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ΑΜΙΛΛΑ

Σεμνοπρεπή "Αμιλλα χαριτοδότρια τοϋ αθλητή, 
τοϋ αθλητισμού παντάνασσα γενναιόδωρη, 
πολύμορφα καί λαμπροτίμητα σε υμνούνε οί ποιητές, 
γιατί χωρίς έσένα θάταν τό άθλημα κακόδοξο 
μαύρη στιγμή στόν ελληνα ουρανό 
τόν φίλανδρο καί πεντακάθαρο.
"Αμιλλα όμόθρονη τοϋ Όλύμπιου Δία, ώ πολυσέβαστη, 
καλόπνευστος αγέρας σοϋ κομίζει 
από τήν Κύπρο τό έπουράνιο Χαΐρε!
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ΕΘΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ

Δωροδοτεΐς δοξαστικά 
τοϋ άθλητισμοϋ τό πνεύμα 
yt ’ αυτό τά νιάτα 
πορφυρογέννητο παγκυπριονίκη 
σε άνακηρύττουν.

Επικαλούμαι τήν άρχόντισσα τής Κύπρου Παναγία 
τήν παμβασίλισσα καί διαφυλάκτρα τών άγώνων, 
τήν πανμητέρα, νά ευλογεί 
αυτούς πού υπηρετούν τό πνεύμα τών άγώνων 
πάντα φιλάγρυπνοι καί πάντα καρποφόροι, 
τής ευνομίας ευρύστερνοι φρουροί.
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ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Μιά σύναξη όρφική σάς καταγράφω εσάς 
πού τό πανύμνητο τής "Ολυμπίας πνεύμα 
στά χέρια σας κρατάτε άνθό πνευματικό, καλόφημο, 
κι ευφρόσυνα τούς λόγους υποδέχεστε κι εύήκοα 
καί μες στά στήθη καλλιεργείται μιά "Ανοιξη 
καλομοίρη γιά τών Κυπρίων τά νέα βλαστάρια. 
Πάντοτε οί πρόγονοι κρατούν τής εύτεκνίας τό βάρος. 
Χαίρετε οί Κύπριοι, χαίρετε οί όλυμπιοτρόφοι 
καί νάναι ή κάθε πράξη σας τής άρετής άνταύγεια 
καί ή όρμή σας άγωνιστική καί πάντοτε καλόφημη.

ΣΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Ή σύναξη πανύμνητη αν υπηρετεί τό πνεύμα.

Ή σύναξή σας ήθος εύοσμο, "Ελληνες τής Κύπρου, 
υπηρετεί τό πνεύμα τού άθλητή μέ ελληνικά φωνήεντα 
καί πεντακάθαρο ουρανό.
Σκέψεις σοφές καί γνώσεις πλουτοθρόφες 
τό στήθος άνασταίνουνε καί λειτουργούνε τό μυαλό 
μέ τή χειρονομία τής "Ολυμπίας 
φιλοσοφία τού σώματος καί τής ψυχής.

"Από τά βάθη ό Πίνδαρος τόν στίχο μαστορεύει: 
"Ισόθεος ό άθλητής φιλόσοφος.
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ΚΥΠΡΙΟΙ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ

ΠΟΙΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ E' ΣΥΝΟΔΟ

Ό στίβος είναι πάντοτε παράδεισος
- ’Αρχάγγελοι τά νιάτα μες στήν άθλησή τους 
τιμούν τό νόημα τής ζωής, 
τιμούν τήν άμιλλα.

Ισόμοιρα τήν έποπτεία τιμά, 
τό Ελληνικό της σθένος.

’Επίγραμμα στον έκθαμβο ουρανό μας καταγράφω: 
«ήρωας όπου τιμά τήν άθληση
καί δευτερότοκος τοϋ Δία πατέρα».

Τήν ’Ολυμπία, τό σύνορο καρδιάς καί λογισμού 
κύκλος μέ πνεϋμα χρυσάφι κοσμεί.
Τής άμιλλας ή φλόγα λάμπει μές στά στήθη 
τών άθλητών νοητά 
κι υπέροχη τή νίκη εύαγγελίζει.

Προσκυνητές άπό τήν Κύπρο καταθέτουν 
μ ’ έλληνική άρετή τόν σεβασμό τους.

’Ηχήστε οί σάλπιγγες! έδώ θά ευδοκιμήσουν 
λόγος έπαινετός καί δώρημα φιλίας, 
πανέλληνες δεσμοί 
κι εύάγγελες προτάσεις.

Φλόγα νοερή καί άθλητικό ήθος 
γυρίζοντας στήν Κύπρο θά κομίσουν 
στις προφυρές καρδιές τους.

’Ηχήστε οί σάλπιγγες, ηχήστε!
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ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ
Μνήμη Τάκη Δόξα

Τήν ’Ολυμπία, θεϊκό σημάδι 
σύνορο του νου καί τής καρδιάς 
θερμή σταγόνα απ’ τό αϊμα τοΰ θεού, 
πρώτη μου συλλογή τήν τάζω.

Elv’ τούτη μια βουνοκορφή τοΰ πνεύματος.
Τήν προσκυνά) μ ’ έλιάς κλωνάρι άπό τήν Κύπρο 
κι εναποθέτω στό βωμό της 
τή λευτεριά τής Κύπρου, πόθο άσίγαστο.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΗ
(άπό τή Μάλτα 1993)

Τό ήθος μου πρόβαλα σε ξένη γή 
πιστός τής άμιλλας πολίτης.
’Ορθόδοξα τήν άρετή υπηρέτησα μ’ έλληνοπρέπεια 
καί σέβας στον Θεό.

Μή ρίξετε τήν πύλη ή τά τείχη νά διαβώ.
Στήν πόλη μου τό χρέος μου καταθέτω 
μέ τής καρδιάς τό πύρωμα 
καί τό βαρύ χρυσό τοΰ λογισμοϋ.
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ΣΤΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΒΙΚΕΛΑ

ΠΙΕΡ ΝΤΕ ΚΟΥΜΠΕΡΤΕΝ

Τόν Κουμπερτέν μέ γράμματα χρυσά 
στά στάδι,α ζωγραφίζω, 
απλώνω γύρω του τοΰ άθλήματος τό πάθος 
μέ τά εφτά χρώματα τις "Ίριδας, 
κούρο, τόν λέω, λεβέντη καί άρχαιοέλληνα 
γιατί ή ψυχή μοιράζεται τή δόξα μέ τό σώμα. 
&Οποιος τό πνεύμα τοϋ "Ελληνα λατρεύει 
"Ελληνας είναι κι άδελφός μας.

Ή "Ολυμπία μές στήν καρδιά μας περιφέρεται 
μέ τή σημαία τής άμιλλας.
Ισόμοιρο κι ίσάγγελο στους νέους καιρούς 
όλυμπιακά γραμμένο τ’ όνομά σου 
σε ιστό νεοέλληνα, Βικέλα, 
άθλητικά έξυμνεϊ τό σώμα καί τό πνεύμα.

Πάντα τής "Ολυμπίας ή φλόγα 
θά πάλλει άθλητικά μπροστά στή μνήμη σου. 
Κι άν άρετή νά συλλαμβάνεις τήν ιδέα, 
ισότιμη άρετή κι ή δύναμη πού πλέκει 
σέ πράξη τήν ιδέα.

Χαϊρε, λοιπόν, τής "Ολυμπίας καινούργιο κόσμημα 
μές στον παγκόσμιο πιά ρυθμό της, 
άνανεωτή κι "Ολυμπιονίκη τής ιδέας.
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ΣΤΟΝ ΝΤΙΝΟ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

Ώς έφηβος μέ νίκες κέρδισα τή δόξα 
στά στάδια των Κυπρίων Ελλήνων, 
σκληρά στήν άσκηση ύποτάζοντας τό σώμα. 
Ή δάφνη ας στεφανώνει τούς γονιούς μου.

Ύστερα άσκοϋσα όμάδες νέων 
έκεϊ στά χρόνια των θρανίων 
μέ τή συνείδηση τοϋ χρέους.
Καμάρι μου τά νιάτα πού στεφάνωσαν τήν άμιλλα.

Τώρα δεσμώτης του γραφείου υπηρετώ 
τοϋ άθλητισμοϋ τό πνεύμα
τήν νίκη τής συνείδησης προσμένοντας 
’Ολυμπιακά σάν τίμιος Έλληνας.

Υπόσχομαι:
Στον άντικαταστάτη μου νά παραδώσω τή σκυτάλη 
άνώδυνα, ανεπαίσχυντα καί ειρηνικά 
τοϋ χρέους Όλυμπιονίκης.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΗΡΩ ΜΙΤΣΙΔΟΥ 
ΙΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ό στίβος, μέγα πάθος τής ζωής, σ’ εύφραίνει.
Στήν έφηβεία σου γνώρισες τή δάφνη τών αγώνων 
ύψος ψυχής καί εξαίρετο ήθος.
Τώρα μετράς τις όμορφιές τοϋ άθλήματος άπ’ τις κερκίδες, 
γίνεσαι πολυνίκης τών δεκαέξι σου Μαΐων, 
άναπολεϊς σέ δύσκολες στιγμές χρυσά μετάλλια, 
τής άμιλλας άγέρωχη Έλληνίδα, 
καύχημα άθλητικό τής Λευκωσίας μας...
Τό παρελθόν σου τό ένδοξο σέ χαιρετά παντού καί πάντα. 
Ή δάφνη τής ψυχής δέν εχει μαρασμό.
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ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΟ ΝΙΚΗΤΗ ΤΩΝ 
ΚΟΙΝΟΠΟΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Άν κάποτε τόν Πίνδαρο άντικρύσω
στά Ήλύσια ’Ορθόδοξα Πεδία -
Κείνος πανεύφημος άρχάγγελος των ύμνων
κι εγώ νησιώτης με δωρήματα στη λαμπροφόρα Κύπρο, 
συνώνυμος των ήχων της -
θά εκλιπαρήσω τήν πολύφθογγη λαλιά του
νά υμνήσει τό μυσταγωγό τοΰ στίβου στό τριπλό άλμα 
τόν Μάριο Χατζηανδρέου, πού χάρισε τή νικοφόρα λάμψη 
στήν Κύπρο μας σέ ξένη γή ύψηλόφρονας, 
ήγεμονίδα άνακηρύσσοντας τή νήσο του!

ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΔΟΧΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

Νίκη άθλητή 
Νίκη λαοϋ
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ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΚΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Τόν Μαραθώνιο άθλημά ζωής 
άνέδειξες μ’ ευπρέπεια "Ελληνα 
πρωταθλητή παγκυπριονίκη Περικλή 
τής Πάφου έξέχοντα βλαστέ.

ΣΤΟΝ ΝΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΑΚΟΝΤΙΟΥ 
ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟ ΝΙΚΟ ΝΙΚΟΛΑΐΔΗ

Ή θέληση ν’ ασκήσεις τό κορμί 
τών ποδαριών νικώντας τήν άδυναμία 
πρωτόθρονο σέ άνέδειξε τοϋ στίβου 
τής Κύπρου Ισάξιο διαλαλητή.
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ΓΥΜΝΑΣΙΑΔΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 1994

Ξέχωρη ουσία ή έφηβεία στό βίο 
Ιδέα μέ τόν πλατύ ουρανό της. 
Σώμα καί πνεύμα δοκιμάζουν 
θρανία καί στάδια 
νά βρουν τό δρόμο πού όδηγεϊ 
στά έφτάφωτα λειβάδια τού Θεοϋ. 
Ή γνώση κι ο αριθμός κοντά 
στη λιτανεία της μουσικής 
άλλά καί τοϋ κορμιού τό σχήμα, 
ή ύγεία κι ή όμορφιά του.

Ηχήστε οί σάλπιγγες τών Γυμνασίων, 
τής εφηβείας οί άγγελοι νά σκορπιστούν 
μέ τά χαμόγελα τών ούρανών στό στάδιο. 
Καί τών κερκίδων οί έφηβοι άς βροντήξουν 
καλλίδοξους επαίνους 
στήν άμιλλα, πού απλώνει απλόχερα 
στεφανωμένα χέρια στά κεφάλια 
τών άθλητών χωρίς διακρίσεις.
Ή νίκη κάθε εφήβου νίκη τών έφήβων 
δλου τοϋ κόσμου.

Ο ΦΙΛΑΘΛΟΣ

Ό έντιμος φίλαθλος τοϋ κάθε άθλήματος 
εύδαιμονεΐ στήν άμιλλα τών νέων 
δοξαστικό ήχο στέλλει στήν άτμόσφαιρα, 
μετάγγιση αίματος στήν άντοχή καί τέχνη, 
επίνευση θεϊκή στήν πρόθεση γιά νίκη. 
Είναι θεοϋ εύλογία στις γειτονιές τών κρίνων 
κι ένας μεγάλος ύμνος στό κορμί τοϋ νέου. 
Χαϊρε, λοιπόν, ό φίλαθλος 
ό μέγας όφθαλμός τών θαυμασμών.
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ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΗ

ΣΕ ΑΘΛΗΤΡΙΑ

Στ’ άθλητικά τετράδια τών καιρών 
μέ γράμματα ολυμπιακά θά γράψω τ’ όνομά σου 
έφηβη άθλήτρια πού κέρδισες τή νίκη 
μέ τό σπαθί τής άσκησής σου 
κι έγινες τέλεια δόξα τών Ελλήνων.

Στή θέση τοΰ άτυχήματος τριανταφυλλιά 
θά φυτευτεί νά σέ θυμίζει.
Κάθε χρονιά γιά μιά στιγμή θά πέφτει 
μαύρη σιγή θυμητική ύστερα άπ’ τόν δρκο.

