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ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ
Παλιοί τόμοι.

Πληροφορούνται τα μέλη του ΕΠΟΚ, οι συνδρομητές της 
Φιλολογικής Κύπρου και οι συλλέκτες παλιών εκδόσεων ότι δια
θέτουμε περιορισμένο αριθμό των προηγούμενων τόμων της Φι
λολογικής Κύπρου (από το 1960 μέχρι σήμερα), τους οποίους θα 
διαθέσουμε στη συμβολική τιμή των 10 Ευρώ ανά τόμο. Έχουμε 
αποφασίσει να δώσουμε αυτή τη σπάνια ευκαιρία στους ενδιαφε
ρομένους να αποκτήσουν τους τόμους που τους λείπουν, για να 
μπορέσουν να συμπληρώσουν ολόκληρη τη σειρά αυτής της αξιό
λογης ιστορικής έκδοσης, που αποτελεί μνημείο της κυπριακής 
και ελληνικής πνευματικής δημιουργίας για τα τελευταία πενήντα 
και πλέον χρόνια.

Πληροφορίες στο τηλ. 99219294. ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ
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στον Κώστα Μάντη

2014: Έτοϊ ^ώστα Μόττη
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Έτος Μόντη: 100 χρόνια από τη γέννηση 
του Κώστα Μόντη (1914):

Δέκα παράγραφοι για τον Κώστα Μόντη

του Γιώργου Κιτρομηλίδη

Τον γνώριζα πριν τον γνωρίσω. Και το εξηγώ αυτό. Στο Γυμνάσιο Κόκκου Αρ- 
ρένων, γύρω στο 1964 - πριν 50 χρόνια - στις Λυκειακές τάξεις, φοιτούσε τότε - 
συμμαθητής αλλά σε άλλο τμήμα - ο γιος του ποιητή, ο Θεόδουλος (ή Θούλης). 
Συχνά λοιπόν άκουγα στην αυλή του σχολείου να τον αναφέρουν ως τον «γιο του 
ποιητή», χωρίς όμως να γνωρίζω τίποτε άλλο γι’ αυτόν, ούτε το όνομά του. Ώσπου 
μια μέρα ρώτησα, έμαθα και πήγα να τον συναντήσω, να τον γνωρίσω, τον «γιο του 
ποιητή.» Θυμούμαι έντονα ότι του είπα: «Πες, σε παρακαλώ πολύ, στον πατέρα σου 
ότι θέλω να έρθω μια μέρα σπίτι σας να τον γνωρίσω προσωπικά».

Η συνάντησή μας με τον ποιητή καθυστέρησε πολύ. Πραγματοποιήθηκε, τελικά, 
20 ολόκληρα χρόνια αργότερα, το 1984. Βεβαίως, μεσολάβησαν τα χρόνια των σπου
δών μου στην Αθήνα, η επιστροφή μου στην Κύπρο και τα πρώτα χρόνια μου στο 
λειτούργημα του εκπαιδευτικού ως καθηγητής Φιλολογίας στο σχολείο μας, στο Γυ
μνάσιο Κύκκου Αρρένων. Και, βέβαια, η σταδιακή γνωριμία μου με το έργο του ποι
ητή.

Στα χρόνια που ακολούθησαν συνδεθήκαμε με φιλία, αλληλοεκτίμηση, αγάπη. 
Σε πολλές επισκέψεις μου στο σπίτι του, στον Αγιο Δομέτιο, συνομιλούσαμε για 
πολλές ώρες, για διάφορα θέματα, κυρίως, βέβαια, για το έργο του.

Οι συνομιλίες μας εκείνες μένουν για πάντα στο μυαλό και στην ψυχή μου ζω
ντανές. Ευτυχώς, έχουν καταγραφεί και δημοσιευτεί (Φιλελεύθερος). Οι συνομιλίες 
μας αυτές με τον ποιητή μας έχουν συμπεριληφθεί (α' μέρος) στο βιβλίο μου για τον 
Μόντη.

Στις συνομιλίες εκείνες ο Κώστας Μόντης μού εκμυστηρεύτηκε πολλά και ση
μαντικά. Μου εμπιστεύτηκε πολλά.

Οταν εργαζόμουν ως επιθεωρητής Φιλολογικοί Μαθημάτων, πηγαίνοντας για 
πρώτη φορά στο «νεοϊδρυθέν» (τότε) Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου, στη Λεμεσό, 
πρόσεξα, με έκπληξη και χαρά ότι ο δρόμος που οδηγεί στο Γυμνάσιο ονομάζεται 
οδός Κώστα Μόντη. Μιλώντας αργότερα, την ίδια κιόλας μέρα, με τον τότε Διευ
θυντή του σχολείου εισηγηθήκαμε, όπως η Βιβλιοθήκη του Γυμνασίου ονομαστεί 
«Βιβλιοθήκη Κώστα Μόντη». Έτσι και έγινε. Τα εγκαίνια της Βιβλιοθήκης έγιναν 
με επισημότητα.

13
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Όταν άρχισα να μελετώ συστηματικά την Κυπριακή Λογοτεχνία (βλ. Γιώργου 
Κιτρομηλίδη, Μορφές της Κυπριακής Λογοτεχνίας), πρόσεξα πως τρεις σημαντικές 
μορφές της λογοτεχνίας μας αλλά και, γενικότερα, της πνευματικής και πολιτιστικής 
μας ζωής, έχουν πολλά κοινά σημεία, όσον αφορά στη ζωή, την πορεία, το έργο 
τους, τις δραστηριότητες, την προσφορά τους στον τόπο μας και μάλιστα σε καιρούς 
δύσκολους. Όλα αυτά και άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία μάς οδηγούν στο συμπέ
ρασμα ότι οι τρεις αυτοί λογοτέχνες μας, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως 
«τριανδρία». Αναφέρομαι, βέβαια, στους Κύπρο Χρυσίνθη, Κώστα Μόντη και Νίκο 
Κρανιδιώτη.

Οι τρεις αυτοί λογοτέχνες μας μεγάλωσαν κι έζησαν την ίδια περίπου εποχή. 
Έζησαν μεγάλο μέρος της ζωής τους στη Λευκωσία. Φοίτησαν και οι τρεις στο Παγ- 
κύπριο Γυμνάσιο. Εργάστηκαν ως εκπαιδευτικοί. Έδρασαν την ίδια εποχή και, κυ
ρίως, στα χρόνια της Αποικιοκρατίας και στα χρόνια του αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α., στην 
οποίαν πήραν μέρος με πολλούς τρόπους. Διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην 
πνευματική ανάπτυξη της Κύπρου, με έκδοση περιοδικών, με ίδρυση πνευματικών 
Σωματείων, με εκδόσεις, με ομιλίες, με διαλέξεις και με άλλες δραστηριότητες.

Αναφέρω εδώ χαρακτηριστικά ότι οι προτομές και των τριών κοσμούν το προ
αύλιο του Παγκυπρίου Γυμνασίου, με το οποίο συνδέθηκαν πολύ.

Για τους τρεις αυτούς λογοτέχνες (Χρυσάνθης, Μόντης, Κρανιδιώτης), για την 
πλούσια και πολυσχιδή δράση τους (εθνική, εκπαιδευτική, κοινωνική, πνευματική 
κ.ά.) μίλησα πολλές φορές και με άλλους, που τους γνώρισαν καλά, ιδιαίτερα όμως 
και κυρίως με τον δάσκαλο και φίλο μου, τον αείμνηστο Κύπρο Χρυσίνθη.

Τόνισα ότι οι τρεις αυτοί λογοτέχνες και πνευματικοί ηγέτες σήκωσαν στους 
ώμους τους για ολόκληρες δεκαετίες (1940, 1950, 1960), το βάρος της ανάπτυξης, 
που τόσο πολύ χρειαζόταν η πατρίδα μας και των αγώνων (για ελευθερία, δημοκρα
τία, επιβίωση, δικαίωση, δικαιοσύνη) του Κυπριακού Ελληνισμού.

«Μιας και μπορούσαμε να το κάνουμε, αφού έτυχε να βρεθούμε σε κάποιες θέ- 
σεις-κλειδιά, θα ήταν προδοσία για την Κύπρο, για τον τόπο μας, αν δεν αναλαμβά
ναμε συνειδητά αυτό τον ρόλο και αυτή την αποστολή», ήταν η σχετική απάντηση 
και το σχόλιο του Κύπρου Χρυσάνθη. Και πιστεύω ότι το θέμα αυτό μπορεί να με
λετηθεί μελλοντικά ακόμη περισσότερο.

Πριν πολλά χρόνια, γύρω στο 1998 περίπου, πήρα μέρος σε Πανελλήνιο Λογο
τεχνικό Συνέδριο, που οργάνωσε ο «Νουμάς» (Πύργος Ηλείας) στην Αρχαία Ολυ
μπία. Λόγω του πιεστικού προγράμματος και των πολλών (δεκάδων) ομιλιών (από 
λογοτέχνες, μελετητές, κριτικούς, εκδότες, μεταφραστές, δημοσιογράφους) ο χρόνος 
της εισήγησης-ανακοίνωσης του κάθε ομιλητή καθορίστηκε σε 5 (μόνο) λεπτά και 
υπήρχε μεγάλη πίεση από το Προεδρείο του Συνεδρίου για ακριβή τήρηση του χρο
νοδιαγράμματος. Μίλησα τότε με θέμα: «Κορυφαίες μορφές της νεότερης κυπριακής 
ποίησης», με ιδιαίτερη αναφορά στους Κ.Χρυσάνθη, Ν. Κρανιδιώτη και Κ. Μόντη. 
Είχα ήδη τελειώσει τη σύντομη αναφορά μου στους Χρυσάνθη και Κρανιδιώτη και 

άρχισα να μιλώ για την ποίηση του Κώστα Μόντη. Πρόσεξα τότε κίνηση στο Προ
εδρείο και, γι’ αυτό, διακόπτοντας την ομιλία μου, ερώτησα αν είχε ήδη τελειώσει ο 
χρόνος μου. Μου έκαναν νόημα να συνεχίσω. Συνέχισα, λοιπόν, την ομιλία μου, μι
λώντας για την ποίηση του Κ. Μόντη και απαγγέλλοντας συγχρόνως κάποιους στί
χους του.

Σε λίγο έβαλαν μπροστά μου ένα σημείωμα που έγραφε: «Μιλήστε, παρακαλώ, 
για όσην ώραν θέλετε».

Η παιδική του ποίηση πάντοτε με συγκινούσε. Και ο Κώστας Μόνης, που το γνώ- 
ριζε αυτό, μου αφιέρωσε χειρόγραφο ποίημά του με την αφιέρωση: «Στον Γιώργο 
Κιτρομηλίδη, που τόσο πολύ αγάπησε την παιδική μου ποίηση».

Ας μου επιτραπεί εδώ να θυμηθώ ότι παλαιότερα και ο Κ. Χρυσάνθης μού αφιέ
ρωσε ένα επίγραμμα, σημειώνοντας ως αφιέρωση: «Στον Γιώργο Κιτρομηλίδη, τον 
παιδικολογοτεχνικοτρόφο. »

Η παιδική λογοτεχνία του Μόντη ήταν παρούσα και στη διδακτορική διατριβή 
μου (1996), που έχει ως θέμα την παιδική και νεανική λογοτεχνία της Κύπρου.

Όταν με τη βοήθεια του Θεού ήρθε κάποτε και η μεγάλη στιγμή να «υποστηρίξω», 
ως είθισται, επίσημα και δημόσια, τη διατριβή μου, στη Φιλοσοφική Σχολή του Πα
νεπιστημίου Αθηνών, θυμούμαι πάντοτε με ιδιαίτερη συγκίνηση την παρέμβαση - 
μέλους της επταμελούς επιτροπής - του Μιχάλη Μερακλή, «θεωρώ ως πολύ σημαν
τικό το ότι ένας τόσο μεγάλος ποιητής, όπως ο Κ. Μόντης, έγραψε και παιδική ποί
ηση. Μπορείτε, παρακαλά), να μας πείτε κάτι περισσότερο για το θέμα αυτό;».

Ευχαρίστησα για τη φιλική παρέμβαση και προχώρησα σε αναφορά στην παιδική 
ποίηση του Κ. Μόντη.

* * *

Επιλογικά, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη συμμετοχή μου 
αυτή στο «Έτος Κ. Μόντη».

Απολογούμαι για τον προσωπικό χαρακτήρα του κειμένου μου, το οποίο και 
αποτελεί μια προσωπική μαρτυρία μου στο πλούσιο και αξιόλογο έργο του Κώστα 
Μόντη αλλά και στην αξέχαστη φιλία μας.
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Γράμμα στον Κώστα Μόντη

[επ’ ευκαιρία των αποκαλυπτηρίων της προτομής του ποιητή τη 18η Φεβρουάριου 2014]

της Χρυσοθέμιδος Χατζηπαναγή

Μεγάλε μας Ποιητή

Χαίρε και «κύκλω της προτομής σου ευφράνθητι»! Τώρα Θα μπορούμε από 
κοντά να σου απευθύνουμε τον θερμό χαιρετισμό μας, αποτίοντας φόρο τιμής και 
ευγνωμοσύνης στην αειθαλή σου όψη. Τώρα που το Παγκύπριο Γυμνάσιο της απο
φοίτησής σου σε έχει με πανηγυρική τελετή υποδεχτεί στο προαύλιο της εισόδου του. 
Εδώ επιστρέφεις τώρα ύστερα από τον δεκαετή ξενιτεμό σου σε χώρα ένθεη μα
κρινή' αν και πάντα νιώθαμε ζωντανή και ακοίμητη την παρουσία σου ανάμεσά μας, 
ακούγοντάς σε να επαναλαμβάνεις λέξη προς λέξη και με τα ίδια σημεία στίξεως τα 
μεστά ποιητικά σου λόγια. Σε τούτο τον αξιοσέβαστο χώρο της ιερής μνήμης και 
των δικών σου μαθητικών αναμνήσεων κατήλθες από τα ύψη της αθανασίας σου, 
για να συναντήσεις σεβάσμιους φίλους και απαστράπτουσες μορφές των Γραμμάτων 
και της Παιδείας, της ευεργεσίας και των εθνικών αγώνων, που χάραξαν βαθιά την 
ιστορία τής πάλαι ποτέ ένδοξης Ελληνικής Σχολής.

Υποψιάζομαι τι ακριβώς σκέφτεσαι κι αναλογίζεσαι για τα μνημεία των προτο
μών και των αγαλμάτων. Την ετυμηγορία σου μάς την έχεις ήδη παραδώσει γραπτώς, 
σφραγίζοντάς την με το ανεξίτηλο μελάνι των αποφθεγματικών σου στίχων: «Ένα 
άγαλμα είμαστε στην άκρηα του δρόμου / που καιρό πολύ περιμένουμε να μας απο- 
καλύψουν». Και δεν υπονοείς, ασφαλώς, τα πρόσφατα αποκαλυπτήριό σου. Για 
άλλου είδους αποκάλυψη μιλάς, όπως με την υπαινικτική αιχμή της γνωστής σου Σω
κρατικής ειρωνείας συνεχίζεις: «Τι προκάλυψη λήθης αυτό το δήθεν “μνημείο”, / τι 
παρακαμπτήρια εφεύρεση!». Και όμως! Εσύ δεν είσαι ο άγνωστος στρατιώτης, για 
να σου επαναλάβουμε το αφοριστικό σου επίγραμμα, μήτε εσένα, τον επώνυμο ποι
ητή στην αγωνιστική στράτευση της γης σου, μπορεί η λήθη πια να σε παρακάμψει. 
Μόνο η εύφημη μνεία θα γίνεται καθημερινά έμμετρη υπόμνηση στα χείλη των μα
θητών και των δασκάλων τους με την εναγώνια φωνή της προφητικής σου ποίησης. 
Γιατί εσύ δεν έπαψες να μας το θυμίζεις, καταθέτοντας με την υπογραφή σου εκείνο 
το σημαδιακό δίστιχο για τους «Ποιητές»: «Η διαφορά είναι που αυτοί δεν φεύγουν 
όταν φύγουν, / η διαφορά είναι που αυτοί δεν σωπαίνουν όταν σωπάσουν». Για 
τούτο κι ο γλύπτης που σε φιλοτέχνησε, κρατώντας από καλή γενιά πανάρχαιων 
ομότεχνων προγόνων, κανόνισε έτσι να ’ναι το στέριωμα γερό κι η πνοή της θωριάς 
σου η πιο εύηχη σιωπή.

Και ο χαλκευτής τεχνουργός σου, εμπνευσμένος από την ποιητική αείζωη ψυχή 
σου «είδεν ότι καλόν». Αλλά κι εσύ ως πλαστουργός παιδαγωγός δεν θα ’στεργες 
άλλον καλύτερο τόπο να σταθείς. Γιατί διασχίζοντας με το αεικίνητό σου βλέμμα τ’ 
αετόμορφα προπύλαια των ιωνικών κιόνων θα ’θελες να συναντάς τα «παιδιά», για 
να τους εφιστάς την προσοχή με την εύλαλή σου αλληγορία: «Τι λάθος που δεχόμα

στε χωρίς αμφιβολίες / όσα στους πίνακες αραδιάζουν οι κιμωλίες. / Τι λάθος τα 
θαυμαστικά / που τα δεχόμαστε θαυμαστικά / και τις τελείες τελείες!». Και μεμιάς 
θα τα οδηγούσες εκεί έξω, στο μνημείο των πεσόντων μαθητών και αποφοίτων του 
σχολείου τους στον επικό απελευθερωτικό μας Αγώνα, εμφυσώντας τους περηφάνια 
και δύναμη με το θούριο σου: «Να πάρουμε μια σταγόνα απ’ το αίμα σου / να καθα
ρίσουμε το δικό μας, / να πάρουμε μια σταγόνα απ’ το αίμα σου / να μπολιάσουμε 
το δικό μας». Και μετά, παίρνοντάς τα ώς μέσα στην Κρύπτη των Φιλικών, για να 
τους μάθεις να εμπεδώνουν πιο βαθιά το ιδιαίτερο μάθημα για τους «Έλληνες», θα 
τους έλεγες απλά και ξάστερα σαν άλλος Μακρυγιάννης: «Εγώ σας λέω πως αν δε 
μας έκανε λίγους ο Θεός / δε θα είχαμε έννοια».

Ωστόσο, σε σκέφτομαι, αγαπημένε μας Ποιητή, σαν θα ’ρχεται η ώρα, για να 
σχολάσουν τα παιδιά. Όταν θα μένεις μόνος και «μαρμαρωμένος» μες στη σιωπή 
σου μαζί με τους άλλους σιωπηλούς συντρόφους σου και θ’ αντικρίζεις απέναντι το 
βουνό της σκλαβωμένης πατρίδας. Τον δικό σου χιλιοτραγουδημένο Πενταδάχτυλο! 
Πιότερο σε συλλογιέμαι τούτη την ώρα, αείμνηστε Ποιητή μας. Τώρα που οι ανίεροι 
λατόμοι του έκοψαν βάναυσα το ένα δάκτυλο. Κι εσύ με παράπονο και κλάμα να 
ξαναγράφεις στίχους που στάζουν αίμα από το «Τρίτο Γράμμα στη Μητέρα: 
«Ποιους ήλιους βασάνιζαν χτες οι Τούρκοι στον Πενταδάχτυλο, μητέρα, / ποιους 
στίχους βασάνιζαν χτες οι Τούρκοι στον Πενταδάχτυλο, μητέρα, / και μου μεταγγι
ζόντουσαν, / και δυσπνοούσα, / κι αρρυθμούσα;».
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Η παραδοσιακή μας Μούσα στην ποίηση του Κώστα Μόντη

της Χρυσοθέμιδος Χατζηπαναγή

Ο στιβαρός και ακαριαίος, ο πολύτροπος και πολυμήχανος ποιητικός λόγος του 
Κώστα Μόντη όσο αναμετρήθηκε με το μέτρο της αρχαϊκής ελληνικότητάς του άλλο 
τόσο τράφηκε με την αδιάσπαστη διάρκεια της φυλετικής ρίζας στο εύφορο έδαφος 
της μητέρας γης του. Διάρκεια, που αποτυπώνει στέρεα τις Στιγμές του στο διηνεκές 
του ποιητικού στερεώματος, παρά το οξύμωρο του σχήματος, και αναδεικνύει τη 
μητριαρχική φύση της ποιήσεώς του ως γενεσιουργή μήτρα ανώτερης ποιητικής λει
τουργίας. Γιατί, ακριβώς, η ποιητική του Κώστα Μόντη συνοψίζεται στη μητρική 
αυτή παλιννόστηση της ανακύκλησης και της ταυτολογικής επανάληψης, της Σω
κρατικής παλινωδίας και της γνωμολογικής επιγραμματικής εμμονής ως αναπόδρα
στο χρέος ανταπόδοσης και ως αντιδώρημα ευγνωμοσύνης προς όσα οι ιστορικές 
παρακαταθήκες και οι πνευματικές παραδόσεις της γενέθλιας γης απλόχερα τού δώ
ρισαν. Ο πρωταρχικός αυτός τεχνοτροπικός πυρήνας είναι που συνιστά έμπρακτα 
και την πρώτη άρρηκτη σύναψη με το παραδοσιακό δημοτικό μας τραγούδι. Καθό
σον, οι επαναληπτικές υποδείξεις και οι παραινετικές εμφάσεις, οι σκόπιμες επανα
φορές και οι καίριες αποστροφές της Μοντικής ειρωνικής αλληγορίας παραπέμπουν 
στις διπλολογίες και στα λεκτικά επαναλαμβανόμενα σχήματα της δημώδους μας 
ποίησης. Ενδεικτικά, αντιπαραβάλλουμε σε διαλεκτική αντίστιξη ως προς την επα
ναληπτική εκδίπλωση και τους αλληγορικούς συμβολισμούς των προεκτάσεών τους 
κάποιους στίχους από τη συλλογή Και τότ’ εν ειναλίη Κύπρω (1974) και τους τελευ
ταίους στίχους από τη δημοτική παραλογή «Του κυρ Βοριά»: «Η θάλασσα που τη 
νανουρίζαμε οληνύχτα, / η θάλασσα που την τραγουδήσαμε οληνύχτα / απ’ τ’ αψηλό 
πέτρινο κατάρτι, / η θάλασσα, το πολύ νερό, / το πολύ εκείνο γαλάζιο νερό...»1. 
« - Δε φταίω η δόλια θάλασσα, δε φταίω εγώ το κύμα, / μον’ φταίει ο πρωτομάστο
ρας που φτιάνει τα καράβια, / και τα πελέκαγε φτενά και τα γυρίζει ο αέρας, / και 
χάνω τα καράβια μου που είναι δικά μ’ στολίδια, / χάνω τα παλικάρια μου, οπού με 
τραγουδάνε»2. Παρόμοια τακτική παρατηρείται και σε πολλά Ιδιωματικά ποιήματα 
του ποιητή, όπως τιτλοφορεί τις αντίστοιχες συλλογές, κατά τον τρόπο και πάλι των 
κυπριακών τραγουδιών. Και ειδικότερα, κατά τη διευκρίνιση του ιδίου: «Μερικά με 
τον ποιητάρικο τρόπο από εκτίμηση κι αγάπη για τους ποιητάρηδές μας, να περπα
τήσω λιγάκι μαζί τους τώρα στα στερνά μου»3. Παραλληλίζουμε στίχους από το δια
λεκτικό ποίημα της συλλογής Ως εν κατακλείόι (1984) «Συμπλήρωση του τραγουδιού 
του γάμου» και από μιαν ομώνυμη παραλλαγή κυπριακού τραγουδιού: «Εκάφκου- 
μουν, εκάφκουμουν ώσπου να τημ παντρέψω, / πού να σκεφτώ τοχ χωρισμόν τζαι 

1 Βλ. Κώστας Μόντης,Άπαντα A'Ποίηση, Ίδρυμα Αναστασίου Γ. Λεβέντη, Λευκωσία 1987, σ. 186.
2 Βλ. το δημοτικό τραγούδι στο Εκλογαί από τα τραγούδια του ελληνικού λαού υπό Ν. Γ. Πολίτου, 
Τυπογραφείον «Εστία», εν Αθήναις 1914, σσ. 128 - 129.
3 Βλ. Κώστας Μόντης, Άπαντα Συμπλήρωμα Β', Ίδρυμα Αναστασίου Γ. Λεβέντη, Λευκωσία 1991, σ. 265.

4 Βλ. Κώστας Μόντης,Άπαντα Α'..., ό.π., σ. 1225.
5 Βλ. Κυπριακά Δημώδη Άσματα, εκδιδόμενα υπό Μενελάου Ν. Χριστοδούλου μετά μουσικού μέρους 
υπό Κωνσταντίνου Δ. Ιωαννίδου, τόμος Πρώτος, Δημοσιεύματα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, 
Λευκωσία 1987, σ. 838.
6 Βλ. το επιγραμματικό ποίημα «Περί μερικών φυτών κι άλλων» της συΏ.ογί\ς Αντίμαχα (1983) στο 
Κώστας ΜόντηςΆπαντα Α'..., ό.π. σ. 716.
7 Βλ. Βασιλείου Μιχαηλίδου, Ποιήματα, τύποις “Λευκωσίας" Εφραίμ Κ. Πετρίδου και Σίας, εν Λεμεσώ 
(Κύπρου) 1911, σ. 9 και Βασίλης Μιχαηλίδης, Η εννάτη Ιουλίου, εκδόσας Αιγαίον, Λευκωσία 2009, σ. 18.

πού να τον αμπλέψω! / Να τημ παντρέψ’ εκάφκουμουν, να τημ παντρέψω λίτη / μα 
σιείρου τζαι σιειρόττερα που φεύκει που το σπίτι(ν).»4. «Σήμμερα μαύρος ουρανός, 
σήμμερα μαύρη μέρα, / σήμμερα ποχωρίζεται παιδίν ’που την μητέραν»5.

Θεωρούμε, μάλιστα, ότι τα κυπριακά ή ιδιωματικά ποιήματα του Μόντη στις επί 
μέρους συλλογές των Απάντων του είναι μια από τις σημαντικότερες πτυχές του δο
κιμασμένου στον χρόνο πολύκροτου έργου του, όπως, κάλλιστα, το αναγνωρίζει 
και ο ίδιος σε μιαν από τις ευτυχισμένες στιγμές των αποφθεγματικών του εμφυτεύ
σεων: «Μονάχα όσα έχουν βολβό στη γη / θα ξαναφυτρώσουν την άνοιξη, / τ’ άλλα 
τελειώνουν με το πρώτο φθινόπωρο.»6. Για τούτο και επιλέγει, συχνά, να εκφράζεται 
στη γλώσσα που πρωτομίλησ[ε] (1980), για να θυμίσουμε μιαν από τις συλλογές των 
γνωστών του ποιημάτων στο κυπριακό ιδίωμα, μερικά από τα οποία έχουν, επιτυχώς, 
μελοποιηθεί, όπως η «Δροσούλλα» σε μουσική Αχιλλέα Λυμπουρίδη. Αλλωστε, πώς 
θα μπορούσε να προσπέρασει τη γλώσσα και το ύφος του εθνικού μας ποιητή και 
γενάρχη της κυπριακής ρωμιοσύνης Βασίλη Μιχαηλίδη; Έτσι, εντάσσει στην ίδια 
συλλογή το ομότιτλο ολιγόστιχο του ποίημα, που απηχεί στίχους από τη 18η και 19η 
στροφή της 9ης Ιουλίου 1821 εν Λευκωσία’. « - “Η Ρωμιοσύνη εν φυλή συνότζαιρη 
του κόσμου, / κανένας δεν ευρέθηκεν για να την ι-ξηλείψει, /[...]/ Η Ρωμιοσύνη εν’ 
να χαθεί, όντας ο κόσμος λείψει! ” “αμμά ’ξερε πως ίλαντρον όντας κοπεί καβάτζιν 
/ τριγύρου του πετάσσουνται τρακόσια παραπούλια”»7. Ο Μόντης όχι μόνο αντι
στρέφει τη σειρά των στίχων του Μιχαηλίδη, αλλά και μετατρέπει τη ρηματική 
φράση «εν’ να χαθεί» στην αντίθετή της «εννά νεφάνη». Παραθέτουμε αυτούσιο το 
ποίημα: «Η ρωμιοσύνη εν άρκαστη τζαι παραπάνω ’κόμα. / Φύε της τζαι νερόν τζαι 
χώμα(ν), / σιέπασ’ την, τσίλλα την, τσιιμέντωσ’ την, / ’πουπάνω ό,τι θέλεις βάλε, / 
εν ι-ξιλείφκεται ποττέ, / αμ μεν εφ φέτι, τ’ άλλου τ’ άλλου γρόνου / εννά νεφάνη 
πάλε!». Το αισιόδοξο μήνυμα του τελευταίου στίχου, που αποδεικνύεται από την 
ιστορική συνέχεια τής από αιώνων αναβίωσης και κατίσχυσης του κυπριακού ελλη
νισμού καταφάσκεται στην παραστατική πεμπτουσία του νοήματος του από το αμέ
σως προηγούμενο επιγραμματικό δίστιχο υπό τον τίτλο «Κυπριακή Ιστορία II»: 
«Χρόνια, σκλαβκιές ατέλειτωτες - τομ πάτσον τζαι τογ κλώτσον τους. / Εμείς τζα- 
μαί: Ελιές τζαι τερατσιές πάνω στορ ρότσον τους!».

Προσφυώς, χαρακτηριστικά είναι τα όσα επισημαίνει ο ομότεχνός του Ανδρέας 
Παστελλάς τόσο για το ξαναφύτρωμα του βολβού όσο και για τα ενδημικά βαθύρ
ριζα και αξερίζωτα δέντρα της γης μας στους εθνεγερτικούς συμβολισμούς του 
Μόντη, ενώνοντας μαζί του τους κραδασμούς της δικής του ποιητικής φωνής: «Εί- 
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μαστέ βέβαιοι πως η ποίηση του Μόντη όχι μόνο τον ζωντανό, ανανεούμενο βολβό 
διαθέτει, αλλά πολύ στέρεες ρίζες στη γενέθλια γη, στην ποιητική και ιστορική μας 
παράδοση. Βλέπουμε τον ποιητή, τον φίλο μας ποιητή, που μας παραστέκεται και 
μας εκφράζει σ’ όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια που τα πεπρωμένα του τόπου συνθλί
βονταν και συνθλίβονται μέσα στις φοβερές μυλόπετρες της γνώμης των δυνατών, 
που μιλούσε για λογαριασμό μας και σήκωνε στους ώμους του το βάρος του ανέκ
φραστου σε στιγμές που σκιά και νέφος θανάτου κάλυπτε και καλύπτει την πατρο
γονική γη, τον βλέπουμε και τον νιώθουμε όπως τα αυτοφυή και βαθύρριζα δέντρα 
του νησιού μας, σαν τις χαρουπιές και τις ελιές των κάμπων μας, αυτά τα στέρεα, 
ήρεμα και γεμάτα εγκαρτέρηση, απλά βλαστήματα της γης μας, που τα χτυπούν οι 
θύελλες και στέκουν, που ασφυκτιούν από ανυδρία και μοναξιά μέσα στον ανηλεή 
καύσωνα του θέρους και επιζούν»8.

8 Βλ. Ανδρέας Παστελλάς, «Μερικές όψεις του ποιητικού έργου του Κώστα Μόντη. Συμβολή στα 
πενήντα χρόνια του», 12 Κείμενα για τον Κώστα Μόντη, επιμέλεια Γιώργος Κεχαγιόγλου - Μιχάλης 
Πιερής, Ερμής 1984, σσ. 208 - 209.
9 Βλ. Κώστας Μάντης, Άπαντα Συμπλήρωμα, Ίδρυμα Αναστασίου Γ. Λεβέντη, Λευκωσία 1988, σσ. 
174-260.
10 Η επεξεργασμένη κριτικά από τον Μόντη «Αροδαφνούσα» περιλαμβάνεται, επίσης, στα Κυπριακά 
Δημώδη Άσματα..., ό.π., σσ. 421 - 422.
11 Βλ. Κώστας Μόντης, Άπαντα Συμπλήρωμα..., ό.π., σ.278.

Ωστόσο, η ποιητική κατάθεση του Μόντη εμπλουτίζεται όχι μόνο με «γλωσσά
ρια» των ιδιωματικών του ποιημάτων, αλλά και με τις ποιητικές του «Μεταφράσεις»9 
στη νεοελληνική κοινή από την «αρχαία κυπριακή ποίηση», καθώς και με τις δια- 
σκευαστικές «μεταφράσεις στο κυπριακό γλωσσικό ιδίωμα» της «Λυσιστράτης» και 
των «Εκκλησιαζουσών» του Αριστοφάνη. Στη συλλογή του, επίσης, Κυπριακά δη
μοτικά τραγούδια [επεξεργασμένα κριτικά] (1971) αφουγκραζόμαστε τους γηγενείς 
φθόγγους της κυπριακής μούσας μέσα από κάποιες δικές του γόνιμες γλωσσικές 
επεμβάσεις. Στη μικρή αυτή συλλογή σημασιολογούνται περισσότερο οι επιλογές 
προτίμησης του ποιητή τόσο για το ακριτικό τραγούδι «Ο Διγενής τζ’ ο Χάροντας» 
και «Τα κατολ λόγια» όσο και για μερικές από τις ωραιότερες παραλογές της κυ
πριακής και πανελλήνιας δημοτικής μας ποίησης, όπως: «Ο ερκομός του ξενητεμέ- 
νου», «Η Λυερή τζ’ ο άρκοντας», «Ο βαλιαντής τζ’ η Μαρουδικιά», «Ο 
Πραματευτής», «Η Τρανταφυλλένη» και η «Αροδαφνούσα»10, που τις δυο τελευ
ταίες αξιοποιεί και ο Χρυσάνθης στις δικές του ποιητικές συνθέσεις. Είναι αξιοση
μείωτο, ακόμη, ότι ένα από τα «Τέσσερα εκπρόθεσμα χειρόγραφα ποιήματα» του 
Μόντη είναι το ιδιωματικό του «Νεανικές μνήμες του Μόρφου», που σε καθαρούς 
κυπριακούς τόνους μιας ευρηματικής σατιρικής διάθεσης αποπνέει τις μυρωμένες 
πνοές και τους ερωτικούς λυρικούς παλμούς των νεανικών του χρόνων στην αγα
πημένη του Μόρφου: «Επέρασεν το γέλιος της που τες χαραμαθκιές / έτσι όπως ξέ
ρουν να περνούσιν οι καρκιές, / ετρύπωσεν το γέλιος της ’που μέσ’ στες χαραμάες 
/ χωρίς να πάρουν είδησην / με τζύρης της με θκεια της με αρφάες / τζαι με το γέλιος 
της χαζίριν / να μου το κάμη του γειτόνου το θαφκιόν του παναύριν.»11.

Πέρα, όμως, από ένα ολιγόστιχο ποίημα, που επιγράφεται «Δημοτικοφανές»12, 
αξιοπρόσεχτα είναι και τα, αμιγώς, δημοτικοφανή τετράστιχα, τρίστιχα και δίστιχα 
ποιήματα του ποιητή στην πανελλήνιά μας γλώσσα από τη συλλογή του Minima 
( 1946)13. Στα μινιμαλιστικά αυτά ποιήματα των ιαμβικών δεκαπεντασυλλάβων από 
την πρώτη καρποφορία της ποιητικής Μοντικής σοδειάς αναβλύζει πηγαίο το ερω
τικό συναίσθημα, αλλά και διαχέεται από κάποιους στίχους ένας πένθιμος απόηχος 
ή μια Καρυωτακική μελαγχολία ελεγειακής λύρας από άλλες ρομαντικές εποχές. 
Αποσπούμε από κάθε θεματική ένα ενδεικτικό παράδειγμα, στο προΊτο εκ των 
οποίων είναι πιο ευδιάκριτο το μορφικό και στιχουργικό τυπικό των ερωτικών δη
μοτικών μας τραγουδιών: «Περνάν γοργοχελίδονα τρελοκυνηγημένα, / περνά τ’ 
Απρίλη σκίρτημα, ροδάνοιγμα του Μάη, / περνά κ’ η αγαπημένη μου και μου χαμο
γελάει.». «Πένθιμοι στίχοι, που η ψυχή βυθίστηκε στη θλίψη σας / και στριφογύρισε 
αδειανή στα βάθη σας και στα ύψη σας.».

Ο Κώστας Μόντης έσκυψε βαθιά στο χώμα της γης του και στις ελληνικές ρίζες 
της φυλής του, για να ενωτιστεί πρώτιστα και πάνω απ’ όλα το αγνό τραγούδι, το 
βγαλμένο μέσα από τα λόγια και τα παραμύθια του λαού. Κι έτσι μπόρεσε να γράψει 
τα δικά του ξεχωριστά και μεγαλόπνοα ποιητικά λόγια, που θ’ αντιλαλούν σε αι
ώνιες στιγμές το πιο αληθινό παραμύθι. Και θα είναι μαζί κι ο δικός του «ο μόχθος 
ο μακρός της συντηρήσεως», που τούτο το παραμύθι θα μας το φέρνει πάντα καίριο 
και διαχρονικό «υπό μορφήν ποιήσεως». Κι, ακόμα, προνόησε «Προς μελλογέννητα» 
παιδιά ν’ αφήσει κληρονομιά τη στερνή τρανή του υποθήκη: «Είν’ έτοιμα, παιδιά, 
τα παραμύθια της γιαγιάς / και σας περιμένουν». Στο ανάκρουσμα της πανελλήνιας 
δημοτικής μούσας είναι και κάποια πολύτιμα θησαυρίσματα δικά του.

12 Βλ. το ποίημα στο Κώστας Μόντης, Άπαντα Συμπλήρωμα Ε', έκδοση Πολιτιστικιήν Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Λευκωσία 1999, σ. 87.
13 Βλ. Κώστας Μόντης, Άπαντα Α '..., ό.π., σσ. 1101-1102.
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Τηλέμαχου Κάνθου «Αύγουστος 74»

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

‘Τιμητική, εκδΆβαχτη #ια τοτ Τ^είτο IwarriSn
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Προσφώνηση του προέδρου του τμήματος κλασικών σπουδών 
και φιλοσοφίας καθηγητού μ. Ιωάννου Ταϊφάκου 

στην εκδήλωση τιμής του τμήματος 
για τον Κλείτο Ιωαννίδη

Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου Κύπρου, 31η Μαΐου 2013

Κυρίες και κύριοι

Αγαπητοί φίλοι

Διαδήλωση τιμής εκ μέρους ακαδημαϊκού ιδρύματος προς επιστήμονα, του 
οποίου αναγνωρίζεται το δόκιμον της ασχολίας και του έργου, αποτελεί σημείον 
πέραν της υποχρεώσεως: ενδείκνυται ως καθήκον.

Όταν μάλιστα τα ιδρύματα αυτά έχουν αναπτυχθεί εις τόπους, όπου εκπροσω
πούν την πρωτίστως εμφανιζομένην ακαδημαϊκήν παράδοσιν, τότε ο στόχος - πλην 
της οφειλομένης προσωπικής τιμής - είναι διττός:

(α) εγγυάται τον σαφή διαχωρισμό της επιστημονικότητος από την παιδικήν της 
ασθένειαν - τον λογιωτατισμόν, δια της εστιάσεως σε σαφούς τύπου πρότυπα επι
στημονικού έργου.

(β) διαγράφεται και η αυτοπροστατευτική εκτίμησις, εντός του ιδίου του ιδρύμα
τος, ότι δεν υπάρχει οδός επιστροφής προς την λογιωσύνη (δια των τοπικών σπου
δών, λ.χ.) αλλά διασφαλίζεται απαρεγκλίτως η προς τα πρόσω πορεία του 
επιστημονισμού.

Σημειωτέον δε ότι στο πεδίο των Ανθρωπιστικών Επιστημών, όπως στην περί
πτωσή μας, οι κίνδυνοι απώλειας των ισορροπιών κάθε παραγομένου κειμένου είναι 
ιδιαιτέρως αυξημένοι.

******

Κατόπιν των εισαγωγικών και διδακτικών αυτών σκέψεων, όσοι παρακολουθούν 
την πνευματική πορεία του νησιού και προ της ιδρύσεως του Πανεπιστημίου Κύπρου 
και μετά την ίδρυσίν του, αντιλαμβάνονται τη σημασία, την οποία έχει η αποδιδομένη 
σήμερα ομόφωνη τιμή του Τμήματος Κλασικών Σπουδο5ν και Φιλοσοφίας στο πρό
σωπο του Δρος Κλείτου Ιωαννίδη.

Το Τμήμα μας, που ιδρύθηκε το 1996 και σκοπόν έχει τη μελέτη και τη διδασκαλία 
της Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας και Γλώσσας, καθώς και της 
Φιλοσοφίας όλων των περιόδων, εξαρχής επιζήτησε τη συνεργασία της τοπικής πνευ- 
ματικότητος. Δεν μπορώ να ισχυρισθώ ότι η σχέση αυτή υπήρξε εύκολη ή παραγω
γική. Δεν θ’ αναφερθώ σε αυτά τα ζητήματα (που εν πολλοίς ακόμη ισχύουν) παρά 
μόνον για να επισημάνω τη θέση του τιμωμένου στην εξισορρόπηση αυτή. Υπήρξε
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θετική - και ανέκαθεν φιλική.

Ο λόγος είναι απλός: η διαμορφωθείσα δομή της ερευνητικής προσωπικότητας 
του Δρος Ιωαννίδου είναι αυτόχρημα επιστημονική. Κατέκτησε τον φιλοσοφικό στο
χασμό με επιστημονικό λόγο συνεχή και διεισδυτικόν, πράγμα που διαπνέει το έργο 
του. Αλλά και επέκεινα, όταν η φιλοπατρία οδήγησε το ενδιαφέρον του στην ενδε
λεχή μελέτη των πατρίων, και εδώ (στο πολύτομο αρχειακής αξίας πλέον έργο του), 
βασική αρχή υπήρξε ο επιστημονικός τρόπος. Το καθόλου συνεδέθη κατά τέτοιον 
τρόπο με το καθ’ έκαστον, ώστε ν’ αποβεί ωφέλιμον για μια ασχολία, η οποία ευκό
λως παρεκτρέπεται (όπως σημειώσαμε) σε λατρεία και άκριτη εξύμνηση του φιλο- 
στόργως αγαπημένου. Ό,τι κυπριακό μελέτησε ο Κλείτος Ιωαννίδης, το ανέδειξε 
στις ευρύτερες διαστάσεις του τού Πνεύματος ή του Αγώνα για Ελευθερία, εντάσ- 
σοντάς το στις ευρύτερες σφαίρες του ανθρωπίνου βιώματος.

Η επιστημονικότητα, λοιπόν, η οποία διαπνέει προσωπικότητα πολύπλευρη και 
πολυτάλαντο, υπήρξε το βασικό στοιχείο, το οποίον εξετιμήθη γενικώς, και από εμάς, 
βεβαίως, που ως ακαδημαϊκόν ίδρυμα τιμούμε τον Κλείτο Ιωαννίδη.

Αλλά, το έργο, τον βίο και την προσωπικότητα του τιμωμένου θα εκθέσει ειδικός 
αγορητής, ο Λέκτωρ του Τμήματος κ. Ιω. Χριστοδούλου, τον οποίον και ευχαριστώ 
που προθύμως ανέλαβε εκ μέρους όλων μας αυτό το καθήκον.

Το επ’ εμοί, δηλώνω για μια ακόμη φορά την εκτίμησή μου για τον Κλείτο Ιωαν
νίδη, τονίζοντας μεν ότι η παρουσία του κοσμεί την Κύπρο και τον Ελληνισμό, θε
ωρώντας δε ως χαρά ότι τιμά με τη φιλία του εμέ προσωπικώς και το Τμήμα 
Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας που διευθύνω.

Ομιλία Ιωάννη Σ. Χριστοδούλου

για το έργο του Κλείτου Ιωαννίδη

Η τιμή στο πρόσωπο του Κλείτου Ιωαννίδη, που ομοφώνως και ομοθύμως απο
φάσισε το Τμήμα Κλασικών σπουδών και Φιλοσοφίας, μετά από πρόταση του Προ
έδρου του, Καθηγητή κ. Ιωάννη Ταϊφάκου, είναι ένδειξη εξαιρετικής εκτίμησης για 
το πρόσωπο του ανθρώπου και το έργο του. Ο Κλείτος Ιωαννίδης είναι ο Έλληνας 
διανοούμενος - σταθμός στην ιστορία των Κυπρίων Ελλήνων. Είναι της χορείας των 
εν Κύπρω Ελλήνων φιλοσόφων συνεχιστής, και στη σύγχρονη εποχή μοναδικός στο 
είδος του γηγενής εκπρόσωπος της Φιλοσοφίας στη Μεγαλόνησο. Ο Κλείτος είναι 
δεινός συγγραφέας και ομιλητής. Είναι πολυγραφότατος, επίσης, λαλίστατος και 
μελίρρυτος. Γνήσιος φιλόσοφος, ζει τον λόγο, ζει για τον λόγο και ζει με τον λόγο.

Αρκετά είδη λόγου, λοιπόν, ευτύχησαν υπό τη γραφίδα του Κλείτου Ιωαννίδη: 
επιστημονικά δοκίμια, ποίηση, επίκαιρα άρθρα, ιστορία, αγιολογικά αναγνώσματα. 
Μίλησε και μιλάει, επίσης, με ποικίλες αφορμές και ευκαιρίες: σε επιστημονικά συ
νέδρια, σε εκδηλώσεις ως προσκεκλημένος ομιλητής, από τηλεόρασης, από ραδιο- 
φώνου. Ο λόγος του αντικειμενοποιεί όλα όσα τον απασχόλησαν στη διάρκεια του 
μακρού στοχαστικού του βίου. Αυτό κάνουν, φυσικά, όλοι όσοι στοχαστικά αναφέ
ρονται στα πράγματα και αρθρώνουν δημόσιο λόγο. Ήλθε ο καιρός, όμως, να ξε
χωρίσουμε τους επιστήμονες των ανθρωπιστικών επιστημών, τους συγγραφείς και 
τους δημοσιολόγους από τον σκοπό τους.

Σε μια εποχή που ο Ελληνισμός χρειάζεται ραχοκοκαλιά γερή για να προχωρήσει 
στον χρόνο, για να επιβιώσει, ο Έλληνας στοχαστής που τιμάμε απόψε είναι ένα 
από τα γερά κόκαλα. Την εποχή αυτή, την κρίσιμη ιστορικά για τη συνέχεια της ελ
ληνικότητας, δεν μετρά μόνο τι γράφουμε και τι λέμε ως Έλληνες. Σημασία έχει πρω- 
τίστως ο σκοπός, που προφαίνεται στην παρρησία μας σε κρίσιμες ώρες, στο 
ελληνοπρεπές μας φρόνημα. Κι έτσι, πια, πρέπει να κρινόμαστε: για τις προθέσεις, 
την πηγή του πνευματικού μας έργου. Εξαιτίας των προθέσεων, άλλωστε, γίνεται 
κανείς πηγή έμπνευσης! Ή δεν γίνεται...

Σε όλα τα είδη λόγου που θεράπευσε ο Κλείτος, ένας είναι ο διακριτός του σκο
πός, η στόχευσή του: το καταστάλαγμα και η προβολή ιδεών που προάγουν την αν
θρώπινη και εθνική αξιοπρέπεια. Γι’ αυτό είναι ο ομιλητής και συγγραφέας με το 
διακριτό πάθος, την ανυπέρβλητη θέρμη, την αφοπλιστική ειλικρίνεια. ΓΓ αυτό η 
αναγνώρισή του είναι αυτονόητη υπόθεση.

Ίχνη της πνευματικής του διαδρομής, άφησε ήδη από τα εφηβικά του χρόνια. Και 
δεν έπαψε να συνέχεται, μέχρι τώρα, σε όλη την πνευματική του δράση, και πορεία 
μαζί ζωής, από τα ίδια ιδεώδη, από την ίδια ανάγκη να εκφράσει την ομορφιά της 
φύσης, το μεγαλείο και τα πάθη του ανθρώπου, το βάθος του θρησκευτικού συναι
σθήματος, το ύψος της εθνικής του καταβολής.
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Στις σπουδές του, στη Γαλλία κατ’ εξοχήν, ευτύχησε να εγκατασταθεί στο κέντρο 
της ανθρωπιστικής διανόησης της εποχής, εντός και εκτός Πανεπιστημίου. Στο Πα
νεπιστήμιο μαθήτευσε, τόσο σε ό, τι αφορά τη Φιλοσοφία όσο και σε ό, τι αφορά τη 
Θρησκειολογία, δίπλα σε επιβλητικές ακαδημαϊκές μορφές της εποχής, όπως ο 
Pierre Vidal Naquet. Εκτός Πανεπιστημίου, συμμετέσχε στο πολιτισμικό και κοι
νωνικό γίγνεσθαι των Παρισίων, που έμελλαν να αποτελέσουν το λίκνο των ιδανι
κών της σύγχρονης Ευρώπης. Στη Γαλλία των τελών της δεκαετίας του ’60 
εξαγνίστηκε το ευρωπαϊκό πνεύμα από τα πάθη του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, 
αναβαπτίστηκε η ευρωπαϊκή συνείδηση με τα νάματα των στοχαστικών, εφάμιλλων 
του αρχαίου ελληνικού διαφωτισμού, προτάσεων φωτισμένων ευρωπαϊστών, φιλο
σόφων και λογοτεχνών. Στο Παρίσι ο Κλείτος, συνάντησε, γνώρισε, συνδέθηκε με 
δεσμούς φιλίας καθοριστικούς για την πνευματική του διαμόρφωση, με Γάλλους 
αλλά και Έλληνες πολύ σημαντικούς στοχαστές, οι οποίοι είχαν καταφύγει στην 
πιο φιλελεύθερη χώρα και πρωτεύουσα της Ευρώπης, για να γλυτώσουν από τις ελ- 
ληνοκτόνες διαθέσεις των παραφρόνων της επταετίας. Το όνομα του Οδυσσέα 
Ελύτη, νομίζω, αρκεί.

Όταν τελείωσε τις σπουδές του, στην Ελλάδα πρώτα και μετά στην Κύπρο, άρ
χισε να εκτυλίσσεται το ανάπτυγμα της πολυσχιδούς δράσης του. Επαναλαμβάνω 
τα προτάγματά του: άνθρωπος, θεός, φύση, πατρίδα - ιστορία. Η θεωρητική του 
επάρκεια, σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του λόγου του, γραπτού και προφορικού, 
είναι αξιοθαύμαστη ως σπάνια. Δεν είναι κάποιες φράσεις μόνο, κάποια ιστορικά 
γεγονότα, που μπορεί να ανακαλέσει για να εντυπωσιάσει τους ακροατές του. Είναι 
δύσκολο να συλλάβει κανείς πώς διαχειρίζεται έναν τεράστιο όγκο θεωρητικής 
σκευής, η οποία είναι ανά πάσα στιγμή προς ανάσυρση.

Και δεν είναι, μόνο, αυτά που ξέρει. Είναι κι εκείνα που μπορεί να σκεφτεί: ο 
πρωτότυπος δηλαδή στοχασμός του, ο οποίος συγκαταλέγεται μεταξύ των αξιολο- 
γότερων του σύγχρονου Ελληνισμού. Όταν ο Κλείτος, για παράδειγμα, για να αρ
χίσω να μιλώ για το έργο του, συνομιλεί με πλείστους όσους σημαντικούς 
εκπροσώπους της σύγχρονης ελληνικής διανόησης, δεν τους συνοδεύει τυπικά στην 
αυτοπαρουσίασή τους. Διαλέγεται μαζί τους επί ίσοις όροις. Γνωρίζει το έργο τους, 
το οποίο αναδεικνύεται στη συζήτηση μαζί τους, και ταυτόχρονα η δική του σκέψη, 
αφού όλα υπό το πρίσμα της τα θέτει. Η προφορική του ιστορία, λοιπόν, όπως τη 
«γράφει» δεκαετίες τώρα, είναι πολύτιμος οδηγός για τη σύγχρονη κοινωνική, πνευ
ματική και πολιτική, ελληνική σκηνή, και ο άθλος που επιτέλεσε της φιλοτέχνησης 
εκατοντάδων πορτραίτων, με τις συζητήσεις που έκανε, απαράμιλλος. Στην ίδια κα
τεύθυνση, της ιστορικής έρευνας, μεγάλης αξίας είναι το πρωτότυπο συγγραφικό 
του έργο. Ξεχωρίζω, εδώ, τους δύο τόμους του για τον Κυριάκο Μάτση.

Σταθμός συγγραφικός για το είδος καθεαυτό, επίσης, είναι τα βιβλία που έγραψε 
ο Κλείτος με θρησκευτικό περιεχόμενο. Είναι τόσο στέρεα η βάση της κατάρτισής 
του σε κείμενα και ιδέες του Χριστιανισμού, που ό,τι έγραψε για και με τους γέροντες 
με τους οποίους ασχολήθηκε, δεν έχει μόνο αξία καταγραφής προσωπικών αφηγή

σεων αξιόλογων ασκητών, αλλά αξία εμπλουτισμού της ίδιας της θρησκευτικής στο
χαστικής εμπειρίας. Το έργο αυτό του Κλείτου προσφέρει μέγιστη υπηρεσία στην 
εμπέδωση μιας υγιούς θρησκευτικότητας, η οποία χαλυβδώνεται με την αναδρομή 
σε βίους και βιώματα ασκητικών μορφών, χαρακτηριστικών για την «ταπεινόφρονα 
γνώμη», που εμποιεί στους πιστούς του το χριστιανικό ιδεώδες.

Ολοκληρώνω αυτή την καταγραφή στο επιστημονικό έργο του Κλείτου με μια 
αναφορά στις φιλοσοφικές του μελέτες. Οι ερευνητικές του προτιμήσεις, εν προκει- 
μένω, μαρτυρούν πολλά για τον θεωρητικό του προσανατολισμό. Κυρίως μελετητής 
του Πλάτωνα, αναδεικνύει θέματα από την πλατωνική φιλοσοφία που τον συνέχουν 
ούτως ή άλλως: την τέχνη, την παιδεία. Άριστος γνώστης των κειμένων, τόσο των 
πηγών όσο και των ερμηνειών, ανοίγει δρόμους στην κατανόηση των φιλοσόφων 
καινούργιους, προτείνει λύσεις σε ζητήματα που ταλανίζουν την έρευνα πρωτότυπες, 
οριοθετεί τις ερμηνείες τους, επανεισάγει τον προβληματισμό γι’ αυτά.

Στο δεύτερο μέρος αυτής της ομιλίας, μετά την πολύ σύντομη, διαγραμματική 
αναφορά στο συνολικό έργο του Κλείτου, στον πλούσιο δημιουργικό βίο του, επι
τρέψτε μου να εντρυφήσω περισσότερο στην ποίησή του και να ενσταλάξω στην 
αποψινή εκδήλωση τον δικό του λόγο, όπως τον αποθησαύρισα μελετώντας τα κεί
μενά του. Τα πνεύμα που διατρέχει την ποίησή του, φιλοσοφικό κατ’ εξοχήν, έχει 
σταθερές αναφορές: μια φιλοσοφική απαισιοδοξία, το παραμόνιμο ενδεχόμενο της 
πλάνης, τα συναισθήματα, τη θρησκεία, τη φύση, το υψηλό φρόνημα, την ιστορία 
και την πατρίδα. Για τον Κλείτο «η ποίηση είν’ άγρυπνη. Μας τρώει τα σωθικά. 
Θέλει τον ήλιο για βροχή, και το γαλάζιο τ’ ουρανού για σκέπη.» (108)

Εκκινώντας από τη φιλοσοφικά συστηματική του απογοήτευση, δεν μπορώ 
να μην τονίσω την έγνοια του για τον πάσχοντα άνθρωπο: «Για τους πτωχούς δεν 
υπάρχουν αεροδρόμια, ούτε προορισμός» (185), γράφει, προλέγοντας νωρίς τα μέλ
λοντα, και καταγράφοντας τη διαχρονική τύχη εκείνων που υποφέρουν από την κοι
νωνική τους θέση, η οποία γίνεται σκληρή μοίρα. «Άγραφοι νόμοι [αυτοί]... (εξηγεί, 
αρκετά χρόνια πιο πριν) ας γράφουν τα βιβλία» (59). Κι ακόμα πιο νωρίς, γιατί του 
δόθηκαν, φαίνεται, ευκαιρίες να το καταλάβει, εξηγεί και καταγγέλλει: «οι λόγοι μάς 
κατάκλυσαν. Περίσσεψαν οι υπογραφές.» (28). Δεν αποκαλύπτει, μήπως, το τρί
στιχο αυτό, όπως το ταίριαξα παλεύοντας με τα γραπτά του Κλείτου, την πολιτική 
φενάκη, το παραλήρημα της πολιτικής ανειλικρίνειας, που ενδημεί στον Ελληνισμό; 
Για τον Κλείτο, ούτως ή άλλως, «ανθρώπινη ζωή ίσον θεατρική παράσταση. Σημα
σία έχει πόσο καλά την παίζεις.» (188). Μέσα στον κόσμο ο στοχαστής συνέχεια 
αφουγκράζεται τα ανθρώπινα, κι όταν το πνεύμα τον καλεί αφίσταται, γιατί είναι 
«δυστυχία του νου, η συμπεριφορά του κόσμου» (156). Μια τέτοια κατάσταση, ίσως, 
τον έκανε να θυμάται, αν και πολύ νέος: «τότε που κατέβαινα τα σκαλοπάτια του 
σκοταδιού» (8). Ωστόσο, όπως είπα στην αρχή, η απαισιοδοξία του είναι φιλοσο
φική. Το λέει και ο ίδιος: «έχει κι η απελπισία το νόημά της.» (173).

Χάρη σ’ αυτή, άλλωστε, τη φιλοσοφική θλίψη για τα ανθρώπινα, αναπέμπει 
δέηση μαζί και ευχή: «Λύσε τα δεσμά, Χριστέ, και χάρισε τον κόσμο στους δικαιού
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χους. Ίσως οι πραείς φανούν, κι η γαλήνη γεννηθεί. Ως τότε κλείνουμε τ’ αυτιά, στη 
Χάρυβδη των γεγονότων, στη Σκύλλα των αντικειμένων.» (160).

Δημιουργικά επιφυλακτικός ο φιλόσοφος, επειδή γνωρίζει καλά τη δύναμη της πλά
νης, τη γοητεία της, προειδοποιεί: «Φρούτα την Άνοιξη! Απάτη.» (64) Δεν συναρπά
ζεται με τα θαύματα που συντελούνται στις ονειροπολήσεις, τις χαριτωμένες 
προσδοκίες: «Θέλω να πω με τούτα πως τα όνειρα δεν είναι τίποτα, κι ας λένε πως 
είναι γλώσσα κάποτε και μήνυμα της άνοιξης.» (105). Πολύ περισσότερο σήμερα, που 
εξαρτάται η ευτυχία, υποτίθεται, από την αγοραστική μας δύναμη: «Και στα εμπορικά 
τα χρόνια, παράλογα ανύπαρκτος ο Παράδεισος, αναβάλλεται για ευθετότερους και
ρούς.» (186).

Για τον Κλείτο, ένα είδος Παραδείσου βρίσκεται στη Φύση: «Τι θάταν ένας κό
σμος χωρίς πουλιά, χωρίς λουλούδια! Τα υπόλοιπα είναι τεχνητή αναπνοή.» (56). 
Η σχέση του με τη φύση είναι ζωτική, η εξάρτηση ζωογόνος: «Συχνά στη δυστυχία 
μου ατενίζω χαμένος τα πράσινα δέντρα. Και σώζομαι στην ιερή τους σοβαρότητα.» 
(149).

Άλλο είδος Παραδείσου, επίσης, ανθρώπινου, βρίσκεται για τον Κλείτο στα 
συναισθήματα. Ότι είναι δώρα τα συναισθήματα, και πόσο γενναιόδωρος είναι ο 
Κλείτος μ’ αυτά, πάλι μόνο από ένα στίχο του μπορούμε να το μάθουμε: «Αφού έγι
νες η καρδιά μου, έχω δικαίωμα να σε στείλω πίσω; Αφού έγινες ο παλμός μου, έχω 
δικαίωμα να σε σταματήσω;».

Εκεί, όμως, που συναντιούνται όλα τα αντικείμενα του ποιητικού του οίστρου, 
όλα τα ιδεώδη και οι επιλογές οι βασικές, οι υπαρξιακές του, είναι το άπειρο της 
πνευματικής του αναρρίχησης, το απροσμέτρητο της ανάγκης του να ζει αναφερό- 
μενος εις τα άνω. Ο Κλείτος «έχει για συντροφιά τις κορυφές του απείρου.» (152). 
Και ισχύει για τον ίδιο, εκείνο που ευφυώς διετύπωσε ως βιωματικό απόσταγμα της 
πνευματικής του ανάβασης: «Βλέπουν τον ουρανό, όσοι τρώνε αδιάλειπτα τα σύν
νεφα.» (192). Το πάθος αυτό προφαίνεται σε ολόκληρο το έργο του, σε κάθε του 
διάσταση, και είναι συνειδητή επιλογή του, γιατί ξέρει ότι το πάθος για ζωή και δη
μιουργία είναι η καλύτερη απάντηση στο άσκοπο της ύπαρξης: «Οπλισμένος με το 
μέγα πάθος, πολεμάς στο μέτωπο κατά του αναπόδραστου.» (179). Έτσι η ζωή γί
νεται μεγάλη, όσο κι αν είναι μικρή: «Μικρή φαίνεται είν’ η ζωή, κι οι στιγμές μεγά
λες.» (88). Είναι, μάλιστα, τόσο μεγάλες κάποιες στιγμές, εκείνες που στο πνεύμα 
χωράει το αχώρητο, που καθεμιά περιέχει το Αιώνιο: «Κι ήταν στις φλέβες μας, η 
ανασυγκρότηση της αιωνιότητας.» (96). Η θνητότητα δεν στέκεται εμπόδιο. Είναι 
μάλιστα πρόκληση, στην οποία κάποιοι ανταποκρίθηκαν, ήρωες της πατρίδας και 
του λόγου, και οι υπόλοιποι περιμένουν από εκείνους την κρίση: «Κοινοί θνητοί, θα 
δεχθούμε την κρίση των αθανάτων.» (27). Μόνο που για να κάνεις το άλμα, από τη 
γη στον ουρανό, και να μπορέσεις να σταθείς εκεί, ψηλά, πρέπει να κατακτήσεις μια 
ψηλή κι απόκρημνη κορφή: «Το βουνό που κατακτούσε, λεγόταν Άρνηση.» (142). 
Με την κατάφαση και τους συμβιβασμούς που καθηλώνουν, κανένας, ποτέ, δεν πήγε 
αρκετά ψηλά...

