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Χαιρετισμός

Αποτελεί τιμή για τη σειρά ηλεκτρονικών εκ-
δόσεων, eBook, του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελ-
λάδας Κύπρου, το θρυλικό, ποιητικό έργο της 
διακεκριμένης λογοτέχνιδας Κλεοπάτρας Μακρί-
δου - Ρομπινέτ, με τίτλο «Ρε Αλέξης». Με μάχιμη 
γραφή, πιστή στο ευγενές χρέος προς την Πατρί-
δα, η ποιήτρια αφουγκράζεται τους λαϊκούς καη-
μούς, εμπνέεται από τους κοινωνικούς αγώνες 
και προσφέρει ένα σημαδιακό, βιωματικό έργο. 
Κάθε στροφή και κάθε στίχος της ποιητικής της 
σύνθεσης μαρτυρούν τον λαβύρινθο του νου 
που αγωνίζεται για ελευθερία - εθνική ανεξαρ-
τησία - κοινωνική δικαιοσύνη. Τεχνίτρια της γρα-
φής, αποδίδει τη λαϊκή ψυχή με γνήσια χρώματα, 
ζωγραφίζοντας τις σελίδες του έργου της με αι-
σθήματα δικαιοσύνης και αλληλεγγύης. Θρύλος 
ο Ρε Αλέξης, ήρωας πειστικός, άνθρωπος υπέ-
ροχος σε ήθος, ασκεί βαθιά επιρροή στον κάθε 
αναγνώστη.

Σίσσυ Σιγιουλτζή-Ρουκά
Πρόεδρος Συνδέσμου Πολιτισμού 

Ελλάδας Κύπρου
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Κριτικό σημείωμα

Η Κλεοπάτρα Μακρίδου-Robinet Κύπρια της 
διασποράς (Γαλλία), γράφει στίχο για τα πάθη της 
αγαπημένης πατρίδας της, εκφράζει την αγωνία 
της για το μέλλον του νησιού συμπλέκει νόστο με 
ιστορία, μύθο, παράδοση και μας καλεί για ελπί-
δα και συνεχή αγώνα. 

Στην ποιητική σύνθεσή της “ΡΕ ΑΛΕΞΗΣ» ανα-
δεικνύει μέσα από το έργο της έναν εμβληματικό 
ήρωα της Κύπρου στα χρόνια της Φραγκοκρατί-
ας, τον Ρε Αλέξη για το κατόρθωμα του εναντί-
ον ενός ισχυρού κατακτητή. Δύσκολα χρόνια για 
τους Κύπριους. Οι Φράγκοι επέβαλαν το φεου-
δαρχικό σύστημά τους, όπου την άρχουσα τάξη 
συνιστούσαν οι ευγενείς και ιππότες, ο ανώτε-
ρος λατινικός κλήρος και μικρός αριθμός αστών 
εμπόρων - σχεδόν όλοι ξένοι, Οι Φράγκοι ήθελαν 
τη θρησκεία τους προεξάρχουσα και επέβαλλαν 
βαριά φορολογία. 0 δουλοπάροικος χωρικός Ρε 
Αλέξης δούλευε ως ιπποκόπος των αγγελιαφό-
ρων του βασιλιά. Έτσι κέρδισε το σπάνιο προνό-
μιο να μετακινείται ελεύθερα σ’ όλη την Κύπρο 
και άρα να έχει επαφή με τους συμπατριώτες του 
σε πάρα πολλά μέρη.
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Το 1426 οι Σαρακηνοί Μαμελούκοι εισέβαλαν 
στο νησί και νίκησαν τον Φράγκο βασιλιά Ιανό και 
τον αιχμαλώτισαν. Μετά οι Μαμελούκοι αποδέ-
σμευσαν τον βασιλιά Ιανό, με όρο την καταβολή 
υψηλών λύτρων από εισφορές Κυπρίων ευγε-
νών και Ευρωπαίων, συμμάχων του βασιλέα. Η 
συμφωνία προέβλεπε την καταβολή από την Κύ-
προ ετήσιου φόρου 5.000 δουκάτων στην Αίγυ-
πτο. Ο Ρε Αλέξης, μετά την αποχώρησή τους από 
την Κύπρο, εκμεταλλεύτηκε την απουσία του 
βασιλιά και τη γενική  αποδιοργάνωση, κάλεσε 
πολλούς Κύπριους σε παγκύπριο ξεσηκωμό και 
με τόλμη έθεσε υπό τον έλεγχο του ένα μεγάλο 
μέρος της Κύπρου και διόρισε διοικητές από τις 
τάξεις των εξεγερμένων Κυπρίων.

Οι χωρικοί επαναστάτες τον ανακήρυξαν βασι-
λιά και τον αποκαλούσαν Ρε, δηλαδή Ρήγα (Rex 
= Βασιλεύς).  Υπό την ηγεσία του οργάνωσαν 
στρατό που συγκρούστηκε με τους Φράγκους Η 
εξέγερση των Κυπρίων κράτησε για δέκα μήνες 
και είχε επαναστατικό συμβούλιο. Ο Ρε Αλέξης 
μοίρασε στον λαό γη των φεουδαρχών, προϊόντα 
των ευγενών.

Απελευθερωμένος ο Ιανός επέστρεψε στην 
Κύπρο και ανασύνταξε τον στρατό. Οι Ευρωπαίοι 
φίλοι του βασιλέα Ιανού έστειλαν τον Νοέβρη του 
1426 χιλιάδες ιππότες από πόλεις της Ιταλίας και 
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τα Ιεροσόλυμα και κατέπνιξαν το κίνημα του Ρε 
Αλέξη. Ακολούθησαν φονικές μάχες ο Ρε Αλέξης 
συνελήφθη από Ιωαννίτες ιππότες και φυλακί-
στηκε, βασανίσθηκε, προπηλακίσθηκε και κρε-
μάσθηκε στην αυλή του φράγκικου παλατιού (12 
Μαίου 1427).

Η Κλεοπάτρα Μακρίδου-Robinet αναδεικνύ-
ει ποιητικά μια μοναδική σελίδα της ιστορίας της 
Κύπρου, όπου ένας λαός βασανισμένος ξεσηκώ-
θηκε ενάντια στον δυνάστη και στους ευγενείς 
του.  Ο πατριώτης Ρε Αλέξης ανέτρεψε την κοι-
νωνική τάξη της φεουδαρχίας που κυριαρχούσε 
στην Κύπρο. Για την ποιήτρια ο Ρε Αλέξης είχε 
όραμα από το παρελθόν. Επικράτησε για πολύ δι-
άστημα, δολοφονήθηκε, μα σημασία είχε ο Αγώ-
νας, παρά η νίκη. 

Ως σελίδα της Κυπριακής ιστορίας θα τη θεω-
ρούσα ως ένδοξη, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου οι 
Κύπριοι ως δούλοι κοστολογούνταν ως υποζύγια 
ζώα. Ο Ρε Αλέξης περιφρόνησε την εύνοια και τα 
προνόμια που απολάμβανε από τους ξένους ευ-
γενείς αφέντες του και συμπορεύτηκε με τους 
δουλοπάροικους συμπατριώτες για να στήσει μια 
λαϊκή εξουσία με διοικητικό κέντρο, κοινοκτημο-
σύνη, διοικητική αποκέντρωση, κατάργηση της 
ιδιωτικής ιδιοκτησίας, με στήριξη της γυναίκας, 
με οικονομική στήριξη των αγροτών και άλλα.
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Η ποιητική σύνθεση «Ρε Αλέξης» της Κλεοπά-
τρας Μακρίδου-Robinet, σε μορφή e-book, που 
εκδίδει ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύ-
πρου αξίζει να προωθηθεί ευρέως. Τη συγχαίρω 
για το έργο αυτό, που αποδεικνύει – όπως και οι 
άλλες 14 συλλογές της – ότι η ποιήτρια είναι δο-
σμένη στους αγώνες της Κύπρου, στην Παράδο-
ση και στη Μνήμη.

Δρ Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδης
ποιητής - ερευνητής

Πρόεδρος Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου
Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας 

Κύπρου
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Πρόλογος

Η Κλεοπάτρα Μακρίδου, από την πρώτη εμ-
φάνισή της μέχρι σήμερα, ακολουθεί αταλάντευ-
τα μια ενιαία γραμμή, μετατρέποντας τα τραύμα-
τα της ιστορίας σε προσδοκία. 

Κύπρια της διασποράς με επαγγελματική στα-
διοδρομία και μόνιμη διαβίωση στη Γαλλία, έτα-
ξε σκοπό της ποίησής της να ψάλλει τα πάθη του 
νησιού της. Η μακρά μάλιστα απομάκρυνσή της 
έχει μεγιστοποιήσει τον νόστο αλλά και την αγω-
νία της για τις τύχες του, που τις βλέπει μελαγχο-
λικά. Η σύγκριση, εξάλλου, της παιδικής ηλικίας 
που έζησε στο νησί με ό,τι αντικρίζει επισκεπτό-
μενη αυτό, προσδίδει στην ποίησή της μια ιδιο-
γενή θλίψη, που βέβαια την επιτείνει ό,τι τραγικό 
συνέβη το 1974. Έχει αξία, επομένως, η ποιητι-
κή ματιά της, από την άποψη ότι ιστορία, μύθος, 
πάθη και προσδοκίες συμπλέκονται στα έργα της, 
παρουσιάζοντας μια άλλη θεώρηση των πραγ-
μάτων, του μοναχικού Κύπριου της αλλοδαπής, 
που αγωνίζεται να μην αποκοπεί από τον ομφά-
λιο λώρο του.

Το βιβλίο Ρε Αλέξης της Κλεοπάτρας Μακρί-
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δου είναι, ένα ποιητικό χρονικό από τη μυθική 
εποχή του Ρε Αλέξη έως τις μέρες μας, με κέντρο 
της αφήγησης τον βίο και τα έργα του ήρωα αυ-
τού του κυπριακού ελληνισμού. Είναι η τραγική 
μορφή της Κύπρου κατά της ξενοκρατίας, μορ-
φή η οποία ακολουθεί τους διαιώνιους αγώνες 
της, ως παράδειγμα αντίστασης και πρότυπο της 
αντοχής της στον χρόνο έναντι μιας ατελεύτητης 
σειράς κατακτητών. 

Ωστόσο, η ποιήτρια κινείται αμφίδρομα τόσο 
προς το ηρωικό παρελθόν της ελληνικής αρχαι-
ότητας όσο και στο πρόσφατο της αγγλοκρατίας 
και της σύγχρονης συμφοράς, συνδέοντας έτσι 
την κυπριακή ιστορία. Ο πόνος του σήμερα απο-
τελεί το κίνητρο και την έμπνευση της Κλεοπά-
τρας Μακρίδου και ο Ρε Αλέξης λειτουργεί ως 
σύνδεσμος και θυρεός, ως σταθερός δείκτης, ως 
παραμυθία και εξορκισμός μιας άδικης περιπέ-
τειας στα ξένα χέρια.

