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Πρόσφατα η εφ. «Χαραυγή» όργανο του ΚΕ του ΑΚΕΛ 

δημοσίευσε τα ποιήματα δυο ανώνυμων (για ευνόητους 
λόγους) Τουρκοκυπρίων, σε τρεις δlαφορετικές εκδόσεις 
της. «Βενσερέμος», «Ποίημα, ποιήματά μου», «Ειρήνη», 

«Ενιαίο και ανεξάρτητο», «Μια μέρα οπωσδήποτε», «Πλη
σΙάζουν», «Ενας Τουρκοκύπριος» η πρώτη υπογραφή, «Δεύ

τερος Τουρκοκύπριος» η άλλη. 
Ομοια και των δύο η γραφή, όμοιο το κλίμα της, αλλά και 

η απλότπτα και αμεσότητα στα εκφραστικά μέσα, πάνω απ' 
όλα όμως κοινή η γραμμή που τα διαπερνά σαν πυρακτωμέ
νο σίδερο, κοινή η προσπάθεια της ταύτισης με την Κύπρο. 
Λέει ο πρώτος Τουρκοκύπριος: 
«Πάνω από τα σύνορα! στην ήσυχη νύχτα, στα σκοτεινά! 

υψώνεται καφτή/ η φωνή του Καβάζογλου/ Βενσερέμος -
θα νικήσουμε/ Διψά για το γκρέμισμα των συνόρων/ το 

τραγούδι του 10 στολίζουν μαργαρίτες/ο Αν ενώσουμε 

φωνές μας! ώσπου να ξαναγεννηθεί η πατρίδα μας ... ». 
Τραγουδά ο «Δεύτερος Τουρκοκύπριος»: 

«Σε χαιρετώ Κύπρο, ωραία μου/ ο ήλιος σου ακουμπά στο 

μέτωπό μου/ η πρασινάδα σου ευωδιάζει,/ η θάλασσά σου 

ευωδιάζει ... » 
Και πιο κάτω: 

«Εφαγα το ψωμί σου, Κύπρος μου/ και το νερό σου ήπια/ 

χαλάλι ας γίνει ... ». 
Και σ' ένα άλλο: 

«Κύπριος είμαι/ γυιός των χρυσών πορτοκαλιών/ και των 

τσαμπιών με τ' άγουρα σταΦύλlα/ Σε σας το λέω αυτό/ 

Καθώς η άνοιξη γαντζώνεται και σκαρφαλώνει απ' την 

κοιλάδα στο βουνό/ βήμα το βήμα, φυλλαράκι-φυλλαράκι/ 

έτσι γαντζώνονται να σκαρφαλώσουν/ οι μέρες της χαράς». 

Σπάνια συναντά κανείς στίχους με τέτια αμεσότητα ' και 
καθαρότητα που να λένε πράγματα τόσο συνηθισμένα εκ 

πρ~της όψεως κι όμως να τα διαλαλούν φωναχτά και να 

φαντάζουν εκείνα σα μια καινούρια, θαυμάσια ανακάλυψη. 

«Το ποίημα παίρνει ζωή/ βαδίζει, κολυμπά/ τρώει και 

πίνει/ Τόριξε στο τραγούδι/ έρωτα κάνει/ Αρχίζει τον αγώνα/ 

Το ποίημα είναι γέλιο και λυγμός». 

Πόση κινητικότητα υπάρχει μέσα σ' αυτό το λιγόλογο 

ποίημα, πώς φορτίζει ο ποιητής το στίχο με το πάθος του, 

πώς κλιμακώνει το συναίσθημα και πώς ρίχνει εκεί όπου 

θέλει κι' όπου πρέπει την ένταση! 

Μια τέτια γραφή παρουσιάζεται μονάχα εκεί όπου τα 

βαθιό, υπόγεια ρεύματα της ζωής φουσκώνουν από νόμους 

ανελέητους που τ' ανακυΚλίζουν. 

Τότε όλες οι κοινωνικές διαδικασίες επιταχύνονται και η 

πνευματική ζωή νιώθει την ανάγκη να προσγειωθεί και να 

σμίξει, να γίνει ένα με τις ρίζες. 