Ο Κλείτος, όπως κάθε γνήσιος στοχαστής - δημιουργός, που εργάζεται για το 
κοινόν, υπάγει την ατομική του ύπαρξη στην ιστορική μοίρα του έθνους του: «Από 
καιρό βρισκόμαστε στη γραφή της ιστορίας.» (22), συνειδητοποιεί. Και τούτο γιατί 
ξέρει πως: «Με την ικμάδα του γένους στο σώμα, αποτάσσουμε ύλη και γεγονότα, 
φλύαρες διαφημίσεις, προφήτες ανούσιους.» (186). Από νωρίς, επίσης, το είχε αι
σθανθεί: «Κουραστήκαμε να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες, θέλουμε να μιλήσουμε τη 
μητρική.» (12). Και βγάζει, στο σήμερα, κραυγή... Ένα σήμερα που για τον Κλείτο 
είναι από πάντα: «Αφήστε μας να δούμε τη γη των πατέρων μας.» (11). Στον λόγο 
του αντηχεί η δύναμη του αίματος: «Βλέπω το αίμα μου στη γη. Διαμαρτύρεται.» 
(58). Γιατί «... εδώ πρόκειται για τη σφαγμένη Κύπρο, και τους πρόσφυγες του ιερού 
της κήπου...» (101).

Σ’ αυτή την ελάχιστη αναφορά στην ποίηση του Κλείτου έγινε, νομίζω, σαφής η 
συνέχεια στη σκέψη του, η συνέπεια στην έκφραση των ιδανικών του. Τέτοιες αρε
τές, όμως, υπάρχουν στο έργο στοχαστών, που το ήθος τους, ο ηρακλείτειος αυτός 
δαίμονας, δεν τους αφήνει να ξεστρατίσουν. Ποιο είναι αυτό το ήθος στην περί
πτωση του Κλείτου; Δεν θα μπορούσα παρά, κλείνοντας, να το πω με τα λόγια του: 
«Πολεμούμε τον πόλεμο, αγαπούμε την αγάπη, κι είμαστε αυτοί που είμαστε. Να ο 
τίτλος του πολιτισμού μας.» (26). Ευχαριστούμε, Κλείτο!
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Ακαδημαϊκή αντιφώνηση του τιμωμένου
Κλείτου Ιωαννίδη

Ευγνώμονες και καρδιακές ευχαριστίες εκφράζω προς τον πρόεδρο του Τμήμα
τος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Καθηγητή Ιωάννη Ταϊφάκο για την απο
ψινή νύκτα, η οποία είναι ευχάριστη στην καρδιά μου και ευφρόσυνη στην ψυχή μου.

Το ότι κάποια μάτια βλέπουν μού έδωσε αυτές τις μέρες ξεχωριστή χαρά. Το 
ότι η επιστήμη βρήκε τη θέση της μέσα στο έργο μου και την αναγνώρισή της από 
το ακαδημαϊκό αυτό ίδρυμα και ιδιαίτερα από τους ανθρώπους του δικού σας τμή
ματος, κύριε πρόεδρε, αυτό για μένα είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να μου συμβεί. 
Η εγκυρότητα και ο δόκιμος λόγος, τόσο ο δικός σας, όσο και του λέκτορα φιλοσο
φίας δόκτορος Ιωάννη Χριστοδούλου, είναι το άνοιγμα του Πανεπιστημίου προς 
τους ανθρώπους του πνεύματος. Εύχομαι αυτό το άνοιγμα να έχει τη σωστή του 
συνέχεια εκεί, που ο λόγος έχει σκάψει βαθιά και έχει φέρει ύδωρ ζων στη ζωή μας.

Ευχαριστώ, επίσης, από καρδιάς τον λέκτορα φιλοσοφίας δρα Ιωάννη Χριστο
δούλου για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε το θέμα μου και το κεφάλαιο του 
έργου μου. Χάρηκα, ιδιαιτέρως, που είδε στην ποιητικότητα της γραφής μου κάποιες 
ψηφίδες, οι οποίες φωτίζουν τόσο τον χαρακτήρα μου όσο και τη φύση των γραπτών 
μου. Του είμαι βαθύτατα ευγνώμων, όπως είμαι βαθύτατα ευγνώμων και προς το 
τμήμα το οποίο υπηρετεί.

Αγαπητοί φίλοι, φίλοι επίσημοι, αγαπητές αδελφές του ήρωα Μάρκου Δράκου, 
αγωνιστές του ’55-’59, καθηγητές, διδάσκαλοι και συγγενείς, αγαπητέ μου υιέ και 
αγαπητή μου αδελφή, όλοι εσείς απόψε που είστε παρόντες μού δώσατε, όπως είπα 
προηγουμένως, ευφροσύνη και αυτή η αναγνώριση εκ μέρους του κρατικού ιδρύμα
τος, του ανώτερου επιστημονικού ιδρύματος του τόπου μας, είναι ό,τι καλύτερο μπο
ρούσε να προκύψει στη ζωή μου και στον πνευματικό μου δρόμο. Αυτό το ταξίδι 
έχει ξεκινήσει προ πολλού. Σ’ αυτή την αίθουσα πρωτομίλησα το 1963, μιλώντας 
για τον Γιώργο Σεφέρη όταν πήρε το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Επομένως, τα πενήντα 
τόσα χρόνια που διέρρευσαν έχουν πολλή περιπέτεια, αγώνες, δυσκολίες, αίμα και 
μόχθο.

Απόψε να μου επιτρέψετε να μην σταθώ στα δύσκολα, παρά μόνο στη διπλή ιδιό
τητά μου, εκείνη της φιλοσοφίας και εκείνη της ποίησης, να σταθώ στον λόγο, όπως 
τον επεσήμανε, τόσο ο Καθηγητής Ιωάννης Τάίφάκος, όσο και ο λέκτωρ Ιωάννης 
Χριστοδούλου. Ο λόγος ως αίνιγμα και ο λόγος ως ειρωνεία.

Η φιλοσοφία, όπως ξέρετε, έχει στο κέντρο της τον λόγο, έστω κι αν οι μετα
μοντέρνοι θεωρούν ότι ο λόγος υπήρξε αυταρχικός, φαλλοκρατικός. Όμως αυτό το 
λόγο που ανακάλυψε η Μικρά Ασία, ως η πρώτη μεγάλη επανάσταση του πνεύματος 
στον δυτικό κόσμο, αυτό τον λόγο, τον οποίο γνωρίσαμε στα πρόσωπα των προ- 
σωκρατικών φιλοσόφων και κατόπιν στα πρόσωπα του Σωκράτη, του Πλάτωνος, 
του Αριστοτέλη, αυτός ο λόγος, λοιπόν, στηρίζει τα θεμέλια του αρχαίου ελληνικού 

κόσμου και στηρίζει τα θεμέλια της οικουμένης.

Το να πειραματίζεται η δυτική διανόηση με τους μεταμοντέρνους σχηματισμούς 
της, αυτό είναι δόκιμο και ευπρόσδεκτο, γιατί φεύγουμε από την οντολογία του ενός 
και πάμε στην οντολογία του πολλαπλού. Φεύγουμε από το ένα και πάμε στο πλήθος 
και όμως γυροφέρνουμε γύρω από τον Παρμενίδη, τον οντολόγο, αλλά και τον ομώ
νυμο διάλογο του Πλάτωνος. Εκείνο που με προβληματίζει όλα αυτά τα χρόνια είναι 
ότι η φιλοσοφία αγωνίζεται να ανοίξει ρωγμές στον μεγάλο τοίχο του μυστηρίου. 
Αυτές οι ρωγμές είναι τα αχνάρια πάνω στα οποία στηρίζεται ο φιλοσοφικός και ο 
επιστημονικός λόγος, προκειμένου να διατυπώσει την αλήθεια του. Εάν δεν κατα
φέρουν οι στοχαστές, οι επιστήμονες, οι ποιητές, οι καλλιτέχνες και οι δημιουργοί 
γενικά να ανοίξουν αυτές τις ρωγμές, τότε ο κόσμος πτωχαίνει και γίνεται νεκρός 
και στείρος. Η ανθρωπότητα οδηγείται στο τέλος και στο χάος. Επομένως, όταν 
μιλάμε για αίνιγμα (και σε ένα μου στίχο λέω «Χιονίζει έξω, κάποια ελπίδα για να 
λυθεί το αίνιγμα»), αναζητάμε στην ουσία να βρούμε τη χαραμάδα, το νόημα κά
ποιων ιερογλυφικών του ουρανού, τα οποία βλέπουν όσοι έμαθαν να βλέπουν και 
έμαθαν να βλέπουν όσοι ανέβηκαν ένα-ένα τα σκαλοπάτια. Αυτά τα σκαλοπάτια 
έδωσαν έναν άλλο τρόπο του ιδείν, μια άλλη όραση, όπως θα έλεγε ο Πλωτίνος. 
Επομένως, μπορούν να φέρουν σταλακτίτες πολύτιμους από τον κόσμο του αιώνιου. 
Αυτοί οι σταλακτίτες, αυτά τα ιερογλυφικά, τα οποία ερμηνεύουν τα δύσκολα και 
βαθυσήμαντα, κατά τον Ρίλκε, είναι εκείνα που κρατούν το πνεύμα ξύπνιο και ζων
τανό, εν εγρηγόρσει, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον εαυτό του, να αντιμετωπίσει 
την ανθρο^πότητα και να πολεμήσει κατά του σκότους και του θηρίου.

Σήμερα, ο κόσμος περνά αρμαγεδδώνεια περίοδο. Και αυτή η αρμαγεδδώνεια πε
ρίοδος αντιμετωπίζεται μόνο με το πνεύμα. Η ανθρωπότητα με το ελεεινό καπιτα
λιστικό σύστημα, το φθαρμένο και το διεφθαρμένο, φτάνει στο χείλος της 
αποσύνθεσης και έχει να αντιτάξει μόνο ελάχιστους ανθρώπους του πνεύματος, οι 
οποίοι είναι ικανοί να πουν λόγο αληθινό, έστω και αν κινδυνεύει η ανθρώπινη 
ύπαρξή τους. Ένας ελεύθερος άνθρωπος, λέγει ο Σαρτρ, είναι επικίνδυνος και αυτό 
τον κίνδυνο θα πρέπει να αναλάβουν οι αληθινοί πνευματικοί άνθρωποι, όπως οι 
ήρωες, οι οποίοι πολέμησαν και πολεμούν στα σκοτεινά, με όπλο την ελευθερία και 
τις αξίες. Οι ήρωες του πνεύματος καλούνται να διακηρύξουν στην ανθρωπότητα 
ότι ήρθε η ώρα να πάρει την τύχη της στα χέρια της και να απομακρυνθεί από τις 
δυνάμεις του υλισμού και από το σκότος, που βαραίνει τον ανθρώπινο παγκόσμιο 
ορίζοντα.

Το μυστήριο μέσα από το οποίο καλείται ο άνθρωπος να βγει και την ίδια ώρα 
να γνωρίσει είναι το αίνιγμα του κόσμου, του μακρόκοσμου και του μικρόκοσμου, 
και το οποίο μυστήριο έχει νόημα, όταν ο κόσμος, ο αποϊερωμένος από Αναγεννή
σεως και εντεύθεν, ξαναβρεί την ιέρωσή του, μέσα από την ποίηση και τον πνευμα
τικό λόγο. Έξω από το ιερό δεν υπάρχει τίποτε το αληθινό. Και όταν λέμε ιερό, δεν 
εννοούμε εξωτερικούς θεσμούς και συμβάσεις, εννοούμε τη βαθύτερη σχέση του αν
θρώπου με την ψυχή του και του ανθρώπου με το είναι των πραγμάτων.
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Αυτή είναι και η αποστολή της φιλοσοφίας. Να υπομνήσει και να θυμίσει στον 
άνθρωπο ότι είναι φυτό ουράνιο, κατά τον Τίμαιο, και ότι έχει τις ρίζες του στον 
ουρανό και όχι στη γη. Αυτό το φυτό θα πρέπει να αντλήσει τροφή και πνεύμα από 
τις ουράνιες πηγές, οι οποίες είναι οι μόνες ικανές να ανατρέψουν τα πράγματα και 
να οδηγήσουν το ανθρώπινο γένος στην ελευθερία και στην αποκατάσταση.

Σήμερα περνάμε τον κίνδυνο των Συμπληγάδων, δεν υπάρχει όμως Αργώ ούτε 
Αργοναύτες, οι οποίοι να οδηγούνται προς το Χρυσόμαλλο Δέρας. Και οι Αργο
ναύτες, ήρωες και άγιοι, φιλόσοφοι, αγωνιστές της ελευθερίας, άνθρωποι της Εκ
κλησίας, βρήκαν το Χρυσόμαλλο Δέρας. Αυτό το Χρυσόμαλλο Δέρας, σήμερα, έχει 
γίνει πετσί του αρνιού στην Κόρινθο της τρυφής και της διαφθοράς, ενώ οι Αργο
ναύτες έχουν γίνει τραπεζίτες. Γι’ αυτό και ο κόσμος ευρίσκεται σε κατάσταση ερη
μιάς και πενίας, σε κατάσταση βίας και νοθείας των πάντων.

Δεν κάνω ψευτοηθική, ούτε κήρυγμα. Βλέπω τις ανάγκες των καιρών και οι 
ανάγκες των καιρών είναι επιτακτικές, προκειμένου να ξαναβρεί η ανθρωπότητα 
τον χαμένο της εαυτό και να πάρει τον δρόμο προς την τελείωση. Αν γεννιούνται 
στίχοι κι αν γράφονται μουσικές και λογοτεχνία, αν γίνεται γλυπτική και γενικά τέ
χνες, δημιουργία και φιλοσοφία, αυτό οφείλεται στο ότι κάποιοι συγκρούονται με 
την ατέλεια και την φθαρτότητα του κόσμου τούτου και κομίζουν έναντι του θανά
του ζωή. Οι ποιητές π.χ. είναι υπερασπιστές της ελευθερίας, υπερασπιστές της ζωής, 
υπερασπιστές αξιών. Και σήμερα, που χρειάζεται να αντισταθούμε, το μόνο μας 
όπλο εκτός από το πνεύμα, είναι η διάσταση της Σωκρατικής ειρωνείας. Η ειρωνεία, 
η ειωθεία ειρωνεία του Σωκράτους, είναι μια πνευματική στάση, γιατί μπροστά στην 
ορμή του έρωτα προς αθανασία, χρειάζεται η περισυλλογή και η ειωθεία ειρωνεία 
του Σωκράτη. Είναι όπλο ακαταμάχητο, προκειμένου ο στοχαστής και ο άνθρωπος 
της καθημερινότητας να είναι ικανός να αποφύγει, όπως πολύ εύστοχα είπε ο κ. 
Γιάννης Χριστοδούλου, την πλάνη.

Η επιστήμη, όπως το ανέφερε πολύ ωραία ο καθηγητής Ταϊφάκος είναι το φως. 
Κι εμείς, αγωνιστήκαμε και πολεμήσαμε κατά της άγνοιας και θα πολεμούμε άχρι 
τέλους, με συνείδηση της άγνοιάς μας, όντες Σωκρατικοί. Ας έχει υπόψη ο μεγάλος, 
σύγχρονος περσικός στόλος της καταστροφής, που εγωκεντρικά και με εγωπάθεια 
θέλει να κυριαρχεί του κόσμου, (οι ένδοξοι της γης), ότι κάποια στιγμή θα ακουστεί 
το φοβερό μήνυμα της Σαλαμίνας!

Και όπως λέγει ο Ηρόδοτος, το φοβερό μήνυμα της Σαλαμίνας, ακούστηκε, γιατί 
βγήκαν οι γίγαντες από τα Ελευσίνια μυστήρια και βοήθησαν τους Έλληνες και τσά
κισαν τους Πέρσες. Ο σύγχρονος Ξέρξης ελλοχεύει και εργάζεται ύπουλα και υπό
γεια. Όμως υπάρχει το φοβερό μήνυμα της Σαλαμίνας, όπως το λέγει και ο Σεφέρης. 
Δεν είναι πουκάμισο αδειανό, δεν είναι πλάνη και δόλος των θεών. Θα πρέπει να 
βγουν οι γίγαντες και να βοηθήσουν το ανθρώπινο γένος. Είναι οι κοσμικές δυνάμεις 
και όπως το λέγει ο Ηράκλειτος έστιν δίκης οφθαλμός Ήλιος ουχ υπερβήσηται 
μέτρα*  ει δε μη, Ερινύες μην Δίκης επίκουροι εξευρήσουσιν.

Τα λίγα αυτά σημεία, που στέλνει ο μάντης Απόλλων ο άναξ, ου το Μαντείον το 
εν Δελφοίς ούτε κρύπτει ούτε λέγει, αλλά σημαίνει (στέλνει σημάδια). Αυτά τα ση
μάδια έρχονται από τις ρωγμές, που κάποιοι κατορθώνουν ν’ ανοίξουν μέσα στον 
πηκτό τοίχο του μυστηρίου του κόσμου, που είναι ένα πολύ μεγάλο εργαστήρι και 
θα πρέπει να μάθει κανείς τους νόμους του. Η φιλοσοφία δεν είναι τίποτε άλλο από 
έρευνα ατελείωτη αυτών των νόμων του εργαστηρίου του σύμπαντος και οι φιλόσο
φοι, τα μεγάλα αυτά πνεύματα, με τα οποία προσωπικά προσπάθησα να διαλεχθώ 
σ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μου και διαλέγομαι ακόμη, είναι εκεί, για να μας θέτουν 
τα ερωτήματα και να προκρίνουν την ερωτηματική σκέψη, η οποία, όπως είπε ο Σω
κράτης, είναι απαραίτητη, προκειμένου ο ανεξέταστος βίος να γίνει εξεταστέος και 
βιωτός για τον άνθρωπο.

Προχωράμε, με στάση ειρωνική και όχι κυνική. Η ειρωνεία είναι καλοπροαίρετη. 
Είναι η στάση εκείνη, που στα δεκαεπτά μου χρόνια, όταν ανέβηκα στο Μουσείο 
της Ακρόπολης, είδα στο μυστηριακό χαμόγελο, κύριε Πρόεδρε, των Κούρων και 
των Κορών. Είναι η στάση εκείνη που είδα στην Τζοκόντα του ντα Βίντσι, αυτό το 
αινιγματικό χαμόγελο, το ειρωνικό, το οποίο προσωπικά, πιστεύω, θέλει να δηλώσει 
ότι βλέπουν τόσο οι αρχαίοι Κούροι και Κόρες, όσο και η Τζοκόντα και στις δύο 
πλευρές, πέρα από το μεγάλο όριο του θανάτου και εδώθεν του μεγάλου ορίου, τη 
γήινη, την περαστική ζωή. Γράφω στη δεύτερη ποιητική μου συλλογή: «Εξάσκησε 
την ειρωνεία Σωκράτη της περιεκτικότητας μη γελάστηκες και από Θεό και Καί- 
σαρα; Ειρωνεία της ειρωνείας».

Θα ήταν όμως παράλειψη αν δεν ερχόμουν για λίγο στον ποιητικό λόγο. Αγά
πησα με πάθος τον τραγικό και τον επικό λόγο, πέραν του φιλοσοφικού. Ο τραγικός 
λόγος είναι εκείνος που είδε την ανθρώπινη δυστυχία ώς το έπακρο και είναι ο μύθος, 
τον οποίο προσωρινά η φιλοσοφία πίστεψε ότι νίκησε. Είναι ο μύθος η αρχετυπική 
γλώσσα, η οποία καθοδηγεί την οικουμένη και τον παγκόσμιο πολιτισμό. Δεν υπάρ
χει μουσείο στον κόσμο χωρίς να είναι μέσα ο Όμηρος και για τον οποίο ο Αισχύλος 
είπε ότι οι τραγωδίες του δεν είναι τίποτε άλλο παρά τεμάχια (ψίχουλα), από το 
πλούσιο τραπέζι του Ομήρου. Γι’ αυτό ο κάθε Έλληνας χρειάζεται να ξεκινά από 
τον Πατριάρχη των Ελλήνων, τον Όμηρο, ο οποίος είναι ο Πατριάρχης του Πα
γκόσμιου Πολιτισμού. Συνεπώς, ο τραγικός λόγος επί σκηνής παρουσιάζει, ουσια
στικά, τον θάνατο για τον καθένα μας. Λέγει ο μάντης Τειρεσίας, ο προφήτης της 
αρχαιότητας, στον Οιδίποδα, που είναι το αρχέτυπο του ανθρώπου, του ανθρώπου 
ζώου, του ανθρώπου ως ανθρώπου και του ανθρώπου μυστικού, που αναλαμβάνεται 
στον ουρανό (Οιδίπους επί Κολωνώ), λέγει ο Τειρεσίας λοιπόν: ήδ’ ημέρα φύσις σε 
και διαφθερεί. (Σήμερα, κύριε Πρόεδρε, του λέει, θα γεννηθείς και θα πεθάνεις).

Αυτό είναι το θέατρο, αυτός είναι ο τραγικός λόγος, αλλά, δυστυχώς, είναι και η 
ανθρώπινη ζωή. Σαν τα φύλλα, όπως λέει ο Γλαύκος στην Ιλιάδα, των δένδρων, που 
τα παίρνει ο άνεμος. Αυτή είναι η ανθρώπινη μοίρα. Και συνεπώς χρειάζεται ο ποι
ητικός λόγος, ως αναγωγή, προκειμένου να εξορκίσουμε το κακό που μας βρήκε, 
τον θάνατο, και ως αθεράπευτοι θεραπευτές κι ως απαρηγόρητοι παρηγορητές, οι 
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ποιητές, να παρηγορήσουμε και να θεραπεύσουμε τον κόσμο. Γιατί η ποίηση με τη 
δύναμη της αλχημείας που διαθέτει, μεταστοιχειώνει την πραγματικότητα και μπορεί 
να δώσει οίνον εκλεκτόν όπως τον θαυμαστό οίνο, που έδωσε ο Κύριος στον γάμο 
της Κανά, που σε λίγο θα γίνει Μυστικός Δείπνος, Αγία Τράπεζα και το δικό του 
Σώμα και Αίμα, η Καινή Διαθήκη.

Η ποίηση είναι αυτός ο εκλεκτός οίνος, αλλά είναι κι η Ελένη της Τροίας, η οποία 
Ελένη προκαλεί Τρωικούς Πολέμους. Είναι εκείνη που ξεκινά με το μήλο της Έρι
δας. Κάνει την κρίση ο Πάρις, ένας θνητός, ενώ οι θεοί γελούν! Κι όταν οι θεοί γε
λούν είναι πολύ επικίνδυνο. Υπάρχει δόλος πίσω από το γέλιο των θεών και θα 
πρέπει να προσέχουμε. Όπως λέγει ο Πενθέας στις Βάκχες (το επαναστατικότερο 
αυτό κείμενο του θεάτρου όλων των εποχών), τον είδα που με είδε. Όταν σε δει ο 
Θεός είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα. Δεν μπορείς να παραμένεις ο ίδιος. Συναντάς 
την αλήθεια και η αλήθεια σε μεταμορφώνει, όπως οι τρεις Μάγοι στο Σπήλαιο της 
Βηθλεέμ όταν συνάντησαν την αλήθεια της αιωνιότητας που κατέβηκε στη γη μέσα 
από τον σαρκωθέντα Λόγο στη δεύτερη μεγάλη επανάσταση του δυτικού και του 
παγκόσμιου πολιτισμού, που γίνεται στις ακτές της Παλαιστίνης, όταν και ο Λόγος 
σαρκούται.

Όταν συναντάς την αλήθεια του σαρκωμένου Λόγου, όπως λέγει η Γραφή, ανα
χωρείς δι’ άλλης οδού. Ανεχώρησαν οι τρεις μάγοι δι’ άλλης οδού. Η άλλη αυτή οδός 
είναι η οδός της ποίησης. Και πιστεύω ότι όταν ανακαλύψει κανείς τον ποιητικό 
λόγο, ανακαλύπτει τον μύθο, ανακαλύπτει την ανάγκη του έρωτα και της ψυχής, 
που είναι ορμή προς αθανασία, πεθαίνει στα φθαρτά και στα γήινα και αγωνίζεται 
για να ζήσει και για ν’ ακούσει την ηχηρή φωνή της αιωνιότητας, τη γλώσσα δηλαδή 
του Αρρήτου.

Σας ευχαριστώ.
Κλείτος Ιωαννίδης

Απομαγνητοφώνηση: Έφη Βαρναβίδου

Χαιρετισμός του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας 

κ.κ. Νικηφόρου
σε τιμητική εκδήλωση για τον Κλείτο Ιωαννίδη

(Μέγα Συνοδικό του Μετοχιού Κύκκου, 22α Μαρτίου 2014)

Στήν άποψινή λιτή άλλά μεστή εκδήλωση τιμής πρός τόν δρα Κλεϊτο ’ Ιωαννίδη, 
εύκαιρα στοιχεϊ ό προοιμιακός Εμμετρος λόγος τοϋ ραψωδού 'Ομήρου. 'Ο ποιητής 
στήν ’Οδύσσειά του καταφεύγει στή θεά Μούσα, προκειμένου όνήσιμα νά διαδη- 
λώσει τοϋ πολύτροπου καί πολύπλαγκτου Όδυσσέα τό πρόσωπο καί τό έργο.

Αύτής τής Μούσας τήν Εμπνευση επικαλούμαστε κι εμείς άπόψε, γιατί Ο 
πηγαιμός πρός τήν ’Ιθάκη τοϋ Κλείτου ’Ιωαννίδη δέν ύπήρξε εύκολος, άλλ’ ούτε 
καί εύθύδρομος άπεδείχθη, κατά τόν ποιητή Καβάφη.

'H έκ μητρός όρφάνια του άνακεκραμένη μέ τό άπορο τής οίκογένειάς του, 
μάλλον μετακενώθηκαν γόνιμα στή ζωηρή τοϋ άνδρός παγκαρπία. Τό ύψιπετές 
τοϋ πνεύματός του, Οπως καί τό εμπονο καί άκαμπτο τών αγώνων του, δεξιοϋνται 
τόν μελετητή τής παραγωγής τοϋ έργου του σέ λειμώνα άνθηφοροϋντα.

Αναμφίβολα ό λόγος αδυνατεί νά αποδώσει τίς πολλές τοϋ άνδρός επιδό
σεις. '0 τιμώμενος θεραπεύει πολλούς τομείς τοϋ επιστητού. Κινείται μέ άνεση καί 
ϊσταται στέρεα στά αντικείμενα τής Φιλοσοφίας, τής Ιστορίας, τής Αγιολογίας, 
τών Κυπριακών Σπουδών, τής Ποίησης, τοϋ Δοκιμίου, τής Άρθρογραφίας, τοϋ 
Κριτικού λόγου καί άλλα. OÎ αύτοτελεΐς εκδόσεις τών έργων του ύπερβαίνουν 
τούς 50 τόμους. Καί οί μεταφράσεις έργων του άριθμοϋνται σέ 12 εύρωπαϊκές 
γλώσσες.

Ό τιμώμενος ύπάρχει τών γραμμάτων καί τών τεχνών γενναίος πρωταθλη
τής. Πολυμερής καί χαλκέντερη προσωπικότητα ό Κλείτος Ιωαννίδης, τής παιδείας 
τό κάλλος σημαίνει. Τή φιλόπονη μέλισσα μιμούμενος, συλλέγει άπό πολλών 
άνθέων τά χρησιμώτατα. 'Ο πνευματικός σιτοβολώνας του συνιστά ευκαρπη χρυ- 
σίζουσα άρουρα. Ρήτορας μεταξύ τών ρητόρων καί φιλόσοφος μεταξύ τών φιλο
σόφων, πολλούς ύπεραίρει. Ή πυκνότερη γνώση του, ώς ήδύμολπο περιήχημα, 
μεγαλουργεί καί άρδεύει τήν πνευματική ενδεια τής εποχής μας. Δέν «σοφιστομα- 
νεϊ, ώς οί πλείστοι καί οί άφρονέστεροι, οίτινες μάλλον ούρανώ πέμπουσι κόνιν», 
κατά τόν Γρηγόριο Θεολόγο. 'O λόγος του κομψός καί δωρικός. Φιλοσοφώντας, 
θεολογεί καί θεολογώντας, φιλοσοφεί, καί «δΓ άμφοτέρων εύδόκιμος ύπάρχει». 
Τήν προφορική ιστορία θηρεύει, αξιολογεί καί έπιυφελώς παραθέτει. ’Επιστατεί 
τοϋ ποιητικού λόγου καί τών ποιημάτων τούς στίχους νομοθετεί. «Βλέπουν τόν 
ούρανό, Οσοι τρώνε αδιάλειπτα τά σύννεφα», στιχουργεΐ. «Λύσε τά δεσμά, Χριστέ, 
καί χάρισε τόν κόσμο στούς δικαιούχους», απαγγέλλει. «Αφήστε μας νά δοΰμε τή 
γή τών πατέρων μας. Μέ τήν ικμάδα τοϋ γένους στό σώμα, αποτάσσουμε υλη καί 
γεγονότα», ψέλνει θρηνητικά ώς άλλος εθνικός ’Ιερεμίας. Καί, άναμιμνησκόμενος
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τίς Βάκχες του Πενθέα, μονολογεί: «Ίον είδα πού μέ είδε», γιά νά διατρανώσει θε- 
ολογικά τό φοβερό τής θείας οπτασίας.

Προσωπικά εχω τή χαρά καί τήν εμπειρία τής συνομιλίας καί τής συνεργα
σίας μαζί του. Άποτιμώντας καί αναγνωρίζοντας τό πολυτάλαντο τοϋ προσώπου 
του καί τό διαχρονικό καί οικουμενικό τής συγκομιδής του, του άνέθεσα καί €ξε- 
πόνησε, μεταξύ άλλων, καί τρίτομη μονογραφία σχετικά μέ τή Συμβολή τής Ίεράς 
Μονής μας στόν απελευθερωτικό Αγώνα τοϋ 1955-59, καί τή συμβολή τής γενέτει
ράς μου Κρήτου Μαρόττου στόν ίδιο Αγώνα. Παράλληλα, δέν δίστασα νά τόν συν
δράμω μεγάλως στήν έκδοση τών έργων του.

Ό Κλεΐτος ’Ιωαννίδης, ταυτισμένος μέ τόν «έρωτα τής παιδεύσεως», κοσμεί 
τήν Κύπρο καί τόν Ελληνισμό. Γι’ αύτό καί δίκαια τιμήθηκε πρόσφατα άπό τό 
Τμήμα Κλασικών Σπουδών καί Φιλοσοφίας τοϋ Πανεπιστημίου Κύπρου.

Περαίνοντας τή σύντομη αύτή προσλαλιά μου, ολόθυμα συγχαίρω τόν 
Κλεΐτο Ίωαννίδη, εύχόμενος νά τοϋ παρέχει ό Θεός δυνάμεις, ώστε νά «ύποστήσρ 
περαιτέρω έντειχεΐς χρυσέας θαλάμους» τοϋ πνεύματος, κατά τόν Πίνδαρο, καί νά 
άποτελέσει τό έξεμπλάριο καί τή ζωογόνο φύτρα, προκειμένου νά ύπάρξουν ανα- 
βλαστήματα, προπάντων, μεταξύ τών επιγενεστέρων.

Προφορική Ομιλία του Ακαδημαϊκού, Καθηγητή 

Ευάγγελου Μουτσόπουλου

Πανιερότατε Άγιε Κύκκου και Τηλλυρίας

Αξιότιμοι επίσημοι

Έντιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι

Είμαι ευτυχής που λαμβάνω τον λόγο στη σύναξη αυτή. Είμαι ευτυχής διότι θα 
προσφωνήσω τον αγαπητό μου συνάδελφο Κλείτο Ιωαννίδη, με τον οποίο με συνδέει 
συνοδοιπορία με ολίγα έτη διαφοράς, διότι αμφότεροι ενεμπνεύσθημεν από το θέμα 
της μουσικής στο έργο του Πλάτωνος.

Εγώ προσωπικούς εμυήθην εις το μυστήριο της μουσουργίας εις ηλικία έξι ετών. 
Την ίδια χρονιά είχα την ενόραση της καιρικότητος. Φιλοσοφία και μουσουργία 
απησχόλησαν όλη μου τη μέχρι τώρα ζωή. Ο Κλείτος Ιωαννίδης μού είπε ότι εδιά- 
βασε το δικό μου βιβλίο, αλλά, ο ίδιος είναι συγγραφεύς ενός πολύ ωραίου βιβλίου. 
Έτσι, λοιπόν, η συνοδοιπορία μας άρχισε στις δεκαετίες που ήμουν στο Παρίσι, τη 
δεκαετία του ’50, κι ο ίδιος μερικά έτη αργότερα, αλλά συνοδοιπορήσαμε και από 
ό,τι γνωρίζω, έχοντας διαβάσει και το δικό του βιβλίο για τον Φιλόσοφο και τον 
Μουσικό κατά Πλάτωνα έχουμε πέσει στα ίδια συμπεράσματα, φωτίζοντας ο κα
θένας μας, κάποιες πτυχές πάρα πολύ ιδιαίτερες.

Σήμερα, θέλοντας να επαινέσω τη δουλειά που έκανε, είχα ετοιμάσει ένα απάν
θισμα των ιδικών μου απόψεων, αλλ’ επειδή είμαι υποχρεωμένος αυτή τη στιγμή να 
ομιλήσω όχι εμπρός σ’ ένα κάπως υψηλότερο τραπέζι από αυτό, το οποίο ευρίσκεται 
κάτω από την έδρα αυτή, δεν θα σας απασχολήσου με το απάνθισμα των θεωριών 
μου. Απλώς θα μεταβώ απ’ ευθείας εις την μεγάλη προσφορά του Κλείτου Ιωαν
νίδη.

Αγαπητέ συνοδοιπόρε, θέλω να σας προσφέρω αυτή την στιγμή ένα δώρο, το 
οποίο σας εκόμισα από την Αθήνα και να σας το παραδώσω ιδιοχείρως, εάν επι
τρέπεται. Αυτό είναι το βιβλίο μου «Η Μουσική στην Φιλοσοφία του Πρόκλου». 
Νά ’στε καλά.

Τι έχει κανείς να πει για τον Κλείτο Ιυ^αννίδη και την προσφορά του στα κυ
πριακά, αλλά και στα ελληνικά και στα παγκόσμια γράμματα; Πρώτον, θα ανα
φερθώ εις ό,τι προηγουμένως εχαρακτηρίσθη ως Προφορική Ιστορία. Ο Κλείτος 
Ιωαννίδης είναι ο σύγχρονός μας Ηρόδοτος. Ο Ηρόδοτος τι έκανε; Εμάζεψε από 
όλο τον τότε γνωστό κόσμο, στα εννέα βιβλία των ιστοριών του, τις προφορικές 
αφηγήσεις των λαών, τους οποίους είτε επεσκέφθη είτε για τους οποίους είχε ακού
σει. Και μάλιστα με τρόπο κριτικό.
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Τι έκανε ο Κλείτος Ιωαννίδης; Καταγόμενος από την περιφέρεια του όρους Τρό- 
οδος άκουγε από μικρό παιδί τους συγχωριανούς του, στο καφενείο του πατέρα του, 
να διηγούνται ο καθένας τη ζωή του και τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες είχαν 
βιώσει την προσωπική τους ιστορία.

Το ίδιο έκανε και ο Ηρόδοτος με κρίση, με κριτική έξαρση και βέβαια είναι αξιο
θαύμαστος ο τρόπος αυτός της κριτικής διαγραφής των προσωπικών μηνυμάτων. 
Βεβαίως, ο Ηρόδοτος, και με συγχωρείτε για το περιστατικό που θα αναφέρω, γρά
φει ότι παρ’ Αιγυπτίοις οι άνδρες ουρεύουσι καθήμενοι ενώ αι γυναίκες όρθιαι. Βε
βαίως, αυτό το τονίζω, για να πω ότι ο Ηρόδοτος, καμιά φορά, παρεκκλίνει από την 
ορθότητα όχι του λόγου αλλά της κρίσεως.

Κατά τα άλλα, ο κριτικός έλεγχος στον οποίο ο Κλείτος Ιωαννίδης έχει υποβάλει 
τις εξιστορήσεις όχι μόνο των συγχωριανών, αλλά και πολλών άλλων μαρτύρων του 
ιστορικού γίγνεσθαι είναι αξιοθαύμαστος.

Να ομιλήσω για τον Αγώνα της ΕΟΚΑ;

Να ομιλήσω για τη συμβολή της Μονής Κύκκου κατά τα έτη ’55 - ’59;

Να ομιλήσω για τον σημερινό ξενοδόχο της Αγίας Νάπας, ο οποίος εξιστόρησε 
με το νι και με το σίγμα την ιδική του δράση;

Να ομιλήσω για τον Αγιο Πορφύριο;

Να ομιλήσω για τους Οσίους, οι οποίοι διανθίζουν τους πολλούς τόμους, με τους 
οποίους εξιστορεί διορθοδόξως ο Κλείτος Ιωαννίδης την παρουσία του Θεού μέσα 
στον άνθρωπο;

Ολα αυτά είναι δεδομένα, τα οποία μαστίζουν την προσοχή μας και μας αφήνει 
άφωνους ο τρόπος εξιστορήσεως. Είναι σαφώς όχι μόνο ιστορικός αλλά και διεισ
δυτικός στην ψυχή μας και μάλιστα είναι ποιητικός. Ο Κλείτος Ιωαννίδης, συν τοις 
άλλοις, είναι και λαμπρός ποιητής. Υπήρξα κι εγώ στα νιάτα μου συγγραφεύς, στι- 
χουργός, αλλά εκείνο το οποίο προέχει είναι το να είσαι μύστης της ποιήσεως. Και 
ορθώς ο Αγιος Κύκκου και Τηλλυρίας μάς είπε πριν ότι η ποίηση του Κλείτου Ιωαν- 
νίδη είναι εξουθενωτική ανάσα.

Συνέβη ήδη χθες να έχουμε δύο συνομιλίες, κατά τις οποίες μου απεκάλυψε το 
υπερεγώ του, το οποίο διαμορφώθηκε δια της ποιήσεως. Η μουσουργική μου δρα- 
στηριότης μού επιτρέπει να το νιώθω και να το νιώθω εις βάθος. Γι’ αυτό, παραι
τούμαι του λόγου, για να σας απαριθμήσω μερικές γνώμες μου για το συνοδοιπορικό 
μας περί του Πλάτωνος και της Μουσικής και θέλω να καταλήξω λέγοντας ότι ο 
Κλείτος Ιωαννίδης, είναι, παραμένει και θα παραμένει εσαεί κορυφαίος μεταξύ κο
ρυφαίων του κυπριακού ουρανού.

Αγαπημένε μου φίλε, να είστε καλά και να σας καμαρώνομε πάντοτε.

Σας ευχαριστώ

Χαιρετισμός του συγγραφέως Πάνου Ιωαννίδη, Προέδρου 
του Κυπριακού Κέντρου της Διεθνούς Ένωσης Συγγραφέων PEN

Ο Κλείτος έγραψε και γράφει ποίηση. Έγραψε και γράφει επιστημονικές και φι
λοσοφικές μελέτες. Έγραψε την Ιστορία της Νεότερης Κυπριακής Λογοτεχνίας και 
την Ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου, καθώς και δεκάδες μονογραφίες με θεμα
τογραφία που σου κόβεται η ανάσα και μόνο τους τίτλους να διαβάσεις. Έγραψε 
θεολογικά, φιλοσοφικά, κριτικά και άλλα δοκίμια. Έκανε μεταφράσεις. Δραστη
ριοποιήθηκε σε πάμπολλες σημαντικές πολιτιστικές οργανώσεις, οργάνωσε κι έλαβε 
ενεργό ρόλο σε συνέδρια εδώ και στο εξωτερικό.

Σήμερα δεν θα μιλήσω για ολ’ αυτά, ο χρόνος που έχω στη διάθεσή μου δεν μου 
το επιτρέπει. Θα επικεντρωθώ σε ένα και μόνο τομέα της ερευνητικής και συγγρα
φικής προσφοράς του, με την μακρόχρονη ενασχόλησή του με την Προφορική Ιστο
ρία, με την οποία ενεργά αναμεμιγμένος ήμουνα για πολλά χρόνια κι εγώ ως 
επιμελητής και εκδότης μιας σειράς βιβλίων του.

Η συμπόρευσή μου με τον Κλείτο στον τομέα αυτό άρχισε όταν ήμουνα διευθυντής 
Ραδιοφώνου στο ΡΙΚ. Έν έτει 1979, ο Κλείτος, γυρίζοντας στο νησί από τις σπουδές 
του στη Γαλλία, μου πρότεινε την ένταξη μιας εκπομπής με τίτλο «Ραδιοσκόπιο». Ανά
λογη εκπομπή, μου είπε, παρακολουθούσε στη Γαλλία, με παρουσιαστή τον Ζιακ Σιαν- 
σέλ, προσωπικότητα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας. Με τη γνωστή του ευφράδεια και 
πειστικότητα, ανέπτυξε την ιδέα.: «Θα φτιάξουμε ένα τεράστιο ψηφιδωτά, με μαρτυ
ρίες επώνυμων και ανώνυμων, απ’ όλους τους τομείς και τα κοινωνικά στρώματα, προ
σωπικοτήτων από την Κύπρο, την Ελλάδα, τον κόσμο. Οσους αξιόλογους ανθρώπους 
περνούν από την Κύπρο και μιλούν Ελληνικά, θα τους φιλοξενούμε. Θα στρώσουμε 
ένα πολύτιμο χαλί προσωπικών μαρτυριών, πληροφοριών και γνώσεων, χάριν των 
τωρινών και μελλοντικών ακροατών της ραδιοφωνίας μας».

Όπως τέθηκε το θέμα, ποιος μπορούσε να μη συμφωνήσει; Δώσαμε τα χέρια κι 
η εκπομπή «Ραδιοσκόπιο» γεννήθηκε. Αρχισε να μεταδίδεται επί εβδομαδιαίας βά- 
σεως το 1979 και κράτησε μέχρι το 1996, 17 συναπτά έτη. Από το «Ραδιοσκόπιο» 
παρήλασαν 600 τόσες προσωπικότητες, προσωπικότητες απ’ όλους τους τομείς της 
ανθρώπινης δραστηριότητας, δημοσιογράφοι, συνδικαλιστές, λογοτέχνες, μουσικοί, 
εικαστικοί, εκπαιδευτικοί, ανάμεσά τους κι ο διακεκριμένος αποψινός μας ομιλητής. 
Κατεγράφησαν εμπειρίες μοναδικές και πολυσήμαντες. Σηκώθηκε το πέπλο και απο
καλύφθηκαν φωτεινές, μα και γκρίζες πτυχές της ιστορίας του τόπου μας, αλλά και 
του καθόλου Ελληνισμού, άγνωστες μέχρι τότε. Φωτίστηκαν με κριτική διάθεση ή 
χιούμορ γεγονότα ξεχασμένα, πλείστα όσα ενδιαφέροντα παραλειπόμενα. Μ’ άλλα 
λόγια το «Ραδιοσκόπιο» έγινε αυτό, που εξαρχής στοχεύσαμε, ένα θησαυροφυλάκιο, 
πρώτη ύλη και έναυσμα, για να ξαναγραφτούν κάτω από το νέο φως κάποια κεφά
λαια ή υποσημειώσεις στην ιστορία των τελευταίων ογδόντα-εκατόν χρόνων του 
τόπου μας.
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Στην έντυπη μορφή του Ραδιοσκοπίου φτάσαμε το 2000, όταν εγώ είχα συντα- 
ξιοδοτηθεί και δημιουργήσει τον δικό μου Εκδοτικό Οίκο. Με εισήγηση του Κλείτου 
και πάλι αποφασίσαμε να εκτυπώσουμε τις εκατοντάδες συνεντεύξεις του προγράμ
ματος. Εξασφαλίσαμε τα πνευματικά δικαιώματα από το ΡΙΚ, επιστρατεύσαμε ένα 
μεγάλο επιτελείο συνεργατών, που ανέλαβε τις απομαγνητοφωνήσεις, τη μετατροπή 
του προφορικού λόγου σε γραπτό, τη απάλυνση ή παράφραση σκληρών διαλεκτικών 
στοιχείων, την πληκτρολόγηση κι όλα τα γνωστά εκδοτικά.

Ο πρώτος τόμος κυκλοφόρησε το 2001. Την επόμενη χρονιά κυκλοφόρησε ο δεύ
τερος και στα χρόνια που ακολούθησαν παραδώσαμε στην κυκλοφορία άλλους έξι. 
Συνολικά δυόμιση χιλιάδες σελίδες Προφορικής Ιστορίας.

Βασικοί χορηγοί μας οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπ. Π.Π. και η Ιερά Μονή 
Κύκκου και πιο συγκεκριμένα ο φωτισμένος Ηγούμενός της και νυν Επίσκοπος Κύκ- 
κου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος. Χορηγίες λάβαμε, επίσης, από την Τράπεζα Κύ
πρου, τον ΘΟΚ, το Κυπριακό ΠΕΝ, το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης, την Ιερά 
Αρχιεπισκοπή.

Παράλληλα με την επεξεργασία της σειράς αυτής, σε στενή συνεργασία με τον 
Κλείτο, εκδώσαμε ένα δίτομο μνημειώδες έργο 800 σελίδων Προφορικής Ιστορίας, 
αφιερωμένο στον ήρωα Κυριάκο Μάτση. Να προσθέσω, ακόμα, πως με την ευκαι
ρία των 50χρονων του Αγώνα, το 2005 οι δύο τελευταίοι τόμοι της σειράς «Πρόσωπα 
και Ιδέες» φιλοξένησαν εκτενή αφιερώματα στον Αγώνα και στους αγίους του 
Έθνους, όπως αποκαλεί ο Κλείτος τους αγωνιστές.

Αλλοι τόμοι Προφορικής Ιστορίας, που εξέδωσε ο Κλείτος και δεν ανήκουν στη 
σειρά «Πρόσωπα και Ιδέες», είναι τα βιβλία Η συμβολή της Κρήτου Μαρόττου στον 
Αγώνα, το τρίτομο έργο Η συμβολή της I. Μονής Κύκκου στον απελευθερωτικό 
Αγώνα του 55-59, δύο τόμοι αφιερωμένοι στον ήρωα Μάρκο Δράκο.

Ιδιαίτερα σημαντικά είναι και τα βιβλία Προφορικής Ιστορίας, που έγραψε ο 
Κλείτος με θρησκευτικό περιεχόμενο. Όπως γράφει και ο μελετητής του έργου του 
Δρ. Ιωάννης Σ. Χριστοδούλου «είναι τόσο στέρεα η κατάρτιση του Κλείτου Ιωαν- 
νίδη σε κείμενα και ιδέες του Χριστιανισμού, που ό,τι έγραψε για και με τους Γέ
ροντες με τους οποίους ασχολήθηκε, δεν έχει μόνο αξία καταγραφής προσωπικών 
αφηγήσεων αξιόλογων ασκητών, αλλά αξία καταγραφής της θρησκευτικής στοχα
στικής εμπειρίας».

Αναφερόμενος στο ερευνητικό και συγγραφικό του έργο στον τομέα της Προ
φορικής Ιστορίας και συγκεκριμένα στα βιβλία του τα αφιερωμένα στον Αγώνα και 
την Ορθοδοξία, ο Κλείτος σημειώνει:

«Στη ζωή μου αγάπησα δύο τύπους ανθρώπου: τον άγιο και τον ήρωα. Ο λόγος 
είναι απλός. Και οι δύο φτάνουν στο πνευματικό και ψυχικό τους ύψος και μεγαλείο, 
επειδή εκφράζουν την υπέρβαση... Ο άγιος είναι ο ήρωας της Εκκλησίας και ο 
ήρωας ο άγιος του έθνους».

Αγαπητές κυρίες και κύριοι. Αν μου εζητείτο να συνοψίσω σε μια πρόταση τι 
πήρα και τι κέρδισα τα τελευταία 35 χρόνια, διαβάζοντας και εκδίδοντας τα βιβλία 
Προφορικής Ιστορίας του Κλείτου Ιωαννίδη, θα επαναλάμβανα μια γραμμούλα, εμ
πνευσμένη από τα πιο πάνω, μια γραμμούλα που πρόταξα σαν αφιέρωμα στο θεα
τρικό μου Συλλειτουργό για τον Κυριάκο Μάτση: «Τα βιβλία του Κλείτου μ’ έχουν 
πείσει πως οι ήρωες και οι άγιοι είναι όψεις του ιδίου ουράνιου νομίσματος».

Του νομίσματος που λαμποκοπάει μέσα στα έργα του εκλεκτού συνεργάτη και 
φίλου Κλείτου και το χαιρόμαστε όλοι.
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Αντιφώνηση Κλείτου Ιωαννίδη

Πανιερότατε Άγιε Κύκκου και Τηλλυρίας

Σεβαστέ μου Γέροντα και αγαπημένε μου φίλε

Πανοσιολογιώτατε Πατέρα Αδαμάντιε

Κύριε Ακαδημαϊκέ, σεβαστέ μου Καθηγητά και Δάσκαλε

Κύριε βουλευτά, πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κόμματος

Πρώην υπουργοί, φίλοι μου καλοί, αγαπητοί αγωνιστές του ’55 - ’59

Αγαπητή μου Αγγελική Ταϊφάκου

Αγαπητέ μου υιέ και αγαπητή μου αδελφή

Κυρίες και κύριοι,

Ήδη ο Άγιος Κύκκου αναφέρθηκε στην εκ μητρός ορφανία μου. Σήμερα, 22 
Μαρτίου, πριν 67 χρόνια πέθανε η μητέρα μου. Αυτή τη συνάντηση δεν την καθο
ρίσαμε εμείς, την καθόρισε ο κύριος Καθηγητής εξ Αθηνών χωρίς να γνωρίζει τί
ποτε. Και έτσι πραγματώθηκε μια όψη της καιρικής φιλοσοφίας, την οποία 
υπηρέτησε και υπηρετεί πολλά χρόνια τώρα.

Η ζωή μου ξεκίνησε με τον θάνατο και επορεύθη, ως Μελέτη Θανάτου, που είναι 
ο ορισμός της φιλοσοφίας στον Φαίδωνα, στα δώματα της αλήθειας εκείνα, τα οποία 
δεν γνωρίζουν ούτε αρχή ούτε τέλος, δηλαδή, την αιωνιότητα. Μία και μοναδική 
ήταν η έγνοια της ζωής μου, το αιώνιο. Όλα τα άλλα παρέρχονται. Ήδη ο σημερινός 
θάνατος ενός αγαπημένου μου φίλου, του Τάσου Μητσόπουλου, επικυρώνει αυτό 
το γεγονός. Ολοι είμαστε πάροικοι και παρεπίδημοι σ’ αυτό τον κόσμο. Και το ζη
τούμενο είναι πώς θα εξέλθουμε από τη χρονικότητα, για να μπούμε στην αιωνιό
τητα. Διαφορετικά, όλα τα άλλα είναι μάταια και ψευδή.

Ζούμε στην εποχή του άφρονος πλουσίου, στο εν ταύτη τη νυκτί τίνι έσται; Και 
όταν ο Κύριος επεσκέφθη τη χώρα των Γεργεσηνών ή Γαδαρηνών Του είπαν, επειδή 
έστειλε τους δαίμονες στους χοίρους και έπεσαν στους γκρεμούς, να φύγει. Και ο 
Θεός έφυγε. Να σε επισκεφθεί ο Θεός και σύ να Τον διώχνεις, γιατί θέλεις να τρως 
χοίρους και σκουπίδια χοίρων. Αυτή είναι η σημερινή ανθρωπότητα. Τρέφεται με 
κεράτια των χοίρων, όπως ο άσωτος υιός, ο οποίος σε κάποια στιγμή γνώρισε εαυ
τόν, έφτασε στην αυτογνωσία, και ζήτησε να επιστρέψει στην πατρική εστία. Όπως, 
κύριε Καθηγητά, ζήτησε ο Πλωτίνος να επιστρέψει στο Εν, εκ του οποίου εξήλθε. 
Και αυτή είναι η πορεία της φιλοσοφίας. Μιμούμενος τον Πλάτωνα της Πολιτείας 
«ψυχής περιαγωγή εκ νυκτερινής ημέρας εις αληθινήν, του όντος επάνοδος», αυτή 
ήταν για μένα η αληθινή φιλοσοφία.

Η οντολογική επάνοδος υπήρξε το ζητούμενο ολόκληρης της ζωής μου. Οταν 
στα 18 μου χρόνια μελέτησα τον Φαιδρό, είχα βρει ότι τα χαμένα τους φτερά βρί
σκουν τέσσερα είδη ψυχών. Του φιλοσόφου, του φιλοκάλου, του μουσικού και του 
ερωτικού. Και όταν μελέτησα την πρώτη αυτή ιεραρχία ψυχών, είπα, αυτός θα είναι 
ο δρόμος μου. Και δεν έκανα τίποτε άλλο από το να αναζητώ τη σοφία της φιλοσο
φίας, την ομορφιά, που είναι, όπως λέει χαρακτηριστικά ο άγιος Κύκκου, το εκμα
γείο, το ένδυμα του Θεού, τη μουσική, τις Μούσες, δηλαδή, τις εμπνεύστριες του 
πολιτισμού και τον έρωτα, που είναι η ορμή προς αθανασία, όπως το λέει το Πλα
τωνικό Συμπόσιο.

Και όλα αυτά, στην περίπτωσή μου ήθελα να γίνουν ποίηση. Φεύγω από τον Πλά
τωνα, στο κεφάλαιο αυτό της ποίησης, και πηγαίνω προς τον Αριστοτέλη, ο οποίος 
δικαίωσε την ποίηση. Δικαίωσε την ποίηση μέσω της αρχαίας τραγωδίας. Του δευ
τέρου μεγάλου ποταμού του αρχαίου Λόγου. Από τη μία έχουμε τον φιλοσοφικό 
Λόγο και από την άλλη έχουμε τον τραγικό Λόγο. Και ο Αριστοτέλης με το «οία 
αν γένοιτο» και το «καθόλου», το φιλοσοφικότερο της ιστορίας, την ποίηση, δι
καίωσε την τελευταία, δίνοντάς της τη δυνατότητα να κινηθεί μεταξύ ουρανού και 
γης, ορατών τε και αοράτων.

Όλα όσα έγραψα, μελέτησα και ανεζήτησα, όπως λέει ο Καβάφης, μόρφωσαν 
και μορφώνουν τις βουλές της ποιήσεώς μου. Το απόσταγμά μου, δεν είναι τα λου
λούδια που μάζεψα, είναι το άρωμα των λουλουδιών. Κι εκείνο που μ’ ενδιαφέρει 
στον ποιητικό λόγο είναι να βρίσκω κάθε φορά το άρωμα των λουλουδιών, δηλαδή, 
τη θεία χάρη, τη λεπτή αύρα, τη δρόσο αερμών. Γιατί, χωρίς τη θεία επενέργεια, την 
άκτιστη ενέργεια του Θεού, δεν θα υπήρχε πολιτισμός. Το Άγιο Πνεύμα, ο Παρά
κλητος είναι η πηγή του Πολιτισμού, κάτι που δεν κατάλαβαν οι Προτεστάντες και 
κάτι που δεν κατάλαβε ο αποϊερωμένος κόσμος της Δύσεως, ο οποίος, από την Ανα
γέννηση και εντεύθεν, καταστρέφει τον πάντα πλήρη θεών πλανήτη μας, όπως τον 
ήθελε ο Θαλής ο Μιλήσιος.

Η ποίηση έχει αποστολή την ιέρωση του κόσμου. Οι κακοί διαχειριστές της ύλης 
του πλανήτη αποϊερώνουν τον κόσμο και αγωνίζονται να εξανδραποδίσουν ανθρώ
πους και λαούς και το αισχρό σύστημα του καπιταλισμού, δυστυχώς, μας οδήγησε 
στο να καταναλίσκουμε τα κεράτια των χοίρων!

Ωστόσο, εμείς είμαστε εδώ, εν τω κόσμω, αλλ’ ουχί εκ του κόσμου, με σκοπό να 
δώσουμε μαρτυρία της αλήθειας και ας είμαστε επικίνδυνοι, όπως λέγει ο Σάρτρ, γι’ 
αυτούς τους κυρίους, οι οποίοι ενοχλούνται από την παρουσία του ποιητικού λόγου, 
ο οποίος, είναι πάντοτε επανάσταση.

Μπορεί οι στίχοι να μην ανατρέπουν καθεστώτα, όπως λέγει ο φίλος μου Τίτος 
Πατρίκιος, όμως ανατρέπουν συνειδήσεις κι εφ’ όσον ανατρέπουν συνειδήσεις, ανα
τρέπονται οι κοινωνίες και ανατρέπεται αυτό τούτο το σώμα του πλανήτου. Η νίκη 
ανήκει στο μεγαλύτερο ποιητή όλων των αιώνων, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. 
Πιστεύω ότι η ποίηση είναι η Καινή Διαθήκη στο διηνεκές και για να κατανοήσεις
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τον κόσμο και τον ποιητικό λόγο, πρέπει να ανεβείς μία-μία τις κλίμακες του Σταυ
ρού. Και από το ύψος του Σταυρού να δεις τον κόσμο. Διαφορετικά, θα μείνεις στην 
άλλη πλευρά, εκτός νυμφώνος. Ο νυμφών είναι παραδόξως το αίμα του Σταυρού, η 
δόξα του Κυρίου, η δόξα του Σταυρού Του, οι αιμάτινοί του γάμοι. Κι ο ποιητής, 
αν ακολουθήσει αυτό τον δρόμο, πρέπει να είναι έτοιμος για τον θάνατο. Εκεί, στα 
έσχατα όρια του θανάτου, μπορεί να ακούσει ηχηρή τη φωνή της αιωνιότητας. Στα 
σύνορα ακούεις τα υπερβατικά ψελλίσματα.

Όταν ανεβαίνεις τον προσωπικό σου τρίποδα, όπως η Πυθία, και ακούεις τα απ’ 
αλλού φερμένα, δεν κρύβεις, δεν λέγεις, αλλά δίνεις σημεία, «σημαίνεις» λέγει ο Ηρα
κλείτειος λόγος. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι πίστεψαν στο υπέροχο παιγνίδι της ποί
ησης και μέσα από το θέατρο, ειδικά, θεώρησαν τον κόσμο, στη μαγική σχέση 
σκηνής και πλατείας. Επί της θεατρικής σκηνής παρουσιάστηκε ο θάνατος και επί 
της σκηνής της Εκκλησίας ο Θεάνθρωπος πάσχει και συμπάσχει με τον κόσμο, για 
να τον οδηγήσει στην Ανάσταση.

Η ποίηση είναι Σταυρός αλλά και Ανάσταση και διαρκής Ανάληψη. Εκείνος, 
που δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, δεν μπορεί να καταλάβει το μυστήριο του ποιητι
κού λόγου.

Ψες, έλεγα στον αγαπητό μου Δάσκαλο, Καθηγητή και Ακαδημαϊκό κύριο Ευάγ
γελο Μουτσόπουλο, πως ο μεγάλος Γάλλος ποιητής του 19ου αιώνα Κάρολος 
Μπωντλαίρ έλεγε: στο βάθος του αγνώστου, για να βρεις το καινούργιο. Η ζωή 
μου στάθηκε μια διαρκής αναμέτρηση με το άγνωστο, με το ακατάληπτο του Θεού. 
Η αναμέτρηση αυτή με το ακατάληπτο της Θεότητας και το άπειρο της Θεότητας 
είναι εκείνο που έδωσε τη δημιουργία, αλλά και το καινούργιο, τις νέες σχέσεις προς 
τα πράγματα. Τα πράγματα είναι τα ίδια, δέκα, δεκαπέντε, η αδικία, ο θάνατος, ο 
έρωτας, η βία, η φάρμα των θηρίων μέσα στην οποία ζούμε, κινούμαστε και υπάρ
χουμε. Στην τέχνη βρίσκεις τα εκφραστικά μέσα, για να μιλήσεις κατά ένα μοναδικό 
τρόπο. Κι όταν είσαι αληθινός ποιητής - και είναι αυτό που σε διαφοροποιεί από 
τους υπόλοιπους - κατορθώνεις να βρεις τον μοναδικό και τον ανεπανάληπτο λόγο. 
ΚΓ αυτό είναι το ζητούμενο στη δημιουργία.