Μά τό μνημείο σου χρυσάφι 
παντοτεινό θά λάμπει στά έαρινά 
τά μάτια έφήβων πού γυμνάζονται 
γιά ένα κλωνάρι δόξα.
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ΔΥΟ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΑ
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ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ
37°ι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ

28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993 (Λευκωσία-Κύπρος)

ΑΝΤΡΑΣ
Ψηλά τό μέτωπο "Ελληνες της Κύπρου, 
ψηλά τό μέτωπο "Ελληνες τής γης 
ψηλά τό μέτωπο.

ΙΕΡΕΙΑ
Έγώ ή Έλληνίδα τής Κύπρου πρώτη ιέρεια 
άπ’ τό ναό τής ’Αρετής τή φλόγα έτούτη 
μέ τής καρδιάς τό πύρωμα σέ τρεις μοιράζω δάδες. 
Τή μιά αποστέλλω στά «Φυλακισμένα Μνήματα» 
όπου τή Λευτεριά, τήν Αρετή των Αρετών, 
εκπροσωπούν οι σταυρικές θυσίες ήρωομαρτύρων. 
Ετούτοι οί μάρτυρες κι οί άγιοι τής πατρίδας 
τό άρχαϊο ελληνικό μας ήθος υπηρέτησαν 
τίμιοι ύπερασπιστές βωμών καί εστιών.
Τά μνήματά τους μνήματα στο στήθος καθενός μας.

ΑΝΤΡΑΣ

Εδώ οί δεκατρείς άγωνιστές ευφραίνονται 
τόν ύπνο τής άθανασίας.
Απ’ τήν άγχόνη εννιά υψώθηκαν 
στά έλληνικά βασίλεια τού Θεού. 
Οί τέσσερις άντάμωσαν τό χάρο καί τόν νίκησαν 
στά μαρμαρένια άλώνια.
Ό θάνατος τού άντρειωμένου 
θάνατος δεν λογιέται.
Είναι μιά άγγελική γραφή τά μνήματα 
σέ πέτρινους φραγμούς φυλακισμένα 
γραμμή πού διαλαλεϊ τή μουσική τών όνομάτων, 
συνώνυμων τής Λευτεριάς:
Πατάτσος, Δημητρίου, Καραολής, 
Ζάκος, Μιχαήλ καί Παναγίδης, 
Παλληκαρίδης, Μαυρομμάτης καί Κουτσόφτας, 
Λένας καί Δράκος, Μάτσης καί Αυξεντίου.
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ΙΕΡΕΙΑ

ΟΙ ΔΥΟ
Σ’ αυτούς τιμή καί δόξα τούς αιώνες τών αιώνων.

ΙΕΡΕΙΑ
Τή δεύτερη ατούς Έλλαδίτες άδελφούς μας στέλλω 
στον Τύμβο τής Μακεδονίτισσας πού δείχνει 
τή συν αντίληψη για τά εθνικά μας χρέη 
προμετωπίδα έλληνική.
Τά παλληκάρια τών Ελλήνων πρόθυμα 
χέρι μέ χέρι μέ τά ντόπια νιάτα 
το στήθος άντιτάξανε ξανά στις Κύπριες Θερμοπύλες 
άνάμνηση παλιών μας πράξεων.
Εύγνωμοσύνης μύρο στάζει άπό τό λόγο μας, 
ενα δεμάτι εύχαριστίες πασχαλινές, 
γιατί τόν όρκο τους κρατήσανε άξια. 
Μέ τό αίμα τους στήν εισβολή τών ξένων 
έμπόδιο έστήσαν σωστικό.

ΑΝΤΡΑΣ

Αραδιαστά τά μνήματα μιλούν 
μές στήν έκφραστική σιωπή τους τήν κατάλευκη 
γιά τήν άξια τοϋ χρέους.
Εΐν’ άγιοι τοΰ καθήκοντος καί τής άντίστασης. 
Τά ονόματά τους άνοιξη βασιλική 
καί παραδείσιον ήθος: 
Λάμπρος, Αρτέμης καί Όδυσσέας 
Εϋδωρας, Ελευθέριος καί Λώρος 
"Αλέξανδρος, Θεοφάνης καί Μενέλαος 
πολύπτυχος κατάλογος τών όνομάτων 
άνθυπολοχαγοί, λοχίες, άρχιλοχίες, 
όπλίτες τοϋ Θεού άπ’ τήν Κύπρο 
κι άπό τό Ναύπλιο, τις Σέρρες, τά Καλάβρυτα, 
τή Ζάκυνθο, χωριά καί πολιτείες 
μ’ έλληνικά φωνήεντα, 
οί γονικοί τους τόποι υπέροχη τιμή 
νά τούς τιμούμε.

ΟΙ ΔΥΟ

Στής Λευκωσίας τό στάδιο ή τρίτη δάδα 
άς υψωθεί στοϋ Απόλλωνα τόν ήλιο άντίκρυ 
φιλία κι ειρήνη ν’ άποστέλλει στις καρδιές μ,ας 
τό μήνυμα τής άνθρωπιάς 
τήν καλωσύνη νά υμνολογεί 
κι άπάνω άπ’ όλα τήν υγεία καί τή χαρά 
τών άλκιμων σωμάτων 
καί τών εύγενικών ψυχών 
μόνιμο φώς μεσούρανα νά κυματίζουν.

ΑΝΤΡΑΣ

Τοϋ άθλητισμοϋ τά στάδια ορθώνονται 
εύγένειας κτίσματα ιερά.
Τό ιδανικό τής άμιλλας σέ τούτα κυριαρχεί. 
Εφηβοι, υψώστε τό κεφάλι στ’ άγωνίσματα 
τό πνεύμα τής ειρήνης νά καρπίσει.
Στήν άμιλλα ή φιλία εύδαιμονεϊ, 
νικά τις σκέψεις τις φτηνές 
καί σ’ ετοιμάζει γιά έντιμη χειρονομία 
σέ μέλλον καταπόρφυρο 
κι ελληνικό

οι ΔΥΟ
Σ’ αύτούς τιμή καί δόξα τούς αιώνες τών αιώνων.

Σ’ αύτούς τιμή καί δόξα τούς αιώνες τών αιώνων.
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ΜΙΚΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
Άπ’ τόν Ελληνικό κορμό μέ πλοία γοργά, 
τις τρικυμίες νικώντας καί τις αποστάσεις, φτάσαμε 
σέ τοϋτο τό εϋφορο νησί πού τ’ όνομάζουνε οί Θεοί μας Κύπρο. 
Κι ’ αράξαμε στά ειρηνικά του περιγιάλια.
Τό πνεύμα της Ελλάδας στά ξανθά κεφάλια μας 
έλαμνε μες στον κυπριώτικο ήλιο δεύτερη 
δόξα τού ούρανοϋ καί κόσμημα τών καρπερών άγρών καί τ’ 

άμπελιοϋ 
όπου φωλιάζει ή χάρη τών χαρούμενων στιγμών.
Μαζί καί τήν ύγεία τοϋ σώματος, τ’ αθλητικό παράστημα, 
τής άσκησης τό πάθος, φέραμε ισότιμα.
Σμίξαμε φιλικά μέ τό λαό πού κατοικούσε έδώ, 
τοϋ δώσαμε τό πνεϋμα μας καί τά υψηλά μας έθιμα 
καί πήραμε άπό τοϋτο τήν παλιά του πείρα καί σταθήκαμε 
ώμο τόν ώμο δίπλα ν’ άναστήσουμε πιό πάνω τό νησί. 
Ό Απόλλωνος προστάτης τής ύγείας, πού ζωντανεύει μέ τόν ήλιο 

τούς χυμούς 
κι άνθίζουν καί καρποφορούνε τά φυτά κι αύξαίνουνε τά ζωντανά 
καί γίνονται λεβέντες τά κορμιά, μέ άγάπη συναντήθηκε
μέ τήν έρώτισσα ’Αφροδίτη, πού γεμίζει χάρη τις ψυχές καί τις 

κινήσεις μας 
καί στά έπουράνια τήν ομορφιάν υψώνει
νά τήν λατρεύουμε μέ τής καρδιάς τό πύρωμα καί νά μάς άξιώνει, 
παιδιά παιδιών.
Κι όταν ό μόχθος τής ζωής γιά τ’ άγαθά ξαλάφρωνε 
τών παιχνιδιών άνάτελλεν ή ώρα 
τό πάλαιμα καί τό δοκίμι 
καί τό τραγούδι καί ό χορός.
’Ακούστε: ξεκινούν τήν άθλησή τους οί λεβέντες.

Κι άν ήρθαν πόλεμοι σκληροί κι άμάχες αδελφών 
κι άν ξένα πόδια πάτησαν τή γή μας δέν προδώσαμε 
τόν πιό βαθύ εαυτό μας τόν Ελληνικό.
Άντέξαμε τά βάρη. Καί σκυφτοί κοιτούσαμε τόν ήλιο, 
τόν κυπριώτικο ήλιο μέσα στο γαλάζιο χρώμα τ’ ούρανοϋ μας 
κι άντιστεκόμαστε μέ τό δικό μας τρόπο.

Καί μόλις πήραμε τόν πάνω δρόμο καί ξανακοιτούσαμε 
άγέρα λεύτερο τό πάθος τής παλαίστρας καί τής άθλησης 
μεσουρανούσε μές στον κόσμο μας.
Κοιτάχτε, ή δάδα τών άγώνων φεύγει άπό τό Κούριο 
σκυτάλη τών παλιών πού δίνεται στά νέα τής Κύπρου νειάτα. 
’Ακούστε τούς ρυθμούς, άκούστε τις καρδιές, άκούστε τις άνάσες.

ΧΟΡΙΚΟ

Τό φώς τού άθλητισμοϋ 
τά βήματα φωτίζει, 
μετρά μέ τό κορμί 
κι ό νοϋς άνθίζει.

Οί λεύτεροι καιροί 
πανήγυρη σάν νάναι 
φουντώνουν τήν ψυχή 
διπλά βοηθάνε.

Τής Κύπρου νέοι βλαστοί 
τήν άθληση κοιτάτε 
μ’ όποια ώρα καί καιρό 
νά προχωράτε.

Κι άν ήρθε κάποτε ή θρησκεία τών ούρανών μέ τήν άγάπη τοϋ 
Χριστού στο μέτωπό της 

κι άν δυσκολεύανε τήν άλλοτε χαρούμενη ζωή μέ τ’ άνθηρό της πρόσωπο 
κι ’ άν τό άθλημα στή χώρα μεταπήδησε στήν πίστη, 
σιγά-σιγά ή παλιά λαχτάρα γιά τήν άσκηση τοϋ σώματος γυρνά, 
γυρνά στά γλέντια τά λαμπριάτικα μέ τήν ’Ανάσταση Χριστού καί 

φύσης γύρω.

Κι άρχίζει τό δοκίμι στις αύλές τών εκκλησιών, 
τών πηδημάτων τ’ άγωνίσματα καί τ’ άλλα, 
τών παιγνιδιών οί συναγωνισμοί!

"Ωσπου μιά μέρα οί ’Ολυμπιακοί ξεκίνησαν ξανά 
πέρα στο κράτος τών Ελλήνων
κι ήρθε τό μήνυμα ώς έδώ κι άπ’ τήν πασχαλινή παράδοση 
καινούργιο πνεϋμα ’Ολυμπιακό πετιέται κι όλο απλώνει, 
απλώνει μές στις τάξεις τών έφήβων 
κι οί πολιτείες γεμίζουν στάδια 
γεμίζουν γυμναστήρια, 
τοϋτο τό πνεϋμα απλώνει στά χωριά καί μετατρέπουνε τ’ αλώνια 
σέ χώρους άθλησης, 
κι απλώνει μέσα στις ψυχές μας 
μέ όνειρα πιό μεγάλα
νά πάμε πιό έξω άπ’ τό νησί σέ τίμιους συναγωνισμούς 
μ ’ άλλες φυλές καί χώρες
μέ ειρηνικές αισθήσεις καί χειρονομίες φιλικές.
Καί νάναι δίπλα μας στο στίβο ισόμοιρα ή γυναίκα.
Άγάπη ’ναι ή ζωή καί φρόνημα,
ύγεία καί κάλλος τής ψυχής καί τοϋ κορμιοϋ, 
φιλία κι ’ ειρήνη.
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ΠΡΟΣΕΥΧΗ
ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

Φοίβε, σ’ έσένα ώ πνεύμα της ζωής, 
έμεϊς οί Κύπριοι, αρχαίοι ’Αρκάδες 
πού φύγαμε άπ’ τήν πλουτοθρόφα γής 
τής ’Αρκαδίας κομίζοντας χιλιάδες 
τις απολλώνιες άρετές κι ’ αυτής 
τής γής τής αξίας γίναμε άφεντάδες, 
Δεόμαστε μέ βλέμματα ιλαρά 
πάντα τή χώρα τούτη νά κοιτάζεις 
καί μέ τά βέλη σου τά καρπερά 
τά στάρια καί τ’ άμπέλια νά ώριμάζεις, 
τις γέννες στά κοπάδια τά ιερά, 
γεμάτα υγεία νά τις χιλιάζεις.
Μ’ άδερφικά καράβια τούς γιαλούς 
κάνε παντοτινά ν’ άσπρολογούνε 
κι’ άπ’ των βουνών τούς μητρικούς μαστούς 
τά καθαρά νερά ν’ άχολογοϋνε 
καί στις κορφές καί τούς βαθυούς δρυμούς 
δέντρα λεβέντικα νά κελαηδούνε.
Δώστε στερνά σ’ έμάς τής μακρυνής 
πατρίδας μας ή μνήμη πάντα ν’ άρχει 
καί νά όδηγάει τά βήματα στή γής 
μέ κάθε ωραίο καί μουσικό πού υπάρχει, 
ώ ’Απόλλωνα, ήλιε, ώ πνεύμα τής ζωής 
καί τής γενιάς μας Κύριε καί μονάρχη!

