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Νησίδες 5

«...πάνυ τοι πλουτοῦντες οὔτω δή, οὐκ οἶδ' ὁπότερον ἐρῶ, εἴθ' 
ἑκόντες εἴτ' ἄκοντες, ὅμως δ' οὖν τὰ σφέτερα αὐτῶν καὶ τὴν 
οὐσίαν ἐμοὶ δοκεῖν ἠγνοήκασι, καὶ τὰ οἴκοι πατρῷα τόσα και 
τόσα κατορύξαντες και προέμενοι, πενίαν ἑαυτοὶς χειροποίητον 
κατεστήσαντο, οὐδ' ἐξὸν ἐπὶ πλεῖστον ἀμέλει τρυφᾶν καὶ δὴ 
σεμνῶς, οὐ προὐνόησαν οὔθ' εἵλοντο, ἀλλ' ἐπ' ἐλαχίστων καὶ 
φαῦλοι φαύλων τὸ ζῆν ὀλιγώσαντες, ἀσελγαίνουσιν˙»

Θεόδωρος Μετοχίτης (1270-1332), Ηθικός ή περί Παιδείας
εκδ. Κανάκη (2002) σελ. 17 

«...ἐνῶ ἔχουν τόσα πλούτη, εἴτε ἑκούσια εἴτε ἀκούσια, δὲν ξέρω 
τί νὰ πῶ, ἀγνoοῦν τελείως αὐτὰ ποὺ τοὺς ἀνήκουν, καθὼς καὶ 
τὴν ἀξία τῆς περιουσίας τους. Ἔθαψαν βαθειὰ μέσα στὴ γῆ 
τὸν πατρικό τους πλοῦτο, ποὺ εἶναι τόσο μεγάλος καί, ἀφοῦ 
τὸν ἐγκατέλειψαν ἐκεῖ, καταδίκασαν τὸν ἑαυτό τους σὲ μία 
φτώχεια, ποὺ οἱ ἴδιοι προκάλεσαν. Ἐνῶ ἔχουν τὴν δυνατότητα 
νὰ τὰ ἀπολαμβάνουν γιὰ πολὺ χρόνο, καὶ μάλιστα μὲ τρόπο 
ἀξιοπρεπῆ, δὲν φρόντισαν γιὰ κάτι τέτοιο οὔτε ἐπέλεξαν μιὰ 
τέτοια ζωή, ἀλλὰ ἀφοῦ περιόρισαν τὴ ζωή τους σὲ ἐλάχιστα 
πράγματα, καὶ μάλιστα στὰ πλέον εὐτελῆ, σὰν εὐτελεῖς ποὺ 
εἶναι, φέρονται μὲ τὸν πιὸ ἀπεχθῆ τρόπο».

Μετάφραση: Ι. Πολέμης 
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Πέτρος  Πολυμένης

Τρία ποιήματα

ΠΕΛΑΓΟΣ

Νησίδες διάσπαρτες, καθεμιά με τη δίψα της.
Ανάμεσά τους θάλασσα και κραυγές 
η ψίχα μας.

Ώρες ώρες η μεταξύ τους απόσταση μιαν απλωτή
κι ο κόσμος ένα. 
Άλλοτε ναυλώνεις κάτι πλεούμενα
να τις δέσεις με αφήγηση αρμονική
ώσπου σπάνε σε κύματα
ή βουλιάζουν σε ύφαλους αιφνίδιους.
Οι νησίδες, βέβαια, συνεχίζουν 
την αυτόνομη ζωή τους.

Ρούμι
εν πλω
αμπάρι
φυλαχτό.

Για θαλασσινούς, μόνο για θαλασσινούς οι νησίδες.
Οι της ενδοχώρας τα ’χουν όλα σε μια δρασκελιά
ένα δρόμο χαράζουν όλο κι όλο.
Τι μονοκόμματη ευκολία για κάποιους ανθρώπους…
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Νησίδες 5 | Π Ο Ι Η Σ Η

ΘΕΡΜΑΙ ΠΗΓΑΙ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟΥ 

Υπόγειο ρήγμα είμαστε. 
Από τέφρα ύδατα αναβλύζουν
επιθυμίες ιαματικές
στα βάθη της ακινησίας κοχλάζει το θείο.

Σχεδόν καθημερινά, για λίγες ώρες
κλεινόμαστε σε δωμάτιο θερμών λουτρών.
Μαρμάρινες κρήνες, υδρατμοί
υπό τον ήχο του νερού
χαμηλός φωτισμός εναλλασσόμενος
ανοίγματα με βιτρό. 
Όλα τα χρώματα δένουν.

Ξενοδοχείο
διημέρευση
δωμάτιο 302. 
Ακόμα.

Θερμοκρασία αμείωτη.
Γαλάζια πλακάκια ολόγυρα λειώνουν
χύνονται οι τοίχοι στην πισίνα.
Ήχος μόνος αυτός της υπερχείλισης.
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ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ 

Υφάσματα, κουρτίνες, λογιών λογιών κουμπιά
κοντά στην Αιόλου, σε πάροδο αθέατη. 
Μαύρο φόρεμα λινό, ελβιέλα κατακόκκινη.
Η συνύπαρξη καλλιτεχνική. 
Σκηνογράφος; Α!… Ετοιμάζεις κάτι;
Την κυρά της θάλασσας… Ίψεν. Απίθανο!…
Αν και μοιάζεις από Pulp Fiction βγαλμένη… 
Βούτηξα κάποτε κι εγώ σε θίασο ερασιτεχνικό. 
Ο μικρός ο Έγιολφ στη θάλασσα χαμένος.
Εδώ; Α τίποτα, ένα κουμπί χαμένο όλο κι όλο.
Πάντα κάτι μένει ανοιχτό.

Μια πάπια το έσκασε
από τον Εθνικό Κήπο. Γλυστράει αμέριμνη 
στη λίμνη μας. Αργό,
λάγνο το κολύμπι της. 
Η δημοτική αστυνομία εκτάκτως
τρέχει να τη μαζέψει.
Πώς ξεγλυστρά η αφιλότιμη. 
Μ’ ένα γαργαλητό τους παιδεύει ολημερίς.
Αυτή η πόλη, ένα παιχνίδι αμείωτο. 

Ώσπου ανοίγει της ζωής η αυλαία.
Όλα μεγεθύνονται.
Τα φώτα της ράμπας στο κέντρο 
ακούγεται το θρόισμα της κάθε κίνησης.
Σε γνωριμία θνησιγενή 
ξεκουμπώθηκαν οι παύσεις
ντύθηκαν σιγά σιγά με λέξεις
καίριες και λιγοστές.
Συναντήθηκαν από χιλιόμετρα μακριά
τώρα σε απόσταση μιας νύχτας. 
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Νησίδες 5 | Π Ο Ι Η Σ Η

Πάνος  Δρακόπουλος

10+1 βότσαλα

1

Τον άγγελο δεν τον είδαμε
παρά μόνο

όταν παράτησε χάμω 
τα φτερά του.

2

Έχεις πιάσει ποτέ με την παλάμη σου
όνειρο που δε δαγκώνει;

3

Είναι ν’ απορείς
με το κουράγιο
και την αχρωματοψία της.
― Η σκιά σου!
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4

Και μιάν παλλόμενη χορδή
αρκεί

για να ξεμυτίσει 
από τον λαβύρινθο 

το Θαύμα!

5

Ποιος επιθυμεί
να φορτωθεί

ένα φόνο
πέρα από τη Λήθη;

6

Σάρξ εκ της σαρκός μας
το Άγνωστο.
Σαν το κεράκι που σταλάζει πάνω μας 
τον χρόνο!

7

Κι απ’ όλους τους εθισμούς
βρήκες να διαλέξεις πρώτη

την ελπίδα;

Nesides_5 - 14.indd   8Nesides_5 - 14.indd   8 16/12/2010   8:45:28 πμ16/12/2010   8:45:28 πμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



9

Νησίδες 5 | Π Ο Ι Η Σ Η

 

8

Τα νύχια του μπήγει
στην άμμο 
το φως
και την αλέθει!

 

9

Το 'χουν κι αυτό οι λέξεις.
Ακόμη κι όταν πενθούν,

χορεύουν!

10

Είναι φορές
που κι ο ίδιος ο Χάρος
κοιτάζοντας κατάχαμα
τη σοδειά του

σαστίζει...

10+1

Κι αν διψούν τα χείλη
πνίξου
στη Ζωή!
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Κατερ ί να Παζούρου

Ψυχές

1

Σείει και λικνίζει
και κάνει να χορεύουν
με κινήσεις μικρές, κοφτές
γρηγορότατες
ο άνεμος
μικρά λουλούδια
μωβ ανοιχτόχρωμο
φυτρωμένα
στον πέτρινο φράχτη.
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Νησίδες 5 | Π Ο Ι Η Σ Η

2 — ΘΗΣΕΙΟ

Όταν ακούσεις την πνοή
κλείσε το στόμα και τα μάτια
ν' αφουγκραστείς
στις φλέβες και στα δάχτυλα
τον ήχο της σιωπής
τη μουσική των άστρων
της πεταλούδας το άγγιγμα
που ήρθε κι έζησε
μαζί και πάνω σου
ολίγες ώρες φωτεινές
στην ηδύτητα θαυμάσιες
στη χαρά απρόσμενες
κίτρινο θερμό
ήλιος και χαμόγελα
κι άνθρωποι αγαπημένοι
μεσ' στους νερατζανθούς
να κάθονται
πλήρεις κι ευτυχείς.

3

Διαγωνίως
και καθέτως
ώχρα χρυσή
στις άκρες
χονδροκόκκινο
να ίπταται το ζεύγος
να ερωτοτροπεί
ελευθέρως
στον άνεμο.
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Φώτης  Θαλασσ ι νό ς

Επιθανάτια ιστορία

Μνήμη Κ. Βραχνά

Στα πρόσωπά τους ήτανε στρωμένη η αναμονή. Η κόρη με 
τον σύζυγο και με τη μάνα της μαζί. Δύο γυναίκες κάθο-
νταν και πρόσεχαν τον άρρωστο τον άντρα. Άκουγαν την 

αργόσυρτη και ηχηρή ανάσα του μέσα στη μάσκα οξυγόνου. Τον 
κοίταζαν στα μάτια που ‘χαν πάρει ένα κατήφορο και έμοιαζε 
μ’ ανήφορο της σκέψης του προς το «τέτελεσταί» του. Απάντε-
χαν το θαύμα οι γυναίκες. Εδώ μες στο σαλόνι του σπιτιού είχε 
η ελπίδα αξεδιάλυτα μπλεχτεί με προσευχές για θαύμα ή για 
λύτρωση με έξοδο θανάτου. Δεν ήξεραν τι ακριβώς να ελπίσουν. 
Ήτανε η γριά μητέρα εκατό χρονών και είχαν δει τα μάτια της 
τόσες χαρές και τόσες λύπες όσες να μην ελπίζει πια παρά σε 
κάποιο έλεος για το μαράζι της ζωής. Δεν ήξερε κι αν πίστευε 
ετούτη η γιαγιά. Η Ραλινά με τ’ όνομα. Η κόρη είχε τ’ όνο-
μά της Αλαβάστρινη κι ο άντρας Κωνσταντής. Η Αλαβάστρινη 
καθόταν σκεπτική και παραμίλαγε σαν να θρηνολογούσε τη 
ζωή της. Την αστεφάνωτη αφοσίωση την αδικαίωτη θυσία του 
εαυτού της στο πλευρό του Κωνσταντή. Καημένη Αλαβάστρινη 
μετά θα πάρεις τα στεφάνια. Το ξέρεις τώρα που πενθείς παίρ-
νεις παρηγοριά. Και ντήλι ντήλι ντήλι που έφεγγε και έκλαιγαν 
οι κόρες για τον Κωνσταντή. Ήτανε άρρωστος πολύ. Για χρόνια 
έκανε οικοδομές. Και χάλασαν οι πνεύμονές του σ’ ένα σημείο 
τους που 'τανε σημασίας ζωτικής. Γεμίσανε με κονιορτό από 
υλικά της δόμησης των τσιμεντένιων μας κελιών. 

Καθόνταν στο σαλόνι τους το απόβραδο εκείνο οι τρεις μονα-
χικοί. Η Ραλινά η μάνα και η κόρη Αλαβάστρινη παραμιλούσαν 
καθεμιά τους καημούς της. Ο Κωνσταντής καθότανε ακίνητος 
με τα δυο πόδια του σε θέση σταυροπόδι. Ανέσαινε βαθιά σαν 
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Νησίδες 5 | Π Ε Ζ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

να ρουφούσε θάνατο ή σαν να προσδοκούσε κάποτε το θαύμα. 
Θαύμα που δεν μπορούσες να εικάσεις θάνατος λυτρωτικός θα 
ήτανε ή μία δεύτερη ζωή και ευκαιρία στην υγεία. Κάποια στιγ-
μή ο Κωνσταντής ζήτησε να του φέρει η γυναίκα του τα χάπια 
του. Έπρεπε να ηρεμήσει για να κοιμηθεί. Τα χέρια του σαν δυο 
πουλιά μακρόλαιμα ελίσσονταν. Έδιωχναν την αχλύ που μέσα 
της πνεύματα των νεκρών του προπατόρων καλούσανε να μπει 
μαζί τους στο υπερβατικό αιώνιο ταξίδι τους. Και μίλαγε ο γέ-
ροντας. Ψιθύριζε των πεθαμένων του ονόματα. Η Αλαβάστρινη 
προσπάθησε μαζί του να μιλήσει. Του έδωσε τα φάρμακα και 
έμεινε εκεί κοντά μαζί με τη μητέρα της να βλέπει τις προσπά-
θειες του Κωνσταντή να κοιμηθεί να ναυαγούν στα ταραχώδη 
οράματα. Άλλη μια νύχτα δύσκολη θα ήταν. Η Αλαβάστρινη θ’ 
απόκαμνε να ξενυχτήσει στο πλευρό του ασθενούς αντρός της. 
Όταν κι εκείνος σφάλιζε τα μάτια του τότε μονάχα πήγαινε στο 
παλαιό κοινό δωμάτιο τους για να κοιμηθεί. Το εωθινό το φως 
στο σπίτι απλωνόταν όταν τα μάτια τους γλυκά τα ελεούσε ο 
ύπνος τελικά για να τα ξεκουράσει. 

Η Ραλινά το βράδυ εκείνο πρόσεξε κάτι που την οδήγησε να 
σηκωθεί απ’ την παρέα. Να φύγει πίσω απ’ το οπτικό ερέθισμα. 
Πίσω απ’ αυτό που είδε. Είχαν αφήσει ανοιχτή την πόρτα του 
σπιτιού. Έκανε κρύο έξω και δεν το υπολόγιζαν καθόλου οι 
τρεις άνθρωποι. Απάγκιαζαν στο κάψιμο της θλίψης. Όταν το 
ψύχος έμπαινε στα σώματα ήταν για να διαρρήξει τους ιστούς. 
Ν’ αναταράξει αργότερα και πιο μετά να εξαγνίσει το υλικό 
κάθε πνευματοφόρου σάρκινου διαύλου. Από την πόρτα τού-
τη εδώ την ανοιχτή ορθάνοιχτη είδε η Ραλινά χορό να στήνει 
στο απέναντι περβόλι του λεγόμενου Σπυρέλου μια λάμψη μι-
κροσκοπική στο σχήμα των αστέρων. Κινιόταν εκεί μέσα τόσο 
σβέλτα όσο η κίνηση να μοιάζει με πλανευτικό χορό σε κάποιο 
ξεχασμένο μαγικό σκοπό. Αχνόφεγγε υπέφωσκε τρεμόσβηνε 
δυνάμωνε η λάμψη. Σαν το παλμό μια πύρινης φανταστικής 
καρδιάς. Η Ραλινά πτοήθηκε στο πένθος της κι αψήφησε τον 
καημό για να δοθεί ολόψυχα σε τούτη την παράξενη τη λαμπε-
ρή κατάνυξη. Σηκώθηκε υπνωτισμένη και περπάτησε προς τα 
εκεί που έδειχνε να βρίσκεται η λάμψη. Είπε στους άλλους ότι 
πήγαινε μια βόλτα προς την κόρη της την άλλη. Θα πήγαινε 
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στην κόρη της την Αγαθή να της διηγηθεί και να ξεκουραστεί 
και το μυαλό της. Είχε την λάμψη αφήσει εκεί που εμφανίστη-
κε. Χανόταν και φαινότανε στα δέντρα με τα κλαίοντα κλαδιά. 
Η ζωηρή η λάμψη είχε θαρρείς το πέταγμα κολίμπρι ή την 
σβελτάδα μέλισσας την ώρα που κινείται απ’ το 'να άνθος στ’ 
άλλο. Ήταν η λάμψη αυτή για τη γιαγιά τη Ραλινά ο δρόμος 
της φυγής από τα κουρασμένα χρόνια. Την ακολούθησε μέσα 
στο περιβόλι του Σπυρέλου. Ύστερα έτρεξε ξοπίσω της στους 
δρόμους. Μέχρι που χάθηκε η λάμψη τελικά. Λες και η λάμψη 
ήθελε να λείπει η μαμά η Ραλινά από το σπίτι. Λες κ’ ήτανε 
η λάμψη ευφυής και σχέδιο ετοίμαζε. Χάθηκε η μπάμπω στα 
στενά που οδηγούσανε στης Αγαθής το σπίτι. Το βράδυ εκείνο 
εκεί πέρα θα κοιμόταν. 

Και έμεινε η νύφη και ο άντρας και ντήλι ντήλι ντήλι που 
αχνόφεγγε και έκλαιγε τον σύζυγο η γυναίκα. Κι αν έκλαιγε 
άλλα πράγματα ήταν που σαν ζωή μοναδική έζησαν τις χα-
μένες δυο ζωές τους. Αυτό ήταν η αφορμή του σπαραγμού. 
Η αμετάκλητα χαμένη ευκαιρία για να δει τις ομορφιές που 
απλόχερα χαρίζει στους ανθρώπους ο Θεός. Η Αλαβάστρινη τον 
Κωνσταντή τον μάλαζε στο στήθος όλη νύχτα. Τον άκουγε στις 
διαυγείς εκλάμψεις του και στα παραληρήματα της επαφής του 
με τις υπερβατικές εικόνες του θανάτου. Του έδινε κουράγιο 
πριν χαθεί η ίδια σε λημέρια του θανάτου. Ήταν αυτή πιο 
δυνατή και ρούφαγε τον πόνο του αντρός της. Είχε πια γίνει 
αρωγός της τεχνητής ζωής του γέροντά της. Του άλλαζε τις 
μάσκες οξυγόνου. Τον πήγαινε στο μπάνιο. Τον έλουζε με τα 
ζεστά νερά. Το σώμα του τ’ αλύτρωτο του έπλυνε. Κοιμόταν με 
το φως το εωθινό όταν η αγωνία του συζύγου κόπαζε ή άλλο 
πια δεν άντεχε να κουβαλάει τ’ άχθος της αρρώστιας. Εκείνη τη 
νυχτιά συνέβη κάτι διαφορετικό. Πήρε το ηρεμιστικό το χάπι 
της βραδιάς και κάθισε κοντά στον ασθενή της. Οι υπνωτιστι-
κές του ιδιότητες στην εσωτερική της ταραχή δεν έφερναν τον 
ύπνο. Μονάχα λίγη χαύνωση σαν αίσθηση παράξενη στον ουρα-
νίσκο πάνω. Τόσο ακριβώς το χάπι λειτουργούσε όσο να μείνει 
όρθια κι αυτή η Αλαβάστρινη στο σφυροκόπημα του πόνου. Να 
μείνει ζωντανή και ξύπνια δυνατή σαν την θεραπαινίδα που 
φροντίζει τον σημαντικό μα και γλυκό αφέντη. 
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Τη νύχτα όμως εκείνη όλες οι μέριμνες ταχύτατα φροντί-
στηκαν. Οι φόβοι αποσύρθηκαν σε μια πρωτοφανή γαλήνη σαν 
σφάλισε τα μάτια του ο Κωνσταντής για ύπνο. Το παραλήρημά 
του κατέληξε στο τέλος του με λέξεις που σχημάτιζαν όπως 
και κάθε βράδυ την πρόσκληση στον θάνατο. Τα χέρια του 
σηκώθηκαν παράλληλα στο έδαφος και έμειναν εκεί σαν για να 
περιμένουν επισκέπτη να τα πιάσει. Η Αλαβάστρινη έμεινε για 
δυο ώρες ακόμη στο πλευρό του και μέχρι να πειστεί στο θαύ-
μα πως ο άντρας της ταξίδευε στου ύπνου τα αλώνια. Έπειτα 
βεβαιώθηκε πώς μάλλον ήτανε νυχτιά και για τους δυο τους 
σπάνια. Ένιωσε τα δικά της βλέφαρα βαριά και ο σκαρδαμυγ-
μός έμοιαζε πια με βύθισμα στα σχήματα και χρώματα που 
φτιάχνουνε δυο μάτια όταν κλείνουνε. Σηκώθηκε στα πόδια 
της που τρέκλιζαν. Είδε τον Κωνσταντή σε στάση ύπνου του 
βαθύ. Είχε το σώμα του αφήσει η ψυχή μα έμενε ακόμη ενωμέ-
νη με αυτό. Θα ήταν η απέκδυση της σάρκας θεαματική. Είχε 
η ψυχή εκείνη την εμφάνιση του αστεριού που απομάκρυνε 
τη Ραλινά και σκηνοθέτησε με τις ακτίνες που εξακόντιζε στο 
σπίτι τον ύπνο των συντρόφων. Χάθηκε η Αλαβάστρινη στου 
γάμου το κρεβάτι τους. 

Ο Κωνσταντής ξύπνησε ξαφνικά. Σαν από έλλειψη συγχρο-
νισμού με το μηχάνημα αναπνοής που είχε για να ζει. Τα μά-
τια του γρυλλώσανε στις δακρυσμένες κόγχες. Είχαν στεγνώσει 
τόσα δάκρυα εκεί όσα να σχηματίζουν στρώμα νέου δέρμα-
τος γυαλιστερού μπροστά στο φόντο θλίψης που σχημάτιζε το 
βλέμμα. Μέσα στις κόρες εμφανίστηκε αντικατοπτρισμός της 
λάμψης της μετέωρης και η καρδιά παλλότανε όπως η λάμψη 
πριν στο περιβόλι του Σπυρέλου και τώρα στο δωμάτιο που 
ήτανε ο Κωνσταντής. Υπήρχε σχέση άδηλη ακόμη ανάμεσα σ’ 
εκείνο των ματιών το αγγελόκρουσμα και στους αναπαλμούς 
του φτερωτού φωτός. Για λίγο έμεινε μετέωρη και απλανής η 
λάμψη στο ύψος των ματιών και πιο ψηλά ακόμη σ’ οξεία κλί-
ση που ανοιγότανε με οριζόντια και νοητή γραμμή παράλληλη 
στο έδαφος να διαπερνά τα μάτια και με την τέμνουσα ευθεία 
που περνούσε απ’ την άβυσσο της κόρης 45 μοίρες πάνω απ’ 
την πρώτη οριζόντια ευθεία. Στο ύψος τούτο και πολύ κοντά 
στον Κωνσταντή σταμάτησε η λάμψη να κινείται. Και τότε 
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στάλαξε στο φυρωμένο του μυαλό η λάμψη την ξεκάθαρη την 
φύση της. Ήτανε η ψυχή του και τον ήθελε να την ελευθερώσει 
απ’ το σώμα το νεκρό. Μέσα της έβλεπε ο Κωνσταντής υπόσχε-
ση ανάμνηση νοσταλγική του περασμένου βίου του. Έβλεπε 
την εικόνα του της κραταιάς του ύπαρξης να βρίσκεται μέσα 
στο δάσος και να κυνηγά τις πέρδικες και τους λαγούς. Ήτανε 
οπλισμένος και τα πόδια του λυγίζανε σαν δυνατού γατόπαρ-
δου που τρέχει και πηδάει και ελίσσεται πίσω από θελκτικές 
γαζέλες. Θέλησε να βρεθεί μέσα σ’ αυτό το δάσος αναμνήσεων ο 
Κωνσταντής. Λες και απέκτησε ξανά την δύναμή του την πα-
λιά σηκώθηκε αληθινά και έβγαλε τα σωληνάκια που αιχμάλω-
το τον είχανε. Περπάτησε προς την κατεύθυνση της λάμψης. Η 
λάμψη πέταξε πιο έξω στην αυλή του όμορφου παλιού σπιτιού. 
Ο Κωνσταντής περπάτησε σε άθλια κατάσταση αλλά δυναμω-
μένος απ’ τις εικόνες που εναλλάσσονταν μέσα στη λαμπερή 
ψυχή του. Τέντωσε και τα χέρια του για να μπορέσει να βρεθεί 
μέσα στο νοερό το μονοπάτι των παλιών του κυνηγιών. Κι όσο 
πλησίαζε τη λάμψη της ψυχής τόσο αυτή πιο σβέλτα έφευγε 
μακριά του. Ήθελε η ψυχή του να στραγγίξει εντελώς κάθε 
ικμάδα της ζωής που υπήρχε μες στο σώμα. Να ελευθερωθεί. 
Κάποια στιγμή βγήκαν στο δρόμο. Ο ασθενής σαν μαριονέτα 
που κινούσαν οι χρυσές κλωστές που τέντωναν επάνω στην 
ψυχή του περπάταγε στο σκοτεινό δρόμο της γειτονιάς του. 
Όταν ο Κωνσταντής κατάφερε να γίνει η ψυχή του σπάσανε οι 
κλωστές και το βασανισμένο σώμα του στο δρόμο παραδόθηκε 
άψυχο λυτρωμένο. Το πτώμα του το βρήκε το πρωί μία γυναί-
κα που ξυπνούσε πιο νωρίς να πάει στη δουλειά της. Κανείς δεν 
ήξερε να πει πώς βρήκε δύναμη ο άρρωστος να επαναλάβει την 
οικεία διαδρομή για ύστατη φορά. Κάποιοι δεν ήξεραν ακόμη 
περισσότερο να πουν πώς βρέθηκε ο άνθρωπος στο δρόμο που 
τον βρήκαν. Μονάχα ένας ξεχασμένος συγγενής έκανε λόγο για 
νεράιδες κι αγγέλους π’ ορθώσανε με κάλεσμά τους ενθαρρυντι-
κό το σώμα το ασθενικό και το καθηλωμένο. Σκέψεις ουρανο-
δρόμου νου που όμως δεν απείχαν και πολύ απ’ την αλήθεια. 
Η σύζυγος του Κωνσταντή η Αλαβάστρινη το σώμα της το 
έκανε σαν μνήμα κι έβαλε τις καλές ταφόπλακες πλεγμένες με 
αλάβαστρο για να φυλάνε πάντοτε τις αναμνήσεις της κοινής 
τους της ζωής. 
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Η Μαρία Πάσσαρο γεννήθηκε στη Ρόδο. Ολοκλήρωσε τη 
σχολή Βακαλό το 1996. Ασχολείται ερασιτεχνικά με το θέα-
τρο. Συμμετείχε σε σειρά σεμιναρίων και εργαστηρίων στον 
τομέα της υποκριτικής και της φωτογραφίας. Είναι μέλος 
του Φωτογραφικού κύκλου με δάσκαλο τον Πλάτωνα Ριβέλ-
λη. Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο ανήκει στη Φωτογραφική 
Ομάδα PhotoOrion με επικεφαλής τη Νίκη Σπάρταλη.
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Άννα Β. Σωτηράκη

Η παραβολή μιας αγαθής γυναίκας
(Ελεγεία σε μορφή διηγήματος)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εκνευρίζομαι κάθε φορά που, μιλώντας στα Ρωσικά, πρέπει 
να αυτοπροσδιοριστώ. Στη ρωσική γλώσσα δεν υπάρχουν, 
ξέρετε, τα βοηθητικά ρήματα “είμαι”, “έχω” ως ιδιαίτερες 

λέξεις, όπως υπάρχουν σ' όλες τις γλώσσες του κόσμου. Στη 
θέση του “είμαι” βάζουν μια παύλα που σημαίνει κενό. Στη 
θέση του “έχω” μετατρέπουν τον κτήτορα – υποκείμενο σε το-
πικό προσδιορισμό και το αντικείμενο – κτήμα σε υποκείμενο. 

Για παράδειγμα: Εγώ είμαι καλή... Я – добрая. 
Εγώ έχω σπίτι... у меня – дом. 
Επιγραμματικά, έχουμε πλήρη υπονόμευση κάθε απόπειρας 

προβολής του εγώ και της ατομικής ιδιοκτησίας. Ίσως θα 'πρε-
πε κάποιοι κοινωνιολόγοι – γλωσσολόγοι ν' ασχοληθούν με το 
φαινόμενο αυτό.

ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ: Α) Η οικογένειά της
Ξέρω μια απλή ιστορία που θα σας την πω για να σας προκα-

λέσω να σκεφτείτε πώς μπορεί να συσχετιστούν οι ελλειπτικές 
ρωσικές προτάσεις με την καθημερινή ζωή μας.

Ήταν κάποτε μια πάρα πολύ καλή γυναίκα. Ας την πούμε, 
συμβολικά, Ταβιθά¹.

Δεν έλεγε ποτέ της “εγώ είμαι έτσι, εγώ είμαι αλλιώς, εγώ 
είμαι κάποια”.

Δεν έλεγε ποτέ της “εγώ έχω αυτό, εγώ έχω το άλλο”. Π.χ. 
το σπίτι που αγόρασαν μαζί με το σύζυγό της, με κοινό δάνειο, 
ήταν γραμμένο στο όνομα εκείνου.
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Δούλευε το πρωί σε δημόσια υπηρεσία, και τα απογεύματα 
στο σπίτι της εξυπηρετούσε όποιους δεν προλάβαινε το πρωί. 
Όλοι την ήξεραν, όλοι την αγαπούσαν. Για το άτομό της είχε 
χαμηλή αυτοεκτίμηση. Δεν του χαλάλιζε ούτε ένα καινούριο 
ζευγάρι παντόφλες. Της αρκούσαν τα αποφόρια των άλλων, 
αρκεί να εξοικονομούσε λεφτά για να καλύπτει όσο πιο πολλές 
ανάγκες μπορούσε των παιδιών της. Γι' αυτά καμάρωνε. Για το 
ήθος και τα αριστεία τους στα σχολειά, στα πανεπιστήμια και 
αργότερα στη ζωή. Κλασική περίπτωση!

Ο σύζυγος: Ας τον πούμε συμβολικά, Λεβιάθαν².
Κλασική περίπτωση Έλληνα συζύγου του '60, κι εκείνος. 

Στα μέσα του: καλός, πονόψυχος, φιλάνθρωπος, σοβαρός οικο-
γενειάρχης, εργατικός. Στα έξω του:

Αψύς, δύστροπος, απαιτητικός. Ο αρχηγός, ο αφέντης του 
σπιτιού. Το κράτος μέσα στο σπίτι. Φρεσκοσιδερωμένο, κάθε 
πρωί, το πουκάμισο και το φαί έτοιμο στο πιάτο στις μιάμιση 
η ώρα το μεσημέρι κι ας πηγαινοέρχονταν μαζί από τη δουλειά 
κάθε μέρα. Ουαί τοις ηττημένοις, αν κάτι στράβωνε. Τότε του 
΄βγαιναν όλα τα φυλετικά του αρχέτυπα συμπεριφοράς με τα 
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οποία τον προίκισε η χωριάτικη καταγωγή του από ένα μεγαλο-
χώρι του νησιού του οποίου οι ιθαγενείς ανέκαθεν επαίρονταν 
για την αντροσύνη τους που την μετρούσαν με το μήκος του 
μύστακα, με το περιεχόμενο της βράκας-παντελονιού τους και 
με το βαθμό υποταγής του υποτακτικού τους, δηλαδή της γυ-
ναίκας τους.

Η χρόνια αυταπάρνηση, όμως, έφερε στην Ταβιθά πολύ άγ-
χος και πολλά κιλά. Οι καλοί άνθρωποι είναι χοντροί, λένε. Μια 
μέρα έπεσε κι έπεσε πολύ βαριά. Εμφράγματα, εγκεφαλικά κι 
όλες οι επιπλοκές. Επιληψίες, λοιμώξεις, ανακοπές, κατακλύ-
σεις, κατάγματα. Τόμος ολόκληρος με ιατρικά συμβάντα στον 
ίδιο ασθενή, να τα μελετούν οι φοιτητές της ιατρικής και να 
καταρτίζονται άριστα. Το χειρότερο απ' όλα: είχε νεκρωθεί το 
κέντρο λόγου του εγκεφάλου και δεν μιλούσε, μόνο καταλάβαι-
νε τα πάντα.

Και τότε πήρε την εκδίκησή της από τον Λεβιάθαν. Τον ήθε-
λε δίπλα της, νύχτα-μέρα, άγρυπνο, να την περιποιείται μόνο 
αυτός και να της κρατά το χέρι. Πέντε χρόνια κράτησε έτσι, 
χάρη στην αγόγγυστη φροντίδα του Λεβιάθαν. Πέντε χρόνια 
σταυρωνόταν η Ταβιθά πληρώνοντας για τις αμαρτίες όλου του 
Ελληνικού λαού και του Ρωσικού μαζί, φαίνεται.

ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ: Β) Η οικογένειά του
Ο Λεβιάθαν απομονώθηκε περίλυπος στις θαλασσινές σπη-

λιές της μοναξιάς του. Εξέτισε την τριετή ποινή του πένθους 
στην οποία αυτοκαταδικάστηκε με τόση αυστηρότητα που τρο-
μάξαμε, οι γύρω του, μην έχουμε και δεύτερο γύρο επεισοδίων.

Ώσπου μια μέρα, γυναικεία μπουγάδα που κρέμονταν στα 
σκοινά της αυλής γέμισε τον αέρα με μυρωδιά αποσκληρυντι-
κού. Γυναικείο χέρι έσυρε την ολόσκονη ξύλινη μπαλκονόπορτα 
να μπει ο ήλιος να φωτίσει το μουχλιασμένο δωμάτιο μέχρι το 
σημείο που στεκόταν, άλλοτε, το αναπηρικό κρεβάτι. Ο πρώην 
Λεβιάθαν, ανασκουμπωμένος, ζωσμένος τη μουσαμαδένια πο-
διά , πλύνει τα πιάτα στην κουζίνα, μαγειρεύει, στρώνει τραπέζι 
και περιμένει να πάει τρείς η ώρα για να γυρίσει απ΄ τη δουλειά 
της η φιλοξενούμενή του Γκαλίνα, η Ρωσίδα που φρόντιζε πα-
λιά την άρρωστη, για να φάνε μαζί.
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Ποια κοσμογονία γέννησε άραγε τούτο το φεμινιστικό υβρί-
διο της γεροντικής ηλικίας; Μάλλον το καταλυτικό γονίδιο της 
μοναξιάς διασταυρώθηκε με το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. 
Όπως και να ΄χει το πράγμα ο ίδιος δείχνει ευτυχής.

Το ίδιο και οι πέριξ του που αποσόβησαν, προς το παρόν, 
τον κίνδυνο δεύτερου γύρου επεισοδίων.

Το αστεράκι σου το βλέπω, Ταβιθά, να τσιτσιρίζει από χαρά, 
εκεί ψηλά, όπως τα αστράκια που κρατούσαμε στα χέρια μας, 
μικρά παιδιά, το βράδυ της Ανάστασης, πολύ πριν έρθουν τα 
βαρελότα και μας χαλάσουν την ηρεμία μας. Είσαι και εσύ 
ευτυχισμένη που είναι όλοι καλά. Μια ζωή ήσουν καλή μέχρι 
βλακείας. Θ' άλλαζες μετά θάνατον; Ποτέ σου δεν πίστεψες ότι 
είσαι μοναδική κι αναντικατάστατη. Γιατί αν ήταν αλλιώς θα 
υποχρέωνες τον απόστολο Πέτρο να σε στείλει άρον-άρον πίσω 
στη γη σου.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Δυο χρόνια μετά το θάνατο της γιαγιάς, γεννήθηκε η μι-

κρούλα Ειρήνη. Την ιδία ακριβώς ημερομηνία, 1 Φεβρουαρίου. 
Η ζωή συνεχίζεται χωρίς παύλες, χωρίς κενά.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. ΤΑΒΙΘΑ: Αγία της ορθόδοξης εκκλησιάς. Έζησε στην Ιόππη. Ήταν ιδιαί-

τερα φιλάνθρωπη, αλλά αρρώστησε ξαφνικά και πέθανε. Όμως οι παρακλήσεις 
των ανθρώπων που ευεργέτησε υποχρέωσαν τον απόστολο Πέτρο να την ανα-
στήσει. (Πράξεις, θ, 36-40)

2. ΛΕΒΙΑΘΑΝ: α) Βιβλικό θαλάσσιο τέρας, αναφέρεται στην Παλαιά Δια-
θήκη. β) “Λεβιάθαν ή η φύση, η μορφή και η εξουσία μιας εκκλησιαστικής και 
κοσμικής πολιτείας” Φιλοσοφικό έργο του Άγγλου φιλοσόφου και πρωτοπό-
ρου της Ωφελιμιστικής Σχολής THOMAS HOBBES (1588-1679) όπου Λεβιάθαν 
σημαίνει τη γιγαντιαία εξουσία που ασκεί το κράτος ή ο άρχοντας. Αρχικά ο 
άνθρωπος ήταν άγριος. HOMO HOMINI LUPUS. Βαθμιαία όμως, αναγκάστηκε 
να αποποιηθεί ένα μεγάλο μέρος της δύναμης του για να εξασφαλίσει έτσι το 
συμφέρον με την ειρηνική αλλά υπό όρους συμβίωση. Θεωρία του κοινωνικού 
συμβολαίου.
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Χρήστος  Κλωτσ ιάς

Ματωμένα σφιχτά χείλη

Πριν καλά-καλά με αποδεχτεί η αυγή ως ένα μουσκεμένο 
σώμα όπως με είχε καταντήσει κατά το πέρασμα των συ-
νόρων μέσα από το αδιαπέραστο δάσος, στέκομαι μπρο-

στά στην αυλή του πρώτου σπιτιού του χωριού, του άλλου 
κράτους για να μην πω του άλλου πλανήτη, ξοδεύοντας όλο 
το φεγγάρι του μεσονυχτίου. Πουλάκι είχα γίνει. Έτσι αρα-
χτός, αγναντεύω την αυλή που τίποτε δεν την ξεχωρίζει από 
τη δικιά μου αλλά ούτε και την ενώνει τίποτε, το τζάκι που 
καπνίζει ίσια σαν το κορμί μια λεύκας, χωρίς ν΄ αντιληφτώ τα 
καταβρεγμένα τσαρούχια μου που έχουν ανοίξει σαν το στόμα 
της χελώνας ακόμα και τα ρούχα, μα τι ρούχα, κουρελιασμένα 
κι αυτά από τα παλιούρια και τους κέδρους. 

Να χτυπήσω η να μη χτυπήσω; Να φωνάξω το νοικοκύρη η 
να τον αφήσω στην ησυχία της αυγής του; Τόσα χρόνια δίπλα 
και απέναντι είχα προικιστεί με το φόβο να μην εκφράζομαι, 
να μη παραπονιέμαι, να μη γιορτάζω το όνομά μου και να μη 
τσουγκρίζω αυγά το Πάσχα. Τι να κάμω επιτέλους, να του φω-
νάξω ή να πάρω δρόμο και πού να πάω; Τι πού να πάω, εκεί 
που είχα ξεκινήσει, εκεί που μου έδωσε την ευχή της η μάνα. 

Τα σπίτια δείχνουν σα να κρύβονται ανάμεσα στα σκέπαστρα 
των βαλανιδιών. Κάπου εδώ, σε κάποιο από αυτά γεννήθηκε η 
γιαγιά μου, η μάνα της μάνας μου που την πάντρεψε τότε ο 
παπά Σιώμος στο άλλο χωριό κι όταν κλείδωσαν τα σύνορα σαν 
το παλιό σεντούκι, ούτε που την είδανε κι ούτε που τους είδε. 
Πόσο εύκολα γίνεσαι ξένος! Και η γιαγιά δε μου μολόγησε ποτέ 
για τους δικούς της απέναντι, όταν ήμουν μικρό παιδί είτε από 
φόβο είτε ήθελε να μου δώσει να καταλάβω και με το δίκιο της 
και το σκοπό της, πως είναι ο πρώτος γόνος σε αυτό το μέρος 
και ακατάπαυτα περηφανευόταν γι αυτό. 
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Ανοίγει η πόρτα και το κενό της το γεμίζει μια μαυροφορε-
μένη γυναίκα που εμένα μου πέρασε στο νου πως «και εκείνη 
την ίδια μοίρα έχει», μοιάζει πολύ με τη μάνα μου, τόσο πολύ 
που παρά λίγο να της φωνάξω «μάνα». Την χαιρετώ και η 
γυναίκα μου λέει να περάσω στην αυλή της. «από τη Ρύπεση 
είσαι;», «ναι». Και αρχίζει να με ρωτάει με τη γνωστή επιμονή 
και διάλεκτο που με ενθαρρύνει στη σκέψη «τι στο καλό, οι 
ίδιοι είμαστε;»,ποιανού είμαι χωρίς να παραλείπει την πονοψυ-
χιά της πως είχα γίνει μουσκίδι και με παρακαλάει να μαζευτώ 
στο τζάκι μέχρι να στεγνώσω. «ήρθες να βρεις τον Θωμά, τον 
πρώτο ξάδερφο της μάνας;». «Θωμά τον λες, η μάνα μου τον 
λέει Σιώμο…». 