Ξεκίνησα με τον θάνατο. Το πρόβλημα είναι να καταφέρεις να κλέψεις κάτι από 
τον θάνατο. Τούτο κατορθώνεται από τους αγωνιστές του πνεύματος, τους αγωνι
στές της πατρίδος, τους αγωνιστές της Εκκλησίας. Όλοι αυτοί, είναι και χαλαστές 
και δημιουργοί ταυτόχρονα. Αγωνίστηκα μια ολόκληρη ζωή να μηδενίσω τον εαυτό 
μου, να αποσβέσω το εγώ μου και να επιτύχω την αφαίρεση. Ο μηδενισμός σού δίνει 
το καθαρό τετράδιο, η αφαίρεση σου δίνει την ελευθερία. Και η ποίηση θέλει αυτές 
τις δύο προϋποθέσεις: να μπορείς να μηδενίζεις. Είναι και Μηδέν, λέγει ο Σαρτρ. 
Να πηγαίνεις στο Είναι και να αφαιρείς, ώστε να λάμψει στο τέλος, κατά τον Πλω- 
τίνο, η αγλαΐα τού μέσα αγάλματος, της ψυχής και του πνεύματος. Και όπως το 
έλεγε ο Ρεμπώ, ο μεγάλος Γάλλος ποιητής του 19ου αιώνα που επεσκέφθη την 
Κύπρο το 1878, «αναχώρηση μέσα στον έρωτα και τους νέους θορύβους». Οι νέοι 
θόρυβοι εδώ είναι η δημιουργία. Κι ο έρωτας κατέχει τα καύσιμα, με τα οποία θα 

προχωρήσεις, παίρνοντας τον προσωπικό σου πύραυλο προς τον ουρανό.

Ο ποιητής μοιάζει με σαμάνα. Οι σαμάνες στην αρχαία Ελλάδα, Ζάλμοξις, Αρι- 
στέας, Αβαρις, Πυθαγόρας, Ορφέας, οι θείοι άνδρες στους οποίους αναφέρεται ο 
Σοφοκλής στην Ηλέκτρα του τον πέμπτο αιώνα, μπορούσαν να ταξιδεύουν στον 
ουρανό, αλλά και να κατεβαίνουν μέχρι τον Αδη. Ο αληθινός ποιητής κατεβαίνει 
στον Αδη, όπως ο Ορφέας, ο Οδυσσέας, ο Κύριος ημιόν Ιησούς Χριστός. Η εις 
Αδου κάθοδος είναι επώδυνη, στον Άδη κατέβηκε ο Σωκράτης, πίνοντας το κώνειο. 
Προσωπικά, πιστεύω, ότι όσο περισσότερο κώνειο πιεις, τόσο περισσότερο Θεό θα 
κομίσεις στον κόσμο, για να διαλυθούν τα σκοτάδια και να διαλυθεί η πλάνη του 
κόσμου τούτου.

Ευχαριστώ βαθύτατα τον άγιο Κύκκου για την αποψινή νύκτα, ευχαριστώ βα
θύτατα τη Διεθνή Ένωση Συγγραφέων, το Κυπριακό ΠΕΝ, τον Ακαδημαϊκό Κα- 
θηγητή, πρώην πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών κύριο Ευάγγελο Μουτσόπουλο 
που, παρά τις δυσκολίες, με τίμησε απόψε. Ευχαριστώ όλους εσάς, ήρωες του ’55 - 
'59 και αγαπημένους φίλους, αδελφές του Μάρκου Δράκου, του μεγάλου ήρωα, ο 
οποίος με ενέπνευσε από τα νεανικά μου χρόνια και τον οποίο αγάπησα, όπως όλους 
τους ήρωες και όλους εκείνους τους αγωνιστές, που βρέθηκαν στα έσχατα όρια και 
στα σύνορα των πραγμάτων και μπόρεσαν να γνωρίσουν την αστραπή της ελευθε
ρίας. Κι όπως λέει ο ποιητής «ό,τι συλλάβεις μες στην αστραπή μένει καθαρό στον 
αιώνα». Η προσφορά, η θυσία, η αυταπάρνησή τους, όπως των αγίων της Εκκλη
σίας που μαρτύρησαν υπέρ Χριστού, θα παραμείνει, κατά το Θουκυδίδειο, κτήμα 
εσαεί. Ναι, έχει δίκιο ο φίλτατος Καθηγητής, που με αποκαλεί Ηροδότειο! Αγά
πησα με πάθος τον Ηρόδοτο, γιατί ο Ηρόδοτος δεν ήταν ο στεγνός επιστήμονας που 
παρέθεσε γεγονότα από αρχεία και εφημερίδες της εποχής! Έτσι, δυστυχώς, κατα
γράφεται η ιστορική έρευνα. Θέλησα να γνωρίσω τον ψυχισμό των ανθρώπων, που 
πρωταγωνίστησαν στα γεγονότα, γι’ αυτό και έμαθα πολλά μέσα από τους διαλό
γους αυτούς. Η γνώση, δεν έρχεται μόνο από την ανάγνωση κειμένων και βιβλίων, 
έρχεται κι από τον πνευματικό και ψυχικό διάλογο με πολλούς ανθρώπους κι αυτό 
προσπάθησα να κάνω: να μάθω από την εμπειρία και τη σοφία πολλών ανθρώπων.

Όταν μου απεκάλυψαν οι αδελφές του ήρωα Μάρκου Δράκου το γεγονός ότι ο 
Μάρκος, ένα Σάββατο που πήγε πίσω στη Λεύκα, στο χωριό τους, κι έμαθε η μητέρα 
τους ότι μπήκε στον Αγώνα, γονάτισε μπροστά του και του λέει: «Μάρκο μου, θα 
μπεις στη φωτιά για τον καθένα;» Και της απαντά: «Ναι μητέρα, για τον κάθε ένα». 
Σε τι διαφέρει από το εμείς του Μακρυγιάννη; Σε τι διαφέρει από το «πάντες αυτο- 
προαιρέτως αποθανούμεν και ου φεισόμεθα της ζωής ημών»; Σε τι διαφέρει από το 
«κοινή γαρ γνώμη» του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου;

Κι ο Αυγουστής Ευσταθίου μού ανέφερε πως είδε τον Γρηγόρη Αυξεντίου, την 
ώρα που άρχισε να καίγεται, να παίρνει μια όψη Αρχαγγέλου και να λέει «πρέπει 
να πεθάνω, πρέπει να πεθάνω, πρέπει να πεθάνω», και ήταν πια αλλού, αυτό τι ση
μαίνει; Σημαίνει ότι έγινε ένα με την ελευθερία, ένα με την ιδέα. Και όπως λέγει ο 
αγαπημένος του κυρίου Καθηγητού και του αγίου Κύκκου και εμού και πολλιύν από
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τον κόσμο και τον ποιητικό λόγο, πρέπει να ανεβείς μία-μία τις κλίμακες του Σταυ
ρού. Και από το ύψος του Σταυρού να δεις τον κόσμο. Διαφορετικά, θα μείνεις στην 
άλλη πλευρά, εκτός νυμφώνος. Ο νυμφών είναι παραδόξως το αίμα του Σταυρού, η 
δόξα του Κυρίου, η δόξα του Σταυρού Του, οι αιμάτινοί του γάμοι. Κι ο ποιητής, 
αν ακολουθήσει αυτό τον δρόμο, πρέπει να είναι έτοιμος για τον θάνατο. Εκεί, στα 
έσχατα όρια του θανάτου, μπορεί να ακούσει ηχηρή τη φωνή της αιωνιότητας. Στα 
σύνορα ακούεις τα υπερβατικά ψελλίσματα.

Όταν ανεβαίνεις τον προσωπικό σου τρίποδα, όπως η Πυθία, και ακούεις τα απ’ 
αλλού φερμένα, δεν κρύβεις, δεν λέγεις, αλλά δίνεις σημεία, «σημαίνεις» λέγει ο Ηρα
κλείτειος λόγος. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι πίστεψαν στο υπέροχο παιγνίδι της ποί
ησης και μέσα από το θέατρο, ειδικά, θεώρησαν τον κόσμο, στη μαγική σχέση 
σκηνής και πλατείας. Επί της θεατρικής σκηνής παρουσιάστηκε ο θάνατος και επί 
της σκηνής της Εκκλησίας ο Θεάνθρωπος πάσχει και συμπάσχει με τον κόσμο, για 
να τον οδηγήσει στην Ανάσταση.

Η ποίηση είναι Σταυρός αλλά και Ανάσταση και διαρκής Ανάληψη. Εκείνος, 
που δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, δεν μπορεί να καταλάβει το μυστήριο του ποιητι
κού λόγου.

Ψες, έλεγα στον αγαπητό μου Δάσκαλο, Καθηγητή και Ακαδημαϊκό κύριο Ευάγ
γελο Μουτσόπουλο, πως ο μεγάλος Γάλλος ποιητής του 19ου αιώνα Κάρολος 
Μπωντλαίρ έλεγε: στο βάθος του αγνώστου, για να βρεις το καινούργιο. Η ζωή 
μου στάθηκε μια διαρκής αναμέτρηση με το άγνωστο, με το ακατάληπτο του Θεού. 
Η αναμέτρηση αυτή με το ακατάληπτο της Θεότητας και το άπειρο της Θεότητας 
είναι εκείνο που έδωσε τη δημιουργία, αλλά και το καινούργιο, τις νέες σχέσεις προς 
τα πράγματα. Τα πράγματα είναι τα ίδια, δέκα, δεκαπέντε, η αδικία, ο θάνατος, ο 
έρωτας, η βία, η φάρμα των θηρίων μέσα στην οποία ζούμε, κινούμαστε και υπάρ
χουμε. Στην τέχνη βρίσκεις τα εκφραστικά μέσα, για να μιλήσεις κατά ένα μοναδικό 
τρόπο. Κι όταν είσαι αληθινός ποιητής - και είναι αυτό που σε διαφοροποιεί από 
τους υπόλοιπους - κατορθώνεις να βρεις τον μοναδικό και τον ανεπανάληπτο λόγο. 
ΚΓ αυτό είναι το ζητούμενο στη δημιουργία.

Ξεκίνησα με τον θάνατο. Το πρόβλημα είναι να καταφέρεις να κλέψεις κάτι από 
τον θάνατο. Τούτο κατορθώνεται από τους αγωνιστές του πνεύματος, τους αγωνι
στές της πατρίδος, τους αγωνιστές της Εκκλησίας. Όλοι αυτοί, είναι και χαλαστές 
και δημιουργοί ταυτόχρονα. Αγωνίστηκα μια ολόκληρη ζωή να μηδενίσω τον εαυτό 
μου, να αποσβέσω το εγώ μου και να επιτύχω την αφαίρεση. Ο μηδενισμός σού δίνει 
το καθαρό τετράδιο, η αφαίρεση σου δίνει την ελευθερία. Και η ποίηση θέλει αυτές 
τις δύο προϋποθέσεις: να μπορείς να μηδενίζεις. Είναι και Μηδέν, λέγει ο Σαρτρ. 
Να πηγαίνεις στο Είναι και να αφαιρείς, ώστε να λάμψει στο τέλος, κατά τον Πλω- 
τίνο, η αγλαΐα τού μέσα αγάλματος, της ψυχής και του πνεύματος. Και όπως το 
έλεγε ο Ρεμπώ, ο μεγάλος Γάλλος ποιητής του 19ου αιώνα που επεσκέφθη την 
Κύπρο το 1878, «αναχώρηση μέσα στον έρωτα και τους νέους θορύβους». Οι νέοι 
θόρυβοι εδώ είναι η δημιουργία. Κι ο έρωτας κατέχει τα καύσιμα, με τα οποία θα 

προχωρήσεις, παίρνοντας τον προσωπικό σου πύραυλο προς τον ουρανό.

Ο ποιητής μοιάζει με σαμάνα. Οι σαμάνες στην αρχαία Ελλάδα, Ζάλμοξις, Αρι- 
στέας, Αβαρις, Πυθαγόρας, Ορφέας, οι θείοι άνδρες στους οποίους αναφέρεται ο 
Σοφοκλής στην Ηλέκτρα του τον πέμπτο αιώνα, μπορούσαν να ταξιδεύουν στον 
ουρανό, αλλά και να κατεβαίνουν μέχρι τον Αδη. Ο αληθινός ποιητής κατεβαίνει 
στον Αδη, όπως ο Ορφέας, ο Οδυσσέας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Η εις 
Αδου κάθοδος είναι επώδυνη, στον Αδη κατέβηκε ο Σωκράτης, πίνοντας το κώνειο. 
Προσωπικά, πιστεύω, ότι όσο περισσότερο κώνειο πιεις, τόσο περισσότερο Θεό θα 
κομίσεις στον κόσμο, για να διαλυθούν τα σκοτάδια και να διαλυθεί η πλάνη του 
κόσμου τούτου.

Ευχαριστώ βαθύτατα τον άγιο Κύκκου για την αποψινή νύκτα, ευχαριστώ βα
θύτατα τη Διεθνή Ένωση Συγγραφέων, το Κυπριακό ΠΕΝ, τον Ακαδημαϊκό Κα- 
θηγητή, πρώην πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών κύριο Ευάγγελο Μουτσόπουλο 
που, παρά τις δυσκολίες, με τίμησε απόψε. Ευχαριστώ όλους εσάς, ήρωες του ’55 - 
'59 και αγαπημένους φίλους, αδελφές του Μάρκου Δράκου, του μεγάλου ήρωα, ο 
οποίος με ενέπνευσε από τα νεανικά μου χρόνια και τον οποίο αγάπησα, όπως όλους 
τους ήρωες και όλους εκείνους τους αγωνιστές, που βρέθηκαν στα έσχατα όρια και 
στα σύνορα των πραγμάτων και μπόρεσαν να γνωρίσουν την αστραπή της ελευθε
ρίας. Κι όπως λέει ο ποιητής «ό,τι συλλάβεις μες στην αστραπή μένει καθαρό στον 
αιώνα». Η προσφορά, η θυσία, η αυταπάρνησή τους, όπως των αγίων της Εκκλη
σίας που μαρτύρησαν υπέρ Χριστού, θα παραμείνει, κατά το Θουκυδίδειο, κτήμα 
εσαεί. Ναι, έχει δίκιο ο φίλτατος Καθηγητής, που με αποκαλεί Ηροδότειο! Αγά
πησα με πάθος τον Ηρόδοτο, γιατί ο Ηρόδοτος δεν ήταν ο στεγνός επιστήμονας που 
παρέθεσε γεγονότα από αρχεία και εφημερίδες της εποχής! Έτσι, δυστυχώς, κατα
γράφεται η ιστορική έρευνα. Θέλησα να γνωρίσω τον ψυχισμό των ανθρώπων, που 
πρωταγωνίστησαν στα γεγονότα, γι’ αυτό και έμαθα πολλά μέσα από τους διαλό
γους αυτούς. Η γνώση, δεν έρχεται μόνο από την ανάγνωση κειμένων και βιβλίων, 
έρχεται κι από τον πνευματικό και ψυχικό διάλογο με πολλούς ανθρώπους κι αυτό 
προσπάθησα να κάνω: να μάθω από την εμπειρία και τη σοφία πολλών ανθρώπων.

Όταν μου απεκάλυψαν οι αδελφές του ήρωα Μάρκου Δράκου το γεγονός ότι ο 
Μάρκος, ένα Σάββατο που πήγε πίσω στη Λεύκα, στο χωριό τους, κι έμαθε η μητέρα 
τους ότι μπήκε στον Αγώνα, γονάτισε μπροστά του και του λέει: «Μάρκο μου, θα 
μπεις στη φωτιά για τον καθένα;» Και της απαντά: «Ναι μητέρα, για τον κάθε ένα». 
Σε τι διαφέρει από το εμείς του Μακρυγιάννη; Σε τι διαφέρει από το «πάντες αυτο- 
προαιρέτως αποθανούμεν και ου φεισόμεθα της ζωής ημών»; Σε τι διαφέρει από το 
«κοινή γαρ γνώμη» του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου;

Κι ο Αυγουστής Ευσταθίου μού ανέφερε πως είδε τον Γρηγόρη Αυξεντίου, την 
ώρα που άρχισε να καίγεται, να παίρνει μια όψη Αρχαγγέλου και να λέει «πρέπει 
να πεθάνω, πρέπει να πεθάνω, πρέπει να πεθάνω», και ήταν πια αλλού, αυτό τι ση
μαίνει; Σημαίνει ότι έγινε ένα με την ελευθερία, ένα με την ιδέα. Και όπως λέγει ο 
αγαπημένος του κυρίου Καθηγητού και του αγίου Κύκκου και εμού και πολλών από
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εσάς, Πλάτων, «ο μη μετέχων στις ιδέες δεν είναι άνθρωπος». Οι ιδέες είναι οι κυ- 
βερνήτρες του κόσμου. Δέστε στον 20ο αιώνα, ελευθερία στη Δύση, δικαιοσύνη στην 
Ανατολή. Κυβέρνησαν τον πλανήτη, άσχετα από το αποτέλεσμα. Και μια και έγινε 
λόγος για τη μουσική, «μουσικήν ποίει και εργάζου» λέει ο Απόλλων, στο όνειρο 
του Σωκράτη. Τις τελευταίες στιγμές του ο Αθηναίος σοφός συνθέτει μουσική πάνω 
στους μύθους του Αισώπου. «Φιλοσοφίας ούσης μεγίστης μουσικής».

Άγιε Κύκκου, μήπως η Βασιλεία του Θεού είναι ύψιστη μορφή μουσικής; Ο Πλά
των στην Πολιτεία λέγει: νεάτης, υπάτης και μέσης, αυτές είναι μουσικές νότες. Με 
αυτούς τους όρους ορίζει τη δικαιοσύνη. Η Βασιλεία του Θεού είναι δικαιοσύνη, 
χαρά, ειρήνη εν αγίω Πνεύματι. Συνεπώς, μπορεί να υπάρξει συνάντηση του αρ
χαίου Λόγου και του χριστιανικού Λόγου.

Αλλωστε, δύο είναι οι μεγάλες επαναστάσεις στον κόσμο. Η επανάσταση που 
έγινε στη Μικρά Ασία με την εύρεση του Λόγου, που ανεμόρφωσε τον πλανήτη, και 
η επανάσταση που έγινε στις ακτές της Παλαιστίνης με τη σάρκωση του Θεού- 
Λόγου. Το μυστήριο το σεσιγημένο από των αιώνων και των γενεών πήρε μορφή 
σωματική. Εξέφρασε παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικώς. Το σώμα Του, το 
σώμα το ακήρατο (θα ακούσουμε τη Μεγάλη Παρασκευή αυτούς τους όρους), το 
σώμα το ακήρατο του Κυρίου είναι το σώμα της ποίησης, το σώμα της Εκκλησίας. 
Εκεί θα συναντήσουμε και τη χλαμύδα την κόκκινη και τον ακάνθινο στέφανο, τον 
Σταυρό του Κυρίου, που είναι η ουσία και το κέντρο της Εκκλησίας, η ουσία και το 
κέντρο της Μεγάλης Ποίησης, ο ουρανός πάνω στη γη, ο εκλεκτός οίνος που μετα
ποιεί και μεταμορφώνει τον κόσμο, η σπάνια αλχημεία, το σώμα και το αίμα του Κυ
ρίου, που θυσιάζεται στα άγια των αγίων υπέρ της του κόσμου ζωής.

«Χιονίζει έξω, κάποια ελπίδα για να λυθεί το αίνιγμα», έγραψα στα 25 μου χρό
νια. Το χιόνι είναι η αλήθεια, η χάρη του Παναγίου Πνεύματος, το σωστικό φως 
που σώζει και αποκαλύπτει το αίνιγμα των όντων και των πραγμάτων. Το ιερό 
τούτο συμβάν έγινε, στην περίπτωσή μου, τρόπος ύπαρξης η ετέρα μορφή, ο νέος 
τρόπος όρασης της καινούργιας ποιητικής μου δημιουργίας. Ένα θαυμαστικό, για 

• να μην πω το θαύμα της Ποίησης. Φυσικά, υπάρχει και το τραγικό δίλημμα, η ειρω
νεία του εδώ και του επέκεινα. Το αρχαϊκό μυστηριακό χαμόγελο. Η αποκρυπτο
γράφησή του αφέθηκε στην ενορατική Ποίηση, τον μαντικό χρησμό, τον μυστικό 
χορό των ουράνιων σωμάτων, την εμμέλεια του μέλλοντος αιώνος, της όγδοης ημέ
ρας, εκείνης της άκτιστης, της μυστικής δημιουργίας. Εύχομαι σ’ αυτή μου τη θέση 
να συμφωνεί κι η Τρωαδίτισσα Κασσάνδρα!

Σας ευχαριστώ.

Απομαγνητοφώνηση: Έφη Βαρναβίδου

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΔΟΚΙΜΙΑ
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Η ιστορική πτυχή του έργου του Πέτρου Στυλιανού

της Αικατερίνης Αριστείδου

Πολυδιάστατο, πολυσχιδές και πλουσιότατο το ιστορικό έργο του Πέτρου Στυλια

νού.

I. Αυτοτελείς Εκδόσεις
Ο Πέτρος εξέδωσε στα 1966 μιαν αδρή περιγραφή, ένα . £

, , -η ... Tfnv πυιιβάντων στο ανήλιαγο / κατασκοτεεν οιστορικό χρονικό, με περιγραφή όλων των σ
μεσαιωνικό κάστρο του φρουρίου τη,, Κερυνει ς. ι wivni', λκαι τα βασανιστήρια στον ενετικό πύργο αγωνιστών του Απελευθερωτικού Αγω 

1955-59.
Το χρονικό αυτό του Πέτρου, πριν από την έκδοσή του σε Ρ'Ρ^’ 

καθημερινές συνέχειες στην ημερήσιατου αγώνα 1955-59. 
συνιστά σημείο αναφορας για πολλούς ερευνητες της y .

χειες (και παλιν εις την ημερήσια κυπριακή φ I . κρατήσεις, τους
γικό χρονικό από τη δραματική ε^ποιι« ™ 1«5
αποπνικτικούς περιορισμούς / απαγορευτικέ. Ρ 8 συγκροτήματα
των κρατουμένων στα κελιά (με τους τοτινους αριθμού,) Ί Μτα συγκρ ι.
- όπως προσφυέστατα χαρακτηρίστηκαν των με ο α

. i «I ιπτηηικών του αυτών αναμνήσεων / εμπει- 
ο Πέτρος προχώρησε στην έκδοση των I - αγωνιστές, καθώς και
ριών, που βίωσε μαζί ή/και δίπλα απο τους μ αντάρτες. Την ποινή του θα- 
με τους υποψήφιους για εκτέλεση τροποποίηση της σχετικής νομο-
νατου, εξάλλου, αντιμετώπιζε και ο ίδιος, μ ή _ ακόμα και η κατοχή
θεσίας, σύμφωνα με την οποία και η απ ή μ 
πιστολιού - μπορούσε να οδηγήσει σε κατα κησε α

Ρΐιπειοίες σε δυο εκατοντασελιδους ο 
ο Πέτρος εξέδωσε τις δραματικές του Π τραγική εποποιία των Κεντρι- 
καθένας τόμους στα 1967 με τους τίτλους- ^δεύτερος τόμος. Τα βιβλία
κων Φυλακών», ο πρώτος τομος και «Ωρ 5 ανέκδοτων επιστολών
των φυλακών με τις συγκλονιστικές weiW ’ „εγαλείο των ηρωομαρτύρων της 
των μελλοθανάτων, ο άκρατος ηρωισμό, . χαι να γνωρίσουν τη με-
αϊχόνης, γίνηκαν αφορμή να γνωστοποιηθεί τ γκαι ο σχετικός χα- 
γαλύτερη εκδοτική επιτυχία. Χαρακτηριστι τακτικού συνεργάτη της
θακτηρισμός του οτρηρού ερευνητή, λα γί εφημερίδα πως: «Οι χιλιάδες 
εφημερίδας «Ελευθερία», Νέαρχου Κληρι 1· . άΟε πρωί με κρατημένη
αναγνώστες της εφημερίδας Ελευθερία παρακολουθούσαν κ
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την ανάσα τις συγκλονιστικότατες αυτές αφηγήσεις του Πέτρου Στυλιανού.

Τα δυο βιβλία επανεκδόθησαν από τον εκδοτικό οικο Κώστα Επιφανίου σε ένα ενι
αίο καλαίσθητο, σκληρόδετο τόμο, με πλούσιο φωτογραφικό υλικό υπό τον τίτλο 
«Πεθαίνοντας για την Ελλάδα» και με υπότιτλο: «Από την τραγική εποποιία των 
Κεντρικών φυλακών».

Στα 1973 ο Πέτρος εξέδωσε, σε συνεργασία με τον ιστορικό, ερευνητή του Κέντρου 
Επιστημονικών Ερευνών, δρα Κώστα Π. Κύρρη, το βιβλίο «Ο Άγιος Δημητριανός 
Κυθρέας», στο οποίο, εκτός από τα νεότερα ιστορικά δεδομένα που από τους συγ
γραφείς παρατίθενται, αναδημοσιεύονται επιστημονικές μελέτες των: Henri Gre
goire - που ανεκάλυψε στη μονή Σινά τον συγκλονιστικότατο βίο του Αγίου 
Δημητριανού, του Jeckins, του Κώστα Χατζηψάλτη και άλλων ερευνητών. Τα έσοδα 
από τις πωλήσεις του βιβλίου διατέθηκαν από τον εκδότη (τον Πέτρο Στυλιανού) 
για ανέγερση σύγχρονης εκκλησίας του Αγίου Δημητριανού στην Κυθρέα στα παλιά 
ερείπια της εκκλησίας, προσπάθεια που τελικά ναυάγησε λόγω της εισβολής, με τους 
εισβολείς να συναποκομίζουν τα υλικά που συγκεντρώθηκαν, προκειμένου να αρ
χίσει εθελοντική εργασία σε έκταση γης, που ευγενικά παραχώρησε για το σκοπό 
αυτό η συμπατριώτισσα του Πέτρου, κα Κουκουμά.

Το βιβλίο των Στυλιανού και Κύρρη αναδημοσιεύτηκε ολόκληρο στο περιοδικό του 
Πέτρου «Κυπριακός Αόγος» και έτυχε ευμενούς κριτικής από ακαδημαϊκούς και 
άλλους σχολιαστές.

Την ίδια χρονιά (1973) ο Πέτρος εξέδωσε - αφού το πρωτοδημοσίευσε και πάλι 
στην ημερήσια κυπριακή εφημερίδα «Ελευθερία» - το βιβλίο του “Sean Macstiofain”, 
«Ο ελληνολάτρης αρχηγός του ΙΡΑ» (με υπότιτλους: «από τη συνεργασία των Κυ
πρίων πατριωτών της ΕΟΚΑ και των Ιρλανδών πατριωτών του ΙΡΑ στις φυλακές 
του Wormwood Scrubs».

Την ίδια χρονιά εξέδωσε σε ανάτυπο (από τον Γ' τόμο των πρακτικών του Α' Διε
θνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου) την ιστορική του μελέτη: «Από την Εθναρχικήν 
Δράσιν της Κυπριακής Εκκλησίας». Εξέδωσε επίσης σε ανάτυπο από το δελτίο της 
εταιρείας Κυπριακών Σπουδών τη μελέτη του: «Ανέκδοτα Έγγραφα Κυπρίων Α
νταρτών κρατουμένων εις αγγλικάς φυλακάς προς Άγγλους επισήμους». Την ίδια 
χρονιά εξέδωσε το βιβλίο του «Επιτεύξεις και Στόχοι στην Αποκατάσταση Αναπή- 

• ρων» (1973).

Στα 1974 εξέδωσε το βιβλίο του / μελέτη: «Περί το Βασίλειον των Χύτρων».

Στα 1975 εξέδωσε το βιβλίο - εγχειρίδιο για το μάθημα ιστορίας των μαθητών του 
Λυκειακού Κύκλου, «Ο Ελληνισμός επί τουρκοκρατίας», που επανεκδόθηκε στα 
1978 μεταγλωττισμένο στην Πανελλήνια Δημοτική με τίτλο «Ο Ελληνισμός στα χρό
νια της Τουρκοκρατίας».

Την ίδια χρονιά εξέδωσε το βιβλίο: «Μαύρη Βίβλος» αρ. 1. «Παλαίκυθρο: Η σφαγή 
17 αμάχων στην οικία Αντρέα Σουπουρή».
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Στα 1976 εξέδωσε το βιβλίο: «Επιτομή Συτ/οόνου Ελληνικής Ιστ°®^ Η 
στάσις του 1821 μέχρι της επαναστάσεως του 1909». Ενα εγχαριδω για μαθητές

Την ίδια χρονιά εξέδωσε το βιβλίο: «Μαύρη Βίβλος» αρ. 2*?^  
λεση εν ψυχρώ 40 στρατιωτών από τα τούρκικα τανκς. Ç ί -
III Έγγραφα Π.Ε.Ε. (Παγκύπρια Επιτροπή Εγκλωβισμένων)».

Το 1976 εξέδωσε και το βιβλίο «Μαύρη Βίβλος», αρ. 3, «Λαπηθος.’·
βιασμοί στη Λάπηθο. II. Πληροφορίες για δυο ομαδικούς ταφ ς
«Αγνή» Ααπήθου. III. Έγγραφα ΠΕΕ -ΠΟΑΑ».

Στα 1976 εξέδωσεν επίσης το βιβλίο: «Μαύρη ^ß^"’ ^^^ση'πέντε Μίλι 
ενός αιχμαλώτου: I. Η μάχη του Κοτζιά Καγιά. Π.
της Κερύνειας. III. Στις φυλακές Αδάνων -Αμάσειας. IV. Εγγραφα Π.Ε.Ε.».

Στα 1976 εξέδωσεν επίσης το βιβλίο: «Μαύρη Βίβλος», αρ.5,1. «Η σύληση της πο- 
λιτιστικής κληρονομιάς. II. Φόνοι στο Καπούτι. . εγγρ

Στα 1978 εξέδωσε το βιβλίο «Το πονεμένο τραγούδι της Ρωμιοσύνης». Συλλογή διη- 
γημάτων - Βραβείο Υπουργείου Παιδείας Κύπρου.

Στα 1978 εξέδωσε το σχολικό εγχειρίδιο: <<Μαθ^“™ κλάδου Αρ-
από το συγγραφέα στο μάθημα Αρχειονομιας σ
χειακού και Βιβλιογραφικού κλάδου της Παιδαγωγική, Ακαόημ ς 
ματα που για δυο χρόνια παρέδιδεν οικειοθελώς, ωρεα .

, a η«min του στη σειρά «Μαύρη Βίβλος», «Η Στα 1978 επίσης εξέδωσε το υπ αρ. 6 β β- την ΤαύρΟυ, Αντρούλλας
δολοφονία από τον τούρκικο στρατό τη, 1 η ® . Δίγχωσση στα ελληνικά
Χριστοδούλου, που αντιστάθηκε σε αποπειρ ί Turvjsh forces of invasion in 
και στα αγγλικά έκδοση. “The Slaughter y h resisted a Turkish
Cyprus - of Androula Christodoulou, a student from Tavrou, wn
attempt to rape her”. Λ

π πηι,λή των Αντιπροσώπων». (Εγχειρίδιο Στα 1978 εξέδωσε το έργο: «Η Κυπριακή Bo 1
για το μάθημα της Πολιτικής Αγωγής για το „
Στα 1979 εξέδωσε το βιβλίο “Turkish Smyrna^ the

Αμερικανού πρόξενου στη Σμύρνη, George ’ του τουρκικού στρατού (τα-
εξωτερικών, όπου διαζωγραφίξονται όλες οι μ - σχεδόν? ελ
κτικού και άτακτου) σε βάρος του μικρασιατι
τομμύρια θύματα. , _n a

,«Λ» » Wεδρο της αδελφότητας «Ο Πόνος», Ανδρέα Φι ίππου

Στα 1980 εξέδωσε το «Μαρτυρίες γ. την ύπαρξη θωπευτικού θέατρου στην
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Κύπρο».

Καθώς και το βιβλίο «Τα Φυλακισμένα Μνήματα», Γ' Έκδοση. (Ιστορικό εγχει
ρίδιο για τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ που θάφτηκαν από τους Άγγλους στις Κεν
τρικές Φυλακές).

Καθώς και το βιβλίο «Στους πεσόντες των απελευθερωτικών αγώνων» (Μελέτη).

Στα 1983 εξέδωσε το “Main facts and factors which led to the failure of the British 
Policy in Cyprus during the first 50 years of its administration”. Διδακτορική δια
τριβή στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας που εγκρίνεται «Cum Laudae». Μια από τις 
τρεις εισηγήτριες της διατριβής, η Ανελίζα Μαλίνα, εισηγείται όπως το βιβλίο κυ
κλοφορήσει σ’ όλη την Ευρώπη, για να ενημερωθεί η κοινή γνώμη για τους δραμα
τικούς αγώνες των Κυπρίων για αποτίναξη του βρετανικού ζυγού.

Το 1984 εξέδωσε το βιβλίο: «Το μοναστήρι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Ανα- 
λυόντα» (Μελέτη).

Επίσης, το 1984 εξέδωσε το βιβλίο «Το κίνημα του Οκτώβρη του 1931 στην Κύπρο». 
Διδακτορική διατριβή του, που εκπονήθηκε με την καθοδήγηση του καθηγητή στο 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ζαχαρία Ν. Τσιρπανλή, που υποστηρίκτηκε στις 2/5/1985 
από τον συγγραφέα στην ολομέλεια του καθηγητικού συλλόγου του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων και εγκρίθηκε παμψηφεί με άριστα.

Την ίδια χρονιά εξέδωσε το βιβλίο «Οι εκκλησιές της κατεχόμενης Μόρφου» (Με
λέτη), έκδοση του Δήμου Λευκωσίας.

Επίσης, εξέδωσε το βιβλίο «Οι τουρκικές σφαγές στη Σμύρνη στα 1922» (Με φω
τοτυπία του κειμένου του τότε Αμερικανού προξένου στη Σμύρνη, George Horton, 
στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών).

Στα 1985 εξέδωσε το βιβλίο «Η εποποιία στο Λιοπέτρι». Ιστορικό χρονικό από τον 
αγώνα 1955-1959.

Την ίδια χρονιά εξέδωσε «Το μοναστήρι της Μεταμόρφωσης στο Καϊμακλί: Ιδιόρ
ρυθμο κι άγνωστο. Μια προσπάθεια ιστορικής προσέγγισης». Ιστορική μονογραφία. 

Την ίδια χρονιά εξέδωσε το βιβλίο «Η εκκλησιά τ’ Αη Μάμα και οι άλλες εκκλησιές 
της κατεχόμενης Μόρφου».

Ενώ το 1985 επίσης, εξέδωσε το βιβλίο του «Το μοναστήρι της Παναγιάς της 
Μακεδονίτισσας στη Λευκωσία» με «νεότερα ιστορικά και αρχειακά δεδομένα».

Επίσης, στα 1985 εξέδωσε το βιβλίο: «Προοπτικές και στόχοι στην αποκατάσταση 
των Κυπρίων αναπήρων», βιβλίο κοινωνικού προβληματισμού.

Στα 1985 εξέδωσε το βιβλίο «Το μοναστήρι της Παναγιάς Χρυσοσπηλιώτισσας στην 
Κάτω Δευτερά». Ιστορική μονογραφία, με τον αρχιμανδρίτη Φώτιο Σ. Κωνσταντι- 
νίδη.

Στα 1985 και πάλιν εξέδωσε το βιβλίο: «Η εποποιία στο Λιοπέτρι ρ 
τον αγώνα 1955-1959, β' έκδοση με μερικές επανατάξεις.

Την ίδια χρονιά εξέδωσε το βιβλίο: «Η νεότερη αγγειοπλαστική τιΕ - - ( 
τύπο από τα Πρακτικά τον Α' Συμποσίου Κυπριακής
25 Μαΐου 1978), που οργανώθηκε από το Κέντρο Επιστημονι 
Μορφωτική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Στα 1986 εξέδωσε το βιβλίο «Τα Φυλακισμένα Μνήματα - Ανε 
τους μελλοθάνατους ηρωομάρτυρες της κυπριακής ευτεριας

Στα 1986, επίσης, εξέδωσε το βιβλίο: «Η ανάγκη 
ταμοσχεύσεων στην Κύπρο». Μια προσέγγιση αν 
θρησκευτική σκοπιά. Θέματα κοινωνικού προβληματισμοί

Επίσης, στα 1986 εξέδωσε το βιβλίο: «Ευαγόρας ΠαΗηκαρίδης - Ο έφηβος ποιητης 
κι ηρωομάρτυρας» (Χρονικό από τον αγώνα 1955 1

Την ίδια χρονιά εξέδωσε το βιβλίο: «Η σύληση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην 
κατεχόμενη Κύπρο» (Μελέτη). , ,

Στα 1989 εξέδωσε το βιβλίο: «Ο Αγιος Παντελεήμονας τ Αχερα». Ιστορικ 1 ρ 
β έκδοση.

Επίσης, εξέδωσε το βιβλίο: «Στοιχεία θρησκευτικού-βυξαντινού θεάτρου στην 
Κύπρο» (Μελέτη).

Επίσης, εξέδωσε το βιβλίο: «Οδηγός του Μουσείου Αγώνα» με το Γιάννη 1. η ρ 
(Ιστορικό Εγχειρίδιο). ,

Το 1994 εξέδωσε το βιβλίο: «Εκκλησίες της μνημεία της περιοχής
κρίσιμες ώρες στην Κυπριακή Ιστορία. Μερι - . διαλέξεων του Λαϊκού Πανε-
Μόρφου-Κερύνειας». (Ανάτυπο από τον τομο
πιστημίου, Έκδοση Δήμου Λευκωσίας. .

Στα 1995 εξέδωσε το βιβλίο του: «Επετειακο τη Διεθνή μέρα της γυ-
Π.Σ. για την 25η Μαρτίου, 28η Οκτωβρίου, 1η Απριλίου και τη Διε 11 
ναίκας). ,

Ενώ την ίδια χρονιά εξέδωσε το βιβλίο: τοoro Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Γραμματείας». Διάλεξη του Π.Σ. τον Δεκέμβρη 
οτη Ρόδο

I« ,ο ««
ιδίωμα» (με την Κατερίνα Πραστίτη). Turkish

Στα 1997 εξέδωσε το βιβλίο: “Cypriot Επανέκδοση
occupation of Cyprus” (Historical data ase εγκρίθηκε την ίδια χρονιά
πολυγραφημένης έκδοσης του 1979, που υπ°^ ανικό πανεπιστήμιο Tennessy 
(Μάιος 1979) ως διδακτορική διατριβή οτο 1
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Christian University.

Επίσης, το 2001 εξέδωσε το βιβλίο «Ιστορικά δεδομένα σε κυπριακά ιδιωτικά αρ
χεία. (Ανάτυπο από το Διεθνές Συνέδριο Αρχειακών), Λευκωσία.

Την ίδια χρονιά εξέδωσε το βιβλίο: «Πεθαίνοντας για την Ελλάδα» (Χρονικό από 
τον αγώνα 1955-1959). Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται τα έργα του συγγραφέα 
«Από την τραγική εποποιία των Κεντρικών Φυλακών» και «Ώρες ανάτασης». Εκ
δόσεις Κ. Επιφανίου.

Το 2002 εξέδωσε το βιβλίο: «23.57 πορεία στην αγχόνη», πανοραμικό, σκληρόδετο, 
πανέγχρωμο λεύκωμα.

Την ίδια χρονιά εξέδωσε το βιβλίο: «Τα Οκτωβριανά» (επανέκδοση της έκδοσης 
«Το κίνημα του Οκτώβρη του 1931 στην Κύπρο»), εμπλουτισμένη με πρόσθετο αρ
χειακό και φωτογραφικό υλικό. Εκδόσεις Κ. Επιφανίου.

Την ίδια χρονιά εξέδωσε το βιβλίο: «Η Κύπρος στον 20° αιώνα», Β' έκδοση, εμπλου
τισμένη.

Στα 2004 εξέδωσε το βιβλίο: «Η Κύπρος στον 20° αιώνα», Γ' έκδοση με πρόσθετα 
στοιχεία.

Επίσης, επανεξέδωσε (εμπλουτισμένο) το βιβλίο: «Κυπριακές προσωπικότητες 1900- 
1920» βιο-βιβλιογραφημένες από τον συγγραφέα.

Την ίδια χρονιά επανεξέδωσε το βιβλίο: «Κυπριακά επαναστατικά κινήματα στα 
χρόνια της Τουρκοκρατίας» με βάση τα αρχεία των Simancas. Γ' έκδοση.

Επίσης, την ίδια χρονιά εξέδωσε το βιβλίο: «Τα Φυλακισμένα Μνήματα», Ε' έκδοση, 
εμπλουτισμένη, πολύχρωμη. Εκδόσεις Κ. Επιφανίου.

Στα 2006 εξέδωσε το βιβλίο: «Αφιέρωμα στην Betty Ιωάννου», σ. 73.

Στα 2010 εξέδωσε το βιβλίο: «Οι Κύπριοι φοιτητές στην Αθήνα και ο αγώνας του 
1955-59, σ. 58 στη σειρά: Μικρή Κυπριακή Βιβλιοθήκη, αρ. 8, εκδόσεις «Αιγαίον», 
Λευκωσία.

Εξέδωσε, επίσης, το βιβλίο «Γράμματα μελλοθανάτων» (των ηρωομαρτύρων / μελ
λοθανάτων: Α. Δημητρίου, Μ. Καραολή, Α. Ζάκου, X. Μιχαήλ, Ιάκ. Πατάτσου, Α. 
,Παναγίδη, Μ. Κουτσόφτα, Σ. Μαυρομμάτη, Ευ. Παλληκαρίδη), στη σειρά των εκ
δόσεων του εκδοτικού οίκου «Αιγαίον».

II Πολυγραφημένες Ιστορικές Εκδόσεις

Να υπογραμμίσουμε επίσης και εκατοντάδες πολυγραφημένες ιστορικές κ.ά. μελέτες 
/ διηγήματα / αφηγήματά του (από 50-250 αντίτυπα κάθε μια), που υπάρχουν κατα
τεθειμένες στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, στην American Library of Con
gress, στην British Museum Library, Κυπριακή Κρατική Βιβλιοθήκη κ.ά. Απ’ αυτές 
μνημονεύονται ελλείψει χρόνου δειγματοληπτικά και μόνον μερικές / ελάχιστες από 
τις πάρα πολλές δεκάδες:

1973 Πέτρου Στυλιανού, Προέδρου Παγκυπρίου Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Γο
νέων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως: Ομιλία ενώπιον της Ετήσιας Γεν. Συνελεύσεως 
της Συνομοσπονδίας. (Συγκροτηθείσης την 25.2.73 εις την αίθουσα τελετών του Δη
μοτικού Σχολείου «Ελένειον» Λευκωσίας σ. 14 (Ο).

1973 Ομιλία Πέτρου Στυλιανού κατά δημοσιογραφικήν διάσκεψιν ΠΟΑΑ 17/7/1973 
επί του θέματος της εξαγγελίας του εράνου διά ανέγερσιν Μελάθρου Ευγηρίας εν 
Κύπρω, σ. 3.

1973 Πέτρου Στυλιανού: Πορίσματα από την άλωσιν (Ομιλία εις το Νυκτερινό Γυ
μνάσιο Κύπρου την 29.5.1973), σ. 9.

1974 Ομιλία Πέτρου Στυλιανού, Προέδρου Παγκυπρίου Επιτροπής Εγκλωβισμένων 
εις Γκαλερύ «Αργώ» [Λευκωσίας] την 21/11/1974 εν σχέσει με θέματα Εγκλωβισμέ
νων, σ. 3.

1975 Πέτρου Στυλιανού: «Το ξερίζωμα» (ιστορικό διήγημα), Ιανουάριος 1975 (Δη
μοσιεύτηκε στον κυπριακό τύπο), σ. 11.

1978 Πέτρου Στυλιανού: Διευθυντή του περιοδικού «Κυπριακός Λόγος». Κείμενο 
δημοσιογραφικής διάσκεψης με την ευκαιρία των 10 χρόνων εκδοτικής δραστηριό
τητας του περιοδικού «Κυπριακός Λόγος», Λευκωσία, 6.9.1978, σ. 2.

1980 Πέτρου Στυλιανού: Μαρτυρίες για την ύπαρξη θρησκευτικού (Βυζαντινού) 
θεάτρου στην Κύπρο (Κείμενο δημοσιογραφικής διάσκεψης που δόθηκε στο Μου
σείο Αγώνα στις 8.9.1980. (Λευκωσία, Κύπρου, Σεπτέμβριος 1980), σ. 7.

1980 Πέτρου Στυλιανού: Δεν απεμπολούμε και δεν ξεγράφουμε πατρίδες. (Ομιλία 
ιστορική στο μνημόσυνο πεσόντων και σφαγιασθέντων Κυθρεωτών από τα τουρ
κικά στρατεύματα εισβολής στον Ιερό Ναό Παναγίας Αγλαντζιάς, στις 5 Οκτωβρίου 
1980), σ. 7.

1985 Πέτρου Στυλιανού: Ένας αυτοδίδακτος ζωγράφος: Ο Παναγιώτης Κυπριανού 
με εξαίσιους ιμπρεσιονιστικούς τόνους, με ιστορικά στοιχεία για τη ζωή του, Λευ
κωσία [17.5.1985], (ομιλία στην γκαλερύ «Ζαχαρίας» στη Λεμεσό), σ. 3.

1985 Πέτρου Στυλιανού: Να θεσπισθεί και στην Κύπρο νομοθεσία ρύθμισης των 
πτωματικών μεταμοσχεύσεων το ιστορικό της υφιστάμενης σχετικής νομοθεσίας. 
(Ομιλία στο Γ' Παγκύπριο Συνέδριο Νεφροπαθών της ΠΟΑΑ στο ξενοδοχείο «ΦΙ
ΛΟΞΕΝΙΑ» Λευκωσίας), σ. 7.
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1985 Πέτρου Στυλιανού: Η Κυπριακή Λαϊκή Ποίηση. (Μια πρόσψαυση του παιδα
γωγικού, ιστορικού, γλωσσολογικού κι εθνογραφικού της λόγου) ομιλία στο A'Φε
στιβάλ Κέντρου Νεότητας Λεμεσού, στον Ποταμό της Γερμασόγειας στις 31.8.1985), 
Λευκωσία, 1985, σ. 4.

1985 Πέτρου Στυλιανού: Βαθειά η ευγνωμοσύνη της Κύπρου για την αδιάλειπτη Σο
βιετική βοήθεια στον χειμαζόμενο λαό μας. (Ομιλία του Συμβούλου του Προέδρου 
της Δημοκρατίας για Πολιτιστικά θέματα δρα Πέτρου Στυλιανού στα εγκαίνια έκ
θεσης φωτογραφιών στην αίθουσα του Σοβιετικού Πολιτιστικού Κέντρου στις 6 Φε
βρουάριου 1985, Λευκωσία, 1985) σ. 3.

1985 Πέτρου Στυλιανού: Η μάνα του Νιόχωριου καταξιωμένη στον χώρο της Τέχνης 
και του λόγου. (Ομιλία σε δημοσιογραφική διάσκεψη του σωματείου «Ελεύθερη Κυ- 
θρέα», που δόθηκε στις 16.9.1985 στο οίκημα της ΠΟΑΑ, Λευκωσία 1985, σ. 3.

1985 Πέτρου Στυλιανού: Με βάση ανέκδοτες αρχειακές πηγές: Οι Τουρκοκύπριοι 
και το κίνημα του 1931. Οι αντιδράσεις του τουρκοκυπριακού τύπου, Λευκωσία 
1985, σ. 18.

1985 Πέτρου Στυλιανού: Ο Νίκος Παναγιώτου ως βιβλιογράφος, Λευκωσία, 1985, 
σ. 3 (Δημοσιεύτηκε στην Κυπριακή «Ελευθεροτυπία», στις 26.1.1984), σ. 3.

1985 Ευλαβικό Επετειακό σημείωμα. Στις Κεντρικές Φυλακές με τον Μιχάλη Πα- 
ρίδη. (Προσωπικά βιώματα και προβληματισμοί του συγγραφέα με τον αείμνηστο 
ήρωα), Λευκωσία, 1985, σ. 14.

1985 Πέτρου Στυλιανού: «Δοξαστικό της μάνας του Νιόχωριου, Λευκωσία, 19895, 
σ. 5.

1985 Πέτρου Στυλιανού «Ιστορικό οδοιπορικό στον Πύργο της Ξυλοφάγου», 1985, 
(Δημοσιεύτηκε στην Κυπριακή «Ελευθεροτυπία» στις 15.5.83), Λευκωσία, 1985, σ. 
2.

1985 Πέτρου Στυλιανού από χειρόγραφο του χωριού Πολιτικό: Περιγραφή της αξιο
λόγησης χειρόγραφης ακολουθίας Κυπριανού-Ιουστίνης (Δημοσιεύτηκε στην κυ
πριακή εφημερίδα «Ελευθεροτυπία», στις 10.2.84), Λευκωσία, 1985, σ. 2.

1985 Πέτρου Στυλιανού: Ιστορικό σπέκτρουμ: Βρετανικές ιστορικές ευθύνες για τη 
διαίρεση της Κύπρου (Δημοσιεύτηκε στην κυπριακή εφημερίδα «Ελευθεροτυπία», 
την 11.1984), Λευκωσία, 1985, σ. 3.

1985 Πέτρου Στυλιανού: Ανέκδοτες μεταβυζαντινές επιγραφές - παραδόσεις και 
πρόσθετα ιστορικά δεδομένα από την Κοκκινοτριμιθιά. (Να συντηρηθεί ο μεσαι
ωνικός σταυρός του 1562). Δημοσιεύτηκε στην κυπριακή εφημερίδα «Ελευθεροτυ
πία» στις 2.11.83, Λευκωσία 1985, σ. 4.

1985 Πέτρου Στυλιανού: Ο χρονοχώρος κι η ανελιχτική ροή του στην έπαυλη του 
Διονύσου (Σκέψεις κι ερεθίσματα στην «αίθουσα της μάνας γης»), Λευκωσία 1985, 
σ. 4.

1985 Πέτρου Στυλιανού: Ξάγναντο από τον Αρακα (ιστορικό spectrum). Δημο
σιεύτηκε στην κυπριακή εφημερίδα «Ελευθεροτυπία, στις 18.5.83, Λευκωσία, 1985, 
σ. 3.

1985 Πέτρου Στυλιανού: Συμπληρωματικά σ’ ένα θρησκευτικό δρώμενο: Την «Λα
ζάρου Έγερσιν», Δημοσιεύτηκε στην κυπριακή εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» στις 
11.5.1983, Λευκωσία, 1985, σ. 2.

1985 Πέτρου Στυλιανού: Ο Χύτρων Δημητριανός (απόσπασμα από ομώνυμο ιστο
ρικό διήγημα). Δημοσιεύτηκε στην κυπριακή εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» στις 
13.11.85, Λευκωσία, 1985, σ. 3.

1985 Πέτρου Στυλιανού: «Η αναμέτρηση Ριχάρδου-Ισαάκιου στην Τρεμετουσιά ή 
στην Κοκκινοτριμιθιά;» (Μια νέα προσέγγιση από ανέκδοτες παραδόσεις της Κοκ- 
κινοτριμιθιάς). Δημοσιεύτηκε στην κυπριακή εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» στις 
18.10.83, Λευκωσία, 1985, σ. 3.

1985 Πέτρου Στυλιανού: «Το ανέκδοτο ημερολόγιο του Φώτη Πίττα», Λευκωσία 
1985, σ. 9.

1985 Πέτρου Στυλιανού: «Με βάση ανέκδοτες αρχειακές πηγές: Μέτρα της βρετα
νικής διοίκησης της Κύπρου για την πρόληψη νέων επαναστατικών κινημάτων μετά 
το κίνημα του 1931, Λευκωσία, 1985, σ. 34.

1985 Πέτρου Στυλιανού: 27 χρόνια απ’ τη νύχτα της 18ης του Γενάρη 1957: Ιστορικό 
- δοξαστικό του Μάρκου Δράκου. Δημοσιεύτηκε στην κυπριακή εφημερίδα «Ελευ
θεροτυπία» στις 25.1.84, Λευκωσία 1985, σ. 3.

1985 Πέτρου Στυλιανού: Η Λευκωσία εκ στόματος γερόντων. Δημοσιεύτηκε στην 
κυπριακή εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» την 1.3.84, Λευκωσία 1985, σ. 5.

1985 Πέτρου Στυλιανού: Η Αγία Νάπα άλλοτε και τώρα. Δημοσιεύτηκε στην κυ
πριακή εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» στις 24.7.83, Λευκωσία 1985, σ. 6.

1985 Πέτρου Στυλιανού: Το εσωτερικό μας μέτωπο. Κραυγαλέα αντινομία προς το 
γράμμα και το πνεύμα των επετείων. Ομιλία σ’ εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλό
γου «Ατρόμητος» Αγίων Τριμυθιάς με την ευκαιρία των εθνικών επετείων 31.3.1985, 
Λευκωσία, 1985, Περίληψη ομιλίας, σ. 1.

1985 Πέτρου Στυλιανού: Ιστορικό Σπέκτρουμ: Βρετανικές ευθύνες για τη διαίρεση 
της Κύπρου, Δημοσιεύτηκε στην κυπριακή εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» στην 1.1.84, 
Λευκωσία, 1985, σ. 3.

1985 Πέτρου Στυλιανού: Από τον ρόλο του Γαλατόπουλου στο κίνημα του 1931 
(Με βάση ανέκδοτες βρετανικές και προσωπικές αρχειακές πηγές). Δημοσιεύτηκε 
στην κυπριακή εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» στις 12, 14,15, 16 και 17/2/84, Λευκω
σία 1985, σ. 10.

1985 Πέτρου Στυλιανού: Ο τάφος και το πιθανολογούμενο οστεοφυλάκιο και το 
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λείψανο τ’ άη Λάζαρου στη Σκάλα. (Νεότερα ιστορικά και παραδοσιακά στοιχεία 
για τον άη Λάζαρο και την εκκλησιά του). Δημοσιεύτηκε στην κυπριακή εφημερίδα 
«Ελευθεροτυπία», στις 3, 6 και 7-83, Λευκωσία, 1985, σ. 7.

1985 Πέτρου Στυλιανού: Ιδιόρρυθμο κι άγνωστο: το μοναστήρι της Μεταμόρφωσης 
στο Κάίμακλί (Πρώτη προσπάθεια ιστορικής προσέγγισης): Δημοσιεύτηκε στην κυ
πριακή εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» στις 27.11.83, Λευκωσία 1985, σ. 5.

1985 Πέτρου Στυλιανού: Το μοναστήρι τ’ αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Αναλυόντα 
(ανέκδοτες μεταβυζαντινές επιγραφές του xviii και xix αι.). Δημοσιεύτηκε στην κυ
πριακή εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» στις 4.12.85, σ. 5.

1985 Πέτρου Στυλιανού: Πλαίσια δραστηριοτήτων εκκλησιαστικών Επιτρόπων της 
Μητρόπολης Κερύνειας στα 1929-1932 (Ανέκδοτα: «Ενταλτήριον γράμμα» του Κυ- 
ρηνείας Μακαρίου Β' και άλλα δικαιοπρακτικά έγγραφα από το Παλαιχώρι). Δη
μοσιεύτηκε στην κυπριακή εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» στις 19.10.83, Λευκωσία, 
1985, σ. 3.

1985 Πέτρου Στυλιανού: Σύγχρονες παραδόσεις για τον άη Κυπριανό στο Μένοικο 
(Επιβίωση αρχαίων μοτίβων). Δημοσιεύτηκε στην κυπριακή εφημερίδα «Ελευθερο
τυπία» στις 5.10.83, Λευκωσία, 1985, σ. 2.

1985 Πέτρου Στυλιανού: Πολυτεχνείο και Κύπρος. (Δυο ιστορικές παράλληλες αιμα- 
τινές σπονδές του Έθνους για την καταξίωση της λευτεριάς). Δημοσιεύτηκε στην κυ
πριακή εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» στις 20, 22 και 23.11.83. Λευκωσία 1985, σ. 6.

1995 «Επετειακό τετράπτυχο» (Τέσσερις ομιλίες του Π.Σ. για την 25η Μαρτίου, 28η 
Οκτωβρίου, 1η Απριλίου και τη Διεθνή μέρα της γυναίκας).

«Συνοπτικό διάγραμμα της Κυπριακής Γραμματείας». Διάλεξη του Π.Σ. τον Δεκέμ
βρη του 1994 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Ρόδο.

1996 «Πρωτο/προελληνικές λέξεις στο κυπριακό γλωσσικό ιδίωμα» (βιβλίο με την 
Κατερίνα Πραστίτη).

“Cypriot revolutionary movements against the Turkish occupation” (Historical data 
based on Simancas archives). Επανέκδοση πολυγραφημένης έκδοσης του 1979, που 
υποβλήθηκε κι εγκρίθηκε την ίδια χρονιά (Μάιος 1979) ως διδακτορική διατριβή στο 
αμερικανικό πανεπιστήμιο Tennessy Christian University.

2001 «Ανθολογία και ιστορική κατόπτευση (Νεο) ελληνικής Λογοτεχνίας», τομ. I. 
Ποίηση, (α'εκδ. 1996, β'εκδ. 1999, γ'εκδ. 2001). Παραδόσεις στο Frederick Institute 
of Technology. Έκδοση από ομάδα φοιτητών/τριών του FIT.

Ιστορικά δεδομένα σε κυπριακά ιδιωτικά αρχεία. (Ανάτυπο από το Διεθνές Συνέ
δριο αρχειακών), Λευκωσία.

«Πεθαίνοντας για την Ελλάδα» (Χρονικό από τον αγώνα 1955-1959). Στο βιβλίο 
αυτό περιλαμβάνονται τα έργα του συγγραφέα «Από την τραγική εποποιία των Κεν

τρικών Φυλακών» και «Ώρες ανάτασης». Εκδόσεις Κ. Επιφανίου.

«23.57 πορεία στην αγχόνη», πανοραμικό πανέγχρωμο λεύκωμα.

«Η Κύπρος στον 20° αιώνα», Β' έκδοση, εμπλουτισμένη.

2003 «Η αρχαία Ελληνική γλώσσα» (Ιστορικό / γλωσσολογικό εγχειρίδιο για 
φοιτητές).

«Η Αλεξανδρινή / Ελληνιστική Κοινή» (Ιστορικό / γλωσσολογικό εγχειρίδιο για 
φοιτητές).

«Η Βυζαντινή / Μεσαιωνική Ελληνική» (Ιστορικό / γλωσσολογικό εγχειρίδιο για 
φοιτητές).

«Η Νεοελληνική Κοινή» (Εγχειρίδιο Ιστορικό για φοιτητές).

«Η Κύπρος στον 20° αιώνα», Γ' έκδοση με πρόσθετα στοιχεία.

«Κυπριακές προσωπικότητες 1900-1920» βιο-βιβλιογραφημένες από τον συγγρα
φέα. Νεότερα στοιχεία.

Ο Πέτρος Στυλιανού με τις τρεις διδακτορικές του διατριβές(στα Πανεπιστήμια 
Ιωαννίνων, Λειψίας και Tennessy) - και για τις οποίες τιμήθηκε με τον προσήκοντα 
τίτλο - έχυσε πλήρες φως σε νευραλγικούς ή/και σκοτεινούς σταθμούς της Κυπρια
κής Ιστορίας.

Έτσι, με τη διατριβή του (στα Ιωάννινα) για την εξέγερση του 1931, έχυσε πλήρες 
φως, με βάση άγνωστες (πολλές φορές και χαρακτηριζόμενες από τους ίδιους τους 
Αγγλους επισήμους ως top secret, confidential, και strictly confidential) βρετανικές 
αρχειακές πηγές για την εξέγερση των Οκτωβριανών.

Εξάλλου, με τη διδακτορική του διατριβή στη Λειψία με θέμα «Main Facts and 
factors which led to the failure of the British Policy in Cyprus during the first fifty 
years of its administration» έδωσεν ένα πανοραμικό spectrum της βρετανικής αναλ
γησίας και κακοδιαχείρισης, καθώς και τη συνεχή βρετανική προσπάθεια κατάπνι- 
ξης του ιερού αιτήματος του κυπριακού λόγου για ένωσή του με τον ελεύθερο 
μητροπολιτικό Ελληνισμό. Τέλος, με τη διατριβή του «Κυπριακά απελευθερωτικά 
κινήματα στα πρώτα πενήντα χρόνια της τουρκικής κατοχής με βάση τα σημαντικό
τατα ισπανικά αρχεία των Simancas», φώτισε ακόμα μια σκοτεινή, τη σκοτεινότερη 
σίγουρα, πτυχή της Κυπριακής Ιστορίας.

Με βάση τις ιστορικές του νουβέλες και τα διηγήματα ο αναγνιύστης προσκτά μια 
σαφή εικόνα της κυπριακής πραγματικότητας στα χρόνια της Φραγκοκρατίας, της 
Ενετοκρατίας, της Τουρκοκρατίας και της Αγγλοκρατίας.

Εξάλλου, με τα ιστορικά του εγχειρίδια για το Λιοπέτρι, τα Φυλακισμένα Μνήματα, 
τον Ευαγόρα Παλληκαρίδη, το πανοραμικό πανέγχρωμό του Λεύκωμα «Ωρα 11.57: 
πορεία στην αγχόνη», τη δημοσίευση του ανέκδοτου εγγράφου του Αμερικανού 
Πρόξενου G. Horton για τις σφαγές στη Σμύρνη, καθώς και τη δημοσίευση του
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ανέκδοτου ημερολογίου του αγωνιστή-βουλευτή Χριστόδουλου Γαλατόπουλου από 
τη συμμετοχή του στην εξέγερση του 1931 και την πολύχρονη (γι’ αυτό) φυλάκισή 
του, καθώς και με την πληθώρα των μοναστηριακών κ.ά. εκδόσεών του, χύνει άπλετο 
φως σε σκοτεινές καμπές της Κυπριακής Ιστορίας, γεγονός για το οποίο ο κυπρια
κός λαός αισθάνεται εκτίμηση βαθύτατη.

