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Στην Ευαγγελία,

Σύντροφο της ζωής μου, 
για όσα πάντα έδινε χωρίς να θυμάται
και έπαιρνε χωρίς να ξεχνά.

Στην Ευαγγελία,

Σύντροφο της ζωής μου, 
για όσα πάντα έδινε χωρίς να θυμάται
και έπαιρνε χωρίς να ξεχνά.
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Προλεγόμενα
Θανάσης Νιάρχος

Αισθάνεται κανείς σα να μας χωρίζουν αιώνες κι όχι λίγες μόνον, ή έστω κάμποσες, δεκα-
ετίες από το ταξιδιωτικό βιβλίο «Όπου ταξίδεψε η καρδιά» με τις φωτογραφίες του Σωτήρη 
Πράπα και τα κείμενα της Άννας Μανωλοπούλου σε σχέση με τα ταξιδιωτικά κείμενα ή βιβλία 
του Νίκου Καζαντζάκη, του Κώστα Ουράνη, του Ηλία Βενέζη, του Γιώργου Θεοτοκά, του Άλκη 
Θρύλου, του Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου. Αν θα προσπαθούσε να εξηγήσει κανείς γιατί αυτή η 
αίσθηση μιας τόσο μεγάλης χρονικής απόστασης σε τόπους που, όσο κι αν έχουν αλλάξει, η 
εξωτερική τους τουλάχιστον μορφή παραμένει σε μεγάλο βαθμό αναλλοίωτη, είναι γιατί ακρι-
βώς ο κόσμος, η ανθρωπότητα, η ίδια η υδρόγειος, στο σύνολό τους, έχουν γίνει πια κάτι άλλο. 
Σαν οι μορφές των ανθρώπων και των κτισμάτων, που τις αναγνωρίζει κανείς ίδιες με κείνες 
που θα συναντούσε στις αρχές ή στο μέσον του 20ου αιώνα, να έχουν απορροφήσει αυτή την 
αλλαγή όπως έχει συντελεστεί, άλλοτε μυστικά κι άλλοτε φανερά, και μας προειδοποιεί για μια 
δραματικότητα έτοιμη να διαρρήξει όλες τις γνωστές αντιληπτικές μας υποδοχές.

Ο Σωτήρης Πράπας με τις φωτογραφίες του και η Άννα Μανωλοπούλου με τα κείμενά 
της φαίνεται έχουν συνειδητοποιήσει, με την όση αφαίρεση και την όση υπαινικτικότητα προϋ-
ποθέτει ένας σύγχρονος λυρισμός, ότι περιηγούνται έναν κόσμο που ασφυχτιά μέσα στα παρα-
δεδεγμένα καλούπια για το τι λογαριάζεται «κλειστό» ή «ανοιχτό» στις σύγχρονες κοινωνίες κι 
ότι όλες μοιράζονται εξίσου έναν βαθμό εσωστρέφειας κι έναν βαθμό εξωστρέφειας. Όσο και 
αν λογαριάζουμε ότι άλλες τις διαβάζουμε σαν ανοιχτό βιβλίο και ότι άλλες μας παραμένουν 
απόρθητες, σκοτεινές. 

Αν οι ταξιδιωτικοί συγγραφείς που αναφέραμε στην αρχή, είχαν την ευχέρεια να ανα-
δεικνύουν μια εσωτερικότητα και μια γοητεία, όπως τις υπέβαλε ο περίκλειστος χώρος μιας 
συγκινητικής οριοθετημένης πατρίδας, το βιβλίο «Όπου ταξίδεψε η καρδιά» εξαίρει μια άλλου 
είδους εσωστρέφεια. Την εσωστρέφεια που κερδίζεται μέσα σε έναν κόσμο όπου οι ανισότητες 
ανάμεσα στις λογής κουλτούρες ηχούν ως έναν βαθμό κατασκευασμένες και η εξίσωσή τους – 
προς Θεού, δεν εννοούμε εξομοίωση – θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χάρη στην πρωτογε-
νή ανάγκη των ανθρώπων, οπουδήποτε γης, να επικοινωνήσουν ανάμεσά τους επί ίσοις όροις. 
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τον οποιονδήποτε αναγνώστη. Τι εννοούμε ακριβώς; Κάτι πολύ απλό, άμεσο και ζωντανό. Όσο 
πιο δοκιμασμένη και πιο βασανισμένη είναι μια περιοχή του κόσμου, ασχέτως αν πρόκειται για 
την κοντινή μας Βουλγαρία ή για την μακρινή μας Βραζιλία, τόσο εντονότερη να αποτυπώνεται 
στις φωτογραφίες η ανθρώπινη παρουσία. Σάμπως και η εξέλιξη που έχουν στερηθεί οι χώρες 
αυτές να απαιτεί, στην απεικόνισή τους, τις μορφές των ανθρώπων προκειμένου να μας γίνουν 
μ’ έναν άλλον τρόπο συναρπαστικές. Τον αυθεντικότερο, ενδεχομένως, τρόπο, αφού θέτει ως 
προϋπόθεση την άμεση επαφή με το έμψυχο στοιχείο της.  

Έτσι αν στις δεκαεπτά φωτογραφίες της Αιγύπτου (αλήθεια σε ποια κατηγορία θα ενέ-
τασσε κανείς τη φωτογραφία που απεικονίζει μια αίθουσα του μουσείου Καβάφη στην Αλεξάν-
δρεια;), τις έντεκα τις αντικρίζεις πυκνοκατοικημένες «από τη θαυματουργή ανθρώπινη πα-
ρουσία», κατά τον προσφυή χαρακτηρισμό μιας άδικα λησμονημένης σπουδαίας πεζογράφου, 
της Τατιάνας Σταύρου, είναι κάτι που το αισθάνεσαι τελικά και ως   μια μορφή αποκατάστασης 
της δικαιοσύνης. Τα πρόσωπα δηλαδή των ανθρώπων, τα σμιλεμένα από τις βαριές, τις δυσβά-
σταχτες κοινωνικές και κλιματολογικές συνθήκες, αλλά και έμπλεα από μια στοχαστική διάστα-
ση, άγνωστη στον περιώνυμο δυτικό κόσμο, σα να διεκδικούν ένα ενδιαφέρον που η πολιτι-
στική συνθήκη – που είναι και σύμβαση ταυτόχρονα – το στρέφει διαρκώς προς ό,τι φέρνει τη 
σφραγίδα της τέχνης. Με μια συνειδητή και ενστικτώδη ταυτόχρονα σοφία, ο Σωτήρης Πράπας 
επιχειρεί με το βιβλίο του «Όπου ταξίδεψε η καρδιά», έναν διαχωρισμό του έντεχνου στοιχείου, 
σε σχέση με την καταγωγή του, υπερθεματίζοντας βέβαια της απαράμιλλης ομορφιάς του όταν 
πιστώνεται σε έλλειψη καλλιέργειας παρά σε μια υπέρμετρη παρουσία της. 

«Είμαι υπέρ της τέχνης των φτωχών και των αγραμμάτων», είπε κάποτε ο Γιάννης Τσα-
ρούχης και αν και πολλοί ευλαβούνται σχεδόν ως δόγμα την κουβέντα αυτή, ταυτόχρονα εκθει-
άζουν μόνον ότι εγγυάται η παρουσία ενός «πνευματικού ανθρώπου» ή ενός διανοούμενου». 
Έτσι η συνειδητή ή μη επιλογή του Σωτήρη Πράπα να κυριαρχεί στις φωτογραφίες του, σε σχέση 
με χώρες που ήδη σημειώσαμε (Βουλγαρία, Αίγυπτο, Βραζιλία) το ανθρώπινο στοιχείο, ενώ σε 
χώρες, όπως για παράδειγμα η Γαλλία, το Βέλγιο και η Αυστρία, να δίνει μια προτεραιότητα σ’ 
έναν πολιτισμό, που δεν χρειάζεται – αν και είναι δημιούργημά της – την παρουσία του ανθρώ-
που για να μας γίνει αισθητός, φαίνεται να υπονοεί μια επιπλέον παράμετρο, εξαιρετικά κρίσιμη 
για την μοίρα της ανθρωπότητας. Χώρες με τον άνθρωπο να υπάρχει και να λειτουργεί ως στοι-
χείο αναλώσιμο, αντικαταστατό και διακοσμητικό, οδηγούνται τελικά σε εξαφάνιση. Τουλάχιστον 
σε σχέση με χώρες όπου το ανθρώπινο στοιχείο δεν κυριαρχεί μόνον στην καθημερινότητα, 
αλλά με το να αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ροής του χρόνου, εμψυχώνοντάς την αδιάκο-
πα, το μέλλον της διαγράφεται κάτι περισσότερο από βέβαιο. Το συνειδητοποιείς σε σχέση και με 
κάτι άλλο ακόμη καθώς ο φωτογραφικός φακός φαίνεται να αποτυπώνει με μια ιδιάζουσα ενάρ-
γεια «στιγμές» που άλλοτε αισθάνεσαι ότι πρόκειται να μείνουν ίδιες για πάντα, ενώ άλλοτε πρό-
κειται για «στιγμές που αργά ή σύντομα θ’ αντικατασταθούν. Περιττό να σημειώσουμε σε ποιες 
χώρες αφορούν οι πρώτες και σε ποιες χώρες οι δεύτερες, χωρίς να σημαίνει ότι οι χώρες με 
τις αντικαταστάτες στιγμές, δεν δημιουργούν κι ένα αίσθημα συμπάθειας και μελαγχολίας. Όσο 
και αν αναγνωρίζει κανείς στο βραχυπρόθεσμό τους, την ύπαρξη μιας θείας δίκης, αποτέλεσμα 
της πραγματοποιημένης, από πλευράς τους, ύβρεως.

Η ποίηση είναι πάντα εκλεκτική υπόθεση. Αντί να πολλαπλασιάζει τα πράγματα, τα λιγο-
στεύει, για να μπορεί να φτάνει κανείς ευκολότερα στην ουσία της, τον πυρήνα της. Και αν το 

Προκειμένου να γίνει κατανοητή αυτή η ανάγκη για ανθρώπινες σχέσεις ουσιαστικές 
και φιλελεύθερες, ο Σωτήρης Πράπας επέλεξε χώρες που, ριζικά διάφορες ως προς τον πο-
λιτιστικό τους αναβαθμό, θα έλεγες ότι συγκροτούν μια μικρογραφία του πλανήτη. Μ’ αποτέλε-
σμα να αντιλαμβάνεται καθαρά ο καθένας πώς θα ήταν δυνατόν να γεφυρωθούν οι διαφορές 
σε όλο το φάσμα μιας βιοποικιλότητας που τρομάζει ως προς την έκταση και την έντασή της. 
Έτσι ώστε αν ο τίτλος «Όπου ταξίδεψε η καρδιά» δεν ήταν άκρως εμπνευσμένος και εκφραστι-
κός και, επιπλέον, για το συγκεκριμένο βιβλίο – όπως θα εξηγήσουμε παρακάτω – αναντικατά-
στατος, θα είχε να προτείνει κανείς ως εξίσου πνευματικά εναργή τον τίτλο «Γέφυρες». Καθώς 
στις γνωστές σε όλους διαφορές, στην γηραιά μας ήπειρο τουλάχιστον, ανάμεσα στην Ελβετία 
και την Βουλγαρία, ή την Γερμανία και την Αλβανία, ο Πράπας διευρύνει το γνωστικό πεδίο 
αυτών των διαφορών, προσθέτοντας χώρες όπως η Αργεντινή, η Αίγυπτος και η Βραζιλία, με 
ένα σχεδόν απίστευτο αποτέλεσμα: Χώρες πολυδύναμες ή υπανάπτυκτες, να μην είναι τα με-
γέθη ή η έλλειψή τους, που καθορίζουν την ευχέρεια επαφής ανάμεσά τους, αλλά μια αδιόρατη 
λεπτομέρεια, όπως, για παράδειγμα, τα σοκολατάκια στην προθήκη ενός ζαχαροπλαστείου στο 
Βέλγιο, να είναι εξίσου λαχταριστά με τα παγωτά ενός περιπλανώμενου υπαίθριου παγωτατζή 
σε μια παραλία της Βραζιλίας.

Ή η περίσκεπτη, όπως την συνειδητοποιείς, έκφραση – αν και η φωτογραφία έχει απο-
τυπώσει μόνο τις πλάτες του – ενός ηλικιωμένου Ελβετού, να μην παραλλάσσει σε τίποτε, σε 
σχέση με το προβληματισμένο ύφος ενός Αιγύπτιου, τόσο ευκρινώς αποτυπωμένου στη φω-
τογραφία ώστε θα τον αναγνώριζες οπουδήποτε κι αν τον συναντούσες. Μια κατάθεση ψυχής 
τελικά όλες αυτές οι αποτυπωμένες από τον Σωτήρη Πράπα συναντήσεις, συνεπικουρούμενες 
από τον έξοχο, αποφθεγματικά λυρικό λόγο της Άννας Μανωλοπούλου. Ένας λόγος που αν και 
σχολιαστικός δεν χάνει την τρυφερότητά του, ή μπορεί να αναπτύσσεται μέσα σε μια υπερβατι-
κή προοπτική, χωρίς να παύει να παραμένει γειωμένος, εμπράγματος. Σε τέτοιο μάλιστα βαθμό 
ώστε αρκούν τα πρόσωπα των ανθρώπων, οι προσόψεις ή τα εσωτερικά των κτισμάτων, οι 
υπαίθριοι ή οι εσωτερικοί χώροι, χωρίς καμία επιπλέον διευκρινιστική αναφορά, πέραν του 
ονόματος της πατρίδας που τους περιλαμβάνει, προκειμένου ν’ αναδεικνύεται η καίρια ευθυ-
βολία του λόγου που τους συνοδεύει. Όπως ακριβώς αν γνώριζε κανείς την οποιαδήποτε πλη-
ροφορία, γεωγραφική, ιστορική ή καλλιτεχνική, που θα τεκμηρίωνε την πραγματικότητά τους.

Όταν για παράδειγμα γράφει η Άννα Μανωλοπούλου, για μια φωτογραφία τραβηγμένη 
σ’ ένα παζάρι στη Βουλγαρία, με τα μικροσκοπικά αγαλματίδια που απεικονίζουν τις μορφές 
του Στάλιν, του Λένιν και του Τρότσκι πλάι σε παμπάλαιες φωτογραφικές μηχανές: «Μάσκες, 
παράσημα και πλαστικά αγάλματα/ενθύμια σε λαϊκό παζάρι/ για εποχές που έγραψαν με το 
αίμα τους / ένα επιμύθιο χωρίς μύθο/ στου μέλλοντος τις αχανείς σελίδες / που δεν είχε μέλ-
λον», ή «όλες οι μέρες είναι ιερές / κι ας φεύγουν...» για μια φωτογραφία που απεικονίζει δύο 
μαντηλοδεμένες αιγύπτιες στην είσοδο ενός ναού.   

Παρά τα όσα σημειώσαμε ως τώρα, αισθανόμαστε αν μην έχουμε καν θίξει τις δύο 
κυριότερες συνιστώσες του βιβλίου «Όπου ταξίδεψε η καρδιά». Θα ευχόταν μάλιστα κανείς να 
μην υπήρξε συνειδητή η πρόθεσή του Σωτήρη Πράπα ν’ απεικονίσει σ’ ένα τόσο εντυπωσιακό 
σφιχταγκάλιασμα την ανθρώπινη παρουσία σε σχέση με το τοπίο. Ένα σφιχταγκάλιασμα που 
συχνά αντικαθίσταται από μια πλήρη ανάμεσά τους απομάκρυνση, ώστε οι δύο συνιστώσες οι 
υπογραμμισμένες ως οι προεξάρχουσες του βιβλίου να προκύπτουν ως κάτι αυθόρμητο για 
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Σημειώσαμε τον έναν λόγο που μας κάνει να αισθανόμαστε ως ακραιφνώς ποιητικό 
το βιβλίο του Σωτήρη Πράπα, τον συνδυασμό δηλαδή μιας φωτογραφικής «ολιγάρκειας» με 
τους ποιητικούς αφορισμούς – είναι κι αυτός ένας δόκιμος χαρακτηρισμός - της Άννας Μα-
νωλοπούλου. Δεν μας μένει παρά να αναφέρουμε τον δεύτερο λόγο που επαναφέρει μια πα-
νάρχαια αλήθεια και αφορά σε όλες τις μορφές της τέχνης. Αποκαλύπτει τη δισυπόστατη φύση 
των πραγμάτων, όπως επίσης ότι η ζωή δεν υφίσταται παρά ως μια συνεχής μεταστοιχείωση, 
ως μεταφορά από ένα είδος σε ένα άλλο είδος, Με το «’Οπου ταξίδεψε η καρδιά»  έχουμε τη 
συγκλονιστική ομολογία ενός καρδιοχειρουργού, ότι η καρδιά δεν είναι απλώς ένας μυς, ένα 
όργανο, που η ικανότητά του – θαυματουργή θέλετε; Θαυματουργή – να επεμβαίνει στον τρόπο 
της λειτουργίας της, ανανεώνει το συμβόλαιο της μικρής ή μεγάλης διάρκειας που ο καθένας 
έχει, ερήμην του, υπογράψει με την ζωή. Με το «Όπου ταξίδεψε η καρδιά»  ένας καρδιοχει-
ρουργός ομολογεί ότι η καρδιά δεν είναι αυτή που πιάνει ο ίδιος με τα χέρια του, είναι κάτι 
που μπορεί να βρίσκεται δίπλα του ή μίλια μακριά του, διαφορετικά πώς θα μεταβαλλόταν σε 
σημείο συνάντησης όλων των ανθρώπων; 

Το ίδιο ακριβώς όπως ένας αστροφυσικός θα συνέχιζε τις έρευνές του, αφού προηγου-
μένως θα είχε υποκλιθεί στον τρόπο με τον οποίο γενεές ποιητών έχουνε υμνήσει το φεγγάρι. 
Το φεγγάρι που παραμένει ακόμη και μετά την εκπόρθησή του, ο αψευδέστερος μάρτυρας ενός 
μεγάλου έρωτα, μιας καταθλιπτικής μοναξιάς, της διάθεσης για φυγή σε χώρους υπερβατι-
κούς.  Γράφοντας τη λέξη «υπερβατικούς» θα θέλαμε να σημειώσουμε ως ακροτελεύτια αρετή 
τού «Όπου ταξίδεψε η καρδιά»  τον έμμεσο τρόπο με τον οποίο υποβάλλεται μια πανάρχαια επί-
σης αλήθεια, που αφορά τόσο στον αρχέγονο άνθρωπο όσο και στον σημερινό:  Να ζει κανείς 
ταυτόχρονα τόσο την πραγματικότητα όσο και το μύθο της ως κάτι ενιαίο, να ξεπερνά την πρώτη 
υποκαθιστώντας την με μια μεταμορφωμένη της εκδοχή, που ακόμη κι αν δεν πρόκειται να συ-
ναντηθεί ποτέ μαζί της, βαθιά μέσα του να πιστεύει πως είναι η μόνη αληθινή πραγματικότητα. 
Καίρια επομένως ο Σωτήρης Πράπας κλείνει το βιβλίο του με τις φωτογραφίες για την Ελλάδα, 
αφού είναι η μόνη που μπορεί να λειτουργεί ως ενοποιός δύναμη, ακόμη και των πιο αντιφα-
τικών στοιχείων μέσα στον κόσμο. Να μπορεί, χωρίς να αυθαιρετεί, να απομυζά με τον ίδιο 
στοχαστικό τρόπο τόσο τη θέα ενός ξωκκλησιού όσο και την ομορφιά ενός νεαρού κοριτσιού.

Νοέμβριος 2016

βιβλίο του Σωτήρη Πράπα θα το χαρακτηρίζαμε ως ένα ακραιφνώς ποιητικό βιβλίο, είναι για 
δύο κυρίους λόγους που – όπως ακριβώς συμβαίνει με την ποίηση – περισσότερο τους υπο-
ψιάζεσαι παρά σου προβάλλονται εμφανώς μέσα στις σελίδες του «Όπου ταξίδεψε η καρδιά».  
Κι ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με την απάντηση σε μια ερώτηση που αυθόρμητα προκύπτει 
είτε διαλογίζεσαι μελετώντας το βιβλίο, είτε απλά ξεφυλλίζοντάς το.

Πώς είναι δυνατόν χώρες με μακρότατη ιστορία, με τις περισσότερες να μην έχουν 
γνωρίσει περιόδους νηνεμίας, αλλά έναν συνεχή κοινωνικό αναβρασμό που άλλοτε εκρή-
γνυται και άλλοτε κωφεύει, να αποτυπωθούν στις θυελλώδεις διακυμάνσεις τους με ελά-
χιστα συγκριτικά φωτογραφίες; Εδώ ακριβώς επεμβαίνει η ποίηση που ως απόσταξη λει-
τουργεί πολλαπλασιαστικά, σε σχέση με τα αισθήματα που επιδιώκει να διεγείρει. Αφού ως 
τέχνη, αρκεί στην ποίηση το νύχι του λιονταριού προκειμένου να αναπαραστήσει ολόκληρο 
το λιοντάρι. Και η φωτογραφία, όπως την έχει συλλάβει ο Σωτήρης Πράπας, λειτουργώντας 
με τον αποστακτικό τρόπο της ποίησης, μεταβάλλει τις σχετικά λίγες φωτογραφίες, σε σχέση 
με την κάθε χώρα, ως τα αδιάψευστα τεκμήρια ενός ήθους και ύφους ζωής, που μια διαδο-
χή πάρα πολλών φωτογραφιών, θα σε έκανε να αναρωτιέσαι ως προς την εμβέλεια και τη 
βαρύτητά τους.

Άλλωστε ο σχετικά μικρός αριθμός των φωτογραφιών πλειοδοτεί πολύ πιο εκφραστικά 
σε σχέση με μια αλήθεια που κινδυνεύει να λησμονηθεί μέσα στη φασαρία και το ορυμαγδό 
που συνοδεύει κάθε τι στους καιρούς μας.  Πως ό,τι μας προσφέρει η φύση, φέρει συστατικά, 
όσο ακατέργαστο και αν είναι, κάτι το βαθιά αποκαλυπτικό, ενώ ό,τι προσθέτει ακόμη και η 
υψηλότερων προδιαγραφών ανθρώπινη δημιουργία, δεν αποκλείεται να είναι μια παραφωνία. 
Με μια θαυμαστή υπόγεια διασύνδεση, αισθάνεσαι να επικοινωνούν στις φωτογραφίες του 
Σωτήρη Πράπα, χωρίς τα χαραγμένα από τους ανθρώπους σύνορα να τα συνειδητοποιείς ως 
εμπόδιο, οι ανάγκες της ψυχής και του πνεύματος, όπως αποτυπώνονται με την προσήλωση 
ενός βλέμματος σε κάτι που μοιάζει αόρατο μέσα στο χώρο, με τη στάση ενός σώματος που 
δεν χρειάζεται ν΄ακούσουμε τη φωνή του για να καταλάβουμε αν διαμαρτύρεται ή αν θρηνεί, 
αν χαίρεται ή αν απορεί.

Σε αντίθεση με τα έργα ανθρώπων που όσο περισσότερο κερδίζουν σε ύψος, τόσο η 
αλαζονεία τους μοιάζει να μεγαλώνει την επιφύλαξη και τη δυσπιστία απέναντι σε ανθρώπους 
που δεν προσεκόμισαν κάτι αντίστοιχο στην κοινή κονίστρα. Κι είναι καταπληκτικό σε ποιο 
βαθμό οι λεζάντες – σχόλια – ποιήματα εν τέλει της Άννας Μανωλοπούλου παρακολουθούν 
αυτό τον εσωτερικό βηματισμό της ευαισθησίας του Σωτήρη Πράπα, συνοψίζοντας  και τεκμη-
ριώνοντας ταυτόχρονα το κυριότερο χαρακτηριστικό της φωτογραφίας που είναι το σκιόφως. 
Το παιχνίδι ανάμεσα στο φως και την σκιά, ανάμεσα στο μαύρο και το άσπρο, είτε πρόκειται 
για φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί με ολόλαμπρο το φως της μέρας, ή με πηχτό το σκοτάδι 
της νύχτας. Και με τα σούρουπα να χαράσσουν μια προοπτική όπως καίρια την εξέφρασε ο 
Γκράχαμ Γκρην με τη φράση του «Η ζωή δεν είναι μαύρη και άσπρη, είναι μαύρη και γκρίζα». 
Κερδίζοντας επιπλέον οι «καταγραφές»  της Άννας Μανωλοπούλου κάτι που μόνον η υψηλή 
ποίηση κατορθώνει: Να έχουν ως προϋπόθεση τις φωτογραφίες, αλλά να διαβάζονται και ως 
ανεξάρτητα «κομμάτια». Στοχεύοντας σε μια ευαισθησία που θα μπορεί, ακόμη και χωρίς τη 
θέα των συγκεκριμένων φωτογραφιών, να τις αναπλάσει στις μυθολογικές τους διαστάσεις – 
αυτός που είναι ο τελικός προορισμός κάθε έργου τέχνης.
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Μύστις η Επιστήμη 
στης ζωής μας τον μύθο
Άννα Μανωλοπούλου

Στην ατελεύτητη  ροή του χρόνου  υπάρχουν μνήμες που ανταμώνουν τα περασμένα  με τα  
τωρινά στην ανοικτή παλάμη μας, όπου η ζωή διαβάζει πεπρωμένα.

Θυμάμαι τον Σωτήρη Πράπα, μαθητή Γυμνασίου ακόμα.. με μία φωτογραφική μηχανή 
στο χέρι. Ο καιρός, ωστόσο, περνάει, όπως το ’χει συνήθειο, οι παραστάσεις αλλάζουν και το 
συνειρμικό δυναμικό των συμπτώσεων σκηνοθετεί την κρυφή πορεία των πραγμάτων που 
εμείς τη λέμε Μοίρα, και ας είναι... έργο του δικού μας μόχθου.

Και επειδή η ανάμνηση είναι γνώση. Και
η γνώση έχει το δικό της ρεπερτόριο...

Άκουγα, λοιπόν, το όνομά του, αργότερα, να μεσουρανεί στο στερέωμα της επιστήμης και 
ένιωθα χαρά και δικαίωση για εκείνο το ευγενικό αγόρι, τον διάσημο καρδιοχειρουργό, Σήμε-
ρα... που μας εκπλήσσει.

Άλλωστε, ήταν θέλημα της τύχης να ξανασυναντηθούμε, όταν παρουσίασε το βιβλίο μου, 
«η Ζωή δεν ήταν δική μου» στον ΙΑΝΟ και την «Μάσκα που δακρύζει» στη Στοά βιβλίου. Ύστερα, 
μου πρότεινε εκείνος να γράψω τα κείμενα σ’ ένα, ίσως, μνημειώδες λεύκωμα, με φωτογραφί-
ες απ΄ τα ταξίδια του, σχεδόν σ’ όλο τον κόσμο, όπου τον καλούσαν ως εισηγητή, σε ιατρικά συ-
νέδρια, για την πρωτοποριακή του τεχνική Π. graft. Πρόκειται για μια προσωπική του επινόηση 
που έχει αναγνωρισθεί διεθνώς και πέρα από τον ίδιο, τιμά και προβάλει τη χώρα μας.

Φαίνεται πως...
Η τύχη είναι, κάποτε, θεά
δεν έχει νιότη μήτε γήρας
έχει μόνο εκπλήξεις για όσους αγαπά, και
προωθεί το συναπάντημά τους με την εύνοιά της.

Η επιστήμη στα χέρια του Σωτήρη Πράπα, προσπέρασε... κάθε αλλοτρίωση με στόχο την καρ-
διά του ανθρώπου. Αυτό όμως, απαιτεί ένα είδος επιστροφής στην αθωότητα που δεν κα-
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Οι φωτογραφίες,  είναι μια συναυλία από χρώματα, μορφές, σχήματα, γραμμές, αλλη-
γορίες, συνήθειες, που σταματά το χρόνο μέσα σε μια Στιγμή. Ο χώρος και.. ο χρόνος, άλλωστε, 
έχουν μια ιδιοφυή δομή, για να μπορούν να ανθήσουν η ψυχή και το πνεύμα και να δώσουν 
άλλη αίσθηση στην όραση και την αισθητική... χωρίς σύνορα.

Η ομορφιά έχει να κάνει, πάντα, με τη διάθεσή μας να τη συναντήσουμε μέσα από μια 
ψηφιακή μηχανή, ή μέσα από τα χρώματα πάνω σ’ ένα τελάρο.

Φαίνεται πως, η ζωγραφική και η φωτογράφηση... προσπαθούν να φτάσουν, σε ώρες 
ικεσίας, στην ενόραση του Κόσμου, σαν μικρογραφία του Σύμπαντος, από την  ίδια της τέχνης 
επικράτεια, αλλά από άλλο δρόμο. Η διαφορά είναι πώς θα δει, όποιος δει, και αν δει τα έργα 
τους, να αφηγούνται ιστορίες, ακολουθώντας τους κανόνες της ζωής και το νόμο της φύσης, 
μέσα απ’ την ευωχία των αισθήσεων, για τη ... δύναμη της τέχνης και ταυτόχρονα την αδυναμία 
της να απαντήσει  στα κορυφαία, αναπάντητα, ερωτήματα της ύπαρξης.

Μορφές, τοπία, μνημεία, συνήθειες, φορεσιές λαών, γαλάζιες θάλασσες, απρόσιτα βου-
νά... σπίτια..., παίρνουν ονειρικά σχήματα, μέσα από μια ψηφιακή, που λειτουργεί ως σουρεαλι-
στική συνείδηση και γυρεύει αλήθειες, σαν εξαγγελίες υπέρβασης του φθαρτού μας «είναι» στο 
υποσυνείδητο «γίγνεσθαι». 

Έτσι, ο Σωτήρης Πράπας,  
ακολουθεί μια εσωτερική παρόρμηση σαν θεία εντολή:

Να κοιτάζεις πίσω σου χωρίς να φοβάσαι για ό,τι έφυγε, αν το έζησες, ή έστω, αν το κράτησες 
σε μια φωτογραφία, τρόπαιο μνήμης, γιατί η ζωή μας είναι ένα ακαριαίο, αέναο παρόν, που 
γίνεται αμέσως παρελθόν... και φεύγει... αφού...

«στις φωτογραφίες είμαστε, ήδη, νεκροί, ενώ ακόμα ζούμε
και, όταν πεθαίνουμε, μονάχα στις φωτογραφίες ζούμε!».

Η χαρά να βλέπεις το φως, δεν είναι ούτε εύκολη, ούτε χαρίζεται. Απαιτεί ένα είδος ακεραιότη-
τας ενός πολιτισμού, όπως ο δικός μας. Ή ενός ατόμου, που ξέρει πως το ωραιότερο καθήκον 
του, είναι να μεταδώσει το φως, το δικό του φως, που κατέκτησε με κόπο, όχι απλά σε επίπεδο 
ανθρώπινο, αλλά, ίσως, πανανθρώπινο. Ο ρόλος και τα σκηνικά: η επιστήμη και η τέχνη!

Ένα λεύκωμα, λοιπόν, καημός πραγμάτων και ψυχών
-  μέσα απ’ της φωτογραφίας την τέχνη –
να μη χαθεί της ζωής ο οίστρος, ικετεύει!

Ένα λεύκωμα
με... φωτογραφίες του Σωτήρη Πράπα
όαση μνήμης
στην έρημο της λήθης!

Σεπτέμβριος 2016

τακτάται δίχως κόπο σ’ έναν πολιτισμό, ατομικό, κυρίως, σαν δυνατότητα ελπίδας, για έναν 
καλύτερο κόσμο.

«Πάσα επιστήμη χωριζόμενη δικαιοσύνης και της άλλης αρετής, πανουργία ου σοφία 
φαίνεται», λέει,  άλλωστε, ο Πλάτων.

Πέρα όμως, απ’ την επιστήμη, αλλά και για την επιστήμη, ο Σωτήρης Πράπας, ταξιδεύοντας στο 
χρόνο, όπου τον πρόσταζε η καρδιά του, με μια ψηφιακή στο χέρι, φωτογράφιζε σημειολογώ-
ντας και σημειολογούσε φωτογραφίζοντας τεράστιες πλατείες, αγάλματα στημένα στα βάθρα 
τους, με το άσπονδο βλέμμα τους να αφυπνίζουν τη συνείδηση των δρόμων, να μη χάνουν οι 
λαοί τα ίχνη τους... και χάνονται στους αιώνες... των αιώνων.

Κάστρα, επίσης, άδυτα μυστηρίων για τους μύστες. άβατα θρύλων για την μοιρολατρεία 
των αμύητων και της θλίψης τους την ερημία για τους μυημένους. Δωρεές της μνήμης, απ’ του 
φακού..., στα χέρια του, την ενορχήστρωση, στην εμβέλεια του χρόνου... .

Υπάρχουν, φυσικά, φωτογραφίες από διάφορες χώρες, από  άλλες εποχές, άλλες νο-
οτροπίες και θρησκείες, όπου ο Θεός στήνει τα βουνά και τις θάλασσες και τον κόσμο ολό-
κληρο μέσα από την διαλεκτική διχόνοια των αντιθέτων για την γένεση της αρμονίας, κατά τον 
Ηράκλειτο.

Επειδή:
Η Ζωή και ο πόλεμος Ένα
Η αρμονία της φύσης και η σοφία Του ένα!

Σημαίες, σύμβολα αγώνων και πολιτισμών όλων των λαών, για να’ χουν το δικό τους χώμα... 
Σημαίες, συνεργοί της Μοίρας, για να’ χει χρόνο η ιστορία να ντύσει της αδικίας τον αιώνιο πόνο, 
με της δικαιοσύνης το φως στη ΓΗ των ανθρώπων, απασχολούν ιδιαίτερα, την ευαισθησία του.

