο των περισσότερων λογοτεχνών. Την ίδια εποχή, 

άλλωστε, η κυπριακή κοινωνία θα αναπροσανατολιστεί σε µια καινούρια κλίµακα αξιών. 

Την ατµόσφαιρα αυτή, µέσα στην οποία κινήθηκαν οι λογοτέχνες της λεγόµενης 

«Πρώτης Γενιάς της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ή Γενιάς της Ανεξαρτησίας» Α. 

Παστελλάς, Θ. Κουγιάλης, Κ. Βασιλείου, Κ. Χαραλαµπίδης, Πίτσα Γαλάζη, Μ. 

Πασιαρδής, Φ. Σταυρίδης κ.ά.) δίνει η µαρτυρία ενός εκπροσώπου της, του ποιητή Α. 

Χριστοφίδη, σε µια χρονική στιγµή (1968) που η γενιά αυτή έχει ήδη κάνει αισθητή την 

παρουσία της και το έργο της βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη: «Η µετάβαση από την 

ψυχολογική βεβαιότητα των χρόνων της επανάστασης […] στην ψυχολογική διάσπαση 

και σύγχυση των µετά το ’60 ετών επισφραγίζει –κι αυτό έχει σηµασία για τη λογοτεχνία 

µας– την παρουσία, θετική και υπολογίσιµη, των λογοτεχνών µας κι επιβεβαιώνει τις 

εύθραυστες ελπίδες που είχαν δειλά διατυπωθεί µετά τον αγώνα για την εµφάνιση νέων 

δυνάµεων στη λογοτεχνική σκηνή του τόπου». 

Ποιητές όπως ο Φοίβος Σταυρίδης, µε την λιτότητα, την οικονοµία και την ακρίβεια των 

εκφραστικών µέσων δίνουν µια ποίηση στοχαστική, αφαιρετική και αποφθεγµατική, µε 

ευδιάκριτα στοιχεία κοινωνικής κριτικής και διαµαρτυρίας. Συχνή είναι εξάλλου η 

(άλλοτε έκδηλη και άλλοτε υπόγεια) παρουσία µιας λεπτής ειρωνείας, η οποία απηχεί µια 

αποµυθοποιητική διάθεση. 

Η ποιητική άνοιξη της δεκαετίας του 1960 θα δώσει, τελικά, µια λογοτεχνία µε γερή 

κράση και περιεχόµενο, όπου οι νεοτερικές κατακτήσεις των προηγούµενων δηµιουργών 

µέσα και έξω από τον κυπριακό χώρο θα αφοµοιωθούν γόνιµα και δηµιουργικά, 
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προκειµένου να διαµορφώσουν µια ποιητική γλώσσα κατάλληλη να εκφράσει 

καλειδοσκοπικά µια αντιφατική και ανήσυχη εποχή. 

Την ίδια περίοδο, θα κάνουν αισθητή την παρουσία τους και πεζογράφοι όπως η Ήβη 

Μελεάγρου και η Λίνα Σολοµωνίδου, που θα δοκιµαστούν πιο συστηµατικά και στο 

απαιτητικό είδος του µυθιστορήµατος, θέλοντας να δώσουν, έτσι, νέους 

προσανατολισµούς στην κυπριακή πεζογραφία, όπου βέβαια είναι εµφανής κι εδώ η 

άµεση σχέση λογοτεχνίας και ιστορίας. 

Η Ήβη Σολοµωνίδου, µε τον αποµυθοποιητικό και πρωτότυπο λόγο της, εισάγει µε 

ελλειπτικότητα και αµεσότητα µια νέα πεζογραφική γραφή που διερευνά την ψυχική 

συµπεριφορά του ανθρώπου σε συνθήκες ύψιστης δοκιµασίας από ποικίλες οπτικές και 

σε διαφορετικά επίπεδα, ακολουθώντας ένα νεοτερικό τρόπο έκφρασης µε νεύρο και 

ένταση. Η πρωτοποριακή για την κυπριακή λογοτεχνία γραφή της κατορθώνει να 

αποδώσει υποβλητικά µέσα από τις ανησυχίες, τα όνειρα και τις εµµονές των ηρώων, την 

εν γένει ατµόσφαιρα και το κλίµα της κυπριακής κοινωνίας στη δεκαετία του 1960. 

Όπως είναι επόµενο, το δράµα της τουρκικής εισβολής του 1974 µε τις τραγικές 

συνέπειές της σε όλα τα επίπεδα της ζωής του νησιού θα σφραγίσει το έργο και των 

δηµιουργών της γενιάς αυτής. Αναπόφευκτα, ένας πικρός και οργισµένος, άλλοτε 

ειρωνικός και σαρκαστικός, τόνος θα κυριαρχήσει στο έργο τους, µετατρέποντας τη 

λογοτεχνία σε (πολιτική) πράξη διαµαρτυρίας και καταδίκης συµπεριφορών και 

νοοτροπιών, που ευθύνονται για την κυπριακή τραγωδία, αλλά και για τα ποικίλα 

αδιέξοδα του παρόντος. 

Το παράδειγµα των δηµιουργών αυτών θα ακολουθήσουν και νεότεροι λογοτέχνες, οι 

οποίοι πλέον θα έχουν µια σηµαντική παράδοση ως υπόβαθρο και κληρονοµιά για τις 

δικές τους δοκιµές και κατακτήσεις, τόσο στο χώρο της ποίησης, όσο και της 

πεζογραφίας. 
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