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Ένα πρωινό του 1958 στη Θάσο

ο Κλείτος Κύρου πήρε ένα σεντόνι
και ένα καπέλο, έστησε τη μηχανή
και ζήτησε από τη γυναίκα του να

τον φωτογραφίσει.

Όταν οι ντόπιοι ρώτησαν ποιός
είναι εκείνη απάντησε:

«Είναι από καιρό φευγάτος.»

Όσο για το ερώτημα τί του άρεσε
να φωτογραφίζει,

απαντάει η Φιλιώ Κύρου:

«Τα πάντα. Η ανάγκη του Κλείτου
να εκφραστεί δεν μπορούσε να

περιοριστεί μόνο στα νοήματα, στις
λέξεις της ποιήσής του. Χρειαζόταν
και τα νοήματα και τις λέξεις των

εικόνων»

Σε αυτό το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα θα προσπαθήσουμε να
πορευτούμε μέσα από τις
φωτογραφίες και τους στίχους στη
ζωή του Κλείτου Κύρου, ενός
φωτογράφου του χρόνου, όπως τον
αποκάλεσαν.



Ο Κλείτος Κύρου γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1921 στη
Θεσσαλονίκη όπου και έζησε όλα τα χρόνια της ζωής
του. 

Αποφοίτησε από το αμερικάνικο κολλέγιο Ανατόλια
και σπούδασε στη Σχολή Νομικών και Οικονομικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Στη διάρκεια της Κατοχής ήταν μέλος της ομάδας
φοιτητών που εξέδιδε το περιοδικό Ξεκίνημα. Πήρε
μέρος στην αντίσταση κατά των Γερμανών κατακτητών
και είχε ενεργό ανάμειξη στους κοινωνικούς αγώνες
στα χρόνια που ακολούθησαν.
Εργάστηκε στον τραπεζικό τομέα. 

Διετέλεσε γενικός γραμματέας του Κ.Θ.Β.Ε. (1974-1976). 

Ασχολήθηκε με την ποίηση, τη μετάφραση, το θέατρο, 
τη φωτογραφία και την κριτική του κινηματογράφου. 

Το 1988 του απενεμήθη το Β΄ Κρατικό Βραβείο Ποίησης
για το βιβλίο του Τα πουλιά και η αφύπνιση, το οποίο
δεν δέχτηκε. 

Το 1992 βραβεύτηκε από την Ελληνική Εταιρεία
Μεταφραστών Λογοτεχνίας για τη μετάφραση του
έργου του Μάρλοου Δόκτωρ Φάουστους και το 1994 του
απενεμήθη το Κρατικό Βραβείο Μετάφρασης για την
τραγωδία του Σέλλεϋ Οι Τσέντσι. 

Το 2005 η Ακαδημία Αθηνών του απένειμε για το
σύνολο του ποιητικού του έργου το Βραβείο Ουράνη. 

Θα καταντήσεις αρχειοθέτης

Να ταξινομείς σχολαστικά

Γράμματα αποκόμματα

Θαλασσινά αποβράσματα

Φωτογραφίες



Η οικογένεια στο σπίτι του παππού Δημήτρη Κύρου το 1927



Τα πρώτα χρόνια
Ο Κλείτος Κύρου γεννήθηκε στη
Θεσσαλονίκη στις 13 Αυγούστου του 1921.

Ο Κλείτος Κύρου με τον πατέρα τουΟι γονείς του Κλείτου Κύρου



Ο πατέρας του Κλείτου Κύρου
επιστρέφοντας από την

Αμερική υπήρξε ο πρώτος
αντιπρόσωπος της Ford. Από
την Αμερική έφερε μαζί του
δύο φωτογραφικές μηχανές
τις οποίες χρησιμοποίησε ο
Κύρου για να φωτογραφίσει

τον Ζαχαριάδη και την
απεργία πείνας του 1936.

Αργότερα με τη δική του
μηχανή και με κίνδυνο της
ζωής του απαθανάτισε τη

γερμανική κατοχή.