Η ποίηση της Κλεοπάτρας Μακρίδου στη συλ-
λογή της έχει παγιώσει τα χαρακτηριστικά της 
γνωρίσματα. Απέριττη, λιτή σε γενικές γραμμές, 
αφτιασίδωτη και πηγαία, με αρκετά στοιχεία της 
κυπριακής λαϊκής ψυχής, με αποφυγή των περί-
τεχνων σχημάτων και του φιλολογικού φόρτου, 
κερδίζει τον αναγνώστη για την ειλικρίνεια και το 
πάθος της. Παραδοσιακή, κατά κύριο λόγο, παρά 
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ταύτα συχνά διακρίνεται από μια καθαρά προσω-
πική (και όχι γραμματολογική) νεωτερικότητα, 
ενώ σε άλλα σημεία οι εικόνες ή οι λεκτικοί σχη-
ματισμοί της τείνουν αχνά προς το υπερρεαλιστι-
κό, δημιουργώντας τολμηρές ανοίκειες εικόνες, 
παρεμφερείς με εκείνες του δημοτικού τραγου-
διού, που μαρτυρούν την ύπαρξη πηγαίου ποιη-
τικού ταλέντου.

Θεοδόσης Πυλαρινός
Ομότιμος Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου

3 Σεπτεμβρίου 2015 «Φιλελεύθερος»
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Ι

Ἁλυσοδεμένος δουλοπάροικος
τὴν πέτρα τοῦ τόπου 
βαροῦσε ὁ Ἀλέξης 
γνωρίζοντας καλὰ ἀπὸ κατατρεγμὸ
στὰ μέτωπα,
χαλκὸ στὴν Ταμασὸ 
ξύλα στὴν Ξυλοφάγου 
ἀμίαντο στὸ Πελέντρι 
καὶ βάλε...

Πέτρα βαροῦσε 
καὶ πέτρα ἄσπριζε
θεμέλια στ’ ἀνάκτορα τῶν Φράγκων 
νὰ στεριώσει.
Κι ὅπως τὴν πέτρα πελεκοῦσε
μὲ τοὺς συντρόφους 
Σίσυφος μπροστά τους ἐζωντάνευε
τὸν βράχο ἀκούραστος
νὰ σηκώνει.

Μὲς στὰ χωράφια
οἱ ἁλυσίδες του
σφιχτὰ τὸν δέναν
μὲ τοὺς ἄλλους σκλάβους
στὶς φυτεῖες στὶς συγκομιδὲς
στὰ θέρη.
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Γερὸ παλικάρι ὁ Ἀλέξης 
ποὺ οἱ αὐλικοὶ τοῦ Ρήγα 
τὸν ἀντάλλαξαν μ’ ἕνα μουλάρι 
νὰ ἐποπτεύει τοὺς στάβλους τοὺς βασιλικοὺς
σὲ θέση προνομιακή.
 
Στὸ Παραδείσι 
ὁ ἱδρώτας του μούσκευε 
τὰ ἄλογα τοῦ Ρήγα
ἐνῶ στὰ περβόλια τῆς Μηλιᾶς 
οἱ δουλοπάροικοι 
ἄκουγαν ἀπὸ μακριὰ 
τὴ φωνή του νὰ βαράει
ἀναστενάζοντας 
καθὼς γνώριζαν καλὰ 
τὸν πόθο ποὺ φούντωνε μέσα του 
τὸν ἀνάλγητο τοῦ Ρήγα τὸ ζυγὸ 
νὰ σπάσει. 

Κι ἔτρεχε μεσάνυχτα 
ἀγγελιαφόρος τοῦ Φράγκου βασιλιᾶ 
νὰ προλάβει τὰ μαντάτα.
Σπαθαρικό, Ἅης Γιώρκης 
Σανταλάρης, Ἅης Σέρκης, Ἀρναδὶ
Αὐγασία, Λιμνιὰ
τὴ φωνή του σώπαιναν
στὸ βασιλικὸ στράτευμα
καὶ τῆς βασίλισσας τ’ αὐτιὰ  
βούλωναν 
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τὴν ἐκδίκηση ν’ ἀποτρέψουν
ἐνῶ ὁ Ἰανὸς 
τὴν ὀργὴ τοῦ λαοῦ 
ἐτρόμαζε.

Τὶς νύχτες μὲς στοὺς στάβλους 
ἡ ἀνάσα τῶν ἀλόγων 
ζέσταινε τὸν ὕπνο του 
καὶ καθὼς οἱ πέτρες 
ποὺ εἶχε κρεβάτι 
τοῦ τρυποῦσαν τὶς σάρκες 
ἔβλεπε τὸν πυρετὸ μέσα του 
νὰ ἐγκυμονεῖ Ἐπανάσταση!

Σὰν ἔβγαινε τὰ πρωινὰ
ἀμίλητος
ὁ ἀέρας τοῦ θέριζε τὸ πρόσωπο
στὴν ἀνοικτὴ Μεσαορία.
Ἐκεῖ γεννήθηκε 
στὴν κατωφέρεια τῆς Μηλιᾶς 
στὴν Κατωμηλία 
χωσμένη στὸ λάξωμα 
νὰ μὴ τὴν βλέπει ἡ θάλασσα 
τοὺς πειρατὲς ν’ ἀποστρέφει. 

Καὶ γύριζε τὰ φουσάτα 
καβαλάρης 
ἐκλεκτὸς τῶν αὐλικῶν 
μηνύματα νὰ παίρνει 
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καὶ νὰ φέρνει,
τοῦ Φράγκου Ρήγα τὸ βασίλειο
νὰ ὑπηρετήσει 
καθὼς ὁ Ἰανὸς δὲν γνώριζε
τὰ μελλούμενα 
καὶ πὼς μὲ τὸ βαρὺ δρεπάνι 
τοῦ λόγου του  
ὁ Ἀλέξης θὰ ἔκανε 
τὰ στάχυα τοῦ πόνου
Ἐπανάσταση.

Κι ἔβλεπε μάνες
Ἀφροδίτες ξεπεσμένες 
βαθιὰ τυραννισμένες 
παιδιὰ μὲς στὴν ἀπόγνωση 
ἡ πείνα νὰ μαστίζει
τὰ ἄμφια καὶ τὰ δισκοπότηρα 
νὰ κολυμποῦν στὸ αἷμα...

Κι ἐνῶ οἱ φεουδάρχες 
ξερίζωναν χωρικοὺς 
κατακλέβοντας γῆ καὶ σοδειὲς 
ὁ Ἀλέξης 
ἔφτυνε ὀργισμένος 
τὴν ταπείνωση τῆς σκλαβιᾶς.

Κι ὅπως ἔβλεπε τὸν Ὅμηρο 
νὰ δακρύζει 
τὸ ραβδί του χτυποῦσε 
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δαιμονισμένος
ἐκδίκηση νὰ πάρει.
Καὶ ὁ Ἀλέξης
μὲ τὸ χαρακιασμένο πρόσωπο 
σκοτείνιαζε καὶ ἵδρωνε 
καθὼς ἔσκαβε χαντάκια 
μὲ τὰ νύχια  
λαοῦ ἐξέγερση νὰ περάσει.

Κι ἐκεῖ ποὺ ἀνέμενε
τὶς καμπάνες τῶν Γραικῶν 
Λευτεριὰ νὰ ἠχήσουν
οἱ Λατίνοι ἔδεναν λάσο 
τὰ σχοινιά τους
καὶ τοὺς Ὀρθόδοξους κληρικοὺς 
ἔβλεπε
νὰ σπαρταροῦν στὶς ἀγχόνες.

Στῆς Παναγιᾶς τῆς Κανταριώτισσας 
τὸ μοναστήρι
τὰ δάκρυα τῆς Ὀρθοδοξίας 
στοιχειώσανε
ἀπ’ τοὺς διωγμοὺς τοῦ Ζηλωτῆ 
καθὼς ἡ μνήμη ἐκτοξεύτηκε λάβα
ἡφαίστειο 
στοῦ ἀνεμοδαρμένου Πενταδάκτυλου
τὴ ράχη.

Γιατὶ στὰ μαρτύρια τῆς Ἱερῆς Ἐξέτασης  
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ἔσυρε τοὺς δεκατρεῖς καλόγηρους
ὁ Εὐστόργιος 
στὸ δόγμα τοῦ καθολικισμοῦ 
νὰ ὑποτάξει
ὀρθόδοξο κλῆρο καὶ λαὸ
ξεθρονίζοντας τὴν Παναγιὰ 
ἀπ’ τὸ θρονί της.

Μὰ οἱ δεκατρεῖς
Ἱερεμίας, Μάρκος, Κύριλλος, 
Θεόκτιστος, Βαρνάβας, Μάξιμος, 
Θεόγνωστος, Ἰωσήφ, Γεννάδιος, Γεράσιμος,
Γερμανός, Ἰωάννης, Κόνων  
δὲν λύγισαν στὴ θηριωδία τῆς Φραγκιᾶς
καὶ σκελετοὶ μὲς στὶς φυλακὲς 
τοῦ βασιλιᾶ Ἑρρίκου 
περίμεναν τὸ φῶς νὰ ἀνατείλει.

Ἀφουγκραζόμενος ὁ Ἀλέξης 
ἠχὼ μὲς στοὺς αἰῶνες 
τὴ σάρκα τῶν δεκατριῶν 
νὰ ξεσκίζεται 
– καθὼς ἄλογα καὶ μοῦλες 
τοὺς ἔσερναν πάνω στὰ βράχια –
τοὺς πόνους τους ἀκούγοντας

ἐνῶ οἱ Ἱεροεξεταστὲς 
τοὺς ρίχναν στὴ φωτιὰ,
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Ἔκλαιγε τοὺς χαμένους αἰῶνες 
τὸ λόγο ποτίζοντας ἁλμύρα
ἐνῶ διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος 
οἱ δεκατρεῖς 
ἀνέβαιναν τροπάρι.
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ΙΙ

Τὸ ἀρχίνισμα, Ἀλέξη,
μιὰ μέρα τοῦ 1426
μὲς στὸ Μάρτη
ποὺ συνάντησες τὸν Παῦλο
στὴν ἀγγαρεία τοῦ λατομείου
σκοτωμένο 
καὶ τὴν Ξυλοφάγου 
νὰ τὸν κλαίει.
Ὕστερα τὸν Κανάκη,  
ἀπόγονο τοῦ ἄλλου ἥρωα
μὲς στὴ Χάραυτη
καὶ σμίξατε καμπόσοι  
νὰ καθαρίσετε τὸν τόπο
ἀπὸ τὸ φράγκικο ζυγὸ 
τὴν πείνα καὶ τὴν ἐκμετάλλευση 
τὸ σκοταδισμὸ 
τὴ σκλαβιά.