Η λεπτομέρεια στις γραμμές, στα σχήματα και τα χρώματα, αποκαλύπτουν την προσή-
λωσή του στη σκηνοθεσία της εικόνας μέσα στο χώρο με σαφή όρια και την τέχνη του να την 
προβάλλει... από μια μεταφυσική οπτική, πέρα από το συναίσθημα και την τεχνική του ερασιτέ-
χνη. Ο ιμπρεσιονισμός της Στιγμής δεν τον παρασύρει. Και οι φωτογραφίες του Σωτήρη Πράπα, 
παίρνουν άλλη διάσταση, όπου το φως στα ερείπια αρχαίων μνημείων και ναών γυρεύει... το 
άπειρο κάλλος, ερήμην της ελπίδας, τρυπώντας του ουρανού τη σκέπη, πέρα από το χάος.

Είναι ένα λεύκωμα με κρίσιμες Στιγμές της ιστορίας των εθνών, σ’ ένα καδράρισμα 
αιωνιότητας, για την Μοίρα των λαών τους. Ένα άθροισμα άγραφων νόμων και μακρόχρονης 
κουλτούρας, στου πολιτισμού το διάβα, για της λησμονιάς το ανελέητο έλεος. 

Αν ζητάμε λοιπόν, τη χαμένη ψυχή μας στις μνήμες που μας πλήγωσαν, τότε, πρέπει 
να πάμε στα Μουσεία, όπου η τέχνη μετουσιώνει το ταξίδι της ζωής σε τραγούδι νοσταλγίας 
και την αδημονία του ματαίου σε παιχνίδι της μαγείας ανάμεσα στο φως και τη σκιά του, που 
σαλεύει απαλά, σ’ ανεξίτηλες κηλίδες, πάνω από δέντρα, τοπία, χρώματα, μορφές και σπίτια. 
Επειδή τα σπίτια, μάρτυρες της φθοράς μας, θησαυρίζουν όνειρα σαν τα απλανή πουλιά, που 
έχασαν τα φτερά τους, στης φωτογραφίας την μετακόσμια πλάνη.

Αλήθεια, οι φωτογραφίες του Σωτήρη Πράπα, είναι ένα ύψιστο μάθημα Σημειολογίας, 
μια διδαχή, ίσως, βιβλική, ανάμεσα στο σημαίνον και το σημαινόμενον..., για τις μορφές που 
αιχμαλωτίζει, περιπλανώμενες στου κενού την ευφράδεια, ή και της αιωνιότητας τη  μέθη. 
Ποιος ξέρει! Ταυτίζοντας το σκανδαλώδες  «εδώ» με το  Άγνωστο  «επέκεινα».
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Ανοιχτά της καρδιάς 
με πυξίδα το όνειρο
Σωτήρης Πράπας

«...Αγαπάω εκείνους που αγαπούν τη ζωή...Που στύβουν το λίγο και βγάζουν το πολύ... Και δεν 
κουράζονται να αναζητούν την ομορφιά στην κάθε μέρα...» έγραψε κάποτε ο Οδυσσέας Ελύτης 
και θαρρώ πως σημάδεψε την προσωπικότητά μου. Τίποτα στην εφηβεία μου δεν προδιέγραφε 
τη συνέχεια. Από οικογένεια βιοπαλαιστών, σε ένα μικρό χωριό της Θεσσαλίας, με μικρούς 
ορίζοντες. Τόσο μικρούς, που κάποιος συμμαθητής μου στο Δημοτικό, απάντησε στην ανάλογη 
ερώτηση, ότι η πρωτεύουσα της Ελλάδας είναι η Λάρισα! Ο κόσμος ήταν τότε για εμάς ένας 
χάρτης πολιτικός, ή γεωφυσικός όπως τους λέγαμε, να ταξιδεύουνε τα όνειρα μας. 

Πέρασα για πρώτη φορά τα όρια του Νομού για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο, 
στη Θεσσαλονίκη. Όλα φάνταζαν μαγικά στα μάτια μου, η πόλη, τα κτήρια, οι γύρω παραστά-
σεις, έτσι που η διαδικασία έμοιαζε με χαρούμενη εκδρομή. Ήταν ίσως αυτή η αίσθηση που 
ακύρωνε το άγχος των εξετάσεων, με αποτέλεσμα την εισαγωγή μου στην Ιατρική Θεσσαλονί-
κης. Οι συνάδελφοι εκεί φιλικοί, μα οι περισσότεροι με ένα αίσθημα υπεροχής που προέκυπτε 
από τις συνήθειες κάποιας μεγάλης πόλης όπου έζησαν. Τα παιδιά της επαρχίας δημιουργήσα-
με μία δική μας κλειστή κοινότητα, που κράτησε και πάλι περιορισμένους τους ορίζοντές μας, 
με στόχο τις υψηλές μας επιδόσεις στα μαθήματα. 

Παράλληλα, είχα πάντα στο νου μου την λεπταίσθητη ελληνική κουλτούρα και κράτησα 
βαθειά μέσα μου αρχαίες αγάπες, να θυμούνται, πως υπάρχουν όχι σε κώδικες... αλλά στην 
καρδιά του ανθρώπου. Αγάπες, που ενδυναμώθηκαν από το κλίμα της μεταπολίτευσης στην 
διάρκεια των φοιτητικών μου χρόνων και με έβαλαν σε μονοπάτια βαθύτερης επαφής με την 
ελληνική γλώσσα, τον πολιτισμό και την παράδοση. Κι αργότερα, στα χρόνια της ειδικότητας της 
Καρδιοχειρουργικής στο νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου», ήρθαν να προστεθούν καινούριες, 
όπως οι συνδικαλιστικοί αγώνες και η προσπάθεια καθιέρωσης του Ε.Σ.Υ. Κι ύστερα η κρίσιμη 
στιγμή να αποφασίσω, την μετεκπαίδευσή μου στο εξωτερικό. Οι δυσκολίες πολλές! Ωστόσο, 
με ενέπνεε η ρήση του Ισπανού Antonio Machado «Διαβάτη, ο δρόμος δεν υπάρχει, το δρόμο 
τον φτιάχνεις προχωρώντας...». Έτσι αποφάσισα, αψηφώντας το απρόβλεπτο, να αρθρώσω της 
ψυχής μου το όραμα, με την εύνοια του Θεού, «το Αέναον κινούν Ακίνητον», του Αριστοτέλη, 
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τικής εγγραφής στο γονίδιό μου από τον πατέρα μου Νίκο, που ασκούσε βιοποριστικά και το 
επάγγελμα του πλανόδιου φωτογράφου, και μιας εικαστικής ματιάς που κέντριζε το ενδια-
φέρον μου κάθε φορά όλο και περισσότερο, καθώς μέσα από τις εικόνες αυτές παρέμεναν 
ζωντανές όλες οι μνήμες από την περιήγησή μου στις γειτονιές του κόσμου. Οι άνθρωποι, οι 
στιγμές, οι μικρές ιστορίες, η διαφορικότητα της καθημερινότητας, τα χρώματα, οι ενδυμασίες, 
τα χαρακτηριστικά και οι σημαίες των λαών, καθόριζαν την στάση μου. Κι όταν επιστρέφοντας 
μάζευα όλα αυτά τα “κλικ” του κάθε ταξιδιού μου σε φωτογραφικά άλμπουμ, έβλεπα πως μία 
είναι η ψυχή του ανθρώπου. Μια σταγόνα από το χέρι του Θεού... στου Σύμπαντος το αχανές 
τοπίο. Και εκείνη, η συγκλονιστική και ιδιαίτερη αίσθηση να περνάς από την Λατινική Αμερική 
στην Ασία και από ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης σε εκείνες του τρίτου κόσμου! Από την 
μαγεία στην έκσταση και από την έκσταση στη μελαγχολία του βλεμματος, να συλλάβει την 
ετερότητα των ανθρώπων και να την απαθανατίσει μέσα από του φακού την εμβέλεια. Για μένα 
βέβαια, ήταν μια τελετή στο Άναρχον του χώρου και του χρόνου που τελικά με οδήγησε στην 
έκδοση αυτού του λευκώματος για να τονίσω με της ψηφιακής μου κάμερας το τραγούδι, της 
κάθε χώρας το χρώμα των ονείρων. Χρειαζόμουν, μόνο, ένα συνδετικό κρίκο, μεταξί τους, 
αλλά και μια ιδέα, σύμβολο, για την ιστορική τους ταυτότητα. Την βρήκα στις Σημαίες των λαών, 
που, φωτογραφημένες στον τόπο τους, έπαιξαν τον ίδιο ρόλο με τις σημαίες προπομπούς της 
φλόγας, στην έναρξη των Ολυμπιακών αγώνων.

Το επόμενο ζητούμενο, ήταν ο συνδυασμός εικόνας και λόγου. Η κλασσική επιλογή 
περιγραφής των δρώμενων, απορρίφθηκε άμεσα, καθώς το πόνημα δεν είχε την πρόθεση να 
αποτελέσει έναν τουριστικό οδηγό. Ήθελα μια προσέγγιση καθαρά ανθρωποκεντρική, τέτοια 
που με λυρικό τρόπο να αγγίζει την ψυχή και μια αναφορά σε κάθε σημαία καθαρά ποιητική και 
όχι περιγραφική. Εκεί προέκυψε η σπουδαία Άννα Μανωλοπούλου, φιλόλογος των εφηβικών 
μου χρόνων, ποιήτρια και συγγραφέας, που με την γραφή της ένωσε τις φυλές όλου του κό-
σμου στα ίδια μετερίζια των αγώνων τους, τις καρδιές όλων των ανθρώπων στον ίδιο χτύπο, τη 
χαρά, τις λύπες και τον πόνο στον ίδιο ουρανό. Παράλληλα, η άψογη μετάφραση των κειμένων 
στην Αγγλική γλώσσα από τον Βασίλη Πουλόπουλο, φιλοδοξεί να κάνει το πόνημά μου κτήμα 
των φίλων μου σε όλο τον κόσμο.

Στις επόμενες γραμμές, θα ήθελα να καταγράψω τις αφορμές που με οδήγησαν σε κάθε 
χώρα, να σηματοδοτήσω τις μεγάλες επαγγελματικές στιγμές, να αναφέρω κάποιους σπου-
δαίους φίλους διεθνώς και τέλος να περιγράψω αδρά τον γεωγραφικό τόπο με τον αλάθητο 
ειρμό του παιχνιδιού ανάμεσα στο φως και τη σκιά. Σε μια φωτογραφική, λοιπόν, «παρέλαση» 
των χωρών που περιλαμβάνονται στο εν λόγω λεύκωμα, ας μου επιτραπεί να περιγράψω όσα 
προειπώθηκαν, ακολουθώντας την σειρά των χωρών με βάση το Ελληνικό αλφάβητο.

Στην Αίγυπτο βρέθηκα προσκεκλημένος αρκετές φορές. Έδωσα διαλέξεις στα ετήσια 
συνέδριά τους στο Κάιρο, την Αλεξάνδρεια και το Λούξορ, όπου συγκλονιστικές ήταν και οι 
φωτογραφικές στιγμές στις πυραμίδες, στην αγορά του Αλ Χαλίλι και στην κοιλάδα των Βασι-
λέων, με τους ανθρώπους να δεσπόζουν στην καθημερινότητά τους. Επισκεπτόμενοι με την 
ομάδα μου το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του «Ασιούτ», πραγματοποιήσαμε 8 επεμβάσεις 
σε 2 ημέρες. Τιμηθήκαμε από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου και νιώσαμε την ευγνωμοσύνη 
του κόσμου που μας περίμενε σε ομάδες για να μας ευχαριστήσει για την σωτηρία των αγα-
πημένων τους. 

να ξανοιχτώ στο άγνωστο, στο “Brompton” του Λονδίνου. Στη διετή παραμονή μου στην Βρετα-
νική πρωτεύουσα, διεύρυνα τους ορίζοντές μου, έμαθα αρκετά καλά τα Αγγλικά, εξαιτίας των 
οποίων έχανα τις υποτροφίες στα χρόνια των Ιατρικών σπουδών, και δημιούργησα τις πρώτες 
διεθνείς γνωριμίες, ποντάροντας πλέον, στην αυτοπεποίθηση μου για τις όποιες αντιξοότητες 
στο μέλλον. Πράγματι, οι εμπειρίες των ημερών του Λονδίνου και τα πιστοποιητικά του δασκά-
λου μου D. Shore και των άλλων καθηγητών του Νοσοκομείου “Brompton” με ακολουθούσαν 
...ως της αστραπής την επίγνωση του Καβάφη, «η πόλις θα σ’ ακολουθεί», γυρεύοντας νομο-
τελειακά την «ίση ανταπόδοση», την αναγνώριση, ίσως, και την ανέλιξή μου στις ανώτερες 
θέσεις της ειδικότητάς μου. Πέρα απ’ όλα αυτά, όμως, για μένα «θείο δώρο» ήταν η έμπνευση 
μιας πρωτότυπης τεχνικής bypass σε πάλλουσα καρδιά, το «Π-graft» όπως ονομάστηκε, που 
ξεπέρασε γρήγορα τα σύνορα της Ελλάδας, ως διαπλανητική ενόραση για καρδιοπαθείς ασθε-
νείς υψηλού κινδύνου.

Τι κι αν είχα μπει σε αεροπλάνο για πρώτη φορά στα είκοσι μου χρόνια! Στην περίο-
δο του «Ερρίκος Ντυνάν» έγινα μαζί με την ομάδα μου «ιπτάμενος» καρδιοχειρουργός. Δια-
λέξεις, παρουσιάσεις, εγχειρήσεις σε κέντρα του εξωτερικού με οδήγησαν σε πολλές χώρες 
του κόσμου, για συνεργασίες που ανέδειξαν τη δύναμη της ιατρικής επιστήμης σε βάλσαμο 
του ανθρώπινου πόνου. Κι ο δρόμος πάντα ανοιχτός για τις αμφικτιονίες της επιστήμης με το 
αρχέγονο όνομα της ύπαρξής μας, «συναδέλφωση». Δρόμος που οδήγησε στην αναγόρευση 
του Καρδιοχειρουργικού κέντρου του «Ερρίκος Ντυνάν» ως παγκόσμιου κέντρου πάλλουσας 
καρδιάς, στην συνεργασία με τον «πατέρα» της τεχνικής αυτής, Dr. Federico Benetti και στην 
παρουσίαση της τεχνικής «Π-graft», σε συνέδρια και ζωντανές επιδείξεις σε παγκόσμιο επί-
πεδο. Στιγμές όμορφες, μοναδικές, να αθροίζουν σταθερά τα βήματα της διεθνούς αναγνώρι-
σης της ελληνικής καρδιοχειρουργικής, διαγράφοντας στους αιθέρες τα ανεξίτηλα ίχνη τους, 
πετυχαίνοντας ταυτόχρονα την κατάργηση των συνόρων της γης. Όπως μαρτυρεί άλλωστε, η 
ίδρυση της «Euro-Asian Bridge Society” (EAB) το 2004, με προσωπική μου πρωτοβουλία και 
με την συμμετοχή 23 πρωτοπόρων επιστημόνων ως εκπροσώπων χωρών των Βαλκανίων και 
της Μέσης Ανατολής.

Κορυφαίο γεγονός, ωστόσο, για μένα ήταν το Παγκόσμιο συνέδριο της “World Society 
of Cardio-Thoracic Surgeons” στη γενέτειρα του Ιπποκράτη, το νησί της Κω, τον Μάϊο του 
2008, στο οποίο είχα οριστεί επιστημονικός πρόεδρος. Η συγκίνησή μου ήταν καταλυτική και 
οι μνήμες απ’ τα πράγματα που με άγγιξαν, σιωπηλή πομπή συναισθημάτων και οραμάτων, 
περνούσε σαν κινηματογραφική ταινία της όλης διαδρομής μου. Από την αυτόχθονη σοφία 
του Θεσσαλικού κάμπου μέχρι τα αμφιθέατρα της επιστημονικής γνώσης και τις χειρουργι-
κές αίθουσες όλου του κόσμου. Από το «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης με τον Δάσκαλο 
Παναγιώτη Σπύρου, το «Royal Brompton» του Λονδίνου, το «Αγία Σοφία» της Αθήνας και το 
«Ωνάσειο Κ.Κ.», μέχρι την ανάληψη της οργάνωσης, της διεύθυνσης και της λειτουργίας της 
Καρδιοχειρουργικής κλινικής του Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν» το Φεβρουάριο του 2001, 
της κορυφαίας κατά την εκτίμησή μου στιγμής της καριέρας μου.

Στα 14 χρόνια θητείας μου στο εν λόγω νοσοκομείο έως σήμερα, επισκέφθηκα για επι-
στημονικούς λόγους πάνω από 60 χώρες. Οι εμπειρίες πλούσιες και ενδιαφέρουσες, από μια 
πρώτη προσέγγιση της κουλτούρας, των μνημείων, της φυσιογνωμίας και των χαρακτήρων 
των πολιτών. Μαζί και η επιθυμία να καταγραφούν ως εικόνες στο φακό της φωτογραφικής 
κάμερας που πάντα συνόδευε τις ελεύθερες ώρες μου. Μια επιθυμία, αποτέλεσμα επιγενε-
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κανική Καρδιοχειρουργική Εταιρεία, την STS, στο 50ο Συνέδριο της στο Ορλάντο της Αμερικής. 
Σημαντικότερες φωτογραφικές στιγμές εκείνες στη Νέα Ορλεάνη πριν την καταστροφή της 
πόλης από τις πλημμύρες, στη Νέα Υόρκη που κατά την παραμονή μου έζησα μία από τις με-
γαλύτερες χιονοπτώσεις, στο Σικάγο, το Σαν Φρανσίσκο, την Ουάσινγκτον και το Σαν Ντιέγκο.

Στην Ιαπωνία βρέθηκα μία και μοναδική φορά, στην πόλη του Κυότο, όπου στο 17ο 
Παγκόσμιο Συνέδριο παρέλαβα το μετάλλιο του επερχόμενου Προέδρου για το επόμενο στο 
νησί της Κω, στην Ελλάδα. Ήταν από τις σημαντικότερες συγκινησιακά στιγμές της ζωής μου, 
καθώς πραγματώνονταν μία από τις υψηλότερες φιλοδοξίες μου ως Έλληνα Καρδιοχειρουρ-
γού. Φιλοτέχνησα, εκμεταλλευόμενος τις καμπυλώσεις του χρόνου στις λίγες ελεύθερες ώρες 
μου, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού του λαού.

Η Ινδία, ήταν επίσης μια χώρα που επισκέφθηκα μία φορά, το 2002. Ικανή, ωστόσο, να 
μου δώσει την ευκαιρία καταγραφής εικόνων με πρωτόγνωρο ενδιαφέρον. Προσκεκλημένος 
του φίλου N. Trehan, βρέθηκα ανάμεσα σε σπουδαία ονόματα του παγκόσμιου Καρδιοχει-
ρουργικού χώρου και ένοιωσα υπερηφάνεια βλέποντας την κεφαλή του Ιπποκράτη να κοσμεί 
τη βιβλιοθήκη του σπιτιού του, στη δεξίωση προς τιμή μας. Σε μία συνοικία του Νέου Δελχί 
«γκέτο» των πλουσίων, που για να την προσεγγίσουμε ήταν σαν να περάσαμε σύνορα άλλης 
χώρας με φύλακες και αυστηρούς ελέγχους.

Το Ιράν, έγινε για πολλά χρόνια η δεύτερη χώρα μου. Συνεργαζόμενος με το Razaavi 
Hospital στο Masshad, πραγματοποίησα επεμβάσεις, οργάνωσα τα τοπικά τους συνέδρια, βρέ-
θηκα εκεί με πολυάριθμες ελληνικές αποστολές επιστημόνων και δημιουργήσαμε από κοινού 
με το φίλο M. Tourina τη Σχολή μετεκπαίδευσης νέων Καρδιοχειρουργών της Κεντρικής Ασίας. 
Μου δόθηκε η ευκαιρία να επισκεφτώ τα διαιώνια μνημεία του Περσικού πολιτισμού στην 
Τεχεράνη, το Ισφαχάν και την Περσέπολη και να επιλέξω σκηνές της καθημερινότητας, με το 
μαύρο χρώμα της μπούργκας να κυριαρχεί στα κάδρα.

Στην Ισλανδία, συνδύασα τις διακοπές των γιορτών του 2014 με την προετοιμασία της 
συνεργασίας μου με τον συνάδελφο Β. Torfason. Αλησμόνητες οι εμπειρίες στην χώρα αυτή, 
όπως το Βόρειο Σέλλας, οι θερμοπίδακες, οι φάλαινες και το μπάνιο στην Μπλε Λίμνη μέσα 
στο καταχείμωνο. Κι ακόμη, ένα υπέροχο Ρεϋκιαβικ που το βράδυ της Πρωτοχρονιάς «κάηκε» 
από τα βεγγαλικά.

Στο Ισραήλ, βρέθηκα για συνέδρια το 1989 και 1997. Ήταν συγκλονιστικές εμπειρίες 
ταξιδιών, καθώς επισκέφθηκα τον Πανάγιο Τάφο, το όρος των Ελαιών, τη Βηθλεέμ, τη λωρίδα 
της Γάζας, αλλά και το Τελ Αβίβ, τη Ναζαρέτ και όλες τις άλλες πόλεις. Απαθανάτισα τους Άρα-
βες και τους Εβραίους να συνυπάρχουν στους δρόμους των Ιεροσολύμων, με τους στρατιώτες 
να στέκονται σε κάθε γωνία. 

Γύρισα σχεδόν όλη την Ισπανία, με αφορμή ιατρικά συνέδρια και τη συνεργασία με την 
ομάδα του καθηγητή J. Duerte για την τεχνική Laser, σε συνδυασμό με εμφύτευση βλαστο-
κυττάρων στο μυοκάρδιο. Συμπεριέλαβα εικόνες από τη Βαρκελώνη, όπου συνεργάστηκα με 
τον φίλο καθηγητή C. Mestres, τη Παμπλόνα, τη Μαδρίτη και τη Λα Κορούνια, έτσι ώστε να 
αποδοθεί στο σύνολό της, η Ισπανική κουλτούρα.

Η Ιταλία αποτέλεσε τον αγαπημένο μου προορισμό και ευτυχώς, πολλές οι προσκλή-
σεις, τα συνέδρια και οι συνεργασίες με τον φίλο A. Calafiore, που με οδήγησαν στην χώρα 
αυτή. Βρέθηκα στη Βενετία, την Πίζα, τη Φλωρεντία, τη Ρώμη, το Μιλάνο, στην Νάπολη, στη 
Ταορμίνα και σε άλλα μέρη της Σικελίας. Άπειρες εικόνες, που θα μπορούσαν να αποτελούν 

Στα Τίρανα της Αλβανίας πραγματοποίησα για πρώτη φορά στη χώρα το πρώτο χει-
ρουργείο Bypass σε πάλλουσα καρδιά. Το δώρο του Υπουργού Υγείας Leon Solis, ήταν η πε-
ριήγησή μου με ελικόπτερο κατά μήκος της ακτής, όπου εντυπωσιάστηκα από τον ατελείωτο 
αριθμό κατεστραμμένων φυλακίων – μανιταριών που είχε κατασκευάσει ο Enver Hodja για 
την άμυνα της χώρας. Σε επόμενες επισκέψεις μου, είδα την πόλη να αλλάζει, γεγονός που 
καταγράφεται με την γλώσσα της ψηφιακής τεχνολογίας.

Η Αργεντινή συνδέθηκε με το 19ο Παγκόσμιο Συνέδριο το 2009, τη συνάντηση μου με 
τον φίλο Federico Benetti και τη βόλτα στο λιμάνι της πόλης, τη Μπόκα, με τα χρώματα, τις 
συνήθειες και το κλίμα να κυριαρχούν στα «Polaroid».

Στην Αυστρία, ταξίδεψα στο χειμερινό θέρετρο Zürs, στο Salzburg και το Innsbruck, 
προσκεκλημένος του πρωτοπόρου στην ρομποτική χειρουργική, φίλου Johannes Bonatti. 
Αντίστοιχη συνεργασία υπήρξε στο Βέλγιο, με το διάσημο Paul Sergeant.

Επισκέφθηκα τη Βουλγαρία αρκετές φορές για την διενέργεια χειρουργείων στα νοσο-
κομεία της Σόφιας και της Βάρνας. Διοργανώσαμε επίσης το 9ο Συνέδριο της EAB στο θέρετρο 
Pravets. Αξέχαστη η φιλοξενία του φίλου G Nachev, αλλά και η ένταξή μου ως επίτιμου μέλους 
στην Βουλγαρική Καρδιοχειρουργική Εταιρεία. Επέλεξα να συμπεριλάβω εικόνες από την πε-
ριήγησή μου με ένα ταξί στους δρόμους της Σόφιας.

Η Βραζιλία αποτέλεσε έναν από τους πρώτους επιστημονικούς μου προορισμούς, το 
2001, για το Παγκόσμιο Συνέδριο, όπου είχα την ύψιστη τιμή να βρεθώ στο ίδιο στρογγυλό 
τραπέζι χειρουργικής πάλλουσας καρδιάς, με τους πρωτοπόρους της μεθόδου F. Benetti,E. 
Buffalo, A. Calafiore και T. Salerno. Έμοιαζε με όνειρο. Όπως ονειρική ήταν και η εμπειρία μου 
όταν βρέθηκα αργότερα ως ομιλητής, το 2014, στο Recife, για το ετήσιο Βραζιλιάνικο συνέδριο, 
μαζί με τους διάσημους φίλους μου D. Taggard, El. Khoury, και πολλούς άλλους.

Τα ταξίδια μου στη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Δανία και την Ελβετία, χρονολογούνται από 
παλιά, καθώς ήταν πολλές οι αφορμές για συνέδρια. Θέλησα να αναδείξω το φως της πόλης 
του Παρισιού μέσα από τα μνημεία, τις πληγές της ιστορίας στοιχειωμένες στην πόλη του Βε-
ρολίνου, σαν τουριστικά αξιοθέατα, τις ομορφιές των Άλπεων και των πόλεων της Ελβετίας, 
καθώς και το ύφος μιας Σκανδιναβικής οργανωμένης χώρας όπως η Δανία.

Για την χώρα μας, την Ελλάδα, επέλεξα ως εισαγωγική φωτογραφία το απόφθεγμα του 
Κολοκοτρώνη σε πινακίδα στα ξεχασμένα Ζαγόρια. «Την Ελλάδα θέλωμεν και ας τρώγομεν 
πέτρες». Την Ελλάδα της ομορφιάς, της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, του Αιγαίου και του 
γαλάζιου.

Αποτύπωσα τη χλιδή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κατά την επίσκεψή μου στο 
Ντουμπάι, με αφορμή το 4ο ετήσιο συνέδριο της ΕΑΒ. Χλιδή, που αφορούσε τους λίγους προ-
νομιούχους, με τον υπόλοιπο λαό να παλεύει για το μεροκάματο. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι φωτογραφικές μου αναζητήσεις κινήθηκαν γύρω από συ-
νειρμικές εικόνες από το μουσείο της Μαντάμ Τισώ, την υπαίθρια αγορά του Portobello Market, 
το Βρετανικό Μουσείο και τους δρόμους του Λονδίνου. Εικόνες που αναδεικνύουν το ύφος, τις 
εμμονές στην παράδοση και τη στάση ζωής του λαού αυτής της χώρας.

Τα ταξίδια μου για συνέδρια στις Η.Π.Α., ξεπέρασαν τα 12 και αφορούσαν αρκετές πό-
λεις. Σημαντικότερες ιατρικές στιγμές η παρουσίαση του «Π-graft» με Πρόεδρο της συνεδρίας 
το μύθο της Καρδιοχειρουργικής Denton Cooley, που στο τέλος της κατέθεσε γραπτά τα συγ-
χαρητήρια του στο πρόγραμμα του Συνεδρίου. Κι ακόμη, η ένταξη μου στην αρχαιότερη Αμερι-
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των καλλιεργειών του νησιού.
Η επίσκεψη στο Μαυροβούνιο συνδύασε τη διενέργεια δύο επεμβάσεων στο Νοσο-

κομείο της Ποντγκοριτσα, με τη ζεστή φιλοξενία του φίλου Α. Nikolic, που μας ξενάγησε κατά 
μήκος της ακτής. Ήταν εξόχως φανερή η αντίφαση του φτωχού νότου και της ενδοχώρας, με 
τη χλιδή και την αριστοκρατική αρχιτεκτονική της βόρειας ακτογραμμής.

Οι μνήμες του ταξιδιού στη Μολδαβία, έχουν να κάνουν κυρίως με την επίσκεψη του 
οινοποιείου της Κρίκοβα, εγκατεστημένου στις αμέτρητες σήραγγες ενός εγκαταλελειμμένου 
ορυχείου, 120 χιλιομέτρων διαδρόμων, που περιλαμβάνει πάνω από 1,3 εκατομμύρια φιάλες 
κρασιών από όλο τον κόσμο. Όπως ήταν φυσικό, το εκεί συνέδριο ακολουθήθηκε από μία 
γευσιγνωστική οινοποσία με εκλεκτές επιλογές κρασιών. 

Ήταν μία μοναδική ευκαιρία να επισκεφθώ το πριγκιπάτο του Μπρουνεϊ, όταν κλήθηκα 
να πραγματοποιήσω σειρά επεμβάσεων στο τοπικό νοσοκομείο. Είδα το χρυσό θόλο του Παλα-
τιού να προβάλλει πίσω από τις φτωχές παράγκες των υπηκόων που κτισμένες μέσα στο νερό, 
αποτελούσαν τη μόνιμη κατοικία τους. Εντυπωσιακή και η εικόνα των βενζινάδικων της λιμνο-
θάλασσας, του ηλιοβασιλέματος στον Ινδικό Ωκεανό και των χρυσοποίκιλτων ναών της πόλης.

Το ταξίδι στην Νότια Αφρική για το Παναφρικανικό Συνέδριο του 2013, όπου υπήρξα ομι-
λητής, ήταν συγκλονιστικό. Στην πόλη του Ντέρμπαν, όπου πραγματοποιήθηκε, διάχυτες ήταν 
οι εικόνες συνύπαρξης των τέως αντίπαλων κοινοτήτων του Απαρτχάϊντ. Έξοχα τα πορτραίτα 
των πρώην σκλάβων που εντάσσονται προοδευτικά στα ευρωπαϊκά ήθη και συμπεριφορές και 
διάχυτη η θέλησή τους να προβάλουν τη χώρα τους. Το τριήμερο ταξίδι στη ζούγκλα, προσφορά 
του φίλου R. Kleilong στους ξένους προσκεκλημένους του, ήταν μία μοναδική εμπειρία ζωής 
και μου έδωσε την ευκαιρία να αποτυπώσω συγκλονιστικά στιγμιότυπα.

Στην Ολλανδία, πέραν του Συνεδρίου όπου συμμετείχα, το ενδιαφέρον μου επικεντρώ-
θηκε όπως ήταν εύλογο στα μοναδικής ομορφιάς κανάλια της πόλης του Άμστερνταμ, τους 
χαρακτηριστικούς ανεμόμυλους, την αρχιτεκτονική των σπιτιών της χώρας, στα παραδοσιακά 
Ολλανδικά παπούτσια και τα αμέτρητα ποδήλατα που χρησιμοποιούν για τη μετακίνησή τους οι 
Ολλανδοί πολίτες.

Βρέθηκα στην Πολωνία ως ομιλητής στο Πανευρωπαϊκό Καρδιοαγγειοχειρουργικό 
Συνέδριο του 2009. Ο φωτογραφικός μου φακός βρήκε ενδιαφέρουσες τις εικόνες της Βαρσο-
βίας, που κυριολεκτικά επανοικοδομήθηκε στα προηγούμενα πρότυπα, πάνω στα ερείπια της 
παλιάς βομβαρδισμένης πόλης. Και ακόμη, τα θεόρατα γυάλινα κτίρια της σύγχρονης καπιταλι-
στικής Πολωνίας γύρω από το παραδοσιακό κτίριο του Στάλιν και την εικόνα του αγάλματος του 
Σοπέν στο πάρκο της πόλης. Ωστόσο, στη μνήμη μου κυριάρχησαν οι εικόνες της επίσκεψης 
στα στρατόπεδα του Άουσβιτς και του Μπίργκενάου. Απέφυγα την παράθεση βάρβαρων εικό-
νων και άφησα μερικές από τις πιο ήπιες, να θυμίζουν το πιο φρικαλέο έγκλημα στην Ιστορία 
της Ανθρωπότητας.

Η Λισαβόνα της Πορτογαλίας, αποτέλεσε προορισμό των επιστημονικών μου ταξιδιών 
στην αρχή, το μέσον και το τέλος της δεκαετίας του 2000. Κορυφαίες ιδιαιτερότητες της πόλης 
σαν νομοτελειακοί άγραφοι νόμοι, το περίφημο τραμ, τα χρώματα, οι εικόνες στους τοίχους των 
σπιτιών, τα παιδιά και οι μετανάστες στους δρόμους, το κάστρο και το μνημείο των Πορτογάλων 
εξερευνητών του «Νέου Κόσμου». 

Όλη η παρουσία μου στην Π.Γ.Δ.Μ. για πάνω από 10 φορές, υπερβαίνει τα στενά επι-
στημονικά πλαίσια, καθώς η συνεργασία μου με το στενό φίλο Zan Mitref οδήγησε και σε μία 

από μόνες τους ένα λεύκωμα. Ξεχώρισα κάποιες χαρακτηριστικές για να προσδιορίσουν αυτή 
τη χώρα.

Το ταξίδι μου στο Καζακστάν, αποτέλεσε μία ιδιαίτερη εμπειρία γεμάτη εκπλήξεις. Για το 
επίπεδο της υλικοτεχνικής υποδομής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Astana, και την 
ραγδαία ανάπτυξη της πόλης σε λίγα μόνο χρόνια, βασισμένη στην εκμετάλλευση των πόρων 
του φυσικού αερίου και πετρελαίου. Ακόμη, για τη ζεστή φιλοξενία ενός λαού που συντίθεται 
από 130 εθνότητες καθώς και τον πλούτο και τη χλιδή στον περίγυρο.