Ο Κλείττος Κύρου στο Πρότυπο Δημοτικό Σχολείο, ΣΤ΄ Τάξη, 1932



Κατά τη χρονική περίοδο 1932- 1939 φοιτά στο κολλέγιο Ανατόλια, όπου περνάει
αξέχαστα χρόνια και εκδίδει και τη μαθητική εφημερίδα με τίτλο Βεντούζα.





Παραινέσεις (1972)

Τώρα πια δεν ενδείκνυται

Η προσφυγή στις παλιές φωτογραφίες

Η ζωή έχει τόσες μεταπτώσεις

………………………………………

Μη διαβάζετε αφιερώσεις αιώνιας φιλίας
ή αγάπης

Μη βλέπετε γνωστούς σας
καλοβαλμένους και αρυτίδωτους

Λες και θα ξεκινήσουν για το μεγάλο
γλέντι

Αποφύγετε κάθε σας περιπλάνηση σε
φωτογραφίες παλιές

μην ταράζετε τη μακάρια γαλήνη τους

Είναι σαφές ότι ξέρουν να εκδικούνται

Από τα μαθητικά χρόνια. 
Πρώτος από αριστερά, όρθιος, ο Γιώργος Γαβριήλογλου.

Πέμπτος από αριστερά, όρθιος, ο Κύρου

Στο συγκεκριμένο ποίημα,
είναι διάχυτη η απογοήτευσή του
για τις ελπίδες και όνειρα μιας νιότης
Που, παρόλο τον αγώνα που δόθηκε,
διαψεύσθηκαν.



Παραθαλάσσιο κέντρο
Καρέκλες και τραπέζια ξέχειλα από

κόσμο
Μουσική χειροκροτήματα

Ο μαέστρος υποκλίνεται ευγενικά
Τα παιδιά τρέχουν

Στη θάλασσα σέρνονται φώτα
Τραγούδια

………………………………………
(Νιώθουμε ξένοι

Νιώθουμε μόνοι πολύ μόνοι)

Ποιος θα μας σώσει
Ποιος θα μας ξεκουράσει
Κατά πού να γυρίσουμε

(Είμαστε νικημένοι
Και τόσες Κυριακές μπροστά μας)

Από τη συλλογή Αναζήτηση (1949) Από τα μαθητικά χρόνια.
Πρώτος από τα αριστερά ο Κύρου.



Το 1936 σε ηλικία μόλις 15 χρονών ο Κλείτος απαθανατίζει ένα συλλαλητήριο
στη λεωφόρο Στρατού της Θεσσαλονίκης, δείχνοντας από νωρίς τον κοινωνικό προβληματισμό του.

Τις ημέρες εκείνες και με αφορμή μια γενικευμένη απεργία στη Θεσσαλονίκη , δυνάμεις της
χωροφυλακής επιτέθηκαν σε απεργούς και τους πυροβόλησαν εν ψυχρώ. Παραταύτα οι απεργοί
συνέχισαν τις διαμαρτυρίες με τη συνδρομή και την αλληλεγγύη της τοπικής κοινωνίας που αψήφησε τις
δυνάμεις καταστολής.



Οι φωτογραφίες αυτές, μαζί με άλλες από την περίοδο της Κατοχής, τραβήχτηκαν με
κίνδυνο της ζωής του Κύρου και αργότερα δημοσιεύτηκαν στον τύπο χωρίς αναφορά
στο όνομά του, γεγονός που τον πίκρανε. 



Φύλλα ενός χιλιοδιαβασμένου βιβλίου
που ξαναγυρίζουν
Μέρες μιας άλλης ζωής χωρίς
δικαίωση
Πικρία

Από τη συλλογή Σε πρώτο πρόσωπο (1957)Αλόννησος 1964, αλώνισμα

Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα

Στη δεκαετία του 1950 άρχισε να ταξιδεύει, να
ασχολείται πιο συστηματικά με τη
φωτογραφία και να εμπνέεται από το φυσικό
περιβάλλον της ελληνικής υπαίθρου.



Οχρίδα 1963



Λέσβος 1961



Ο Κύρου επισκεπτόταν συχνά τη μοναστική πολιτεία.

