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Χαιρετισμός της Προέδρου του 
Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας 
Κύπρου

Νεωτερικός, ανήσυχος, χαρισματικός και τολμηρός με τις λέξεις, 
ο ποιητής Τίτος Χριστοφίδης αποτελεί σπάνιο, για την εποχή μας, 
φαινόμενο πνευματικού δημιουργού, που κατόρθωσε με τρόπο 
εντυπωσιακό να αγγίξει τις κορυφές της ελληνικής διανόησης. Με 
τη γραφή του τιμά τη γλώσσα, το ισχυρότερο όργανο δημιουργίας. 
Έχει βαθιά επίγνωση ότι ονομάζοντας ένα πράγμα με μια λέξη βε-
βαιώνουμε την ύπαρξή του. 

Γι’ αυτό και το άρτια δομημένο ποιητικό του έργο, χαίρει λεξιλογι-
κού επιπέδου και πλούσιου λεξιλογίου. Κάθε λέξη είναι ένας ήχος. 
Η ποιητική ομιλία του Χριστοφίδη είναι η μουσική του ανέκφραστου. 
Με τα σχήματα λόγου ο ποιητής εκφράζεται παραστατικά, ζωντανά, 
προσελκύει και τυπώνεται στην ψυχή μας ζωηρά, εντυπωσιακά. Με 
μικροχειρουργική δεξιότητα σφυρηλατεί, μεταξύ λέξεων, σχέσεις 
οι οποίες εν συνεχεία μεταφέρονται ζωηρά, ζωντανά, στο κατώφλι 
της δημιουργικής φαντασίας του αναγνώστη ως ποιητική οπτασία.

Σίσσυ Σιγιουλτζή-Ρουκά
Πρόεδρος Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου
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Κριτικό σημείωμα από τον Πρόεδρο 
της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου

Η θάλασσα έχει δύο όψεις, απ’ τη μια η ρομαντική, απ’ την άλλη 
η ζωοπνίχτρα του πόνου και της απώλειας. Ο Κώστας Μόντης δεν 
μπορεί να πιστέψει ότι η θάλασσα της Κερήνειας, των ωραίων χρό-
νων, έφερε η ίδια τον εισβολέα στην Κύπρο (το 1974). Όμως, ο Τίτος 
Χριστοφίδης δεν σκαλώνει σε παρόμοιους περίεργους θρήνους. H 
νέα ποιητική συλλογή του «Της ταραγμένης θάλασσας το νυφικό» 
(σε έκδοση e-book του ΣΠΕΚ, 2022) μας οδηγεί ως αναγνωστές 
στη φουρτουνιασμένη θάλασσα –μια έννοια για τη ζωή ή μεγάλη 
αξία (Δημοκρατία, Ομόμοια). Μας δείχνει τη μεγάλη φουρτούνα και 
αναζητά τρόπους για να της «αρμώσει» το νυφικό. «Έμεινε γυμνή, 
χωρίς αφράτο νυφικό, νωχελική για άλυτα διλήμματα, ώστε να δεί-
χνει πάντα βολική». Ο βάρβαρος Ξέρξης τη μαστίγωσε σε ξέσπασμα 
οδύνης, εκδίκηση πρωτόγονη με πρόθεση, στρεβλή παρεκτροπή. Ο 
Τίτος θέλει να στρώσει τους ταραγμένους αφρούς, να της βρει ήρε-
μο σχήμα. 

Υπάρχει λύτρωση, βαθιά ανάσα χωρίς υπεκφυγές για κάθε τι επό-
μενο και έτσι ο ποιητής συνεχίζει το σχέδιο. Ωστόσο, ένα τέτοιο όνει-
ρο χρειάζεται προστασία πέρα κι από τον χρόνο. Οι άνθρωποι το 
έφτιαξαν θνητό, φθαρτό, αλλά για τον ποιητή δεν είναι. Στρώνει το 
νυφικό της χωρίς να εμπιστεύεται λέξεις κεντητές, μύθους άγονους 
ή αέρινες μορφές, παρά μόνο το λογικό του ένστικτο. Οι λέξεις που 
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επιλέγει αντίκρισαν τον εαυτό τους και με παρρησία δήλωσαν πα-
ρόν στο ποίημα μόνο για να προσφέρουν προσανατολισμό, για μια 
θάλασσα θάλλουσα.

Βλέπει ένα δικό του νησί στη θάλασσα ο Τίτος. Μια δική του Ιθάκη. 
Το απέναντι νησί, που το ποθεί γιατί μοιάζει με ελπίδα. Για να βρει 
τον φωτεινό εαυτό του πρέπει πρώτα να τον γνωρίσει. Και προσέχει 
να μη βαραίνει ποτέ τη σκέψη του η σκοτεινή ομίχλη, γιατί η θάλασ-
σα θα το χώσει στον πάτο της. Όσο για το αθάνατο όραμα της ειρη-
νικής ζωής, αναμένει τους ανεμούς της να το σπείρουν. 

Όταν η θάλασσα είναι ταραγμένη τη λένε ανθρωποπνίχτρα. Κα-
νένας, εκτός από τον ποιητή, δεν ακούει την πικρή σοφία της, τον 
καημό για γαλήνιο νυφικό. 

Λύνει τα δεσμά της, σαν ακούς τον γνήσιο αυθεντικό της λόγο και 
την πίκρα της. 

Και η νύφη θάλασσα τον καλεί να φορτώνει το πλοίο του με όνει-
ρα, να τ’ αγγίζει τα πιο πολλά, να τα κρατά ξάγρυπνα και να τα φυ-
λάγει στ’ αυλάκια του μυαλού του. Η θάλασσά του η ανύμφευτη, όλο 
του φυσάει και δεν τον αφήνει ν’ ανασάνει.

Ο Τίτος γράφει στίχο όχι εύπεπτο. Τον διαβάζω αργά για να ει-
σέρχομαι στο σύμπαν του. Τελικά αποζημιώνομαι, γιατί μαθαίνω να 
ασκώ αντίσταση στα δόλια, στα δήθεν τετελεσμένα και να υφαίνω 
με κόπο και υπομονή το νυφικό μιας δικής μου θάλασσας ταραγ-
μένης. Η γνώση, η δυσανάγνωστή μας αύρα! Στον Τίτο ταιριάζουν 
αναγνώστες συν-θαλασσοπόροι, κωπηλάτες ανθεκτικοί!

 

Δρ Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδης

Πρόεδρος Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου
Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου 
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Της ταραγμένης θάλασσας 
το νυφικό

Έβλεπε τη θάλασσα ημίγυμνη
με βροντερό κυματισμό
και μη σιδερωμένο αφράτο νυφικό
να ψαχουλεύει της ακτής τον απαθή ερωτισμό.
Ανώριμος αγροίκος ο τρωγλοδύτης βράχος
με την παλάμη ανοιχτή τη μέρα και τη νύχτα
να της μιλά χωρίς σταματημό από ψηλά
με κάθετους συλλαβισμούς κοφτούς και παγερούς
ψάχνει αιώνια ευθυτενή απάντηση
χωρίς βου γα δι πα και πλάγιους ψαλμούς.
Όταν ηρέμησε η θάλασσα ανύμφευτη φαινόταν
γυμνή χωρίς αφράτο νυφικό
νωχελική για άλυτα διλήμματα
ώστε να δείχνει πάντα βολική.
Εδώ είναι το πρόβλημα.
Ο Ίκαρος ατίθασσο παιδί την πίστεψε
με φτερωτούς λιγνούς βηματισμούς
πρωτόμαθε τον πρώιμο αφανισμό
στου άπειρου το κυλιόμενο σκαλί
αντί για στοργική αγκάλη.
Ο Ξέρξης τη μαστίγωνε σε ξέσπασμα οδύνης.
Εκδίκηση πρωτόγονη χωρίς κρυφή την πρόθεση,
φαντάζει μόνο στρεβλή παρεκτροπή σαν αλχημεία
στου ερημίτη την ανύπαρκτη οργή.

15/2/2021



ΤΗΣ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΤΟ ΝΥΦΙΚΟ

13

Βαθιά ανάσα
Κεντήτρα αυτοδίδακτη το δέρμα
πλέκει παράλληλες κυματιστές ρυτίδες
αφώτιστα αυλάκια θερμαίνουν θλίψη βλοσυρή
ανέπαφη από σκαμπανεβάσματα
Άνοιξης Φθινοπώρου
με διπλωμένο το πανί
στην άλλη τη μασχάλη
ενθύμιο της πρώτης περιπλάνησης,
εκεί όπου τα άνθη δεν ευδοκιμούν
μια και το άγονο υπόστρωμα δεν επιτρέπει.
Έχει και όρια η θελκτική ελπίδα,
σοφή η αρμονία ορίζει αμετάκλητα
παιγνίδι χωρίς υποκατάστατο.
Και τώρα ανοιχτόχερα
αφήνουμε στο περιθώριο ανώφελη προσποίηση
μεγέθυνση με κομπασμό
ελάχιστου μα υπαρκτού,
απόκρυψη δήθεν ασήμαντων στιγμών
με σημασία υπέρτερη στο πολλαπλάσιο.
Δεν υπάρχει χώρος για νέο παραλήρημα,
τα λόγια θα προσμετρηθούν με πράξεις.
Είναι γνωστό πως δίνεις
χωρίς την προσμονή να πάρεις
μια και δεν παίρνεις ό,τι δίνεις.
Υπάρχει λύτρωση,
βαθιά ανάσα χωρίς υπεκφυγές
για κάθε τι επόμενο.

