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ποιητής, δοκιμιογράφος, μεταφραστής, διανοητής
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μυθιστοριογράφος, διηγηματογράφος
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Ερίτιμοι Βραβευμένοι Λογοτέχνες, Τίτε

Παρτίκιε και Ανδρέα Ονουφρίου,

Εξοχότατοι Προσκεκλημένοι, Άνθρωποι

των Γραμμάτων, Διπλωμάτες,

Επιστήμονες Εκλεκτά Μέλη της Κριτικής

Επιτροπής του ‘Βραβείου Λογοτέχνη’ του

ΣΠΕΚ, Αγαπητοί ακροατές και θεατές της

Τελετής για το ‘Βραβείο Λογοτέχνη’ του

ΣΠΕΚ.

Η "Βράβευση Λογοτέχνη για το

Σύνολο του Έργου του" από

τον Σύνδεσμο Πολιτισμού Ελλάδας

Κύπρου / ΣΠΕΚ, έχει σκοπό να

δικαιώσει δύο (2) λογοτέχνες -έναν

Έλληνα και έναν Κύπριο ή Απόδημο -

που με το εμπνευσμένο και ποιοτικό έργο

τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου τους,

προήγαγαν και εμπλούτισαν τα Ελληνικά

Γράμματα, τον Ευρωπαϊκό και Διεθνή

Πολιτισμό. Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού

Ελλάδας Κύπρου (ΣΠΕΚ) με το ‘Βραβείο

Λογοτέχνη για το Σύνολο του Έργου

του’ τιμά σε ετήσια βάση τις

Προσωπικότητες εκείνες που με το έργο

τους έθεσαν τη δική τους σφραγίδα στη

Λογοτεχνία του απανταχού Ελληνισμού,

αλλά και της Οικουμενικής Κοινότητας

και προσέφεραν ισχυρό πρότυπο στους

νέους λογοτέχνες να γράφουν έργα αξίας

και διαχρονίας, αντί ‘περιστασιακά’.

Πέρσι είχαμε τιμήσει την εκλεκτή

Ελληνίδα ποιήτρια και δοκιμιογράφο

Μαρία Κέντρου Αγαθοπούλου και τον

Κύπριο ποιητή Κυριάκο Χαραλαμπίδη,

αντεπιστέλλοντα Μέλος της Ακαδημίας

Αθηνών και σήμερα Μέλος της

αντίστοιχης Ακαδημίας Κύπρου. Και οι

δύο βραβεύσεις χαιρετίστηκαν από

ανθρώπους των Γραμμάτων και έγκριτα

μέσα μαζικής επικοινωνίας κι αυτό ας

θεωρηθεί ως δικαίωση της Κριτικής

Επιτροπής μας.

Φέτος, η Κριτική Επιτροπή του Θεσμού

βραβεύει τον Έλληνα ποιητή,

δοκιμιογράφο, διανοητή και μεταφραστή

Τίτο Πατρίκιο καθώς και τον Κύπριο

διηγηματογράφο και μυθιστοριογράφο

Ανδρέα Ονουφρίου, οι οποίοι δύο

διακρίθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του

βίου τους για το ηρωικό τους σθένος και

έγραψαν για τις προσωπικές μάχες τους

στη ζωή, τα πάθη των πατρίδων τους, τον

έρωτα, τον θάνατο, τη ανθρώπινη ζωή,

την αξιοπρέπειά.

Ο Τίτος Πατρίκιος ανήκει σε μια γενιά

ποιητών που βίωσε τα συγκλονιστικά

γεγονότα του 20ου αιώνα ως προσωπική

διαδρομή - από τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο

και την Κατοχή, ως τη νέα εποχή με τις

αγωνιώδεις αναζητήσεις του ατόμου και

τις αβέβαιες ισορροπίες. Ποιητής

βαθύτατα πολιτικός, ερωτικός,

υπαρξιακός, ανθρώπινος.

Μια ευαίσθητη φωνή και συνείδηση, ένας
πραγματικός αγωνιστής της ζωής και της
τέχνης. Η ποίησή του συνάδει με τη ζωή του
και τη στάση του απέναντι στον συνάνθρωπο.
Οι αλλεπάλληλες περιπέτειες στη ζωή του,
τον ενέπνεαν αντί να τον τσάκιζαν. Ακόμη
έχει δίψα να διακτινίζει τον στίχο του
στους νέους και να τους δείχνει δρόμους με
φως ελπίδας. Έτσι στα 93 χρόνια του θρέφει
φρέσκες ιδέες και συντηρεί νεανικό σφρίγος.
Επιβεβαιοί τη ρήση του Ηρόδοτου Έλληνες
αεί παίδές εστε, γέρων δε Έλλην ουκ
έστιν.

Η άλλη εκδοχή

Δεν μένουν πολλά / για νέα ποιήματα, / ίσως 
να έχουν όλα ειπωθεί / από χιλιάδες ποιητές 
/ εδώ και χιλιάδες χρόνια. / Μένει μονάχα ο 
θάνατος / Για τον καθένα μας / ανείπωτος. / 
Μένουν πολλά / για νέα ποιήματα / κι ας 
έχουν όλα ειπωθεί / από χιλιάδες ποιητές / 
εδώ και χιλιάδες χρόνια. / Μένει η υπόλοιπη 
ζωή / για τον καθένα μας / απρόβλεπτη κι 
ανείπωτη. | Τίτος Πατρίκιος, Η ηδονή των 
παρατάσεων

Ο Ανδρέας Ονουφρίου έχει μια μεστή,
έντονη και ποιοτική παρουσία στα
λογοτεχνικά δρώμενα της Κύπρου. Για μισό
αιώνα συγγράφει αδιάλειπτα και έχει
πλούσια εσοδεία διηγημάτων και
μυθιστορημάτων για το δράμα της Κύπρου,
για την απελευθέρωση και δικαίωση, μα και
για τον άνθρωπο μέσα στις κακουχίες της
ζωής, που μάχεται για αξίες ανάμεσα στο
καλό και στο κακό, για να σωθεί και να
λυτρωθεί, πρώτα εσωτερικά. "...όπως
αναφέρει ο ίδιος, ο βραβευμένος
Α.Ονουφρίου, σε κατ' ιδίαν συζητήσεις :
"Είμαι ένας εργάτης του πνεύματος που από
τότε που πήρα το μολύβι και το χαρτί στα
χέρια μου, είπα πως θα καταγράφω τα
βάσανα, τους αγώνες και τα όνειρα του
απλού ανθρώπου και θα μαρτυρώ τα πάθη τα
σεπτά της χιλιοπροδομένης και αδικημένης
μου μικρής πατρίδας. Ποτέ δεν επιδίωξα
προβολή και διακρίσεις"

Αγαπητοί κι εκλεκτοί Άνθρωποι της
Λογοτεχνίας, Τίτε Πατρίκιε και Ανδρέα
Ονουφρίου, η Κριτική Επιτροπή δεν
δυσκολεύτηκε καθόλου να σας βραβεύσει
παμψηφεί. Αυτό που δεν βαθμολόγησε -
γιατί είναι εκτός κριτηρίων για τέτοιες
περιπτώσεις - είναι το ύψος του
Ανθρωπισμού σας, μα και το πλάτος της
πίστης σας στην ίδια τη Ζωή. Έτσι, ας μου
επιτραπεί να πω ότι, εκτός από την ποιότητα
της λογοτεχνικής γραφής σας, εγκωμιάζεται
και το ακαταμάχητο της ψυχής σας και
η αισιοδοξία όταν μάχεστε, παρά τα δεινά
που οι δύο έχετε υποστεί. Αντί να τα
διπλώσετε απέλπιδες, ξεδιπλώσατε τα φτερά
της έμπνευσης και μας παραδώσατε έργα
διδακτικά, δύο φάρους φωτεινούς. Βαθύ το
έργο σας, αλλά προσβατό και διαυγές για
κάθε δύτη αναγνώστη! Η Επιτροπή, σάς
βραβεύει με πολλή ευαρέσκεια και
ευγνωμοσύνη. Το ‘Βραβείο Λογοτέχνη’
για το 2020 ,που σας απονέμει ο
Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας
Κύπρου, είναι το έλασσον που δεν δύναται
να αντισταθμίσει το μείζον, δηλαδή το ίδιο
το έργο σας, που συνεχώς και πιο πολύ θα
δικαιώνεται. Ωστόσο, σας το προσφέρουμε με
ύψιστη εκτίμηση και μέγιστο θαυμασμό. Ως
ΣΠΕΚ, με τα δύο αυτά βραβεία σας,
στέλνουμε ταυτόχρονα το δικό σας
συμβολικό μήνυμα, εντός και εκτός Ελλάδας,
ιδιαίτατα προς τους νέους, το εξής: H νιότη
βρίσκεται στην καρδιά, στο νεύρο και
στην αισιόδοξη πίστη. Σας ευχαριστούμε,
γιατί με το έργο σας μάς ανοίγετε διάπλατα
τη θύρα της απομόνωσης μας, να βγούμε έξω
να δηλώσουμε παρόντες στη ζωή, στους
αγώνες για κάθε καλό.