Τοῦ Κύριλλου 
ἀπὸ πίσω τοῦ τὴ δῶκαν 
μὲ τὴν τσάπα 
τὴν ὥρα ποὺ ἔβγαζε πέτρες 
στὰ ἑλώδη
– γιατὶ δὲν ἦταν γρήγορος 
στὴν ἀγγαρεία.
Ἡ ἀλήθεια ἦταν 
ὅτι βρῆκαν 
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τὶς ἁλυσίδες του σπασμένες 
ἀπὸ τὴ σκουριά...
Γονάτισε, φαινόταν νὰ ἀναπνέει 
τὰ μάτια του στηλώσανε
κι ὁ κόσμος γύρω του ταξίδεψε...

Στὸ μεταξὺ βρέθηκαν 
κι ἄλλοι σκοτωμένοι 
στὰ λατομεῖα
στὴν Ξυλοτύμπου, στὸν Ἀμίαντο.

Πάνω στὴ Σκουριώτισσα 
βρῆκαν καὶ πολλὰ παιδιὰ
κρεμασμένα στὰ δέντρα 
σὰν ροῦχα στὸ σχοινὶ
γιὰ νὰ στεγνώσουν!
Ἀπὸ τὰ στόματά τους 
τρέχαν αἵματα, νερά, ξεράσματα
καὶ κάτι σύρματα στραβὰ
ποὺ τοὺς τὰ εἴχανε χώσει μέσα 
κρέμουνταν ἀπέξω.

Τρακόσια χρόνια Φραγκιᾶς 
νὰ ζεῖς τὴν ἀπόγνωση 
καθημερινὰ
στὸ παρόν, στὸ παρελθόν, στὸ μέλλον.
Τὰ χαρτιὰ τῆς Ἱστορίας αὐτῆς 
τὰ πῆραν σηκωτὰ οἱ ἀέρηδες
τὰ στριφογύριζαν αἰῶνες
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καὶ τὰ ἔριξαν τέλος 
στὸ σκουπιδότοπο
τῆς Ἱστορίας.

Πρέπει νὰ φτιάξω ἕνα κατάστιχο
τῶν νεκρῶν παιδιῶν 
ποὺ κρέμασαν στὰ δέντρα
δίπλα στὰ λατομεῖα. 
Πρέπει νὰ φτιάξω ἕνα κατάστιχο 
τῶν περιουσιῶν ποὺ ἅρπαξαν οἱ Φράγκοι
ἀπὸ τοὺς Κύπριους χωρικοὺς 
καὶ ποὺ ὕστερα ἐπιστράτευσαν 
γιὰ τὴν ἐκτροφὴ τῶν ζώων
κτίζοντας ἔτσι τὰ φέουδα 
τῆς Φράγκικης αὐτοκρατορίας.

Κι ὅπως ὁ ὀξειδωμένος τροχὸς
γύριζε
δραπέτης τῆς Ἱστορίας
ὁ Κύπριος
θηλιὰ στὸ λαιμὸ
ξεπουλοῦσε τὸ βιός του
μέχρι ποὺ αἱμορραγώντας ὁ τόπος 
ἔτρωε τὸ σῶμα του.

Κι ἐσύ, Ἀλέξη, λαμπρὸς
μὲς στὶς χαρακιὲς τοῦ μετώπου σου
νὰ κουβαλᾶς μηνύματα
μιᾶς πρωτοπόρας Ἐπανάστασης 
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μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς τραγούδια
ὕστερων αἰώνων
νὰ φυσοῦν ἀνυπόμονα
ἀέρα Λευτεριᾶς ξεκίνημα!
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ΙΙΙ

Καὶ σὰν ἔπιανες τὸ δρόμο
πρὸς τὸ Παραδείσι
τοῦ τόπου τὸ θαμμένο σπαθὶ
πάσκιζες νὰ ξεθάψεις.
Καὶ γύρευες ἐργαλεῖα 
στοῦ Ρήγα τὰ φέουδα
τσάπες, δρεπάνια, σφυριὰ 
νὰ δώσεις στοὺς δουλοπάροικους 
τὴ γῆ νὰ πελεκίσουν
νὰ ἠχήσει...

Καὶ γέμιζες πουλιὰ τὰ πνεμόνια
τραγούδι ν’ ἀνθίσει τὴν ἄνοιξη
φωνὴ πρωτοπόρα 
καρπὸ ριζοσπάστη
στοὺς κάμπους νὰ φέρει
κρασὶ στ’ ἀμπέλια 
πέτρα καὶ χαλκὸ
στὰ λατομεῖα
νερὰ κρύσταλλα
στὰ ματωμένα ποτάμια
θάβοντας μὲς στὴ μνήμη
τοὺς ἀδικοχαμένους.

Καὶ ἐνῶ τὸ μαχαίρι 
μὲς στὴ σάρκα σου 
ἄγγιζε τὸ κόκαλο
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ξετύλιγες μίτους γυρισμοῦ 
πρὸς τὴν ἀφετηρία
καὶ πατρίδας Λευτεριὰ 
πάσκιζες νὰ ριζώσεις.
Καὶ ἐνῶ ἔκλαιγες τοὺς χαμένους  αἰῶνες
ποὺ περνοῦσαν 
τὴ φωνή σου προζύμι ἔπλαθες
ψωμὶ γιὰ τοὺς ἑπόμενους.

Τὶς ληστρικὲς ἐπιδρομὲς 
Tούρκων, Σαρακηνῶν 
πληρώνατε μὲ θάνατο
ἐνῶ μὲς στοὺς σεισμοὺς 
ἡ γῆ ραγίζοντας
ἔχαβε τὰ κορμιά σας.
Καὶ φτύνατε τοὺς καιροὺς 
χτυπώντας γροθιὰ 
σεισμὸς στὰ ἔγκατα
πρίν χάψει τὶς κραυγές σας.

Οἱ ξηρασίες στέγνωναν τὰ μάτια σας
ἀκρίδες, φίδια, ἀνομβρίες 
ἠχοῦσαν μάστιγα πείνας 
καὶ θανάτου
καθὼς μὲς στὶς σπηλιὲς τῆς Ἱστορίας
φωνὴ βοοῦσε ὁ Ὀνήσιλος
κι ὁ Εὐαγόρας Σαλαμίνες.
Ἐνῶ ἐσὺ, Ρήγα Ἀλέξη,
διαχρονικὴ συνείδηση
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τοῦ μαχόμενου Κύπριου,
μὲς στὰ φέουδα
μὲς στὰ φουσάτα τῶν κατακτητῶν
ἔτριζες τὶς κλειδώσεις 
τοῦ ξεπεσμένου Ἑλληνισμοῦ.

Μόρφου, Λεμεσός, Λεύκα
Περιστερώνα, Ὀρεινή, Λευκόνοικο
τραγουδώντας τ’ ὄνομά σου, Ἀλέξη,
τὶς ἁλυσίδες τους μιὰ μιὰ
τὶς ἔσπαζαν.
Κι ἔγινες Ἐσὺ ψυχὴ καὶ ἔκφραση
μιᾶς πρωτοπόρας Ἐπανάστασης 
χωρικῶν στὴν Εὐρώπη!

Ἡ Ἐπανάστασή σου ξεκίνησε 
μέρα μεσημέρι
δίπλα στὸν  Ἅη Σέρκη
μὲ τὸ Λατίνο ἐπίσκοπο Σολομώντα 
νὰ τρώει τὸ πρῶτο ξύλο
ἀπὸ τοὺς ἀγανακτισμένους αὐτοὺς
ποὺ ὁ Μαχαιρᾶς ἀποκαλοῦσε λύκους.

Καὶ οἱ ἐπαναστάτες 
σὲ ἀνακηρύξαν Ρήγα 
καὶ «οἱ χωργιάτες ἐδόθησαν
εἰς τὴν ’πόταξίν» σου!

Κι εἴπατε νὰ δώσετε μαθήματα ἐκδίκησης 
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καὶ ὅραμα Ἐλευθερίας
καὶ μπήκατε στὶς ἀποθῆκες
τῶν εὐγενῶν, τῶν ἀστῶν, τῶν ἱπποτῶν 
καὶ πήρατε τὰ κρασιά, τὰ σιτηρά, τὴ ζάχαρη
τῶν μόχθων σας
καὶ δώσατε στὸ λαὸ ψωμὶ 
νὰ χορτάσει τὴν πείνα του.
Καὶ πήρατε πίσω τὴ γῆ σας  
καὶ τὴ μοιράσατε στοὺς χωρικοὺς 
κι ἐγκαθιδρύσατε κράτος λαοῦ 
ἀνατρέποντας τὴ φραγκοκρατία.

Ἡ Ἐπανάστασή σας, Ἀλέξη,
τρεῖς αἰῶνες πρὶν τὴ Γαλλικὴ
κι ἕναν αἰώνα πρὶν τὸν Πόλεμο τῶν Χωρικῶν 
στὴ Γερμανία
ἔσπασε τὴν παντοδυναμία
τῆς εὐρωπαϊικῆς φεουδαρχίας
ἔστω καὶ γιὰ λίγους μῆνες
μὰ ἄφησε πίσω της 
κεφάλια στοὺς βωμοὺς
καὶ ἀνατιναγμένα ὄνειρα
νὰ σπαρταροῦν στὶς ἁλυκὲς
μαυροφορεμένου λαοῦ.

Γιατί, Ἀλέξη,
προτοῦ τὸ προζύμι φουσκώσει 
καὶ φλόγα φουντώσει 
στῆς Εὐρώπης τὰ βάθη
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Ἁγία Ἕδρα καὶ Εὐρώπη 
ἔπνιξαν στὸ αἷμα τὴν ἐξέγερσή σας 
εἰσβάλλοντας στὴν Κύπρο
μὲ ἰσχυρὲς δυνάμεις
ἱπποτικῶν ταγμάτων.

Κι ἐσένα
σύμβολο Ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ Ἀγώνα  
παράδειγμα πρὸς μίμηση
κατασπάραξαν οἱ τότε δυνατοὶ τῆς γῆς 
σβήνοντάς σε ἀπὸ τὴ μνήμη.

Καὶ δὲ δίστασαν
καὶ σ’ ἔδεσαν σὲ βοϊδάμαξα  
σοῦ ἔβαλαν καυτὲς βελόνες στὸ κορμὶ
ἐνῶ ὁ ἀέρας μετέφερε 
τὴ μυρωδιὰ κορμιοῦ ποὺ καίγεται.
Καὶ σ’ ἔφτυνε καὶ σ’ ἔβριζε 
ὁ φράγκος ὄχλος 
ὥσπου ἀγέρωχος ἔχεις φτάσει στὴν ἀγχόνη!