22/01/2022
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Αναλογίες αντιθέτων
Η θάλασσα μαγεύει.
Όποιος την έπραξε θα απορεί.
Κανένα μπιχλιμπίδι.
Δεν έχει στάσιμο και απαθές κορμί
το πρόσωπο της ρυτιδώνει μόνο.
Όταν τα πόδια γαργαλούν φύκια ερωτικά
κι αυτή αυθόρμητα με αντανακλαστικά
τα μόρια της σκέψης διεγείρει
σιμά στη διακύμανση ανάμεσα στα θέλω
και στην υπόσχεση για έσχατο φιλί
ως τηρητής της άυπνης εγρήγορσης
δέντρο στη ράχη της ποτέ να μην βλαστήσει.
Κάπου σε κάποιο πάπυρο
γράφτηκε η κατάρα,
κανένας μην αγαπηθεί από αυτήν
κι αυτή μην αγαπήσει πλάσμα
να μην προσφέρει ηδονή
στην απουσία παιδείας μουσικής,
ούτε  βιολί μήτε κρουστά κατέχει
και οι θεοί ο Φλοίσβος οι Κυματισμοί
άσματα μην συνθέτουν για αυτήν.
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Κι όμως μυριάδες θαυμαστές
γκρεμίστηκαν στα σωθικά της
αντίτιμο δεν έχει τέτοια πληρωμή
το κώνειο της αποχαύνωσης μαγεύει τα μυαλά.
Οι εναγκαλισμοί με κύματα
μπορούσαν να είναι σωστικοί
σε μία άλλη σύνθεση αναλογίας υλικών
λιγότερο αλάτι με περισσή συμπόνια.
Τα πάντα είναι θέμα ποσοστών,
αναλογίες αντιθέτων.

23/09/2021
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Το Στόμα

Το πολυεργαλείο
ορίστηκε να συντονίζει
ρυθμό αναπνοής,
τα χείλη ηδονής
την εκφορά του λόγου
ψέμα και οργή
βρισιά με βδελυγμία,
όπως διδάχτηκε στο ύστερα
και πήρε θέση κεντρική
απόμακρη από τη σκέπη
τον έλεγχο του εγκεφάλου.
Μόνο αμήχανο το βλέμμα από πάνω
θα καρτερά κάθε επόμενη βροχή
με αστραπές και τραμουντάνες.

19/01/2022
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Φιλάνθρωπα Πρωτόνια

Με το λουρί στο χέρι
και το σκυλάκι άδετο άτσαλα να προτρέχει,
ο δάσκαλος βαδίζει κάθε απόγευμα
αμέριμνος στην προκυμαία.
Βάζει αυτί στον ήχο των κυμάτων
να διακρίνει μέσα τους φωνές
μπορεί και συλλαβές σε λέξεις κολλημένες.
Σήμερα ξαφνιάστηκε.
Έτσι συχνά συμβαίνει, ό,τι με πάθος προσδοκάς
το ζεις ως φαντασίωση είτε εκπληρώνεται.
Τα κύματα ξεστόμισαν κάτι σαν χρησμό,
το φως η ύλη το νερό ορίζουν τη ζωή.
Σκέφτηκε ο δάσκαλος,
κανόνες φυσικής δεν είναι μόνο
του Αρχιμήδη η αρχή, οι νόμοι της ταχύτητας,
βαρύτητα, υδροδυναμική, το φως που διαθλάται.
Έχεις ποτέ αντιληφθεί ζητιάνους ηλεκτρόνια
φιλάνθρωπα πρωτόνια να κλαίνε
και άπειρα νετρόνια, ουδέτερα, αμέτοχα
να συμβιώνουν στη ντροπή και στο παράξενο,
όλα να περιφέρονται γύρω από πυρήνες
μόνο για ίδιο όφελος;
Μα όταν η θάλασσα ξεστόμιζε αυτά,
με υποψία γνώριζε ότι κανένας δεν την άκουγε.
Η θάλασσα είναι γνωστή ανθρωποπνίκτρα.

11/11/2021
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Σωσίβιο Το Φως

Ταξιδευτής περαστικός το φως
είτε το παίρνεις όλο ή καθόλου,
μάταια ψάχνεις
αλαφιασμένα θρύψαλα να βρείς.
Οι περισσότεροι θα ζήσουν χρόνους
με ύστατη κρυφή ελπίδα την πλήρη ανακύκλωση.
Μόνο το φως θα μείνει άθικτο
εχέγγυο αιωνιότητας στο χώρο
μη συμβατό με προδιαγραφές της κυκλικής ζωής·
δεν συντηρείται σε κατάψυξη
για να βιώνει δεύτερη.
Με τη γνωστή ευθύτητα ροής
χωρίς παραστρατήματα
αγκύλωση και τεχνικές στρεβλώσεις
θα επιμένει στην άμεση διασπορά.
Ήδη πολλοί προληπτικά το κατατάσσουν
ως ρυπογόνο περιβάλλοντος εν αναμονή.
Ευθύνη βέβαια βαραίνει και το ίδιο
γιατί προτίμησε ν’ αθετήσει
λαμπρές παμπάλαιές του υποσχέσεις ,
να εφοορμά σαν νυχτοβάτης
και να ερεθίζει ποιητές στο κούτελο,
να ξυπνά τις αδιάφορες σελίδες γνώσης
με προδιάθεση ενδογενούς δυναμικής ανάφλεξης.
Προτίμησε να γυροφέρνει στα βότσαλα, στις ρεματιές,
παίζει κρυφτό σε χαραμάδες φυλλωσιές,
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χαρίζει λυρικές ανταύγειες, χορεύει με πουλιά
που όλο σιγοτραγουδούν
με άκρατη αφέλεια σιμά στους σταλακτίτες.
Όμως δεν έπαψαν σε άλλους τόπους
νοήμονες να το προσμένουν ως ύψιστη θεότητα,
αμόλυντο σωσίβιο για έξοδο απ’ το τέλμα.

16/01/2022
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Συναίσθημα Και Λογική

Βρεθήκαμε σχεδόν γυμνοί
εκείνο το σκληρό μεσοδιάστημα
όπου αδέξιο μαχαίρι τεμάχισε τον χρόνο
σε πρώτο δεύτερο και τρίτο γύρο
αμφίρροπου αγώνα ιστορίας.
Λίγο πριχού το σκότος
διαγράψει το φυσικό μειδίαμα,
πέπλο βροντερής ομίχλης,
αυτιά και μάτια αποκρύψει
μην αγναντεύουν φως
να μην γροικούν του απερίγραπτου την ιαχή
στο άφωτο παντέρημο δωμάτιο
παραθυρόφυλλα λυπητερής αμάθειας
ερμητικά ως ηττημένα εγκλωβίζουν
συναίσθημα και λογική
στην σκοτεινιά ένα το άλλο μηδενίζει.
Θα σε κρατώ επιμονή από το χαλινάρι
ισόρροπο να ψάχνεις τον χρησμό
συναίσθημα ισόποσο με λογική στο ζύγι
ο άνεμος του αναπόφευκτου
μην έρθει και σε πάρει.

05/01/2022
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Έρημες Φωνές

Λεύκα ψιλόλιγνη τα χέρια ανεμίζει
γδέρνει πληγές στο τρύπιο μας
περίβλημα στον ουρανό
σε απογείωση ρυθμού,
γρονθοκοπά σιωπηρά αιθέρες
τον ήλιο τεμαχίζει μικρά μικρούτσικα κομμάτια.
Ένα σε κάθε δάχτυλο αιματηρό μυστήριο
του αρραβώνα δαχτυλίδι με ριζικό ειρήνης
στα στέφανα πορεύεται
ζωσμένη την ελπίδα για έξοδο σε δρόμους
με οξυκόρυφους σκοπούς όχι συμφοριασμένους .
Ορθόφρονα τα χέρια φορτώθηκαν
αρχέγονη κυτταρική τη μνήμη
σε γραμμική συνέχεια εγκέφαλου.
Όταν ξυπνά ερεθισμούς περιγραφές μη ορατές
τα μπροστινά πρωτόγονα της μέλη
σηκώνονται ψηλά σε άπειρη εγρήγορση
τους χορωδούς να οδηγούν
μέσα στον σπόρο της ζωής
σκάφος να πλέει με περίσκεψη
στο πιο ψηλό κατάρτι του ονείρου.
Κι εσύ χοράρχη φεύγεις τώρα
αφήνεις έρημες φωνές χωρίς συγχρονισμό.