ΧΟΡΙΚΟ

Εύτυχισμένη ή χώρα 
μέ άθλητικά ιδεώδη, 
υγεία προβάλλει κάλλος 
φιλία κι ειρήνη καί ήθος. 
Δόξα στό στίβο πρώτη- 
τίμια οδηγεί τά νειάτα. 
Δάφνης στεφάνι σ’ οποίον 
άσκεΐ σοφά τό σώμα.

Δέν είναι τέρμα ή νίκη, 
είναι ή άρχή τοϋ πάθους. 
Δόξα τοϋ στίβου ή ιδέα 
κι ή άμιλλα σκοπός του.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ
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ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ

I

Βύβων, πρωταθλητής τοΰ δοκιμίου, δέ μνημονεύεται στούς στίχους τοΰ Πινδά
ρου. Ισχνό το πατρικό βαλάντιο δε μποροϋσε τήν έμπνευση νά επιφοιτήσει. Πικράθη
κε ό νέος καθώς μέ άφήσαν νά έννοήσω οί συμπολίτες του. Συναθλητής του κάποιος 
κάτι ακατανόητο μοΰ ψιθύρισε... θαρρώ «τοΰ πνεύματος τή δύναμη ταιριάζει νά 
εκτιμήσεις». Προχθές άπεκαλύφθηκε τ’ άσήκωτο δοκίμι. Καί τό δοκίμι μίλησε μ’ 
ελληνική γραφή: πώς μόνο ό Βύβων τοΰτο τό δοκίμι κατώρθωσε ν’ άνασηκώσει. Ή 
άψυχη πέτρα επαίνεσε ένδοξώτερα ή ό ύμνος τοΰ Πινδάρου ή ό περίχολος υπαινιγμός 
συναθλητή.

II

Ό Νικοκλής εκ Σαλαμίνος τής Κυπρίας, έφηβος λαμπερός μέ μάθη
ση άθηναία, φθάνει άπό τούς πρώτους. Ή ’Ολυμπία υπήρξε τ’ όνειρο 
τής άσκησής του. Αν οι Θεοί μέ νίκη τόν άξιώνανε, τήν Κύπρο πίστευε 
πώς θά τιμούσε.

Τόν κέρδισε άλλος. Ό έφηβος δάκρυσε πολύ. Ώστόσον ένοιωθε πώς 
ξέρουνε στήν πόλη του τήν παρεπιδημία καί τόν σκοπό της. Ετούτο κι ’ 
δλας ήταν μιά μικρούλα νίκη γιά τά χρόνια έκεΐνα τά εύπρεπή.

III

El ν’ φανερή τού Ελλανοδίκη Δευκαλίωνα ή ταραχή. Ασκήθηκε 
στήν κρίση τών άγώνων σιτιζόμενος στό πρυτανείο. Τιμή μεγίστη. Θ’ 
άνταποδώσει σήμερα τά τής τιμής.

Στήν πόλη του σάν έπιστρέψει πλούσιος ψυχικά θά νοιώσει πόσο 
σεβασμό θά τού έχει ό κάθε συμπολίτης. Αξιζε, πράγματι, πού άμέλησε 
λιγάκι τά συμφέροντά του - εμπόρια, κτήματα καί θέσεις.
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IV

Νικο(μ)α(χ)ος εκ Κ... παρα(β)ατης.
Σε βάθρο των Ζανών με τή σκληρότητα χαλκού ό Νικόμαχος 

εκτίθεται, εις αιώνιον όνειδος. Ύπέκυψε στον πειρασμό τοΰ χρήματος 
κι υστέρησε στό τρέξιμο καταφανέστατα. Δίκαια οί κριτές τόν ταπεινώ
σανε.

Τό ευτύχημα πού μια δολιοφθορά, τής πόλης του τρία γράμματα 
εξάλειφε. Καί μένεις στήν άμφιβολία.

V

Τή Νίκη τοΰ Παιωνίου έθαύμασα τών Μεσσηνίων καί Ναυπακτίων 
ανάθημα. Ευχαριστήριο νίκης; - μήπως πρόθεση γιά επίδειξη;

«Μικρό δεν είναι νά νικάς τούς Σπαρτιάτες».

ΕΠΙΝΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΠΥΘΙΟΝΙΚΗ 
ΑΡΙΣΤΩΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΩΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΠΑΣΙΑ 

(200 π.Χ.)

’Επισωρεύουνε δεινά, σέ πράξη ή λόγο, οί άφρονες' 
καταρρακώνουν τής ψυχής τήν κάθετο.
Συμμετρικά πλουτίζουν τ’ όνομα καί τής φυλής τήν κεφαλή 
ή άσκηση πνεύματος κι ή γύμναση μελών: 
ισόμετρη ή άξια ψυχής καί σώματος 
γραφές Θεοϋ.
(Θά λυπηθώ νά χάσω τήν πνοή καλλίγραμμου κορμιού, 
πού σημαδεύει μέ τό σχήμα του τό φώς, 
θά λυπηθώ νά κατατεμαχίσω τήν ψυχή 
όταν ζητά νά ζεσταθεί στή διαύγεια).
Ωραίους έφήβους καταγράφει ή μνήμη 
στήν ευτυχία τ’ άθλήματος (Ιδέα), 
στής άμιλλας τό μέτρο (πράξη άπό κρυστάλλωση Θεού)' 
κρίνους σέ άγρό' στις λογικές γραμμές τών πανελλήνων έκπροσώπων 
- δεμένες έντολές τών πόλεων οί έκπρόσωποι - 
άνάπαυλα καί μέτρον αρμονίας μήν ξεπεράσης πιά τό μέτρο 
σάν σχήματα ρητόρων’ 
ή νίκη ’ναι πρεσβεία.
Ωραίους έφήβους καταγράφει ή μνήμη 
σέ δελφικούς έπίνικους γεμάτους βλέμματα.
Άρίστωνα, κορμί καί νοΰ άριστο 
κατάθεσες σέ νίκη πιο άριστη άπ’ δ,τι 
στήν πεθυμιά του χάραξε ό πατέρας σου ό Νίκωνας 
βλαστός καί κάτοικος τής Καρπασίας τής πλουτοθρόφας, 
τής Κύπρου καύχημα.
Ή νίκη σου τούς αιώνες κεραυνοβολεί, 
ισότιμα λαό κι’ ημίθεους 
(άμαρτωλή έκφραση μιά σύγκριση μέ Θεό), 
διδάσκει πόσο ή δόξα ταπεινώνει 
τήν άχρωμη ίσοπέδωση τού χρόνου, 
καί μελετά τό χώρο πού τόν λένε Κύπρο 
κι ’ έγώ τό λέω τής Λευτεριάς σκυτάλη 
(φυλής σπονδή, σπονδή Θεοϋ).
Μετάφρασα σέ λόγο ζωντανό τό πνεύμα 
πού ζεΐ στ’ αρχαίο τ’ απόσπασμα.
Τήν όσφρηση λατρεύω τών ποιητών
σ’ έργα εθνικά καί τής μπιστεύομαι τή σύνθεση: 
τό μάτι έφήμερα κοιτά.
Παρακαλώ, ένα κόκκο λευτεριάς έλληνικής 
γι ’ άνταμοιβή τών μέτρων μου, ώ ’Απόλλωνα.
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Ο ΛΥΚΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΕΣΟ
Διαγόρα Νικολαΐδη μνήμη

"Ανθρακας hl άζωτο, υδρογόνο κι όξυγόνο πλέκουν τούς ιστούς καί 
τό αίμα μας. Αλλά τό πνεύμα μόρια Ιδεών συνθέτουν - φθόγγοι μου
σικό πεντάγραμμο. Νά θρέφουμε τά όστά τών ιδεών τ’ άόρατα μέ τό πα
ράδειγμα.

Αοιπόν!
Ενώ στ’ Αδώνια δαπανούσε τούς χυμούς του καί τά κύτταρά του ό 

Θέογνις, ό συνομήλικός του Αύκιος λάδωνε τό δέρμα στήν παλαίστρα, 
σπούδαζε μουσική κι όλίγη δά ρητορική.

Στά είκοσιπέντε χρόνια του στήν "Εφεσο μάς τίμησε μέ νίκη ό Αύ
κιος. Ή πόλη του τό Θέογνι δε θυμάται μ ’ όλο πού ή γενιά του σπέρμα 
άξιώθηκε ημιθέου.

ΑΓΙΑΣ

Μικροί άριθμοί κατανικοϋν τό πλήθος' 
τόν όχλο νά φοβάσαι.
Ή δόξα σου στό μουσικόν αγώνα μιά.
Μά ό έπαινος τού πλήθους κι οι κραυγές θά σε σκοτώσουν.

Κρατήσου, Αγία, εκεί στ’ άθλητικό σου πάθος.
Στά ταπεινά τής πόλης μη ύποκύψεις 
ή στή χλιδή τού εμπόρου.
Μείνε στό σύννεφο, μείνε στό φώς καί στά κλαδιά τής άγριελιάς.

Τήν εξουσία τοϋ ώριμου, τήν πείρα τοϋ σοφού 
στά ερείπια, εναποθέτω.
Τί μέθη κλείουν οί δοκιμές στοχάσου, Αγία, 
καί μείνε μές στή μέθη!
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝΙΚΕΣ

ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΙΛΛΑ
ΑΠΟ ΕΦΗΒΟ ΚΥΠΡΙΟΝ

Έστάλαζαν οί όρχεις του έρωτα 
κι έκλεί'ψεις ήλιων.
Τούτος ευδοκιμούσε ιππεύοντας 
πουλάρι κυπριακό.
Στά Παναθήναια πρώτευσε 
ή στ’ ’Απολλώνια της Δήλου; 
Πλάκα σαλπίζει τ’ όνομά του.

Την άμιλλα τή λέω Θεό.
Τή νίκη θάνατο τοϋ πάθους.
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ΠΡΟΣΕΥΧΗ - ΟΡΚΟΣ

Δέν υπήρξα άθλητής. Ήμουν μόνο ένας γιατρός τοΰ στίβου σέ μαθητικούς 
καί αγροτικούς άγώνες. Μά έβλεπα τ’ άγωνιζόμενα κορμιά μέ την εύθύνη 
τοΰ γιατρού καί τό ένθεο πάθος τού άρχαιολάτρη. Ήχω χρέος σάν τίμιος 
"Ελληνας καί πατέρας νά παραδώσω στά νιάτα την έμπνευσή μου.
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ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

Φοίβε, σ’ έσένα ώ πνεύμα τής ζωής, 
εμείς οί Κύπριοι, άρχαΐοι ’Αρκάδες 
πού φύγαμε άπ’ τήν πλουτοθρόφα γης 
τής Αρκαδίας κομίζοντας χιλιάδες 
τις άπολλώνιες άρετές κι ’ αυτής 
τής γής τής αξίας γίναμε άφεντάδες.

Δεόμαστε μέ βλέμματα ιλαρά 
πάντα τή χώρα τούτη νά κοιτάζεις 
καί μέ τά βέλη σου τά καρπερά 
τά στάρια καί τ’ αμπέλια νά ώριμάζεις, 
τις γέννες στά κοπάδια τά ιερά, 
γεμάτα υγεία, νά τις χιλιάζεις.

Μ’ άδερφικά καράβια τούς γιαλούς 
κάνε παντοτινά ν’ άσπρολογούνε 
κι’ απ’ των βουνών τούς μητρικούς μαστούς 
τά καθαρά νερά ν’ άχολογοΰνε 
καί στις κορφές καί τούς βαθυούς δρυμούς 
δέντρα λεβέντικα νά κελαηδούνε.

Δόσε στερνά σ’ έμας τής μακρυνής 
πατρίδας μας ή μνήμη πάντα ν’ άρχει 
καί νά όδηγάει τά βήματα στής γής 
μέ κάθε ωραίο καί μουσικό πού υπάρχει, 
ώ Απόλλωνα, ήλιε, ώ πνεύμα τής ζωής 
καί τής γενιάς μας Κύριε καί μονάρχη.
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ΟΡΚΟΣ

'Ορκίζομαι μπροστά στήν άρετή, 
στή φήμη τοϋ νησιού μας, καί στό κάλλος, 
στή μυστική βαθειά μου Ελλάδα, 
νά σεβαστά) τούς νόμους τών άγώνων, 
τοΰ Ελλανοδίκη κάθε κρίση, 
καί τόν συναθλητή μου.
Ή άμιλλα μόνος μου σκοπός.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝΙΚΕΣ
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ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝΙΚΗ ΖΩΪΛΟ

"Ανοίγανε τ’ άγέρια νά περάσει 
τοΰ σώματός σου ή θαυμαστή όμορφιά, 
Ζωΐλε, καύχημα στήν κάθε πλάση 
κι όλου τοϋ κόσμου εξαίσια ζωγραφιά, 
έσύ καθρέφτισμα τών άσπρων κρίνων, 
χρυσέ βλαστέ άκριβέ τών Σαλαμίνων. 
Σήμερα άνοίγανε τ’ άγέρια πάλι 
στόν θρίαμβο τ’ άκοντίου σου τοϋ γοργού, 
πού μές τής γρηγοράδας τ’ άγρια κάλλη 
έγλυφε τό στήθος τ’ ουρανού 
κι άφηνε τ’ όραμα τής χελιδόνας, 
τό έντονο ρίξιμο καλής σφεντόνας.

Ωραίο τό τρέξιμο τής πλούσιας σκέψης, 
τοϋ σώματος τό τρέξιμο στή γή, 
θαύμα θαυμάτων όμως νά σαλέψεις 
κι ή δύναμή σου κάπου νά δεθεί, 
νά δώσει κίνηση στ’ άσάλευτο είναι 
καί μιά όμορφιά τρελλή, Ζωΐλε, κρίνε. 
Τόν τύπο τοϋ χεριοϋ σου ή πλάση άς πάρει 
νά πλάσει χέρι δεύτερο χρυσό, 
στήν πόλη άς τό κρεμάσει σάν φεγγάρι 
γιά τούς πού θάρθουν δείγμα θαυμαστό. 
Πολλές φορές μποροϋνε καί τά χέρια 
νά μάς σηκώσουν τή ζωή ως τ’ άστέρια.