«Ποιό μισό;» 

Θυμάμαι όταν πριν μερικά χρόνια ήρθε έτσι τυχαία και 

μας βρήκε το «Ποιό μισό» της Νεσιέ Γιασίν πόσο μας 

συγκλόνισε εκείνη η λιτή κι απέρριτη ψιθυριστή κουβέντα 

για τη μοιρασμένη στα δυο πατρίδα, πόσο μας προβλημάτι
σε ' εκείνη η προσπάθεια της 19χρονης παιδούλας που δεν 
είχε ποτέ γνωρίσει Ελληνοκύπριο με ολο η 0 .... 0 νησι. -!~!IJJ ...... r;I..II.~~;-
«Λένε πως ο άνθρωπος πρέπει την πατρΙδα ναγαπά/ Αυτό 

μου λέει κι' ο πατέρας μου συχνά! Η δική μου η πατρίδα 
έχει μοιραστεί στα δυο/ ποιό από τα δυο κομμάτια πρέπει ν' 

αγαπώ». 

Είδαμε τότε στο «Ποιό μισό» την πιο πειστική ίσως 

μαρτυρία ότι είναι πολύ πιο ισχυρά όλα όσα ενώνουν αυτό 

το μοιρασμένο λαό παρά όλα όσαΌτον χωρίζουν. 
Δεν είναι τυχαίο που αυτό το τετράστιχο μεταΦέρθηκε 

από στόμα σε στόμα, έγινε σύνθημα, μπήκε σε ομιλίες, 
απαγγέλθηκε από παιδιά, έγινε τραγούδι. 

Τϊ είναι εκείνο που δίνει στην τουρκοκυπριακή ποίηση 
αυτή τη δύναμη, αυτή την υγεία την τόσο δεμένη με την 

, κυπριακή γη, τί ~ίναι κείνο που μετατρέπει ουσιαστικά την 

ποίηση αυτή σε όπλο αγώνα για τη λευτεριά της κοινής 
πστρίδας. 

Θάταν φυσικά επιπολαιότητα αν λέγαμε ότι γνωρίζουμε 
σε βάθος την ποίηση που δημιουργείται μέσα στους κόλ
πους της τουρκοκυπριακής κοινότητας. 

Ενα σωρό εμπόδια (στην επαφή και τη μετάφραση) Φέρ
νουν σε μας απλώς και μόνο γεύση αυτού που συντελείται 
στην απ' εκεί όχθη και πούναι ουσιαστικά φαινόμενο των 
ημερών μετά την τραγωδία. Εχουμε όμως στα χέρια μας 

ένα έγκυρο κείμενο που ρίχνει φως σ' αυτά τα ζητήματα, 
που δυστυχώς δε μας απασχολούν στο βαθμό που θάπρε
πε. 

Η Νεσιέ Γιασίν και ο αδερΦός της Μεχμέτ Γιασίν - κι 
αυτός ποιητής - σε άρθρο τους πούχε δημοσιευτεί στο 
απαγορευμένο πια προοδευτικό λογοτεχνικό περιοδικό της 
Κωνσταντινούπολης «Σανάτ Εμετζί» - επρόκειτο για το 
αφιέρωμα του περιοδικού στην κυπριακή ποίηση - επιση
μαίνουν μερικά πολύ ενδιαφεροντα πράγματα που αγγίζουν 
άμεσα και τη δραματική πορεία του κυπριακού προβλήματος 
στα τελευταία 30 χρόνια. 
Υπογραμμίζεται κατ' αρχή στο άρθρο ότι στην περίοδο 

55-75 καλλιεργήθηκε και ευδοκίμησε μέσα στην τουρκοκυ
πριακή ποίηση ο σωβινισμός και τούτο με την άμεση 
υπόθαλψη της βρετανικής αποικιοκρατίας. Είναι χαρακτηρι
στικό ότι την περίοδο 1954-56 είχαν έρθει στην Κύπρο 
150 δάσκαλοι από την Τουρκία ύστερα από απόφαση του 
τότε Βρετανού διευθυντή Παιδείας δρα. Σλάϊτ. Ταυτόχρονα, 

εισαχθήκανε στην Κύπρο και σχολικά βιβλία από την Τουρ
κία, όπου, όπως είναι φυσικό, κυριαρχούσε το εθνικιστικό, 
μεγαλοτουρκικό στοιχείο. Οργανώθηκαν επίσης από τους 
αποικιοκράτες σεμινάρια για τους υπόλοιπους δασκάλους 
που τα καθοδηγούσαν ειδικά σταλμένοι από την Αγκυρα 
εκπαιδευτι κοί. 