(Αφιερωμένο στην πρόωρα χαμένη Μαέστρο της Δικοινοτικής Χορωδίας  
·Λένα Μελανίδου )
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Η Καλοκάγαθη γριά Στετέ 1

Στο βάθος ξεβουτά, δεν αναδύεται,
μικρό τεμαχισμένο μέρος φεγγαριού.
Στάζει βρεγμένο χρώμα κόκκινο
αιμάτινο βαθύ κεραμιδί.
Όλο το άλλο κούρνιαζε ακίνητο, αμίλητο, ψυχρό.
Αγκάθινος ο οιωνός.
Όμως αυτός δεν τρόμαξε στο θέαμα.
Μόνο θυμήθηκε την καλοκάγαθη γριά στετέ¹.
να του ευφραίνει τα αυτιά την ώρα που τον τάιζε γλυκό
με ύφος πειστικό και γερό-λογοπαίγνια.
Συνήθιζε με το ‘να χέρι να κρατά την άκρη
τής κατάσαρκα ζωσμένης στο κεφάλι
κατάμαυρης κουρούκλας²,
απόδειξη τιμής, σεμνότητας, αλήθειας, κατά τα ειωθότα.
Πασπάτευε και σκούπιζε μ’ αυτήν το μέτωπο, τον ίδρωτα,
το δάκρυ, του τόπου την ανάκατη με πόνο βλαμμένη ιστορία.
Τον φρονημάτιζε μικρό με κάκιστους χολλούς3

με ατέλειωτα μονόδρομα φανταστικά μυθεύματα
στις ζοφερές πλαγιές του φόβου.
Εκεί όπου αχτίδα φως δεν πρόφθασε μηδέποτε
να λιπανθεί, ούτε ποτέ να λάμψει.
«Άγνωστοι» ξέσκισαν το φως, έλεγε
κι έτσι πίστευε η καλοκάγαθη γριά στετέ.
Του μίλαγε  γι’ αμόλυντους και μολυσμένους
σε μια παράδιπλη συμπόρευση με τους στιγματισμένους.
Τον έπαιρνε εκεί όπου οι άγκαθοι μοιρολογούν
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όχι μόνο το χθες μα και το αύριο.
Εκείνο που δεν έφθασε ακόμη
και σίγουρα θα έρθει αλλά με συνταγές του χθες
πανέτοιμο κι αυτό να μοιρολογηθεί.
Του χάιδευε τα μάτια και του ’λεγε
να είσαι πάντα νούσιμος⁴.
Γιατί, ο νούσιμος γλυκαίνει το μυαλό,
με της καρδιάς τους κραδασμούς, τη ζεστασιά του ήλιου.
Σωπαίνει στην οχλοβοή,
με την ανατριχίλα των καιρών συνομιλεί
δε χάνεται μέσα στα διλήμματα,
μα λύνει αινίγματα ευπρέπειας.

Γλωσσάρι για λέξεις σε κυπριακό ιδίωμα

1. στετέ: γιαγιά
2. κουρούκλα: μαύρο πέπλο κεφαλής

3. χολλός: φάντασμα
4. νουσιμος: μυαλωμένος, με νου
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Προθάλαμος Ονείρου

Τον φώναζε με το μικρό του όνομα,
υπέθετε πραγματικό
Πανσέληνε, ε, ε, Πανσέληνε , ε, ε
πρωί κι απόγευμα για χρόνια τώρα
μέχρι που έφθασε το βράδυ της ζωής
και δεν τον ξαναφώναξε.
Ομότεχνοι και γείτονες, φίλοι και συγγενείς,
αναρωτήθηκαν ποιος είναι ο Πανσέληνος
και τι θα είθελε ο ποιητής να του πει
όταν ακόμη εκείνος βρισκόταν στη ζωή.
Μέχρι που έφθασε από τα ξένα
ο γιός του παντοπώλη
με τις περίλαμπρες σπουδές Αρχιτεκτονικής.
Πρότεινε να ανεγείρουν
δωμάτιο μαρμάρινο
στη μνήμη του θανόντα
ταπεινού
μη βραβευμένου
με συστολή
χωρίς παράπλευρες εξάρσεις ποιητή
να συμβαδίζει η άνοια γεροντική
με την αθώα περιπλάνηση
πάνω στην μη ψηλαφητή
και φαντασιακή Πανσέληνο του επί γης
έτσι να βρει γαλήνη.
Λιτός να είναι χώρος
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με τετραγωνική περίσκεψη
για αναστοχασμό
χωρίς λογιστικές αρχές
χρέωσης και πίστωσης πταισμάτων
πρόκριμα του πιθανού μας αύριο
σε χρόνο παρελθόντα.
Για παραχώρηση της άδειας οικοδομής
που δεν εκδόθηκε ακόμη
υπήρξε επαρκής ανάλυση
έστω για παραπλάνηση
με σύντομη αθώα επικεφαλίδα
Προθάλαμος Ονείρου.

13/12/2021
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Χρυσό Ηλιοβασίλεμα

Στο πέρασμα αδίστακτων Χειμώνων
η έρημος όχι τυχαία τη θάλασσα κατάπιε
την εποχή παράφωνης παρεκτροπής.
Τα αηδόνια πλήγωσε ιός
αποκοιμήθηκαν στων πεύκων τις συστάδες
δεσμεύτηκαν μελωδικά μην ενοχλούν.
Οι έπαινοι ηχούν με στόμφο
χρυσόσκονη η άμμος
εφεύρημα το δήθεν αυτονόητο ερώτημα
της θάλασσας ή της ερήμου
με άκυρη προσαρμογή σε άκριτα διλήμματα
οι άνεμοι αρνήθηκαν την όποια διευκρίνηση.
Και το βαρύ απόγευμα
ντυμένος την ημίφωτη περίσκεψη
αποχωρεί ο ήλιος δικαστής για έκδοση
σκληρού πορίσματος των πεπραγμένων.
Ο ποιητής με άστοχη ρομαντική διάθεση
ονόμασε του ήλιου το φευγιό χρυσό ηλιοβασίλεμα.
Νομιμοποίησε την ενοχή με στρεβλωμένη έννοια.

04/12/2021
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Το Δάκρυ

Από μεράκι και χαρά διαβάζουν Οδύσσεια και Ιλιάδα
εκ περιτροπής προτού ο ύπνος τους προλάβει.
Στα τείχη να θρηνεί σπαραχτικά η Εκάβη
ο Κύκλωπας τους ναυαγούς με αγριάδα συναντά.
Τεστοστερόνη ανδρική στις φλέβες σεργιανεί
αμίληχτη τους μυς με θράσος διαφεντεύει
συναίσθηση αγέρωχης επιμονής και μητρική στοργή
διάπλατα χαλκεύουν με πλήμμυρες αντίστοιχα τα οιστρογόνα.
Η συννεφιά οι άνεμοι δεν έχουν νοσηρές στοχεύσεις
ο άστατος καιρός οι καταιγίδες αντέχουν
στις απόκρυφες του πάθους τις προθέσεις
που οδηγεί μόνο τα νεκατώματα μυαλού.
Στις αύλακες του νου μας χαράχτηκε το εκμαγείο
Κυκλώπειο το αποτύπωμα να φυλαχτεί ο τερατώδης βρυχηθμός
αρνητικό κειμήλιο και πρότυπο αποφυγής
ο αδιέξοδος θυμός.
Όμως οι γιγαντόσωμες μορφές μονόφθαλμων Κυκλώπων
δακρύζουν και αυτές στο άκουσμα του θρήνου
όταν τρεμάμενη η Εκάβη ανάβει σπαραγμό
από στοργή. Το δάκρυ σιγορρέει
σηματοδότης πόνου τεράτων και ανθρώπων.

08/12/2021
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Αγγειοπλαστική

Κάθε φορά τον νέο χρόνο γιόρταζαν
με εσωτερική όπως την έλεγαν παρέλαση
γιατί είχε αρχή την άκρη της αυλής
μέχρι την απέναντι γωνιά
με την περιστροφή γύρω στην γέρικη ελιά
και πάλιν πίσω τόσες φορές
όσες οι τελευταίοι δύο αριθμοί του νέου χρόνου
Εφεύρημα οι δύο αριθμοί
εξ ου και η ανάπαυλα στο έτος δυο χιλιάδες.
Κρατούσαν βήμα ρυθμικό, σημαίες
το ‘’έν-δυό’’ ψιθύριζαν χωρίς επίδειξη
με πίστη σιγανά ότι αυτή είναι η μέγιστη γιορτή
μια και μας δείχνει και στην πράξη ότι,
επέζησε ο τόπος ακόμη ένα χρόνο.
Θυμήθηκαν ότι μικρά παιδιά
πλάθανε πήλινα αγγεία με γκρεμούς
και μια γιρλάντα κυκλική στο στόμιο
να περιχαρακώνει ως έμβλημα το βάθος
Ιστορίας στο μάθημα αγγειοπλαστικής.
Και φτάσανε στον χρόνο ο Γιάννης αύριο
να εισαχθεί στην κλινική
για άμεση επέμβαση, του είπαν, αγγειοπλαστικής.

29/09/2021
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Ο Κύκλος Μόνο Τότε Ισορροπεί

Υπάρχει το μουντό ερώτημα
η σύγχυση και απορία
που πηγαίνεις τώρα
και τι αφήνεις πίσω σου;
Στο κατευόδιο του μισεμού
δεν ανεμίζουν πια
μαντήλια αποξένωσης.
Τα φούσκωσε το δάκρυ
τα βάρυνε ένας λυγμός απόγνωσης
και στον προορισμό
ακόμη και οι μίσχοι λουλουδιών υποδοχής
πετάχτηκαν στον κάλαθο του μαρασμού.
Και στο ερώτημα: ποια η πορεία,
αυτή μοιάζει ανόφθαλμη
όμοια πέταγμα χαοτικό
από παρείσαχτο περιφερόμενο πουλί.
Μπορεί όμως να είναι και υπόμνηση
ότι, πορεία δεν είναι μόνο το ταξίδι
με ούρια ή ξεσχισμένα τα πανιά
και κωπηλάτες άχαρους θλιμμένους
μα και η φαντασία, το απρόσμενο
όταν από τις σάρκες του αναπάντεχου
φτιάχνεις τους άλλους κόσμους,
ονειρικούς ακόμη,
με πρότυπο την αρμονία.
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Ο κύκλος τότε μόνο ισορροπεί
όταν ο μισεμός συναπαντά
την άφιξη στον στόχο
και αριθμοί φθόγγοι μελωδικοί
σε εναγκαλισμό εξίσωσης
φτιάχνουν την Ιστορία.