Να’ναι καλά, να συνεχίσει το πολύτιμο, πολύπτυχο συνθετικό του έργο...

III Εργασίες σε περιοδικά, επετηρίδες, εφηφμερίδες

Εκατοντάδες (ιστορικές) εργασίες / μελέτες του Πέτρου Στυλιανού δημοσιεύτηκαν 
σε επετηρίδες, περιοδικά κι εφημερίδες, όπως στα περιοδικά: «Κυπριακός Λόγος», 
«Ελεύθερη Κυθρέα», «Κυπριόπουλο», σε τόμους του «Δελτίου της εταιρείας Κυ
πριακών Σπουδών», τις εφημερίδες «Ελευθεροτυπία» (Κύπρου), «Τα Νέα», «Φιλε
λεύθερος», «Αλήθεια», «Μάχη», «Έθνος» (Κύπρου).

Η αλλοτρίωση ανθρώπου και θεσμών και η υπέρβαση των αδιεξόδων

Παρέμβαση στο Συνέδριο του Ομίλου Πνευματικής Ανανεώσεως:

(Εκφωνήθηκε στις 3 Μαίου 2014, στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου 
Κύπρου μετά τις εισηγήσεις Πανεπιστημιακών)

της Ανδρεανής Ηλιοφώτου

Το θέμα του Συνεδρίου μας, καθώς απαιτεί να θέσει κανείς τον δάκτυλον «εις τον 
τύπον των ήλων», στάθηκε για μένα μεγάλη πρόκληση. Παρακάμπτοντας την πρό
κληση, δίνω τον λόγο σε δημοσιογράφο ημερήσιας κυπριακής εφημερίδας, που αρ
χίζει πρόσφατο άρθρο του (ημερ. 19 Απριλίου 2014) ως εξής:

«Ποια ποιότητα πολιτικού βίου, ποια δημοκρατία, ποια διαφάνεια, ποιοι θεσμοί, ποια 
ελπίδα; Όλα μα όλα έχουν συντρίβει, έχουν γίνει σκόνη και θρύιμαλα, λες και πέρασε 
από πάνω τους αδηφάγος οδοστρωτήρας. Αλλά και το θηριώδες μηχάνημα του οδο
στρωτήρα που ο όγκος και το μούγκρισμά του προκαλούν δέος, με πλαστικό παιγνιδάκι 
μοιάζει, μπροστά στην ακαταμάχητη και ανίκητη δύναμη της (προσωπικής και κομ
ματικής) ιδιοτέλειας, της διαπλοκής, της μίζας και των πελατειακών σχέσεων».

Παράλληλα, ο καθηγητής του Πανεπ. Κύπρου Χαρίδημος Τσούκας με αφορμή το 
σκάνδαλο του Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου Μπαλτάκου στην Ελλάδα 
παρατηρεί: «Η υπόθεση Μπαλτάκου είναι ένα ακόμη σύμπτωμα της ανίατης παθο- 
γένειας της χώρας: της κομματοκρατικής - αναξιοκρατικής πολιτικής κουλτούρας 
που τη διαπερνά... Το σύστημά μας δεν διαθέτει θεσμικά αντίβαρα. Δεν υπάρχουν 
στην Ελλάδα (και στην Κύπρο φυσικά) υψηλόβαθμοι δημόσιοι λειτουργοί με θεσμική 
επιρροή, όπως λ.χ. στη Βρετανία και τη Β. Ευρώπη.

Δείτε το βρετανικό σύστημα και συγκρίνετέ το με το δικό μας. Στα βρετανικά υπουρ
γεία υπάρχουν μόνιμοι υφυπουργοί (η θεσμική μνήμη του κράτους). Ο Γραμματέας 
του Υπουργικού Συμβουλίου είναι μόνιμος δημόσιος λειτουργός επικεφαλής της δη
μόσιας διοίκησης, υπεύθυνος για τη λειτουργία της κυβέρνησης συνολικά, συμπερι- 
λαμβανομένης της τήρησης του δρακόντειου Κώδικα Δεοντολογίας (Ministerial 
Code) που διέπει τη συμπεριφορά των υπουργών. Ενας τέτοιος άνθρωπος, αντι
λαμβάνεστε δεν είναι στο τσεπάκι του εκάστοτε πρωθυπουργού ή Προέδρου, λει
τουργεί ως θεσμικό αντίβαρο στην πολιτική εξουσία και δεν μεριμνά για τον 
«επαναπατρισμό» ψήφων στο κόμμα του, αλλά είναι αυστηρά προσηλωμένος στις 
τεράστιες απαιτήσεις του θεσμικού ρόλου του. Οι σοβαρές χώρες διοικούνται από 
αξιοκρατικά επιλεγμένους δημόσιους λειτουργούς. Οι βραχοδημοκρατίες διοικούν- 
ται από Μπαλτάκους» και καφενόβιους θα πρόσθετα.
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Αυτά τα λίγα περιγράφουν την νυν κατάσταση στον ελληνικό χώρο (Ελλάδα και 
Κύπρο), επισημαίνοντας και βασικά αίτιά της. Αυτή τη μηδενιστική κρίση που διέρ
χεται η Κύπρος σήμερα συλλαμβάνω ως το τελευταίο εκβάν μιας ολέθριας, παρακ- 
μιακής κατιούσας, που άρχισε από το 1960, για να καταλήξει εδώ.

Πιστεύω πως αυτό που προέκυψε από τον απελευθερωτικό αγώνα (σημειωθήτω ότι 
ο αγώνας προήλθε και βασίστηκε σε δυο κυρίως ισχυρούς θεσμούς, την Εκκλησία 
και την Παιδεία), δηλαδή η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν κάτι δοτό, αμφισβητούμενο, 
απευκταίο, άρα θνησιγενές. Επί πλέον ούτε ως ηγεσία ούτε ως λαός ήμαστε εις θέση 
να το διαχειριστούμε, να το εξορθολογίσουμε ή να το δεχτούμε ως το μη χείρον, για 
να το εφαρμόσουμε. Η ηγεσία απεδείχθη ανεπαρκέστατη στην οικοδόμηση δημο
κρατικών θεσμών, ο δε λαός ανώριμος, άπειρος αυτονομίας, με δούλο φρόνημα 
(έβγαινε από δουλεία αιώνων), για να διεκδικήσει δημοκρατικά δικαιώματα (πλου
ραλισμό, δημοκρατικό διάλογο, κατοχύρωση της διαφωνίας, ελευθερία έκφρασης 
και προπαντός εναλλαγή στη διαχείριση της εξουσίας). Πολύ επιβαρυντική επίσης, 
στάθηκε, όπως απεδείχθη στην πορεία την πραγμάτων, η συγκέντρωση στο ίδιο πρό
σωπο της εκκλησιαστικής και της πολιτικής εξουσίας. Αυτό πιστεύουμε έφθειρε την 
Εκκλησία και απολυτοποίησε τη Δημοκρατία. Έτσι, η εξουσία θεοποιήθηκε, ειδω- 
λοποιήθηκε, για να κομματικοποιηθεί μετά το ’74.

Θεοποιημένη, βέβαια, δεν μπορούσε να υπέχει ευθύνη για όποιο ανάποδο συνέβαινε. 
Η αλήθεια έμενε «εν βυθώ» και η ιστορία γραφόταν καταπώς συνέφερε ή δικαίωνε 
τους κυβερνώντες. Επομένως, ως λαός εκινούμαστε πάντα μέσα σε μια φαντασιακή, 
εξωπραγματική ατμόσφαιρα, αυτοδικαιωνόμενοι αφενός και ατομοκρατούμενοι αφε
τέρου. Ο Κύπριος από υπήκοος της αποικιοκρατίας έγινε μετά το ’60 όχι δημοκρα
τικός πολίτης, αλλά ιδιοτελές άτομο, εξισώνοντας το κοινό αγαθό και το δίκαιο με 
το ατομικό του συμφέρον. Επομένως, για να το εξασφαλίζει έπρεπε να συμπλέει με 
την εξουσία, εκθειάζοντας και κολακεύοντάς την. Αλλωστε, βρέθηκε μέσα σε αξε
πέραστες αντιφάσεις του τύπου: «υπογράψαμε τις συμφωνίες από αδήριτη ανάγκη, 
αλλά «νενικήκαμεν», «ανήκομεν εις την Δύσιν», αλλά συμμαχούμε με τους Αδέσμευ
τους και την Ανατολήν. Αγωνιστήκαμε τέσσερα χρόνια κατά της αποικιοκρατίας 
αλλά το ’63 από αναξιότητα καλέσαμε τους αποικιοκράτες να μας σώσουν από τους 
Τούρκους.

Η δημοκρατία κατά τον Τερζάκη είναι αναβαθμός πολιτισμού. Απαιτεί, δηλαδή, 
πνευματική καλλιέργεια, εσωτερική ελευθερία ή «αρετήν και τόλμην», κατά τον ποι
ητή. Συγκεκριμένα, θα ορίζαμε την ελευθερία ως τη συνισταμένη των αρετών και 
την επίγνωση των ορίων μας. Πώς όμως ο άνθρωπος γίνεται ενάρετος; Δια της αγω
γής και της Παιδείας, μιας διά βίου Παιδείας, που αρχίζει από την οικογένεια, προ
χωρεί στην εκπαίδευση και φτάνει στην Πολιτεία, η οποία θα επιβραβεύει την αρετή, 
με σκοπό να κάμει καλύτερους τους ανθρώπους κι όχι να τους εξαχρειώνει και να 
τους εξαγοράζει ως πελάτες, που πάντα έχουν δίκαιο. Κατά τον μεγάλο ιστορικό, 
«άθλα οις κείται αρετής μέγιστα τοίσδε και άνδρες άριστοι πολιτεύουσι». Απαραί
τητη υποδομή, που δεν προσφέρει μόνο γνώσεις προς βιοπορισμό, αλλά και πίστη 

στις ανθρωπιστικές αξίες, η ανθρωπιστική παιδεία, ώστε ο νέος αξιοποιώντας τα 
θεόσταλτα στον άνθρωπο δώρα, την Αιδώ και την Δίκη, να αποκτήσει αυτοσεβασμό 
και αλληλοσεβασμό «ίνα είεν πόλεων κόσμοι τε και δεσμοί φιλίας συναγωγοί». Έτσι 
μόνο θα μπορέσει να ιδρύσει και να εκπροσωπήσει επαξίως τους παντός είδους θε
σμούς (θρησκευτικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, καλλιτεχνικούς), αφού αυτοί απο
τελούν την απαρασάλευτη κρηπίδα της ανθρώπινης συνύπαρξης και συμβίωσης. 
Διέπουν, γενικώς, την ανθρώπινη συμπεριφορά ως κανονιστικός ρυθμός, νόμοι, δια
τάξεις ήθη και έθιμα.

Μόνο αν κατέχεται απ’ αυτήν την πίστη ο άνθρωπος δεν θα αλλοτριωθεί. Τι σημαίνει 
όμως αλλοτρίωση; Αλλοτρίωση είναι η αδυναμία αναφοράς του ανθρώπου πρώτο 
στο Σύμπαν, τον Θεό και τη φύση, δεύτερο στην Ιστορία, τον Πολιτισμό και τις αξίες 
του και τρίτο στον ίδιο τον εαυτό του. Και οι τρεις αναφορές είναι μεταφυσικές, 
διότι απαιτούν υπέρβαση της εμπειρίας, να μη μένει, δηλαδή, η ψυχή κατακερματι
σμένη μέσα στον κόσμο της ύλης και των αισθήσεων, μέσα σε ό,τι βλέπει κι αγγίζει, 
αλλά να υπερβαίνει την εμπειρία, συγκροτώντας ένα νόημα για την ύπαρξη. Αυτό, 
βέβαια, προϋποθέτει την πίστη ότι «ο άνθρουιος θείας μετέσχε μοίρας» και «ουκ επ’ 
άρτω ζήσεται μόνον».

Με άλλα λόγια, όλα όσα διέρχονται κρίση σήμερα, η οικονομία, η δημοκρατία, οι 
θεσμοί, η πολιτική, η παιδεία είναι δημιουργήματα του ανθρώπου και όλα διασώζον
ται, αν διασώζεται και η ανθρώπινη φύση, η ανθρώπινη πνευματικότητα, δεν ξεπέ
φτουμε στην ειδωλολατρία, στην αποθέωση της ύλης (του πλούτου και της 
εξουσίας), στο «φάγωμεν, πίωμεν αύριον γαρ αποθνήσκομεν». Γιατί «ουκ εκ χρη
μάτων αρετή γίγνεται, αλλ’ εξ αρετής χρήματα και πάντα τα αγαθά και ιδία και δη
μοσία τοις ανθρώποις». Μπορούμε να κάνουμε αυτή τη σωκρατική αρχή έμβλημα 
βίου κι όχι αντικείμενο ρητορικής τέχνης; Πιστεύω πως όχι. Αλλωστε, η Κύπρος έχει 
νομίζω μια απόλυτα μοναδική ιδιαιτερότητα παγκοσμίως και διαχρονικώς. Μ’ αυτήν 
θα τελειώσω υποβάλλοντας την ερωτηματικά, απλώς, ως σύνοψη γεγονότων. Έχετε, 
γνωρίσει, αγαπητοί φίλοι, κράτος που μέσα στα πενήντα χρόνια ζωής του μοιρά
στηκε, ανατινάχτηκε και χρεοκόπησε; Κράτος στο οποίο οι νεκροί ξεθάβονται και 
απάγονται ή κηδεύονται σαράντα χρόνια μετά τον θάνατό τους; Δεν είμαστε για να 
θαυμάζεται η πρωτοτυπία μας; τελικά φοβούμαι πως δεν απέφυγα την πρόκληση.
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ZAK ΛΑΚΑΡΙΕΡ
της Ευαγγελίας I. Δαμουλή

(Ανακοίνωση στο Γ' Επιστημονικό Συνέδριο «Δημήτρια» στη Θεσσαλονίκη)

Συγγραφέας, ποιητής, φωτογράφος, μεταφραστής Ελλήνων συγγραφέων στα 
Γαλλικά και πάνω απ’ όλα ταξιδιώτης, ο Ζακ Λακαριέρ, γεννήθηκε στη Λιμόζη το 
1925 και μεγάλωσε στην Ορλεάνη, Απέκτησε πτυχίο κλασικής φιλολογίας από το 
πανεπιστήμιο της Σορβόννης και, παθιασμένος με την Ελλάδα, πραγματοποίησε το 
πρώτο του ταξίδι το 1947.

Η δημοσίευση του βιβλίου του Το Ελληνικό Καλοκαίρι το 1976, θα τον καθιερώ
σει ως συγγραφέα. Το Ελληνικό Καλοκαίρι θα γίνει ένα βιβλίο - σύμβολο για τους 
λάτρεις της Ελλάδας στο τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα.

Ταξιδεύοντας με τα πόδια ο Λακαριέρ, θα ανακαλύψει και θα προβάλλει στη 
Γαλλία μια Ελλάδα ταπεινή, καθημερινή εδώ και 4.000 χρόνια, την πραγματική 
Ελλάδα. Από την αρχή όμως εξηγεί στους αναγνώστες, προς αποφυγήν πάσης πα- 
ρεξηγήσεως, ότι «εδώ δεν παρουσιάζεται η Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα μου [...], που 
γνώρισα μετά ακριβώς από τον πόλεμο, που την περπάτησα και την έζησα[..]. Με 
δύο λόγια ένα ταξίδι προσωπικό, ποιητικό, ιστορικό, γεωγραφικό [..]».

Στη χώρα αυτή θα ανακαλύψει τον εαυτό του και θα επιστρέφει συνέχεια, για 
να την αποτυπώνει στη γραφή του, βασισμένος σ’ αυτό που έβλεπαν τα μάτια του, 
σ’ αυτό που βίωνε. Γνώριζε βέβαια ότι υπάρχουν «χίλιοι τρόποι για να προσεγγίσει 
κανείς ένα τόπο», κι όπως λάτρευε κάθε ελληνικό τοπίο, ταξιδευτής μέσα στον χώρο 
και στον χρόνο, θα φθάσει σε ηλικία είκοσι πέντε ετών το 1950 στον Αθωνα.

Το 1954 θα εκδώσει το πρώτο του βιβλίο, ένα Λεύκωμα σπάνιων φωτογραφιών 
της εποχής, που συνοδεύονται από κείμενα και στίχους Πατέρων της Ερήμου. Θα 
ακολουθήσει Το Ελληνικό Καλοκαίρι, στο οποίο προτάσσει την παραμονή του στο 
Αγιον Όρος. Διευκρινίζει ότι δεν έκανε το ταξίδι αυτό «από απλή περιέργεια, αλλά 
για να πλησιάσει, και ει δυνατόν να γνωρίσει σε βάθος την ορθόδοξη εκκλησιαστική 
και μοναστική ζωή».

Στον Αθωνα. όπως στην Πάτμο και στην έρημο της Συρίας, θα επισκεφθεί τα 
ασκηταριά και τους ερημίτες και θα γίνει ένας πραγματικός «οδοιπόρος της ασκη
τείας», κατά την μεταφράστριά του Μαρία Λαμπαδαρίδου -Πόθου. Την Αθωνική 
εμπειρία θα την θεωρήσει πολύ θετική και «αυτός ο τόπος, θα πει αργότερα, με 
ακολουθεί εδώ και μισόν αιώνα σαν ένα είδος φαντάσματος, αλλά φαντάσματος 
διδακτικού και εμπλουτιστικού». Το Αγιον Όρος θα γίνει το ορόσημο και η 
αφετηρία της έμπνευσής του και της συγγραφικής του πορείας. Στον Αθωνα ο 
Λακαριέρ κράτησε για πρώτη φορά προσωπικό ημερολόγιο γιατί, όπως είπε, «όταν 
σημειώνεις αυτό που βλέπεις, αναγκάζεσαι να το βλέπεις με μεγαλύτερη προσοχή 

και κατά τρόπο πληρέστερο [...]». Γι’ αυτό, ίσως, ο Λακαριέρ θεωρεί το βιβλίο σαν 
ένα «τόπο».

Παρακολουθώντας, λοιπόν, την Αγιορείτικη ζωή, συνομιλώντας με τους 
μοναχούς και τους ασκητές της ερήμου του Αθωνος, διείσδυσε σιγά-σιγά στην 
Ορθόδοξη θρησκευτική ζωή και πνευματικότητα, ιδίως κατά το τρίτο του ταξίδι το 
1953, όπου κατέχει πολύ καλά πλέον τη Νέα Ελληνική γλώσσα, βασική προϋπόθεση 
για την κατανόηση του πολιτισμού.

Ο Λακαριέρ παρουσιάζει την Ελλάδα και το Αγιον Όρος μέσα από εικόνες, που 
επέλεξε ο ίδιος. Η λέξη εικόνα χρησιμοποιείται πολλές φορές από τον συγγραφέα, 
στο Ελληνικό Καλοκαίρι όπως και στο Ερωτικό Λεξικό της Ελλάδας. Η ζωή τού 
Αγίου Όρους, του αποκαλύπτει καθημερινά «απροσδόκητες εικόνες και 
συμπεριφορές». Η γραφή του υπάρχει μέσα από το βλέμμα του. Ο ίδιος αισθάνεται 
«φωτο-γράφος». Επόμενο ήταν, λοιπόν, να σταθεί ιδιαίτερα στην Αγιορείτικη 
εικονογραφία και να προσπαθήσει να την ερμηνεύσει στη γραφή του. Εικονογραφία 
και Αγιορείτικη πραγματικότητα δεν διέφεραν πολύ απ' ό,τι διαπίστωσε. Η 
Αγιορείτικη εικονογραφία είναι μία «προκαταβολική απεικόνιση των ανθρώπων 
του άλλου κόσμου, αυτής της μεγάλης ανώνυμης φυσιογνωμίας που κάποτε ανήκε 
σε όλους μας». Αυτό ίσως δικαιολογεί την ύπαρξη όλου του γενεαλογικού δένδρου 
των Ελλήνων, αρχαίων φιλοσόφων, προφητών, αγίων, μαρτύρων, Νεωτέρων 
Ελλήνων-στην τραπεζαρία της Μονής Μεγίστης Λαύρας. Η Αγιορείτικη τέχνη 
εξιστορεί μία αιωνιότητα μορφών και προσώπων της Ελλάδας, συνδέοντας σε μια 
ενότητα τη μυθολογία, την αρχαιότητα και τα νεώτερα χρόνια. Το Αγιον Όρος 
γίνεται έτσι το κέντρο, ο ομφαλός του κόσμου και όλος ο υπόλοιπος κόσμος μια 
περιφέρεια. Η Βυζαντινή τέχνη στον Αθωνα διασώζει τον Ελληνικό μύθο και 
αποδεικνύει τη διαχρονικότητά του μέσα από «τη διπλή λειτουργία της: 
αφηγηματική και αρετολογική που σκοπό έχει να παραστήσει την παράδοση της 
ορθόδοξης Ανατολής». Η Ρωμιοσύνη «εναλλάξ ορατή και αόρατη», όπως την 
χαρακτηρίζει ο Λακαριέρ, υπάρχει στον Αθωνα. Γράφει χαρακτηριστικά: «[...] 
σύμφωνα με τους ειδικούς, η ζωγραφική και ακόμα περισσότερο η εικόνα και οι 
βυζαντινές τοιχογραφίες είναι αναζήτηση και έκφραση του αιωνίου διαμέσου της 
ακινησίας [...]. Εδώ βρισκόμαστε ανάμεσα σε μοναχούς σ' ένα χρόνο εντονότατης 
ζωής και σ’ ένα χώρο λατρείας του Λόγου και σε μια πλουσιότατη καλλιέργεια της 
ενόρασης χάρη στη ζωγραφική τέχνη [...]».

Ο Λακαριέρ μυήθηκε στη ζωγραφική και εν προκείμενω στη Βυζαντινή 
ζωγραφική μέσα από την καθημερινή του επαφή με την Αγιορείτικη εικονογραφία 
των καθολικών, των ναών, των σκητών, των κελιών του Αγίου Ορους. Δεν είναι 
ιστορικός ούτε θεωρητικός της τέχνης. Την τέχνη την σπούδασε πρώτα-πρώτα 
εμπειρικά, έπειτα ήρθε σε επαφή με τους ειδικούς εντός και εκτός του Ορους, που 
τον μύησαν στην τέχνη αυτή, στην εσώτερη ιστορία της και στις απαραίτητες 
πραγματείες για την κατανόησή της.

Στο Ελληνικό Καλοκαίρι ο Λακαριέρ αφιερώνει αρκετές σελίδες στο βιβλίο τού
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Μαΐστορος Διονυσίου εκ Φουρνά των Αγράφων της Ευρυτανίας, Ερμηνεία της 
ζωγραφικής τέχνης, που, όπως λέει, παρέχει «όλα τα μυστικά, όλες τις αναγκαίες 
συνταγές για την κατασκευή των υλικών, τη όιακόσμηση των εκκλησιών και τη 
σύνθεση των θεμάτων. Αλλά κατ’ αυτό τον τρόπο, απαριθμώντας και 
περιγράφοντας όλα τα θρησκευτικά θέματα της ορθοδοξίας, προσδιορίζει θαυμάσια 
το ιερό και μυθικό σύμπαν του βυζαντινού κόσμου».

Ο Λακαριέρ έχει μελετήσει λεπτομερειακά όλα τα θέματα της Παλαιός και 
Καινής Διαθήκης στην Ερμηνεία και θεωρεί το βιβλίο αυτό απόσταγμα γνώσεων και 
από παλαιότερα κείμενα κωδικοποιημένα μέσα στο έργο. Το βιβλίο του Εκ Φουρνά 
Διονυσίου, είναι ένα παλίμψηστο από συμβολισμούς της σημιτικής και της εβραιο- 
χρισπανικής μυθολογίας, όπως φαίνεται από την περιγραφή της «Τετραμόρφου». Ο 
Διονύσιος αντιπροσωπεύει μέσα από την Ερμηνεία του την παράδοση και τη 
Ρωμιοσύνη, στην εικονογραφική τέχνη, όταν στον κατάλογο όσων μπορούν να 
πάρουν θέση πλάι στους προφήτες και αγίους, προτείνει αρχαίους φιλοσόφους και 
μάντεις. Επίσης, διότι στην Ερμηνεία υπάρχουν θέματα δανεισμένα από ορισμένους 
ασκητές ή αποκρυφιστές συγγραφείς. Τη Ρωμιοσύνη, έτσι όπως τη ζει στο Άγιον 
Όρος, ο Λακαριέρ την παρομοιάζει μ’ ένα δρόμο «από πολιτιστικούς μαιάνδρους 
που οδηγούνε από τονΣεφέρη, στονΣεφέρη [...] ή από τον Ελύτη στον Ελύτη [...]». 
Αυτή η διαπίστωσή του συμπίπτει με την περγαμηνή που ξετυλίγει ο Πλάτωνας 
όρθιος στην τοιχογραφία της πύλης της εισόδου στο Βατοπέδι, όπου γράφει: «Το 
αρχαίο είναι το νέο, το νέο είναι το αρχαίο». Μέσα από την Βυζαντινή αγιογραφία 
ο Λακαριέρ διαπιστώνει ότι «με το Βυζάντιο, η Ελλάδα ανατολικοποιείται ή μάλλον 
εγκαθίσταται μέσα στο όραμα της Ανατολής [...]. Ακριβώς στον Άθω, ανάμεσα σ’ 
αυτές τις τοιχογραφίες [...], σ’αυτό το σύμπαν[...], ήξερα πως η βασική αναστάτωση 
της ελληνικής ιστορίας [...] δεν υπήρξε τόσο το έργο του χριστιανισμού όσο το 
εγχείρημα του Αλεξάνδρου [...]. Μετακινήσεις, ρεύματα [...] ανάμεσα στις εκτάσεις 
τηςΑνατολίας [...], τα συναντάει κανείς αυτά τα στοιχεία ακριβώς και κυρίως μέσα 
σ’ ολόκληρη τη βυζαντινή τέχνη».

Ο Βυζαντινός πολιτισμός, σύμφωνα με τον Λακαριέρ, ήταν «πολιτισμός της 
εγκόσμιας δύναμης και της ερήμου, του θριάμβου και της κακοπάθειας [..]. Ο 
Αθωνίτης μοναχός αντιπροσωπεύει το διανοητικό σύμπαν ενός βυζαντινού χωρικού. 
Το Βυζάντιο ζούσε ανάμεσα στη βία και στην μη-βία».

Η συναναστροφή του Λακαριέρ επί σαράντα χρόνια με πολλούς σημαντικούς 
Έλληνες ποιητές, καλλιτέχνες, πνευματικούς, ανθρώπους και, κυρίως, πολλούς 
Έλληνες, ζωγράφους σηματοδότησε την εξέλιξή του με τη ζωγραφική και την Αγιο- 
ρείτικη εικονογραφική τέχνη ιδιαίτερα, αλλά και με την ίδια την Ελλάδα. Πολλοί 
Νεοέλληνες ζωγράφοι και λογοτέχνες εμπνεύστηκαν από το Αγιον Όρος.

Ο Γιάννης Τσαρούχης, αυτός «ο φιλόσοφος της όρασης» τη δεκαετία του ’60 τον 
βοήθησε να ανακαλύψει πολλές Ελλάδες που αγνοούσε. Πηγές της έμπνευσης του 
Τσαρούχη ήταν, μεταξύ άλλων, οι Αλεξανδρινοί ζωγράφοι, οι βυζαντινές εικόνες.

Εκείνα τα χρόνια ο Λακαριέρ γνώρισε στη Θεσσαλονίκη τον ποιητή Νίκο- 
Γαβριήλ Πεντζίκη, ο οποίος τον μύησε στη βυζαντινή τέχνη, όποτε επέστρεφε από 
τον Αθωνα «Ο Πεντζίκης», λέει ο Λακαριέρ, «συνεδίαζε μια έντονη κλίση προς τον 
σουρεαλισμό μ ’ ένα ζωηρό πάθος για τη βυζαντινή παράδοση. Αλλ ’ αντίστροφα από 
τον Κόντογλου, που ήταν αποκλειστικά βυζαντινός, ο Πεντζίκης είναι ένας 
άνθρωπος όλων των εποχών ή, έστω, δύο καλά προσδιορισμένων εποχών, όπου οι 
μυστικοί ποιητές του Βυζαντίου συζητούν με τον Αντρέ Μπρετόν». Μοναδικός 
συνδυασμός η περίπτωση της ζωγραφικής του Πεντζίκη όπου «ο Πανσέληνος 
συναντιόταν με τον Μάρξ Έρνστ».

Με δάσκαλο, λοιπόν, τον ανήσυχο και πληθωρικό Πεντζίκη, ο Λακαριέρ έμαθε 
ότι «στις εκκλησιές αυτές οι εικόνες, αυτά τα φρέσκα, αυτός ο στρόβιλος από 
ζωγραφιές είναι μια ελεγχόμενη τρέλα, σημάδια πληγές από τα χτυπήματα του 
ζωγράφου καλόγερου πάνω στον αόρατο κόσμο. Αν υπήρχε τόση αυστηρότητα στη 
σύνθεση, μια επιτακτική οδός στην εκλογή των χρωμάτων, των αναλογιών, της 
διάταξης των θεμάτων απάνω στον τοίχο, αυτό γίνεται γιατί είναι υποχρεωμένος να 
ελέγξει, να συγκροτήσει, να καταπνίξει την πίστη που κατασπαράζει, τη γλώσσα 
της φωτιάς που υπαγορεύουν ανώτερες δυνάμεις. Ειδεμή δεν θα υπήρχε τέχνη, αλλά 
χάος».

Για τον Πεντζίκη η Βυζαντινή τέχνη είναι η μεταγραφή της θεϊκής ακτινοβολίας 
σε μορφές και σημεία. Κατά τον Αλέξανδρο Κοσματόπουλο, ο Πεντζίκης θεωρούσε 
ότι «το πρόσωπό μας σχηματίζεται και αναγνωρίζεται μέσω των άλλων», σύμφωνα 
με τη θεωρία της αντιγραφικής μνήμης και ότι «η εικόνα είναι μια αναπαράσταση 
που αρνείται κάθε αναπαράσταση».

Ο Πεντζίκης, που είχε κάνει το Αγιον Όρος δεύτερο σπίτι του, αλλά και ο Λα
καριέρ, πίστευαν ότι «ο άνθρωπος ολοκληρώνεται πέρα από κοινωνικές 
συντεταγμένες [...]». Μέσα στην αγιογραφία συνυπάρχουν η πειθαρχία και η 
ελευθερία, υπάρχει «η ανατροπή των κανόνων της λογικής, καθώς συνυπάρχουν 
αντιφάσεις, όπως η ανάποδη προοπτική [...]».

Ο Πεντζίκης δεν μύησε τον Λακαριέρ μόνο στη Βυςαντινή τέχνη και αγιογραφία 
και στην Αγιορείτικη νοοτροπία, αλλά και στο πνεύμα της Θεσσαλονίκης και της 
Μακεδονίας γενικότερα, εφ’ όσον ο ίδιος ήταν ταυτισμένος με την πόλη του και τον 
τόπο του. Η Μακεδονία και ολόκληρη η περιρρέουσα ατμόσφαιρα γεννά μια εσω
τερικότητα, μια πνευματικότητα και ο Πεντζίκης ήταν ένας από τους «σημαντικούς 
και ιδιόμορφους εκφραστές της».

Ο Πεντζίκης, όπως και ο Φώτης Κόντογλου, δίδαξαν την αναγκαιότητα της 
επανασύνδεσής μας με την ορθόδοξη βυζαντινή μας παράδοση, την οποία 
αντιπροσωπεύει το Αγιον Όρος. Τον Φώτη Κόντογλου τον «διφυή αυτό καλλιτέχνη, 
όπου μέσα του συνυπάρχουν ο λογοτέχνης που ζωγραφίζει και ο ζωγράφος που 
γράφει», κατά τον Πέτρο Χάρη, ο Λακαριέρ τον συνάντησε αργά. «Γνώρισα στην 
Αθήνα, προς τα τέλη του βίου του, έναν άνθρωπο, που έγραφε για τα σκαριά και τα 
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καΐκια της Ελλάδας, σελίδες υπέροχες και άγνωστες. Ονομαζόταν Φώτης 
Κόντογλου και στην Αθήνα τον ήξεραν κυρίως σαν ζωγράφο και σαν ειδικό της 
βυζαντινής τέχνης. Ειδικός, εξάλλου, δεν είναι η λέξη που του ταιριάζει. Ο 
Κόντογλου ήταν ένας αληθινός άνθρωπος του Βυζαντίου που κατά λάθος είχε βρεθεί 
στην εποχή μας. Το λογοτεχνικό έργο του είναι ένα μίγμα από άλλα τινά χρονικά 
γύρω απ' αυτό που ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει σαν πονεμένη Ρωμιοσύνη [...] 
αναμνήσεις των παιδικών του χρόνων, [...] σκέψεις γύρω από την τέχνη και την 
αγιογραφία του Βυζαντίου. Τον γνώρισα δύο χρόνια πριν πεθάνει το 1963, όταν 
σχέδιαζε να μεταφράσει στα γαλλικά [...] «ΤοΑΐβαλί η πατρίδα μου».

Σύμφωνα με τον Πέτρο Βαμπούλη, μαθητή του Κόντογλου, ο δάσκαλός του κω
δικοποίησε τις απόψεις του, ακολουθώντας τον εκ Φουρνά Διονύσιο, στο δίτομο 
έργο του Έκφρασις της Ορθοδόξου Εικονογραφίας. Υποστήριξε με ζήλο την πίστη 
του στη δύναμη και στην αυθεντικότητα της παράδοσης και επανέφερε την παρα
δοσιακή Βυζαντινή τεχνοτροπία, συντελώντας έτσι στην αναγέννησή της στην Αθω
νική Πολιτεία. Η έννοια της Ελληνικότητας είναι διττή για τον Κόντογλου, 
Ορθοδοξία και Ρωμιοσύνη.

Από τη μία ταξιδευτής και αιώνια θαλασσινός με τη φαντασία του και μόνο ο 
κυρ-Φώτης και από την άλλη ο Λακαριέρ, ο φιλόσοφος της οδοιπορίας και της ασκη
τείας, ο άνθρωπος που δεν έπαψε ποτέ για μακρινά ταξίδια να μιλά, για να παρα
φράσουμε τον Καββαδία.

Ο Κόντογλου, ο Πεντζίκης και ο Λακαριέρ ζητούσαν καταφύγιο στο Αγιον όρος, 
ορόσημο και αφετηρία της καλλιτεχνικής τους έμπνευσης και δημιουργίας. Και οι 
τρεις είχαν ως πνευματική τράπεζα το Άγιον Όρος. Αγιορείτικοι, ελληνοκεντρικοί, 
ανατολίτες και δυτικόστροφοι, εραστές του λόγου και των χρωμάτων, προσπάθησαν 
μέσα από την τέχνη τους να ερμηνεύσουν την ελληνική ψυχή.

Ο Λακαριέρ έγραψε το 2000 από την Βουργουνδία ότι το να γράψεις για το 
Άγιον Όρος προϋποθέτει να είσαι Ορθόδοξος και πιστός, για να καταλάβεις την 
ιδιαίτερη ατμόσφαιρα της μοναστικής πολιτείας. Χρειάζεται, τέλος πάντων, μια προ
σωπική συμμαχία, που υπάρχει στο τελευταίο βιβλίο του, το κύκνειον άσμα του, Το 
Αγιον Όρος το 2002. Αυτός «ομεγάλος φιλελεύθερος ουμανιστής [...] που διψούσε 
για Θεό» ήταν ασκητής και ποιητής συνάμα. Για τον λόγο αυτό, το Άγιον Όρος απο
τελούσε γι’ αυτόν τον παράδεισο της Ρωμιοσύνης.

Δραματική ερμηνεία της καβαφικής ποίησης

του Ελλάδιου Χανδριώτη

Μελέτησα την καβαφική ποίηση και ως δάσκαλος της ελληνικής γραμματείας και 
μαζί της απαγγελίας. Αυτή η μελέτη απέφερε και γραπτά: α) τις αναλυτικές 
ερμηνευτικές εισηγήσεις «Απολείπειν ο Θεός Αντιύνιον», «Ο Δαρείος», «Θεατρι- 
κότητα-δραματικότητα στην ποίηση του Καβάφη» και β) το βιβλίο «Δραματική ερμηνεία 
της καβαφικής ποίησης». Από το βιβλίο θα μεταφέρω εδώ λίγα αποσπάσματα.1

Α. Γενικά

1. Ο ποιητικός λόγος μπορεί να φωτιστεί σε κάθε του πτυχή ή λεπτομέρεια, ώστε 
να σταθεί στο μυαλό και στην ψυχή του ακροατή-θεατή με ακέραιη τη μορφωτική 
του αξία, μόνο μέσω της δραματικής ερμηνείας, που είναι δουλειά καλλιτεχνική. Ο 
ερμηνευτής (απαγγέλτης) θα επιδείξει έγνοια για την ηχητική του ποιήματος, τα 
βασικά του σχήματα (αντίθεση, κλίμακα κ.ά.) και τον ρυθμό του  αυτός θα έχει συλ- 
λάβει και το ορθό μήνυμα (μέσα από τη δομή του λόγου), καθώς και τη διάθεση του 
δημιουργού.

*

2. Ποικιλία ερωτήσεων καλείται ο ερμηνευτής (απαγγέλτης) να υποβάλει στον 
εαυτό του εκ των προτέρων:

α) απευθύνομαι προς τον ακροατή-θεατή; προς άλλο πρόσωπο παρόν,

β) κάνω αποστροφή προς πρόσωπο απόν; προς θεότητα; προς στοιχείο της 
φύσης; προς έννοια κτλ;

γ) μιλώ στον εαυτό μου;

δ) διαλογίζομαι; στοχάζομαι; αναπολώ;
3. Από τη μελέτη 21 γνωστών ποιημάτων εξάγεται ότι ο ερμηνευτής δρα με 

διάφορους τρόπους:

α) Μιλά στους θεατές (σχολιάζει):

Θερμοπύλες

Τρώες

Στα 200 π.Χ.
β) Μιλά στους θεατές (αφηγείται-περιγράφει ή και σχολιάζει).

Εν Σπάρτη

1 Εισήγηση στην εκδήλωση «... εν φαντασία και λόγω ...» αφιερωμένη στον ποιητή Κωνσταντίνο 
Π. Καβάφη, Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου, 19 Ιουνίου 2014.
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Κεριά

Ο βασιλεύς Δημήτριος

Αλεξανδρινοί βασιλείς.

γ) Ως Καβάφης μιλά στους θεατές (αφηγείται-περιγράφει) και μιμείται άλλο 
πρόσωπο, που στρέφει τον λόγο του προς φανταστική ομάδα σε μια γωνία της 
πλατείας μπροστά:

Τα άλογα του Αχιλλέως

Εις τα περίχωρα της Αντιόχειας.

δ) Απευθύνεται (με λυρισμό) προς το κοινό θεωρώντας το ως ένα σώμα:

Τείχη

Απολείπειν ο θεός Αντώνιον.

ε) Απευθύνεται (με λυρισμό) προς το κοινό θεωρώντας το ως ένα σώμα ή προς 
τον εαυτό του έχοντας το κεφάλι κυρτό προς τα κάτω:

Η πόλις

Η σατραπεία

Όσο μπορείς.

στ)Μιλά (με λυρισμό) στον εαυτό του έχοντας το κεφάλι κυρτό προς τα κάτω:

Μάρτιαι ειδοί.

ζ) Στρέφεται προς το κοινό αλλά με τα μάτια ψηλά, όπου βρίσκεται η θεότητα 
της Ποιήσεως:

Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου ποιητού εν Κομμαγηνή, 595 μ.Χ.

η) Στρέφεται προς φανταστική ομάδα μακριά στο τέλος της πλατείας και ύστερα 
πληροφορεί (απλά) τους θεατές:

Υπέρ της Αχαϊκής Συμπολιτείας πολεμήσαντες.

θ) Ως Καβάφης μιλά στους θεατές (πληροφορεί ή σχολιάζει ή αφηγείται- 
περιγράφει) και μιμείται πρόσωπο/α:

Τα πρώτο σκαλί

Ο Δαρείος.

ι) Ως Καβάφης μιμείται δύο πρόσωπα και ύστερα μιλά στους θεατές 
σχολιάζοντας:

Περιμένοντας τους βαρβάρους.

Σημ. 1. Τα ποιήματα των τρόπων θ και ι μπορούν και να παρασταθούν επί σκηνής, 
από δύο ή τρεις ηθοποιούς. Επίσης, για θεατρική παράσταση προσφέρεται και το 
ποίημα «Τα παράθυρα», ως δραματικός μονόλογος.

2t Ένας ακόμη τρόπος θα προστεθεί ύστερα από τη μελέτη του συνόλου των 
καβαφικών ποιημάτων:

Ως Καβάφης μιλά στους θεατές (πληροφορεί ή σχολιάζει ή αφηγείται- 
περιγράφει) και κάνει αποστροφή.

Β. Δείγματα δραματικής ερμηνείας

1. Το πρώτο σκαλί (1899)

Εις τον Θεόκριτο παραπονιούνταν 
μια μέρα ο νέος ποιητής Ενμένης: 
«Τώρα όνο χρόνια πέρασαν που γράφω 
κι ένα ειδύλλιο έκαμα μονάχα.
Το μόνον άρτιόν μου έργον είναι. 
Αλλοίμονον, είν’ υψηλή το βλέπω, 
πολύ υψηλή της Ποιήσεως η σκάλα 
κι απ’το σκαλί το πρώτο εδώ που είμαι 
ποτέ δεν θ’ ανεβώ ο δυστυχισμένος». 
Είπε ο Θεόκριτος: «Αυτά τα λόγια 
ανάρμοστα και βλασφημίες είναι.
Κι αν είσαι στο σκαλί το πρώτο, πρέπει 
νάσαι υπερήφανος κι ευτυχισμένος. 
Εδώ που έφθασες, λίγο δεν είναι 
τόσο που έκαμες, μεγάλη δόξα.
Κι αυτό ακόμη το σκαλί το πρώτο 
πολύ απο τον κοινό τον κόσμο απέχει. 
Εις το σκαλί για να πατήσεις τούτο 
πρέπει με το δικαίωμά σου νάσαι 
πολίτης εις των ιδεών την πόλι. 
Και δύσκολο στην πόλι εκείνην είναι 
και σπάνιο να σε πολιτογραφήσουν. 
Στην αγορά της βρίσκεις Νομοθέτας 
που δέν γελά κανένας τυχοδιώκτης. 
Εδώ που έφθασες, λίγο δεν είναι 
τόσο που έκαμες, μεγάλη δόξα».

α) Το ποίημα είναι εξωτερικά δραματικό. Από τους 26 στίχους του μόνο οι 27Λ 
ανήκουν στον αφηγητή και αυτοί είναι εντελώς τυπικοί. Οι 2316 στίχοι 
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αποτελούν διάλογο μεταξύ δύο προσώπων. Ωστόσο, η λέξη «παραπο
νιούνταν» του αφηγητή σημαίνει ερμηνευτική οδηγία (για το πρώτο πρόσωπο).

β) Ο Θεόκριτος απαντώντας χαρακτηρίζει αμέσως τα παραπονετικά λόγια του 
Ευμένη «ανάρμοστα και βλασφημίες» και εξηγεί με επιχειρήματα εκφρασμένα 
με κλιμακωτή σειρά.

γ) Πιο εμφανές εκφραστικό στοιχείο είναι η επαναφορά «εδώ που έφθασες, λίγο 
δεν είναι» και η σκόπιμη επανάληψη «το σκαλί το πρώτο».

δ) Πώς ο ένας ερμηνευτής θα αποδώσει τους τρεις ρόλους, που διαφέρουν μεταξύ 
τους; Αναγκαστικά θα καθορίσει από πριν μες στο μυαλό του τρεις 
κατευθύνσεις: μια προς τους θεατές ως αφηγητής (Καβάφης), μια προς 
αριστερά και άλλη προς δεξιά μπροστά (τρόπος θ).

ε) Αν είχαμε την πολυτέλεια της παρουσίας τριών ηθοποιών, τότε ο αφηγητής- 
Καβάφης θα έλεγε στους θεατές τους 2!6 στίχους, από μια γωνία της σκηνής 
πίσω, παράμερα, ενώ τα άλλα δύο πρόσωπα θα στέκονταν το ένα απέναντι 
στο άλλο και θα μιλούσαν μεταξύ τους.

2. Η πόλις (1910)

Είπες: «Θα πάγω σ’ άλλη γη, θα πάγω σ’ άλλη θάλασσα.
Μια πόλις άλλη θα βρεθεί καλλίτερη απο αυτή.
Κάθε προσπάθειά μου μια καταδίκη είναι2 γραφτή

2 Η αφαίρεση τόνου από δισύλλαβες λέξεις όπως είναι, όλο, ένας, γίνεται εδώ χάριν του μέτρου, το 
οποίο είναι πάντα ιαμβικό στην καβαφική ποίηση. Αντίθετα, σημειώνεται τόνος σε μονοσύλλαβες 
λέξεις όπως όεν, γη, μιά, σάν, νους, μές, όώ, σέ (= εσέ), πει. Επίσης χάριν του μέτρου πρέπει να 
τηρούνται στην προφορά-απαγγελία και όλες οι συνιζήσεις, που είναι συχνές στην καβαφική ποίηση.

κι είν’ η καρδιά μου - σάν νεκρός - θαμένη.
Ο νους μου ως πότε μες στον μαρασμόν αυτόν θα μένει.
Όπου το μάτι μου γυρίσω, όπου κι αν δω, 
ερείπια μαύρα της ζωής μου βλέπω εδώ, 
που τόσα χρόνια πέρασα και ρήμαξα και χάλασα».

Καινούριους τόπους δέν θα βρεις, δεν θάβρεις άλλες θάλασσες.
Η πόλις θα σε ακολουθεί. Στους δρόμους θα γυρνάς
τους ίδιους. Και στες γειτονιές τες ίδιες θα γερνάς
και μες στα ίδια σπίτια αυτά θ’ ασπρίζεις.
Πάντα στην πόλι αυτή θα φθάνεις. Γta τα αλλού -μη ελπίζεις - 
δεν έχει πλοίο για σέ, δεν έχει οδό.
Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ

στην κώχη τούτη την μικρή, σ’ όλην την γή την χάλασες.

α) Ο Καβάφης, προσγειωμένος, δίνει απάντηση στη μη υλοποιήσιμη επιθυμία είτε 
φανταστικού προσώπου είτε του εαυτού του. Ο ερμηνευτής μπορεί αντίστοιχα 
είτε να απευθυνθεί προς το θεατρικό κοινό θεωριύντας το ως ένα σώμα είτε 
στραμμένος σωματικά προς το κοινό να έχει το κεφάλι κυρτό προς τα κάτω 
(να απαντήσει δηλαδή προς τον πριν απογειωμένο εαυτό του)· στη δεύτερη 
περίπτωση υπάρχει και τραγικότητα (τρόπος ε).

β) Τέθηκε το ρήμα «είπες» στην αρχή, για να δειχθεί ότι η «χθεσινή» έκφραση 
επιθυμίας για απόδραση και απελευθέρωση είναι «καπελωμένη» από τη 
«σημερινή» πραγματικότητα. Μπορούσε η επιθυμία να εκφρασθεί με πλάγιο 
λόγο «είπες ότι θα . . . », όμως τότε θα περιοριζόταν αισθητά η 
δραματικότητα.

γ) Σημείο εκκίνησης είναι ο στίχος

Καινούριους τόπους δέν θα βρεις, δεν θάβρεις άλλες θάλασσες.

Τους προηγούμενους στίχους (της πρώτης οκτάστιχης ενότητας) ο ερμηνευτής 
τούς προφέρει μιμητικά, με κριτική διάθεση (ποτέ ειρωνικά, μάλλον με 
λύπηση).

Σίγουρα το κορυφαίο νόημα του ποιήματος βρίσκεται στους καταληκτικούς 
στίχους-αυτοί λειτουργούν ως συμπέρασμα ή εξήγηση των προηγούμενων.

δ) Η επαναφορά «σ’ άλλη... » έχει τον ρόλο της.

Και η κλιμάκωση «πέρασα και ρήμαξα και χάλασα» έχει ρόλο, συμβάλλει στο 
ζωντάνεμα του λόγου.

Η κρυπτόμενη αντίθεση «(Όμως) καινούριους τόπους. . . » είναι ακόμη πιο 
εκφραστική.
Πάλι ρόλο παίζουν η αναδίπλωση «δέν θα βρεις, όεν θάβρεις» και οι 
επαναφορές «τους ίδιους ... τις ίδιες», «δεν έχει . . . δεν έχει» δίνουν 
ζωντάνια χρωματική, συναισθηματική - δεν εννοώ φωνητική.

3. Εν Σπάρτη (1928)
J εν ήξερεν ο βασιλεύς Κλεομένης, δέν τολμούσε - 
όεν ήξερε έναν τέτοιον λόγο πώς να πει 
προς την μητέρα του: ότι απαιτούσε ο Πτολεμαίος 
για εγγύησιν της συμφωνίας των ν’αποσταλεί κι αυτή 

εις Αίγυπτον και να φυλάττεται 
λίαν ταπεινωτικόν, ανοίκειον πράγμα.
Κι ολο ήρχονταν για να μιλήσει κι όλο δίσταζε.
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Κι ολο άρχιζε να λέγει κι όλο σταματούσε. 
Μα η υπέροχη γυναίκα τον κατάλαβε 
(είχεν ακούσει κιόλα κάτι διαδόσεις σχετικές), 
και τον ενθάρρυνε να εξηγηθεί.
Και γέλασε κι είπε βεβαίως πιαίνει.
Και μάλιστα χαίρονταν που μπορούσε νάναι 
στο γήρας της ωφέλιμη στην Σπάρτη ακόμη. 
Όσο για την ταπείνωσι - μα αδιαφορούσε.
Το φρόνημα της Σπάρτης ασφαλώς δεν ήταν ικανός 
να νοιώσει ένας Δαγίδης χθεσινός 
όθεν κι η απαίτησίς του δέν μπορούσε 
πραγματικώς να ταπεινώσει Δέσποιναν 
Επιφανή ως αυτήν Σπαρτιάτου βασιλέως μητέρα.

α) Ο Καβάφης μιλά για άλλο πρόσωπο, για «υπέροχη γυναίκα . . . Δέσποιναν 
Επιφανή . . . Σπαρτιάτου βασιλέως μητέρα», την οποία προβάλλει ως 
υπόδειγμα...

Αρχίζει το ποίημά του, το περιγραφικό, θέλοντας να εκφράσει ήρεμα το 
συναίσθημα του θαυμασμού, που τον γέμισε η περίπτωση της Σπαρτιάτισσας 
(αλλού την ονομάζει: Κρατησίκλεια).

Ο ερμηνευτής απευθύνει τον λόγο του προς τους θεατές (τρόπος β).

β) «Δεν ήξερεν... δέν τολμούσε - δεν ήξερε ... » - «Κι ολο ήρχονταν... κι όλο 
δίσταζε - κι ολο άρχιζε.. .κι όλο σταματούσε». Είναι επαναφορές, που δίνουν 
ζωντάνια στον λόγο, που δεν τον αφήνουν μονότονο. «Μα η υπέροχη 
γυναίκα τον κατάλαβε . . . και τον ενθάρρυνε . . . ». Η αντίθεση φέρνει 
αλλαγή, δεν αφήνει να εμφιλοχωρήσει ανία.

γ) Εδώ έχουμε και αντίθεση συμπεριφοράς. Από τη μια ατολμία, δισταγμός και 
από την άλλη ενθάρρυνση, γέλιο, χαρά. Αυτή η διαφορά προσώπων προκαλεί 
έλξη των θεατών.

Γ. Τελικές υπομνήσεις

1. Πρωταρχικής σημασίας είναι η τήρηση ορθής προφοράς, συνιζήσεων, 
χασοτονισμάτων και διασκελισμών, κατάλληλων παύσεων, ορθού εμφαντικού 
τονισμού κ.ά.

2. Στα παραστατικά περιγραφικά σημεία του λόγου ο ερμηνευτής παρασύρεται 
από τις εικόνες - τις ζει με τα μάτια της φαντασίας του - και αποσπάται από την 
παρουσία των θεατών (ή παρασύρει και τους θεατές στη βίωση).

3. Τα εκφραστικά μέσα του κειμένου, που σχετίζονται με τη δραματικότητα και 
τον ρυθμό, όπως το ασύνδετο, το πολυσύνδετο, η επαναφορά και η αντίθεση, η 
παύση και η μετάβαση, η κλιμάκωση και η επιστροφή στην κανονικότητα, η 
επιτάχυνση και η επιβράδυνση, έχουν την αρμόζουσα εκφορά (αλλά μηδέν άγαν).

4. Σε περίπτωση θεατρικής ερμηνείας θα κληθούν σε βοήθεια σκηνοθέτης- 
κινησιολόγος και μουσικός επενδυτής. Όμως και εδώ θα τηρηθούν και η ευκρίνεια 
της προφοράς και ο ρυθμός και η ατμόσφαιρα (που με την ψυχή του όρισε ο ποιητής).

5. Τέλος, συναίσθημα και λογική συνεργάζονται, σε πλαίσια μετριοπάθειας- 
δηλαδή ο λόγος ο ποιητικός (και κατ’ εξοχήν ο λυρικός του Καβάφη) εκφέρεται και 
νοηματικά και χρωματικά, ισοζυγισμένα.

Η μετριοπάθεια, δηλαδή η αποφυγή της υπερβολής σε φωνή και κίνηση, ισχύει 
και στην ερμηνεία του καθαυτό δραματικού λόγου, του θεάτρου. Λέει σχετικά ο 
μεγάλος Σαίξπηρ: «ακόμα και στο χείμαρρο, στη θύελλα και, θα λεγα, στον 
ανεμοστρόβιλο του πάθους, να μάθετε να κρατάτε κάποια μετριοπάθεια, που να το 
μαλακώνει» (τραγωδία Άμλετ, πρ. Γ', σκ. 2, μετ. Β. Ρώτα).
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Μεταθανάτιως
«Το δε μη εμποδών ανανταγωνίστω

ευνοία τετίμηται» 
Θουκυδίδης Β45

Σαν είδαν οι Αρχιερείς και οι Φαρισαίοι 
πόσο γρήγορα παρέδωσε το πνεύμα 
κι ο Ιωσήφ τον έθαψε στο κενό 
λελατομημένο εκ πέτρας μνήμα, 
συνήχθησαν και πάλιν σχεδόν περιχαρείς.

Επιτέλους είχαν απαλλαγεί απ’ τον αγύρτη! 
Φυλάχτηκαν κι’ απ’ την εσχάτη πλάνη, 
«σφραγίσαντες τον λίθον μετά της κουστωδίας». 
Τώρα την εξουσίαν τους κανένας δεν αντιποιείται. 
Δυο τρεις ψευδομάρτυρες πληρώσαν 
κι όλα απλά κι ανώδυνα τελειώσαν!

Αμαρτία ουδεμία ... Θεός δεν ήταν!
Μόνο κάτι κουρελήδες τον πίστεψαν 
κι ο Πιλάτος ένιψε τα χέρια.
Κακό βέβαια δεν είχε κάμει σε κανένα, 
τα λόγια του σοφά και μετρημένα.

«Μη σας τρομάζουν τα γενόμενα, αδελφοί, 
ο σεισμός, το σκοτάδι, το καταπέτασμα 
του ναού που εσχίσθη», είπε ο Αννας, 
«μεταθανατίως τον κηρύσσουμε προφήτη. 
Την τύχη των άλλων προφητών δεν είχε;
Εξάλλου εμείς νομοθετούμε.
Στα χέρια μας η εξουσία!».

Ανδρεανή Ηλιοφώτου
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Κύπρος των Ερπετών

Την Κύπρο, ένα «πέρασμα - νησί επί πολλών υδάτων» 
μόνο δούλοι και ξένοι την πατούσαν.
Η επιβίωση, αφέντης νόμος της Ανάγκης 
τους κράταγε σ’ υποταγή, ανέχεια και πίστη.

Μ’ ανάστροφα στην Ιστορία, 
τρελός βοριάς, τους ψήλωσε τον νου 
για λευτεριά να πολεμήσουν.

Λεύτερα τότες και τα ερπετά 
που πριν αφανισμένα ήσαν 
«εν όρεσι και σπηλαίοις και ταις οπαις της γης» 
κατέβηκαν στις πόλεις μεθυσμένα.
Οι γάτες - πονηρά κι άχρηστα ζώα - 
δεν τα πειράξαν φοβούνταν το φαρμάκι τους.

Πλήθυναν λοιπόν, ψηλώσαν τα ερπετά, 
φτάσαν ώς τους λαιμούς των λεύτερων. 
Και χάνονται οι λεύτεροι πνιγμένοι 
απ’ τα δικά τους ερπετά.

Κι ένας τους μυθολόγος λεύτερος, 
παραμυθία γυρεύοντας 
κρύφτηκε σε τούτο εδώ το παραμύθι.

Ανδρεανή Ηλιοφώτου

Στον ιδανικό Ηγέτη
Γλαύκο Κληρίδη

(Μνήμη κι αγάπη)

Καταξίωσες την προγονική αρετή 
Μεγάλε Ανθρωπε κι ιδανικέ ηγέτη: 
«Μητρός τε και πατρός και των άλλων προγόνων απάντων»...

Σαν Ατλας μυθικός σήκωσες 
στους ώμους την ανθρώπινη ευτέλεια: 
- δολοπλοκίες, προδοσίες, διχασμούς, 
κενοδοξίες, σφαγιασμούς, χρηματισμούς -

Στάθηκες πάντ’ ανάχωμα 
στό κύμα του κακού 
των μικρών και των μάταιων 
- πού σου ’δενε τά χέρια 
και σου ’κλείνε τον δρόμο 
της κοινής μας σωτηρίας.

Στα πάθη του συφοριασμένου τόπου μας 
απάντησες μ’ αγώνα ισόβιο, 
με κέφι κι αθωότητα παιδιού, 
μ’ υπομονή ιώβεια, 
αγάπη και ταπείνωση.

Ηρωϊκά άφηνες πίσω 
το εγώ και το σήμερα 
κι άνοιγες πάντα σου φτερά 
στο φως της αιωνιότητας 
«sub specie aeternitatis».
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Σαν ήρθε η ώρα
ο Αρχάγγελος σε πήρε από το χέρι 
και σ’ οδηγεί «ένθα απέδρα οδύνη και λύπη», 
στη χώρα των γελαστών χρωμάτων 
στο άκουσμα της μουσικής των σφαιρών 
στην άπειρη, αιώνια ευτυχία.

Ανδρεανή Ηλιοφώτου

Απόμαχη της διδαχής
Homo homini lupus 

Ήμουν δασκάλα.
Οι διδαχές πολύ μ’ αρέσαν.
Ποτέ δεν αμφισβήτησα τις διδαχές, 
βάδιζα πάντα στον ρυθμό τους.
Χρόνια και χρόνια διδαχές 
για τον Χριστό, τον άνθρωπο, 
την ένδοξη ιστορία μας, την πατρίδα.

Ωστόσο τα παιδιά μου «στον πηγαιμό 
για την Ιθάκη βγαίνοντας», 
μια νύχτα ασέληνη 
βρεθήκανε σε ζούγκλα.
Βαθύ σκοτάδι ολόγυρα, 
όρνεα και θηρία.
Κανένας δεν τα δίδαξε γι’ αυτό, 
της ζούγκλας τον νόμο δεν τον γνώριζαν 
- αίμα, σπαράγματα, θηριωδίες -
Παντάπασιν οι διδαχές αχρείαστες κι αστείες !!

Κι εγώ χαμένη στο χάος της σιωπής 
απόμαχη της διδαχής, ματαιωμένη, 
αργά πολύ κατάλαβα 
πώς κούφιες διδαχές
το θηρίο εντός μας δεν μεταμορφώνουν.

Ανδρεανή Ηλιοφώτου

Οι αστοί του Καλοί

Τους βλέπω αλυσοδεμένους 
σ ένα ρυθμό, που μοιάζει με χορό 
ή κάτι σαν παράξενη ιεροτελεστία.

Το ξέρω θά ’χει κατάληξη 
τον θάνατο

μια όξινη βροχή, 
που όμως εμένα 
δεν μ’ αγγίζει, 
χαράζει τις βαθουλωμένες 
παρειές τους, κατηφορίζει 
τα εξέχοντα μάτια, 
χάνεται στις πτυχώσεις 
των χιτώνων τους, καταλήγει 
στα γυμνά τους πόδια.

Τους βλέπω αδιάφορους 
σ’ αυτή τη βροχή, 
να στριφογυρίζουν τα χέρια 
στον ουρανό να 
ψαχουλεύουν με 
τ’ ακροδάχτυλα, 
απαντήσεις μέσα στο φως.

Σύμπλεγμα γλυπτών, μουσείο Rodin Παρίσι

Νέαρχος Κληρίδης
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Το ταξίδι Λαξευτοί τάφοι

Μπαίνω στην εκκλησία, 
επιβιβάζομαι σε βαπόρι,

έτοιμο να σαλπάρει,

είναι όλοι εδώ, ακόμα 
κι άγιοι κατεβαίνουν 
από το εικονοστάσι, 
σαν ναύτες από τα άρμενα,

σμίγονται με το πλήθος, 
είναι δικοί μας άνθρωποι,

σε λίγο οι ψαλμωδίες, 
που φεύγουν από 
τ’ ανοικτά παράθυρα

γίνονται η λιτανεία,
που σέρνεται φωταγωγημένη 
στα στενά δρομάκια,

επιστρέφουμε,
μπροστά μας το μεγάλο βαπόρι,

επιβιβάζομαι ξανά, 
στην εκκλησιά,

το δικό μου ταξίδι 
τώρα αρχίζει.