Κοίτα να δεις! Σαράντα χρόνια μας μοιράζουν και ξέρουν 
ακόμα και τα ονόματά τους κι από τις δυο πλευρές. Γελάω μέσα 
μου, παρόλο που τουρτουλιάζω από τη ψύχρα. Ξεκαρδίζομαι 
και με ζεσταίνει κάτω από τα βρεμένα ρούχα. Τα καλοκαίρια 
όταν γύριζα από τη σχολή έβγαινα στον κήπο με τη μάνα και 
αφού κοίταγε πρώτα τη σκιά της, μου ψιθύριζε: «Κοίτα, το 
βλέπεις το καμπαναριό; Εκεί στα ζερβά του τραβάει ένα μο-
νοπάτι σιαπέρα θα δεις τις κουμαριές, που σε βγάζει στο σπίτι 
του ξαδερφού μου του Σιώμου.. Εκεί έπαιζα όταν πήγαινα με 
τη μάνα, ήταν το σπίτι της. Δεν ξέρετε καμιά φορά τι γίνεται, 
μπορεί να ανταμωθούμε να το θυμάσαι…». Και ήρθε εκείνη η 
ώρα και η μάνα χαίρεται που τώρα πια είμαι μεγάλος και μπο-
ρώ να περπατήσω τα βουνά και να ρίξω τα ποτάμια για να βρω 
τους δικούς της.

Αρνιούμαι στη γειτονοκράτησσα την κοντοχωριανή για όση 
καλοσύνη μου προσφέρει μόνο και μόνο επειδή πρέπει να πάω 
στο σπίτι του Σιώμου. Μου κάνει με την παλάμη να περιμένω 
και μετά από λίγο βγαίνει έξω με μια σακούλα μαύρη. «Θα την 
ακουμπήσω εδώ στη λιάσα, όταν γυρίσεις να τη πάρεις.», «τι 
έχεις εκεί;». 

Περνάω αριστερά από το καμπαναριό και το μονοπάτι σε 
εκείνο το μισοφέγγαρο της μνήμης, το ατελείωτο ψιθύρισμα 
που μου ερέθιζε τα παιδικά μου χρόνια, εκείνο το βλέμμα που 
απλώνονταν σαν μακρινή αστραπή και χαμηλή ομίχλη που 
τώρα είναι δικό μου κατόρθωμα να περπατάω με τα πόδια 
μου, να αγγίζω και να με αγγίζουν τα φύλλα των κουμαριών. 
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Χτυπάω το πέταλο κρεμασμένο στο κέντρο της αυλόπορτας και 
ακούω μια γεροντίσια φωνή: «Ποιος;». Ανοίγει και μου ρίχνει 
μια ματιά από το κεφάλι στα ξεσκισμένα παπούτσια. Ύστερα 
καρφώνει τα γερασμένα μάτια στο πρόσωπό μου κι εκεί σταμα-
τάει να επεξεργαστεί σιγά-σιγά τη μνήμη. «Είσαι ο γιος της…». 
«Ναι». Με αγκαλιάζει σφιχτά. Όχι πως ένιωσα κάτι το ιδιαίτερο 
αλλά για κάποια στιγμή μου πέρασε να τον ανεβάσω στους 
πλάτες και να τον πάω στα πόδια της μάνας μου. Είναι ο μόνος 
που έχει μείνει από τους προγόνους της. Της αξίζει μια τέτοια 
λεβεντιά από το γιο της. 

Εδώ ζεστάθηκα. Βγάζει από μια μεγάλη ντουλάπα καινούρ-
για παπούτσια και τα σκισμένα τα σφεντόνισε από την πόρτα 
και έξω στην αυλή. Μέχρι το δειλινό τα είπαμε όλα σχεδόν. 
Ύστερα περπατάμε στον κήπο. Το χώμα είναι ολόιδιο με το 
δικό μου (πεζούλι-χωράφι, πεζούλι-χωράφι σαν τα σκαλοπά-
τια), οι συκιές τα κλήματα δυο-τρεις ελιές που μια στα 5-6 
χρόνια καρποφορούν όπως και οι δικές μου. Μόνο που αρχίζω 
να τρέμω όταν μου δείχνει τα γεωργικά εργαλεία. Το σκαπτικό, 
το αλυσοπρίονο, πριόνια και τέλεια κλαδευτήρια, πιεστικά και 
ψεκαστήρες όλα φερμένα από τη Γερμανία. Τί έχω εγώ; Μια 
τσαπώνα κι ένα λισγάρι και αντί για λάδι και βενζίνες βάζω 
τον ιδρώτα μου. Μαζεύω τα χείλη μου σφιχτά και τα βάζω με 
τον εαυτό μου σα να είμαι ανίκανος, άξεστος και σκυθρωπός. 
Όχι σαν, αλλά είμαι.. Περνώ τα δάχτυλα γύρω από το πρόσωπο 
να μαζέψω τον κρύο ιδρώτα. Φάγαμε και ήπιαμε του σκασμού 
εδώ στην άλλη χώρα που μας χωρίζει ένα δάσος δυο χιλιόμετρα 
με το συρματόπλεγμα στη μέση σαν η χωρισιά στα μαλλιά της 
μάνας μου.

Μου χαρίζει δέκα δολάρια για τη μάνα μου και μια γεμάτη, 
μαύρη σακούλα. Γιομάτη είναι αλλά σαν τη σηκώνω δε μου βα-
ραίνει και τόσο. Παρόλο που του είπα πως εγώ ήρθα να γνωρί-
σω τον ίδιο και την οικογένειά του και να πω τα συχαρίκια στη 
μάνα για τον καλό αξάδερφό της και όχι να σακουλιαστώ, ο 
Σιώμος επιμένει και μου τα ρίχνει στην πλάτη λες και ήταν ένα 
καλό φόρεμα. Τι να έκανε ο άνθρωπος έτσι όπως φανερώθηκα 
μπροστά του, φορτωμένος με το φόβο του πολυβόλου πάνω 
στη ράχη, με την έχθρα των θάμνων που χίμιζαν πάνω μου 
σε όλη τη διαδρομή, με τη λύπη για τα μοναδικά παπούτσια 
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που μου τα ξέσκισε η λάσπη και το στουρνάρι και με τα λόγια 
της μάνας για το ξεχασμένο σόι της. Τότε είναι που νιώθω 
άβολα και κακομοίρης αλλά να που εκείνο το φουρφούρισμα 
της πλαστικής σακούλας μου μαλακώνει το τρεμούλιασμα, την 
παθιασμένη άρνηση, την φούντωση από εγωισμό και ψευδαι-
σθήσεις αντάμα. Η εικόνα με την μαύρη σακούλα όσο μου χα-
ρίζει μια ικανοποίηση που δύσκολα να την ιχνεύσεις έτσι πως 
είχε γύρει στο κορμί, τόσο καταπονεί τα αισθήματα που δεν 
είναι και ελάχιστα βαρύτονα ετούτη τη μέρα σήμερα. Δεν μου 
αρέσει καθόλου η υπόθεση με τη μαύρη σακούλα αλλά αρχίζω 
να το σκέφτομαι αλλιώς. Η σκέψη γίνεται πιο ώριμη μετά από 
ένα χορταστικό γεύμα. Η σκέψη είναι προϊόν μιας σωματικής 
κατάστασης και μπορεί να σε προδώσει πριν καλά σου στεγνώ-
σουν τα βρεμένα ρούχα. Αφού μου τα δίνει ο θείος ο Σιώμος 
τα δώρα στη σακούλα, όπως λέει πάντα και η μάνα πως καλός 
συγγενής είναι εκείνος που σου βάζει κάτι στο σακούλι, λέω να 
τα δεχτώ. Α, ρε μάνα, εσύ λες για το κεντημένο σακούλι και όχι 
για την πλαστική μαύρη σακούλα που είναι γεμάτη η πλατεία 
από τέτοιες μέχρι να βγω από το χωριό. Δεν κατάλαβα γιατί μου 
έκατσε εδώ στο λαιμό όλο αυτό. Αλλά μπορείς να το σκεφτείς 
κι αλλιώς: καλύτερα με τη σακούλα στη πλάτη παρά με κλειστά 
τα σύνορα. Όπως το πάρει κανείς. Έτσι κι αλλιώς τελειώνει το 
πρώτο μισό της έκδυσής μου. Ανεξάντλητος ακόμα, μια μάζα 
εγώ κι η σακούλα, κακοτάξιδος αλλά και γεμάτος χαρμόσυνες 
αγκαλιές του Σιώμου φτάνω σιγά- σιγά στη εξώθυρα του χω-
ριού. Από τη μια ήθελα να μείνω ακόμα να χορτάσω τα όνειρα 
και από την άλλη ήθελα να φύγω, να φύγω με τα τέσσερα. Να 
γυρίσω. Νιώθω μια πικράδα στο στόμα, μάλλον από το πιώμα 
στο σπίτι του θείου μπορεί και από τη ζελατίνη της σακούλας 
σφηνωμένη στο λαιμό με τα άκρα της που πότε-πότε ακου-
μπούν στα χείλη μου και τα γλύφουν σαν το σαλιγκάρι. Το 
άλλο που με βασανίζει είναι που αναρωτιέμαι αν το μίσχος του 
χαμόγελου κρατάει γερά όλα τα μέρη του ανθού από το στίγμα 
μέχρι τον ανθήρα και την ωοθήκη όταν με κρατούσε πριν λίγο 
στην αγκαλιά του και μου αποκάλυψε πως ναι, κι εκείνος όπως 
και η μάνα μου, έβγαινε και αγνάντευε συχνά, ολόκληρα χρό-
νια, χειμώνες και καλοκαιριά το λιγοστό φως εκεί απέναντι στο 
απαγορευμένο σόχωρο και πάντα αναστέναζε πως το λίγο φως 
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σημαίνει απομόνωση, χαρακωμένη πέτρα από πόνο και ήταν 
σίγουρος ότι ένιωθε πως την ώρα που η μητέρα μου έβγαινε 
στο πεζούλι ανεβάζοντας το μαύρο μαντήλι από τα μάτια για 
να ξαποστάσει το μάτι της, εκείνη την ώρα έβγαινε κι εκείνος 
και αράδιαζαν μαζί τα λίγα, αχόρταστα παιδικά τους χρόνια. 

Πόσο θέλω να πιστέψω σ' αυτό! Η αχώ του Θύαμη βραχυ-
λογεί ανεβαίνοντας προς το πυκνοφορεμένο βουνό της Μουρ-
γκάνας αναδείχνοντας τις παράξενες φιγούρες από γεωμετρικά 
σχήματα, κύκλους και ημικύκλιους που μεταμορφώνουν τα 
χωράφια εκεί που τελειώνουν τα δάση και έτσι, ανεβαίνοντας, 
διαμερίζεται προς τις δυο πλευρές του φαραγγιού με την ίδια 
ποσότητα ήλιου και νερού αλλά σαράντα χρόνια ξένες και 
αγνώριστες πλευρές. Προσπαθώ να αποφεύγω τις λυγισμένες 
από την υγρασία κουμαριές και να μη σκίσω τη σακούλα, παίρ-
νω τα κλαδιά πάνω μου και το νερό στάζει στα ρούχα που δεν 
έλεγε να τους φύγει ο αέρας κι η βόχα της αποθήκης. Εν τω 
μεταξύ παιδεύομαι να αρνηθώ και τις κακές σκέψεις που όλο 
και πιο πολύ μου κολλάνε σα βδέλλα. Για τις ομοιότητες και τις 
διαφορές λέω, που με αποδυναμώνουν πιο πολύ από τη μαύρη 
σακούλα στο κορμί μου. Μία μόνο σκέφτομαι πως έχουμε, το 
ότι μιλάμε την ίδια γλώσσα που μιλιέται σε διαφορετικούς δρό-
μους… αυτοί εδώ έχουν αυτοκίνητα, νερό στα σπίτια ολοήμερα, 
τηλέφωνο που μιλούν με τις ώρες όπως ο Σιώμος με την Αμε-
ρική, έχουν τηλεόραση, ψυγεία και ηλεκτρικούς φούρνους…
εγώ δεν έχω τίποτε από όλα αυτά. Μα έτσι έζησαν και ζουν οι 
δικοί μου, με τα λίγα, δεν κατάφεραν να αφήσουν τα κορμιά 
τους στη Αμερική και την Γερμανία. Το κορμί τους γεράζει στα 
χωράφια που τους άφησαν, έτσι κι εγώ. Αν αθροίσεις όλες τις 
διαφορές, είναι πιο μακρινές από την απόσταση μεταξύ των 
χωριών μας. 

Πάλι μαζεύω σφιχτά τα χείλη μου. Τι θέλω τώρα; Εγώ δεν 
είμαι που ήρθα για να γνωρίσω το σόι μου και τώρα κουβα-
λάω τη σακούλα σαν ο Βέγγος. Διαλέγω και παίρνω: ή την 
αξιοπρέπεια ή τυλίγω τη ζωή μου σε μια μαύρη σακούλα που 
μου φιμώνει το κορμί. Βρίσκομαι μετά από τη μικρή εσωτερική 
επανάσταση, στο τελευταίο σπίτι του χωριού ή στο πρώτο όπως 
ήρθα, εκεί που με περίμενε εκείνη η μαυροφορεμένη γυναίκα. 
Έχει ακουμπήσει τη σακούλα στο πεζούλι της αυλόπορτας και 

Nesides_5 - 14.indd   25Nesides_5 - 14.indd   25 16/12/2010   8:45:29 πμ16/12/2010   8:45:29 πμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



26

αγναντεύει από μακριά σα να θέλει να την ξεκάνει μια ώρα 
αρχύτερα. «Συνεννοήθηκα και με τις άλλες γυναίκες να μαζέ-
ψομε κι άλλα ρούχα…». Μα τι είμαι, ανάπηρος ή τεμπελχανάς 
που μου φέρονται με αυτόν τον τρόπο; Με ένα πανταλόνι κι 
ένα ζευγάρι παπούτσια με έστειλε η μάνα στο σχολείο και με 
αυτά καθόμουν τα βράδια και της έγραφα γράμματα στα ελ-
ληνικά για να της δείξω πως είμαι σπλάχνο της και πόσο πολύ 
την αγαπάω. Και εκείνη χαίρεται που δίπλα εκεί που κρεμάει 
το σοφρά κάρφωσα τα πλανισμένα ράφια για να αραδιάσω τα 
χίλια βιβλία μου. «Όχι θεία, δε θα τη πάρω τη σακούλα!». «Μα 
γιατί, εγώ τώρα μίλησα με τον Σιώμο και μου μολόγησε για την 
κατάντια σας». «Τι;!»

Κατεβάζω τη σακούλα του Σιώμου από το κορμί και γυρίζω 
πίσω στο σπίτι του. Νιώθω μόνο το αίμα μου να βράζει και τον 
ιδρώτα να κυλάει στο σώμα, χωρίς να δώσω σημασία στη σακού-
λα που είχε ξεσκιστεί από τα κλαδιά... Πόσο το μισώ αυτό το 
πλαστικό που μου έχει καταϊδρώσει τα χέρια μου. Ένας μικρός 
διάλογος με το θείο Σιώμο, στο τέλος του οποίου τον είδα άλλα 
να λέει κι άλλα να αισθάνεται και άλλα να επικροτεί μέσα του, 
βαθιά όμως:

«Γιατί ξαναγύρισες παιδί μου, ξέχασες κάτι;»
«Ναι, ξέχασα να σε ρωτήσω.»
«Τι παιδί μου;»
«Πως τα απόχτησες όλα τούτα τα καλούδια, θείε;»
Ο Σιώμος μου έδειξε τις πλάτες του. Ρίχνω μια ματιά στις 

δικές του και μετά στις δικές μου πλάτες. Τότε είναι εκείνος 
που σφίγγει και δαγκώνει τα χείλη του και σε ό,τι έχω ιερό ούτε 
που αντιστέκεται ούτε που απαρνιέται σαν αφήνω τη μαύρη 
σακούλα μπροστά στα πόδια του.

«Κρατάω μόνο τα παπούτσια. Τα δικά μου τα ξέσκισα για 
να σε βρω».
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Γκαμπρ ι έλ Γκαρσ ία Μάρκες

Το θαυμαστό απόγευμα του Μπαλτασάρ
Μετάφραση: Ράν ια Αντων ίου, 

Ματθα ίο ς  Δημητρ ίου,  Μαρ ία Μαυρογεώργη

Το κλουβί είχε τελειώσει. Ο Μπαλτασάρ το κρέμασε στη 
μαρκίζα, από συνήθεια, κι ώσπου να τελειώσει το μεσημε-
ριανό του όλοι στο χωριό έλεγαν ότι ήταν το πιο όμορφο 

κλουβί του κόσμου. Μαζεύτηκε τόσος κόσμος να το δει που 
έγινε πανδαιμόνιο μπροστά στο σπίτι και ο Μπαλτασάρ ανα-
γκάστηκε να το ξεκρεμάσει και να κλείσει το ξυλουργείο.

«Πρέπει να ξυριστείς» του είπε η Ούρσουλα, η γυναίκα του. 
«Σαν καλόγερος έγινες».

«Δεν κάνει να ξυρίζεσαι μετά το φαγητό» είπε ο Μπαλτασάρ.
Είχε γένια δύο εβδομάδων, κοντά μαλλιά, όρθια και σκληρά 

σαν αλογότριχες και γενικά μια έκφραση φοβισμένου παιδιού. 
Μόνο που η έκφραση αυτή ήταν παραπλανητική. Τον Φεβρου-
άριο είχε κλείσει τα τριάντα, ζούσε με την Ούρσουλα ήδη τέσσε-
ρα χρόνια, χωρίς γάμο και παιδιά και, μπορεί η ζωή να τον είχε 
μάθει να είναι πάντα σε ετοιμότητα αλλά όχι και να φοβάται. 
Δεν είχε καν σκεφτεί ότι το κλουβί που μόλις είχε φτιάξει 
μπορεί για κάποιους να ήταν το πιο όμορφο του κόσμου. Για 
κείνον, που ήταν συνηθισμένος να φτιάχνει κλουβιά από παιδί, 
το κλουβί αυτό δεν ήταν παρά μια δουλειά κάπως πιο επίπονη 
από τις άλλες. 

«Ε, τότε ξεκουράσου λιγάκι» είπε η γυναίκα. «Μ’ αυτά τα 
γένια δεν είσαι για πουθενά».

Έπεσε να ξεκουραστεί αλλά κάθε τόσο αναγκαζόταν να ση-
κωθεί από την αιώρα για να δείξει το κλουβί στους γείτονες. 
Η Ούρσουλα δεν το είχε προσέξει μέχρι τότε. Ήταν θυμωμένη 
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επειδή ο άντρας της είχε παραμελήσει τη δουλειά στο ξυλουρ-
γείο για να αφοσιωθεί εξ ολοκλήρου στο κλουβί, και επί δύο 
εβδομάδες κοιμόταν άσχημα, σκουντουφλούσε, έλεγε ασυναρ-
τησίες και ούτε καν είχε σκεφτεί να ξυριστεί. Όμως ο θυμός 
της διαλύθηκε μπροστά στο τελειωμένο κλουβί. Όταν ο Μπαλ-
τασάρ ξύπνησε από τον μεσημεριανό του υπνάκο, του είχε σι-
δερώσει το παντελόνι κι ένα πουκάμισο, τα είχε ακουμπήσει σε 
μια καρέκλα δίπλα στην αιώρα, και είχε φέρει το κλουβί στο 
τραπέζι της τραπεζαρίας. Το θαύμαζε αμίλητη.

«Πόσα θα ζητήσεις;» ρώτησε.
«Δεν ξέρω» απάντησε ο Μπαλτασάρ. «Θα ζητήσω τριάντα 

πέσος μπας και μου δώσουν είκοσι».
«Να ζητήσεις πενήντα» είπε η Ούρσουλα. «Δεκαπέντε μέ-

ρες τώρα ξενυχτάς κάθε βράδυ. Εξάλλου, είναι αρκετά μεγάλο. 
Νομίζω πως είναι το μεγαλύτερο κλουβί που έχω δει στη ζωή 
μου».

Ο Μπαλτασάρ άρχισε να ξυρίζεται.
«Λες να μου δώσουν πενήντα πέσος;»
«Πενήντα πέσος δεν είναι τίποτα για τον δον Τσέπε Μο-

ντιέλ, και το κλουβί τα αξίζει» είπε η Ούρσουλα. «Εξήντα, θα 
έπρεπε να ζητήσεις».

Το σπίτι ήταν βυθισμένο σε ένα αποπνικτικό ημίφως. Ήταν 
η πρώτη εβδομάδα του Απρίλη και το τερέτισμα των τζιτζικιών 
έκανε τη ζέστη να μοιάζει ακόμα πιο ανυπόφορη. Όταν ντύθη-
κε, ο Μπαλτασάρ άνοιξε την πόρτα της αυλής για να δροσίσει 
το σπίτι κι ένα τσούρμο παιδιά μπήκε στην τραπεζαρία. 

Η είδηση είχε διαδοθεί. Ο δόκτωρ Οκτάβιο Χιράλδο, ένας 
ηλικιωμένος γιατρός, ικανοποιημένος από τη ζωή αλλά κουρα-
σμένος από το επάγγελμα, σκεφτόταν το κλουβί του Μπαλτα-
σάρ την ώρα που έτρωγε για μεσημέρι με την ανάπηρη σύζυγό 
του. Στην εσωτερική βεράντα, όπου έστρωναν το τραπέζι τις 
ζεστές μέρες, είχαν πολλές πήλινες γλάστρες με λουλούδια και 
δύο κλουβιά με καναρίνια.

Στη σύζυγό του άρεσαν τα πουλιά, και της άρεσαν τόσο που 
μισούσε τις γάτες γιατί δεν το είχαν σε τίποτα να τα φάνε. 
Αυτήν σκεφτόταν ο γιατρός Χιράλδο, όταν εκείνο το απόγευμα 
πήγε επίσκεψη σ’ έναν άρρωστο και στην επιστροφή πέρασε από 
το σπίτι του Μπαλτασάρ για να γνωρίσει το κλουβί.
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Στην τραπεζαρία είχε πολύ κόσμο. Σε περίοπτη θέση πάνω 
στο τραπέζι, ο τεράστιος συρμάτινος θόλος με τα τρία πατώματα 
στο εσωτερικό του, τα διαδρομάκια, τα ξεχωριστά διαμερίσματα 
για το φαγητό και τον ύπνο και τις κούνιες στο χώρο που προ-
οριζόταν για την ανάπαυλα των πουλιών, θύμιζε μικρογραφία 
ενός γιγαντιαίου εργοστασίου πάγου. Ο γιατρός το εξέτασε προ-
σεκτικά, χωρίς να το αγγίζει, και σκεφτόταν πως στην πραγμα-
τικότητα εκείνο το κλουβί ήταν ανώτερο από τη φήμη του και 
πολύ πιο όμορφο από οποιοδήποτε κλουβί είχε ποτέ ονειρευτεί 
να χαρίσει στη γυναίκα του. 

«Είναι μια περιπέτεια της φαντασίας» είπε. 
Αναζήτησε τον Μπαλτασάρ μέσα στην ομήγυρη και με τα 

μάτια στοργικά καρφωμένα πάνω του, πρόσθεσε: «Θα γινόσουν 
εξαιρετικός αρχιτέκτονας».

Ο Μπαλτασάρ κοκκίνισε.
«Ευχαριστώ» είπε.
«Αλήθεια είναι» είπε ο γιατρός. Ήταν παχουλός και αφράτος 

σαν γυναίκα που στα νιάτα της ήταν όμορφη, και είχε χέρια 
λεπτοκαμωμένα. Η φωνή του έμοιαζε με τη φωνή ιερέα που 
μιλάει στα Λατινικά. «Ούτε καν θα χρειαστεί να του βάλετε 
μέσα πουλιά» είπε, περιστρέφοντας το κλουβί μπροστά στα μά-
τια του κοινού, σαν να επρόκειτο να το πουλήσει. «Αρκεί να 
το κρεμάσετε ανάμεσα στα δέντρα και θα αρχίσει να κελαηδάει 
μόνο του». Το ξανάφησε στο τραπέζι, σκέφτηκε για μια στιγμή, 
κοιτάζοντάς το, και είπε: 

«Ωραία, λοιπόν, το παίρνω».
«Έχει πουληθεί» είπε η Ούρσουλα.
«Είναι για το γιο του δον Τσέπε Μοντιέλ» είπε ο Μπαλτα-

σάρ. «Μου το έκανε ειδική παραγγελία». 
Ο γιατρός πήρε επιβλητικό ύφος.
«Εκείνος σου έδωσε το σχέδιο;»
«Όχι» είπε ο Μπαλτασάρ. «Είπε ότι ήθελε ένα μεγάλο κλου-

βί, σαν ετούτο, για ένα ζευγάρι τουρπιάλες1».
Ο γιατρός κοίταξε το κλουβί.

1. Πτηνό της οικογένειας icteridae με λαμπρόχρωμο κίτρινο και μαύρο 
πτέρωμα. Έχει ράμφος μακρύ και μυτερό και είναι παμφάγο. Άλλα χαρακτη-
ριστικά του είναι το σχήμα της φωλιάς του και το μελωδικό κελάηδημά του. 
Θεωρείται το εθνικό πτηνό της Βενεζουέλας.
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«Αυτό όμως δεν κάνει για τουρπιάλες».
«Φυσικά και κάνει, γιατρέ» είπε ο Μπαλτασάρ, πλησιάζοντας 

στο τραπέζι. Τα παιδιά μαζεύτηκαν γύρω του. «Οι διαστάσεις 
είναι υπολογισμένες με ακρίβεια» είπε, δείχνοντας με τον δείχτη 
τα διαφορετικά διαμερίσματα. Έπειτα χτύπησε τον θόλο με 
τις αρθρώσεις των δακτύλων και το κλουβί αντήχησε από 
πλούσιες συγχορδίες. 

«Είναι το πιο ανθεκτικό σύρμα που μπορεί κανείς να βρει 
και κάθε ένωση είναι κολλημένη από μέσα και από έξω» είπε.

«Μέχρι και για παπαγάλο κάνει» πετάχτηκε ένα από τα παι-
διά.

«Έτσι είναι» είπε ο Μπαλτασάρ.
Ο γιατρός κούνησε το κεφάλι
«Ωραία, ωστόσο δεν σου έδωσε το σχέδιο» είπε. «Δεν σου έκα-

νε καμιά συγκεκριμένη παραγγελία, πέρα από το να είναι ένα 
μεγάλο κλουβί για τουρπιάλες. Έτσι δεν είναι;»

«Έτσι είναι» είπε ο Μπαλτασάρ.
«Επομένως δεν υπάρχει πρόβλημα» είπε ο γιατρός. «Άλλο 

πράγμα είναι ένα μεγάλο κλουβί για τουρπιάλες και άλλο ετού-
το το κλουβί. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι ετούτο το κλουβί 
είναι το κλουβί που σου παράγγειλαν να φτιάξεις».

«Μα αυτό είναι» είπε ο Μπαλτασάρ, σαστισμένος. «Γι’ αυτό 
το έφτιαξα».

Ο γιατρός έδειξε να χάνει την υπομονή του.
«Θα μπορούσες να φτιάξεις ένα άλλο» είπε η Ούρσουλα, 

κοιτάζοντας τον άντρα της. Κι έπειτα, απευθυνόμενη προς τον 
γιατρό: «Εσείς δεν το βιάζεστε, έτσι δεν είναι;»

«Το υποσχέθηκα στη γυναίκα μου για σήμερα το απόγευμα» 
είπε ο γιατρός.

«Λυπάμαι πολύ, γιατρέ» είπε ο Μπαλτασάρ, «όμως δεν γίνε-
ται να πουλήσω κάτι που έχει ήδη πουληθεί».

Ο γιατρός ανασήκωσε τους ώμους. Σκουπίζοντας με ένα μα-
ντίλι τον ιδρώτα από τον λαιμό του, απέμεινε να θαυμάζει το 
κλουβί σιωπηλά, με το βλέμμα καρφωμένο σε ένα απροσδιόρι-
στο σημείο, όπως ατενίζει κανείς ένα πλοίο που φεύγει. 

«Πόσα σου έδωσαν γι’ αυτό;»
Ο Μπαλτασάρ αναζήτησε με τα μάτια την Ούρσουλα χωρίς 

να απαντήσει.
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«Εξήντα πέσος» είπε εκείνη.
Ο γιατρός εξακολούθησε να κοιτάζει το κλουβί.
«Είναι πολύ όμορφο» αναστέναξε. «Εξαιρετικά όμορφο». 
Έπειτα, πηγαίνοντας προς την πόρτα, άρχισε νευρικά να κά-

νει αέρα, χαμογελαστός, και η ανάμνηση εκείνου του επεισοδίου 
σβήστηκε από τη μνήμη του για πάντα. 

«Ο Μοντιέλ είναι πολύ πλούσιος» είπε.
Στην πραγματικότητα, ο Χοσέ Μοντιέλ δεν ήταν τόσο πλού-

σιος όσο φαινόταν, αλλά είχε κάνει τα πάντα για να γίνει. 
Μερικά τετράγωνα πιο ’κει, σ’ ένα σπίτι παραφορτωμένο με 
κάθε λογής χάμουρα, όπου ακόμα και ο αέρας που ανάσαιναν 
ήταν για πούλημα, ο Χοσέ Μοντιέλ εξακολουθούσε να αδιαφο-
ρεί για την είδηση σχετικά με το κλουβί. Η σύζυγός του, που τη 
βασάνιζε η εμμονή του θανάτου, είχε κλείσει μετά το φαγητό 
πόρτες και παράθυρα και είχε ξαπλώσει με τα μάτια ανοιχτά 
στο ημίφως του δωματίου για δυο ώρες, όσο ο Χοσέ Μοντιέλ 
έπαιρνε τον μεσημεριανό του υπνάκο. Έτσι την ξάφνιασε ο 
σαματάς από τις πολλές φωνές. Τότε άνοιξε την πόρτα της σά-
λας και είδε ένα πλήθος μαζεμένο μπροστά στο σπίτι, και στη 
μέση τον Μπαλτασάρ φορτωμένο με το κλουβί, ντυμένο στα 
λευκά και φρεσκοξυρισμένο, με εκείνη την έκφραση ευπρεπούς 
αθωότητας που έχουν οι φτωχοί όταν πηγαίνουν στα σπίτια 
των πλουσίων. 

«Τι εξαίσιο πράγμα είναι αυτό!» αναφώνησε η σύζυγος του 
Χοσέ Μοντιέλ κι έλαμψε το πρόσωπό της καθώς οδηγούσε τον 
Μπαλτασάρ μέσα στο σπίτι. «Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ξανα-
δεί κάτι τόσο όμορφο» είπε και, αγανακτισμένη με το πλήθος 
που συνωστιζόταν στην πόρτα, πρόσθεσε: «Φέρτε το μέσα γιατί 
ετούτοι εδώ θα μας κάνουν αχούρι τη σάλα».

Ο Μπαλτασάρ δεν ήταν ξένος στο σπίτι του Χοσέ Μοντιέλ. 
Τον καλούσαν συχνά για διάφορες μικρές ξυλουργικές εργασί-
ες, επειδή ήταν αποτελεσματικός και συνεπής. Παρόλα αυτά, 
ποτέ δεν ένιωθε άνετα ανάμεσα στους πλούσιους. Όταν τους 
σκεφτόταν, όταν σκεφτόταν τις άσχημες και εριστικές γυναίκες 
τους, τις τρομερές χειρουργικές επεμβάσεις που έκαναν, ένιωθε 
πάντα να τον κυριεύει ένα συναίσθημα οίκτου. Όταν έμπαινε 
στα σπίτια τους δεν μπορούσε να κουνηθεί χωρίς να σέρνει τα 
πόδια του.
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«Είναι εδώ ο Πέπε;» ρώτησε.
Είχε ακουμπήσει το κλουβί στο τραπέζι της τραπεζαρίας.
«Είναι στο σχολείο» είπε η γυναίκα του Χοσέ Μοντιέλ. «Δεν 

θα αργήσει όμως» και συμπλήρωσε: «Ο Μοντιέλ κάνει μπάνιο».
Στην πραγματικότητα, ο Χοσέ Μοντιέλ δεν είχε προλάβει να 

κάνει το μπάνιο του. Τριβόταν βιαστικά με καμφορούχο οινό-
πνευμα, για να βγει να δει τι συμβαίνει. Ήταν τόσο καχύπο-
πτος άνθρωπος, που κοιμόταν χωρίς ηλεκτρικό ανεμιστήρα, για 
να μπορεί να παρακολουθεί μέσα στον ύπνο του τους θορύβους 
του σπιτιού.

«Έλα να δεις κάτι το εξαίσιο!» φώναξε η γυναίκα του.
Ο Χοσέ Μοντιέλ, εύσωμος και τριχωτός, με την πετσέτα κρε-

μασμένη στο σβέρκο, πρόβαλε στο παράθυρο της κρεβατοκά-
μαρας.

«Τι είναι αυτό;»
«Το κλουβί του Πέπε» είπε ο Μπαλτασάρ.
Η γυναίκα τον κοίταξε αμήχανη.
«Τίνος;»
«Του Πέπε» επιβεβαίωσε ο Μπαλτασάρ. Κι έπειτα, απευθυνό-

μενος στον Χοσέ Μοντιέλ: «Ο Πέπε μου το παρήγγειλε».
Τίποτε δεν συνέβη εκείνη τη στιγμή, ο Μπαλτασάρ όμως 

ένιωσε άβολα, σαν κάποιος να του άνοιγε την πόρτα την ώρα 
που έκανε μπάνιο. Ο Χοσέ Μοντιέλ βγήκε από την κρεβατοκά-
μαρα με τα σώβρακα.

«Πέπε!» φώναξε.
«Δεν έχει γυρίσει ακόμα» ψιθύρισε η σύζυγός του παγωμένη.
Ο Πέπε εμφανίστηκε στο άνοιγμα της πόρτας. Ήταν γύρω 

στα δώδεκα και είχε τις ίδιες γυριστές βλεφαρίδες και την ίδια 
ήρεμη παθητικότητα της μητέρας του.

«Για έλα εδώ» του είπε ο Χοσέ Μοντιέλ. «Εσύ το παρήγγειλες 
αυτό;»

Το παιδί κατέβασε το κεφάλι. Βουτώντας το από τα μαλλιά, 
ο Χοσέ Μοντιέλ το ανάγκασε να τον κοιτάξει στα μάτια.

«Απάντησε».
Το παιδί δάγκωσε τα χείλη, δίχως να απαντήσει.
«Μοντιέλ» ψέλλισε η σύζυγος.
Ο Χοσέ Μοντιέλ άφησε το παιδί και γύρισε προς τον Μπαλ-

τασάρ οργισμένος.
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«Λυπάμαι πολύ, Μπαλτασάρ» είπε. «Έπρεπε να με ρωτήσεις, 
προτού προχωρήσεις. Μόνο εσύ θα μπορούσες να κάνεις συμ-
φωνία μ’ ένα παιδί». Καθώς μιλούσε, το πρόσωπό του σιγά- σιγά 
γαλήνευε. Σήκωσε το κλουβί χωρίς να το κοιτάξει και το έδωσε 
στον Μπαλτασάρ. «Πάρ’ το αμέσως πίσω και κοίτα να βρεις 
κάποιον να το πουλήσεις» είπε. «Και προπαντός, σε ικετεύω, 
μη μου φέρεις αντιρρήσεις». Τον χτύπησε ελαφρά στην πλάτη, 
και εξήγησε: «Ο γιατρός μου έχει απαγορεύσει να συγχύζομαι». 

Το παιδί είχε απομείνει ακίνητο, με τα μάτια γουρλωμένα, 
ώσπου ο Μπα λτασάρ, με το κλουβί στο χέρι, του έριξε μια μα-
τιά προβληματισμένος. Τότε έβγαλε έναν βραχνό ήχο, σαν γρύ-
λισμα σκύλου και, πέφτοντας στο πάτωμα, άρχισε να ουρλιάζει.

Ο Χοσέ Μοντιέλ το κοιτούσε απαθής, ενώ η μητέρα του προ-
σπαθούσε να το ηρεμήσει.

«Μην τον σηκώνεις» είπε. «Άσ’ τον να σπάσει το κεφάλι του 
στο πάτωμα και μετά βάλ’ του αλατάκι και λεμονάκι να του 
νοστιμίσεις τον πόνο».

Το παιδί τσίριζε χωρίς δάκρυα, ενώ η μητέρα το συγκρατού-
σε από τους καρπούς των χεριών.

«Άφησέ τον» επέμενε ο Χοσέ Μοντιέλ.
Ο Μπαλτασάρ παρατηρούσε το παιδί όπως θα παρατηρούσε 

ένα άρρωστο ζώο πουξεψυχάει. Είχε πάει σχεδόν τέσσερις. 
Εκείνη την ώρα, στο σπίτι τους, η Ούρσουλα τραγουδούσε 

ένα πολύ παλιό τραγούδι και ψιλόκοβε κρεμμύδια.
«Πέπε» είπε ο Μπαλτασάρ.
Πλησίασε το παιδί, χαμογελώντας, και του έτεινε το κλουβί. 

Το παιδί ανασηκώθηκε με ένα πήδημα, αγκάλιασε το κλουβί, 
που ήταν στο μπόι του κι έμεινε να κοιτάζει τον Μπαλτασάρ 
μέσα από το μεταλλικό πλέγμα, δίχως να ξέρει τι να πει. Δεν 
είχε χύσει ούτε ένα δάκρυ.

«Μπαλτασάρ» είπε ο Μοντιέλ, ήπια. «Σου είπα να το πάρεις».
«Δώσ’ το πίσω» διέταξε η γυναίκα το παιδί.
«Κράτησέ το» είπε ο Μπαλτασάρ. Κι έπειτα, απευθυνόμενος 

στον Χοσέ Μοντιέλ: «Στο κάτω-κάτω, γι’ αυτόν το έφτιαξα».
Ο Χοσέ Μοντιέλ τον ακολούθησε ως τη σάλα.
«Μην είσαι χαζός, Μπαλτασάρ» είπε, κλείνοντάς του το δρό-

μο. «Πάρε το μαραφέτι σου σπίτι και μην κάνεις άλλες χαζομά-
ρες. Ούτε σεντάβο δε σκοπεύω να σου δώσω». 
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«Δεν πειράζει» είπε ο Μπαλτασάρ. «Το έφτιαξα μόνο και 
μόνο για να το χαρίσω στον Πέπε. Δε σκόπευα να ζητήσω τί-
ποτα».

Όταν πια ο Μπαλτασάρ άνοιξε βήμα να περάσει ανάμεσα 
από τους περίεργους που είχαν μπλοκάρει την πόρτα, ο Χοσέ 
Μοντιέλ ούρλιαζε στο μέση της σάλας. Ήταν κάτωχρος και τα 
μάτια του είχαν αρχίσει να κοκκινίζουν.

«Βλάκα» φώναζε «πάρε από δω το σκουπίδι σου. Αυτό μας 
έλειπε τώρα, να έρχεται ο καθένας να κάνει κουμάντο στο σπίτι 
μας. Καταραμένε!»

Στο σφαιριστήριο υποδέχτηκαν τον Μπαλτασάρ με επευφη-
μίες. Ως εκείνη τη στιγμή πίστευε ότι απλώς είχε φτιάξει ένα 
κλουβί καλύτερο από τα άλλα, που είχε αναγκαστεί να το χαρί-
σει στο γιο του Χοσέ Μοντιέλ για να σταματήσει να κλαίει και 
ότι τίποτε απ’ όλα αυτά δεν ήταν κάτι το εξαιρετικό. Ύστερα 
όμως κατάλαβε πως όλα αυτά είχαν κάποια σημασία για πολ-
λούς ανθρώπους κι ένιωσε κι εκείνος κάπως συνεπαρμένος.

«Ώστε σου έδωσαν πενήντα πέσος για το κλουβί».
«Εξήντα» είπε ο Μπαλτασάρ.
«Κάποιος φούρνος θα γκρέμισε» είπε κάποιος. «Είσαι ο μό-

νος που κατάφερε να αποσπάσει τόσα χρήματα από τον δον 
Τσέπε Μοντιέλ. Αυτό πρέπει να το γιορτάσουμε».

Τον κέρασαν μια μπύρα, και ο Μπαλτασάρ ανταπάντησε με 
μια γύρα για όλους. Ήταν η πρώτη φορά που έπινε και όταν 
νύχτωσε ήταν εντελώς μεθυσμένος, και μιλούσε για ένα μυθικό 
σχέδιο χιλίων κλουβιών των εξήντα πέσος κι έπειτα για ένα 
εκατομμύριο κλουβιά, ώσπου έφτασε στα εξήντα εκατομμύρια 
πέσος. 