01/10/2021
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Τόπος Χλοερός

Με κόπο δυσανάλογα μεγάλο
έπειθε τον εαυτό του,
ομολογούσε ότι οι πράξεις είναι όνειρο,
μια φευγαλέα αίσθηση μη υπαρκτή.
Για διευκρίνιση
η μέθοδος προσέγγισης
όλα επί τάπητος,
ουδέποτε απέδωσε όσα η Άνοιξη ανέμενε.
Ο τάπητας υποδοχής αραχνοΰφαντος
όμως διάτρητος
απέτρεπε καθορισμό
του μέγιστου κοινού μας διαιρέτη
την άστοχη, ψυχρή αβελτηρία,
ελάχιστο κοινό μας πολλαπλάσιο.
Παρά τον κοπιώδη μόχθο
ο τόπος ο χλοερός δεν ανευρέθη
ώστε να εξαχθεί συμπέρασμα
δια της εις άτοπον απαγωγής του παραλόγου.

* αβελτηρία = στερητικό α + βέλτερος αυτός που δεν μπορεί να βελτιωθεί
Συνώνυμα: απερισκεψία, ανοησία, αφροσύνη

25/10/2021
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Οι Ζευγολάτες
Στην όχθη καθιστός παρατηρεί
ασπριδερή και άχαρη με νόημα παραλλαγής
την άγονη αλμύρα
της Αλυκής της Ορφανής
όπου λιπόσαρκα τα φοινικόπτερα
με πόδια μακριά σε χρώμα ροζ
το ήμισυ του ύψους επιπλέει
ανυστερόβουλα θυμίζουν ζευγολάτες.
Σκληρό το ράμφος τους βυθίζουν
μες στην άλμη να συλλάβουν γαρίδες
το σέρνουν όμοια υνί για όργωμα
του εύφορου μυαλού της λίμνης
με άσβεστη την άϋλη παραδοξότητα
μπορεί και να καρπίσει.
Πιστοί μαντατοφόροι έγνοιας,
έρχονται και φεύγουν φλαμίνγκο της φωτιάς
προτού αναδιπλώσουν φιλόξενες οι αλυκές
αλάτινο σεντόνι άσπρο
να ερεθίζει τις πληγές
κοντόφθαλμη την όραση να τσούζει.
Υπόδειξη της στείρας εκδοχής
ότι η πάναγνη εκδίκηση στερεί
τη γονιμότητα στη φύση.

* Αλυκή, Ορφανή, Σόρος και Σπίρο οι τέσσερεις μεγάλες αλυκές της Λάρνακας.

13/09/2021
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Ρυθμός Και Αρρυθμία
Ο φυσικός ρυθμός, όσος απέμεινε,
θα παραμείνει αειθαλής
χωρίς ψεγάδι ενεργός.
Ορίζει  την επέλαση κηρύττει οπισθοχώρηση
χλευάζει την απάθεια όταν
κάθε λεπτό σκάνε στα βότσαλα
μια δεκαριά τα κύματα με βράγχια κρυμένα.

Απηύδησε η πανσέληνος,
ποτές δεν αποστάτησε και επιμένει
εις το διηνεκές το σώμα της να παραδίδει
στον ράθυμο ορίζοντα για τη γονιμοποίηση,
μια και το γέλιο δεν χαράσσει τις ρωγμές
στου έρωτα το άδειο απολίθωμα.

Έτσι ζωγράφισαν οι πορθητές
το δίπολο ρυθμός και αρυθμία
αρμονικά η έγνοια να γεννά
της φύσης το αλάνθαστο,
το νούσιμο να μην φυγομαχεί ποτέ
δίχως πυξίδα
γιατί το πρόσκαιρο δεν είναι το σοφό
μονάχα ο κραδασμός του αύριο
της μελωδίας ο φθόγγος.

(Απαγγελία κατά την Παρουσίαση της Ανθολογίας  
ΦΤΕΡΟ ΣΤΟ ΜΕΛΑΝΙ, Λάρνακα, 11/9/2021)
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Τέφρα Και Σπόδος
Και ο αγωγιάτης πήρε το πρωί
στητή κολώνα
στη μόνιμη της πλέον απομόνωση
δεν πρόσεξε πως είναι Δωρική
με υψηλό τον στόχο και όχι ατημέλητη.

Λιγόστεψε το οξυγόνο
αραίωσε το νέκταρ της ζωής
τακ-τακ εσύ στα ζωτικά σημεία.

Και ύστερα η σύναξη
άνεμοι, θύελλες και αστραπές
με λόγο τρανταχτό αρνήθηκαν
τον εξανεμισμό
της τέφρας της σποδού.

Το κέλυφος θα φύγει, είπαν,
θα μείνουν όμως οι χυμοί, η ψίχα,
το ντο ρε μι τα σίδερα να λιώνει
μια και το σταυρωτό κιγκλίδωμα
δεν τα χωράει όλα να περάσουν.

Και τι θα γίνει η σποδός η τέφρα,
το ασύλληπτο;
ρωτάει το κυκλάμινο του βράχου τη σχισμάδα.

* Ο στίχος γράφτηκε με το άκουσμα του θανάτου του Μίκη Θεοδωράκη.  
Απαγγελία στην Παρουσίαση  της Ανθολογίας ΦΤΕΡΟ ΣΤΟ ΜΕΛΑΝΙ, Λάρνακα, 11/9/2021)
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Εάν...
Σε πολυκύτταρους γενετικούς σχηματισμούς
περίπλοκων συνθέσεων
με χρόνο λήξης άπιαστο,
είμαστε συντεταγμένοι απαξάπαντες
εις το μονόδρομο ταξίδι μιας διαδρομής.
Εάν ανάδοχος μου ήταν ο Σκαρίμπας
παραστεκάμενη του η Δημουλά
και τ’ όνομα στη βάφτιση μου Ανθίας
το γένος Ελυτοκαβάφη με τόπο γέννησης
το λαμπερό χωριό Σικελιανή,
της εύφορης Σεφέρειας κοιλάδας
σιμά στο όρος Καββαδίας
απέναντι από το αψηλό Βαρνάλειο βουνό
γνωστό για τις τραχιές πλαγιές
με δέντρα Ρίτσος, βαθύρριζα πεισματικά,
όσες φορές τα έκοβαν αυτά ξαναβλαστούσαν
και λαμπερό αστείρευτο ποτάμι να κυλά ο Παλαμάς
αγνάντι χώρας άγονης πολύτροπης κατά καιρούς φαρμακερής
του άκληρου παππού Βασίλη με Χιώτισσα στο νου και Ανεράδα
μα και ειδυλλιακή στο ύψος της Γιαλλούρας του Λιπέρτη,
εξ αγχιστείας πρόγονος Καρνέρα
εκεί όπου ο μέγας δρόμος σε περνά
παράπλευρα από Λιασίδη μεσαρκά,
άμα γιορκά ταΐζει και μάνα και παιδκιά
την εποχή που έχουν σύρμα οι κουέλλες.
Εάν ήμουνα αυτός,
δεν θα αναλάμβανα ποτές το άχαρο
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παράλογο στη σύλληψη εγχείρημα,
τη μαύρη γάτα, του Ετγκαρ Άλαν Πόε κατάμαυρο κοράκι,
να ψάχνω άσκοπα να βρω σε σκοτεινό δωμάτιο
γνωρίζοντας μάλιστα κρυφά
και εμπιστευτικά από τον Εμπειρίκο
ότι πραγματικά μια τέτοια μαύρη γάτα δεν υπάρχει,
όπως του έδωσε κι εκείνου τον λόγο έτσι να σκεφθεί
κάποιος απόμακρος Κομφούκιος σοφός.
Η τέχνη, η γνώση, η ποίηση δεν λειτουργούν μόνο σαν ανάχωμα,
αντίβαρο της άγνοιας αλλά και πικρή αποδοχή της ύπαρξης
ανθρώπινου, απρόσιτου, αβάσταχτου μυστήριου.

05/03/2019
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«Είμαι Γιατί Είμαστε»

Λαμπρό αδιάβαστο το γέλιο
μετά το κλικ φωτογραφίας
το νυσταλέο τίναγμα χεριού
ως αποθέωση στο μητρικό
νανούρισμα του βρέφους
και το απόμακρο χιονιού το τρίξιμο
στη μη προσβάσιμη πλευρά βουνού
θα αντηχεί σαν στιγμιαίος θόρυβος
στην περικεφαλαία της σιωπής
υπόβαθρο της ύπαρξης που ψηλαφούμε.
Η σκοτεινιά της σιωπής
αποτελεί μη φυσικό φαινόμενο
ανύπαρκτο ρομαντικό καρύκευμα
μια επινόηση ποιητική
μηδενική και ύστατη υπεκφυγή
ως άρνηση παραδοχής
και δόλια παράκαμψη,
της γρανιτένιας ζωτικής αρχής
σε γλώσσα Ουμπουντού.
Είμαι γιατί είμαστε.
Μια και χωρίς πληθυντικό
κανένας δεν επέζησε ποτέ.

* ‘Ουμπουντού’ στον πολιτισμό των Ξόζα σημαίνει: «Είμαι, επειδή είμαστε».

