
Σημείωμα για το ποίημα «Η Σκήτη» από τη συλλογή Πικρόλιθος  

του Νίκου Νικολάου Χατζήμιχαήλ  

Μέσα στα ποιήματα της συλλογής η ιστορία αναφύεται εγχάρακτη πάνω στους λίθους του 
άνυδρου κυπριακού τοπίου και αναφωνεί χαραματιές, σχίσματα και ρωγμές από τις πιο 
σημαντικές ιστορικές στιγμές της Κύπρου.  
 
Ένα ποίημα αποτύπωμα, αιμάτινο και ανεξίτηλο, είναι «Η Σκήτη»: 
 
Ενώ η φύση προμηνύει την επερχόμενη στιγμή, τη στιγμή της κρίσης των ανθρώπων από τις ίδιες τους 
τις πράξεις, αντρειωμένες και άνανδρες, οι άνθρωποι διακρίνονται σε ήρωες και άνανδροι. 
 Η φύση αντιλαλεί την πράξη των εχθρών. 
 
 Ο αγωνιστής προετοιμάζεται για το θάνατο μέσα από τη ζωή. Γέλιο, κλάμα και τραγούδι βρίσκουν στη 
σιωπή αξίες ελληνικές και σκέψεις υψηλές. Αυτές θα τον συνοδέψουν στην απόφαση της θυσίας. 
 
 Η σπηλιά είναι η ζωή του, και καθώς προετοιμάζεται, συλλογιέται την απήχηση της θυσίας του και 
ελπίζει, ελπίζει ότι η προσφορά του, το αποτύπωμα της αποστολής του, με σώμα και αίμα όπως του 
Χριστού, θα αφεθεί ως παρακαταθήκη στους επόμενους.  
 
Η Μέρα εκείνη μυρίζει Άνοιξη και λαμβάνει φως από την πράξη, από το ανθρώπινο σκοτάδι το εχθρικό, 
αλλά και το χριστιανικό φως της αγιοσύνης και της θέωσης. 
 
Ακολουθεί η επική σκηνή, σύντομη αλλά περιεκτική.  
 
Καίνε «το σώμα» οι εχθροί, αλλά αυτό ντύνει με τους ιστούς του τη σκήτη πάνω στον Μαχαιρά, τη 
σκήτη της Κύπρου, τη σκήτη- Κύπρο. Σώμα και ψυχή, φως και σκοτάδι, μυθικοί πρόδρομοι ήρωες, ο 
Διγενής και ο Χριστός μαζί με τους Αγίους συμπορεύονται με τον ήρωα και θα αναπηδήσουν μαζί του 
καθώς κάνει το απότομο άλμα, καθώς δρασκελά από την ιστορία του ανθρώπου στην ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ και  ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ!  
 

Ο ποιητικός λόγος του ποιητή ρέει ανεπιτήδευτα και κάθε λέξη κουβαλά την ιστορία της 

γλώσσας αλλά και της λογοτεχνίας, κάθε σκηνή και κάθε εικόνα, κάθε υπαινιγμός και 

περιγραφή δείχνουν τη διαλεκτικότητα της ποίησης του κύριου Νίκου Νικολάου 

Χατζημιχαήλ με τους ποιητές του ελληνισμού.  

Υστερόγραφο. 

Θα ήταν πολύ χρήσιμο  να μελετούσαμε τη νεοελληνική λογοτεχνία με μια αντίστροφη 

φορά, από τους ποιητές «μας» προς τους ποιητές «μας».  

Από τη λογοτεχνία της Κύπρου στη λογοτεχνία των μεγάλων του Ελληνισμού.  

 

Στυλιανού Χρυστάλλα Φιλόλογος  

 



 