«Πρέπει να φτιάξουμε πολλά για να τα πουλήσουμε στους 
πλούσιους προτού πεθάνουν» έλεγε τύφλα στο μεθύσι. «Είναι 
όλοι τους άρρωστοι και θα πεθάνουν. Είναι τόσο χάλια, που 
ούτε να συγχυστούν δεν μπορούν».

Επί δύο ώρες το τζουκ-μποξ έπαιζε ασταμάτητα για λογα-
ριασμό του. 

Όλοι τσούγκριζαν στην υγειά του Μπαλτασάρ, στην τύχη 
του, στην περιουσία του και στο θάνατο των πλουσίων, αλλά 
την ώρα του φαγητού έφυγαν και τον άφησαν μόνο στο σφαι-
ριστήριο. 
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Η Ούρσουλα τον περίμενε ως τις οκτώ, με ένα πιάτο τηγανι-
τό κρέας και μπόλικο ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Κάποιος της είπε 
ότι ο άνδρας της ήταν στο σφαιριστήριο, τρελός από ευτυχία, 
κι ότι κερνούσε μπύρα όλο τον κόσμο, όμως δεν τον πίστεψε 
γιατί ο Μπαλτασάρ δεν είχε μεθύσει ποτέ του. Όταν πλάγιασε, 
σχεδόν μεσάνυχτα πια, ο Μπαλτασάρ βρισκόταν σε μια ολό-
φωτη αίθουσα, με τραπεζάκια των τεσσάρων ατόμων και κα-
ρέκλες γύρω-γύρω, κι έξω μια πίστα χορού όπου περιφέρονταν 
πετροτριλίδες2. Το πρόσωπό του ήταν γεμάτο κοκκινάδια και, 
μολονότι δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του, σκεφτόταν ότι 
θα ήθελε να πλάγιαζε με δυο γυναίκες στο ίδιο κρεβάτι. Είχε 
ξοδέψει τόσα πολλά, που είχε αναγκαστεί να αφήσει ενέχυρο 
το ρολόι του, με την υπόσχεση να πληρώσει την επομένη. Ένα 
λεπτό αργότερα, ξαπλωμένος φαρδύς πλατύς στο δρόμο, ένιωσε 
να του παίρνουν τα παπούτσια, αλλά δεν θέλησε να ξυπνήσει 
από το πιο ευτυχισμένο όνειρο της ζωής του. Οι γυναίκες που 
πέρασαν για την πρωινή λειτουργία των πέντε, δεν τόλμησαν 
να τον κοιτάξουν επειδή νόμισαν πως ήταν νεκρός.

 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η απόδοση στα ελληνικά του διηγήματος του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες 

Το θαυμαστό απόγευμα του Μπαλτασάρ, από τη συλλογή διηγημάτων Η κηδεία 
της Μεγάλης Μάμα (1962), είναι προϊόν του Εργαστηρίου Ισπανόφωνης Λογο-
τεχνικής Μετάφρασης που διοργανώθηκε από το Διεθνές Κέντρο Συγγραφέων 
και Μεταφραστών την Άνοιξη του 2010 και την υπογράφουν οι σπουδάστριες 
Ράνια Αντωνίου, Μαρία Μαυρογεώργη, ο σπουδαστής Ματθαίος Δημητρίου και 
η καθηγήτρια Γεωργία Ζακοπούλου.

2. Μάλλον άκομψα νυχτόβια πτηνά, του γένους Borhinus, που απαντούν 
κυρίως σε χέρσες εκτάσεις. Η κραυγή τους, παραπονιάρικη ή διαπεραστική, 
ακούγεται συνήθως το σούρουπο. Αν και πετούν καλά, συχνά παραμένουν στο 
έδαφος, τρέχοντας βιαστικά, με χαμηλωμένο κεφάλι.
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ΕΠΙΜΕΤΡΟ

Το Εργαστήριο 
Μετάφρασης Ισπανόφωνης Λογοτεχνίας 

της Ρόδου

Στις αρχές της χρονιάς, μου προτάθηκε από το Διεθνές Κέντρο 
Συγγραφέων και Μεταφραστών της Ρόδου να αναλάβω την 

οργάνωση ενός Εργαστηρίου Μετάφρασης Ισπανόφωνης Λογο-
τεχνίας. Μετά τον πρώτο ενθουσιασμό, για την ευκαιρία συμ-
μετοχής σε μια δημιουργική πνευματική κατάσταση, βρέθηκα 
αντιμέτωπη με τα ερωτήματα που από την πρώτη μέρα της 
ενασχόλησής μου με τη μετάφραση δεν έπαψαν ποτέ να με 
απασχολούν. Μόνο που αυτή τη φορά θα έπρεπε να αναδείξω 
και να διαχειριστώ αυτά τα ερωτήματα με μια ομάδα σπουδα-
στών:
 Αν θεωρήσουμε πως η μετάφραση είναι σχεδόν πάντα μια 

χαμένη μάχη, αφού ούτε τέλεια μπορεί να είναι ποτέ, ούτε 
οριστική, μήπως το έργο του μεταφραστή είναι ματαιοπο-
νία; 

 Υπάρχουν έργα που δεν μεταφράζονται; Που είτε δεν πρέ-
πει, είτε είναι αδύνατον να μεταφραστούν; Είναι πάντα η 
μετάφραση κάτι το εφικτό;

 Όταν καλείσαι να μεταφράσεις ένα έργο, καλείσαι ουσιαστι-
κά να αντιμετωπίσεις και να λύσεις ένα πρόβλημα. Υπάρ-
χουν άραγε, προκαθορισμένες μέθοδοι για την εξεύρεση της 
λύσης του προβλήματος αυτού; 

 Η μετάφραση είναι μια πνευματική άσκηση, όπου δοκι-
μάζονται οι γνώσεις του μεταφραστή, αλλά και η σχέση 
του με τον πολιτισμό και την ιστορία δυο λαών: τόσο της 
γλώσσας από την οποία μεταφράζει όσο και της δικής του. 
Τι θα έπρεπε να περιέχει ένα πρόγραμμα διδασκαλίας νέων 
μεταφραστών και, εν τέλει, είναι εφικτή η διδασκαλία της 
μετάφρασης; 
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Η διεθνής πρακτική στο χώρο της λογοτεχνικής μετάφρασης 
δίνει αρκετές εκδοχές για το πώς αυτά τα ζητήματα μπορούν να 
γίνουν διαπραγματεύσιμα από νέους σπουδαστές. Κατευθύνθη-
κα στην πιο συμμετοχική και συνεργατική επιλογή. Η εικοσά-
χρονη επαγγελματική εμπειρία μου στη λογοτεχνική μετάφρα-
ση, η εμπλοκή μου στην έκδοση του περιοδικού Μετάφραση 
και στη διοργάνωση των Διεθνών Μεταφραστικών Εργαστηρίων 
στη Ρόδο, από και προς τα Γαλλικά το 2007 και από και προς 
τα Ισπανικά το 2008, με έχουν πείσει για τη σημασία της εργα-
στηριακής διαπραγμάτευσης των θεωρητικών ερωτημάτων μέσα 
στο πλαίσιο συγκεκριμένων λογοτεχνικών έργων. 

Εξάλλου, όπως πολύ γλαφυρά διευκρινίζει ο Αχιλλέας Κυ-
ριακίδης σε μια κουβέντα που κάναμε και που δημοσιεύτηκε 
στο τεύχος ’06-’07 του περιοδικού Μετάφραση, αν κάτι υπάρ-
χει στη μετάφραση που μπορεί να διδαχθεί με παραδοσιακό 
τρόπο, αυτό είναι μόνο κάποιες τεχνικές: «Πιστεύω ότι αυτό 
που μπορεί να διδαχθεί στη μετάφραση είναι η τεχνική της, η 
τεχνική του πώς θα μπεις στο δάσος για να κυνηγήσεις και ν’ 
αποφύγεις τις παγίδες. Αυτό μάλιστα: διδάσκεται. Αλλά το πώς 
θα χτυπήσεις τη μπεκάτσα, αυτό πια είναι θέμα ταλέντου». Και 
εμπειρίας, θα πρόσθετα. Δεν υπάρχουν έτοιμες λύσεις. Το πιο 
σημαντικό και δύσκολο πράγμα σε μια μετάφραση δεν είναι να 
μεταφράσεις σωστά μια λέξη, το πιο δύσκολο και σημαντικό 
είναι να αποδώσεις το ύφος, το ρυθμό του κειμένου. Να μπορέ-
σεις ως μεταφραστής να νιώσεις και να αποδώσεις το ιδιαίτερο 
χρώμα, τον τόνο της φωνής του συγγραφέα. Και αυτό δεν διδά-
σκεται, κατακτάται σελίδα τη σελίδα, μαθαίνεται μέρα τη μέρα. 

Εκείνο όμως που σίγουρα μπορεί να διδαχθεί είναι ότι ο με-
ταφραστής λογοτεχνίας έχει μια ευθύνη απέναντι στο κείμενο, 
ότι οφείλει να το σέβεται και ότι πρέπει να αγωνιστεί μέχρι τε-
λικής πτώσεως να βρει την πιο πρόσφορη λύση, να διώξει κάθε 
πειρασμό να παραλείψει ή να αλλάξει κάτι, ότι πρέπει πάση 
θυσία τελικά να δώσει ένα κείμενο στα ελληνικά όπως θα το 
έγραφε ο ξένος συγγραφέας, αν γνώριζε τη γλώσσα μας. 

Με τις πιο πάνω σκέψεις επέλεξα στο Εργαστήριό μας να 
μην ακολουθήσω την τυπική καθοδηγητική μέθοδο διδασκαλί-
ας, στην οποία ο διδάσκων είναι ο φορέας της «υπέρτατης αλή-
θειας», της «ορθής μετάφρασης», αλλά να αφήσω την ομάδα να 
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δημιουργήσει τη δική της δυναμική. Ανέλαβα ένα ρόλο μάλλον 
συμβουλευτικό, με κύριο στόχο να νιώσουν οι διδασκόμενοι 
ασφαλείς ώστε να μπορέσουν να εκφραστούν και να κάνουν τις 
μεταφραστικές επιλογές τους. 

Οι πολλαπλές αναγνώσεις του κειμένου είχαν σαν αποτέλε-
σμα και τις πολλαπλές ερμηνείες του. Κάνοντας μακροσκελείς 
συζητήσεις για μικρές λεπτομέρειες, οι διδασκόμενοι οδηγούν-
ταν στην ανάγκη μιας ολοένα πιο εμβριθούς ανάγνωσης και 
σιγά-σιγά ανακάλυπταν τα πιο καλά κρυμμένα μυστικά της 
γραφής του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, έμπαιναν ολοένα πε-
ρισσότερο στο μυαλό του συγγραφέα, ταυτίζονταν μαζί του. 

Το κλίμα εμπιστοσύνης που δημιουργήθηκε, επέτρεψε την 
ελεύθερη έκφραση ακόμη και της πιο αιρετικής λύσης, πάντα 
βέβαια με την προϋπόθεση της θεμελίωσής της. 

Το ζήτημα, για μένα, δεν ήταν αν μια λύση ήταν σωστή ή 
λάθος, το ζήτημα ήταν να αποκτήσουν οι διδασκόμενοι επίγνω-
ση των δυσκολιών του εγχειρήματος, επίγνωση ότι η εκπαίδευ-
ση του μεταφραστή δεν σταματάει ποτέ, μα κυρίως να νιώσουν 
πως η μετάφραση της λογοτεχνίας είναι μια πράξη αγάπης, 
που μπορεί να απαιτεί αφοσίωση και υπομονή, αλλά προσφέρει 
στον μεταφραστή μεγάλη απόλαυση και ικανοποίηση. 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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Το στόμα του Αδύνατου τραυλίζει: 
«Δυνατό!»

Μια παρουσίαση του έργου της Ματ ί νας  Μόσχοβη

Στο έργο και στην πνοή του κάθε ποιητή χωριστά, διατυπώνε-
ται αυτόματα, θαρρείς, η απάντηση στο ερώτημα όλων των 

εγρηγορούντων γενεών που γράφουν και διαβάζουν: «προς τι η 
ποίηση;». Μία απάντηση πληθυντικού αριθμού, όπως και η ίδια 
η ποίηση είναι ως τέχνη καθαυτή, αν και η χρήση του ονόματος 
«ποίηση» επιμελώς το αποκρύπτει και —το χειρότερο— συχνά 
κι ακούσια μας παραπλανεί. 

Ποιήσεις, λοιπόν το ορθό και συνάμα πιο διαυγές.
Όπου άλλοτε το ποίημα είναι των λέξεων ψίθυρος, κραυγή, 

παιχνίδι ή ανταρσία. Όπου άλλοτε είναι έμμετρη κίνηση ήχων, 
χορός σημαινόντων, ερωτοτροπία σημαινομένων ή από την άλλη 
όψη της μούσας, σκέτο κι αμίλητο πένθος – έξω από κάθε εί-
δους μέτρο, το συνηθέστερο. Η ποίηση της Ματίνας Μόσχοβη, 
παρότι εμπεριέχει πολλά από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, δεν 
τα εξαντλεί και το σημαντικότερο: δεν είναι υπόλογη απέναντί 
τους. Όχι χωρίς μια μικρή δόση ρίσκου θα πούμε ότι η αιτία 
είναι απλή και εύκολα εντοπίσιμη στις τέχνες με τις οποίες κα-
ταπιάστηκε από την ανατολή της πνευματικής της πολυφωνίας. 
Με μουσικό αυτί χαρισμένο και στα βαθειά των συχνοτήτων 
κουρδισμένο από τα χρόνια μελέτης κι εμβάπτισης στα πατητά 
και στα άπατα της μουσικής από τη μία μεριά και από την άλλη, 
με ένα ακριβές ζύγι της δράσης κι εκφοράς του σώματος που εί-
ναι λόγος και του λόγου που είναι ταυτοχρόνως σώμα-αντίδωρο 
της ζήσης και της παιδείας της στη θεατρική σκηνή, η Μόσχοβη 
έπλασε μία ποίηση που από νωρίς αναζήτησε το άμεσο ξεγλύ-
στρισμά της πέρα από το χαρτί. 

Στο στόμα και στα πάσης φύσεως άκρα. Του σώματος και 
της ψυχής. 
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Γιώργος  Λαμπράκος

 Ο μεταφυσικός λόγος 
στην ποίηση της Ματίνας Μόσχοβη

για ζωή μόνον ήμουν παράφορη κι αν
δεν ήμουν θνητή θα γινόμουν θαλάσσιος

άνεμος, θα έσκυβα τότε πάνω απ’ το κύμα
του άπειρου για ν’ ανταμείψω τον θάνατο

με μιαν άνοιξη
(Εικόνες καταστάσεως θαλάσσης, Άγρα, 1994, σ. 52)

Ο μεταφυσικός λόγος, ήτοι ο λόγος για την ουσιώδη αί-
σθηση και διάνοια του υποκειμένου, είναι αυτό που σε 
ψυχονοητικό επίπεδο διαφοροποιεί τον άνθρωπο από τα 

άλλα ζώα και τον καθιστά τραγικό, μα και ενδιαφέροντα – θα 
λέγαμε τραγικά ενδιαφέροντα. Η Ματίνα Μόσχοβη, σε μια πο-
λυδαίδαλη, υπερεικοσαετή ποιητική πορεία, από τον Ακτωρό 
λόγο (1988), και διαμέσου των έργων Υοσκύαμος / Νουμηνία 
(1991), Εικόνες καταστάσεως θαλάσσης (1994), Όλες τις Κυρια-
κές με βροχή (1996 [πρώτα τέσσερα έργα, εκδ. Άγρα]), Αιμωδία 
για τσέλλο και δύο φωνές (1998, εκδ. Στιγμή), Κυμοθόη (2003), 
Κατά πρόσωπο (2004), Υλαγμοί από την απέναντι όχθη (2008), 
ίσαμε το Μέχρι να μάθεις να λες ευχαριστώ (2009 [τελευταία 
τέσσερα έργα, εκδ. Γαβριηλίδης]), καταδεικνύει, μέσα από έναν 
ουσιωδώς μεταφυσικό λόγο, πώς να μη συγχέουμε το είναι με 
το φαίνεσθαι, «τη θάλασσα με το ενυδρείο». Σε τούτο το εισα-
γωγικό κείμενο θα πραγματευτούμε τα ουσιοκρατικά στοιχεία 
του έργου της, που αποτελείται από τρεις ποιητικές συλλογές, 
πέντε σκηνικά ποιήματα και ένα αντιμυθιστόρημα, παραθέτο-
ντας αποκλειστικώς χωρία της δημιουργού. Εδώ δεν θα μας 
απασχολήσει αν και σε τι βαθμό θα μπορούσε στο εκάστοτε 
χωρίο κάποιας φωνής, κάποιου χαρακτήρα ή προσωπείου, να 
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αντιπροσωπεύεται η όποια πεποίθησή της, αλλά το να προσπε-
λάσουμε την αναδυόμενη κοσμοεικόνα του έργου της μες στις 
«άπειρες διαθλάσεις» του, ελπίζοντας να τρεκλίζουμε προς μια 
εύλογη ερμηνευτική κατεύθυνση. 

Ο λόγος της Μόσχοβη είναι καίριος και γι’ αυτό ανυπόφο-
ρος. Φτάνει τον αναγνώστη στα όρια των ψυχικών του δυνάμε-
ων, καθώς τον μετακινεί ένθεν κακείθεν των ορίων των ίδιων 
ψυχικών δυνάμεων με τις οποίες καλείται να αντιμετωπίζει τον 
κόσμο. Είναι λόγος «ακτωρός», που εποπτεύει την ακτή του 
ανθρώπινου κόσμου χωρίς ωστόσο να αφήνει τον αναγνώστη 
μόνο, εγκαταλειμμένο σκυλί να υλακτεί στην «απέναντι όχθη». 
Τον οδηγεί βέβαια σε αυτήν, αλλά με αποκλειστικό στόχο να 
τον επαναφέρει στην αποδώ όχθη, ενδυναμωμένο και καταυ-
γασμένο ώστε να αντιμετωπίσει τη ζωή, τη δική του και των 
άλλων, δηλαδή τον θάνατο, τον δικό του και των άλλων: «Η 
ζωή προσηλυτίζει τον θάνατο / Ο θάνατος τη ζωή, ανάμεσα, / 
η κυανή ολιγαρχία του ονείρου». Κι επειδή η σπουδαία λογοτε-
χνία αφορά πάντα ζητήματα ζωής και θανάτου, ας δούμε πώς 
αυτά φανερώνονται στην ποίησή της. 

Ο λόγος της ποιήτριας είναι εμμενής, καθώς δεν επιζητά 
την όποια λύτρωση πέραν αυτού του υπερβολικά ανθρώπινου 
κόσμου. Οι αλλεπάλληλες αδυσώπητες μάχες με τον εαυτό και 
τον άλλον δίνονται πάνω σε τούτο τον κόσμο και σε διαρκή 
επικοινωνία με τον κάτω κόσμο, αλλά ποτέ με τον όποιον θεό. 
Αν και το ποιητικό εγώ δηλώνει ότι θα ζει «από γενναιοδωρίες 
/ αγγέλων / από φευγαλέα σχήματα / ουρανών», αντιλαμβάνε-
ται ότι στη Γαία ο άγγελος δεν έχει φτερά, όσο για τους ουρα-
νούς, βρίσκονται τόσο μακριά όσο και η επιθυμία που είναι εκ 
ψυχαναλυτικού ορισμού ανεκπλήρωτη. Ο ουρανός μπορεί να 
βιωθεί μόνο υπαρξιακά: «Τι ουρανός! […] Ένας τέτοιος ουρα-
νός, είναι σοβαρή αιτία για να κρατηθείς στη ζωή». Κυριολε-
κτικά μπορούμε να ερμηνεύσουμε μόνο τα «φευγαλέα σχήμα-
τα», που υποδηλώνουν τη ρευστότητα μες στη μορφή. Σε αυτά 
τα συμφραζόμενα, ο ορισμός του ανθρώπου ως του «ισόβιου 
εναγκαλισμού ποταπότητας και ομορφιάς» ανοιγοκλείνει την 
τεράστια βεντάλια των ανθρώπινων δυνατοτήτων, φωτίζοντας 
τη συνύφανση ισοπέδωσης και εξύψωσης: είμαστε «Σπάνιοι και 
συνήθεις ταυτοχρόνως». 
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Οι χαρακτήρες της Μόσχοβη, αντιήρωες με αυθεντικό ηρωι-
σμό και θύματα των κατάφορων νόμων της ύπαρξης, ζουν στο 
μεταίχμιο των δυισμών που τους προσδιορίζουν, όντας «πλά-
σματα του μεσοδιαστήματος». Διότι ναι μεν ευτυχία υπάρχει, 
αλλά είναι «αυτοσχέδια, η δυστυχία από τη φύση μας / πάντοτε 
προσχεδιασμένη». Χαρακτήρες τραγικοί, μα ποτέ τραγικοφανείς, 
λένε ενίοτε μεγάλες κουβέντες, αλλά όταν το συνειδητοποιούν 
τείνουν να ευνουχίζονται, παραδεχόμενοι ότι «τιποτολογούν». 
«Είμαστε ολοένα και πιο κουρασμένοι, πιο αμφιθυμικοί, πλήτ-
τουμε γρήγορα, θέλουμε ανανέωση των “μαγικών” παιχνιδιών 
που μας συντηρούν», ομολογεί ένας χαρακτήρας. Κάποιος ή 
κάτι, το πιο συχνά ανεπίγνωστης προέλευσης, τους αποστερεί 
κάποιον ή κάτι, μα εκείνοι πρέπει να συνεχίσουν: «Πανουργί-
ες της ζωής / Μερικούς τους κρατάει στις φυτείες της, / μέχρι 
να μάθουνε να λένε “ευχαριστώ” / ακόμη, / ακόμη κι αν τους 
αφαιρεί, / εκείνο που τους δώρισε». Πώς αντιμετωπίζεται άραγε 
αυτό το υπάρχειν, που αφενός διέπεται από μια «εξαντλητική 
κοινοτοπία», αφετέρου από μια «αφύσικη φυσικότητα»; 

Οι χαρακτήρες της Μόσχοβη νιώθουν αδυσώπητα ερριμμέ-
νοι στον κόσμο: «Θα υπάρξεις είπαν Πήγαινε τώρα». Γνωρί-
ζουν καλά τι πάει να πει λύπη («Έζησα για να αχρηστεύω / 
τη χαρά»), αγωνία («Έζησα πάντα με κοιτάσματα / αγωνίας»), 
οδύνη («αν κάτι μπορώ να διδάξω / είναι οδύνη και πτώση»), 
αποτυχία («βελτιώνουμε λάθη / με λάθη / φάσγανα λήθης / 
φάσγανα λύπης / ακάθεκτα αραιώνοντας / μαύρο με μαύρο»), 
απόγνωση («Σηκώνω απόγνωση πάλι / παλαιολιθικό τεράστιο 
φύλλο»). Συνειδητοποιούν τον ψυχοσωματικό τους τεμαχισμό: 
«κρατήστε ίσια παρακαλώ αυτόν / τον σπασμένο καθρέφτη». 
Τέλος, κάποιοι εξ αυτών, παρά τα χαρίσματά τους ή εξαιτίας 
αυτών, ζουν επισφαλώς: «Είχε μια σκέψη πρωτογενή και εκ-
πληκτική οξυδέρκεια / Κι όμως… Όλα μέσα της έτριζαν». 

Η προβληματική της ύπαρξης διαποτίζει το έργο της ποι-
ήτριας, συνεπώς λογίζεται θεμελιώδης για τις «φυλλοβόλες 
υπάρξεις» που το κατακλύζουν. Ένας «σκιατραφής» χαρακτή-
ρας αποφαίνεται πως «Η ύπαρξη είναι / η πλέον ανοχύρωτη κα-
τάφαση». Ένας άλλος ομολογεί ότι «η ύπαρξη / είναι της ανυ-
παρξίας / η νόσος / / αιφνιδιαστική / / ιερή / / και / / βραχεία». 
Ένας τρίτος ότι η ανθρώπινη ύπαρξη είναι ένα «ειδεχθές και 
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αναίτιο καλαμπούρι». Αλλού η ύπαρξη συνυφαίνεται με μια 
γλώσσα ακοινώνητη: «Α, πολυμήχανη αμηχανία / της ύπαρξης 
/ / Αργεί κανείς αλλά / μαθαίνει / σίγουρα τη γλώσσα / / της 
παγετωνικής». Τέλος, το ζήτημα της ύπαρξης συσχετίζεται με 
την οικογένεια και κατ’ επέκταση τον πολιτισμό που προσπαθεί 
μέσω αυτής να μας καλλιεργήσει (διάβαζε: να μας κατασιγάσει): 
«Πρέπει να ήμουν πολύ ηλίθιο και ενοχλητικό παιδί… Ήθελα 
να είμαι ο εαυτός μου…»

Στο έργο της Μόσχοβη η ανθρώπινη κατάσταση διέπεται από 
ριζική τραγικότητα: «Υπάρχει ένα σημείο, που αν δεν το περά-
σεις / είσαι δυστυχισμένος, κι αν το περάσεις, μπορεί / να γίνεις 
ακόμα πιο δυστυχισμένος…» Αυτή η τραγικότητα συνάδει με 
τη γνώση των θεμελιωδών υπαρξιακών όρων, η επίγνωση των 
οποίων δεν διασαλεύεται, ακόμα και όταν ενίοτε εμφανίζεται 
σκεπτικισμός ως προς τη βεβαιότητα τούτης της γνώσης: το 
ρήμα “γνωρίζω” «Από τη μια συζεί με την άγνοια, / από την 
άλλη απιστεί συνεχώς, / με την άκρως εχέμυθη γνώση Όταν 
διαψεύδεται, / βάζει τη μια ν’ ανοίγει πυρ εναντίον της άλλης». 
Μπορεί ο άνθρωπος να είναι «ένα αινιγματικό παλίμψηστο 
που η βαθύτερη ουσία του πάντοτε θα μας διαφεύγει», εντού-
τοις κανείς σκεπτικισμός δεν υπάρχει, φέρ’ ειπείν, ως προς την 
προαιώνια αλήθεια της σύγκρουσης, αφού «Η ειρήνη δεν είναι 
παρά μια πρόσκαιρη / γκριμάτσα του πολέμου», ενώ, όταν ένας 
άνδρας λέει στη γυναίκα του «Ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω 
/ ακριβώς γιατί διαφωνούμε», εκείνη απαντά: «Υποθέτω, επειδή 
υπάρχουμε». Η αγάπη δεν λείπει εντούτοις από τον λόγο της 
ποιήτριας, μια αγάπη που όμως ακρωτηριάζει και ακρωτηριάζε-
ται: «Όποιος αγαπά δεν μένει αρτιμελής». Η αγάπη συσχετίζε-
ται φυσικά με το σώμα, αυτόν τον «σύντομο διθύραμβό μας!», 
που την κυοφορεί ώσπου να τη γεννήσει, να τη ζήσει, να την 
πεθάνει, και όλο πάλι από την αρχή. Πάρε το χέρι μου, δώσε 
μου τη λέξη, θα λέγαμε αντιστρέφοντας τον περίφημο στίχο, σε 
έναν κόσμο όπου μετά τον θάνατο των λέξεων, εννοούμε μετά 
τη συνειδητοποίηση του θανάτου των λέξεων, εξακολουθούμε 
να είμαστε αναγκασμένοι, όπως απαιτεί από εμάς ο ουσιοκρατι-
κός ποιητικός λόγος της Μόσχοβη, αφενός να χρησιμοποιούμε 
λέξεις, παύσεις και σιωπές, αφετέρου να δίνουμε το χέρι μας, 
αλλά αμφότερα με πιο συνειδητοποιημένο τρόπο. 
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Παρόμοιο είναι το πρόταγμα του λόγου της ποιήτριας ως 
προς τον έρωτα: εμμένει στο φύλο και συγχρόνως το αναιρεί, 
καταφάσκει την «αρχέγονη μοχθηρία» του άνδρα και της γυ-
ναίκας και συγχρόνως την κοινή τους καταγωγή. Αυτό τους 
προσδίδει μια παρόμοια μοίρα, αφού είναι οι «αρχαίοι αρχάρι-
οι», που αναγνωρίζουν ότι «Γηραιός ο τρόπος που αγαπούμε», 
σε έναν κόσμο από «Αιώνιες μεταβολές, της αιωνίας επανά-
ληψης / των αιωνίων μεταβολών, των ίδιων βουερών ηλιθιο-
τήτων». Σε κάποια σκηνικά ποιήματα της Μόσχοβη, η σχεδόν 
φονική ένταση μεταξύ των φύλων δηλώνεται μέσα από την 
αενάως αμφιθυμική επιδίωξη και εκδίωξη του άλλου: μπορεί 
η γυναίκα να κατατρύχεται από τη «φιλήδονη ενσάρκωση του 
θύματος» και ο άνδρας από «ψυχική αδεξιότητα», αλλά σύντο-
μα αντιλαμβανόμαστε πως οι όροι και οι ρόλοι εναλλάσσονται. 
Μπορεί τη μεσημβρία οι εραστές να «σπαράσσονται / σε μυθικές 
τελετουργίες», αλλά τη νύχτα «συλλέγουν κτερίσματα / ερω-
τικής ανίας». Ενίοτε, μάλιστα, ο έρωτας όχι μόνο δεν εξιδα-
νικεύεται, αλλά ισοπεδώνεται: οι «έρωτές μου», ομολογεί ένας 
χαρακτήρας, «ήταν πάντα μια τρεμάμενη ασωτία κάτω από μια 
ιδέα, η κτίση και η βασιλική κουρελαρία μιας πλάνης, ο ιστός 
που έπλεκα για τον εαυτό μου πάνω από χλοερό κενό, ο άλλος 
αποτελούσε πάντα ένα πρόσχημα…» 

Στη διαμάχη των φύλων, κατ’ επέκταση και στην οικογέ-
νεια, σημαίνοντα ρόλο παίζει ασφαλώς η μητέρα, ο πρώτος 
Άλλος κάθε ατόμου. Ένας άνδρας και η εσωτερικευμένη του 
οικογένεια κάνουν μια γυναίκα να ασφυκτιά και να δηλώνει με 
πικρή ειρωνεία: «λίγο έλειψε να πεθάνω από ασφυξία λόγω των 
οικογενειακών σας αναθυμιάσεων». Όταν μια μητέρα λέει ότι 
«Η μητρική εξουσία είναι η διαρκέστερη / και η πιο επικίνδυ-
νη», αναγκάζει στη συνέχεια τον απεγνωσμένο πατέρα να πει: 
«Μητέρες, / Πότε θα αποποιηθείτε / την εξουσία σας; / Πότε θα 
μάθετε / να μην επεκτείνεστε;» Εδώ η γέννηση παρουσιάζεται 
ως το πρώτο μέγα σφάλμα, εντέλει ωστόσο η μητέρα δεν απορ-
ρίπτεται, αλλά σχετικοποιείται: η γυναίκα λέει ότι η μητέρα 
είναι «η αναγκαία άβυσσος / Της έχει ανατεθεί να διδάξει / την 
αναπνοή της αβύσσου / Είναι η αγέρωχη αγάπη, / καταπάνω 
σου», ο δε άνδρας ότι «η μητέρα, και η αληθινή ερωμένη, / είναι 
το δραματικό πλαίσιο για να / λάμψει ή για να σκοτεινιάσει / 
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η αληθινή μας φύση». Ως προς τούτη την αρχέγονη διαμάχη, 
όπου δεν είμαστε παρά «μικρά αρνιά που / διασταυρώνονται με 
τον / πανάρχαιο λύκο», μπορούμε να εικοτολογήσουμε, όπως 
και να σιωπήσουμε. 

Ο ρόλος της σιωπής είναι σημαίνων, καθώς «η αποκάλυψη 
των πραγμάτων συντελείται μες στη σιωπή». Αυτή η σιωπή, 
όπως γνωρίζει καλά η ποιήτρια, δεν ταυτίζεται με την αλαλία: 
«Αυτός ο κόσμος της σιωπής / της σιωπής δεν είναι». Η φωνή 
δεν θέλει να βγει, δεν μπορεί να βγει, αλλά πρέπει να βγει, και 
το ξέρει, και το κάνει: «Εγώ κραυγάζω / εγώ που καταπάνω μου 
έρριξαν / την άβυσσο / Η λέαινα μέσα στη λέαινα / Το άδειο 
στο άδειο». Αναγνωρίζοντας ότι «μιλάμε κατάκοιτες λέξεις», η 
Μόσχοβη πασχίζει να ανανεώσει τη γλώσσα ανθρωπολογώντας 
σε ένα συχνά αρχαιοπρεπές ιδίωμα που εντούτοις είναι ακατα-
μάχητα επίκαιρο: «αν δεν υπάρχεις παράκτιος / θρόιζε κραυγά-
ζοντας / σαρκάζοντας ή μειδιώντας / της ζωής μόνο / τον πολυ-
άκανθο κόμπο / μη χαμηλώνεις». Στο ίδιο μήκος κύματος και 
σε μια τρομακτικά αμφίθυμη κατάθεση ψυχής, μια γυναίκα 
δηλώνει: «Σας γράφω, γιατί δεν ελπίζω πια […] Στέκομαι στην 
ακροτάτη / ταραχή, ήρεμη, μη αναμένοντας». Το άφατο ανα-
γνωρίζεται συγχρόνως με την προσπάθεια έκφρασής του: «Κι 
αν προσπαθώ να σου μιλήσω είναι / γιατί υπάρχει, / γιατί από 
ύψη απύθμενα πέφτει / το ανέκφραστο». Αυτή η προσπάθεια 
ενδιαφέρεται για το επιμέρους, που όμως υποστυλώνει διαρκώς 
το καθολικό: «Δεν συνηθίζω να σκέφτομαι την ανθρωπότητα, 
τον άνθρωπο συλλογίζομαι περισσότερο». Εδώ εδράζεται και η 
μεταφυσική υπόσταση του λόγου της: «κολυμπάω κάτω / από 
την επιφάνεια της ιστορίας». 

Από το έργο της Μόσχοβη δεν λείπει ούτε ο σαρκασμός: πώς 
θα μπορούσε άλλωστε, αφού ο άνθρωπος, μες στην τραγικότητα 
του, τον έχει ανάγκη για να επιβιώσει: «ό,τι έχει σύρριζα κομμέ-
νη τη φλέβα του χιούμορ, είναι απάνθρωπο. Και επειδή μόνον 
ο άνθρωπος μπορεί να εκταθεί ως το απάνθρωπο, αυτός πάλι, 
επειδή πραγματικά κατέβηκε δύναται να αναδυθεί». Το θλιβερό 
πέρασμα από τον ελληνισμό στον χριστιανισμό περιγράφεται 
ως εξής: «Ανταλλάξαμε δώδεκα θεούς με δώδεκα βαρκάρηδες!», 
ενώ κάποιος επικαλείται τον Χριστό ως «Μανόλη». Αλλού, ένας 
άνδρας δηλώνει για τη γυναίκα που τον ερωτεύτηκε όταν την 
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έσωσε από πνιγμό ότι του «έδωσε τα βατραχοπέδιλα στο χέρι». 
Τέλος, όταν ένας άνδρας επιπλήττει τη χαροκαμένη γυναίκα 
του για το ότι πρώτη φορά μιλάει με έναν δεδομένο σκληρό 
τρόπο, εκείνη απαντά: «Πρώτη φορά σκοτώθηκε ο γιος μου». 
Αυτός είναι ασφαλώς ένας τρομώδης σαρκασμός, που μόνο από 
τα έγκατα του πόνου θα μπορούσε να ανέλθει στην επιφάνεια 
του λόγου.

Είναι άραγε πεσιμιστική η κοσμοεικόνα που αναδύεται από 
το έργο της Μόσχοβη; Όχι αν ορίσουμε τον πεσιμισμό, τη «μα-
χητική απαισιοδοξία», ως τον ρεαλισμό που εγκαλείται αδίκως 
ως κυνικός αντιρομαντισμός. Αυτή «που αποκαλούν απαισιό-
δοξη» δηλώνει ευθαρσώς: «Λυπάμαι, από το αστεροσκοπείο μου 
/ φαίνονται μόνο εκλείψεις…» Συνεπώς η ποιήτρια-αστρονόμος 
όντως βλέπει, όχι όμως εδεμικούς πλανήτες πέρα μακριά στο 
σύμπαν, αλλά ελλειμματικούς πλάνητες εδώ πάνω στη Γη. Άρα-
γε δεν υφίστανται ουτοπικά στοιχεία στο έργο της Μόσχοβη; 
Ασφαλώς, αφού ναι μεν μπορεί η ζωή να «είναι μια προσβο-
λή», αλλά δεν πρέπει να λέμε απλώς «έτσι είναι η ζωή» σε μια 
μάταιη προσπάθεια να γλυτώσουμε (από τι, άραγε;), αλλά οφεί-
λουμε να κάνουμε κάποτε τη ζωή «να φανεί κι έτσι όπως δεν 
είναι». Το «υπάρχειν» δεν είναι «μόνον αλγεινό, είναι και / όλ-
βιο». Υπάρχει λοιπόν ουτοπία, αφού «Το στόμα / του Αδύνατου 
/ τραυλίζει “Δυνατό”», αλλά είναι μια ουτοπία που σέρνεται σαν 
σκύλα ψάχνοντας κόκαλα σε σοκάκια όπου ριζώνουν ανθρω-
πολογικές σταθερές. Πρώτη: «η ανατομία του ονείρου ποτέ δεν 
θα μας γίνει γνωστή». Δεύτερη: ο πόνος «είναι ο μόνος της γης 
/ πανανθρώπινος ιθαγενής». Τρίτη: «Έξω απ’ τον τάφο τίποτε 
δεν μένει αναίμακτο». Τέταρτη: «Είναι αυταπάτη η πραγματική 
ανεξαρτησία». Πέμπτη: «Πρώτη αδικία, η γέννηση. Δεύτερη αδι-
κία, ο θάνατος». Έκτη: «η ήττα / είναι το γνώριμο τοπίο μετά 
/ τη γέννηση». Και πάει παραθέτοντας. 

Σε κάθε περίπτωση, δεν θα έπρεπε να απαρνηθούμε τα προ-
τάγματα στην κοσμοεικόνα της Μόσχοβη, που ωστόσο φαντά-
ζουν ως επί το πλείστον ατομικά. «Πάθος και διαύγεια» διαβά-
ζουμε υπαινικτικά σε ένα σημείο. «Το μόνο που αξίζει, είναι 
να κλαψουρίζουμε λιγότερο και να μαχόμαστε περισσότερο» 
ακούμε υπόρρητα σε ένα άλλο. Σημασία έχει η εμβίωση του 
οσοδήποτε οδυνηρού παρόντος στην ολότητά του: «Ας μάθουμε 
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να σηκώνουμε την ηλικία των πληγών μας […] Η οδύνη, ούτως 
ή άλλως είναι βαθειά μπηγμένη στον σφυγμό των πραγμάτων». 
Η αξία της ενδεχόμενης πτώσης εξαρτάται από το ύψος: «αν 
είναι να πέσουμε τελικά, / τουλάχιστον ας πέσουμε από ψηλά». 
Αλλού, ανατιμώνται οι άνθρωποι που «αρνούνται να κατέχουν 
και να κατέχονται, να υποτάσσουν και να υποτάσσονται, εγεί-
ροντας τον πόθο να γονιμοποιήσουν: τη χάρη με την πραό-
τητα, τη δικαιοσύνη με την ανεξαρτησία». Ο άνθρωπος, που 
φέρει στο κεφάλι «μια χαίτη ονείρου», δεν είναι εντελώς κα-
ταδικασμένος, καθώς «Μέσα του βρίσκεται το άλγος, μέσα του 
και το φάρμακο». Γι’ αυτό μια φωνή λέει: «ν’ αντέξουν οι λίγοι 
/ φιλόδωροι / αυτού του κόσμου τη σκοτεινιά / αυτού του κό-
σμου το θάμβος». Καλώς ή κακώς, ό,τι κάνει ο άνθρωπος είναι 
ανθρώπινο, και αυτή η φαινομενική ταυτολογία είναι συνειδη-
τή στο ποιητικό εγώ: «Αν είναι / να ενστερνιστούμε / τη ζωή, / 
ας την ενστερνιστούμε / ολόκληρη / μ’ όλα της / τα απόβλητα». 