Ο Καναδάς συνδέεται με τη συμμετοχή στο 16ο Παγκόσμιο Συνέδριο στην Οτάβα το 2006 
και την απόφαση της επιτροπής για την ανάθεση της διοργάνωσης του συνεδρίου στην Κω. Με 
την επίσκεψη στους καταρράκτες του Νιαγάρα, αλλά και με ένα δεύτερο ταξίδι στο Vancouver 
για το 22ο Παγκόσμιο Συνέδριο το 2012

Στην Κίνα βρέθηκα με ομάδα πρωτοπόρων καρδιοχειρουργών από την Ευρώπη και 
την Αμερική προκειμένου να προωθήσουμε την τεχνική της πάλλουσας καρδιάς σε χώρες 
της Άπω Ανατολής. Βρεθήκαμε στο Πεκίνο, την Κορέα, την Ταϊβάν και τη Μαλαισία, σε ένα 
συγκλονιστικό ταξίδι παρέα με τον περίφημο Antonio Calafiore, τον πασίγνωστο David Taggart 
και άλλους σπουδαίους φίλους στη συνέχεια. Πραγματοποιήσαμε επεμβάσεις, διαλέξεις και 
τιμηθήκαμε από όλες τις προαναφερόμενες χώρες. Ήταν το 2002.

Το ταξίδι της Κούβας ήταν οικογενειακό και από τα αξέχαστα. Τόσες εικόνες μιας άλλης 
εποχής, τόσοι χαρούμενοι άνθρωποι, παρά την ανέχειά τους, άσχετα αν υπερίσχυαν στην εμ-
βέλεια του φακού μου θλιμμένες φυσιογνωμίες. Μία μοναδική εμπειρία.

Η Κροατία, χώρα του φίλου Bojan Biocina, μου έδωσε την ευκαιρία για εγχειρήσεις σε 
δύο νοσοκομεία του Ζαγκρεμπ, τη διοργάνωση του 23ου Παγκοσμίου Συνεδρίου στο Σπλίτ και 
την περιήγηση στις Δαλματικές ακτές. Αξέχαστη η φιλοξενία στο πατρικό σπίτι του Bojan, στο 
νησί Brac, όπου τον φωτογράφησα μπροστά στο πορτραίτο του προπάππου του.

Η βόλτα μου κατά μήκος της πράσινης γραμμής της Λευκωσίας ήταν ένας βουβός πό-
νος. Για τα χαμένα παλικάρια, την εγκατάλειψη, τα ερείπια του πολέμου. Προτίμησα αυτές τις 
εικόνες από άλλες σε μέρη όπως η Αγία Νάπα, η Πάφος και η Λεμεσός. 

Προσκεκλημένος στη Λιθουανία τρεις φορές, είχα την ευκαιρία να καταγράψω όμορ-
φες εικόνες στο κάστρο του Τρακάϊ και στους δρόμους του Βίλνιους, πρωτεύουσας της χώρας. 
Πετυχαίνοντας μία σειρά από γάμους, ένα απόγευμα Σαββάτου, εστίασα στο εθιμοτυπικό του 
κλειδώματος της ευτυχίας του ζευγαριού σε μία σιδερένια γέφυρα, καθώς και το πέρασμα της 
με επικίνδυνο πραγματικά τρόπο. Είχα ακόμη την ευκαιρία να περπατήσω στο πάρκο της Ιστο-
ρίας όπου αποκαθηλωμένα τα αγάλματα των ηγετών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης κείτονταν 
στο φρέσκο της Ελευθερίας, της χώρας, χορτάρι.

Στη Μαλαισία τιμήθηκα με την πρόσκλησή μου για χειρουργεία και διαλέξεις, ενώ ανα-
γορεύτηκα επίτιμο μέλος της Μαλαισιανής Καρδιοχειρουργικής Εταιρείας. Σε μία ταχέως ανα-
πτυσσόμενη χώρα, εντυπωσιάστηκα από την συνύπαρξη των Ινδουϊστών με τους Κινεζικής 
καταγωγής Μαλαίσιους σε ξεχωριστούς, ωστόσο, λατρευτικούς ναούς, αλλά και από την καθη-
μερινότητα τους. Πραγματικά αξέχαστη η πολυχρωμία στους δρόμους της Κουάλα Λουμπούρ 
και στο περίφημο Εθνικό Πάρκο Φυσικής Ιστορίας.

Ο Άγιος Μαυρίκιος αποτέλεσε ένα ακόμη οικογενειακό ταξίδι, που άφησε ανεξίτηλες 
εικόνες ομορφιάς στη μνήμη μου. Τις απαθανάτισα με το τιρκουάζ χρώμα του Ινδικού Ωκεανού 
και των αποικιακών σπιτιών του νησιού, καθώς και με το πράσινο του Εθνικού Πάρκου και 
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Η Στοκχόλμη της Σουηδίας επιφύλαξε μία ακόμη σπουδαία στιγμή. Στη διάρκεια του 
20ου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Καρδιο-θωρακοχειρουργικής Εταιρείας (EACTS), η Εταιρεία 
Medronic, γιορτάζοντας τα 10 χρόνια του σταθεροποιητή Octopus στην Ιατρική αγορά, προσκά-
λεσε 8 κορυφαίους χειρουργούς πάλλουσας καρδιάς από όλο τον κόσμο για να παρουσιάσουν 
την εμπειρία τους στους συνέδρους. Δόθηκε, έτσι, μία μεγάλη ευκαιρία να εκπροσωπήσω την 
Ελληνική Καρδιοχειρουργική σε ένα συνέδριο 4000 ατόμων.

Πρόλαβα να φωτογραφήσω τη Συρία, πριν τον εμφύλιο σπαραγμό της. Συμμετείχα ως 
προσκεκλημένος σε 3 από τα Εθνικά Συνέδρια, μια στο Χαλέπι και δύο φορές στη Δαμασκό. Ο 
φίλος S. Kabbani, φρόντισε το ταξίδι μου στην περίφημη Παλμύρα, στη γραφική Μαλούλα και 
το Ντουμαϊρ. Δεν προλάβαινε ο φακός της μηχανής μου να θησαυρίζει εναλλαγές μορφών και 
τοπίων απείρου κάλλους από τις διαδρομές στα μέρη που προαναφέρθηκαν, αλλά και από την 
αγορά της Δαμασκού, καθώς και από το μουσείο της πόλης. Εικόνες που δεν ξέρω πότε θα 
έχουν την ευκαιρία Ευρωπαίοι συνάδελφοι να απολαύσουν ξανά.

Την εξωτική Ταϊλάνδη επισκέφθηκα 3 φορές με αφορμή κάποια Πανασιατικά Συνέ-
δρια ως ομιλητής. Αφορούσαν την πρωτεύουσα της χώρας, Bangkok, την Chiang Mai και το 
Phuket. Δίκαια αποκαλείται «η χώρα του χαμόγελου», καθώς το συναντάς σε κάθε γωνιά της. 
Επιβλητική η παρουσία του Βούδα σε όλους τους καθόλα επιβλητικούς, περίτεχνους ναούς. 
Και βαθειά χαραγμένες οι μνήμες και η ομορφιά των Phi Phi Islands, της Phang Nga Bay και 
του Krabi. Μόνη παραφωνία ο αγοραίος έρωτας και το δράμα των μικρών αγοριών για ένα 
μελλοντικό ρόλο στα drag shows, ταυτόσημο με την συνήθεια.

Κωνσταντινούπολη, Καππαδοκία, Έφεσος, Αττάλεια, Σμύρνη και Προύσα, χρειάστηκαν 
πλήθος μέτρων φωτογραφικού φιλμ για να κρατήσουν ζωντανές τις μνήμες. Δεν κατάφεραν 
ωστόσο, να κρατήσουν τη συγκίνηση και κείνο το δάκρυ πάνω στα βυζαντινά τείχη, στους βε-
βηλωμένους ναούς της Καππαδοκίας και στα Ελληνικά σπίτια της Προύσας που αποτελούν στις 
μέρες μας πολυτελείς ταβέρνες. Απομεινάρια ενός λαμπρού αρχαίου και βυζαντινού πολιτι-
σμού και πατημασιές Ελλήνων της Μικράς Ασίας, σε μια συνύπαρξη με τα μνημεία της οθωμα-
νικής αυτοκρατορίας. Θεωρώ σπουδαία την πρωτοβουλία να συναποφασίσουμε με τον Belhan 
Akpinar, τον Τούρκο συνάδελφο που αποκαλώ αδερφό, το γκρέμισμα των συνόρων, τουλάχι-
στον όσων αφορά την επιστήμη και την τέχνη. Είθε... Η ζεστασιά που αισθάνθηκα κάθε φορά 
που βρέθηκα στη γείτονα χώρα και στο σπίτι του Βelhan, ήταν πέραν της συμβατικής, ήταν από 
καρδιάς. 

Η Τσεχία, αντιπροσωπεύεται στο λεύκωμα από τις πόλεις της Πράγας και του Κάρλοβυ 
Βάρυ. Εξαιρετικές εικόνες από δυο πανέμορφες πόλεις στις όχθες του Δούναβη.

Η Φιλανδία, κλείνει τον κύκλο των χωρών με αλληγορίες και σύμβολα, όπως του πα-
γοθραυστικού, του μπάνιου στα παγωμένα νερά της Βόρειας Θάλασσας, της πολικής αρκούδας 
και της περιήγησής μας με έλκυθρο. Ζεστές μνήμες σε ένα περιβάλλον πολικού ψύχους. 

« Όμορφο να ταξιδεύεις. 
Θεωρώ τον εαυτό μου 
τυχερό, που ευτύχησα 
να ανοίξω τους 
ορίζοντές μου μέσα 
από αυτά τα ταξίδια. 
Ήταν εμπειρία πέρα 
από την γνώση, εκεί 
που το όνειρο στεγάζει 
τις δικές του αλήθειες, 
για τη μαγεία των 
πολιτισμών της γης και 
των χρωμάτων. Πάντα 
όμως, στην αιχμή του 
νόστου για τη γη της 
καρδιάς μου.»

στενή οικογενειακή φιλία. Εικόνες μιας δεκαετούς περιόδου, περιλαμβάνουν τα Σκόπια της 
προηγούμενης εποχής, τα Σκόπια της σύγχρονης αλαζονείας του Γκρουέφσκι, και την όμορφη 
πόλη της Οχρίδας με την περίφημη λίμνη της. Αποτύπωσα το βαθύ θρησκευτικό τους συναί-
σθημα, τον μόχθο και εικόνες εμμονής στης ιστορίας το γίγνεσθαι. Κρατώ στη μνήμη μου την 
πέραν κάθε προσδοκίας φιλοξενία του κουμπάρου μου Zan, και το δέος για την επιστήμη πέρα 
από τις όποιες, άλλες αντιπαραθέσεις. 

Βρέθηκα στη Ρουμανία αρκετές φορές, από το Βουκουρέστι, μέχρι το Ιάσι και το Μπρα-
σόφ. «Υπαίτιοι» οι φίλοι μου, G. Tinica και V. Iliescu, που με συμπεριέλαβαν ως ομιλητή στα 
ετήσια συνέδρια τους για πάνω από 4 φορές. Από το σύνολο των ταξιδιωτικών μου φωτογρα-
φιών, προτίμησα κάποιες από μία επίσκεψή μου στην υπαίθρια αγορά του Βουκουρεστίου, 
από το εσωτερικό ενός παραδοσιακού αρχοντικού εστιατορίου της πόλης και από το περίφημο 
Προεδρικό Μέγαρο του Τσαουσέσκου.

Η Αγία Πετρούπολη αποτελεί την πόλη όπου άνθησαν με μία μεγαλοπρεπή, ίσως, νω-
χέλεια όλα τα πολιτιστικά αρχέτυπα της Ρωσίας. Ήταν το 55ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδι-
οχειρουργικής Εταιρείας (ESCVS), όπου με την ομάδα μου παρουσιάσαμε ζωντανά στο ακρο-
ατήριο μέσω κλειστού κυκλώματος την εγχείρηση ασθενούς με την τεχνική Π-graft. Σπουδαία 
εμπειρία η επίσκεψη στο Παλάτι, στο θρυλικό καταδρομικό του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου Αβρό-
ρα, όπου ξεπουλιόταν τα αναμνηστικά της κομμουνιστικής περιόδου, και ακόμα πιο σπουδαία 
η εμπειρία της επίσκεψης στο περίφημο μουσείο Ερμιτάζ.

Μοναδική και η εμπειρία στη Σαουδική Αραβία, όπου βρέθηκα δύο φορές ομιλητής στα 
συνέδριά της χώρας τους, μετά από πρόσκληση του φίλου μου H. Najm. Η αυστηρότητα των 
νόμων, μου έγινε κατανοητή από το γεγονός ότι ουδέποτε αντίκρισα το πρόσωπο κάποιας γυ-
ναικείας φυσιογνωμίας, παρά μόνο τις ατελείωτες μπούργκες τους. Εντυπωσιακή η χλιδή της 
χώρας, αλλά και οι αντιθέσεις που διαπιστώνονται στην καθημερινότητά τους.

Αξέχαστο και το ταξίδι στη Σερβία, ως προσκεκλημένος της ελληνικής καταγωγής πρι-
γκίπισσας Αικατερίνης και του Πρίγκιπα Αλέξανδρου, για μια σύσκεψη με όλους τους επιφα-
νείς Καθηγητές Καρδιολογίας και Καρδιοχειρουργικής στην προοπτική δημιουργίας ενός κοι-
νωφελούς καρδιοχειρουργικού κέντρου. Η ξενάγηση στο Παλάτι, όπου έγινε και η συνάντηση, 
η ξενάγηση στην πόλη του Βελιγραδίου, η ζεστή φιλοξενία και η στενή επαφή με το Πριγκιπικό 
Ζεύγος, έμειναν έντονα στη μνήμη μου. Συγκλονιστική και η στιγμή που αντίκρισα την κενή και 
έρημη πολυθρόνα του Τίτο, στο δωμάτιο όπου ο Γιουγκοσλάβος ηγέτης έβλεπε prive κινημα-
τογραφικά films.

Η Σιγκαπούρη, η μικρή αυτή κουκίδα στο χάρτη της Ν.Α.Ασίας, μου έδωσε την αίσθη-
ση μιάς χώρας βγαλμένης από το μέλλον. Προσκεκλημένος 2 φορές, εντυπωσιάστηκα από 
τη ραγδαία της ανάπτυξη, την καθαριότητα και την τάξη στους δρόμους της πόλης, την παλαιά 
συνοικία, το δράκο της πόλης και το μεγάλο αριθμό των Golden Boys των επιχειρήσεων, που 
εύκολα διακρίνεις γύρω σου.

Ο καλός φίλος B. Gersak, ήταν η αφορμή για τα ατελείωτα ταξίδια μου στη χώρα της 
Σλοβενίας. Βρέθηκα στη Λουμπιάνα και το Πόρτοροζ για μεγάλο αριθμό συνεδρίων, καθώς 
και για τη διενέργεια χειρουργείων στο τμήμα που διεύθυνε. Τις εικόνες της πόλης της Λου-
μπλιάνα συμπλήρωσαν ανάλογης ομορφιάς δωρεές της φύσης από τις επισκέψεις στη λίμνη 
του Bled και την παραλιακή πόλη Piran, ενώ αξέχαστη ήταν η εμπειρία των επισκέψεων στα 
σπήλαια της Postojna και του Skocjan καθώς και στα κάστρα της χώρας.
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Σημαία μ’έναν Αετό καταμεσής  
στο όνειρο του λευκού,
για της μοναρχίας το τέλος,  
κόκκινο για της Επανάστασης το αίμα.
Kαι μαύρο για της καταπίεσης,  
τα δίσεχτα τα χρόνια.

Flag with an Eagle right  
in the middle of the dream of white,
for the end of the monarchy,  
red for the blood of the Revolution.
And black for the unhappy years of oppression.

Αίγυπτος / Egypt

Σοφία η παράδοση και η τέχνη ουρανόδρομος

Tradition is wisdom and art a heavenly path
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Δυσθεώρητον ύψος 
ο ίσκιος σας και χιλιάδες καημοί,
σαν της πέτρας που θρηνεί στα θεμέλια 
την ιστορία των πληγών σας.

Your shadow and thousands of sorrows
are far too tall to be contemplated, 
like the stone’s, that is grieving deeply 
for the history of your wounds.
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Ω αγέρωχα θαύματα
και μνημεία αλλόφρονα·

απαστράπτοντα...
στης αιωνιότητας τον καθρέφτη.

Λυγμός αυταπάτης
το τραγούδι των επίγειων
Θεών σας.

Oh, imperious wonders
and distraught monuments
gleaming ...
in the mirror of eternity.

Sob of delusion
the song of your terrestrial
Gods.
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Ο απολογισμός τρελαίνεται
το εμπόρευμα λυπάται
είπε
Η αδημονία της νιότης μου

The results are disappointing
the merchandise remains unsold
said
the impatience of my youth.
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Γεύσεις χρωμάτων
σ’όλες τις αποχρώσεις της Σιωπής
το παραμύθι των καρπών της ΓΗΣ.

Tastes of colours
In all the shades of Silence
the tale of the fruits of the EARTH.
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Ο χρόνος δεν έχει πιστούς
και ας είναι αρχέγονη θρησκεία.
Εχει δρόμους μόνο, 
για την Αγάπη, πέρα από τον οίκτο

Time has not devotees
even though it is a primordial religion.
It has only roads 
for Love, beyond compassion
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Μύστες της Συνήθειας, σε ώρα...αιχμής,
οι ιθαγενείς μεταμορφώσεις του Σήμερα 
στο χθες που λησμονεί το Αύριο

Initiates to Convention,  at... peak time
the indigenous transformations of Today
into yesterday that forgets the Tomorrow
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«Η μυστική βοή τους έρχεται  
των πλησιαζόντων γεγονότων.
Και την προσέχουν ευλαβείς.  
Ενώ εις την οδόν, έξω,  
ουδέν ακούουν οι λαοί»
Καβάφης, “Σοφοί δε προσιόντων”

“The mystical clamour of approaching events  
reaches them. And they heed it with reverence.  
While on the roadside, outside,  
the people hear nothing at all”
Cavafy, “But wise men perceive the approaching events”
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Όσα ονόματα και αν γράψουμε στην 
έρημο:
Υπομονή, εγκαρτέρηση, Σιωπή Θεού, 
Απόγνωση, 
με τις πατημασιές...
στις πέτρες και στο χώμα.

Ολα είναι Ενα.
Και το Ενα, Μοίρα μας.

Whatever names we write in the desert:
Patience, perseverance, God’s Silence, 
Despair,
with the footprints ...
on the stones and the soil.

Everything is One.
And the One, our Fate.
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Ένας κατάμαυρος Αετός 
με δυο κεφάλια
το ένα κοιτάει στο Βορρά 
το άλλο στο Νότο
και τραγουδά τον πόνο του 
στην κόκκινη, από το αίμα  
του λαού, Σημαία

A jet black Eagle
with two heads
one looks to the North
the other to the South
and it sings its pain
from the blood of the people,
in the red Flag

Αλβανία / Albania

Η Μοίρα γεννήθηκε πριν το Θεό!

Fate was born before God!
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Του χρόνου το αληθές δεν έχει γλώσσα. 
Μα οι λεπτοδείκτες, άτια φτερωτά, 
στου Στοχασμού τα μέρη, 
αντάμωσαν τα παλιά κρασιά, 
με μια γεύση Ενοχής για της μαγείας  
τη μέθη.

The accuracy of time has no language.
But the hands of the clock, winged steeds,
on the locales of Reflection,
came across the old wines,
with a taste of Guilt for the magic  
of intoxication

Ονειρεύτηκα την αιθέρια μορφή σου 
σε αγοραίο κάτοπτρο 
και τη Σκέψη μου να χορεύει,
γυμνή, δίχως έλεος.

I dreamt about your ethereal form
through a sordid reflector
and about my Thought   dancing
naked, without grace.
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Αύριο θα ζούμε όλοι καλύτερα
θα γευτούμε, στου μέλλοντος τα δώρα,
της Αλήθειας τον επίμοχθο Αρτο.
Θα μοιράσει η Λογική
και αντίδωρα λύτρωσης.

Tomorrow we shall all live better
we shall taste, in the gifts  of the future,
the hard Bread of Truth.
Logic will share out
the holy bread of redemption as well.
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Σπίτια, σαν τείχη, απρόσιτα 
στην ικεσία. Και άνθρωποι 
έρημοι στους δρόμους αντιγράφουν
την ιστορία, σαν ευχή, 
στην αχλύ του χρόνου.

Houses, like fortresses, inaccessible
in supplication. And people
forlorn on the streets copy
history, like a wish,
in the mist of time.
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Δόξα της θύελλας  
τα ονειροφόρα χρώματα στο ουράνιο τόξο της Αγάπης 
ξαφνιάζει της λευτεριάς τον όρκο. 
Όπως  γαλάζιο και άσπρο λάβαρο 
στην αιχμή του ήλιου, της  Αυγής τα “χαίρε”.

Glory of the storm  
the dream inducing colours in the rainbow of Love 
startles the oath to freedom. 
Like a blue and white banner at the peak of the sun, 
the “Hail “of the Dawn.

Αργεντινή / Argentina

Συνωμοσία των χρωμάτων ...στην εξουσία του tango

Conspiracy of colours ...in the sway of the tango
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Τα σπίτια ξέρουν ν’αγκαλιάζουν Στιγμές
στα πρόθυρα της λήθης και μνήμες  
στο χορό της Ιστορίας. 
Ελπίδες άγρυπνες, 
για της τέχνης την ουράνια βασιλεία 

The houses know how to embrace Moments 
on the brink of oblivion and memories  
at the dance of History. 
Sleepless hopes,  
for art’s celestial reign.
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Χορός, 
ύμνος στης νιότης μας το εφήμερο λουλούδι, 
τότε που λέμε είμαι εσύ 
και χωρίς εσύ, δεν υπάρχω.

Dancing,  
hymn to the ephemeral flower of our youth,  
when we say I am you 
and without you, I do not exist.
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Η Σκέψη που χορεύει.

The Thought that dances.

Λάγνα κορμιά, εξαίσια, 
αιώνες τώρα, 
αγγίζονται με την ίδια ηδυπάθεια στο βλέμμα.
Επειδή ίδιος πάντα ο Έρωτας 
κυβερνά τη ζωή και ακυρώνει το θάνατο. 
Και Αυτό 
το θαύμα του ανθρώπου!

Lascivious bodies, gorgeous,  
for centuries,  
are being touched with the same sensuality 

by the glance.
Because Cupid, as always, 
governs life and abolishes death. 
And This is 
the miracle of man!
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Ένας ατέλειωτος χορός η μύηση, 
πως γίνεται η εμπειρία γνώση 
και η γνώση μας σοφία 
μες της φωτογραφίας το δόλο... του ειδώλου.

An endless dance the initiation,  
how the experience becomes knowledge 
and our knowledge wisdom 
in the photograph’s illusionary... image.
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Παίζοντας, τα παδιά, 
γεννιούνται του μέλλοντος οι αρχηγοί, 
οι οπαδοί και των λαών οι ηγέτες.
Οι αρένες αναδύονται απ’το ομαδικό παιχνίδι.

While playing, the children  
become the future’s chiefs,  
the followers and the people’s leaders. 
The playgrounds are brought to life by the team game.
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Κόκκινο λάβαρο 
από των σταυροφοριών το αίμα 
και ένας αετός σημάδι στο λευκό, 
με σπασμένη αλυσίδα στα γαμψά του νύχια, 
δεσπόζει καταμεσής της εντολής του: 
πορευτείτε στις ουλές των ονείρων μου.

Red banner  
from the blood of the Crusades 
and an eagle, a mark on the white, 
with a broken chain on its arched claws,  
dominates in the middle of its mandate:  
March to the scars of my dreams.

Αυστρία / Austria

Όταν οι ουρανοί ονειρεύονται αιθέριες αρμονίες

When the heavens dream of ethereal harmonies
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Καύχημα μνήμης και μαγείας θυσαύρισμα 
του λευκού και του μαύρου  
για την δόξα του γαλάζιου 
στου ουρανού το στερέωμα.

Joy of memory and wealth of enchantment 
of the white and the black 
for the glory of the blue 
on the firmament of the heavens.
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Σημαία στων διενέξεων τα χρώματα:
Μαύρο στο ζοφερό της Μοίρας τους υφάδι
Κίτρινο, σαν του ηλιοβασιλέματος 
για την...καινούργια μέρα, που επωάζει.
Κόκκινο απ΄τις σταλαγματιές του αίματος που ρέει,
σαν το νερό, δίχως αρχή και τέλος 
στο ποτάμι. 

Flag in the colours of conflicts:
Black in the grim weft of Fate
Yellow, like the sunset
for ... the new day that’s hatching.
Red from drops of blood that’s trickling 
like water, without beginning and end
into the river.

Βέλγιο / Belgium

Εικαστική η γλώσσα της φωτογραφίας 
στο αειθαλλές βασίλειο της μνήμης

The visual language of photography 
in the evergreen realm of memory
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Το παρελθόν αργοπεθαίνει 
και το παρόν περνά από μπροστά του
γράφοντας στους τοίχους 
συνθήματα και γραμμές και σήματα 
για να ανασαίνουν στην καρδιά του ήλιου, 
όταν δεν θα υπαρχω πια 
και ούτε θα ανασαίνω.

The past is slowly dying
and the present is passing in front of it
writing on the walls
slogans and lines and signals
to breathe in the heart of the sun,
when I will no longer exist
and no longer breathe.
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Τι ωραία η ματαιότητα της γεύσης
και τι ωραία η μορφή σου 
στο διάφανο γυαλί του χρόνου!

How nice is the futility of taste
and how nice is your figure
in the transparent glass of time!
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Γαλάζιο του ουρανού, και μαύρο φως, 
όταν η νύχτα κυοφορεί τον ίσκιο του
και η μέρα αδημονεί να φέξει.
Καημός πραγμάτων και ψυχών, 
μετάρσιος απ’της Αστραπής το βόλι,
να μην χαθεί της ζωής ο οίστρος,
ικετεύει.

Blue of the sky, and black light, 
when the night is gestating its shade
and the day is anxious to break.
Longing of things and souls
ecstatic from the bolt of Lightning, 
is pleading for the verve of life
not to be lost.
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Στης Σημαίας το γαλάζιο ουρανό
μικρά αστέρια Δυτικά της ειρήνης
διαμελίζουν της Γης τα ιμάτια
στης Ιστορίας τις αυτόνομες μεταμφιέσεις.
Μια σπονδή χαραυγής από των αμαρτιών της,
το χρυσό τρίγωνο φως
στα ερέβη όλων των αβύσσων.

On the blue firmament of the flag
little stars to the west of peace
tear the Earth’s garments
in history’s autonomous disguises.
A libation of the daybreak
from the triangular golden light of its sins
to the deep darkness of the abysses

Βοσνία / Bosnia

Πέτρες ασάλευτες
πως τα αντέχετε όλα!

Immovable stones
how do you endure everything!
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Ποιος νέμεται το πεπρωμένο των ανθρώπων
οι δυνατοί της γης, ή οι ομογάλακτοι Θεοί τους!

Who benefits from the destiny of the people
the mighty of the land, or their foster Gods!
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Δρώμενα για τον κάματο της πλήξης
με μνημειώδη χρώματα 
σε πλακόστρωτα ονείρων.

Events for the fatigue of boredom
with memorable colours 
on cobblestones of dreams.
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Τρεις οριζόντιες λωρίδες, 
ενωμένες στη Σημαία 
σ’ένα τραγούδι αθάνατο!
Για την Ειρήνη η λευκή, η πράσινη, 
για της γης την ευφορία και η 
κόκκινη για το θάρρος του λαού 
βαμμένο στο δικό του αίμα.

Three horizontal stripes in the Flag
are united in an immortal song!
White for Peace, green
for the fertility of the land and
red for the courage of the people
painted in its own blood.

Βουλγαρία / Bulgaria

Nίκης παράσημα, πέτρινα ινδάλματα
Ενθύμια λύπης!

Victory medals, stone idols
Keepsakes of sadness!



90 91

Έγραψα, τότε, με το αίμα των λέξεων:
Φοβέρα θέλει το παρόν 
το παρελθόν Αγάπη 
και λευτεριά το μέλλον, 
σαν του παιδιού, 
όταν γίνεται λιοντάρι.

I wrote, then, with the blood of the words:
Fear is for the present 
Love for the past
and freedom for the future, 
like the child’s,
as it grows into a lion.



92 93

Είναι αθέτα τα δώρα του Θεού
στην αφή της αφθονίας.

The gifts of God are violated
at the touch of abundance.
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Μάσκες, παράσημα και πλαστικά αγάλματα, 
ενθύμια, σε λαϊκό παζάρι 
για εποχές που έγραψαν, με το αίμα τους, 
ένα επιμύθιο, δίχως μύθο,
στου μέλλοντος τις αχανείς σελίδες
που δεν είχε μέλλον.

Masks, decorations and plastic statues,
souvenirs, in a local bazaar
for the times when they wrote, with their blood,
a meaningless story,
in the vast pages of the future
that had no future.
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Η ομορφιά δεν υπάρχει μόνο στη εμπειρία και τη γνώση,
αναβλύζει από κάθε λυγμό της ερημιάς μας,
όταν τα είδωλα των καημών μας
ανασπαθίζουν κεραυνούς αθανασίας.

Beauty exists not only in experience and knowledge,
it springs forth from each sob of our destitution when 
the idols of our sorrows
waste the lightning of immortality.
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Ολες οι μέρες είναι ιερές
και ας φεύγουν...!

All the days are sacred
even if fleeting…!
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Βραζιλία / Brazil
Σημαία σε φόντο πράσινο
σαν την βλάστηση της χώρας.
Κίτρινος ρόμβος του χρυσού η λάμψη,
σαν το φως του ήλιου,
για της γης τη γενναιοδωρία.
Μπλε του ουρανού η σφαίρα
με τ’αστέρια της σε κύκλο.
Και στον ίσκιο τους λευκή λωρίδα,
του Θεού ρομφαία, με εντολή:
“ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΣ”,
πάνω από όλες τις ρωγμές του Εθνους,
για φυλές και πολιτείες
στης αιωνιότητας τον χρόνο.

Flag with green background 
like the country’s vegetation.
The yellow rhombus, a flash of gold,
like the sunlight,
for the generosity of the land.
The sky blue terrestrial globe 
with its stars, 
and across it a white strip,
God’s sword with the command:
“ORDER AND PROGRESS”
over all the cracks of the nation,
for its races and states
throughout time, for eternity.

Αυτοφυής, μέγας, Χριστός της μοναξιάς η αυθεντία -
στο άβατο των βράχων

Self-sown, great, Christ of loneliness is the authority -
on the inaccessible rocks
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Η ζωή, όπου κι αν τη φιλοτεχνήσεις, 
είναι παράσταση, μοναδική, 
ανεπανάληπτη και μία.

Life, wherever you create it,
is a performance, unique,
original and one.
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Πόσα ταξίδια μου μένουν να μετρήσω...
όσα τραγούδησα ή όσα δεν θα τραγουδήσω!

How many journeys are left for me to count ...
as many as I have sang or as many I shall not sing!
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Τρεις κάθετες λωρίδες με χρώματα:
Mπλε όπως το ξόρκι του ουρανού στο χάος.
Κόκκινο απ’της επανάστασης τον πανικό
στο ικρίωμα της Μοίρας.
Λευκό για οράματα, δίχως προσωπίδες, 
με πρόσωπα,μόνο, 
διάφανα στο φως του απολογισμού.

Three vertical stripes of colour: 
Blue like the spell in the void of the sky. 
Red from the panic of the revolution
on the scaffold of Fate.
White for visions, without masks,
just faces, 
transparent to the light of reckoning.

Γαλλία / France

Ύμνος λατρείας στ’ άδυτα της Τέχνης

Hymn of worship in the sanctuary of Art
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Πύργος που φιλοδοξεί να αγγίξει λίγο ουρανό,
όπως τα δέντρα με τις κορυφές τους 
ξεχνώντας τις ρίζες τους στη γη και την οργή τους.

Tower which aspire to touch a little heaven
like the trees with their tops
forgetting their roots in the land and their wrath.
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Σπίτια ολόιδια σαν κελιά
με αριθμό και οδό.
Τεφρές κολόνες, 
ρίζες της γης 
και του ουρανού βλαστάρια.

Identical houses like cells
with number and street.
Columns of ash, 
roots of the earth
and offshoots of the sky.

Κάθε φορά μια έκπληξη ο κόσμος!
Ίδια γραφή σε όλες τις γλώσσες.

Each time the world is a surpsrize!
Same style in all languages.
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Η ξενιτειά
ακόμη και στην πόλη του φωτός
είναι πολύ πικρή και με πονάει. 
Είπε, η Αφροδίτη 
και σείστηκε το Λούβρο 
απ΄το παράπονό της.

A foreign land
even in the city of light
is very bitter and it hurts me,
Venus said
and the Louvre was shaken
from her complaint.
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Χρώματα, ελιγμοί της ιστορίας
στη διαλεκτική του χρόνου. 
Μαύρο για την ενότητα της χώρας.
Κόκκινο, για την Ελευθερία.
Χρυσό για των εθελοντών το όραμα, 
που λάμπει, ακόμα, στης Σημαίας 
το Αδηφάγο Σήμερα.

Colours, manoeuvres of history
in the dialectic of time.
Black for the country’s unity.
Red, for Freedom.
Gold for the vision of the volunteers,
shining, still, in the Flag’s
Insatiable Today.

Γερμανία / Germany

Έρεισμα οραμάτων
Της πέτρας η οργή 
Στα ερείπια του Τείχους!

Foothold of visions
The fury of the stone 
On the ruins of the Wall!



122 123

Σιωπή Θεού
την ώρα του μεγάλου πόνου.

Godly silence
at the time of great pain.
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Αφηγηματική τελετουργία με στοιχειωμένες μνήμες 
και αρχαίους φόβους στο ναό της ιστορίας.
Ιδιοκτησία δακρύων τα έργα και οι ημέρες μας.

Narrative ritual with haunting memories
and ancient fears in the temple of history.
Property of tears our times and achievements.
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Σε πλειστηριασμό τα 
ερείπια του τοίχους.