Κι ἐγὼ τὸ πυρακτωμένο 
βλέμμα σου
μάχομαι νὰ ἀνασύρω 
ἀπό τὴν ἐθνικὴ λήθη.

Ἡ Ἱστορία γράφεται 
ἀπὸ τοὺς τελικοὺς νικητὲς
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συχνὰ ἀπὸ τοὺς αὐλοκόλακες
καὶ ὑμνητὲς τῶν κατεστημένων
γι’ αὐτὸ κι ἐσύ, Ἀλέξη Ρήγα, 
πέρασες δίπλα ἀπὸ τὴν Ἱστορία!
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ΙV

Ἔτσι μὲ τὸ μαχαίρι ποὺ πάλεψες,
Ρήγα Ἀλέξη,
καρφώθηκε τὸ δικό σου κορμὶ
τὰ τραγούδια στὸ λαιμὸ ξεράθηκαν
μὲς στοὺς αἰῶνες
καὶ τὸ σπίτι ποὺ ἔχτισες σὲ δέκα μῆνες
ἔγινε ἐρείπιο
χωρὶς ὀροφὴ 
τὰ καρφιὰ ποὺ τὴ στήριζαν 
δὲν κράτησαν
οὔτε τὸν ἔρωτα οὔτε τὸ θεὸ 
εἶχες σύμμαχο.

Μένουν τὰ βήματά σου 
μὲς στὶς ἁλυκὲς
ποὺ περπατοῦσες
καθὼς τὸ ἁλάτι τοῦ νεροῦ 
γιάτρευε τοὺς  πόνους στὸ κορμὶ
καὶ τὴν πείνα ἀπὸ τὴ μνήμη.
Κι ἔρχεται μέσα μου 
ὅλος ὁ καιρὸς ποὺ παιδευόσουν
μὲς στὴ σκλαβιὰ 
μὲς στὴ φτώχεια 
ποὺ δὲν ἤσουν Τίποτα.
Σφηνωμένος ἐκεῖ 
ποὺ οἱ πέτρες παλιὲς καὶ ἔκπτωτες 
ἀναστενάζουν
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Ἐσὺ καὶ τὸ ξερό σου φάντασμα. 

Τὴ νύχτα ἀκολουθεῖ ἡ νύχτα
τὰ ὄνειρα σὲ τσακίζουν
ἄγνωστα χέρια σοῦ φέρνουν νερὸ
κι ἕνα ψεύτικο γράμμα
ποὺ γράφει γιὰ σένα 
ἔχεις μπροστά σου τὸ διπλό σου
πρόσωπο...
Ἐπὶ αἰῶνες 
τὸ φεγγάρι ὁλονυχτὶς πριονίζει
τὸν ὕπνο σου
ἐνῶ τὸ ποτάμι βογκάει
ν’ ἀνταμώσει τὴ θάλασσα.
Μὲ τὸ γέννημα τῆς μέρας 
σοῦ παίρνουν τὰ ροῦχα 
καὶ μένεις γυμνὸς 
χωρὶς τὸ ματωμένο σου πουκάμισο.

Γιατί, Ρήγα Ἀλέξη,
φῶς ἀπὸ ἐκεῖνο τὸν αἰώνα 
ξενυχτᾶς πιὰ στὶς ψυχὲς τῶν δρόμων 
στὰ τείχη τῆς Παλιᾶς Λευκωσίας 
μὲ τὰ ὄνειρά σου τάγματα
Παρελθὸν καὶ Παρὸν
νὰ ἐντοιχίζουν ὅλες τὶς ζωές μας
ἀφοῦ οἱ μέρες καὶ οἱ νύχτες 
μόλις ξεχωρίζουν.
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Καταποντισμένος 
κάτω ἀπὸ ἕνα παλαιὸ μάρμαρο
κοιμᾶσαι ἀνώνυμος, φίλε Ἀλέξη,
κάπου ἐκεῖ κοντὰ στὴν τάφρο 
στὰ φράγκικα τείχη
δίπλα στὴν Πύλη Πάφου
ἢ μὲς στὸ Σεράγειο 
ποὺ οἱ ἄλλοι κατακτητὲς 
ὕστερα ἀπὸ τοὺς Φράγκους
ἀποτελείωσαν τὰ ὄνειρά σου.

Ὅπως πάντα στὴν Ἱστορία
φυσάει διαβολεμένος ἀέρας!

Καὶ ἐκεῖ ποὺ δακρύζεις κρυφὰ
μὲς στοὺς αἰῶνες 
γυρίζεις ξαφνικὰ τὸ πρόσωπο
καὶ μᾶς λές: 
ἂς γίνει ἡ θυσία τῶν ἡρώων 
τῆς καθημερινῆς ζωῆς 
σηματωρὸς τῶν στίχων σας.
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V  

Μένουν τὰ χέρια σου, Ρήγα Ἀλέξη,
ἀόρατα 
νὰ ὑψώνουν πρὸς τὸν οὐρανὸ
ἀπολλώνιες λύρες
ποὺ τὶς παίζουν μὲ τὰ μαχαίρια τους 
οἱ δουλοπάροικοι.

Κι ἐνῶ τὰ κόκαλά σου τρίζουν
μέσα ἀπὸ τὶς ἀνορθόγραφες λέξεις μας 
οἱ νύχτες μᾶς ξυπνοῦν
βογκίζοντας
καθὼς παλεύουν νὰ βγοῦν
ἔξω ἀπὸ τὸ θάνατο.

Καὶ ἡ Κύπρος ταξιδεύει 
μὲς στοὺς αἰῶνες 
ἀκολουθώντας τὰ σημάδια
ποὺ ἀφήνει τὸ αἷμα στὸ αὐλάκι
καθὼς οἱ φονιάδες τῶν λαῶν 
ἀμετανόητοι
συνεχίζουν νὰ ἐμπορεύονται
τὴν ἀνθρώπινη σάρκα 
καλπάζοντας.

Ἡ Κύπρος ἀκολουθεῖ 
τὸ δρόμο τῶν δολοφονημένων
λέξεων
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καθὼς σωριάζονται στὸ πάτωμα
κομματιασμένες
ἀποίητες
προσχέδια 
ἐπαναλαμβανόμενης καταστροφῆς. 

Ἡ Κύπρος ἀκολουθεῖ 
αἰῶνες τώρα
τὸ ξεραμένο αἷμα
τὸ σπαταλημένο αἷμα
τῶν νεκρῶν παιδιῶν της 
στὸν Ἄδη.

Οἱ σκοτωμένοι πέφτουν
ἀπάνω στοὺς πεθαμένους 
ποὺ ἀλλάζουν θέση
ξεστρατίζοντας σέ λοξὰ μονοπάτια 
πηγάδια μὲ σκοτωμένους. 

Στὸ ξερὸ πηγάδι τῆς Ἄσσιας 
συνάντησες, Ἀλέξη, 
τὰ ἑκατὸ πτώματα τῶν Ἀσσιωτῶν 
γυναικόπεδα, γέρους
καὶ στὸ Τζιάος κομμάτια ἀπὸ κόκαλα 
τῶν Κυθρεωτῶν αἰχμαλώτων
αὐτῶν τῆς ἀσπρόμαυρης φωτογραφίας
μὲ ὑψωμένα τὰ χέρια 
καὶ μὲ τὸ πένθιμο βλέμμα.
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Κάθε πηγάδι
συναξάρι νεκρῶν 
γνωστῶν καὶ ἄγνωστων.
Κι ἐσύ, Ἀλέξη, 
νὰ σκοντάφτεις συνέχεια 
πάνω στὸ πτῶμα τοῦ Κίμωνα.

Προχωρεῖς σὰν χαμένος 
μὲ τὴν πλάτη στὸν τοῖχο 
ἀλλάζοντας συνέχεια συνοικία...

Οἱ μέρες βουλιάζουν
μέσα στοὺς μῆνες
τὰ χρόνια βουλιάζουν
μὲς στοὺς αἰῶνες
τὰ ἀσταμάτητα πηγαινέλα 
μέσα στὴν Ἱστορία
τ’ ἀνώνυμα πρόσωπα 
μεῖναν ἀνώνυμα
κι ἕνα πλῆθος ἀσυνάρτητα λόγια
νὰ περπατοῦν
καὶ νὰ τὰ κατατρώει 
ὁ χρόνος...

Ὅπου κοιτάξεις εἶναι τὸ κακὸ
κι ἐκεῖνο συνεχῶς ἐπινοεῖται
γιὰ νὰ μὴν ἀνασαίνεις.



Κ
Λ

ΕΟ
Π

ΑΤ
ΡΑ

 Μ
Α

Κ
ΡΙ

Δ
ΟΥ

 R
OB

IN
ET

38

Σίδηρα συρματοπλέγματα 
καὶ πάσσαλοι 
γιὰ νὰ μὴν ἀναπνέεις.

Οὔτε τὸ κύμα οὔτε ἡ θάλασσα 
φέρνουν τὸ φῶς 
κι ἡ Ἀφροδίτη γυμνὴ 
δὲν τολμᾶ νὰ βάλει τὸ πόδι
στὴν ἄμμο.
Τί ἀπόκριση νὰ πάρεις
ἀπὸ τοῦτα τ’ ἀσβεστωμένα τείχη
ποὺ σὲ κοιτάζουν ἀσάλευτα
σὰν τὸν Ἐφιάλτη;

Τὸ καμένο σου πρόσωπο 
κουβαλᾶ μὲς στὶς χαρακιές του 
χαντάκια τὸ αἷμα
ἀπὸ αἰώνα σὲ αἰώνα!

Στὸ πέρασμα τῶν ἀνεμοστρόβιλων 
δὲν ἔμεινε οὔτε ψίχουλο
γιὰ τὸ σπουργίτη 
νὰ τὸ συλλαβίσει  ποίημα.
Μόνο τὸ τραγούδι του
διασώζεται χλομὸ 
μέσα στοὺς αἰῶνες.
Καὶ παραμένει τὸ βλέμμα σου
στὸ ἔρεβος τῆς Λήθης
καὶ ὁ καπνὸς  
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ἀπὸ τὶς χαραμάδες τοῦ Ὕπνου
τῶν προδομένων  
καθὼς ἡ ζωὴ 
καταβάλλει τὸν ὀβολό της 
ψάχνοντας τὸ δρόμο της 
μέσα στὴ λάμψη τοῦ ἥλιου.
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VI

Ὀνειρεύτηκα, Ρήγα Ἀλέξη,
πὼς γύρισες 
σ’ ἀπύθμενες ὧρες
κι ἤσουν ὡραιότερος ἀκόμα,
μὲ χαρακιὲς στὸ μέτωπο πιὸ βαθιὲς 
σημάδια τοῦ ἀμείλικτου χρόνου 
ποὺ περνάει
καὶ τὰ μάτια σου ὑγρὰ ν’ ἀναδίνουν
τὴ θλίψη τῶν προδομένων.