Σε κατακλείδα, επιτρέψετε ν’ αναφωνήσω
και προς τους δύο σας κατά τον βυζαντινό
τύπο στην ανακήρυξη τιμωμένων Προσώπων,
τρεις φορές:…‘Άξιοι ! Άξιοι ! Άξιοι !’

Σίσσυ Σιγιουλτζή-Ρουκά
Πρόεδρος ΣΠΕΚ
19 Δεκεμβρίου 2020
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Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα στην ιστορία του Συνδέσμου

Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου. Για δεύτερη χρονιά απονέμει το Βραβείο

Λογοτέχνη για το σύνολο του έργου του σε δύο πολύ σπουδαίες μορφές των

ελληνικών γραμμάτων, από την Ελλάδα και την Κύπρο, δύο λογοτέχνες που

καλούν τον αναγνώστη στην ποίηση και τη πεζογραφία με την αμεσότητα,

ανθρωπιά και υψηλή ποιότητα της γραφής τους.

Ο Τίτος Πατρίκιος, ποιητής, πεζογράφος, δοκιμιογράφος, μεταφραστής,

τιμήθηκε με το Ειδικό Βραβείο Λογοτεχνίας στην Ελλάδα (1994) και το Διεθνές

Βραβείο Ποίησης στην Ιταλία (2013). Με τον ξεχωριστό ποιητικό και πεζό του λόγο,

μένει πάντα κοντά στον άνθρωπο, του συμπαραστέκεται, τον ενθαρρύνει, τον

αγκαλιάζει με ιδιαίτερη στοργή.

Ο Ανδρέας Ονουφρίου, πολυβραβευμένος πεζογράφος, αγωνιστής, μας αγγίζει

με τον απαράμιλλο πατριωτισμό του στο λόγο και στη ζωή του. Οι μελετητές του

έργου του τον έχουν αποκαλέσει πρόσφυγα στην ίδια την πατρίδα του. Και είναι

αυτός ο πόθος του νόστου που μας παρασύρει στην ανάγνωση των βιβλίων του και σε

βαθιά συγκίνηση που ξυπνά όλη την ομορφιά που κρύβει η ανθρώπινη ψυχή.

Εύχομαι και στους δύο υγεία και πολλές ακόμη μεγάλες διακρίσεις.

Ζωή Σαμαρά

2
Ζωή Σαμαρά
Ομότιμη Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
Επίτιμη Πρόεδρος Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου
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Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στην αποψινή τελετή για την απονομή

του βραβείου Λογοτέχνη για το 2020. Αποτελεί και για μένα ιδιαίτερη τιμή η

αποψινή παρουσία και συμμετοχή μου στην όμορφη αυτή στιγμή επικοινωνίας

μας η οποία αποδεικνύει ότι οι πνευματικοί δεσμοί ανάμεσα στους ανθρώπους

εξακολουθούν να είναι τόσο ισχυροί που υπερβαίνουν δυσκολίες σε εποχές

κρίσης όπως αυτή που διανύουμε.

Ως μέλος του Συνδέσμου Πολιτισμού

Ελλάδας-Κύπρου νιώθω περήφανος που

σήμερα θα τιμήσουμε δύο σημαντικούς

δημιουργούς, δυο σκαπανείς του πνεύματος

και της λογοτεχνίας οι οποίοι, εδώ και

πολλές δεκαετίες, έχουν καταξιωθεί στη

λαϊκή συνείδηση με τη διαχρονική αξία και

την αδιαμφισβήτητη βαρύτητα του

πολύπλευρου έργου τους.

Η αποψινή πανάξια βράβευση του Τίτου

Πατρικίου και του Ανδρέα Ονουφρίου δεν

αποτελεί μόνο τιμητική διάκριση και

αναγνώριση του έργου τους αλλά και

έκφραση ευγνωμοσύνης και ευχαριστιών

όλων μας για την τεράστια και πολυετή

τους προσφορά στα Γράμματα και τον

Πολιτισμό.

Σε δίσεκτες εποχές όπου οι πνευματικοί

δημιουργοί οδηγούνται στο ικρίωμα της

απαξίωσης και το λογοτεχνικό έργο δέχεται

τα συντονισμένα ακατάπαυστα πυρά της

τεχνολογικής επίθεσης, οι πάντα ηχηρές

φωνές των δυο καταξιωμένων τιμώμενων

δημιουργών, εξακολουθούν να αποτελούν

πνευματικό ανάχωμα και φάρο πορείας. Δεν

έχουμε να κάνουμε με συγγραφείς των

οποίων ο μόνος στόχος είναι να

δημοσιεύσουν ώστε να διαβαστούν και να

υμνηθούν.

Βρισκόμαστε μπροστά σε δυο ξεχωριστές

προσωπικότητες με θέσεις για τη ζωή, δυο

ασυμβίβαστους επαναστάτες που έζησαν

και χάραξαν την εποχή τους, δυο

καρτερικούς ιχνηλάτες που πέρασαν

δεκαετίες υποταγμένοι στη γλώσσα του

λαού ώστε τελικά να αναδειχθούν ‘’αρκετοί

για να την κυριέψουν’’ όπως θα έλεγε και ο

Διονύσιος Σολωμός. Ανήκουν σε όσους

λίγους χαρακτηρίζονται από ένα ιδανικό

πάντρεμα του χαρίσματος του λόγου με τη

φλόγα μιας δράσης που συνεγείρει

συνειδήσεις, στους συγγραφείς που έχουν

θέσει στόχο, όπως θα έλεγε και ο Αμπέρ

Καμύ, ‘’να εμποδίσουν τον πολιτισμό να

καταστρέψει τον εαυτό του’’.

Ως ακαδημαϊκός δάσκαλος λογοτεχνίας και

λογοτεχνικής μετάφρασης που επί 32

χρόνια αγωνίζεται να μεταλαμπαδεύσει

γνώσεις και ευαισθησίες, ασπάζομαι απόψε

ευλαβικά το χέρι του Τίτου Πατρίκιου και

του Ανδρέα Ονουφρίου ευχαριστώντας τους

από καρδιάς που υπήρξαν και υπάρχουν

στη ζωή μας και στην πορεία του

Ελληνισμού !

Δημήτρης  Φίλιας

Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου

3 Δημήτρης Φίλιας
Καθηγητής Λογοτεχνικής Μετάφρασης, Τμήμα Ξένων 
Γλωσσών, Διερμηνείας και Μετάφρασης, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Επίτιμος Πρόεδρος Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου
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Χαιρετισμός

8

«Στις πρωτόγνωρες μέρες που ζούμε, σ’ αυτό τον κόσμο τον απογυμνωμένο

από οράματα, η σημερινή βράβευση των δύο σπουδαίων Λογοτεχνών μας,

του Τίτου Πατρίκιου και του Ανδρέα Ονουφρίου, αποτελεί απόδειξη πως

το πνεύμα δεν πτοείται από την όποια κρίση, αλλά παλεύει, ελπίζει και

δημιουργεί, αφού η έκφραση είναι η μόνη άμυνά μας απέναντι στις

αντινομίες της ζωής.

Χαιρετίζοντας την ιδιότυπη -λόγω της πανδημίας- εκδήλωση, θα ήθελα να

ευχαριστήσω την Πρόεδρο του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου και

Συντονίστρια της Επιτροπής για το «Βραβείο Λογοτέχνη για το Σύνολο του Έργου

του» κ. Σίσσυ Σιγιουλτζή-Ρουκά καθώς και τον Αντιπρόεδρο του ΣΠΕΚ και Πρόεδρο

της Επιτροπής κ. Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδη για την τιμή να με συμπεριλάβουν στα μέλη

αυτής της αξιόλογης επιτροπής και να ευχηθώ με τους στίχους του αγαπημένου Τίτου

Πατρίκιου: «Ο πόνος να ’ναι πρόσκαιρος / και η αγάπη να ’ναι αιώνια».