Άγιον Όρος 1959



Ένα ταξίδι τελείωσε {…}
Κι ολονυχτίς υφαίνουμε τον σάλαγο της φλύαρής
μας μνήμης…

Άγιον Όρος, 1968



Σε αυτή τη φωτογραφική ενότητα,
καταγράφει εικόνες μιας χώρας που ακόμα κρατάει
την αυθεντικότητά της και δεν έχει παραδοθεί στο
μαζικό τουρισμό.



Θα ξαναγυρίσουμε
Όταν οι ελιές θα ντύνουν στο χρυσάφι τα
γέρικα όνειρά τους
Όταν τα μελτέμια θα κινούν να χαϊδέψουν
τις εφήμερες πεζολογίες του νησιού
Όταν δυο μάτια σκοπελίτικα θα φωτιστούν
απ’ τη χαρά του γυρισμού
Τούτο το καλοκαίρι είτε το άλλο που θα ‘ρθει
Δεν έχει σημασία πότε
Κάποιο καλοκαίρι τέλος πάντων θα
ξαναγυρίσουμε

……………………………………

Από τη συλλογή Αναζήτηση – Αναμνήσεις μιας
αμφίβολης εποχής (1949)

Σκύρος 1964



«Γεωμετρία του Άσπρου και του Μαύρου-Νάξος»

Με τη συγκεκριμένη φωτογραφία κερδίζει το γ΄ βραβείο στην 11η Πανελλήνιο Έκθεση Τουριστικών
Φωτογραφιών.



Περίχωρα Θεσσαλονίκης 1970

Καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής του απαθανατίζει σκηνές από την πόλη του, τη Θεσσαλονίκη, 
καταγράφοντας περίεργα στιγμιότυπα.



Θεσσαλονίκη



Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης 1940



Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης 1956



ΣΠΟΥΔΗ ΕΝΑΤΗ

και ιδού άγνωστα τώρα τοπία διαγράφονται

Γύρω σου σχήματα επίπεδα

Ένας βαρύς ουρανός δίχως όνειρα

Τώρα δε βλέπεις

Σαν τα παιδιά

Είναι το τέλος των παραισθήσεων

(χειρόγραφο προσχέδιο)

Θεσσαλονίκη 1989



Ισραήλ 1968

Ταξιδεύοντας στο εξωτερικό



Παρίσι 1981



Βουδαπέστη 1965



Ο Μανόλης Αναγνωστάκης
στις φυλακές Επταπυργίου μεταξύ 1948 και 1951.

Ο Κλείτος Κύρου συχνά φωτογραφίζει τους φίλους και την οικογένειά του με εύθυμη διάθεση,  
αποκαλύπτοντας μια άγνωστη πλευρά του στο αναγνωστικό του κοινό, που έχει σχηματίσει
άλλη εικόνα από τον τρόπο γραφής του.

Μανόλης Αναγνωστάκης. Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε στο
Εντευκτήριο 6 τον Απρίλιο του 1989.



Ο Γιάννης Σβορώνος τη δεκαετία του ΄40. Θεωρείται από
τους πρωτοπόρους των γραφικών τεχνών στην Ελλάδα.



Η συγγραφέας Λούλα Αναγνωστάκη



Ο σκηνοθέτης Κάρολος Κουν το 1957



Ο Αλέξανδρος Αργυρίου το 1965



Η ηθοποιός Αλέκα Κατσέλη και ο σκηνοθέτης Πέλος Κατσέλης, 1964-1965



Η Π. Φωτιάδη και ο Θ. Φωτιάδης δεκαετία του ΄50.



Η γυναίκα του Κλείτου Φιλιώ Κύρου το 1963



Η Φιλιώ Κύρου, τέλη της δεκαετίας του 1950



Η κόρη του, Ελένη Κύρου, με τον γάτο της οικογένειας, 1983.

