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Ένα ποίημα για την Κύπρο 
Καρτερούμεν μέραν νύχταν 
 

Καρτερούμε μέραν νύχταν 
να φυσήσει ένας αέρας 
στουν τον τόπον πον καμένος  
τζι εν θωρεί ποτέ δροσιάν 
για να φέξει καρτερούμεν  
το φως τζείνης της μέρας  
πον να φέρει στον καθέναν  
τζαι δροσιάν τζαι ποσπασιάν. 
 
 

Ποιητής: Δημήτρης Λιπέρτης 
 

Κυπριακές λέξεις: 
 

στουν   = σε τούτον (σε αυτόν) 
πον   = που είναι 
τζι εν   = και δεν 
τζαι   = και 
φέξει   = ξημερώσει 
τζείνη   = εκείνη 
ποσπασιά  = relief – ελευθερία 
 
Δημήτρης Λιπέρτης  
Ο Κύπριος ποιητής Δημήτρης Λιπέρτης γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1866 και πέθανε στη 
Λευκωσία το 1937. Σπούδασε ξένες γλώσσες (Αγγλικά και Γαλλικά), φιλοσοφία και θεολογία. 
Εργάστηκε σαν υπάλληλος σε διάφορες κυβερνητικές θέσεις και επίσης σαν καθηγητής 
Γαλλικών και Αγγλικών σε γυμνάσια της Κύπρου. Σε ηλικία 25 χρονών έκανε την εμφάνισή 
του στο χώρο της ποίησης. Έγραψε ποιήματα αρχικά στην καθαρεύουσα και τη δημοτική 
Ελληνική γλώσσα και αργότερα στην Κυπριακή διάλεκτο. Αρκετά ποιήματά του 
μελοποιήθηκαν κι έγιναν τραγούδια. Ο Δημήτρης Λιπέρτης είναι ένας από τους 
σπουδαιότερους ποιητές της Κύπρου. Το πιο γνωστό του κυπριακό ποίημα είναι το 
«Καρτερούμε μέρα νύχτα» που αναφέρεται στον πόθο των Κυπρίων να έρθει η ελευθερία στον 
τόπο τους. Το ποίημα μελοποιήθηκε και το τραγουδά ο Γιώργος Νταλάρας. 
 
(You can listen to the song: http://www.youtube.com/watch?v=_0wgBHDv3UQ&feature=player_embedded) 
 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Μετάφρασε το ποίημα στην Αγγλική γλώσσα. 
2. Γιατί ο ποιητής λέει ότι ο τόπος είναι ‘καμένος’; Τι εννοεί; 
3. Φτιάξε προτάσεις με τις λέξεις:  
      δροσιά, ξημερώνει, φυσάει, εκείνη, περιμένω 
4. Αν ήσουν ποιητής, τι ποιήματα θα έγραφες; Γράψε τους τίτλους 10 ποιημάτων που θα 

διάλεγες να γράψεις για την πατρίδα Ελλάδα ή την Κύπρο. 
5. Γράψε ένα δικό σου ποίημα με τίτλο «Περιμένουμε» για όποιο θέμα θέλεις 

(τουλάχιστον έξι στίχοι – at least six lines). 
6. Κάνε  μια μικρή έρευνα για ένα άλλο Έλληνα ή Κύπριο ποιητή και γράψε λίγα λόγια για 

τη βιογραφία του (μέχρι μισή σελίδα). Θα μας μιλήσεις επίσης στην τάξη για την έρευνά 
σου αυτή. 

Το σύνθημα μας είναι: «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ» 

 

Άγνωστες λέξεις: 
καμένος  = burnt 
θωρεί   = βλέπει 
καρτερούμε  = περιμένουμε 
τόπος   = place 
φυσάει (φυσήσει) = blowing 
δροσιά  = freshness, coolness 
καθένας  = everyone 