Ἀνάμεσό μας οἱ σκιὲς
κι οἱ καλαμιὲς νὰ λικνίζονται 
στὶς ὄχθες τῆς μαρμαρωμένης Ἀμμοχώστου 
ἢ πλάι στὸ ἀσυναρμολόγητο ἄγαλμα 
τοῦ Πράξανδρου
στὴν Κερύνεια
καθὼς ὁ Δημιουργὸς δάκρυζε 
ὁλόγυμνος σὲ ὕποπτα δωμάτια 
τῆς ἡμικουρσεμένης Λευκωσίας.

Αὐγινὰ ἐρυθριάσματα
νὰ σὲ στολίζουν διάφανο
ἀπὸ τὸ γαλάζιο τοῦ νεφρίτη
στὸ λευκὸ τοῦ ἀλάβαστρου 
ἀναδυόμενο ἀπὸ τὸ χρυσαφένιο φῶς 
τῆς Ἱστορίας 
καθὼς βασιλεύει ὁ ἥλιος 
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καὶ φυσᾶ ἕνας κρύος ἀέρας 
στὶς ταλαίπωρες ψυχές μας.

Μιὰ θάλασσα ὀνειρεύτηκαμε
στὰ ὑπνοδωμάτια τῆς Ἐπανάστασης 
μὲ ἄρωμα γιασεμιοῦ καὶ ἐλιᾶς  
τὴ Λευτεριὰ ποὺ ζήσαμε στ’ ὄνειρό σου 
κι ἐνῶ γυρεύαμε συμπόσιο Ἀνάστασης 
μὲς στὴν ἀδελφοσύνη 
οἱ λέξεις μας γλιστροῦσαν γυμνὲς 
χωρὶς νὰ σ’ ἀνταμώσουν.

Κι ἐκεῖ ποὺ κάψαμε τὰ σπαρτά μας
ἀποφασισμένοι νὰ μετρηθοῦμε 
μὲ τὸ Δία
ἀφήνοντας πίσω τοὺς νεκρούς μας
ἄταφους
καθὼς τ’ ἄστρα βιάζονταν νὰ βασιλέψουν
μείναμε σφηνωμένοι 
ἀνάμεσα στὴ σκιά Σου
καὶ τὸ αἷμα τῶν σκοτωμένων 
ποὺ φωσφορίζει ἀποσύνθεση 
στὴ ματωμένη πλαγιὰ τοῦ Πενταδακτύλου. 

Καμία διέξοδος
κανένας γυρισμὸς 
κι ὅ,τι ὀνειρευτήκαμε 
ἔμεινε ὄνειρο
δαχτυλίδι σὲ κρανίο ἐφήβου
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καὶ ἀπομείναμε μὲς στὴ νύχτα 
μὲ τὴν προσμονὴ τῆς Ἐλευθερίας στὰ χείλη.

Κάπου ἐδῶ κοιμᾶσαι, Ἀλέξη,
μέσα στὶς καρδιές μας
μέσα στὸ αἷμα μας
μέσα στὰ ὄνειρά μας
μέσα στοὺς κάκτους 
ποὺ μᾶς τρυποῦν τὰ δάχτυλα
μέσα στὶς πέτρες 
ποὺ κοιμοῦνται ξεχασμένες
μέσα στὶς ρίζες τῶν δέντρων
ποὺ ἀναπνέουν
ποὺ μᾶς ἀκοῦνε.
Ἀκόμη καὶ οἱ μηδίζοντες 
ἀναγνωρίζουν τὴν ἠχὼ τῆς φωνῆς σου
ἀκόμη καὶ οἱ φοινικίζοντες 
σὲ κουβαλοῦν μαζί τους 
στὸ κατακάθι τῆς Ἱστορίας.

Μὰ οἱ λέξεις μας, Ἀλέξη, 
Ποίημα ἀγανάκτησης 
γυρίζουν ξαφνικὰ
καὶ δαγκώνουν τὴν οὐρά τους.

Κι ἐγὼ ἀδάκρυτη
στρώνω χαλὶ στὴν ὀμορφιά σου 
καθὼς ἡ Λευκωσία μισὴ
τρώει τὰ σωθικά της.



Μεσαιωνική Λευκωσία
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Ἕνα τραγούδι γιὰ τὴν Πάφο

Ἐκεῖ ποὺ εἶχα ξεχάσει τὴ θάλασσα
στὴν Πέτρα τοῦ Ρωμιοῦ 
σὲ εἶδα ν’ ἀναδύεσαι θεϊκὴ
μέσα ἀπὸ τὰ βράχια.

Αἰχμάλωτη τῶν κυμάτων 
τὴν ἐλευθερία σου κέρδισες
μιὰ ἀφέγγαρη βραδιὰ
μὲ τὸ αἰχμηρὸ βλέμμα τοῦ Ποσειδώνα
καρφωμένο ἐπάνω σου...

Μακριὰ ἀπὸ τὸ σπίτι
οἱ βραχόκλειστες παραλίες
τὰ δειλινὰ
γεννοῦν τὰ παιδιὰ τῆς Ἀγάπης.

Μόλις τὸ πόδι πάτησες στὴν ἄμμο
δαιμονισμένη γύριζες 
τὰ Πάφια σοκάκια
τὸν Ἄδωνη ν’ ἀνταμώσεις 
μὲς στὸν κυκεώνα τῶν γρύλων 
τὸ πανδαιμόνιο τῆς νύχτας
τὸ γάβγισμα τῶν σκυλιῶν
τὸ κορνάρισμα
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ξυπόλητη στὴν πόλη τοῦ Ἀγαπήνορα
σερνόσουν μέσα ἀπ’ τοὺς πιὸ μικροὺς θεούς της
τὸ λιμανάκι της 
πλάι στὸ μεσαιωνικὸ κάστρο
τὸν ὀμφαλό της. 

Διασχίζοντας τὸν κῆπο 
μὲ τὶς κίτρινες μαργαρίτες 
βεβαιώνεσαι γιὰ τὸ σῶμα σου
καὶ δυνατὴ μετακινεῖσαι
στὰ σπίτια τοῦ Θησέα
τοῦ Ὀρφέα καὶ τοῦ Διόνυσου

τετράγωνες  πέτρες
νὰ γίνονται σχήματα 
καὶ στὰ πολυτελὴ παλάτια
μὲ τὰ μωσαϊκὰ
ἀνταμώνεις τὸν Θησέα 
τὴν ὥρα ποὺ σκοτώνει τὸν Μινώταυρο 
τὴ Δάφνη καὶ τὸν Ἀπόλλωνα
νὰ ἐρωτοτροποῦν 
τὸν Ποσειδώνα ἐλευθερωτὴ τῆς Ἀμυμώνης
νὰ σὲ κοιτάζει ἡδονοπαρμένος...  



Κ
Λ

ΕΟ
Π

ΑΤ
ΡΑ

 Μ
Α

Κ
ΡΙ

Δ
ΟΥ

 R
OB

IN
ET

46

Ὅπως ἡ θάλασσα 
ὅλος μανία κι ἀφρὸ 
γιαλὸς τοῦ βορρᾶ ἢ τοῦ νότου
δὲν τοὺς ξεχωρίζεις.
Κι ἐνῶ τεντώνεσαι 
ἀφουγκράζεσαι τὸν Ἀπόλλωνα 
παντοδύναμο μὲ τὴ λύρα του 
σηκώνεσαι καὶ περπατᾶς 
μέχρι τὸ μικρὸ Ἀχιλλέα 
στὸ μπάνιο τῆς Ἀθανασίας.

Σὲ ἀκολούθησα, θεὰ, 
μὲς στὴν ἀπελπισία τῆς Πατρίδας
ἐνῶ τὸ ποτάμι πλημμύριζε μέσα μου
καθὼς κουβαλοῦσε τὸ ἄλλο μου σῶμα
μὲς στὰ καπηλειὰ τῆς Παλιᾶς Πόλης 
στὴν ἄλλη ἀκτὴ
στὸ ἄλλο λιμανάκι.

Τὸ σῶμα σου
μισὸ θεὰ μισὸ στὸ χῶμα
ἀντι-νάρκισσος 
στὸ σπίτι τοῦ Διόνυσου 
κορμὶ κομματιασμένο
σχεδὸν ἀπρόσωπο
νὰ τὸ μοιράζονται τρόπαιο
στ’ ἀνατολίτικα παζάρια...
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Ἡ γῆ σου, Ἀφροδίτη,
ἀμπέλια τῶν αἰώνων 
ν’ ἀποστρέφονται τὴ θάλασσα
στὸν κόλπο τῶν Κοραλλίων  
τὴν πλήμμυρα τῶν τουριστῶν 
τὰ σκουριασμένα πολυβολεῖα
τὸ ἁρμύρισμα τοῦ νεροῦ
μὴν τύχει καὶ στὸ τέλος 
ἡ πόλη τοῦ Ἀγαπήνορα
ἀρχαιότατη καὶ τόσο νέα 
φάει τὸ κορμί της.
Ὅπως ἡ Ἀφροδίτη σὲ βλέπει 
μόνο ὅταν τὴν βλέπεις 
ἔτσι καὶ ἡ πόλη τοῦ Κινύρα,
δὲν εἶναι γιὰ σένα πρόσχημα 
νὰ πεῖς
θέλω νὰ λουστῶ μὲς στὰ νερὰ
τῆς βραχόκλειστης ἀκτῆς της
μὲς στὰ νερὰ 
τῆς νότιας θάλασσας.

Νοέμβριος 2014
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Ἀναμονὴ

Πίσω ἀπὸ τὰ πορτοπαράθυρα
ἡ θάλασσα μὲ τὴ γαλήνη νὰ ἐπανέρχεται
τὰ καράβια νὰ λάμπουν ἀπὸ μακριὰ
στὸ ἀπογευματινὸ φῶς 
στὸ μπαοῦλο καταχωνιασμένη ἡ ὥριμή σου γνώ-
ση
τὸ ἀπροσδόκητο πάθος τοῦ ἔρωτα
νὰ γεμίζει τὴ γραφή σου 
χωρὶς νὰ μπορεῖς νὰ πιαστεῖς πουθενά...
Τὸ κορνάρισμα στὸν παραλιακὸ δρόμο 
νὰ σὲ ἀφυπνίζει ἀπὸ τὰ τσαλακωμένα σου ὄνειρα
καθὼς σὲ ἑνώνουν μὲ τὸ γαλάζιο τῶν θαλασσι-
νῶν θεῶν.
Καὶ τρέχεις νὰ στείλεις μηνύματα μὲ τὸ διαδίκτυο 
ποὺ σὰν πέταλα ἀδειάζεις χωρὶς φειδὼ 
ἀπὸ τὶς τσέπες σου 
ρίχνοντάς τα ἕνα ἕνα πίσω σου
στὴν περίπτωση ποὺ σὲ γυρέψει 
ποιὸς ξέρει 
μὲς στὴ νύκτα
κι ἔτσι ἴσως μπορέσει νὰ σὲ βρεῖ!