"Άμποτε τό τραγούδι μου νά θάλλει 
κι ύμνους τριαντάφυλλα νά σοϋ λαλεϊ. 
Ό στίχος πεντακάθαρο κρουστάλλι 
κερδίζει σέ ήχο τόν χρυσό άν υμνεί. 
Κι είναι χαρά νά υμνείς τ’ ώραΐο κεφάλι 
καί πράξεις άγαθές ή ωραίο κορμί.
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ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝΙΚΗ ΓΟΛΓΟ

Τής πλουτοφόρας Λήδρας μάγο άστέρι, 
τόν ϋμνο έπέρασες τοϋ θείου Πινδάρου. 
Χρυσή τή δόξα στά μαλλιά του χάρου, 
τής δόξας χρυσοπαίδι δίχα ταίρι, 
Γόλγε, που τήν τρανή σου γρηγοράδα, 
θά ζήλευε κι άητοϋ χρυσοΰ γοργάδα. 
Σέ όνομαστά τής Κύπρου τώρα μέρη 
μέ τήν όρμή πολεμιστή βαρβάρου, 
ϋμνο τριανταφυλλένιο τοϋ χειμάρρου 
χρυσαδελφό θά φτιάξω άνοιχτοχέρη, 
τή μουσική σου γιά νά πει όμορφάδα 
στής Τέχνης τήν πιο άστέρινη κορφάδα.

Τοϋ ξακουστού Φιλολάου συγγενάδι, 
τοϋ ρήγα τής παλαίστρας, σέ καλούνε, 
κι άνίψι τοϋ Στασίνου σέ λαλοϋνε 
αύτογραφτό πού κέρδιζε κοπάδι 
πεντάλαμπρος σά ζηλευτή λαμπάδα 
τις δαφνομάλλες νίκες στήν Ελλάδα. 
Κι άκόμα πλάσμα άπό ερωτιάς τό χάδι 
τοϋ καλλιτέχνη Λέαντρου σέ θαρρούνε 
καί τ’ Λκεσά αύταδέρφι σέ τιμούνε 
πού κένταγε σέ μεταξένιο υφάδι 
μ’ αύτόχθονα λινάρια άράδα-άράδα 
κι άστέρια κι ουρανό καί φωτεράδα.

Μά τής λαμπρής γενιάς ή ξανθομάλλα 
μονάχα φήμη δεν άρκεΐ ν’ άνθίζει. 
Πρέπει καί τ’ άποβλάσταρα ν’ άγγίζει 
μιας φήμης τό μελίσσι καί μεγάλα 
μές στη δική τους δόξα νά σαλεύουν 
σάν ήλιοι ρόδινοι πού βασιλεύουν. 
Μά έσένα τής γενιάς σου ή λάμψη μ’ άλλα 
πολλά προικιά καί πλούτια σέ στολίζει 
κι άπό δικά σου στέφανα ροδίζει 
τό θώρι σου, ή δόξα στάζοντας μιά στάλα, 
θώρι χρυσό πού νιάτα τό ζηλεύουν 
κι άπάρθενες κοπέλλες τό λατρεύουν.

Κι άμποτε καί τοϋ Πίνδαρου ή φλογέρα 
στής ’Ολυμπίας τούς ξώπρωτους άγώνες 
μές στον ξανθότατο, καθάριο άγέρα, 
με ύμνων ξανθών, άσύγκριτες κορώνες, 
θεό νά σέ κηρύξει πέρα ώς πέρα 
κι άφταστος πιά νά λάμπεις στους αιώνες.
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ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝΙΚΗ ΜΝΑΣΙΑ

Νά θησαυρίζεις δάφνινα στεφάνια, 
Μνασία, καθώς άνθους κορφολογάει 
κοπέλλα άνύπαντρη τον μάγο Μάη, 
ροδάτη δείχνεις κι άξια περηφάνεια, 
πού στά ξανθότατα ταιριάζει νιάτα 
μ ’ ελπίδες γλυκερές όλογιομάτα. 
Κι όταν μιας μνήμης άγαθής φυντάνια 
κι άστρα μαζεύεις, οποίος σε τηράει 
τούς επαίνους χρυσούς γιά σε σκορπάει, 
σάμπως τά στήθια του νά καιν λιβάνια, 
κι ή πόλη σου την όποια παίρνεις στράτα 
σου την κοσμεί μέ ρόδα βελουδάτα.

Μά εγώ, Μνασία, την όμορφιά σου τώρα 
σά χρυσικός σέ στίχο άριστοκράτη 
μέ μουσική θά υμνήσω θεωράτη 
πού νά σαστίσει πέρα ως πέρα ή χώρα 
καί τ’ άστρο σου νά λάμπει στον αιώνα 
σά βασιλιά λεβέντη θεία κορώνα. 
Δίπλα στή δόξα σου τή μυροφόρα 
ταιριάζει ν’ απομένει ή μνήμη άκράτη 
τής όμορφιάς σου ή ζωγραφιά γιομάτη 
μέ πλήθια μάγια, σάμπως τέλεια γνώρα 
τής πλάσης σου πού σάν πνοή ζωογόνα 
παράδεισο εκαμνε τόν κάθε αγώνα.

Στ’ αγώνισμα τό κλασσικό σου σώμα 
σάν τής Ιδέας τ’ ανάστημα περνούσε 
καί μέσα του μιά πλέρια Ελλάδα έζοϋσε 
μέ τ’ αττικό κι άρμονικό της χρώμα 
κι οί πραξιτέλειες τέχνες λουλούδιζαν 
σάν άνθη επάνω του καί τό σφράγιζαν. 
Νάταν τοϋ Πίνδαρου τό λάλο στόμα, 
πού μάλαμα σά μίλαγε κυλούσε, 
τόν ύμνο νά σοϋ πει δέ θά μπορούσε 
κι οί μουσικές τοϋ ρήγα Φοίβου άκόμα 
δίχα ρυθμό καλάμια θά συρίζαν 
στις όμορφιές σου πού ώς πουλιά άηδονίζαν.

’Άμποτε ή όμορφιά σου νά μάς μένει 
χορτάρι πράσινο κι άνθος τοϋ τόπου 
κι όθε περνάει στά νιάτα στολισμένη 
νά δίνει έξαίσιο θέαμα τ’ άνθρώπου 
καί νά σκορπά σά ράβδος μαγεμένη 
τις πίκρες τοϋ καθημερνοϋ μας κόπου.
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ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝΙΚΗ ΛΥΚΙΩΝΑ

Τοϋ μάγου Κολωνοϋ ό άνθός, τ’ άηδόνι, 
τών τραγουδιών ό ρήγας, πού όμορφαίνει 
τό χάραμα μέ άχούς, δέν παραβγαίνει 
μέ τή δική σου τέχνη πού ώς κλαδώνει, 
ξαμώνοντας άπ’ τή χρυσή φλογέρα, 
παράδεισους σκορπά μές στον άγέρα. 
Μές στα καλάμια σου βαθιά φουσκώνει 
μιά μυστική όμορφάδα πού όλα δένει 
στή μελωδία τή μάϊσσα κι άνεβαίνει 
σά χρυσαφιά πλημμύρα καί φουντώνει 
λάμψες τεχνίτρες μές στήν άσπρη μέρα 
πού πάνε άγάλια σάν τό κύμα πέρα.

ΤΩ ζηλευτέ Λυκίωνα, τό τραγούδι, 
τής Τέχνης τ’ άκριβόπαιδο, ξυπνάει 
στά στήθια μας χρυσό καθώς περνάει 
τήν πιο μεγάλη μέθη σά λουλούδι 
πού μέλισσα ξανθομάλλη ώς τ’ άγγίζει 
μέ μυστικές άγάπες τό προικίζει.
Μέ τήν παγκόσμια γλώσσα του σά χνούδι 
τή θαυμαστή ψυχή μας τήν κινάει 
κι όπου τό φώς ξανθομάλλη τήν πάει 
σάν τό συνεπαρμένο πεταλοϋδι 
πού τής φωτιάς ή σπίθα τό φλογίζει 
κι ώς πάει σιμά τ’ άρπα καί τ’ άφανίζει. 

"Υμνος! στό καλομάσταρο τό Ίδάλι, 
Λυκίωνα, πού σέ γέννησε καί φλόγα 
γιά τά κυνήγια τοϋ υψηλού άνθολόγα 
σοΰ φύτεψε μέ πάθος στό κεφάλι 
καί σοΰ έδωσε καθώς δωρήτρα μοίρα 
στά δάχτυλα τοϋ τραγουδιού τήν κλήρα. 
Κι ύμνος τετράξανθος ταιριάζει πάλι 
καί στή γενιά σου τή μελισσολόγα 
πού στάθηκε ή τριανταφυλλιά της ρόγα 
γιά σένα βρύση άπ’ όπου μέ σπατάλη 
γεμίστηκες μέ μουσική πλημμύρα 
πού ρίζωσε καί μέστωσε άπ’ τά γύρα.

Κι άλλες χρονιές τό μουσικό σου άστέρι 
παρακαλώ στά αιθέρια μας ν’ άστράψει 
καί Παρθενώνες μουσικούς νά φέρει 
στ’ άρκαδικό μας πνεύμα καί νά λάμψει 
παραδεισένιο φώς στά γύρω μέρη 
κι δσα φτηνά ξαμώνουν νά τά κάψει.
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ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝΙΚΗ ΦΙΛΟΚΥΠΡΟ

Τ’ άκόντιο χάραζε τ’ άγέρι 
σάν τή ματιά πού πάει προς τό Θεό 
XL ’ έσερνε μέσα του τό θαύμα τοΰ παλμού 
άπό τ’ όλύμπιο σου τό χέρι, 
Φιλόκυπρε, πού γιά τόν κλάδο δόξας 
σπατάλησες τά εαρινά σου κάλλη 
σ’ άθλητικούς άγώνες, πλούσια στήθη 
γιά τής ψυχής καί τού κορμιού τ’ άνάθρεμα. 
Χάρη άττική τό πάθος 
γιά μιά τιμή πνευματική.

Στά μάτια κυριαρχούσε ό θαυμασμός, 
τό δέος τού μεγαλείου, 
καθώς κοιτούσαν οί βολβοί 
τ’ άκόντιό σου, φτερωτό Θεό.
Κι ώς κάρφωνε τό χώμα ή μύτη του 
κι ή έπιτυχία άναπηδοϋσε, 
σά φως σωτήριο μές στη νύχτα 
τού πλανεμένου κοπαδιού, 
χείμαρρος πλημμυροϋσε ό έπαινος 
άπό δικούς καί ξένους - 
κι έπαιρνε άξια ό έπαινος 
μες στών άντίπαλων τό στόμα.

Κείνο τό δάκρυ τού πατέρα, 
φεγγάρι όλόγιομο, 
καθώς κυλούσε στό λαιμό σου 
στό σφιχταγκάλιασμα τής νίκης, 
άγκάλη πλήθους πού υποδέχεται 
τής λευτεριάς τό δώρο.
Άς είναι μάλαμα τό πάθος του 
όταν σέ φύτευε σέ σπλάχνα.
Κι άς είναι τό αίμα πού σ’ άνάθρεψε 
κόμποι χρυσάφι καί σιτάρι.
Ή δόξα τού βλαστού τιμά 
τό τιμημένο σπίτι.

"Οταν θάρθοΰν τά μαύρα γερατιά 
μ’ ένα στεφάνι άγκάθια, 
ή μνήμη άπ’ τό κανάτι της 
τή δόξα τ’ άθλητή θά σέ κερνά. 
Θάχουν τά γερατιά μιά νιότη 
κι ό στίχος μου γιά σέ μιά μνήμη.
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ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝΙΚΗ ΑΝΘΟ

Τό πάθος τής φλογέρας στάζει 
μάτσο τά γιασεμιά στό στήθος. 
Τήν τέχνη φέρνει τό μυαλό 
από τή σμίξη αιμάτων.
Μά ό δάσκαλος τό πάθος σχηματίζει 
καί σέ σωλήνες τό περνά 
σά νά λαξεύει λίθο.
Στή μουσική κληρονομιά σου, δόξα!
Τής πρέπει ό πρώτος έπαινος
Καί δόξα! στό πολύγνωστο μυαλό 
τό μαθημένο πού σε παίδεψε, Άνθο, 
στη μουσική του πείρα γιά νά πάρεις 
τής μελωδίας τόν ίσιο δρόμο.

Τώρα ξεπέρασες τή νίκη.
Τόν ήχο σκόρπισες σάν τό έλεος 
τοΰ πιο λαμπρού Θεού 
στις δύσκολες χρονιές τής νήσου. 
Καί χόρτασε τό πλήθος κάλλος 
γιά νά δηγιέται στά παιδιά του 
σά λεπτομέρειες μια σωτήριας μάχης. 
Ό δάσκαλος κατάθεσε τήν πείρα 
στό μουσικό βωμό σου.
Κι ή μάνα, πού ή γεννιά της πλημμυροϋσε 
μ’ άστέρια μουσικά, 
γονάτισε καί φίλησε τόν ήχο σου.
Σέ κήρυξε ή γενιά σου πρώτο.

Μά εσύ στό πάθος παραδόθηκες τών ήχων. 
Περνάς σά νά πατάς τή μελωδία 
καί πάεις προς τό Θεό.
Πληρώνει τούτη πιά ή στιγμή 
τής άσκησης τό μόχθο.
Κανένα νέφος μολυβί δε θά μπορέσει 
τό κάλλος νά έπισκιάσει. Τ’ όνομά σου 
πετροβολά τ’ άστέρια.
Κι άπό τό φώς του ή πόλη 
τό δεύτερο παντοτινό της φώς 
γράφει στις μνήμες τών άνθρώπων.