Από πού λοιπόν μπορεί να αντλήσει δύναμη μια ποιήτρια 
ώστε να γίνει «δαμάστρια επιδέξιων αστραπών»; Πιθανότατα 
από αυτόν που θα έρθει εντέλει να της αποσπάσει όλη της τη 
δύναμη: «δεν έχω ιδέα / τι ωθεί τον άνθρωπο στην τέχνη. Ίσως 
/ η πρόωρη επίγνωση του θανάτου». Σε τούτη την κατάσταση 
αβοηθησίας το ποιητικό εγώ δηλώνει ότι είναι «η ελάχιστη / 
ακρίδα της ματαιότητας», αλλά μια ακρίδα ευκίνητη που επι-
μένει να αναπηδά μανιασμένα, να εξακτινώνεται ποιητικά και 
να προκαλεί σαρωτικές μάστιγες ενάντια στην κοινοτοπία του 
σύγχρονου λόγου, που τόσο συχνά ακκίζεται τον λογοτεχνικό: 
«εκεί όπου σταματά η δυνατότητα περιγραφής, αλλά παρ’ όλα 
αυτά δεν υποχωρεί στο ακατονόμαστο, εκεί αρχίζει η ποίηση». 
Εδώ η γραφή δίνει το στίγμα της αντίστασης: «Μαλάσσει το 
κενό / η γραφή. / Είναι πανούργα. […] μόνον μ’ αυτή / την 
ύλη / της οδυνηρής διαύγειας, / αυξάνει / η αντίσταση / νου 
και ψυχής». Ελπίζουμε να έχει φανερωθεί πόσο υποψιασμένος 
και υψηλά πυρετώδης είναι ο λόγος της Μόσχοβη, ικανός να 
προκαλέσει θυμικό ιδρώτα. Δεν χρειάζονται φάρμακα για την 
αντιμετώπισή του, μονάχα εγρήγορση, ευαισθησία και γούστο. 

Κι ο ηθοποιός που πρέπει να αποδώσει τα σκηνικά ποιήμα-
τα της Μόσχοβη, που αρνείται να είναι απλώς μια «αισθητική 
ψείρα», τι πρέπει να κάνει; Απαντά αυτοπροσώπως: «Ζω μέσα 
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σε ένοπλο χρόνο ενδεής, ακατάβλητος / πρέπει να θάβω κάθε 
νύχτα άγνωστα κρανία / λυπημένες φωνές…» Είναι «η αργία 
του θεού και η υπερωρία του διαβόλου». Ιδού η υποχρέωσή του, 
η τιμή του, αλλά και η καταδίκη του: «οι ρόλοι είναι όπως οι 
νεκροί στον Άδη / Πρέπει να πιουν αίμα για να μιλήσουν». Ο 
ηθοποιός «καίγεται / από την αυτοέκθεση / Εκούσια λεηλατείται 
/ κι αργεί / να πρασινίσει ο μέσα / κόσμος». Παράλληλα παρο-
μοιάζεται με τον εραστή: αμφότεροι «ζουν την τυραννικότερη 
αλλά και πιο ηδονική αναμονή. / Με τη φαντασία “διορθώ-
νουν” την πραγματικότητα». Αυτή είναι η στιγμή όπου πάνω 
στη σκηνή συμβαίνει ό,τι και σε ένα μέγα πάθος: «Μπορεί στον 
έρωτα για κάτι μεγάλο να βρίσκει / ο άνθρωπος τις αληθινές 
του διαστάσεις, ή / όταν σε μια στιγμή του σαστισμένου παρό-
ντος / αστράφτει η παροδικότητά του! / Ίσως τότε να στέκεται 
ήδη εκεί όπου όλα αρχίζουν / να μεταβάλλονται σε ουρανό!» 

Το κάθε άλλο παρά εύβατο έργο της Μόσχοβη έχει πηγάσει 
από πολυάριθμες λογοτεχνικές και φιλοσοφικές κρήνες, στις 
οποίες συγκαταλέγονται η ελληνική μυθολογία, το αρχαίο και 
σύγχρονο τραγικό δράμα, ο Ιώβ και ο Εκκλησιαστής, η σκέψη 
του Σοπενχάουερ, του Χέγκελ, του Κίρκεγκορ, του Μαρξ και 
του Νίτσε, ο υπαρξισμός, η νεότερη ελληνική ποίηση. Ωστόσο 
χρειάζεται ιδιάζουσα μαεστρία ώστε τα πλούσια τούτα νερά να 
δημιουργήσουν έναν λυρικό-δραματικό χείμαρρο, όπως συμβαί-
νει στην περίπτωσή της, και να μη λιμνάσουν σε ένα στομφώ-
δες αναμάσημα, όπως συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις. 

«Λησμόνησα κάτι σημαντικό… Ευχαριστώ». Έτσι ολοκληρώ-
νει μια γυναίκα τον καθαρτήριο σκηνικό της μονόλογο, και η 
απάντηση όλων των καθαρμένων πια θεατών και αναγνωστών 
δεν μπορεί παρά να είναι: εμείς δεν λησμονούμε… σ’ ευχαρι-
στούμε. 

Ιανουάριος 2010
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Η Ματίνα Γ. Μόσχοβη γεννήθηκε στον Πειραιά. Σπούδασε φωνητική, 
τραγούδι και θέατρο. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Έργα της είναι: 
Ο άκτωρος λόγος (ποιήματα, Άγρα, 1988), Υοσκύαμος — ποιήματα / 
Νουμηνία — μικρό πεζό (Άγρα, 1991), Εικόνες καταστάσεως θαλάσσης 
(ποιήματα, Άγρα 1994), Όλες τις Κυριακές με βροχή (σκηνικό ποίημα 
για μία ηθοποιό, Άγρα 1996), Αιμωδία για τσέλλο και δύο φωνές (Στιγ-
μή, 1998), Κυμοθόη (ποιήματα, Γαβριηλίδης 2003), Κατά πρόσωπο 
(σκηνικό ποίημα για έναν ηθοποιό, Γαβριηλίδης, 2004). Τελευταίο της 
έργο Μέχρι να μάθεις να λες ευχαριστώ (Γαβριηλίδης, 2009). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο τίτλος του εισαγωγικού σημειώματος Το στόμα του Αδύνα-
του τραυλίζει: «Δυνατό!» είναι από στίχο της Μ. Μόσχοβη, από την ποιητική 
συλλογή της Εικόνες καταστάσεως θαλάσσης, εκδ. Άγρα, 1994, σελ. 17.
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Ματίνα Μόσχοβη

Ἀειφυγία (6ο μέρος)

—τὸ θεώρημα τῆς μὴ πληρότητας—

ἒ π ε σ α  στὴν ἁφὴ
γυναῖκα μὲ τὶς ξέσκεπες λαγόνες
ἐνσαρκωμένη αἰωνιότητα γυναῖκα φευγαλέα-φευγαλὴ ἔπεσα 
στὴν ἁφὴ
καὶ ὢχ νύχτα μου τί εἶναι ὃλ’ αὐτὰ;
νύχτα παραμάννα, μικρό μου ἐπίγραμμα στὸ σημεῖο 
ποὺ στραγγίζει
ὁ χρόνος τί εἶναι ὃλ’ αὐτὰ;

σκοτάδι σφιγκτῆρας                     κενὸ

τί ἀκούγεται;

ἦχος ποὺ τρίζει στὸ χιόνι      

Ἀνεξάντλητα προσωπεῖα μιᾶς ἀνυπακοῆς
τοῦ ζωντόβολου πλάϊ στὴν ταΐστρα μὲ τὸ μαραφέτι του 
σηκωμένο
ἔξαλλο γιὰ ὀπὴ

 κάντε πέρα

εἶμαι ὁ θεράπων τῆς ὀπῆς
κατάκοιτα ἀνδράρια γυναικάρια σμικρὰ ψυχάρια
κοπρωδέστερος καὶ πιὸ ἄρρωστος ἀπ’ τὴν ἀρρώστια σας 
τὴν καταστροφική
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καλοπερασάκηδες ἕρμαια βασκανίας ὑπνωτιστικῆς
χασμουριόσαστε τὴν ὥρα ποὺ φύλαρχοι αἰμοδιψεῖς
κλείνουν τὰ τελευταία περάσματα
κοιμόσαστε νανουριζόσαστε ψελλίζοντας ἔτσι ἦταν πάντα
ναὶ ἔτσι ἔιναι ποτὲ δὲν ἦταν καλύτερα

κάντε πέρα

εἶμαι ἕνας ξένος ἀσήμαντος φοιτητὴς ποὺ νομίζει ὅτι εἶναι 
αὐτοσπόρος
ἀνεμισμένος καὶ γαμέτης
ποῦ ὠρύεται μπροστὰ στὸ ἑτοιμόρροπο μαντρὶ
ἀκανθόφθαλμος μὲ διανυκτερεύουσα ψυχὴ
κατασκηνωμένος σ’ αὐτὸ τὸ μεταίχμιο
στὴν ἀκράτεια τῶν αἰώνων καὶ τῆς στιγμῆς
θὰ πεθάνουμε κάτω ἀπ’ τὸ σουβλερὸ στερέωμα
μουρλοὶ ἀπόπαιδα οἰηματίες ἂν δὲν προλάβουμε
νὰ μάθουμε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ

ἂλτ
ποιὸς ἐπιτηρεῖ ἐκεῖ;
κύριε ἐπίτροπε, ἐπιτρέπετε μερικὲς 
ἐρωτήσεις;

εἴμαστε ἀποθηκευμένοι δοῦλοι;

βορὰ πάνω στὴν «τράπεζα τοῦ σφαγέα»;

παγιδευμένοι στὴν παγκόσμια 
μηχανορραφία;
στὸ ἀτέλειωτο μακελειὸ σ’ ἕνα 
σταυροδρόμι;
μὲ τὸ conium maculatum καὶ τὸν 
σταυρό;
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ἕως πότε; 

ἕως ἂν ἐρημωθῶσι πόλεις παρὰ τὸ μὴ 
κατοικείσθαι
καὶ οἶκοι παρὰ τὸ μὴ εἶναι ἀνθρώπους
καὶ ἡ γῆ καταλειφθήσεται ἔρημος

κι ὅμως

ξέραμε 
θὰ μπορούσαμε
εἴχαμε πρότυπα
ὅταν τὸ 1860 καταργήθηκε σ’ ἐκείνη τὴ χώρα
ἡ δουλεία
ὅταν εἶχαν ἀπόλυτη αὐτάρκεια
χωρὶς ἴχνος χρέους σὲ ξένους δανειστὲς
ὅταν δημεύθηκαν οἱ περιουσίες τῶν πλουσίων
ὅταν ἡ γῆ μοιράστηκε στοὺς χωρικοὺς
χωρὶς τίτλους ἰδιοκτησίας
ὅταν ἔπαψαν νὰ ὑπάρχουν
μεσάζοντες μαυραγορῖτες
ὅταν κατασχέθηκε ἡ περιουσία τῆς ἐκκλησίας
ὅταν λειτουργοῦσε τὸ χυτήριο σιδήρου μὲ παραγωγὴ
ἕναν τόνο τὴν ἡμέρα

τ ό τὲ

οἱ ξένοι μεγιστᾶνες σφόδρα ἐνοχλήθηκαν
καὶ κυρίως οἱ Ἄγγλοι γιατί
τὰ κεφάλαια καὶ οἱ πρῶτες της ὗλες δὲν εἶχαν πιὰ καμμιὰ 
πρόσβαση
σ’ αὐτὴ τὴ χώρα
καὶ  τ ό τε
σφόδρα φοβήθηκαν πὼς κι ἄλλες χῶρες τῆς περιοχῆς
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θ’ ἀκολουθήσουν τὸ παράδειγμά της
καὶ βρῆκαν τότε
ἀνακάλυψαν τότε
τὶς διαφορὲς μεταξὺ τῶν γειτονικῶν χωρῶν
καὶ μεθόδευσαν ἕναν πόλεμο ἕξη χρόνων
χρηματοδοτούμενο ἀπὸ τὴν τράπεζα τοῦ Λονδίνου
καὶ τοὺς Ρότσιλδ
καὶ ὅταν αὐτὸς ὁ πόλεμος τελείωσε
εἶχε ἀφανίσει τὸ ἐβδομηνταέξη τοῖς ἑκατὸ
τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ

Ὅπου κι ἂν σταθεῖς ὁ ἀντίλαλος μιᾶς κραυγῆς ποὺ δὲν σβήνει

Κι ἐσὺ γυναῖκα μὲ τὶς ξέσκεπες λαγόνες
λευκή μου ἐρμίνα
ἀπάντησέ μου
εἶσαι ὁμόπτερη;

ὁμόπλοη;

ἀξιόμαχη ἴσως;

ὅπως καὶ νὰ 'ναι
συγχώρεσέ μὲ συγχώρεσέ μὲ ποὺ

χιονίζει
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Hoschelaga MonReal
ὅταν πρωτόρθα ἐδῶ ἔμενα
στῶν γιγάντιων ἀρουραίων τὴν ὁδὸ
ἔπειτα μετακόμισα στῶν ἀσταμάτητα
ἐργαζομένων πλυντηρίων τὴν ὁδὸ
Bernard 48
καὶ τώρα νὰ 'μαι στὸ παράθυρο
τῆς κρεβατοκάμαράς σου
νὰ βλέπω τὸ χιόνι νὰ πέφτει
καὶ τὸ κελάηδημά μου ν’ ἀλλάζει
λόγω γεννητικῶν ὁρμονῶν
ἐπειδὴ ἐπειγόντως πρέπει νὰ προειδοποιηθοῦν
τὰ ἄλλα ἀρσενικὰ ὅτι τὸ πεδίο
κατέχεται ἀπὸ τὸν κατεχόμενο

λοιπὸν φτερὰ πετεινοῦ ἂς κοσμίσουν
τὸν πῖλο τοῦ ἐραστῆ
—τί κωμῳδία καὶ τί θαῦμα—
εἶμαι ὑπερχειλισμένος
κάποιος συνομωτεῖ στὸ παρεκκλῆσι
καὶ κάποιος συνουσιάζεται στὸ σπήλαιο

ἀπὸ κάπου τρυπώνει στὸ μυαλό μου
χιόνι
καὶ ἡ γῆ ἀπέραντο ὑπνωτήριο

σήκωσε τὸ κεφάλι
ἀπὸ τὸ φαρμακωμένο νερὸ
τίποτε δὲν εἶσαι

μόνο μιᾶ πρόσκαιρη ἀνάσα
μέσα στὸ κρανίο τῆς γῆς
τὸ μοναδικὸ ποὺ περιστρέφεται

τέλεια

ἐπιτρέποντας νὰ κυλιέται πάνω στὴν κυρτή του
ἐπιφάνεια
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τόσο φῶς
τόσα εὐρήματα
χάρτες

τόσοι εὐγενεῖς καὶ ἔμποροι
ἐραστὲς καὶ ἀδέρφια
τόσο χο  νδροειδεῖς στὴν ἰσχύ μας
τόσο καταχθόνιοι στὴ ὁρμή μας

Ὅμως ἐσὺ
γυναῖκα μὲ τὶς ξέσκεπες λαγόνες
κοιμήσου ἥσυχη
θὰ μείνω ἐδῶ μὲ τὸ θεώρημα τῆς μὴ πληρότητας
μὲ τὸν Κοὺρτ Γκαῖντελ κουλουριασμένος στὸ κενὸ
μὲ τὸ πορφυρὸ ἀπὸ τὸ ἀδελφοκτόνο κόκκινο
μὲ τὸ ἀπροσμάχητο μαῦρο τὸ μαινόμενο
θὰ μείνω μὲ ὅλους τους σκαρωτὲς θαυμάτων
ἰδεῶν συναλλαγῶν καὶ σκατῶν
φιλάσθενων συμμετριῶν
κακορίζικων ἐκκενώσεων σκοταδιοῦ καὶ φωτὸς

μόνο     συγχώρεσέ μὲ     συγχώρεσέ μὲ
ποῦ δὲν θέλω νὰ πολλαπλασιαστῶ

ἴσως    ἀνήκω    ἤδη
                              στοὺς πεσόντες

Aπό ανέκδοτη ποιητική σύνθεση, με τον προσωρινό τίτλο ΑΕΙΦΥΓΙΑ, δηλαδή 
η δια βίου εξορία.
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Όλγα Κομ ιζόγλου

Η μορφολογική ταυτότητα 
της προπολεμικής υπερρεαλιστικής ποίησης 

στην Ελλάδα

Aντικείμενο αυτής της μελέτης αποτελεί η διερεύνηση της 
μορφολογικής ταυτότητας της προπολεμικής υπερρεαλι-
στικής ποίησης στην Ελλάδα με βάση 322 ποιητικά κείμε-

να, τα οποία γράφονται στην δεκαετία του 1930 από τους τρεις 
βασικούς υπερρεαλιστές ποιητές, Νίκο Εγγονόπουλο, Ανδρέα 
Εμπειρίκο και Νικήτα Ράντο.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα κείμενα που περιλαμβάνο-
νται στις συλλογές Ποιήματα (1933) και Τετράδια (1933-1936) 
του Ράντου, στην Υψικάμινο (1935), την Ενδοχώρα (1938) και 
στην πρώτη ενότητα, με τίτλο «Μυθιστορίαι», της συλλογής 
Γραπτά ή προσωπική μυθολογία του Εμπειρίκου (1960), καθώς 
και στις συλλογές του Εγγονόπουλου, Μην ομιλείτε εις τον οδη-
γό (1938) και Τα κλειδοκύμβαλα της σιωπής (1939). Στο σημείο 
αυτό είναι αναγκαίες κάποιες διευκρινήσεις που αφορούν στο 
πρωτογενές υλικό της έρευνάς μου: 

α) Στο σύνολο των εξεταζόμενων υπερρεαλιστικών κειμένων 
(322) συμπεριέλαβα και τα ξενόγλωσσα ποιήματα του Εγγονό-
πουλου.

β) Τα ποιητικά κείμενα της ενότητας «Μυθιστορίαι» εκδίδο-
νται σε βιβλίο το 1960, έχουν όμως περιληφθεί στο εξεταζόμενο 
υλικό, επειδή είναι όλα γραμμένα στη δεκαετία του 1930, αν 
και δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά (ορισμένα με ακριβή χρο-
νολογία της συγγραφής τους) στη δεκαετία του 1940. 

γ) Η ένταξη των Ποιημάτων του Ράντου στην υπερρεαλι-
στική ποίηση της δεκαετίας που εξετάζω υπήρξε ένα ιδιαίτερα 
προβληματικό ζήτημα, επειδή οι απόψεις των μελετητών σχετι-
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κά με τον χαρακτηρισμό των πρώτων ποιημάτων του Ράντου 
διίστανται: από τη μία δηλαδή τα Ποιήματα προσλαμβάνονται 
ως υπερρεαλιστικά1 και από την άλλη συνδέονται με άλλα 
πρωτοποριακά κινήματα, όπως, π.χ., τον φουτουρισμό και τον 
εξπρεσιονισμό.2 Κατά τη γνώμη μου, τα κείμενα αυτά απη-
χούν το γενικό πνεύμα του υπερρεαλισμού και περιλαμβάνουν, 
έστω και σπερματικά, όπως θα δείξω στη συνέχεια, βασικά μορ-
φολογικά γνωρίσματα που επιτρέπουν την ένταξή τους στην 
υπερρεαλιστική γραφή. Ειδικότερα, πιστεύω ότι η διαφορά τους 
από το «Συμβόλαιο με τους δαίμονες» -το αντιπροσωπευτικότε-
ρο δείγμα της υπερρεαλιστικής γραφής του Ράντου-, έγκειται, 
κυρίως, στο βαθμό πραγμάτωσης της υπερρεαλιστικής γραφής 
και όχι στο γενικότερο προσανατολισμό τους. Διαβάζοντας τα 
ποιήματα της πρώτης συλλογής του Ράντου και με δεδομένο 
το πρώιμο ενδιαφέρον του για τον υπερρεαλισμό,3 αισθάνεται 
κανείς την προσπάθεια του ποιητή να ορίσει νέες, επαναστατι-
κές περιοχές στο χώρο της ποίησης, ανεξάρτητα από το τελικό 
αποτέλεσμα. Και είναι ίσως αυτή η συναίσθηση της αδυναμίας 
να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο που οδηγεί τον Ράντο να δη-
λώσει ότι τα Ποιήματα δεν είναι υπερρεαλιστικά. Η πράξη του 
αυτή μπορεί εξάλλου να ερμηνευθεί, αν λάβουμε υπόψη μας 
το γεγονός ότι, όταν ο Ράντος, στα 1937 αρνείται τον υπερρε-
αλιστικό χαρακτήρα των Ποιημάτων, έχει ήδη προηγηθεί, δυο 
χρόνια πριν, η έκδοση της Υψικάμινου, του ‘‘ορθόδοξου’’ και 
περισσότερο ανατρεπτικού, δυναμικού και κανονιστικού υπερ-
ρεαλιστικού έργου στην ιστορία του κινήματος στην Ελλάδα.

1. Βλ., π.χ., Αμπατζοπούλου, 1980, σ. 218-224. 
2. Η δεύτερη θέση που υποστηρίζεται από πολλούς μελετητές, βασίζεται 

στην δήλωση του ίδιου του ποιητή στα 1937 (Βλ. Νέα Φύλλα, τχ. 3, 1937), 
σύμφωνα με την οποία τα Ποιήματα δεν ανήκουν στην υπερρεαλιστική 
τεχνοτροπία. Αυτή όμως η δήλωση χαρακτηρίζει μόνο τα μεταγενέστερα 
ποιητικά του κείμενα που περιλαμβάνονται στο Τετράδιο Δ΄. Ο Vitti (Βλ. 
Vitti, 1977, σ. 456). πιστεύει πως στην πρώτη λογοτεχνική περίοδο του Ράντου 
συγχωνεύονται διάφορες πρωτοποριακές τάσεις, ο φουτουρισμός, ο ιμαζισμός, 
ο εξπρεσιονισμός. Με τον εξπρεσιονισμό συνδέει την συλλογή Ποιήματα και ο 
Αργυρίου, 1990, σ. 22-23.

3. Είναι γνωστή η δήλωση του Ράντου σε επιστολή του εναντίον του Άρι-
στου Καμπάνη, στο περιοδικό Ο Κύκλος, Απρ. 1933, σ. 85: «Είμαι κομμου-
νιστής στις πολιτικές μου πεποιθήσεις, ο υπερρεαλισμός με ενδιαφέρει στην 
τέχνη, και στη ζωή περιφρονώ πολλούς ηθικούς κανόνες».
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δ) Στην έρευνά μου έλαβα υπόψη τις πιο πρόσφατες εκδό-
σεις των παραπάνω συλλογών.4

Ο τίτλος της μελέτης ίσως αποτελεί, για ορισμένους μελετη-
τές, σχήμα οξύμωρο· διότι ο όρος “σουρεαλισμός” έχει ταυτισθεί 
με την έννοια της “αμορφίας”,5 οπότε είναι αδύνατο να μιλή-
σει κανείς για την μορφολογική του ταυτότητα. Αντιθέτως οι 
παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα, τα οποία προέκυψαν από 
την εξέταση της προπολεμικής υπερρεαλιστικής παραγωγής, 
σύμφωνα με ορισμένα εργαλεία της μετρικολογικής έρευνας, 
επιτρέπουν την επανεξέταση της παραπάνω αντίληψης, διότι 
καταδεικνύουν μια σαφή και ενιαία μορφολογική οργάνωση. Ως 
κύρια γνωρίσματα αυτής της οργάνωσης μπορούμε να αναγνω-
ρίσουμε τα εξής πέντε: 

α) Την πληθωρική παραγωγή πεζών ποιημάτων, η οποία 
οδηγεί στην καταξίωση και την αυτονόμηση του συγκεκριμένου 
λογοτεχνικού είδους.

β) Την κατάργηση ή εξάρθρωση των παραδοσιακών ποιητι-
κών μορφών.

γ) Την γλωσσική πολυτυπία.
δ) Την ελλιπή, ιδιόρρυθμη χρήση της στίξης ή την απάλειψή 

της.
ε) Την έντονη ρυθμικότητα του υπερρεαλιστικού ελεύθερου 

στίχου, η οποία οφείλεται άλλοτε στον υψηλό βαθμό μετρικό-
τητας των ποιητικών κειμένων και άλλοτε στην συντακτική 
και ρητορική οργάνωσή τους. Στην παρούσα μελέτη θα εξετάσω 
τη λειτουργία των τεσσάρων πρώτων από τα παραπάνω γνωρί-
σματα. Δεν θα αναφερθώ στη ρυθμικότητα των υπερρεαλιστι-
κών κειμένων επειδή το θέμα αυτό διερευνήθηκε, επαρκώς, από 
άλλους μελετητές.6

4. Βλ. Νίκου Εγγονόπουλου, Ποιήματα Α΄, Ίκαρος, Αθήνα 1977. Ανδρέα 
Εμπειρίκου, Υψικάμινος, Ενδοχώρα, Γραπτά ή Προσωπική μυθολογία, Άγρα, 
Αθήνα 1980 και Νικήτα Ράντου, Γραφή και φως, Ίκαρος, Αθήνα 1983 και Οδός 
Νικήτα Ράντου, Ίκαρος, Αθήνα 1977.

5. Βλ., π.χ., Αυγέρης, 19722, σ. 44: «Ο σουρρεαλισμός είναι κυρίως μια κρίση 
στις ποιητικές φόρμες που θέλει να σπάσει κάθε παράδοση»· και σ. 43: «Η 
μορφή αυτής της τέχνης είναι η εξάρθρωση κι η αποσύνθεση κάθε μορφής και 
δεν μπορεί να ορθοποδήσει ακριβώς για την αμορφία της».

6. Π.χ., ο Γιατρομανωλάκης, 1983, αναγνώρισε ως «βασικό γνώρισμα του 
υπερρεαλιστικού λόγου» τους ποικίλους ρητορικούς τρόπους και αναφέρθηκε 
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Α. ΤΑ ΠΕΖΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Η σαφής προτίμηση των ελλήνων υπερρεαλιστών για το 
πεζό ποίημα καταδεικνύεται από την ποσοτική σχέση του με 
τις άλλες ποιητικές φόρμες που χρησιμοποιούν. Το corpus των 
υπό εξέταση κειμένων μπορεί να διακριθεί σε τέσσερις ποιητι-
κές φόρμες, όπως φαίνεται στον πίνακα που παρατίθεται σε 
παράρτημα: πεζά ποιήματα, στροφικά, ποιήματα κατά στίχο 
και μικτά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφονται στον 
πίνακα μπορούν να γίνουν οι παρακάτω παρατηρήσεις. Η πε-
ρισσότερο συχνή ποιητική φόρμα είναι το πεζόμορφο ποίημα 
που εμφανίζεται σε ποσοστό 41%. Ακολουθούν το ποίημα σε 
στροφική οργάνωση με ποσοστό 29%, το ποίημα κατά στίχον με 
ποσοστό 18% και τέλος το μικτό με ποσοστό 12%. Με τον όρο 
«μικτό ποίημα» δηλώνονται τα ποιήματα που παρουσιάζουν 
την εξής μορφική ιδιαιτερότητα: αποτελούνται από στίχους με 
πολύ μεγάλο συλλαβικό μήκος ή/και διατάσσονται σε παραγρά-
φους έκτασης μερικών αράδων. 

Η πληθωρική παρουσία της πεζόμορφης φόρμας στο σύνολο 
των προπολεμικών υπερρεαλιστικών ποιημάτων είναι προφα-
νής, ωστόσο τα στατιστικά δεδομένα παραπλανούν κάπως. Για-
τί η προβολή του πεζού ποιήματος είναι πολύ πιο ισχυρή, όπως 
εμφανίζεται στους δυο βασικούς εκπροσώπους. Συγκεκριμένα 
o Εμπειρίκος, με τον οποίο η ομάδα των υπερρεαλιστών κάνει 
επίσημα την εμφάνισή της το 1935, υιοθετεί την πεζόμορφη 
φόρμα σε ποσοστό 100% στην πρώτη του συλλογή7 και σε πο-
σοστό 64% στο σύνολο των ποιημάτων της Ενδοχώρας και της 
ενότητας «Μυθιστορίαι» (από τη συλλογή Γραπτά). 

Η συμπερίληψη των δέκα κειμένων της ενότητας «Μυθι-
στορίαι» στο γραμματολογικό είδος του πεζού ποιήματος, ίσως 
προκαλεί απορίες· διότι τα κείμενα αυτά διαφέρουν από τα 

στα διάφορα ρητορικά σχήματα που απαντούν στην Υψικάμινο και στην Εν-
δοχώρα (σ. 68-69, 83-87). Βλ., επίσης, Μαρωνίτη, 1986, σ. 139-144 και Ακριτό-
πουλος, 2000. 

7. Είναι μάλιστα η πρώτη φορά που μια συλλογή αποτελείται μόνο από 
πεζά ποιήματα. Μέχρι το 1930, εξάλλου, όπως επισημαίνει η Κατσιγιάννη, 
2001, σ. 87, οι ποιητές απέφευγαν να ενσωματώνουν τα πεζά ποιήματα σε 
οργανικά σύνολα ή συλλογές. 
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πεζά ποιήματα της Υψικάμινου και της Ενδοχώρας, καθώς 
παρουσιάζουν μια σαφή μορφολογική εξέλιξη. Η βασική δι-
αφορά τους αφορά στο στοιχείο της έκτασης· τα εξεταζόμενα 
κείμενα δηλαδή της συλλογής Γραπτά δεν αποτελούνται από 
λίγες αράδες, αλλά εκτείνονται σε δύο ή και τρεις σελίδες και 
για το λόγο αυτό θα μπορούσε κανείς να τα θεωρήσει μικρά 
αφηγήματα ή ποιητικές πρόζες. Ο Γιώργης Γιατρομανωλάκης, 
εξετάζοντας τον όρο «μυθιστορίαι», συσχετίζει τα κείμενα αυτά 
αφενός με πεζογραφικά έργα (ρομάντζο των ελληνιστικών χρό-
νων και ιπποτικό μυθιστόρημα των Βυζαντινών) και αφετέρου 
με ποιητικά έργα8· παράλληλα όμως υπογραμμίζει ότι «δεν θα 
πρέπει να υπερτονίσουμε τον ‘‘μυθιστορηματικό’’ χαρακτήρα 
των κειμένων».9 Εξάλλου στις «Μυθιστορίαι» —με εξαίρεση 
το στοιχείο της σχετικά σύντομης έκτασης— απαντούν πολλά 
από τα γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν το είδος του πεζού 
ποιήματος, όπως αυτά ορίστηκαν από την Κατσιγιάννη: εικο-
νοποιητικά και ρητορικά σχήματα της ποίησης (επιφώνηση, 
αντίθεση, αποστροφή, επανάληψη, κ.α.), ρυθμικά στοιχεία και 
γενικότερα ποιητικοί τρόποι (παρήχηση, εσωτερική ρίμα, στρο-
φικές αναλογίες).10

Ύστερα από αυτή την απαραίτητη παρένθεση ας δούμε ποιο 
είναι το ποσοστό της πεζόμορφης φόρμας στην προπολεμική 
ποίηση του Εγγονόπουλου. Η εμφάνιση του Εγγονόπουλου συ-
νοδεύεται επίσης από μια αυξημένη επίδοση στο πεζό ποίημα 
με 44% στην πρώτη του συλλογή και 40% στη δεύτερη. Τα πεζά 
ποιήματα του Εγγονόπουλου θυμίζουν μορφολογικά αυτά των 
δύο πρώτων συλλογών του Εμπειρίκου, καθώς είναι σύντομα 
και δεν εκτείνονται, συνήθως, σε περισσότερες από δεκαπέντε 
έως είκοσι αράδες.11

Όσον αφορά στο πολύ ενδιαφέρον ζήτημα ποιες μπορεί να 
είναι οι καταβολές ή οι πηγές της πεζόμορφης φόρμας των 

8. Βλ. Γιατρομανωλάκης, 1983, σ. 110.
9. Ό.π.
10. Βλ. Κατσιγιάννη, 2001, passim, και ειδικότερα στις σ. 92-93, όπου η 

συγγραφέας προσδιορίζει και διακρίνει μεταξύ τους τους όρους «πεζό ποίημα» 
και «ποιητική πρόζα». 

11. Βλ., π.χ., Εγγονόπουλος, 1977: «Όσιρις», σ. 31-32, «Ίσως», σ. 49-50, 
«Αγάπη», σ. 51-52 κ.α.
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ελλήνων υπερρεαλιστών, πέρα από την αυτονόητη σχέση με τα 
γαλλικά υπερρεαλιστικά πεζόμορφα κείμενα, θα πρέπει σίγουρα 
να στρέψουμε την προσοχή μας στην παράδοση του ελληνικού 
πεζού ποιήματος στον 19ο αιώνα. Η χαρτογράφηση και η πε-
ριγραφή αυτών των ποιημάτων από την Κατσιγιάννη καθιστά 
πιο εύκολη την έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση. Μια πρόχει-
ρη και βιαστική ανάγνωση του υλικού αυτού με οδήγησε στον 
εντοπισμό μιας, πιθανόν, όχι τυχαίας σύμπτωσης που υποδη-
λώνει την πρόθεση του Εμπειρίκου να παραπέμψει σε κείμενα 
πεζόμορφης ποιητικής φόρμας του 19 αιώνα. Συγκεκριμένα, 
η επιλογή του τίτλου «Μυθιστορίαι» για τα πεζά ποιήματα 
της συλλογής Γραπτά μπορεί να συνδεθεί με τα Ειδύλλια του 
Στέφανου Καραθεοδωρή (1816) και με τον Λέανδρο του Πανα-
γιώτη Σούτσου (1834), κείμενα που επίσης αποκαλούνταν «Μυ-
θιστορίαι» και —σύμφωνα με την Κατσιγιάννη— ανήκουν τα 
μεν πρώτα στην εναρκτήρια περίοδο του νεοελληνικού πεζού 
ποιήματος, ενώ ο δεύτερος στο επιστολικό είδος του πεζού ποι-
ήματος, το οποίο καλλιεργήθηκε την περίοδο του ελληνικού 
ρομαντισμού. 12

Β. ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ

Η ριζοσπαστική διάθεση με την οποία οι υπερρεαλιστές ποιη-
τές του μεσοπολέμου αντιμετωπίζουν τις παραδοσιακές ποιητι-
κές φόρμες εκδηλώνεται με δύο τρόπους: είτε με την κατάργηση 
των παραδοσιακών σχημάτων είτε με τον ανασχηματισμό τους.

Συγκεκριμένα, από το σύνολο της υπερρεαλιστικής προπο-
λεμικής ποιητικής παραγωγής απουσιάζουν ποιήματα σταθερής 
μορφής. Εξαίρεση αποτελεί ένα σονέτο του Εγγονόπουλου στη 
γαλλική γλώσσα που περιλαμβάνεται στη συλλογή Τα κλειδο-
κύμβαλα της σιωπής, όπου η χρήση της σταθερής φόρμας είναι 
πιθανώς ειρωνική.13

Ας δούμε στη συνέχεια τους συνηθέστερους τρόπους με τους 

12. Βλ., Κατσιγιάννη, 2001 σ. 105 και 399-400.
13. «L’evasion des Centaures» («Η εισβολή των Κενταύρων»), 

Εγγονόπουλος, 1977, σ. 80.
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οποίους οι υπερρεαλιστές ποιητές επιλέγουν να ανασχηματί-
σουν τις παραδοσιακές φόρμες. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από 
α) την πλήρη εξάλειψη της ομοιοκαταληξίας, β) τον ιδιόμορφο 
και άτακτο χωρισμό των στροφικών ενοτήτων, γ) την ανατροπή 
της συνηθισμένης κατά το παρελθόν διάταξης των στίχων και 
δ) την χρήση μιας νέας, μικτής ποιητικής φόρμας. Ειδικότερα, 
και οι τρεις υπερρεαλιστές ποιητές απορρίπτουν τη χρήση ομοι-
οκατάληκτων στίχων. Η απόρριψη αυτή εκδηλώνεται πρακτικά 
με την απουσία της ομοιοκαταληξίας από τα ποιητικά τους 
κείμενα, αλλά προβάλλει και ως αίτημα μέσα στον ποιητικό 
τους λόγο. Ο Ράντος, π.χ., στο ποίημά του «Φυλακισμένοι» δια-
κηρύσσει: «άσε να γκρεμιστεί η ομοιοκαταληξία με τρελή αλλά 
βαθιά / ανθρώπινη ματιά».14

Επιπρόσθετα στα υπερρεαλιστικά κείμενα παρατηρείται συ-
χνά μια ιδιόμορφη στροφική διάταξη που συνίσταται στον χω-
ρισμό ιδιαίτερα άνισων μεταξύ τους στροφικών ενοτήτων οι 
οποίες θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπονομεύουν εν τέλει την 
αίσθηση την στροφικής οργάνωσης.15

Η αιρετική διάταξη των στίχων αποτελεί επίσης ένα από τα 
πιο χαρακτηριστικά γνωρίσματα της υπερρεαλιστικής μορφο-
λογικής ταυτότητας. Αυτή συνίσταται στην εξάρθρωση της πα-
ραδοσιακής αντίληψης σχετικά με το μήκος του στίχου. Συγκε-
κριμένα η συλλαβική έκταση των στίχων των υπερρεαλιστών 
διακρίνεται από δύο ακραίες μορφές: υπάρχουν στίχοι πάρα 
πολύ μεγάλοι που συχνά υπερβαίνουν το μήκος της τυπωμένης 
αράδας (Ράντος, Εμπειρίκος) ή στίχοι εξαιρετικά βραχείς που 
φθάνουν ακόμα και στο όριο του μονολεκτικού ή και μονοσύλ-
λαβου στίχου (Ράντος και κυρίως Εγγονόπουλος).

Τέλος οι υπερρεαλιστές ποιητές ανασχηματίζουν τις παρα-
δοσιακές φόρμες επινοώντας ένα μορφολογικά μικτό είδος ποι-

14. Ράντος, 1983, σ. 26, στ. 42-43. Βλ. επίσης Ράντος, 1977, «Ακρόπολη», σ. 
23-23, στ. 38-39: «έχει αποφασίσει ο αθεόφοβος να ριμάρει με το φεγγάρι». Η 
αποδοκιμασία της ομοιοκαταληξίας εκφράζεται επίσης από τον Εγγονόπουλο, 
μέσα από την ειρωνική χρήση της. Αυτό συμβαίνει σε δύο περιπτώσεις: α) στο 
ελευθερόστιχο ποίημα «Που ζει ο Αλέξανδρος» (Εγγονόπουλος, 1977, σ. 77-
78) και β) στο ξενόγλωσσο σονέτο «L’evasion des Centaures» (Εγγονόπουλος, 
1977, σ. 80).

15. Βλ. Ράντος, 1983, σ. 32-36: «Στρογγυλή συμφωνία» (173 στίχοι σε δύο 
στροφές 147 και 24 στίχων). 
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ήματος. Στα ποιήματα αυτού του τύπου συνδέουν στίχους με 
πολύ μεγάλο συλλαβικό μήκος με μέρη τα οποία διατάσσονται 
σε παραγράφους έκτασης μερικών αράδων.16 

Οι παραπάνω τρόποι κατάργησης ή εξάρθρωσης της παραδο-
σιακής ποιητικής φόρμας ίσως δημιουργούν την εντύπωση της 
μορφολογικής αναρχίας. Αντιθέτως, η διαπίστωσή μου είναι 
ότι η επιλογή των τρόπων αυτών από τους υπερρεαλιστές ποι-
ητές υπαγορεύεται από μικρότερη ή μεγαλύτερη συνέπεια κατά 
περίπτωση. Η Ενδοχώρα του Εμπειρίκου, π.χ., αποτελεί χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα υψηλού βαθμού οργάνωσης ως προς τη 
χρήση της ποιητικής φόρμας. 

Σε κάθε ενότητα της συλλογής αυτής εφαρμόζεται ένα μόνο 
ποιητικό σχήμα: κατά στίχο ποιήματα μικρής έκτασης στην 
ενότητα «Τα κάστρα του ανέμου»· ποιήματα στροφικής οργάνω-
σης (ολιγόστροφα) στην ενότητα «Η τρυφερότης των μαστών»· 
τα «Πουλιά του Προύθου» είναι ένα συνθετικό ποίημα με 16 
ολιγόστιχες ενότητες· ποιήματα μικτού τύπου στην ενότητα 
«Οι σπόνδυλοι της πολιτείας»· ποιήματα στροφικής οργάνωσης 
(πολύστροφα) στην ενότητα «Σώμα της πρωίας» και τέλος πεζά 
ποιήματα στην ενότητα «Πλόκαμος της Αλταμίρας». 

Αυστηρότητα και συνέπεια χαρακτηρίζει και τον Εγγονόπου-
λο ως προς τις ποιητικές φόρμες που χρησιμοποιεί. Η προπολε-
μική ποιητική παραγωγή του περιλαμβάνει μόνο ποιήματα σε 
πεζό ή ποιήματα που χαρακτηρίζονται από τη σταθερή εκμε-
τάλλευση στίχων με συλλαβική βραχύτητα.

Όλα τα παραπάνω είναι δείκτες που οδηγούν στο συμπέρα-
σμα μιας ενσυνείδητης επιλογής στον τρόπο υπονόμευσης των 
παραδοσιακών μορφών. 

Κατά βάθος η υπερρεαλιστική γραφή στο μορφολογικό επί-
πεδο διακρίνεται από συνέπεια και αυστηρή οργανωτική βού-
ληση.