24/08/2021
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Χλομό Ημιθανές Φεγγάρι
Αυτό που έρχεται τα βράδια
πάντα στην ώρα του για να το βλέπουν όλοι
μια ζωγραφιά χλωμή, ημιθανής
στα πρόθυρα αποδοχής
μιας προδομένης θλίψης στρατιώτης
πιστεύεις πως είναι το φεγγάρι.
Δεν είναι στην πραγματικότητα
παρά μια ερμηνεία
ασήμαντη σε όγκο στην αρχή
με φλύαρες παρεκτροπές
που όλο γεμίζει στη συνέχεια.
Θέλει να βγαίνει πάντα πρώτο στη σκηνή
σε ώρες της ανάπαυσης του ήλιου
μέχρι να πείσει οριζόντια τα άνθη
με κάθετη επιμονή
πως δεν υπάρχει, ουδέποτε υπήρξε
και δεν μπορεί να υπάρξει
λαμπρή ηλιοφάνεια.
Κι εσύ, με άνυδρες επιλογές
στον υπολογιστή εγκρίνεις είτε αγνοείς
με ένα Μου Αρέσει έστω με μια Καρδούλα
ως επιδόρπιο,
χωρίς κανένα γεύμα βαθυστόχαστο
να έχει προϋπάρξει
εκστασιάζεσαι ως λάτρης
της ποίησης των φεγγαριών.

16/07/2021
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Αυτοί Θα Γράψουν Ιστορία

Και πως να τρέχω ήλιε
να σε προφτάσω δεν μπορώ
σπασμένο το δοξάρι
και βιολιστής ο αετός
με λαβωμένη τη φτερούγα
αιώνες μύρια χρόνια τώρα
δήθεν νικάει το στρεβλό.
Ακούραστη η δίψα της πορείας
και πως να τρέχω ήλιε
να σε προφτάσω δεν μπορώ,
το σύννεφο, ο σχίνος, η μυρτιά,
η βαρυφορτωμένη με τσαμπιά κληματαριά,
και το παιδί της θλίψης
που κλαίει στη γωνιά -
αυτοί θα γράψουν ιστορία.

02/06/2021
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Το Ανορθόγραφο Όμικρον 
Του Κύκλου Σιωπής

Έφυγες,
τηρώντας και το πρόσχημα αποχαιρετισμού
το αζιμούθιο κατεύθυνσης
να το διαπερνούν αγάπης μεγατόνοι
που πήρες στις αποσκευές σου,
κομμάτι από το πολλαπλάσιο
που άφησες κληρονομιά.
Χθες πάλι ένιωσα τα δύο ημικύκλια
πρώτη ευρύχωρη δική σου αγκαλιά
με τη δική μας να αθροίζονται                                                                                
δίχως αρχή και τέλος η κυκλική περίμετρος.
Και παραδίπλα η πανσέληνος                                                                                     
με στίγματα παράδοξα στα μάτια                                                                                  
μοιάζει με δίσκο επιβεβαίωσης, δακρύζει...
Και η ζωή να ζωγραφίζει με άγρυπνη φορά
το Όμικρον της δικής σου Ομορφιάς το άδολο
χαμόγελο βρεγμένο με την πρώτη άχνη πρωϊνού
λένε, υγρό το σύννεφο φυλάσσει την αγάπη.
Και τώρα συντροφιά μας ένας ήλιος καυτερός
επιβεβαίωση του κύκλου
η ανορθόγραφη σου σιΟπή ,
συμπλήρωσε τον κύκλο, μη ψάχνεις το γιατί,
απάντηση δεν έχει ακόμη μετρηθεί,
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συνομιλούμε πια σε άφωνη διάσταση γαλήνης
χωρίς συνάφεια των λέξεων
το εύρημα προσαρμογής η καρδιά με την καρδιά
στη μνήμη μεγαθήρια τα ίχνη
να ξεσηκώνουν των θαυμάτων τις στιγμές.
Σε αποτύπωση το κάλλιστο απρόσμενο
στις Πολυκατοικίες
οι άπειρες μελωδικές συνάξεις χορωδίας,
μας έχουν λείψει οι βαρύτονοι,
τα σήμαντρα οι καμπάνες οι φωνές.
Ξεχάστηκα εκείνο το απόγευμα να σου το πω,
γελούσαμε, με τις δικές μας ζαβολιές, το φύλαξα
θα βρω στο χρόνο ευκαιρία
στην άλλη μας συνάντηση να σου το ξαναπώ.

* Αποχαιρετισμός στην αξιολάτρευτη μας αδελφή 
Νατάσα Βασιλειάδου που μας έφυγε για το ταξίδι χωρίς επιστροφή 

σήμερα το πρωί 1/7/2021.

01/07/2021
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Η Ύφανση Των Δρόμων
Χάθηκε στο πέτρινο φαράγγι
η άγουρη μελαχρινή κι αυθόρμητη  Σ(σ)οφία.
Σκληρά τα άδοξα περάσματα των βράχων
δεν φάνηκαν φιλόξενα στην απερισκεψία.
Το μη σοφό οδήγησε στο ρημαγμό.
Την γύρεψαν, ξεψάχνισαν δύσβατα μονοπάτια
από τον φόβο λούφαξαν βοσκότοποι χλωροί
απρόσμενα χωρίς νερό ρυάκια με ματόβρεχτη ροή
κλαίνε μουσικά χαμένες προσδοκίες
στα πεδινά κάποιος κρυφά τα δίδαξε
την άριστη εναλλαγή
του τόνου της χαράς με το λυπητερό.
Αγνάντι στις απρόσιτες κορφές
μετακομίζουν ερπετά εκεί ψηλά
όπου  τον χλευασμό κατασπαράσσουν
ο Αετός, ο Γέρακας, ο  Γύπας.
Μπορεί να πίστεψαν κάποια στιγμή
ότι τη χάραξη και ύφανση των δρόμων
ανέλαβαν οι γόνιμοι σεμνοί μεταξοσκώληκες
δεξιοτέχνες υφαντές με νήματα του ήλιου.
Ο αριθμός των ήλιων ελλειπής.
Απρόσιτος ο καταμερισμός
ένας σε κάθε μια καρδιά ξεχωριστά
μια και ο ήλιος για πάντα είναι ένας,
έτσι φυτεύτηκαν κομμάτια άπειρα ενός μοναδικού
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ώστε για όλους να αρκεί.
Απούσα τώρα  η Σ(σ)οφία
υφάντρα πρώτη έδειχνε
πως έπρεπε με θέρμη ζεστασιάς
ήλιος να λάμπει ένας
ολόϊδιος σε κάθε μια καρδιά
γεμάτος και ολόσωστος
ωσάν να είναι σε αριθμούς οι ήλιοι μιλιούνια.

20/06/2021
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Λοξή Αλληγορία

Κατέχουν και φωνή τα δέντρα
διστάζουν όμως να μιλούν
από την ανασφάλεια
ο ήχος να μεταλλαχθεί
και τα φωνήεντα να σκλαβωθούν
από τα σμήνη
άγριων αδέσποτων συμφώνων.
Εκείνη τη μέρα αμέλησαν τη σιωπή
μίλησαν ντόμπρα και στο φως
στον πάνδημο αέρα σε ώρες αποπνικτικές
τον πόνο τους να πουν
τις άσβηστες χαρές κι εκείνον τον άλλον τρίτο
που δεν είναι χαρά μήτε και δακρυσμένη λύπη
μα της ζωής, τη μυστική λοξή αλληγορία.
Να σε στραβώνει ήλιος με λάμψη αιχμηρή
κι εσύ να χαίρεσαι γιατί δεν παύει να ’ναι ήλιος
το σούρουπο όταν βυθίζεται στη λησμονιά
μια ανεξήγητη χαρά να σου τεντώνει το μυαλό
γιατί αυτός δεν χάνεται
και πάλι θα ξανάρθει
αγέρωχος και φωτεινός.

06/05/2021
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Φεγγάρι Δίχως Πανοπλία

Το βράδυ της νεροποντής
σε άβολη περίπτυξη με σκιερούς συλλογισμούς
μετέωρος συνομιλεί με θρύψαλα από το είναι του
στην πολυθρόνα εκσφενδόνισης
και τον αστερισμό απέναντι
να περιφέρεται προκλητικά
με χλιαρό βηματισμό,
άνευ αιτίας να ουρλιάζει.
Τα παρατεταμένα όταν και εάν
του έφεραν τη δυσπιστία
απ’ το μπαλκόνι να κοιτά ανύπαρκτο τον ήλιο
παρά την άγρυπνη διάθεση να τον αφομοιώσει
μία μπουκιά εντός του όπως ένα κεράσι κόκκινο.
Και τότε άκουσε το παρακείμενο
καχύποπτο φεγγάρι
χωρίς καμία πανοπλία
να ερωτά όχι ανέντιμα.
Εσείς ποιoς είσαστε:
Ηλιόσπορος
Ηλίανθος
Ηλιάτορας
ή μήπως
Ήλιοκτόνος.

10/11/2020
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Γυρίσοντα1 Μέρα

Φθάσαμε αμίλητοι
και τούτη τη φορά
στις πρωινές σειρήνες του Ιούλη.²
Μονόθρηνος ο ήχος
σουβλίζει τη μισή καρδιά
να ψάχνει
όσα απέμειναν μικροοστά ταφής
υπόλοιπα πατρίδας και ντροπής...