Τή μουσική σου δόξα προσκυνώ.
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"Εδειξες σήμερα στά μάτια 
πώς έχει σάν τό πνεύμα 
νοερά φτερά τό σώμα τ’ άσκημένο. 
Σώμα καί νοϋ ίσοτίμησες.
Καί πήρε θάρρος ή ψυχή μας.
Γιατί μονάχα ή νίκη ή κερδισμένη 
μ ’ ένα πανέρι κόπο 
μάς άνυψώνει τό κορμί ώς τ’ άστέρια. 
Σώμα καί νοϋ ίσοτίμησες.

"Ασπρα τριαντάφυλλα ώς φτεροϋγες 
άγγελικών πλασμάτων θά βλαστήσουν 
όπου γυμνό τό πόδι σου άγγιξε 
τή νίκη κυνηγώντας.

ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝΙΚΗ ΔΙΑΓΟΡΑ

Τό κάλλος τής ταχύτητας μεθά.
Δόξα στά μέλη τά εϋκοσμά σου, 
Διαγόρα, πού φτερά κρατανε 
σά νέφη σε τρελλό βοριά.
"Εχει τό βάρος τή χαρά τής πείρας.
Κι ή άντοχή, τοϋ πείσματος τό θαϋμα. 
Μά κείνη τής γοργάδας ή άλαφράδα, 
μέ τις συχνές εναλλαγές τής θέας, 
σοϋ ταξιδεύει τό μυαλό καί τήν καρδιά. 
Τό κάλλος τής ταχύτητας μεθά.
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Καί τής καρδιάς τήν άρετή θά πρέπει νά τιμήσω 
μέ μιά μου μελωδία χρυσή. Γιατί κατέχει ισάξια 
καί τήν καρδιά σου ή άρετή κι έχεις τό φρόμημά σου 
λευκή κολόνα στό ναό. Πόσο τό κάλλος νοιώθεις 
όταν καρδιές καί σώματα δίδυμα μοιάζουν φύτρα! 
"Ακέρια μόνο ή άρετή σάν έχει σώμα ωραίο 
κι ισόθεη λάμψη στήν καρδιά πού τό μυαλό όμορφαίνει. 
Τόν έπαινό σου δέχεται πρώτη νικήτρα ή πόλη. 
"Ασπίδα ή φήμη πάντοτε τήν πόλη προστατεύει.
ΓΓ αύτό μέ άξίνες στραφτερές τήν πύλη της χαλάνε 
γιά νά περάσει ή δόξα σου, νά μπει στό μέσα πλούτος. 
Ή φήμη σου προστάτισσα γιά τ’ άνθισμένο χάσμα.

Κι έμένα δόξα ν’ άνυμνώ τά ειρηνικά σου κάλλη.

ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΡΥΣΟ

Τόν πολυνίκη "Επίχρυσο θά ψάλλω σάν αγέρας 
καράβια επιστροφής χρυσά μες στον κρασάτο πόντο. 
Ή νίκη ξεχειλα παντού σά χείμαρροι πού πλάθουν. 
Ποιο μάτι άντέχει άδάκρυτο τ’ άχτιδοβόλο χιόνι; 
Ποιο στήθος δέν υψώνεται ώς λαμπάδα στη λατρεία; 
Καί ποιά καρδιά τόν χτύπο της ισόρροπα δουλεύει; 
Τόν πολυνίκη Επίχρυσο τόν στεφάνωνει η δάφνη.

Κι ή όμορφιά τοϋ σώματος, πρώτη λατρεία τ’ άνθρώπου, 
σάν άθηναία χρυσή γραμμή κοσμεί τ’ άνάστημά του. 
Θεμέλιο "ναι ή κληρονομιά μά ή άσκηση άνυψώνει 
τό χάρισμα στην αρετή καί τοϋ μπολιάζει νίκη.
Γενιά άθλητών σέ γέννησε μά μόχθοι ξέπνοοι τόσοι 
σε άνέδειξαν, "Επίχρυσε. Τή δάφνη δεν κερδίζουν 
χωρίς δυό στάμνες ίδρωτα κι ’ ας έχουν κλήρα ώραία.
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Τής άμιλλας τό πάθος, πάθος τών ’Ελλάδων μόνο. 
Τό πνεύμα νίκησε τά όστά. Ό άγώνας άπ’ τό δόρυ 
μπήκε στό στίβο καθαρός κι άνύψωσε τό πνεύμα. 
Τό κάλλος μόνο πιά έπαθλο. Κι ή φήμη του κερδίζει. 
Ισόθεη δείξη ό νικητής. Τόν προσκυνάνε οί χρόνοι.

Άμποτες πρώτος νά σταθείς στής ’Ολυμπίας τό χώρο. 
Μιά Ελλάδα ή Κύπρος κρέμμεται στον έντονο παλμό σου. 
Στά πόδια σου περιπαθής τή λύρα μου θά τάζω.

ΣΤΟ ΝΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΑΛΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΚΛΕΑ

Τύποι χρυσοί χαράξανε τήν πλάκα, Νικοκλέα, 
όταν μές στό άλμα δόξαζες τό πατρικό σου χώμα. 
Μήτε τό δόρυ πού έσωζε τό στράτευμα άπ’ τήν ήττα, 
μήτε οί φωτιές καθαρτικές πού τόν λοιμό ξορίζαν, 
μήτε οί κρουνοί τοΰ σύννεφου στήν άχρωμη άνομβρία, 
πού όρκίζονταν στό πράσινο, μπορούν ν’ άντιπαλαίψουν 
μέ τήν ιαχή λαού πού ζεΐ τή νίκη τ’ αθλητή του.
Ποιος νά θαμπώσει θά μπορεί τής άρετής τή δόξα;

Χάρη άθηναία περιλούζε τά μέλη σου πού έγράφαν 
ένδοξους ήλιους στό παλμό κι έσκιζαν τόν άγέρα 
μέ σιγουριά άρχιστράτηγου. Τό πνεύμα τών άγώνων 
μέ τήν ισόμετρη ψυχή τήν πλάση σου όδηγοϋσε. 
Κι ή υπεροχή σου τίναξε πρώτη τ’ ώραϊο κεφάλι. 
Κι έμοιαζες άφταστος άητός. Κι υπόταξες τό πλήθος. 
Χαρά! στά μάτια πού έλαμψαν μέ τή δική σου νίκη.
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ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

I

Κλήρα ζωηρή γιά σε τ’ άλέτρι, 
Φιλόκαλε, μά φρόντιζε ή ψυχή 
τις άσπρες ώρες της νά εναποθέτει 
στον κάλλους την ύποταγή.

Καί τό λιθάρι πήρε νέα 
πνοή στο καμπύλο του ρίξιμο 
στή ζωντανή, σά δείξη όπώρας ώριμης, 
έλληνική σου φούχτα.

Τό βλέμμα τοϋ γεωργού διπλά 
σέ κολακεύει σάν περνάς: 
Χρυσός ή προκοπή στ9 άλέτρι, 
δάφνη χρυσή τοϋ λιθαριού σου ή νίκη.
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II

"Οπως περνά τό βέλος τον κορμιού σου - 
χελιδονιού μεθύσι, 
άκολουθεΐ ή ματιά μέ κόμπο 
καί λίγο Ιδρώτα.

Τή φύση τών μελών ξεπέρασες, 
ελαφοπόδη Κόδρε, 
κι άνέδειξες τήν άσκηση πιά πλάστρα, 
τήν άμιλλα άθηναία θρησκεία.

"Οπου τ’ άχνάρι σου άγγιξε άς βλαστήσει 
κόσμος τριαντάφυλλα λευκά: 
τό κάλλος άλλο κάλλος 
ταιριάζει νάχει δώρο.

III

Τήν αντοχή δοξάζει ό κόσμος: 
μέλη γερά ν’ άγγίζουνε τή'γή, 
καρδιά πού δέν τήν πνίγει ό χτύπος, 
φόβος ψυχής τήν ίδια τήν ψυχή.

Τό μάκρος νά μετρήσει τρέμει ό νους' 
τό βλέμμα χάνει τά φτερά του.
Κι δμως τό πέρασες όρθός, Στασίκυπρε, 
μ ’ ένα πνιγμένο στήθος.

Ό δρόμος άντοχής τήν άρετή σου 
δικαίωσε μέ μιά νίκη πρώτη.
Τήν άντοχή τής ράτσας μας άντίγραψες 
καθρέφτης έντονο ουρανό.
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IV

Tò ύφος πού πήρανε τά μέλη σου 
στό λαξεμένο έτούτο τ’ άλμα 
δεν τό δοξάσαμε όσο κείνο 
τόν, σάν άγέρα, φτερωτό παλμό τους.

Kl είχε ένα πέσιμο απαλό τό σώμα 
σάν ώριμος χυμός σέ χόρτο.
Κι άνοίξανε τά χέρια σου, Ευαγόρα, 
κι άγγίξανε τή γή σά βρέφος στήθια.

Κι είχες πιά πλάσει μιά ένωση μεγάλη: 
τ’ άνθρώπινο κορμί μέ τόν άγέρα, 
τήν κίνηση χυμού καί τόν ξανθό ήλιο, 
τή γή στό κάλλος της κι εμάς τό νοΰ.

V

Φωτιά μές στό μυαλό μας βυσινιά 
σάν έριχνες τό στραφτερό σου δίσκο, 
άντίπαλο στό δίσκο τ’ ουρανού, 
μέ κάλλος κι άρετή ζωσμένο.

Στά δυό έκοβε τό γαλανό του άγέρα.
Τό τέλος τής θαυμάσιας του καμπύλης, 
χτύπος ξυστός, τή δάφνη φύτευε 
τής πρώτης νίκης, Γόργε.

Γειά καί χαρά στό τέλειό σου τό χέρι 
πού άσκήθηκε σέ ρώμη καί σέ τέχνη.
Πρώτος βλαστός ή ρώμη. Μά είναι ή τέχνη 
ό άρχάγγελος πού όρθώνει τό φυτό σέ σχήμα.
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VI

Τοΰ πολυνίκη άκούω Περσαία 
τή φήμη με μιά εύλάβεια νά πετοϋν 
οί άθλητικές στιγμές τής άγροτιάς 
τον ήλιου σάν έπεφτεν ό δίσκος.

Ή νιότη μας δικαιώθηκε μαζί του.
Τής άρετής κρατάει τό λάβαρο 
του υπαίθρου ό έντιμος λαός: 
ό σκελετός θά ζήσει τής φυλής μας.

"Ας κλείσουνε τις πύλες τοΰ σταδίου 
οί καλλονές σου φούχτες, 
Περσαία, κι άς γράφουμε τή μέρα τούτη 
νίκη τού κάλλους τών Ελλήνων. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΕΦΗΒΙΚΟΙ
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΕΦΗΒΙΚΟΙ

I

Υμνώ τόν έφηβο πού σπέρνει ρόδα 
στην Άμιλλα σά σώμα όμάδας.
Δείχνει τήν τέχνη τοϋ κορμιού κι ασκείται 
στον νόμο νά ύποτάζει τό ήθος.

Τής Λήδρας οί έφηβοι κέρδισαν.
Ήταν βελόνα πύρινη ή σκυτάλη 
στής φούχτας τό εαρινό ζυμάρι 
πού τούς ώθοϋσε τό κορμί στόν άνεμο.

Τώρα, μιά άγκάλη χαίρονται τή νίκη, 
σάν άνθη στό ίδιο τό κλαδί, 
σειρά άθηναϊες ιδέες στήν πρόταση, 
σφόντυλοι στήλης δωρικής.
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II

Μικρός ό δρόμος πού έτρεξε τό σμάρι 
μέ πρόσωπο πού χνούδι ώραΐο, 
σά φράχτες ίδρωτα ξανθού, 
τά μάγουλα ενοχλούσε.

Στο τέρμα δυό ξαπλώνανε χλωμοί' 
τούς έπνιξεν ή ίδια άνασεμιά τους. 
Ενας παρακαλούσε τόν άγέρα 
μ ’ ένα βολβό πού πάει νά φτερουγίσει.

Κι ό νικητής μ ’ ένα σεμνό κεφάλι, 
όπως καρπός έλιάς ειρηνικής, 
με δυσκολία στρογγύλευε τις λέξεις 
πού λέγαν τ’ όνομά του καί τήν πόλη.

Μικρό τό μάκρος, μά ’ναι ή νίκη 
πάντα μια δάφνη: ή άμιλλα γνωρίζει 
πόσο ανυψώνει τής ψυχής τό χώρο. 
Κάλλος ό άνθος κι ό ούρανός.

III

Στο τρέξιμο ξεγέλασε τό νόμο. 
"Εφηβος κέρινος ό Νικοκλής 
μπροστά στο τέρμα στάθηκε νά δώσει 
στον δεύτερο τήν πρώτη θέση.

Ίκέτευσε τό τέρμα, πού κρατούσε 
ένα δεμάτι φως με νίκη 
νά τού ξεγράψει τή ζωή πριν κηλιδώσει 
μέ μαύρη φήμη τ’ όνομά του.

Επαίνεσε τό πλήθος τέτοια πράξη.
Τοϋ νικητή ή παλάμη άγγίζει 
τόν ώμο φορτωμένο τύψη: 
— Σ’ εσέ ταιριάζει ή νίκη, Νικοκλή.
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IV

Πρωτοσχημάτιστο κορμί στογγύλο 
ή Εύρίκλεια κέρδισε στ’ άπλοΰν. 
Ληδραϊες παρθένες τον σεμνό σπιτίσιο άγέρα 
μ’ έργα ύψηλόπνοα έπλατύναν.