16. Βλ., π.χ., Ράντος, 1977: «Το σκάκι», σ. 15, «Υπατία 1933», σ. 45, 
«Ορέστης», σ. 66, κ.α. και 1983: «Φωνή της νύχτας», σ. 48, «Νυχτοπούλια», 
σ. 52 κ.α. Από την ποιητική παραγωγή του Εμπειρίκου χαρακτηρίζω ως 
μικτά τα 16 ποιήματα της Ενδοχώρας, που περιλαμβάνονται στην ενότητα 
«Οι σπόνδυλοι της πολιτείας». Χαρακτηριστικά πάντως παραδείγματα μικτών 
ποιημάτων, ποιημάτων δηλαδή με υψηλό βαθμό μορφικής απροσδιοριστίας, 
εντοπίζονται γενικότερα στην ποίηση του Ράντου.
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Γ. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΟΛΥΤΥΠΙΑ: 
ΟΤΑΝ «ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΝΟΥΝ ΕΡΩΤΑ»

Η μορφολογική ταυτότητα της ελληνικής προπολεμικής 
υπερρεαλιστικής ποίησης συναρτάται επίσης με τη χρήση μιας 
γλώσσας μικτής, πολυεπίπεδης και ‘αντιποιητικής’ ως προς το 
λεκτικό της, καθώς και αντισυμβατικής ως προς τον συνδυ-
ασμό των λέξεων. Η χρήση ενός νέου λεκτικού (προφορικού, 
ιδιωματικού, χυδαίου), διαφορετικού από εκείνο της παραδοσι-
ακής ποίησης, χαρακτηρίζει γενικά τη μοντέρνα ποιητική παρα-
γωγή. Αυτό όμως που κυρίως διαφοροποιεί τους υπερρεαλιστές 
από τους άλλους μοντερνιστές ποιητές της δεκαετίας που εξε-
τάζουμε είναι ο πρωτότυπος συνδυασμός των λέξεων. Ο Νάνος 
Βαλαωρίτης, με αφορμή το ποιητικό έργο του Εμπειρίκου, ορί-
ζει την υπερρεαλιστική ποιητική γλώσσα ως «μια αναπτέρωση 
της ικανότητας των στεγανών λέξεων να επικοινωνήσουν πάλι 
μεταξύ τους».17 

Το στοιχείο αυτό, που εκφράζεται με το γνωστό υπερρεα-
λιστικό σύνθημα «Οι λέξεις κάνουν έρωτα», βρίσκει εφαρμογή 
σε όλους τους υπό εξέταση ποιητές.18 Ασφαλώς ο βαθμός της 
γλωσσικής τολμηρότητας διαφέρει από ποιητή σε ποιητή. Ο 
Ράντος και στην περίπτωση αυτή παρουσιάζεται περισσότερο 
μετριοπαθής και η ποίησή του δεν είναι ιδιαίτερα προκλητι-
κή εκφραστικά σε σύγκριση με αυτήν του Εμπειρίκου και του 
Εγγονόπουλου. Το γεγονός αυτό δεν υπονομεύει τον γενικό 
χαρακτηρισμό της προπολεμικής υπερρεαλιστικής γλώσσας ως 
πολύτυπης και προκλητικής. 

Τα στοιχεία αυτά, που διαφοροποιούν την προπολεμική από 
την μεταπολεμική ποίηση επεσήμανε ο Γιάννης Δάλλας: «Στην 
πρώτη φάση του υπερρεαλισμού η γλώσσα προπορεύεται. Μοιά-
ζει σαν συσκευή (ηλεκτρική), κάτι σαν σκούπα, που προχωρεί 
και συγκεντρώνει απ’ όλες τις μεριές την ύλη για το θέμα της. 

17. Βαλαωρίτης, 1981, σ. 763.
18. Βλ., π.χ,: «Η δράσι της γυναίκας είναι στίλβουσα / Κοσμήματα στα 

ράφια σαν αστέρια / Βρέχει μια σκόνη από γαρύφαλα / Ανοίγουν διψασμένα 
στόματα / Να πιούν τη λέξη που θ’ ανθίσει» (Εμπειρίκος, 1980, Β΄, σ. 13)· «Η 
ορατότης του μητρικού θανάτου εδέσποζε / γνώσεις και παιχνίδια δεν την κα-
λύπτανε / ανδρωθήκαν», (Ράντος, 1977, σ. 70). 
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Χωρίς αυτήν το θέμα διαλύεται και δεν υπάρχει. Η γλώσσα, στο 
κυνήγι των εκπλήξεων, γίνεται ο σκελετός και το κανάλι μιας 
πολυπληροφορίας».19 

Ας δούμε όμως τώρα συνοπτικά —μέσα από την παρου-
σίαση των απόψεων που έχουν διατυπωθεί ως σήμερα για τη 
γλώσσα καθενός από τους ποιητές που εξετάζω— τις πηγές της 
πολυτυπίας της προπολεμικής υπερρεαλιστικής γλώσσας. Αυτή 
προκύπτει: 

α) Από την ανάμειξη διαφορετικών γλωσσών (δημοτική, κα-
θαρεύουσα). Η χρήση μιας μικτής γλώσσας που αποτελείται από 
λόγια και δημοτικά στοιχεία ή αλλιώς η «νοσταλγική ενοποίηση 
της ελληνικής γλώσσας», όπως την αποκαλεί ο Γιατρομανωλά-
κης,20 παρατηρείται και στους τρεις ποιητές που εξετάζω και 
αφορά, κυρίως, στην επιλογή των γλωσσικών τύπων αλλά και 
στη σύνταξη. Αυτή η επιμειξία των γλωσσών έχει επισημανθεί 
από τους μελετητές του Εμπειρίκου και του Εγγονόπουλου, προ-
φανώς λόγω της μεγάλης ποσότητας του λόγιου στοιχείου που 
διακρίνει την ποίησή τους σε σχέση με την ποίηση του Ράντου. 
Ειδικότερα, εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν στην ποσοτική 
περιγραφή των ετερόκλητων —δημοτικών και λόγιων— στοιχεί-
ων αυτής της μικτής γλώσσας,21 στην μορφή και την αισθητική 
δραστικότητά της, καθώς και στους λόγους που οδήγησαν τους 
παραπάνω ποιητές σ’ αυτή την γλωσσική επιλογή.22 Συμπληρω-
ματικά, θα ήθελα να συνδέσω την εντονότερη χρήση της καθα-
ρεύουσας με το ποιητικό είδος του πεζού ποιήματος. 

β) Η χρήση ποικίλων γλωσσικών λεκτικών (δημοσιογραφικό, 
πολιτικό, αισθησιακό-ερωτικό, θρησκευτικό) συμβάλλει επίσης 
στην πολυτυπία της προπολεμικής υπερρεαλιστικής γλώσσας. 

19. Δάλλας, 1979, σ. 46.
20. Βλ. Γιατρομανωλάκης, 1983, σ. 105.
21. Π.χ. ο Γιατρομανωλάκης, 1983, σ. 105-106, επισημαίνει την ποσοτική 

μεταβολή στην χρήση της καθαρεύουσας ανάμεσα στις δύο πρώτες συλλογές 
του Εμπειρίκου και σχολιάζει τις αιτίες που οδηγούν στην αύξηση των δημοτι-
κών ή λαϊκών τύπων στην Ενδοχώρα (μέτρο, ελληνικότητα. 

22. Π.χ. ο David Connοlli, 1998, σ. 154, αναφέρει: «Ο Εγγονόπουλος χρησι-
μοποιεί ένα βασικά δημοτικό ιδίωμα, διανθισμένο με λέξεις και φράσεις παρμέ-
νες από την καθαρεύουσα που προσθέτουν έναν τόνο επισημότητας και σχολα-
στικισμού». Βλ., επίσης, Παγουλάτος, 1998, σ. 155-157 και Γιατρομανωλάκης, 
1983, σ. 106, σημ. 16. 

Nesides_5 - 14.indd   68Nesides_5 - 14.indd   68 16/12/2010   8:45:33 πμ16/12/2010   8:45:33 πμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



69

Νησίδες 5 | � Ο Κ Ι Μ Ι Ο

Ιδιαίτερα έντονη είναι η παρουσία στοιχείων και όρων της δη-
μοσιογραφικής γλώσσας. Το γεγονός αυτό επισημάνθηκε από 
την κριτική και άλλοτε απoτέλεσε αφορμή για έντονη αποδο-
κιμασία, όπως στην ποίηση του Ράντου,23 ενώ άλλοτε αντιμε-
τωπίστηκε με συγκατάβαση ή και θετική διάθεση, όπως στην 
περίπτωση του Εμπειρίκου.24

Το πολιτικό λεκτικό χρησιμοποιείται επίσης, κυρίως, από 
τον Ράντο και τον Εμπειρίκο.25 Στον Εγγονόπουλο αυτό πα-
ρουσιάζεται κάπως υποτονισμένο. Ανεξάρτητα όμως από τις 
διαβαθμίσεις που υπάρχουν στη χρήση του, από ποιητή σε ποι-
ητή, και παρά τον ομολογημένο αλλά και επιβεβλημένο από 
τις εντόπιες κοινωνικοπολιτικές συγκυρίες ακρωτηριασμό του 
ελληνικού υπερρεαλισμού από το πολιτικό σκέλος,26 η χρήση 
πολιτικού λεκτικού είναι γενικά διακριτή.

Η ερωτική και αισθησιακή διάσταση της γλώσσας των ελλή-
νων υπερρεαλιστών είναι αναμενόμενη και συνδέεται με την 
πρωταρχική θέση που απέδιδαν στον έρωτα οι ‘‘δάσκαλοι’’ του 
ευρωπαϊκού (κυρίως γαλλικού) υπερρεαλισμού. Ο κύριος εκ-
φραστής αυτού του ελευθεριάζοντος ερωτικού πνεύματος είναι, 
ασφαλώς, ο Εμπειρίκος, η γλώσσα του οποίου είναι όχι απλώς 
αισθησιακή, αλλά άκρως ηδονική. Ερωτικές λέξεις και φράσεις 
απαντούν και στα ποιήματα του Εγγονόπουλου (π.χ. συνουσία, 
πάθος, στήθη, αγάπη, γλουτοί, μηροί, κρεβάτια σπασμών, κτλ). 
Στην περίπτωση όμως αυτή τόσο η συχνότητα όσο και ο τρόπος 
με τον οποίο αρθρώνονται οι ερωτικές λέξεις και φράσεις είναι 
τέτοια, ώστε αποτελούν μόνο μια συνιστώσα της εγγονοπούλει-

23. Ο Μπαγέρης, 1998, σ. 171, χαρακτηρίζει τον Ράντο, όπως και τον Ντό-
ρο, «δημοσιογραφικούς εκλαϊκευτές του ποιητικού μοντερνισμού, παρά νεοέλ-
ληνες δημιουργούς». 

24. Π.χ. ο Σαββίδης, 1972, σ. νδ’, κάνει λόγο για «δαιμονική ανάπλαση 
της γλώσσας των εφημερίδων», αναφερόμενος στη γλώσσα του Εμπειρίκου και 
ειδικά της συλλογής Υψικάμινος.

25. Στην ποίηση του Ράντου υπάρχουν πλήθος λέξεις πολιτικού περιεχο-
μένου ακόμη και σε τίτλους, π.χ. «Διαδήλωση» (1983, σ. 15-20), «Επανάσταση» 
(1977, σ. 22-25), που προσδίδουν πολιτική χροιά στην γλώσσα του. Ο Αργυρί-
ου, 1990, σ. 27, σημειώνει για την ποίηση του Ράντου: «Για τους επαναστάτες 
Έλληνες της δεκαετίας του 1930 η ποίηση όφειλε να είναι ανάπτυξη μιας 
προκήρυξης». Για την χρήση της πολιτικής γλώσσας στον Εμπειρίκο, βλ., π.χ., 
Γιατρομανωλάκης, 1983, σ. 72-74.

26. Βλ., π.χ., Αργυρίου, 1985, σ. 33-37 και Vitti, 1976, σ. 72-79: 76-77.
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ας γλωσσικής έκφρασης και όχι το δεσπόζον στοιχείο της, όπως 
συμβαίνει στον Εμπειρίκο. Περισσότερο αφηρημένο αισθησια-
κό λεκτικό υπάρχει στην ποίηση του Ράντου, η γλώσσα του 
οποίου εκφράζει γενικά την ομορφιά, τη θλίψη από τη φθορά 
του ερωτικού βιώματος ή υποδηλώνει με αφαιρετικό τρόπο την 
ερωτική πράξη.27 

Η πολυτυπία της υπερρεαλιστικής γλώσσας συντίθεται και 
από τη χρήση ενός θρησκευτικού-ιερού λεκτικού, το οποίο απα-
ντά και στους τρεις ποιητές. 

Ενώ όμως για τον Εμπειρίκο και τον Εγγονόπουλο αυτό 
έχει σχολιαστεί28 και μπορεί να συσχετισθεί με την οικείωση 
αυτών των ποιητών με βυζαντινά και εκκλησιαστικά κείμενα, 
στην περίπτωση του Ράντου δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό, 
ίσως γιατί κάτι τέτοιο αποκλίνει από τον ορίζοντα προσδοκιών 
του αναγνώστη: Πως είναι δυνατόν ένας ποιητής που δήλωσε 
κομμουνιστής στις πεποιθήσεις,29 να εγκολπώνεται ύφος και 
γλωσσικά στοιχεία ενός θρησκευτικού λεκτικού; Ωστόσο ο Ρά-
ντος προβάλλει ηθελημένα, νομίζω, την θρησκευτική διάσταση 
της ποιητικής του έκφρασης, όταν σε μια ενότητα ποιημάτων 
δίνει τον τίτλο «Αγιορείτικοι» (εννοείται ήχοι).30 Για να κατα-
νοήσουμε αυτή τη γλωσσική επιλογή, τόσο από τον Ράντο όσο 
και από τους άλλους ποιητές, θα πρέπει να αντιληφθούμε το 
θρησκευτικό λεκτικό ως ένα υλικό απλώς της παράδοσης, η 
αξιοποίηση του οποίου συνάδει με τη γενικότερη προαίρεση 
των ελλήνων υπερρεαλιστών να συναιρούν παραδοσιακά και 
πρωτοποριακά στοιχεία στην ποίησή τους.31 

27. Βλ. π.χ., Ράντος, 1983: «Ερωτικό», σ. 42-44, «Φωνή της νύχτας», σ. 48, 
«Στήλες Ολυμπίου Διός», σ. 68 και 1977: «Μπιλιάρδο», σ. 16, «Ακόμα διακρίνω 
το φως», σ. 19, «Πρόωρο τέλος», σ. 36, «Ποτέ δεν θα μπορέσω ν’ αγαπήσω…», 
σ. 37, «Macbeth 1933», σ. 42, «Προς την ευφροσύνη», σ. 55, «Το φως των», 
σ. 57, κ.α.

28. Βλ., π.χ., Γιατρομανωλάκης, 1983, σ. 71-72. 
29. Βλ. σημ. 4.
30. Βλ. Ράντος, 1983, σ. 73-77.
31. Για το θέμα της σχέσης των υπερρεαλιστών με την παράδοση έχουν 

γίνει αρκετές αξιόλογες εργασίες. Αυτές επικεντρώνονται στους Εμπειρίκο και 
Εγγονόπουλο και αφορούν κυρίως στη διαλογική σχέση με την αρχαία αλλά και 
την νεοελληνική λογοτεχνική παράδοση. Ιδιαίτερα διεξοδική και ενδιαφέρουσα 
είναι η μελέτη της Ζαμάρου, 1993. Βλ. επίσης Γιατρομανωλάκης, 1983, σ. 111 
κεξ., Βαλαωρίτης, 1998, σ.146-150 και Αμπατζοπούλου, 1987, σ. 18-19, 48-49, 
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Δ. ΣΤΙΞΗ

Βασικό επίσης γνώρισμα που συνθέτει την μορφολογική 
ταυτότητα του προπολεμικού υπερρεαλιστικού κινήματος είναι 
η αιρετική χρήση της στίξης, η οποία εντοπίζεται στα ελευθερό-
στιχα ποιήματα. Η στίξη στα υπό εξέταση πεζά ποιήματα, κεί-
μενα που ούτως ή άλλως έχουν χαρακτήρα ανατρεπτικό, γενικά 
παρουσιάζεται κανονική, χωρίς ιδιαίτερες αποκλίσεις από τη 
στίξη του μη λογοτεχνικού λόγου.32 Γι’ αυτό λοιπόν η προσοχή 
μας θα επικεντρωθεί στη στίξη των ελευθερόστιχων ποιημάτων.

Τα θέματα που ειδικότερα θα με απασχολήσουν είναι η πο-
σότητα των σημείων στίξης στα υπερρεαλιστικά ποιήματα, η 
ποιότητα και η λειτουργία τους. Αυτό που διαπιστώνεται και 
στο ζήτημα της στίξης, όπως και στα φαινόμενα που ήδη εξε-
τάσαμε, είναι η λεπτομερώς και αυστηρά μελετημένη ελλιπής 
χρήση της στίξης, γεγονός που αναιρεί την άποψη περί μορφι-
κής αναρχίας, αυτοματισμού και αυθορμησίας στη γραφή των 
Ελλήνων υπερρεαλιστών. Συγκεκριμένα, η πρώτη προφανής 
διαπίστωση αφορά στη φειδωλή χρήση της στίξης από όλους 
γενικά τους προπολεμικούς υπερρεαλιστές. Αυτό που παρουσι-
άζει ενδιαφέρον εδώ είναι η συγκριτική θεώρηση των ποιητών 
ως προς τον τρόπο που επιλέγουν να αποκλίνουν από τη χρήση 
μιας κανονικής και πλήρους στίξης. 

Ειδικότερα, ο Ράντος παρουσιάζεται ο πιο μετριοπαθής και 
λιγότερο ανατρεπτικός από τους τρεις υπερρεαλιστές. Στα ποιή-
ματά του είναι εμφανής η έλλειψη των σημείων παύσης, όπως 
το κόμμα στο εσωτερικό των στίχων και η τελεία στο εσωτερικό 
και στο τέλος των στίχων.33 Ωστόσο ο ποιητής συχνά υποκαθι-

52-55, 58-63, 78, 90-91 και 93-96.
32. Το πεζό ποίημα, ένα «είδος κατεξοχήν αναρχικό», σύμφωνα με την 

διατύπωση της Κατσιγιάννη, 2001, σ. 89, 100, έχει κανονική στίξη, επειδή, προ-
φανώς, η ανατροπή της συμβατικής ποιητικής γραφής επιτυγχάνεται βασικά 
με την επίδοση των υπερρεαλιστών ποιητών στην πεζόμορφη ποιητική φόρμα. 
Αντίθετα, στα στροφικά ποιήματα τα οποία μορφικά βρίσκονται πιο κοντά 
στις παραδοσιακές φόρμες, η ιδιόμορφη χρήση της στίξης συνιστά αναγκαία 
τεχνική, η οποία συμβάλλει στον ανατρεπτικό χαρακτήρα που επιδιώκουν να 
προσδώσουν στον λόγο τους οι υπερρεαλιστές ποιητές. 

33. Βλ. π.χ., 1983: «Διαδήλωση», σ. 15-20, «Ακρόπολη», σ. 23-27, «Διαβάζο-
ντας βιβλία ιστορίας», σ. 28-31.
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στά την έλλειψη αυτών των σημείων χρησιμοποιώντας σχολια-
στικά σημεία στίξης, όπως το θαυμαστικό, το ερωτηματικό και 
η παύλα, που λειτουργούν και ως σημεία παύσης.34 Έτσι, τα 
ποιήματά του δεν συνιστούν ακραία περίπτωση αστιξίας, όπως 
συμβαίνει π.χ. στον Εγγονόπουλο.

Η στίξη των ποιημάτων του Εγγονόπουλου θα μπορούσε 
να χαρακτηριστεί σχεδόν προκλητική. Δεν χρησιμοποιεί καθό-
λου σημεία παύσης, ενώ αντίθετα προτιμά συστηματικά τα ση-
μεία σχολιασμού. Και στα 31 συνολικά ελευθερόστιχα ποιήματά 
του δεν υπάρχει τελεία, ακόμη και στο τέλος των ποιημάτων. 
Επίσης δεν χρησιμοποιεί κόμμα στο εσωτερικό των στίχων. Η 
πλήρης απουσία εξωτερικής στίξης που δηλώνει παύση μπορεί, 
εν μέρει, να ερμηνευτεί με βάση την ποιητική φόρμα που χρη-
σιμοποιεί: λόγω της συλλαβικής βραχύτητας των στίχων του 
Εγγονόπουλου, δηλαδή λόγω των μετρικών παύσεων, είναι πε-
ριττές οι κανονικές νοηματικές παύσεις που δηλώνονται με τα 
σημεία στίξης.35 Αυτό όμως δεν δικαιολογεί την απουσία τουλά-
χιστον μίας καταληκτήριας τελείας για κάθε ποίημα.36 Ως προς 
την ποιότητα των σημείων στίξης παρατηρώ ότι ο Εγγονόπου-
λος χρησιμοποιεί εμφατικά όλα σχεδόν τα σημεία σχολιασμού: 
θαυμαστικά, παύλα, ερωτηματικά, αποσιωπητικά (ακόμη και 
σε τίτλους).37 Το γεγονός αυτό προσδίδει στο λόγο του έντονη 
αναπαραστατική διάσταση και θεατρικότητα.

Τα ποιήματα, τέλος, του Εμπειρίκου συνιστούν την πιο χα-
ρακτηριστική περίπτωση της ενσυνείδητης και αυστηρής ορ-

34. Αυτό συμβαίνει σε μεγάλο αριθμό ποιημάτων. Ενδεικτικά αναφέρω 
από τη συλλογή Ποιήματα (Ράντος, 1983) τα ποιητικά κείμενα της ενότητας 
«Ήρεμοι ήχοι», και κυρίως αυτά που επιγράφονται «Μινωικοί» και αριθμούνται 
από το Ι έως το ΙΧ (σ. 78-86). Από τα Τετράδια (Ράντος, 1977), βλ.: «Μετρώ τα 
χαμένα…», σ. 18, «Macbeth 1933», σ. 42, «Αθήνα 1933», σ. 43.

35. Για τους όρους «μετρική παύση» και «νοηματική παύση» και γενικότε-
ρα για την εξέταση της στίξης στην ποίηση, βλ. Ελένη Πολίτου Μαρμαρινού, 
1992.

36. Αυτή η προκλητική χρήση της στίξης θα πρέπει πιθανώς να συσχετισθεί 
με τη γενικότερη θεωρητική τοποθέτηση του Εγγονόπουλου απέναντι στην 
ποιητική δημιουργία που θα σχολιαστεί στην συνέχεια με αφορμή το ποίημα 
«Ελεωνόρα». 

37. Βλ., π.χ., τους τίτλους: «Ζει ο Μέγας Αλέξανδρος;» και «Μόλις σημάνουν 
τα μεσάνυχτα, ο Jef το μέγα αυτόματο…», Εγγονόπουλος, 1977, σ. 77 και σ. 
133 αντίστοιχα.
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γάνωσης της στίξης. Και τα 68 ελευθερόστιχα ποιήματά του, 
ανεξαρτήτως της φόρμας τους (στροφικά, ενιαία, μικτά), δια-
κρίνονται από την ίδια χρήση της στίξης. Συγκεκριμένα, μία 
μόνο τελεία τίθεται στο τέλος του ποιήματος, ανεξάρτητα από 
τη μικρή ή μεγάλη έκτασή του, ενώ δεν υπάρχει κανένα άλλο 
σημείο στίξης, είτε παύσης, είτε σχολιασμού. Περιορίζομαι να 
επισημάνω τη συμβολή αυτής της αντισυμβατικής χρήσης της 
στίξης από τους Έλληνες υπερρεαλιστές στη μουσική διάρθρω-
ση των ποιημάτων τους, στην εικονογραφική τους διάσταση 
και στη νοηματική τους πολυσημία, με τον ακροθιγή σχολια-
σμό του ποιήματος «Ελεωνόρα» του Εγγονόπουλου: 

ΕΛΕΩΝΟΡΑ

for hands she hath non, nor
eyes, nor feet, nor golden
Treasure of hair.

 
(προσθία όψις), απόσπασμα

τα μαλλιά της είναι σαν χαρτόνι
και σαν ψάρι
τα δυo της μάτια είναι
σαν ένα περιστέρι
το στόμα της
είναι σαν τον εμφύλιο πόλεμο
(στην Ισπανία)
ο λαιμός της είναι ένα κόκκινο
άλογο
τα χέρια της είναι
σαν τη φωνή
του πυκνού
δάσους 
τα δυo της στήθη είναι
σαν τη ζωγραφική μου
η κοιλιά της είναι
η ιστορία
του Βέλθανδρου και της Χρυσάντζας
η ιστορία 
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του Τωβία
η ιστορία 
του γαϊδάρου
του λύκου
και της αλωπούς
το φύλο της
είναι 
οξεία σφυρίγματα 
μέσα στη γαλήνη
του μεσημεριού
οι μηροί της είναι
οι τελευταίες 
αναλαμπές
της σεμνής χαράς 
των οδοστρωτήρων
τα δυο της γόνατα
ο Αγαμέμνων
τα δυο της λατρευτά 
μικρά
πόδια
είναι το πράσινο
τηλέφω-
νο με τα κόκκινα
μάτια
                    (Ποιήματα Α΄, σ. 41-43)

Στο ποίημα «Ελεωνόρα» η παντελής απουσία σημείων στίξης 
δημιουργεί την αίσθηση της συνεχούς, ατελεύτητης ποιητικής 
δημιουργίας και αποτυπώνει μορφολογικά την πρόθεση-επιθυ-
μία του ποιητή να προβεί σε έναν αείρροο και διαρκώς εκφερό-
μενο ποιητικό λόγο. Αυτή η ποιητική αντίληψη που ο Εγγονό-
πουλος «εκφράζει» σε επίπεδο μορφής, απαντά επίσης σε ένα 
σημείο του ποιήματος «Στροφές στροφάλων» του Εμπειρίκου: 

 
Κυνηγητές εμείς της γοητείας των ονείρων 
Του προορισμού που πάει και πάει μα δεν στέκει
Όπως δεν στέκουν τα χαράματα 
Όπως δεν στέκουν και τα ρίγη
Όπως δεν στέκουν και τα κύμματα 
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Όπως δεν στέκουν κ’ οι αφροί των βαποριών
Μήτε και τα τραγούδια μας για τις γυναίκες που 
αγαπάμε. 
   (Ενδοχώρα, 1980, σ. 103)

Στόχος αυτού του πρωτοβάθμιου συσχετισμού των δύο ποι-
ημάτων είναι να υποδείξει την ενιαία στάση των δύο υπερρεα-
λιστών απέναντι στην ποιητική δημιουργία και να αναδείξει τη 
σχέση αλληλεξάρτησης ανάμεσα στη μορφή και στο περιεχόμε-
νο, μια σχέση που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε προ-
σπάθεια ενασχόλησης με την μορφολογία του ποιητικού λόγου. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ποιητικές 
Φόρμες Ράντος Εμπειρίκος Εγγονόπουλος Σύνολο

Πεζά 
ποιήματα 2 2% 108 64% 21 40% 131 41%

Στροφικά 
ποιήματα 34 34% 26 15% 32 60% 92 29%

Κατά 
στίχον 

ποιήματα
37 37% 20 12% 0 57 18%

Μικτά 
ποιήματα 26 26% 16 9% 0 42 12%

Σύνολο 
ποιημάτων 99 170 53 322
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Τασούλα Καραγεωργ ίου

Ήριννα, 
η μικρή Περσεφόνη της ποίησης

Στη συνείδησή μου η Ήριννα είναι η συμβολική πατρίδα 
της ποίησης. Τόπος της η Τήλος των άγριων λουλουδιών 
και των ταπεινών βοτάνων, ένα νησί μικρό, σχεδόν πετα-

μένο στη θάλασσα, που ωστόσο πάντα τα κατάφερνε να δραπε-
τεύει απ’ την ιστορία, να μένει αμέτοχο τις πιο πολλές φορές 
στις αλλαγές της και να ακινητοποιεί τον χρόνο της.

Σύγχυση επικρατεί στις αρχαίες πηγές τόσο για τον χρόνο 
που έζησε η Ήριννα, όσο και για τον τόπο καταγωγής της. 
Η λυρική φωνή της έκανε κάποιους να θεωρήσουν ότι ήταν 
ομόχρονος, όπως έγραψαν, και φίλη της Σαπφώς. Αυτήν την 
εσφαλ μένη, όπως η φιλολογική έρευνα απέδειξε, πληροφορία 
παραδίδει και το λεξικό του Σούδα:

 
 ῎Ηριννα͵ Τεΐα ἢ Λεσβία͵ ὡς δὲ ἄλλοι Τηλία· Τῆλος δέ ἐστι νησίδιον 

ἐγγὺς Κνίδου· τινὲς δὲ καὶ Ροδίαν αὐτὴν ἐδόξασαν. ἦν δὲ ἐποποιός. 
ἔγραψεν Ἠλακάτην· ποίημά δ΄ ἐστιν Αἰολικῇ καὶ Δωρίδι διαλέκτῳ͵ ἐπῶν 
τ. ἐποίησε δὲ ἐπιγράμματα. τελευτᾷ παρθένος ἐν νεακαιδεκέτις. οἱ δὲ 
στίχοι αὐτῆς ἐκρίθησαν ἶσοι Ὁμήρῳ. ἦν δὲ ἑταίρα Σαπφοῦς καὶ ὁμόχρο-
νος.

(Ήριννα“ γεννήθηκε στην Τέω ή στη Λέσβο· σύμφωνα δε με άλλους 
στην Τήλο. Η Τήλος είναι ένα μικρό νησί κοντά στην Κνίδο· είναι και 
κάποιοι που θεωρούν πως καταγόταν απ’ την Ρόδο. Ήταν δε εποποιός. 
Έγραψε την Ηλακάτη, ποίημα τριακοσίων στίχων στην αιολοδωρική 
διάλεκτο. Πεθαίνει παρθένος στα δεκαεννιά της χρόνια. Οι δε στίχοι 
της κρίθηκαν ισάξιοι με τους στίχους του Ομήρου. Ήταν δε φίλη της 
Σαπφώς και σύγχρονός της).
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Την πληροφορία για τη χρονολογία γέννησής της δεν ανα-
παράγει ο Ευστάθιος συμβάλλοντας έτσι στο να αποδοθεί ορι-
στικά η Ήριννα στην Τήλο του 4ου π.Χ. αι. 

Ἰστέον δὲ ὡς ἡ ῥηθεῖσα ῎Ηριννα Λεσβία μὲν ἦν ἢ Ροδία ἢ Τεΐα ἢ 
Τηλία͵ ἐκ Τήλου νησιδίου ἐγγίζοντος τῇ Κνίδῳ. Ποιήτρια δὲ ἦν καὶ 
ἔγραψε ποίημα Ἠλακάτην Αἰολίδι γλώσσῃ καὶ οἱ δὲ στίχοι αὐτῆς ἐκρίθη-
σαν ἐνάμιλλοι τοῖς Ὁμήρου. ἀπῆλθε δὲ ἐννεακαιδεκέτις. 

(Πρέπει να γίνει γνωστό ότι η Ήριννα, που προαναφέρθηκε, ήταν 
ή Ροδία ή Τεΐα ή Τηλία, δηλαδή από την Τήλο ένα μικρό νησάκι πολύ 
κοντά στην Κνίδο. Ήταν ποιήτρια και έγραψε την Ηλακάτη σε διάλε-
κτο αιολική και οι στίχοι της κρίθηκαν ισάξιοι του Ομήρου. Πέθανε δε 
στα δεκαεννιά της χρόνια).

Πάντως κανένα άλλο λήμμα του Μεγάλου Ετυμολογικού 
Λεξικού, του γνωστού ως λεξικού του Σούδα, δεν μοιάζει τόσο 
πολύ σαν ακούσιο ποίημα, όπως αυτό που συνοδεύει το όνομά 
της. Το παραθέτουμε όχι κατά λογάδην όπως έχει παραδοθεί, 
αλ λά σε μια υποθετική ποιητική μορφή για να γίνει περισσότε-
ρο αισθητή η παρήχηση που συνείρει την Ήριννα με τον έρωτα 
και τον έρωτα με την άνοιξη:

῎Ηριννα, ἡ ποιήτρια· 
εἴρηται παρὰ τὸν ἔρωτα.
   ἡ ἐρασμία· 
ἢ παρὰ τὸ ἔαρ.

Γίνεται λοιπόν η Ήριννα ήδη κατά την αρχαιότητα μια μυ-
θική Περσεφόνη της αρχαίας ποίησης, που ο βάσκανος Άδης 
την αρπάζει την ώρα που αμέριμνη μαζεύει τα άνθη των Μου-
σών. Στην πραγματική της ζωή είναι μια μικρή “τραγουδίστρα”, 
τρυφερή αοιδός που ζει περί τα μέσα του 4ου π.Χ. αιώνος στο 
μεταίχμιο ανάμεσα σε δύο κόσμους ολότελα διαφορετικούς, την 
ίδια εποχή που ο Δημοσθένης εκφωνεί στην Αθήνα τους απέλ-
πιδες φιλιππικούς του και λίγα μόλις χρόνια προτού ξεκινήσει 
ο Αλέξανδρος τη μεγάλη πανελλήνια εκστρατεία του. Και είναι 
εκεί στη μικρή Τήλο, ένα νησάκι απέναντι απ’ την μικρασιατική 
Κνίδο, που ένα δεκαεννιάχρονο κορίτσι προλαβαίνει να κερδίσει 
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την υστεροφημία συνθέτοντας στη διάρκεια της μικρής της 
ζωής την Ηλακάτη, ένα ποίημα μόλις τριακοσίων στίχων και 
τρία όλα κι όλα επιγράμματα που διέσωσε η Παλατινή Ανθολο-
γία — τα δύο από αυτά είναι θρηνητικά επιτύμβια για τη φίλη 
της Βαυκίδα, που πέθανε νεόνυμφη στα δεκαεννιά της χρόνια.  
Τα δεκαεννιά χρόνια είναι το όριο που κλείνει και τη ζωή και 
την ποιητική παραγωγή της Ήριννας, που δεκαεννιάχρονη επί-
σης εγκατέλειψε τον κόσμο και, ήδη κατά τους ελληνιστικούς 
χρόνους ντυμένη με την αχλύ του μύθου, μετατράπηκε πρώιμα 
σε σύμβολο ποιητικής αθωότητας.

Παραθέτουμε στη συνέχεια μεταφρασμένα και τα τρία επι-
γράμματα που σώζονται στην Παλατινή Ανθολογία με το όνομά 
της. Παραθέτουμε επίσης και δύο έξοχα επιγράμματα της ίδιας 
ανθολογίας, αφιερωμένα στην Ήριννα: Στο πρώτο ο ανώνυμος 
επιγραμματοποιός (που άλλοι τον ταυτίζουν με τον Λεωνίδα 
τον Ταραντίνο και άλλοι με τον Μελέαγρο), γράφει γι’ αυτήν 
πως ο Άδης την άρπαξε άνθεα δρεπτομένην. Το δεύτερο επί-
γραμμα, που ανήκει στον Αντίπατρο τον Σιδώνιο (περί τα τέλη 
του 2ου π.Χ. αι.), λειτουργεί ως μια λαμπρή υπεράσπιση της 
λιτής και χαμηλόφωνης ποίησης.

ΗΡΙΝΝΗΣ
Ἐξ ἀταλᾶν χειρῶν τάδε γράμματα· λῷστε Προμαθεῦ, 

ἔντι καὶ ἄνθρωποι τὶν ὁμαλοὶ σοφίαν· 
ταύταν γοῦν ἐτύμως τὰν παρθένον ὅστις ἔγραψεν͵
αἰ καὐδὰν ποτέθηκ'͵ ἦς κ' Ἀγαθαρχὶς ὅλα. 

Εξαίσια χέρια έφτιαξαν τον πίνακα αυτό·
καλέ μου Προμηθέα, 
κάποτε η τέχνη των θνητών μοιάζει με τη δική σου.
Κι αν έβαζε στη ζωγραφιά φωνή 
αυτός που το κορίτσι έτσι πιστά ζωγράφισε,
η Αγαθαρχίς θα πρόβαινε ολοζώντανη.

Π.Α. 6.352.
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ΗΡΙΝΝΗΣ
Στᾶλαι καὶ σειρῆνες ἐμαὶ καὶ πένθιμε κρωσσέ͵ 
ὅστις ἔχεις Ἀίδα τὰν ὀλίγαν σποδιάν͵ 
τοῖς ἐμὸν ἐρχομένοισι παρ' ἠρίον εἴπατε χαίρειν͵
αἴτ' ἀστοὶ τελέθωντ'͵ αἴθ' ἑτεροπτόλιες.
χὤτι με νύμφαν εὖσαν ἔχει τάφος͵ εἴπατε καὶ τό· 
χὤτι πατήρ μ' ἐκάλει Βαυκίδα͵ χὤτι γένος 
Τηλία͵ ὡς εἰδῶντι͵ καὶ ὅττι μοι ἁ συνεταιρίς 
῎Ηρινν' ἐν τύμβωι γράμμ' ἐχάραξε τόδε.
 

Στήλες μου και Σειρήνες και του πένθους μου υδρία,
συ που κρατάς τη λιγοστή μου τέφρα για τον Άδη,
να πείτε πως τους χαιρετώ, όσους στο μνήμα μου έρχονται,
είτε είναι από την πόλη μας είτε από ξένη πόλη.
Κι ακόμα πείτε τους αυτό·
πως νύφη μ’ έχει πάρει ο θάνατος
πως ο πατέρας μου με φώναζε Βαυκίδα 
και πως κατάγομαι απ’ την Τήλο — να το ξέρουν.
Και για μένα η φίλη μου, Ήριννα, χάραξε αυτό
το επίγραμμα πάνω στο μνήμα.

Π.Α. 7.710

Η Σαπφώ και η Ήριννα σε έναν κήπο στη Μυτιλήνη
(πίνακας του Simeon Solomon, 1864).
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ΗΡΙΝΝΗΣ
Νύμφας Βαυκίδος εἰμί. πολυκλαύταν δὲ παρέρπων 
στάλαν τῶι κατὰ γᾶς τοῦτο λέγοις Ἀίδαι· 
βάσκανος ἔσσ'͵ Ἀίδα. τὰ δέ τοι καλὰ σάμαθ' ὁρῶντι 
ὠμοτάταν Βαυκοῦς ἀγγελέοντι τύχαν͵
ὡς τὰν παῖδ'͵ ὑμέναιος ἐφ' αἷς ἀείδετο πεύκαις͵ 
τᾶσδ' ἐπὶ καδεστὰς ἔφλεγε πυρκαϊᾶς.
καὶ σὺ μέν͵ ὦ Ὑμέναιε͵ γάμων μολπαῖον ἀοιδάν
ἐς θρήνων γοερὸν φθέγμα μεθαρμόσαο.

Εγώ είμαι της νύφης Βαυκίδας ο τάφος·
συ που πλάι στην πολύκλαυτη στήλη περνάς
τούτο μόνο να λες στον χθόνιο τον Χάρο:
«Είσαι βάσκανος, Άδη» 
Γιατί τ’ όμορφο μνήμα που βλέπεις 
της Βαυκώς την πικρότατη τύχη αναγγέλλει,
πως, κορίτσι μικρό, με τις ίδιες λαμπάδες τις πεύκινες
που μ’ αυτές τους ψαλμούς του συνόδευε ο Υμέναιος 
με τις ίδιες στις φλόγες ο Χάρος το τύλιξε. 
Και συ πάλι, Υμέναιε, γύρισες τώρα 
τη γλυκιά μελωδία του γάμου σε θρήνου πικρό μοιρολόι.

Π.Α. 7.712.

ΛΕΩΝΙ�ΟΥ͵ οἱ δὲ ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ
Παρθενικὰν νεαοιδὸν ἐν ὑμνοπόλοισι μέλισσαν
῎Ηρινναν Μουσῶν ἄνθεα δρεπτομέναν
῞αιδας εἰς ὑμέναιον ἀνάρπασεν. ἦ ῥα τόδ΄ ἔμφρων 
εἶπ΄ ἐτύμως ἁ παῖς· Βάσκανός ἐσσ΄͵ Ἀίδα.

Την μικρή αοιδό, μες στους άλλους τεχνίτες των ύμνων τη μέλισσα,
των Μουσών ενώ τ’ άνθη τρυγούσε, την Ήριννα ο Χάρος αρπάζει, 
να την κάνει στον μαύρο του υμέναιο νύφη. 
Καλά του ‘πε λοιπόν το κορίτσι, όταν ζούσε: 
«Είσαι βάσκανος Άδη».

Π.Α. 7.13.
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ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ 
Παυροεπὴς ῎Ηριννα καὶ οὐ πολύμυθος ἀοιδαῖς, 
ἀλλ΄ ἔλαχεν Μούσας τοῦτο τὸ βαιὸν ἔπος.
τοιγάρτοι μνήμης οὐκ ἤμβροτεν οὐδὲ μελαίνης 
Νυκτὸς ὑπὸ σκιερῇ κωλύεται πτέρυγι͵
αἱ δ΄ ἀναρίθμητοι νεαρῶν σωρηδὸν ἀοιδῶν
μυριάδες λήθῃ͵ ξεῖνε͵ μαραινόμεθα. 
λωίτερος κύκνου μικρὸς θρόος ἠὲ κολοιῶν 
κρωγμὸς ἐν εἰαριναῖς κιδνάμενος νεφέλαις.