Πάσχα, λειτουργία.

Νέαρχος Κληρίδης

Κάποτε μες στη θαλασσινή 
ομίχλη, ακούω να μιλούν 
μια γνώριμη γλώσσα, 

τ’ αχνάρια της γράφονται 
στις θίνες, μαζί με 
τις πατημασιές αλόγων 
που πενθούν,

κι ύστερα χάνονται σαν 
ράχες δελφινιών 
στη θάλασσα.

Τότε οι λαξευτοί τους τάφοι 
ξανοίγονται στο πέλαγο 
με τους ωραίους νεκρούς 
μες στα κτερίσματά τους 
πάλι να ταξιδεύουν.

Μακρόνησος, Μυκηναϊκοί τάφοι

Νέαρχος Κληρίδης

86 87Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Σολωμός και Ξανθούλα

Ξανθούλα πήγες μακριά και βόλια οχτροί μας ρίπτουν, 
φθονεί η μάνα το σπειρί, τ’ αδέλφια με απορρίπτουν, 
φρικτοί οι καιροί αβάσταχτοι, γιατρειά δεν θα υπάρχει, 
πουλάκι εγώ πικρά λαλώ το δράμα που επάρχει, 
μικρός προφήτης έγινα, της λευτεριάς δια βίου, 
με τις ιδέες τις εντός, του Πλάτωνα του θείου.
Ξανθούλα οι ξένοι ξεγελούν, μάς θέλουν διχασμένους, 
μας θεν ραγιάδες πάν’ στη γη, σκυφτούς ταπεινωμένους, 
ας είν’ καλά οι θυσίες μας, νικούν οι αρχές του γένους, 
ναι, θα ’μαστέ ελεύθεροι, έστω πολιορκημένοι, 
αν πλήθυνε το μέσα μας, ψυχή σ’ όλους δοσμένη.

Με πίστεψες, μάς έρχεσαι, στη βάρκα ανεβασμένη, 
στητά τα ωραία στήθη σου, γεμάτα τα πανιά σου, 
δελφίνια συνοδεύουν σε από την ξενιτειά σου, 
βαδίζεις πάν’ στη θάλασσα με τον Χριστό σαν ίση 
κι ο ήλιος τα ποδάρια σας σκύβει να τα φιλήσει. 
Κι αν εφιάλτης πειρασμός μαδάει τα φτερά μου, 
αν ψάρι βγαίνω να πνιγώ έξω απ’ τα νερά μου, 
ιδού ο Χριστός χρυσόφτερος στη Λίμνη ας μας δώσει 
φως, αφθαρσία, πέταγμα του φιλοσόφου, νόηση.

Ώσπου φωνή να χάσουμε μαζί με τα πνευμόνια, 
Ξανθούλα ας κραυγάζουμε Ελευθερία, Ομόνοια’, 
γεράκια αηδόνια ας υμνούν, μαζί στο ίδιο ρέμα, 
κι ας είν’ βαθύ και άγρυπνο πασών ψυχών το βλέμμα.

Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδης

Σ’ Αγαπώ με Ιδιαίτατο Τρόπο

Σ’ αγαπώ με ιδιαίτατο τρόπο, κάθε μόριό σου, 
έχω χέρια πολλά, να σε κρατώ, να σ’ ορθώνω, 
μάτια πολλά, να βλέπω μην κάτι σου λείψει, 
έχω αυτιά πολλά, ν’ ακούω τον ρυθμό σου, 
χέρια πολλά, να χαϊδεύω το ψηφιδωτό σου, 
πόδια πολλά, να σε τρέξω όταν ορρωδείς, 
κι ανάπηρος ακόμη θα σερνόμουν σε σένα, 
αν ο Άδης σ’ αρπάξει, του παίζω λύρα ορφική, 
να δακρύσει, να σ’ αφήσει κοντά μου να ’ρθεις, 
ξανά ο ένας γλυκός ψίθυρος στ’ αυτί του άλλου. 
Το ν’ αγαπάς είναι ζήτημα ζωής και ζωής.

Αν σ’ αδικήσω φτύσε με, φώναζέ με ληστή, 
αν με αδικήσεις, η αγάπη μου συγχωρεί, 
κι ας μη σωθώ, αν πρώτα εσύ δεν σωθείς, 
σαν μοιράζει τα σωθικά της γεννά η αγάπη, 
χωρίς αυτήν ο Θεός δεν έχει όνομα ούτε μιλιά. 
Δικάζουν την αγάπη μας; Σε προασπίζομαι, 
όπως ο Περικλής την Ασπασία στη δίκη της 
ολοφυρόμενος. Σ’ αγαπώ με ιδιαίτατο τρόπο.

Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδης
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Το Πνεύμα Του Φιλίππου

Αλέξανδρε, το πνεύμα του πατέρα σου είμαι, 
άκου: υπήρξα ανηλεής, τώρα σκύβω με αιδώ, 
δες, η Τιμόκλεια έριξε σε πηγάδι στρατιώτη σου, 
μα την είχε βιάσει. Σκότωσες τον αδελφό της,*  
αν την καταδικάσεις, διπλά δοξάσεις τη βία.

Διαθέτεις άρματα, τριήρεις, στρατιές, 
αυτή γενναία καρδιά που νικά τη λογική, 
τα δεκαέξι βέλη σου δεν την πλήττουν. 
Έχει θείο στην Κύπρο που πέθανε ήρωας, 
ο προδότης του βοηθά τα ορφανά του με χρήμα 
να εξιλεωθεί, μα την ύβρη οι Ερινύες θυμούνται. 
Ιδού ο γαμπρός μας Κάσσανδρος, μαινόμενος 
με σπάθα μισαλλοδοξίας θ’ αφανίσει το σόι μας, 
τη Θήβα πυρπολείς, την ξαναχτίζει από πείσμα, 
χτίζει πόλη δική του να εκτοπίσει την Πέλλα μας.

Δεν έκαψες την οικία του Πίνδαρου; Δεν ξοφλάς. 
Δικαίωσε τη Θηβαία κόρη, χτίσε εβδομήντα Θήβες, 
αν θέλεις πνεύμα ήσυχο, μια μέρα μαζί να πετάμε. 
Γάλα Ελλάδας θήλασες και όχι λύκαινας, θυμήσου!

* Οι Μακεδόνες του Μεγάλου Αλεξάνδρου (κατ’ εντολή 
του) είχαν θανατώσει τον Θεογένη, αδελφό της Τιμό- 
κλειας. Στο τέλος ο Μέγας Αλέξανδρος απάλλαξε την Τι- 
μόκλεια από τις κατηγορίες και την άφησε ελεύθερη.

Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδης

Ο Ζήνων Επιστρέφει Στο Κίτιο

Νέος εγώ, έμπορος πορφύρας ναυάγησα 
κι αναστήθηκα σε κόσμο σοφό. Σπόρος, 
τρύπησα γη, ξεφύτρωσα και είδα το φως, 
στην Αθήνα έδωσα καρπό και με τίμησαν, 
τώρα γέρος πια ζητώ να παλιννοστήσω 
στο Κίτιό μου να στήσω Στοά για νέους.

Νέοι, οι καιροί ξεσκίζουν κρατηθείτε συνετοί, 
γενναίοι, δίκαιοι, ο Θεός είναι Λόγος και Φύση 
με όραμα, ας φτιάξουμε Πολιτεία ωραία λιτή, 
σπουδαίοι να γίνετε με αξία αντί μ’ επιτυχίες, 
την Πόλη μας ας κοσμούν πια οι αρετές σας 
αντί προτομές κάποιων και μνημεία της χλιδής. 
Ομονοήστε με φιλία και κλείνω τα δικαστήρια 
δείτε την ομορφιά με ενόραση αντί με όραση.

Πάρτε νύφη την κάλλιστη, όνομα γένους θηλυκού, 
άκλιτο, χωρίς πληθυντικούς: Αρετή, Αρετή, Αρετή! 
Για τον Θεό Πρόνοια είναι η σφιχτή γροθιά του 
Εμένα θάψτε με κάτω από λυγερή φοινικούδα· 
ήρεμος θ’ ανατέλλω από σύμπαν σε σύμπαν.

Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδης
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Οι Πληγές Του Μεγάλου Αλέξανδρου

Διάβασε Ξενοφώντα ο Αλέξανδρος και μυήθηκε, 
φιλοξενώντας Πέρσες πρέσβεις τους ξεγελούσε, 
υποτίμησαν τον νέο και είπαν μυστικά για στρατιά, 
για Ταμείο, δρόμους της Ασίας. Δεν φαντάζονταν 
την ψυχή του με εβδομήντα τάλαντα και σάρισες.

- Μόνο εγώ ο γιατρός σου γνώριζα τι πάθαινες. 
«Είσαι η Κεφαλή της Ελλάδας», έλεγα «Πρόσεχε 
το κεφάλι σου». Στο Γρανικό σου το ξεσκίζουν, 
οι Ιλλυριοί σε χτυπούν στον λαιμό με λοστάρι, 
στην Ισσό με λύσσα σού σπαθίζουν τον μηρό, 
στη Γάζα σε τοξεύουν βαθιά στον αστράγαλο, 
εκεί στα Μαρακάνδανα το κόκαλο της κνήμης, 
στους Μαλλούς το στέρνο. Το επέλεγες ο ίδιος: 
ανδρείος με πολλούς, παρά συνετός και μόνος.

«Άσε με γιατρέ», απαντούσες, «αν βαδίζω χωλός, 
σημείο ανδρείας είναι, όχι σακάτεμα». Σιωπούσα, 
γιατί δάμαζες τα πάθη σου πριν δαμάσεις τον εχθρό, 
ο ανδρείος μπρος στην Ιδέα δεν φοβάται θάνατο 
που οι μετά από μένα θα τον πούνε ψευδαίσθηση. 
Ο οκτάφυλλος ρόδακάς σου ευωδίαζε όγδοο θαύμα.

Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδης

Ύστατο τέλος 
στους μετενάστες

Στην αναζήτηση 
μπήκαν κάμποσοι 
να βγούνε απ’ τα δεινά τους. 

Τους πλεύρισε 
εμπόρισσα ελπίδα 

μερίμνησε νά ’ναι 
πολύ το πλήθος 
θησαύρισε κι αυτή, 
ανάξια να την πιστεύεις. 
Τους ταπείνωσε 
η ανάγκη 
κι εκείνο το πέλαγος 

μαζεύτηκε 
άβολο μπροστά τους 
βάρυνε το κύμα 
κάθεται κάτω 
η βαρύτης 
φούσκωσε ο βυθός 

πλάνητες 
ναυαγούς 
στην άκρη της ματαιότητας 

εξείχε ένα κατάρτι. 
Θεάται το ανέφικτο 
συνθλίβεται σε σύννεφο κι αυτό 

αργοπορούν οι διασώσεις 
κάτι παιδιά χωρίς πατρίδες 

υπαίτιο το μάταιο 
υπέθαλπε ζωές. 
Γέμισαν οι ακτές 
ύστατο τέλος.

Λοΐζος Παύλου
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Η αλληγορία Άρα λυπήθηκα

Κρύβει θέλγητρα 
η κουβέντα 
πίσω από τις λέξεις 
μια αλληγορία 
ίσα που κοιτάζει 
τους δρόμους 
του αβέβαιου 
ξαφνιάζει 
λίγο ερωτική 
στάσου φωνάζει 
κοίταξέ με άκουσε τη φωνή μου 
και σκορπίζεται 
ασαφής 
στους δρόμους του μυαλού 
και τους μικραίνει.
Λόγια μιας αλληγορίας 
ανέδειξαν 
το ασαφές 
διήλθαν κύκλους 
και τεθλασμένες 
μια γωνά του νου 
συνέλαβε την ευθεία 
όπως εκείνη 
την εννοούσε.
Εξ αρχής δεν είχε το κλειδί 
ν’ ανοίξει την κουβέντα 
να την αναμείξει 
με το φως και να διαβεί

Λοΐζος Παύλου 

Παρακινώ τη φρόνηση 
ρίγος του λογισμού 
τους δρόμους μου 
να φωτίζει 
και πάλι.
Ώρες, ώρες 
γκρεμίζομαι 
στο ημίφως 
μιας λιποθυμίας 
απέραντης 
που είναι.
Εκεί συνάντησα 
πολλούς 
ημιλιπόθυμους 
τόσους λεηλατημένους 
λογισμούς 
τους ρήμαξαν 
τα σκοτάδια.
Αλλού η έρημος 
αλλού η Ανατολή 
ανάπηρη πυξίδα 
άρα χαμένοι στην αιώρηση 
το ξεκαθάρισε η φρόνηση. 
Δεν ήταν καλεσμένη 
να βγει στο λυτρωμό τους. 
Αρα λυπήθηκα...
Ήμουν κι εγώ μαζί τους 
παρατημένος 
στις παρόδους

Λοΐζος Παύλου
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Παραδέχτηκα

Κάθησα 
σε μια βεβαιότητα 
που έστησε ο δρόμος, 
ένα παγκάκι 
συναίνεσης δηλαδή 
για κάθε 
αβέβαιη αντοχή 
που προκαλούν 
τα χρόνια 

μαδιόντας ταξιδιώτες- 
δύσκολη παραδοχή! 
Πάντοτε πίσω απ’ τα ρολόγια 
κρύβονται κάτι χρόνια 
μυστικά κρυφογελούν... 
Δεν έχω τέτοια 
ανησυχία 
και κάθησα 
σκίζοντας 
πιστοποιητικά 
της νιότης 
να δυνηθώ να φτάσω 
ως βεβαιότης.
Είχαν συμπράξει 
στη δισχέρεια 
και κάτι επιφωνήματα 
που εφώναζαν «πονάνε» 
παραδέχτηκα... 
Μεγάλωσε πολύ 
εκείνο το «μετά» της νιότης.

Λοΐζος Παύλου

ΔΙΗΓΗΜΑ
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Η κληρονομιά
του Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδη

Τον κοιτούσε στα μάτια ώρα πολλή. Ήρθε η ώρα να χωρίσουνε. Στην αρχή ο Γιάν
νης δοκίμαζε να της το πει δειλά... τώρα όμως ξεκάθαρα. Της Γιάννας τα μάτια έμε
ναν ελαφρά υγρά και μετέωρα. Δάγκωσε το μέσα μέρος των χειλιών της, έτσι που 
να μην προσέξει τίποτε αυτός. Πάσκιζε να τον κατανοήσει και ήταν στιγμές που 
έριχνε τη ματιά της ψηλά. Ήρθε στο μυαλό της το Αγρίνιο, ο παππούς της ο ασπού
δαστος, που της έμαθε τα πρώτα σπουδαία πράγματα:
- Αξιοπρέπεια, κορίτσι μου, σημαίνει αρχοντιά. Άσε τ αποκαΐδια και προχώρα πέρα 
να φυτέψεις μια ροδιά, έλεγε κι έδειχνε με το δάχτυλο τον ορίζοντα.

- Τώρα, παππού, μου το ρίζωσες κιόλας βαθιά στο μυαλό, του απαντούσε η Γιάννα 
και ηχολογούσε το γέλιο της σαν σιντριβάνι, χιχοχά, χάχοχι...

Ήρθε, λοιπόν, η ώρα να χωρίσουνε. Αυτή θα έπρεπε να το βαστάξει, να δείξει άξιο 
πρέπεια. Αυτό της έλεγε η μέσα της φωνή, του παππού, εκείνη η μακρινή.

Στο κάτω-κάτω τι γύρευε αυτή, μια επαρχιοπούλα που τέλειωσε ένα Λύκειο, ανά 
μέσα σε δυο επιστήμονες, του Γιάννη της του Αθηναίου και της χημικού απο την 
Κύπρο, που αποφάσισαν να ενώσουν τη ζωή τους; Η χημικός ήταν ύο χρονιά μι 
κρότερή του, ενώ αυτή δυο χρόνια μεγαλύτερη. Οσο, όμως, μα σπου ες, ενοιω ε 
περήφανη που έβγαλε το Πανεπιστήμιο της ζωής με ψηλό βαθμό. Ητα\ μο ις εκαο 
χτώ, σαν την κάλεσε ο θείος της στην Αυστραλία να ερ /αστεί στη βιομηχανία του 
για τα γυναικεία ενδύματα ολάκερης Καμπέρα. Ετοίμασε, λοιπον, τη | α τσα της 
κι έφυγε μετανάστις. Την αγαπούσε ο θείος, της έδινε πολλές πρωτοβου ες κι αυτή 

τις άρπαζε γερά απ’ τα μαλλιά.
- Επειδή είσαι άξια, κανείς δεν με κατηγορεί πως ευνόησα συγγεν ή, τη^, είπε.

Δέκα χρόνια σφύριξαν. Και να ’την πίσω στην Αθήνα της, να ανοί /ει δική της επι 
χείρηση με όσα πολλά οικονόμησε, λίρα τη λίρα, βάρδια τη βαρ ια. ταν ο α τοσο 
εύκολα γι’ αυτήν. Έμπειρη πια η Γιάννα, ήξερε τί ήθελε μια γυναίκα να φορεσει και 
πώς να τη ντύσει με γούστο, στη μόδα, και στο άψε σβήσε. Και τα κερ η της επιχει 
ρησης όλο στοιβάζονταν στις τράπεζες. Ναι, επειδή το αξιζεις , της ε ε /ε ο ε ς 
Ένοιωθε άξια... μα ήθελε ν’ αγαπήσει... να συναντήσει τον έρωτα. Και τότε θα . 

τα πάντα για ν’ αποδείξει την αξιοσύνη της.
Εκείνο το πρωινό ήταν όλα τόσο απαλά, γλυκά και ρομαντικά... που είπε ν 
ραστεί στο σπίτι. Άνοιξε το παράθυρο, που κοιτά στην αυλή, και την ίδια στιγμή, 
αυτός το δικό του, δίπλα της. Κοιτάχτηκαν, ευχάριστα ξαφνιασμένοι.

- Καλημέρα. Ωραία μέραΐ λέει και βλέπει γελαστά τα βαθυπράσινα μάτ ης

- Πιο καλή μ ’ έναν καφέ και μουσική, του απαντά με μισή δειλία, μισ ' ρρ

99

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Κύλησαν όλα τόσο όμορφα, με τον καφέ, τη μουσική που του έβαλε η Γιάννα του, 
που έτυχε ν’ αρέσει στο Γιάννη της: «στρώσε το στρώμα σου για δυο».

Ήρθε η ώρα να χωρίσουν, λοιπόν... αυτοί που δεν χώριζαν ποτέ, που τον τάιζε στην 
αγκαλιά της φέτα απ’ τον τόπο της και αυτός χαλούμι απ’ τον δικό του. Που σαν 
έκαναν έρωτα, στροβίλιζαν στον αέρα με πάθος δυο λέξεις τους μόνο, ξανά και 
ξανά:

- Γιάνναμου... Γιάνναμου...

- Γιάννη μου... Γιάννη μου...

Τέτοια η αρμονία! Με νέκταρ περίσσιο. Αλλά πρέπει να τον αφήσει τώρα πια. 
Αυτόν που σαν είχε οικονομικό πρόβλημα με το νοίκι ήταν αυτή που του το πλήρωνε. 
Κι όταν κάποτε αυτός διαμαρτυρήθηκε, αυτή του βρήκε οικογένειες με παιδιά να 
τους διδάσκει ιδιαίτερα οικονομικά για να καλύπτει τα έξοδά του.

Από την άλλη τον δίδασκε η ίδια στο πώς οργανώνεται μια επιχείρηση. Για να μην 
προσβάλλει τον επιστήμονά της, του περνούσε εμπειρίες, τάχα ρωτώντας:

- Είναι αλήθεια, Γιάννη μου, πως άμα ενθαρρύνεις, στηρίζεις και εκπαιδεύεις τους 
υπαλλήλους, νοιώθουν την εταιρεία οικογένεια και παράγουν πιο πολύ;

- Ίσως.,πρέπει, απορούσε, μα τελικά συμφωνούσε, για να της δείξει πως ήξερε.

Πρέπει να τον αφήσει πια. Αυτόν, που μια Κυριακή πήγε με φίλους για μπάνιο στη 
θάλασσα και τον έφεραν με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο αναίσθητο. ‘ Ίωση’, το 
δικαιολόγησε πρόχειρα ο αδιάφορος γιατρός, κι αυτή ήταν έτοιμη να τον χιμήξει, 
όπως και την τεμπέλα τη νοσοκόμα. Παράτησε τη δουλειά για μια βδομάδα να είναι 
στο προσκέφαλό του, ενώ οι φίλοι συνέχιζαν τα μπάνια.

Πρέπει να τον αφήσει. Ναι, πρέπει τώρα με αξιοπρέπεια να τον αφήσει. Και τον 
άφησε. Και πήρε ο Γιάννης τη χημικό του και μπάρκαρε για Κύπρο, γιατί όπως του 
είπε αυτή, είχε σπίτι και η ζωή ήταν άνετη, χωρίς άγχος και ρύπους.

Έφυγε ο Γιάννης της. Κι έμεινε μόνη η Γιάννα του... κάποια φορά ν’ ανεβαίνει στον 
Αόφο Στρέφη, όπου για πρώτη φορά είδε τη γεωγραφία του στήθους της.

Στην Κύπρο τον φώναζαν ‘καλαμαρά’, κι αυτός υπέθεσε ότι ήταν διακριτικό των 
μορφωμένων από Ελλάδα... με χαρτί και καλαμάρι. 'Περίεργος ο κόσμος? είπε όταν 
κατάλαβε πως ήταν παρατσούκλι για τους Ελλαδίτες, μορφωμένους και μη. ‘ Τέλος 
πάντων, σημασία έχει η οικογένειά μου, η ελληνική μας γλώσσα και η Ορθοδοξία’, 
κατάληξε στωικά και προσαρμόστηκε νωρίς στην κοινωνία. Οι θέσεις τους, ως κα
θηγητές σε Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου, σίγουρες με πολύ καλό μισθό, αυτός 
στα Εμπορικά και Οικονομικά, εκείνη στη Χημεία.

Τον αρκούσε που ταίριαζε η δική του χημεία μ’ εκείνη της χημικού του, της γυναίκας 
του Μαρίας. Μα όσο πέρναγε ο καιρός τόσο το χημικό τους διάλυμα αραίωνε κι 

έχανε από τη δραστικότητά του. Οσο για το όνομά της, Μαρία, ήταν τόσο αγνό... 
του θύμιζε Βηθλεέμ της ευλάβειας... όλο και πιο πολύ τη χάιδευε στα μαλλιά, όλο 
και πιο λίγο τη χάιδευε στ’ άλλα μέρη του σώματος.

Τη φώναζε χαϊδευτικά ‘Χημικέ’ κι αυτή τον αποκαλούσε ‘Αλχημιστή’. Εννοούσε χη
μικό του Μεσαίωνα, που πάσκιζε να μετατρέψει τα μέταλλο σε χρυσό. Αλλά ούτε 
ένα ‘μου’ για κατάληξη, κι έτσι, όταν έκαναν έρωτα ηχούσαν λέξεις μονές

- Χημικέ ...χημικέ

- Αλχημιστή... αλχημιστή

Μα, να! Έφεραν στον κόσμο δυο παιδιά εξαίσια: τον Ιάκωβο και τη Μιχαλίνα. Αχ, 
πόση ταλαιπωρία οι μετακινήσεις τους από πόλη σε κωμόπολη, κάθε που η Επιτροπή 
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας τούς μετακινούσε να διδάξουν σε άλλα σχολεία. Από 
πόλη σε κωμόπολη και μετά σε πιο μακρινή πόλη. Σωστός Γολγοθάς για τους τέσ
σερεις, μα πιο πολύ για τον Ιάκωβο και τη Μιχαλίνα:

- Μπαμπά, αλλάζουμε σχολεία και χάνουμε φίλους, παραπονιόταν το αγόρι.

- Τον φίλο βάλε στην καρδιά και δεν τον χάνεις, του απαντούσε ο Γιάννης.

- Πού να βρω σε ξένους τόπους φίλη σαν τη Σοφία, γκρίνιαζε η Μιχαηλίνα.

- Κράτα επαφή με τηλέφωνο και γράμματα, ώσπου να συναντηθείτε ξανά.

Μα το δράμα αποκορυφώθηκε με τα κακά μαντάτα για τη χημικό του. Θα του την 
έπαιρνε η επάρατη νόσος. Δέκα μήνες άντεξε η Μαρία τη χημειοθεραπεία. Ο Γιάν
νης ένοιωθε πίκρα, μετά θυμό με τη ζωή. Μετά φώλιασε στο μυαλό του η Γιάννα. 
Του το κυρίευσε. Παραξενευόταν γι’ αυτές τις σκέψεις του, σχεδόν ντρεπότανε. 
Ακούς εκεί! Αντί να σκέφτεται τη Μαρία, τη μητέρα των παιδιών του, την καλή νοι
κοκυρά, που έτρεχε διακόσιους μαθητές, που έκλεβε από τον ύπνο της να μαγειρεύει, 
να καθαρίζει, να διαβάζει τα παιδιά να ’ναι πρώτοι στην τάξη, αντί, λοιπόν, ο Γιάν
νης να σκεφτόταν αυτή... στο νου του η άλλη !

Γιατί; Και τότε την είδε, τη Γιάννα του, σαν οπτασία να τον παρακινεί επίμονα:

- Στάσου στο πλευρό της, Γιάννη μου, στο πλευρό της γυναίκας, που διάλεξες και 
σε τίμησε. Αξιοπρέπεια σημαίνει αρχοντιά. Το θέλουν τα παιδιά, του νεύει.

«Ναι, ναι», συλλογίστηκε βαθιά ο Γιάννης, ‘όπως στάθηκε στο πλευρό μου η Γιάννα 
μου, σαν ήμουν βαριά άρρωστος στο Νοσοκομείο της Αθήνας, μόνος κατάμονος 
εγώ, με τον θάνατο ν’ ακονίζει το δρέπανο’, και συνέχισε ιδρωμένος, ‘καθώς η 
Γιάννα μου τσακωνόταν με γιατρούς και νοσοκόμες να με σώσουν’.

Αυτό ήταν! Ξαφνικά συνήλθε. Αρπάζει ένα γιατρό απ’ το γιακά κραυγάζοντας:

- Αέγε γιατρέ., λέγε... τι φταίει; Tini.. Πότε θα βγάλουμε τη Μαρία από δω...

- Ήρεμα, κύριε... όσο χρόνο της χαρίσει ο Θεός, απαντά ο γιατρός και φεύγει.

- Τι λέει αυτός! Εσύ γιατί αργείς, φωνάζει οργισμένος στη νοσοκόμα ο Γιάννης.
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- Κάνουμε ότι μπορούμε καί δεν αργούμε., εδώ πεθαίνουν τόσοι, του ’πε αυτή.

Αγκάλιαζε τα παιδιά του σφιχτά. Τα χάιδευε. Έσκυψαν και ακούμπησαν στο χώμα 
τρεις ανθοδέσμες. Μπλε βιολέτες, κόκκινα και κίτρινα τριαντάφυλλα. Μπλε, κόκ
κινο, κίτρινο, τα τρία βασικά χρώματα της ζωγραφικής1, είπε μέσα του 'και οι τρεις 
μας από δω και μπρος στον πίνακα της ζωής1, κι έκλαψε. Μετά έσκαψε στο πλάι 
του μνήματος, φύτεψε μια μικρή ροδιά και την πότισαν.

- Να ερχόμαστε να την ποτίζουμε, ν’ ανθίσει, να καρπίσει, είπαν μαζί τα παιδιά.

- Ναι. Η ροδιά σαν γεννά θα μας λυτρώνει από τα αποκαΐδια του θανάτου, σιγοψι
θύρισε ο Γιάννης, σαν θυμήθηκε τη συμβουλή του παππού της Γιάννας.

* * *

Το γράμμα στο ταχυδρομικό κιβώτιό του μύριζε ελαφρό άρωμα λεβάντας. Τι στο 
καλό συμβαίνει; Με μάτια να γουρλώνουν διαβάζει τον αποστολέα της επιστολής : 
Γιάννα Αντωνίου, Παγκράτι.... Timi; Το ανοίγει με δάχτυλα που τρέμουν. Πώς είναι 
δυνατό; Πάνε τόσα χρόνια! Πώς βρήκε τη διεύθυνσή του;

Γιάννη μου

Πάντα παρακολουθούσα από μακριά τη ζωή σου. Σου ζητώ συγγνώμη γι’ 
αυτή μου την αναίδεια. Συγχώρα με... συγχώρεσε την τόση αγάπη μου για 
σένα. Αυτή, ναι αυτή, είναι ο φταίχτης. Δεν παντρεύτηκα. Με γέμιζε η δουλειά 
μου και η φωτογραφία σου στο κομοδίνο, θυμάσαι εκείνη που μας έβγαλε ο 
φίλος μας ο Αλέξης στον Δόφο Στρέφη, τον πρώτο μας Μάη.

Πεθαίνω. Ο καρκίνος μού έχει δώσει πίστωση δέκα μήνες. Αν τους ζήσω 
όλους, τότε το πανεπιστήμιο της αντοχής θα μου βάλει βαθμό δέκα στα δέκα. 
Ως τώρα άντεξα τους εννιά, θα πολεμήσω να πάρω και το δέκα. Όχι, δεν θα 
σου πω σε ποιο Νοσοκομείο βρίσκομαι. Θέλω στο μυαλό σου να υπάρχει το 
χαμόγελο που σου χάριζα. Τίποτ’ άλλο. Όσο για μένα, με αρκεί η φωτογραφία 
μας στα χέρια μου, Γιάννη μου, εδώ στο κρεβάτι μου

Η επιχείρησή μου μεγάλωσε από τότε και κερδίζει πολύ. Εκπαίδευσα μια ανε- 
ψούλα μου να με διαδεχθεί. Έστειλα χρήματα στο Αγρίνιο, στα άλλα ανεψά- 
κια μου για τις σπουδές τους. Μα σε παρακαλώ με όλη τη δύναμη της ψυχής 
μου, Γιάννη μου, να δεχτείς από μένα κληρονομιά δύο εκατομμυρίων. Μη μου 
πεις όχι, στη Γιάννα σου που φεύγει. Αλλιώς θα φύγω πικραμένη. Το θέλω 
πολύ. Ή τουλάχιστον, δέξου το από μένα για

τις σπουδές του Ιάκωβου και της Μιχαηλίνας (μην ρωτήσεις πώς έμαθα τα 
ονόματά τους). Τα δικά σου παιδιά, άσε με να τα νοιώθω και δικά μου.

Σου εσωκλείω το πληρεξούσιο, νομικά εντάξει, να το παρουσιάσεις στην Τρά- 
πεζά μου, τη Ααϊκή στην οδό Πανεπιστημίου, για να μπορείς να εισπράξεις 

το ποσό. Μην ξεχάσεις να παρουσιάσεις και την ευρωπαϊκή ταυτότητά σου 
(καταχώρισα τον αριθμό της, ναι τον θυμάμαι ακόμη).

Σε φιλώ

η Γιάννα σου

Υστερόγραφο: Σε περιμένω στο Νεκροταφείο, στο Παγκράτι...οι δρόμοι του 
θα’ναι γεμάτοι... αν φέρεις γιούλια, να ταμυρίσουμε, όπως τότε. Σουστέλλω 
αντίγραφο της φωτογραφίας μας. Την πρωτότυπη την παίρνω, τη βάζω σε 
γυάλινη θήκη, να την πάρω μαζί μου αγκαλιά.

***

Ακούμπησε τα γιούλια στο φρεσκοσκαμμένο χώμα. Αρχισε να παραμιλά κάτι στί
χους από τραγούδια που τραγούδαγαν τότε μαζί («Παγκράτι που ναι οι δρόμοι σου 
γεμάτοι», «Ασπρο μου περιστέρι πέτα»). Κάποια στιγμή έβγαλε σαν αποσβολωμέ
νος ένα πλαστικό σακουλάκι απ’ την τσέπη του, έσκυψε κάτω, άνοιξε την παλάμη, 
πήρε λίγο χώμα και το έριξε αργά με προσοχή πολλή μέσα στο σακουλάκι. Το έδεσε 
σφιχτά και μετά το έφερε στο μάγουλό του. Μάγουλο σε μάγουλο, λες ήταν το δικό 

της δροσερό μάγουλο, όπως τότε.
Σκούπισε δυο δάκρυα και σηκώθηκε να αποχωρήσει. Με βήμα αργό, όπως των στρα
τιωτών του αποσπάσματος σε περιφορά Επιταφίου. Μόνο που βάδιςε ανάποδα, με 
την πλάτη μπροστά προς την έξοδο και το βλέμμα στραμμένο πίσω στον τάφο της, 
στα γιούλια της. Αργά, αργά... με την πλάτη προς την έξοδο... ιύσπου το μνήμα της 
χάθηκε μες στ’ άλλα...ώσπου γύρω του θόλωσαν όλα μες στα θολά δακρυσμένα 

μάτια του, εκτός από τη μορφή της στο νου του.
Πέρασε από την τράπεζα και τακτοποίησε τη μεταφορά της κληρονομιάς των δύο 
εκατομμυρίων προς τον λογαριασμό των παιδιών του στην Κύπρο. Για τις σπουδές, 
για το μέλλον τους... όπως το ήθελε η Γιάννα του. Και πριν πάρει το αεροπλάνο να 
επιστρέφει στην πατρίδα του, ανέβηκε στον Αόφο του Στρέφη. Ηταν περίεργος να 
δει αν ο χρόνος έχει μνήμη. Ναι ο χρόνος ήταν εκεί, νέος για πάντα. Και θυμόταν. 
Το δένδρο τους ήταν εκεί...Πλησιάζει... να και τα δυο γράμματα, που χάραξαν στον 
κορμό του. Ένωσαν τότε τα δέκα δεξιά δάχτυλά τους σ’ ένα χέρι να κρατούν μαζί 
τον σουγιά και χάραξαν στον κορμό Γ + Γ.

Γιάννα μου, Γιάννη μου...
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Δημήτρη Λεβέντη Η Διαδρομή των Γυμνασιων της Αμμόχωστόν 
από το 1955 μέχρι το 1974

της Χρυσοθέμιδος Χατζηπαναγή

Η πρόσφατη έκδοση του Συλλόγου Αποφοίτων και Φίλων Ελληνικών Γυμνασίων 
Αμμοχώστου με επιχορήγηση τόσο της Σχολικής Εφορείας Αμμοχώστου όσο και 
του προσφυγικού μας Συλλόγου αποτελεί άλλη μια κεφαλαιώδη κατάθεση μνήμης 
και αγωνιστικής εγρήγορσης στα πλαίσια της πολυσχιδούς εκδοτικής του δραστη
ριότητας. Το βιβλίο, υπό τον τίτλο Η διαδρομή των Γυμνάσιων της Αμμοχώστου από 
το 1955 μέχρι το 1974, συνέγραψε ο Δημήτρης Λεβέντης, ένας από τους λαμπρούς 
απόφοιτους και ευπαίδευτους φιλολόγους καθηγητές του Ε.Γ.Α.

Είναι ενδεικτικά του στόχου της έκδοσης αυτής τα όσα επισημαίνει μεταξύ άλλων 
στον χαιρετισμό του ο δραστήριος πρόεδρος του Συλλόγου Μιχάλης Κλεοβούλου. 
«Η διατήρηση της μνήμης και η σωστή αξιολόγηση της σημασίας της, όπως επιχει- 
ρείται και προωθείται με το ανά χείρας πόνημα, συντηρεί και εμβαθύνει τις διάφορες 
μορφές του αγώνα, που όλοι μας, οι Αμμοχωστιανοί, πρέπει να διεξαγάγουμε μέχρι 
την ημέρα της απελευθέρωσης και επιστροφής».

Το βιβλίο επιμερίζεται στα σχολικά δρώμενα από το 1955 μέχρι τη βίαιη διακοπή 
τους από τον Τούρκο εισβολέα το 1974, που καλύπτουν τα πρώτα πέντε κεφάλαια 
σε συνάρτηση με τα κυριότερα ιστορικοπολιτικά γεγονότα της ταραγμένης εκείνης 
εικοσαετίας, καθώς και στο Προσάρτημα, που αποτελούν οι κατάλογοι των καθη
γητών και των αποφοίτων των ετών 1955 - 1974. Εκ προοιμίου, τονίζουμε την αρ
χειακή και ιστορική σημασία των καταλόγων αυτών, που με τόσο μόχθο 
εντοπίστηκαν και συγκεντρώθηκαν στον παρόντα τόμο από μέλη του Δ.Σ. με πρω- 
τεργάτιδα την ακούραστη κ. Φοίβη Ιακώβου Ιωάννου, όπως εμφαντικά υπο /ραμμί- 
ζει και ο πρόεδρος στον χαιρετισμό του, που προτάσσεται του βιβλίου.

Στον πρόλογό του ο συγγραφέας αιτιολογεί μέσα από τον εύγλωττο τίτλο του 
έργου τον στόχο του δύσκολου συγγραφικού του εγχειρήματος, τα όσα κατα/ρά 
φονται στοιχειοθετούν το χρονικό μιας διαδρομής, «όπως την έζησαν οι γυμνασιάρ 
χες, οι καθηγητές, οι μαθητές και οι μαθήτριες» των σχολείων μας. Μια ια ρομη, 
που με νοσταλγία καταφέρνει να μας ταξιδέψει στα αλησμόνητα εκειν^ χρονιά που 
βιώσαμε στα θρανία της μαθητικής μας ζωής, αλλά και από τις ε ρες ι ασκα ας, 
όσοι είχαμε την εξαιρετική τιμή να διδάξουμε στα πνευματικά φυτώρια της πο ης 
του Ευαγόρα. Συναισθανόμαστε, ακόμα, ότι ήταν μια διαδρομή, που συνεχίστηκε 
στην προσφυγιά, όπως ορθά υπονοεί και ο τίτλος του 6- και τελευταίου κεφαλαίου 
του βιβλίου, αλλά και στα κατοπινότερα χρόνια μέχρι σήμερα, εφοσον η πόλις με τα 
σχολεία της μας ακολουθεί σε κάθε άλλη διαδρομή της ζωή5 μα5, τοσο που «παντα 
στην πόλι αυτή θα φθάνουμε» κατά τον Καβάφη.

Στην προϊδεαστική εισαγωγή του ο Δημήτρης Λεβέντης επεξηγεί αδρομερώς το
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περιεχόμενο, τη δομική διάρθρωση και τον τρόπο αποτύπωσης των ανά κεφάλαιο 
αναφορών του σχετικά με τις δραστηριότητες και τις επιδόσεις των μαθητών κάτω 
από την εμπνευσμένη καθοδήγηση των Γυμνασιαρχών και καθηγητών τους. Η πα
ράθεση των στοιχείων αυτών, χωρίς συστηματικές αξιολογικές προσεγγίσεις, δεν 
θα μπορούσε να γίνει, ασφαλώς, παρά επιλεκτικά ενδεικτική της εκπαιδευτικής και 
πολιτιστικής ζωής στα Γυμνάσιά μας: το Ελληνικό Γυμνάσιο Αμμοχώστου, το Ελ
ληνικό Γυμνάσιο Θηλέων Αμμοχώστου, το Οικονομικό Γυμνάσιο (ή Β' Γυμνάσιο) 
Αμμοχώστου και το Γ' Γυμνάσιο. Νοουμένου ότι τα αρχεία των σχολείων είχαν 
χαθεί με την κατάληψη της πόλης μας, διευκρινίζει με πόνο ψυχής ο συγγραφέας, 
θα έπρεπε να καταφύγει σε προσβάσιμες πηγές, όπως τα σχολικά περιοδικά, τους 
φακέλους αλληλογραφίας με το Γραφείο ή το Υπουργείο Παιδείας, σε δημοσιεύματα 
εφημερίδων, σε βιβλιοθήκες, δημόσια και ιδιωτικά αρχεία της ελεύθερης Κύπρου.

Το βιβλίο που αποτελεί συνέχεια εκείνου του Κώστα Κύρρη Ιστορία της Μέσης 
Εκπαιδεύσεως Αμμοχώστου ιδίως του Ε.Γ.Α., αν και με διαφορετική υφολογική και 
αξιολογική προσέγγιση, καλύπτει τις περιόδους από τον Αγώνα της ΕΟΚΑ μέχρι 
τα τελευταία χρόνια, πριν την κατάληψη της Αμμοχώστου από τους Τούρκους με 
ενδιάμεσους σταθμούς την περίοδο της ανάπτυξης μετά την ανακήρυξη της Κυπρια
κής Δημοκρατίας, τα μετέπειτα χρόνια της Τουρκανταρσίας και τα πρώτα χρόνια 
της δικτατορίας στην Ελλάδα στα αντίστοιχα κεφάλαια. Στη χρονική αυτή έκταση 
αναφέρονται συνοπτικά κατά σχολική χρονιά οι επιδόσεις του κάθε σχολείου στο 
θέατρο, τον αθλητισμό, τις εκδοτικές και άλλες σημαντικές δραστηριότητες, καθώς 
και οι κυριότερες βραβεύσεις και διακρίσεις των μαθητών και μαθητριών. Ωστόσο, 
στις 240 σελίδες της αξιόλογης αυτής έκδοσης δεν θα μπορούσαν να μην περιλη- 
φθούν και κάποια χαρακτηριστικά φωτογραφικά στιγμιότυπα, που ζωντανεύουν τα 
σχολικά εκείνα δρώμενα, που τίμησαν όχι μόνο τους πρωταγωνιστές τους, δασκά
λους και μαθητές, αλλά και ανέδειξαν ώς ένα μεγάλο βαθμό την πολιτισμική ταυτό
τητα της κατεχόμενης πόλης μας. Το βιβλίο τεκμηριώνεται και εμπλουτίζεται με 
διαφωτιστικές παραπομπές και υποσημειώσεις, με ευρετήριο εικόνων και βιβλιογρα
φικές αναφορές.

Διαβάζοντάς το από το πρώτο του κεφάλαιο, όπου με δέος βλέπουμε να παρε
λαύνουν ηρωικά ονόματα και αγωνιστικές δράσεις των παλικαριών - μαθητών του, 
που έγραψαν τις ενδοξότερες σελίδες του επικού μας Αγώνα, νιώθουμε ιδιαίτερη πε
ρηφάνια. Αλλά διατρέχοντας και τα άλλα κεφάλαια της ολοζώντανης αυτής δια
δρομής αισθανόμαστε να μας κατακλύζουν ρίγη συγκίνησης και ιερής νοσταλγίας. 
Για τούτη τη νοσταλγία και τον πόθο της επιστροφής στη Βασιλεύουσα της ζωής 
και των ονείρων μας χρωστούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ εκείνους, που μας την ξα
ναζωντάνεψαν μέσα από της σελίδες του ξεχωριστού αυτού βιβλίου: στον ακατα
πόνητο συγγραφέα του και συμπολίτη μας Δημήτρη Λεβέντη, καθώς και στον 
Σύλλογο Αποφοίτων και Φίλων Ελληνικών Γυμνασίων Αμμοχώστου, που έκαμε το 
όραμα πράξη εμψύχωσης και τις ωραίες αναμνήσεις ακοίμητη μνήμη παλιννόστη- 
σης.

Τοπία του νόστου και της αναζήτησης 

στην ποίηση της Αγνής Λεαντξή Μενελάου 

Ας γίνουμε επιτέλους άνθρωποι

της Χρυσοθέμιδος Χατζηπαναγή

Μετά την πρώτη της ποιητική συλλογή υπό τον τίτλο Ταξίδι στα σύμπαντα και 
τις υπαρξιακές - μεταφυσικές της ανατάσεις, η Αγνή Λεαντζή Μενελάου μέσα από 
τις 140 σελίδες του νέου της ποιητικού βιβλίου, που κυκλοφόρησε μόλις πρόσφατα, 
έρχεται να μας ταξιδέψει σε άλλα επίγεια αυτή τη φορά τοπία και αγαπημένους τό
πους του ασίγαστου νόστου και της εναγώνιας αναζήτησής της.

Στην καινούργια δημιουργική της συγκομιδή η ποιήτρια εμπνέεται από μιαν πλει
άδα διαχρονικών και επίκαιρων θεμάτων, που συλλαμβάνει με τις ευαίσθητες κεραίες 
του ψυχισμού της και αποτυπώνει με τον τρόπο της δικής της ποιητικής έκφρασης. 
Θα μπορούσε να επισημανθεί, βέβαια, ότι η μορφική δομή των ποιημάτων, παρα
πέμπει σε λυρικούς ρυθμούς και παραπλήσια σχήματα παραδοσιακής μετρικής, ως 
επί το πλείστον μιας κατά συρροήν ζευγαρωτής ομοιοκαταληξίας, που την αποξε
νώνει ή αυτοβούλως τη διαφοροποιεί από τις νεωτερικές και μετανεωτερικές τεχνι
κές του έντεχνου ποιητικού λόγου. Σημασιοδοτούνται, ωστόσο, εδώ όχι η κάποια 
ασυμβατότητα με τη μοντέρνα γραφή κρυπτογραφικών συμβολισμών και τη δόκιμη 
υφολογική γραφίδα υπερρεαλιστικών αισθητικών προδιαγραφών, αλλά οι πυκνές 
σκέψεις και τα πλούσια συναισθήματα, οι έντονοι προβληματισμοί και οι φιλοσο
φημένοι αναστοχασμοί, που σηματοδοτούν το περιεχόμενο της ποίησης τής Λεαντζή. 
Αξίζει, εξάλλου, να σημειωθεί ότι η Καβαφική σκάλα της Ποιήσεως δεν προορίζεται 
αποκλειστικά και μόνο για τους μείζονες ποιητές, αλλά «το πρώτο σκαλί» της είναι 
το έναυσμα της δοκιμής και η εφόρμηση της δοκιμασίας για τους μικρούς και ταπει
νούς μα εμψυχωμένους εργάτες της δύσκολης αυτής λογοτεχνικής ενασχόλησης.

Μετά τα προλογικά σημειώματα της Αικατερίνης Ανδρεστίνου και του αείμνη
στου Κώστα Χατζηστεφάνου, περιδιαβάζουμε, λοιπόν, από τις πρώτες σελίδες τα 
ανηφορικά μονοπάτια και τους δρόμους των αξιέπαινων βηματισμών. «Ο μίτος της 
Αριάδνης» του ομότιτλου ποιήματος είναι το νήμα που ξετυλίγει όχι η Αριάγνη του 
μύθου αλλά η Αγνή των νοσταλγικών αναπολήσεων, των τρυφερών αναμνήσεων 
και των απομυθοποιήσεων τής άνευ «ελέου και φόβου» ατέλειωτης τραγωδίας μας. 
Έτσι, ανταμώνουμε μαζί της «στα ιερά κι αγαπημένα χώματα της αγαπημένης γε
νέθλιας γης, τη πολύπαθης Μόρφου», καθώς προεξαγγέλλει η ίδια στο αναθηματικό 
επίγραμμα «στη μνήμη των γονιών» της, και αφουγκραζόμαστε του<, ελεγειακούς 
στόνους από τα συθέμελα ολάκερης της γης της: «Ιδού Εγώ, ατενίζω τους βαρβά
ρους βιαστές / το όσιο να βεβηλώνουν κορμί μου / Ιδού εγώ, να μετρώ τους σταυρούς 
και τα μνήματα». Στην ποιητική της «ιστοριογραφία», που οι επώδυνες μνήμες, οι 
ζωντανές εικόνες και ο ανήμερος ίμερος της επιστροφής στα σκλαβωμένα εδάφη 
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μας καταγράφουν αδιαλείπτως με τη χρονολογική ένδειξη των στίχων, μας σταματά 
ο λυγμικός σπαραγμός και η οργή της νέμεσης για τα δεινά του ατέρμονου δράματος 
της πατρίδας: «Από 15 - 20 Ιουλίου» μέχρι τον «Ιούλη - Ιανό» και την «Αυγουστιά
τικη Παναγιά» και έως τον «Μήνα της ντροπής», που συνεκδοχικά επεσώρευσε 
όλους τους πικρούς καιρούς και τα δίσεκτα χρόνια της κατοχής και της προσφυγιάς. 
Θρηνεί και πονεί μέσα της βαθιά η ποιήτρια για την απώλεια και την ανεπούλωτη 
πληγή, αλλά και αναθαρρεί και ελπιδοφορεί για την ώρα της ανάστασης και του λυ- 
τρωμού. Εύηχα «σημεία αναφοράς» των ασθματικών της τόνων και των κραδασμών 
τής «Περίλυπης ψυχής [της] έως θανάτου», σύμφωνα με το ομώνυμο ποίημα, μα και 
της νηπενθούς της λύρας η Μοντική «Θάλασσα της Κερύνειας», η μοιρασμένη «Λευ
κωσία» και ο Αγιος Μάμαντας, που με την καρτερία της αισιόδοξης προσδοκίας 
στη μορφή του δεν βλέπει τον απόμακρο πολιούχο «προστάτη», ή «φρουρό», αλλά 
τον μπροστάρη τροπαιούχο και λυτρωτή, «όπως αρμόζει σε γνήσιο κι άξιο παλι
κάρι». Ωστόσο, η προσωποποιημένη μορφή που ζωντανεύει και πρωτοστατεί σε 
πολλά ποιήματα της συλλογής είναι η προσφιλής της γενέτειρα Μόρφου, η αρχαία 
Μορφώ, όπου ως «Κύπρια Πηνελόπη» προσμένει την «Επιστροφή» μέσα από τα 
αντίστοιχα ποιήματα.

Πέρα από τα υπαρξιακά ερωτήματα της ζωής ή του θανάτου κι ανάμεσα στα κα
θημερινά ή μονιμότερα δρώμενα, τοπικά και παγκόσμια, μαζί με τα πολυκύμαντα 
αισθήματα που γεννούν στην ψυχή της ποιήτριας, στο προσκήνιο του νου και της 
καρδιάς της προεξάρχει η μοίρα της πατρίδας της. Για τούτο και δεν παύει να υπεν
θυμίζει προς τους συνανθρώπους της το ηθικό και πνευματικό τους χρέος, όπως υπο
μιμνήσκει το ποίημα για τον «Γρηγόρη Αυξεντίου» και καθώς ο τίτλος της συλλογής 
με προτρεπτική υποτακτική ή ευχετική ευκτική διαμηνύει. Με την οριστική, επιπλέον, 
της αμετάκλητης απόφασης και της αναπότρεπτης βούλησης η Αγνή Λεαντζή Με
νελάου συνοψίζει την αλήθεια της γηγενούς ιστορικής μας συνέχειας και την ανα
γκαιότητα μιας ενσυνείδητης φιλοπατρίας: «είμαστε εμείς και τα γονίδιά μας, / 
είμαστε εμείς, οι γονείς και τα παιδιά μας, / είμαστε οι προπάπποι και τα μελλούμενά 
μας. / Σε τούτο τον τόπο που μας έλαχε να ζούμε,/ με νύχια και με δόντια θε να κρα
τηθούμε».

Νάγιας Ρούσου Ονειροκρυπτωση

του Γιώργου Κιτρομηλίδη

Μια νέα και ενδιαφέρουσα έκδοση της Νάγιας Ρούσου κυκλοφόρησε πρόσφατα 
στη Λευκωσία.

Πρόκειται για την αξιόλογη ποιητική συλλογή της με τον χαρακτηριστικό τίτλο 
Ονειροκρυπτωση (Λευκωσία, 2013).

Η ποιητική αυτή συλλογή έρχεται 7 χρόνια μετά την προηγούμενη ποιητική συλ
λογή της ποιήτριας και είναι η 15η στη σειρά έκδοσή της.

Η έκδοση συμπίπτει με τα λογοτεχνικά πενηντάχρονα της γνωστής και εκλεκτής 
λογοτέχνιδας, η οποία πρωτοεμφανίστηκε το 1964 με την ποιητική συλλογή της Ώρα 
αυλαίας.

Το νέο βιβλίο της Νάγιας Ρούσου μάς παραπέμπει στον κόσμο των ονείρων και 
στις θεωρίες εξήγησής τους, θέμα με το οποίο η συγγραφέας ασχολήθηκε αρκετά 
και συστηματικά και το μελέτησε, όπως άλλωστε μαρτυρεί και ο πολύ κατατοπιστι
κός πρόλογός της.

Σε χαιρετισμό μου στην έκδοση σημειώνω και τα ακόλουθα: «Πρόκειται για έκ
δοση, το περιεχόμενο της οποίας διακρίνεται αμέσως τόσο για την ωριμότητα της 
ποίησης, όσο και για τη μεστότητα των στίχων...».

Και πιο κάτω σημειώνω και τα ακόλουθα: «Η Νάγια Ρούσου επανέρχεται με 
ποίηση. Μια ποίηση δόκιμη, ώριμη, μεστή και περιεκτική, με ποικιλία θεμάτων και 
ποικιλία προσεγγίσεων. Μια ποίηση που διαβάζεται με ενδιαφέρον και έχει πολλά 
να δώσει στον αναγνώστη. Πολλές οι αναφορές - άμεσες ή έμμεσες - στην ιστορία, 
την παράδοση, τη μυθολογία, τη θρησκεία και τη λογοτεχνία μας, με την εθνική τρα
γωδία του ’74 να κατέχει μιαν ξεχωριστή πάντοτε θέση στην ποιητική δημιουργία 
της Νάγιας Ρούσου. Τα θέματα είναι όμως πολλά και συνδυάζουν το τοπικό με το 
οικουμενικό στοιχείο, το επίκαιρο με το διαχρονικό. Η ποιήτρια γράφει, για να εκ- 
φράσει με αμεσότητα τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τους προβληματισμούς της 
για όσα συμβαίνουν και υπάρχουν και λειτουργούν γύρω μας και κοντά μας. Προ
βάλλει αξίες και ιδανικά και συγχρόνως αναφέρεται στα «κακώς έχοντα», εκφ ρά- 
ζοντας τις ανησυχίες, την απογοήτευσή της και την καταδίκη τους. Μαστιγιύνει την 
κακία, την υποκρισία, κυρίως την αδικία, τις ανισότητες και τις διακρίσεις... Η ανα
φορά των στίχων της σε πολλά θέματα καθιστά το βιβλίο αυτό μιαν ολόκληρη πινα
κοθήκη, μέσα από την οποία βλέπουμε πολλά και σημαντικά».

Και καταλήγω στο συμπέρασμά μου: «Πιστεύω ότι η νέα αυτή έκδοση αποτελεί 
ασφαλώς, ούτως ή άλλως, σταθμό στο λογοτεχνικό έργο της και την φιλολογική 
της πορεία.
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Ουσιαστική και μεστή είναι, εξάλλου, η δική της εισαγωγή στη νέα ποιητική της 
συλλογή, που γίνεται στον πρόλογό της στην έκδοση».

Τονίζει μεταξύ άλλων:

«Κάθε κύκλος ποιημάτων έχει το δικό του δημιουργικό σκεπτικό. Η Ονειροκού- 
πτωση αποτελεί μια συλλογή, της οποίας τα περιεχόμενα κινούνται σε διάφορους 
χώρους και διαστάσεις. Μέσα από τον στίχο μορφοποιούνται η προβληματική (και 
κάποτε και οι απαντήσεις) για την προσωπική ή την εθνική μας ταυτότητα, η έκ
φραση της υπαρξιακής αγωνίας και της πάλης ανάμεσα στη ζωή και στον θάνατο, 
η έγνοια για το περιβάλλον, οι συνισταμένες της οικογενειακής ολοκλήρωσης, αλλά 
και η διαμαρτυρία για τις πολλές κοινωνικές ανισότητες και την απουσία της δικαιο
σύνης σε πολλά επίπεδα και με πολλούς τρόπους. Επίσης όμως, ένα σημαντικό κομ
μάτι της συλλογής περιστρέφεται γύρω από τον ονειρικό κόσμο και τις ονειρικές 
εμπειρίες, από τις οποίες έχουν αντλήσει πολλοί, ως γνωστόν, λογοτέχνες αλλά και 
η υπογράφουσα κάποια από τα παρόντα ποιήματα».

Και λίγο πιο κάτω, στον ίδιο πρόλογό της, προσθέτει και τα ακόλουθα:

«Με αυτό το σκεπτικό και πιστεύοντας ότι η (δηλωμένη τουλάχιστον) ποίηση με 
εφαλτήριο την ονειρική εμπειρία δεν είναι συχνό φαινόμενο στη λογοτεχνία μας, ελ
πίζω και εύχομαι τα ποιήματα της συλλογής να αποτελέσουν ευχάριστο ή έστω εν- 
νοιολογικά, ιδεολογικά ή και αισθητικά καινούργιο ανάγνωσμα για τους δέκτες».

Συγχαίρουμε θερμά τη Νάγια Ρούσου και για τη νέα της ποιητική συλλογή και 
για το σύνολο του αξιόλογου έργου της και ευχόμαστε καλή συνέχεια. Είμαι βέβαιος 
ότι τα Φιλολογικά της Πενηντάχρονα θα τιμηθούν και από τον Ελληνικό Πνευματικό 
Όμιλο Κύπρου (Ε.Π.Ο.Κ.) και από τον Παγκύπριο Πολιτιστικό Σύλλογο, αλλά 
ασφαλώς και από άλλους φορείς.

Κώστα Σωκράτους Μαρκαντώνηζ Βραγαδίνος

του Γιώργου Κιτρομηλίδη

Κυκλοφόρησε πρόσφατα στη Λευκωσία (2014) το νέο βιβλίο του αγαπητού φίλου 
Κώστα Σωκράτους Μαρκαντώνηζ Βραγαδίνος.

Ο Κώστας Σωκράτους εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια ασχολείται συστη
ματικά με τη δημοσιογραφία και τη λογοτεχνία, ώστε θα έλεγα πως τελικά το γρά
ψιμο έγινε τρόπος ζωής.

Έχει γράψει δεκάδες μικρά ή μεγάλα έργα, σε όλα τα είδη του λόγου (ποίηση, 
διήγημα, μυθιστόρημα, θέατρο).

Είναι πρόεδρος της Παγκύπριας Ένωσης Συγγραφέων και Γραμματέας της Συν
τονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα. Ο Κώστας Σωκράτους, αδελφός αγνο
ούμενου, ασχολήθηκε ιδιαίτερα και αγωνίστηκε για το θέμα των αγνοουμένων, των 
αιχμαλώτων και των ομήρων από το 1964.

Αρκετά από τα έργα του είναι εμπνευσμένα από την Κυπριακή Ιστορία και την 
κυπριακή παράδοση, τους αγώνες και τις περιπέτειες του νησιού μας.

Το πιο πρόσφατο βιβλίο του είναι ποιητικό και χαρακτηρίζεται από τον συγγρα
φέα ως τραγωδία. Θέμα του ο ήρωας, ηρωομάρτυρας της αντίστασης της Αμμο- 
χώστου κατά την τουρκική επιδρομή και την πολιορκία τού 1570-1571.

Οι Τούρκοι κατέλαβαν πρώτα την Λευκωσία (1570) και μετά στράφηκαν προς 
την Αμμόχωστο, την οποίαν κατέλαβαν πολύ δύσκολα, μετά από πολύμηνη πολιορ
κία (1571).

Το έργο (100 περίπου σελίδες) παρουσιάζει τις τελευταίες δραματικές μέρες τής 
πολιορκίας της Αμμοχώστου. Κύριος ήρωας και κεντρική μορφή του έρ /ου, μορφή 
τραγική και δραματική, μορφή επική, ο θρυλικός υπερασπιστής της πόλης του Ευα 
γόρα, αρχηγός των Ενετικών και ντόπιων δυνάμεων, που με τόσο σθέχο^, αποφα 
σιστικότητα, με υπομονή και επιμονή, με ηρωισμό αντιστάθηκαν στις ορδές των 
Τούρκων εισβολέων - κατακτητών.

Η τραγωδία Μαρκαντώνης Βραγαδίνος στο εξώφυλλο και στον τίτλο του βιβλίου 
Μαρκαντώνης Βραγαδίνος, προβάλλει τον ηρωισμό, την αυτοθυσία, το με / ιο και 
τη δόξα του Μαρκαντώνιου Βραγαδίνου, ο οποίος σκιαγραφείται σ ο οκ ηρο το 

έργο με έντονα χρώματα.
Από το έργο αυτό του Κώστα Σωκράτους μεταφέρουμε εδώ δύο μικρά χαρακτη 

ριστικά αποσπάσματα, δείγματα γραφής και ενδεικτικά του ύφους του συ//ραφεα 
και του περιεχομένου του κειμένου.

Στο πρώτο ομιλεί ο Μαρκαντώνιος Βραγαδι νος.
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«Όποιος πεθαίνει πολεμώντας είναι λεύτερος.
Θάνατος δεν είναι μια τρύπα από σφαίρα.
Αυτό το μικρό άνοιγμα χωρά την αιωνιότητα.
Θάνατος είναι να φυτέψεις την ντροπή στα στήθια σου.
Θάνατος είναι να ξεκοιλιάζουν τις παρθένες σου 
βλαστημώντας τη θρησκεία σου απάνω στα κορμιά τους.
Έστωρ, φίλε μου ανδρείε, όπως η ζωή σου έδειξε ώς τώρα.
Στα χέρια σου η ζωή της πόλης και η δική μας».