The ruins of the wall
auctioned off.
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Η γλώσσα των πουλιών 
έχει πάντα την ηλικία της ψυχής μας.

Και ένα φιλί ανάμεσά τους
αντάρτης του πεπρωμένου.

The language of the birds
is always as old as our soul.

And a kiss between them,
a rebel against destiny.
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Σημαία κόκκινη με λευκό σταυρό 
- έκπτωτο δώρο των δεήσεων στις μάχες -
Κόκκινο, ο ασπασμός των άστρων  
στης αυτονομίας τον πόθο.
Λευκό, της αστραπής σημάδι στον αρχαιότερο ιστό, του κόσμου, και την 
εθνική υφή της.

Red flag with white cross
- Worthless gift of prayers in battles -
Red, the stars kissing the desire for autonomy 
White, flash of lightning on the most timeworn
scar tissue of the world, and its national fibre.

Δανία / Denmark

Γοργόνα με βλέμμα σιωπηλής προσμονής
στης θάλασσας τα Requiem της νοσταλγίας

Mermaid with a look of silent anticipation
of the sea’s Requiem to nostalgia



132 133

Μηχανές,
απομιμήσεις, τέλειες, του νου αιχμαλωτίζουν 
την καρδιά μας στα γρανάζια τους.

Engines,
Perfect imitations of the mind, capture
our heart in their cogwheels.



134 135

Στην αποβάθρα άραξε
της γαλάζιας εμπειρίας η σοδειά
για το ωραίο ταξίδι στα ανοιχτά της γνώσης.

Moored at the docks
the harvest of the blue experience
for the wonderful voyage to the far off  
expanse of knowledge.

Ζωγράφιζε ευλαβής
-σε κάθε σκίρτημα αφής-
την αφηγηματική συνομιλία των πραγμάτων.

Devoted, he painted  
-with every stirring of touch- 
the narrative conversation of things.



136 137
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Λευκός Σταυρός σε φόντο Κόκκινο,
έμβλημα Αυτοκρατορικό 
σ’ένα τετράγωνο καημών της χώρας,
που μετράει το χρόνο, 
από κτήσεως της αυτονομίας της στον κόσμο.

White Cross on Red background,
Imperial emblem
in a square of the country’s sorrows,
that calculates the time
from its foundation to its autonomy in the world.

Ελβετία / Switzerland

Στων ρολογιών τον πανικό, 
η μέθη της Στιγμής, το χρήμα

In the panic of the clocks,
money is the intoxication of the Moment.



140 141



142 143

Ο χρόνος, που κυλά, σαν το ποτάμι, 
αδιάφορος και σιωπηλός, δεν σμίγει 
ποτέ 
με τα όνειρά μας, όταν σιωπούν τα σπίτια 
και υποδαυλίζει η φωτιά τη γνώση 
στους άδειους δρόμους. 

The Time, flowing like a river,
indifferent and silent, never connects
with our dreams, when the homes 
remain silent 
and the fire stokes the knowledge
on the empty streets.



144 145

Μικρή η ζωή
όπως και να ντυθεί μας φαίνεται ωραία!

Life is short
however it’s dressed, 
to us it looks beautiful!



146 147

Αποχαιρετισμός στην παλίρροια 
του Μεσημεριού των κύκνων η Σιωπή

Τhe Silence of the swans
is a farewell to the Midday tide 



148 149

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
United Arab Emirates

Ικεσία του πεπρωμένου στης αλαζονείας τη χλιδή

Supplication of fate in the opulence of arrogance

Πανάρχαια σύμβολα τα χρώματα στη Σημαία: 
Πράσινο για την γονιμότητα.
Μαύρο σαν τον Χρυσό της γης, όπως λένε το πετρέλαιο.
Λευκό για την ουδετερότητα σε βάθος χρόνου.
Κόκκινο οργής και πάθους για τον πόλεμο των αντιθέσεων, 
από της φτώχειας την απόδραση του Κισμέτ 
στου  πλούτου, του αχαλίνωτου, τη δράση.  

The colours of the flag are ancient symbols:
Green for fertility.
Black for the Gold of the land as they call the oil.
White for neutrality throughout time.
Red for the rage and passion against the war of disparities,
the escape from poverty to the whirlwind of 
unbridled wealth.



150 151

Στης χλιδής τη νωχέλεια βρήκα τη γνώση.
Στις αρθρώσεις της φτώχειας την απόγνωση.
Στης ελπίδας τα είδωλα τη Σιωπή 
και στο λίγο και Ασήμαντο 
της ζωής το τραγούδι.

In the languor of opulence I found the knowledge. 
In the hinges of poverty the despair. 
In the idols of hope the Silence 
and in the small and Insignificant 
the song of life.



152 153

Κραυγή της αστραπής το φως 
και ο ίσκιος του ενέδρα 
για το θησαύρισμα του πειρασμού
στης άσπονδης τρυφής τα στέκια

The light of lightning, a cry
and its shadow an ambush 
for the enhancement of temptation 
the hangouts are bitter bliss 



154 155

Τι ατέλειωτος δρόμος η ύλη
και ανελέητος, 
όπως το έλεος!

Matter, what an endless road
and unmerciful,
like mercy!



156 157

Ην. Βασίλειο / United Kindom

Η αιωνιότητα συναναστρέφεται
με της Τέχνης την “αυτόχθονη” ιστορία

Eternity socializing
with Art’s “indigenous” history

Τρεις Σημαίες μαζί, με σταυρούς, σε μια Σημαία Ένωσης, 
για των κρατών την συνοχή στο μέλλον.
Λευκός του Αγίου Ανδρέα για την Σκωτία.
Κόκκινος του Αγίου Πατρικίου για την Β. Ιρλανδία
Κόκκινος του Αγίου Γεωργίου για τις Σταυροφορίες, τον Μεσσαίωνα, 
και έμβλημα της Αγγλίας, Σήμερα.

The Union Flag or Union Jack, three flags in one, all with crosses,
for the cohesion of the countries in the future.
St. Andrew’s for Scotland, 
St. Patrick’s for Northern Ireland,
St. George’s for the Crusades, the Middle Ages,
and the emblem of England, today.  



158 159

Κέρινα ομοιώματα
και κούκλες στις υπαίθριες αγορές
δίχως ψεγάδι και πνοή
περιφρονούν τις καθημερινές συνήθειες.
Οι νεκροί είναι τέλειοι!

Wax effigies  
and dolls at flea markets 
without blemish and breath, 
sneer at the ordinary. 
The dead are perfect!



160 161

Κόκκινο έμβλημα των μεγάλων λεωφόρων
σκιαγραφεί τον κόσμο 
παίζοντας με το γκρίζο 
στις ρωγμές της κληρονομικής του βασιλείας.

Red emblem of the wide avenues 
outlines the world 
playing with the grey  
in the cracks of its hereditary monarchy.



162 163

Η επανάσταση των δρόμων, 
το αυθεντικό και τέλεια οργανωμένο χάος, 
όσο θα αυτοσχεδιάζουμε, 
θα λαχταρά του Σύμπαντος το Νόμο.

The revolution on the streets,  
the authentic and perfectly organized chaos,  
as long as we improvise,  
it will be yearning for the Law of the Universe.



164 165

Σκωτία / Scotland

Χτίζω με λέξεις της Σκέψης και του Στοχασμού τη χώρα,
στο Σύμπαν των εκπλήξεων και των ματαιοτήτων μου την απληστία.

I build the country with words of Thought and Contemplation,
in the universe of surprises and in the vanities of my avarice.



166 167

Η ρέμβη δεν μοιράζεται 
συλλειτουργεί, μονάχα, με την φύση
για ένα ναό του πνεύματος 
στα ερείπια των χρόνων.

Daydreaming is not shared
it collaborates, only, with nature
for a temple of the spirit
in the ruins of the years.



168 169

Εικόνες με όλα τα χρώματα της γης
με φανταχτερά στολίδια, 
όπως τα άμφια σε επετείους,,,
για βρέφη ονείρων, 
στην καταναλωτική της κοινωνίας λειτουργία.

Icons with all the colours of the earth
with fancy ornaments, like vestments at Chrismas,
from a nativity scene
in the workings of the consumer society.



170 171

Μικρογραφία του Σύμπαντος από καταβολής ανθρώπου

Miniature of the Universe since the creation of man

Ην. Πολιτείες Αμερικής
United States of America
Οράματα με χρυσά αστέρια
όσα και οι  Ηνωμένες Πολιτείες
στου ουρανού το μπλε 
για λαούς  που γράφουν, με χρώματα, ιστορία,  
κόκκινο σαν το αίμα τους
και άσπρο σαν τον ίμερο της γης 
για την Ειρήνη

Visions with golden stars
as many as the United States
in the blue of the sky
for people who write history, with colours,
red like their blood
and white like the desire of the land for Peace



172 173

Αριζόνα / Arizona



174 175

Σώμα μου άσπονδο, φθαρτό,
ορκίζομαι να σ’αγαπώ και να συντρέχω, 
όσο ζω, 
την κάθε σου ανταρσία.

My implacable, perishable body,  
I swear to love you and stand by,  
as long as I live,  
your every insurrection.



176 177

Νέα Ορλεάνη / New Orleans



178 179

Κρεσσέντο ήχων και νοσταλγικών χρωμάτων
στη συμφωνία της νύχτας για την Εδέμ της χίμαιρας

Crescendo of sounds and nostalgic colours
in the symphony of the night for the heaven of chimera



180 181

Σαν Φρατζίσκο / San Francisco



182 183

Σικάγο / Chicago



184 185

Σώμα... μου
ονείρων τέμενος και πόθων μου θρησκεία
θα σε λατρεύω, όσο ζω, και θα υμνώ τη νιότη σου
για να μην κλαις αργότερα 
μπλέκοντας τη φθορά του χρόνου 
με το λήθαργο του πεπρωμένου.

My... body
shrine of dreams and religion of my desires
I will love you, as long as I live, and will praise your youth
so you don’t cry later
befuddling the ravages of time
with the lethargy of destiny.



186 187

Ουάσινγκτον / Washington

Τελετουργικό Σιωπής

Ritual of Silence



188 189

Συναγερμός στο ονειροταφείο της ιστορίας
και οι ψυχές πως συνωστίζονται!

Alarm at history’s graveyard of dreams
and how the souls are crowded!



190 191

Σαν Ντιέγκο / San Diego

Ευφροσύνης λουλούδι το φιλί, 
στην οργή των όπλων

Bloom of exhilaration the kiss, 
amidst the wrath of arms



192 193

Στους αφρούς των κυμάτων 
η αδημονία, ταυτόσημη,
των παθών και των πόθων μας

On the crest of the waves 
the impatience, identical,
with our passions and desires



194 195

Κάθε στέγη
μια παλιά προσδοκία
στης νύχτας την έναστρη απειλή!

Εach roof
an old expectation/assurance/protection 
from the starry threat of the night!



196 197

Ο απολογισμός τρελαίνεται
στης γένεσης του αγέννητου 
τα ύψη!

The account is irrational
 due to the birth 
of the heights of the unborn!



198 199

Σε φόντο κόκκινο
καπέλο, σαν του φεγγαριού τον κύκλο,
για της ομορφιάς τον ντελικάτο ίσκιο.

On a red background 
a hat, like the moon’s roundness,
for the delicate shade of beauty.



200 201

Νέα Υόρκη / New York

Άθροισμα πειρασμών
η επίγεια Εδέμ
στο σταυροδρόμι των αμαρτιών
του Κόσμου

Aggregate of temptations
the earthly Eden
at the crossroads of the sins
of the World



202 203

Οι αναμνήσεις μας...δεν έχουν νόμους,
ούτε πατρίδα, μόνο Στιγμές, εικόνες φορητές της ύπαρξής μας.

Our memories ...  have no laws,
nor home, only Moments, portable Images of our existence.



204 205

Της ερημίας η μάσκα
σε ξένα πρόσωπα και σπίτια ξεχασμένα
στης θάλασσας τον πλωτό καθρέφτη
διαβάζει πεπρωμένα.

The mask of desolation 
reads the destinies
of strange faces and forgotten homes
on the sea’s floating mirror.



206 207

Τρόπαια μνήμης
στην επέλαση του χρόνου

Trophies of memory
at the advance of time



208 209

Ακυβέρνητη πολιτεία, σαν την Ελπίδα 
απ΄το ίδιο της το κάρμα, το ανένδοτο, 
στον πόνο και το νόμο.

Ungovernable State, like Hope
from its own karma, the unyielding, 
to pain and the law.

Ουρονοξύστες, φώτα, ρεκλάμες και άνθρωποι πλήθος...
Μα ο Θεός «έμεινα έρημος» είπε, 
«στο αχανές οδόστρωμα της τύρβης
και όλη η Δημιουργία μου, μια άβυσσος, να πέσω»

Skyscrapers, lights, adverts and crowds of people ...
But God said, “was deserted”, 
“on the vast paving of turbulence
and my entire Creation, an abyss, for me to fall”.



210 211

Σώματα, πόθων είδωλα 
και κάστρα αυτογνωσίας 
γνέφουν το φως εις τα χθονοπρεπή 
τοπία της Συνύπαρξης...

Bodies, idols of desires 
and castles of self-awareness
attract the light on the infernal 
landscapes of Co-existence



212 213

Ιαπωνία / Japan

Των ημερών μας ο Ίμερος του Ήλιου
στην αυτοκρατορία της Αυγής

The Sun’s libido of our days
in the empire of the Dawn

Σημαία μ’ένα κόκκινο ήλιο, 
σαν ματωμένο του ουρανού αστέρι, 
διαφεντεύει αυτοκρατόρων και λαών τη Μοίρα, 
μπολιάζοντας όσα πέρασαν και όσα θα περάσουν 
με το όνειρο του ανατέλλοντος λευκού στη Χώρα.

Flag with a red sun,
like a bleeding star in the sky,
rules the Fate of emperors and peoples,
grafting what has gone by and what will go by
onto the dream of the rising white in the Country.



214 215

Επωδός της βροχής
των νεφελών το άγγιγμα 
στο  αρχέγονο της μοναξιάς μας ρούχο.

Refrain to the rain
the touching of clouds
in the primordial finery of loneliness.

Κάτω απ’της αφθονίας τη σκέπη
συνωμοτούν αντίγραφα της ματαιότητας
με της Ανατολής το «βήμα».

Under the ceiling of abundance 
the replicas of futility conspire 
with the “step” of the East.



216 217

Τη ράτσα σoυ την καθαγιάζεις
- γονυπετής στο πάθος σου -
Ή τη χλευάζεις

You either sanctify your race
- passionately on your knees -
Or you scorn it

Το μέλλον ξεναγός, 
μέσα απ’τα περασμένα και τα τωρινά,
στο μύθο της φυλής μας.

The future is the guide,
from the past to the present,
in the legend of our race.



218 219

Ινδία / India

Μνήμες σε έξαρση

Memories in elation

Σημαία με τρία χρώματα, σύμβολο πίστης στην αχανή Ινδία. 
Πορτοκαλί στην κορυφή για τον Ινδουισμό.
Πράσινο για του Ισλάμ τη δύναμη. 
Λευκό για τις θρησκείες των μικρών λαών 
στο όνομα της Ειρήνης και μία ρόδα που γυρίζει:
Yπάρχει ζωή στην κίνηση και στασιμότητα στο θάνατο, 
σαν πρώτη Αρχή και έσχατη, στον κόσμο.

Flag with three colours symbol of faith in the vastness of India.
Orange at the top for Hinduism. 
Green for the might of Islam.
White for the religions of the minorities 
in the name of Peace and a spinning wheel: 
There is life in motion and stagnation in death,
as a first Principle and last, in the world.



220 221

Χορεύει η πείνα μας γυμνή
δένοντας μαύρους κύκλους 
γύρω απ’τα μάτια μας.

Τα χέρια μας δειλά στην ικεσία, 
σαν φοβισμένα, άφτερα πουλιά,
πληγώνουν τη χαμένη αθωότητά μας.

Our hunger is dancing naked
planting dark circles under our eyes.

Our hands shyly in supplication,
like frightened, wingless birds,
are hurting our lost innocence.



222 223

Tη ζωή φυλλομέτρησα, 
με τον μισθό της μέρας, 
στην Ελπίδα που μορφάζει.

I leafed through life,
with the earnings of the day
and the Hope that winces.



224 225

Κάθε φωτογραφία μας μια προσευχή
να σώσουμε το χρόνο μέσα σε μια στιγμή.

Each of our photos is a prayer
to capture time in an instant.



226 227

Πως να μοιράσω το κορμί μου
σε ζώνες μόχθου και ισότοπα Αγάπης.
Ολα είναι μίσθωμα δακρύων!

How can I share out my body
in chunks of toil and isotopes of Love.
Everything is in tears!



228 229

Εγραψα τότε με φωτιά 
και αίμα στον αέρα.

Ιαχή της οργής μου
της ζωής ο αντίλαλος.

Then, I wrote with fire
and blood in the air.

Loud cry of my wrath
the echo of my life.

Παιχνίδι ο Κόσμος
και ο Θεός παιδί

The World is a toy
and God is a child



230 231
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Ιράν / Iran
Σημαία με τρία χρώματα, σύμβολα της Μοίρας.
Πράσινο για του Ισλάμ τη δράση. 
Άσπρο για της Ειρήνης το Έμβλημα
και Κόκκινο για το θάρρος του λαού της
με τέσσερα μισά φεγγάρια και ένα σπαθί ανάμεσά τους
να εύχεται: Οχι άλλο αίμα. 
Allahu Akbar, «Ο Θεός είναι μεγάλος!»

Flag with three colours, symbols of Fate.
Green for Islam in action.
White as the emblem of Peace
and Red for the courage of its people
with four crescents and a sword between them
wishing for: No more blood. 
Allahu Akbat, “God is great!”

Μικρογραφίες βιβλικές,  
ανάγλυφα γλυπτά αρχαίου
κάλλους στου Θεού την πύλη

Biblical miniatures,
sculptures in relief of ancient
beauty at the gate of God.



234 235

Mέγας τις ήλθε δοίμων
ώστε μη φρονείν καλώς
Αισχύλου Πέρσαι, 725

Mighty the daimon that came upon him 
to send his thoughts astray! 
Aeschylus Persians, 725



236 237

Λαϊκή τέχνη, 
τραγούδι της θνητότητάς μας
για τον ίλιγγο της μέθης 
πριν από την πτώση!

Popular art
song of our own mortality
for the giddiness of intoxication
before the fall!



238 239

Είναι μακρύς ο δρόμος
απ’την ευχή ως το προσκύνημα.

It’s a long way
from the wish to the pilgrimage.



240 241

Στην ιερά οδό της νοσταλγίας 
βρήκα τη μορφή σου σε μια φωτογραφία.

Τόση εξουσία είχε η θλίψη μου!

On the sacred way of nostalgia
I found your face in a photograph.

Such was the supremacy of my grief!



242 243

Δεν διαλέγουμε εμείς το δρόμο
ο δρόμος μας διαλέγει.

We don’t choose the way 
the way chooses us.

Αιώνια...
ανοιχτός ορίζοντας στο χρόνο,
ο ρυθμός του κόσμου 
και κορυφαία Μοίρα του 
δίπλα στο αρχαίο, πληγωμένο, πάτημα
ν’ανθίζει ένα καινούριο.

The rhythm of the world
is eternally open to the horizon,
and its ultimate Destiny is,
next to the ancient, wounded footing 
to blossom a new one.



244 245

Ισλανδία / Iceland
Σημαία μπλε με διττό σταυρό χρωμάτων.
Μπλε, δώρο του ουρανού, στη λίμνη.
Λευκό, για της «Γης των πάγων»
τις αντάυγιες, φίλτρο της δημοκρατίας.
Κόκκινο, της φωτιάς το χθόνιο πάθος,
στου νησιού την αυτογένεση.

Blue flag with a cross in two colours.
Blue, gift of the mountains to the lake.
White, for the brightness of “The Land of the ice”
filter  of democracy.
Red, the infernal passion of fire,
the island’s self-birth.

Δέσμη σποχρώσεων σαν Προμηθεϊκής αβεβαιότητας αστέρι,

Sheaf of hues as a star of Promethean uncertainty,



246 247

Νύμφες υδάτων
των χειμάρρων ανθισμένα πρελούδια 
και της θαλπωρής, χθονοφυείς πηγές,
των εκρήξεων

Water nymphs 
blooming preludes of torrents
and warmth, infernal springs,
of explosions



248 249

Με το κορμί ενέχυρο, 
στη μεγαλοπρέπεια της νηνεμίας σου, 
φοβάμαι το Απροσδόκητο!

With the body pledged,
to the magnificence of your tranquillity,
I fear the Unexpected!



250 251

Πράσινη αθανασία στη γαλάζια ηλικία του χάους

Green immortality in the blue age of chaos



252 253

Ισραήλ / Israel
Γαλάζιο αστέρι του Δαυίδ, 
σε άσπρο φόντο, στη Σημαία, 
ανάμεσα σε δύο λωρίδες στου ουρανού το χρώμα 
με την βαριά σκιά του να στάζει, 
απ΄του Θεού το χέρι, 
στον περιούσιο λαό για την ειρήνη
στη γη των δακρύων.

The flag with the blue Star of David,
on a white background,
between two stripes, the colour of the sky
with its heavy shadow dripping, 
from the hand of God,
onto his chosen people for the peace
on the land of tears

Προσευχές λυγμικής αναπλάσεως
στο τείχος των δακρύων

Prayers of wailing rehabilitation 
at the wall of tears



254 255

Εμπόριο και Εμπορεύματα
«των ανθρώπων ακρωτηριασμένα οράματα»
στις τέσσερις εποχές της Συνύπαρξης. 

Trade and Merchandise 
“the mutilated visions of people”
In the four seasons of co-existence.



256 257

Ιερουσαλήμ, πόλη των κριτών και της Κρίσεως. 
Θα βλαστήσει η δικαιοσύνη στα “πάθη” σου! 
Ο Θεός δεν διαπραγματεύεται ματαιότητες. 

Jerusalem, city of judges and the Judgment.
Justice will sprout in your “passions”!
God does not negotiate vanities.



258 259

Όρκος παμπάλαιος
της πέτρας η Ευχή
να πάρει σχήμα και μορφή
ο πόνος για την ερημιά της.

The Wish of the stone
that the pain takes shape and form
for its isolation 
is an age old Vow



260 261

Ισπανία / Spain
Σημαία, κίτρινη, μες της φωτιάς  το κόκκινο. 
Κίονες, σαν αρχαίοι υπαινιγνοί,
με ένα θυρεό στη μέση, κάστρο ψηλό,
και στην κορφή του Λιοντάρι, που φοράει στέμμα, 
πάνω από κύκλο, με τρία λουλούδια και μια πανοπλία.
Ολα δεμένα γύρω απ’τα βασίλεια της Χώρας, 
με αλυσίδες ενωμένες στο Σταυρό της ιστορίας.

Yellow flag, in the red of fire. 
Columns, like ancient innuendoes,
with a shield in the middle, a tall castle,
and at its top a Lion, wearing a crown over a circle
with three flowers and an armour.
All held around the kingdoms of the Country,
with chains linked to the Cross of history.

Χορεύοντας με το χρόνο
στο τραγούδι της φωτιάς των θρύλων

Dancing with time
to the song of the fire of legends
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Χαρτογραφώντας, σ’ένα αυθεντικό καφέ,
Ιερατείο της Συνήθειας, 
τη σκαλωσιά του DNA του κόσμου, 
βρήκα την ψυχή του ανθρώπου και της είπα:
να φτάσεις σ’ότι αγνοείς...
πάντα θα υπάρχει χρόνος.

Charting, in an authentic coffee, 
a ritual to convention,
the DNA scaffolding of the world, 
I found the soul of man and said:
To arrive at what you don’t know ...
there will always be time.
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Ελευθέρωσα τον πηλό απ’τα χέρια μου
και τον άφησα μόνο στον ήλιο 
να γίνει Τέχνη και Ζωή και Μοίρα και πατρίδα
για τις παλιές και νέες συνήθειες των πραγμάτων.

I released the clay from my hand
and left it alone in the sun
to become Art and Life and Fate and home
for the old and new customs of things.
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Λιτανεία Ελπίδων...
σε τελετές επίκλησης 
για ένα καλύτερο Αύριο.
Εκεί, που η έρημος συνωστίζεται 
σε λάβαρα μαγείας,
σε τιμαλφή απόγνωσης 
και στην καρδιά του πλήθους.

Litany of Hopes ...
with prayer ceremonies 
for a better Tomorrow.
There, where the emptiness of soul 
becomes a throng under 
banners of enchantment,
with fake jewellery 
in the middle of the crowd. 
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Εικόνα μέθης ιερής 
στα άδυτα της νιότης.

Icon of holy euphoria 
in the inaccessible depths of youth.

Άγγελοι, έκπτωτοι κ’αγάλματα
-με ανοιχτά... τα φτερά -
στο κάρμα του λαού τους.

Fallen angels and statues
with the wings …open …
to the karma of their people.
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Φωτογραφίες, 
πόστερς και σπίτια επικληνή, 
πλασμένα απ’της ψυχής μας το ίδιο αίμα, 
ονειρεύονται, γύρω απ’το τραπέζι, 
ερωτικά σκιρτήματα στα δείπνα
και βλέμματα στοργής στ’ απόδειπνα 
“μικρά αντίο” 

Photographs, 
posters and sloping houses,
moulded from the blood of our soul, 
are dreaming, erotic stirrings at dinners around the table 
and looks of affection at the evening service
“brief goodbyes” 
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Χορός, 
η αιώνια επιστροφή 
στο πρώτο σκίρτημα ενοχής...
για των πόθων μας την ευωχία.
Ενας λυγμός 
το ηδυπαθές και τολμηρό μας σώμα,
που ξέρει να χορεύει, 
ξορκίζοντας το φόβο 
για της γης την εξουσία.

Dancing,
the eternal return to the first flutter of guilt...
for the feasting of our desires.
Our sensual and daring body is a sob, 
that knows how to dance,
conjuring fear for earthly power.
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Ιταλία / Italy
Σημαία με χρώματα, κάθετα, στο τραγούδι του ήλιου.
Πράσινο σαν την ανθισμένη Ελπίδα στις απέραντες πεδιάδες.
Λευκό, σαν των Αλπεων, το άσπιλο χιόνι στου Θεού το χέρι.
Κόκκινο σαν τον πόθο του λαού για της Ελευθερίας το χάδι.

Flag with vertical colours, in the song of the sun. 
Green for the blossoming Hope on the vast plains. 
White, Alpine, immaculate snow like the hand of God.
Red for the desire of the people for the caress of Liberty.

Mάσκες, δήμιοι της ομορφιάς

Masks, executioners of beauty
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Πύργος κόντρα στην εξουσία του νου
Ανθρωποι βολεμένοι στο σκοτάδι, 
εκεί, που οι ερημιές μυρίζουν έκσταση 
και το κενό προσεύχεται στον ίσκιο του Ανεξήγητου...

Tower against the power of the mind 
People ensconced in darkness,
there, where the wastelands smell of ecstasy
and the void is praying in the shadow of the unexplained...

Μάσκες για προφητείες, 
δίχως προφήτη, αδέσποτες. 
Μάσκες, δήμιοι της ομορφιάς!

Masks for prophecies
without a prophet, stray.
Masks, executioners of beauty!
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Ένα παιχνίδι η ζωή 
με ίδιους πάντα κανόνες για παίχτες και συμπαίχτες, 
όσο και, αν τη σκεπάσουμε, με πέπλα ίσκιων κάτω από τον ήλιο.

Life is a game,
always with the same rules for players and teammates, 
regardless of how much we cover it with veils of shade under the sun.
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Ήταν τότε που είπα, στη 
Στιγμή
«Μείνε όμορφη και σώπα»

It was then that I said to the 
Moment
“Stay beautiful and be quiet” 

Πολύχρωμες, κατοικιών, εσθήτες,
στα απομνημονεύματα ανένδοτης συνήθειας

Dwellings in colourful gowns,
in the memoirs of uncompromising tradition
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Με το βλέμμα αλληλέγγυο
στη νεόνυμφη χίμαιρα, σαν της πέτρας το άγαλμα,
εξαργυρώνει η μοναξιά τα λύτρα της Αγάπης.

With the eye fixed 
to the newlywed chimera, like the stone statue,
the loneliness is cashing in the ransom of Love.
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Αρχιτεκτονικής πρελούδια
στου καναλιού τις όχθες
μεθούν, σαν τα όνειρά μας
ταξιδεύοντας. Επειδή...

Zουν και πεθαίνουν
μες τα μάτια μας.

Preludes of architecture
on the banks of the canal
getting drunk during their journey,
like our dreams.
Because ...

They live and die
in our eyes.
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Για μια αέναη γένεση του κόσμου
που εξοστρακίζει απ’τα όνειρά του το Ωραίο 
ή που δεν ονειρεύεται, πια, καθόλου

For a perpetual genesis of the world
that ostracizes from its dreams the Beautiful
or that it does not dream anymore, not at all
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Καζακστάν / Kazakhstan
Σημαία σε γαλάζιο φόντο
σαν του ουρανού το αιώνιο χρώμα
μ’ έναν χρυσαετό της Αυτοκρατορίας έμβλημα
καταμεσής στο κάρμα των λαών της.
Το μπλε ωστόσο, σαν της αράχνης τον ιστό
το συναπάντημα της Τέχνης με της Ελευθερίας το άσπονδο φως
όπως ο ήλιος με τις τριανταδύο ολόχρυσες ακτίνες
το όραμα της Δημοκρατίας για τη συνοχή της χώρας.
Και ο αετός περίφανος πάνω από τη στέπα των δακρύων
Ελπίδα για της ιστορίας το μέλλον

Flag on blue background
- As the sky’s eternal colour -
with a golden eagle, emblem of the Empire
in the middle of the karma of its peoples.
The blue, however, weaves, like a spider’s web,
the encounter between art and the implacable light of freedom,
like the sun with the 32 golden rays,
the vision of the Republic for the cohesion of the country.
And the proud eagle over the steppe of tears
the hope for the future of history.

Ο πλούτος της γης
στης εξουσίας την εύπλαστη ύλη.

The wealth of the land
the malleable material of power.
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Εξαργυρώνοντας τα είδωλα των έργων μου
σαν προφητείες στους καθρέφτες, βρήκα
στην καθημερινή μυθολογία των πραγμάτων
τα θέλγητρα της ματαιότητάς μου.

Exchanging for money the idols of my works
like prophecies on the mirrors, I found
in the daily mythology of things
the charms of my vanity.
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Μέγα και πρώτο θαύμα το φως να παίζει με τον ίσκιο του
σκηνοθετώντας τα ονειροπλάσματά μας
σε αυτοδίδακτες εικόνες μνήμης
στην εμβέλεια του χρόνου.

Great and foremost miracle the light playing with the shade
as it directs on stage the creations of our dreams  
on the self-taught images of  memory
within the range of time.
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Καναδάς / Canada
Υμνος στη φύση, 
του Σφένδαμου το φύλλο στο λευκό, 
βασιλικό έμβλημα της χώρας, 
που δεσπόζει, ανάμεσα στο κόκκινο του Έθνους 
και στα πάθη της μονόφυλλης Σημαίας.

A hymn to nature,
the maple leaf on white,
royal emblem of the country 
that towers over the red of the Nation
and over the passions of the single leaf flag.

Με της αψίδας τα φτερά
αγγίξαμε τον ουρανό

With the Archs’ wings
we touched the sky
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Οταν ο ουρανός και η γη έσμιγαν τις κορφές των δέντρων, 
το Σύμπαν έστηνε καρτέρι σε μια άστεγη, βιβλική, μορφή
για ένα επίμονο φιλί ζωής στο όνειρο που πεθαίνει. 

When the heaven and earth goaded the treetops to embrace,
the Universe was on the lookout in a destitute, biblical, guise
for a quick kiss of life to the dream that is dying.

Δόξα
στο βάθρο σου
για τις μεταμορφώσεις των καημών της γης
στο αιώνιο κορμί σου
σε τέχνη και πατρίδα.

Glory
on your pedestal
for the metamorphoses of earth’s sorrows
on your eternal body
in art and homeland.
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Ο κόσμος είναι καθρέφτης του Θεού, 
όχι η κατοικία.

The world is a mirror of God,
not a dwelling.
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Στης φύσης τα μυστήρια όλη η σοφία,
όπως η ομοιότητα του πολλαπλού 
στο νόμο του Θεού και των ανθρώπων 
γίνεται Ενα...
και συνέχει τους αρμούς του Σύμπαντος

All the wisdom in the mysteries of nature,
as the similarity of the multitude 
in God’s and people’s law 
become One ...
and regulates the hinges of the Universe
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Φύσις κρύπτεσθαι φιλεί
Ηράκλειτος απ. 123

Χρησμός η φύσις:«ούτε λέγει, ούτε κρύπτει αλλά σημαίνει»,
όπως ο άναξ της Σιβύλλειας προφητείας.

Φύσις κρύπτεσθαι φιλεί (Nature loves to hide)
Herakleitos fr. 123

Nature is an Oracle: “It neither explains nor conceals but it means” 
like the king of the Sibylline prophecy.



306 307

Κίνα / China
Σημαία κόκκινη στης Επανάστασης το χρώμα,
με ένα αστέρι κίτρινο στη κορφή
το κόμμα του λαού και άλλα τέσσερα μικρότερα,
σε κύκλο αλληλεγγύης με αγρότες και εργάτες
στον πόλεμο των αντίθετων και την ανατροπή δυνάμεων
για την αρμονία του κόσμου.

Red flag, the colour of Revolution,
with a yellow star at the top
the People’s party and four more smaller,
in a circle of solidarity with farmers and labourers
in the war of opposites and the overthrow of forces
for the harmony of the world.

Του πεπρωμένου τζόγος στων αστεριών τον κύκλο

Destiny’s gamble on the circle of stars
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Όνειρα σε αναμονή σ’ένα μεγάλο,
κόκκινο λουλούδι μ’αντίβαρο το δίλημμα στο ζύγι: 
Η ειμαρμένη έγινε Ανάγκη,
ή, Ανάγκη, ν’αλλάξει ο κόσμος, Ειμαρμένη!