Δρ Αγάθη Γεωργιάδου

διδάκτωρ Φιλολογίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, 

συγγραφέας και κριτικός λογοτεχνίας

4
Αγάθη Γεωργιάδου
Επίτ. Σχολική Σύμβουλος, Φιλόλογος, Δοκιμιογράφος, Κριτικός
Επίτιμο Μέλος Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου
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Εργοβιογραφία και Διακρίσεις
του Τίτου Πατρίκιου
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Ο Τίτος Πατρίκιος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1928 και ήταν γιος των ηθοποιών

Σπύρου Πατρικίου και Λέλας Σταματοπούλου. Το 1946 αποφοίτησε από το

Βαρβάκειο εξατάξιο Γυμνάσιο με άριστα και πέρασε ανάμεσα στους τρεις πρώτους

στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1948-49 φοίτησε και στη

δραματική σχολή του Σωκράτη Καραντινού. Το 1942 πήρε μέρος στην Αντίσταση

ενταγμένος στο ΕΑΜ, έπειτα στην ΕΠΟΝ και στη συνέχεια στον ΕΛΑΣ. Το 1944

συνελήφθη από συνεργάτες των Γερμανών που θα τον εκτελούσαν, αλλά σώθηκε την

τελευταία στιγμή.

Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας εξορίστηκε στη Μακρόνησο (1951-

1952), όπου αρνήθηκε να υπογράψει δήλωση μετανοίας, και κατά τη διετία 1952-

1954 στον Άι- Στράτη. Εκεί συνδέθηκε με τον Γιάννη Ρίτσο, που τον ενθάρρυνε να

ασχολείται με την ποίηση. Επέστρεψε στην Αθήνα ως εξόριστος επ’ αδεία, όπου και

παρέμεινε ως το 1959. Στο διάστημα αυτό δημοσίευε στο περιοδικό «Επιθεώρηση

Τέχνης» και εργαζόταν ως δικηγόρος.

Από το 1959 ως το 1964 σπούδασε

Κοινωνιολογία στην Ecole des Hautes Etudes

της Σορβόννης και προσλήφθηκε στο Γαλλικό

Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών.

Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1964 και

συνέχισε να δικηγορεί. Αναγκάστηκε όμως το

1967, όταν επιβλήθηκε η Δικτατορία, να

καταφύγει ξανά στο Παρίσι. Εκεί πήρε μέρος

σε εκδηλώσεις ενάντια στο παράνομο

δικτατορικό καθεστώς της Ελλάδας και

εργάστηκε ως επιστημονικός σύμβουλος στην

έδρα της Unesco στο Παρίσι και στον Διεθνή

Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO)

των Ηνωμένων Εθνών, στη Ρώμη.

Το 1970 γνώρισε τη μετέπειτα 2η σύζυγό του,

την ιστορικό Ρένα Σταυρίδη. Στην Ελλάδα

επέστρεψαν οριστικά το 1975, όπου,

παράλληλα με τη δικηγορία, ασχολήθηκε με

τη μετάφραση και την κοινωνιολογία και

εργάστηκε στο Κέντρο Μαρξιστικών Μελετών.

Από το 1995 ως το 1996 διετέλεσε Πρόεδρος

του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, ενώ το 2000

της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας. Το 2011

αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτωρ του

Πανεπιστημίου Κρήτης. Το 2016

αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτωρ του

Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και

Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Δρ Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδης
Πρόεδρος Επιτροπής ΣΠΕΚ «Βραβείο Λογοτέχνη για το Σύνολο 
του Έργου του 2020», Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Πολιτισμού 
Ελλάδας Κύπρου, Πρόεδρος Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου

5 Εργογραφία

Ι. Ποίηση

•Χωματόδρομος, 1954

•Μαθητεία, 1963

•Προαιρετική στάση, 1975

•Θάλασσα επαγγελίας, 1976

•Αντιδικίες, 1981

•Παραμορφώσεις, 1988

•Αντικριστοί καθρέφτες, 1988

•Μαθητεία ξανά, 1991

•Η ηδονή των παρατάσεων, 1992

•Ποιήματα, I: 1943-1953, 1998

•.Ποιήματα, ΙΙ: 1953-1959, 1998.

•Ποιήματα, ΙΙΙ: 1959-1973, 1998.

•Η αντίσταση των γεγονότων, 2000

•Η πύλη των λεόντων, 2002.

•Νέα Χάραξη, 2007

•Ποιήματα IV, 2007

•Λυσιμελής πόθος, 2008, 2014

•Συγκατοίκηση με το παρόν, 2011

•.Σε βρίσκει η ποίηση, 2012

•Ποιήματα Α’, 1943-1959, 2017

•Ποιήματα Β’, 1959-2017, 2018

•Ο δρόμος και πάλι, 2020

ΙΙ. Πεζογραφία

• Η συμμορία των δεκατριών, 1990, 2000

• Συνεχές ωράριο, 1993, 2000

• Στην ίσαλο γραμμή, Αφηγήσεις, 1997, 

2006, 2007

• Ο πειρασμός της νοσταλγίας, 

σημειώσεις καθημερινότητας, 2015

Διακρίσεις:

1994: Ειδικό Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας για το σύνολο του έργου του

2008: Βραβείο Ιδρύματος Κώστα & Ελένης Ουράνη Ακαδημίας Αθηνών 

2009: Premio Letterario Internazionale "Laudomia Bonanni" 

2016: Βραβείο Max Jacob Étranger

2020: Έλαβε τα διάσημα του Αξιωματούχου του Τάγματος Γραμμάτων και Τεχνών από τον 

πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα, Patrick Maisonnave. (μαϊσοναβ)
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Σκεπτικό Βράβευσης
του Τίτου Πατρίκιου
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Ο Τίτος Πατρίκιος ανήκει σε μια γενιά ποιητών που βίωσε τα συγκλονιστικά

γεγονότα του 20ου αιώνα ως προσωπική διαδρομή: τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο,

την κατοχή, τον εμφύλιο, τις ιδεολογικές διαμάχες, τις εξορίες, τον

επαναπατρισμό, τις πολιτικές αντιπαραθέσεις της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, τη

νέα εποχή με τις αναζητήσεις και τις αβέβαιες ισορροπίες.

Στην εβδομηντάχρονη ποιητική του πορεία ο Τίτος Πατρίκιος ανακαλεί στους

στίχους του την σπαρακτική εκείνη εποχή, κατά την οποία, μέσα στην αθλιότητα

του πολέμου, άνθισε στο χώμα ο ποιητικός του σπόρος. Έκτοτε, η ποίησή του

συνεχώς ανανοηματοδοτείται και μετασχηματίζεται. Κάθε νέα ποιητική συλλογή

του χαρτογραφεί το εξωτερικό και το εσωτερικό του γίγνεσθαι. Οι παλμοί του

ενσωματώνονται ρυθμικά στο ποίημα και ο ποιητής συγκατοικεί με το εκάστοτε

παρόν. Ο κόσμος είναι ένα πεδίο όπου δοκιμάζονται οι αντοχές του, όμως η ποίηση

του προσφέρει ένα σωτήριο καταφύγιο.

Σ’ αυτή τη μακρόχρονη ποιητική διαδρομή αποκρυσταλλώθηκαν μερικά από τα

σταθερά χαρακτηριστικά της ποιητικής του, πολλά από τα οποία αντανακλώνται

και στους τίτλους των ποιητικών συλλογών του («Αντιδικίες», «Αντικριστοί

καθρέφτες», «Σε βρίσκει η ποίηση κτλ.): η νοσταλγία όσων έσβησαν, ο φόβος μη

χαθούν όσα άξιζαν, ο λυσιμελής πόθος, η συνομιλία με τον θάνατο, η ποιητική της

στιγμής, η κατοπτρική λειτουργία ποίησης και πραγματικότητας, οι

μεταμορφώσεις και οι αυταπάτες του χρόνου, η αγωνία της μνήμης, ο αγώνας

ενάντια στη λήθη κ.ά.

Η ποίηση του Τίτου Πατρίκιου είναι απλή και σαφής στα νοήματά της. Ο ποιητής

δεν συσκοτίζει σκόπιμα το ποίημα για να δώσει την αίσθηση του βάθους, γιατί το

βάθος της ποίησής του βρίσκεται στην ουσία της, στις κρυστάλλινες αλήθειες που

κρύβει μέσα της, στη σοφία των στίχων της, στον γνωμολογικό της

χαρακτήρα. Μοιάζει με μια διαρκή συνομιλία μαζί μας, σε πρώτο ρηματικό

πρόσωπο. Εμφανίζεται να μας κοιτάζει στα μάτια και να μοιράζεται τις σκέψεις

του μαζί μας. Το ποιητικό του κλίμα στις πρώτες συλλογές του είναι ευφρόσυνο.