Στο δεύτερο, παρμένο από το τελευταίο μέρος του έργου, σχολιάζει ο αφηγη
τής- ποιητής:

«Τον δήμιο έκραξε ευτύς νάρθει ο Μουσταφάς ο ληστής ο αχρείος
κι έτσι δεμένο τον έσυραν οι Τούρκοι στο σεργιάνι
και με άθλια πειράγματα και βρισιές και με χάχανα και γέλια
τον έριξαν μπρος στον δήμιο και εμπρός στην κρεμάλα τον βάλαν 
με αμανέδες και ουρλιαχτά τον εκρεμάσαν απάνω στα τσιγκέλια 
κι έτσι δεμένο τον έγδαρεν ο Μουσταφάς τον έφτυνε με γελαστό το στόμα 
που ήταν πιο άγριος από θεριό και λύκος τόσο φρικτός ακόμα 
τον εγδάραν οι βάρβαροι κι αυτός δενβόγγιζε ούτε κλαίει.
Τον έγδαραν και το δέρμα του με άχυρα το γιομίσαν
και τα βάλε για προσκέφαλο ο Μουσταφάς ο αχρείος
και πάνω στο δέρμα του οι Τούρκοι τον χτυπούσαν με τόση άγρια τη λύσσα. 
Το δέρμα του Βραγαδίνου τώρα το χτυπά ο άνεμος και η μπόρα 
κι ετούτο γίνηκε στοιχειό στου λυτρωμού την ώρα
κι έγινε της σκλάβας γης στην πόλη του Έλληνα Ευαγόρα 
της Λευτεριάς το σύμβολο της Κύπρου ο αετός που πάει τώρα.
Κι έτσι ο Μαρκαντώνης Βραγαδίνος πήγε στα μαρμαρένια του θανάτου 
τ’αλώνια και πήγε η ψυχή του και έλαμψε στη γη αυτή αιώνια».

Σημειώνουμε πως στην ίδια έκδοση (Λευκωσία 2014) περιλαμβάνεται και δεύτερο 
έργο, Ο Κινύρας, αναφορά στο οποίο θα γίνει με άλλη ευκαιρία.

Συγχαίρω θερμά τον Κώστα Σωκράτους και του εύχομαι καλή συνέχεια.

Τα Άπαντα του Χριστόδουλου Παπαχρυσοστόμου

του Χρίστου Παντελίδη

Προτού προχωρήσω στην παρουσίαση του E' τόμου των Απάντων του Χριστό
δουλου Παπαχρυσοστόμου, που κυκλοφόρησε πρόσφατα, να μου επιτρέψετε να 
κάνω μια σύντομη αναφορά στη ζωή και το έργο του πνευματικού αυτού ανθρώπου, 
συγγραφέα, εκπαιδευτικού και εθνικού αγωνιστή και να παρουσιάσω επιγραμματικά 
το περιεχόμενο των τεσσάρων προηγούμενων τόμων.

Ο Χριστόδουλος Παπαχρυσοστόμου γεννήθηκε στην Αγία Βαρβάρα το 1905. 
Φοίτησε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και στη συνέχεια στη Φιλοσοφική Σχολή του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάστηκε ακολούθως στο 
Παγκύπριο Γυμνάσιο, όπου καθιέρωσε την παράσταση αρχαίων ελληνικών τραγω
διών από μαθητές. Δίδαξε και ανέβασε με τους μαθητές του τον Αίαντα του Σοφοκλή 
σε δική του μετάφραση. Ανέβασε επίσης τους Πέρσες του Αισχύλου, την Ιφιγένεια 
εν Αυλίδι του Ευριπίδη και την Ηλέκτρα του Σοφοκλή. Συνέγραψε επίσης μελέτες 
και σχόλια για τα έργα του Αισχύλου, Σοφοκλή, Ευριπίδη και Πλάτωνα, καθώς επί
σης και μελέτες για τον Δημήτρη Αιπέρτη και άλλους Κύπριους συγγραφείς και καλ
λιτέχνες. Παράλληλα ασχολήθηκε και με τη δημοσιογραφία. Σχόλια, άρθρα, μελέτες, 
χρονογραφήματα και επιστολές του φιλοξενήθηκαν στις εφημερίδες Εθνος, Κυ
πριακός Φύλαξ, Φιλελεύθερος, Νέα, Μάχη, Αγώνας και στα περιοδικά Κυπριακά 
Γράμματα, Φιλολογικέ] Κύπρος, Καιροί της Κύπρου. Διετέλεσε επίσης Διευθυντής 
του Γυμνασίου Φανερωμένης, στο χιόρο του οποίου μυήθηκαν πολλοί αγωνιστές 
από τον Παπαχρυσοστόμου. Το 1959 είναι Επιθεωρητής Σχολείων Μέσης Εκπαί
δευσης Λάρνακας-Αμμοχώστου και το 1961 Διευθυντής Τμήματος Πνευματικής και 
Πολιτιστικής Ανάπτυξης. Το 1962 ιδρύει και οργανώνει το Μουσείο Αγώνος, του 
οποίου υπήρξε και ο πρώτος Διευθυντής.

Μια ξεχωριστή σελίδα στη ζωή και τη δράση του Χριστόδουλου Παπαχρυσο
στόμου υπήρξε η συμμετοχή του στον απελευθερωτικό Αγώνα της EOKA 1955- 
59. Διετέλεσε Γραμματέας του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Εθναρχίας της 
Κύπρου και στη διάρκεια του Αγώνα ήταν υπεύθυνος όπλων και πυρομαχικών της 
ΕΟΚΑ και σύμβουλος του Διγενή. Το 1956 συνελήφθη από τους Αγγλους και μετα
φέρθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Ομορφίτας, όπου κρατήθηκε για 20 μέρες. Συ
νέχισε την αγωνιστική του δράση μέχρι τον Ιούλιο του 1958, οπότε συνελήφθη και 
κλείστηκε στα κρατητήρια της Πύλας μέχρι το τέλος του Αγώνα. Τον Δεκέμβριο 
του 1958 ο Διευθυντής και ο Καθηγητικός Σύλλογος του Εμπορικού Λυκείου Νεο- 
κλέους με επιστολή προς τον κυβερνήτη ζητούσαν την απόλυση του Παπαχρυσο
στόμου από τα κρατητήρια της Πύλας, ως εκδήλωση χριστιανικής αγάπης με την 
ευκαιρία των Χριστουγέννων. Οταν πληροφορήθηκε αυτό ο Παπαχρυσοστόμου, 
απέστειλε επιστολή προς τον Διευθυντή και τον Καθηγητικό Σύλλογο του Σχολείου, 
με την οποία τους ευχαριστεί για τα αισθήματά τους και καταλήγει: «Όσον αφορά 
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τη διατύπωση ότι η απόλυσίςμον αποτελεί εκδήλωση χριστιανικής αγάπης εκ μέρους 
του κυβερνήτου, διαφωνώ ριζικώς. Επιταγήν αμείλικτου εσωτερικής συνειδήσεως 
αποτελεί η απόλυσις όλων μας εις την εκπλήρωσιν της οποίας ο θεολόγων κυβερνή
της όφειλεν από καιρού να προβεί». Μέσα απ’ αυτό το χαρακτηριστικό απόσπασμα 
της επιστολής, φαίνεται καθαρά το ηθικό ανάστημα και ο χαρακτήρας του ανδρός. 
Κατά τη διάρκεια της κράτησής του στην Πύλα γράφει ένα μεγάλο αριθμό ποιημά
των, τα οποία αναφέρονται στις συνθήκες κράτησης των αγωνιστών, αλλά και στο 
υψηλό αγωνιστικό φρόνημα των ιδίων και ολόκληρου του κυπριακού λαού. Τα ποι
ήματα αυτά είναι δημοσιευμένα στον δεύτερο τόμο, ως μέρος της ποιητικής συλλογής 
«Αίμα και Πυρ». Ο Χριστόδουλος Παπαχρυσοστόμου πέθανε στις 13 Ιουλίου 1987 
σε ηλικία 82 χρονών.

Το 1990, ο ανεψιός του Χριστόδουλου Παπαχρυσοστόμου κ. Αντρέας Παπα
χρυσοστόμου, ο οποίος είναι απόψε μαζί μας, με παρακάλεσε να αναλάβω την τα
ξινόμηση του υλικού και την επιμέλεια της έκδοσης, αναφέροντάς μου επί λέξει: «Η 
έκδοση του έργου του θείου μου είναι το όνειρο της ζωής μου. Να με αξιώσει ο Θεός 
να το εκδώσω, κι ας πεθάνω». Κι από τότε αρχίσαμε δουλειά, μια δουλειά που κρά
τησε 10 ολόκληρα χρόνια. Ένα μπαούλο γεμάτο εκατοντάδες χειρόγραφα, έγγραφα, 
δημοσιεύματα, φωτοτυπίες και άλλο άφθονο υλικό που έχρηζε μελέτης, διερεύνησης, 
αξιολόγησης και κατάταξης. Και τελικά, φτάσαμε στην πολυπόθητη έκδοση των 
Απάντων του Χριστόδουλου Παπαχρυσοστόμου, που αποτελείται από 4 τόμους των 
800 σελίδων έκαστος. Το όλο περιεχόμενο κατατάσσεται σε 5 ενότητες με σύντομο 
κατατοπιστικό σημείωμα για την κάθε ενότητα.

Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει μελέτες φιλολογικού περιεχομένου ( αναλύονται 
έργα των Αισχύλου, Σοφοκλή, Ευριπίδη και Πλάτωνα και περιέχονται επίσης με
λέτες για το Βιζυηνό, τον Λιπέρτη και άλλους).

Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει διάφορες ομιλίες και διαλέξεις (κυρίως για εθνι
κές επετείους), η τρίτη λογοτεχνικά κείμενα, δηλαδή διηγήματα, χρονογραφήματα, 
ποιήματα και μεταφράσεις. Στην τέταρτη ενότητα έχουν ενταχθεί τα κείμενα για 
τον αγώνα της ΕΟΚΑ και στην πέμπτη η αρθρογραφία και συνεργασία του συγ
γραφέα με τον κυπριακό τύπο.

Είχαμε την τιμή να γίνει η παρουσίαση της έκδοσης σε μια συγκινητική τελετή 
στο Παγκύπριο Γυμνάσιο στις 18 Δεκεμβρίου του 2000 με κύριο ομιλητή τον καθη
γητή του Πανεπιστημίου Κύπρου Ιωάννη Τάίφάκο. Την εκδήλωση τίμησαν με την 
παρουσία τους συναγωνιστές, συνάδελφοι, μαθητές και εκτιμητές του έργου του τι
μωμένου.

Η αποστολή του κ. Αντρέα Παπαχρυσοστόμου όμως δεν τελείωσε με την έκδοση 
των 4 τόμων. Συνέχισε την έρευνά του και εντόπισε νέα κείμενα, τα οποία παρου
σιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γι’ αυτό κρίθηκε σκόπιμο να εκδοθεί και πέμπτος 
συμπληρωματικός τόμος, ο οποίος περιλαμβάνει τα αρχεία πεσόντων και αγωνιστών 
του ’55-’59, νεότερα δημοσιεύματα στον τύπο, που αναφέρονται στον αγώνα της 

ΕΟΚΑ, αλλά και σε θέματα της καθημερινής ζωής της εποχής του συγγραφέα, και 
διάφορες άλλες μελέτες ευρύτερου περιεχομένου. Αναφέρω ενδεικτικά μερικούς τίτ
λους: Αρχείο Επικηρυχθέντων, Κατάλογος Καταζητουμένων, Κατάλογος καταδι- 
κασθέντων εις θάνατον, καταδικασθέντων διά μεταφοράν όπλων και πυρομαχικών, 
δΓ αναγραφήν συνθημάτων, δια δημοσίευσιν ή κατοχήν φυλλαδίων και διά δολιο
φθοράν, Αρχείον Ιερέων κρατουμένων (περιλαμβάνει 79 άτομα), Αρχείον Γυναικών 
φυλακισθεισών, Κατάλογος Κρατουμένων (περιλαμβάνει πέραν των 3 χιλιάδων 
ονόματα, μεταξύ των οποίων και του υπ’. Αρ. 743 κρατουμένου Ρένου Ξάνθου Λυ- 
σιώτη, που εξέδωσε τελευταία το βιβλίο με τις μαρτυρίες του), Κατάλογος Ανηλίκων 
καταδικασθέντων κλπ κλπ . Μια άλλη εργασία, που δημοσιεύεται στον παρόντα 
τόμο, είναι η καταγραφή ασυνήθων ονομάτων, όπως αναφέρει ο συγγραφέας, από 
τα βιβλία του δημοψηφίσματος του 1950. Μερικά ονόματα, που εντόπισε, είναι Σαπ- 
φώρα στην Έμπα, Περικτιόνη στο Κοιλάνι, Συγκλητική στο Μοναγρούλι, Ιωσής 
στο Στρόβολο, Σμολέσκης στην Κώμα του Γιαλού, Εσμεράλδα στην Πέγεια, Ιωήλ 
στη Λόφου, Μωράλλας στους Νέους Σόλους, Μπότσαρης στον Μαζωτό και πολλά 
άλλα ονόματα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα κείμενα που αναφέρονται στην περίοδο 
από την υπογραφή των Συνθηκών Ζυρίχης-Λονδίνου μέχρι την ανακήρυξη της Ανε
ξαρτησίας και την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η μεταβατική αυτή 
περίοδος φωτίζεται καλύτερα, καθώς παρέχονται σημαντικές πληροφορίες αναφο
ρικά με την πολιτική που ακολούθησαν οι Αγγλοι, οι Τούρκοι και η ηγεσία των 
Τουρκοκυπρίων, παραμονές της εγκαθίδρυσης της Δημοκρατίας. Περιέχονται επί
σης πληροφορίες και σχόλια του συγγραφέα για το εσωτερικό μέτωπο της περιόδου 
αυτής, αλλά και δημοσιεύματα και σχόλια για τα πρώτα χρόνια της Ανεξαρτησίας.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της λεπτομερούς καταγραφής διαφόρων συμ
βάντων του Αγώνα, είναι η ακόλουθη επιστολή του Παπαχρυσοστόμου προς τον 
Διευθυντή της εφημερίδας Αγών με ημερομηνία 8 Ιουλίου 1974 (σελ.314).

«Φίλε κύριε Διευθυντά,

Σας γράφω, καθυστερημένα κάπως, για να διορθώσω μια ανακρίβεια που ανα
φέρεται στην επιφυλλίδα της 2ΟΚ Μαρτίου 1974. Γράφοντας εκεί ο συνεργάτης σας 
σχετικά με τη μάχη του Νοσοκομείου, ενός από τα πιο τολμηρά εγχειρήματα της 
ΕΟΚΑ, σημειώνει: “Ο Λουκιανός, ψευδώνυμο της φλογερής αγωνίστριας Λούλλας 
Κοκκίνου Παπαγεωργίου, έφερε την πληροφορία ότι ο Πολύκαρπος Γιωρκάτ^ης 
πέτυχε στην αίτησή του να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για ιατρική εξέταση . Η 
Αούλλα Κοκκίνου δε μπορούσε να φέρει την πληροφορία, γιατί τότε ήταν φυλακι
σμένη μαζί με την αδελφή της Ουρανία, στις Κεντρικές Φυλακές. Την πληροφορία 
πήρα εγώ από την Αούλλα Κοκκίνου, όταν επισκέφθηκα, την παραμονή της μετα
φοράς του μ. Γιωρκάτζη, στις φυλακές τη συνάδελφό μου Ουρανία Κοκκίνου και 
τη μαθήτριά μου Αούλλα. Την πήρα μάλιστα, κατά ένα τρόπο σατανικό, μπροστά 
στα μάτια των Ελληνομαθών Αγγλων και Τούρκων αστυνομικών, που μας παρα
κολουθούσαν άγρυπνοι. Ανεπαίσθητα, με το (φρύδι, η Αούλλα μού έγνεψε ότι κάτι 
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σοβαρό είχε να μου ανακοινώσει. Σκέφτηκα ότι ο μόνος τρόπος ήταν να την απο- 
χαιρετήσω αγκαλιάζοντάς την.

-Θάρρος, κορίτσια, κι όλα θα περάσουν!

Και η Λούλλα, ανεπαίσθητα, τελείως σιγά και με ταχύτητα ατομική, μου ειριθύ- 
ρισε στο αυτί αποχαιρετώντας με,

-Αύριο Γιωρκάτζης νοσοκομείο!

-Καλά! Εψιθύρισα, για να καταλάβει πως άκουσα.

Όταν γύρισα στο σπίτι της Μαρούλας Μαρκίδου, αδελφής της Λούλλας, για να 
μεταφέρω τα χαιρετίσματα, βρήκα την επίσης λαμπρή αγωνίστρια δ. Βάσω Λοϊζιά, 
με την οποία έστειλα το μήνυμα στον τότε τομεάρχη Λευκωσίας Πολυνείκη 
(Τσιάρτα), που έμενε στο σπίτι του γιατρού Λ. Ψάθα, πίσω από το Παγκύπριο Γυ
μνάσιο. Ήταν τόσος ο ενθουσιασμός της δ. Λοϊζιά, που δενπερίμενε να ακούσει λε
πτομέρειες. Πέταξε κυριολεκτικά να πάρει το μήνυμα.

Αυτά, χάριν της αλήθειας. Σημειώστε ότι έχω και επιστολήν του μ. Γιωρκάτζη, 
που με ευχαριστεί γι ’ αυτό και την οποία ελπίζω να εκδώσω σύντομα.

Υμέτερος, Χρ. Παπαχρυσοστόμου»

Η διορατικότητα του ανδρός, είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της συγ
γραφικής του δραστηριότητας. Σ’ ένα κείμενό του, που δημοσιεύεται για πρώτη φορά 
στον παρόντα τόμο υπό τον τίτλο “Αντικυπριακό ολίσθημα του χουντικού καθε
στώτος” και αναφέρεται στην περίοδο 1972-1973, ψέγει τον Υφυπουργό της χούντας 
κ. Παναγιωτάκο, ο οποίος, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Ασύρματος ευθυ
γραμμίστηκε με τις απόψεις Ντενκτάς-Άγκυρας στο θέμα της εσωτερικής ασφά
λειας. Ένα απόσπασμα από το ανέκδοτο αυτό κείμενο (Σελ. 331):

«Δεν αποτελούν “πρόκλησιν”, αλλά “σύστασιν” είπεν ο Έλλην Υφυπουργός, αι 
προτάσεις του κ.Ντενκτάς «περί αναλήψεως της εσωτερικής ασφαλείας εν Κύπρω 
(δεν λέγει καταργήσεως της Κυπριακής ανεξαρτησίας!). Περιπλέον, τούτο (η ανά- 
ληψις της εσωτερικής ασφαλείας της νήσου υπό της Ελλάδος και της Τουρκίας) θα 
εγίνετο “εν συνεννοήσει και με την συγκατάθεσιν των Κυπρίων!”.

Να μην αβασκαθεί ο Έλλην Υφυπουργός! Την παιγνιιύδη διαφοράν μεταξύ προ- 
κλήσεως και συστάσεως διέκρινε διά να καλύψει τους όρους “βία” και «απάτη» ο 
εν μια νυκτί μεταπηδήσας εκ του στρατιωτικού εις το διπλωματικόν πεδίον Έλλην 
υφυπουργός. Την ευθυγράμμισιν των απόψεών του προς τας Τουρκικάς διά φαιδρών 
λογοπαιγνίων και την εκ διαμέτρου αντίθεσίν των προς τας Κυπριακάς δεν διέκρι- 
νεν; Το ότι η προτεινόμενη Ελληνοτουρκική πρωτοβουλία εις την πραγματικότητα 
είναι ΤΟΥΡΚΟελληνική, διότι ουδέν, απολύτως ουδέν, δικαίωμα πρωτοβουλίας ή 
επεμβάσεως έχει η Τουρκία εις την Κύπρον και ότι αναλαμβάνουσα η Τουρκία πρω
τοβουλίαν, πολύ συντόμως θα υπεσκέλιζε την Ελληνικήν πλευράν, αυτό δεν το διέ- 

κρινεν; Δεν διέκρινε τέλος ότι η έννοια του ελευθέρου και ανεξαρτήτου κράτους, 
όπως θέλει την Κύπρο ο Διεθνής Οργανισμός Ασφαλείας, δεν συμβιβάζεται προς 
την έννοιαν της υποκαταστάσεως των Δυνάμεων Ασφαλείας της;

Είναι κρίμα, διότι η Κυπριακή θέσις τας τελευταίας ημέρας κατέστη εξόχως τρα
γική. Κινδυνεύει όχι από την τουρκικήν βουλιμίαν, αλλά από τας απόψεις του Αθη
ναϊκού καθεστώτος. Θα αφεθούμε λοιπόν έρμαια των αλλοπροσάλλων 
καταστάσεων, τας οποίας αποπειράται να μας επιβάλει το καθεστώς της Αθηναϊκής 
Χούντας; Ασφαλώς όχι. Να ανατινάξωμεν τότε τας γεφύρας που μας συνδέουν με 
το δικτατορικόν καθεστώς; Ούτε αυτό! Καλά ή κακά φέρεται ως εκπροσωπούν την 
Ελλάδα. Τότε;

Το Χουντικόν καθεστώς είναι σημερινόν και αυριανόν. Το καταβαράθρωμα που 
θα επιφέρει εις την Κύπρον, αν εξαπατηθώμεν από τας καθοδηγήσεις του κ. Πανα- 
γιωτάκου, θα είναι διαρκές»! Προφητικές σκέψεις για τις προσπάθειες περιορισμού 
της Κυπριακής Ανεξαρτησίας, προσπάθειες που δυστυχώς συνεχίζονται μέχρι σή
μερα και ποιος ξέρει τι μορφή θα πάρουν στο άμεσο μέλλον.

Ας πάμε όμως και λίγο πιο πίσω για να δούμε ένα δημοσίευμά του στις 22 Αυ- 
γούστου 1959, το οποίο αποκαλύπτει την τακτική των Αγγλοτούρκων στις διαπραγ
ματεύσεις για τελική ρύθμιση του Κυπριακού. Μια τακτική, που εξακολουθεί να 
εφαρμόζεται και σήμερα από πλευράς των Τούρκων, για να εξασφαλίσουν το μέγι 
στο δυνατό για τον εαυτό τους και να παραχωρήσουν, όχι το ελάχιστο υνατο,α α 
το μηδαμινό δυνατό. Το άρθρο αυτό έχει τον τίτλο «Η καλή διάθεσις» (σελ.580).

«Υπάρχουν δύο είδη καλών διαθέσεων, η φαινομενική και η ουσιαστική. Το δεύ 
τερον τούτο είδος οι Αγγλοι και οι Τούρκοι φαίνεται ότι θεωρούν αποκ ειστικως 
ιδικήν μας υποχρέωσιν, κρατήσαντες δι’ αποκλειστικοί ίδιον λο /αριασμον το πρω 
τον. Μόνον ούτω δύναται να εξηγηθεί η διαρκής προβολή υπερβο κων αξιώσεων 
εις βάρος της λογικής και της ελληνικής πλειονότητΟξ. Βάσει κα ιερω εισης π εον 
τακτικής κατά τας συζητήσεις προβάλλουν ορισμένας απαιτήσεις, παρα ογους 
100%, υποχωρούντες σκοπίμως κατά την συζήτησιν κατά 50 %, και επιμενοντας εις 
την αποδοχήν των ετέρων 50%. Αυτή είναι η παρωδία τη^, κ ής ε ήσεως. κ πα 
ραλλήλου έχουν την απαίτησιν παρά των Ελλήνων Αντιπρόσωπων να τους ανα 
γνωρίζουν, έστω και κατά το ήμισυ, τας παραλόγους απαιτήσεις των. αι οι 
Έλληνες μέχρι σήμερον προέβησαν εις παραχωρήσεις. Αυτό είναι η ουσιαστική κα η 
θέλησις η οποία επεδείχθη μέχρι σήμερον υπό μόνον των Ελλήνων Αντιπρόσωπων. 
Φυσικά η ετεροβαρής αυτή καλή θέλησις, δεν πρόκειται να εξακολουθήσει, διότι ο 

κόμπος έχει φτάσει στο χτένι πλέον».
Κείμενα που δεν χρειάζονται αναλύσεις και σχό^α, γιατί μιλούν από μόνα τους 

και μάλιστα πολύ καθαρά.
Αυτός ήταν, κυρίες και κύριοι, ο Χριστόδουλος Παπαχρυσοστόμου, αυτό ήταν 

το έργο του έργο ζωής, έργο συγγραφικό, έργο πνευματικό έργο αγωνιστικό. Ει- 
’ , ' - έκδοση που με πολλούς κοπουςφεραμεμαστέ βέβαιοι οτι η πεντάτομη πολυσέλιδη εκ l· μ
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εις πέρας, θα αποτελέσει σημαντική πηγή για όσους ενδιαφέρονται να μελετήσουν 
πτυχές της σύγχρονης Κυπριακής Ιστορίας και να γνωρίσουν το έργο, που άφησαν 
πραγματικοί πνευματικοί άνθρωποι του τόπου μας, όπως ήταν ο Χριστόδουλος Πα- 
παχρυσοστόμου.

Σημ: Η παρουσίαση έγινε στα πλαίσια τιμητικής εκδήλωσης, που διοργάνωσε ο Πα- 
γκυπριος Πολιτιστικός Όμιλος για την έκδοση του Ε' τόμου των Απάντων του Χρι
στόδουλου Παπαχρυσοστόμου στην Αίθουσα της Φιλολογικής Εταιρείας Κύπρου 
την 26η Απριλίου 2013.

Ελλάδιου Χανδριώτη Απάνθισμα τον Ενριπίόειον Λο'γον

της Χρυσοθέμιδος Χατζηπαναγή

Η πολύχρονη εντρύφηση του ευπαίδευτου φιλολόγου δρος Ελλάδιου Χανδριώτη 
στην αρχαιοελληνική δραματουργία ανέδειξε μια συγκομιδή αξιόλογων συγγραφι
κών καρπών: πραγματείες πρωτοποριακής σύλληψης έως ανατρεπτικής προσέγγι
σης σε δομικές και νοηματικές πτυχές των τραγωδιών, καθώς και αξιοπρόσεκτες 
μελέτες, σχετικές με την αισθητική ανάλυση της ποιητικής τους και την ερμηνευτική 
αποτύπωση της διακειμενικής τους παραλληλίας. Ας μην ξεχνούμε ότι και η διδα
κτορική του διατριβή υπό τον τίτλο Η προσφώνηση των θεατών στην αρχαία ελλη
νική τραγωδία είναι ενδεικτική της αδρομερούς αυτής αξιολογικής πρόσληψης.

Μια επιπλέον απόδειξη της ιδιαίτερης αγάπης του συγγραφέως για τα αθάνατα 
έργα των τριών μεγάλων τραγικών μας και της διεισδυτικής του σκαπάνης στο αστεί
ρευτο μεταλλείο των θησαυρών τους είναι το τελευταίο του εργώδες πόνημα, που 
τιτλοφορείται Απάνθισμα τον Ενριπίόειον Λόγον. Από τον επεξηγηματικό υπότιτλο 
του βιβλίου του αυτού, εκδομένου το 2012, συμπεραίνουμε εξ αρχής ότι δεν πρόκειται 
για μια μονοσήμαντη συμβατική ανθολόγηση αποσπασμάτων από το σύνολο του 
Ευριπίδειου δραματικού corpus, ήτοι των 17 αριστουργηματικών τραγωδιών του και 
του μοναδικού διασωθέντος σατυρικού του δράματος, που θα απέβαινε, απλώς, χρη
στική στη σχολική τάξη κλασικής ως επί το πλείστον κατεύθυνσης. Μια τέτοια επι
λεκτική παράθεση θα ήταν, επίσης, βοηθητική στον απλό αναγνώστη για μιαν πρώτη 
γνωριμία με τις Ευριπίδειες τραγωδίες, υποκινώντας του την αναγνωστική περιέρ
γεια για την ολοκλήρωση της υπόθεσης του περιεχομένου τους χίορίς, ωστόσο, τα 
παρωθητικά ερεθίσματα των φιλολογικών υποδείξεων να ε /κύψει στις βαθύτερες 
νοηματικές και μορφολογικές συντεταγμένες του κειμένου. Και εδώ, ακριβώς, είναι 
που απαντάται και το ερώτημα της εξειδικευμένης αυτής ταξινόμησης, την οποία με 
άοκνο ζήλο επιχειρεί ο ανθολόγος, προκειμένου ο μελετητής ή και ο φιλομαθής ανα 
γνώστης να γευτεί όχι μόνο τα αποστάγματα της φιλοσοφικής Ευριπί ειας γραφι 
δας, αλλά και την καλλιέπεια του ποιητικού-δραματικού λόγου μέσα από προσφυή 
παραδείγματα αριστοτεχνικής υφολογικής απόδοσης. Γιατί στον Ευριπι η, κυρίως, 
είναι που ο νοήμων λόγος της δραματικής ποίησης με την έντεχνη αποτύπωση της 
παραστατικής περιγραφής, της σκηνικής εικονοπλασίας και γενικότερα τη αυμαστή 
ποικιλωνυμία των καλολογικών σχημάτων σκιαγραφεί ανάγλυφά τους χαρακτήρες 
μαζί με την των «τοιούτων παθημάτων κάθαρσίν» τους.

Στις 270 σελίδες, που συγκροτούν το ενδιαφέρον τούτο ευρυτερο απανθισμα, 
αφού προτάσσεται σε μετάφραση η περιληπτική απόδοση της υπόθεσης για εν α εκα 
στο εκ των έργων, εντοπίζονται κεχωρισμένα, μέσα από επιλε /μένα αποσπασματα 
και εκ των 18 δραματικών έργων του Ευριπίδη, σημαντικά ειγματα του υφο ογικου 
και ηθολογικού τους συγκειμένου, της εσωτερικής και εξωτερικής πο υσημιας των 
συμφραζομένων τους, ήτοι: καλολογικά-αισθητικά στοιχεία, αξιομν ημονευτες απο
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φθεγματικές ρήσεις και εκτενέστερες γνωμολογίες με διαχρονικό φιλοσοφικό περιε
χόμενο, ηθικές και εθιμικές πολιτισμικές αντιλήψεις, όπως και διαφορές αντιλήψεων 
μέσα από τον διάλογο των δρώντων προσώπων στη διαλεκτική σύνθεση των θέσεων 
και των αντιθέσεων των απόψεών τους πάνω σε υπαρξιακά θέματα και ηθικά δι
λήμματα των προβληματισμών τους, καθώς και κοινωνιολογικά ζητήματα της εποχής 
τους. Μιας εποχής, που, όσο κι αν τη χωρίζουν διαφορετικές κοινωνικοπολιτικές 
συνθήκες αιώνων, δεν αποκλίνει ως προς το ανθρωπολογικό της υπόβαθρο και τους 
ιστούς της ανθρωποκεντρικής της ψυχογραφίας από τη δική μας.

Αξίζει, επίσης, να τονιστεί το επίπονο εγχείρημα του συγγραφέως-ανθολόγου 
να στοιχειοθετήσει, εκτός από τους επί μέρους διαφωτιστικούς πίνακες των τραγω
διών, ένα γενικό συσχετικό πίνακα, κατηγοριοποιώντας σε αντίστοιχες στήλες τα 
στοιχεία αυτά και κωδικοποιώντας αθροιστικά την εκφραστική και νοηματική τους 
σημειολογία σε αριθμητικά και στατιστικά μεγέθη. Έτσι, συνοψίζονται χρήσιμες 
συγκρίσεις τόσο ενδοκειμενικές σε οριζόντια διάταξη όσο και διακειμενικές μεταξύ 
των Ευριπίδειων τραγωδιών σε κάθετη συγκριτολογική επισκόπηση. Οι σημειώσεις, 
που επιτάσσονται των αποσπασμάτων, αφορούν σε επιλογή ορισμένων στίχων στο 
αρχαίο κείμενο, γνωμολογικού, κατ’ εξοχήν, στίγματος, σε διευκρινιστικές επιση
μάνσεις και σύντομο σχολιασμό ποικιλώνυμων πραγματολογικών αναφορών.

Από την εμπεριστατωμένη αυτή προσέγγιση και τη συναγωγή των φιλολογικών 
και αριθμητικών της πορισμάτων αντιλαμβανόμαστε την προτίμηση του εμβριθούς 
μελετητή να ενδιατρίψει στον Ευριπίδη για το είδος μιας τέτοιας εξειδικευμένης ερ
γασίας. Για τη συνειδητή του αυτή επιλογή, ήδη, μάς προϊδεάζει μεταξύ άλλων στα 
«Προλεγόμενά» του, σημειώνοντας τα εξής: «Θεωρώ ως μελετητής τη δραματική 
ποίηση του Ευριπίδη άριστη και πρότυπη, όπως κα των άλλων δύο μεγάλων. Η ιδι- 
αιτερότητά του όμως - “Ίψεν των Ελλήνιυν” θεωρείται σήμερα και “από σκηνής φι
λόσοφος” ονομάστηκε στην αρχαιότητα - με ώθησε στην παρουσίαση του έργου 
του ενώπιον ενός ευρέος αναγνωστικού κοινού». Με τη συναίσθηση, βέβαια, ότι η 
περιορισμένη σε έκταση και κατ’ επιλογήν παρουσίαση αποσπασμάτων δεν υπηρετεί 
επαρκώς, όπως τονίζει στη συνέχεια ο ίδιος, την ανελικτική πλοκή της δραματικής 
πράξης, παραθέτει κατατοπιστικά τους συνοπτικούς αριθμητικούς δείκτες τής ως 
άνω μορφολογικής και νοηματικής κατηγοριοποίησης επί του συνόλου των δραμα
τικών αποσπασμάτων: «Παρουσιάζονται 304 αποσπάσματα, που έχουν καλολογική 
ήτιισθητική αξία ή που περιέχουν σπουδαίες αντιλήψεις (κάποτε με διαφορές ή συ
γκρούσεις) ή που είναι αλάθητες γνώμες. Από τους 26. 037 στίχους (των 18 δραμά
των) προσφέρονται στον αναγνώστη 5. 622: 789 καλολογίας, 165 γνωμολογιών, 
1484 αντιλήψεων, 1857 γνωμολογιών + αντιλήψεων, 1327 καλολογίας + γνωμολο
γιών ή αντιλήψεων (συσχετικός πίνακάς τους παρατίθεται στο τέλος των Προλεγο- 
μένων)».

Από τη συστηματική ταξινομία των επιλεκτικών αποσπασμάτων μέσα από την 
οπτική της πολυδιάστατης αυτής πρόσληψης του ανθολόγου φιλολόγου-ερευνητή 
θα μπορούσαμε να αποσπάσουμε με τη σειρά μας ορισμένα σύντομα παραθέματα 

αμιγούς καλολογικού, ιδεολογικού και γνωμολογικού χαρακτήρα, καθώς και σε σύμ
μεικτη σύζευξή τους, κατά ποιητική-θεατρική απόδοση του Τάσου Ρουσσου, για να 
υπομνήσουμε, έστω και ενδεικτικά, κάποια ψήγματα του φιλοσοφικού πνεύματος 
και του καλλιεπούς γράμματος του απαράμιλλου Ευριπίδειου Λόγου: «Ω! να μπο
ρούσα να φτερούγιζα / ψηλά στους λαμπερούς ουράνιους δρομους, / οπού καλπάζει 
το άρμα του ήλιου, / και φτάνοντας απάνω από το σπίτι μου, / να έπαυα να σαλεύω 
τις φτερούγες / στις πλάτες μου*  μακάρι τους χορούς / να ’σερνα εκεί που κάποτε, / 
νύφη σε γάμους ζηλευτούς, / στην ακριβή μου μάνα μπρο^, / χόρευα κυκ ογυριστα, 
τις άλλες / τις συνομήλικές μου παραβγαίνοντας / στη χάρη, στα στο ια των μα 
λιών, / στα πολυκέντητα τα πέπλα που μου ισκιώνουν / με τις π εξου ες μου τα μα 
γουλα» (Ιφιγένε^ η εν Ταύρος στ.' 1138 - 1152). «Πάντα στη γνώμη τούτη 
επίστευα: Αλλος / απ’ τους ανθρώπους είναι γεννημένος / να κάνει το καλό στο δι
πλανό του, / κι άλλος έχει στον νου μοναχά το κέρδος / είναι άχρηστος στην πόλη 
του, σε κάθε / συναλλαγή κακός, και τη δική του / κοιτάζει ωφελεια· το ξέρω, δε μου 
τόπαν» ( Ηρακλείόαι, στ. 1 - 5). «Στ’ αλήθεια είναι σοφος αυτός που δείχνει / και 
μες στις συμφορές του φρονιμάδα» ή στην πρωτότυπη αρχαιοελληνική αποτύπωση 
της ρήσης που περιλαμβάνεται στην αντίστοιχη παραπομπή των σημειώσεων: 
«σοφόν τοι κάν κακοϊς α δα ippoveiv» ( Εκάβη, στ. 228). «Αχ! τους κακούργους 
πόσο μισώ πάντα, / που αφού σκαρώσουν τ’ άδικο, με τέχνες υστέρα το στο .ι ονν. 
Κάλλιο να ’χω / για φίλο μου ένα αμόρφωτο μα τίμιο, / παρα κάποιον κακό κι ολο 

σοφία» (Ίων, στ. 832 - 835).
Αν και εδώ η παράθεση των ενδεικτικών αποσπασμάτων συττστάμιε< δεάιερη 

επιλεκτική απόσπαση από το σύνολο της ευρύτερης επι ο γης του οπουδαία' 
σούτω μάλλον ατελέσφορης στην Αριστοτελική μίμησην Ου του αν!
και τελείας», εντούτοις απηχεί, έστω και ακροθιγώς, τους ενγ . . »
θολόγου, όπως τους συμπυκνώνει και ο ίδιος στον επι ο γο τω «
του: «...υπογραμμίζω ότι η εκλογή των αποσπασματων εγινε μ τοψατ ε εκπ ' 
δευτικού φιλολόγου, που θέλει να διαβιβάσει στον αναγνω<γ πο,1Ίτή» 
καλλιτεχνική τροφή από τα πλούσια τραπέζια του τραγικοτ

Ο αρχαιολάτρης και δραματογνώστης, ειδικότερα Ελλάδιο; «1^ θα 

υπογραμμίζαμε κι εμείς συμπεραίνοντας, μέσα απο το πα πΡοθέσεΐ'
/14' του κατόρθωσε εύστοχα να πραγματώσει τις

και τις ανθρωποκεντρικές του επιδιώξεις, να μας κατα ■■ ποιητή όλων
δαιτυαόνες στο πνευματικό συ(ιπόσιο του φτλοσοφικοτερου τραγικού ποιητη όλων 
οαιτυμονες στο πνευματικό , . ως επαΐων οικοδεσπότης τηναι-
των αιώνων ανά το παγκόσμιό, προσφερολ τας μ^ s 
σθητική απόλαυση του εύλαλού του ηόνομένου ογον.

, / Λ ..ττηηρί να ιιην εξαντλεί διεξοδικά τον μύθο τωνΤο εύχρηστο τούτο Απάνθισμά μπ ρ μη τους εγκύπτει, όμως, 
τραγωδιών του Ευριπίδη στις νοηματικές 1 QT

< «n-vnin ζείιιενο και όχι στη νεοελληνική τους από-
1 Οι στίχοι των αποσπασμάτων αντιστοιχούν QX 
δόση.
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σε καίρια σημεία των κειμενικών τους συναρθρώσεων γύρω από τους άξονες του 
περιεχομένου, των πολυειδών εκφραστικών τρόπων και των πολυσχιδών καλολογι
κών μέσων της αποτύπωσής του. Στις συγκροτημένες συναρτήσεις όλων αυτών είναι 
που μας πυροδοτεί το έναυσμα ο Ελλάδιος Χανδριώτης να προβληματιστούμε και 
να αναστοχαστούμε πάνω στις διαχρονικές αξίες τού εσαεί επίκαιρου Ευριπίδειου 
Λόγου, αλλά και να ενωτιστούμε στη χρωματική του κλίμακα τους παναρμόνιους 
λυρικούς ήχους της ηόυσμένης του πανδαισίας. Τα εύοσμα άνθη ενός τέτοιου Απαν
θίσματος φιλοφρόνως μάς προσκαλούν στη μέθεξη του επικολυρικού νοήμονος 
Λόγου, καθώς αρδεύεται από το Ευριπίδειο λάλον ύδωρ της αέναης νεότητας.

Κώστα Χατζηστεφάνου Από τον Σολωμό στον Σεφέρη

της Χρυσοθέμιδος Χατζηπαναγή

Από τις εκδόσεις Πάργα και με επιμέλεια Γιώργου Κιτρομηλίδη κυκλοφόρησε 
και παρουσιάστηκε την περσινή χρονιά ενώπιον πολυπληθούς ακροατηρίου στην 
αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου της γενέτειράς του Καραβά το νεοκδοθέν βι
βλίο τού αείμνηστου Κώστα Χατζηστεφάνου, που ειδολογικά κατατάσσεται στη 
«μελέτη για τη Νεοελληνική Λογοτεχνία», σύμφωνα με τον υπότιτλο της πολυπρό
σωπης και πολυθεματικής μελέτης του «Από τον Σολωμό στον Σεφέρη» και που 
συσσωματώνει 24 επί μέρους λογοτεχνικές και φιλολογικές εργασίες. Η οριοθέτηση, 
ωστόσο, συνιστά ένα terminus ante και post quem, εφόσον του Σολωμικού μελετή- 
ματος προτάσσεται χρονολογικά το αξιόλογο συγκριτολογικό κείμενο «Η Αρχαία 
Ελλάδα και ο Φιλελληνισμός του Λόρδου Βύρωνα» και επειδή μετά την εξέταση ση
μαντικών πτυχών του Σεφερικού έργου περιλαμβάνει και άλλες κριτικές αναλύσεις 
για Κύπριους ποιητές, καθώς και δύο άκρως ενδιαφέροντα φιλολογικά δοκίμια. Αν 
και ο ίδιος, δυστυχώς, δεν πρόλαβε να δει την έκδοση, προνόησε όμως να επεξηγήσει 
στη σύντομη ενημερωτική της εισαγωγή: «οι εργασίες του τόμου αποτέλεσαν το κεί
μενο ομιλιών και διαλέξεών μου. Μερικά κείμενα δημοσιεύτηκαν κατά καιρούς σε 
περιοδικά και άλλα κυκλοφόρησαν και ως Αντίτυπα».

Συγκεκριμένα, εκτός από τον Μπάυρον και τον Σολωμό, στους οποίους αφιερώ
νει από μία μελέτη, οι περισσότερες εργασίες, πέντε τον αριθμό, αφορούν στην ποί
ηση και στην ποιητική του Σεφέρη. Μήπως, άραγε, ο Νομπελίστας ποιητής, που 
συνδέθηκε άρρηκτα με την Κύπρο και εμπνεύστηκε από το δράμα της επί Αγγλο- 
κρατίας, να ενέπνευσε με τη σειρά του και τον Χατζηστεφάνου, για να ενδιατρίβει, 
κυρίως, στην κυπριακή του συλλογή «...Κύπρον, ου μ εθέσπισεν...», αλλά και ευ
ρύτερα στο ποιητικό του corpus; Τούτο συνάγεται από τους τίτλους των Σεφερικών 
εδώ μελετών. Επικεντρώνεται, επίσης, σε δύο θεμελιούδεις ιδέες, την Αρετή και την 
Ελευθερία, της ποίησης του Κάλβου μέσα από τις αντίστοιχες ερ /ασίες, στις αρχαι 
όθεμες τραγωδίες τού πολυπράγμονος λογίου Δημητρίου Βερναρδάκη, στα δύο κο
ρυφαία έργα τού Παλαμά, τον «Δωδεκάλογο του Γύφτου» και τη «Φλογέρα του 
Βασιλιά», που συνεξετάζονται υπό το πρίσμα της Ελληνικής Παράδοσης, και σε 
δύο θεματικούς άξονες της ποίησης του Σικελιανού, ήτοι το έπος του 40 και γε\ ι 
κότερα τους Απελευθερωτικούς Αγώνες του Εθνους, όπως αποτυπώνονται στου^, 
«Επίνικους Α'» της δεύτερης μελέτης. Από την επιλογή των θεμάτων συμπεραίνουμε 
ότι τον συγγραφέα απασχολεί όχι απλώς η θεωρητική αναζήτηση στα έργα των με 
γάλων ποιητών του Ελληνισμού, αλλά και η παιδαγωγία τού αγωνιστικού και πα 
τριωτικού του φρονήματος, ιδίως, του αείποτε χειμαζόμενου υπριακου 
Ελληνισμού. Καταδεικνύοντας την ενιαία ελληνική ψυχή, σκοπίμως, εωρουμε, εν 
διαχωρίζεται τυπικά η δεύτερη ενότητα, που εστιάζεται στους υπριους ποιητές, 
τον μείζονα διαλεκτικό μας Δημήτρη Λιπέρτη, καθώς και στους Καρνερα, Πατσαλο, 
Κρανιδιώτη, Μόντη και Χρυσάνθη.
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Όσοι γνωρίσαμε από κοντά και θαυμάσαμε μέσα από τις γραπτές εντρυφήσεις, 
τις πανηγυρικές ομιλίες και τις επιστημονικές διαλέξεις τόσο τη γλαφυρή καλλιέπεια 
τού λόγου όσο και την πληθωρικότητα της φιλολογικής εμβρίθειας του Κώστα Χα- 
τζηστεφάνου, εγκύπτοντας στα κείμενα του παρόντος συγκεντρωτικού τόμου απο- 
τιμούμε με ακόμη μεγαλύτερα θαυμαστικά τη γραφίδα του Φιλολόγου ερευνητή, 
αλλά και του καλού συγγραφέως της διαλεκτικής μετάδοσης διαχρονικών ιδεών και 
της αποκρυστάλλωσης αντικειμενικών πυκνών νοημάτων. Ως δείγμα της γραφής και 
της σκέψης του παραθέτουμε τον επίλογο της τελευταίας μελέτης «Απόψεις Κριτι
κής στην Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία: «Δεν υπάρχουν σήμερα χωριστά Ελληνικά 
φύλα. Υπάρχουν όμως χωρισμένοι και διασπασμένοι Έλληνες μπροστά σε αδυσώ
πητα προβλήματα του έθνους και του ανθρώπου. Οι πνευματικοί άνθρωποι, οι ποι
ητές, οι λογοτέχνες, ανήκουν πρώτα στο Έθνος τους, κι όταν κερδίσουν την τιμή 
της αποδοχής απ’ τους δικούς τους, γίνονται τότε άξιοι και για τους άλλους. Η κρι
τική πρέπει να ξεκαθαρίσει και ν’ αξιολογήσει τα κριτήριά της, αν πρόκειται να συμ
βαδίζει στο σημείο αυτό με την παράδοση και να είναι άξια της αποστολής της μέσα 
στην αγωνία του σήμερα για το αύριο του Ελληνισμού».

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
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Φωτογραφίες: Γιάννης Ρούσος: Μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας φωτογραφίας 
με τίτλο AFIAP
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Προλογικό Σημείωμα

«Η ποιήτρια βρίσκεται στην καρδιά του καιρού της», είχε αποφανθεί ήδη από το 
1972 η ομότεχνή της αείμνηστη Χρυσάνθη Ζιτσαία. Επεκτείνοντας τη γενική αποτί
μησή της, θα πρόσθετα πως η ποίηση της Νάγιας Ρούσου όχι μόνο εμπνέεται δημιουρ
γικά από τον σφυγμό του καιρού και του τόπου της, αλλά και τον υπερβαίνει, για ν’ 
αφουγκραστεί ετερόχρονους παλμούς και μηνύματα υπεροριών και «ασύνορων» κρα
δασμών. Με την ευαισθησία ενός συγκροτημένου ποιητικού ψυχισμού και τη δύναμη 
μιας χαρισματικής ενοραματικής πρόσληψης μεταστοιχειώνει την εντοπιότητα σε δια- 
τοπική οικουμενικότητα πανανθρώπινης συνείδησης· όπως με τη φιλοσοφούσα μετα
φυσική της διάνοια, πέραν από εγκεφαλισμούς και ευκολογραφίες κατασκευαστικής 
στιχοπλοκίας, μετουσιώνει τη χρονικότητα της επικαιρικής πραγματικότητας σε δια
χρονική και υπερχρονική σύνθεση ποιητικής διαλεκτικής νομοτέλειας.

Έτσι, με τα σύνεργα ενός σφριγηλού δωρικού λόγου επικολυρικής καλλιέπειας, 
αλλά και μιας ιδιοπρόσωπης στοχαστικής γραφής, υπό το πρίσμα της εικονοπλα- 
στικής αποτύπωσης σκέψεων και συναισθημάτων αισθητικής έκφρασης και νοημα
τικού βάθους, διατρέχει την Ηρακλείτεια «άνω κάτω και ωυτή [αυτή] οδό». 
Μεταβαίνοντας παλινδρομικά από το παρόν στο παρελθόν και στο μέλλον, τελεί 
ταυτόχρονα μπροστά στο μεταίχμιο συνεχούς αναζήτησης, αλλά και ανάμεσα σε 
συμπληγάδες και παλιρροϊκά κύματα επώδυνης διόδευσης από το εδώ στο εκεί και 
στο επέκεινα. Ο αποκαλυπτικός αυτός μεταιχμιακός λόγος χωρο-χρονικής μέθεξης, 
που εκτυλίσσει τα στέρεα νήματα και τις λεπταίσθητες ποιητικές του συνυφάνσεις 
από έναν κατ’ εξοχήν εσωτερικό πληθωρικό διά-λογο, κωδικοποιείται ενδεικτικά 
στους τίτλους και στο περιεχόμενο ορισμένων συλλογών από τον πλούσιο αμητό 
της ποιητικής της ευκαρπίας: Ώρα Αυλαίας (1964), Μπροστά στην Ερυθρά (1968), 
Τα κανάλια της Αριάδνης (1985), καθώς και στην αριστοτεχνική αγγλόφωνη ποίησή 
της Transit (1981) και Cyprian Edge (1997).

Η μεταιχμιακή, ωστόσο, διάβαση, χωρίς άσκοπους μετεωρισμούς και βερμπαλιστι
κές παλινωδίες, από τον κόσμο της πνευματικής της αφύπνισης στην παγκοσμιότητα 
της συνειδησιακής της εγρήγορσης σταθμεύει σε κορυφαίες στιγμές εναγώνιας περι
συλλογής και οδυνηρής περίσκεψης για τα δεινά της κατεχόμενής της πατρίδας, που 
ακινητοποιούν τον νόστο της επανόδου σε ένα και πάλι «μεταξύ» διαμαρτυρίας και 
αδημονούσας αναμονής, ατέρμονης ψυχοφθοράς και καρτερικής αφθαρσίας. Το επι
μαρτυρούν οι τίτλοι των άλλων συλλογών: Μνήμες Πολέμου (1975), Μαρτυρία στ’ 
Ασύνορα (1988), Οργή Δευτερογιούνη (1992), Εγκλωβισμένοι Εσπερινοί (2005).

Στην τελευταία ποιητική της εντρύφηση, που τιτλοφορεί Ονειροκρύπτωση (2013), 
αποκρυπτογραφούμε μυστικά οράματα και ενοράσεις ονείρων, άγρυπνες μνήμες και 
«υπερμνησίες», κρυπτικά νοήματα και εμβιώσεις εμπειριών ή «μετεμπειριών» μιας 
άλλης κατάνυξης και μιας νέας μεταρσιωτικής έμπνευσης. Είναι το καινούργιο 
ρίγος, που έχει κομίσει με τα υπεργήινα φτερά και τα λεπτούφαντα έλυτρά της η θεά 
της Ποίησης στην πιστή πάνω από μισό αιώνα θεραπαινίδα της Νάγια Ρούσου, η 
οποία μ ευγνωμοσύνη πλησμονής τής το ανταποδίδει μέσα από την επίκληση του 

ποιήματος της «Παραμένουμε Ποιητές»: «Ποίηση, / σταγόνα αίμα μέσα μας / σπαρ
ταράς καθαρό. / Αιτούμεθα / - Μη διαλυθείς / - Μείνε καθαρτήριο κύτταρο / στο 
σώμα μας. / - Μπορεί να ξανανοιώσουμε / μπορεί να ξανακούσουμε».

Η παρούσα αγγλόφωνη συλλογή υπό τον τίτλο Cyprian Edge [Κύπρια Κόψη], 
τα 21 ποιήματα της οποίας επιχειρήσαμε όσο το δυνατόν πιο πλησίστια ν αποδώ
σουμε στα Ελληνικά, ανακαλεί σε παραπληρωματικούς συνειρμούς την πρώτη αγ
γλική της έκδοση του 1981, που ευστόχως τιτλοφορεί Transit [Μετάβαση]. Γιατί, αν 
η «κόψη» με την ακριβολογική και αλληγορική πολυσημία της ανα-τέμνει, για να 
φτάσει ώς το μεδούλι τής βαθύτερης ουσίας των πραγμάτων, αλλά και της πεμπτου
σίας μιας άλλης υπαρξιακής πραγματικότητας, η «μετάβαση» με τους επίσης «μετα
βατικούς - μεταφορικούς» συμβολισμούς της αντανακλά την παράλληλη όψη της 
πολυπρισματικής αυτής ιδεατής α-λήθειας υπό την Πλατωνική της έννοια. Και οι 
δύο συλλογές συνιστούν ένα αμφίδρομο οδοιπορικό ποιητικών συνηχήσεων μέσα 
από βιώματα διαπροσωπικής ενσυναίσθησης, πανανθρώπινης αντιστικτικτής εναρ
μόνισης και οικουμενικής πολυφωνίας στην ιδιόγραφη ποιητική της σφραγίδα.

Ειδικότερα, στην Κύπρια Κόψη οι «Σπίθες», σύμφωνα με το εισαγωγικό-προίδε- 
αστικό ποίημα, ανάβουν άσβεστες από το Ηρακλείτειο και πάλι «αείζωον πυρ», για 
να πυροδοτήσουν το ταξίδι στις υψιπετείς πτήσεις των «Αλμπατρος». από τον «στέ
ρεο χαλκό» της γης της, της «Άλλης Γης», όχι απλώς σε υπερβατικούς κόσμους του 
ονείρου και της φαντασίας, μα προπάντων σε υπερβασιακές σφαίρες ανθρωπινότε
ρης ζωής. Αλλά, για να συνεχίσει ακάθεκτη την ανοδική πορεία μιας τέτοιας απο
γείωσης από τα ασφυκτικά τοπία τής ου-τοπικής καθημερινότητας και της 
πεπερασμένης χρονικότητας, εκμυστηρεύεται με τόνους εξομολογητικής αυτεπιγνω- 
σης: «Χρειάζομαι φωνές, /ενδότερες χρειάζομαι εντολές». Είναι οι «ενδότερες» 
φωνές και οι μυσταγωγικές «εντολές», που συν-αρθρά>νονται στα ποιήματα της προ- 
κείμενης συλλογής άλλοτε με τους φθόγγους μιας πονεμένης ασθμαινουσας εφόρ
μησης και άλλοτε με τη διάθεση μιας πικρής σαρκαστικής ειρωνεία^, μπροστά στα 
τραγικά αδιέξοδα και τα κακώς έχοντα του τόπου και του καιρού μας. Είναι εδω, 
όπου ο στιβαρός ποιητικός Αόγος της Νάγιας Ρούσου από την κατα υση της ανα 
στοχαστικής ενδοσκόπησης αναδύεται στο φως της ανακριτικής περισκόπηση^, και 
της κριτικής ανθρωπιστικής παιδαγωγίας.

Ωστόσο, δεν πρέπει να παραλείψω να σημειώσου ότι στον «πη /αιμό» /ια τη με 
ταφραστική μου «Ιθάκη» της Κύπριας Κόψης, όπου όχι λί /ες φορε<. βρε ηκα στην 
«κόψη του ξυραφιού», δεν θα ’βγαινα ποτέ αν δεν είχα συμπλοηγο την ίδια την ποι- 
ήτρια, τη φίλη Νάγια Ρούσου, να με προσανατολίζει με τη δίκη της «σςρχλτη γυρο
σκοπική πυξίδα στο ωραίο ταξίδι της αγαστής μας συνεργασίας, κ βα εων την 
ευχαριστώ για τη χαρά που μου επιφύλαξε καθ όλη τη αρκεια της 
ταφραστικης οδύσσειας. Ελπίζω πως παρόμοια αισθήματα ευφορίας θα δοκιμάσουν 
και οι αναγνώστες της δίγλωσσης αυτής ποιητικής συλλογής, αντιπαραβαλλοντας 
τα αγγλικά ποιήματα με τη μεταγλώττισή τους στη μητρικη μας y ωσσα.

Χρυσόθεμις Χατζηπαναγή
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Εισαγωγή: Σπίθες INTRO: SPARKS

Πομφόλυγες, 
σκώροι, 
ιπτάμενα χέρια, 
βολβοί ηλιοκαμένοι, 
ανάσες στεναγμοί, 
συνείδησης τέλος;

Άσε τ’ άλλόκοτα, 
αυτό δεν είναι 
ύλη ονείρων.

Ήρεμος μείνε.
Γέλα - όλα είναι γέλιο, 
Αντινομία.

Περπατώ στο στομάχι μου 
Κόβω το χέρι μου.
Αύριο πετώ, σήμερα έρπω.
Γιατί; Και γιατί όχι;

Σε ύπνωση πράγματι. 
Χρειάζομαι φωνές, 
ενδότερες χρειάζομαι εντολές.

Αλμπατρος ένα, 
Άλμπατρος δύο, 
Περήφανοι πελεκάνοι 
κι αδέξια βόλτα 

στο θαλασσόδαρτο πλακόστρωτο. 
Καλώ σε βοήθεια 
καλώ σε χαρά 
φωνάζω
στην Κύπρια Κόψη, 
ιδού:

Bubbles, 
moths, 
flying arms, 
scorching eyeballs, 
sighs and breaths, 
the Concious ends?

Cut the weirdoes, 
this is not 
the stuff 
that dreams are made of.

Lie low. Think not.
Laugh - all is laughter, 

Antinomy.

I step on my stomach
I cut off my hand
Tomorrow I fly, today I crawl.

Why? And why not?

Indeed, in trance. 
In need of voices, 
in need of inner command.

Albatross one,
Albatross two, 
Pelicans proud 
and awkward stroll 
along the sea-washed pavement. 

I cry for help
I cry for joy
I cry out
on Cyprian Edge, 

behold:
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Άλλη Γη.
Προσεδαφίζω το σκάφος μου 
και πηδώ σε στέρεο χαλκό.

Η μάνα μου έξι μήνες πεθαμένη 
το μυαλό μου καθηλώνει 
με βλέμμα αγάπης.

Η ύπνωση αρχίζει 
παύλα στη ρουτίνα 
ταξιδεύω ανάλαφρη 
και λαμπερά κομίζω 
μόρια σκόνης 
ενώ η λαγνεία 
σκουριάζει για πάντα, 
κάτω χαμηλά 
πιο βαθειά κι απ’ τις ρίζες 
στο χώμα.

Another Land 
I ground my ship 
and jump on solid brass

My mother dead six months 
Transfixes my mind 
with a loving glance.

The trance begins 
I end routine 
and travel light 
and carry bright 
specks of dust 
while lust 
lies low, in rust 
forever, 
deeper than the roots of dust.
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Κύπρια Κόψη CYPRIAN EDGE

Όταν η τελευταία σταγόνα αρμονίας 
κυλίσει από το δισκοπότηρο της χάρης, 
σε περιμένω, Επισκέπτη
στου Κάβο Γκρέκο-Κόψη Ξυραφιού...

Καλώς μας ήλθατε άνθρωποι,1 
τετράποδα,

καλώς μας ήλθατε άγγελοι κι αστέρια από βασίλεια ξένα..
Εδώ δεν είναι γη συνηθισμένη...
Είναι σταγόνα αίματος 
στου χρόνου την άμμο λαξευμένη.

Στροφή I

Ερωτεύτηκε τη θάλασσα 
για μια χάνδρα τύχης 
κι η ειμαρμένη ανέμενε 
καθώς φίλευε τα δελφίνια 
με του στήθους της το κάλλος 
και λάξευε στον αφρό 
σπάργανο από φως 
τους βράχους να τυλίξει. 
Βάδισε σε άμμους αγωνίας. 
Άδωνη, Άδωνη...

Πέρα από δάση 
πράσινων κυπαρισσιών, 

της αγάπης μου τ’ όνειρο αποκαλύπτω, 
στη θάλασσα κοντά και τον γκρεμό 
κτίζω ένα θόλο Ειρήνης.

When the last drop of harmony 
trickles down from the chalice of grace, 
I’ll wait for you, Visitor 
at Cavo Greco-Razor’s Edge...

Welcome humans, 
quadrupeds, 
welcome stars and angels from outer realms.. 

This is no plain land...
It is a drop of blood 
carved on the sands of time.

STROPHEI

She wooed the sea 
for a bead of luck 
and fortune stood by 
as she tipped the dolphins 
with breasted beauty 
and carved the foam 
- a swaddling light to wrap the rocks. 

She stepped on sands of agony.

Adonais, Adonais...

Beyond the woods 
of cypress green, 
I divulge my dream of Love. 

By cliff and sea 
I build a dome of Peace

Ποροπέμίτει οτο cmÓGTtuopu οπό τον «ΟΟέλλο» τον Σιχίξοιτηρ, οτην Πρύξη 4, Σκηνή 1 - «You are welcome, sir, 
to Cyprus Goats and monkeys!»
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Όμως, καθώς πίσω ιχνηλατώ 
η αγάπη της μακράς ξεχασμένης μου 
κληρονομιάς υποχωρεί 
καταρρέει το οικοδόμημα 
και σπίτια πλινθόκτιστα αναδύονται 
στρογγυλές καλύβες πολιτισμού από πέτρα.

Άδωνη, την Εδέμ θ’ ανατρέψω.