Ενας τέτιος Τούρκος δάσκαλος, κάποιος Ιμπραήμ Μπουν
τουρλού, έγραφε τότε: 

«Είμαι η γλώσσα των κυμάτωνl ψιθυρίζω στ' αυτιά της 

P;~s 
ΚΥΡIΑΚΗ 27 ΦΛΕΒΑΡΗ 1983 * ΣΕΛΙΔΑ 15 

Κύπρου/ η Τουρκία πλησιάζει». 

Η τουρκοκυρπιακή ποίηση τότε, στο βαθμό που υπήρχε, 
έμπαινε, όπως τονίζουν οι αρθρογράφοι - κάτω τον άμεσο 
έλεγχο της «μητέρας πατρίδας». Εκεί στην Τουρκία' γίνονταν 
οι εκδόσεις όλων των βιβλίων. Mεrατρέπoνταν σε θρύλο, 
τονίζει το άρθρο, «η άλωση της Κύπρου από τους Οθωμα
νούς, οι πόλεμοι των Οθωμανών με τους Ενετούς, εξιδανι
κεύονταν ο Τούρκος στρατιώτης, το αήπητο του τουρκικού 
έθνους». 

Η Ζυρίχη-Λονδίνο, ' η κουτσουρεμένη ανεξαρτησία κι οι 
ναρκοθετήσεις που έγιναν στα θεμέλιά της επιτά)(υναν 
αυτές τις διαδικασίες, 

Προσπάθεια διάσπασης 
Το 1,971 δημιουργείται από τον Ντενκτάς το Γραφείο 

Νεότητας, Αθλητισμού και Λαϊκής Επιμόρφωσης, που .θέτει 
στόχους τη δημιουργία «εθνικού θεάτρου», εθνικής ποίη
σης, εθνικής ζωγραφικής». 

Στον πρόλογο ανθολογίας Τουρκοκυπριακών «εθνικών 

ποιημάτων» πούχε κυκλοφορήσεl τότε, διαγράφονται οι 
πoλΙ~ΙKoί στόχοι αυτής της πολιτιστικής πολιτικής. 

«Εμείς οι Τουρκοκύπριοι, αναφέρεται, από το 55 κι' εδώ 
δίνουμε ένα μεγάλο και ιερό αγώνα για να διαφυλάξουμε 
την εθνική μας ενότητα. Τα ιδανικά μας είναι ο τουρκισμός 
και η ένωση με τη μητέρα πατρΙδα». 

Ας σημειωθεί ότι είχαν αρχίσει ήδη οι διακοινοτικές 

συγκρούσεις, που τόσο μαστορικά μεθόδευσαν οι εχθροί 
του λαού μας. 

Αρκετά ποιήματα τώρα μιλούν για αίμα «γκιαούρηδων}), 

για δίψα, για εκδίκηση! 

Το άρθρο κάνει πάρα πέρα μια προσπάθεια βαθύτερης 
ανάλυσης των αιτίων του κλίματος που προήγαγε το σωβινι

σμό πριν από το ''74 . ΑναΦέρεται εδώ ανάμεσα στ' άλλα και 

το γεγονός ότι μετά τα γεγονότα του '64 «ο τουρκοκυπρια
κός πληθυσμός, που ξεκόπηκε σιγά-σιγά από την παραγωγή 

.μετασχηματίστηκε σε μια καταναλωτική κοινωνία στρατιω

τικών και υπαλλήλων». Και τούτο με τον υπολογισμό ότι «οι 

ξεκομμένοι από την παραγωγή θα ξεκοπούν πιο εύκολα από 
τον ταξικό αγώνα καθώς κι' από τον αγώνα για την ανεξαρ

τησία της Κύπρου. Και στην ανάγκη θα χρησιμοποιηθούν 
σα μια αντεπαναστατική δύναμη». . 
Η τραγωδία του '74 δίνει όμως μια άλλη στροφή στα 

πράγματα. 

«Η άποψη των τουρκοκύπριων για την Τουρκία αλλάζει 
- τονίζουν οι αρθρογράφοι. Η Τουρκία παύει να είναι ένα 
ιδανικό και μια ουτοπία. Οι πολιτιστικές διαφορές των λαών 

της Τουρκίας και της Κύπρου γίνονται αισθητές. Ιδιαίτερα η 
mώση του βιοτικού επιπέδου και η ένταση της εκμετάλλευ
σης και της κερδοσκοπίας ανοίγουν τα μάτια των Τουρκοκύ

πριων που συνειδητοποιούν πως ελευθερία δεν είναι ν' 
ανυψώνεις μονάχα την τουρκική σημαία». 