Τα ερπετά, τα πετούμενα και τ’ άγρια θηρία
συνήθισαν με τον καιρό στον ήχο της σειρήνας²
κάποια το χαίρονται, θυμίζει νιάτα, ουρλιαχτά,
μια μουσική είναι κι αυτή
άσ’ την να παίζει ρυθμικά θα ξεχαστεί
δεν μας χρωστά, δεν της χρωστούμε
και η ζωή όπως τη χτίσαμε αλλήθωρη
δεν απαιτεί χρέος από κανένα.
Και ο κουφός της γειτονιάς
δεν άκουγε ποτέ τους συριγμούς,
του εξηγούν με νόημα και δεν κατανοεί.

Μόνο το χώμα όλο και ξυπνά,
ρωτά,
εγώ τι έφταιξα
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έχω πνιγεί στο αίμα,
προδόθηκα και παραδόθηκα
κι οι μουσικές σας σήμερα ίδιες, ανώφελες,
οι δάσκαλοι ορίζουν πως έγινε πλέον το κακό,
εν γυρισόντα μέρα.

15/07/2020

1. Εν γυρισόντα χρόνο (σε κυπριακό ιδίωμα) : στον επόμενο χρόνο που γυρίζει
2. Κατά την Τουρκική εισβολή (21 Ιουλίου) ηχούσαν οι σειρήνες
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Κραυγή Ειρήνης
Στην άγρια της θάλασσας θολούρα                                                                    
οι κορδωτοί γρανίτες ιστορίας
δεν αντιμάχονται τη συντροφιά
με βράχους λιγνόκορμα βουνά·                                                                     
αναίμακτα σμιλεύουν αιώνια συνύπαρξη.                                                             
Από καιρό βρήκαν θεότητα                                                                                                                       
μια πεταλούδα άπτερη                                                                                               
να μην τιμά, να μην ευλογεί                                                                                       
κανένα όπλο ιερό, τον πόλεμο                                                                               
της νίκης ή της ήττας...
Όλβιοι αγάπησαν το χλωροπράσινο της γης
χωρίς μετατροπή αγκάλης σε φονικό κλοιό.
Εισάκουσαν την άναρθρη κραυγή ειρή-
νης πως κάθε αντίθετο θα φέρει τον χαμό.                                                                      
Τους μάγεψε η έννοια της κυκλικής ζωής,
βρέθηκε όμως ύπουλα και η οδός δια-
φυγής ίσως ποιητικά ειρήνη να υμνείς                                                                           
χωρίς να τη στοχεύεις
έστω και αν το νεογέννητο                                                                                     
προσφέρει το υπόδειγμα.                                                                                                                        
Αναγνωρίζει την τροφό,                                                                                               
στο στόμα προσαρμόζει                                                                                        
της μάνας το βυζί χωρίς εκπαίδευση.                                                                                                           
Τροφός και νεογέννητο                                                                                      
συνομιλούν σιωπηλά στον εναγκαλισμό                                                                     
με βλέμμα οξυδέρκειας,                                                                                                                               
αναπετούν το όραμα ειρηνικής ζωής                                                                       
κι αθάνατο οι άνεμοι το σπέρνουν.

17/01/2021
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Ατέρμονη Λιτανεία
Χρόνια τώρα
το ξύλινο ομοίωμα της γκαστρωμένης γης
με συντροφιά του αύριο τη μελωδία λιτανεύουν
σκαμμένο με την πέτρα,
τον ύστερο χαλκό,
το σιδερένιο υνί.
Το περιφέρουν σε αφώτιστες γωνιές,
μια και από μόνα τους τα φωτισμένα όρια
χαράσσουν απατηλές διαδρομές
επέτειους ανύπαρκτων θριάμβων
για να ξορκίσουν το κακό
μην ξηρανθεί ο ουρανίσκος απ’ την ανομβρία.
Στη χέρσα γη παράλογες γραμμές στο χώμα
με τερατώδη σκέψη ανέλαβαν
να κηρυχθούν περίκλειστες
οι εύφορες καρδιές όχι με περικάρδιο
αλλά με το πλεγμένο σύρμα αγκαθωτής οδύνης.
Του ήλιου η ανάσα,
της θάλασσας το πικροχάιδεμα,
ο ίδρωτας που σεργιανεί
στις απαλάμες φεγγαριού,
απόψε λούστηκαν σε όνειρα ευοίωνα.

17/11/2020
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Λέξεις Απολιθώματα
Τούτες οι λέξεις περιφέρονται κατακερματισμένες
με εύθραυστη ροή οι συλλαβές μοιάζουν με εκδρομή παρέας
βαμμένες στο χρωματισμό σαρδόνιου χαμόγελου.
Τα σύμφωνα συνθλίβουν γλυκόφωνα φωνήεντα
ασφυκτικός κλοιός ένα σε κάθε τους πλευρό
όχι ως συνοδοί στη ξεγνοιασιά
επιτηρούν την έκταση της λαμπερής τους δράσης
με αιχμηρό ακόντιο τον τονισμό να υπερίπταται
ρομφαία επιλεκτική για έγκαιρη περίσκεψη
συνέτιση την κρίσιμη στιγμή μια και στο ύστερα
δεν θα υπάρχει λόγος.
Ύπτιος νάρκισσος το ύψιλον πήρε τη θέση
φωνητικού βαριεστημένου βήτα στο λεκτικό βαγόνι
οι σκέψεις σε αδράνεια φουντώνουν λέξεις όπως
το πνεύμα, η αυγή, η αύρα και το θαύμα
με γίγαντα εκείνο το μικρούτσικο το Ευ.
Την ταραχή που ξεψυχά και πάλι ηρεμεί
ρεμβάζουν ήλιοι στατικοί
χωρίς κανένα αποτύπωμα
ώστε να μην υπάρχει ορατή η διαταραχή.
Λέξεις απολιθώματα, κοσμητικοί δεινόσαυροι
ιχνογραφούν την άνοια σε δάφνινες κορδέλες
στεφανιαίο σύνδρομο με περιβρογχισμό
από συνήθειο εκφραστικής συμπίεσης.
Μόνο ο λόγος γνήσιος αυθεντικός
ο θυμός κι ο θαυμασμός θα λύσουν τα δεσμά.

01/12/2020
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Η Ρόζα
Είχε ο γείτονας τη Ρόζα την σκυλίτσα
χωρίς λουρί μια ταμπελίτσα μόνο στον λαιμό
ο αριθμός επίσημης καταγραφής,
μας ξύπναγε με γάβγισμα κάθε πρωί,
παρτιτούρα μόνιμη με κέφι και λυγμό,
ανέμισμα ουράς σε σύνθεση μελωδική.
Το γάβγισμα υπόκωφο η προσταγή
μόλις θα φεύγουν τ’ αστέρια
κι ασυννέφιαστα τα κύματα θα λάμπουν·
αυτά από την κίνηση ουδέποτε σαπίζουν
αμφισβητούν το δήθεν δεδομένο
ξαναδροσίζουν με οξυγόνο την καρδιά
μαθαίνουν στα παιδιά το λάθος
την αμετάθετη παράνοια συντρίβουν
πως προδιαγεγραμένη τύχη
τους περιμένει στη ζωή.
Τους φώναζε η Ρόζα
όλα μαζί να σηκωθούν
να νιώσουν τη μοίρα τους κοινή
όπως εκείνη, το σκυλί χωρίς λουρί
να τρέχει στη χωράφα
να διεγείρει το μέσα των γειτόνων
τα φκιόρα¹ να ψηλαφούν ουρανό
χαλύβδινη ασπίδα του ονείρου.
Μεγάλωσαν σε μέγεθος τα κτίσματα
μαζί με τη χωράφα σμίκρυνε
ο τόπος και το εμβαδόν της ζωής
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μας πρόδωσε κι η Ρόζα το σκυλί
με το ανέμισμα ουράς σαν ουρλιαχτό,
επιβραβεύτηκε ο εγκλεισμός με τα λουριά,
οι αριθμοί σαν προδιάθεση του αύριο
μαζεύτηκαν οι συννεφιές στον ουρανό.

1. φκιόρα (fiore) : λουλούδια

10/12/2020
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Το Τελευταίο Δάκρυ Άσιτου 
Παιδιού

Το ταπεινό μαλάκιο ερμητικά κλειστό
παράγει μάργαρο
στα βάθη του θαλασσινού νερού
με άτρωτη διάθεση το στρείδι
από το τελευταίο δάκρυ άσιτου παιδιού
και πεινασμένη η θάλασσα
εις το διηνεκές να το φιλά να το χαϊδεύει
προκάλυψη του άσβεστου καημού.
Από παλιά έχουν γλιστρήσει
του όνειρου ξεφλουδισμένες λέξεις
στο αφιλόξενο οδόστρωμα
ζητούν αγκάλη κέλυφος
αέναο να σφιχτοδένει τρυφερά
το διαυγές της φωτοσύνθεσης
γέλιο στεγνό με ορθοτόμο φαντασία
ατόφιο στιβαρό βηματισμό
μίγμα ασύλληπτου ιριδισμού
με την κατάπνιξη του φόβου
μη περατό στα τοξικά και σκιερά
παράγωγα του νου.
Το όνειρο χρειάζεται περιχαράκωση
πέρα κι από τον χρόνο
οι άνθρωποι το έφτιαξαν θνητό
φθαρτό, μα πράγματι δεν είναι.