Dreams on hold in a large,
red flower with dilemma as the counterweight:
Destiny became Necessity
or Necessity, to change the world, Destiny!
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Μορφές ανάστατες στο τελετουργικό 
καθημερινής διαδοχής 
πόθων και διλημμάτων.

Unsettled shapes in the ritual 
of the daily succession of desires
and dilemmas and a child.

Νήπιο, ακόμα, το όραμα της Μοίρας ακροβάτις!

An infant, still, the vision of Fate, a tightrope walker!
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Στην άβυσσο των σκουπιδιών 
λαχταρά, ίσως, 
να μαντέψει τι θα συμβέι 
στο μέλλον του, το άδηλον.

In the abyss of the rubbish damp 
longs, perhaps, 
to foretell what will happen 
to his future, the uncertain.
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Επιθυμίες ανυπόμονες και επίμονες ελπίδες,
ομπρέλλες για τον ίσκιο τους  
και δίχτυ για τις ζωής το αίνιγμα  
που καρτερεί τη λύση.

Impatient desires and persistent hopes,
parasols for their shade  
and net for life’s conundrum  
that awaits the solution.
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Κούβα / Cuba
Αστέρι σύμβολο του ουρανού στο κόκκινο τρίγωνο της σημαίας, 
απ’των αγωνιστών το αίμα.
Τρεις ρίγες μπλε, όσα τα μέρη, που χωρίστηκε η χώρα 
και ανάμεσά τους δύο λευκές 
σαν την αγνότητα, όσων πολέμησαν για την Ελευθερία, 
που μας γνέφει, πως ήρθε για να μείνει.

A star, symbol of the sky in the red triangle of the flag
from the blood of the fighters.
Three blue stripes, as many as the places, into which the country has been divided  
and between them the two white ones
like the purity of those who fought for Freedom,
that is signalling to us, it came to stay. 

Το κάλεσμα του δρόμου 
στη ζωή για όλους

The call of the road
to life for everybody
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Η ζωή είναι αλλού
αλλά που!

Life is elsewhere
but where!
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Σιωπή Θεού
την ώρα του μεγάλου μόχθου.

Godly silence
during hard work.

Η τύχη παίζει με το χαμόγελο ενός παιδιού,
την πλατυτέρα σκέπη,
όλων των πραγμάτων.

Luck is toying with the smile of a child,
the broadest shelter,
of all things.
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Τι είναι Ζωή
τι μη Ζωή
και τι η αφή
του χρέους μας
στις ανοιχτές
πληγές της.

What is Life
what non-Life,
and what is the touch
of our debt
in its open
wounds.
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Ενα χιμαιρικό ταξίδι στην κορφή  
της ευτυχίας ή της ουτοπίας!

A chimeric journey to the summit  
of happiness or utopia! 
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Στην επικλήσεων την έρημο ο Τσε, ονειροπόλος αναχωρητής, 
ακροβατούσε στο σχοινί του πεπρωμένου.
Είμαι ο σπόρος και γυρεύω γη και μιαν Αυγή
για τον καρπό μου.

In the desert of invocations, Che, the reclusive dreamer,  
was doing a balancing act on the rope of destiny.
I am a seed and I’m looking for soil and a Dawn
for my fruit. 

Βοήθησέ μας, Κύριε ν’αλλάξουμε τον κόσμο όχι
μ’Αυτούς , τους θύτες, διαλέξαμε τα θύματα.

Help us, Lord to change the world
not with Them, the perpetrators, we’ve chosen the victims.
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Πως να κεντήσω με χρώματα απ’την άβυσσο, 
το πάθος μου για τη ζωή στο λιγνό κορμί της Μοίρας!

How can I embroider with colours from the abyss 
my passion for life on the slender body of Fate!
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Γαλάζια πουλιά 
ή μαύρα (όπως του Μπρακ)
όταν λαβώνονται δεν κλαίνε
μόνον πετούν λίγο ψηλότερα πριν πέσουν

Blue birds
or black (like Braque’s) 
when they are wounded they don’t cry
only they fly a little higher before falling
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Kροατία / Croatia
Εθνόσημο με κύβους σαν τα ζάρια,
παίζει, με της ανεξαρτησίας το στέμμα
ατενίζοντας απ΄του λευκού τη μέση το κόκκινο και το μπλε 
στις παρυφές της τρίχρωμης Σημαίας.

National emblem with cubes like dice,
it toys with the crown of independence
gazing at the red and the blue from the middle of the white 
at the fringes of the tricolour.

Οι γαλάζιες ακτές αιώνια επιστροφή
στης σαγήνης το δέος

Βlue Coasts eternal return
to the wonder of enchantment
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Η επίγνωση καθε στιγμής, ό,τι και αν φέρνει,   
γραφή σtoν τοίχο ή κραυγή
έκπτωτος άγγελος ή δαίμονας στη γη
για της ζωής τον ύμνο.

The awareness of each moment, whatever it brings,  
either the writing on the wall or the cry
“fallen angel or demon on earth”
for the anthem of life.
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Κάθε χαμόγελο και κάθε βλέμμα κρύβει,  
μες τα νηφάλια
μυστικά της φύσης και στα άπειρα παιχνίδια  
των χρωμάτων, την ίδια,
τραγική, αναμονή για ευτυχία. 

Every smile and every look, 
hide amid the sober secrets of nature 
and in the infinite games of colours, 
the same, tragic, wait for happiness.
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Δρόμοι παράλληλοι 
τα πεπρωμένα των ανθρώπων

Parallel paths – 
the destinies of men
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Ο ήλιος ερωτοτροπεί 
με τη δόξα του γαλάζιου

The sun flirts 
with the glory of the blue
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Κύπρος στο χρώμα του Χαλκού
η χαρτογράφησή της στου λευκού το μέλλον. 
Δύο πράσινα κλαδιά, ενωμένα στην κορφή τους,
για της Ειρήνης τον καημό, ανάμεσα στους δύο λαούς,
δίχως γραμμές και σύνορα.

Cyprus in Bronze colour charting its future on white.
Two green branches, touching each other,
longing for Peace, between the two peoples,
without lines and borders.

Kύπρος / Cyprus

Εκατόμβες δακρύων!

Huge sacrifice of tears!
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Με πράσινες γραμμές και σύνορα
πορεύεται η ειρήνη στης οργής τα ερείπια.
Θα περάσουν χρόνοι πολλοί 
συλλαβή να αρθρώσει η Ενοχή
και να μάθει η τύψη ανάγνωση

With green lines and borders 
peace is treading the ruins of wrath.
Many years will go by before 
Guilt utters a word and 
Conscience learns how to read.
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Καιρός να λησμονήσουμε 
πάνω σε τούτα τα χαλάσματα 
- δικά μας και δικά σας - 
την τρέλα στης καταστροφής 
τα μάτια

Time to forget 
upon this wreckage 
- ours and yours - 
the madness in the eyes 
of devastation.

Πατώντας στα ίχνη από το αίμα των παλληκαριών στο χώμα, 
είδα την αδιάλλακτη ερημιά να θρηνεί στη χώρα μου και  
στην ψυχή μου, χρόνια μετά... τη μάχη.

On the ground, stepping on the traces of the blood of young, brave men, 
I saw the unrelenting desolation lamenting in my country and  
in my soul, years after...the battle.
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Και τούτα τα κορμιά στα ρημαγμένα καφενεία 
έχουν ψυχές, που ξέρουν να γυρεύουν, 
όπως το μπρίκι μια σπίθα στη σιωπή της φλόγας,
στο κατακάθι του καφέ το... ριζικό τους.

And these bodies in the wrecked cafes 
have souls, who know how to seek, in the dregs 
of the coffee... their destiny, like the pot 
is seeking a spark in the silence of the flame.

Τα σπίτια...
πεθαίνουν όρθια 
μες στην ψυχή μας.

The houses... 
die standing up 
in our soul.
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Τα ερείπια ζητούν εκδίκηση 
αλυσσοδένοντας τη λήθη 
στις θρυμματισμένες μνήμες

The ruins are seeking revenge 
by chaining the oblivion 
on to the shattered memories.
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«Κύριε βοήθα να θυμόμαστε 
πως έγινε τούτο το φονικό 
την αρπαγή, το δόλο, την υποτέλεια, 
το στέγνωμα της Αγάπης»
Σαλαμίνα της Κύπρος, Γ. Σεφέρης

“Lord, help me to remember 
how this killing was committed, 
the plunder, the deceit, 
the enslavement, the wilting of Love “ 
Salamis, Cyprus, G. Seferis

Εκατόμβες δακρύων
να ’χουν νερό και αγίασμα
οι χιλιάδες νεκροί μας

Huge sacrifice of tears 
no to be without spring 
and holy water 
the thousands of our dead

Δίπλα στων παλαιών μας ημερών 
φωτογραφίες, μια πόρτα δίχτυ...
για να δαγκώνει η Μοίρα την Αράχνη 
και όχι η Αράχνη τη Μοίρα,
θήραμα, στον ιστό της.

Next to the photos from 
our old days, a door like a net... 
for Fate to bite the Spider 
and not the Spider the Fate, 
prey, in its web.
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Λίβανος / Lebanon
Κόκκινο
των ανθρώπων το δίλημμα
Οι νεκροί μας εμείς ή μόνο οι άλλοι!
Λευκής νύχτας το άσπρο επωάζει στη σάρκα της την αυγή
να αφυπνίζει τον ήλιο στα εμφύλια φύλλα του δέντρου.
Επειδή το πράσινο αίμα τους
στης Ελπίδας όλω τα βλέμματα!

Red
The dilemma of the innocent:
Our dead, us or only the others!
The white of the white night incubates the dawn on its flesh 
to awaken the sun among the kindred leaves of the tree.
Because their green blood
is the Hope in everybody’s sights!

Τρύπες... στην καρδιά του ανθρώπου
φεγγάρια ματωμένα στον όρθρο της Αγάπης

Holes... in the heart of Man
bleeding moons at the dawn of Love
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Φωτογραφίες, πριν από το Λόγο
και μετά το λόγο, 
για την εξημέρωση του τίποτα.

Photos, before Reason 
and after the word
for the taming of nothing.
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Πορφυρογέννητα, θλιμμένα, 
δειλινά στήνουν χορό με το 
γαλάζιο φως, που αναρωτιέται:
Με ποια εσθήτα προφητείας
θα ντύσω τα όνειρά σας!

Sad sunsets born in purple,
dance with the turquoise 
blue light, that wonders:
With what vest of prophecy
shall I dress your dreams!

Χορός, Στιγμών, ωραίων, 
μεταμφιεσμένων σε δόξα του κορμιού μου,
σαν πύρινη κραυγή, 
στο σκάνδαλο της λήθης.

Dance of beautiful Moments
masquerading as glory of my body,
like a fiery cry,
at the scandal of forgetfulness.
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Λιθουανία / Lithuania
Σημαία τρίχρωμη, σαν τις ημέρες κατοχής
σ’αδίσταχτες δυνάμεις, παίζει με το είδωλο της στου ουρανού
το χάος, όπως η προφητεία με το Επέκεινα της λήθης.

Tricolour flag, like in the days of occupation 
by ruthless forces, it toys with its image on the void of the heavens
like the prophecy about life beyond oblivion.

Στην
Ενδοχώρα της λύπης
η φυλή των ονείρων

In the
Hinterland of sorrow
the tribe of dreams
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Έχουν περίσσια ομορφιά και μια μαγεία θρυλική οι τελετές
της μνήμης, ίσως αυτή..της μετεμψύχωσης των ίσκιων

The rituals of memory have great beauty and a legendary magic 
maybe that one… the transmigration of shadows
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Τι μεγάλο μυστήριο αλήθεια η άγνοια
και τι άγρια αίρεση οι σχέσεις των ανθρώπων!

Indeed, what a great mystery is ignorance
and what a wild heresy the relations of people!

Αγαπήσαμε ό,τι αγγίξαμε και ό,τι
μας άγγιξε, γιατί ο χρόνος..δεν έχει χρόνο για
νοσταλγούς χαμένων οραμάτων

We loved everything we touched and everything 
that touched us, because time... has no time for men 
nostalgic about lost visions
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Πόσο το χθες φεύγει μακριά απ’το Σήμερα...
και πως οι όμορφες  
Στιγμές γυρεύουν μια γέφυρα 
για να σωθούν και να μας σώσουν

How far does the yesterday move away from the Today ...
and how are the beautiful
Moments searching for a bridge
to save themselves and us
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Όρκος παμπάλαιος
της πέτρας η Ευχή
να πάρει σχήμα και μορφή
ο πόνος για την ερημιά της.

The Wish of the stone
that the pain takes shape and form
for its isolation 
is an age old Vow
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Μαλαισία / Malaysia
Στου φεγγαριού τον κύκλο τον μισό στήνουν καρτέρι δεκατέσσερις
λωρίδες κόκκινες και άσπρες, για την ισότητα στα κράτη,
που φωτίζει ένα κίτρινο αστέρι, σύμβολο ενότητας λαών και θρησκειών 
και ηγεμόνων.

The moon’s half crescent and fourteen red and white stripes lie in wait,
for equality among nations,
it is lit by a yellow star, symbol of unity among people and religions
and rulers.

Παραλλαγές πολύχρωμων
ιριδισμών και θρησκειών 
στο απλανές στερέωμα

Variations of colourful
iridescences and religions
in the solid firmament
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Μωσαϊκό φυλών και θρησκειών  
απόηχοι λατρείας· και τέχνης,  
μετάρσια ομοιώματα των πόθων μας,  
σε όλες τις εξωφρένειες των φετίχ της γης  
και των χρωμάτων.

Mosaic of races and religions  
echoes of worship· and art,  
uplifting effigies of our desires,  
with all of life’s absurdities and  
explosions of colours.

Οσοι ευλογούν την ομορφιά 
δοξάζουν την ψυχή τους
και ο έρωτας 
της ζωής το αιώνιο ταξίδι.

People who bless beauty
glorify their soul
and love
is life’s eternal journey.
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Μάθε να διαβάζεις την ανελέητη
νηφαλιότητα στη μορφή μου!

Learn to read the merciless 
sobriety in my face!
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Ένα ταξίδι η ζωή 
με όλα τα πρόσωπά της στον καθρέφτη. 

Life is a journey
with all its faces in the mirror.
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Κορίτσια, αντίγραφα ξορκισμου της κρίσης σε πολύβοα εμπορεία.
και οι πραμάτειες περιμένουν λυπημένες 

Girls, mimicking exorcism of depression in bustling stores. 
And the merchandise standing by in sadness
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Μαυρίκιος / Mauritius
Σημαία με τέσσερα, σαν τα σημεία του ορίζοντα, 
χρώματα για την Αποκάλυψη της ομορφιάς στης γης τον κόρφο. 
Κόκκινο για την εύθραυστη, στον κόσμο, Ελευθερία. 
Μπλέ για τα εγκώμια των κυμάτων στου ωκεανού 
την μεγαλόπρεπη απεραντοσύνη. 
Κίτρινο για το νέο φως της Ανεξαρτησίας στα φτερά του ανέμου. 
Πράσσινο για την ευφορία, όλο το χρόνο, 
στο νησί του παραδείσου.

Flag with four colours, like the cardinal points of the compass,
for the Revelation of beauty in the bosom of the land.
Red for the fragile Freedom in the world. 
Blue for the praise of the waves to the majestic vastness of the ocean.
Yellow for the new light of Independence on the wings of the wind.
Green for the fertility, throughout the year,
on the paradise island. 

Η γενναιοδωρία της φύσης πληγώνει το εφήμερο

The generosity of nature is hurting the ephemeral
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Αμέτρητα...
κοχύλια, μες τα χέρια μας, αναρωτιούνται. 
Τι είναι πιο εύκολο να μετρηθεί 
το ιλιγγιώδες του ωκεανού 
ή της ανθρώπινης καρδιάς το βάθος! 

‘Ολα τα στέργει ο Ωκεανός 
και όλα τα φιλτράρει.

Countless...
shells, in our hands, are wondering.
What is easier to measure
the breathtaking vastness of the ocean
or the depth of the human heart?

The Ocean filters 
and acquiesces to everything.
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Χιλιάδες νούφαρα πλατύφυλλα σμαράγδια. 

Zητούν επίμονα το τίμημα για της ομορφιάς το άνθος, 
το πλεούμενο στου νερού τη χάρη. 

Thousands of lilies, broadleaf emeralds.

They are eagerly awaiting the blossom of beauty,
to float by the grace of the water.
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Χώμα απ’τη γη μας ο βίος και η πολιτεία μας
και  η γη μας θέατρο 
για τους μικρούς ή τους μεγάλους ρόλους.

The ways of our lives and our land is a theatre
for the small or the big roles.
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Μαυροβούνιο / Montenegro
Σημαία κόκκινη μ’ένα δικέφαλο αετό 
να απειλεί το παρελθόν
με το εθνόσημο της χώρας για 
την τύχη της κορώνας και του λιονταριού
το θρύλο στο αέναο παρόν τους.

Red flag with a twin-headed eagle 
that threatens the past
with the national emblem of the country
for the good fortunes of the crown and the legend
of the lion in their perpetual present.

Τα δέντρα σκύβουν ευλαβή
στης θάλλασας το ανέσπερο γαλάζιο

Trees bow reverent
to the ever splendid blue of the sea
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Άθροισμα έκστασης 
φωτίζει την αιώνια επιστροφή προς τη δημιουργία.
Πάντα απροσδόκητη η επίγεια Εδέμ!

Totality of ecstasy
illuminates the eternal return towards the creation.
Αlways fortuitous the terrestrial Eden!
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Και ο Θεός αντιφώνησε:
Όταν αφύπνιζα τα βουνά και τις θάλλασες  
στη θωπεία των έργων μου, είπα:
Η ζωή και ο πόλεμος, Ένα
Η αρμονία της φύσης και
η σοφία μου, Ένα

And God replied:
When I roused the mountains and the seas  
with the caress of my work, I said:  
Life and War, One
The harmony of nature and
my wisdom, One
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Οταν θα γίνει η ζωή Ασκητική του κέρδους
και η γνώση πληροφόρηση,
τότε θα έρθει ο καιρός της λύπης 
και δεν θα παίζουν τα παιδιά...

When life will become the Dedication to profit
and the knowledge information,
then the time of sorrow will come 
and the children will not play ...
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Η ζωή, σαν τη φύση, τεχνουργεί τις μορφές 
της στοιχειώνοντας ίλιγγο, 

και τις σκίζει ύστερα απ΄τη χρήση τους.

Life, like nature, fabricates its forms 
in a ghostly dizziness, 

and it tears them up after use.
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Και η Παναγία είπε
στον Υιό του Ανθρώπου
Ο πειρασμός, της ζωής το ταξίδι
και η αμαρτία σου γνώση

And the Madonna said
to the Son of Man:
Temptation is a life’s journey
and your sin, knowledge
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Μνήμες απόμαχες σε παμπάλαιους τοίχους
και ελπίδες έτοιμες ν’ανοίξουν
τα φτερά τους με το χαμόγελο ενός παιδιού
στους δρόμους της Αγάπης.

Memories pensioned off on antiquated walls
and hopes ready to open
their wings at the smile of a child
on the streets of Love.
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Μολδαβία / Moldova
Το Έθνος υψώνει τρίχρωμη Σημαία
μ’έναν Αετό, που μοιάζει να κρατά ασπίδα 
με την εικόνα ταύρου και το βουβό ανάβλεμμα 
να αγναντεύει, απ’το κίτρινο της ώχρας, το κόκκινο
και το μπλε της ιστορίας.

The Nation raises a tricolour Flag
with an Eagle, that seems to be holding a shield
with the picture of a bull and the mute glance
from the yellow of the ochre, is gazing at the red
and the blue of history.

Στίλβουσα ελπίδα το κρασί 
στων ερώτων τη μέθη.

Brilliant hope the wine
in the intoxication of love affairs.
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Η ερημιά, πατρίδα μου 
καθώς πέφτει η μέρα
πίσω απ’τα όνειρά μου.

The bleakness, my country
as the day sets 
behind my dreams.
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«Καλό θα ήταν η σοφία 
να μεταγγίζεται μεταξύ μας 
από το περισσότερον γεμάτο
εις το περισσότερον αδειανό,,,
όπως το νερό στα ποτήρια»
Πλάτωνος Συμπόσιον 175 d

”It would be good if wisdom 
could be transferred between us 
from the full to the empty... 
like water from one glass to another” 
Plato’s Symposium 175 d
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Τραβώντας το φελλό, 
το χέρι ανοίγει το κρασί 
για ένα πηγαίο κέφι στο Άγιο δείπνο της χίμαιρας

Pulling the cork,
the hand opens the wine
to a spontaneous cheer at the Holy dinner of chimera.

Των ημερών μου το κόστος συνάθροισα
στην σερμαγιά της γης για το ηδονικό κρασί
και τις γιορτές λατρείας στον Θεό του.

I summed up the cost of my days
with the initial capital of the land for the delicious wine
and the celebrations of worship of its God. 
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Μπρουνέι / Brunei
Κάτω απ’τον ίσκιο της Σημαίας,
γυρεύει το Ισλάμ Ειρήνη στην ημισέληνο,
που λάμπει, ανάμεσα σε χέρια ικεσίας,
στο κίτρινο, απ’της μοναρχίας τον ήλιο, 
ικευτεύοντας το μαύρο στου λευκού την άκρη:
«πάντα... με τη βοήθεια του Θεού» στο μέλλον.

Under the shadow of the Flag,
Islam is seeking Peace in the sign of the crescent,
that shines between pleading hands,
in yellow, from the sun of monarchy, 
besieging the black at the tip of the white:
“Always... with God’s help” towards the future.

Διάβασα την πικρή εντολή
στου αδελφού μου το χέρι

I read the bitter mandate
in my brother’s hand
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Α, δεν μπορεί, παρά να δεις το δείλι...
την αποθέωση της ομορφιάς
της θλίψης σου την τρέλα
και της μοναξιάς την Αγιοσύνη

Oh, it’s not on, but you must see the sunset…
the apotheosis of beauty
the madness of your grief 
and the loneliness of Sainthood

Μορφές περιπλανώμενες...
στου κενού την ευφράδεια

Wondering figures...
On the eloquence of emptiness
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Νότια Αφρική / South Africa
Σημαία μοναδική, με έξι χρώματα αφήγησης, στον κόσμο: 
Κόκκινο στην κορφή της Ιστορίας. 
Μπλε, όπως των δύο ωκεανών, δώρο της φύσης, γύρω από τη χώρα. 
Κίτρινο σαν τον ορυκτό της πλούτο με μία πράσινη λωρίδα να διχάζεται 
στη μέση σχηματίζοντας ένα μαύρο τρίγωνο, με λευκές γραμμές  
στην αιχμή των όπλων, για την έγχρωμη, πολυπαθή, Ειρήνη του λαού της.

A unique flag in the world displaying six colours: 
Red at the apex of history.
Blue as the two oceans, gifts  of nature, around the country.
Yellow for its mineral wealth with a green strip split
in the middle to form a black triangle with white lines  
on the sharp end of arms, for the coloured, much afflicted, Peace of its people.

Ανακωχή του Λευκού και του Μαύρου
...στο εμείς και οι Άλλοι

Truce between the White and Black
... in the …We and the Others
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«Είναι γάρ έν τό σοφόν» 
Ηράκλειτος απ.41 

Και η γη με το χώμα,  
πρώτη αρχή της ύλης, τα κυβερνάει όλα! 

«Είναι γάρ έν τό σοφόν» 
(Because there is only one wisdom) 
Herakleitos fr. 41 

And the land with the soil,  
the raw material of matter,
It governs everything!

Σαφάρι: Κυνήγι άγριων, για την ομορφιά τους, ζώων 
στου Σύμπαντος το ανελέητο φέουδο. 

Safari: Hunting wild animals for their beauty, 
on the merciless domain of the Universe.
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Στις εκβολές των ονείρων γεννήθηκα καταγράφοντας 
της αφύπνισης τους άψογους νόμους, στις πέτρες 
και στης σκουριάς την κρούστα στο χορτάρι. 

I was born at the estuaries of dreams recording
the flawless laws of consciousness, on stones
and on the rusty crust of the grass.
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Άγρια ζώα, ατίθασα, επευφήμησα στις αχανείς, 
του φακού μου, τις στέππες. 

Wild animals, unbroken, I cheered on the vast 
steppes of my lens.
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Όταν τα χρώματα χωρίζουν τους ανθρώπους, 
μ’ένα συρματόπλεγμα, όλα είναι γύρω τους  
μια απέραντη οδύνη και σιωπή,  
γιατί συζώ, σημαίνει ζω.     

When colour separates the people,
with a barbed wire, everything around them  
is a boundless grief and silence,  
because I cohabit means I live.
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Μαύρη η ράτσα μας, ανατινάσσει ερημίες, και μεταμέλειες 
σαν τα αστραπόχρονα οραματά μας. 

Our race is black, it stirs longings and regrets  
like our brilliant age old visions.
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Δεν έχει χρώμα η χαρά μαύρο ή άσπρο. 
Δεν έχει κάστες της Ευτυχίας η ώρα. 
Έτσι μιλούσε το Ανεπίστρεπτο! 

Joy has no colour black or white.
The hour has no castes of Happiness.
Thus spoke the Irreversible!
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Ολα σ’αυτήν εδώ τη γη 
γίνονται με την τόλμη.
Η Εικόνα παντοδύναμη
και ο κόσμος της ανήκει.

Everything on this land
is done with boldness.
The Image is omnipotent
and the world belongs to it.
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Στέφεται το μαύρο και το άσπρο 
με άνθη λεμονιάς στο θρίαμβο της νιότης. 

The black and the white is crowned  
with lemon blossom at the triumph of youth.
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Τοιχογραφία η Μόδα στο γάμο 
της μυθολογίας των χρωμάτων. 

At the wedding of the mythology of colours, 
fashion is a wall painting.
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Όλη η αγάπη του ουρανού στο νέφος που κυοφορεί βροχή 
Και όλος ο έρωτας της γης, της περηφάνιας η κραυγή, 
μπροστά στο Άπειρο. 

In the sky, all the love of the cloud that gestates rain
And all the love of the land, the roar of pride,
In the presence of Infinity.
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Ολλανδία / Holland
Ενα πανί ανεμόδαρτο η Σημαία,
σ’ όλων των εποχών την πλώρη και στου λαού τα πάθη, 
αφήνει... ίχνη της χώρας της στο “γίγνεσθαι” του Κόσμου.

A windswept cloth the Flag,
at the bows of time and in people’s passions,
it leaves... traces of the country in the «evolution» of the world.

Όταν οι τουλίπες ονειρεύονται

When the tulips are dreaming
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Οταν  οι κύκνοι κάνουν τραγούδι τη σιωπή τους,
σπίτια, ποτάμια, λίμνες και πλωτά...

Ανασπιθίζουν αστραπές Αθανασίας

When the swans turn their silence into a song,
houses, rivers, lakes and vessels...

Flash lightning of Immortality
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Ποδήλατα, βαμμένα, με την ασύλλητη 
αδημονία της ήβης, 

διασχίζοντας το χρόνο, σιγοτραγουδούν: 
oι δρόμοι είναι δικοί μας.

Bicycles, painted, with the impalpable 
impatience of puberty, are humming
as they run across time: 
The streets are ours.
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Επωδός των ονείρων μου
- από καταβολής του κόσμου -
το ωραίο ταξίδι

Refrain of my dreams
- since the creation of the world -
the wonderful journey 
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Περού / Peru

Εθελοντές...
στο αντιφέγγισμα υδάτινων ναών
για διάφανες λατρείες 
της Σελήνης και του Ήλιου

Volunteers...
in the glow of aquatic temples
for transparent worship
of the Moon and the Sun

Σημαία, δυο κόκκινες λωρίδες, σαν τη φλόγα του Ήλιου,
για της δημοκρατίας την Aυγή στη χώρα.
Ανάμεσά τους μια λευκή με εθνόσημο στη μέση
συμβόλων άθροισμα στης ενόρασης το χάρτη:
Σε μπλε…η θριαμβική πανίδα ευωχούμενη,
δεξιά της, απ’ του δέντρου τη χλωρίδα.
Στις παρυφές της ευμετρίας, της αφθονίας το κέρας
με χρυσές αχτίδες, σφυρήλατο, για τον ορυκτό της πλούτο.
Στην κορφή δάφνης κλαδιά για της νίκης τους αγώνες
και της δόξας το στεφάνι

Flag, two red stripes, like the flame of the Sun,
for the Dawn of democracy in the country.
A white one, In-between, with a national emblem in the middle,
a mass of symbols on the map of awareness:
In blue ... on the right, the triumphant fauna fulfilled
by the rich flora.
For the excess of its mineral wealth,
the forged horn of abundance with the golden rays.
On the apex, branches of laurel for the struggles for victory
and the crown of glory.
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Δέντρα, ουρανοσκεπή, αφηγούνται
την ωριμότητα των καρπών τους
όπως του ποταμού ο μύθος
τα οργιώδη εγκώμια της άγριας βλάστησης,
στο χορό των αντιθέσεων

Trees, reaching the sky, recount
the ripening of their fruit
as the myth of the river extols 
the exuberant praises of wild vegetation,
to the dance of contrasts

Άνθος σοφίας
η Αγάπη όταν δίνεις,
σαν της Αστραπής το σπόρο,
για το δέντρο της ζωής, στο χώμα...
όπου
κάθε ευχή, εθελουσία πράξη
και κάθε πράξη, πεπρωμένο!

Flower of wisdom
Love is when you give,
like the seed of Lightning
for the tree of life in the soil...
where
each wish is a voluntary act
and each act, a destiny!

Οι φωτογραφίες του Περού είναι της Ηλιάνας Πράπα, 
που επισκέφτηκε τη ζούγκλα του Αμαζονίου ως η 
πρώτη και η πιο νέα Ελληνίδα εθελόντρια. Οι άμεσες 
δραστηριότητες, εξάλλου, των εθελοντών απ’ όλο 
τον κόσμο, αφορούν την χλωρίδα και την πανίδα, 
τις λίμνες, την καλλιέργεια της χέρσας ΓΗΣ...για 
να καρπίσει, τα νερά του Αμαζονίου, της ζούγκλας 
το «οργιώδες» πράσινο, πηγή ζωής, κάτω απ’ του 
Σύμπαντος το αιώνιο γαλάζιο. Επειδή, «το Σύμπαν 
είναι μια πραγματικότητα, είναι το Ον, το εναντίο 
του οποίου δεν είναι η ύλη, το πνεύμα ή ό,τι άλλο 
υπάρχει αλλά το μη Ον» λέει ο Αριστοτέλης. Η 
ευθύνη, λοιπόν, εθελοντών και μη για την διαλεκτική 
πορεία της φύσης, καθαγιάζει την νομοτελειά της 
(ως αιώνιο πεπρωμένο). Να υπάρχουμε! 

The photos in Peru have been taken by Iliana 
Prapa, who visited the Amazonian jungle as 
the first and youngest Greek volunteer. The 
principal activities of volunteers from all over 
the world, relate to the waters of the Amazon, 
the flora and fauna, the lakes, the cultivation of 
fallow EARTH... to bear fruit, the jungle’s «orgy» 
of green, the source of life, under the eternal 
blue of the Universe. Because, according to 
Aristotle, «the Universe is a reality, is the Being 
and its opposites are not the matter, the spirit 
or whatever else exists but the Not Being». 
Therefore, the responsibility towards the dialectical 
and harmonious course of nature, not only of 
volunteers but of all of us, sanctifies the adherence 
to its laws, its determinism, as eternal destiny. 
To exist!



454 455

Μορφές, αυθεντικά τοπία και χαμόγελα
σ’ όλες τις ηλικίες, σαν τον ίμερο της μέρaς
για τη λάμψη της φωτιάς, πoτέ, της στάχτης,
στου Ειρηνικού Ωκεανού την αχανή ηγεμονία.

Forms, authentic landscapes and smiles
of all ages like the libido of the day
for the glow of the fire, never of the ashes,
of the Pacific Ocean’s vast hegemony.

Διλήμματα θεσπέσια...
σ’όλες των Ανδεων τις αποχρώσεις
για αρχαίες φυλές και ιθαγενή μυστήρια
μετεωρίζουν την ψυχή του ανθρώπου
ν’αγγίξει το Θεό της
στη βασιλεία των πολιτισμών της ΓΗΣ

Αρχαίοι πολιτισμοί
στο αντικαθρέφτισμα υδάτινων ναών
για τελετές λατρείας
της Σελήνης και του Ήλιου

Exquisite dilemmas...
In all the shades of the Andes
for ancient tribes and native mysteries
levitate the human soul
to touch its God
in the kingdom of the EARTH’s civilizations

Ancient civilizations
in the reflection of waterborne temples
for worship rituals
of the Moon and the Sun.



456 457

Σκάλα
- από τη σαστισμένη πόα για τον κορεσμό των Λάμα
ως του ουρανού τα σμήνη από σύννεφα λευκά -
για αγγέλους, δαίμονες, Θεούς κι ανθρώπους
να φτάσουν, από τις ίδιες ερημιές, στο φιλί των άστρων

Stairs
- from the confused grass for the satiation of the llamas
to the flocks of white clouds on the sky -
for angels, demons, Gods and people
to reach, from the same wilderness, the kiss of the stars



458 459

Πολωνία / Poland
Σημαία δίχρωμη, σαν διφορούμενη μαντεία, 
του λευκού για της ελευθερίας τον ύμνο 
και του κόκκινου για τις λαβωματιές 
που μίσεψαν, στη μέρα του Μαγιού, 
μέρα γιορτής του Έθνους
στην πρώτη ηλιαχτίδα.

Flag with two colours, like an ambiguous oracle,
white for the anthem to freedom 
and red for the wounds
that healed, on a day in May,
a day of celebration for the Nation
at the first ray of the sun.

Πως και γιατί το φως με το σκοτάδι 
χορεύουν στη συμφωνία της Ανοιξης!

How and why the light and the darkness 
are dancing to the symphony of Spring!



460 461



462 463

Ρημαγμένα σαν από κεραυνό!
Να παζαρεύει ο θάνατος τα λύτρα του πόλεμου.