Λιγοστοί είναι οι στίχοι της Ήριννας 
και λιτά τα τραγούδια της — όμως, το έργο αυτό το μικρό, 
των Μουσών έχει πάρει τη χάρη,
των θνητών την εφήμερη μνήμη αγνοεί 
κι η σκιά των πτερύγων της μέλαινας νύχτας δεν το σκεπάζει.

Κι όλοι εμείς, τ’ αναρίθμητα πλήθη των νέων αοιδών,
μαραινόμαστε, ξένε, απ’ τη λήθη.
Σιγαλό το τραγούδι του κύκνου,
μα καλύτερο από την ηχώ του κρωγμού των κοράκων
απ’ την άδεια ηχώ 
που σκορπιέται και χάνεται στ’ ανοιξιάτικα πέρα τα νέφη.

Π.Α. 7.713.
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Έλενα Xουζούρη 
Πατρίδα από βαμβάκι 

μυθιστόρημα 
εκδόσεις Kέδρος, 2009 

σελ. 362

Ήρωας του μυθιστορήμα-
τος είναι ο γιατρός Στέρ-

γιος X. Mαχητής στον εμφύ-
λιο, μεταφέρεται μετά τον 
Γράμμο με χιλιάδες άλλους 
Έλληνες αντάρτες στην Kε-
ντρική Aσία, στην Tασκένδη, 
την πρωτεύουσα της χώρας 
με τις απέραντες βαμβακοφυ-
τείες, που θα γίνει γι’ αυτούς 
η δεύτερη πατρίδα, η “πατρί-
δα από βαμβάκι”. Eυσυνεί-
δητος γιατρός, πιστός επίσης 
στο Kόμμα, ο Στέργιος X. κερ-

δίζει την εκτίμηση των προ-
σφύγων. O γάμος του με τη 
Σταυρούλα, μια απλή χωρια-
τοπούλα που βγήκε στο βουνό 
για άλλους λόγους μάλλον και 
όχι για τις πολιτικές της ιδέ-
ες, γίνεται μετά από κομματι-
κή υπόδειξη, χάριν της ευτα-
ξίας της προσφυγικής κοινό-
τητας, χωρίς έρωτα από τη με-
ριά του. Eξελίσσεται όμως σε 
μια ομαλή και συμβατικά επι-
τυχημένη συμβίωση. H απο-
σταλινοποίηση και τα επεισό-
δια, τα γνωστά “Zαχαριαδικά” 
του Σεπτεμβρίου 1955, που 
συντάραξαν τους πρόσφυγες 
της Tασκένδης, υπονομεύουν 
την πίστη του στην κομματι-
κή ηγεσία, όχι όμως στην ιδε-
ολογία του. Πιο πολύ, σε σχέ-
ση όμως πάντα μ’ αυτή την 
εξωτερική μεταβολή, θα τον 
επηρεάσει ο έρωτας με μια νε-
αρή Pωσίδα, μια καλλιεργημέ-
νη συνάδελφό του στο νοσο-
κομείο, που λατρεύει την ποί-
ηση και την τέχνη, παντρεμέ-
νη με στέλεχος του σοβιετικού 
K.K. H σχέση τους θα διακο-
πεί όμως απότομα και άδοξα, 
έπειτα από κομματική παρέμ-
βαση που για ιδιοτελείς λό-
γους μεθοδεύει ο σύντροφος 
K., τυπικός εκπρόσωπος του 
κομματικού μηχανισμού. Δέ-
κα χρόνια μετά, ο γιατρός και 
η οικογένειά του παίρνουν 

Nesides_5 - 14.indd   84Nesides_5 - 14.indd   84 16/12/2010   8:45:35 πμ16/12/2010   8:45:35 πμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



85

Νησίδες 5 | Κ Υ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Ι  /  Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η  Β Ι Β Λ Ι Ο Υ

το τραίνο από την Tασκένδη 
για τα Σκόπια — μια ευκαι-
ρία που τους δίνεται για να 
έρθουν πιο κοντά στην Eλλά-
δα με την προσδοκία κάποτε 
να επιστρέψουν στην πατρί-
δα- με ενδιάμεσο σταθμό τη 
Mόσχα, διασχίζοντας την απέ-
ραντη σοβιετική επικράτεια. 

Mε αφετηρία αυτό το χρο-
νικό σημείο αρχίζει η αφή-
γηση, με συνεχείς αναδρο-
μές στο παρελθόν. Mέσα στο 
τραίνο ακολουθεί συνειρμι-
κά την αντίστροφη διαδρομή 
από εκείνη που ορίζεται από 
τον προορισμό του, διανύο-
ντας τις αποστάσεις μεταξύ 
των σιδηροδρομικών σταθμών 
με μια παράλληλη ανάκληση 
σκηνών και επεισοδίων από τη 
ζωή του, καταγραμμένων από 
τον ίδιο σ’ ένα φθαρμένο ση-
μειωματάριο που ξεφυλλίζει.

Aυτός είναι περίπου ο σκε-
λετός του βιβλίου. Στο οπι-
σθόφυλλο αναγράφεται ότι εί-
ναι “ένα μυθιστόρημα για ένα 
κομμάτι του ελληνισμού το 
οποίο έζησε για δεκαετίες ως 
αποδιοπομπαίος τράγος και 
βίωσε ως το κόκαλο την τρα-
γικότητα της ιστορίας”. Oπωσ-
δήποτε ο αναγνώστης θα δια-
βάσει με ενδιαφέρον για το τα-
ξίδι των ηττημένων μαχητών 
του Γράμμου από την Aλβα-
νία στην Oδησσό και από κει 

στην Tασκένδη, για τις δυσκο-
λίες της διαμονής τους στο νέο 
τόπο, σε παραπήγματα στην 
αρχή και σε νεόκτιστα σπί-
τια αργότερα, τις “Πολιτείες”, 
για την εργασία τους, τις στε-
ρήσεις και τους περιορισμούς, 
αλλά και τα θετικά στοιχεία 
της σοβιετικής πραγματικότη-
τας, ακόμη και για τις πολιτι-
κές αντιδικίες, τα πολιτικά μί-
ση, εντός της κοινότητας των 
προσφύγων.

Δε στοχεύει όμως σε μια, 
μυθιστορηματική έστω, ανά-
πλαση της πραγματικότητας. 
Ο αναγνώστης θα διασταυ-
ρωθεί με αφηγηματικούς τρό-
πους, όχι πολύ πρωτότυπους 
πια είναι αλήθεια, και τεχνι-
κές μυθοπλασίας με τις οποί-
ες μπορεί να είναι εξοικειωμέ-
νος, που δεν παύουν όμως να 
αιφνιδιάζουν — ή να γοητεύ-
ουν, αναλόγως. 

Συνοπτικά αναγνωρίζουμε: 
την αποδιάρθρωση της χρονι-
κής ακολουθίας· την ενσωμά-
τωση στο κείμενο ημερολογι-
ακών εγγραφών, επιστολών, 
μαρτυριών και διηγήσεων τρί-
των, ειδήσεων από εφημερίδες 
της εποχής· μια σύνθεση επη-
ρεασμένη από τεχνικές του κι-
νηματογράφου, το μοντάζ και 
την παράθεση των πλάνων. 
Aυτά μεταξύ άλλων που θα 
μπορούσαμε να σημειώσουμε. 
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Kυρίως, διαπιστώνουμε την 
άρνηση της σκοπιάς του πα-
ντογνώστη αφηγητή, την πρό-
θεσή της να δώσει έμφαση στο 
χαρακτήρα του έργου της ως 
κατασκευής. 

Όλ’ αυτά, μπορούμε να τα 
αποδώσουμε συμπερασματικά, 
αν βοηθούν οι ταξινομήσεις, 
σαν μια εφαρμογή “του ερ-
γαστηριακού και αυτοαναφο-
ρικού μεταμοντερνισμού της 
ιστορικής μεταμυθοπλασίας”, 
όπως σημείωνε κάποιος κριτι-
κός σε κείμενό του για τις σχέ-
σεις της σύγχρονης ελληνικής 
πεζογραφίας με την Iστορία. 
Ότι δηλαδή, ΅όπως κι αν οργα-
νώνουν τη σκηνοθεσία τους, 
τα έργα της ιστορικής μεταμυ-
θοπλασίας εμφανίζονται από 
την πρώτη στιγμή αποσυνδε-
δεμένα από τον εντοπισμό και 
την επιβράβευση της οποιασ-
δήποτε ιστορικής αλήθειας, με 
πρώτιστο σκοπό τους το δια-
κειμενικό και το σημασιολογι-
κό-ερμηνευτικό παιχνίδι”.

Πράγματι αυτό συμβαίνει 
με το βιβλίο της Xουζούρη, 
θα λέγαμε όμως ότι οι κατα-
σκευαστικές της μέθοδοι είναι 
υπερβολικά εμφανείς, πνίγουν 
το κείμενο, σε βαθμό που κα-
ταντά πληκτικός, από ένα ση-
μείο και πέρα. Kαι παρ’ όλη 
την επιμέλεια και τη δεξιοτε-
χνία της στη χρήση των μέ-

σων που διαλέγει, είναι φορές 
που φέρνει σε αμηχανία τον 
αναγνώστη. Δίνουμε ένα μόνο 
παράδειγμα, από τις τελευταί-
ες σελίδες του βιβλίου· όταν 
ο γιατρός Στέργιος X. φθά-
νει στη Mόσχα με την οικο-
γένειά του, χάνει το σημειω-
ματάριό του —στις εγγραφές 
του οποίου παραπέμπει συνε-
χώς η συγγραφέας— στο τραί-
νο και η Όλγα K., η Pωσίδα 
γιατρός με την οποία είχε σχέ-
σεις, συμπτωματικά βρίσκεται 
στο σταθμό του τραίνου και 
ετοιμάζεται να πάρει την ίδια 
αμαξοστοιχία πρός την αντί-
θετη κατεύθυνση, από Mόσχα 
προς Tασκένδη. Συμπτωματι-
κά επίσης, ανακαλύπτει το ση-
μειωματάριο η κόρη της (κό-
ρη και του Στέργιου X. όπως 
θα αποκαλυφθεί στη συνέ-
χεια)… Mπορεί βέβαια εδώ να 
μην υπάρχει καμιά συγγραφι-
κή αστοχία, αλλά ένα έξυπνο 
εύρημα που υπογραμμίζει το 
“σημασιολογικό-ερμηνευτικό 
παιχνίδι” και, σαρκαστικά ή 
ειρωνικά, τη διακειμενικότητα 
(μήπως η ρωσική λογοτεχνία, 
ας πούμε, δεν είναι γεμάτη με 
γράμματα και ημερολόγια που 
τυχαία χάνονται και δεν βρί-
σκουν τον παραλήπτη τους;).

Eνδιαφέρον θα είχε όμως 
να φωτισθεί και από μια άλλη 
πλευρά το έργο. Aπό την πρώ-
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τη κιόλας σελίδα συγγραφέας 
και ήρωας συγχέονται, σε μια 
ιδιότυπη συνοδοιπορία κατά 
κάποιο τρόπο, όπου η σ. σφε-
τερίζεται τα πάθη και βιώμα-
τα του ήρωα. Mε συμπάθεια, 
αλλά και με σαρκασμό συνή-
θως, με κυνισμό μερικές φο-
ρές, περιγελαστικά, παρατηρεί 
τον Στέργιο X., και δημιουρ-
γεί έτσι στον αναγνώστη την 
περίεργη αίσθηση ότι μαθαίνει 
περισσότερα για την σ. παρά 
για τον πρωταγωνιστή του βι-
βλίου. Έτσι, φασματική μάλ-
λον είναι η παρουσία του για-
τρού στο βιβλίο, παρά τη συσ-
σώρευση (ή μήπως εξαιτίας 
της;), όλων αυτών των αφηγη-
ματικών τρόπων που αναφέ-
ραμε σύντομα πιο πάνω. Δη-
λαδή η αμεσότητα και η αυ-
θορμησία στην οποία πιθανώς 
στόχευε η δημιουργός, η ολό-
πλευρη εξέταση της ιδιοπρο-
σωπίας του ήρωά της, έγινε τε-
λικά προβολή της αυτοπραγ-
μάτωσης της σ., παρουσίασης 
των δικών της αισθημάτων 
και πτυχών της προσωπικότη-
τάς της, σε τέτοιο βαθμό που 
αποπτωχεύει, καταβροχθίζει 
κυριολεκτικά τον ήρωα και 
του στερεί τη δική του προσω-
πικότητα. Ίσως δεν είναι λοι-
πόν τυχαίο που ο Στέργιος X., 
μετά από όλα αυτά τα συντα-

ρακτικά που βίωσε, μένει τόσο 
ρηχός στον αυτοστοχασμό του 
-στη μάλλον αφελή εξήγηση 
ότι “το όραμα σκόνταψε στην 
άχαρη φύση των ανθρώπων”. 

Δεν εννοούμε βέβαια πως 
αυτή είναι οπωσδήποτε η άπο-
ψη της σ. για την κατάρρευση 
του “οράματος”· η εισβολή της 
όμως στον και η πλήρης κατο-
χή του “ιδιωτικού χώρου” του 
ήρωα, η εξαφάνιση της όποιας 
αυτονομίας του, αγνόησε τις 
αποχρώσεις, εμπόδισε μυθι-
στορηματικά ένα πιο σύνθε-
το, πιο ενδιαφέροντα απολο-
γισμό της εμπλοκής του υπο-
κειμένου στις διαδρομές της 
Iστορίας. 

Kαι, σε αυτή τη συνάφεια, 
είναι σίγουρα χαρακτηριστικό 
ότι στην καταληκτήρια σκηνή 
του βιβλίου, η σ. ανεβάζει στις 
κορυφές του Γράμμου τον 
ήρωά της και, κινώντας τα νή-
ματα, κατευθύνει τη βούλησή 
του, και τον κάνει να κινείται 
σα μια απλή μαριονέτα. 

H “τυραννία της οικειότη-
τας” ίσως, που ταλαιπωρεί τον 
Στέργιο X. Kαι τον αναγνώστη 
επίσης μερικές φορές, που γί-
νεται ακούσιος θεατής της αυ-
τοτυραννίας μιας εξ αντανα-
κλάσεως ομφαλοσκοπικής λο-
γοτεχνίας. 

 ΓΙΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ
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�ανιήλ Σπάρταλης
Tρεις φορές 
πρόσφυγας

Pόδος, 2010, σελ. 113

Θα μπορούσαμε να χαρα-
κτηρίσουμε το βιβλίο αυ-

τό σα μια συλλογή μαρτυρι-
ών, ένα χρονικό της ιστορί-
ας μιας οικογένειας, των πε-
ριπετειών της μέσα στο χρο-
νικό άνοιγμα του τελευταίου 
αιώνα περίπου. Aπό τη Σπάρ-
τη (Iσπάρτα) της Mικράς Aσί-
ας στο Kαστελλόριζο, το Πορτ 
Σάιτ και το Kάιρο, τη Pόδο 
και την Aθήνα, οι διαδρομές 
του γενάρχη της οικογένειας 
καταγράφονται από τον από-
γονο με την ευσυνειδησία του 
ιστορικού: μια σύνοψη σ' ένα 
μεγάλο βαθμό της μοίρας του 
ελληνισμού στον 20ο αιώνα, 
του ξεριζωμού, της προσφυ-
γιάς, των μετακινήσεων και 
των οδυνηρών προσαρμογών 

για την επιβίωση — ιστορία 
της μικράς κλίμακας στην πα-
ράλληλη ανάπτυξη και σύνδε-
σή της με τη γενική Iστορία.

 O αναγνώστης με ενδια-
φέρον θα διαβάσει τις σελίδες 
του βιβλίου που αναφέρονται 
σε γεγονότα όχι πολύ γνω-
στά, για παράδειγμα τη γαλλι-
κή κατοχή του Kαστελλορίζου 
στα χρόνια του πρώτου παγκο-
σμίου πολέμου· ή τις πληρο-
φορίες για τις συνθήκες, κοι-
νωνικές και οικονομικές, την 
καθημερινότητα, που βιώνει ο 
ελληνισμός της Aιγύπτου. Tα 
βιώματα και οι θύμησες ανα-
βλύζουν σε κάθε του σελίδα, 
ξετυλίγονται, γράφει, “…άλ-
λες θαμπές, μισοσβησμένες κι 
άλλες ολοζώντανες, ανάγλυ-
φες, σχεδόν να τις αγγίξεις… 
στήνουν χορό δίπλα μου, με 
σφίγγουν από παντού”… Kαι 
δίνουν έτσι ένα συναρπαστι-
κό ρυθμό στη γραφή του που 
κρατά αμείωτη την προσοχή 
του αναγνώστη. 

Tο βιβλίο του Σπαρτα-
λη όμως δεν είναι ξηρό ιστο-
ρικό πόνημα —για να χρησι-
μοποιήσουμε το σεμνό χαρα-
κτηρισμό που δίνει στο έρ-
γο του— ούτε απλή καταγρα-
φή αναμνήσεων. Eίναι επίσης, 
και κυρίως, μια αναδρομή —
με μέσο την άσκηση της γρα-
φής του οικογενειακού χρο-
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νικού— στο δικό του ενδότε-
ρο εαυτό, στα διαδοχικά στρώ-
ματα που επισωρεύονται στον 
ψυχισμό του, από την παι-
δική ηλικία ως τα γεράματα, 
μια πραγματική άσκηση αυτο-
γνωσίας. Aυτό γίνεται αβίαστα 
φανερό στην προσεκτική ανά-
γνωση, και ο ίδιος φροντίζει 
να το δηλώσει εύγλωττα: 

“Tο αμήχανο και φοβι-
σμένο παιδί, με το ανεξέλε-
γκτο κροτάλισμα των δοντιών 
στο σκοτεινό καταφύγιο, στο 
Πορτ-Σάιτ… O μικρός ύστερα 
μαθητής, στο Δημοτικό στην 
Πατριαρχική Σχολή και κατό-
πιν έφηβος, πια, στο Eμπορι-
κό στην Aμπέτειο Σχολή, στο 
Kάιρο… νοσταλγεί αθεράπευ-
τα τα περασμένα και βάζει 
το νου, στα εβδομήντα πέντε 
του, τώρα, να τρέχει εκεί κά-
τω…” Zει και καταγράφει, όσο 
μπορεί, τις “περασμένες μέρες” 
του μεγάλου αλεξανδρινού, 
έτσι σκόρπια κι ακατάστατα 
κάπως, με τον δικό του φτωχό 
λόγο, για να μείνει κάτι στους 
επερχόμενους… Που σίγου-
ρα γι' αυτούς… “του μέλλο-
ντος οι μέρες στέκοντ' εμπρο-
στά μας σα μια σειρά κεράκια 
αναμένα — χρυσά, ζεστά και 
ζωηρά κεράκια…”. 

Kατά τον τρόπο του Kαβά-
φη των “Kεριών” λοιπόν, με 
την υπομονή, τη στοχαστικό-

τητα, τη συμφιλίωση με την 
παρακμή και τη φθορά, αλλά 
και τη βεβαιότητα για την αέ-
ναη επανάληψη του θαύμα-
τος της ζωής. Aυτή θα μπο-
ρούσαμε να πούμε είναι η σκο-
πιά που υιοθετεί ο συγγραφέ-
ας, από την οποία θεάται τα 
ανθρώπινα και πετυχαίνει να 
μας συγκινήσει δίχως να κά-
νει την παραμικρή παραχώρη-
ση σε ανούσιους συναισθημα-
τισμούς. Aπό την άποψη αυ-
τή ιδωμένες, οι καταληκτήρι-
ες σελίδες που περιγράφουν 
τη διακομιδή των οστών των 
γονέων του στο γενέθλιο τό-
πο του Kαστελλορίζου —και 
αυτό είναι μόνο ένα από τα 
πολλά σημεία του βιβλίου που 
μπορούμε να αναφέρουμε— 
έχουν κάτι από την ποιότητα 
της καλής λογοτεχνίας.

Nομίζουμε πως το γνώρι-
σμα αυτό ακριβώς διαφορο-
ποιεί το βιβλίο του Σπάρταλη 
από το πλήθος των μαρτυριών 
και αναμνήσεων που εκδίδο-
νται τα τελευταία χρόνια. Kά-
τι που θα περιμέναμε εξάλλου 
από ένα δόκιμο, αν και όχι πο-
λύ γνωστό ίσως στους νεότε-
ρους συγγραφέα του οικείου 
μας τόπου, με έργο —ποίηση, 
πεζά και ταξιδιωτικά— που 
θα πρέπει κάποτε να προβλη-
θεί στο μέτρο που του αξίζει. 

 ΓΙΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ
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Stefan Zweig
Ο παλαιοβιβλιοπώλης 

Μέντελ 
και 

Η αόρατη συλλογή 
(μτφ. Μ. Τοπάλη)

εκδ, Άγρα, Αθήνα, 2010

Το γεγονός ότι οι νουβέλες 
του Στέφαν Τσβάιχ Ο πα-

λαιοβιβλιοπώλης Μέντελ και η 
αόρατη συλλογή παραμένουν 
εδώ και πολλές εβδομάδες στις 
λίστες των ευπώλητων των 
μεγαλύτερων βιβλιοπωλείων 
της χώρας είναι μια ένδειξη 
την οποία θα μπορούσε κα-
νείς να συσχετίσει με το ψευ-
δο-ερώτημα που επανέρχεται 
τακτικά στις τάξεις των ενα-
σχολούμενων με τη λογοτε-
χνική παραγωγή και κριτική, 
δηλαδή το εάν και κατά πόσο 
εξακολουθούν να διαβάζονται 
στις μέρες μας οι κλασσικοί 
συγγραφείς. Και είναι ψευδο-

ερώτημα γιατί ακριβώς μοιάζει 
να αγνοεί πως αυτή είναι και 
η ειδοποιός διαφορά που κα-
θιστά έναν συγγραφέα κλασ-
σικό: το γεγονός ότι το έργο 
του παραμένει ζωντανό, γόνι-
μο και σημαίνον υπερβαίνο-
ντας τα όρια του χωροχρόνου. 
Υπό αυτή την έννοια λοιπόν 
δεν τίθεται καν το ερώτημα· 
προφανώς το έργο κάποιων 
συγγραφέων επιζεί κατά πολύ 
του βιολογικού τους θανάτου 
αγγίζοντας βαθύτερες πτυχές 
του πανανθρώπινου. 

Ίσως αυτό το γεγονός σε 
συνδυασμό με μια πολύ προ-
σεγμένη έκδοση και μια άρτια 
μετάφραση να αρκούν για να 
εξηγήσουν την ανταπόκρι-
ση του αναγνωστικού κοινού 
στο συγκεκριμένο βιβλίο. Ο 
αναγνώστης όμως που θα πά-
ρει το χρόνο να διαβάσει τις 
δυο νουβέλες θα αντιληφθεί 
πολύ γρήγορα τι σημαίνει να 
συνδυάζει ένας συγγραφέας 
τη γοητεία του ύφους με το 
πνευματικό βάθος. Θεωρούμε 
ότι αυτό θα πρέπει να είναι 
το πρώτο και το τελευταίο 
κριτήριο ενός αναγνώστη: το 
κατά πόσο δηλαδή ένα συγκε-
κριμένο κείμενο σε βάζει μέ-
σα στον κόσμο που επιχειρεί 
να δημιουργήσει με τις λέξεις 
του, κατά πόσο σε γοητεύει, 
σε προβληματίζει, σε συγκινεί, 
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σε απορροφά, σε ενδιαφέρει, 
σε καθορίζει… Ίσως εκεί θα 
βρείτε το μυστικό της διαχρο-
νικότητας των κειμένων του 
Τσβάιχ. Και όλων των άλλων 
συγγραφέων που έχουν καθιε-
ρωθεί με το πέρασμα των αι-
ώνων στη συνείδηση του ανα-
γνωστικού κοινού ως μεγάλοι.

Στην πρώτη νουβέλα με 
τίτλο «Ο παλαιοβιβλιοπώλης 
Μέντελ» που εκτυλίσσεται 
την περίοδο του μεσοπολέμου 
στην Αυστρία, ο αφηγητής μέ-
σω ενός τυχαίου περιστατικού 
ανάκλησης της μνήμης, αντι-
λαμβάνεται ότι στο καφέ που 
μπήκε τυχαία για να προφυ-
λαχτεί από την ξαφνική μπό-
ρα έχει βρεθεί κάποτε ξανά. 
Ώσπου μέσα από ένα αισθη-
τικό ερέθισμα (ας θυμηθού-
με εδώ και τις μαντλέν του 
Προυστ) η εν υπνώσει μνήμη 
ξυπνά. Συνειδητοποιεί ότι βρί-
σκεται στο καφέ που είχε ως 
επιλέξει ως κέντρο των δρα-
στηριοτήτων του ένας ξεχω-
ριστός άνθρωπος: ο Γιάκομπ 
Μέντελ. Ένας εβραίος παλαι-
οβιβλιοπώλης που έτρεφε μια 
ασύλληπτη αγάπη για το βι-
βλίο ως αντικείμενο (και όχι 
κατ’ ανάγκην ως πνευματικό 
περιεχόμενο) και ταυτόχρο-
να συντηρούσε μια τερατώδη 
μνήμη σε ό,τι αφορούσε την 
κίνηση των εκδόσεων και των 

αξιών του δυτικο-ευρωπαϊ-
κού βιβλίου. Ένας μονομανής 
άνθρωπος, μια ιδιοφυία του 
χώρου του βιβλίου που πέρα 
από τη δουλειά του —το πά-
θος του— δεν είχε ζωή, σχέ-
σεις και άλλα ενδιαφέροντα. 
Σε βαθμό που αρνείται να 
δώσει προσοχή σε οτιδήποτε 
άλλο πέρα από το εκάστοτε 
βιβλίο που έχει μπροστά του. 
Ακόμα και στον πόλεμο που 
φτάνει και που καλπάζει γύρω 
του. Τη συνέχεια της ιστορίας 
ο αναγνώστης θα την ανακα-
λύψει διαβάζοντας ο ίδιος τη 
νουβέλα.

Μπορούμε όμως, χωρίς να 
αποκαλύψουμε την πλοκή, να 
θέσουμε κάποια θεμελιώδη ζη-
τήματα που θέτει το κείμενο 
του Τσβάιχ. Όπως την τερά-
στια δύναμη και ομορφιά που 
προσφέρει στην ανθρώπινη 
διάνοια η αφοσίωση και η συ-
γκέντρωση σε ένα αντικείμενο. 
Δύναμη που συνιστά ταυτο-
χρόνως και αδυναμία καθώς 
αποκλείει και απομονώνει τον 
άνθρωπο από όσα καθοριστικά 
γεγονότα μπορεί να διαδραμα-
τίζονται γύρω του. Ένα άλλο 
ζήτημα που τίθεται έμμεσα, 
πολλά χρόνια προτού το θέ-
σει ο Αντόρνο, είναι το θέμα 
της αδυναμίας ή, αν θέλετε, 
της χρεοκοπίας του ανθρω-
πιστικού πολιτισμού και της 
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τέχνης του λόγου ειδικότε-
ρα, μπροστά στο φρικιαστικό 
φάσμα των στρατοπέδων συ-
γκέντρωσης και των μαζικών 
εξοντώσεων. Επιπλέον ο ανα-
γνώστης αισθάνεται για άλλη 
μια φορά πόσο αδύναμο είναι 
το ιστορικό υποκείμενο απέ-
ναντι στο εκάστοτε πανίσχυρο 
κύμα του κοινωνικοπολιτικού 
γίγνεσθαι. Ο άνθρωπος μέσα 
στη δίνη της εποχής του, όσο 
μοναδικός, ιδιαίτερος και χα-
ρισματικός κι αν είναι, παρα-
μένει ένας ακόμη κόκκος σκό-
νης παρασυρμένος από τον 
άνεμο. Και μιας και ο λόγος 
γι’ αυτούς και γι’ αυτά που 
χάνονται ανεπιστρεπτί δεν 
μπορεί να μην αναλογιστεί 
κανείς το αγωνιώδες ερώτημα 
της φθοράς και της απώλειας, 
που θέτει με τον πιο απροκά-
λυπτο τρόπο στην ανθρώπινη 
συνείδηση η εμπόλεμη κατά-
σταση. Αναρωτιέται σχετικά 
ο Σεφέρης: «αλλά με τι αντι-
καθιστούμε τα πράγματα που 
σβήνουν; Ο κόσμος μου φάνη-
κε φοβερά στυγνός».

Η δεύτερη νουβέλα με τίτλο 
«Η αόρατη συλλογή» γράφτη-
κε, το 1927, με μικρή χρονική 
απόσταση (δυο χρόνια πριν) 
από την προηγούμενη. Ο ανα-
γνώστης θα συνειδητοποιήσει 
έκπληκτος σε πόσο βαθμό τα 

κείμενα αυτά συγγενεύουν και 
συνομιλούν μεταξύ τους. Και 
τα δυο έχουν ως πρωταγωνι-
στές τους πρόσωπα που έχουν 
μια υπέρμετρη αγάπη ο ένας 
(Μεντελ) για τα βιβλία, ο άλ-
λος (Χέρβαρτ) για τα εικαστι-
κά έργα. Και οι δύο είναι γοη-
τευτικοί και τραγικοί συνάμα. 

Και οι δυο υπηρετούν και 
αποθεώνουν με τον τρόπο 
τους μερικές από τις πιο λα-
μπρές εκφάνσεις του ανθρωπι-
στικού πολιτισμού. 

Απέναντι στον έρωτα τους 
για το αντικείμενο της τέχνης 
και του πνεύματος η εποχή 
τους, ισοπεδωτική, έρχεται να 
σαρώσει ό,τι δίνει νόημα στην 
ύπαρξη τους. Στη συγκεκριμέ-
νη νουβέλα, ένας έμπορος πα-
λιών βιβλίων και έργων τέχνης 
αναζητώντας παλιούς πελάτες 
του, συλλέκτες, στα χρόνια του 
υπερπληθωρισμού στη Γερμα-
νία, προκειμένου να αγοράσει 
ξανά κάποια αντικείμενα αξί-
ας συναντά ένα παλιό πελάτη, 
έναν τυφλό ηλικιωμένο άντρα 
ο οποίος διατείνεται ότι έχει 
μια μοναδική συλλογή. Μια 
συλλογή που βλέπει ο ίδιος 
πια μονάχα με τα χέρια του… 
Πόσο συγκινητικά παράλογη, 
γοητευτική και μάταιη φαντά-
ζει η ανάγκη του ανθρώπου 
να συλλέγει αντικείμενα μέσα 
στον αβέβαιο χρόνο μιας ζωής;
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Μη θέλοντας να στερήσου-
με από τον αναγνώστη την 
απόλαυση της διήγησης στα-
ματάμε εδώ. Απλώς αναφέ-
ρουμε ότι μέσα από το έργο 
αυτό και την έντονη τραγική 
του ειρωνεία θίγεται το ζή-
τημα της σχέσης της τέχνης 
με την πραγματικότητα. Κι 
ακόμη της μαγικής εκείνης 
ιδιότητας της τέχνης να αξι-
οποιεί την ζωογόνο δύναμη 
της φαντασίας και να πλάθει 
άλλους κόσμους παράλληλους 
μέσα στους οποίους μπορεί 
ο άνθρωπος, που συνθλίβε-
ται από την πραγματικότητα 
που τον περιβάλει, να βρίσκει 
ομορφιά, παραμυθία και κα-
ταφυγή. Η τέχνη έχει αυτό το 
μοναδικό χάρισμα είτε την ζει 
κανείς ως δημιουργός είτε ως 
αποδέκτης: να σου προσφέρει 
πολλούς διαφορετικούς δυνα-
τούς κόσμους, πλημυρίζοντας 
τη ζωή σου από αισθήματα 
και οράματα, με ενδεχόμε-
νο ωστόσο πάντα, στην άκρη 
του δρόμου, τον κίνδυνο της 
πνευματικής σύγχυσης και 
της παρανόησης. 

Πέρα όμως από τα θέματα 
που τέθηκαν παραπάνω «η 
Αόρατη συλλογή» θέτει ακρο-
θιγώς το ζήτημα της αξίας 
της ανθρώπινης ζωής σε σχέση 
με εκείνη των έργων τέχνης. 
Προτού βιαστείτε να πείτε ότι 

η απάντηση είναι προφανής, 
σκεφτείτε λιγάκι ότι την ίδια 
στιγμή που η Τζοκόντα φιλο-
ξενείται στα πρώην ανάκτορα 
του Λούβρου, στο Παρίσι, σε 
ειδικές συνθήκες φωτός και 
θερμοκρασίας, λίγες εκατο-
ντάδες μέτρα πιο πέρα ένας 
άστεγος ξεψυχάει ξυλιασμένος 
κάτω από μια γέφυρα. Κάθε 
πολιτισμός και οι αξίες του… 
Οι φαινομενικές και οι ουσια-
στικές. 

Αυτό το παράδοξο του αν-
θρωπιστικού πολιτισμού που 
μπορεί να αποθεώνει τα έργα 
και να υποτιμά τον άνθρωπο 
(ή και το αντίστροφο) ίσως να 
αποτελεί και το σκουλήκι μες 
στον καρπό του μήλου της 
γνώσης… Ποιος ξέρει; 

Η αυτοβιογραφία του 
Τσβάιχ φέρει τον χαρακτηρι-
στικό τίτλο: «Ο κόσμος του 
χτες. Αναμνήσεις ενός Ευρω-
παίου». Είναι αυτός ο κόσμος 
που υπηρέτησε και αγάπησε 
μέσα από τη ζωή και το έρ-
γο του. Αυτός που είδε να 
αλώνεται κάτω από εφιαλτι-
κό φάσμα της φτώχειας, του 
φασισμού και του πολέμου. 
Στο σημείωμα της αυτοκτονί-
ας του έγραφε μεταξύ άλλων: 
«τώρα που ο κόσμος της γλώσ-
σας μου σκοτείνιασε για μένα 
και η Ευρώπη, ο χώρος των 
πνευματικών μου δεσμών, 

Nesides_5 - 14.indd   93Nesides_5 - 14.indd   93 16/12/2010   8:45:36 πμ16/12/2010   8:45:36 πμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



94

έχει κι αυτή αφανιστεί… είναι 
κα λύτερο να τερματίσω έγκαι-
ρα και με το κεφάλι ψηλά μια 
ζωή, στην οποία η πνευματι-
κή εργασία υπήρξε πάντοτε η 
αγνότερη χαρά και η προσωπι-
κή ελευθερία το ύψιστο αγαθό 
του κόσμου τούτου. Χαιρετώ 
όλους μου τους φίλους. Εύχο-
μαι να δουν και πάλι τις αυγές 
που θα ξημερώσουν μετά τη 
μακριά νύχτα! Εγώ που ήμουν 
πάντα μου ανυπόμονος, προ-
πορεύομαι». Αν ζούσε σήμερα 
θα έβλεπε ότι παρότι κάποτε 
ξημέρωσε μετά τη μεγάλη νύ-

χτα, ο κόσμος δεν σταμάτα να 
φέγγει και να σκοτεινιάζει λες 
και υπακούει σε κάποια αι-
νιγματική νομοτέλεια. Σήμε-
ρα που νιώθουμε στον δήθεν 
ασφαλή δυτικό μας κόσμο να 
μας ζώνουν τ’ απόσκια από 
παντού, δυστυχώς το έργο του 
Στέφαν Τσβάιχ αποδεικνύεται 
εξαιρετικά επίκαιρο και βαθιά 
ανθρώπινο· με μια λέξη κλα-
σικό. Γι’ αυτό και εξακολουθεί 
να διαβάζεται και να μιλάει 
στις πολύπαθες ψυχές των 
ανθρώπων. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
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Θεατρικές διαδρομές
Μια συζήτηση με τη Σουζάνα Καρδούλ ια, 

τη Μαρ ία Κλαδάκη, τον Κωνσταντ ί νο  Μανή 
και τον Αυγουστ ί νο  Τσ ιρ ιμώκο

Ο διάλογος, όσο κι αν σπανίζει στη δημόσια σφαίρα, παρα-
μένει η πιο απρόβλεπτη δυνατότητά μας για μία κοινω-
νική αυτογνωσία αξιώσεων κι όχι επιφάσεων. Με αυτό το 

πνεύμα εκκινήθηκε και πορεύτηκε μέχρι στιγμής στις σελίδες 
των ΝΗΣΙΔΩΝ η στήλη «Συνομιλίες». 

Μετά τη συζήτηση που φιλοξενήσαμε για την κίνηση του 
βιβλίου στη Ρόδο (2ο τεύχος) και την εκτενή μας συνομιλία για 
τον Κινηματογράφο στο νησί της Ρόδου, αλλά και στον ευρύτε-
ρο ελληνικό χώρο (3ο και 4ο τεύχος), έρχεται στο παρόν τεύχος, 
θα έλεγε κανείς φυσιολογικά, η σειρά μίας νέας συνάντησης 
ανθρώπων, καλλιτεχνών κι εκπαιδευτικών, για μία τέχνη που 
αγαπάμε και παρακολουθούμε εξ ίσου με τα άλλα «πυρηνικά» 
ενδιαφέροντα του περιοδικού. 
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Με τον …προβολέα μας λοιπόν, στραμμένο αυτή τη φορά 
στα θεατρικά δρώμενα του άμεσου τόπου μας, αλλά και της 
εν γένει ελληνικής θεατρικής σκηνής, συνομιλήσαμε με την 
σκηνοθέτη, ηθοποιό και υπεύθυνη της ομάδας «Τέχνη — εντός 
τεχνηέντως» κα Σουζάνα Καρδούλια, τον διευθυντή του 12ου 
Δ.Σ. Ρόδου και μέλος του Πανελλήνιου Δικτύου «Θέατρο στην 
εκπαίδευση» κο Κω/νο Μανή και την Διδάσκουσα Θεατρική 
Αγωγή στο Παν/μιο Αιγαίου και στο Διδασκαλείο Αλ. Δελμού-
ζος, κα Μαρία Κλαδάκη. 

Τόπος συνάντησης: το στούντιο ηχογραφήσεων του Ρ/Σ Λυ-
χνάρι (91,4). Χρόνος: ο ζεστός Σεπτέμβριος της Δωδεκανήσου. 

Με τον Αυγουστίνο Τσιριμώκο, εργάτη του θεάτρου ήδη από 
τα χρόνια της παλαιάς θεατρικής ομάδας του Παν/μίου Αιγαί-
ου, μέλος της «Τέχνη — εντός τεχνηέντως» και συνεργάτη των 
ΝΗΣΙΔΩΝ, αναλάβαμε από κοινού τον συντονισμό και την επι-
μέλεια του διαλόγου που ακολουθεί: 

 
Π. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. Θα ξεκινήσουμε με τον πρώτο θεμα-

τικό μας άξονα γύρω από το θέατρο στη Ρόδο. Ποια η σχέση 
του κοινού – γιατί θέατρο, τέχνη σημαίνει και κοινό, σημαίνει 
άνθρωποι— με τον πολιτισμό γενικότερα; Το ρωτώ διότι βλέ-
πουμε ένα κοινό σχετικά περιορισμένο, να παρακολουθεί τις 
εκδηλώσεις που λέμε, που συνηθίζουμε να λέμε, πολιτιστικές. 
Υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο για τον πολιτισμό και 
το θέατρο ειδικότερα; Είναι σημερινό αυτό το φαινόμενο ή 
υπήρχε από παλιά; Συμφωνείτε με αυτή την προσέγγιση ή 
βλέπετε ότι το κοινό που παρακολουθεί είναι ευρύτερο;

Σ. ΚΑΡΔΟΥΛΙΑ. Υπάρχει ένα σταθερό κοινό που παρακολου-
θούσε και παρακολουθεί τις πολιτιστικές —τις ευρύτερες πο-
λιτιστικές— δραστηριότητες και εκδηλώσεις και μέσα σ’ αυτές 
και το θέατρο. Σαφώς ναι, θα συμφωνήσω ότι δεν είναι πολύ 
μεγάλο το κοινό, ότι δηλαδή δεν υπάρχει μεγάλη προσέλευση 
και ανταπόκριση κοινού, ειδικά στις θεατρικές παραστάσεις· και 
επειδή εγώ υπήρξα και εργάστηκα πάνω από δέκα χρόνια κατ’ 
αρχήν στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου και στη συνέχεια στο Δημο-
τικό Περιφερειακό Θέατρο, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρόδου, αντιμετωπίσα-
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με αρκετά βράδια, σε αρκετές παραστάσεις, το φαινόμενο των 
λίγων έως ελάχιστων θεατών και μάλιστα αρκετές φορές αναβά-
λαμε την παράσταση. Από την άλλη όμως —και αυτό είναι το 
αντιφατικό— όταν έγινε το φεστιβάλ αρχαίου δράματος στην 
Τάφρο, εκεί υπήρξε μια μεγάλη ανταπόκριση κοινού, γέμιζε το 
θέατρο, που έχει μεγάλη πληρότητα, σε αντίθεση με τις παρα-
στάσεις του Δημοτικού Θεάτρου και ιδιαίτερα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., 
που είχαν χαμηλή ανταπόκριση — όχι βέβαια όλα τα χρόνια, 
αλλά θα έλεγα, ότι συνολικά δεν υπήρξε αυτό το φαινόμενο 
που είδαμε στο φεστιβάλ αρχαίου δράματος. Πραγματικά, εκεί 
το θέατρο ήταν κατάμεστο — δεν ξέρω τι έχουν να πουν οι 
άλλοι συνομιλητές μου.