14/12/2020
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Το Αίτημα Ακόμη Εκκρεμεί

Γεννήθηκε
την εποχή της αιματοχυσίας
όπου το ίδιο αίμα έβαφε
ομόθρησκο, αλλόθρησκο
ομόδοξο, αλλόδοξο
αυλές και χαρακώματα.
Δεν γνώρισε πατέρα,
εκείνος έφυγε
με εγκεφαλικό από αιμορραγία.
Ανδρώθηκε, στρατεύτηκε,
με αίμα όμικρον χωρίς να έχει ρέζους,
πανδότης περιζήτητος έσωζε ζωές..
Παντρεύτηκε.
Στο δεύτερο παιδί
η μήτρα τοκετού το αίμα δεν τιθάσσευσε,
παρέμεινε ο χήρος με δύο ορφανά.
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Όταν στην πτώση χτύπησε,
χάθηκε γιατί αιμορραγούσε..
Έκτοτε με αίτημα ζητήθηκε
στους δίαυλους της μέσα ύπαρξής μας,
η χλωροφύλλη να κυλά αντί το αίμα
δώρο συνύπαρξης
ζώων, φυτών, ανθρώπων
αναίμακτη ανάμιξη ατίθασσων ορμών
και ως παραλλαγή στο πιάτο της ιστορίας
αντί το αίμα των θνητών στους γιορτασμούς
Του Έπους των Θαυμάτων
να μην απορροφά μα να παράγει                                                                        
το ζωτικό μας οξυγόνο..
Το αίτημα καλόγνωμο ακόμη εκκρεμεί.
Είναι γνωστό ότι, η φύση
στα ανθρώπινα παράλογα
με δισταγμό, αργοπορεί να απαντήσει...

12/07/2021
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Νόμοι Φυσικής

Μαγευτικοί οι νόμοι φυσικής.
Δυο σύννεφα μαζί συνθέτουν στοχασμό
να αιωρείται στους άπλετους αιθέρες
και όταν προσεδάφιση ζητάς
χωρίς υπακοή γεννοβολούν ιδέες
μιμούνται πολύτεκνες μητέρες.
Η έχιδνα αιώνια θα σέρνεται στη γη
και το σκουμπρί θαλασσινό κοπάδι
ωκεανούς οργώνει
δεν ψάχνει την ανάπαυση
όπως εκείνο το γινάτι αριθμών
με ένα ίσο μεταξύ δύο και δύο
μόνο τέσσερα
τα λιονταρίσια πόδια,
όπως το είπαν πρωτομάστορες,
και έκτοτε υπάκουοι όλοι εμείς τηρούμε.
Γιατί ανώμαλη κατάργηση ισοτιμίας δυο πλευρών
σημαίνει χάος και επέλαση ανένδοτων δυνάμεων
αυτόνομης ισχύος που τελικά μας υποτάσσει.

13/06/2021
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Στερνή Καταφυγή

Γεννήθηκες ανύποπτη
με λέξεις κεντητές
την ομορφιά σε στίχους, μύθους, αέρινες μορφές.
Στο μεσοστράτι γνώρισες στραβή τερατουργία
και το μυαλό μεσίστιο να ψάχνει την ουσία.
Αόρατο στο πρόσωπο σακίδιο
γεμίζει έρωτες ανάσες και φιλιά
δεν φταίει το πυρίμαχο γονίδιο
τα περασμένα έρπουν με άφωνη λαλιά.
Και σφύριξε λαθρόβιος αέρας νοσταλγίας
γλιστρά γυμνό στο άδειο προσκεφάλι
το προδομένο σύννεφο χαμένης οπτασίας.
Μην εμπιστεύεστε σε λέξεις κεντητές
μήτε σε μύθους άγονους αέρινες μορφές
το λογικό σου ένστικτο στερνή καταφυγή.

28/07/2020
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Ύστερη Επίγνωση

Γεννήθηκε γυμνός
από στημένες πεποιθήσεις
με αργαλειό του νου ως υφαντή
μοναδική του προίκα πλοηγό
τον σκώληκα, ιππόκαμπο στην παρεγκεφαλίδα...
Στο συνοδό σακκίδιο εξόδου απ’ τη μήτρα
ο χάρτης συνοδός τηρεί τους πάγιους
κανόνες ένστικτου με βάρβαρους
προς ατελεύτητη ανέλπιστη αναμονή.
Αργότερα, μετά τα χάδια καλώς όρισες,
αιώνιος να είσαι,
είτε εσύ είτε η μνήμη σου
του ψέλλισαν το όνομα
πατέρα και παππού για χρήση στα επείγοντα
αυριανών συμβάντων.
Δεν ένοιωσε με άλλους συνομίληκος
καθώς εξάσκησε παρέα με πλακούντα
σαράντα εβδομάδες σκοτεινές
το μάθημα της προσθαφαίρεσης
με αποτέλεσμα να εξοικειωθεί
στην ανορθόδοξη εξίσωση ιδεατού με πίκρα.
Στο ξέφωτο του δίδαξαν το έθιμο του κύματος
να έρχεται με άλαλο και ύπουλο μυστήριο
και να υποχωρεί με επικάλυψη γλυκόλαλο
κυματισμό και φλοίσβο ηδονικό..
Μυήθηκε στο τέλος με την εκδοχή
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ότι, το σώμα παράγει και αντίσωμα
για τέλεια συγκόλληση και πως
μόνο η συνεύρεση αντίσωμα με σώμα
ύψιστο δείγμα πάναγνης συνταύτισης
εγείρει τη μακρόπνοη πεποίθηση με παρρησία
ότι γνωρίζεις τι θέλεις στη ζωή.
Κάποτε όμως, όταν εσύ το θέλεις,
εκείνο μπορεί και να σε αποφεύγει..
Η μνήμη προϋπήρξε της πρώτης εισπνοής
αθέατο προζύμι για ύστερη επίγνωση
ότι τον θρίαμβο της πρώτης νίκης
με σπαραγμό ακολουθεί η πιθανότητα της ήττας
ως μέγα επακόλουθο.

24/11/2020
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Θάλασσα
Κάθε απόγευμα με το λουρί στο χέρι
και το σκυλάκι άδετο, άτσαλα να προτρέχει,
αμέριμνος στην προκυμαία βάδιζε ο δάσκαλος.
Έβαζε αφτί στον ήχο των κυμάτων
να διακρίνει μέσα τους φωνές,
μπορεί και συλλαβές σε λέξεις κολλημένες.
Σήμερα ξαφνιάστηκε.
Έτσι συχνά συμβαίνει, ό,τι με πάθος προσδοκάς
είτε εκπληρώνεται είτε ως φαντασίωση το ζεις.
Τα κύματα ξεστόμισαν κάτι σαν χρησμό,
όπως φυσικοί κανόνες
το φως η ύλη το νερό ορίζουν τη ζωή.
Όμως κανόνες φυσικής δεν είναι μόνο
του Αρχιμήδη η αρχή, οι νόμοι της ταχύτητας,
βαρύτητας, υδροδυναμικής, το φως που διαθλάται.
Έχεις ποτέ αντιληφθεί ζητιάνους ηλεκτρόνια
φιλάνθρωπα πρωτόνια να κλαίνε
και άπειρα νετρόνια, ουδέτερα, αμέτοχα
να συμβιώνουν στη ντροπή
όλα να περιφέρονται γύρω από πυρήνες
μόνο για ίδιο όφελος;
Σκέφτηκε ο δάσκαλος
όταν η θάλασσα ξεστόμιζε αυτά
με υποψία γνώριζε ότι, κανένας δεν την άκουγε.
Θάλασσα είναι αυτή η γνωστή ανθρωποπνίκτρα.

11/11/2021
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Προσανατολισμός
Από διόδους μυστικές και άφωνα μυστήρια
πέφτουν οι λέξεις για το ποίημα,
μοιάζουν αστέρια, μάλλον αστεράκια
της προεφηβικής κοπής
με φωτεινές ανταύγειες στα χείλη
και παιγνιδίζουν και καθηλώνονται στη γη
σε πόλεις γειτονιές περιδιαβάζουν, σε χωριά
με ηλιοφάνεια προχθές πρόσφεραν ανθοδέσμη
στην αποφοίτηση του φοιτητή
που τους κρατούσε μήνες συντροφιά
στις αστρικές δικές τους αϋπνίες,
το κέντησαν κατάλευκο το φόρεμα
νύφης μοναχικής που έχασε πρόωρα μάνα και πατέρα,
θεάθηκαν κρασί να πίνουν αναμάρτητο,
εγείρουν πρόποση ελπίδας στη σύναξη γειτόνων
από αλληλεγγύη για το ξεκλήρισμα των δύο απ’ αυτούς,
δεν δίστασαν να μαρτυρήσουν σε άδικη υπόθεση
σε επίπεδο υψηλής ρητορικής.
Μοιάζει να γαλουχήθηκαν σε προ καθρέφτη εποχή
όταν μόνο η θάλασσα το πέπλο τ’ ουρανού αντανακλούσε.
Η γη ποτέ κατάματα δεν κοίταξε
ως είδωλο το πρόσωπο της,
μόνο κρυφά ανώνυμες οι λέξεις
αντίκριζαν τον εαυτό τους,
πιστές στη φιλαρέσκεια αιώνων
όμως με παρρησία δήλωσαν ότι,
στεγάζονται στο ποίημα μόνο
για να προσφέρουν προσανατολισμό.