Κυριαρχεί η επαναστατική πνοή, η

αισιόδοξη διάθεση, ο ανθρωπιστικός

ουμανισμός και η αφοσίωση στην

Αριστερά και στα οράματά της. Όσο όμως

πλησιάζει το τέλος του εμφυλίου

κυριαρχεί ο παραλογισμός αυτού του

πολέμου και του θανάτου. Στα χρόνια της

εξορίας στη Μακρόνησο (1951-52) και

στον Άη Στράτη (1952-53), η γλώσσα του

ποιητή απεικονίζει τις εφιαλτικές

εμπειρίες που ζει. Κυριαρχεί το αίσθημα

της αηδίας, της στέρησης, της ψυχικής

και σωματικής κόπωσης αλλά και η βαθιά

αίσθηση του καθήκοντος απέναντι στο

μέλλον και στην ιστορία, απέναντι στη

ζωή. «Ένα παρθένο δάσος σκοτωμένων

φίλων» η μνήμη του και ταυτόχρονα βαθιά

η ευγνωμοσύνη του -όσο και η ενοχή του-

για τη δική του ζωή. Παράλληλα,

δυναμώνει η ερωτική ανάμνηση και ο

ποιητής μάς προσφέρει ποιήματα

ανεπανάληπτης ερωτικής πνοής και

τρυφερότητας.

Με την επάνοδό του στη μεταπολιτευτική

Ελλάδα ο ποιητής απαγκιστρώνεται από

το ιδεολογικό πλαίσιο. Η ποίησή του

γίνεται πυκνότερη και αλληγορική. Στο

τέλος της δεκαετίας του ’80 ο ποιητής

αξιοποιεί μερικά από τα διδάγματα του

υπερρεαλισμού για να «παραμορφώνει»

τους στίχους έτσι ώστε να συγχρωτίζονται

με το ακατανόητο της εποχής. Δουλεύει

διαρκώς τα ποιήματά του, τα

μεταμορφώνει και τα παραδίδει στους

αναγνώστες του ανανεωμένα. Τελεί σε

διαρκή πολιτική και ποιητική εγρήγορση.

Στρέφεται στο παρελθόν και

αυτοβιογραφείται.

Συνολικά θεωρημένη η ποίηση του Τίτου

Πατρίκιου μοιάζει πότε με υπαρξιακό

μονόλογο, πότε με δραματικό διάλογο και

πότε με αντίλογο σε όσα βίωσε ή όσα

συμβαίνουν. Απουσία ρητορικής,

αμεσότητα, εκφραστική λιτότητα και

πολλαπλά στρώματα ειρωνείας και

αυτοσαρκασμού είναι μερικά από τα

σημαντικότερα γνωρίσματά της.

Συνδυάζει διαμετρικά αντίθετα

χαρακτηριστικά που ωστόσο διατελούν σε

αρμονία μεταξύ τους όπως είναι: η

αγωνιστική ορμή με τον λυρικό τόνο, η

απλή πεζολογική γραφή με τον ποιητικό

στοχασμό, η συνείδηση με την ατομική, η

εξωστρέφεια με την εσωστρέφεια, η

νηφαλιότητα με την κραυγή, η σιωπή με

τον πληθωρισμό, ο νατουραλισμός με τον

ρομαντισμό, η κυριολεξία με τη μεταφορά,

και όλα αυτά σε φόρμα που κυμαίνεται

από πολύστιχη ως ολιγόστιχη.

Ταυτόχρονα διέπεται από τον έρωτα της

ζωής, το ζήτημα του θανάτου, της φύσης,

της γυναίκας, του χρόνου (παρελθόν,

παρόν, μέλλον).

Δρ Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδης
Πρόεδρος Επιτροπής ΣΠΕΚ «Βραβείο Λογοτέχνη για το Σύνολο 
του Έργου του 2020», Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Πολιτισμού 
Ελλάδας Κύπρου, Πρόεδρος Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου
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Ο Τίτος Πατρίκιος είναι ένας ποιητής βαθύτατα πολιτικός. Είναι ερωτικός,

υπαρξιακός, ανθρώπινος. Μια ευαίσθητη φωνή και συνείδηση, ένας πραγματικός

αγωνιστής της ζωής και της τέχνης. Η ποίησή του βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία

με τη ζωή του, τις ιδέες του και τη στάση του απέναντι στον άνθρωπο.

Καταφύγιό του και δικό μας η ποίηση, γιατί, γράφει, «εκεί που τα χάνεις για

πράγματα της ζωής χιλιοειπωμένα ή που ξαφνιάζουν, απροσδόκητα, ή που

πουλιούνται μόλις πιάσουν καλή τιμή, ή που σάπισαν ή ήταν εξαρχής σάπια, για

πράγματα που ρίσκαρες τη ζωή σου, ή σημαντικά που τα κατάλαβες αργότερα, ή για

πράγματα που προγραμμάτισες και δεν σου βγήκαν ή άλλα που ονειρεύτηκες και

μόνο ένα στα χίλια πραγματώθηκε, εκεί απάνω σε βρίσκει η ποίηση». Φωτίζει

αναδρομικά το έργο και μας αποκαλύπτει ότι η ποίηση δεν είναι προνόμιο του

ποιητή, επειδή Αυτή συναντά τον καθένα από μας.

Επιπλέον επειδή εμπλούτισε την ποίηση και το δοκίμιο άμεσα, λιτά

και δραματικά με εικόνες από όσα βίωσε ως άτομο αλλά και ως μέλος ενός

αγωνιζόμενο συνόλου

επειδή με ήθος αγωνίστηκε για την πατρίδα, τον άνθρωπο και τον

Πολιτισμό,

η Κριτική Επιτροπή του Θεσμού ‘ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ ΓΙΑ ΤΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ’ του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας

Κύπρου έχει την πλήρη ευαρέσκεια να του απονείμει το βραβείο τούτο

δια το έτος 2020, ως ένδειξη αναγνώρισης και βαθείας εκτίμησης και του

εύχεται τα βέλτιστα στον στίβο της Λογοτεχνίας για να φτάνουν στον

αναγνώστη νέων γενεών τα στέρεα μηνύματά του.

Εγένετο τόδε, μηνός Δεκεμβρίου 19η, έτει 2020

Δρ Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδης

Πρόεδρος Επιτροπής ΣΠΕΚ 

«Βραβείο Λογοτέχνη για το Σύνολο του Έργου του 2020»

Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου

Πρόεδρος Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου
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Τίτος Πατρίκιος
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Στον παρόντα σύνδεσμο προβάλλεται η συνέντευξη του 

Τίτου Πατρίκιου στην εκπομπή «Μονόγραμμα».
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Εργοβιογραφία και Διακρίσεις
του Ανδρέα Ονουφρίου
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Ο Ανδρέας Ονουφρίου γεννήθηκε στην Αμμόχωστο της Κύπρου, τέλειωσε το

Εμπορικό Λύκειο και εργάστηκε στο Συμβούλιο Υδρεύσεως Αμμοχώστου. Με την

πεζογραφία ασχολείται από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου και

διηγήματά του δημοσιεύτηκαν, κατά καιρούς, σε εφημερίδες και περιοδικά της

Κύπρου, της Ελλάδας και του εξωτερικού. Μεταδόθηκαν επίσης από

ραδιοφωνικούς σταθμούς της Κύπρου και της Ελλάδας. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και

Γ.Γ. του Παγκύπριου Καλλιτεχνικού και Λογοτεχνικού Ομίλου Νέων από την

ίδρυσή του ως τη διάλυσή του από την τουρκική εισβολή του 1974.

Άρχισε να εκδίδει έργα από το 1975. Πρόσφυγας στην ίδια την πατρίδα του, έζησε

με την ελληνίδα σύζυγό του ένα τραγικό οδοιπορικό για να καταλήξουν στην

Αθήνα κατεστραμμένοι και να επιστρέψουν στην Κύπρο ενδεείς. Παρά την μεγάλη

ατυχία του (είναι σχεδόν τυφλός, από σπάνια πάθηση λεύκανση, τύπου Αλπίνο) ο

ίδιος απέδειξε απροσμέτρητο σθένος κι ακλόνητος βάδισε προς το όραμά του να

γράφει για την Κύπρο.