Ταξική συνείδηση 
Η σtιγKέντρωση των Τουρκοκύπριων σ' ένα χώρο όπου 

ζουν σαν κοινότητα κΙ' η δημιουΡΥία εκμεταλλευτικών πα

ραγωγικών σχέσεων μεταξύ τους χωρίς την παρεμβολή του 

ελληνοκυπριακού στοιχείου, βοήθησε μέσα στις σκληρές 
συνθήκες της κατοχής και των συνεπειών της στην ανάmυ
ξη της ταξικής συνείδησης μ~σα στις εργαζόμενες τουρκο
κυπριακές μάζες και σε προέκταση στην ανάπτυξη ενός 
προοδευτικού κινήματος, που βρήκε την έκφρασή του και 
στην εμφάνιση μιας σειράς οργανώσεων με προσανατολι

σμούς ανάλογους. Σ' αυτό συνέβαλε και η όξυνση της 
ταξιι<ής πάλης στην Τουρκία. Ανάμεσα σ' αυτές τις οργανώ
σεις είναι και το «Σωματείο Προοδευτικών Καλλιτεχνών», 
που στήθηκε το 1978, Κάνει στις νέες πια συνθήκες την 
εμφάνισή της μια καινούρια ποίηση που κοιτάζει κστάματα 
την κυπριακή ζωή και το ανείπωτο δράμα της, μια ποίηση 
που απηχεί άμεσα το λαϊκό συναίσθημα και νιώθει την 

ανάγκη να δόσει μορφή σε πράγματα και σκέψεις που δεν 
είχαν ειπωθεί προηγούμενα. Είναι ο καιρός της ανακάλυψης 
από τους δημιουργούς του πραγματικού πρoσώτtoυ της 
κυπριακής πραγματικότητας κι' αυτό, ακριβώς γιατί άργησε 
να γίνει, συντελείται μ' ένα ξέσπασμα και μια δύναμη 
καταξιωμένη αισθητικά. 

Ο Φικρέτ Ντεμιράγ πρόεδρος του σωματείου γράφει ένα 
εκπληκτικό σε ειλικρίνεια ποίημα: 

«Με ρωτάτε γιατί άργησα; Είναι απλό, εσείς φταίτε!/ 
Χρόνια με νανουρίσατε με ωραία λόγια και γλυκά όνειρα.! 
Μα τώρα πια δεν το μπορείτε! Μείνατε πίσω μου, να 
μαζέψετε τα νεκρά γράμματά μου ... ». 
Στη συλλογή που εξέδοσε η ΕΔΟΝ πριν δυο χρόνια με 

τον τίτλο «Κάτω από τον ίδιο ουρανό», με ποιήματα, υπάρ
χουν αρκετά τέτια δείγματα νέας τουρκοκυπριακής ποιητι

κής γραφής, που είναι συστατικό στοιχείο μιας πολιτιστικής 
αναγέννησης, που συντελείται μέσα στους κόλπους της 
τουρκοκυπριακής κοινότητας και τούτο παράλληλα, προς τις 

θετικές, προοδευτικές, πολιτικές ανακατάξεις. 
Χρέος της Κύπρου να στήσει τ' αυτί σ' αυτά τα μηνύματα, 

να τα παρακολουθεί, να τα μελετάει, να τα εντάσσει σαν 

πολιτεία μέσα στην κοινή κληρονομιά. Το πρώτο βήμα 

πούγινε το 1979 με τη βράβευση της Νεσlέ Γιασίν από το 
υποργείο Παιδείας να βρει τη συνέχειά του και σε άλλα 
βήματα. 

Ο έκλογικός θρίαμβος των δυνάμεων της «Δημοκρατικής 
Συνεργασίας», πούναι και οι φορείς μιας πραγματικής ανα

νεωτικής πορείας στον κυπριακό χώρο, διευκολύνει την 
πορεία της Κύπρου με γενικότερες ευεργετικές επιmώσεις 
σ' όλους ανεξαίρετα τους τομείς της πολιτικής και κοινωνι

κής ζωής. Μαζί και πάνω απ' όλα στο κεφαλαιώδες θέμα 
του γκρεμίσματος των συνόρων και του λυτρωμού απ' όλα 
τα ξένα στρατεύματα έτσι που να ξαναγεννηθεί η κοινή 
πατρίδα! ... 

ΠΑΝ. ΠΑΙΟΝΙΔΗΣ 
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