Battered as if by lightning!
For death to haggle as ransoms of war. 



464 465

Ο Πόλεμος γεννά τέρατα 
στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. 

War breeds monsters
at the four points of the horizon.



466 467

Ο άνθρωπος σκλάβος στα δεσμά του εαυτού του.

The man is slave in bondage to himself.



468 469

‘Οπου κι αν πάμε
ο ίσκιος μας ακολουθεί,
όπως η διχόνοια του κόσμου
την αρμονία των αντιθέσεων.

Wherever we go
our shadow follows us,
like the discord in the world
the harmony of contrasts.



470 471

Χορός... Εικόνων
στο απόγειο της λήθης.

Dance... of Images
at the apex of oblivion.



472 473

Πορτογαλλία / Portugal
Κόκκινο και πράσινο στην πάλη των χρωμάτων.
Το πράσινο για την Ελπίδα που στοχεύει 
στο αυθεντικό εθνόσημο της χώρας και 
το κόκκινο, που δεσπόζει, 
στη Μοίρα του λαού της 
χωρίζοντας στα δύο τη Σημαία

Red and green in the contest of colours.
The Green for Hope aimed at 
the genuine emblem of the country and 
the red, the dominant one, 
in the Fortune of its people, 
splitting the Flag unevenly in two

Θρίαμβος Νοεράς πομπής
στ’ανοιχτά της Μοίρας

Triumph of mental pageant
in far-off distances of Fate
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Όλα τα χρώματα της γης
με φανταχτερά στολίδια, 
όπως τα άμφια σε επετείους...

All the colours of the earth
with fancy ornaments,  
like vestments at Chrismas...



476 477

Πριν από το χρόνο 
και μετά τον χρόνο
Η εικόνα

Before time
and after time
The image



478 479

Κανόνες οδικής κυκλοφορίας
στη στροφή του κόσμου.

Traffic regulations
at the bend of the world.



480 481

Έκρηξη χρωμάτων και σχημάτων,
σε πεμπτουσία της ζωής που μένει.

Εxplosion of colours and shapes,
in the quintessence of the immortal life.



482 483

Σπόρος της γης το αέναο παιχνίδι
για τον καρπό της γνώσης 
στης αειθαλλούς μας νηπιότητας 
το δέντρο.

Seed of the land the perpetual game
for the fruit of knowledge
on the tree of our evergreen infancy.

Ζούμε σ’ έναν κόσμο που δε διαλέξαμε εμείς,  
αλλά μας διάλεξε, χωρίς να μας ρωτήσει. 

We live in a world we have not chosen,
but it has chosen us, without asking us.



484 485

Στου Θεού τα προπλάσματα ξενιτεύτηκα 
με μία διόπτρα στο χέρι...

I emigrated to the land of God’s prototypes 
with a pair of binoculars in my hand...

Κάστρο,
των θρύλων Κιβωτός και άβατο μυστηρίων,
στοιχειώνει, χρόνια τώρα, 
μοιρολατρεία για αμύητους, 
τρέλλα... για μυημένους 
και της θλίψης του την ευφυία 
για τους μύστες.

A castle,
Ark of legends and of inaccessible mysteries,
sacrifices and turns into ghosts, for years now,
fatalism for the uninitiated,
madness... for the initiated
and the intellect of its sadness
for the mystics.



486 487

Π.Γ.Δ.M. / F.Y.R.O.M.
Κλεμμένη δόξα 
δεν σβήνει τον ήλιο της Βεργίνας 
από το υπέρλαμπρό της στέμμα 
σε αυτό το λυκαυγές!
Θρηνωδεί η Σημαία 
όταν τα όνειρα ενός λαού 
θηλάζουνε σκοτάδι.

Stolen glory
does not extinguish the sun of Vergina
from its resplendent crown
in this twilight!
Τhe flag weeps,
when the dreams of the people
are suckling darkness.

H ιστορία δεν χαρίζεται!

History is not granted!



488 489

Όλα είναι επένδυση καημών και  
λάφυρα δακρύων 
απ’ την Ευχή ως την επίκληση και  
ως την προσδοκία.

They all are investment in sorrows and  
spoils of tears  
from the Wish to the invocation and  
on to the expectation.

Άγιοι εντελώς αδιάφοροι
Εις τα μεγάλα ΝΑΙ 
και τα μεγάλα ΟΧΙ των επιλογών μας.
Υμνούν της τέχνης το αιώνιο Ενα.

Και σημείον τούτο
το αντιλεγόμενον

Saints completely indifferent
to the big YES
and the big NO of our choices.
They praise the eternal One.

And this is 
the controversial point



490 491

Όταν συνωμοτεί η έκσταση με τη συνήθεια, 
ανθίζει η γη στα μάτια μας.

When ecstasy plots with habit,
the earth blossoms in our eyes.



492 493

Γενναιοδωρία της φύσης τα έργα των ανθρώπων. 
Επειδή: Φύση, η σοφία του Θεού και  
Θεός, η φύση

Generosity of nature the works of men. 
Because: Nature, is the wisdom of God and  
God, the nature



494 495

Σημαία κόντρα στο Άπειρο, της φύσης, των χρωμάτων:
Κίτρινο, που λάμπει, σαν της δικαιοσύνης τ’ αστέρι.
Κόκκινο, σαν το αίμα για της αδελφότητας τις ρίζες.
Μπλε, σαν προσευχή τ’ ουρανού, για το όραμα του «ένα»...
των ιστορικών επαρχιών της χώρας.

Α flag against the infinite colours of nature:
Yellow, shining like the star of justice.
Red, like the blood for the roots of the brotherhood.
Blue, like a prayer of the sky, for the vision of «one»...
of the country’s historic provinces.

Ρουμανία / Romania

Οι μάσκες έπεσαν σαν προφητείες,
δίχως προφήτη, αδέσποτες

The masks fell like prophecies,
without a prophet, rudderless
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Νοσταλγοί της εγρήγορσης 
τα έργα τέχνης στο αγοραίο αλισβερίσι, 
της νηπιότητας μας φορητό φιλί 
για την Αθανασία της θνητότητας...

Nostalgic of the state of alertness 
the works of art in shady dealings 
cherished kiss since our infancy 
for the Immortality of mortality...

Συνωστισμός στο υπαίθριο παζάρι 
ροφούσε άπληστα ηδονή 
από τις μυρωδιές των γεύσεων 
στο σπασμό της πείνας 
για τον κορεσμό της. 

Throngs at the outdoor bazaar 
gulped hedonism greedily,  
from the scents of the flavours, 
to satisfy the pangs of hunger.



498 499

Μεταμοσχεύοντας την θεϊκή χειρονομία 
στα επιούσια αγαθά ευωδίαζα 
από πλήξη, ώρες ατελείωτες, καταμεσής 
των οπαδών της λευκής πεμπτουσίας 
στο καθημερινό τραπέζι τους.

Transplanting the divine gesture 
on to the bread of life I was becaming fragrant 
from boredom, endless hours, amidst 
the followers of the white quintessence 
on their daily table.
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Φαίνονται όλα τόσο άψογα, από εδώ 
ψηλά που εγώ κοιτάζω, αλαζονεία 
και σκεύη αργυρά και εδέσματα 
και χρυσοί καρποί και μέθη...

Τι φταίει!
–Έγραφε ένας άγγελος 
στην πρόσφατη διατριβή του– 
και έπεσε τόση ερημιά 
στα πράγματα και τους ανθρώπους!

They all seem so impeccable as I watch 
from here, high up, pomposity and 
silver utensils and delicious food 
and golden fruit and intoxication...

What is at fault! 
–An angel wrote in his the recent thesis– 
and such loneliness has fallen 
on to things and on to people!



502 503

Πανύψηλα παλάτια 
για τον έκλυτο βίο των άστρων 
στης ακτινοβολίας τους 
τις νύχτες και τις ημέρες, 
που διψούν για δημόσιες αμαρτίες, 
στης εξουσίας τους 
τη ζεστή ηδυπάθεια.

Towering palaces 
for the wanton life of the stars 
in their glow nights and days, 
they thirst for public sins, 
in the warm sensuality 
of their dominion.



504 505

Σημαία με το λευκό, σαν όραμα,
για του Θεού τη χάρη, 
γαλάζιο για των αναπολήσεων 
την τσαρική αλαζονεία.
Κόκκινο, με μια γεύση Ενοχής, 
για την επιγνωση χαμένων οραμάτων.

Flag with white, like a vision,
for God’s grace,
blue for the contemplation
of theTsarist arrogance.
Red, with a taste of Guilt,
for the awareness of lost visions.

Ρωσία / Russia

Μίσχος ο Χρόνος και οι Στιγμές του άνθη

Time is the stem and its Moments, flowers



506 507

Παράσημα
στης αγοράς την πλώρη,
με απότοκες μαντείες.
Ο σεβασμός φυλλορροεί 
και των αθώων το αίμα 
είδος προς πώληση.

Decorations
on the market stall,
resulting from auguries.
Respect is defoliating
and the blood of the innocent
an item for sale.



508 509

Πρώτος νόμος της τέχνης 
η σοφή κατανομή της ύλης,
Τελευταίος...της ιστορίας η Τέχνη...
να μη χάνουν οι λαοί τα ίχνη τους 
στο δρόμο... της αιωνιότητας.

The first law of art 
the wise distribution of matter,
The last... the Art of history...
so that people don’t lose their tracks
on the road... to eternity.



510 511

Προσωπεία επωάζει η παράδοση 
σ’ όλες τις ηλικίες.

Tradition is creating masks 
for all ages.
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Έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο
και ο άνθωπος τον Θεό του. 
Τη Μοίρα τους όμως κανείς.
Γι’ αυτό μονάχα στις φωτογραφίες ζούμε

God has created man
and man his God.
But nobody their Fate.
that’s why we exist only in photographs.

Η τέχνη 
μετουσιώνει στα Μουσεία
το σύντομο μα ωραίο ταξίδι 
σε τραγούδι των Σειρήνων.... 
για μύστες και μυημένους 
–δεμένους– στους αιώνες

In the Museums
Art
transforms
the short but nice journey 
into a Sιrens’ song...
for adherents and initiates
–bonded– forever



514 515

Σε μια αφίσα 
η δύναμη του κόσμου.
Πέτρα σκανδάλου
και ανθισμένη χλεύη

On a poster
the might of the world.
Stone of scandal
and cultivated mockery



516 517

Σημαία πράσινη σαν την Ελπίδα
με μια επιγραφή, ομολογία πίστης στο Θεό της
και ένα σπαθί, κάτοπτρο αιωνιότητας του Ισλάμ,
στον ρυθμό του κόσμου.

Green flag like Hope
with an inscription, declaration of faith to its God 
and a sword, reflector of Islam’s eternity
in the rhythm of the world.

Σαουδική Αραβία
Saudi Arabia

Λιγυράς τρυφής η ενσάρκωση!

Harmonious bliss the incarnation!



518 519

Ίσκιοι της μέρας
και 
χρησμοί της νύχτας.

Shadows of the day
and
oracles of the night.



520 521

Η νωχέλεια του χθες... θηλάζει
Ασυνείδητο 
Φόβο της Σήμερον 
για τον επιούσιο της Αύριο

The indolence of yesterday... is suckling
Unconscious,
with the Fear of today
for the daily bread of Tomorrow



522 523

Έδεσα τη νωπή ευχή μας στου μαντηλιού τις δίπλες 
για την καλή μας Τύχη στο διάβα της ημέρας.

I tied our last wish onto the folds of the kerchief 
for our good luck over the course of the day.



524 525

Σημαία τρίχρωμη. 
Κόκκινο, σαν τη δόξα της πορφύρας, για τα περασμένα. 
Μπλέ σαν του ουρανού το δίλημμα για μελλούμενες αγάπες. 
Λευκό, της μεγαλοπρέπειας το φόντο, να πετάξει ο δικέφαλος αετός 
με τα ασημί φτερά του πέρα από δυναστείες, στέμματα χρυσά και σύμβολα θλιμμένα. 
Και ο θυρεός της ξεχασμένης βασιλείας με το σταυρό στη μέση να μοιράζεται  
στα τέσσερα σημεία του Έθνους. 

Tricolour flag.
Red, like the glory of the royal purple, for the bygones.
Blue like the dilemma of the sky for the loves to come.
White, the background of grandeur, for the double-headed eagle to fly 
with its silver wings beyond dynasties, gold crowns and sad symbols.
And the coat of arms of the forgotten reign with the cross in the middle
meted out to the four corners of the nation.

Σερβία / Serbia

Αν κάνει η κόλαση σπονδή
στον καρπό της γνώσης
θ’αλλάξει ο Κόσμος

If hell offers libation
to the fruit of knowledge
the World will change



526 527

Μπολιάζοντας με εικόνες, κάστρα, οχυρά του δέους, 
άθροισμα των καημών κάτω από τις στέγες 
και τον υπαινιγμό του ποταμού, σε μια ευχή: 
«Aύριο θα είναι όλα καλύτερα».

Grafting with images, castles, strongholds of awe,
the totality of sorrows under the roofs
and the river’s intimation, in a wish:
“Tomorrow everything will be better.”



528 529

Θέλω να είσαι αυθεντία, 
όταν αναμετριέσαι,  
στην κρίση των ανθρώπων
με τον απόηχο των έργων σου.

I want you to be an authority,
when, in the judgment of the people,
you are confronted by  
the consequence of your works.



530 531

Ποζάρει η δόξα στης εξουσίας σας  
το παγωμένο βλέμμα. 

Glory is posing for the icy stare  
of your authority.



532 533

Τόσα κορμιά... για μία ανόσια τελετή του πεπρωμένου 
και ο πόλεμος τρόπος κανένας να ξορκιστεί! 

So many bodies... for an unholy ceremony of fate
and no way to exorcise the war!

Ιδού πορεύομαι μόνη και έρημη μα δίχως λησμονιά. 

There, I walk alone and desolate but not forgetting.



534 535

Σημαία, κύκλος αστεριών στο κόκκινο
με το λειψό φεγγάρι, για της ελευθερίας 
το ψωμί και το τραγούδι στο λευκό, 
σαν λάμψη αστραπής στα όνειρά μας.

Flag, a circle of stars on red
with the crescent, for the bread and
and the song of freedom, on white,
like a flash of lightning in our dreams.

Σιγκαπούρη / Singapore

Οίστρος ζωής

Verve for life



536 537

Αγάπη θέλουν τα στοιχειά
να μας συντρέχουν σε ημέρες μέθης  
των πραγμάτων, 
νύχτες κραιπάλης των ονείρων 
και τοπία προσδοκίας
για τη ζωή που έρχεται και φεύγει.

The ghosts want love
to support us on days of insobriety,
dreams spending debauch nights 
and the landscapes of expectation
for the life that comes and goes.



538 539

Τα σπίτια, μάρτυρες της φθοράς
θησαυρίζουν βήματα
αυτών... που έφυγαν...
ή που δε γύρισαν ποτέ.

The houses, witnesses of decay
are amassing steps, 
steps of those... who fled...
or never came back.

Του πεπρωμένου 
θρίαμβος 
τα έργα και οι...
ημέρες μας

Our days 
and deeds
a triumph
to destiny



540 541

Η έρημος συνωστίζεται στα πάρκα, 
στα φωτισμένα σπίτια, τα πανύψηλα, 
και στην καρδιά του ανθρώπου.

The desert is chocking the parks 
the very tall, bright homes, 
and the heart of man.



542 543

Σημαία με ένα κίτρινο Σταυρό,
θεϊκό σημάδι, για την πορεία της χώρας, 
απ’των Σταυροφοριών τα βάθη 
ως την απελευθέρωσή της στου ουρανού το μπλε,
εκεί, που σμίγουν τα σύνορα της ομορφιάς
με την Αλήθεια.

Flag with a yellow cross,
a divine sign on the march of the country,
from the depths of the Crusades 
up to its liberation in the blue of the sky,
there, where the boundaries of beauty
and truth become one.

Σουηδία / Sweden

Ονειροπλάσματα ομορφιάς  
στις επάλξεις του τυχαίου. 

Illusions of beauty on the battlements 
of fortuitousness



544 545

Καιρός να ζήσουμε ελεύθερα 
να σκίσουμε τα προσωπεία.

Αυθεντική εγρήγορση 
και όχι φόβο, θέλει 
ο ειρμός της συνύπαρξης.

Time to live freely 
to tear up the masks.

Reliable vigilance 
and not fear, for the train 
of co-existence.

Τροπαιούχο το αίμα εγείρεται 
στις φλέβες των όπλων, 
να δέσει κόμπο στων αιώνων 
το θρήνο της Ειρήνης το όραμα.

Triumphant the blood is rushing 
in the veins of guns, to tie a knot 
to the lament of the centuries 
old vision of Peace.



546 547

Πυροδότησα τον κεραυνό 
της σοφίας μου και είπα: 
Δεν μοιράζεται ο πόνος μας!
Ας μοιράζεται ο μόχθος... 
με των τροχών την τύχη, 
«έξω, εις την οδόν».

I fired the lightning bolt 
of my wisdom and said:  
Our pain is not shared! 
Let the toil be shared...
with the use of wheels, 
“Out, on to the road”.

Νεφελών λευκή σύναξη
της ζωής το ταξίδι 
στης γαλάζιας μαγείας 
τη θέα του Αθέατου.

The journey of life 
is a white gathering of clouds  
on the blue magic 
the view of the Invisible.



548 549

Ανάμεσα στο μπλε και το λευκό
το εθνόσημο της χώρας παίζει στο άπληστο παρόν 
ένα μονόπρακτο, με πρωταγωνιστή τον εαυτό του
και σκηνικά αδέσποτα, στο κόκκινο της Σημαίας.

In this insatiable present,
the national emblem of the country runs a one-act play, 
In the and blue and white, starring itself
and in the red of the Flag the commanding stage sets.

Σλοβενία / Slovenia

Σημαίες -ηρωισμός χρωμάτων-
στου μέλλοντός μας τις επάλξεις

Flags -heroism of colours- 
on the ramparts of our future



550 551

Με τα φτερά ανοιχτά 
λάμνοντας στα ελέη των πόθων της, 
σαν ιερόδουλη Ελπίδα, φρουρεί 
την ιδιοκτησία της Στιγμής 
πάνω απ’τη στέγη της μεγάλης πολιτείας.

With wings open 
fluttering in the mercies of its desires,
Hope, like a love priestess, guards
the property of the Moment
over the roof of the great country.



552 553

Ο πρώτος δρόμος του Θεού η μαγεία της φύσης.
Ο τελευταίος του ανθρώπου, η αυθεντική απεικόνισή της,
με μια ψηφιακή στο χέρι

The first road of God is the magic of nature.
The last one of man, its authentic imagery
with a digital camera in the hand



554 555

Σημαίες, συνεργοί της Μοίρας
για των ανθρώπων το δικό τους χώμα,
να’χει γη η δικαιοσύνη να μοιράσει και χρόνο ο Θεός 
να ντύσει της αδικίας τον αιώνιο πόνο. 

Flags, accomplices of Fate
for people’s own soil,
so that the earth can have justice to share out and God
to redress the eternal pain of inequity.



556 557

Μοιράζουμε τους πόθους μας 
κρατημένες γερά από τα πρόσωπα.

We share our desires
holding on tightly to faces.



558 559

Μνήμες ανάγλυφες
δωρεές του χρόνου,
... Να υπάρχουμε!

Memories in relief
gifts of time,
... To exist!



560 561

Οσο υπάρχω, θα σε υμνώ
της νιότης μου πορφυρό λουλούδι
ή θα σε εμπαίζω,
όταν ξεχνάς τη μέθη του αργίλου, 
τότε, που έσμιγε ψυχή και χρώμα και νερό μαζί ...!

As long as I exist, I will praise you
purple flower of my youth
or I will mock you,
when you forget the thrill of the clay
at the time, when soul and paint and water blended together ...!



562 563

Δύο πράσινα αστέρια
οι παράδοξοι ελιγμοί της Τύχης στο άσπρο και το μαύρο 
για το όνειρο των φοβισμένων μην ξεχάσουν το αίμα του λαού...
στο Κόκκινο της Σημαίας.

Two green stars
the paradoxical manoeuvres of Fortune in white and black 
for the dream of the awestruck not to forget the blood of the people...
in the Red of the Flag.

Συρία / Syria

Της φρίκης η ηδυπάθεια

The voluptuousness of horror



564 565

Τον Θεό μου τον λάτρεψα
αποτεφρώνοντας τις μέρες μου σε εμπορεία, 
περιπλανώμενα ανάμεσα σε αρχαίες πέτρες 
και στον ίσκιο της Ανάγκης

I have worshipped my God 
incinerating my days amongst market stalls,
roaming among ancient stones
and in the shadow of Necessity



566 567

Σε κάποια όαση της μοναξιάς μου 
βρήκα του νου μου  
τις μεταμορφώσεις και τις είπα:
Υπομονή, σε όλα τα βάρη της ζωής,  
σαν της Καμήλας.
Ομορφιά στη δέση της νιότης και  
ταπείνωση στα νταμάρια της γνώσης.

I found my mind’s transformations 
In an oasis of my solitude and said to it:
Be patient, for all of life’s burdens,  
like that of the Camel.
Beauty in the making of youth and  
humiliation in the quarries of knowledge.

Μοίρα σου η ερημιά
και απαντοχή η Σιωπή σου

The wilderness is your Fate
and expectation your Silence



568 569

Στο Σύμπαν των αναπολήσεών μου
ερίζει της αμφιβολίας μου το ρίσκο
με το χάος, πριν από την τάξη.

Στο χάος τίποτα
δεν μπορεί ν’ανθίσει.

In the universe of my recollections
the risk of my doubt is at odds
with the chaos, before orderliness.

Nothing can flourish
in chaos.



570 571

Στου χρόνου τα γυρίσματα
παντού η σκιά της Ειμαρμένης
«Εστί γαρ ειμαρμένα πάντως»
λέει ο Ηράκλειτος 

In the advent of time 
the shadow of Destiny is everywhere
Herakleitos states:
«Εστί γαρ ειμαρμένα πάντως» 
(Certainly there are destinies)



572 573

Θα αλλάξει ο κόσμος.
Θα γίνει απ’την αρχή.

The world will be different. 
It will be created afresh. 



574 575

Πίσω από κάθε εξουσία
η μέθη του Αργίλου, πλάθει
τον Θεό ή τον άνθρωπο
με το ίδιο ανελέητο πρόσωπο. 

Behind every authority
the intoxication of clay moulds
God or man
with the same unforgiving face.

Υπερόπτης ο πόνος του ανθρώπου 
υπογράφει στο βιβλίο της Μοίρας,
όπως τ’αγάλματα στα βάθρα,
τη Σιωπή τους.

Human pain is presumptuous 
it signs the book of Fate.
like the statues on pedestals
their Silence.



576 577

Μικρογραφία του Σύμπαντος η ζωή στην αγορά, 
στα καφενεία και στα στενά σοκάκια της ψυχής μας, 
δένει τα αποσπάσματα του κόσμου,
με την πλοκή του μύθου, πέρα από τη δράση.

Life in the market is a miniature of the universe
in the cafes and the narrow alleys of our soul,
it bonds the fragments of the world,
to the plot of the myth beyond daily toil.



578 579

Πέντε οριζόντιες λωρίδες
στη Σημαία με τρία χρώματα:
Ερυθρό για τις περιπέτειες του Κράτους.
Λευκό για της θρησκείας την ισχύ.
Μπλε για την γενέθλια, του βασιλιά, ημέρα 
και την αλληλεγγύη στον πόλεμο για την έκρηξη
μιας ηλιαχτίδας στην αιχμή των ονείρων της.

Five horizontal stripes
on the flag with three colours:
Red for the adventures of the State.
White for the authority of religion.
Blue for the birthday of the king,
and the solidarity in the war for the explosion
of a sunbeam at the peak of its dreams.

Tαϋλάνδη / Thailand

Εκστατικός εφιάλτης με προσωπεία
-δίχως πρόσωπα- για όλες τις χρήσεις

Ecstatic nightmare with facemasks
-without faces- for all uses



580 581



582 583

Η αγάπη σκοτώνει, 
όταν τη σκοτώνουμε με επιταγές, 
λευκές, τα όνειρά μας

Love kills our dreams
when we kill it, 
with blank cheques 

Η τέχνη μιμείται τη φύση
και η φύση την τέχνη, την σοφία τους 
όμως κανείς

Art is imitating the nature
and nature the art, but no one their 
wisdom



584 585

Μνήμες βαθύπλουτες ποζάρουν
στις φωτογραφίες και στα μάτια σου.

Very rich Memories are posing
in photographs and in your eyes.



586 587

Αριθμοί και πρόσωπα
- αφίσες - σύνεργα για 
των εκλογών το ρίσκο, 
στης Eλπίδας μας τον τζόγο.

Figures and faces
- posters - paraphernalia 
of electoral uncertainties, 
our hopes a gamble.

Τα παιδιά σχολιάζουν
χλευάζοντας της εξουσίας
την ακαριαία λάμψη,
την δουλοπρεπή.

Children are commenting
by sneering at the authority’s 
grovelling,
instantaneous flash.



588 589

Μασσάζ
οι τελετές των δρόμων
για πληρωμένες ηδονές 
και άλλες...
εκρήξεις λυγμικές
της σάρκας

Massage
the street ceremonies
for bought and 
other pleasures...
sobbing explosions 
of the fles

Τα σώματα ξέρουν την ώρα που 
γεννιέται ο έρωτας στο άγγιγμα τους. 
Και η θεία, τούτη, μέθεξη ούτε πουλιέται,
ούτε αγοράζεται.

The bodies know the time when 
love is born as they touch. 
And this divine communion 
is not for sale, nor is it bought.



590 591

Λουλούδια, δάκρυα 
λατρείας στης θλίψης τους 
το νεύμα

Κάθε λατρεία
- όμως -
όταν γίνεται συνήθεια
πεθαίνει

Flowers, tears 
of adoration at the sign
of grief

Boundless worship
- But -
when it becomes a habit
it dies



592 593

Ναός ο χρόνος
και ο ποταμός αρχή της
διαλεκτικής του Κόσμου
στης Βαν Γκογκ την αρμονία
των χρωμάτων

Τime is a Temple
and the river is the beginning
of the World’s dialectic
the harmony of colours
of Bangkok 

Μάθε ν’ακούς τους κραδασμούς 
της πέτρας, όταν ανασαίνει την 
προσευχή των δέντρων. Τις φοβερές 
οδύνες, όταν πεθαίνει ένα θηρίο, 
για της ύπαρξής του την ανυπαρξία 
και το αχόρταγο “Εγώ” του.

Είπε ο Βούδας 
μπολιάζοντας τις ζωές των άλλων 
στη δική του Μοίρα.

Learn to hear the vibrations 
of the stone, when it breathes the
prayer of the trees. The terrible
sufferings, when a beast is dying,
for the existence of its non-existence 
and its insatiable «Ego».

Buddha said 
while grafting the lives of others
on to his own Destiny.



594 595

Ναός 
Ανακωχή με του Θεού την άστεγη 
μακαριότητα να μην παγώσουν
τα ονειρά Του, τις νύχτες, 
γυρεύοντας στην έρημο της ψυχής του,
την ψυχή του ανθρώπου.

Ολοι...
- Θεοί και άνθρωποι -
από την ίδια έρημο
ξεκινάμε.

A temple
Truce with God’s homeless 
blessedness to prevent the freezing
of His dreams, in the night,
searching in the wilderness of His soul 
the soul of man.

All of us...
- Gods and people -
set off from the same desert.



596 597

Αρχαίο άστρο στης ημισελήνου την πύλη 
για του Ισλάμ την έλευση στην κόκκινη Σημαία, 
εύχεται της ιστορίας το χυμένο αίμα 
να ποτίζει της Εξουσίας το δέντρο 
για λαούς λησμονημένους
στη χέρσα γη της αδικίας

Ancient star in the gate of the crescent
for the advent of Islam in the red Flag,
wishes the bloodshed of history 
to water the tree of Power
of neglected peoples
on the fallow land of injustice

Τουρκία / Turkey

Οι ουρανοί σε εξέγερση στο λυγμό της προσδοκίας

The skies in riot at the expectation’s convulsive cry
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600 601

Όσο πιο παντοδύναμο το χρώμα του ουρανού τόσο πιο απέραντη η μοναξιά
του άσπρου, του ατσεκάριστου, στο χρόνο!

The more omnipotent the colour of the sky, the more immense the loneliness
of the white, the unchecked, in time!



602 603

Η επικαιρότητα σχολιάζει 
απ’το ένα παράθυρο στο άλλο
ως της αυλής το γκρίζο φόντο.

The news is remarking 
on the grey background
from one window to another.



604 605

Η πόλη
με τα χρώματα, τους ήχους, τις μυρωδιές
και τους καρπούς της γης.
Βασίλευε και βασιλεύει, περίεργα,
μελαγχολική και αήττητη.

The city
with the colours, the sounds, the smells
and the fruits of the earth.
Strangely, it reigned and reigns
melancholic and undefeated.



606 607

Όταν μ΄αγάπη τρέφω την ζωή 
απολαμβάνω κάθε γεύση, ευωδίας αγκάλιασμα 
στης ψυχής το Συμπόσιο

When I nourish life with love 
I savour every flavour, perfumed embrace 
at the Symposium of the soul



608 609

Πέρασε πια η εποχή των θλίψεων ή μήπως τώρα... αρχίζει!
Ισως γιατί... και τα μυστήρια της πείνας και του χορτασμού
έχουν το τεμενός τους στην ψυχή του ανθρώπου.

The era of sorrows has now gone or, is it, about to... begin!
Perhaps because... and the mysteries of hunger and fulfilment
have their mosque in the soul of man.



610 611

Τα πουλιά άρχισαν ήδη
να τρώνε προφητείες!

The birds have already started
eating prophecies!

Μεταμοσχεύοντας στο αίμα μου 
ένα χαμόγελο και μια χειρονομία,
Ερωτεύομαι προσδοκίες

Transplanting in my blood
a smile and a gesture,
I fall in love with expectations



612 613

Μετέρχομαι την άβυσσο και νυκτωδώ:
Πως κατοικώ στα έγκατα της πέτρας 
και πως συνομιλώ με το λυγμό της!

I resort to the abyss and I’m serenading:
How do I dwell in the depths of the stone
and how do I converse with its sobbing!

Τρύπες στα σωθικά της πέτρας
... του θεού τα χέρια
για την ερημιά του ανθρώπου.

Holes in the bowels of the stone
... the hand of God
for the isolation of man.



614 615

Η Παναγία μισή και ακρωτηριασμένη 
δίχως τις αυτοκρατορικές ψηφίδες. 
Ηγέρθη η θλίψη μου, είπε,
γυρεύοντας το άπειρο κάλλος
στου τοίχου την απέραντη οδύνη,
ερήμην της Ελπίδας.

The Madonna cut in half and mutilated
without the imperial mosaics.
My grief is risen, she said, 
searching for the infinite beauty
on the immense suffering of the wall,
with Hope in absentia.



616 617

Υμνος του Εθνους, τα τρία χρώματα,
στη Σημαία: 
Aσπρο στην κορυφή για την Ειρήνη.
Κόκκινο, σαν το αίμα του λαού στις μάχες.
Μπλε για της Ελευθερίας την Ανοιξη, που θροϊζει
πάνω απ’τις στέγες των σπιτιών,
απάνθισμα, της χώρας.

The three colours of the Flag, 
a hymn to the nation:
White at top for Peace.
Red, like the blood of the people in battles.
Blue for the Spring of Freedom, hissing
over rooftops,
rosebud of the country.

Τσεχία / Czech Republic

Η γη μας
Άνοιξη του πνεύματος
και της Μουσικής των μύθων 

Our earth
Spring of the spirit
and music of legends



618 619

Παντέρημοι
μπροστά στην απαστράπτουσα ασυδοσία 
λίθων πολύτιμων 
και φετίχ επίλεκτης γοητείας, 
δίχως καμία πίστη ν’ακουμπήσουμε, 
ούτε αίνιγμα να λύσουμε...
ποντάρουμε στης επαιτείας 
την ικέτιδα μελωδία

All alone
in front of the glittering promiscuity of 
precious stones
and fetish of select charm,
without any faith to lean on,
not a riddle to solve...
we bet on the 
the suppliant melody of vagrancy

«Ζούμε σε μια Βαβέλ
που κουβαλά ο καθένας στην ψυχή του, 
χωρίς ελπίδα κατανόησης για
ό,τι συμβαίνει γύρω μας»...

Είπε, ένας πλανώδιος μουσικός
σαν επιμύθιο λύπης στα 
απομνημονεύματα...
της κρίσης του καιρού του.

“We live in a Babel
where everyone carries in his soul,
without any hope of understanding
what is happening around us “...

A basker said
as a moral to a story of sadness in his 
memoirs...
about the crisis in his time.



620 621

Με το πρώτο φως στη θλίψη των πραγμάτων, 
όταν ο μόχθος μου, άστεγος, μετρούσε τον μισθό 
της αγωνίας μου στον απολογισμό της μέρας, 
είχε γεράσει ήδη η αθωότητά μου.

My innocence had aged when,
at the first light of anguish,
my labour compared the earnings
of my agony to the day’s takings.



622 623

Αναστατώθηκε το νερό και το χώμα
με την εξομολόγηση ενός δέντρου...

Water and soil in turmoil
by the confession of a tree...

... και το δάκρυ του τρύπησε
των νεφελών το άθροισμα
και έσταξε στην καρδιά μου.

... And its tear pierced
the mass of clouds 
and dripped into my heart.



624 625

Φινλανδία / Finland
Σημαία, σταυρός γαλάζιος, 
για του λαού τους ώμους, 
σαν τις γαλάζιες λίμνες στου λευκού το αντιφέγγισμα:
απ’ τις λευκές νύχτες και το χιόνι
απ’ των ιριδισμών του την οργή, 
για την αυτονομία τους.

Flag, blue cross,
for the people’s shoulders,
like the blue lakes at the reflection of white,
from the white nights and the snow
from the wrath of its iridescences,
for their autonomy.