Στροφή II
- Μονόλογος στα ερείπια της Αμαθούντας

Τυραννισμένη η πολιτεία καθεύδει 
κάτω από ουρανό σημαδεμένο.
Άγρια, βρυχάται η μάχη σε δάση, λαγκάδια 
ενώ Μηκυναίοι την αυγή αποβιβάζονται 
την έχθρα ντυμένοι.
Καθ’ ύπνους, οι Κύπριοι, 
εν ειρήνη, χωρίς ξίφος, μαχαίρι, λεπίδι. 
Είδα τα παιδιά χαλαρά στον ύπνο, 
δίπλα στη μητρική ζεστασιά..
Είδα την αντίσταση με πέτρα, 
και με πέλεκυ

για την αγάπη της γης 
του σταριού 
του πουλιού, του ψαριού 
της γυναίκας της μάνας 
των παιδιιήν, του δέντρου, του ήλιου.

Αγαθός λαός,

Νήπιο στην αυγή της ιστορίας, 
να στέκει σε κόψη Ξυραφιού, 
Κάβο Γκρέκο,
Βράχος Αφροδίτης
Ήρεμο της Αμαθούντας λιμάνι...

But still, as I trace back 
my long-forgotten heritage 
love gives way - 
edifices collapse 
mud-brick homes emerge, 
round huts from the culture of stone.

Adonais, Eden will I reverse.

STROPHE II
- Soliloquy on the Ruins of Amathus

The city sleeps tormented beneath a star-crossed sky. 
Wild, the battle roared through wood and dale 
while Mycaeneans disembarked at dawn, 

bedecked in hatred.
In sleep, the Cyprians, 
in peace, no dagger, sword or blade. 
I saw the children sag in sleep, 
beside the warmth of motherhood..

I saw resistance by stone, 
by axe 
for love of land 
for love of corn 
of fowl and fish 
of mother, wife,- 
children, sun and tree.

Simple folk, 
toddlers at dawn of history, 
posing at Razor’s edge, 

Cavo Greco, 
Rock of Aphrodite, 
Quiet harbour of Amathus...
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Πολεμιστές είν’ εδώ, εμπρός...
Το αίμα της αγάπης, 

των απογόνων 
ας υπερασπίσουμε.
-Δώσε μας το μυστικό να επιζήσουμε 

να γεννήσουμε
ν’ αγαπήσουμε να χαρίσουμε ζωή...

Στροφή III
-Την επαύριο

Η θάλασσα μοιάζει δροσερή, φιλική. 
Ο ουρανός, ψυχρός, αδιάφορος, 
Ηλιαχτίδες αγάπης διαπερνούν 
την Αφροδίτη, 
όμως εκείνη 
σπαράζει ώς τα πέρατα της γης.. 
Άδωνη, Άδωνη..

Με το κύμα αποδρούν οι γηγενείς, 
Υποκλίνονται μπροστά σε ανώτερα όπλα.

Οι Έλληνες...Οι Έλληνες 
κατέκλυσαν τη γη...
Λαός ισχυρός, 
υπέρ-πολιτισμός, με πολύτιμους λίθους 
της ιστορίας κεκοσμημένος

της σοφίας, της γνώσης διαμάντια, 
της τέχνης.

Οι Έλληνες...οι Έλληνες...
τη μοίρα σας, Κύπριοι δεχτείτε 

τώρα και αύριο, στου μέλλοντος τις μέρες. 
Κοιτάτε τους Έλληνες 

να στήνουν μαρμάρινα μνημεία 
απ’ άκρη σ’ άκρη της γης.

Warriors are here, ahoy...
The blood of love, 

of progeny 
we shall defend.
Grant us the secret to survive

to breed
to give and cherish life...

STROPHE III
- The Day After

The sea looks as fresh and friendly.
The sky, cool, indifferent,
The sun thrusts shafts of love
at Aphrodite.
But still, 
she cries in pain throughout the land..

Adonais, Adonais...

Afloat the waves, 
the natives flee, the natives kneel 
before superior arms.

The Greeks...The Greeks 
have overrun the land...
A mighty people, 
a super-culture, bedecked with gems of history 

Sapphires of wisdom, knowledge, 

art.

The Greeks... The Greeks...
Accept your fate, Cyprians 
now and tomorrow, in all the days to come.

Behold the Greeks 
erecting marble memorials 

across the land.
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Άλφα Συλλαβική Γραφή
-η κληρονομιά μου.
Ωστόσο θα μπορούσα να ζήσω 
με άλλη σημειωτική... 
αν η ιστορία ξετύλιγε 
ένα παραμύθι αλλοιώτικο.
Όμως πια τώρα 
δεν θα ξεπλύνω άλλο μύθο και μνήμη. 

Ποια είναι η ρίζα μου;
Παίρνω τον χάρτη που κληρονόμησαν 
οι πρόγονοί μου 
κι ιχνηλατώ το παρελθόν...
Ποια είναι η ρίζα μου;

Ο τελευταίος Αμαθούσιος 
αναρριχήθηκε στον λόφο κι άρπαξε 
της ιστορίας την άκρη 
πίνοντας απ’ το κύπελλο της νικημένης γης. 
Κατάπιε τον πόνο κι έδεσε την πληγή, 
κάρφωσε τα χέρια του 
και κρέμασε τη μνήμη στης χιλιετίας το αυτί. 
Οι Έλληνες πια είν’ εδώ!
Η Κύπριδα αυτή γη 
Ελληνική τώρα πια 
σε γλώσσα θρησκεία παράδοση.

Κύπριοι, Έλληνες στην καρδιά 
Διαπλεγμένοι στο δράμα της Τροίας 
σε βασιλείων πολέμους, 
αυτή της ειρήνης, της θάλασσας, του ήλιου η γη.

Έλα ξένε, 
στου ξυραφιού την κόψη 
Κάβο Γκρέκο, 
Πέτρα του Ρωμιού.

Syllabic A 
- my heritage. 
But still, perhaps 
1 could have lived 
by other semiotics... 
had history unrolled another tale. 

But now and henceforth, 
no more laundering of myth and memory 

What is my root?
I take the chart bequeathed to kindred kin 

and trace my way back...

What is my root?

The last Amathusian 
climbed the hill and snatched 

the hem of history 
while he drank the cup of conquered land. 
He gulped the pain and nursed the wound, 

he nailed his hands 
and hang his memory on millenium’s ear. 

The Greeks are henceforth here!

This Cyprus land 
Greek in thought 

religion 
tongue 
tradition 
Cyprians, Greek in heart 
Enmeshed in Trojan plight 

in wars of kingdoms, 
this land of peace and sea and sun.

Stranger come, 
on razor’s edge 
Cavo Greco, 
Petra tou Romiou.
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Σμίγουμε τη Δύση, την Ανατολή.
Την Κύπριδα καρφώνουμε καρδιά

μ’ αγάπη 
με αίμα- 
με περηφάνεια 
εμείς, ο φθόνος των εθνών, 
λαξεύουμε τη σύρραξη 
με το τραγούδι
σε αμμουδιές που δέχτηκαν 
μυριάδες χνάρια...

Φράγκοι.
Ρωμαίοι,
συμπατριώτες,
δανειστές,
ιδιοκτήτες, δωρητές
Έλληνες, Τούρκοι και εχθροί
Φοίνικες
Φίλοι ξεπλυμένοι,
Επισκέπτες που ξεπλένουν τους μπελάδες τους 
τα κέρδη τους στεριώνουν.
Τούτη η γη, δική μας γη! 
Καλώς ήλθατε, επισκέπτες, 
Στον Κάβο Γκρέκο.

We join the East, the West.
We nail the Cyprian heart 

with love 
with blood; 
with pride 
we, envy of nations, 
chisel conflict with song 
on sands that hold 
a myriad footsteps...

Franks, 
Romans, 
countrymen, 
lenders, 
owners, donors 
Greeks, Turks and foes 

Phoenicians 
laundered friends, 
Visitors that wash their troubles off 

solidify their gains.
This land, our land! 
Welcome, visitors, 
at Cavo Greco.

Πέτρα του Ρωμιού, 
σταγόνα από αίμα 
στην πυροστιά του χρόνου 
η Κύπρια τούτη γη 
σμιλεμένη μ’ Αγάπη και Ειρήνη, 
σφραγισμένη τώρα μ’ αλλαγμένη παλίρροια, 
στου ξυραφιού, 
στην κόψη του Χρόνου.

Petra tou Romiou, 
a drop of blood 
on the hearth of time, 
this Cyprian land 
sculptured in Love and Peace, 
now sealed with changing tide, 

on Razor’s edge of Time.
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Περιστέρια του Μάρτη

Το φτέρωμά τους ταπεινό, 
δακτυλίδι ασπρόμαυρο 
με βαθυπράσινες λωρίδες 
γύρα» απ’ τον λαιμό τους.
Τα ωραία τους ράμφη 
ρόδινα, κλειστά.
Χαλαρά, σταθερά 
σουλατσέρνουν στη στέγη

- είναι Μάρτιος μήνας.

Ραμφίζουν και τσιμπολογούν 
με διάπλατους τους πόρους· 
τα κύτταρα διαστέλλουν, 
ζεστά, τον ήλιο ρουφώντας, 
νιώθοντας το φως, 

το χαμογέλιο, 
της Άνοιξης το άγγιγμα το πρώτο.

Κουνούν τα φτερά, 
ερωτοτροπούν με το ταίρι τους, 
το πλησιάζουν, 
το αγγίζουν 
τρυφερά.
Φιλιούνται ξανά 
με παιγνίδια, πειράγματα, 
αστεία, χοροπηδήματα, 
αγγίζουν και φεύγουν.
Ξαποσταίνουν.

Περιστέρια την Άνοιξη, 
μια θέα ζεστή 
πουλί σπιτικό.

PIGEONS IN MARCH

Their plumage humble 
- white-black band 
with dark green stripes 
around their necks- 
their pretty beaks 
closed and pink, 
relaxed and firm, 
they stroll 
along the roof

- it is the month of March.

They pick and preen, 
opening up their pores; 
their cells expand, 
warm, sucking the sun, 
feeling the light, 

the smile 
of spring’ first touch.

They shake their feathers, 

they woo their mates, 
they side up, 
touch them 
tenderly.
They kiss again 
in play, in jest, 
in frolicks, fun 
they touch and go 

and rest.

Pigeons in Spring, 
a warming sight, 
a homely bird.

23
22 Βιβ

λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Τη φωλιά τους αγαπούν, 
τα μικρά, τους συντρόφους τους· 
τον ήλιο αγαπούν, 
το κέφι, τα παιγνίδια 
στην αυλή και στη στέγη 
σ’εξώστες, γρασίδια και πάρκα.

Περιστέρια σεργιανούν 
Δεν κάνουν πτήσεις μακρινές, 
σε ύψη εκθαμβωτικά, 
οι απέραντοι ουρανοί 
παραμένουν.

Συγκρατημένα ταξίδια. 
Μένουν πιστά 
στη φωλιά, στα μικρά 
δεν ακούνε φωνές μακρινές.

Περιστέρια του Μάρτη, 
μακριά από κατακλυσμούς, 
έφυγαν οι μέρες του θυμού.
Με κλαδάκι ελπίδας 
με ειρήνης φιλί 
τον κόσμο αγαπούν.

Χαιρετούνε τον άνθρωπο 
στο τέλος του κατακλυσμού, 
θέα γιορτινή, 
η φωλιά, η γαλήνη τους 
πάνω από κάθε παλίρροια.

Ποιος τον Μάρτη 
μιλά
για Ειδούς απηνείς;

They love their nest, 
their little ones, their mates; 
they love the sun, 
the fun, the games 
on yards and roofs, 
terraces, lawns and parks.

Pigeons stroll;
no faraway flights, 
no dazzling heights, 
no endless skies 
for them.
Their travelling habits restrained. 
They stick about 
their young, their nest, 
No faraway cries for them.

Pigeons in March, 
far from the flood, 

the days of anger gone. 
A twig of hope, 
a kiss of peace, 
they love the world.

Hailers of man 
after the flood, 
pigeons in March, 
a feast of sight, 
their nest, 
their calm 
above all tides.

In March 
who speaks 
of cruel Ides?
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Καίει η Φωτιά
THE FIRE BURNS

Δεν ακούω τα κούτσουρα που τρίζουν 
δεν μυρίζω καπνό, 
και δεν μπορώ τις πύρινες 
ν’αγγίξω φλόγες.
Ωστόσο βλέπω
γλώσσες που απ’ την Κόλαση σαν αμαρτίες πηδούν, 
σαν διαβολάκια,

συγκρατημένα κι ονειροπόλα, 
στριφογυρ νώντας ·
κι από τα πόδια μου πιο κάτω 
καίει η φωτιά.

Οι φλόγες ανεβαίνουν και πέφτουν κι ανατέλλουν, 
οι βολβοί μου κυλινδρίζουν.
Το κεφάλι μου γυρίζει 
και καθαρίζει και γυρίζει, 
νιώθω σχεδόν τη θαλπωρή. 
Τα χέρια μου τεντώνω 

και νιώθω του μπλε-φωτός την άκρη, 
τ’ αναμμένο κάρβουνο άλικο λαμπρό 
να ρημάζει, να ρημάζει.

Μαύρο σε κόκκινο 
κόκκινο σε μπλε 
μαύρο σε μπλε, 
φως λεπτεπίλεπτο, 
ομορφιά και μετάλλαξη... 
Καίει η φωτιά.
Ψηλαφώντας, 

πασπατεύοντας, 
πονώντας 

αγγίζω,

ψάχνω και πέφτω, κάθομαι

Can’t hear the cracking logs, 
can't smell the smoke, 
and cannot touch the red-hot flames. 
Yet I see 

tongues that jump like sins from Hell, 
like imps, 
controlled and musing, 
twirling;
far down below my feet 
the fire burns.

The flames rise and fall and rise, 
my eyeballs roll.
My head swims 
and clears and swims, 
I almost feel the warmth.
I stretch my hands 
and feel the light-blue edge, 
the burning charcoal all red and bright, 
wasting, wasting.

Black into red 
red into blue 
black into blue, 
light refined, 
beauty and transmutation... 
The fire burns.
Groping, 

fumbling, 
aching,

I touch,
I search and fall, I sit
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ψάχνω και στέκομαι 
όρθια.

Τα δικά μου δυο πόδια, 
οι αληθινές μου κνήμες.

Αναδιπλώνεται το δέρμα μου. 
Μαστιγώνω την αυγή, 
και όρθια στέκω.

Δεν πέφτω πια δεν γλιστρώ, 
πια δεν κοιμάμαι.
Μετρώ του ανθρώπου το ανάστημα 
το μέγεθος της γης.
Το ύψος μου δέντρα, νέφη σημαδεύει*  
τη λίμνη, 
τα μπουμπούκια,

τη μυρωδιά της θάλασσας 
την κραυγή της γης.

Σαρώνω με το βλέμμα το λιβάδι, 
κοιτάζω τις βουνοπλαγιές.
Όρθια στέκομαι και περπατώ 

- ηλικία του ανθρώπου.

Κι όπως σαλεύω
και αγγίζω 

και φεύγω 
κοιτώ εμπρός μου τώρα 
τη Φωτιά, μεγάλη 
ίσα με το κεφάλι μου ψηλή 
εξαίσια και ζεστή, συγκρατημένη, 
το alter ego μου, 
καίει 7] Φωτιά.

I search and stand 
erect.

My own two feet, 
my very legs,

My skin unfolds. 
I whip the dawn, 
and stand erect.

I slip and fall no more 
I sleep no more.

I span the height of man 
the size of land
My height marks trees and clouds; 

the lake, 
the buds, 

the smell of sea 
the cry of land.

I span the meadow, 
I sweep the mountain flanks.

I stand and walk erect 
- the age of man.

And as I move 
and touch 
and go 

behold 
before me now 
the Fire, tall 
high to my head 
lovely and warm, controlled, 

my alter ego, 
the Fire burns.
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Σύσπαση φόβου 
που τα χείλη μου σημάδεψε, 
το συνοφρύωμα που το κεφάλι μου μοίρασε 
πονεμένη καρδιά, παράφορα χέρια, 
οι λέξεις, τα τραγούδια μου, το εγώ μου, 
τώρα κοντά στη στήλη που καίει! 
Τα χέρια μου απλώνω...

Κι όπως καίει η φωτιά 
άκαυτη εγώ, 
εξαγνισμένη ακέραιη, 
ανοίγω πλατειά αγκαλιά 
τις φλόγες κρατώ 
αθώα, αγνή, συγκρατημένη, 
το καταφύγιό μου τώρα 
όλο ένα γύρω μου*  
ζεσταίνει το δέρμα μου, 
πυρακτωμένη η καρδιά μου 

- ξύλο που καίει 
κόκκινη γλώσσα φλόγα - 
η Ψυχή μου.

The twitch of fear 
that marked my lips, 
the frown that split my head, 
the aching heart, the tearing hands, 
my words, my songs, my self, 
I draw near the burning column!

I stretch my hands.

And as the fire burns 
unburning I, 
whole and purged 
I open wide my arms. 
I hug the flames, 
innocent, pure, controlled, 
my refuge now 
is all around me; 
it warms my skin, 
my heart’s aglow 

- a burning log 
a red flame-tongue 
- my Soul.
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Κορίτσι στα ροζ THE GIRL IN PINK

Σαν σε ύπνο, 
είδα 
το κορίτσι με τα ροζ 
σε τοίχο μακρινό να περπατά.

Χαμογέλασε
-νεύμα ωχρό- 
γνωριζόμασταν 
από παλιά, πολύ παλιά, 
πριν από καιρό, πολύ καιρό.

Λες και στον ύπνο 
ήρθε σε μένα- 
και μου μίλησε 
γι’ αστεία, γέλια 
που μοιραζόμασταν μαζί, 
όταν γνωρίζαμε κι’ όταν νοιαζόμασταν 
μ’ ανοικτή καρδιά, κοινούς καημούς..

Το κορίτσι στα ροζ 
στον τοίχο εμπρός 
ήταν κοντά και μακριά κι αγαπημένη 
στο μυαλό, 
στην ψυχή μου στα μάτια μου.

Ταλαντεύτηκε μ’ αγάπη, 
λήθη 
μέρες, βδομάδες, 
χρόνια ή αιώνες, 
του χρόνου όμως ποτέ 
η σκόνη δεν την άλλαξε 
αιώνια νειότη στα ροζ, 
κόντρα σε τοίχο μακρινό, 

As in sleep, 
I saw 
the girl in pink 
moving along a distant wall.

She smiled
- a pale nod- 
we knew each other 
far, farther back, 
a long, long time ago.

As in sleep
she came to me;
she spoke
of laughter, fun 
we shared, when 
we knew, we cared 
in common plight, with open heart.

The girl in pink 
along the wall 
was far and near and dear 

to my mind, 
my eye, my soul.

She swayed in love, 
oblivion, 
days, weeks, 
years or ages, 
the dust of time 
was never hers, 
eternal youth in pink, 
against a distant wall,
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φράγματα φευγάτα...
Κοιτώντας το κορίτσι με τα ροζ, 
ποτέ πια δεν τα πόθησα τα Νιάτα, 
κι ούτε που γύρεψα χαρά ή και Τύχη. 
Ήξερα μέσα μου 
πως ήτανε 
σε τούτη ή την μετέπειτα ζωή, 
σ’ όλους τους χρόνους, τους καιρούς, 
στις ενσαρκώσεις που περάσανε 
κι εκείνες που θαρθούν.

Είδα το κορίτσι με τα ροζ, 
αμετακίνητο ένα φως 
αστέρι ν’ ανατέλλει, 
κι έτσι για πάντα πια 
μπορώ να ζήσω και να δώσω 
με ξύπνια μάτια ανοικτά 
σε ανάλλαγο φως 
ξέροντας πως 
το αστέρι που ανατέλλει 

- η ψυχή μου - 
«κάπου αλλού έχει δύσει 
και έρχεται από μακριά».2

2 Παραπέμπει στον στίχο του Willian Wordswoth «The soul that rises with us, our life’s star haw elsewhere had its 
setting and cometh from a far»

Barriers, gone
Beholding the girl in pink, 
I yearned no more for Youth, 
nor sought for joy, nor Luck. 

I knew 
she was in Me.
This life, next life 
all times and years, 
all incarnations, future and past.

I saw the girl in pink, 
a steady light, 
a rising star, 
and evermore
I could 
live and deliver 
with eyes wide awake 
in steady light 
knowing that 
a rising star

- my soul 
"has elsewhere 
had its setting 
and cometh from afar2

2 Verse from Wordsworth
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Δημιουργικότητα: Αποκάλυψη, Γέννηση

Περιπλανιέμαι 
σε παραλίες αμμουδερές...

Νέες χίμαιρες χαράς τον αέρα γαργαλούν 
διασχίζοντας τους ξανανιωμένους μου αδένες.

Ταΐζω τον γλάρο.
Οι παλάμες μου ζωή ξεχειλίζουν, 
τις αμμουδιές διασχίζω.

Το νερό κοντά του με τραβά
και
καθώς αφουγκράζομαι 
λιλιπούτια κυμάτων πηδήματα την Άνοιξη 
τον εαυτό μου συλλαμβάνω 
στου ξυραφιού την κόψη.

Ο φόβος, το παρελθόν;
Νύκτα σκοτεινή, μνήμες κατεβατές 
που μαίνονται 
στον θυμό του Χειμώνα...

Σαν κύμα ορμά το νερό 
το λεπίδι λάμπει 
μετατρέποντας της Άνοιξης την εξαίσια μέρα 
σε φρικτό εφιάλτη.

Τεντώνω ξανά το εσώτερο αυτί μου. 
Ασθμαίνω γι’ αναπνοή 
την άμμο διασχίζω 
καθώς ο χρόνος κατακάθεται 
στη μορφή μου 
με λαμπρές αποχρώσεις, 
που διεγείρουν, βήμα με βήμα 
τα πόδια μου, το ηλιακό πλέγμα,

CREATIVITY: REVELATION AND BIRTH

I wander
Across the beach sands...

Fresh figments of joy titillate the air 
and cross my reviving glands.

I feed the gull.
My palms o’ erflow with life, 
I cross the sands.

The water draws me near 
and
as I hear
the tiny jumps of waves in Spring 
I find myself on razor’s edge.

The fear, the past?
Dark night, descending memories 
that rage 
with winter thrust...

The water surges 
the razor glistens 
turning the lovely day of spring 
into a ghastly nightmare.

I stretch again my inner ear.
I gasp for breath, 
I cross the sand 
As time sits still 
Upon my form 
With brilliant hues, 
That stimuilate, bit by bit 
my legs, my solar plexus,
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το στήθος, την καρδιά μου, 
το σβέρκο, τον λαιμό μου.

Τον Ήχο των Ήχων εκφωνώ.

Μετεωρίζομαι, ανάλαφρη διάφανη 
πάνω απ’ το σώμα μου, 
πάνω απ’ τη θάλασσα 
πάνω απ’ τη γη.

Αστρικές προβολές, 
παραισθήσεις;
Δεν μπορείς να δεις τις δονήσεις;

Γέρνω κι ονειρεύομαι, 
γέρνω και ψηλαφώ 
γι’ απαντήσεις ανάμεσα στη σκόνη. 
Μετρώ γιαναζήσω 
μετρώ να γεννήσω.
Πρέπει ν’ αρνηθώ το παρόν, 

στο παρελθόν ν’ανατρέξω.

Όταν ήμουν παιδί, 
πατέρας του ανθρώπου, 
όταν ήμουν παιδί, 
έτοιμο να κλάψει 
να γελάσει, 
όταν ήμουν παιδί, μεταλαμβάνοντας 
οίνο Κοινωνίας 
από του ιερουργούντος το χέρι.

Ένα παιδί, ένας χαρούμενος ήχος 
σ’ όλη τη γη...
Πρέπει ν’ αρνηθώ το παρελθόν... 
Ξανά παιδί είμ’ Εγώ 
ενώ διασχίζω την άμμο του Χρόνου 
μια Μονάδα είμ’ Εγώ, 
η μονάδα.
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

my chest, my heart, 
my neck, my throat...

I sound the Sound of Sounds.

I levitate, light and clear 
above my body, 
above the sea and land.

Astral projections, 
hallucinations?
Can you not see the vibrations?

I lie and dream, 
I lie and grope 
for answers among the dust. 
I count for breath 
I count for birth.
I must renounce the present, 
project into the past.

When I was a child, 
the father of man, 
when I was a child, 
ready to cry 
and ready to laugh, 
when I was a child, receiving 
Communion wine 
from the celebrant’s hand.

A child, a happy sound 
all over the land...

I must renounce the past... 
A child again am I 
while I cross the sand of Time 
a Monad am I, 
The One, 
FATHER OF MAN.
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Ευνούχου η δυστυχία, παντοτινή EUNUCH’ S PLIGHT FOREVER

I. Όργιο Ρωμαϊκό

Αρχίζει η τελετή.
Η οικοδέσποινα με δέρμα άλικο-μετάξι 
τους προσκεκλημένους γοητεύει 
με χαμόγελα γλυκά.

Βουλιάζει η Σύγκλητος 
στην ενοχή και στο κρασί 
Ρωμαίες εταίρες 
γύρω απλώνουν 
- γάμπα, πόδι, 
στήθος, μάτι που ρουφά 
-λαίμαργη ευωχία 
εν όψει.

Ο Ευνούχος νιώθει στης λαγνείας το χείλος 
αλλά περιπολεί.
Γι’ αυτόν δεν υπάρχει 
της σάρκας το δόλωμα, 
ψυχρό το καθήκον καλεί, επιτακτικό.

Μουστάρδα, 
βοδινό, μπούτι κότας, 
τέρψης γεύση 
το όργιο, 
το στόμα, τα χείλη.

Ο Ευνούχος περιπολεί, 
χρώμα ροδαλό 
τα μάγουλα του βάφει· 
σκύβει πάνω απ’ τον νωχελικό 
Συγκλητικό 
και στο αυτί του μουρμουρίζει 
με έγνοια τρυφερή

I Roman Orgy

The rite begins.
The hostess in red-silk skin 
beguiles the guests 
with luscious smiles.

The Senate wallows 
in guilt and wine, 
the Roman harlots lie around 
- a thigh, a leg, 
a breast, a sucking eye 
- the gluttonous feast 
in sight.

The Eunuch feels the brink of wantonness 
but yet strolls on.
For him no lure of flesh, 
cold duty calls, imperative.

The mustard sauce, 
the beef, the chicken leg, 
the taste of pleasure, 
the orgy, 
the mouth, the lips.

The Eunuch strolls, 
a rosy tint 
colours his cheeks;
he stoops above the lounging Senator 
and mutters in his ear 
with tender care
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«Μην απομακρυνθείς· 
αύριο η δολοφονία αρχίζει...» 
Κι’ όπως ξεμακραίνει ο Ευνούχος 
οι σάλπιγγες κράζουν 
την Πτώση.

II. Χορός της Κοιλιάς

Κούνα τα κόκκινα φτερά!
Το δέρμα βάψε 
με χρώμα πορφυρό!
Κουνήσου, στριφογύρισε!
Πράσινο και κόκκινο και μπλε-μενεξεδί 
στροβιλίζεται η οργάντζα 
καθώς γάμπες που χορεύουν 
και πόδια ελαφρά σαν φτερά 
τα μάτια δελεάζουν 
των ανδρών που κοιτούν.

Συνοφρυώνεται ο Σουλτάνος 
κι ανάβει ναργιλέ.

Χορεύτρια της κοιλιάς 
τα χέρια στροβιλίζει, 
μπράτσα και δάκτυλα 
φίδια φωτιάς, 
ο ομφαλός της 
πυρήνας πόθου αρσενικού. 
Ανατολίτικα αρώματα 
των ανδρών ερεθίζουν 
τους μηρούς και τα χέρια 
με πυρετώδεις οπτασίες 
κορεσμού.
Τρίζουν τ’ ανάκλιντρα 
οι γλουτοί αδύναμοι 
και τα μάτια γουρλωμένα κοιτούν, 
τα αιθέρια κορίτσια, θεία 
που χορεύουν.

"Don’t go too far;
tomorrow the murder’s on..." 
And as the Eunuch strolls away 
the trumpets sound 
the Fall.

II The Belly Dance

Swing those plumes of red!
Tint the skin 
with purple pigment, 
twist and turn!
Green and red and violet-blue 
organza swirls 
as dancing legs 
and featherlight feet 
beguile the eyes 
of watching men.

The Sultan frowns 
and lights his narghile.

The belly-dancer 
twirls her hands, 
her arms and fingers 
snakes of fire, 
her navel 
pit of men’s desire; 
odours of Eastern perfumes 
thrill men’s 
hands and thighs 
with feverish visions 
of saturation.

The couches creak 
the buttocks weak 
and goggling eyes excited rest, 
on dancing girls, divine.
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Ο Ευνούχος κάθεται 
δίπλα στου Σουλτάνου τον υπαρχηγό, 
σε δύναμη δεύτερο.
Γι’ αυτόν
η ευωχία τερμάτισε 
πριν είκοσι τόσα χρόνια 
όταν φίλοι και γονείς και συγγενείς 
τον ευνουχισμό του ευλόγησαν 
για μια ζωη.

ΓΓ αυτόν δεν είναι ευωχία πια, 
ούτε κορίτσια που χορεύουν. 
Τέρμα στο φούντωμα.
Ο νους του μακριά 
απ’ των αισθήσεων τις αποδράσεις. 
Ο Ευνούχος καίει 
αέναο λιβάνι 
σε χαρεμιού συνωμοσίες.
Εξαπατά σουλτάνους, τις αυλές τους 
φίλους κι εχθρούς 
έτσι που εξετάζει της ημέρας τη ρότα, 
πάντα καθαρός, 
ψυχρός, συγκρατημένος, 
των κυριών ο άντρας 
πάντοτε ο άριστος.

Ο Ευνούχος ψιθυρίζει 
επιτήδειος ποταπός 
«Αρχηγέ μου, όχι πλέον δεύτερος σε δύναμη 
Αύριο βράδυ πρώτος θα είσαι.
Χάρου τον χορό, άσε το αίμα σου 
στις φλέβες 
ν’ αγριέψει, ορμητικό*  
άσε το φούντωμα ν’ ανεβάσει τη μέρα 
να εκραγεί τη νύκτα 
σε μυριάδες άστρα*  
αύριο αυτός που σταματά

The Eunuch sits 
besides the Sultan’s second chief, 
the top man’s second best.
For him 
the feast concluded 
two score years ago 
when kin and parents, friends 
blessed him with life-long castration.

For him no feast, 
no dancing girls; 
excitement rests. 
His mind is far 
from sensuous escapades. 
The Eunuch burns 
perpetual incense 
to harem plots.
He swindles Sultans and their courts 
he swindles friends and foes 
as he goes through the rite of day 
forever clean, 

cool, reserved, 
a ladies man 
forever at his best.

The Eunuch whispers 
low and deft 
"My chief, no more second-best. 
Tomorrow night you’ 11 be the first. 
Enjoy the dance, allow your blood 
to rush wild, tempestuous 
through your veins;
allow excitement to make the day 
to burst the night 
in myriad stars;
tomorrow the man who bars
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την ένδοξη άνοδό σου 
στις κορυφές, στα ύψη 
της κουστωδίας του Σουλτάνου 
θα γκρεμιστεί 
από τούτο το εξαίσιο 
της χορεύτριας χέρι.
Αύριο θα είσαι ο πρώτος».

Ο Ευνούχος δίχως μορφασμό 
ήρεμος κοιτάζει*  
δίχως του πόθου χιονοστρόβιλο... 
Στροβιλίζεται ακόμη η χορεύτρια.

Η μυστική, σημαδεμένη Ανατολή 
αναμένει πια 
τον αθλιότερο εκφυλισμό.
Ψυχρός, απόμακρος και μοχθηρός 
ο Ευνούχος καρτερεί.

ΠΙ Κρεάτων κοπές: Αναδίπλωση χρόνου

Κουρασμένος, 
η σκόνη του χρόνου 
στα πόδια του 
φεύγει 
κάτω από πολυελαίους φανταχτερούς, 
καθώς τ’ όνομά του οι διάδρομοι αντηχούν. 
Ανετα νιώθει.
Πλήθος κυρίες και κύριοι γύρω του μιλούν χαμογελούν 
και τσιμπούν

- βοδινό 
- κότας μπούτι 
- εύγευστα καναπεδάκια.

Κι όπως η μουσική 
απαλά τις αναμνήσεις κοσκινίζει 
απλώνει το μυαλό 
και χαμένους ορίζοντες νοιώθει κι αγγίζει 

your glorious rise 
to tops and heights 
among the Sultan’s entourage 
will tumble down 
by this very belly-dancer’s 
pretty hand.
Tomorrow you will be the first."

The Eunuch looks 
calm, unwincing; 
no blizzard of desire.... 
The belly-dancer still twirls.

The star-crossed mystic East spells 
degeneration at its worst.
Cold, remote, cruel, 
the Eunuch rests.

Ill Meat-carving Station: Timeleaps

Tired, 
the dust of time 
on his feet 
he makes his way beneath 
resounding chandeliers, 
as corridors echo his name.

He feels at home.
Gentlemen and ladies crowd around and talk and smile 

and bite
- the beef
- the chicken leg 
- delicious canapés.

And as the music 
gently sifts his memories 
he stretches out his mind 
to touch and feel horizons lost
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σε χώρα κοντινή 
ή μακρινή κι απόμακρη.

Δέχτηκε να ψηφίσει 
και να ψηφιστεί.

Ήπιε από της εξουσίας τη χούφτα, 
η πάχνη, η δρόσος, της δόξας η αυγή, 
οράματα στην εξουσία του.

Κάτω από πολυέλαιους περιπατεί, 
χρυσάφια λαμπερά 
τα χέρια του κοσμούν 
την ανησυχία ντυμένος, 
η καρδιά του, ο νους του 
φορτωμένα αγωνία 
του παρόντος του τότε.
Μα τώρα...
έν’ άγγιγμα γυναίκας... 
Το μπουφέ, 
τη ματιά του ξανά σαγηνεύει.

Κανένα παιγνίδι 
δεν παραβγαίνει στον όμορφο λόγο 
των χεριών της τη σαγήνη, την κίνηση.

Βούτηξε μια μπουκιά 
κι ακόμα μια 
βούτηξε στη θύμηση 
ζωών παλιών που φύγανε.

Κι όπως εκείνη έτρωγε κι όπως κουνιόταν 
σε σκοπούς πέρα απ’ αυτούς της ορχήστρας, 
και πέρα απ’ το τώρα, 
κι όπως έτρωγε κι όπως κουνιόταν 
και χαμογελούσε και τιτίβιζε 
και το χέρι του άγγιζε 
ένιωσε και πάλι να πισωδρομεί,

in far and distant 
or closer land.

He stooped to vote 
and to be voted.

He drank from power’s palm, 
the dross, the dew, the dawn of glory, 
visions at his command.

He strolls beneath the chandeliers, 
flashes of gold 
bedeck his hands, 
his mind, his heart 
in disquiet clad, 
burdened with present, past.
But now., a woman’s touch... 
The buffet, 
beguiles back his glance;

no stance
can match her lovely talk 
her twirling hands.

He dipped one morsel, 
yet one more, 
he dipped into remembrance 
of lives gone and past.

And as she ate and swung 
to tunes beyond the orchestral band, 
beyond the time on hand, 
and as she ate and swung 
and smiled and chirped 
and touched his arm 
he felt regressing yet once more, 
far, far, away,
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πίσω μακριά, πολύ μακριά, 
μέσα και πιο πέρα από το χθες. 
Και καθώς στροβιλιζόταν, 
δάκτυλα και φίδια 
του πνίγαν την καρδιά 
και φράσεις τού κόβαν σαν μαχαίρια 
νου και καρδιά, 
«Μην πας πολύ μακριά*  

στο χέρι σου ο φόνος.
Μα θ’ αποζημιωθείς
-δεύτερος καλύτερος ποτέ πια.
Αύριο θα είσαι ο πρώτος.
Ο αντίπαλός σου αύριο νεκρός 
από τούτης της χορεύτριας τα εξαίσια χέρια...»

Συνωμοσίες Χαρεμιού, Ρωμαϊκές συνωμοσίες 
Εξουσίας συνωμοσίες 
εφορμούνε μέσα από το χτες.

..Τα μάτια της 
πέτρες για πολύτιμες ώρες*  
το στόμα της σπηλιά χαράς. 
Θα ορκιζόταν 
ένιωθε σχεδόν 
σαρωμένα τα πόδια,

της εξουσίας έκπτωτος 
παραιτώντας με χαρά την εντολή. 
Παρολίγο... να την αγγίξει θέλοντας 
άπλωσε ένα χέρι.
Σταμάτησε η ορχήστρα.
Την κίνησή του πήρανε για νύξη: 
η ομιλία του πια για ν’ αρχίσει.

Έβηξε.
Τα χέρια τράβηξε, πίσω το σώμα, 
ποτέ ο χορός δεν θα ξεκινούσε γι’ αυτόν. 

right through beyond his past. 
And as she twirled, 
fingers and snakes 
began to choke his heart 
and phrases cut across like knives 
his heart and mind, 
his PLIGHT still unsurpassed.
"Don’t go too far; 
do not forget 
a murder’s still on hand.
But you will be redressed 
- no longer second-best. 
Tomorrow you’ 11 be the first. 
Your rival dead tomorrow 
by this very belly-dancer’s pretty hands...”

Harem plots, Roman plots 
Power plots 
dash throughout the past.

.. Her eyes 
gems for precious hours; 
her mouth a cave of fun. 
He could swear

he almost felt 
swept off his feet, 
fallen from power, 
renouncing gladly his command.
He almost... no ... meaning to touch her 
he did stretch out a hand.
The band fell silent.
They took the gesture for a cue: 
his speech should start.

He coughed.
He pulled his hands, his body back, 
the dance for him would never start.
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Απόψε θα έπειθε τη χώρα.
Συνωμοσίες, χαρακιές, γροθιές 
σ’ άλλες πατρίδες τώρα πια 
σ’ άλλες εξέδρες.

Υπέροχη σαγηνευτική σκιά, 
χέρια κομψά 
σύρθηκαν στου παρελθόντος πίσω τη σκιά.

Η ομιλία άρχισε 
ενώ οι μέσα του φωνές 
σιγανομουρμουρούσαν : 
«πρώτος να είσαι πρέπει, 
εσύ - Νούμερο Ένα - 
όσες κι αν πρέπει οι μαχαιριές κι οι γροθιές 
που θα δώσεις.
Ποτέ πια κάτω από

Σουλτάνους, Συγκλητικούς, 
τις κουστωδίες τους.

Την εξουσία 
τώρα δική σου θα την έχεις και δική σου να κρατήσεις. 
Ξέχνα τα σαγηνευτικά της χέρια 
το εξαίσιο της δέρμα 
το βελούδινο άγγιγμα».

«Φίλοι,
Απόψε, η Εξουσία
αποκαλύπτει το πέπλο του Χρόνου.
Στέκομαι εδώ 
δυνάμεως οιωνός 
σ’ όλόκληρή σας τη ζωή 
σ’ ολόκληρη τη Γη».

Tonight he should convince the land. 
The plots, the cuts, the blows 
should now be gone to other homes 
and other stands.

The lovely luring shadow, 
The elegant hands,
Crept back into the shadow of the past.

His speech began 
While his inner voices 
Muttered low: 
“You must be first, 
You - Number One - 
no matter how many cuts 
you have to give 
the blows you have to deal. 
No more beneath

- Sultans, Senators 
- their entourages.

The power
Is now yours to have and yours to keep. 
Forget her luring hands, 
the fair skin 
“the velvet touch".

"Friends,
Tonight, Power lifts 
the hood of Time 
I stand herein
A sign of might 
across your lives 
in every Land."

52 53Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Η Μητέρα μου Έφυγε Εδώ κι Έξι Μήνες MY MOTHER GONE SIX MONTHS

Ποτέ δεν έμεινε μακριά 
τόσο καιρό.
Πρωί κι απόγευμα 
ανέβαινε τη σκάλα, 
ασθμαίνοντας, 
κουρασμένη, 
γριά, ακουμπώντας, κρατώντας την κουπαστή, 
το μπαστούνι της 
να ψαχουλεύει, να διστάζει 
δίχως δύναμη, δίχως ελπίδα, 
πρωί κι απόγευμα.

Καθόταν και περίμενε 
καθόταν κι έπινε 
καφέ με γλυκίσματα 
αφήνοντας τον εαυτό της 
στην ηρεμία της πεθυμιάς 
για φαγητό και αγάπη.

Καθόταν, προσευχόταν,
-η υγειάμου, ζωή της
-η όψη μου, έγνοια της.

Καθόταν και βυθιζόταν στο χτες. 
Μωρό εγώ, κουλουριασμένο 
στα νεανικά μα κουρασμένα της χέρια...

Η μητέρα μου έφυγε εδώ κι έξι μήνες.

Ποτέ δεν έμεινε μια μέρα μακριά· 
ξανά και ξανά 
μιλούσε για τα χρόνια 
που σμίλεψαν τον νου μου, την καρδιά.

She never stayed away 
so long as this.
Morning and eve 
she climbed the stairs, 
panting, 
tired, 
old, leaning, grasping the rail, 

her stick, 
fumbling, faltering, 
no strength, no hope, 
morning and eve.

She sat and waited 
she sat and drank 
coffee and cakes 
resigned herself 
to the slackening zest 
for food and love.

She sat and prayed, 
- my health, her life 
- my looks, her care.

She sat and dived into the past. 
A baby I, gathered inside 
her young but tired arms.

My mother gone six months.

She never stayed away a day; 

time and again 
she spoke of years 
that sculptured my mind and heart.
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Ατέλειωτες ώρες βιβλίων, 
η μυρωδιά του μελανιού, 
οι πλεξούδες μου με φιόγκους μεταξένιους, 
η τρυφερή μου αγάπη 
για γατιά, για λουλούδια, 
σχολικά βραβεία, 
άθλων περασμένων παραμύθια.

Τη νύκτα που άρρωστη με πήραν, 
εύθραυστο μωρό, 
πυρετωμένο, σβήνοντας σχεδόν, 
σ’ ενός νοσοκομείου το κρεβάτι αφημένο. 
Και πώς με άρπαξε 
με σήκωσε 
και σάρωσε ώς κάτω τη σκάλα 
πίσω για το σπίτι τρυφερά να με φροντίσει.

Βλέπω ακόμα τα ματογυιάλια της να συγυρίζει, 
να κουνιέται πίσω κι εμπρός 
καθώς θυμόταν, χαμογελούσε 
ρέμβαζε για την πορεία μου...

- θριάμβους, επιδόσεις, 
τ’ όνομά μου με γράμματα μεγάλα 
στην πόλη, παντού 
στη γενεαλογία μας 
στην ιστορία μας.

Η μητέρα μου έφυγε εδώ κι έξι μήνες 
Όμως ακόμη, όταν το δάκρυ 
μου βρέχει το μάτι, 
ανασηκώνει τα σκεπάσματα 
και ρίχνει ένα φως 

στις έρημες, πονεμένες μου χαρές.

«Σήκω 
ντύσου, βγες.

Endless book-hours, 
the smell of ink, 
my braids in chiffon bows, 
my tender love 
for cats, flowers, 
school awards, 
tall stories of past achievement.

The night they took me ill, 
a baby, 
feverish, frail, almost fading, 
left on a hospital bed. 
And how she grabbed 
and snatched me 
and swept down the stairs, 
back home to care for me more dearly.

I still can see her settle her glasses, 
Rock back and forth 
as she recalled 
musing and smiling 
my coming along 
- my triumphs, scores, 
my name in big letters 
across the town, 
all up and down, the family tree 
and history.

My mother gone six months 
But still, whenever a tear 
wets my eye, 
she lifts the quilt 
and beams a light 
on my forlorn, worn delights.

“Get up 
dress up, 
go out.
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Οι πλεξίδες σου είναι πάντα δεμένες 
με φιόγκους μεταξένιους, λευκούς. 
Μην ξαπλώνεις ακίνητη 
έρημη, πονεμένη, 
ο αέρας είναι 
ακόμη για σένα ζωηρός, 
τη δυστυχία σου πέταξε».

...Κι όπως γλιστρά 
απ’ το κρεββάτι ώς την πόρτα 
ανάβει πλημμύρα 

το φως το ηλεκτρικό!

Πεθαμένη η μητέρα μου; 
Έξι μήνες;

Οχι δεν είν’ αλήθεια 
όχι απ’ τη δική μου ζωή.

Your braids are always done 
with white silk chiffon bows. 
Do not lie still 
forlorn and worn, 
the air for you 
is still as crisp, 
reject your plight.

... And as she glides 
from bed to door 
she turns on full 
the electric light!

My mother dead? 
Six months?

Not so, not in my life.
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Λευκή Ατραπός
WHITE ROAD

Είναι χιόνι, 
αλάτι ή σκόνη, 
ζάχαρη, βαφή, άμμος ή γυαλί, 
ή είναι ίσως, συλλογιέμαι 
της γης η δομή;

Αποκομμένη, 
φυλαγμένη σε κάθε παρυφή 
κυματίζει τη ροή της καμπής της 
έξω μακριά 
έξω, πέρα από τη γη.

Με δέος στέκω, 
ψάχνω με πλήρη συνείδηση 
τη σκόνη τινάζω απ’ τα πόδια, 
προτού φυτέψω 
περιπλάνησης βήμα 
στο πλάτος αυτής της απαστράπτουσας γης.

Ακροβατώ.

Τα μάτια μου κουρνιάζουν 
κολλούν 

στην αλλόκοτη χροιά της. 
Τον εαυτό μου ρωτώ 
με θαυμασμό, κατάπληξη 
ρωτώ:
«Είμαι η πρώτη 
που πατώ το Μονοπάτι
-άμεμπτο- 
και αν είμαι, 
πώς να επιζήσω μπορώ 
χωρίς ίχνη παλιά 
να οδηγήσουν

Is it snow, 
dust or salt, 
sugar, paint or glass or sand, 
or is it just perhaps, I ponder 
the structure of the land?

Cut off, 
protected on either flank 
it undulates its flowing curve 

far out 
and out 
beyond the land.

I stand in awe, 
gripped in self-conscious quest 
and shake off dust from my feet, 

before I plant 
a wandering step 
across this dazzling land.

I stand on edge. 
My eyes perched 

and glued 
on its uncanny tint. 
I ask myself 
in shock and wonder, 

I ask: 
"Am I the first 
to treat the Path 
- impeccable- 

and if I am, 
how can I survive 
with no footprints 
gone before
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τ’ αλύτρωτα άλγη, 
τις αβρές μου θλίψεις 
τα παγωμένα μου κόκκαλα 
καθώς με δέος 
πορεύομαι 
μόνη, 
σ’ αυτή την ατραπό;

Ανέγγικτη από άνθρωπο, 
μοιάζει ανέγγικτη 
από ανθρώπινο όνειρο, 
ή ζήλο 

ή θομή, 
ήττα ή λάμψη, 
ανέγγικτη, παρθένα 
λευκή ατραπός.

Μόνη,
κοιτάζω πέρα, 

άνω, 
κάτω, 

ψίθυρος κανείς, 
κλαυθμήρισμα 
κλάμα ή φωνή, 

καμιά απειλή ή σφύριγμα 
καμιά ομίχλη δακρυσμένη 
τίποτε να με μπλέκει ή να μου γνέφει.

Μόνη απερίσπαστη,
απόμακρη από φίλο κι εχθρό, 
στέκομαι, με δύναμη 
έτοιμη να φύγω,

να μεγαλώσω
καθώς βρυχώνται εσώτερα σήματα μυστικά.

my unredeemed throes, 
my gallant woes, 
my chilling bones, 
as I with awe 
step along, 
alone, 
upon the road?

Untouched by man, 
it looks untouched 
by human dream, 
or drive, 
or zeal, 
defeat or glow, 
untouched and virgin 
white road.

Alone,
I look beyond, 

above, 
to guide 

below, 
No whisper, 

whimper, 
voice or cry, 

no threat or hiss, 
no tearful mist.
Nothing involves or beckons me.

I alone, detached, 
remote from friend and foe, 
I stand, by tour de force 

ready to go, 
to grow

as inner, secret signals roar.
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Αγκομαχώ, τρομάζω 
μπλέκομαι 
με σκιές, στριγκλιές, 
μάγισσες καταπίνουν τα τραγούδια μου, 
κακοήθεις φωνές με ανατρέπουν 
με σαγηνεύουν, 
προς τη θάλασσα, προς τη γη, 
άνω,κάτω 
ενώ η κεφαλή μου απλώνεται 
παντού στη γη.

Τα πόδια μου μεγαλώνουν, μικραίνουν 
αδύναμα, υποχωρούν... «Αλίκη!» φωνάζω... 
τώρα τρέχω, κάθομαι, σταματώ...
έρπω, πετώ.
Κάθομαι ακόμη στον τοίχο, 
ή έχω πέσει 
εδώ και πολύ - πολύ καιρό 
και δεν μπορώ πια 
να ζήσω με του προσκυνήματος 
τη χάρη;
...Έφυγε η λευκή ατραπός;

Ξετυλίγεται ακόμη - άμεμπτη - 
κάτω από τα βήματά μου.
Και καθώς μοχθώ κοιτάζω ακόμη πίσω 
για ίχνη.
-Κανένα.

Καμιά τρικυμία, καταιγίδα ή τέρψη αυγινή 
όνειρα αβυσσαλέα 
έχουν αφήσει 
ένα έστω σημάδι.

Κι ενώ στέκομαι ακόμη 
πίσω κοιτώ:

I pant and panic 
I get involved 
with shadows, shrieks, 
witches engulf my songs, 
malignant voices distort 
and lure me, 
seawards, landwards, 
above, below 
while my head unrolls 
all over the land, 
its precious stones.

My legs grow short and tall, 
weak, receding... "Alice!" I cry... 

now I run, sit or stop, 
now I crawl or fly.
Am I still sitting on the wall, 
have I fallen off 
a long long time ago, 
and can no longer 
live on the grace 
of pilgrimage?
... Is the white path gone?

It still unrolls-impeccable- 
under my footsteps.
And as I toil along I still look behind 

for traces.
- None.
No tempest, storm or dawn 
delights, abyssful dreams 
have left a sign.

And standing still
I look behind:
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θείο φως πλημμυρίζει τον νου και τα μέλη μου· 
λευκό ουράνιο φως.
Χάθηκε η ατραπός.
Ασθμαίνω...
Γνωρίζω γιατί.
Τώρα ξέρω γιατί:

Είμ’ εγώ το Μονοπάτι, ο Δρόμος, το Φως, 
η Ιθάκη νεκρή.
Ο εαυτός μου.
Είμ’ εγώ η Ατραπός, το Σημάδι,
εγώ.

supernal light floods my mind and limbs;
supernal white light.
The road is gone.
I gasp...

I know why.
I now know why:

I am the Path, the Way, the Light, 

Ithaca is dead.
I am Myself, 
the Road, The Sign.
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Όλες οι Μαρίες
-Αφιερωμένο σε όλα τα παιδια που δασκάλεψα, όλα τα χρόνια

Η Μαρία,
ακόμα θυμάμαι τη Μαρία.

Ερχόταν στην τάξη 
σιωπηλή 
με ωχρά λεπτά χείλη 
και μάτια που σάρωναν 
το πλάτος και το βάθος 
ανεξερεύνητων χωρών.

Μαρίες στα γαλάζια, 
στα κίτρινα, μαύρα, 
με πράσινα και μάτια καστανά, 
με μπούκλες κοντές, γοητευτικές 
με μακριές ξανθές κοτσίδες, 
Μαρίες που έκλαιαν, 
Μαρίες που ονειρεύονταν, 
που δούλευαν σκληρά 
μισο-ξύπνιες 
μισο-ξεχασμένες 
ενώ εγώ 
έγραφα και μιλούσα 
γελούσα, παρέμενα σύννους 
κραδαίνοντας 
γνώσης σημαίες 
κι επιτυχίας λάβαρα, 
μπροστά σε μάτια κουρασμένα.

Μα ποιος τη γραφή μπορεί στον τοίχο να διαβάσει;

Μερικές παντρεμένες, 
άλλες μόνες ακόμη,

ALL THE MARIAS
- Dedicated to all my students, ever..

Maria, 
I still remember Maria.

She used to join the class 
in silence 
with pale, thin lips, 
and eyes that scanned 
the width and depth 
of unexplored lands.

Marias in blue, 
yellow and black, 
with green and chestnut eyes, 
with short, delightful curls, 
with longish, flaxen plaits, 
Marias in cries, 
Marias in dreams, 
plodding along 
and half-alert 
or half-absorbed 

while I 
scribbled and talked 
and laughed and frowned, 

waving 
banners of knowledge, 
flags of success, 
before their tired eyes.

But who can read the writing on the wall?

Some married 
some still alone,
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κι ακόμη άλλες φευγάτες.
Τις αγωνίες τους όμως
τις τρικυμίες
που γύρω τους σκορπούσανε 
δυνατά μουρμούριζαν, 
δίνοντας και παίρνοντας κουράγιο 
όταν ερχόταν το διάλειμμα, 
ακόμη αναπολώ.

Θα θυμούμαι για πάντα
με αγάπη 
όλες τις Μαρίες, 
τα καθρεφτίσματα της νιότης μου 
όλα τα κορίτσια
και τ’ αγόρια
όλους
που κάποτε, χρόνια πολλά δασκάλευα.

while others gone.
Yet all their throes and worries

and all their storms 
they tossed around 
they muttered loud 
they sought and gave support 
when class breaks came along, 

I still recall.

Forever
I, with love recall 
all the Marias, 
my young reflections, 

all the girls 
and all the boys 
I ever, ever taught.
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Άλμ^ιατρος: Βοήθεια! ALBATROSS, HELP!

Ο μέγας Ωκεανός επισείει 
την απειλή του πάνω απ’ του υπερωκεάνιου το ιστίο, 
βρυχώμενα κύματα σερφάρουν 
πάνω από τις Άλπεις.

Κάτω μακριά, 
κάτω στην άκρη του νερού 
χάσκουν γκρεμοί.
Στροβιλίζονται ρεύματα, 
τα ψάρια, η πανίδα, 
τα φύκια, η άμμος.

Η τρικυμία βρυχάται
οι κυβερνήτες τρεκλίζουν
σε καταστρώματα ολισθηρά
τα πληρώματα βαθιά βυθίζονται
στην ικεσία.

Όλες οι ακτές λευκές
και σειρές χιονόλευκα παγόβουνα
τις πλευρές φρουρούν στα νησιά Γκαλαπάγος.

Τα Νησιά του Πάσχα 
μοιάζουν διπλά ευλογημένα 
καθώς εκατοντάδες χιλιάδες 
θαλασσοπούλια 

ψάχνουν και βρίσκουν 
στου Ωκεανού το τέρμα 
καταφύγιο.

Άλμπατρος ελαφρύ, 
του ανθρώπου τέρψη, 

καθώς κουλουριάζεσαι παγώνεις κι αρρωσταίνεις

The great big Ocean extends 
its threat above the liner’s mast, 
roaring waves surf 
above the Alps

Far down, below the water’s edge 
the precipices gape.
The currents swirl, 
the fish, the fauna, 
the weeds, the sand.

The tempest roars 
the captains reel 
on slippery decks 
the crews are deep immersed 
in supplication.

All coasts white 
and rows of snowy floes 
flank Galapagos.

The Easter Islands 
look doubly blessed 
as hundreds and thousands 

of sea birds 
seek and find refuge 
along the Ocean’s end.

Albatross light, 
man’s delight, 
as you crouch cold and sick
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σε Νησιού βάρκες πλάι σ’ αποβάθρες 
κάνε κουράγιο 
η καταιγίδα θα τελειώσει, 
μα γύρω στου πλανήτη την καμπή 
μαίνεται του Κόλπου ο Πόλεμος.
Όλα τα θαλασσοπούλια, πλαγκτόν και ψάρια 
όλη η ζωή
Άλμπατρος Ένα, Άλμπατρος Δύο.

Βυθιζόμαστε, καταδυόμαστε 
με φτερούγες ποτισμένες πετρέλαιο 
βουλιαγμένες στον θάνατο 
πηχτό, αναπότρεπτο.
Πνιγόμαστε, 
φτερούγες εμποτισμένες στον πόνο, 
σανίδες μεταλλικές, 
βράχοι βαραίνουν 
στα πόδια μας, 
ασθμαίνουμε γι’ αναπνοή.
Το καταποντισμένο μας πρόσωπο 
κτυπημένο σε ώρα ζωής 
κτυπημένο από χέρι ανθρώπου 
με θάνατο.

Πυρπολημένος ο ουρανός 
η γη στις φλόγες 
εκρήξεις δονούν και σκίζουν το λιλιπούτιο στήθος μας.

Άλμπατρος Ένα
Άλμπατρος Δύο 
οπτασίες άσπρες και μπλε, 
οι καταιγίδες του Ειρηνικού 
προσεχώς θα τελειώσουν 
για σας.

on Island boats along the quays 
take heart;
the storm will end.
But round the planet’s bend

the Gulf War rages.
All sea birds, plankton, fish 
all life
Albatross One, 
Albatross Two.

We sink, we dive below 
wings soaked in oil 
besmirched with thick 
and clinging death. 
We suffocate, 
wings soaked in pain, 
metal boards, 
rocks weigh 
on our legs, 
we gasp for breath. 
Our face submerged 
stricken while full alive 
stricken by man-made death.

The sky’s alight 
the land’s aflame 
explosions shake and tear our tiny breast.

Albatross One 
Albatross Two 
visions white and blue, 
Pacific storms 
will shortly end 
for you.
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Όμως εσείς ποτέ δεν θα 
πάτε πια συνοδεία, πίσω απ’ τα πλοία, 
πίσω απ’ του σκάφους το δίκτυ, 
για σας, για χρόνια πολλά 
πέφτει η αυλαία, 
κι οι ουρανοί κι οι θάλασσες όλα θα ’χουνε φύγει.

Ωστόσο Άλμπατρος Ένα, 
Άλμπατρος Δύο, 
μη λησμονείτε αλίμονο, 
ότι για πάντα σμίγουνε 
οι ωκεανοί κι οι θάλασσες.3

3 Στον πόλεμο του Κόλπου, το 1990, το άλμπατρος ήταν ένα από τα πουλιά που πνίγηκαν οτο πετρέλαιο, που μόλυνε 
τη θάλασσα, αποτέλεσμα του πολέμου. Το πρόβλημα προκάλεσε παγκόσμια σχόλια και υπήρξε και ο φόβος να 
επηρεαστούν οικολογικά και άλλα σημεία του πλανήτη.

But we shall never
tend again 
the ship’s wake, 
the boat’s net, 
for us, for many years to come 
the curtain falls, 
the skies, the seas, all gone.

But Albatross One,
Albatross Two, 
alas, 
do not forget, 
seas and oceans, forever merge.
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Πιο βαθαά κι απ’ το χώμα DEEPER THAN DUST

Χαιρετώ το αστέρι που πέφτει 
στα δάκτυλά μου ανάμεσα 
-μνήμη διάτρητη- 
τα μάτια σου ψάχνω.

Ψηλό το χορτάρι
Ψηλά και τα δέντρα, στον Βορρά. 
Ρουφούσα τη δροσιά απ’ τα μπουμπούκια 
που αισθαντικά χαμογελούσαν 
στις ζωές μας στο ύπαιθρο.

Καμιά στο μυαλό αγωνία.
Μοχθούσαμε απ’ την αυγή ώς το βράδυ, 
ο πόνος αγνός, 
ήλιος το χαμόγελο στην κορφή του βουνού, 
το κρεββάτι μας πλούσιο 
σε κλάματα νιογέννητα.

.....Ί
Το χέρι σου αγγίζω 
και ταξιδεύω μέσ’ από 
μυριάδες γαλαξίες, γεμάτους αγάπη, στοργή 
εμβιώσεων περασμένων

πολυώνυμες ταυτότητες 
σε χώρες πολλές.

Ο γιος μου, η αγάπη μου ίσως'
να σε μεγαλώσω τον υπέρτατο μου έδωσα εαυτό. 
Τις ίδιες ανασάναμε ελπίδες, 
ταυτόσημη αναζήτηση χαράς, επιτυχίας, 
Τιμημένη ζωή.
Ίσως ο γιος μου,
μεγαλωμένος μόνο μ’ αγάπη μητρική, 
που σου χάρισε

I greet the star that falls 
through my fingers 
- piercing memory- 
and search your eyes.

The grass grew fat 
the trees tall, in the North.
I sucked the dew from buds 
that waved a luscious smile every dawn 
to our peasant lives.

No agony of mind...
We toiled from dawn to eve, 
the pain was pure, the smile, 
a sun on top of the mountain, 
our bed prolific with cries of many births.

I touch your hand 
and travel through 
myriads of galaxies, filled with love and affection 

of lives gone by, 
identities spent with many a name 

in many lands.

My son, perhaps my love;
I gave my utmost self to bring you up. 
We breathed the same hopes, 
an identical pursuit of joy, success 
and honoured livelihood.
My son perhaps, 
raised alone with love of mother,
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όλες τις χαρές, τις ευλογίες όλες
σ’ ένα δρόμο που μπορούσε να σου δώσει 
άθλους και δόξα.

Κοιμισμένη ή ξύπνια, 
σήμερα τη σκέψη σου ξέρω! 
Το μυαλό σου κοιτάζω 
στα βλέφαρά σου να τρεμοπαίζει, φωτεινά, σκοτεινά, 
σπίθα καστανή που τα μάτια σου γεμίζει, 
και βυθίζεται στου έρωτά μου την προσμονή.
Γονάτισα, μπροστά στο πάθος 
ψιθυρίζοντας αγάπης προσευχές 
δίπλα σου, σε ζωές πολλές.
Τον παλμό σου σήμερα νιώθω 
ενώ σιγοκαίνε γύρω μας πλήθος κραδασμοί.

Ο στεναγμός σου τα σωθικά μου βασανίζει 
και της ένωσης το κύμα νιώθω 
πέρα από λόγια ή πράξεις 
πέρα από πράγματα ανεξίτηλα σκληρά.