Π.Δ. Αυτό το παράδοξο πώς ερμηνεύεται, αν το ονομά-
σουμε παράδοξο;

Σ.Κ. Αυτό που έφερνε τον κόσμο στην Τάφρο ήταν πως εί-
χαμε θιάσους που έρχονται από το κέντρο και μαζί μ’ αυτούς 
κάποια ηχηρά ονόματα, πρωταγωνιστές κυρίως της τηλεόρασης. 

ΑΥΓ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ. Το φεστιβάλ αρχαίου δράματος ήταν 
όμως με τακτικά σχήματα από το πρόγραμμα της Επιδαύρου 
και στο πρόγραμμα της Επιδαύρου, εντάξει, πηγαίνουν και κά-
ποιοι της τηλεόρασης αλλά κυρίως είναι πιο σοβαρά σχήματα.

Σ.Κ. Ναι, είχαμε βέβαια κάποιες μετακλήσεις θιάσων από 
Επίδαυρο. Δηλαδή μέσα στους 5-6 μπορεί να είχαμε 2 θιάσους 
από Επίδαυρο. Κι αυτό συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Αλλά κυρίως 
έχουμε το γνωστό φαινόμενο, δηλαδή τα περισσότερα θεατρικά 
σχήματα, οι περισσότεροι θίασοι, σχηματίζονται με τη λογική 
του μεγαλύτερου κέρδους, άρα με το τι θα φέρει το κοινό, 
άρα βάζουμε ονόματα· και τα ονόματα γίνονται ευρέως γνωστά 
στον κόσμο από την τηλεόραση. 

Π.Δ. Κωνσταντίνε, κατά τη γνώμη σου, γιατί έχουμε μία 
σταθερά μικρή (με τις εξαιρέσεις της βέβαια) συμμετοχή κοι-
νού σ’  αυτή την πορεία των πρόσφατων χρόνων, που η εικό-
να είναι πιο ξεκάθαρη;

Κ. ΜΑΝΗΣ. Θα συμφωνήσω με τη Σουζάνα σε αρκετά ση-
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μεία γύρω από τα ηχηρά ονόματα των ηθοποιών που έρχονται 
από την Αθήνα και που τρέχει ο κόσμος να τους παρακολουθή-
σει. Και σε αντίθεση με τις πολύ σοβαρές δουλειές που παρου-
σιάστηκαν τα τελευταία χρόνια από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ της Ρόδου. 
Και οι επιλογές ήταν πάρα πολύ καλές και οι ηθοποιοί έπαιξαν 
πολύ καλά σ’ αυτές τις παραστάσεις, παρόλα αυτά το κοινό 
δεν ανταποκρίθηκε. Επομένως το όνομα του ηθοποιού παίζει 
ένα σημαντικό ρόλο σ’ αυτή την ιστορία. Πιστεύω ότι ίσως δεν 
έγινε και η ανάλογη προβολή από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ στα τελευταία 
δέκα χρόνια, αν εξαιρέσουμε την τελευταία περίοδο με τον κ. 
Οικονόμου που έγινε μια προσπάθεια αναβίωσης του καλού 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρξαν αρκετά άτονα, οι 
δουλειές που έγιναν ίσως δεν στηρίχτηκαν όσο έπρεπε, δεν έγινε 
καλή διαφήμιση, δεν έγινε καλή προσέγγιση του κόσμου, πά-
ντως το φαινόμενο ήταν απογοητευτικό, δεν πήγαινε ο κόσμος 
στο θέατρο.

Σ.Κ. Εγώ πάλι νομίζω ότι αυτό που γινόταν τότε γίνεται και 
σήμερα. Δηλαδή με τον ίδιο τρόπο προέβαλλαν τις παραγωγές 
ή τις παραστάσεις από τότε, από το ξεκίνημα του. Ας πάρουμε 
μόνο το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ — από την ίδρυσή του μέχρι και πρόσφατα, 
με τον ίδιο τρόπο γίνεται. Μπορώ να πω ότι ίσως ένας λόγος 
είναι η επιλογή ρεπερτορίου. Το ρεπερτόριο μπορεί να έπαιξε 
κάποιο ρόλο. Το ότι ήταν ένα ρεπερτόριο το οποίο ήταν λίγο 
πιο δύσκολο, αυτό που λέμε για πολύ μικρό και συγκεκριμέ-
νο κοινό. Αλλά έγιναν πραγματικά πολύ καλές δουλειές στο 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, αξιόλογες δουλειές, πολύ καλές προσπάθειες.

Κ.Μ. Πιστεύω ότι στην προσπάθεια αυτή των 15-20 χρόνων 
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ και του Δημοτικού πιο πριν Θεάτρου, τα έργα 
και οι επιλογές ήταν πάρα πολύ καλές, ποιοτικές. Από την 
άλλη πιστεύω ότι δεν έδωσαν στο κόσμο και έργα πιο εύπεπτα, 
να τα καταλάβει και να έρθει κοντά στο Θέατρο. Μείναμε στα 
δύσκολα έργα, τα οποία δεν ήταν κατανοητά για τον κόσμο, ο 
κόσμος έμεινε απέξω. 

Α.Τ. Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω. Το έργο του Χόροβιτς 
που ανέβηκε και γέμισε πρόσφατα με τον κ. Οικονόμου, ήταν 
δύσκολο και άγνωστο έργο. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι το 
ξέρανε, έστω οι 300-400 που το παρακολούθησαν. Ενώ παλιό-
τερα ακόμα κι αυτός ο κύκλος των 300-400 δεν πήγαινε στο 
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ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Εδώ πιστεύω ότι μάλλον έχει να κάνει με το πόσο 
οι υπεύθυνοι —και ο καλλιτεχνικός διευθυντής εν προκειμένω 
και οι συνεργάτες του— πείσανε τον κόσμο ότι θέλανε να κά-
νουν σοβαρή δουλειά.

Σ.Κ. Νομίζω ότι —επειδή πέρασα μέσα από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, 
δούλεψα ως ηθοποιός και πέρασα σχεδόν από όλους τους καλ-
λιτεχνικούς διευθυντές, από το ξεκίνημά του μέχρι τώρα— ο 
κάθε καλλιτεχνικός διευθυντής, είτε συμφωνούσαμε μαζί του 
είτε όχι, είχε ένα όραμα καλλιτεχνικό. Να δούμε για παράδειγμα 
το έργο Αρντέν, ανωνύμου συγγραφέα, που ανέβηκε το 1990 
και είχε επιτυχία. Είναι ένα έργο το οποίο ήταν πραγματικά 
πάρα πολύ δύσκολο σε σχέση με του Χόροβιτς. Μπορεί να ήταν 
άγνωστο του Χόροβιτς, αλλά δεν ήταν ένα έργο που δεν μπο-
ρούσε κανείς να το προσεγγίσει. Ή το «Σώσε» του Μάικ Φρέιν 
— ήταν ένα έργο που είχε πάρα πολύ καλή ανταπόκριση στη 
Ρόδο, όσο θυμάμαι. Υπήρξαν δηλαδή έργα τα οποία πέρασαν στο 
κοινό και όχι απαραίτητα επειδή ήταν κωμωδίες — η σκηνο-
θεσία, η σκηνοθετική άποψη, το θέμα του έργου προκαλούσαν 
ενδιαφέρον στον κόσμο. Πολλές φορές παίζει ρόλο και η εποχή. 
Δεν είναι μόνο θέμα καλλιτεχνικού διευθυντή — είναι θέμα και 
καλλιτεχνικού διευθυντή, αλλά και τοπικών αρχόντων. Και οι 
τοπικοί άρχοντες πόσο στάθηκαν κοντά στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., πόσο 
πραγματικά θέλησαν το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, που υπήρχε και υπάρχει 
στον τόπο τους, να το στηρίξουν και να το προωθήσουν και 
να βοηθήσουν με όλους τους τρόπους όλους τους παράγοντες, 
από τον καλλιτεχνικό διευθυντή μέχρι τους ηθοποιούς, και να 
προωθήσουν και να προχωρήσουν τα πράγματα; Είναι πολλές 
οι παράμετροι.

Π.Δ. Οπωσδήποτε οι εκδηλώσεις-παραστάσεις είναι η κορυ-
φή του παγόβουνου. Υπάρχει, Μαρία, στη Ρόδο η υποδομή 
για την καλλιέργεια θεατρικής αγωγής που θα αποτελέσει το 
φυτώριο για ντόπιες θεατρικές παραγωγές; Ή θα πρέπει να 
περιοριζόμαστε σε μετακλήσεις από την υπόλοιπη Ελλάδα και 
κυρίως την πρωτεύουσα; 

Μ. ΚΛΑΔΑΚΗ. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι το θέατρο είναι 
και αυτό θέμα αγωγής. Δηλαδή κανείς μαθαίνει να πηγαίνει στο 
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θέατρο. Ευτυχώς ή δυστυχώς έχουμε μάθει να ψυχαγωγούμαστε 
μόνο μέσα από την τηλεόραση. Το να σηκωθούμε οικογενεια-
κώς και να πάμε θέατρο το θεωρούμε κάτι ξένο, κάτι που δεν 
ταιριάζει στην οικογένειά μας, την μέση αστική οικογένεια, θε-
ωρούμε ότι είναι μια πολυτέλεια, ότι είναι κάτι για λίγους. Το 
θέατρο είναι παιδεία και την παιδεία πρέπει να την έχουν όλοι. 
Όταν λοιπόν βλέπουμε στην τηλεόραση ή ακούμε ότι έρχεται 
ένα γνωστό όνομα που το ‘χουμε παρακολουθήσει στην τηλε-
όραση, θεωρούμε ότι είναι ένα οικείο πρόσωπο που αξίζει τον 
κόπο να πάμε να το δούμε, ενώ ένα άγνωστο όνομα θεωρούμε 
ότι δεν αξίζει και τον κόπο, ότι δε μας αφορά. Συνεπώς ας μην 
πιάνουμε τα άκρα, ας δούμε τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Επίσης 
να δούμε: Φταίει το σχολείο; Φταίει το σχολείο.

Π.Δ. Με ποιο τρόπο;

Μ.Κ. Έχουμε μάθει να κάνουμε μέχρι τώρα παραστάσεις 
φιλοπατριωτικές, θρησκευτικές και όχι ψυχαγωγικές.

Π.Δ. Δηλαδή είναι ιδεολογικά φορτισμένες. Κι αυτό κάπως 
δημιουργεί ένα ασφυκτικό πλαίσιο.

Μ.Κ. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια το παιδικό θέατρο έχουμε 
μάθει να το χρησιμοποιούμε σαν φερέφωνο μιας ιδεολογίας. 
Κάποια στιγμή αυτό εξυπηρετούσε κάποιους σκοπούς. Τώρα 
πια δεν μπορούμε να έχουμε αυτές τις παραστάσεις — από τη 
στιγμή που διδάσκουμε το μάθημα της διαπολιτισμικότητας, 
που τα βιβλία έχουν αλλάξει, δεν μπορούμε να γυρνάμε πάλι 
πίσω, δεν μπορούμε να κοιτάζουμε τα πάντα με δύο μέτρα και 
δύο σταθμά.

Π.Δ. Αυγουστίνε, θέατρο επαγγελματικό ή θέατρο ερασι-
τεχνικό; Θα ξαναγυρίσουμε στο θέμα του σχολείου, απλώς 
θα θελα να βάλουμε και αυτή την παράμετρο προηγουμένως. 
Αντιστρατεύεται το ένα το άλλο ή αλληλοσυμπληρώνονται.

Α.Τ. Αλληλοσυμπληρώνονται, είναι σαφές αυτό. Άλλο ρόλο 
έχει το ερασιτεχνικό θέατρο, άλλο το επαγγελματικό, αλλά εί-
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ναι μέχρι ένα σημείο και συγκοινωνούντα δοχεία και σαφώς 
παίζουν ένα συμπληρωματικό ρόλο στην προβολή του θεάτρου 
προς την κοινωνία. Εγώ δεν θα έκανα τόσο εύκολα τον διαχωρι-
σμό επαγγελματικό-ερασιτεχνικό θέατρο, παρά μόνο ως προς το 
ότι κάποιοι δουλεύουν και βιοπορίζονται από το θέατρο και εί-
ναι επαγγελματίες και κάποιοι το κάνουν από μεράκι, χωρις να 
αποκλείει βέβαια ότι και οι επαγγελματίες δεν έχουν το μεράκι 
για το θέατρο. Το μεράκι είναι το ερασιτεχνικό, το βιοποριστικό 
είναι το επαγγελματικό, αλλά δεν υπάρχουν στεγανά, δεν είναι 
στεγανές οι διαχωριστικές γραμμές. Περισσότερο θα έλεγα ότι 
αυτό που κάνει τη διαφορά είναι το πόσο είσαι διατεθειμένος 
να δώσεις τον εαυτό σου, είτε πληρώνεσαι είτε δεν πληρώνεσαι. 
Αν δώσεις τον εαυτό σου, κερδίζεις και το κοινό και κάνεις καλό 
θέατρο. Μπορεί τεχνικά ατελές, αλλά καλό θέατρο. Αυτά, μιλώ-
ντας σαν ερασιτέχνης. Ο επαγγελματίας μπορεί να διαφωνήσει 
ή να συμφωνήσει.

Σ.Κ. Θα συμφωνήσω στο διαχωρισμό ότι, επειδή εγώ είμαι 
επαγγελματίας ηθοποιός, βιοπορίζομαι. Δηλαδή αυτή είναι η 
δουλειά μου. Ανεξάρτητα από τις σπουδές μου ή το πτυχίο μου 
στο θέατρο. Αλλά ζω από αυτό το επάγγελμα και κάνω μόνο 
αυτό το επάγγελμα. Νομίζω πως αυτή είναι μία διαφορά. Και 
αυτό που έθεσε πολύ σωστά ο Αυγουστίνος —και νομίζω είναι 
και η δική μου άποψη, επειδή δούλευα και στα εργαστήρια του 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ για πάρα πολλά χρόνια και έχουν περάσει πολλοί 
μαθητές από τα χέρια μου, αλλά και επειδή ξεκινήσαμε πέρσι 
μια θεατρική ερασιτεχνική ομάδα— προσπαθούμε να περάσου-
με αυτό ακριβώς: είτε επαγγελματικά είτε ερασιτεχνικά, αυτό 
που κάνεις πρέπει να το αγαπάς. Χρειάζεται να αφιερωθείς, να 
δώσεις όλο σου τον εαυτό πραγματικά, για να πετύχεις κάτι 
καλό, κάτι ποιοτικό και για να έχεις, όπως λέω εγώ, κάτι να 
πεις. Και εσύ ο ίδιος να ικανοποιηθείς, αλλά και κάτι να έχεις 
να δώσεις· γιατί το θέατρο είναι συναλλαγή, το θέατρο είναι 
επικοινωνία. Θέατρο χωρίς ηθοποιούς δεν υπάρχει. Πρέπει να 
υπάρχουν ηθοποιοί και κοινό για να υπάρξει θέατρο. Αυτός 
είναι ένας βασικός κανόνας και νομίζω ότι κανείς από τους συ-
νομιλητές δεν διαφωνεί με αυτό. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει αντα-
γωνισμός και, αν θέλεις, πιστεύω ότι είναι καλό να υπάρχουν 
ερασιτεχνικά σχήματα — δημιουργείται μια βαθιά επικοινωνία 
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και δημιουργούμε και θεατές με παιδεία. Εκπαιδεύονται άνθρω-
ποι, μπαίνουν στο χώρο ερασιτεχνικά και, επειδή ασχολούνται 
ερασιτεχνικά, μαθαίνουν, μπαίνουν ενεργά στο χώρο του θεά-
τρου και αποκτούν παιδεία ως σημερινοί και αυριανοί θεατές 
και σιγά-σιγά ανοίγουν τους ορίζοντές τους, άρα δημιουργούμε 
όχι μόνο θεατές για το θέατρο, αλλά γενικότερα για τον πολιτι-
σμό, για τις τέχνες. Γιατί ξέρουμε ότι το θέατρο είναι η σύνθεση 
πολλών τεχνών.

Π.Δ. Είναι πρισματική και συνάμα συνθετική τέχνη...

Σ.Κ. Ακριβώς. Εμπεριέχει πάρα πολλές τέχνες. Και το χορό 
και τη μουσική και τα εικαστικά κι όλα αυτά. Οπότε δίνεις, αν 
θέλεις, κίνητρο σε κάποια άτομα, να αντιληφθούν ότι ναι μεν 
μπορεί να μη θέλουν να ανέβουν στη σκηνή, αλλά μπορούν να 
ασχοληθούν μέσα από το θέατρο με το χορό, με τη μουσική, με 
κάτι άλλο. Πραγματοποιείται λοιπόν και ο στόχος της εκπαί-
δευσης. Γιατί όντως είναι ένα τεράστιο κομμάτι και ένα τερά-
στιο θέμα προς συζήτηση η εκπαίδευση, η θεατρική αγωγή και 
η καλλιέργεια του κόσμου, γιατί πολύ πιο εύκολα πάει σε άλλες 
παραστάσεις, σε δρώμενα μουσικά ή χορευτικά και πολύ λιγότε-
ρο στο θέατρο· και το βλέπω αυτό, γιατί έχω περάσει σχεδόν απ’ 
όλα τα χωριά της Ρόδο. Βλέπουμε ότι στα θεατρικά εργαστήρια 
πάνε πολύ λιγότερα άτομα, ενώ πάνε πολύ περισσότερα στους 
παραδοσιακούς χορούς και στα μουσικά εργαστήρια. Και κάτι 
σημαίνει αυτό. Γιατί λιγότερα άτομα στα θεατρικά εργαστήρια; 
Είναι ήσσονος σημασίας το θέατρο; Όχι.

 *
Π.Δ. Περνάμε σε μια σφαίρα που τώρα θα μας φέρει ενώ-

πιον δύο κυρίως θεσμών, της σχέσης της τέχνης για την οποία 
συζητάμε, του θεάτρου, με τους Δήμους και με την εκπαίδευ-
ση. Ας ξεκινήσουμε όμως με τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Το θέμα με την 
ενίσχυση του θεάτρου στην περιφέρεια έξω από την Αθήνα 
και τη Θεσσαλονίκη, το ξεκίνησε η πάλαι Υπουργός Πολιτι-
σμού, η Μελίνα Μερκούρη, με την καθιέρωση των περιφερει-
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ακών θεάτρων. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια, απολογιστικά, 
μπορούμε να σταθούμε στο πόσο βοήθησε αυτός ο θεσμός 
εν γένει. Ποια είναι τα θετικά, ποια τα αρνητικά του, όπως 
καταγράφονται αυτά στην πορεία, κοιτώντας προς τα πίσω 
πια εν έτει 2010;

Α.Τ. Είναι δύσκολο να κάνει κανείς ένα ισοζύγιο και να συ-
μπεράνει ότι βοήθησαν ή δεν βοήθησαν. Είχαν και έχουν πολλά 
θετικά. Πάντα υπήρχαν ντόπιες παραγωγές, κυρίως ερασιτεχνι-
κές, στην περιφέρεια. Δεν ξέρω για τη Ρόδο, γιατί όταν ήρθα, 
υπήρχε ήδη το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, δεν ξέρω για πιο παλιά. Στην υπό-
λοιπη Ελλάδα, πάντως, πάντα υπήρχαν κάποιες ερασιτεχνικές 
παραγωγές· αλλά βασίζονταν στον πατριωτισμό των Ελλήνων, 
να το πω έτσι, στον πατριωτισμό αυτών που βοηθούσαν. Με 
το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ έγινε μια πιο οργανωμένη δουλειά, υποτίθεται ότι 
ήταν ο Δήμος πια που στήριζε.Οργανώθηκε θεσμικά, αλλά και 
οικονομικά ασφαλώς. Και μπόρεσε να γίνει έτσι μια πιο συστη-
ματική δουλειά, είτε μιλούσαμε για μετακλήσεις είτε μιλούσα-
με πολύ περισσότερο για ντόπια παραγωγή. Ταυτόχρονα έδωσε 
στέγη σε εργαστήρια που δίδασκαν πια επαγγελματίες, δίδασκαν 
άνθρωποι που ξέρανε το αντικείμενο του θεάτρου και έβγαινε 
έτσι και μία «μαγιά», που ενδεχομένως να στήριζε στη συνέχεια 
το ντόπιο θέατρο, τη ντόπια παραγωγή. Αυτά σε γενικές γραμ-
μές ήταν οι στόχοι και μέχρι ένα σημείο επιτεύχθηκαν. Από την 
άλλη ένα μεγάλο αρνητικό ήταν ότι καλλιεργήθηκε η συνείδηση 
του κρατικοδίαιτου πολιτισμού, κάτι που ξεκινούσε κεντρικά: 
με το Κέντρο Κινηματογράφου, με το Κέντρο Θεάτρου, σαν 
κεντρικοί κρατικοί θεσμοί που χρηματοδοτούσαν, χορηγούσαν, 
προωθούσαν — και πολλές φορές μεροληπτικά. Καλλιεργήθηκε 
λοιπόν μία αίσθηση κρατικοδίαιτου πολιτισμού και αυτή τη 
συναντάμε σήμερα μπροστά μας. Γιατί με αυτήν διαπαιδαγωγή-
θηκε ένα μέρος αυτών που πέρασαν από τα εργαστήρια, αυτών 
που πέρασαν σαν θεατές από τις παραστάσεις.

Π.Δ. Σουζάνα, έχεις εργαστεί επί σειρά ετών σε αρκετούς 
ρόλους στο περιφερειακό θέατρο. Αλήθεια προχωρώντας πιο 
πέρα το συλλογισμό του Αυγουστίνου, το βήμα το δικό σου 
τι σου αφήνει;
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Σ.Κ. Εγώ θα πω το εξής: Όταν η Μελίνα αποφάσισε να 
κάνει τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, το όραμά της ήταν η πολιτιστική αποκέ-
ντρωση. Το ερώτημα είναι: πραγματοποιήθηκε αυτός ο στόχος; 
Εν μέρει, ναι. Διότι πριν το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. —που έγινε στη Ρόδο 
το 1990— υπήρχε το Δημοτικό Θέατρο Ρόδου, που ανήκε στο 
Δήμο και στηριζόταν οικονομικά από τον Δήμο Ροδίων. Στη συ-
νέχεια έγιναν τα δημοτικά περιφερειακά που ξέρουμε όλοι, από 
το Υπουργείο Πολιτισμού. Γινόντουσαν 4 παραστάσεις το χρό-
νο στο ξεκίνημά του. Παραστάσεις που δεν έμεναν μόνο στην 
τοπική κοινωνία, που έκαναν περιοδεία στα γύρω νησιά, όσο 
ήταν εφικτό, γιατί αφενός αντιμετωπίζαμε το πρόβλημα της 
μεταφοράς, μια και είμαστε νησιωτική περιφέρεια και είναι δύ-
σκολη η πρόσβαση και η μεταφορά από το ένα νησί στο άλλο, 
αφ’ ετέρου λόγω έλλειψης κτιριακών εγκαταστάσεων, γιατί δεν 
έχουν όλα τα νησιά κατάλληλους χώρους, όπως η Ρόδος, που 
είχε ένα Εθνικό Θέατρο — είχε· δεν έχει πλέον. Σήμερα έχει και 
η Ρόδος πρόβλημα στέγης θεατρικής, τεράστιο πρόβλημα. Τότε 
λοιπόν κάναμε μεγάλες περιοδείες με αφετηρία τη Ρόδο και 
φτάναμε μέχρι και τη Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Μυτιλήνη κ.τ.λ. 
Δημιουργήθηκαν ακόμη τα θεατρικά εργαστήρια. Τα θεατρικά 
εργαστήρια είχαν πολύ κόσμο στο ξεκίνημά τους. Πολλά από 
αυτά τα παιδιά είναι σήμερα επαγγελματίες ηθοποιοί. Δουλεύ-
ουν στο κέντρο ή πολλές φορές επιστρέφουν πίσω στον τόπο 
τους. Τουλάχιστον 2-3 πέρασαν και από τα χέρια μου. Δημι-
ουργήθηκαν θεατρικές ομάδες από τα εργαστήρια. Και αυτό 
νομίζω είναι μέσα στα συν του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέβαια ένας άλλος 
στόχος, πέρα από την πολιτιστική αποκέντρωση, ήταν να δώσει 
δουλειά, να φέρει αν θέλεις ένα καλλιτεχνικό δυναμικό πίσω 
στον τόπο του, να γίνει πραγματική θεατρική αποκέντρωση, να 
μην αναζητούν όλοι το κέντρο, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη 
για να γίνουν γνωστοί, να κάνουν καριέρα. Και καλλιτεχνικά 
να ανθήσει ο τόπος και οικονομικά. Ο στόχος λοιπόν ήταν να 
γυρίσουν κάποιοι πίσω στον τόπο που γεννήθηκαν. Έγινε τα 
πρώτα 2-3 χρόνια, στην πορεία ξέφυγε όμως. Άρχισαν πάλι να 
δουλεύουν με τη γνωστή συνταγή των ονομάτων ή ηθοποιών 
από την Αθήνα· και εντάξει, σαφώς να γίνει και η μετάκληση, 
γιατί δεν μπορούσαν να καλύψουν οι ηθοποιοί που ζούσαν σ’ 
αυτό τον τόπο τις παραγωγές και έπρεπε να γίνουν μετακλήσεις 
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και προσκλήσεις ηθοποιών. Αλλά η επιλογή δεν γινόταν με το 
σκεπτικό, αν δεν έχουμε να καλέσουμε ηθοποιούς. Άρχισε να γί-
νεται το αντίθετο: να φέρουμε τους ηθοποιούς και να συμπλη-
ρώσουμε με αυτούς που είναι στη Ρόδο. Αυτά που είπα μέχρι 
τώρα νομίζω είναι στα θετικά. Δεν θα θελα να δω αρνητικά στο 
ρόλο των δημοτικών περιφερειακών θεάτρων. Νομίζω ότι ήταν 
μια ανάσα, μια πνοή πολιτισμού, είτε λειτούργησαν δυναμι-
κά είτε λειτούργησαν υποτονικά, είτε έφεραν πολύ κόσμο είτε 
έφεραν λίγο. Τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα άλλαξαν κάτι, 
σηματοδότησαν καινούρια πράγματα, μάζεψαν κόσμο, έγιναν 
εργαστήρια, έγιναν παραγωγές, έστω τέσσερις, τρεις, δύο. Και 
γέμιζαν οι παραστάσεις. Κάποια πάνε πάρα πολύ καλά. Συ-
νεχίζουν να έχουν μια ανοδική πορεία μέχρι σήμερα, αν και, 
δυστυχώς, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ της Ρόδου είχε σκαμπανεβάσματα και 
να βρίσκεται σε μια δύσκολη στιγμή. 

Π.Δ. Μια και μιλάμε για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Ρόδου, ρωτώ τη 
Μαρία που ανήκει στο Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Ρόδου: Ποιο νο-
μίζεις ότι είναι το πρόβλημα που οδήγησε στην κατάσταση 
να συζητιέται για αρκετούς μήνες το κλείσιμο του ΔΗ.ΠΕ.
ΘΕ Ρόδου; Ερώτηση — μπορεί και να μπει με τον αστερίσκο 
ότι γίνεται από το συνήγορο του διαβόλου: πόσο απαραίτητο 
είναι; Και τι νομίζεις φταίει για τη σημερινή κατάσταση του 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Ρόδου;

Μ.Κ. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από την ερώτηση: πόσο 
απαραίτητο είναι; Τόσο όσο και η αναπνοή μας. Το όραμα της 
Μελίνας πιστεύω ότι στηριζόταν σ’ αυτό. Όσο για το πώς οδη-
γηθήκαμε εδώ, επιτρέψτε μου να σας πω κάτι όχι πολύ κολα-
κευτικό: Όπως οδηγήθηκαν και όλοι οι Δήμοι. Η διαχείριση των 
οικονομικών δεν είναι κάτι που είναι το δυνατό μας χαρτί, 
ας το πούμε έτσι. Τελικά καταφέραμε να μην μπορούμε να 
διαχειριστούμε τα χρήματα που παίρναμε. Οι Δήμοι κατηγο-
ρούνε τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ κατηγορούν τους Δήμους και 
οι δύο κατηγορούν το Υπουργείο Πολιτισμού και τελικά εγώ, 
σαν απλός πολίτης, τι καταλαβαίνω; Παίρνω μια εφημερίδα 
και πιο πολύ στενοχωριέμαι για την κατάσταση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ 
παρά χαίρομαι να πάω να δω μια παράσταση. Πιο πολύς χώρος 
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στην εφημερίδα είναι το δράμα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, των απλήρωτων 
υπαλλήλων, της διαχείρισης των χρημάτων παρά η παρουσίαση 
μιας ωραίας παράστασης. 

Π.Δ. Είναι μια πολύ ωραία απάντηση στο συνήγορο του 
διαβόλου, γιατί ο συνήγορος του διαβόλου είναι αυτός που 
κάνει δισέλιδα τα δημοσιεύματα αυτά που αναφέρεις.

Κ.Μ. Εγώ πιστεύω πως το ότι υπήρχε ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, από μόνο 
του, είναι θετικό. Από τις καλύτερες έως τις πιο μέτριες πα-
ραστάσεις ακόμα και τις πιο κακές, υπήρχε θέατρο στη Ρόδο 
— μικρό το κοινό, αλλά υπήρχε θέατρο. Για μένα το αρνητικό 
σ’ αυτή την ιστορία είναι αυτοί που το διοίκησαν. Όπως είπε 
η Σουζάνα πριν, το θέατρο —και ειδικά το ερασιτεχνικό αλλά 
και το επαγγελματικό— σημαίνει να αγαπώ αυτό που κάνω. 
Πιστεύω ότι οι περισσότεροι απ’ αυτούς που ήταν υπεύθυνοι 
για τη λειτουργία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ δεν το αγαπήσανε τόσο, για-
τί αν το αγαπούσαν θα υπήρχε. Και θα είχαν γίνει φοβερές 
δουλειές και θα υπήρχε και μεγαλύτερο κοινό. Η αίσθησή μου 
είναι αυτή. Να φέρω ένα παράδειγμα, που δεν είναι βέβαια της 
δικής μου αρμοδιότητας, είναι της Σουζάνας περισσότερο. Πόσο 
αισθάνθηκα άσχημα, εγώ προσωπικά, όταν σε κάποια παραγωγή 
η όλη προετοιμασία, αντί να γίνει στη Ρόδο, έγινε στην Αθήνα. 
Αυτό για μένα ήταν απαράδεκτο. Είμαστε στη Ρόδο και θα 
έπρεπε να γίνονται εδώ τα πράγματα. Πιστεύω ότι δεν το αγα-
πήσαμε όσο έπρεπε. Μιλάω γι’ αυτούς οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι 
για τη λειτουργία του και την επιτυχία του. Γι’ αυτό στη Χίο 
ή στην Καλαμάτα ή στο Αγρίνιο σήμερα παρουσιάζονται παρα-
στάσεις, οι οποίες είναι ισάξιες, ίσως και καλύτερες από πολλών 
θεατρικών σκηνών στην Αθήνα.

.
Π.Δ. Δεν είναι τυχαίο ότι τα συγκεκριμένα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ υπη-

ρετούνται από ανθρώπους με υψηλή προσφορά στην τέχνη 
γενικότερα, που δεν είναι μόνο άνθρωποι του θεάτρου (Γκό-
νης, Αβδελιώδης). Αλλά αν το πρόβλημα είναι κυρίως οικονο-
μικό, μήπως μπορεί να λειτουργήσει με λιγότερο δαπανηρές 
μεθόδους; Ή σ’ αυτή την περίπτωση πρέπει να απευθυνθού-
με σε έναν τεχνοκράτη;
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Σ.Κ. Το θέατρο είναι μια μορφή τέχνης που χρειάζεται χρή-
μα. Είτε είναι επαγγελματικό είτε ερασιτεχνικό. Από την άλλη 
δεν είναι απαραίτητο να ξοδέψει κανείς τεράστια ποσά για να 
ανεβάσει μία θεατρική παράσταση. Μπορεί να γίνει μια θεατρι-
κή παραγωγή με ένα μικρότερο κόστος και να είναι μια αξιόλο-
γη και ποιοτική παραγωγή. Πώς μπορεί να γίνει αυτό; Θα ξεκι-
νήσουμε από το καστ των ηθοποιών, από τα κουστούμια, από 
τα σκηνικά και καταρχάς από το έργο, από το θεατρικό έργο, 
αφού εν αρχή ην ο λόγος. Από το θεατρικό έργο που θα διαλέ-
ξουμε. Υπάρχουν αξιόλογα έργα ολιγοπρόσωπα και με αφαιρετι-
κό σκηνικό, που συνηθίζεται και σήμερα. Και εδώ θα καταθέσω 
το εξής. Πιστεύω ότι το κύτταρο, η δύναμη του θεάτρου, είναι 
ο ηθοποιός. Όλα τα άλλα είναι μεν απαραίτητα στο θέατρο, 
σαφώς —και το σκηνικό και το κουστούμι και η μουσική και 
ο χορός— αλλά η δύναμη, το ζωντανό κύτταρο που πάλλεται 
πάνω στη σκηνή και μεταδίδει τις ιδέες, τα συναισθήματα, έναν 
ολόκληρο κόσμο του συγγραφέα, του σκηνοθέτη και όλων όσων 
συνέβαλαν στην παράσταση, είναι ο ηθοποιός. Όλα τα άλλα 
συμπληρώνουν αυτό που θέλουμε να δώσουμε. Μπορούν λοι-
πόν να γίνουν παραγωγές χαμηλότερου κόστους και μάλιστα 
πολύ καλές. Νομίζω πως αλόγιστα κάποιες φορές δαπανήθηκαν 
χρήματα, και δεν ήμουν μέσα στα Δ.Σ., δυστυχώς δεν υπήρχαν 
ηθοποιοί μέσα στα Δ.Σ. των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, μέσα στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων, άρα δεν γνωρίζω ποιος ή τι διαχείριση έγινε με τα 
οικονομικά. 

Π.Δ. Είναι ένα …υπαρξιακό ερώτημα αυτό, στην Ελλάδα. 
Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν τα λεφτά; Αναλόγως το τρίμηνο, 
οι πολιτικοί αρχηγοί, μας έχουν μπερδέψει.

Μ.Κ. Η πρόταση που ακούστηκε, να ενταχθεί εκ νέου το 
ΔΗΠΕΘΕ Ρόδου στον Πολιτιστικό Οργανισμό, δεν άρεσε και 
τόσο σε όλους, δεν την θεώρησαν ιδιαίτερα θετική, εξαιτίας των 
προβλημάτων που μπορεί να δημιουργούσε κάτι τέτοιο. Ίσως 
περισσότερα προβλήματα απ’ αυτά που θα έλυνε, δεδομένου 
ότι και ο Πολιτιστικός Οργανισμός έχει πολλά οικονομικά προ-
βλήματα.

Σ.Κ. Είδα στον τοπικό τύπο ότι αντιπροσωπεία και από τους 
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εργαζόμενους και από το ΔΣ του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. πήγαν στον επί-
τροπο του ελεγκτικού συνεδρίου και ότι λύθηκε εν μέρει το 
ζήτημα, ώστε να πληρωθούν τουλάχιστον τους πρώτους πέντε 
μήνες του 2010 οι υπάλληλοι. Και διαβεβαίωσε ο κ. επίτροπος 
ότι θα δοθούν αυτά τα χρήματα. Αλλά τι θα γίνει με το ΔΗ.ΠΕ.
ΘΕ, κανείς δεν ξέρει. 

Π.Δ. Αυγουστίνε, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη βλέπουμε 
στις κρατικές σκηνές να έχουν δύο σχήματα. Ένα πιο κλασικό 
ρεπερτόριο και μια νέα σκηνή όπως το ονομάζουν σε αρκετές 
περιπτώσεις. Με πειραματικό ρόλο αυτή η νέα σκηνή. Εδώ 
υπήρξε κάτι παρόμοιο; Μπορεί να υπάρξει, και αν υπάρχει 
βέβαια το κοινό που να μπορεί να στηρίξει αυτό το δεύτερο 
σχήμα αυτής της νέας σκηνής.

Α.Τ. Μπορώ να πω, κατά τη γνώμη μου πάντα, ως θεατού 
στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ που είμαι όλα αυτά τα χρόνια, αυτό ήταν κι ένα 
από τα προβλήματα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, δηλαδή ότι δεν είχε ξεκάθα-
ρο ρεπερτόριο επειδή είχε μόνο μία σκηνή. Για ένα πολύ μικρό 
διάστημα λειτούργησε το φουαγιέ, σαν μικρή, πειραματική νέα 
σκηνή. 

Σ.Κ. Όλοι οι καλλιτεχνικοί διευθυντές, νομίζω, ότι χρησιμο-
ποίησαν το φουαγιέ, τη νέα σκηνή, θέλοντας να κάνουν αυτό, 
το πειραματικό θέατρο.

Π.Δ. Αυτό το χρειαζόμαστε από δω και πέρα;

Α.Τ. Το χρειάζεται το θέατρο έτσι κι αλλιώς. Και από τη 
στιγμή που το χρειάζεται το θέατρο, το χρειάζεται και ο τόπος. 
Να προσθέσω μόνο ότι δεν είναι μόνο τα δύο σχήματα στα 
κρατικά θέατρα. Είναι η κανονική σκηνή, είναι η νέα, η πειρα-
ματική σκηνή, είναι και η παιδική σκηνή.

 *
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Νησίδες 5 | Σ Υ Ν Ο Μ Ι Λ Ι Ε Σ

Π.Δ. Παιδικό θέατρο. Μαζί με τα θεατρικά εργαστήρια 
αποτελεί το μέσο για την εξωσχολική θεατρική αγωγή των 
παιδιών. Πόσο λείπει από τη Ρόδο το παιδικό θέατρο; Πολύ 
σωστά αναφέρθηκε και νωρίτερα, θέατρο ίσον παιδεία. Άρα 
πάμε στην κατεξοχήν ηλικία που οικοδομείται η παιδεία. 
Στην ηλικία που είναι τα παιδιά μας σήμερα.

Μ.Κ. Θεωρώ ότι λείπει το παιδικό θέατρο. Επιτρέψτε μου να 
καταθέσω κάτι. Ήμουν σε δύο παραστάσεις που έκανε η Κάρ-
μεν Ρουγκέρη, εδώ στη Ρόδο, όταν είχε έρθει και είδα γονείς να 
μαλώνουν με τον ταμία γιατί δεν έβρισκαν εισιτήριο να πάνε 
να παρακολουθήσουν. Αντίστοιχα, και ως εκπαιδευτικός, θα 
σας πω το εξής: Όταν ακούσω ότι υπάρχει μία παράσταση, αμέ-
σως ενδιαφέρομαι να συμμετάσχω με το σχολείο μου. Βέβαια 
θα σας πω και το άλλο, το οποίο συζητούσαμε πιο πριν με τον 
Κωνσταντίνο, ότι πολλές φορές έρχονται κάποια σχήματα από 
την Αθήνα και, με το πρόσχημα ότι κάνουμε παιδικό θέατρο, 
παρουσιάζουν ένα ευτελές θέαμα.

Κ.Μ. Όλοι οι θίασοι που έρχονται εδώ στη Ρόδο —κι εγώ το 
καταγγέλλω αυτό το πράγμα— ντυμένοι κάτω από το όνομα 
κάποιων επώνυμων ηθοποιών του θεάτρου τάδε, μας ενοχλούν 
όλη τη χρονιά με τα θεάματα τους, μας πιέζουν για να τα πα-
ρακολουθήσουμε, και είναι θεάματα που δεν πρέπει να τα πα-
ρακολουθούν παιδιά! Είμαστε στις αρχές της σχολικής χρονιάς, 
έχει περάσει ελάχιστος καιρός από τότε που άνοιξαν τα σχολεία 
και ήδη έχουμε δεχθεί άπειρα τηλεφωνήματα για έργα που θέ-
λουν να μας παρουσιάσουν, τα οποία είναι επαναλήψεις, είτε 
του θιάσου που ήταν εδώ και την προηγούμενη χρονιά με αυτό 
το έργο είτε του άλλου που θα ερθει την επόμενη χρονιά. Είναι 
πράγματι απαράδεκτο αυτό που γίνεται και θα πρέπει να στα-
ματήσει. Θα πρέπει οι άδειες που δίνονται από το Υπουργείο να 
είναι πολύ προσεκτικές. Και επανέρχομαι σε ένα προηγούμενο 
θέμα σχετικά με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Ρόδου και τις παραστάσεις του 
παιδικού θεάτρου, οι οποίες από μόνες τους θα μπορούσαν να 
έχουν δημιουργήσει ένα κοινό σήμερα. Ξεκίνησαν με αξιόλογα 
έργα, με ένα κοινό το οποίο έφευγε ενθουσιασμένο, σε σημείο 
που να λένε και οι δάσκαλοι και οι μαθητές ότι «μόνο σε έργα 
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ θα πηγαίνουμε και σε κανένα απ’ όλα τα άλλα», 
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για να φτάσουμε σε μία εποχή πλέον που δε γίνονται έργα, 
όπως θα έπρεπε να γίνονται.

