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Foreword

Lefkios Zafiriou (1948-2022) delivered on his duty as an 
intellectual to Literature, History and Memory, as few people in the 
Hellenic world did. His work enhances the identity of his motherland. 
He achieved this through his valuable and meticulous contribution 
with poetry, novels, short stories, essays, study, and research. The 
5 Cyprus state awards, and one from the Academy of Athens (for 
his thorough research on Andreas Kalvos), were fully justified. He 
was a warrior of life and culture, who was never broken by his 
personal problems. Throughout his life he remained a modest, 
serious worker, with a full conscienceness of his intellectual duty.

The Hellenic Cypriot Cultural Association established in 2019 
“Τhe Author’s Award for the Entirety of His Opus”. Since 2019 a 
number of distinguished writers have received awards for their 
undisputable and valuable work. Lefkios was one of the most 
significant candidates contenders for 2022, but unexpectedly he 
passed away. This publication of 20 of his representative poems 
in Greek, English and French, was made to promote world-wide, 
through 2 international languages, Lefkios’s importance as a poet. 
We are happy to be granted the privilege of fulfilling such a mission.

We warmly thank Lefkios’s brother Mr. Totis Zafeiris, for his 
willing support, author Maria Hadjiefstathiou who translated the 
poems into French, author Dr. Joseph S. Josephides (Iosifidis), 
President of the Cyprus Writers’ Union, who translated them into 
English and Dr Andis Panagiotou- Hadjiodysseos for editing the 
english translations.

Sissy Sigioultzi - Rouka
President of the Hellenic Cypriot Cultural Association | HCCA
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Χαιρετισμός

O Λεύκιος Ζαφειρίου (1948-2022) ανταποκρίθηκε όσο λίγοι στον 
Ελληνισμό στο χρέος του ως πνευματικός άνθρωπος απέναντι στη 
Λογοτεχνία, στην Ιστορία και στη Μνήμη. Το έργο του εμπλουτίζει 
την ταυτότητα της πατρίδας του. Το κατόρθωσε με μια βαθιά και 
ποιοτική προσφορά μέσα από την ποίηση, τη νουβέλα, το διήγημα, 
το δοκίμιο, τη μελέτη και την έρευνα. Η βράβευσή του με 5 κρατικά 
βραβεία Κύπρου και με ένα της Ακαδημίας Αθηνών (για τη διεξοδι-
κή έρευνα του στον Ανδρέα Κάλβο) ήταν απόλυτα δίκαια. Μαχητής 
της ζωής και του πολιτισμού, ποτέ δεν τον είχαν λυγίσει οι προσω-
πικές περιπέτειες στη ζωή του. Παρέμενε ένα σεμνός, σοβαρός ερ-
γάτης, με πλήρη συνείδηση του πνευματικού χρέους.

Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου καθιέρωσε το 2019 
το «Βραβείο Λογοτέχνη για το Σύνολο του Έργου του» και από τότε 
έχει βραβεύσει αριθμό προσωπικοτήτων για την αδιαμφησβήτητη 
και ποιοτική τους παραγωγή. Για το έτος 2022 ο Λεύκιος αποτελού-
σε μια από τις σοβαρότατες υποψηφιότητες, πλην όμως έφυγε από 
τη ζωή απροσδόκητα. Το έργο αυτό, με 20 εμβληματικά ποιήματά 
του σε Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά, το δημιουργούμε για να προ-
βάλουμε ευρέως στον κόσμο μέσω των 2 δύο διεθνών γλωσσών 
την αξία του Λεύκιου ως ποιητή. Χαιρόμαστε που αξιωθήκαμε μιας 
τέτοιας αποστολής.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Τότη Ζαφείρη, αδελφό του Λεύκιου,  
για την πρόθυμη στήριξη, τη συγγραφέα Μαρία Χατζιευσταθίου που 
μετέφρασε τα ποιήματα στα Γαλλικά, τον συγγραφέα δρα Ιωσήφ Σ. 
Ιωσηφίδη, Πρόεδρο της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου, που τα με-
τέφρασε στα Αγγλικά και τον δρα Άντη Παναγιώτου για την επιμέ-
λεια μεταφράσεων.