Μάρτιος 2015
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Στὴν Παναγία τοῦ  Ἄρακα 

Ἡ μυρωδιὰ τοῦ πεύκου
τὸ θυμάρι τοῦ βουνοῦ 
κι οἱ πέτρες τοῦ μονόκλιτου ναοῦ
νὰ καρτεροῦν μὲς στοὺς αἰῶνες τὸ θαῦμα
ἐνῶ τὸ διώροφο μοναστήρι στὰ δυτικὰ 
νὰ θυμίζει ἐποχὲς παμπάλαιες 
ὅπου ἄνθιζε κάποτε ὁ μοναχικὸς βίος.

Μέσα ἀπὸ τὶς λαμπρὲς τοιχογραφίες
οἱ ἐκλεπτυσμένες μορφὲς 
ἁπλώνουν ὀμορφιὰ καὶ χάρη 
καθὼς ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα σου 
σὲ ἀντιπαράθεση
ψάχνουν τὸ καθένα χωριστὰ
μέσα στὴν πλούσια κίνηση τῶν ἐνδυμάτων 
τὴν ὀμορφιὰ καὶ τὴ χάρη τοῦ Χριστοῦ 
τὴ θλίψη τῆς Ὁδηγήτριας 
νὰ ἑνωθοῦν μὲς στὴ μοναξιὰ
τὸ στοργικὸ βλέμμα τοῦ Παντοκράτορα 
καρφωμένο ἀπάνω σου.

Στὴν τοιχογραφία τῆς  Γεννήσεως 
ἡ Παναγία μισοξαπλωμένη-μισοκαθισμένη
μπροστὰ στὸ σκοτάδι τοῦ σπηλαίου
νὰ κοιτάζει μὲ ἀγαλλίαση τὸ σπλάχνο της 
κάτω ἀπὸ τὴν προστασία τῶν Ἀγγέλων   



Κ
Λ

ΕΟ
Π

ΑΤ
ΡΑ

 Μ
Α

Κ
ΡΙ

Δ
ΟΥ

 R
OB

IN
ET

50

ἐνῶ σὲ ἄλλη σκηνή τῆς τοιχογραφίας 
ἀνταμώνεις τὴ Σαλώμη 
νὰ κάνει τὸ πρῶτο μπάνιο στὸ Βρέφος.

Στὸν περίβολο τοῦ ναοῦ 
ἡ προτομὴ τοῦ ἐθνοφρουροῦ 
νὰ σὲ κοιτάζει ἀδιάφορα 
κάτω ἀπὸ τὰ μάτια τοῦ ἥλιου
καθὼς τὰ κυπαρίσσια στὸ βάθος τοῦ δρόμου 
σκύβουν δουλικὰ νὰ ὑποδεχθοῦν τὴν Ἀφροδίτη 
ὅπου ἔχουν ἐναποθέσει τὰ ὄνειρά τους.
                                                                         

Μάρτιος 2015
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Ἡ ἄλλη ὄψη τῆς Πάφου

Ἔκλεινες τὰ μάτια 
κι ἔβλεπες μικρὲς πατρίδες 
τῆς Πέτρας καὶ τοῦ Γρανίτη
ἀμπέλια νὰ τραγουδοῦν Διόνυσο 
καὶ τὴν ἀρχέγονη Ἀφροδίτη
ἀγκαλιὰ μὲ τὸν Ἄρη…
Κάποτε ἐδῶ τὰ νερὰ 
ξεδιψοῦσαν θεοὺς 
ποτάμι τὸ φῶς 
ν’ ἀνατέλλει αἰῶνες 
μὲς στοὺς χειμῶνες τῆς Μεσόγειος.

Κούκλια, Κτῆμα, Πόλις
νὰ τ’ ἀγκαλιάζει ἡ θάλασσα
αὔρα ἀπὸ τὴν ἀναδυόμενη θεά. 
Βράχοι 
καντούνια θεῶν ἀδιάβατα
νὰ σκορπίζουν μυρωδιὲς πεύκου 
καὶ προφητεῖες 
χελιδόνια νὰ ὀργώνουν τοὺς οὐρανοὺς 
ἀντάμα μὲ τὶς συμμορίες τῶν παιδιῶν 
στὶς φτωχογειτονιὲς 
καθ’ ὁδὸν πρὸς τὸ Κάστρο.

Μόλις ὁ δρόμος ἀνοίγει  
τὸ μάτι σου ζητᾶ ν’ ἀνέβει 
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κι ὅλο ἀνεβαίνει ψηλότερα 
στὴν πέτρινη σκάλα τοῦ μιναρὲ 
κι ὕστερα στριφογυρίζοντας 
ψαχουλεύει τὰ σημάδια τῆς τρέλας τῶν ἀνθρώ-
πων 
τοῦ Χασάνη, τοῦ Ἀνδρέα
τῆς Σαλιμέ, τῆς Ἑλένης
καὶ σὰν νὰ θέλει νὰ ξεχάσει
τρέχει πρὸς τὴ θάλασσα 
νὰ τετραγωνίσει τὸ Κάστρο
νὰ νιώσει τὴ μυρωδιὰ τοῦ ἅλατος 
νὰ ξεπλύνει τὶς πληγές.

Κάποτε τελειώναμε τὶς καλοκαιρινὲς  βραδιὲς
στὸ «Πέλικαν» 
μὲ στίχους τοῦ Σεφέρη
τὰ χέρια ἁπλωμένα πρὸς τὸ λιμανάκι
ἐνῶ ἡ Ἀϊσιὲ 
μὲ τὰ ὡραῖα μάτια
μᾶς τραγουδοῦσε τούρκικα τραγούδια.
Τώρα ποιὸς ξέρει 
ποῦ νὰ βρίσκεται.

Κι ἡ πόλις νὰ διαχρονίζει τὸ χρόνο 
νὰ διατοπίζει τοὺς τόπους 
νὰ σμίγει τοὺς τόπους καὶ τοὺς χρόνους
τὸ παλιὸ καὶ τὸ καινούργιο 
τὸ πραγματικὸ καὶ τὸ ψεύτικο 
τὸ ὡραῖο καὶ τὸ ἄσχημο 
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τὸ πάνω καὶ τὸ κάτω
τὴ ζωὴ καὶ τὸ θάνατο.

Κι ἐσύ, θεὰ, νὰ παραμένεις 
μὲς στὰ κρύα σεντόνια σου 
χωρὶς μνήμη!

Ποιὸς θὰ φέρει πίσω τὴ φωνὴ τοῦ Ποιητῆ;
ποιὸς θὰ κτενίσει ξανὰ 
τὰ μαλλιὰ τῆς ἀφρόσπαρτης παραλίας;
ποιὸς σπόρος θὰ γεννήσει ξανὰ τὴν Ἀφροδίτη; 

Νοέμβριος 2014
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Στὴ Σαλαμίνα τὴν Κύπρια

Ὁ νέος κατακτητὴς 
ἦλθε ἀπ’ τὴν Ἀνατολὴ 
νὰ ξεριζώσει τοὺς Τευκρίδες...
Μπῆκε στὴν Κύπρο 
ἀπό τὸ λιμάνι τῆς Σαλαμίνας 
νὰ διώξει, λέει, τοὺς Ἀχαιοὺς 
ἀπ’ τὴ Βασιλικὴ Νεκρόπολη 
καὶ τὸν Δία ἀπὸ τὸ θρόνο του!

Καὶ καθὼς ἔτριζαν οἱ ρίζες τοῦ Τεύκρου 
τὸ καύκαλο τοῦ Αἴαντα 
τρίαινα τρυποῦσε τοὺς βυθοὺς τοῦ Αἰγαίου
ἐνῶ ἡ φωνὴ τοῦ Τελαμώνα 
ἀπὸ τὴν ἄλλη Σαλαμίνα 
ἀνέβαινε ὀργὴ
χρησμὸς ν’ ἀκουμπήσει Πυθία...

Καὶ καθὼς ὁ Πέρσης στρατηγὸς Ἀρτύβιος
βροντοῦσε στρατὸ καὶ στόλο 
τὴ Σαλαμίνα νὰ ὑποτάξει 
ὁ Ὀνήσιλος  
χωρὶς τοὺς Ἀμαθούσιους 
ἔριχνε γροθιὰ στὰ ἔγκατα 
τοὺς Πέρσες ν’ ἀποτρέψει μή διαβοῦνε.
Κι ἐκεῖ ποὺ ἡ Σαλαμίνα 
ἔβρισκε τὸ σῶμα της 
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στὸ Κούριο ὁ Στασάνωρας 
ἔριξε τὸ κρανίο τοῦ Ὀνήσιλου στὴ γῆς 
χρησμὸ μελίσσιο νὰ διώξει 
καὶ τοὺς Φοίνικες τυράννους  
στὴ Σαλαμίνα νὰ στεριώσει.

Μιὰ μέρα μὲς στὸν καύσωνα 
καὶ τὸ ποδοβολητὸ τῶν βαρβάρων 
ἐκεῖ ποὺ γύρευα τὴν Ἑλένη 
στ’ ἀκροθαλάσσι τοῦ Πρωτέα 
τὰ μυστικά της νὰ μοιραστῶ 

φόρεσα τὴ μνήμη μου ἀνάποδα 
κι ἦλθα νὰ σ’ ἀνταμώσω 

φρουρὸς στὶς αὐλάδες τῆς φωνῆς σου
τοὺς παλμοὺς τῆς ψυχῆς σου 
ν’ ἀκούσω.

Μὰ βρῆκα τὸ σῶμα σου πυρπολημένο
νὰ αἱμορραγεῖ ὁλομόναχο
χωρὶς ψυχὴ 
ἐνῶ ἡ θάλασσά σου 
εἶχε φάει τὸ κορμί της 
λουόμενη στὸ χῶμα.
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Καὶ καθὼς ἀγκάλιαζα 
τὶς φαγωμένες κολῶνες 
στὸ Θέατρο, στὴν Ἀγορά, στὸ Γυμνάσιο  
ἡ φωνή σου ἀνέβαινε ὅρκος  Ὁμηρικὸς 
δεμένος μὲ τὸ χῶμα
ἐνῶ ὁ Δίας διαλαλοῦσε 
τὰ οὔρια καὶ τὰ δούρειά του
μὲς στοὺς Βασιλικοὺς Τάφους.