Από το 1976 είναι μέλος της Εταιρίας
Ελλήνων Λογοτεχνών. Το 1975 εκδίδεται με
χρηματοδότηση φίλων από τον Εκδοτικό
Οίκο ΙΩΛΚΟΣ η νουβέλα του Οι ώρες του
χαμού, που εξαντλείται σε δύο μήνες και
χαρακτηρίζεται best seller. Στα κρατικά
βραβεία της Κύπρου, τη χρονιά εκείνη,
παίρνει έπαινο.

Διηγήματά του μεταφράστηκαν και
ανθολογήθηκαν σε σχετικές εκδόσεις, στα
αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ρωσικά,
ουγγρικά, κινέζικα και αλβανικά. Κείμενά
του ανθολογήθηκαν στο Αναγνωστικό
Ανθολόγιο για τα Δημοτικά της Κύπρου, στη
Σχολική Θεματοθήκη του Δ. Γιάκου, στη
“Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας” του Χάρη Πάτση και άλλα
πολλά.

Το διήγημά του "Σαν μιλάνε τα γράμματα"
γυρίστηκε σε ταινία μικρού μήκους από τον
Ευάγγελο Χατζηκυριάκο και μεταδόθηκε
από την τηλεόραση του ΡΙΚ και σε διάφορα
διεθνή φεστιβάλ. Από το 1967 έχει βραβευτεί
σε σχετικούς διαγωνισμούς στην Κύπρο και
το εξωτερικό αρκετές φορές, ανάμεσά τους,
από τον Ελληνικό Πνευματικό Όμιλο
Κύπρου, την Ένωση Νέων Ελλήνων
Λογοτεχνών, την Ηπειρωτική Εστία, τον
Σύνδεσμο Φιλίας Θεσσαλονίκης-Κύπρου
κ.ά..

Το 1998 τιμήθηκε για την προσφορά του από
την Πνευματική Ολυμπιάδα Αθηνών και το
2006 από τον Δήμο Αμμοχώστου. Τον
Οκτώβρη του 2018 τιμήθηκε και από τον
Δήμο Βέλου Βόχας. Το 2015 κερδίζει το
βραβείο “Μάρκος Αυγέρης” για το
μυθιστόρημά του Η μάντρα. Υπήρξε για
χρόνια συνεργάτης στο Α’ Πρόγραμμα του
Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Είναι
νυμφευμένος με την Ντίνα Ψαρρού από το
Δερβένι Κορινθίας και είναι από το 1974,
πρόσφυγας στην ίδια του την πατρίδα.

Έργα του Α. Ονουφρίου και Διακρίσεις

-ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΙ, Διηγήματα, Πρόλογος

Κώστα Μόντη, 1972.

-ΟΙ ΩΡΕΣ ΤΟΥ ΧΑΜΟΥ, Νουβέλα, 1975,

Έπαινος στα κρατικά βραβεία Κύπρου.

-ΚΡΑΥΓΕΣ ΣΤ’ ΑΦΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ,

Διηγήματα, 1977, Έπαινος στα κρατικά

βραβεία Κύπρου.

-ΤΟΥ 35ου ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ, Διηγήματα,

1983.

-ΔΙΠΛΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ, Διηγήματα – Νουβέλα,

1987.

-Η ΓΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΓΕΝΝΗΛΣΕ, Ιστορικό

μυθιστόρημα, 1989, 2007, πρόλογος Θ.

Πυλαρινός.

-ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ, Διηγήματα,

1996.

-ΤΟ ΣΩΣΙΒΙΟ, Μυθιστόρημα, 2006.

-Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΛΥΚΑΙΝΑΣ,

Μυθιστόρημα, 2009.

-ΒΑΖΟ ΜΕ ΑΓΚΑΘΙΑ, Μυθιστόρημα, 2010.

-Η ΜΑΝΤΡΑ, Μυθιστόρημα, 2012, Βραβείο

«Μάρκου Αυγέρη», από την Εταιρία

Ελλήνων Λογοτεχνών.

-ΤΑΞΙΔΙ ΕΝΤΟΣ, Νουβέλα, 2016, Α΄

Βραβείο νουβέλας από το «Καφενείο των

Ιδεών».

-ΛΕΥΚΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΑ ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ,

Μυθιστόρημα, 2019.

Δρ Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδης
Πρόεδρος Επιτροπής ΣΠΕΚ «Βραβείο Λογοτέχνη για το Σύνολο 
του Έργου του 2020», Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Πολιτισμού 
Ελλάδας Κύπρου, Πρόεδρος Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου
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Σκεπτικό Βράβευσης
του Ανδρέα Ονουφρίου
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Ο Ανδρέας Ονουφρίου έχει μια έντονη και ποιοτική παρουσία στα λογοτεχνικά

δρώμενα της Κύπρου και δεν εν μέρει γνωστός στην Ελλάδα, όπου κυκλοφόρησαν

έργα του. Συγγράφει αδιάλειπτα για μισό αιώνα παράγοντας μια εύκαρπη εσοδεία

διηγημάτων και μυθιστορημάτων, τέτοια ώστε να θεωρείται ανάμεσα στους

ποιοτικούς πεζογράφους της Κύπρου. Είναι άριστος χειριστής της γραφής,

χαρισματικός, με επιδέξιο έντεχνο αφηγηματικό λόγο, αλλά και με αμεσότητα στο

να επικοινωνεί αισθήματα και σκέψεις στον αναγνώστη του και να συνδιαλέγεται

γόνιμα μαζί του. Σε όλα τα έργα του διατηρεί ανοικτή τη θύρα να εισέλθει ο

αναγνώστης στο σκηνικά των έργων του και να διαδραματίζει ρόλο και να

συμπάσχει. Ο Ονουφρίου περιγράφει το δράμα και αφήνει πολλά στον αναγνώστη

να στοχαστεί. Είναι η ευφυής περίπτωση συγγραφέα που γράφει τα τρία τέταρτα

ενός βιβλίου και καλεί τον αναγνώστη να συμμετάσχει με φαντασία και

συναίσθημα να συμπληρώσουν το υπόλοιπο τέταρτο. Γι’ αυτό άνετα μεταγγίζει

αισθητική χαρά κι απόλαυση στον αποδέκτη-αναγνώστη του.

Στα έργα του υπάρχουν δύο άξονες, η πονεμένη πατρίδα και ο άνθρωπος σε μια

αέναη μάχη να επιβιώσει και να σωθεί, πρωτίστως εσωτερικά. Γράφει για δύο

κόσμους αντίθετους, τον καλό και τον κακό, θέτοντας τον εαυτό του και τον κάθε

συνάνθρωπο, όπως στη μυθολογία ο Ηρακλής, μπροστά στο σταυροδρόμι της αρετής

και της κακίας. Ο ίδιος δεν έχει δίλημμα και στέλνει μήνυμα και διδαχή στον

αναγνώστη ότι πρέπει στη ζωή του να κατισχύει το καλό, και ας είναι η αγωνιστική

κονίστρα αέναα επώδυνη. Η θεματική των διηγημάτων του είναι ποικίλη και

επικεντρώνεται στην αξία και στην ακεραιότητα του ανθρώπου, στο ανθρωπιστικό

ιδεώδες, που αγνοείται από άλλους. Πυρήνες στη θεματική του είναι η καταστροφή

της Κύπρου κατά το 1974, ο έρωτας, η αντιμετώπιση του θανάτου και η μοναξιά

του ανθρώπου. Συνδυάζει άλλοτε τη διήγηση ή αφήγηση, άλλοτε την περιγραφή

και τακτικά τον διάλογο, ενώ πλάθει διηγήματα πότε κοινωνικά ή ψυχολογικά

και πότε ιστορικά και πότε συνδυασμό των ειδών αυτών, με αυτοαναφορικότητα ή

μαρτυρία, που παραπέμπουν στα πρώτα χρόνια της εισβολής και της προσφυγιάς,

που ο ίδιος βίωσε άσχημα. Με αηδία για τη βάρβαρη Τουρκική εισβολή, φωνάζει

και για τραγικές αντιφάσεις στη ζωή, αφού οι εκτός «μάντρας» λύκοι εισβάλλουν

σε αυτήν, επιβουλεύονται τα αγαθά πρόβατα της και τα εκτοπίζουν εκτός

«μάντρας», όπως οι δεινοπαθημένοι πρόσφυγες, πρόσφυγες στη δική τους πατρίδα.