07/06/2022
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Προσαρμογή
Κυρίαρχο και επίπεδο το ψεσινό του όνειρο
χωρίς ρωγμές όσο θυμάται νωχελικό και άχρωμο
μέχρι που άξεστος περαστικός του φώναξε :
«Δυσεύρετα τα χρώματα ζωής στυφοί κανόνες τα ορίζουν
οι μυρωδιές ήχοι ασάλευτοι τα τόξα υπνωτίζουν
να συνηθίσεις μέλλει στα μη χρωματιστά
με τον καιρό και το κοινότυπο μουντό
ρηχοί ωκεανοί θ’ αποκτήσουν εκτόπισμα και θέση
το ίδιο όπως εκείνο το απέναντι νησί
μοιάζει ελπίδα
το πεθυμάς το βλέπεις να το αγγίξεις θέλεις
με απλωμένο χέρι μόνο με καθαρό μυαλό,
όμως εξαφανίζεται
όταν η σκοτεινή ομίχλη τη σκέψη σου βαραίνει.
Δοξάρι και βιολί τη μια φορά
κακόηχη εκπέμπουν μουσική,
την άλλη άψογη μελωδική
μια και η έμπνευση στον βιολιστή ανήκει
και όχι στο δοξάρι·
εδώ εδράζεται το νόημα
συναισθηματικής εκπαίδευσης προσαρμογής».
Εκείνος ο περαστικός δεν εμφανίστηκε ξανά·
απομονώθηκε στο σπήλαιο μη ρυθμικών σφυγμών
και γράφει ιστορία μέλλοντος με το μπαστούνι των αιώνων.

27/05/2022
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Αναπαμός
Όσο κι αν τη φαντασία ανασήκωνε
στις μύτες των ποδιών του
δεν μύρισε ποτέ τη θάλασσα μια και γεννήθηκε
στο πίσω μέρος ψηλόκορφου βουνού
με τον ορίζοντα περίκλειστο,
αγόγγυστη η σιγουριά
της άγνοιας το μεγαλείο,
ότι δεν βλέπει, δεν ακούει, δεν γνώρισε
λογίζεται πως δεν υπάρχει
μέχρι που έφηβος την πρωτοείδε ως μυστήριο
πλατιά και αεικίνητη φοράδα
χωρίς την εισπνοή και εκπνοή δρομέα
να αγκαλιάζει και να γλυκοφιλά πλεούμενα σπουδαία.
Με το μικρό του μάτι καθώς τα μέτραγε τεράστια
με μια βαθιά πολύ βαθιά ανάσα χούφτωσε από το κύμα ένα
και τόχωσε με γλύκα στης τσέπης του τον κόλπο
να πλέει μέσα του η θάλασσα και με το πλοίο αγκαλιά
τα όνειρα του να γονιμοποιεί..
Ρωτάς γιατί τα λέω αυτά.
Δεν θα ρωτούσες όμως, αν γνώριζες μονάχα
πως τίποτε δεν τον εμπόδισε μέχρι το πέρας της ζωής
στο πλοίο να φορτώνει όνειρα να τρέχει από πίσω,
πολλά τα έφτανε άλλα τ’ άγγιζε,
τα περισσότερα τα φύλαγε να ξαγρυπνούν
στ’ αυλάκια του μυαλού του,
κι η θάλασσα φοράδα με την ανάσα της
να μην του δίνει αναπαμό.

21/03/2022
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ρου (ΚΟΠ) ως εκπρόσωπος σωματείου ΑΛΚΗ.

Πρόεδρος του Αθλητικού Σωματείου ΑΛΚΗ Λάρνακας 1992-1997.

Στη διάρκεια της προεδρίας του κ. Γιώργου Βασιλείου διορίστηκε μέλος 
του Δ.Σ. του ΡΙΚ.

Με τη δημουργία της Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας ο Δρ. Τί-
τος Χριστοφίδης επελέγη παγκύπρια ως ένα από τα πρώτα τρία μέλη κοινής 
αποδοχής ως ενεργό μέλος του Δ.Σ. της, στα πρώτα τέσσερα χρόνια.

Από την 1η Αυγούστου 2003 διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, επί 
Προεδρίας Τάσσου Παπαδοπούλλου, Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού 
Αθλητισμού για δύο συνεχόμενες τριετείς θητείες.

Με την εκλογή στην προεδρία του κράτους του Δημήτρη Χριστόφια το 
2008 διορίστηκε στη θέση του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω 2008 - 2013.

Το 2016 συμπλήρωσε τον προπτυχιακό κύκλο σπουδών και απέκτησε το 
δίπλωμα Νομικού LLB Honors από το Πανεπιστήμιο UWE BRISTOL. Στη συ-
νέχεια, το 2018 συμπλήρωσε τον μεταπτυχιακό κύκλο σπoυδών και απέκτη-
σε τον τίτλο του Μάστερ στα Νομικά LLM από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Υπερα-
σπίστηκε διατριβή με το Νομικό-Ιατρικό Θέμα «ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (PATENTING) ΤΩΝ ΒΙΟΦΑΡ-
ΜΑΚΩΝ & ΒΙΟΟΜΟΙΩΝ ΤΟΥΣ. ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ».

Για σειρά πολλών χρόνων υπήρξε τακτικός εβδομαδιαίος συνεργάτης της 
καθημερινής εφημερίδας «ΧΑΡΑΥΓΗΣ» διατηρώντας προσωπική στήλη με 
κείμενα γενικότερου πολιτικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. 

Ασχολείται με την ποίηση και έχει εκδώσει τέσσερις ποιητικές συλλο-
γές: «Προσμονή» - 2000, «Ασκαρδαμυκτί» - 2004, «Φύλλο Απορίας» - 2013, 
«Συμμετρικά και Ασύμμετρα» - 2020.

Είναι νυμφευμένος με τη Βέρα Χριστοφίδου και έχουν δύο παιδιά, την 
Έμιλη (Ειδικό Οδοντίατρο Ορθοδοντικό) και το Γιώργο ( Δικηγόρο – Νομικό ) 
και τέσσερα εγγόνια τον Εμίλιο, Μιχάλη, Τωνιούλλα και Τίτο.





Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου | ΣΠΕΚ ιδρύθηκε με Όραμα να στηρίζει και 
να προάγει ευρέως τη λογοτεχνική και καλλιτεχνική δημιουργία σε Ελλάδα, Κύπρο 
και Ομογένεια, αλλά και τις συναφείς επιστήμες (Ελληνική Γλώσσα, Άυλη Κληρο-
νομιά, Ιστορία, Περιβάλλον, Υγεία, Τουρισμός, Μνημεία, Κοινωνιολογία, Φιλοσοφία 
κ.ά.) επιβεβαιώνοντας έτσι την οικουμενικότητα του Ελληνικού Πολιτισμού και τα 
ωφέλιμα οικουμενικά ιδεώδη του. 

Για τον σκοπό αυτό θέτει Αποστολή με σχέδια δράσης, προγράμματα, επιτροπές και 
σύγχρονα μέσα (https://cultural-association.org, Web RadioTV “SOLOMOS”, Ψηφιακή 
Λέσχη Ανάγνωσης Δ.Α.Δ.Α. κ.ά.) στα οποία συμμετέχουν μέλη του ΣΠΕΚ, επιστήμονες, 
άνθρωποι του λόγου και της τέχνης και σύμβουλοι σε 30 περίπου χώρες. Αποστο-
λή του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου είναι να δημιουργεί υποδειγματική 
«Πολιτιστική Ταυτότητα» για αυτογνωσία και πολιτισμική ανάπτυξη των Ελλαδιτών, 
Κυπρίων και Αποδήμων σε Ελλάδα, Κύπρο και διεθνώς. Είναι γι’ αυτό που συνεχώς 
δομεί νέες βιώσιμες, λειτουργικές και αποτελεσματικές υποδομές, διασυνδέσεις, 
σχέδια, προγράμματα και διεθνείς σχέσεις για επίτευξη του οράματος σ’ όλα τα πεδία. 

Οι Στόχοι του ΣΠΕΚ είναι πολλαπλοί και συνεχώς εμπλουτίζονται όπως μεταξύ άλ-
λων, η Πολιτιστική Διπλωματία για «εξαγωγή» σε ξένες χώρες έργων τέχνης και με-
ταφρασμένων λογοτεχνικών και επιστημονικών έργων. Ευγενής στόχος του ΣΠΕΚ 
είναι να ενώσει τους απανταχού ελληνόφωνους λογοτέχνες, καλλιτέχνες και επι-
στήμονες προς κοινούς στόχους, με τα σύγχρονα μέσα του αλλά και με κλασικούς 
τρόπους, όπως εκδόσεις για Ανθολογίες, Λογοτεχνικές σειρές, Περιοδικές / Ψηφια-
κές εκδόσεις, Μελέτες, Εκθέσεις, Συνέδρια, Φεστιβάλ, Ψηφιακό Αναγνωστήριο, ερ-
γοβιογραφικά πορτρέτα, ραδιοτηλεοπτικές συνεντεύξεις, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά 
προγράμματα κ.ά. 

Για μια πλήρη εικόνα του ΣΠΕΚ επισκεφθείτε τον διεθνή ιστότοπο: 

www.cultural-association.org και επικοινωνήστε μαζί μας στο email:  
info@cultural-association.org
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e-book | ΣΠΕΚ

Βλέπει ένα δικό του νησί στη θάλασσα ο Τί-

τος. Μια δική του Ιθάκη. Το απέναντι νησί, 

που το ποθεί γιατί μοιάζει με ελπίδα. Για να 

βρει τον φωτεινό εαυτό του πρέπει πρώτα 

να τον γνωρίσει. Και προσέχει να μη βαραί-

νει ποτέ τη σκέψη του η σκοτεινή ομίχλη, 

γιατί η θάλασσα θα το χώσει στον πάτο της.