Λευκές νύχτες
στων ποταμών και των λιμνών
τον άπειρο καθρέφτη

White nights
on the infinite mirror
of rivers and lakes



626 627

Ο Στοχασμός πάντα ενήλικος
και το ταξίδι δίχως ηλικία

Contemplation is always grown up
and the journey ageless



628 629

Σημαία με χρώματα άσπρο, σαν της δικαιοσύνης το όραμα,
γαλάζιο, σαν της θάλασσας την ευλογία, σε εννέα παράλληλες  λωρίδες 
όσες και οι συλλαβές του άσπονδου διλλήματος: 
«Ελευθερία ή Θάνατος» από κτίσεως ρωμιοσύνης.
Λευκός Σταυρός στην κορυφή για του Θεού το Έλεος 
στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα.

Flag with colours of white, like the vision of justice,
blue, like the blessing of the sea, with nine parallel stripes
as many as the syllables of the implacable dilemma:
“Freedom or Death” from the creation of the Greek spirit.
White Cross at the top for God’s Mercy
across the four corners of the earth. 

Ελλάδα / Grecce

Η δόξα, αειπάρθενη στης αιωνιότητας το χάδι

The glory, forever virginal in the caress of eternity



630 631

Σπασμένα μάρμαρα 
μου έγνεφαν έλεος
σαν αρχαίες μαντείες. 

Broken marbles
like ancient prophesies
beckoned for mercy.



632 633

Εν αρχή ην η κίνησις, 
ο ρυθμός στα θεμέλια του κόσμου.

Πληρωθήτω ο οίστρος μου, είπα
και η πρώτη ημέρα των έργων μου άρχισε.

In the beginning there was the movement,
the rhythm in the foundations of the world.

Let my inspiration be fulfilled, I said
and the first day of my works began. 



634 635

Ο άνεμος κυοφορεί θύελλα
όπως το παραμύθι στην πλοκή του 
την πιο μύχια σοφία.

The wind is gestating the storm 
like the tale, in its plot, 
the most intimate wisdom.



636 637

Κορίτσια, σαν τον ήλιο της Ελλάδας,
φωτογραφίζουν 
ένα πλατύ χαμόγελο της Τύχης 
για της έριδας το μύθο.

 
Girls, like the sun of Greece
are photographing
a broad smile of Fortune
on the arena of competition



638 639

Ερημοκλήσι κάτασπρο 
ανθίζει στου γλαυκού το Απειρο, 
σαν το αρχαίο κάλλος
στις θρυμματισμένες πέτρες.

Whitewashed country chapel 
blossoms in the Infinity of the azure,
like the ancient beauty
of the crushed stones.



640 641

Αστραπής η επίγνωση
να μην χαθεί η μαγεία ανάμεσα στο φως και τη σκιά του
παίζοντας με την αιωνιότητα της Στιγμής 
σε μια φωτογραφία.

Lightning awareness
not to lose the magic between light and shade
playing with the eternity of the Moment
in a photograph.



642 643

Σε λίγο ουρανού ζυμωμένο με χώμα 
και θάλασσα ο σφυγός της ζωής·

και ο έρωτας, σαν χρησμός, πάντα έφηβος, 
παίζει με το λευκό και το γαλάζιο, 
όπως τα ζάρια, για να μην αυτοκαταστραφεί το Ωραίο 
και ερημώσει ο κόσμος.

The pulse of life kneaded with earth 
and sea in a little bit of sky, 
and love, like an oracle, always a teenager,
plays with the white and blue
like dice, so that the Beautiful will not self-destruct 
and devastate the world.



644 645



Prologue
Thanasis Niarchos

One has the feeling that centuries and not just a few or even sev-
eral decades separate us from the travelogue “JOURNEYS OF 
THE HEART” with the photographs of Sotirios Prapas and cap-
tions by Anne Manolopoulou, in relation to the travel primers 
or books by Nikos Kazantzakis, Kostas Ouranis, Elias Venezis, 
George Theotokas, Alkis Thrylos and I M Panagiotopoulos. If one 
tried to explain why is there this feeling of such a long time span, 
that no matter how much places have changed, their outer ap-
pearance, at least to a large degree remains unchanged, it is pre-
cisely because the world, humanity, the very Earth itself, on the 
whole, have become something else. As if the   forms of people 
and buildings one recognizes as being the same as those at the 
beginning or the middle of the 20th century,  have been absorbing 
this change as it was happening, sometimes covertly and some-
times openly, and  has been forewarning us about a dramatic 
event ready to rupture all our known means of perception.

It would appear that Sotirios Prapas with his photo-
graphs and Anna Manolopoulou with her captions, with as much 
abstraction and allusion modern lyricism pre-supposes, have 
realized that they are touring in a world suffocating within the 
acceptable moulds of what is considered   “closed” or “open” in 
modern societies and that all of them are sharing   equally a de-
gree of introversion and a degree of extroversion. Notwithstand-
ing our thinking that we are reading some of them like an open 
book while others remain impenetrable and dark.

If the travel writers we mentioned at the beginning, found 
it easy to make known an inwardness and a charm, as evoked by 
the boundaries of a heart-rending restricted homeland, the book 
“JOURNEYS OF THE HEART” highlights another type of introver-
sion. The Introversion acquired in a world where the inequalities 
between different cultures seem, to some extent, fabricated and 
their equalization – for God’s sake, we do not mean assimila-
tion - could occur thanks to people’s primary need, anywhere on 
Earth, to communicate between them on equal terms.

To make this need of essential and libertarian human 
relations coherent, Sotirios Prapas selected countries that are 
radically different in terms of their cultural standing, you could 
say they form a microcosm of the planet. With the result that eve-
rybody clearly understands how the differences could be bridged 
across the entire spectrum of biodiversity that is terrifying in 

its extent and intensity. So that, if the title “JOURNEYS OF THE 
HEART” was not only very inspired and expressive and moreover 
with regard to this book  irreplaceable - as we will   explain below 
– the title “Bridges” would also be an equally intellectually vivid 
suggestion because Prapas broadens the field of knowledge of 
the well-known differences, within our old continent at least,  
between Switzerland and Bulgaria, or Germany and Albania, by 
adding countries such as Argentina, Egypt and Brazil, with an 
almost unbelievable result: Very powerful or under-developed 
countries, where it is not the magnitude or the lack thereof that 
determines the possibility of contact between them, but a sub-
tle detail, like for example, the chocolates in the shop window 
of a confectionery in Belgium, to be equally desirable as the ice 
cream from an itinerant ice cream seller on a beach in Brazil.

Or, as we begin to take it in, the guarded expression of an 
elderly Swiss man - although the picture only features his back - 
is not different in any way from the troubled look of an Egyptian, 
so clearly imprinted in the picture that you would recognize him 
anywhere if you came across him. Finally, all these encounters 
captured by Sotirios Prapas are a testimony of the soul, sup-
ported by the excellent, truly lyrical words of Anna Manolopou-
lou. Words which are sufficient, although scholastic, which do 
not lose their tenderness, nor are expounded in a transcendental 
perspective but remain firmly grounded and genuine. Indeed, 
these words are sufficient to such degree that, people’s faces, 
the facades or the interiors of the buildings, the outdoor or indoor 
areas, need no additional explanation apart from the name of the 
country containing them in order to highlight their crucial accu-
racy. Just as if one had already the geographical, historical or 
artistic information, which would substantiate their authenticity.

For example, when Anna Manolopoulou is referring to a 
photo taken in a bazaar in Bulgaria, with tiny statuettes depict-
ing forms of Stalin, Lenin and Trotsky next to a very old camera, 
writes: “Masks, decorations and plastic statues / souvenirs, in a 
local bazaar / for the times when they wrote, with their blood / 
a meaningless story / in the vast pages of the future / that had 
no future”, or “All days are  sacred / even if fleeting” referring 
to a photo depicting two  Egyptian women wearing hijabs at the 
entrance of a temple. 

Despite what we have mentioned so far, we feel that 
we have not even touched on the two main features of the book 
“JOURNEYS OF THE HEART”. Indeed, one would wish that it was 
not the conscious intention of Sotirios Prapas to portray the hu-
man presence and the landscape in such a hugely spectacular 
embrace. An embrace that is often replaced by an emptiness   
between them, so that the two features, underlined as the promi-
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nent ones in the book, are manifested as something spontaneous 
to the reader. What do we mean exactly? Something very simple, 
direct and vivid. The more tried and tortured a region of the world, 
regardless whether it is our neighbourly   Bulgaria or the distant 
Brazil, the stronger the depiction of the human presence. As if 
the evolution that these countries have been denied, demands 
the presence of its people to become more breathtaking in their 
portrayal. Possibly, the most authentic way, since it places as a 
precondition the direct contact with its living substance. 

So, if of the seventeen photographs of Egypt (indeed, in 
which category would one place the photograph portraying a 
room in the Cavafy Museum in Alexandria?), eleven appear to you 
densely populated “by the miraculous human presence” accord-
ing to the fitting characterization by an unjustly forgotten great 
novelist, Tatiana Stavrou, this is something you feel is at least 
a way of restoring justice. In other words, the faces of people, 
chiselled from the intolerable, the unbearable social and climatic 
conditions, but also enriched by a contemplative dimension, un-
known to the notorious Western world, appear as if they stating 
a claim, which the cultural condition - which is simultaneously  
a contract - constantly shifts it in the direction of what carries 
the seal of authentic art. With a conscious and simultaneously 
instinctive wisdom, Sotirios Prapas with his book “JOURNEYS OF 
THE HEART”, achieves an artistic distinction which, in relation to 
his origins, enhances its incomparable beauty when credited by 
the lack of cultivation rather than its excessive presence.

Sometime ago, Yiannis Tsarouhis said, “I am for the art of 
the poor and the illiterate,” and although many revere this phrase 
as dogma, at the same time  they sing the praises  of only what 
guarantees the presence of a “spiritual person” or an “intellec-
tual.” So the conscious or unconscious choice of Sotirios Prapas 
to have the human element dominate his pictures, in relation to 
the countries we have already mentioned (Bulgaria, Egypt, Bra-
zil), while in countries such as France, Belgium and Austria, to 
give priority to a culture that does not need the human presence 
in order to make us feel it - although it is its creation – seems to 
imply an additional parameter, extremely critical to the fate of 
mankind. Countries where man exists and functions as consum-
able, interchangeable and decorative material are finally driven 
to extinction. At least the future of countries where the human 
element does not dominate only in everyday life, but also by be-
ing an integral component of the flow of time, uplifting it cease-
lessly, appears more than certain. You become conscious of it in 
relation to something else as the camera lens seems to capture 
with a particular clarity “moments” that sometimes you feel are 
going to stay the same forever, while at other times it is about 

“moments” which sooner or later will be replaced. It is needless 
to point out to which countries the first or the second moments 
apply, although it does not mean that countries with the irre-
placeable moments do not create a feeling of affection and mel-
ancholy. No matter how much one is aware, despite their short 
life, of the existence of a divine judgement, which is the result of 
materialised hubris, on their part.

Poetry is always an eclectic matter. Instead of multiplying 
things, it lessens    them, so that one can reach its essence, its 
core, easier. And if we characterize the book by Sotirios Prapas 
as a purely poetic book, it is for two main reasons – precisely as 
is the case with poetry – you infer them rather than being visibly 
displayed within the pages of “JOURNEYS OF THE HEART”. And 
the first reason is the answer to a question that arises spontane-
ously whether you are pondering when you study the book, or 
just browse through its pages.

How is it possible that countries with a very long history, 
most of which have not experienced periods of calm, but a con-
tinuous social unrest that sometimes explodes and sometimes 
passes unheard, have their ups and downs reflected in relatively 
few photos? This is exactly where the poetry intervenes   where 
its quintessence functions prolifically in relation to the feelings 
it seeks to stimulate. Just as with art, in poetry the lion’s paw 
is enough to represent the entire lion. And the photography of 
Sotirios Prapas, functioning in the quintessential way of poetry, 
transforms the relatively few photos, in relation to each country, 
into the irrefutable evidence of morality and life style, whereas a 
succession of too many pictures would make you wonder as to 
their scope and importance.

Besides, the relatively small number of photos exerts 
more influence and is more expressive than a truth that is in 
danger of being forgotten in the upheaval and tumult that ac-
companies everything in our times. The truth that   whatever na-
ture offers us, no matter how crude, has components and is pro-
foundly apocalyptic, while whatever human creation adds, even 
of the highest quality, is not unlikely that it may be a dissonance.  

With a wondrous subterranean interconnection, you be-
come aware that the man-made boundaries are not obstacles 
and you feel that in the images of Sotirios Prapas the needs of 
the soul and spirit are communicating, as captured by the con-
centration of a glance at something that seems invisible in space, 
from the attitude of a body we do not need to hear its voice to 
know  whether it is  complaining or lamenting, if it is rejoicing 
or wondering.

In contrast to men whose work the more it gains in stat-
ure, the more their arrogance seems to increase their mistrust 

and misgivings towards people who did not bring something 
similar to the common arena. And it’s amazing how closely the 
captions - comments – ultimately the poems by Anna Manolo-
poulou follow in the steps of Sotirios Prapas’s inner sensitivity, 
while at the same time summarizing and documenting the pe-
numbra, the main feature of the photograph. The play between 
light and shadow, between black and white, whether it is with 
pictures taken in brilliant daylight, or in the  dense darkness of 
the night. And with dusk to formulate a perspective as aptly ex-
pressed by Graham Greene with the phrase: “The world is not 
black and white.  More like black and grey.” Moreover Anna 
Manolopoulou’s “records” are achieving something that only the 
best poetry succeeds in: To have as a prerequisite the photos, but 
to be read as stand-alone “pieces.” Aiming towards a sensitivity 
that can recreate them in their mythological dimensions, even 
without seeing the photographs, - which is the final destination 
of all works of art.

We have mentioned one reason that compels us to iden-
tify the book by Sotirios Prapas as truly poetic, ie the combina-
tion of a photographic “frugality” with the poetic aphorisms by 
Anna Manolopoulou but this is also a scholarly characterization. 
All there is left for us now is to mention the second reason   that 
restores an ancient truth and is relevant to all forms of art. It re-
veals the dual nature of things and also that life is only a continu-
ous transmutation, as a conveyance from one species to another.  
With the ‘’ JOURNEYS OF THE HEART” we have the sensational 
admission of a heart surgeon, that the heart is not simply a mus-
cle, an organ and with his competence – miraculous or do you 
want Miraculous – by intervening in the way the heart functions, 
renews the contract of long or short duration that everybody has 
signed with life, in absentia. In “JOURNEYS OF THE HEART” a 
heart surgeon reveals that the heart is not what he takes in his 
hands, it is something that may be next to him or miles away; 
otherwise how could it change and become a meeting point for 
all people.

In the same way an astrophysicist continues his research 
whereas previously he would have bowed to the way by which 
generations of poets have celebrated the moon. The moon that 
remains, even after its   conquest, the most truthful witness of a 
great love affair, a depressing   loneliness and of the mood to es-
cape to transcendental spaces. In writing the word “transcenden-
tal” we would like to note as the capping virtue of the “JOURNEYS 
OF THE HEART” the indirect way in which an also ancient truth 
concerning the primitive and modern man is being presented: 
To live simultaneously with its reality and its myth as something 
unified, to exceed the first by replacing it with a transformed ver-

sion, which even though it will never meet it, deep down believes 
that it is the only true reality. And so, it is appropriate that Sotirios 
Prapas closes his book with photos of Greece, since Greece is 
the only one that can act as a unifying force, even for the most 
conflicting issues in the world and in exactly the same scholastic 
way, without acting arbitrarily absorb a scene featuring a small 
country church as well as the beauty of a young girl.
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Verve for life  
the science of the heart
Anna Manolopoulou

In the ceaseless flow of time there exist memories bring-
ing together the bygone and the present in our open palm, 
where life reads destinies.

I remember Sotirios Prapas, as a high school pupil... 
with a camera in hand. However, as is its custom, time goes 
by, appearances change and the associated dynamics of 
coincidences direct the secret course of things that we call 
Fate, even if it is ... of our own making and hard work. 

And because remembering is knowledge. And
knowledge has its own repertoire ...

Well, later on I kept hearing his name, riding high at the 
apex of the firmament of science and felt joy and vindication 
for that gentle boy, the famous heart surgeon who…  Today 
continues to surprises us. 

Besides, it was the will of fate to meet again when 
he introduced my books, «H Ζωή δεν ήταν δική μου»» (Life 
was not mine) at the Ianos Bookshop and «H Μάσκα που 
δακρύζει» (The Mask that sheds tears) at the Stoa tou Viv-
liou (Books’ Archway). Afterwards, he suggested to me that 
I write the captions for an arguably monumental album of 
photographs from his travels around the world, where he 
has been invited to speak at medical conventions about his 
pioneering Π-Graft pattern. It is his personal brainchild, now 
internationally recognized, championing and distinguishing 
not only him but also our country. 

It seems that...
Luck is, sometimes, a Goddess
she has no youth nor old age
she has only surprises for those she loves, and
lavishes their chance meeting with her favour.

Science in the hands of Sotirios Prapas has left behind... 
every disaffection aimed at the heart of man. This, however, 
requires a kind of return to innocence that is not mastered 
without hard work and humanity, mainly personal, as a pos-
sibility of hope for a better world.

Moreover, as Plato asserted, “All science bereft of 
justice and the other virtue, becomes cunning and 
not wisdom.”

However, beyond science, but also for science, while trav-
elling through time to places commanded by his heart, Soti-
rios Prapas with camera in hand, took photographs as a 
semeiologist, and as such he photographed huge squares 
and statues standing on their pedestals, with their implac-
able gaze to awaken the conscience of the streets, so that 
people don’t lose their footprints ... and disappear in the 
centuries … of centuries. 

Castles too; sanctuaries for the mysteries of mys-
tics; inaccessible depths of   legends for the fatalism of the 
uninitiated and for the initiated the wilderness of their sad-
ness. Gifts of memory from the orchestration of the lens ... 
in his hands, in the expanse of time... There are, of course, 
photographs from various countries, from other eras, other 
cultures and religions, where God crafts the mountains and 
the seas and the whole world through the dialectic discord 
of opposites for the genesis of harmony, according to Her-
akleitos

Because:
Life and war are One
The harmony of nature and His wisdom are one!

Flags, symbols of the strife and culture of all peoples to 
have their own soil … Flags, accomplices of Fate, so that 
history will have time to dress the eternal injury of injustice, 
with the light of justice in the WORLD of men, especially 
engage his sensitivity. 

The detail of the lines, the shapes and colours, re-
veal his commitment to the setting up of the picture in space 
with clear boundaries and to project his art  ... from a meta-
physical perspective, beyond the emotion and technique of 
the amateur. The impressionism of the Moment does not 
mislead him. And the photographs of Sotirios Prapas, take 
on another dimension, where the light on the ruins of an-
cient monuments and temples ... seeks the infinite beauty, 
with hope in  absentia, piercing the roof of the sky, beyond 
the chaos.

It’s an album with critical moments in the history of 
nations, within a framing of eternity, for the Fate of nations. 
It’s a totality of unwritten laws and longstanding culture, on 
the path of civilisation, for the merciless mercy of oblivion. 

Therefore, if we are searching for our lost soul in 
memories that wounded us, then, we have to go to mu-
seums where art transforms life’s journey into a song of 
nostalgia and the impatience of vanity into a game of magic 
between the light and its shadow that stirs gently in indelible 
stains, over trees, landscapes, colours, shapes and houses. 
Because the houses, witnesses of our decay, are amassing 
dreams like staring birds that have lost their wings, in the 
photograph’s posthumous illusion.  

Really, the photographs of Sotirios Prapas are an 
outstanding lesson in Semeiology, a doctrine, perhaps, 
biblical, between the signifier and the signified ... on the 
forms and shapes he captures, as they wander in the elo-
quence of emptiness, or in the intoxication of eternity. Who 
knows! Equating the scandalous «here» with the unknown 
‘beyond’. 
The photographs are a concert of colours, forms, shapes, 
lines, metaphors, customs, stopping time in an Instant. 
Moreover, space and …time too, have a brilliant structure, 
to enable the soul and spirit to blossom and to give another 
sense to the sight and the aesthetics  ... without boundaries. 

Beauty has always to do with our mood to meet it 
through the lens of a camera, or through the colours on a 
canvas. 

It seems that painting and photography ... in times 
of supplication, are trying to reach, the insight of the World, 
like a miniature of the Universe, from the dominion of art, 
but by a different route. The difference is how we see, who 
will see  and if we see their works, narrating stories, fol-
lowing the rules of life and the law of nature, from within 
the feast of the senses ... for the power of art and at the 
same time the inability to answer the leading, unanswer-
able questions of existence. 

Forms, landscapes, monuments, customs, peoples’ 
costumes, blue seas, inaccessible mountains ... houses 
... acquire dreamy shapes from  and through  the lens of 
a camera, operating as surreal conscience and seeking 
truths, as expressions beyond our perishable “είναι” (being) 
in our subconscious “γίγνεσθαι”.

Thus, Sotirios Prapas followed an inner urge as a divine 
command: 

To look behind you without fear for what has gone, whether 
you have lived it, or even if you kept it as a trophy of mem-

ory in a photograph, because our life is an instantaneous, 
eternal present, which becomes instantly past  ... and de-
parts since...

“in photographs we are already as though dead while we 
are still living 
and when we die, we only live on in photographs! “. 

The joy of seeing the light, is neither easy nor given. It re-
quires a kind of integrity of a culture such as ours, or a kind 
of person who knows that his finest task is to transmit the 
light, his light, won with hard work not just on a human level 
but perhaps universal. His role and the scenery are the sci-
ence and the art! 

An album, therefore a... longing of objects and souls – 
through the art of photography - 
beseeching that the inspiration for life is not mislaid.

An album 
of photographs by Sotirios Prapas, 
an oasis of memory 
in the desert of forgetfulness.
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On course in the  
immensity of the heart 
with compass the dream
Sotirios Prapas

“...I love those who love life... Those who squeeze the least and 
get the most... And they don’t tire searching for beauty in each 
and every day... ”Odysseus Elytis wrote some time ago and I think 
those words left their mark on my personality. Nothing in my 
teens predicted what would follow. Mine was a family of bread-
winners, in a small village in the province of Thessaly, with lim-
ited horizons. So limited, that an elementary school classmate of 
mine, when asked what is the capital of Greece he replied, Lar-
issa! (Translator’s note: The nearest town, capital of Thessaly). In 
those days the world for us, where our dreams travelled, was a 
political or geophysical map, as we called them. 

The first time I went beyond the boundaries of the Pre-
fecture was to sit the entrance exams at the University of Thes-
saloniki. To my eyes everything seemed magical, the city, the 
buildings, the surroundings, so that the process resembled a 
joyful excursion. It was perhaps this feeling that cancelled out 
the exam stress and as result I was offered a place at the Medi-
cal School of Thessaloniki. My fellow students were friendly but 
most of them exuded a feeling of superiority that resulted from 
the lifestyles of the large cities they came from. The students 
from rural areas set up our own close community, once again 
keeping to our limited horizons but aiming at high achievement 
in the course subjects.

In parallel, I had always in my mind the subtle Greek cul-
ture and kept deeply within me ancient loves, so they remem-
ber, that they exist not in codes... but in the heart of man. Loves, 
strengthened by the climate of the return to Democracy in 1974 
following the fall of the military junta during my student years, 
led me to paths of deeper contact with the Greek language, cul-
ture and tradition. And later on, during the years of specializing 
in Cardiovascular Surgery at the “C Papanikolaou “hospital, more 
were added, like the struggles of the trade unions and the efforts 
to establish the National Health Service (Ε.Σ.Υ.)... And then, the 
critical moment to make a decision about my postgraduate stud-
ies abroad. There were many difficulties! However, I was inspired 
by the adage of the Spaniard Antonio Machado «Passer-by, the 

path does not exist; you open the path by going forward...”. So I 
decided, in defiance of the unpredictable, by the grace of God, to 
put into action the vision of my soul, “το Αέναον κινούν Ακίνητον”– 
“The Everlasting moves the Immovable” - of Aristotle, to go out 
into the unknown, to the “Brompton Hospital” in London. In my 
two-year stay in the UK capital, I broadened my horizons, learned 
English pretty well, the lack of which had caused me to lose out 
on scholarships during the years of my medical studies, and 
made the first international acquaintances, betting now on my 
confidence against any future adversity. Indeed, the experiences 
of the days in London and the credentials of my teacher D Shore 
as well as the other teachers at the “Brompton Hospital” followed 
me... like Cavafy’s lightning awareness “the city will follow you”, 
in my determined pursuit of “equal reciprocation”, perhaps rec-
ognition, and my advancement to the senior positions within my 
specialization. Beyond all that, however, for me “the divine gift” 
was the inspiration for an original technique, the bypass opera-
tion on a beating heart, the “Π-graft” as it has been called, which 
quickly went beyond the frontiers of Greece and became a glob-
ally accepted treatment for high-risk cardiac patients.

So what if I went on board an aeroplane for the first time 
when I was 20 years old! During my time at the “Henry Dunant” 
hospital I became, together with my team, a “flying” surgeon. 
Lectures, presentations, performing surgery in establishments 
abroad took me to many countries, to collaborations that high-
lighted the power of medical science as a balm to human suffer-
ing. And the road is always open to the amphictyonies of science 
with its primal name of our existence; “fraternization. A road 
that led the Cardiac Centre of “Henry Dunant” to be declared a 
world-beating heart centre, to the cooperation with the “father” 
of this technique, Dr Federico Benetti and to the presentation of 
the “Π-graft” technique, to conferences and live demonstrations 
at a global level. Beautiful moments, unique, the consistent accu-
mulation of steps towards the international recognition of Greek 
cardiac surgery inscribing their indelible traces on the skies and 
simultaneously achieving the abolition of borders on the earth. 
This is evidenced by the establishment of the «Euro-Asian Bridge 
Society” (EAB) in 2004, set up on my personal initiative and with 
the participation of 23 pioneering scientists from the Balkan 
countries and the Middle East.

However, a top-ranking event for me was the Interna-
tional Congress of the “World Society of Cardio-Thoracic Sur-
geons” in May 2008. It was held in the birthplace of Hippocrates, 
the island of Kos and I was appointed the scientific president. 
I was thrilled and the memories of the things that touched me 
were a silent procession of emotions and visions from my en-
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tire journey that went by like a movie. From the locally perceived 
wisdom of the Thessaly plain to the auditoria of scientific knowl-
edge and the operating theatres all over the world. From the “C 
Papanikolaou“ hospital of Thessaloniki with the Master Panagio-
tis Spyrou, the “Royal Brompton” in London, the “Agia Sofia” in 
Athens and the “Onassis CC”, up to my appointment to organize, 
direct and operate the clinic for Cardiovascular Surgery of the 
“Henry Dunant” hospital in February 2001, which by my assess-
ment was the crowning moment of my career. 

During the 14 years that I have worked in that hospital, I 
have visited over 60 countries for scientific reasons. The experi-
ences were rich and interesting, as an introduction to the culture, 
the monuments, the nature of the people. Along with that there 
was also the desire to record them as images with the lens of 
my camera that always accompanied me in my spare time. This 
desire which was the result of an artistic eye and the epigenetic 
code in my gene from my father Nikos, who among other things 
earned his living as an itinerant photographer, increasingly 
aroused my interest. Through these images all memories from 
my wanderings in the neighbourhoods of the world remained 
alive. People, moments, the little stories behind the shots, the 
divergence of everyday life, the colours, the costumes, the char-
acteristics and the flags of nations, determined my reactions. 
And on my return as I collected all these “clicks” from each jour-
ney into photo albums, I saw that the soul of man is one and the 
same. A dewdrop from the hand of God... in the vast landscape of 
the Universe. And that sensational and special feeling when you 
go from Latin America to Asia and from the developed countries 
of Europe to those in the Third World! From the magic to the ec-
stasy and from ecstasy to the melancholy of the gaze to capture 
the diversity of people and to immortalize it through the range 
of the lens. Certainly, for me it was a celebration that space and 
time have no beginning that eventually led to the publication of 
this album to accentuate with the song of my digital camera the 
colour of each country’s dreams. I needed only a link between 
them and an idea, a symbol of their historical identity. I found this 
in the people’s Flags, which when photographed in their coun-
tries, played the same role as the flags preceding the flame at the 
opening of the Olympic Games.

The next challenge was the combination of image and 
words. The usual option to describe the events was immediately 
rejected, as this work was not meant to resemble a tourist guide. 
I wanted a purely anthropocentric approach, which would touch 
the soul in a lyrical way and a reference to each flag which was 
clearly poetic rather than descriptive. Here entered the great 
Anna Manolopoulou, the professor of literature of my teenage 

years, poet and author, who with her writings united all the races 
of the world on the same ramparts of their struggles, the hearts 
of all people to the same beat, the joy, the sorrows and the pain 
under the same sky. Furthermore, the excellent translation of 
these texts into English by Vasilis Poulopoulos aspires to make 
my endeavours the property of my friends around the world.

In the following lines, I would like to record the reasons 
that led me to each country, to highlight the major professional 
events, to mention certain great friends all over the world and fi-
nally to describe roughly the geographic location by the unfailing 
interplay of light and shadow. Well, in a photographic “parade” of 
countries included in this album, let me review what has been 
mentioned earlier in Greek alphabetic order. 

In Egypt I was invited several times. I gave lectures at 
their annual conferences in Cairo, Alexandria and Luxor, where 
the photographic moments at the pyramids, in the Al Khalili 
market and the Valley of the Kings were sensational, capturing 
people going about their daily lives. Visiting the University Hospi-
tal “Assuit” with my team, we performed eight operations in two 
days. We were honoured by the Dean of the university and felt 
the gratitude of the people who were waiting for us in groups to 
thank us for the salvation of their loved ones.

In Tirana, in Albania, I carried out the first Bypass opera-
tion on a beating heart ever performed in that country. The gift of 
Health Minister Leon Solis, was my tour by helicopter along the 
coast, where I was impressed by the endless number of derelict 
mushroom shaped bunkers, built by Enver Hodja for the defence 
of the country. In my subsequent visits, I saw the city changing, 
which is recorded using the language of digital technology. 

Argentina was connected with the 19th World Congress 
in 2009, my meeting with my friend Federico Benetti and a stroll 
in La Boca, the city port, where I captured in «Polaroid» the pre-
vailing colours and climate.

In Austria, I travelled to Zürs, the winter resort, to Salz-
burg and Innsbruck, on the invitation of the pioneer in robotic 
surgery, the friend Johannes Bonatti. Similar collaboration took 
place in Belgium, with the distinguished Paul Sergeant.

I visited Bulgaria several times to perform surgery in 
hospitals in Sofia and Varna. We also organized the 9th Confer-
ence of the EAB in the resort of Pravets. Not only the hospital-
ity of my friend G. Nachev remains unforgettable, but also my 
membership as an honorary member of the Bulgarian Cardiac 
Society. I chose to include images from my tour of the streets of 
Sofia by taxi.

Brazil was one of my first scientific destinations for the 
2001 World Conference, where I was paid the highest honour to 
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find myself at the same round table of beating heart surgery, with 
the pioneers of the method F Benetti, E Buffalo, A Calafiore and 
T Salerno. It was dreamlike. Also dreamlike was my experience 
when I appeared later as speaker, at the 2014 Brazilian Annual 
Conference, in Recife, along with my distinguished friends D. 
Taggard, El. Khoury, and many others.

My trips to France, Germany, Denmark and Switzerland 
are going back a long way, because there were many occasions 
for conferences. I wanted to highlight the light of the city of Paris 
through its monuments, the ghostly wounds of history in the city 
of Berlin, as tourist attractions, the beauty of the Alps and the 
Swiss cities and the mien of a well- organized Nordic country 
like Denmark.

For our country, Greece, I chose as an introductory photo 
the Kolokotronis maxim on a sign at the forgotten villages of Za-
goria. “We want Greece even if we have to eat stones.” The Greece 
of beauty, of our cultural heritage, of the Aegean and the blue.

I captured the opulence of the United Arab Emirates dur-
ing my visit to Dubai on the occasion of the 4th Annual Confer-
ence of the EAB. Opulence for the privileged few and the rest of 
the people fighting for a day’s wages.

In the United Kingdom, my photographic quests moved 
from the cohesive images of Madame Tussaud’s wax figures, to 
the flea market of Portobello Road, the British Museum and the 
city streets of London. Images that showcase the style, the ob-
session with tradition and the people’s attitude to life.

I went to the USA more than a dozen times to confer-
ences in several cities. The most significant medical instances 
were the presentation of “Π-graft», the session chaired by the 
Cardiovascular Surgery legend Denton Cooley, who, at the con-
clusion of the conference, entered his written congratulations 
into the minutes, and my accession to STS, the oldest American 
Cardiac Association, during its 50th Congress in Orlando. There 
were significant photographic moments in New Orleans before 
the destruction of the city by the floods and in New York where 
during my stay I experienced one of the heaviest snowfalls, but 
also in Chicago, San Francisco, Washington and San Diego.

In Japan, I went only once to the city of Kyoto, where dur-
ing the 17th World Congress I received the medal for my election 
as the upcoming President for the next Congress on] the island 
of Kos in Greece. It was one of the most emotionally poignant 
moments of life, as it fulfilled one of my highest aspirations as a 
Greek heart surgeon. Taking advantage of the curvatures of (time 
in my few free hours, I created the particular characteristics of 
this people. During my few free hours I captured the particular 
characteristics of this people. [This is obviously wrong too]

India was also a country that I visited only once, in 2002. 
However, it was enough to give me the opportunity to record im-
ages with unprecedented interest. On the invitation of the friend 
N Trehan, I found myself among the great names of the interna-
tional Cardiac circle and felt pride when I saw a bust of Hippo-
crates adorning the library in his home, during a reception given 
in our honour, in an exclusive wealthy suburb of New Delhi, 
where in order to approach it, we had to go past guards and strict 
controls as if crossing the border of another country. 

Iran, was for many years my second home. Collaborating 
with the Razaavi Hospital in Masshad, I carried out procedures, 
organized their local conferences, I went there with numerous 
Greek scientific delegations and with the friend M Tourina we es-
tablished the School for Post Graduate Cardiac Training of Central 
Asia. I had the opportunity to visit the everlasting monuments of 
Persian civilization in Tehran, Isfahan and Persepolis and to cap-
ture scenes of everyday life, with the black of the burka prevalent 
in the frames.