Ο ιππότης μου ίσως, με μυστική αγάπη μνηστευμένος. 
Τις μάχες μου πολέμησες 
την ανδροπρέπεια ενδόξως επαλήθεψες, 
πάντοτε εκεί όταν σε φώναζα 
με λέξη και με ξίφος πάντοτε γενναίος, 
γενναίος, στοργικός, τρυφερός, 
δοτικός, αρσενικός
ρίχνοντας τη σκιά σου πάνω από τα εύθραυστά μου όνειρα, 
μέχρι να σκληρύνουν
στη μορφή γυναίκας τωρινής 
γυναίκας ουσίας.

Περπατήσαμε χιλιάδες ζωές μαζί 
βυθισμένοι στον χρόνο.

bestowing all the joys and all the blessings
on a road that may have led to glory and achievement.

Asleep, awake,
Today I know your thoughts!
I watch your mind 
flicker through your eyelids, dark or fair, 
the chestnut spark that fills your eyes, 
sinks into my erotic stands...
I’ve knelt before passion 
and whispered prayers of love 
in many lives, beside you. 
Today I can feel your pulse 
while around us simmer scores of other vibrations.

Your sigh tortures my entrails 
and I feel the surge for union 
beyond words or facts 
beyond cruel indelible realities.

My knight perhaps, betrothed to secret love.

You fought my battles 
confirmed in all the glory of manhood, 

always there when I called 
always brave with word and sword, 
affronting, affectionate, affabble. 

masculine, giving, 
casting your shadow over my frail dreams, until they hardened 

into the present woman of substance.

We have walked together a thousand lives 

immersed in time.
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Τ’ αρχέτυπά μου όνειρα επαναφέρουν 
θραύσματα, οράματα κόσμων ζωντανών 
που μοιραστήκαμε αρμονικά, 
ερωτικά ή άλλα.
Κάθε που αμφιβάλλω, 

το σώμα μου κηρύσσει τον πόθο 
κάθε που γεμίζω με θυμό, ματαίωση, οδύνη, 
απαλύνεις τον πόνο 
μ’ επισκέψεις βραδινές, 
πτήσεις στων ονείρων το βάλσαμο.

Νιώθω αβεβαιότητας απειλή 
σφυριχτή αυθυποβολή παραξενιάς 
αποδράσεις σε terra erotica 
και μετά προσγειώνομαι, σκίζομαι 
στην πραγματικότητα.
Ματώνω.

Σκέψεις ανεξήγητες!
Μάταιες ταλαντεύσεις..
Επιστρέφω πάλι στον καιρό... 
ενσαρκώσεων απροσμέτρητων 

που συνωστίζονται στο ενδότερο, εξώτερο, 
στο απόλυτό μου διάστημα.

Ορίων ταλανισμός λαξεύει πόθων ευδαιμονία 
διαισθήσεων αιφνίδιες φευγαλέες ματιές, 
λύπες, οιωνούς, 
φαντασίες, απογνώσεις, 
μέθη, ίλιγγο, δίψα, κορεσμό, 
αγαλλίαση, εγγύτητας ρίγος-εσύ, το alter ego μου.

My archetypal dreams draw forth 
fragments, visions of living worlds we shared in harmony, 

erotic or other.
Every time I am in doubt, 
my body declares desire 
every time Γ m filled with anger, frustration, anguish, 

you soothe the pain 
with nocturnal visitations, flights into the balm of dreams.

I feel the threat of uncertainty 
the hissing breath of self-suggested whims 

of escapades in terra erotica 
and then I land on tearing, bloody reality.

Uncanny thoughts!
Futile waverings..
Again I go back in time....
A quantum leap of many incarnations 
that crowd into my inner, my outer, my utter space.

The torture of limits carves the bliss of desire 

the sudden glimpses of intuition, 

the woes, the forebodings, 
fantasies, despairs, 
the intoxication, the vertigo, the thirst, the saturation, 
the exultation, the thrill of proximity-you, my alter ego.

And then again, the iron cast of conformity, 

the hunger of the body 
your arms around my young, lean frame,

Και τότε πάλι, συμμόρφωσης σιδερένιο εκμαγείο, 
του σώματος η πείνα

τα χέρια σου γύρω από τον νεανικό, λεπτό μου σώμα,
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τα χέρια σου γύρω απ’ το κορμί μου πια χαλαρό 
κραυγές του νου, 
απόγνωση ανεκπλήρωτης, αλύτρωτης αγάπης, 
γιατί, προς τι;

Στης ζωής τον τροχό
Ο καθένας μετρά την αγάπη 
στα δικά του μέτρα.

Όμως, ανεξόφλητα χρέη
άλυτες διαφορές μάς περιβάλλουν ακόμη 
διακινούν ακόμη εκκρεμές τραγούδι αναγνώρισης 
πέρα από ονόματα, χώρες, γλώσσες, χρώματα 
φυλές.

Πάντα γλυκό το τριαντάφυλλο, 
όποιο και να ’ναι τ’ όνομά του 
μα η αγάπη πιο βαθειές ρίζες έχει απ’ το χώμα 
και μνήμες ακόμη πιο βαθειές.

Αρπάζω τ’ αστέρι που την άυπνή μου αγωνία χαιρετά. 
Τώρα γνωρίζω πως η αγάπη τα σύνορα υπερβαίνει 
τις γραμμές τα ονόματα, 
τα γένη, χιλιετηρίδες, δεσμούς.

your arms around my sagging flesh, 
the cries of mind, 
despair of love unfulfilled, unredeemed, 
why, wherefore?

We each count our own measure of love 
on life’s wheel.

But yet, unsettled scores
and conflicts unresolved, still hang around us
and swing the pendulum song of recognition 
beyond the names, the lands, the tongues, the colours 
and the races.

A rose is ever sweet, no matter what the name 
but love has deeper roots than dust 
and deepest memories.

I grasp the star that hails my sleepless agony 
Now I know that love transpires beyond the borders, 
the boundaries, the names, the genders, the bonds, the milleniums.
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Σονάτα Μπλε SONATA IN BLUE
Full fathom deep - Beethoven lies in me, agonizing

Κίνηση Πρώτη - Νυχτερινό

Δυνατά, ηχηρά, 
με καταπίνει το ρολόι της μνήμης 
καθώς ανατρέχω 
στων Ονείρων τη Χώρα.

Γυμνά μαχαίρια
με κτυπούν πληγή την πληγή

κι οι καταιγίδες, ξεσπούν και κατακλύζουν 
κάθε σπιθαμή στο κοιμισμένο μου δέρμα.

Κατακλυσμού τοπίο, 
κρέπια στην άδεια γη 
γυροφέρνουν 
καθώς πισωγυρνώ 
απελπισμένη, στενάζοντας, 
διπλωμένη στα δυο, 
σκουντουφλώντας στον θάνατο, 
ψάχνοντας αέρα καθαρότερο, 
πασχίζοντας για φως, 
σηκώνοντας τα πόδια πάνω απ’ τα βουνά, 
καθώς χωρίζουν οι κορφές τους 
κι οι κεφαλές τους κατρακυλούν στον λόφο, 
γύρωθέ μου

αιμορραγώντας.
Μ’ αγωνία, γδέρνω τη γη, 
καθώς ανασηκώνω του γέροντα το σβησμένο κορμί 
σε μιαν κουρελιασμένη 
γκρίζα κουβέρτα 
- ο πατέρας μου, άρρωστος, 
ανάλαφρος κι εύθραυστος 
όπως νιογέννητο ή ετοιμοθάνατο παιδί,

Movement One-Nocturne

Loud, resonant, 
the clock of memory engulfs me 
as I retrace my steps 
in Dreamland.

Bare bodkins 
deal me wound after wound 

as tempests, breaking, pour out 
on every inch of my sleeping skin.

Diluvial landscape, 
black curtains hang around 
the empty land 
as I make my way back, 
desperate, groaning, 
bending in two, 
stumbling on death, 
groping for cleaner air, 
straining for light, 
lifting my feet above the mountains, 
as they split their peaks 
their heads rolling down hill, 
bleeding 
around me.

I scratch the earth, in agony, 
as I lift the old man’s fading body 
in a tattered 
grey blanket 
- my father, sick, 
light and frail, 
like a newborn or a dying child,
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όρθια τ’ άσπρα του μαλλιά, 
ζητώντας έλεος.

Νιώθω το σώμα να χωρίζεται... σχίσμα
- η κεφαλή
- η καρδιά
- έρημη χώρα
- μοιρασμένο κορμί.

Επιμένω ακόμη 
Τον τυλίγω, 
Ενώνω τα σκόρπια μαργαριτάρια 
και τον σφικταγκαλιάζω, 
τρυφερές μελωδίες 
τα χείλη μου κινούν, 
δύναμη μαζεύω, 
πέφτω, 
σηκώνομαι, 

δεν πρέπει να παλινδρομώ.

Ο πατέρας μου ακίνητος 
προσεύχεται, εκλιπαρεί τον θάνατο 
σε στίχους παλιούς!
Ρυθμοί λαϊκοί σμίγουν με δάκρυα 
και ξεπλένουν τα χρόνια 
θαμμένα σε παλιές δοκιμές του κεφιού 
-πλούσια ανεπανάληπτα χρόνια.

Κατακλυσμού τοπίο 
αγκαλιάζω το αρχέτυπό μου που πεθαίνει 
κι ακόμη διασχίζω 
δέντρα που πενθούν, 
ενώ την απόγνωσή μου ηχούν δόντια αγκαθερά 
καθώς εντέλει ρωτώ 
«μετά από ’δώ, για πού;».

his white hair, on end, 
asking for mercy.

I feel the body splitting... split
- the head
- the heart
- the waistland. I still persist

I wrap him up,
I unify the parting pearls 
and hug him close, 
tender tunes 
move my lips,
I gather strength,
I fall,
I rise,

I must not regress.

My father still praying, 
begging for death 
in old verse!
Folk rhymes merge with tears 
and wash away the years 
buried in past attempts at mirth 
in fat years gone, beyond retrieval.

Divulial landscape
I hug my dying archetype 
and still cut through 
mourning trees, 
while thorny fangs echo my despair 
as I ultimately ask 
"where to, from here?".
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Ο πατέρας μου πεθαίνει.
Πανούκλες 
καταριούνται 
το κράτος μου.
Περνώ μέσ’ από στήλες ασβέστη 
ψάχνω για τοίχους ν’ ακουμπήσω, 
ένα κομμάτι γερής 
αμόλυντης γης, 
να σταθώ για λίγο 
ν’ ακουμπήσω το βάρος μου.

Όλα τ’ ανθρώπινα οικοδομήματα χάνονται 
-δοκιμάζω να κλάψω 
η ξέπνοη φωνή μου 
τώρα πια, ηχώ.

Παραισθήσεις, στριγγλιές, 
Σκοντάφτω σε βράχια κοφτά 
και δέχομαι να γκρεμιστώ.
Ο πατέρας νεκρός εφτά χρόνια πια 
μέσ’ απ’ τα χέρια μου κυλά 
ένα ξέπνοο κουφάρι
- με καταπίνει η άβυσσος.

Κίνηση Δεύτερη - Largo στην Οθόνη

Κρύσταλλα νεύουν 
σε χρώματα πάθους 
καθώς διπλώνω τα χέρια 
σε καναπέδες από βελούδο, 
κι εναρμονίζομαι 
σαν ψάρι παγερό, νεκρό.

- «Δος ημίν

My father dying.
Plagues 
curse my endeavours. 
I cut through pillars of solid brime, 
I search for walls to lean against, 
A piece of clean 
healthy ground, 
to pause and lay my burden on.

All man-made edifices gone
- I try to cry 
my voice exhausted hits me back.

Hallucinations, shrieks, 
I bump on cutting rocks 
and stoop-to fall.
My father-already gone for seven years- 
rolls from my hands 
undone, a corpse... 
the abyss devours me.

Movement Two-Screen Largo

Crystals nod 
in luscious hues 
as I fold my arms 
on Velvet couches, 
and tune in, 
cold as fish, dead fish.

- "Give us
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Δος ημίν απόψε 
της οθόνης μας το πλήρωμα». 
Το ψωμί μπαγιατεύει στο κελλάρι 
καθώς αδράχνω και μασώ 
το νόστιμο μου τηλεγεύμα.
Ώρες TV, έτοιμες όλες για βρώση 
- ολέθριες συνήθειες, χόμπυ, 
- ολοκαύτωμα.

Πέφτουν οι έγχρωμες αυλαίες, 
βυθίζομαι
σε χρυσαφιά αλληγορία.
Τραύματα, ελπίδες, 
κηλίδες και πόνοι, 
μνήμες φευγάτες. 
Απόψε μόνο 
ο χωροχρόνος 
καίρια διάρκεια του μαγικού γυαλιού 
πριν απ’ του ύπνου τις (όρες.
Όλα τ’ άλλα 
παρένθεση.

Μπορείς να βλέπεις, να νιώθεις, ν’ ακούς, 
να τραγουδάς, να κλαις, να κάθεσαι, να πετάς μπορείς... 
Ένα σφουγγάρι...
Ένα σφουγγάρι είναι ζωντανό 
ανθίζει σε νερό, αλάτι, 
μοιάζει ένα πράγμα 
κι όμως 
πάλλει και σφύζει από ζωή.

Επιπλέω από την καρέκλα στην οθόνη της TV, 
αγγίζω προσπερνώ, 
γοητείας χαμόγελα, 
τραγούδια νανουρίσματα

give us tonight 
our fill of screen". 
The bread goes stale in the bin 
as I pick and chew 
through my delicious TV repast, 
TV hours, all ready to consume

- pernicious habits, hobbies, 
- holocaust.
The coloured curtains fall, 
I find myself immersed 
in golden allegory.
Traumas, hopes, 
Stains and throes, 
Memories gone.
Tonight’s the only 
time and space; 
this crucial span of glamoured glass 
before bed-time hours.
All else becomes 
a hyphenated phase.

Can you see, or feel, or hear, 
can you sing or cry or sit or fly... 
A sponge...
A sponge is alive 
it thrives on water, salt, 
it looks an object, 
yet
it still pulsates with throbbing life.

I float from chair to TV screen,
I touch and go, 
beguiling smiles, 
songs and lullabies
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μ’ αποκοιμίζουνε 
πύρινες φλόγες πολέμου 
παγώνουν, ξεθυμαίνουν 
διασχίζοντας
τον καπνό της TV - κόκκινο, πράσινο, μπλε 

-εκστάσεις ηλεκτρονικές.

Για πόλεμο και πείνα όταν διαβάζω 
τρέμω, κλαίω, 
γονατώ και προσεύχομαι 
αγαθές δυνάμεις αγγίζω 
το ανθρώπινο γένος να σώσω.

Για πόλεμο και πείνα 
όταν μιλώ 
δεν νιώθω πια 
απλό σπονδυλωτό.

Για πόλεμο και πείνα 
ό,τι κι αν δω 
πίσω από τούτο τον πολύχρωμο 
καθρέφτη 
θα μιλήσω, 
τον ύπνο θα τρυπήσω 
το νεκρό-ψυχρό ψάρι 
του αντίλαλου τη χώρα .

Παιδιά.....
Βγάλτε τα παιδιά 

, 
απο το κουτί

βαθουλωμένα μάτια να πεινούν, 
χέρια που βολοδέρνουν

μύγες που βουίζοντας πετούν 
με πεινασμενο κλάμα 
σε δέρμα χείλη στόμα και αυτί

send me to sleep 
the red-hot flames of war 
freeze and lose their thrust 
as they traverse 
the TV fumes-red, green and blue 
of electronic trance.

Of war and hunger when I read

I tremble, cry,
I kneel and pray 
benign forces I tap 
to rescue humankind.

Of war and hunger 
when I speak 
I feel no more 
a vertebrate.

Of war and hunger 
whate’ er I see 
behind this multi-coloured 
looking glass 
Γ 11 speak, 
Γ 11 try to pierce 
the sleep, the dead-cold fish 
the echoland.

Children.....
Let the children 
out of the box 

hungry, hollow-eyed, 
roving hands, 

flies that buzz off 
with hungry cries 
on skin and lips and ear and mouth
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παιδιά, ετοιμοθάνατα μωρά 
λαχταρώ να κρατήσω
ν’ αγγίξω, να φροντίσω, να παρηγορήσω. 
Ετοιμοθάνατα παιδιά, όλα πεινασμένα 
πρέπει να τα βγάλω απ’ την οθόνη, 
να τα θρέψω, να τα νοιαστώ, 
παιδιά ετοιμοθάνατα, με αναστατώνουν 
τεντώνω τα χέρια μακριά 

έρημα κορμιά, μέλη τραγικά, 
κοκκαλιάρες μάσκες.
-Σπλαχνίσου μας Χρυσέ Θεέ 
Του Ανθρώπου είναι πατέρες.

Πένθος, στάχτη στα μαλλιά 
αρχαίοι επιτάφιοι 
μου συντρίβουν το μυαλό*  
μια σακούλα, μια κουβέρτα 
γκρίζα και φθαρμένη 
με παιδιά που πεθαίνουν πεινασμένα 
του ανθρώπου πατέρες, 
αγκαλιάζω σφικτά και κρατώ.

Κίνηση Τρίτη - Φευγαλέα Οράματα

Η ιεροτελεστία της λυχνίας τελειώνει 
η νύχτα αρχινά.
Σβήνουν από τη μνήμη 
οι Ηχοχώρες 
τα χέρια, τα μάτια, 
καθαρά από καπνούς της TV 
καθώς πισωγυρνώ 
στης ονειροχώρας 
τις στριγγλιές.
-Αναρριγώ με τρόμο.

children, dying babes
I yearn to hold
I try to touch, to solace, comfort.
All hungry, dying children 
I’ve got to tear from this screen, 
to feed, to care, 
dying children, they stir me up 
I stretch forth hands 
their wasted bodies, their tragic limbs, 
their bony masks.
- Gold have mercy on us 
They are the fathers of Man.

Sackcloth and ashes 
ancient epitaphs 
rock my mind to distress 
a sack, a blanket 
grey and tattered 
with hungry, dying kids 
fathers of man, 
I clasp. I desperately clasp.

Movement Three - Vision Fugitives

The rite of the tube is ended 
the night begins.
Echolands fade from memory 
my arms, my eyes, 
clear from TV fumes 
as I retrace my step 
to dreamland shrieks 
-1 shake with horror
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Τον θάνατο όλο, τους πολέμους, 
την οδύνη, τον λιμό 
τα σιωπηλά ονειρεύομαι ετοιμοθάνατα παιδιά 
να δω ξανά.

Δράκοι ακονίζουν τα πεινασμένα δόντια 
στο κοιμισμένο μου δέρμα.
Σε ύπνωση βουλιάζω, πονώ, λαγοκοιμούμαι 
στον μακρινό ακραίο- 
του φόβου πόνο 
πρέπει ν’ αντισταθώ...

Κίνηση Τέταρτη: Το Πουργατόριο

Πέρα απ’ τη σκιασμένη, διάστικτη ακτή 
πέρα απ’ το σκοτεινό, κόκκινο ακρωτήρι, 
γλιστρά μια βάρκα 
λεύτερη, μεγαλόπρεπη 
από τη θάλασσα προς τη στεριά

-κύματα ελαφρά.
Υποχωρούν τα κύματα, 
χωρίζουν, σμίγουν 
σμίγουνε τον αφρό τους, 
τον θυμό τους, την Ελπίδα, 
σαν σε όνειρο 
μουγκρίζει η ηχώ τους 
όμως παραμένουν ζωηρά, 
ξανανιωμένα, καθαρά 
ορίζοντες δροσάτοι ημέρας καλοκαιρινής.

Γλιστρά η βάρκα 
από στεριά σε θάλασσα 
χωρίζουν τα νερά. 
Τη σφήνα νιώθουν, μα δεν έχουν εκλογή.

All the death, the wars 
the grief, the famine 
the still and dying children I dream

I will again see.
Dragons cut their hungry teeth 
upon my sleeping skin.
I sink in trance, slumber, pain 
farther, farthest- 
- grinding fear
I must resist...

Movement Four: The Purge

Beyond the spotted shaded coast 
beyond the dark, red cape 
a boat glides along

majestic, free; 
from sea to land, 
ripples break. 
Waves recede, 
they split, they mix 
integrading their foam, 
their anger, Hope, 
their echoes roar 
as in a dream 
but still as crisp remain, 
refreshing, clean 
cool horizons on a summer’s day.

The boat glides 
from land to sea 
the waters split. 
They feel the wedge, but have no choice
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Στη συνέχεια επουλώνονται 
ποτέ δεν χάνουν ποτέ δεν αστοχούν 
μια ρανίδα ψεκασμού 
μια σταγόνα πόνου, 
ένα μόριο χαράς.
Τη δύναμή τους αγκαλιάζουν 
λαμπυρίζει χιτώνας 
χειροποίητος μανδύας περηφάνειας.

Του Χρόνου η Παλίρροια 
αιώνιο καθαρτήριο 
θανάτου και πόνου
κι όσων άλλων ακόμη τους μοιάζουν.

They heal in wake 
they never lose or miss 
a spot of spray, 
a drop of pain, 
a particle of joy.
They hug their strength 
shimmering cape 
a crafted cloak of pride.

the Tide of Time 
eternal Purge 
of pain and death 
or their simulation.
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Ύπνος Ζωής SLEEP OF LIFE

Όταν το βράδυ ξαπλώνω
-παρηγοριά και γαλήνη 
ο αγώνας παράμερα - 
όταν τα σεντόνια τα χέρια, το δέρμα μου αγκαλιάζουν, 
με υποσχέσεις τρυφερές 
τέλειας λήθης, 
κοιτώ τη ζωή μου στα μάτια 
κι αρχίζω ευλογίες να μετρώ, 
καινούργιες, παλιές.

Καταγωγή και δεσμούς, 
γένος, την αφθονία 
λογική και σοφία 
φήμη μελλοντική 
όλα τα συλλογιέμαι με βλέφαρα κλειστά 
κι αισθήσεις μουδιασμένες.

Κι όπως βυθίζομαι και καταδύομαι 
στις μισο-λυτρωμένες μου ενοράσεις 
λακτίζω απρόθυμα 
την ωχρή, την φθίνουσα αλήθεια.

Σαλπάρω για μια φωτεινή, θαρραλέα
VITA NUOVA...

Τα όνειρά μου κρυμμένα, με ξεγελούν.
Τη μεθόριο διασχίζω 
θανάτου και ζωής 

αδάμαστη.
Σίγουρα γνωρίζω 
θα γυρίσω.
Το αργυρό κορδόνι
που σμίγει την ανάσα της ζωής με τον παλμό μου

When I lay me down at night 
- comfort and calm, 
the struggle waived - 
when sheets cuddle my arms, my skin, 
with tender promises 
of utter oblivion
I look into my life’s eyes 
and start counting blessings, 
old and new.

On birth and ties, 
gender, affluence, 
wisdom, sense 
on future reputation 
I ponder with eyelids closed, 
senses dulled.

And as I sink and dive 
into my half-redeemed insights 
and kick reluctantly 
reality, wan, wasting

I float away to bright and brave 
VITA NUOVA...

My hooded dreams beguile me. 
I cross the borderline 
of death and life, 
indomitable.
I know for sure
I will be back.
The silver cord
that links my pulse to life’s breath
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δεν μπορεί να κοπεί. 
Η διάσπαση, 
μονάχα διάλειμμα.

Έτσι χαρούμενα βυθίζομαι 
βαθειά ή βαθύτερα 
στον γυάλινο κόσμο 
του ύπνου

-αντικατοπτρισμός- 
καθώς είδωλα έρχονται και φεύγουν, 
λυτρωτικά, παρήγορα πλην απειλητικά 
ενδίδοντας, 
σβήνοντας, φεύγοντας, 
με την πρώτη 

αμυδρή 
του ήλιου αχλύ

στην κάμαρά μου που εισβάλλει την αυγή.

Ζωντανή ξανά, 
τεντώνομαι κάθομαι 
περπατώ και αναπνέω 
-μια ευκαιρία ακόμη- 
μια παραπάνω μέρα- 
μετά τις νυκτερινές περιπλανήσεις.

Ω, πόσο αγαπώ 
την αναγέννηση αυτή 
την αργή, αλλά αέναη 

τούτη μύηση.
Ω, πόσο απο θησαυρίζω 
κάθ’ ένα κι όλα μαζί τα βράδυα 
τον ατίμητο τούτο τον ύπνο ζωής!

cannot be cut.
Disruption, but an interlude.

Thus I galdly sink 
deep or deeper 
into the glassy world 
of sleep 
- mirage- 
as images come and go, 
redeeming, solacing yet threatening, 

yielding, 
fading, gone, 
with the first 
dim 
dust 
of sun 
invading my room 
at dawn.

Alive again, 
I stretch and sit 
and walk and breathe 
- one more chance- 
one more day- 
after the night’s peregrinations.

Oh, how I love 
this regeneration 
this slow, but steadfast 
initiation.
Oh, how I treasure 
each and every night 
this priceless sleep of life!
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Χώρα Χρηστής Διοίκησης!
-ή «Λάθη Δικαιοσύνης» 

Το Σκηνικό

Όρθιο το δικαστήριο. 
Σκυθρωποί οι δικαστές, 
τηβέννους ντυμένοι 
σκοτεινής προδιάθεσης, 
μπαίνουν σε πομπή. 
Σε θανάσιμη σιγή 
οι χτύποι συγκαλούν 
στον άνθρωπο 
δυνάμεις που κανείς 
δεν μπορεί να αγνοεί 
ούτε να γνωρίζει, 
ν’ απορρίπτει, 
ή να προκρίνει.

Δεν παρακάθηνται ένορκοι 
μήτε κόσμος εδώ 
την κρίση τους 

ν’ αλλάξει*  
απούσα η κριτική 
αφού όλες οι αποφάσεις βασίζονται 
στων δικαστών την αναζήτηση 
για την Αλήθεια.

Επτά δικαστές 
περιβεβλημένοι εξουσίες 
πρέπει ν’ ακροαστούν ν’ αποφασίσουν 
να σκοτώσουν, να σώσουν 

να γλυτώσουν 
ή να καταδικάσουν 

ασκώντας το καθήκον τους.

WELL-TEMPERED LAND!
-or "Errors of Justice" 

The setting

The courtroom stands. 
The judges sombre, 
clad in their robes 
of dark propensity 
enter in pompous march. 
In deadly silence 
the knocks convene 
forces in man 
one 
cannot ignore 
but cannot either know, 

reject, 
or judges ahead.

No jury sits, 
no people here 
to veer 
their judgement; 
their critique absents itself 
as all decisions rest 
upon the judges quest for Truth.

Seven judges 
with vested powers 
must listen and decide 
to kill, to save 
to spare 
or to condemn 
in exercise of duty
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Η ένοχη The culprit

Κάθεται, σκύβει.
Τα βλέφαρά της 
αργοκίνητα βαριά 
κοιτάζουνε την αίθουσα 
φαρδειά-πλατειά.

Ποτέ της τούτο δεν το ζήτησε. 
Ποιος όμως να νοιαστεί;

Η δίκη συγκαλείται.
Οι δικαστές να υποστηρίξουν πρέπει 
νόμους και κανόνες 
για φίλους και εχθρούς· 
καθήκον και στόχος τους 
-μια πειθαρχημένη χώρα.
με διοίκηση χρηστή.

Ξανά το Σκηνικό

Εκείνη τη μέρα 
ανέτειλε ο ήλιος μεσημέρι 
χωρίς οι δικαστές 
να επισημάνουν.
Στου δικαστηρίου την αίθουσα 
μπήκανε με στέρεο βήμα 
σκληροί, αποφασισμένοι 
ελέγχοντες τα πάντα.

Επτά δικαστές 
περιβεβλημένοι εξουσίες 
πρέπει ν’ ακροαστούν ν’ αποφασίσουν, 
ν’ απαλλάξουν ή να σκοτώσουν, 
και μετά

She stoops to sit. 
Her eyelids move 
slow and heavy 
across the room. 
She never asked for this. 
Who cares though, 
the process is convened. 
The judges must uphold 
rules and laws 
for friends and foes; 
their task and goal 
- a tame, well-tempered land.

The Setting again

That day 
the sun came up at lunch. 
Of course the judges 
failed to mark.
They still into the courtroom marched, 
solid, determined, 
in full command.

Seven judges 
with vested powers 
must listen and decide, 
to spare, or kill, 
and then
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ν’ αποχωρήσουν εν ειρήνη.

Εκείνη τη μέρα νωρίς 
το αριστερό της μάτι 
έσκασε κι άνθισε σε πελώριας μαγνόλιας μπουμπούκι. 
Στο δικαστήριο όλο και μεγάλωνε.
Όμως οι δικαστές κάθονταν ακόμη, 
φιγούρες Κρίσης τιμωρού, 
στην κορυφή της έδρας 
οι καρδιές τους απλωμένες 
σαν άχρηστα μέλη 
χωρίς μάτια γι’ αυτήν 
τα μπουμπούκια της, 
τα κρυμμένα τους δάκτυλα, 
ή τ’ ανταλλακτικά τους.

Ιδιότητες και Παραλλαγές

I

Δυο μικροί δικαστές 
που πετύχανε 
σπρώχνοντας και σύροντας, 
οι καρέκλες τους γεμάτες άγρια αγκάθια 
τα τρυφερά τους μέλη που τρυπούν 
-μαζί και τα μυαλά τους 
τίποτε δεν νιώθουν.

Σκοτώνουν την οδύνη.
Ποιος νοιάζεται;
-Τώρα κάθονται σηκώνονται 
από θώκους ένδοξους, 
τους ύψιστους στη χώρα.

in peace to leave.

Early that day 
her left eye cracked 
and bloomed into a huge magnolia bud.

In court 
it grew and grew. 
But still the judges sat, 
figures of Doomsday, 
their hearts laid out 
on top of the bench, 
like needless parts 
- no eyes for her 
her buds, 
their hidden toes, their spare parts.

Features and Variations

I

Two little judges 
who had "arrived" 
pushing, pulling, 
their chairs filled with harsh 
thorns that prick their tender parts 
- brains included - they never feel. 
They kill the pang.
Who cares?
- Now they sit and rise 
from glorious chairs, 
the highest in the land.
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II

Ο δικαστής με το μακρύ το πρόσωπο 
ψηλώνει ένα χέρι 
μια μυστική να σταματήσει σταγόνα. 
Ο γιος του, ανάπηρος 
εκ γενετής, 
χειροτέρεψε 
εκείνο το πρωί

- απαίσιος παροξυσμός
- γονάτισε ο πατέρας
- ράγισε 
έκλαψε 
«Κύριε, οποία δικαιοσύνη 

η ζωή μου, το σπίτι μου, 
θρύψαλα όλα, χαμένα, 
Γιατί;
Εφ’ όρου ζωής, 

αιώνιος κατάδικος, Εγώ, Γιατί;

Τον εαυτό του χαλυβδώνει 
απόφαση να δώσει, 
δίκαιη σωστή.
- τη χώρα αυτή, τη χώρα του 
ν’ αγαπά, να φροντίζει.

II

The long-faced judge 
puts up a hand 
a furtive drop to stop 
His son, handicapped 
from birth, 
that morning went

into the worst, obnoxious fit 
- the father knelt 
- he cracked 
he cried
"What justice, Lord, 
my life, my home, 
all broken, gone, 
Why?
Eternal term, 
eternal convict, I. Why?

He steels himself 
judgement to give, 
correct and fair. 
- this land, his land 
to cherish and to care.

112 113Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ni

Ο γηραιότερος δικαστής 
γκρίζος, ρυτιδωμένος 
μόλις που εννοεί 
την πραγματικότητα.

Ψες, βραδυά μισητή 
η σύζυγός του 
νεότερη τριάντα χρόνια 
έφυγε κάνοντας την τελική της έξοδο 
στο μπράτσο ενός δανδή.

Γι’ αυτόν, η εγκατάλειψη, η ντροπή...

Σκλήρυνε στην καρέκλα του, 
τα λιγοστά μαλλιά του 
μούσκεμα στον ιδρώτα.

Δικαιοσύνη! Μέσα του βρυχήθη.
-Ένοχη μια γυναίκα! 
Η πόρνη, η σκύλα, 
πώς μπορεί ν’ αρνηθεί;

IV

Δυο δικαστές 
κάθονται πλάι 
φταρνίζονται και ρουθουνίζουν, 
καρδιές και χέρια 
άδεια κρύα.

Π1

The oldest judge 
grey and lined 
can barely grasp reality

Last night, a hateful eve 
his spouse 
younger by thirty years 
had made her final exit 
- upon a dandy’s arm.

For him, desertion, shame...

He stiffened in his chair, 
his spare hair 
wet with perspiration.

Justice! he roared inside. 
- A woman culprit!

The whore, the bitch 
how can she deny?

IV

Two judges 
sitting side by side 
sneeze and sniff, 
their hearts, their hands 
empty and cold.
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Τα μάτια τους τρύπες νεκρές, 
τα πορτοφόλια τους επίσης... 
Αργά χαρτόπαιζαν τη νύχτα 
σε εντευκτήρια φιλικά...

Σήμερα εντούτοις 
ορκίζονται και πρέπει 
τη δίκη αυτή μη χάσουν.

V

Ο δικαστής ο έβδομος, 
άνθρωπος κανονικός 
αυτάρκης, αντικειμενικός, 
σε σωστό και λάθος ανοικτός 
έτοιμος ν’ ακροαστεί 
ν’ αποφασίσει.
Όμως, μοναδικός 
-μια μόνη ψήφος.

Ξανά το Σκηνικό

Ένορκοι δεν παρακάθηνται 
μήτε κόσμος εδώ 
στου δικαστή τα συμπεράσματα, 
δίκαια ή άδικα, 
εύστοχα λαθεμένα 
να στηρίξουν ή ν’απορρίψουν.

Κάθεται κι αναμένει
τη βροντή, της φωτιάς τ’ αστροπελέκι... 
κατηγορούμενη ότι θέλησε την εξουσία 
με πόθο λαγνείας!..
Προσεύχεται, χαμογελά...

Their eyes flat holes, 
their wallets too... 
They gambled late 
into the night 
in friendly chambers...

Today though 
they must, they vow 
this trial not to lose.

V

The seventh judge, 
a normal man 

content, objective 
open to right and wrong 
ready to listen 
and decide.
But still, alone 
- a solitary vote.

Again the setting

No jury sits 
no people here 
to help to steer

the judge’s hits, 
fair or unfair, 
on target or amiss.

She sits and waits
the thunder and the stroke of fire...
Accused of lust for power!...
She smiles, she prays...
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Επτά δικαστές,
-αμαρτίες, κακίες 
ακροάζονται, ανακρίνουν, 
επιπλήττουν και γράφουν. 
Επτά δικαστές ν’ αποφασίσουνε 
πρεπει.

Η Καταδίκη

Το δικαστήριο ορθιο 
-σκυθρωποί οι δικαστές, 
κτύποι αντηχούν 
σπάζει το αδιέξοδο 
η καταδίκη σηματοδοτεί 
τα γεγονότα, τα φύλα, τον χρόνο.
-«Ένοχη».
Καταδικασμένη σ’ απομόνωση.
Μακριά από την ανθρώπινη ματαίωση 
εσαεί καταραμένη σε μονήρη μόχθο 
από τώρα έως την Κόλαση.
Θα ξοδεύεις τις μέρες σου
τα χρόνια σου, γεμάτη, ξεχειλίζοντας 
με της αποξένωσης το σπαραγμό 
-της γνώσης το κόστος 
-το κόστος
για όλα της μανόλιας τα μπουμπούκια

...Λοιπόν, οι δικαστές το προσέξανε
-χαμογελώντας σκέφτηκε, με λύπης μορφασμό.

?

Seven judges, 
- sins and grudges- 
listen, question, 
write and chide. 
Seven judges must decide.

The Sentence

The courtroom stands 
- the judges sombre, 
the knocks resound 
the deadlock breaks t 
he sentence marks 
Events, genders, time. 
- "Guilty." 
Condemned to isolation. 
Begone from human foil 
forever doomed to solitary toil 
from now till Hell.
You’ 11 spend your days 
your years, full to the brim 
with rending alienation 
- the price of knowledge 
- the price 
for all magnolia buds 
that bloom on human skin

... The judges noticed, after all, 
- she smiled a woesome grin.
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Χώρα Χρηστής Διοίκησης

Έφυγε ξένη, 
η χώρα, ο κόσμος, 

υπερπλήρης με τηβεννούχους δικαστές, 
η μοίρα τους 
χειρότερη απ’ τη δική της 
-εγκατάλειψη, θυμός, πλεονεξία, 
ματαίωση μεμονωμένων ψήφων σοφών.

Έφυγε
μια Ξένη
καταδικασμένη να πλανάται 
ολομόναχη
καθώς μεγάλωναν της μανόλιας τα λουλούδια 
πέρα απ’ τη ματιά της, 
πέρα από τις στέγες, τα δωμάτια, 
πέρα απ’ όλη την ανθρώπινη σοφία 
όραμα, δοκιμασία
-αυτή η χώρα, η χώρα της, ολόκληρος ο κόσμος: 
ένας μαινόμενος αφρός.

The Well-Tempered Land

She walked away estranged, 
the land, the world 
o’ erstocked with courtroom judges 

their lot, 
worse than her own 
- desertion, anger, avarice 
frustration of single wise votes.

She walked away 
an Outsider 
condemned to wander 

all alone 
as her magnolia blossoms grew 
beyond her eye, 
beyond the roofs, the rooms 
beyond all human wisdom 
vision, proof
- this land, her land the world? 
A crackling froth.
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Κυνηγοί χαιρετώ HUNTERS AHOY

- 'Οταν μαραίνονται οι στερνοί της ακακίας ανθοί.

Μπουμπούκια, λουλούδια, 
νεκρά και χαμένα 
ποδοπατημένα, σαρωμένα 
από δρόμο σε δρόμο, 
βραχιόλια και χάντρες 
στροβιλίζονται χάμω 

- του θέρους το θέαμα 
- του δρόμου η παράσταση αρχίζει.

Ρημαγμένη πνοή, 
μυρωμένη χροιά 
πράσινοι μίσχοι δροσάτοι 
με τη δρόσο της Άνοιξης 
η αυγή, 
στροβίλισμα πινελιάς, 
του Μάη γητειές, 
ψίθυροι, στεναγμοί, 

μάτια, 
με πέπλα καταχνιάς τώρα σκισμένα, 
ξεκίνησε ο καύσωνας 
έφτασε η ζέστη.

Το Καλοκαίρι δεν χωρά μεταμέλειες 
δεν χωρά παραξενιές κρυφές 
ούτε και Πάσχα μυστικό, 
χαμόγελα του Απρίλη.

Το στόμα καίει 
τα χέρια, 

τον πόθο πνίγει 
στραγγαλίζει και ρουφά 
ευωδιαστά αγριόχορτα

- When the last acacia blossoms wither away

Buds and blossoms, 
dead and gone, 
trampled, swept 
from road to road, 
beads and bangles 
swirling low 
- the summer show 
the road show is on.

The wasting breath, 
the fragrant hue 
the green stems fresh 
with the dew 
of spring. 
The dawn, 
the twirling touch, 
the charms of May, 
whispers, sighs, 
eyes, 
now with misty veils torn 
the heat is on, 
the heat is on.

Summer harbours no regrets 
no secret whims 
for mystic Easters, April smiles. 
It burns the mouth 
the hands, 
it chokes desire, 
it throttles, sucks 
the fragrant weeds
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5

του χειμώνα τις πλαγιές που στόλιζαν.

Καλοκαίρι...
στίφη βαρβαρικά 
καλπάζουν 
καβάλα σε στέγες 
γυαλιστερές.
Σμαράγδινες θάλασσες ενδίδουν 

στον ζυγό..
στις μέρες της ανάπαυλας, 
της αλλοτρίωσης και του ξοδέματος.

Μήτε παράλογο πάθος πια 
μπροστά στην αναμμένη εστία, 
μήτε κόκκινα, μήτε πια του Χειμώνα βυσσινιά 
μήτε βελούδινα ρόδια 
ούτε και όνειρα χλωμά του Σεπτέμβρη 
για τα μελλούμενα.

Το Καλοκαίρι είναι σκληρό 
και άξεστο 
αλαζονικό*  

σφίγγει την καρδιά 
στραγγίζει της υπομονής τον χυμό 
διαγράφει 
τις δόξες του έρωτα 
με βρώμικες, μολυσμένες 
θαλασσοβρεγμένες αμμουδιές.

Τρομάζω στον ήχο
-Το Καλοκαίρι 

έρχεται.
Ναύτες, κυνηγοί, χαιρετώ 
οι Επτά Θάλασσες 
εκθέτουν θησαυρούς και κασέλες ...

adorning winter slopes.

Summer...
barbaric crowds 
gallop on
astride the shining roof-tpps.
Emerald seas give in 
to subjugation..
to days of leisure, waste, alienation.

No senseless passion 
Before the burning hearth, 
no red, no more winter burgundies 
no plush pomegranates 
nor pale September dreams 
of things to come.

Summer is tough 
and rough 
and arrogant; 
it strains the heart, 
it drains the sap of patience. 
It strikes off 
splendours of love 
on soiled, infected 
sea-washed sands.

I dread the sound
- summer
is just around.
Ahoy, hunters, sailors, 
The Seven Seas
unroll their treasure chests...
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στης παραλίας την άμμο...

Κι όμως εγώ
ίσως η μόνη
ανάμεσα σε παράφορους όχλους
φυσώ τη σάλπιγγά μου γοερή 
πάνω από ετοιμοθάνατα μπουμπούκια, 
τα λουλούδια είναι τώρα νεκρά και χαμένα.

Ξεκίνησε ο καύσωνας 
ο Καύσωνας φτάνει.

along the beach...

Yeti
perhaps alone
among delirious mobs 
blow a wailing bugle 
above the dying buds,

the blossoms now all dead and gone.

- the heat is on, 
the heat is on.
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Άσπρο και Μαύρο WHITE AND BLACK

Πλήρης που ήμουν 
πέρσι τον χειμώνα 
Πλήρης που ήμουνα..

Είχα ένα γάτο

Ασπρόμαυρο 
με στιλπνό παλτό 
και μάτια κίτρινα 
που λάμπανε, στιλέτου σπίθες 
όταν ο γάτος μου θύμωνε.

Με χάρη τα πόδια του άπλωνε 
ν’ αγγίξει το δέρμα μου 
τόσο μα τόσο ελαφρά 
σαν έγραφα, βημάτιζα, 
τηλεφωνούσα, στεκόμουν ή καθόμουν 

ο γάτος μου 
ο χαριτωμένος μου ο γάτος.

Γουργούριζε και τεντωνόταν 
κοιμόταν, γρατσουνούσε 

το χαλί, 
έπαιζε χαρούμενος, περίεργος, 
έσκυβε να τον χαϊδέψω 
είτε πηδούσε μακριά 
σβέλτος, τρελός...

Ήξερε πάντα τι ζητούσε, 
είχε πάντα 
πνεύμα, χιούμορ 
περηφάνεια και αγάπη 
όλα με τη σειρά

Was I fat 
last winter 
Oh my, was I fat...

I had a cat

White and black 
with shining coat 
and yellow eyes 
that glistened like stilletto sparks 
when in anger 
my cat.

He sprawled with grace 
his paws touching my skin 
ever so lightly 
whether I wrote, paced, 
phoned, stood or sat, 
my cat, 
my graceful cat.

He purred and stretched 
he slept and scratched 
the rug, 
he frolicked, pried, 
stooped to be stroked 
or jumped away, 
alert and mad...

He always knew his mind, 
he always had 
wits and humour, 
pride and love 
all in good order
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άσπρη - μαύρη,

Ο Γκούφης ο γάτος μου,..
Τώρα...

άδειο χάσκει το καλάθι του 
ξεθωριασμένα, τα πράσινά του πιάτα 

ερείπια πλαστικά
που χωρίς την ανάγκη επείγουσας χρήσης 
ικετεύουν το θάνατο
-ο ωραίος τρελοπερήφανος 
μαυρόασπρος γάτος μου.

Ήμουνα πλήρης πέρσι τον χειμώνα, 
ναί, ήμουνα γεμάτη, ευτυχισμένη ...

Είχα μια εστία, ένα ζωάκι, 
μια προσφιλή μαγνητική καρδιά, 
είχα ένα γάτο.

always in black and white

Goofie, my cat.
Now...

his basket gapes
his green dishes, discoloured 
plastic remains that beg destruction 
without the need for urgent use 
- my cock-sure, lovely 
black and white cat.

Was I fat 
last winter, 
Oh my, was I content and fat...

I had a hearth, a pet, 
a dear magnetic heart, 
I had a cat.
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Ουγγρική Ραψωδία
Στον αδελφό μου που έφυγε

Μυελός των οστών 
παραμόρφωση βασανίζει 
τη μνήμη, φυλακισμένη

Ψηλαφώ τη μορφή σου 
η οπτασία σου, φευγαλέα, 

ξεθωριάζει 
με τα νέφη, τα νέφη του χρόνου. 
Τα μάτια σου στάζουνε μέλι 
καθώς ακουμπούν 
σε μια θαμμένη 
σκηνή παιδικής ηλικίας 
-Αδελφέ μου του παλιού καιρού, 

με θυμάσαι;

HUNGARIAN RHAPSODY 
For my brother, gone

Bone of the marrow 
distortion racks 
my paling memory

I touch your figure 
your vision, fugitive, 
fades 
with clouds and clouds of years.

Your eyes adrip with honey 
as they rest upon 
a buried 
childhood scene
- Brother of old, 
remember me?

Το προαύλιο νικά 
τον φρικτό θάνατο 
το γιασεμί μυρίζει ελπίδα 
και όπως παίζεις 
σκορπά το βιολί χαρούμενες νότες. 
Μάρμαρα ζεστά χαϊδεύουν 
της εφηβείας τα γυμνά μου δάκτυλα.

Στροβιλίζομαι...
Αντλώ από πηγές ομορφιάς και ρυθμού 
εκλεκτής συγκίνησης ωδή 
ξεδιπλώνει η τσιγγάνα μου καρδιά.

Παίζεις, χορεύω
- θίασος μυστικός 
στου χρόνου το πέρασμα

The courtyard waivers 
dire dearth 
the jasmine smells of hope 
and as you play 
the fiddle strikes 
a joyful note.

The heated tiles 
caress my barefoot teenage toes.

I swirl...
I tap the source 
of rhythm and beauty 
an ode to lofty thrills 
my gipsy heart unfolds.
I dance, you play 
- a secret troupe 
across the lands of Time
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διανύει σχέσεις, δεσμούς αγάπης 
σφυρηλατημένους από άπειρες ζωές.

Καταιγίδα από φως 
εφορμά στην αυλή, 
ο χορός, το βιολί, 
εγώ κι εσύ.
Πιτσικάτα, ανοικτές δοξαριές, 
τρυφερή αγάπη, στοργή, 
οδύνες
παλμοί αναζητήσεων, 
περιπλανήσεις μουδιασμένου πόνου, 
παλιών οικογενειακών στιγμών.

traversing bonds and ties of love 
anvilled by countless lives.

The storming light 
assails the yard, 
the dance, the fiddle, 
you and me.
Pizzicati, open bows, 
tender love, affection, 
all the pangs 
and all the throbs of roaming search, 
of numbing pain, 
of family moments gone by.

Αδελφέ μου χρόνων παλιών 
καθώς τη μελωδία σου τελειώνεις 
και όπως υποκλίνομαι στην έξοδο 
από της μνήμης την αυλή 
και τις ζεστές της πλάκες 
έξω απ’ το λαμπρό Μεσανατολίτικο φως, 
σκούπισε την υγρασία από τα μάτια σου. 
Θα βρεθούμε ξανά 
σε είκοσι, πενήντα, 
σε χρόνια εκατό 
ξανά σαν οικογένεια 
θίασος μυστικός 
σ’ αδελφικό δεσμό 
της ζωής τον τροχό να κυλήσουμε 
να χορέψουμε, να παίξουμε ξανά 
μιαν ακόμα μελωδία, 
τσιγγάνικη ραψωδία

στου Χρόνου το άπειρο.

Brother of old
as you complete your tune 
and as I bow my exit out 
from memory’s yard 
from heated tiles 
from out of dazzling 
Mid-Eastern light, 
wipe the moisture from your eyes. 
We’ 11 meet anew 
in twenty, fifty, 
a hundred years 
as kin again 
a secret troupe 
in cherished bond 
to roll this wheel of life 
to dance, to play again 
one more tune, 
a gipsy rhapsody 
in endless Time.
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Πέταξέ το PUT IT OUT

Ευγενική καρδιά 
δάκτυλα ωχρά 
κηλιδωμένα νεανικά αστέρια.

Την τύχη 
άριστη υγεία συνοδεύει 
όταν μόνο 
έγνοια τρυφερή 
δέρματος και οστών 
έργο είναι ζωής.

Τώρα 
τα διόδια αυξάνουν
-στη νιοστή ο καρκίνος του πνεύμονα.

Αδέξια μυαλά, 
άστατες σκέψεις 
-εδώ ή εκεί; 
μάτι του κυκλώνα!
-τι να πω...
- τι να κάνω... 
σταματώ ή καπνίζω;
- ζω ή πεθαίνω;
ναι ή όχι; 
πάνω; κάτω;
- μισώ ή αγαπώ τη ζωή;

Τρεμάμενα χέρια 
ευγενικά, αγροίκα 
μυαλά που στάζουν δισταγμό 
νεύματα θολά του καπνού.

Ο Humpty καθόταν

Gentle heart, 
pale fingers 
stained young stars.

Fortune goes 
with perfect health 
only when 
tender care 
of skin and bones 
becomes 
a lifelong task.

Now 
the toll goes up 
- umpteenth cancer-lung.

Fumbling minds, 
shaky thoughts 
- here or there? 
eye of the cyclone! 
- what to say... 
-what to do... 
quit or smoke? 
- live or die? 
- yes or no? 
- up? below? 
- love or hate of life?...

Trembling hands 
gentle, harsh 
brains that drip indecision 
...smoky nods.

Humpty sat
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σε τοίχους υγείας 
αλλα δεν ήξερε ποτέ 
πως το αναμμένο σπίρτο 
την ισορροπία του θ’ ανέτρεπε 
προκαλώντας την πτώση του εκκωφαντική.

Κι όλοι του βασιλιά οι γιατροί 
κι όλα τα φάρμακά του 
δεν θα θεράπευαν ποτέ ξανα 
τον δύστυχο τον Humpty.

Γι’ αυτό και πέταξε το εσύ.
Μην καταπίνεις φλόγες.
Δεν είσαι παρά σάρκα και αίμα 
ολόκληρος πέρα ώς πέρα.
Γι’αυτό και τώρα κι αύριο 
σβήσε το πέταξέ το, 
σ’εκλιπαρώ!

on walls of health 
but never knew 
the lighting match 
could so upset his balance 
and bring about his fall 
with such a bump.

And all the king’s doctors 
and all the king’s drugs 
could not again heal 
poor Humpty, alas.

So, put it out.
You can’t swallow flames. 
You are but flesh and blood 
all through and through 
So now and in the future, 
do put it out
I beg you, put it out!
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Ζώνες Φωτός LIGHT ZONES

Η αυγή

Απλώνω το χέρι...
Νιώθω τον πλανήτη να πλημμυρίζει ζωή 
μετά από βαθειά απύθμενη νύχτα, 
μετά από δίνη πηγαδιών.
Μπορώ να εισπνεύσω 
το πρωινό μουρμουρητό 
τρυγονιών 
μεταναστευτικών χελιδονιών που σκίζουνε 
το φως που σκάει 
με ύμνους αγάπης.

Το σαλιγκάρι, η σαύρα και το φίδι 
διασχίζουν υγρά μονοπάτια της αυγής 
ελικοειδώς 
με το ρίγος μιας νέας ημέρας.

Το σαλιγκάρι, τις πατούσες του προβάλλει 
ο τίγρης χασμουριέται 
-δυσοίωνη απειλή 
στη μικρότερη δύναμη.
Το αγρινό ανασκιρτά 
τα δέντρα τινάζουν 
τη νοτιά και την πάχνη, 
το γιασεμί χαμογελά 
και ανασαίνει 
παρθενικής αγάπης νότες. 
Στριφογυρνά η υδρόγειος 
-ακόμη μια μέρα.

Μια νύχτα ακόμη φεύγει 
κι αποκαλύπτει η αυγή 
μιαν ακόμη κι άλλη μια 
ζώνη φωτός.

The dawn

I stretch a hand...
I feel the planet surge back to life, 
from deep unfathomed night, 
from swirling pits.
I can inhale 

j the morning hum
of turtle-doves 
immigrant swallows rending 
the bursting light 
with hymns of love.

►

The snail, the lizard and the snake 
criss-cross along the humid paths of dawn 
with yet another day’s thrill.

The snail, stretches out his paws 
the tiger yawns 
- ominous threat 
to slighter might.
The moufflon jumps, 
the trees shake 
their dross and dew, 
the jasmine smiles 
and breathes out 
notes of virgin love. 
The globe spins 
another day.

Another night is gone 
the dawn reveals 
another and yet another 
zone of light.
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Επιπλέω πάνω από τη σφαίρα 
καθώς οι λωρίδες προχωρούν 
στη ζωή απ’ τον θάνατο. 
Περιδινούμαι στον ήλιο, 
αξονικά παράλληλη 
με παλίρροιες και στροφές. 
Νιώθω τη φλόγα των πυρσών 
συντρέχω να κινείται το φως 
κι όπως γλιστρώ 
ζώνη με ζώνη 

κι από αυγή σε αυγή 
από Βορρά σε Νότο 
κι απ’ την Ανατολή πίσω στη Δύση 
και καθώς βλέπω 
τη λιακάδα να γλιστρά 
από τη γη στη θάλασσα 
κι απ’ τον ωκεανό στη λίμνη, 
στο σπίτι, στην τέντα, 
στον κάμπο στον αγρό...

Ανεβαίνω κι όλο ανεβαίνω 
σε κορυφές που δεν ξανάνοιωσα 
που δεν αντίκρισα ποτέ.
Αγγίζω τον ήλιο, 
σμίγω κομμάτι γίνομαι, 
ένα με το φως που μεταλάσσεται. 
Αναδύομαι λυτρωμένη,
Βεβαιωμένη σ’ όλες τις μυστικές μου κατακτήσεις, 
-ο ήλιος
-η αυγή
-το φως 
σπάζουν για πάντα τη νύκτα 
γύρω από τη σφαίρα ολόκληρη 
με τάξη, με σειρά
-στ’ αλήθεια μόνο Χρόνο θέλουμε.

I float above the sphere 
as patches move 
from death to life. I 
spin around the sun, 

co-axially 
with turns and tides.
I feel the torches’ flame 
I help to move the light 
and as I slide 
from zone to zone 
from dawn to dawn 
from North to South 
and back to West from East 
and as I see 
the sunshine glide 
from land to sea 
ocean to lake 
the home, the tent, 
the field, the plain...

I rise and rise 
to peaks never before 
felt or seen.
I touch the sun,
I merge, a part of shifting light. 
I rise redeemed, 
confirmed in all my secret grasp. 
- the sun 
- the dawn 
- the light 
forever breaks the night 
around, across the total globe 
in all good turn;
- all we really need is Time.
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Οδύνη Grief

Ωστόσο... συλλογιέμαι 
καθώς το ηλιοφώς 
συλλαβίζει παραμύθι 
θαλπωρής, 
ο δύσμορφος πόνος 
χωρίς κάθαρση στο φως της αυγής 
ολόγυρα στη σφαίρα 
μού καταπίνει τη χαρά 
και σκάβει τη μυστική μου κατάκτηση 
τύχης και χρόνου.

Ασθμαίνω...Ένα παραπέτασμα 
από πόνο και θάνατο 
-κάτω-και-έξω, 
άσκοπα λείψανα 
αφανισμένη ζωή 

από μικρόβια, αρρώστια, πείνα, ανάγκη 
μόνη, κουρασμένη 
σχήματα οικτρά 
στα πεδία της καιόμενης πόλης, 
άστεγα ναυάγια.
Παιδιά που πεθαίνουν, νεκρά’ 
μητέρες πληγωμένες, αλλόφρονες 
πατέρες που βογκούν.
Θρήνος του άντρα για την αγάπη της γυναίκας 
για το γένος, γι’ απογόνους, για την αγάπη της ζωής· 
η αυγή, το φως 
δεν φανερώνουν παρά θάνατο πληγή, 

πείνα, 
ξοδεμένη σάρκα 
-ουρλιάζω από θυμό 
«Προς τι, το φως;».
Γιατί, τότε βάζουμε τέλος στη Νύκτα;

But still... I ponder...
As the sunlight 
spells a tale 
of warmth, 
the ugly pain 
unpurged by dawning light 
around the globe 
engulfs my joy 
and undermines my secret grasp 
of time and tide.

I gasp... An ugly tapestry 
of death and pain 
- down-and-outs, 
aimless relics 
with life undone 
by germs, disease, hunger, need 
forlorn, weary, 
pathetic forms 
across the burning city plains, 
homeless wrecks; 
children dying, dead; 
mothers, distraught with hurt; 
fathers moaning;
a man’s wail for a woman’s love 
for kin, for progeny, for love of life; 
the dawn, the light 
reveals but death and hurt, 
hunger, 
wasting flesh.....
-1 roar in anger 
"What for, the light?
Why, then put an end to NIGHT?"
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Η απόκριση The reply

Προχθές
σταμάτησα και μύρισα 
ρόδο τυχαίο 

τριαντάφυλλο που ανθεί 
πάνω απ’ του αδελφού μου τον τάφο 
- θαυμαστή μυρωδιά.

Μια λωρίδα από φως 
το πράσινο, το κόκκινο...
Ένα μονοπάτι από φως κτύπησε τον χρόνο...
...και το μυαλό μου...

Τα λουλούδια μυρίζουν καλύτερα 
λουσμένα στο φως.
Στο σκοτάδι, τα χρώματα, οι οσμές αδρανούν 
- γι’ αυτό στο τέλος της ΝΥΚΤΑΣ 
το ΦΩΣ.

The other day
I stopped and smelt 
a rambling rose 
that grows 
above my brother s grave 
- a wondrous smell.

A patch of light struck 
the green, the red...
A path of light struck through time... 
.. .and through my mind...

Flowers can better smell 
when bathed in light. 
In darkness, odours, colours rest. 
- therefore at the end of NIGHT 
- the LIGHT.
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Ιδιοφυία

Είχε το LQ. ιδιοφυίας. 
Το μυαλό της λένε, 
γαλαξίας από αστέρια, 
ο νους της αναβατόριο 
στους ουρανούς, 
η σκέψη της πυξίδα 
που έδειχνε 
του κόσμου παραμύθια, 
μύθους δόξας, 
καθάρια ποίηση, 
να αιωρείται από τα χέρια της.

Είχε τα μάτια ιδιοφυίας, 
λυπημένα, σπίθες να πετούν, 
γεμάτα με απόμακρη χαρά, 
έτοιμα να κλάψουν να γελάσουν, 
έτοιμη πάντα τον εαυτό της να υπερβεί, 
τον ενδότερο εαυτό της, 
αντίπαλους στη μάχη, 
συν-πλοηγούς ή ένοπλες μαϊμούδες

Καθιστή ή όρθια, 
δρασκελώντας τον δρόμο 
ή τρ έχοντας, 
παίρνοτας ανάσα, 
γονατώντας νικημένη, 
ύφαινε μιαν τελετή, 
ένα θαυμαστό εκκρεμές 
που μετρούσε ένα χορό, 
μιαν έκσταση πυροδοτούσε 
που εμβόλιαζε κι εξάγνιζε 
τον ρόλο της, 
το έργο της,

GENIUS
“Elegy” to discrimination!

She had the I.Q. of a genius. 
Her brain they say, 
a galaxy of stars, 
her mind a ladder 
to the skies, 
her thoughts a compass 
that pointed out 
tales of cosmos, 
legends of glory, 
pure poetry, 
hung from her hands.

She had 
the eyes of a genius, 
sad, sparkling, 
filled with distant fun, 
ready to laugh or cry, 
always ready to surpass herself, 
her inner self, 
fellows in combat, 
Co-pilots or apes-in arms

Sitting or standing, 
striding, 
running, 
pausing for breath, 
kneeling, overcome, 
she spun a ritual, 

a wondrous pendulum 
that measured out a dance, 
triggered a trance 
that immunised and purified 
her play, 
her work,
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το σκεφτικό, αγαπητικό 
πολεμικό της κοίταγμα.

Είχε το ύφος ιδιοφυίας, 
σκορπούσε, καυχησιάρικα φτερά 
ολοένα γύρω της στη χώρα, 
απλά γι’ αστείο.

Καταρρέοντας κι όμως όρθια, 
με χέρια τεντωμένα· 
σκιάχτρα απωθώντας 
ποτέ κρυμμένη 
πίσω από σωριασμένους τοίχους, 
ποτέ ν’ απαγγέλλει 
ξενισμένα παραμύθια 
και ποτέ σε πεφταστέρια να προσεύχεται.

Είχε λένε, το I.Q. ιδιοφυίας

Όμως 
οι χρυσές περγαμηνές της 
όλες γκρίζες 
κι όλες οι χρυσές της συγκινήσεις 
ξοφλημένες, 
οι κλωστές του μύθου της 
σπασμένες, 
απλά και μόνο επειδή 
ΑΝΤΡΑΣ δεν ήτανε.

her thinking, loving 
fighting glance.

She had the bearing of a genius, 
scattering, boastful feathers 
around the land, 
for fun.

Erect, while collapsing 
with outstretched arms; 
rejecting scarecrows 
never hiding 
beneath tumbling walls, 
never reciting 
tales turned sour 
and never praying to falling stars.

She had they say, the I.Q. of a genius...

But still 
her golden parchments 
all turned grey 
and all her golden thrills 
turned stale, 
her spinning yarns collapsed, 
simply because 
SHE 
was not 
a MAN.
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