Είναι συγγραφέας πολυεδρικός, της διεισδυτικής

ματιάς, του συναισθήματος και του φιλοσοφικού

στοχασμού πίσω από τις απλές σκέψεις και τις

περιπέτειες της ζωής του. Αποδεικνύεται κυνηγός της

αλήθειας και των αγνοημένων αξιών, που εναγώνια τα

αναζητά μέσα από τα χειροπιαστά καθημερινά

επεισόδια του ιδίου και της ζωής των συνανθρώπων

του. Είναι και πολιτικός συγγραφέας, με απλή,

τραγικά αληθινή γραφή. Ωστόσο, δεν τον ενδιαφέρουν

οι προσεγγίσεις των κομμάτων, αφού τη γραφή του

την εδράζει σε έναν ‘ίδιον δημόσιο λόγο’ για αξίες με

όραμα για τον μαχόμενο άνθρωπο, για την ελευθερία,

ατομική και εθνική, εξωτερική και ιδίως εσωτερική.

Είναι δίκαιος, αμερόληπτος, κατανοεί ήρωές του όταν

δεν επιτυγχάνουν το αδύνατο και παράλληλα

καταγγελτικός για λάθη ημετέρων που εγκατέλειψαν

αμαχητί τον αγώνα ή δειλίασαν.

Είναι από τους ελάχιστους συγγραφείς των

Ελληνικών Γραμμάτων που αποδίδει την τραγική

ανθρώπινη διάσταση της ιστορίας. Δίδει μια σφαιρική

εικόνα των γεγονότων και, ως παθών, ενημερώνει τον

αναγνώστη πιο ρεαλιστικά από ό,τι ένας ιστορικός.

Τελικά, ως μάρτυρας ή παθών, αυτοβιογραφείται πίσω

από ήρωες των έργων του, ως σήμερα, που ζει σε

Συνοικισμό προσφύγων στο χωριό Κολόσσι, με μια

απλή σύνταξη. Το έργο τους διακρίνεται και από μια

θεάρεστη παραμυθία/ παρηγοριά για όσους δεν

καταφέρνουν να υπερνικήσουν τις τεράστιες ενάντιες

δυνάμεις και παραμένουν στη μέση της διαδρομής. Ο

ίδιος, άκαμπτος στις δυσκολίες του, ζητά να τους

ενθαρρύνει, ή ως ιδεώδης ιατρός να αφυπνίσει ένα

παράλυτο, να του μεταγγίζει δύναμη κίνησης. Αυτό

που του φορτίζει παρήγορη ενέργεια είναι η μουσική

και τη διαχέει στα έργα του. Αναφορικά με την

ποιότητα γραφής, ο Ανδρέας Ονουφρίου σε όλα του τα

βιβλία του έχει διαφανή και γλαφυρό λόγο που ρέει

και συναρπάζει. Οι περιγραφές του δεν είναι πεζές,

αφού συχνά τις εμπλουτίζει με καλλιτεχνικές

εικόνες, λυρισμό και συναίσθημα από καρδιάς. Με τη

δεξιοτεχνία του, το ταλέντο του και την εσωτερική

άκαμπτη δύναμή του παράγει με ανθρώπινη θέρμη

και αλληλεγγύη για τον ταπεινό και τον άτυχο· είναι

σαν να στηρίζει τον εαυτό του, που στην υγεία

δεινοπαθεί από τα μικρά του χρόνια. Με τους ήρωες

των έργων του, αναζητεί μέσα από δύσβατες

ατραπούς, το φως της επόμενης μέρας, ενώ δικός του

φάρος είναι η ιστορική Μνήμη, άξονας στα έργα του.

Δεν τον κλονίζει η θλίψη, τα συντρίμμια, ο όλεθρος,

η παρακμή. Ορθώνεται και δείχνει το αύριο που

ονειρεύεται για τους νέους και την πατρίδα, μακριά

από φόβους ή δειλίες.Με εργαλεία του τη μνήμη, την

έντονη ευαισθησία του, την οξεία παρατηρητικότητα

και τη γνώση της ψυχολογίας, περιγράφει

ολοκληρωμένους και πειστικούς χαρακτήρες, και

δείχνει βαθιά ενσυναίσθηση για τον κάθε ήρωά του,

του έσω και του περιβάλλοντος χώρου του και

συμπάσχει μαζί του, ζει τη ζωή του συνανθρώπου και

της κοινωνίας.

Πρόσθετα, το εμβριθές έργο του, αποδεικνύει για τον

ίδιο και την Τέχνη ότι, η μεγάλη περιπέτεια στη

διαβίωση ή στην υγεία ενός καλλιτέχνη, όπως του

Ονουφρίου, συνιστά γι’ αυτόν πηγή, κέντρισμα ή

κίνητρο για μεγάλες εμπνεύσεις, χάρη στην ατσάλινη

θέληση, την ελπίδα και το όραμά του. Ένα μέγιστο

δίδαγμα που στέλνει στους νέους, για να χτίζουν

ακόμα και σε ερείπια, την ειρήνη, την προκοπή, την

αληθινή ευτυχία. Τέλος, ο Ονουφρίου έχει αρκετά

ανέκδοτα έργα, σύγχρονα, κοινωνικά, με άρτια

δουλεμένη την ψυχοσύνθεση των ηρώων του και με

λεπτεπίλεπτη τομή στη σύγχρονη κοινωνία, με τα

φαεινά και άδηλα προβλήματα που βιώνουν

καθημερινά οι άνθρωποι.

Με βάση το ως άνω Σκεπτικό η Κριτική Επιτροπή του

Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου για το

«Βραβείο Λογοτέχνη για το Σύνολο του Έργου του»

κρίνει τον διηγηματογράφο και μυθιστοριογράφο

Ανδρέα Ονουφρίου άξιο και του απονέμει το Βραβείο

τούτο.

Εγένετο τόδε, μηνός Δεκεμβρίου 19η, έτει 2020.

Δρ Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδης
Πρόεδρος Επιτροπής ΣΠΕΚ «Βραβείο Λογοτέχνη για το Σύνολο 
του Έργου του 2020», Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Πολιτισμού 
Ελλάδας Κύπρου, Πρόεδρος Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου
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Αντιφώνηση
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9Απευθύνω σε όλους ένα θερμό και εγκάρδιο χαιρετισμό, από δω την μοιρασμένη μου

πατρίδα. Είμαι,κυριολεκτικά, συγκλονισμένος με τούτη τη μεγάλη τιμή που μου

γίνεται. Ποτέ μου δεν είχα φανταστεί πως τόσοι πνευματικοί άνθρωποι θα επέλεγαν

εμένα, και ομόφωνα, για να τιμήσουν. Μεγάλη όμως τιμή είναι και μόνο το

γεγονός πως το όνομά μου, εμένα ενός ταπεινού εργάτη του πνεύματος,

θα βρίσκεται δίπλα από το όνομα ενός ογκόλιθου των ελληνικών Γραμμάτων, του

μεγάλου Ποιητή και Άνθρωπου, Τίτου Πατρίκιου. Ευχαριστώ, μέσα από την καρδιά

μου, την οκταμελή Επιτροπή για τούτη τη μεγάλη τιμή που μου έκαναν.

Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου έναν εργάτη του πνεύματος και τίποτε

περισσότερο. Από τότες, παιδί ακόμα, που πήρα στα χέρια μου το μολύβι και

χάραξα στο χαρτί το πρώτο μου πεζογράφημα, έταξα πως θα γράφω για τα όνειρα, τους

αγώνες και τα βάσανα του απλού ανθρώπου και θα μαρτυρώ τα πάθη τα σεπτά της

χιλιοπροδομένης και χιλιοαδικημένης, από εχθρούς και φίλους, μικρής μου

πατρίδας. Δεν επιδίωξα ποτέ μου, ούτε την προβολή, ούτε το χειροκρότημα ούτε την

επιβράβευση. Ήθελα μόνο να καταθέσω την φωνή μου και να κριθώ. Χρόνια με

άφησαν στο περιθώριο ως την ώρα που η Δρ. Μαρία Μιχαηλίδου με ανακάλυψε

και μου άνοιξε τις θύρες με κείνη τη μονογραφία που εξέδωσε για μένα και τη

δουλειά μου και έδωσε την ευκαιρία σε ανθρώπους του πνεύματος να με γνωρίσουν

και να εκτιμήσουν τη δουλειά μου. Μεγάλη ευγνωμοσύνη χρωστώ στους Δρ.

Λεωνίδα Γαλάζη και Δρ. Κυριάκο Ιωάννου που έσκυψαν πάνω από τη δουλειά μου με

αγάπη και παρουσίασαν την τελευταία μου έκδοση με έναν εκπληκτικό τρόπο.