Σίσσυ Σιγιουλτζή-Ρουκά
Πρόεδρος Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου
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Poems selected and translated in English by
Iosif S. Iosifidis 

President of the Cyprus Writers’ Union (CWU)
Vice President of the Hellenic Cypriot Cultural Association (HCCA)

Lefkios Zafiriou
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Ανθολογία Ποιημάτων 

Ανθολόγηση και μετάφραση από τον 
Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδη 

Πρόεδρο της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου (ΕΛΚ)
Αντιπρόεδρο Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλαδας Κύπρου (ΣΠΕΚ)

Λεύκιος Ζαφειρίου



LEFKIOS ZAFIRIOU | ΛΕΥΚΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ

10

1. Poetry Collection
“POEMS” (1975)

POETRY

Poetry is a garden
full of birds
it sings of love
of Michalis and of Anna 
Poetry is the home
that can hold the whole world 
But when freedom is lost 
poetry becomes
sword and rifle.

THE WORDS

Uproot from me all the words
give them any interpretation you want 
then try to put them back again inside me 
but in your order
However, I’ll insist on saying
freedom by freedom
murder by murder
guilt by guilt
with an obstinacy of a madman who sculpts 
with his fingernails
his name on the wall.
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1. Ποιητική Συλλογή
«ΠΟΙΗΜΑΤΑ» (1975)

Η ΠΟΙΗΣΗ

Η ποίηση είναι ένας κήπος 
γεμάτος πουλιά, 
τραγουδάει τον έρωτα
τον Μιχάλη, την Άννα.
Η ποίηση είναι το σπίτι
που χωράει μέσα όλο τον κόσμο. 
Μα όταν η ελευθερία χάνεται
η ποίηση γίνεται
σπαθί και ντουφέκι.

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ
Ξερίζωσε από μέσα μου όλες τις λέξεις 
δώσε τους μια όποια σημασία
κι ύστερα προσπάθησε να τις βάλεις πάλι 
με μια δική σου τάξη μέσα μου.
Ωστόσο εγώ θα επιμένω να λέω 
την ελευθερία ελευθερία
τον φόνο φόνο
την ενοχή ενοχή
μ’ ένα πείσμα τρελού που σκαλίζει 
στον τοίχο τ’ όνομά του
με τα νύχια.
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IN MEMORY

For years now I’ve been sending you
the same letter to the known address
in a sealed and immaculate envelope
that has not been touched by the hands of the censor 
that has not been defiled by the eyes of the interrogator 
and I always get it back
to my own address
as if the postmen of the world 
have closed their bags
and have finished the delivery.
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IN MEMORIAM

Σου στέλνω χρόνια τώρα
το ίδιο γράμμα στη γνωστή πάντα διεύθυνση 

κλειστό σ’ αμόλυντο φάκελο,
που δεν το ‘γγιξαν τα χέρια του λογοκριτή 
δεν το βεβήλωσαν τα μάτια του ανακριτή 

και πάντα το λαβαίνω πίσω
στη δική μου διεύθυνση,

σα να ’κλεισαν τις σάκες τους
οι ταχυδρόμοι του κόσμου
και τέλειωσαν τη διανομή.
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2. Poetry Collection
“ALMOST TRAITORS” (1977)

PENTADACTYLOS

Pentadactylos breathes
at my own pace
it has become at one with my own heartbeat 
it has mingled inside of me
and one cannot distinguish
Pentadactylos from myself
myself from Pentadactylos
his blood from mine
So we walk together, we coexist: 
Pentadactylos the mountain
and me the man.
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2. Ποιητική Συλλογή
«ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΙΖΟΝΤΕΣ» (1977)

Ο ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟΣ

Ο Πενταδάκτυλος αναπνέει
στον δικό μου ρυθμό
έγινε ένα με τους δικούς μου παλμούς 
ανακατεύτηκε μέσα μου
και δεν μπορείς να ξεχωρίσεις
τον Πενταδάκτυλο απ’ τον εαυτό μου 
τον εαυτό μου απ’ τον Πενταδάκτυλο
το αίμα του απ’ το δικό μου.
Κι έτσι συμπορευόμαστε συνυπάρχουμε:
ο Πενταδάκτυλος το βουνό
κι εγώ ο άνθρωπος.
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DEAD CYPRIOT FROM THE GRAVE