Ξεδιπλώνοντας τὰ ἔντερά του 
ὁ Εὐαγόρας ἄφριζε ὀργὴ
κι ἀγιάτρευτος ἐπάσκιζε 
τὴ μνήμη νὰ στηλώσει
τῆς ψυχῆς ὁ κισσὸς   
νὰ βρεῖ τὸ δέντρο του
καὶ τὸ ποίημα Πατρίδα.

Τὸ φεγγάρι βγαίνοντας σεργιάνι 
πίσω ἀπὸ τὸ Σαλαμίνειο δάσος 
τὸ νεκροταφεῖο τῆς Μονῆς τ’ Ἁγίου Βαρνάβα
τὸν Ἅη Σέργη 
πρὸς τὰ περίχωρα τῆς Ἔγκωμης 
στάθηκε λίγο πάνω στὶς κολῶνες 
καὶ τὸ ἄγαλμα τοῦ Δία 
κι ὁ ἀσημένιος δίσκος του 
πορευόμενος  πρὸς τὴ θάλασσα
πυροβολοῦσε μὲ φῶς 
τὸν ὑπερπόντιο στόλο
ἀγκυροβολημένο στὸ λιμάνι τῆς Ἀρσινόης.
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Κι ἐσὺ νὰ παραμένεις 
στὰ φονευμένα μας ὄνειρα 
ἀταξίδευτη.

Κι ἐκεῖ ποὺ ἔψαχνα τὸν Ἄδωνη
ναυαγὸ στὸ νεκρὸ ἀκρογιάλι 
τῆς ἀνατολικῆς θάλασσας 
νὰ τοῦ ξεπλύνω τὶς πληγὲς 
νὰ τὸν στεγνώσω στὸν ἥλιο 
νὰ τυλίξω τὸ σῶμα του 
στὰ σεντόνια τῆς ἀθανασίας 
ξεδιπλώνοντας ὅλα μου τὰ ὄνειρα στὸ φῶς
σὲ εἶδα ἀπὸ μακριὰ 
ἁλυσοδεμένη στὸ διπλανὸ λιμάνι
νὰ μυρίζεις ἱδρώτα κι ἁλμύρα 
ξεθεωμένης πόρνης 
ποὺ κοιμᾶται χρόνια τώρα
σὲ ξένες ἀγκάλες 
καθὼς τὸ μαχαίρι σὲ διαπερνᾶ ἀμφίστομο
οἱ φλόγες σὲ τυλίγουν 
καὶ τῆς ὀδύνης οἱ κραυγὲς 
σὲ πλακώνουν.

Πυρακτωμένη λάβα 
ἡ μνήμη ξεφυτρώνει μέσα ἀπ’ τὴ στάχτη 
ἀπειλητικὴ σὰν σπαθὶ
ἐνῶ τὰ καρναβάλια στὴ Λεμεσιανὴ Ἀμαθούντα 
ἀνάποδα ἠχοῦν τὸ χρόνο.
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Κι ὅπως ἡ Ἱστορία σὲ βλέπει 
μόνο ὅταν τὴν βλέπεις 
ἔτσι καὶ ἡ Σαλαμίνα.
Κομμάτια ἀπ’ τὴν ἔνδοξη ζωή της σοῦ ἀνήκουν 
ἂν ἔνδοξη εἶναι ἡ ζωή σου
κι ἐλεύθερος ἐργάζεσαι 
νὰ ἐμποδίσεις τὴ θάλασσα νὰ εἰσβάλει στὴ γῆς

μὴν τύχει καὶ ξεράνει τὶς λεμονιὲς
μὴν τύχει καὶ ξεράνει τὴ μνήμη
κι ὁ Ὀνήσιλος στὸ τέλος θρυμματίσει 
τὸ καύκαλό του 
πάνω στὸ κεφάλι σου...

Ἰανουάριος  2015



ΡΕ ΑΛΕΞΗΣ
ο ηγέτης μιας 

καταδικασμένης 
επανάστασης

59

Ἡ Πόλη μου τὸ Καϊμακλὶ

    Τὸ Καϊμακλὶ ἀπαντᾶται σὲ κάτι 
παλιοὺς χάρτες μὲ τὸ ὄνομα Μεσοκελεὺς ἀπὸ τὸ ρῆμα 

κελεύω (ἀρχ. κέλλω= παρακινῶ).
Στὸν  Ὅμηρο ἀπαντᾶται ἡ  φράση «τὰ πλοῖα τὰ κελευ-

στά». Κατὰ πᾶσαν πιθανότητα Μεσοκελεὺς σημαίνει στὴ 

μέση τοῦ δρόμου, τῆς πορείας κι ἄρα σταθμός!

Τυλιγμένη στὰ σχισμένα σεντόνια σου
προχωρᾶς περίλυπη μαυρομαντηλωμένη
στὰ δρομάκια τῆς παλιᾶς πόλης
μὲ τοὺς καφενέδες, τὰ μπακάλικα, τὸ κουρεῖο
τὸ φοῦρνο, τὸν ποδηλατά, τὴ Συνεργατικὴ
σήμερα ἐρειπωμένα, ἀγνώριστα
συλλαβίζοντας ἀκατανόητες λέξεις 
γιατὶ δὲν ξέρεις πιὰ νὰ μιλᾶς τὴ γλώσσα σου
μόνο νὰ τὴν σκέφτεσαι...

Γυμνὴ πλέον νὰ τρέχεις στοὺς δρόμους 
μαλλιὰ ν’ ἀνεμίζουν
ἀνάμεσα σὲ παράξενες φυσιογνωμίες 
ποὺ σὲ κοιτοῦν σὰν ξένη
καὶ ἀδειάζοντας τὸ σῶμα σου 
γυρεύεις ἀναμνήσεις σὲ κρυμμένες αὐλὲς 
πυρπολημένες στὴν ἄκρη τῆς μνήμης, 
οἱ γέροι νὰ σέρνουν τὰ σώματά τους 
καθ’ ὁδὸν πρὸς τὰ καφενεῖα, τὰ Σωματεῖα  
τὸν «Μεσοκελέα» ἢ τὸν «Ἀχιλλέα»  
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στιγματισμένοι ἔτσι σὲ «δεξιοὺς» κι «ἀριστεροὺς» 
παγιδευμένοι ἀκόμη ἀπὸ τὰ νεκρά τους ὄνειρα 
ἐγκλωβισμένοι μὲς στὰ παιγνίδια τῶν Μεγάλων 
νὰ ἀναθεματίζουν τὸ αὔριο.
Οἱ νέοι νὰ ἔχουν πιὰ φύγει
ἀκολουθώντας τὴ ρευστότητα τοῦ κόσμου.

Στὸ δρόμο τοῦ Κεραμεικοῦ, τὸ Κοιμητήριο 
νὰ τὸ περιζώνει ἡ Πράσινη Γραμμὴ 
μὲ τὰ χαρακώματα, τὰ συρματοπλέγματα 
καὶ τὸ ἐρειπωμένο φυλάκιο 
μὲ τὸ μοναδικὸ στρατιώτη 
καὶ τοὺς νεκροὺς ξεχασμένους μὲς στὸ μνῆμα 
τους 
νὰ ἀτενίζουν καθημερινὰ τὸν Πενταδάκτυλο 
στὸ βάθος τῆς αἱματοβαμμένης κοιλάδας 
κι αὐτὸς νὰ βογκάει φυλακισμένος 
κοιλιὰ ξεσκισμένη, νὰ βουλιάζει στὸ χῶμα
καθὼς περιμένει ἀπὸ σένα τὴ λύτρωση.
 
Στὸ προαύλιο τῆς Ἁγίας Βαρβάρας 
τὸ μνημεῖο μὲ τὰ ἀμέτρητα ὀνόματα τῶν παιδιῶν 
σου 
Ἀντώνης, Μιχάλης, Κύπρος, Ζήνωνας, 
Θεόδωρος, Σταῦρος, Ἀνδρέας, Κωνσταντίνος...
ποὺ δέσανε πιστάγκωνα 
ἐκεῖνο τὸ τραγικὸ καλοκαίρι
πέρα ἀπὸ τὰ συρματοπλέγματα καὶ τὴν Πράσινη 
Γραμμὴ
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κι ἄλεσαν οἱ μυλόπετρες τοῦ κατακτητῆ 
ἀποκεφαλίζοντας τὰ ὄνειρα τῶν μανάδων.
Ποιὸς ξέρει ποῦ νὰ βρίσκονται σήμερα 
ἴσως σὲ κανένα πηγάδι στὴ Μιὰ Μηλιὰ ἢ στὴν 
Ὁμορφίτα
μὲ κομμένο τὸ λαιμὸ
συντροφιὰ μὲ τὰ φίδια 
μὲς στὴ σκουριὰ καὶ τὴν ἀδιαφορία τοῦ χρόνου

Ὁ ἥλιος συνεχίζει τὸ ταξίδι του 
ἀνηφορώντας πρὸς τὰ γκρεμισμένα ἐρείπια
καὶ ὁ ἑωθινὸς θρῆνος 
συνοδεύει τὴν ὀρχήστρα τῶν πουλιῶν
ποὺ ἀνεβαίνουν πρὸς τὸν οὐρανὸ
κουβαλώντας μαζί τους τὶς ψυχὲς 
τῶν προδομένων σου παιδιῶν 
καθώς  πυροβολοῦν ἀφ’ ὑψηλοῦ 
τὴ μνήμη τῶν ζωντανῶν
ποὺ περιπλανιῶνται ἄχαροι 
στὸ σφαδασμένο χῶμα.

Δὲν εἶναι αύτὴ ἡ γειτονιά μου εἶπες 
μὲ τὰ ξεριζωμένα κυπαρίσσια
τὶς ξεριζωμένες λεμονιὲς  
καὶ τὶς πολυκατοικίες  ἀπέναντι στὸ σπίτι μου
νὰ μοῦ κρύβουν τὸν ἥλιο τ’ ἀπογεύματα...
Οὔτε τὸ σπίτι μου, Μητέρα, 
εἶναι αὐτὸ ὅπου μὲ γέννησες 
μὲ τὴ ζεστασιὰ ἀπὸ τὸ πλιθάρι 
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καὶ τὴν ἀγάπη ποὺ μὲ γέμιζες.
Στὴ θέση του τὸ νέο σπίτι μὲ μπετὸν 
νὰ σοῦ παγώνει τὰ κόκαλα ἀκόμη καὶ τὴν ἄνοιξη
ἀδειάζει τὴν ἀνάμνηση τῆς ἀγάπης!