Δεύτερος στύλος της ζωής ισάξιος 
στη δωρική κολόνα τοϋ άντρα 
ό στύλος τής γυναίκας μέ λεπτά 
στολίδια ιωνικά θά λάμπει.

Υμνώ τήν τολμηρή άρετή:
Κάλλος σεμνό τής άμιλλα τό κάλλος. 
"Ο,τι ψυχή καί σώμα ισάξια θρέφει 
μέ υγεία καί κάλλος, κάλλος πρώτο.

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΙ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ
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ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΙ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ

I

Χρώμα λεπτό, μιά γάζα ιώδες χρώμα, 
την επινίκια σου κλαγγή άκολούθησε, 
όταν τό χώμα προύμυτα θωπεύοντας, 
όπως μουτράκι στήθος, έπαυσες νά ζεϊς.

Κλήρα τρανή: τή διάλεξε ό Θεός 
απ’ τό πανέρι τ’ αγαθού. Στό νέφος 
τής δόξας παύει ό λογισμός 
τήν πιό φτηνή ζωή ν’ άναμετράει.

Υπέροχος στον πιό ψηλό παλμό, 
όταν τής νίκης ή κλωστή φιλούσε 
σάν γλώσσα κατακόκκινη τά στήθη σου, 
τό πνεύμα σου, μιά τέλεια νίκη, πέταξε.
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II

Aè θά μαράνει ή δάφνη στό κροτάφι σου. 
Άστοχος ήρθε ό δίσκος καί την πήρε. 
Σέ λίμνη κόκκινη αίματα σφαδάζει 
τό πνεύμα σου κι ή νίκη.

Στη θέση τού άτυχήματος τριανταφυλλιά 
θά φυτευτεί νά σε θυμίζει.
Κάθε χρονιά γιά μιά στιγμή θά πέφτει 
μαύρη σιγή θυμητική ϋστερ άπ’ τόν δρκο.

Μά τό μνημείο σου χρυσάφι 
παντοτεινό θά λάμπει στά έαρινά 
τά μάτια εφήβων πού γυμνάζονται 
γιά ενα κλωνάρι δόξα. ΔΕΛΦΙΚΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ
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ΔΕΛΦΙΚΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ:
ΝΙΚΩΝΑΣ 
ΓΟΛΓΟΣ 
ΙΕΡΟΜΝΗΜΟΝΑΣ 
ΑΡΙΣΤΩΝΑΣ 
ΧΟΡΟΙ ΑΘΛΗΤΩΝ 
ΜΙΑ ΦΩΝΗ

(Ή σκηνή μπροστά στά προπύλαια τοϋ Μαντείου των Δελφών)

ΝΙΚΩΝΑΣ:
Γόλγε, μπροστά στο δελφικό μαντείο, 
με την καρδιά πλημμυρισμένη δέος, 
φτάσαμε πιά, τελειώνοντας τ’ ανήφορο, 
πού απ’ τύ λιμάνι μάς όδήγησε εδώ πάνω. 
Ελιές φυτρώνουν δώθε-κεΐθε, 
χωρίς βοσκό κοπάδια τρέφονται τριγύρα 
σέ βοσκοτόπια πλούσια.
Καί τί ούρανός γλαυκός καί πεντακάθαρος! 
Ό Παρνασσός μιλά με μουσικές πνοές 
καθώς τ’ άγέρι ροβολά άπ’ όλόγυρα.

ΓΟΛΓΟΣ:
Νίκωνα, βλέπω ή κούραση τ’ ανήφορου 
μήτε τή σκέψη, μήτε τή λαλιά σοΰ στέγνωσε.

ΝΙΚΩΝΑΣ:
Τό θαϋμα δέν κουράζει.
Κρατάει άκίνητη τή γλώσσα προς στιγμή 
μά τό μυαλό γοργά τήν κίνησή του βρίσκει 
κι άρχίζει νά έξυμνεϊ τό θαϋμα.

ΓΟΛΓΟΣ:
Εμένα ώστόσο τυραννάει ή αποστολή μας.

ΝΙΚΩΝΑΣ:

Μέ τήν πρεσβεία τοϋ ’Απόλλωνα, πού νοιώθει 
τούς καθαρούς μας λογισμούς, 
θά πείσουμε νά μάς δεχτούνε οΐ άμφικτύονες. 
Μερίδιο θά πληρώσουμε στό θησαυρό,
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τούς νόμους θά ύπακούομε καί θάμαστε 
εκτελεστές πιστοί τών αποφάσεων.
Ή ψήφος όλωνών Ισόμετρα τιμάται έδώ, 
εϊτε πολύς λαός τόν δίνει είτε λιγάριθμος.

ΓΟΛΓΟΣ:
Σωστά μιλάς* μά τάχατε συμφέροντα άλλων 
δε θά μποδίσουνε την εισδοχή μας;

ΝΙΚΩΝΑΣ:
Σάν έμπορας ζυγίζεις καθετί.

ΓΟΛΓΟΣ:
Είναι τό εμπόριο βάση τής ζωής, 
έστω κι άν δεύτερο τό λογαριάζουν 
μέ πρωτοκάθεδρη τη γεωργία.

ΝΙΚΩΝΑΣ:
Ωστόσο κάποιες ώρες έπιβάλλουνε στη σκέψη μας 
πετάγματα πιό πάνω άπ’ την πεζότητα 
τοΰ καθημερινού τοΰ μόχθου.
Την άδελφότητα τιμώ καί την ε’ιρήνη 
καί τών άνθρώπων τη συνένωση.
Χεροπιαστά κι άδελφικά στό βίο σου πετυχαίνεις 
κι εσύ κι ό διπλανός κι’ ό μακρυνός.
Ή άντιδικία κι ή έχθρητα έμποδίζουν 
την πρόοδο καί τόν πλούτο 
καί τήν ψυχή μαυρίζουν.

ΓΟΛΓΟΣ:
"Εχεις τό χάρισμα τοΰ λόγου καί μέ πείθεις.
Ποιος εϊναι τοΰτος προς τό μέρος μας πού όδεύει;

ΝΙΚΩΝΑΣ:
’Απ’ τό περπάτημα καί τόν άγέρα 
κι άπό τη φορεσιά θαρρώ τόν Ίερομνήμονα, 
κάποιας φυλής έκπρόσωπο.

ΙΕΡΟΜΝΗΜΟΝΑΣ:
Ποιανής φυλής έλληνικής βλαστοί εισαστε, 
ώ εσείς προσκυνητές, μέ τή ζωηρή θωριά 
τή λιοκαμένη, καί τήν έκφραση 
μισή θαλασσινή, μισή μεσόγεια;
Καί ποιά τοΰ βίου άνάγκη έδώ σάς όδηγεϊ;
Λαμπρός καιρός τριγύρα βασιλεύει

καί τή συρροή πρωτάκουστη μετρώ 
πού δέ θυμάμαι τόσα χρόνια.

ΝΙΚΩΝΑΣ:
Μέ λένε Νίκωνα. Πατρίδα μου είναι τό Καρπάσι, 
πούναι ώς ούρά βοδιού ίεροΰ στής Κύπρου τ’ άνατολικά. 
Δεξά-ζερβά τό περιβρέχει ή θάλασσα, 
λόφοι μικροί σάν κεφαλάκια παιδικά τό διακοσμούν, 
κατάφυτοι μέ πεύκο καί σκινιά καί δάφνη.

ΓΟΛΓΟΣ:
’Εμένα λένε Γόλγο. Κατοικώ στή Σαλαμίνα, 
τοΰ Τεύκρου κτίσμα.
Κτενίζουνε καράβια τούς γιαλούς της, 
στάδια καί παλαϊστρες πλημμυρίζουνε τό χώρο της 
κι είναι κορώνα στό έμπόριο καί τά γράμματα 
καί στήν κεραμική.

ΙΕΡΟΜΝΗΜΟΝΑΣ:
Εύπρόσδεκτοι στον όμφαλό τής γής, πού λέγεται Δελφοί, 
έδώ πού έξουσιάζει ό ’Απόλλωνας, πηγή τοΰ πνεύματος 
καί τής ύγείας καί τών τεχνών, 
κι ένώνει τούς πανέλληνες τριγύρα 
στό γονικό τραπέζι μέ ιση δύναμη στον ψήφο.
’Εδώ ό ’Απόλλωνας τή δράκαινα Πυθώ, 
πού φύλαγε τό χώρο έκπροσωπώντας τις δυνάμεις 
τοΰ Κάτω Κόσμου, τις κατώτερές μας καί τις ένστικτώδεις, 
εδώ ό ’Απόλλωνας τή νίκησε κι υπόταξε στό πνεΰμα, 
στήν αρμονία καί στή χαρά τοΰ βίου τήν ύλη.
Μονάχα ό "Ελληνας μπορεί
τό νόμο τής Ισορροπίας παντού στή γή νά στήσει 
μνημείο αιώνιο.
Συνεργασία ζητά ό ’Απόλλωνας, τό πνεΰμα, μ’ όλα 
τά ξένα φύλα καί τ’ άλλόδοξα κι’ άλλόγλωσσα, 
Ετρούσκους καί Ρωμαίους καί Σκύθες καί Λυδούς καί Φρύγες. 
Ή ειρήνη ’ναι ή όμότροπη τής εύνομίας 
όπως λαλούνε οί ποιητές, πού τούς εμπνέει 
ό έφορος καί προστάτης τών Δελφών ό ’Απόλλωνας.
'Ένωση κι’ άδελφότητα κι ειρήνη τών λαών 
τό δελφικό παγκόσμιο κέντρο κατεργάζεται 
μέ άγώνες, συναντήσεις καί συνέδρια 
άνάμιχτα θρησκευτικά, πολιτικά κι αθλητικά, 
τό κάθε πού επιβάλλει ό βίος.
Εύπρόσδεκτοι, λοιπόν, έδώ εισαστε.
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ΝΙΚΩΝΑΣ:
Όμόαιμε Ίερομνήμονα, στο χώρο τούτο 
σκοπός Ιερός μας φέρνει.
Κι οί δυο είμαστε πατέρες άθλητών στά Πύθια, 
στο επάγγελμα έμποροι, κι ώστόσο κάποτε στή νιότη 
σέ άγώνες γυμνικούς τή νίκη κυνηγήσαμε 
πλάι ό ένας τ’ άλλου 
κι άς άναδείχτηκε άλλος νικητής.

ΙΕΡΟΜΝΗΜΟΝΑΣ:
Ώ Κύπριοι άντρες, χαίρομαι ν’ άκούω 
τό πόσο διατηρείται άκμαίο τό σπέρμα σας τ’ άρκαδικό, 
ενώ σάς πολεμάει ό Πέρσης καί σάς κατατρώγει 
ή ’Ανατολή με τρόπους ύπουλους 
κι άποπλανητικούς.

ΝΙΚΩΝΑΣ:
Γι’ αυτό τό λόγο οι πόλεις μάς έκλέξανε 
άπ’ τούς πανέλληνες άμφικτύονες νά ζητήσουμε 
αδελφικά νά δουν τις εθνικές μας δυσκολίες 
κι Ισότιμο δικαίωμα νά μας δώσουν στο συνέδριο.

ΓΟΛΓΟΣ:
Περίοικοι στο μαντείο δέν είμαστε, 
μηδέ συμφέροντα σέ άγρούς καί σέ χρυσάφι 
δέν έχουμε στο δελφικό ταμείο.
Υπάρχει ό κίνδυνος στό χώρο τής ψυχής.
Τό πνεύμα τής ’Ασίας φανατικά κτυπά στις πύλες μας. 
"Ως πότε ή άντοχή μας θά τ’ άντέξει τούτα 
τά συνεχή κτυπήματα!

ΓΟΛΓΟΣ:
Δώδεκα φύλα τάζει ό νόμος κι ή παράδοση 
με ψήφους δυό μονάχα τό καθένα, δίχως νά μετράμε 
τό πόσοι κατοικούν τις πόλεις τους.

ΝΙΚΩΝΑΣ:
Τά ξέρουμε τά φύλα: οί Θεσσαλοί κι οί 
Βοιωτοί κι οί Δωριείς, κι οί Ίωνες κι οί 
Μάγνητες κι οί Δόλοπες κι οί Περραβοί, 
κι οί Ο’ιτταΐοι κι οί Φωκιεΐς κι οί ’Αχαιοί 
κι οί Μαλιεϊς 
καί τέλος οί Λοκροί!

ΓΟΛΓΟΣ:
Καί λείπουν οί ’Αρκάδες πού μπορούσαν 
καί τά δικά μας φύλα ν’ άντιπροσωπεύουν.

ΙΕΡΟΜΝΗΜΟΝΑ:

Σωστά μιλάτε καί σέ δυσκολία μέ βάζετε 
μιά άπάντηση νά δώσω άρνητική.
’Αλλά γιατί στών ’Αχαιών τόν ψήφο 
οί πόλεις σας δέ θέλουν νά ένταχθούν; 
Στή δυσκολία μιά λύση ’ναι καί τούτη.

ΝΙΚΩΝΑΣ:

Στήν Κύπρο κατοικούνε καί Δωριείς κι ’Αρκάδες κι Ίωνες. 
Καί ποιά φυλή θά μάς δεχτεί με τόσο βάρος ψήφων;
Ή Κύπρος εϊν’ πολύκοσμο νησί μέ πάθη 
κι άντιζηλίες φρικτές.

ΙΕΡΟΜΝΗΜΟΝΑΣ:

Σάς συμβουλεύω φιλικά νά ρωτηθεί ή Πυθία. 
Ό ’Απόλλωνος, τό πνεύμα τής Ισορροπίας, 
τή λύση θά μάς δώσει μέ χρησμό.
Τό λόγο του θά φέρω στό συνέδριο 
καί θά ζητήσω μιά νέα άνακατάταξη.
Άς έλθει ό Γόλγος μέ τό τάξιμο νά δούμε 
τόν πρώτο τών ιερέων. Τρεις μέρες νήστεψε ή Πυθία 
κι έχει λουστεί στήν Κασταλία τήν κρήνη.
Εΐν’ έτοιμη γιά τις θυσίες καί τούς χρησμούς 
κι αυτό βοηθεϊ τήν αίτησή σας.
Φοβάμαι τις άναβολές, γιατ’ είναι βαρημένο 
μέ θέματα πολλά τό φετεινό συνέδριο τής άμφικτυονίας.