In Iceland, I combined the holidays of the festive season 
of 2014 with the preparation for my collaboration with my col-
league B Torfason. The experiences in this country are unfor-
gettable, like the North Selas, the geysers, the whales and the 
swim in the Blue Lake in the depths of winter. Also, a wonderful 
Reykjavík which on New Year’s Eve was set alight by fireworks.

In Israel, I attended conferences in 1989 and 1997. Soul-
stirring travel experiences, as I visited the Holy Sepulchre, the 
Mount of Olives, Bethlehem, the Gaza Strip, Tel Aviv, Nazareth 
and all the other cities. I recorded Arabs and Jews co-existing on 
the streets of Jerusalem, with soldiers present on each corner.

I went almost all over Spain, to attend medical confer-
ences and to work together with Professor J Duerte’s team on 
the technical Laser, in connection with the implantation of stem 
cells in the myocardium. I have included pictures from Barce-
lona, where I worked with the friend Professor C Mestres and 
from Pamplona, Madrid and La Coruna, in order to reflect the 
atmosphere of the Spanish culture.

Italy became my favourite destination, and fortunately, 
there were many invitations to conferences and collaborations 
with the friend A. Calafiore that led me to this country. I went to 
Venice, Pisa, Florence, Rome, Milan, Naples, Taormina and other 
places in Sicily. Countless images, which by themselves could 
fill an album. I have selected a few typical examples that define 
this country.

My journey to Kazakhstan, was a special experience full 
of surprises. From the level of technical equipment and the infra-
structure of the University Hospital of Astana, to the rapid growth 
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of the city in just a few years, based on the exploitation of gas and 
oil resources. Furthermore, for the warm hospitality of a people 
composed of 130 ethnic groups and the wealth and opulence of 
the surroundings.

Canada is associated with my participation in the 16th 
World Congress in Ottawa in 2006 and the committee’s decision 
to award the organization of the conference το Kos. Also, with my 
visit to Niagara Falls, and with a second trip to Vancouver for the 
22nd World Congress in 2012.

In China I went with a team of pioneer heart surgeons 
from Europe and America in order to promote the beating heart 
technique in the countries of the Far East. We visited Beijing, Ko-
rea, Taiwan and Malaysia, on a sensational trip in the company of 
the famous Antonio Calafiore, the well-known David Taggart and 
other great friends. We performed surgery, gave lectures and re-
ceived honours from all the aforementioned countries. This was 
in 2002.

The trip to Cuba was a family holiday and an unforget-
table one. So many images of a bygone era, so many happy peo-
ple despite their poverty, even if sad faces were the predominant 
ones in the focal range of my lenses. A unique experience.

Croatia, the country of the friend Bojan Biocina who gave 
me the opportunity to perform operations in two hospitals in 
Zagreb, to organize the 23rd World Congress in Split and to go 
sightseeing on the Dalmatian coast. The hospitality in his home-
stead in Bojan on the island of Brac was unforgettable, where I 
took photographs of him in front of his great-grandfather’s por-
trait.

My stroll along the Green Line in Nicosia was a dull pain. 
For the perished young men, the desolation, the ruins of war. I 
preferred these pictures rather than others from places like Ayia 
Napa, Paphos and Limassol.

Invited to Lithuania three times, I had the opportunity to 
take beautiful pictures in the castle of Trakai and on the streets 
of Vilnius, the country’s capital. On a Saturday afternoon, com-
ing across a succession of weddings, I homed οn the etiquette 
of wedlock and captured a couple’s happiness while crossing an 
iron bridge in a really dangerous way. I also had the opportu-
nity to walk in the park of History where fallen statues of leaders 
of the former Soviet Union were lying on the fresh grass of the 
country’s Freedom.

In Malaysia I was honoured by my invitation for surgery 
and lectures,and to be made honorary member of the Malay-
sian Cardiovascular Society. In a rapidly developing country, I 
was impressed by the co-existence between the Hindus and the 
Chinese-origin Malaysians, in separate temples of worship and 

also in their everyday lives. The multi-coloured streets of Kuala 
Lumpur and the famous National Park of Natural History are 
truly memorable.

Mauritius was another family trip that left indelible im-
ages of beauty in my memory. I immortalized them with the tur-
quoise colour of the Indian Ocean and the colonial houses of the 
island as well as its National Park and plantations.

The visit to Montenegro combined the performance of 
two procedures at the Hospital of Podgorica, with the warm hos-
pitality of the friend A Nikolic, who guided us along the coast. The 
disparity between the poor South and the hinterlands, and the 
opulence and aristocratic architecture of the northern coastline 
was extremely obvious.

The memories of the trip to Moldova are dominated by 
the visit to the winery at Krikova, set in 120 km of countless tun-
nels in an abandoned mine, where over 1.3 million bottles of 
wine from all over the world are stored. Naturally, the conference 
was followed by a tasting session of fine wines.

It was a unique opportunity to visit the principality of Bru-
nei when I was invited to perform a series of procedures at the 
local hospital. I saw the golden dome of the Palace rising behind 
the poor shanties of the citizens, permanent homes built in the 
water. The images of the petrol stations in the lagoon, the sunset 
in the Indian Ocean and the city temples inlaid with gold were 
impressive.

The trip to South Africa for the Pan-African Conference 
of 2013, where I was a speaker, was astonishing. The venue was 
the city of Durban where the images of the co-existence of for-
mer rival communities during apartheid were effusive. Exquisite 
portraits of former slaves gradually adopting European customs 
and behaviour. Also effusive is their will to bring their country 
into the spotlight. The three-day trip to the jungle, a present of the 
friend R Kleilong to his foreign guests, was a unique life experi-
ence and gave me the opportunity to take amazing shots.

In Holland,in addition to the Conference which I attended, 
my interest was focused, justifiably so, on the uniquely beautiful 
canals of the city of Amsterdam, on its characteristic windmills, 
the architecture of the houses, the traditional Dutch clogs and the 
countless bicycles used by the Dutch people to get about.

I was in Poland as a speaker at the 2009 Pan-Europe-
an Conference of Cardiac Surgery. Warsaw, whose images my 
camera lens found compelling, was rebuilt over the ruins and 
modelled on the old bombed out city. And yet, there are enor-
mous glass edifices in modern capitalist Poland around the tra-
ditional building of Stalin and the statue of Chopin in the city park. 
However, the dominant images in my memory were the visits to 
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the Auschwitz and Birkenau concentration camps. I avoided the 
use of brutal pictures and included some of the softer ones, as 
a reminder of the most grisly crime in the history of humanity.

Lisbon in Portugal was the destination of my scientific 
trips at the beginning, the middle and the end of the decade of 
2000. The top city features as if they were deterministic unwritten 
laws are the famous trams, the colours and the pictures on the 
walls of houses, children and immigrants on the streets of the 
city, the castle and the monument of the Portuguese explorers 
of the “New World.

My entire presence in the Former Yugoslavian Republic 
of Macedonia (FYROM), more than 10 times, exceeds the narrow 
scientific context, because my collaboration with my close friend 
Zan Mitref has led to a close family friendship. Over a ten-year 
period, pictures include the Skopje of a previous era, the Skopje 
of Gruevski ‘s contemporary haughtiness, and the beautiful city of 
Ohrid with its famous lake. I have documented the deep religious 
belief, the toil of everyday life and images of their obsessions re-
lated to documented historical facts. I keep in my memory the 
hospitality of my best man Zan, it exceeded all expectations, and 
the wonder of science over and above any other confrontations.

I went to Romania several times, from Bucharest, to Iasi 
and Brasov. “Culpable” were my friends, G Tinicakai and V Ili-
escu, who included me as a speaker at their annual conferences 
more than 4 times. From all of my travel photos, I preferred the 
ones taken from a visit to the Bucharest flea market, the interior 
of a traditional stately restaurant in the city and the famous Presi-
dential Palace of Ceausescu.

St. Petersburg is the city where all the cultural arche-
types of Russia flourished, perhaps with a magnificent noncha-
lance. It was during the 55th Conference of the European Society 
of Cardiovascular Surgery (ESCVS), where with my team we pre-
sented to the audience, via closed-circuit TV, a live operation of 
the Π-graft technique on a patient. The visits to the Palace and to 
the legendary Second World War cruiser Aurora where memo-
rabilia of the Communist period were being sold off were great 
experiences and even greater was the experience of the visit to 
the famous Hermitage museum.

The experience in Saudi Arabia, where I was twice the 
speaker at conferences at the invitation of my friend H Najm, was 
unique. The rigidity of the law was made coherent to me by the 
fact that I never saw a female face but only an endless proces-
sion of burkas. Not only the opulence of the country is impres-
sive, but also the contradictions found in daily life. 

The trip to Serbia was also unforgettable, as the guest of 
Greek-born Princess Katherine and Prince Alexander. I was in-

vited to attend a meeting with all the eminent Professors of Car-
diology and Cardiovascular Surgery with the intention of creating 
a public welfare Cardiac Surgery Centre. The tour of the Palace, 
where the meeting took place, the tour of the city of Belgrade, the 
warm hospitality and the close contact with the Princely Couple, 
are well enshrined in my memory. Sensational too was the mo-
ment when I saw the empty and bleak armchair of Tito in the 
room where the Yugoslav leader watched films in private. 

Singapore, this tiny speck on the map of SE Asia gave 
me the feeling of a country brought back from the future. Having 
been invited there twice I was impressed by the rapid develop-
ment, the cleanliness and order on the streets of the city, the old 
quarter, the city’s dragon and the large number of Golden Boys 
of industry, easily spotted everywhere. 

The good friend B Gersak, was the reason for my endless 
trips to Slovenia. I have been to Ljubljana and Portoroz for nu-
merous conferences, as well as to perform operations in his de-
partment. The pictures from Ljubljana were supplemented with 
photographs of comparable beauty, gifts of nature, from visits to 
Lake Bled and the coastal town of Piran. While the experience of 
visits to the caves of Postojna and Skocjan were also memorable 
as well as to the Country’s castles.

Stockholm, in Sweden provided another great moment. 
During the 20th Conference of the European Association of Car-
dio-Thoracic Surgery (EACTS), the Medronic company, celebrat-
ing 10 years in the medical market of the stabilizer Octopus, 
invited eight top beating heart surgeons from around the world 
to present their findings to the participants. Thus, I was offered 
a great opportunity to represent the Greek Cardiac surgery to a 
conference of 4000 delegates.

I managed to photograph Syria before the civil war. I par-
ticipated as a guest at three of the National Conferences, once in 
Aleppo and twice in Damascus. The friend S Kabbani, took care 
of my journey to the celebrated Palmyra, the picturesque Maal-
oula and Doumair. My camera lens could not catch up and was 
incapable of amassing the wealth from the succession of shapes 
and places of infinite beauty on the way to the places mentioned 
above, as well as from the market in Damascus and its museum. 
Images that I don’t know when European colleagues will have 
the opportunity to enjoy again.

I visited the exotic Thailand three times as a speaker 
at certain Pan-Asian conferences. They were held in Bangkok, 
the Country’s capital, Chiang Mai and Phuket. It is justly called 
“the country of the smiles”, as you come across them on every 
corner. The presence of the Buddha towers over all the impos-
ing and in every way, ornate temples. Deeply engraved are the 
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memories and the beauty of Phi Phi Islands, Phang Nga Bay and 
Krabi. The only dissonance was the personal services trade and 
the drama of young boys whose future role in drag shows has 
become their way of life.

In Turkey, I needed many metres of film to keep memo-
ries alive from Istanbul, Cappadocia, Ephesus, Antalya, Izmir and 
Bursa. However, they failed to hold back the emotion and the 
tears that fell on the Byzantine walls, in the desecrated churches 
of Cappadocia and the Greek houses of Bursa, which nowadays 
have become luxury tavernas. Remnants of a glorious ancient 
and Byzantine civilization and footprints of the Greeks of Asia Mi-
nor, in a co-existence with the monuments of the Ottoman Em-
pire. I regard the initiative for a joint decision with Belhan Akpi-
nar, my Turkish colleague I call brother, to demolish the borders, 
at least those concerning Science and Art, as a very important 
one. The warmth I felt each time I found myself in the neighbour-
ing country and in Belhan’s home transcended the conventional, 
it was heartfelt. 

The Czech Republic is represented by the cities of Prague 
and Karlovy Vary. Excellent images of two beautiful cities on the 
banks of the Danube. 

Finland, closes the circle of countries with impressive 
photographs of the icebreaker, the swim in the icy waters of the 
North Sea, the polar bear and our excursion by sleigh. Warm 
memories in a sub-arctic environment.
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“Travelling is beautiful.  
I consider myself 
blessed to have had 
the good fortune to 
expand my horizons 
by these trips. It was 
an experience that 
transcended knowledge, 
to places where the 
dream houses its own 
truths about the magic 
of the world’s cultures 
and colours. But 
always yearning for the 
homecoming to the land 
of my heart.”



Ευχαριστίες
Άννα σε ευχαριστώ! Αγάπησα τα κείμενά σου και λάτρεψα τον τρόπο 
που έντυσες τιε εικόνες μου! Μας συνέδεσε το μάθημα των Νεοελλη-
νικών στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου Συκουρίου και θα μας συνδέει 
στο διηνεκές το παρόν πόνημα. Θα έχουμε να ταξιδεύουμε τις μνήμες 
μας στους δρόμους της καρδιάς.

Βασίλη, απρόβλεπτη η γνωριμία, μα κορυφαία η χημεία μας. Η συ-
νεργασία μας κινήθηκε πέραν των όποιων τυπικών συναντήσεων, 
καθώς μοιραστήκαμε εμπειρίες, καημούς, νόστο, εγκάρδια φιλία και 
προοπτικές για το μέλλον. Να είσαι καλά στο Λονδίνο, των χρόνων της 
μετεκπαίδευσής μου, και να ανταμώνουμε και εκτός των σελίδων του 
λευκώματος, σε μέρες χαράς.

Θανάση Νιάρχο, υπήρξα διαχρονικός θαυμαστής σου και ξεχώριζα 
πάντα την έμπνεη λυρικότητα και υψηλή ποιότητα του κριτικού σου 
λόγου. Τίμησες με τον πρόλογό σου την προσπάθειά μου και ανέβασες 
με την παρουσία σου το κύρος του λευκώματος σε σπουδαίο επίπεδο. 
Ειλικρινά με κολάκεψες στην σύγκρισή του με άλλους κολοσσούς που 
ανάλογα περπάτησαν σε δρόμους φωτογραφικής έμπνευσης. Σε ευ-
χαριστώ από καρδιάς.

Βάσω, ήταν πραγματικά εμπνευσμένος ο σχεδιασμός και η γενική επι-
μέλεια του λευκώματος. Επιβεβαίωσα τον τίτλο της ξεχωριστής, που 
σε συνόδευε όταν πρωτοήρθα να σε συναντήσω. Ένα απλό ευχαριστώ 
είναι λίγο. Η φιλία και η αλληλοεκτίμηση που έμεινε από τη συνεργασία 
μας θα κρατάει ζωντανή την επικοινωνία μας στο μέλλον.

Ξένια, σε ταλαιπώρησα με τις εμμονές μου, για ένα άψογο τελικό απο-
τέλεσμα. Όχι απλά το κατάφερες, αλλά μου έδωσες την ευκαιρία να 
αποτιμήσω την ήρεμη και δημιουργική σου δύναμη.

Τάκη Βουδούρογλου, υπήρξες ο μεγαλύτερος «μάστορας» της φωτο-
γραφίας. Η εμπειρία σου στη χρωματική επεξεργασία των φωτογραφι-
ών μέσα από τις συμβουλές σου, ήταν εξόχως επικοδομητική.

Θανάση, τα «Μικρά Αντίο» άφησαν ιστορία και είχαν τη σφραγίδα σου. 
Τούτη τη φορά, σε πιο δύσκολες εποχές, μου έδωσες και πάλι την ευ-
καιρία να μοιραστώ τις εικόνες μου από τις γειτονιές του κόσμου, με 
τους φίλους και αναγνώστες αυτού του λευκώματος.

Γιάννη Παναγιωτόπουλε και Σπύρο Σούλη, ευχαριστώ για την πολύτι-
μη συμβολή σας στο τελικό αποτέλεσμα του λευκώματος.

Ματίνα, πρωτοάφησες το αποτύπωμα σου με μία φωτογραφία στα 
«Μικρά Αντίο». Πέραν της λαμπρής σου επιστημονικής πορείας, με 
έκανες για μία ακόμη φορά υπερήφανο σαν πατέρα, για το φωτογρα-
φικό σου γονίδιο σε στιγμιότυπα της Κίνας. Τα βήματά σου, είδα με 
χαρά να ακολουθεί και η μικρή σου αδερφή, Ηλιάνα, με τις καλλιτεχνι-
κές της αναζητήσεις στην εθελοντική της παρουσία στο Περού. Πάντα 
δίπλα η μεγάλη σας αδερφή Βίκυ, να διορθώνει, να διευθετεί και να 
προσφέρει όμορφες ιδεές.

Acknowlegements
Anna thank you! I have loved your captions and adored the way you 
adorned my pictures! The subject of Modern Greek became our bond 
during my first year at the Gymnasium (Translator’s note: Secondary 
or High School) of Sikourio and this work will be our bond in perpetuity. 
We’ll be taking our memories on journeys to the streets of the heart.

Vassilis, our acquaintance was unforeseeable, but the chemistry is a 
special one. Our work together moved beyond the mandatory formal 
meetings, as we shared experiences, concerns, homecoming, cor-
dial friendship and prospects for the future. I wish you well in Lon-
don, the place where I spent the years of my post-graduate training, 
and we keep meeting outside the pages of the album, for days of joy.

Thanassis Niarchos, I have been your long-standing admirer and 
have always singled out your inspirational lyricism and the superb 
quality of your words.  With your prologue you have honoured my 
efforts and with your presence  you have raised the standing of 
the album to a higher plane. Honestly, you have flattered me with 
your comparison to the other giants who have similarly treaded the 
streets of photographic inspiration. My heartfelt thanks.

Vasso, the design and the general editing of the album was truly 
inspired. I had been told that you were “outstanding” and this was 
confirmed when we met.” A simple thank you is not enough. The 
friendship and mutual respect that has ensued from our cooperation 
will keep us in close touch in the future.

Xenia, my obsession with an impeccable end result was trying for 
you. Not only did you accomplished it, but also you gave me the 
opportunity to appreciate your quiet and creative strengths [This 
sounds odd – I would like to delete “and”].

Takis Voudouroglou you have been the greatest “master” of photog-
raphy. Your advice, derived from your experience in processing the 
colour of the photographs has been superbly constructive.

Thanassis, the «Little Goodbyes» had your stamp and has become a 
classic. Now, during more difficult, you gave me again the opportu-
nity to share my pictures from the neighbourhoods of the world with 
friends and perusers of this album.

Yiannis Panagiotopoulos and Spyros Soulis, thank you for your valu-
able contribution to the finished version of the album.

Matina, you left your mark for the first time with a photograph in the 
«Little Goodbyes». Over and above your brilliant scientific career, 
once again you made me proud as a father, by your photographic 
gene with your snapshots of China. I was pleased to see that your lit-
tle sister Iliana, in her artistic quests during her presence in Peru as 
a volunteer, is following in your footsteps. Always by your side, your 
elder sister Vicky, correcting, formulating and contributing beauti-
ful ideas.
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Σωτήριος Πράπας

Είναι καρδιοχειρουργός και επιδίδεται ερασιτεχνικά στην τέχνη της 
φωτογραφίας. Το λεύκωμα «Όπου ταξίδεψε η καρδιά» είναι η δεύ-
τερη απόπειρα φωτογραφικής κατάθεσης μετά τα «Μικρά Αντίο» που 
εκδόθηκαν το 2004. Με το παρόν λεύκωμα επιχειρεί να καταγράψει 
φωτογραφικές μνήμες από τα επιστημονικά του ταξίδια ανά τον κόσμο 
χωρίς να διεκδικεί την καταξίωσή του ως φωτογράφος.

Γεννημένος στο Συκούριο της Λάρισας το 1954, αποφοίτησε από την 
Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου . Θεσσαλονίκης” και 
ειδικεύτηκε στην Καρδιοχειρουργική υπό τον Καθηγητή Παναγιώτη 
Σπύρου στο “Γ. Παπανικολάου” Θεσσαλονίκης. Πριν ηγηθεί της Καρ-
διοχειρουργικής Κλινικής του “Ερρίκος Ντυνάν”, την οποία ο ίδιος 
οργάνωσε το 2001 και έκτοτε διευθύνει, μετεκπαιδεύτηκε στο Πανε-
πιστημιακό Νοσοκομείο “Brompton” του Λονδίνου για μία διετία και 
εργάστηκε ως Επιμελητής  στο “Ωνάσειο Κ.Κ.” για μία οκταετία. 

Είναι πρωτοπόρος της τεχνικής πάλλουσας καρδιάς για εγχειρήσεις 
Bypass και αναγνωρίζεται μεταξύ των κορυφαίων στη μέθοδο δι-
εθνώς. Ο ίδιος, εμπνεύστηκε το “αρτηριακό κύκλωμα Π” (Π – graft), 
συμπληρωματικό της μεθόδου, για επαναιμάτωση του μυοκαρδίου  με 
αμιγή χρήση αρτηριακών μοσχευμάτων, χωρίς χειρισμούς στην αορ-
τή. Η μέθοδος απέδειξε ασφάλεια και υπεροχή έναντι του κλασσικού 
bypass σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, όπως υπερήλικες, διαβητικοί, 
νεφροπαθείς, με ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου , νόσο καρωτίδων, 
ασβεστωμένη ανιούσα αορτή και άλλες παθολογίες, ενώ η χρήση των 
μαστικών αρτηριών διασφαλίζει την μακρόχρονη καλή έκβαση της εγ-
χείρησης σε νέους ασθενείς. Εφάρμοσε πρώτος στην Ελλάδα, το 2005, 
την μέθοδο της έγχυσης βλαστοκυττάρων του μυελού των οστών του 
ασθενούς στο μυοκάρδιο, για την αναζωογόνηση της καρδιάς μετά από 
έμφραγμα.

Η ακαδημαϊκή του δραστηριότητα συνίσταται σε μία σειρά δημοσιεύ-
σεων σε διεθνή και ελληνικά έγκριτα περιοδικά και από εκατοντάδες 
ανακοινώσεις σε όλα τα σημαντικά συνέδρια σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Το έργο του έγινε γνωστό και από μια σειρά επισκέψεων σε πάνω από 
60 Κέντρα του εξωτερικού για ζωντανή παρουσίαση της μεθόδου “Π 
– graft”. Είναι διδάκτορας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών, έχει διδάξει στην Ευρωπαϊκή σχολή  Καρδιοχειρουργικής του 
Bergamo το 2009, ενώ έχει συστήσει σε συνεργασία με τον Καθηγητή 
Μ. Τourina,  την αντίστοιχη σχολή της κεντρικής Ασίας στο Mashhad 
του Ιράν.  

Είναι πρόεδρος της «Ευρω-Ασιατικής Γέφυρας», ενός δεσμού μετα-
ξύ Καρδιοχειρουργών από 28 χώρες των Βαλκανίων και της Μέσης 
Ανατολής, τον οποίο ο ίδιος προσωπικά εμπνεύστηκε και δημιούργησε 
το 2004, προάγοντας την συνεργασία και την φιλία μεταξύ επιστημό-
νων γειτονικών χωρών. Από το 2012, είναι μόνιμος Αντιπρόεδρος της 
Παγκόσμιας Καρδιοθωρακοχειρουργικής Εταιρείας (W.S.C.T.S.). Είναι 
επίσης μέλος 10 διεθνών εταιρειών περιλαμβανομένων της Αμερικα-
νικής Εταιρείας STS, της ISMICS, των Ευρωπαϊκών EACTS και ESCVS, 
της Ασιατικής και άλλων.

Sotirios Prapas

Sotirios Prapas is heart surgeon with a keen, amateur interest in the 
art of photography. “Journeys of the Heart” is his second album and 
follows   the publication of “Little Goodbyes” in 2004. In “Journeys of 
the Heart” he attempts to capture photographic memories from his 
scientific travels all over the world without seeking recognition as a 
photographer. 

Born in the village of Sykourio near Larissa, in Central Greece in 
1954, he graduated from the Medical School of the Aristotle Univer-
sity in Thessaloniki and specialized in Cardiac Surgery under Profes-
sor Panagiotis Spyrou at the C Papanikolaou Hospital in Thessaloni-
ki. He was further trained at the Royal Brompton University Hospital 
in London for two years and worked as a registrar at the Onassis 
Cardiac Surgery Center in Athens for eight years. He has been the 
director of the Cardiovascular Department of the “Henry Dunant” 
Hospital in Athens since setting it up in 2001. 

He has pioneered the technique of the bypass operation on a beating 
heart and is internationally recognised as one of its top exponents. 
He originated the “arterial circuit Π” (Π-graft), supplementary to the 
technique, for the restoration of blood flow to the myocardium by use 
of arterial grafts, without interfering with the aorta. There is evidence 
that this is safer and superior to the conventional bypass in high-risk 
patients such as the elderly, diabetics, kidney sufferers and patients 
with a history of stroke, carotid disease, calcification of the ascend-
ing aorta and other pathologies, while the use of mammary arteries 
ensures the long lasting good outcome of surgery in young patients. 
In Greece in 2005 he pioneered the method of injecting stem cells 
from the patient’s bone marrow into the myocardium to resuscitate 
the heart after a heart attack.

His academic activities include a series of publications in distin-
guished international and Greek scientific journals and hundreds 
of papers at all the important conferences worldwide. His work has 
also become well- known following a series of visits to over 60 ven-
ues abroad for the live presentation of the Π-graft method “. He is a 
University of Athens PhD. In 2009 he taught at the European School of 
Cardiovascular Surgery of Bergamo in Italy and in collaboration with 
Professor M Tourina he founded the same faculty in Central Asia at 
Mashhad in Iran.

He is president of the “Euro-Asian Bridge”, an affiliation of heart   
surgeons from 28 countries from the Balkans and the Middle East. 
It has been instigated and created by him in 2004, to promote co-
operation and friendship among scientists of neighbouring countries. 
Since 2012 he has been the permanent Vice President of the World 
Cardiothoracic Surgery Society (WSCTS). He is also a member of 10 
international Societies, including the American Society of STS, the 
ISMICS, the European EACTS and ESCVS,] the Asian and others.
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Άννα Μανωλοπούλου-Σκουφά 

Η Άννα Μανωλοπούλου-Σκουφά είναι φιλόλογος, συγγραφέας και 
ποιήτρια. Συνεργάζεται με το περιοδικό «Φιλόλογος» του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης και με την εφημερίδα «Ελευθερία» της 
Λάρισας.

Μερικά από τα έργα της:
«Ο Μέγας Αλέξανδρος ο Μακεδών» ποιητική σύνθεση, 
«Ημέρες επτά ή πειρασμού το απάνθισμα» ποιητική σύνθεση, 
«Η λιτανεία των στίχων» ποίηση κ.α.

Μυθιστορήματα: 
«Το Άλλο μισό», 
«Η ζωή δεν ήταν δική μου», 
«Η Μάσκα που δακρύζει».

Το τελευταίο έργο της:
«Το φιλί του Ανέμου» ποιητική σύνθεση, είναι ένας ύμνος στη Ζωή 
και στον Έρωτα, αρχέτυπο της ύπαρξής μας. Δραματοποιήθηκε, 
άλλωστε, ως μονόλογος, απ’ το «Θεσσαλικό Θέατρο».

Anna Manolopoulou-Skoufa

Anna Manolopoulou-Skoufa is a philologist, writer and poet. She 
writes for the magazine “Philologos” published by the University 
of Thessaloniki and for the Larisa newspaper “Eleftheria”.

Her works include:
“Alexander the Great of Macedon” a poetic composition,
“Seven Days or the anthology of temptation” a poetic composition,
“The litany of verses” poetry.

Novels:
“The other half”
“Life was not mine”
“The mask that sheds tears.”

Her last work:
“The Kiss of the wind” a poetic composition, a hymn to Life and 
Love, archetype of our existence, has been performed on stage 
as a monologue by the Thessalian Theatre.

Θανάσης Θ. Nιάρχος 

O Θανάσης Θ. Nιάρχος γεννήθηκε στον Bόλο. Σπούδασε Πολιτικές 
Eπιστήμες και Γαλλική Φιλολογία. Ανάμεσα στα βιβλία που έχει 
εκδώσει περιλαμβάνονται: Ποίηση: Eικοσιτέσσερα νυχτερινά τρα-
γούδια (1970) και Έρως έρωτας (1979). Δοκίμια: H ανθρώπινη ανη-
συχία (1973), Kατά μέτωπο (1980), O αόρατος χρόνος (1988), Hμε-
ρολόγιο μιας διαμαρτυρίας (1999), O έρωτας για τους άλλους (1999), 
Kαθάπερ φερομένης βιαίας πνοής (1999), Για τον Άγγελο Tερζάκη 
(2002). Συνομιλίες με εκπροσώπους των ελληνικών γραμμάτων με 
τους τίτλους Πραγματογνωμοσύνη της εποχής (1976) και Tα παιδικά 
μου χρόνια (2003). Εξέδιδε για πολλά χρόνια μαζί με τον Aντώνη 
Φωστιέρη το λογοτεχνικό περιοδικό η λέξη. Έχει την επιμέλεια της 
σειράς «Σκέψη, Xρόνος και Δημιουργοί» των Eκδόσεων Kαστα-
νιώτη, στην οποία φιλοξενούνται κείμενα σημαντικών δημιουργών 
του νεοελληνικού πολιτισμού. Έχει μεταφράσει βιβλία των Kάφκα, 
Mίλερ, Λούθερ Kινγκ, Kοκτώ, κ.ά. Eίναι επίσης συνεργάτης της 
εφημερίδας Tα Nέα.

Thanasis Niarchos

O Θανάσης Θ. Nιάρχος γεννήθηκε στον Bόλο. Σπούδασε Πολιτικές 
Eπιστήμες και Γαλλική Φιλολογία. Ανάμεσα στα βιβλία που έχει 
εκδώσει περιλαμβάνονται: Ποίηση: Eικοσιτέσσερα νυχτερινά τρα-
γούδια (1970) και Έρως έρωτας (1979). Δοκίμια: H ανθρώπινη ανη-
συχία (1973), Kατά μέτωπο (1980), O αόρατος χρόνος (1988), Hμε-
ρολόγιο μιας διαμαρτυρίας (1999), O έρωτας για τους άλλους (1999), 
Kαθάπερ φερομένης βιαίας πνοής (1999), Για τον Άγγελο Tερζάκη 
(2002). Συνομιλίες με εκπροσώπους των ελληνικών γραμμάτων με 
τους τίτλους Πραγματογνωμοσύνη της εποχής (1976) και Tα παιδικά 
μου χρόνια (2003). Εξέδιδε για πολλά χρόνια μαζί με τον Aντώνη 
Φωστιέρη το λογοτεχνικό περιοδικό η λέξη. Έχει την επιμέλεια της 
σειράς «Σκέψη, Xρόνος και Δημιουργοί» των Eκδόσεων Kαστα-
νιώτη, στην οποία φιλοξενούνται κείμενα σημαντικών δημιουργών 
του νεοελληνικού πολιτισμού. Έχει μεταφράσει βιβλία των Kάφκα, 
Mίλερ, Λούθερ Kινγκ, Kοκτώ, κ.ά. Eίναι επίσης συνεργάτης της 
εφημερίδας Tα Nέα.

Βασίλης Πουλόπουλος

Ο Βασίλης Πουλόπουλος ζει στην Αγγλία και ασχολήθηκε με την 
επαγγελματική εκπαίδευση. Ήταν ένας από τους ιδρυτές και ο Δι-
ευθύνων Σύμβουλος της Sight and Sound Education, μιας εται-
ρεία που ιδρύθηκε για να υλοποιήσει μια καινοτόμο μέθοδο στον 
τομέα της εκπαίδευσης και εξελίχθηκε ως ο μεγαλύτερος ιδιωτι-
κός εκπαιδευτικός οργανισμός στη Βρετανία, καθώς ίδρυσε κολ-
λέγια σε μεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσμο στις δεκαετίας του ’70, 
’80 και ’90. Τα οπτικοακουστικά εκπαιδευτικά συστήματα Sight and 
Sound  έχουν χρησιμοποιηθεί από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό 
τομέα σε 118 χώρες και έχουν μεταφραστεί σε 64 γλώσσες παρέ-
χοντας επαγγελματικά προσόντα σε εκπαιδευόμενους που υπερ-
βαίνουν τα έξι εκατομμύρια. 
Υπηρέτησε ως σύμβουλος προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρ-
τισης της Royal Society of Arts, του London Chamber of Commerce 
Examinations Board και διετέλεσε μέλος της Osmosis, μιας επι-
τροπής εναρμονισμού επαγγελματικής κατάρτισης της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης,  ως αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου. 
Τώρα απολαμβάνει τον ελεύθερο χρόνο του και ασχολείται με με-
ταφράσεις έργων σύγχρονων και κλασικών Ελλήνων συγγραφέ-
ων στα αγγλικά.

Vasilis Poulopoulos

Vasilis Poulopoulos lives in England and has devoted his profes-
sional life to vocational education. He was one of the founders and 
the Managing Director of Sight and Sound Education, a company 
formed to promote an innovative training method which grew to 
become the largest private training organisation in Britain with 
colleges in major cities all over the world during the 1970s, the 
80s and 90s. The audio-visual Sight and Sound training systems 
have been in use by the public and private sector in 118 countries 
and translated in 64 languages providing more than six million 
trainees with professional qualifications.  
He served as advisor on vocational qualifications to the Royal So-
ciety of Arts, The London Chamber of Commerce Examinations 
Board and as member of Osmosis, a European Union Committee 
for the Harmonisation of Vocational Qualifications, representing 
the UK. 
In his retirement he enjoys translating the works of modern and 
classical Greek authors into English.
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