As for me, I haven’t asked 
such a settlement from you 
and I’ve never mentioned 
something like that to you. 
At last
who gave you the right
to pose without being ashamed
in the photos that are not at all yours 
to negotiate our own houses
as if they were yours
treating each other to brandy
the thief treating the murderer
the sneak treating the pimp
and me screaming
insisting to hold on to a rock
spitting anger together with hatred 
fake money during the most crucial 
transaction.
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ΝΕΚΡΟΣ ΚΥΠΡΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΦΟ

Εγώ δεν σας ζήτησα
μια τέτοια διευθέτηση
κι ούτε ποτέ σας έκανα
λόγο για κάτι παρόμοιο.
Επιτέλους
ποιος σας έδωσε το δικαίωμα
να ποζάρετε ξεδιάντροπα
σε φωτογραφίες καθόλου δικές σας
να διαπραγματεύεστε τα δικά μας 
σπίτια σα να ’ταν δικά σας
κερνώντας κονιάκ ο ένας τον άλλο
ο κλέφτης τον φονιά
ο ρουφιάνος τον πάτρωνα.
Κι εγώ να ουρλιάζω
επιμένοντας να κρατιέμαι από μια πέτρα 
ξερνώντας οργή και μίσος μαζί
κάλπικα νομίσματα στην πιο κρίσιμη 
συναλλαγή.
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THE MISSING PERSON

You wait at the first street corner 
and go out with us at night
with a cigarette butt in your mouth. 
You squeeze near a small table
the others talk
It doesn’t matter
that they don’t pay attention to you. 
Then you get up and leave
leaving the butt
on the little table on purpose,
on your lips something is muddled up. 
You don’t smile
you try to articulate
a word
that cannot be crushed
by road rollers and tank tracks.
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Ο ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΣ

Παραφυλάς στο πρώτο καντούνι 
και βγαίνεις μαζί μας τις νύχτες 

με μια γόπα στα χείλη. 
Στριμώχνεσαι σ’ ένα τραπεζάκι 

οι άλλοι μιλούν
δεν έχει σημασία

που δεν σε προσέχουν.
Ύστερα σηκώνεσαι και φεύγεις 

αφήνεις επίτηδες τη γόπα
στο τραπεζάκι, στα χείλη σου 

μπερδεύεται κάτι.
Εσύ δεν χαμογελάς

προσπαθείς να αρθρώσεις
μια λέξη

που να μη συνθλίβεται
από οδοστρωτήρες κι ερπύστριες.
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AN ILLEGAL TIMELESS MEETING IN NICOSIA

The meeting took place irregularly: 
Makrygiannis embarked
at Makronisos (half-crazy friends
with atrophied ears, limping, whistled to him 
to watch out for big rodents).
Hikmet set off
from the lower-class suburbs
of Constantinople (starving workers
in the streets were taking their rage
to his poetry - my brother, stand firm,
were shouting at him, pointing
with their index finger
at Pentadactylos).
Rigas has passed
through a smokescreen
and found himself in the middle of the square 
soaked to the skin
with the cord around his neck
reciting in a strangled voice
verses by Nazim the Junior.
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ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Η σύναξη έγινε τελείως αντικανονικά:
ο Μακρυγιάννης μπάρκαρε
απ’ τη Μακρόνησο (μισότρελοι σύντροφοι 
με λειψά αφτιά κουτσαίνοντας του σφύριξαν 
να προσέχει απ’ τα μεγάλα τρωκτικά)’
ο Χικμέτ ξεκίνησε
από τα λαϊκά προάστια
της Κωνσταντινούπολης (εργάτες πεινασμένοι 
στους δρόμους διοχέτευαν την οργή τους
στην ποίησή του – αρκαντάς βάστα
γερά του φώναζαν κι έδειχναν
τον Πενταδάκτυλο με τον δείκτη
του χεριού τους)’
ο Ρήγας πέρασε
μέσα από ένα προπέτασμα καπνού
και βρέθηκε στη μέση της πλατείας 
βρεγμένος ως το κόκαλο
με το λουρί περασμένο στον λαιμό 
απαγγέλλοντας με στραγγαλισμένη φωνή 
στίχους του νεότερου Ναζίμ.
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3. Poetry Collection 
“DECODING” (1978)