Ευγνωμοσύνη εκφράζω, ακόμα, και στον Καθηγητή του Ιόνιου Πανεπιστημίου

Θεοδόση Πυλαρινό που ανέλυσε και παρουσίασε το ιστορικό μου μυθιστόρημα, «Η

γη που μας γέννησε», ένα έργο ζωής για μένα. Ευγνωμοσύνη εκφράζω και για τον

Κύπριο συγγραφέα Φοίβο Νικολαΐδη που μέσα από το μπλοκ του στο Διαδίκτυο

ανέβασε πλήθος πληροφοριών για μένα. Και τι να πω για τον Δρ. Ιωσήφ

Ιωσηφίδη που έσκυψε με τόση αγάπη πάνω στη δουλειά μου. Ο Δρ.

Ιωσήφ Ιωσηφίδης είναι ένας από τους εισηγητές για τούτο το βραβείο και με τιμά με

την φιλία του. Ποτέ δεν θα ξεχάσω τι χρωστώ σ ’αυτούς τους ανθρώπους που με

στήριξαν και μου έδωσαν κουράγιο να συνεχίσω τον τραχύ δρόμο της δημιουργίας.

Δεν ξέρω πόσο χρόνια που απέμειναν, μα όσες δυσκολίες και αν αντιμετωπίζω θα

πασκίζω πάντα να μαρτυρώ τις πληγές της γης που με γέννησε χωρίς ποτέ να ζητώ

τίποτα από κανέναν. Μόνο το δικαίωμα να πω τον λόγο μου και να κριθώ. Σας

ευχαριστώ όλους για τούτη την μεγάλη τιμή. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το

κουράγιο που χρειαζόμουν. Σας ευχαριστώ για την ελπίδα που μου δίνετε πως

αύριο ξημερώνει μια καινούργια μέρα. Σας ευχαριστώ όλους, έναν, ένα

ξεχωριστά. Σας σφίγγω το χέρι και σας εύχομαι κάθε προσωπική ευτυχία, πρόοδο

και αντοχή – σε όλους μας – να ξεπεράσουμε αυτό τον εφιάλτη που τάραξε τις ζωές

μας. Σας ευχαριστώ!

Α ν δ ρ έ α ς  Ο ν ο υ φ ρ ί ο υ
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10
Το Σάββατο, 19 Δεκέμβρη, ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου
(ΣΠΕΚ) διοργάνωσε την Τελετή απονομής του ‘Βραβείου Λογοτέχνη για το
Σύνολο του Έργου του’/ ΒΛΣΕ σε δύο κορυφαίους Λογοτέχνες, με τον
καινοτόμο τρόπο της ψηφιακής τηλε-Τελετής. Τίμησε δύο ανθρώπους των
Γραμμάτων, που με το έργο τους έθεσαν τη δική τους σφραγίδα στη
Λογοτεχνία τού απανταχού Ελληνισμού μα και της Ευρώπης και
προσέφεραν ισχυρό πρότυπο στους νέους λογοτέχνες να γράφουν έργα
αξίας και διαχρονίας, αντί ‘περιστασιακά’. Η αυτόνομη Κριτική Επιτροπή/
Κ.Ε. του Θεσμού του ΣΠΕΚ βράβευσε α) τον Έλληνα ποιητή και
δοκιμιογράφο Τίτο Πατρίκιο και β) τον Κύπριο διηγηματογράφο και
μυθιστοριογράφο Ανδρέα Ονουφρίου. Πέρσι βράβευσε α) την εκλεκτή
Ελληνίδα ποιήτρια και δοκιμιογράφο Μαρία Κέντρου Αγαθοπούλου και β)
τον Κύπριο ποιητή Κυριάκο Χαραλαμπίδη, αντεπιστέλλον Μέλος της
Ακαδημίας Αθηνών και σήμερα Μέλος της αντίστοιχης Ακαδημίας Κύπρου.

Α. Ο Τίτος Πατρίκιος ανήκει σε μια γενιά ποιητών που βίωσε τα
συγκλονιστικά γεγονότα του 20ου αιώνα - από τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο ως
τις αβέβαιες ισορροπίες του σήμερα Ποιητής βαθύτατα πολιτικός,
ερωτικός, υπαρξιακός, ανθρώπινος. Μια ευαίσθητη φωνή και συνείδηση,
ένας πραγματικός αγωνιστής της ζωής και της τέχνης. Η ποίησή του
συνάδει με τη ζωή του και τη στάση του απέναντι στον συνάνθρωπο. Οι
αλλεπάλληλες περιπέτειες στη ζωή του, τον ενέπνεαν αντί να τον τσάκιζαν.
Ακόμη έχει δίψα να διακτινίζει τον στίχο του στους νέους και να τους
δείχνει δρόμους με φως ελπίδας. Έτσι στα 92 χρόνια του θρέφει φρέσκες
ιδέες και συντηρεί νεανικό σφρίγος.

Β. Ο Ανδρέας Ονουφρίου έχει μια μεστή, έντονη, ποιοτική παρουσία στα
λογοτεχνικά δρώμενα της Κύπρου. Για μισό αιώνα συγγράφει αδιάλειπτα
και έχει πλούσια εσοδεία διηγημάτων και μυθιστορημάτων για το δράμα
της Κύπρου, για την απελευθέρωση και δικαίωση, μα και για τον άνθρωπο
μέσα στις κακουχίες της ζωής, που μάχεται για αξίες ανάμεσα στο καλό και
στο κακό, για να σωθεί και να λυτρωθεί, πρώτα εσωτερικά.

Η Κριτική Επιτροπή/ Κ.Ε. δεν δυσκολεύτηκε να βραβεύσει παμψηφεί τους
δύο. Αυτό που δεν βαθμολόγησε αλλά επαινείται πρόσθετα είναι το ύψος
του Ανθρωπισμού τους και της αισιόδοξης πίστης στην ίδια τη Ζωή, παρά
τα δεινά που οι δύο έχουν υποστεί. Τα έργα τους είναι φάροι φωτεινοί για
τους αναγνώστες. Το έργο σας, όπως έκρινε η Επιτροπή, συνεχώς και πιο
πολύ θα δικαιώνεται και βοηθά τον απομονωμένο άνθρωπο να βγει έξω να
δηλώσει παρών στη ζωή και στους αγώνες για κάθε καλό.

Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου

Ἕλληνες ἀεὶ παῖδές ἐστε, γέρων δὲ Ἕλλην οὐκ ἔστιν.

H νιότη βρίσκεται στην καρδιά, στο νεύρο 
και στην αισιόδοξη πίστη.
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11
Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου

/ ΣΠΕΚ με το ‘Βραβείο Λογοτέχνη για το

Σύνολο του Έργου του’ τιμά σε ετήσια

βάση τις Προσωπικότητες εκείνες που με

το έργο τους έθεσαν τη δική τους σφραγίδα

στη Λογοτεχνία του απανταχού

Ελληνισμού, αλλά και της Οικουμενικής

Κοινότητας και προσέφεραν ισχυρό

πρότυπο στους νέους λογοτέχνες να

γράφουν έργα αξίας και διαχρονίας, αντί

‘περιστασιακά’.

Πρόεδρος: Δρ Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδης, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας, πρώην

Καθηγητής ΑΕΙ Κύπρου.

Αντιπρόεδρος: Ζωή Σαμαρά, Ομότιμη Καθηγήτρια Θεωρίας της Λογοτεχνίας

και του Θεάτρου στο ΑΠΘ., ποιήτρια, δοκιμιογράφος, κριτικός.

Μέλη της Επιτροπής

Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, Ομότιμος Καθηγητής Γλωσσολογίας,

Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Δημήτρης Φίλιας, Καθηγητής Λογοτεχνικής Μετάφρασης στο Τμήμα Ξένων

Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Αθήνα και

Κέρκυρα).

Λουίζα Χριστοδουλίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

Κύπρου, Πανεπ. Αιγαίου.

Καλλιόπη Εξάρχου, Αναπλ. Καθηγήτρια Θεατρολογίας Τμήματος Γαλλικής

Γλώσσας και Φιλολογίας στο ΑΠΘ, ποιήτρια, Επιμελήτρια Ποιητικής Στήλης,

σε Λογοτεχνικό Περιοδικό.

Δρ Λεωνίδας Γαλάζης, Επιθεωρητής Φιλολογικών Μαθημάτων στο Υπουργείο

Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, Πρόεδρος Ομίλου Λογοτεχνίας και

Κριτικής, ποιητής, κριτικός.

Δρ Αγάθη Γεωργιάδου, Δρ Αγάθη Γεωργιάδου, Επίτ. Σχολική Σύμβουλος,

φιλόλογος, δοκιμιογράφος, κριτικός.