ΝΙΚΩΝΑΣ:

Θά περιμένω εδώ κοιτάζοντας παρέκει 
τών μουσικών τις δοκιμές γιά τόν άγώνα. 
(φεύγουν. ’Ακούονται οί αύλοί κι οι κιθάρες).

Χορός ΑΘΛΗΤΩΝ:
(Μπαίνοντας)

Δεκάχρονο ιερό πόλεμο 
ή δελφική άμφίκτυονία 
κάποτε κήρυξε 
καί τήν παράλια Κίρρα νίκησε.
Καί τότε τήν ξεγύμνωσε άπ’ τόνπλούτο της 
κι άπό τήν έξουσία τώνχωραφίών της

94 95Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



κι έταξε γύρω όλο τον τόπο βοσκοτόπι 
στα δελφικά κοπάδια τά Ιερά, 
πού άγόραζαν για τις θυσίες 
προσκυνητές δικοί μας κι άλλοεθνεϊς.

ΝΙΚΩΝΑΣ:
Γιατί τούς νόμους παραβήκανε τής άμφικτυονίας 
κι’ οι ίερομνήμονες τον πόλεμο κηρύξαν.
(μουσική αυλών)

Χορός ΑΘΛΗΤΩΝ:
Γιορτάζοντας τή νίκη οί άμφικτύονες 
αγώνες μουσικούς καθιέρωσαν 
τιμητικούς για τό ’Απολλώνιο πνεύμα, 
πού στο ρυθμό ύποτάζεται 
καί στην τρανή αρμονία.
Αλλά σέ λίγο τού κορμιού τό κάλλος 
ισόμετρη μέ τ’ Απολλώνιο πνεύμα 
πήρε τή θέση του στά Πύθια, 
μ ’ αθλητικά άγωνίσματα κι Ιπποδρομίες 
τέλος τού θέρους κάθε τέσσερις χρονιές.

ΝΙΚΩΝΑΣ:
Ή νίκη τοΰ πνεύματος κι ή νίκη τοΰ κορμιού 
Ισόμετρα πηγαίνουν μέ τις νίκες τοϋ πολέμου 
πού σώζουνε την πόλη.
(μουσική αυλών).

Χορός ΑΘΛΗΤΩΝ:
Στεφάνι δάφνης εύκοσμεϊ 
των νικητών τήν κεφαλή. 
Ή φήμη εξασφαλίζει κέρδος 
ψυχής κι όνόματος.
Γι ’ αυτό βραβείο χρηματικό 
ή πού χρυσάφι νάχη γι ’ άντιστάθμισμα 
δέν δίνεται στά Πύθια.

ΝΙΚΩΝΑΣ:
Τοϋ ονόματος ή λάμψη πιό πολύ 
θερμαίνει κι άπ’ τόν ήλιο 
κι άπ’ τό χρυσάφι.

ΑΡΙΣΤΩΝΑΣ:
(μπαίνοντας) Πατέρα σέ αναζήτησα παντού στο στάδιο 
καί τή σεπτή σου κεφαλή δέν είδα.
Σέ λίγο τό δικό μου αγώνισμα θ’ αρχίσει.
Τό μάτι σου κι ή εύχή σου θά μέ στέψουν

στήν άμιλλά μου παραστάτες.
Παρακαλώ νάρθεΐς στό στάδιο.
ΟΙ άγώνες άρχισαν οί μουσικοί 
κι ό Πάφιος Σώπατρος, μέ μελωδία κινύρα 
άγνωστη εδώ, θά εξασφαλίσει νίκη.
Τό λένε αύτοί πού κρυφακοϋν στις δοκιμές.

ΝΙΚΩΝΑΣ:
Εΐν’ ή περιέργεια πάθος δίβουλο 
σά δίκοπο μαχαίρι.
Τώρα στό στάδιο τρέξε. Νίκη θέλω 
γιά τή γενιά σου καί τήν πόλη σου. 
Γονιού τό πάθος εΐν’ ή προκοπή τοΰ γιου, 
πού τ’ όνομα δοξάζει τής γενιάς και τό άπαθανατίζει.

ΑΡΙΣΤΩΝΑΣ:
Ό γιος τοΰ Γόλγου ρίχνει δίσκο 
καί μάταια ή ματιά του άναζητεΐ τό βλέμμα τοΰ πατέρα.

ΝΙΚΩΝΑΣ:
Ό Γόλγος μέσα στό μαντείο προσμένει 
χρησμό σωτήριο γιά τήν Κύπρο. 
Τρέξε κοντά στό φίλο σου τό Ζωΐλο 
καί πές του πώς τά μάτια τών Κυπρίων γονιών 
εδώ καί πέρα στό νησί παρακαλοΰνε 
γιά μιά μεγάλη νίκη, τή δική του.
(μουσική)

ΑΡΙΣΤΩΝΑΣ:
Άκοΰς φωνές; Τό νικητή ζητωκραυγάζουν. 
Πατέρα, κοίταξε! Θαρρώ ό Ζωΐλος είναι. 
Άνακηρύχτηκε τοΰ δίσκου νικητής;
Χαρά στή μάνα πού τόν γέννησε.

ΝΙΚΩΝΑΣ:
Χαρά καί στό γονιό του πού τού φύτεψε 
στις ινες του τό πάθος γιά τή νίκη.
(άπό τά παρασκήνια άκούεται νικητήρια ώδή, ένώ 
ό 'Ιερομνήμονας καί ό Γόλγος παρουσιάζονται)

ΜΙΑ ΦΩΝΗ:
Ή νίκη φτερωτή θά διαλαλεϊ 
τό θαύμα πού πηδά άπ’ τό νικητή. 
’Απόλλωνα, ώ ’Απόλλωνα, προστάτη...

96 97

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου
Κύ
πρ
ου



ΓΟΛΓΟΣ:
Νίκωνα, δόθηκε ό χρησμός, 
μά μάταια προσπαθώ νά βρώ την ξήγησή του.

ΝΙΚΩΝΑΣ:
Ευτυχισμένε Γόλγε, τα κοινά σέ τυραννοϋν 
ενώ τή νίκη κέρδισε ό Ζώιλος 
τό πρωτοπαίδι σου.

ΓΟΛΓΟΣ:
Νίκησε ό γιός μου; ’Απόλλωνα σ’ ευχαριστώ. 
Κλειδί μοΰ δίνεις για την ξήγηση τοϋ λόγου σου. 
Καί τί για πρώτο θά σκεφτώ καί τί για δεύτερο; 
τοϋ γιου τή νίκη ή τοΰ χρησμού τήν ξήγηση;
Παρακαλώ σε, συντοπίτη μου εσύ Νίκωνα, 
τόν Ίερομνήμονα ν’ ακούσεις να Ιστορεί 
τό τί συνέβηκε μες στό μαντείο 
καί τό χρησμό νά μελετήσεις ψύχραιμα 
μια ξήγηση νά βρούμε.
’Εγώ στό στάδιο τρέχω νά φιλήσω τό στεφάνι 
πού στό ύακίνθινο κεφάλι λάμπει τοΰ παιδιού μου. (φεύγει)

ΙΕΡΟΜΝΗΜΟΝΑΣ :
Ευτυχισμένος ό γονιός πού βλέπει 
τό κέρδος τής ζωής στό γιό του. 
’Εξασφαλίζει υπόληψη καί θάρρος.

ΝΙΚΩΝΑΣ:
Ωστόσο τά κοινά τής Κύπρου τώρα 
μοΰ τυραννοϋν τά σπλάχνα, 
κι άς έχω γυιό πού ώρα τήν ώρα θάμπει 
στ’ άγώνισμα σεμνός γιά νά μοχθήσει 
φέρνοντας νίκη στή γενιά του καί στήν πόλη του.

ΙΕΡΟΜΝΗΜΟΝΑΣ:
Θά σοΰ ιστορήσω καθετί βοηθώντας σε 
νά νοιώσεις τών Θεών τό θέλημα.
Ή άγάπη τής πατρίδας καί τό πάθος 
γιά τό πολιτικά μεγάλη είναι άρετή. 
Καί σέ παινεύω.
Λοιπόν, τρεις μέρες νήστευε ή Πυθία 
κι άπόμεινε άπ’ τή σάρκα της μονάχα λίγος ίσκιος 
πού νά δηλώνει τάχατε πώς ζεΐ.
Έγινε πνεύμα πού μπορεί νά συλλαμβάνει 

τοΰ ’Απόλλωνα τό πνεΰμα. Λούστηκε 
στήν Κασταλία τήν κρήνη πού τονώνει 
ψυχή καί σώμα.
Τά σφάγια άνάμεσα σέ φύλλα δάφνης έτοιμάστηκαν. 
Μετά ντυμένη άνέμελα στά ενδότερα προχώρησε, 
ήπιε νερό άπ’ τήν Κασσώτιδα πηγή κι άνέβηκε 
στον τρίποδα με τή βοήθεια τοΰ προφήτη.
Άφρός τά χείλη της σέ μιά στιγμή καλύπτει, 
τά μάτια στρογγυλεύουν καί πετάνε φλόγες, 
βογγα ή άνάσα της, τρεχολογά ό Ιδρώτας, 
καί τούτα κραίνει στό θεϊκό της πάθος: 
«Σέ μάχη άναίμακτη αν νικήσει ή Κύπρος 
δυό ψήφους στό συνέδριο θά κερδίσει». 
Τώπε καί σιώπησε, τά χείλη ράβοντας, 
σφαλίζοντας τά μάτια κι άναπαύοντας τό στήθος 
σέ άνασεμιά παιδιού.

ΝΙΚΩΝΑΣ:
Χρησμός βαρύς καί σκοτεινός!
Ποιά μάχη άναίμακτη κερδίζει νήσος, 
πού βάρβαροι τριγύρω τήν κυκλώνουν; 
Κι άν είν’ οΐ μάχες πολυθάνατες 
σίγουρη νίκη δέν εξασφαλίζουν.

ΙΕΡΟΜΝΗΜΟΝΑΣ:
Τούτα ζητά ό Θεός.
Μιά μάχη άναίμακτη άν κερδίσει τό νησί σας 
τήν πρόταση θά φέρω στό συνέδριο 
δυό ψήφους ν’ άποκτήσει ή Κύπρος 
στήν πανελλαδική μας εκκλησία.
Κατάγραψα τά μαντικά καί τά κατάθεσα 
επίσημα κι άκόμα στούς ταμίες 
τήν προσφορά σας μέτρησα.

ΝΙΚΩΝΑΣ:
Νίκη άπό μάχη άναίμακτη...

ΙΕΡΟΜΝΗΜΟΝΑΣ:
Ή ειρήνη τών λαών πιό πάνω άπ’ όλα στέκει. 
Ειρηνικά άν νικήσεις, δίχως δόλο, δίχως αίμα, 
μέ τήν πειθώ, μέ τήν άγάπη καί τήν κατανόηση 
ώριμος είσαι όπαδός τοΰ ’Απόλλωνα.
Στό στάδιο όδεύω νά έποπτεύσω άν τίμια 
οί έλλανοδίκες, άπό μάς καθορισμένοι, 
κρίνουν τή νίκη δίκαια, (φεύγει)
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ΓΟΛΓΟΣ:
(μπαίνοντας) Νίκωνα, δέχομαι ασπασμό από φίλο· κι’ έπαινο. 

ΝΙΚΩΝΑΣ:
Τό μέτρο ξεπερνάς, Γόλγε, αδελφέ μου μέ τό δίκιο σου.

ΓΟΛΓΟΣ:
Άν ό πατέρας για τό γιο δεν παινευτεί, 
τότε γιατί παιδιά νά φέρνει στη ζωή, 
γιατί νά τ’ ανατρέφει;

ΝΙΚΩΝΑΣ:
Ζηλεύω τη χαρά σου κι’ εύχομαι 
στη θέση σου σε λίγο νά βρεθώ, 
δακρύζοντας για νίκη τοϋ δικού μου γιου.

ΓΟΛΓΟΣ:
Άς είσακούσει την ευχή σου ό Άπόλλωνας: 
ευχή γονιού γιά τίμια πράξη τού παιδιού του 
εύήκοα πάντοτε τή δέχεται ό Θεός.

ΝΙΚΩΝΑΣ:
Άς έχει ή Σαλαμίνα δίκαιον έπαινο 
κι’ άς ρίξει μέρος άπ’ τά τείχη της καθώς 
θά μπαίνει ό γιός σου.

ΓΟΛΓΟΣ:
Ευχαριστώ γιά τις ευχές σου, Νίκωνα.
Νίκη αθλητή, νίκη λαού.

ΝΙΚΩΝΑΣ:
Καί νίκη τής πατρίδας γιατί πατρίδα εΐν’ όλα: 
λαός κι άρχόντοι καί παρόν καί μέλλον 
κι όλο τό παρελθόν, μέ τά χωράφια 
καί μέ τις θάλασσες, τά δάση, τούς ναούς, τά σπίτια.

ΧΟΡΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ:
Τή νίκη θά επαινέσω 
τοϋ Πάφιου Σώπατρου, 
που μελωδίες κυπριακές 
στ’ όργανο την κινύρα 
παίζοντας κέρδισε 
κι ’ άνακηρύκτηκε άξια 
πυθιονίκης.

ΝΙΚΩΝΑΣ:
Άκουσμα εξαίσιο φτάνει 
από τούς δμιλους τών νέων.