OUT OF BREATH

I’ve gone through raging inferno
the subway has not yet arrived in my country 
so it’s difficult for me
to sing for no reason
somebody inside me defecates
musical bouquets, he causes
a burst of laughter
and then leaves.
Those who built refugee camps
fell asleep inside me
I carry them with me every day to work,
to my sleep, to my afternoon walks
to exhibition openings
to cinemas
to the Cabinet circulars
to Parliament sessions
to newspaper columns.
Those who built the refugee camps
also decoded my voice
cutting my words into pieces
decomposing me piece by piece
trying to forge
even my fingerprints.
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3. Ποιητική Συλλογή
«ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ» (1978)

ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΝΟΗ

Πέρασα μέσα από μια κόλαση φωτιάς
τα μετρό δεν έχουν φτάσει στη χώρα μου
κι έτσι μου είναι δύσκολο
να τραγουδώ χωρίς λόγο
κάποιος μέσα μου αποπατεί
ανθοδέσμες μουσικές προκαλεί
μιαν έκρηξη γέλιου
κι ύστερα φεύγει.
Αυτοί που έχτισαν τους καταυλισμούς 
αποκοιμήθηκαν μέσα μου
τους κουβαλώ κάθε μέρα στη δουλειά
στον ύπνο στους απογευματινούς περιπάτους 
στα εγκαίνια των εκθέσεων
στα σινεμά στις υπουργικές
εγκυκλίους στις συνεδριάσεις της βουλής 
στις στήλες των εφημερίδων.
Αυτοί που έχτισαν τους καταυλισμούς 
απομαγνητοφώνησαν και τη φωνή μου 
τεμαχίζουν τα λόγια μου
κομμάτι κομμάτι μ’ αποσυνθέτουν 
προσπαθώντας να πλαστογραφήσουν
και τα δαχτυλικά μου αποτυπώματα ακόμη.
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SEA SCENE

I’m running over the waves 
cloud, seagull and boeing 
the sea inside me is blue
a musical symphony
is runing through my veins 
vessels are blowing their horn 
and crude oil is dumped
into the sea, inside me
without Sirens and Medusas
the sea is sieged by plastic items 
Even Ulysses is just a memory 
taking off his pants
and diving into the wave
wearing a swimsuit of the latest fashion.
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ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ

Τρέχω πάνω απ’ τα κύματα 
σύννεφο γλάρος και μπόιγκ
η θάλασσα μέσα μου γαλάζια 
μουσική συμφωνία
κυλάει στις φλέβες μου 
πλεούμενα κορνάρουν
και μαζούτ ρίχνονται
μέσα της μέσα μου
χωρίς σειρήνες και μέδουσες
η θάλασσα νάιλον πυρπολημένη 
ανάμνηση κι ο Οδυσσέας
να βγάζει το παντελόνι του
και να πέφτει με μαγιό 
τελευταίας μόδας στο κύμα.
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THE HOUSE WITH THE POPLARS

At the back there is the river 
along with it small skeletons 
were flowing downwards 
bandages broken frames
of mother and garbage 
packed in an airy
tunnel – where they dropped 
bulbs forgotten music discs 
old savings books
crumpled by pointless use
for so many years -
Then the windows open
things dance in the light
and young women spread out 
their hands towards the birds 
which are sitting on the poplars 
an imperceptible movement 
almost galloping through time.
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ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΥΚΕΣ

Στο πίσω μέρος το ποτάμι
μαζί του κατέβαιναν
μικροί σκελετοί
επίδεσμοι σπασμένα κάδρα
της μητέρας και σαρείδια
που στοιβάζονταν σ’ ένα τούνελ 
αέρινο –μέσα πετούσαν
βολβούς μουσικές ξεχασμένες 
παλιά βιβλιάρια καταθέσεων 
τσαλακωμένα απ’ την άσκοπη χρήση 
τόσων χρόνων.
Ύστερα ανοίγουν τα παράθυρα 
χορεύουν τα πράγματα στο φως 
κι οι νέες γυναίκες απλώνουν 
τα χέρια τους σε πουλιά 
καθισμένα στις λεύκες
μια αδιόρατη κίνηση
σχεδόν καλπάζουσα μέσα στον χρόνο.
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4. Poetry Collection
‘‘THE HALF-BREED ANGEL’’ (1980)

POEM
to Kostas Vasiliou

The poem is walking out of breath 
and the words hardly fit
the verse
children spelling with difficulty 
or running in the yard
not knowing from where
you may approach them
The poem captures
the life within us you can hardly 
reach it
Like in a night of carnage
you entrench yourself behind the death of the others 
in the same way the poem exposed
before us
wins the words.
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4. Ποιητική Συλλογή
«Ο ΜΙΓΑΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ» (1980)

ΠΟΙΗΜΑ
Στον Κώστα Βασιλείου

Ασθμαίνοντας πορεύεται το ποίημα 
κι οι λέξεις δύσκολα μπαίνουν 
στον στίχο
παιδιά που συλλαβίζουν
ή τρέχουν στην αυλή
μην ξέροντας από πού να πας
κοντά τους
Το ποίημα αποτυπώνει
τη μέσα μας ζωή πολύ δύσκολα
το φτάνεις
Όπως σε νύχτα μακελειού
οχυρώνεσαι πίσω απ’ τον θάνατο των άλλων 
έτσι και το ποίημα εκτεθειμένο
πριν από μας
κερδίζει τις λέξεις.
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CYPRIOT POEM A’

You are in me
a tender branch
a cracked glass
which is in danger of being shattered
a white jasmine in the dark
a blue and green song
on a disc without revolutions
on the gramophone of terror
you are in me
a tiny field
that compressors drill its bowels
they stuff it with concrete and radars
then metal birds of technology
climb on your skin
you bow your head
like a wounded deer
under the sunlight
and the spring of a hundred leaves is prolonged 
my island.
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ΚΥΠΡΙΩΤΙΚΟ A’

Είσαι μέσα μου
τρυφερό κλωνάρι
ραγισμένο γυαλί
που κινδυνεύει να θρυμματιστεί 
λευκό γιασεμί στο σκοτάδι 
τραγούδι γαλάζιο και πράσινο 
σε δίσκο χωρίς στροφές
στο γραμμόφωνο του τρόμου -
είσαι μέσα μου
χωραφάκι που
τ’ ανοίγουν τα σπλάχνα κομπρεσέρ 
το παραγεμίζουν μπετόν και ραντάρ – 
ύστερα ανεβαίνουν στο δέρμα σου 
μεταλλικά πτηνά της τεχνολογίας 
σκύβεις το κεφάλι
όπως ελάφι λαβωμένο
κάτω απ’ το φως του ήλιου
κι όλο μακραίνει η εκατόφυλλη άνοιξη 
νησί μου.
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AT AN ANONYMOUS PLACE

I live in a place
that doesn’t know me
they carry my memory
in underground galleries
I go down by elevator into the dark 
celestial airfields of my soul 
delicate factors of authority 
perform operation on my feelings 
upon the anatomy table
under a storm lantern -
suddenly an angel in tears 
embalms my memory
I exhale smoke and vomit
at an anonymous place.
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ΣΕ ΧΩΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟ

Κατοικώ σ’ ένα χώρο
που δεν με ξέρει
σε υπόγειες στοές περιφέρουν
τη μνήμη μου
κατεβαίνω με ασανσέρ στα σκοτεινά 
ουράνια αεροδρόμια της ψυχής μου 
λεπτεπίλεπτοι φορείς της εξουσίας 
χειρουργούν τα αισθήματά μου 
πάνω σε τραπέζι ανατομικό
με μια λάμπα θυέλλης –
αίφνης ένας άγγελος δακρυσμένος 
ταριχεύει τη μνήμη μου.
Αποπνέω καπνιά και ξερατό
σε χώρο ανώνυμο.
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LOVE POEM B’

Little sea siren
you push me to love
as you emerge within you 
kiss after kiss you open to me 
all the hidden music windows 
of your body.