«Βραβείο Λογοτέχνη για το Σύνολο του Έργου του 2020»
από τον Σύνδεσμο Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου 
στον Τίτο Πατρίκιο και στον Ανδρέα Ονουφρίου
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Στην παρούσα υπερσύνδεση παρακολουθούμε το πλήρες βίντεο της τελετής για το «Βραβείο Λογοτέχνη 

για το Σύνολο του Έργου του 2020» από τον Σύνδεσμο Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου.

https://youtu.be/euQUm3DRykY
https://youtu.be/euQUm3DRykY


Ο Ρ Α Μ Α ,  Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η  Κ Α Ι  Σ Κ Ο Π Ο Ι

τ ο υ  Σ υ ν δ έ σ μ ο υ  Π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ  Ε λ λ ά δ α ς  Κ ύ π ρ ο υ  /  Σ Π Ε Κ

Ο «Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου» (ΣΠΕΚ) είναι ένας Σύλλογος Μη

Κερδοσκοπικού Σκοπού. Ιδρύθηκε το 2019 με πρωτεργάτες τη Σίσσυ Σιγιουλτζή-Ρουκά,

φιλόλογο, λογοτέχνη, παραγωγό προγραμμάτων πολιτισμού και τον Δρ Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδη

πρώην Καθηγητή σε ΑΕΙ Κύπρου, συγγραφέα και Πρόεδρο της Ένωσης Λογοτεχνών

Κύπρου. Έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη. Έχει αδελφοποιηθεί το 2020 με την Ένωση

Λογοτεχνών Κύπρου, για από κοινού δράσεις σε Ελλάδα και Κύπρο.

Όραμα του ΣΠΕΚ είναι να στηρίζει και να προωθεί τον Πολιτισμό (Γράμματα, Τέχνες,

Γλώσσα) ως περιουσία και μέσο ατομικής και συλλογικής ανάπτυξης όσο το δυνατό πιο

πολλών Ελλαδιτών, Κυπρίων και Αποδήμων και να προασπίζεται και να προάγει σε

Ελλάδα, Κύπρο και διεθνώς τα οικουμενικά ιδεώδη και τις ακατάλυτες αξίες.

Η Αποστολή του είναι η υλοποίηση του οράματος σε πλείστα πεδία και η ένωση των

απανταχού Ελλήνων και Κυπρίων λογοτεχνών, καλλιτεχνών και επιστημόνων σε συναφείς

τομείς, ώστε το όραμα να καταστεί κοινό για όλους κι η ανάπτυξη επωφελής.

Σκοποί - στόχοι του ΣΠΕΚ είναι η δημιουργία δυναμικής υποδομής με βιώσιμες,

λειτουργικές, αποτελεσματικές τεχνικές λύσεις για σχέδια δράσης όσο και η προαγωγή

Πολιτιστικής Διπλωματίας για καθιέρωση του οράματος ευρύτερα με διασυνδέσεις,

διεθνείς σχέσεις και συνέργειες με φορείς εσωτερικού και εξωτερικού, με ευρωπαϊκά ή

άλλα προγράμματα. Το δίκτυο συμβούλων, ανταποκριτών και αντιπροσώπων του έχει

επεκταθεί σε 20 χώρες και συνεχώς διευρύνεται.

Ένας ευγενής στόχος του ΣΠΕΚ είναι να καταγράψει, να διαφυλάξει, και να προβάλει

τον κοινό Πολιτισμό Ελλάδας και Κύπρου σε πλείστα όσα πεδία του και να ενώσει τους

απανταχού Έλληνες και Κύπριους δημιουργούς, καλλιτέχνες και επιστήμονες. Ενεργεί

μέσα από μια σειρά έργων και δράσεων με λογοτεχνικό, επιμορφωτικό και κοινωνικό

χαρακτήρα, ενίοτε σε συνέργεια με τέχνες ψυχαγωγίας (μουσική).

Ο ΣΠΕΚ διαθέτει σύγχρονη τεχνολογία για στήριξη, προστασία και προώθηση του

οικουμενικού Ελληνικού Πολιτισμού, της Γλώσσας, της Παράδοσης και Λαογραφίας, όσο

και της καλλιτεχνικής, λογοτεχνικής και επιστημονικής δημιουργίας Ελλαδιτών,

Κυπρίων και των απανταχού Αποδήμων. Διαθέτει ως συνεργάτες του επιστήμονες,

ακαδημαϊκούς, ανθρώπους του πνεύματος και της τέχνης, εντός και εκτός Ελλάδας, που με

ζήλο παράγουν πολιτισμό. Η δράση του είναι πολυεπίπεδη και με σύγχρονα μέσα -

Βραβεύσεις Λογοτέχνη, Ανθρωπισμού και Επιστήμης, Συνέδρια, Κύκλοι / Σχολές,

Φεστιβάλ, Διαγωνισμοί, εκπομπές ψηφιακές, Τηλεδιασκέψεις σε δική του

ραδιοτηλεόραση, άρθρα, πορτρέτα προσωπικοτήτων και κριτικές στον διεθνή κόμβο του,

έκδοση Ανθολογιών Νέων ή Παγκόσμιας Ποίησης και σειρών λογοτεχνίας, μελετών κ.ά.

Το φάσμα δράσεων του διευρύνεται συνεχώς. Γνωρίστε τον και μέσα απ’ τον κόμβο

www.cultural-association.org. Πληροφορίες από το info@cultural-association.org

http://www.cultural-association.org/


Η Σίσσυ (Οσία) Σιγιουλτζή-Ρουκά είναι η Πρόεδρος του

Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου / ΣΠΕΚ. Γεννήθηκε

στη Θεσσαλονίκη. Είναι Απόφοιτος του Πειραματικού Σχολείου του

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και

πτυχιούχος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ..

Ειδικεύτηκε στον τομέα «Σύγχρονα Γράμματα» στο Πανεπιστήμιο

Avignon της Γαλλίας, και στην «Αγγλική Λογοτεχνία» στο DEI

College. Πρόσθετα είναι Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών

«Ψηφιακά ΜΜΕ» στον τομέα ‘Πολιτισμός και Επικοινωνία’ του

Πανεπιστημίου Sussex της Μεγάλης Βρετανίας. Ομιλεί πολύ καλά

την Αγγλική, τη Γαλλική, την Ιταλική και καλά τη Βουλγαρική

γλώσσα. Έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τη σειρά

Κινηματογραφικών Σεμιναρίων της ΧΑΝΘ υπό τον Αχιλλέα

Ψαλτόπουλο.

Εργάστηκε επί μια δεκαετία ως εισηγήτρια πλήθους σεμιναρίων

αξιόλογων Εκπαιδευτικών Φορέων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

και έχει αρθρογραφήσει σε γνωστά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.

Διετέλεσε επί εννέα έτη υψηλόβαθμο στέλεχος τμήματος

επικοινωνίας μεγάλου ιδιωτικού οργανισμού, με εξειδίκευση στις

εκστρατείες επικοινωνίας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Είναι

η συγγραφέας των λογοτεχνικών βιβλίων «Λόγια

Γυμνά» (εκδόσεις Θερμαϊκός 2010, 2012), «Λόγια

Αρσενικά» (εκδόσεις Πνοή, 2018) και της ποιητικής

συλλογής «Οσία» (εκδόσεις Αρχύτας, 2020). Για το λογοτεχνικό της

έργο έχει τιμηθεί με το Βραβείο Μουσών, «Κέφαλος» (2019).

Ασχολείται ενεργά με θέματα Επικοινωνίας, Προώθησης και

Διαφύλαξης Αισθητικής Κουλτούρας και Πολιτισμού μέσα από την

παραγωγή και τη διαχείριση ψηφιακών μέσων καθώς έχει την

επιμέλεια εκδηλώσεων πολιτισμού, όσο και εκδόσεων λογοτεχνίας.

Έχει τη διεύθυνση του διεθνούς, ψηφιακού σταθμού ΣΠΕΚ

“SOLOMOS” Web RadioTV.

Επιμελείται και παρουσιάζει εκπομπές που αφορούν στις τέχνες,

στα γράμματα και στον πολιτισμό. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις

διακεκριμένες εκπομπές “Διαβάζοντας με τη

Σίσσυ” και “Πορτρέτα στον Χρόνο”. Είναι ενεργό μέλος της

Ένωσης Δημοσιογράφων Περιοδικού και Ηλεκτρονικού

Τύπου Μακεδονίας – Θράκης ΕΔΗΠΗΤ.

Σ υ γ γ ρ α φ ή,  Ε π ι μ έ λ ε ι α

κ α ι  Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α  Έ ρ γ ο υ  
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