ΓΟΛΓΟΣ:

Τιμητικό γιά τό νησί μας.
ΜΙΑ ΦΩΝΗ:

Χοίρε ώ Κύπρος... (μουσική)
ΧΟΡΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ:

Λένε ό Κινύρας, βασιλιάς 
κι ιερέας τής "Αφροδίτης, 
πρώτος σε λύρα κυπριακή 
μέλη άπ’ τά πάθη τής καρδιάς 
έπλεξε σε ρυθμό καινούργιο 
καί μελωδίαν αβρή, 
πού νά μιλά γιά τής ζωής 
τά ερωτικά παιγνίδια 
καί τις χαρές.

ΝΙΚΩΝΑΣ:
Πρώτη χαρά γεννήτρα ό Έρωτας, 
πού τή ζωή μας διαιωνίζει.

ΓΟΛΓΟΣ:

Καί δένει σπίτια, δένει πολιτείες, 
(μουσική)

ΧΟΡΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ:

Τον έρωτα τοϋ σώματος 
άμα τον μεταπλάθεις 
σ’ έρωτα πνεύματος 
διπλά κερδίζεις, (φεύγουν)

ΝΙΚΩΝΑΣ:

Μέ τό αίσθημα σοφά μιλούν οί νέοι. 
ΓΟΛΓΟΣ:

Ή λογική πετιέται άπ’ τό κεφάλι 
όταν τά αισθήματα μάς λείψουν. 
Κοίταξε, Νίκωνα, ό Ίερομνήμονας γυρίζει 
καί χαιρετά παράξενα.

ΝΙΚΩΝΑΣ:

Ανησυχία γεννά τό φέρσιμό του.
ΓΟΛΓΟΣ:

Αντίθετα. Χαρά τόν περιλούζει, 
κι άδέξια, κοίταξε, πώς περπατά!
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ΝΙΚΩΝΑΣ:
Κοίτα, θαρρώ παράδοξα ό χορός των αθλητών 
όδεύει προς στο στάδιο.
Κάτι άσυνήθιστο συμβαίνει καί παράξενο.

ΓΟΛΓΟΣ:
Κάτι πού δένει τούς άνθρώπους σέ φιλία 
καί συμμαχία με το θεό καί τούς άνθρώπους.
Ή εΙρήνη στη φιλία μεθά διπλά 
καί ξεπερνά σέ πάθη καί τό Διόνυσο.

ΝΙΚΩΝΑΣ:
Βλέπω τοϋ γιου σου ή νίκη μέθη 
στά φρένα καί στη γλώσσα σοΰ χαρίζει.

ΓΟΛΓΟΣ:
Τό δέχομαι. Πολύ μέ κολακεύεις
κι ας μη τό λογαριάσουνε οί Θεοί σάν περηφάνεια.

ΙΕΡΟΜΝΗΜΟΝΑΣ :
(μπαίνοντας) Νίκωνα, χαϊρε. Τρίτη νίκη κέρδισεν ή Κύπρος. 
Ό Άρίστωνας ό γιός σου δάφνινο στεφάνι 
στο κατσαρό μαύρο μαλλί του τώρα φέρνει 
καί τις ζητωκραυγές τού κόσμου δέχεται 
τό νεανικό αύτί.

ΝΙΚΩΝΑΣ:
Εύχαριστίες ύφείλουμε στό θείο ’Απόλλωνα, 
πού προστατεύει τού κορμιού καί τού μυαλού την άσκηση, 
καί την καλλιγραμμία ψυχής καί σώματος 
μέ δάφνινο στεφάνι έπιβραβεύει.

ΓΟΛΓΟΣ:
Ή Καρπασία μέ δάφνινα κλαδιά 
τόν νικητήν Άρίστωνα άς καλωσορίσει. 
Νίκη άθλητή, νίκη λαού.

ΙΕΡΟΜΝΗΜΟΝΑΣ:
Γόλγε, τό λόγο ξαναπές τον!

ΓΟΛΓΟΣ:
Νίκη άθλητή, νίκη λαού.
Γιατί;

ΙΕΡΩΜΝΗΜΟΝΑΣ:
Δέ θέλω έξήγηση. Μού δίνεις τό κλειδί.

ΝΙΚΩΝΑΣ:
Στό στάδιο πρέπει πιά νά τρέξω.
Τό μάτι τού γονιού σέ τέτοιες ώρες 
διπλή τή δείχνει τή χαρά στό γιό, 
γιατί γονιού έπαινος εύχή Θεού.

ΓΟΛΓΟΣ:
Τούς άθλητές θωρώ νά συνοδεύουν 
τό νικητή σου γιό.

ΙΕΡΟΜΝΗΜΟΝΑΣ:
Οί λέξεις ξεδιαλύνουνε καί βλέπω 
τό νόημα καθαρά.
(μπαίνει ό Άρίστωνας μέ &λλο Χορό ’Αθλητών)

ΝΙΚΩΝΑΣ:

Γιέ μου, άκριβέ μου, πρώτη μου τιμή.
ΑΡΙΣΤΩΝΑΣ:

Πατέρα, σού φιλώ τό χέρι 
καί μακαρίζω σε πού δύναμη έδωσες στά μέλη μου 
καί πάθος γι’ άμιλλα καί νίκη στήν καρδιά μου φύτεψες.

ΝΙΚΩΝΑΣ:

Φιλώ τή δάφνη στά μαλλιά σου, γιέ μου άκριβέ μου, 
κι εύχαριστώ πού λάμπρυνες τό σπίτι μου 
κι έγραψες τ’ όνομά μου στούς αιώνες.

ΧΟΡΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ:
Τόν επινίκιον ύμνο ψάλλουμε 
στον Κύπριο νικητή πού κέρδισε 
τό δρόμο τρέχοντας μέ τά φτερά τον Νοϋ τά ισόμετρα. 
Θαυμάζανε τά μάτια τή γοργότητα, 
γιατί κι ’ ετούτη χάρη ’ναι μεγάλη 
σάν τό ρυθμό καί σάν τήν αρμονία.

ΑΡΙΣΤΩΝΑΣ:

Πρώτη τιμή καί δόξα εΐν’ οί Θεοί.
ΧΟΡΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ:

Ή κάθε νίκη πράξη ωραία 
καί στις τιμές πρώτη τιμή. 
Τό πρώτο φύλλο δάφνης στή γενιά του, 
τό δεύτερο στήν πόλη πού τόν έθρεψε, 
τό τρίτο φύλλο δόξα των Ελλήνων, 
τών Πανελλήνων αιώνες τών αιώνων.
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ΙΕΡΟΜΝΗΜΟΝΑΣ:
Τρεις νίκες νίκησαν οί Κύπριοι: 
Ζωΐλος καί Σώπατρος κι Άρίστωνας. 
Νικήσετε σέ μάχη αναίμακτη.
Νίκωνα, Γόλγε... ξήγησα τα λόγια τοΰ Θεού.

ΝΙΚΩΝΑΣ:
Ώ Ίερομνήμονα, στην τόση μας χαρά 
χαρά άλλη μη προσθέσεις, 
ή λύπη μη μάς πεις πού λιγοστεύει 
τούτο τό κτύπο τής καρδιάς τόν πιο μεθυστικό.

ΙΕΡΟΜΝΗΜΟΝΑΣ:
Την ξήγηση σάς λέω, 
προσθέτοντας χαρά καινούργια στη χαρά σας, 
όμαδική χαρά.
Νίκη άπό μάχη άναίμακτη ζητά ό χρησμός.

ΝΙΚΩΝΑΣ:
Τό νοιώσαμε τό δύσκολο αίτημα.

ΙΕΡΟΜΝΗΜΟΝΑΣ:
Κι ό Γόλγος λέει πώς νίκη τοΰ αθλητή 
νίκη λαοΰ είναι.

ΓΟΛΓΟΣ:
Μέ συμπαθάς άν λόγος περηφάνειας φαίνεται 
τούτος ό λόγος μου.
Ή πρόθεσή μου άπλή καί ταπεινή, 
τιμητική γιά τό λαό, άφαιρώντας 
τήν αίγλη άπό τό πρόσωπο τού νικητή.

ΙΕΡΟΜΝΗΜΟΝΑΣ:
Ή άμιλλα μάχη των κορμιών 
είναι καί μάχη των ψυχών 
άναίμακτη μέ κέρδος ηθικό 
δίχως θανάτους, δίχως λάφυρα. 
Μια μάχη ε’ιρηνική ό άγώνας 
μέ νίκη τής ψυχής.

ΑΡΙΣΤΩΝΑΣ:
Μέ σεβασμό ρωτώ, πατέρα, τί σημαίνει 
ό διάλογός σας τούτος;

ΝΙΚΩΝΑΣ:
Είπε ό χρησμός τοΰ Πύθιου ’Απόλλωνα 
«σέ μάχη άναίμακτη άν νικήσει ή Κύπρος

δυό ψήφους στο συνέδριο θά κερδίσει».
Ό Ίερομνήμονας ξηγά τά λόγια τοΰ χρησμοΰ.

ΙΕΡΟΜΝΗΜΟΝΑΣ:
Κερδίσατε, άντρες Κύπριοι, σέ μάχη άναίμακτη. 
’Εκπρόσωποι τής Κύπρου, θά υποβάλω 
στούς άμφικτύονες πρόταση μέ βάση τό χρησμό 
κι’ έσεΐς νά μπείτε στο θεσμό μας μέ δυό ψήφους. 
Άμποτε κι άλλα μέρη ελληνικά 
μέ μάχη άναίμακτη δικαίωμα νά κερδίζανε 
σ’ άδελφικές συνεδριάσεις.
Καί τώρα θυσίες μέ πλούσια σφάγια 
χρωστάμε στούς θεούς 
γιά τούτη τή μεγάλη μέρα.

ΝΙΚΩΝΑΣ:
Άς ευλογεί ό Άπόλλωνας τις κεφαλές 
τών βλασταριών μας νά τιμάνε πάντα 
τό έλληνικό τους πνεύμα.

ΧΟΡΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ:
Ειρήνη, ομότροπη τής ευνομίας 
σ’ άποκαλοΰνε οί ποιητές.
Εμείς σ’ άποκαλοϋμε 
«Μητέρα τών Πάντων».
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ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΗ
Υπόκρουση: Γ. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣτίχοι Κ...ΧΡ.ΤΣΑΝΘΗ

Δέ θά μαράνη ή δάφνη στο κροτάφι σου. 
"Αστοχος ήρθε ό δίσκος καί την πήρε. 
Σέ λίμνη κόκκινη αίματα σφαδάζει 
τύ πνεύμα σου κι’ ή νίκη.
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Στη θέση τού ατυχήματος τριανταφυλλιά 
θά φυτευτή να σέ θυμίζη.
Κάθε χρονιά για μια στιγμή θά πέφτη 
μαύρη σιγή θυμητική υστέρα απ’ τόν δρκο.

Μά τό μνημείο σου χρυσάφι 
παντοτεινό θά λάμπη στα έαρινά 
τα μάτια έφηβων πού γυμνάζονται 
γιά ένα κλωνάρι δόξα.

'Οδηγίες 1 = Δε θά μαράνη...
2 = Στη θέση...
3 = Μά τό μνημείο...
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΜΝΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕ ΡΥΘΜΟ ΠΙΝΔΑΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Άμιλλα 7
Εθνική ’Ολυμπιακή ’Ακαδημία Κύπρου 8
Στήν ’Εφορεία 9
Στήν Τρίτη Σύνοδο τής ’Ολυμπιακής ’Ακαδημίας Κύπρου 10
Στήν Τέταρτη Σύνοδο τής ’Ολυμπιακής ’Ακαδημίας Κύπρου 11
Ποίημα γιά τήν E' Σύνοδο 12
Κύπριοι στήν ’Ολυμπία 13
Τήν ’Ολυμπία 14
Επιστροφή τοϋ άθλητή 15
Πιέρ ντε Κουμπερτέν 16
Στο Δημήτριο Βικέλα 17
Στον Ντΐνο Μιχαηλίδη 18
Χαιρετισμός στήν Ήρώ Μιτσίδου, Ιέρεια τοϋ αθλητισμού 19
Στον Κύπριο νικητή των Κοινοπολιτειακών ’Αγώνων 20
Στόν ’Ολυμπιακό Διάδοχο Κωνσταντίνο 21
Στον Περικλή Δημητρίου 22
Στόν νικητή τοϋ ακοντίου παραπληγικό Νίκο Νικολαΐδη 23
Γυμνασιάδα στήν Κύπρο 1994 24
Ό φίλαθλος 25
Σέ αθλήτρια 26
’Επικήδειος σέ άθλητή 27
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Μικρή ’Ολυμπιάδα 34

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ
Διαλογισμοί στήν ’Ολυμπία I-V 39
Έπίνικος στόν Πυθιονίκη Άρίστωνα τοΰ Νίκωνος άπό τήν Καρπασία 41
Ό Λύκιος στήν Έφεσο 42
Αγίας 43
Λόγος γιά τήν άμιλλα άπό έφηβο Κύπριον 44

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝΙΚΕΣ
Προσευχή-Όρκος: 39
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Παγκυπριονίκες:
Στον Παγκυπριονίκη Ζωΐλο 53
Στύν Παγκυπριονίκη Γόλγο 54
Στόν Παγκυπριονίκη Μνασία 56
Στον Παγκυπριονίκη Λυκίωνα 58
Στον Παγκυπριονίκη Φιλόκυπρο 60
Στον Παγκυπριονίκη Άνθο 62
Στύν Παγκυπριονίκη Διαγόρα 64
Στόν Παγκυπριονίκη ’Επίχρυσο 66
Στόν νικητή τοϋ άλματος Νικοκλέα 68

Παναγροτικοί ’Αγώνες τής Κύπρου
Παγκύπριοι ’Εφηβικοί 81-84
Επικήδειοι σε άθλητές 87-88
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Τ υπώθηκε 
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