EXPOSED

I’m coming through a dark grey cloud 
while crows are tearing the atmosphere 
howls are piercing
the deserted moonless night.
My childhood journey 
stopped on clogs
sad dream in the icy 
abandonment of boredom - 
I’m a red signal
a red flame
I possess the secrets of hope
in the extreme despair
I’m the half-breed angel of the poor 
the robber of public money
tears fill my eyes
because of Palestine and Cyprus 
striking with the sword the cruelty 
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ΕΡΩΤΙΚΟ Β’

Θαλασσινή μικρή σειρήνα 
με σπρώχνεις στον έρωτα 
καθώς αναδύεσαι μέσα σου 
φιλί φιλί ανοίγοντας
όλα τα κρυφά μουσικά παράθυρα 
του κορμιού σου σε μένα.

ΕΚΘΕΤΟ

Έρχομαι μέσα από σταχτί σύννεφο
και κοράκια σκίζουν την ατμόσφαιρα 
ουρλιαχτά τρυπάνε
τη χωρίς σελήνη έρημη νύχτα.
Το ταξίδι της παιδικής ηλικίας
σε ξυλοπάπουτσα σταματημένο
λυπητερό όνειρο στην παγερή
εγκατάλειψη της πλήξης –
είμαι κόκκινο σημάδι
κόκκινη φλόγα
κατέχω τα μυστικά της ελπίδας
μέσα στην έσχατη απελπισία
είμαι ο μιγάδας άγγελος των φτωχών
ο διαρρήκτης του δημόσιου χρήματος
στα μάτια μου δάκρυα από
την Παλαιστίνη και την Κύπρο
σπαθίζοντας τη βαναυσότητα
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of my days
I’m an extremely handsome tramp 
in the dead state of laws
the little snatcher
who fights tanks with his sling, 
I’m the fire and the cloud
I’m the prodigal song
that buzzes at the temples of time 
like the clarion call
the freedom of man
without devotion
in time
I’m nothing and everything
in the blessing of life
and the angelic path
of existence.
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των ημερών μου –
είμαι αλήτης απίθανα ωραίος
στη νεκρή πολιτεία των νόμων
ο σαλταδόρος
που με τη σφενδόνη παραβγαίνει στα τανκς. 
Είμαι η φωτιά και το σύννεφο
είμαι το άσωτο τραγούδι
που βουίζει στους κροτάφους του χρόνου 
σαν εγερτήριο σάλπισμα
η χωρίς αφοσίωση
ελευθερία του ανθρώπου
μέσα στον χρόνο
είμαι τίποτα και όλα
στην ευλογία της ζωής
και στο αγγελικό μονοπάτι
της ύπαρξης.
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5. Poetry Collection
‘‘THE SADNESS OF THE AFTERNOON’’ (2007)

THE STONE HOUSE WITH THE PIGEONS

Here he is coming from far away 
through the fog
homeless,
with pigeons standing on the ledge - 
It is the barefoot child
with the broken harmonica
who is crossing the street
it is the stone house with the empty 
rooms and the strange cows
that have been moved
in the mist
they are the windows of the stone 
house without frames
with the pigeons standing on the ledge 
It is the child who doesn’t see
with the soundless harmonica in hand - 
music is prohibited
and also the funeral march
so as he is crossing the road
that passes by the stone house
little Zacharias
just two years old
here he rests in peace
at the Rizokarpaso cemetery.
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5. Ποιητική Συλλογή
«Η ΘΛΙΨΗ ΤΟΥ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΟΣ» (2007)

ΤΟ ΠΕΤΡΙΝΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ

Μέσα στο πούσι
έρχεται από πολύ μακριά
δίχως στέγη,
με τα περιστέρια στο γείσο –
είναι το ξυπόλυτο παιδί
με τη σπασμένη φυσαρμόνικα
που περνάει στον δρόμο
είναι το πέτρινο σπίτι με τ’ άδεια δωμάτια κι οι παράξενες αγε-
λάδες που έχουν μετακινηθεί
μέσα στην ομίχλη
είναι τα παράθυρα χωρίς
πλαίσιο στο πέτρινο σπίτι
με τα περιστέρια στο γείσο’
είναι το παιδί που δεν βλέπει
με τη φυσαρμόνικα
χωρίς ήχο –
απαγορεύεται η μουσική
και το εμβατήριο της θλίψης
έτσι καθώς διασχίζει τον δρόμο
με το πέτρινο σπίτι
ο μικρός Ζαχαρίας
μόλις δύο ετών’
ενθάδε κείται
στο κοιμητήριο Ριζοκαρπάσου.
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WOMEN IN LEONARISSOS

They don’t talk but they get along well 
because they all know what nobody talks to them about 

George Marcopoulos

They’re alone in a strange place
without memory copies
they dream while having their coffee -
sometimes they feel choked by loneliness.
The yard flowers are x-rayed
“What’s the benefit to me that I stayed behind” says
the youngest woman,
and continues her monologue about Kanakaria.
«We accidentally went there, but the mosaics were missing»
Then she sits down with her hands crossed
daydreaming sadness in her eyes
and the smile in the black dress
of Mrs. Niovi;
the children mock them
in a foreign language.

POETRY CYPRUS 2006

They hit the buttons on the computer 
writing in a language with no alphabet 
a syllabary of a withered era
with rust in history, in metals
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ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΛΕΟΝΑΡΙΣΣΟ

Δεν μιλάνε, πλην όμως συνεννοούνται,
γιατί όλοι ξέρουν αυτό που κανένας τους δεν λέει.  

Γιώργος Μαρκόπουλος

Είναι σε ξένο τόπο μόνες
χωρίς αντίγραφα της μνήμης
ονειρεύονται πίνοντας καφέ –
είναι ώρες που νιώθουν να πνίγονται, τη μοναξιά. 
Τα λουλούδια στην αυλή σε ακτινογραφία
«Τι έκαμα εγώ που έμεινα» ακούγεται
η μικρότερη.
Κι ο μονόλογός της για την Κανακαριά
«Επήαμεν τυχαία, ελείπασιν τα ψηφιδωτά». 
Ύστερα κάθεται με σταυρωμένα χέρια
ρεμβάζει η θλίψη στα μάτια
το χαμόγελο στο μαύρο φόρεμα
της κυρίας Νιόβης·
σε ξένη γλώσσα τα παιδιά
τις λοιδορούν.

ΠΟΙΗΣΗ ΚΥΠΡΟΣ 2006

Χτυπούν τα πλήκτρα στον υπολογιστή 
σε γλώσσα χωρίς αλφάβητο 
συλλαβάριο μαραζωμένης εποχής
με τη σκουριά στην Ιστορία, στα μέταλλα
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THE SADNESS OF THE AFTERNOON

for Lefteris Papaleontiou

This is the ruined primary school 
at Ayia Triada
with its crumbling classrooms 
blank blackboards
and the stone fountain
without water
in its court
Only the small child on the bicycle 
is riding uphill
for Lefteris Papaleontiou
in the empty streets
turning the pedals of time
in the sadness of the afternoon -
next to wooden cows
that hide the mosaic floor
with the ornate geometric shapes
and the hyacinth flowers
No one can see the child with blond hair 
fluttered by a sad wind
while he is going up and down
the deserted streets.
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 ΘΛΙΨΗ ΤΟΥ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΟΣ

Στον Λευτέρη Παπαλεοντίου

Είναι το ρημαγμένο Δημοτικό Σχολείο
στην Αγία Τριάδα
με τις ετοιμόρροπες αίθουσες διδασκαλίας
είναι οι άδειοι μαυροπίνακες
και το πέτρινο σιντριβάνι
χωρίς νερό
στην αυλή του
μόνο ο μικρός ποδηλάτης
ανεβαίνει
στους έρημους δρόμους
πατώντας τα πετάλια του χρόνου
μέσα στη θλίψη του απογεύματος –
πλάι στις ξύλινες αγελάδες
που κρύβουν το ψηφιδωτό δάπεδο
με τα γεωμετρικά σχήματα
και τ’ άνθη από υακίνθους
κανείς δεν το βλέπει
έτσι που ανεβοκατεβαίνει μέσα στους έρημους δρόμους 
το παιδί με ξανθά μαλλιά
που τ’ ανεμίζει
ένας θλιβερός άνεμος
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ALEXANDER