Σ' είδα να γελάς

Σε είδα να γελάς την αυγή σ' ερημικά
καταφύγια
Κομματιάζοντας έναν ύπνο δίχως όνειρα
έναν ύπνο χωρίς δάκρυα
Το 'ξερα πως στον πρώτο σταθμό θα
βουρκώναν τα μάτια μου
Στον επόμενο θα 'βγαζες από το μυστικό
συρτάρι εκείνες τις φωτογραφίες
δαγκώνοντας το χείλι
Μου 'λεγες πως το κάθε αστέρι δείχνει τη
σωστή του κατεύθυνση
Τι σημασία κι αν ο δρόμος μας δεν ήταν ο
αληθινός

Γι' αυτό λοιπόν μη νοιάζεσαι για τη
βροντή που σέρνεται κατά το πέλαγο
Μα συνερίσου εμάς που τυραννά η
λειψονεριά
Μια μέρα θα βρεθεί δικαίωση σ' αυτήν
την ιστορία

Από τη συλλογή Σε πρώτο πρόσωπο (1957)



Ο Κύρου φωτογράφιζε συχνά γκράφιτι, συνθήματα τοίχων και επιγραφές. 

Στις φωτογραφίες αυτές συνήθως αναζητεί το ευτράπελο, το ευφάνταστο και συχνά το
ανορθόγραφο. 



Ο Κλείτος Κύρου άφησε πίσω του ένα πολύ
σημαντικό ποιητικό και μεταφραστικό έργο
για το οποίο βραβεύτηκε.







Ασκήσεις μνήμης

Ο Μάης του '68
Ο Δεκέμβρης του '44
Πιο πρόσφατος ο Νοέμβρης του '73
Σήμερα ενδείξεις μόνο χρονολογικές
Κι οι επίγονοι επιλήσμονες σαν πάντα

Μη βάζετε πια σημάδια σε λέξεις
Σε σπίτια ερειπωμένα ή σε τραγούδια
παλιά
Πάντα θα βρίσκετε το δρόμο σας
Και πάντα θα τον χάνετε
Αναζητώντας κάθε τόσο καινούργιους
θεούς

Από τη συλλογή Περίοδος χάριτος και
άλλα ποιήματα (1992)

Κάστρο Πλαταμώνα, χειμώνας 1964-1965

Σε όλη του τη ζωή ο Κύρου προσπάθησε να κατανοήσει και να ερμηνεύσει του κόσμο μέσα από τη
γραφή και τη φωτογραφία και να υπηρετήσει με συνέπεια τα πολιτικά και κοινωνικά πιστεύω του.
Με το λόγο και τις πράξεις του αντιστάθηκε και πάλεψε για ένα πιο δίκαιο κόσμο αλλά τόλμησε
συνάμα να καταγράψει την ήττα των συλλογικών οραμάτων.



ΚΡΑΥΓΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Μιλώ με σπασμένη φωνή δεν εκλιπαρώ
Τον οίκτο σας μέσα μου μιλούν χιλιάδες στόματα

Που κάποτε φώναζαν οργισμένα στον ήλιο
Μια γενιά που έψελνε τα δικαιώματά της

Κουνώντας λάβαρα πανηγυριού σειώντας σπαθιά
Γράφοντας στίχους εξαίσιους μιας πρώτης νεότητας

………………………………………………..
Μικρά παιδιά που αφέθηκαν στο έλεος τ’ ουρανού

Η γενιά μου ήταν μια αστραπή που πνίγηκε
Η βροντή της η γενιά μου καταδιώχτηκε

……………………………………………………………
Τώρα τα καταλάβαμε όλα καταλάβαμε

Τη δύναμή μας και για τούτο μιλώ
Με σπασμένη φωνή που κλαίει
Κάθε φορά στη θύμησή τους.

Aπό τη συλλογή Κραυγές της νύχτας



“Πάντα θα βρίσκετε το δρόμο σας
Και πάντα θα τον χάνετε

Αναζητώντας κάθε τόσο καινούργιους θεούς”

• Πως αντιλαμβάνεσαι τους συγκεκριμένους στίχους του Κλείτου Κύρου;



Το εκπαιδευτικό έντυπο πραγματοποιήθηκε στα
πλαίσια της έκθεσης:

Κλείτος Κύρου, Ψήγματα Μνήμης, Φωτογραφίες
1936-2000
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