Τὸ θετικό, Πατέρα, στὸ καινούργιο σαλόνι 
λίγα ἀπὸ τὰ ἔπιπλα ποὺ σᾶς συνόδευαν στὴ ζωὴ 
καὶ ἡ φωτογραφία σου ὄρθια 
μὲ τὴν ὀμορφιὰ καὶ τὴ νιότη σου 
καρφωμένη στὸ βαθύ σου βλέμμα.
Πάνω στὸ μπουφὲ στέκει 
ἕνα «Τιμητικὸ Δίπλωμα» γιὰ σένα 
σταλμένο ταχυδρομικῶς μιὰ ἀναπάντεχη μέρα 
τοῦ 2005
ἀπὸ τὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία
ὀκτὼ χρόνια ὕστερα ἀπὸ τὸ θάνατό σου
μὲ τὸ ὄνομα, τὸν ἀριθμό σου CY 15772 
καὶ λέξεις ποὺ σὲ τιμοῦν
γιὰ «τὴ συμβολή σου ὡς ἐθελοντὴ
στὴν ἐπικράτηση τῆς Παγκόσμιας Ἐλευθερίας!»

Ἡ Ἐλευθερία, Πατέρα, ἀκόμη δὲν ἦρθε 
κι ἐσὺ ἔφυγες ἀνώνυμος, ἄδοξος 
ξεχασμένος ἀπὸ Θεοὺς καὶ Πολιτεία! 

Καὶ καθὼς ἡ πόλη περπατεῖ στὸν ὕπνο μου 
κυνηγημένη ἀπὸ τὶς εἰκόνες 
ποὺ ρίζωσαν μέσα μου ἐρινύες 
ψάχνω τὴ φωνή σας μέσα στὴ μαρμαρυγὴ τοῦ 
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φωτὸς 
καρπὸ νὰ δώσει τὸ ποίημα.
Μά ἐσὺ Πατέρα κι ἐσὺ Μητέρα, 
καθὼς δακρύζετε μέσα ἀπ’ τὸ μνῆμα σας
πριονίζετε τὴ μνήμη μου 
μὲ τοὺς ἀναστεναγμούς σας. 

Φεβρουάριος 2015
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Τούτη τὴν πληγὴ 

Τούτη τὴν πληγὴ
τὴν κράτησα ἀνοιχτὴ
νὰ θρηνεῖ καὶ νὰ αἱμάσσει 
στὴ γῆ τῆς μετοικεσίας 
κάθε φορὰ ποὺ ἡ ἀναπνοή σου 
θὰ κοντεύει
καὶ ἡ φωνή σου θ’ ἀντιλαλεῖ
στοῦ Πενταδάκτυλου τὴν πλάτη...

Τούτη τὴν πληγὴ 
τὴν κράτησα ἀνοιχτὴ 
ἡ ψυχή μου νὰ ξαγρυπνᾶ ὅταν κοιμᾶμαι
καὶ κοιτάζοντας πρὸς τὴν Ἀνατολὴ
ν’ ἀναπολεῖ τὰ παλιὰ τὰ μεγαλεῖα.

Τούτη τὴν πληγὴ 
τὴν κράτησα ἀνοιχτὴ 
γιὰ νὰ θυμᾶμαι τοῦ Εὐριπίδη τὴν Ἑλένη 
νὰ πλένει τὸ πουκάμισό της
στ’ ἀκροθαλάσσι τοῦ Πρωτέα 
καθὼς τῆς Κύπρου τὰ ἀμούστακα παιδιὰ 
μὲς στὶς μυλόπετρες τῆς Τροίας 
σπάραζαν σὰν τὸ στάρι.

Μὲ τὴν πληγή μου ἀνοιχτὴ 
μαντατοφόρους προσμένω 
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νὰ ’ρθοῦν νὰ μοῦ ποῦν 
πὼς τὸ πουκάμισο δὲν ἦταν ἀδειανὸ 
μὰ πάντα τὸ φοροῦσε ἡ Ἑλένη...
          

Μάρτιος 2015
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Ἡ θλιμμένη

Τὴν εἶδα νὰ κρατάει ἕνα βιβλίο
καὶ νὰ κοιτάζει πρὸς τὴν Ἀνατολὴ
θλιμμένη, βουβὴ, τρομαγμένη, χλομὴ
μὲ τὰ μάτια της ὑγρὰ    
νὰ ζητᾶ Δικαιοσύνη
τὰ δέντρα νὰ τῆς κρύβουν τὴ θέα
καὶ τὰ ξημερώματα 
τὸ βλέμμα νὰ χορεύει πάνω
στὶς πονεμένες πέτρες
χωρὶς νὰ βλέπει τίποτα.

Συνείδηση ἄκαμπτη τοῦ τέλους 
τῶν ἀθανάτων λέξεων 
κρίκοι ἁλυσίδας μὲ τὸ Πάτριο Σῶμα
καθὼς κτυποῦν ἡδονικὰ
λαχανιασμένα
τὰ ράμφη τῶν πουλιῶν
κι ἕνα πράσινο κλαδὶ
χορεύει πάνω στὸ κεφάλι της 
σὰν ζεστὸ σῶμα 
ὡραίου θαλασσινοῦ θεοῦ
ἀπάνω στὸ κορμί της.
          

Μάιος 2015
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Σ’ ὁρκίζομαι

Θὰ μ’ ἀφήσεις τέλος πάντων 
νὰ δῶ τὰ μάτια σου;
Τὰ δικά μου εἶναι ὑγρὰ 
ἀπὸ τὴ νοσταλγία.
Θὰ μ’ ἀφήσεις τέλος πάντων
ν’ ἀκούσω τὴ φωνή σου;
Ἡ δική μου ἔχει βραχνιάσει 
ἀπὸ τοὺς λυγμοὺς.

Σ’ ὁρκίζομαι 
στὸ δάκρυ μου ποὺ δὲν μπόρεσε νὰ ξεπλύνει 
τὸ ματωμένο σου μέτωπο
στὴ θλίψη μου ποὺ ἔγινε ποίημα
στ’ ἀποκεφαλισμένα μου ὄνειρα 
ποὺ μετοίκησαν πάνω στὰ φύλλα
πὼς θὰ σὲ τραγουδῶ μέχρι τὸ θάνατο 
πῶς θὰ σὲ στολίζω κάθε μέρα 
μὲ κρύσταλλα φιλιὰ ἀπὸ τὴν ἄνοιξη 
πὼς θὰ σοῦ κρατῶ τὸ χέρι δυνατὰ 
λαβὴ μαχαιριοῦ στὸ φῶς 
τῆς ἀμετουσίωτης ἀγάπης 
καὶ τῆς ἀπρόσωπης ἡδονῆς 
ποὺ διαχέουν ἀνεξίτηλα 
τὰ λαβωμένα σου μάτια.

     Μάρτιος  2015
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Η Κλεοπάτρα Μακρίδου-Robinet 
γεννήθηκε στη Λευκωσία της Κύ-
πρου. Τελείωσε το Παγκύπριο Γυ-
μνάσιο. Σπούδασε με υποτροφία 
χημικός στην Γκρενόμπλ και τη 
Λυών της Γαλλίας και είναι διδά-
κτωρ Χημικός στην Ανόργανη Χη-
μεία (Docteur de Spécialité). Διετέ-
λεσε χρόνια στέλεχος του Γαλλικού 
Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έρ-
γων καθώς και του υπουργείου Οι-
κολογίας και Αειφόρου Ανάπτυξης, 
όπου άσκησε τα καθήκοντα της δι-
ευθύντριας του τμήματος «Υδάτινοι 
Πόροι» στην Ορλεάνη. Πρόεδρος 
και ενεργό μέλος συλλόγων «Οι 
Φίλοι της Κύπρου» στη Γαλλία απ’ 
όπου συμβάλλει στο ν’ ακουστεί η 
φωνή της Κύπρου πατρίδας της. 
Μοιράζεια τον χρόνο της ανάμεσα 
στη Γαλλία και την Κύπρο. Ποιητι-

Συνοπτική εργοβιογραφία 
Κλεοπάτρα Μακρίδου Robinet
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κές της συλλογές εχουν μεταφραστεί στα αλβανι-
κά και γαλλικά . Ποιήματά της έχουν δημοσιευτεί 
σε λογοτεχνικά περιοδικά και ανθολογίες ποίησης 
στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Γαλλία. Για το σύ-
νολο του ποιητικού της έργου βραβεύτηκε με το 
Αργυρό μετάλλιο, τον Ιούνιο του 2017, από τη Διε-
θνή Ακαδημία Arts-Sciences-Lettres που εδρεύει 
στο Παρίσι.

Ποίηση: Ωδή για την Κύπρο (Λευκωσία 1992), 
«Πάτερ απελθέτω απ’ εμού το ποτήριον τούτο» 
(Λευκωσία 1994), Σαλαμίνα τε (Λευκωσία 1996), 
«Πρέσβυν αρ’ εισδέξομαι πάτερ» (Λευκωσία 1998), 
Ο νόστος των Ηρακλειδών (Λευκωσία 2006), Το 
Κάππα της Κύπρου (Λευκωσία 2013), Μνημόσυ-
νο. Ωδή στον χαμένο υπαξιωματικό Κύπρο Γ. Ιω-
άννου (Ιχνηλασία, Λευκωσία 2014), Ρε Αλέξης: Ο 
ηγέτης μιας καταδικασμένης επανάστασης (Λευ-
κωσία 2015), Άσμα ερωτικό και πένθιμο (Κουκκί-
δα, Αθήνα 2015), Εντοπία φωνή  (Κουκκίδα, Αθή-
να 2017), Εάλω η ψυχή (Κουκκίδα, Αθήνα 2018), 
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Ταξίδι Οδύσσειο (Κουκκίδα, Αθήνα 2019), Δώρος 
Λοΐζου – Ο ωραίος της επανάστασης (Κουκκίδα, 
Αθήνα 2020), Η ηχώ της μνήμης (Μανδραγόρας, 
Αθήνα 2021), Θεριό η μνήμη (Κουκκίδα, Αθήνα 
2022). 

Έχει επιμεληθεί την Ανθολογία της σύγχρονης κυ-
πριακής ποίησης, δίγλωσσος τόμος στα ελληνικά 
και γαλλικά (Variations, Rambouillet 2016).



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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www.cultural-association.org

e-book | ΣΠΕΚ

Η ποιήτρια κινείται αμφί-
δρομα τόσο προς το ηρωικό 
παρελθόν της ελληνικής αρ-
χαιότητας όσο και στο πρό-
σφατο της αγγλοκρατίας και 
της σύγχρονης συμφοράς, 
συνδέοντας έτσι την κυπρια-
κή ιστορία. Ο πόνος του σή-
μερα αποτελεί το κίνητρο και 
την έμπνευση της Κλεοπάτρας 
Μακρίδου και ο Ρε Αλέξης λει-
τουργεί ως σύνδεσμος και θυ-
ρεός, ως σταθερός δείκτης, 
ως παραμυθία και εξορκισμός 
μιας άδικης περιπέτειας στα 
ξένα χέρια.