We are being followed, Alexander,
and we are running to hide, but where? 
Here everything is exposed
our gaze, our love
our memory, everything
as if they don’t understand
how much we have been exposed
in the power of death,
Alexander, we are being threatened, 
the cement-face of this city
has so many denials
the sleep that weighs us down.
We have finally fallen
half dizzy
on our greasy days.



ANTHOLOGY OF POEMS | ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ

45

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕ

Μας παρακολουθούν, Αλέξανδρε, 
και τρέχουμε να κρυφτούμε
πού;
Εδώ είναι όλα εκτεθειμένα
το βλέμμα μας ο έρωτας μας
η μνήμη μας
όλα σάμπως να μην αντιλαμβάνονται 
πόσο έχουμε εκτεθεί
στην εξουσία του θανάτου.
Μας απειλούν, Αλέξανδρε,
τόσες διαψεύσεις 
το τσιμεντένιο πρόσωπο 
αυτής της πόλης
ο ύπνος που μας βαραίνει.
Έχουμε πέσει τελεσίδικα
μισοζαλισμένοι πάνω
στις λιπαρές μας μέρες.



The Hellenic Cypriot Cultural Association / HCCA was founded with the Vision of sup-

porting and broadly promoting literary and artistic creation in Greece, Cyprus and the 

Greek Diaspora, as well as the related arts (Greek Language, Intangible Heritage, Histo-

ry, Environment, Health, Tourism, Monuments, Sociology, Philosophy et.al.) confirming 

the universality of Greek Culture and its beneficial ecumenical ideals. 

To this end, it establishes a Mission with action plans, programs, committees, and con-

temporary media (international web site, Web Radio TV SOLOMOS, a Digital Reading Club 

etc.) to which contribute members of HCCA, scientists, people of letters and arts and 

also consultants in about 30 countries. The mission of HCCA is to create an exemplary 

«Cultural Identity» for self-knowledge and development of Greeks, Cypriots and Expa-

triates in Greece, Cyprus and globally. That is why it is constantly building contempo-
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and international relations, so as to achieve the vision in all fields. 

The Targets of HCCA are multiple and are constantly added to. Among such additions, is 

the Cultural Diplomacy for «exporting» art works and translated literary and scientific 

works abroad. The noble goal of HCCA is to bring together Greek-speaking writers, art-

ists and scientists all over the world towards common goals, by using modern or classi-

cal means, such as publications of Anthologies, Literary series, Periodicals / Digital pub-

lications, Studies, Conferences, Book Festival, Reading room, ergobiography portraits, 

radio and television interviews, events, educational programs, etc. 

For full information on the HCCA scope of activities, please visit the international web-

site: 

www.cultural-association.org

Email: info@cultural-association.org



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



The Cyprus Writers’ Union / CWU, with 
the 20 poems (1975–2011) 

by Lefkios Zafiriou 
in this trilingual edition, contributes to 

Cultural Diplomacy, which the CWU and 
the twinned Hellenic Cypriot Cultural 

Association jointly support. 
Let this edition travel globally, with the 

memory of our member Lefkios !

Dr. Iosif S. Iosifidis 
President of the Cyprus Writers’ Union 

(CWU)

Η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου/ΕΛΚ, με 
τα 20 ποιήματα (1975–2011) του Λεύκιου 
Ζαφειρίου στην τρίγλωσση αυτή έκδοση, 
συμβάλλει στην Πολιτιστική Διπλωματία, 
που η ΕΛΚ και ο αδελφοποιημένος 
Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου 
στηρίζουν από κοινού.
Ας ταξιδεύει η έκδοση αυτή ανά τον 
κόσμο, με τη μνήμη του Λεύκιου μας!

Δρ Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδης
Πρόεδρος Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου 
(ΕΛΚ)
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