Σ.Κ. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, γιατί είναι μέσα στα συν του 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Ρόδου, το παιδικό θεατρικό έργο, θα το θυμάστε 
ίσως, το «Μια χελώνα που την έλεγαν Γαλήνη». Επί δύο τρία 
χρόνια πέρασαν όλα τα σχολεία, το είδαν όλα τα παιδιά της Ρό-
δου και ήταν μια παράσταση και μια παραγωγή που συζητιόταν 
για τα επόμενα 2 χρόνια. Έγιναν πάρα πολύ ωραίες δουλειές, 
πέρα από τις μετακλήσεις, όπως ήταν ο “Οδυσσεβάχ” ή «Οι 
ιστορίες του παππού Αριστοφάνη». Πέρα από τις μετακλήσεις, 
το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Ρόδου στο κομμάτι που λέγεται παιδικό θέατρο 
έκανε αξιόλογες παραγωγές.

Κ.Μ. Η προσφορά του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ στο παιδικό θέατρο, τουλά-
χιστον για την πρώτη δεκαετία, ήταν ό,τι καλύτερο. Και επίσης 
να προσθέσω στα θετικά του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Ρόδου ένα θεσμό που 
πρόλαβε να ζήσει μόνο ένα χρόνο, το θεσμό του Φεστιβάλ Παι-
δικού Θεάτρου, που το ξεκίνησε την εποχή εκείνη ο καλλιτεχνι-
κός διευθυντής —ή ο διευθυντής του πολιτιστικού οργανισμού, 
δεν θυμάμαι ποιου ιδέα ήταν— όπου συμμετείχαν τα σχολεία 
έχοντας στο πλάι τους τους ηθοποιούς του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, συνεργά-
τες των δασκάλων, που αναλάμβαναν τις ομάδες στα σχολεία.

Π.Δ. Για ποια περίοδο μιλάμε;

Κ.Μ. 1992-1993. Αλλά παρόλο που ζητήσαμε από τους επό-
μενους διευθυντές να συνεχιστεί αυτός ο θεσμός, δεν συνεχί-
στηκε. Αν συνεχιζόταν, θα ήταν ένα σημαντικό κομμάτι, θα 
είχαμε ένα θεσμό όπου όλα τα σχολεία θα συμμετείχαν και οι 
μαθητές θα έπαιρναν ό,τι καλύτερο για το θέατρο — και όχι 
μόνο, αλλά και για τη θεατρική αγωγή.

Π.Δ. Ποια ήταν η επιχειρηματολογία από την άλλη πλευ-
ρά για να μη συνεχιστεί;

Κ.Μ. Δεν υπήρξε καν. Άλλαξε η δημοτική αρχή και άλλαξαν 
όλα. Παρόλο που ενδιαφέρθηκα, ρώτησα αν θα γίνει, τελικά 
δεν έγινε τίποτα και έμεινε εκεί. Νομίζω ότι ήταν από τα πολύ 
πετυχημένα και σημαντικά σημεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Ρόδου.
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Νησίδες 5 | Σ Υ Ν Ο Μ Ι Λ Ι Ε Σ

Π.Δ. Για μία ακόμη φορά τα πρόσωπα αναδεικνύουν ή όχι 
τους θεσμούς. Και προσφάτως έκανε μία πολύ καλή παραγω-
γή το ΔΗΠΕΘΕ… 

Κ.Μ. Το «Αισώπου Ζώα» και ένα παραμύθι δωδεκανησιακό, 
που πέρασε από τα σχολεία, παίχτηκε η παράσταση στις μεγά-
λες αίθουσες των σχολείων, σε διαδρόμους των σχολείων — και 
αυτό είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό βήμα, το να πάει το 
θέατρο μέσα στο σχολείο. Αυτό προέκυψε επειδή δεν υπήρχε 
θεατρική αίθουσα, έτσι μπήκε το θέατρο μέσα στο σχολείο. Νο-
μίζω ότι ήταν σημαντικό κι αυτό.

*
Π.Δ. Το θέατρο, λοιπόν, στην εκπαίδευση. Το θέατρο, με 

τον ένα ή τον άλλο τρόπο, έχει μπει στα σχολεία, είτε ως 
θεατρικό παιχνίδι είτε με τις θεατρικές παραστάσεις —με τις 
όποιες σημαντικές αγκυλώσεις τους— είτε με τις πρωτοβου-
λίες κάποιων εκπαιδευτικών που έχουν το μεράκι· τι απο-
τέλεσμα έχει το θέατρο στην εκπαίδευση, πόσο ελκυστικό ή 
απωθητικό είναι για το μαθητή;

Κ.Μ. Δε νομίζω ότι το βαριέται, είναι νομίζω η χαρά του 
μαθητή το θέατρο. Και το έχω ζήσει πολλά χρόνια, αλλά ιδιαί-
τερα πέρσι, που στο σχολείο έβαλα πειραματικά, σε μία τάξη, 
σε δύο τμήματα, τη θεατρική αγωγή, με αφορμή τις επερχόμε-
νες αλλαγές στα προγράμματα, με τις οποίες φέτος έχουμε τη 
θεατρική αγωγή επίσημα σε όλες τις τάξεις. Με δύο τμήματα 
λοιπόν δουλέψαμε όλη τη χρονιά χαλαρά, με χαρά τα παιδιά 
δημιούργησαν και έφτασαν στην παράσταση μόνα τους —με 
ελάχιστη δική μου βοήθεια— και ήταν πραγματικά ένα πανη-
γύρι όλο αυτό το πράγμα. 

Μ.Κ. Επιτρέψτε μου να συμπληρώσω σ’ αυτό που λέει ο 
Κωνσταντίνος. Καταρχήν είναι το μεράκι του εκπαιδευτικού, 
είναι του ανθρώπου που θα δουλέψει με τα παιδιά, κατά πόσο 
ο ίδιος αγαπάει αυτό που θα κάνει. Και δεύτερον, θα σας πω 
και κάτι άλλο. Ο στόχος της θεατρικής αγωγής και του θεά-
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τρου στην εκπαίδευση δεν έχει καμία σχέση με το επάγγελμα 
του ηθοποιού. Σε τι θα το βοηθήσει η θεατρική αγωγή; Θα το 
βοηθήσει σε άλλα πράγματα. Στη συλλογικότητα — να συνερ-
γάζεται με τους άλλους. Δεύτερον, θα το βοηθήσει να μπορεί να 
απευθύνεται σε κοινό χωρίς να ντρέπεται. Να μπορεί να μιλάει 
χωρίς να αισθάνεται ότι όλοι είναι έτοιμοι να πέσουν πάνω του 
και να το λυντσάρουν. Βλέπουμε παιδιά μέσα στην τάξη που 
ντρέπονται να σηκώσουν το χέρι. Η θεατρική αγωγή μας απε-
λευθερώνει, μας αφήνει να βγάζουμε από μέσα μας «ό,τι έχουμε 
κρύψει». Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το παιδί.

Σ.Κ. Τα παιδιά μπορούν να φανερώνουν και να αφήνουν 
ελεύθερο τον εαυτό τους να δράσει, να παίξει και να βγάλει ό,τι 
αυτός ο εαυτός κρύβει και έχει μέσα του. Και όχι μόνο του: σε 
συνεργασία με άλλα παιδιά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. 
Είναι η ομαδικότητα, η συλλογικότητα, η ανακάλυψη —όπως 
λέω εγώ— του εαυτού, του πολλαπλού εαυτού, η αποδοχή του 
καλού και του κακού εαυτού, όχι μόνο του καλού· η αποδοχή 
και του φωτεινού και του σκοτεινού. Αποδέχεσαι την αδυναμία 
σου και μπορεί να την κάνεις, αν θέλεις, καλλιτεχνικό δημιούρ-
γημα και να περάσει πολύ θετικά προς τα έξω. Αυτά είναι πολύ 
σημαντικά πράγματα που μαθαίνει αυτός που ασχολείται με το 
θέατρο και ιδιαίτερα το παιδί. Το θέατρο, η θεατρική αγωγή εί-
ναι πολύ χρήσιμη στα σχολεία, στην εκπαίδευση συνολικά, και 
το καταθέτω όχι μόνο σαν ηθοποιός-σκηνοθέτης, αλλά και σαν 
δασκάλα της θεατρικής αγωγής στα σχολεία που ήμουν. 

Α.Τ. Να προσθέσω κι εγώ κάτι. Από την εμπειρία μου, έχο-
ντας υπάρξει συνεργάτης της Άννας Ξανθάκη στο Πανεπιστή-
μιο, στη θεατρική της ομάδα, τα παιδιά που πέρασαν από τη 
θεατρική ομάδα —τότε εδώ υπήρχαν μόνο τα παιδαγωγικά τμή-
ματα— και μπήκανε μετά στα σχολεία, πρώτον, καταφέρανε να 
είναι πολύ καλοί δάσκαλοι, κι αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει 
με τη θεατρική αγωγή που πήραν από την όλη θεατρική ομά-
δα, και δεύτερον καταφέρανε να διδάξουν σωστά θέατρο, να 
δώσουν πραγματική θεατρική παδεία στα παιδιά που είχαν στα 
χέρια τους. Πράγμα που δείχνει πόσο σημαντική είναι η θεα-
τρική αγωγή, έστω και στο πανεπιστήμιο σαν πρώτο βήμα, για 
να περάσει μετά στα παιδιά που θα διδάξουν οι απόφοιτοι του 
Πανεπιστημίου.
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Νησίδες 5 | Σ Υ Ν Ο Μ Ι Λ Ι Ε Σ

Π.Δ. Συμμετείχε η νυν θεατρική ομάδα του Πανεπιστημί-
ου Αιγαίου πρόσφατα στην 6η Πανεπιστημιάδα και είχε και 
μια εύφημο μνεία. Μπορεί να μας μιλήσεις Μαρία λίγο γι’ 
αυτό το φεστιβάλ;

Μ.Κ. Ναι, συμμετείχαμε στην έκτη Πανεπιστημιάδα. Ταξιδέ-
ψαμε στη Βόρεια Ελλάδα και παρουσιάσαμε μια παιδική παρά-
σταση, εν μέσω άλλων φοιτητικών θεατρικών ομάδων απ’ όλη 
την Ελλάδα. Και το έργο μας απέσπασε και μία εύφημο μνεία.

Π.Δ. Είστε υπέρ του «φεστιβαλικού» – του διαγωνιστικού 
χαρακτήρα μιας τέτοιας συνάντησης θεατρικών ομάδων, είτε 
του Πανεπιστημίου είτε του δημοτικού;

Μ.Κ. Επιτρέψτε μου, στη συγκεκριμένη Πανεπιστημιάδα –
για να μην την αδικήσουμε— δεν υπήρχε διαγωνιστικό μέρος. 
Απλώς, επειδή τα παιδιά με δικά τους έξοδα πήγαν στη Μακε-
δονία, τα τίμησαν για το έργο που παρουσίασαν. Δεν υπήρχε 
διαγωνιστικό μέρος: ήταν μία πολύ καλή ιδέα, που στηρίζεται 
από το εκεί ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Α.Τ. Επειδή η λέξη φεστιβάλ στην αρχική της σημασία σή-
μαινε γιορτή, ας την ονομάσουμε γιορτή...

— Με τη λέξη «συνάντηση» θα κλείσουμε. Η τέχνη είναι 
εξάλλου, που φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά, με λιγότε-
ρες ή και καθόλου μάσκες…
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Για την «κρίση»

Υπάρχει καμία εγγύηση 
σωστής αναπτύξεως εδώ 

μέσα στον τόπο αυτό; Ποτέ. 
Αλλά βέβαια ο τόπος μας προχωράει 

πάντα με τις ε ξα ι ρ έσ ε ι ς  του. 
Έτσι θα προχωρήσουμε 

και στο μέλλον.
Μάνος Χατζιδάκις (1990)

Μετράει μήνες πια η λεγόμε-
νη «κρίση» των δημοσιονο-

μικών μας δεικτών. Εξ ου κι ορ-
θώς έχει παρατηρηθεί, πως η δια-
τύπωσή της εγκιβωτίστηκε βολι-
κά στον οικονομικό τομέα. Αυτό 
εξάλλου ανακυκλώνουν τα ΜΜΕ 
– ή μήπως όχι; Τη βία της μικρο-
λογιστικής: μείον τόσο τα έσοδα, 
συν …όσο τα έξοδα. Μικρο-λογι-
στική, είπαμε. Όχι, μικρο-βία. Κά-
θε άλλο. 

Είναι σε θέση άραγε τα αντα-
νακλαστικά μας ως κοινωνία να 
ενεργοποιηθούν άμεσα κι επαρ-
κώς, προκειμένου να ιδωθεί το 
φαινόμενο της κρίσης πέρα από 
την οικονομική του υπόσταση; 
Φαίνεται δύσκολο. Εκτός εποχής. 
Σχεδόν μάταιο. Η δυτικού τύπου 
κατανάλωση αναδόμησε εντός κι 
εκτός μας εθισμούς και προτεραι-

ότητες εκ θεμελίων. Όπου θεμέ-
λια, ίσον ενορμήσεις, έξεις κι επι-
θυμίες.  Κι επιπλέον: ίσον κοινό – 
συλλογικό φαντασιακό. 

Για τις αποχρώσεις του συλ-
λογικού φαντασιακού των Νεοελ-
λήνων πολλές αντεγκλήσεις μπο-
ρούν να καταγραφούν. Και ορ-
θώς: ένα πρισματικό ζήτημα μό-
νο με εξίσου πρισματικό τρόπο 
επιλύεται ως ένα (ικανο)ποιητικό 
βαθμό.  

Οι απευθείας συνέπειες όμως 
της επικράτησής του στην πολι-
τική σφαίρα είναι τοις πάσι γνω-
στές: κομματοκρατία, μιντιοπλη-
ξία και διαφθορά – ενοχλητικά 
εάν κι εφόσον περιέχουν τον απέ-
ναντι. Σπανίως εάν περιέχουν τον 
εαυτό μας. Δεκάδες οι πρόχειρες 
προφάσεις και οι δωρεάν ένθεν 
κακείθεν δικαιολογίες. 

Σχόλια & αναφορές
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«Η πιο άμεσα εντοπίσημη λει-
τουργία του μεταπολιτευτικού 
φαντασιακού μας», θα σχολιάσει 
ο κυνικός αντίλογος: η αυτόμα-
τη διαδικασία της απενοχοποί -
ησης . Τί στο δαίμονα φαντασι-
ακό είναι, ίσως ο ίδιος νους δι-
ερωτηθεί ρητορικά, αν δεν δίνει 
στις περιφερόμενες αξίες (τα φα-
νερά ή κρυφά άξιον εστί του κα-
θενός) την τονικότητα όπου αυ-
τές θα σταθούν; Εντός κι ενώπι-
όν μας.

Είναι πλέον πλεονασμός με 
βάση τα παραπάνω να το πούμε 
ωμά κι απερίφραστα, πως η κρί-
ση που διερχόμαστε είναι κρίση 
πνευματικού χαρακτήρα; 

Όχι. 
Τίποτα από τις λέξεις μας που 

αντέχουν το φορτίο της αυτογνω-
σίας και της τόλμης, δεν είναι πε-
ριττό. Από τις λέξεις κι όλα τα 
σύνεργα της τέχνης που αντιστέ-
κεται στις επιμέρους μόδες, πλην 
όμως παραμένοντας βουτηγμένη 
στα κύματα της εποχής της ακρι-
βώς ίσα ίσα, για να μην είναι ένα 
ακόμη ασπόνδυλο των μανιφέ-
στων και των πάσης φύσεως «ερ-
γαστηρίων». Λέγεται, πως σε περι-
όδους κρίσεως επωάζονται μεγάλα 
έργα τέχνης. Αληθές, όσο και πα-
ραπλανητικό. 

Ένα βλέμμα και μόνο στην 
πρόσφατη ιστορία του «σύντο-
μου» 20ου αιώνα αρκεί. Ας περιο-
ριστούμε στο ότι σε τέτοιες περι-
όδους πληθαίνουν οι κατά Χατζι-
δάκι εξα ιρέσε ι ς . Τις προτρέπου-
με και τις προσκαλούμε. 

Στο έργο και στο αύριο.

Θύτες και θύματα 
οικονομικών 
εγκλημάτων

Το πήρανε το πούρο ο Γιωργά-
κης κι ο Κωστάκης ή το αρ-

νήθηκαν;. Ήταν ένα από τα πιο 
χαριτωμένα ερωτήματα που δια-
τυπώθηκαν στο πλαίσιο της συ-
ζήτησης που άνοιξε η προβολή 
της υποβλητικής, όσο και αποκα-
λυπτικής ταινίας του Στ. Κούλο-
γλου «Εξομολόγηση ενός Οικονο-
μικού Δολοφόνου» παρουσία του 
γνωστού δημοσιογράφου-σκηνο-
θέτη. Ποιός Γιωργάκης και ποιός 
Κωστάκης, περιττεύει να δώσουμε 
την παραμικρή επεξήγηση. 

Ας διευκρινιστεί λοιπόν, περί 
ποίου πούρου ο λόγος. 

Περί του πούρου-τελεσίγρα-
φου που επέδιδαν στους ηγέτες 
των αναδυόμενων από τη νεο-
αποι κιοκρατική περίοδο χωρών 
οι οικονομικοί δολοφόνοι (eco-
nomic hit men) του Αμερικανι-
κού Imperium. 

Οι «οικονομικοί δολοφόνοι» 
σύμφωνα με τις μαρτυρίες της 
ταινίας (πρωτίστως του βασικού 
της πρωταγωνιστή: του πρώην 
economic hit man και νυν συγ-
γραφέα, John Perkins) είναι μία 
από τις υπηρεσίες-φαντομάς της 
Αμερικανικής εξωτερικής πολιτι-
κής. Όπως και τα λεγόμενα «τσα-
κάλια». 

Πολύ συνοπτικά: Οι πρώτοι 
είχαν σκοπό τον οικονομικό δε-
λεασμό των ηγετών που εξέπε-
μπαν αποκλίνουσα πολιτική βού-
ληση από εκείνη της Ουάσιγκτον. 
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Οι δεύτεροι, αναλάμ-
βαναν την επαύριο 
της αποτυχίας των 
οικονομικών δολο-
φόνων, των οποί-
ων τα πούρα και τα 
εν γένει υποσχόμενα 
πλούτη προς τον πο-
λιτικό ηγέτη-στόχο 
αποκρούονταν πα-
ρά τις άμεσες εις βά-
ρος τους δολοφονι-
κές απειλές (στην ταινία οι ανα-
φορές εστιάστηκαν κυρίως στους 
Jaime Roldos Aguilera και O -
mar Efraín Torrijos Herrera, τέ-
ως προέδρους του Εκουαδόρ και 
του Παναμά αντιστοίχως).

Η προβολή της ταινίας σό-
καρε, προβλημάτισε, αποτέλεσε 
αφορμή για σκέψεις ποικίλης κα-
τέυθυνσης από την μεριά των θε-
ατών. Αυτό εξάλλου αποτυπώθη-
κε ακαριαία, θα ‘λέγε κανείς δίχως 
υπερβολή, στις ερωτήσεις και τα 
σχόλια που εισέπραξε ο Στ. Κού-
λογλου, αφότου έδωσε ένα σύντο-
μο περίγραμμα της προετοιμασί-
ας του γύρω από την συγκεκριμέ-
νη παραγωγή (2005-2008, η περί-
οδος εκτέλεσής της). 

Βεβαίως δεν παρέλειψε να δώ-
σει το ηχηρό παρόν του και το 
φαινόμενο που θα αποκαλούσα-
με «νεο-εγωισμό», σύμφωνα με 
το οποίο ένα έργο που δίδει την 
αφορμή της δημόσιας συζήτησης, 
εκπίπτει σε πρόσχημα νεφελωδών 
παρατηρήσεων για το κάθετι. Αο-
ρίστως το αυτό κι ανυπερθέτως. 
Σαν μία απόπειρα αυτοψυχανά-
λυσης με όρους δημόσιας θέας.

Επιστροφή στα 
ουσιώδη: Τί αξίζει 
να συγκρατήσει κα-
νείς πέρα από το βα-
σικό θεματικό κι αι-
σθητικό σκεύος της 
ταινίας;  Τον προ-
βληματισμό γύ-
ρω α πό το ακόλου-
θο καίριο ερώτημα: 
ποιό πολιτικό υπο-
κειμένο σε ΗΠΑ και 

σε Ελλάδα, σε Λατινική Αμε ρική 
και σε Ευρώπη, θα καταστήσει τη 
γνώση όλων αυτών των «μαύρων 
οπών» της διεθνούς σκακιέρας 
(εδώ θα μπορούσαν να συμπερι-
ληφθούν και τα χρηματοπιστωτι-
κά τερτίπια των τελευταίων δεκα-
ετιών) σε πρόπλασμα για μια νέα 
πλανητική πολιτική — έξω και 
πέρα από «οικονομικούς δολοφό-
νους», έξω και πέρα απο «ανθρω-
πιστικούς πολέμους», έξω και πέ-
ρα από «φιλόπτωχες Παγκόσμιες 
Τράπεζες»; Και πολιτικό υποκεί-
μενο ίσον οι πολίτες. Εμείς — ου-
δείς άλλος...

Αν τώρα στην άμεση προτε-
ραιότητα των αποριών σας πα-
ραμένει η αντίδραση του Γιωργά-
κη και του Κωστάκη για τα τυ-
χόν πούρα και τα τυχόν τοιαύ-
τα ομοειδή, δεν χρειάζεται να σας 
παραπέμψει κανείς στην απάντη-
ση-εκτίμηση Κούλογλου.

Η μνήμη και το συγκαιρινό 
πολιτικό μας βίωμα σε συνθήκες 
υπό το Δ.Ν.Τ. καθιστούν ορατή, 
περίπου αυτονόητη, την απάντη-
ση.

 ΠΑΝΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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1ο �ιεθνές 
Λογοτεχνικό Φεστιβάλ 

Τήνου

Στην πανέμορφη Τήνο, γεννή-
θηκε στις 29 Ιουλίου 2010 το 

1ο Διεθνές Λογοτεχνικό Φεστιβάλ 
Τήνου. Στο ευτυχές γεγονός ήταν 
παρούσα η Λέσχη μας (Λέσχη 
Ανάγνωσης Ρόδου), η οποία ίσως 
ήταν και η μοναδική που πήρε 
μέρος στις εργασίες του Φεστιβάλ. 

Το νησί μαγικό και οι διορ-
γανωτές, η Κοινωνία των (δε)κά-
των, το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα 
Ευαγγελίστριας Τήνου, οι Δήμοι 
Εξωμβούργου και Πύργου και το 
Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού εί-
χαν προβλέψει η εναρκτήρια συ-
νεδρία να πραγματοποιηθεί στη 
Χώρα της Τήνου, στο Ίδρυμα Ευ-
αγγελιστρίας και οι δύο επόμενες 
στους δυο πανέμορφους και μο-
ναδικούς οικισμούς του Πύργου 
και της Βολάξ. 

Είκοσι εννέα πεζογράφοι και 
ποιητές από δεκαεννέα διαφορε-

τικές χώρες, βρέθηκαν στην Τήνο 
και για τρεις μέρες, μίλησαν για 
τη λογοτεχνική παραγωγή της 
χώρας τους και διάβασαν απο-
σπάσματα από κείμενά τους. Δε-
κατέσσερις διαφορετικές γλώσσες 
ακούστηκαν, προσφέροντάς μας 
μια πολυπολιτισμική λογοτεχνι-
κή γιορτή. 

Λογοτέχνες όπως ο Λέντο Ίβο 
(Βραζιλία), ο Μόμα Ράντιτς (Σερ-
βία), ο Φερνάντο Αραμπάλ (Ισπα-
νία), ο Μεχμέτ Γιασίν (Κύπρος), 
ο Σαντιάγκο Ρονκαλιόλο (Περού), 
ο Φράνκο Λόι (Ιταλία), Βέρα Πά-
βλοβα (Ρωσία), αλλά και οι δικοί 
μας, Τίτος Πατρίκιος, Έρση Σω-
τηροπούλου, Θανάσης Βαλτινός, 
Γιώργος Μολέσκης, Μάριος Μιχα-
ηλίδης και Γιώργος Σκαμπαρδώ-
νης, μας συνόδευσαν σ’ ένα φα-
νταστικό ταξίδι στον κόσμο και 
στο χρόνο.

Παρών στο φεστιβάλ και ο 
Pi er re Asoulin, συγγραφέας του 
μυ θιστορήματος Ξενοδοχείο Lu-
tecia, βιβλίο που σηματοδότησε 
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άλλη μια γέννηση. Τη γέννηση 
της λέσχης μας, πριν από τρία 
χρόνια. Γι’ αυτό και η συγκίνησή 
μας ήταν μεγάλη.

Παρότι η ενημέρωση του κοι-
νού στο νησί καθυστέρησε και η 
συγκοινωνία με τα χωριά είναι 
ανεπαρκής, πολλοί επισκέπτες, 
ανάμεσα τους και εμείς, ανέβηκαν 
το Σάββατο το απόγευμα στη Βο-
λάξ και απόλαυσαν το μοναδικό 
γεωλογικά τοπίο και το υπέροχο 
λαξευμένο θεατράκι της Βολάξ, 
στο οποίο έγιναν οι εργασίες του 
Σαββάτου, δεύτερης ημέρας του 
φεστιβάλ. 

Ιδιαίτερα απολαυστικές ήταν 
οι παρουσιάσεις της Βέρας Πάβλο-
βα, ποιήτριας από τη Ρωσία και 
του Σαντιάγο Ρονκαλιόλο από 
το Περού. Τα υπέροχα ποιήματα 
των Κύπριων Μεχμέτ Γιασίν και 
Γιώργου Μολέσκη, απέδειξαν πε-
ρίτρανα τη γεφυροποιό δύναμη 
της λογοτεχνίας. «Ο τόπος μας 
είναι μικρός» όπως γράφει στο 
ποίημά του ο Γ. Μολέσκης και 
μας μικραίνει επικίνδυνα. «Είμαι 
τουρίστας στο χωριό που γεννή-
θηκα. Τι παράξενο!», γράφει ο συ-
ντοπίτης του Μ. Γιασίν. Αν αυτή 
η συνομιλία μέσα από την ποίηση 
δεν γκρεμίζει τοίχους και δε σβή-
νει πράσινες γραμμές τίποτα δεν 
θα το κατορθώσει.

Η βραδιά έκλεισε με παραδοσι-
ακή μουσική και χορούς, προσφο-
ρά του δήμου Εξωμβούργου.

Την επόμενη και τελευταία 
βραδιά απολαύσαμε τη φιλοξενία 
που απλόχερα πρόσφερε ο δήμος 
Πύργου, πατρίδα του Γιαννούλη 
Χαλεπά και άλλων σπουδαίων 
καλλιτεχνών. Η πλατεία με τη 
μαρ μάρινη της κρήνη και τον αιω-
νόβιο πλάτανο, μεταμορφώθηκαν 
σε μια όαση δροσιάς, όχι μόνο σω-
ματικής, αλλά και πνευματικής.  
Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς η 
αφήγηση του Ομέρο Αρίτζις, του 
«δικού μας» Όμηρου, ο οποίος 
συγκινημένος διάβασε το ποίημά 
του «Αυτοπροσωπογραφία στα 
πενήντα τέσσερα» και διηγήθηκε 
το ταξίδι της οικογένειάς του από 
την Ελλάδα έως το Μεξικό. Η πα-
ρουσία του στην Τήνο ήταν όπως 
ο ίδιος το έθεσε φόρος τιμής στον 
πατέρα του που δεν μπόρεσε ποτέ 
να επιστρέψει στη γενέθλια γη. 
Οι εργασίες του 1ου Λογοτεχνικού 
Φεστιβάλ Τήνου έκλεισαν με τους 
χαιρετισμούς των διοργανωτών, 
αλλά και την υπόσχεση προς το 
κοινό ότι το αντάμωμα αυτό του 
λόγου, της τέχνης και των πολι-
τισμών θα ακολουθήσουν πολλά 
ακόμα. Πιστεύοντας ακράδαντα 
ότι σήμερα περισσότερο από ποτέ 
είμαστε οι αναγνώσεις μας, συγ-
χαίρουμε την πρωτοβουλία και 
ευχόμαστε να ανταμώσουμε και 
το επόμενο καλοκαίρι, στις γρα-
φικές γωνιές της Τήνου για το 2ο 
Λογοτεχνικό Φεστιβάλ.

 ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΝΙΩΤΗ
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Ερασμία-Μαρία Αγγελίδου
Λαογραφικά Θησαυρίσματα
νήσου Λέρου
Τέχνη, Ρόδος 2010, σελ. 408

Aρχοντούλα �ιακογεωργίου
Aνθολογία λογοτεχνικών κειμένων
του Δημοτικού Σχολείου
Iδ. έκδ. Pόδος 2010, σελ. 332

Συμεών M. �οντάς
Aφάντου, ταξίδι στο χρόνο, λεύ-
κωμα
Zήτης, Θεσ/νίκη 2010, σελ. 250

Mαρία Θεοφιλάκου
Aνώνυμα, ποίηση
Δωδώνη, Aθήνα 2010, σελ. 58.

Eριφύλη Kανίνια
Eπιστολές βυθού
και άλλα ποιήματα
Tέχνη, Pόδος 2010, σελ. 96

Χαρά Κοσεγιάν
Αρχαία επιβιώματα στα 
Νεοελληνικά Δημοτικά Τραγούδια
Παπαζήσης, Αθήνα 2010, 
σελ. 359

Michael Kountouris
Politicosaurus, cartoons
Kasseris, Pόδος 2010, σελ. 60

N.Γ. Λυκομήτρος
Iχνηλάτες του τέλους, ποίηση
Γαβριηλίδης, Aθήνα 2010, σελ. 52

Iωσήφ Παγκαλίνης
Eρωχόος, ποίηση
Γαβριηλίδης, Aθήνα 2009, σελ. 48

Xρυσούλα Παπαευαγγέλου
Λάφυρα, ποίηση
Σοκόλη-Kουλεδάκη, Aθήνα 2010, 
σελ. 60

Σημαδεύω τα σημάδια, ποίηση
Iωλκός, Aθήνα 2009 σελ. 62

Bασίλης N. Πης
O Φύλακας της Γραμμής, νουβέλα
Γαβριηλίδης, Aθήνα 2009, σελ. 
170

Mιχάλης K. Σκουλιός
Tα ξύλινα καράβια της Kάσου, 
μελέτη
Iδ. Έκδ., Aθήνα 2010, σελ. 420

�ημήτρης Tσαλουμάς
Δίψα, ποίηση
Πλανόδιον, Aθήνα 2010, σελ. 46

ΕΚΦΡΑΣΗ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ
Τεύχος 18, Απρίλιος-Ιούνιος 2010
Λέρος

ΠΑΡΟΔΟΣ 
λογοτεχνικό περιοδικό
Τεύχος 38, Σεπτέμβριος 2010
Λαμία

ΠΟΡΦΥΡΑΣ
λογοτεχνικό περιοδικό
Τεύχος 137, Οκτ.-Δεκ. 2010
Κέρκυρα

Βιβλία & περιοδικά που λάβαμε

Nesides_5 - 14.indd   119Nesides_5 - 14.indd   119 16/12/2010   8:45:39 πμ16/12/2010   8:45:39 πμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



120

Ο ραδιοφωνικός σταθμός 
Λυχνάρι 91,7 FM

Όαση παλλόμενη κι έμμουση στο ξέφωτο της πολιτιστικής 
ραδιοφωνίας της Δωδεκανήσου από το 1993 κι εντεύ-
θεν, είναι ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Λυχνάρι (91,4 FM). 

Μάρτυρες αυτήκοοι οι πολλοί κι επί ευάριθμα έτη ακροατές 
του. Ένα ραδιοφωνικό υστερόγραφο σε πρωτοπρόσωπη γραφή 
από τα μέλη της λυχνάριας ομάδας λοιπόν, κάθε άλλο παρά 
πλεονάζει. Χαρτογραφεί συνοπτικά το χθες, το σήμερα και την 
επαύριο μίας συχνότητας σκέψεως και γούστου που κι από τα 
ακόλουθα κείμενά της, αυτό-αποκαλύπτει τί άλλο παρά την 
μείζονα κατάκτησή της: την πολυφωνία της. Γράφουν η Ξέ-
νια Ζαχαριάδου (παραγωγός), η Ιωάννα Μαρίνου (παραγωγός) 
η Μαρία Μπακαρή (επί χρόνια ακροάτρια του σταθμού κι από 
φέτος παραγωγός του) και ο ιδιοκτήτης του σταθμού Μιχάλης 
Εγγλέζος.
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Στην εποχή της αποξένωσης...

Στην εποχή της αποξένωσης που ζούμε, που το ζάπινγκ είναι 
το εθνικό μας χόμπι το τοπικό ραδιόφωνο αποτελεί μια συ-

ντροφιά. Μουσική και επικοινωνιακή. Όταν η –ιδιωτική κυρί-
ως– τηλεόραση δεν λειτουργεί, το ραδιόφωνο αποτελεί την πηγή 
ενημέρωσης, εκτελεί το ρόλο του φίλου και γίνεται το αυτί που 
ακούει την άποψη του ακροατή και τη μεταφέρει φτιάχνοντας 
μια γέφυρα επικοινωνίας. Το κοινό αγαπάει το τοπικό ραδιόφω-
νο και έχει στενή επαφή μαζί του όταν κλείνει την tv. 

Το ραδιόφωνο ως μέσο, ως συντροφιά, ως ερωτισμός των 
ανθρώπων που το υπηρετούν, δυστυχώς πεθαίνει. Σήμερα 
φτιάχνονται ραδιόφωνα κονσέρβα, αφού ο ίδιος ο κόσμος, ο 
ακροατής, τους δείχνει το δρόμο να προσανατολίζονται προς 
αυτήν την κατεύθυνση, της τηλεοπτικής λογικής δηλαδή ό,τι 
βλέπει και ακούει στην τηλεόραση το θέλει και στο ραδιόφωνο, 
δίχως λόγια μόνο μουσική και μάλιστα από ηλεκτρονικό υπο-
λογιστή, αντί των ανθρώπων πίσω από το μικρόφωνο. Έτσι για 
το ιδιοκτησιακό καθεστώς η συγκεκριμένη προοπτική είναι πιο 
συμφέρουσα οικονομικά.

Στο Ραδιόφωνο Λυχνάρι δεν υπάρχουν λίστες. Δεν υπάρ-
χει το διαρκές αλισβερίσι ακροαματικότητας και δημοσιότητας 
το οποίο ευαγγελίζονται οι μεγάλες διαφημιστικές εταιρίες του 
Κέντρου (Αθήνα). Δεν υπάρχει η εξάρτηση των παραγωγών 
από «κάποιες» δισκογραφικές εταιρείες για να υπηρετούν τις 
εφήμερες επιτυχίες με επαναλαμβανόμενες επιλογές. Όμως το 
ραδιόφωνο της περιφέρειας απευθύνεται σε ακροατήριο που κυ-
μαίνεται από 500 άτομα έως και 1500 στην καλύτερη των περι-
πτώσεων, σε αντίθεση με αυτά των Αθηνών που απευθύνονται 
σε πολλάκις δυσανάλογο ακροατήριο με τα ανάλογα πάντοτε 
πλεονεκτήματα.
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Το μεγαλύτερο πρόβλημα για το ραδιόφωνο της περιφέρειες 
είναι α) η οικονομική του συντήρηση β) η πολύχρονη κρατική 
του ομηρία και η αβεβαιότητα στο βασικό θέμα της αδειοδό-
τησης και γ) η άνιση κατανομή της μη διάθεσης της κρατικής 
διαφήμισης με αποτέλεσμα οποιαδήποτε επένδυση να μετατί-
θεται σε Μέλλοντα Χρόνο με την ελπίδα πάντα εξεύρεσης οι-
κονομικών πόρων για τη στελέχωση με ανθρώπινο και τεχνικό 
δυναμικό (δημοσιογράφοι, παραγωγοί, ηχολήπτες, μηχανήματα 
ήχου-εμβέλειας στα πλαίσια του εκάστοτε Νομού).

Η οικονομική δυσπραγία είναι ο ωκεανός των μεγαλύτερων 
προβλημάτων. Επομένως ευεξήγητη είναι και αιτιολογημένη η 
αδυναμία συντήρησης ανθρώπινου δυναμικού σε 24ωρη βάση. 
Η όποια φιλότιμη προσπάθεια κι αν γίνεται, οφείλεται καθαρά 
και μόνο στην αγάπη και το μεράκι των ανθρώπων που υπηρε-
τούν το ραδιόφωνο σαν ιδεολογία με σκοπό την επιβίωση του 
μέσου.

 ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ
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Ραδιόφωνο Λυχνάρι

...Μας μεταμορφώνει μια πνοή
Διονύσης Σαββόπουλος, Μην πετάξεις τίποτα

Ανάσα είναι καυτερή
και στέπα του Καυκάσου

η σκέψη που παραμιλά
και λέει τα όνειρά σου 

Θανάσης Παπακωνσταντίνου, Αερικό, τραγουδά ο Φώτης Σιώτας

Ένα αεράκι ξαφνική ανάσα θα 'ρθει
και θα αλλάξει τις γραμμές του χάρτη 

Γερ. Ευαγγελάτος & Θ. Καραμουρατίδης, Ένα αεράκι,
με τη φωνή της Νατάσσας Μποφίλιου 

Για ν’ αντέξει η ψυχή μια μικρούλα στιγμή 
στην αγάπη που θα 'ρθει...

Θόδωρος & Σμαρώ Παπαδοπούλου, Μια στιγμούλα μικρή με τη Μελίνα Κανά

Κάθομαι να γράψω... Φτιάχνω μουσικές διαδρομές δηλαδή 
“soundtracks”. Θυμάμαι τα τραγούδια της επιστροφής και 

της αναχώρησης και αναλογίζομαι τι να ‘ναι άραγε αυτές οι 
στιγμές, συστατικά σοφίας και απόσταγμα ζωής, συμπυκνωμέ-
να σε 3-4 λεπτά... 

Δώρα της συνεύρεσης πάθους και αρμονίας τριών ανθρώπων 
(και των πολλαπλάσιών τους): της μουσικής, του στίχου, της 
φωνής... σε ένα πλέγμα μουσικών και των οργάνων τους και... 
και... και... 
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Μετά σκέφτομαι όμως ότι η εμπειρία της ακρόασης των 
τραγουδιών δεν είναι μόνο αυτό... είναι πέρα απ’ αυτό... και 
συνδέεται άμεσα από το μέσο μέσα από από το οποίο εκπέμπο-
νται, τον αγωγό, το κανάλι που τα οδηγεί, τα φροντίζει, τα 
φιλοξενεί και τα χαρίζει... “Μας τρέφει, τρέφεται από μας...”1. 
Εκεί μαγεία συντελείται: Η μαγεία του αέρα, της στιγμής, της 
λήψης και της ανάληψης! 

“Φωτίζει την άλλη πλευρά της ζωής”. Την αθέατη; Τον λόγο, 
το ήθος, το πάθος της μουσικής, του πολιτισμού — της ζωής; 
Το Λυχνάρι ως Ραδιόφωνο και το Ραδιόφωνο ως Λυχνάρι... 

Νομίζω ότι τελικά συντονίζομαι στο Λυχνάρι, γιατί μαζί του 
αφήνομαι αθώα και ανυποψίαστα, γαλήνια και με ζέση, χωρίς 
προσδοκία και με εμπιστοσύνη στη θάλασσα που ξεδιπλώνει 
καθημερινά για μας. Το πέλαγος πνοών που μεταμορφώνουν, 
αν ακούσεις προσεκτικά, με συνείδηση... Τα νερά που καθαρί-
ζουν και θεραπεύουν, τα κύματα που μας σηκώνουν ψηλά για 
να δούμε απέναντι: τη ζωή που περιμένει γενναιόδωρα να μας 
δείξει ό,τι και ότι αξίζουμε, για να της δώσουμε πίσω ό,τι της 
αξίζει. Δεν είναι λίγο να νιώθεις Αργοναύτης μαζί με όλους εκεί-
νους τους σπουδαίους, τους ιδιοφυείς, τους αυθεντικούς μόνο 
και μόνο επειδή τους ακούς... 

Κι η Αργώ σου είναι το Λυχνάρι της πλεύσης ακλόνητων 
αξιών, ομορφιάς και τέχνης... Ίσως είναι η Αργώ που πλέει επί-
σης προς τις άπειρες δυνατότητες για μια καλύτερη ζωή στην 
ωραία Ρόδο, αλλά και πέρα απ’ αυτήν, σε έναν Κόσμο συνδεδε-
μένο, που αλλάζει διαρκώς... 

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΚΑΡΗ

 

1.  Στίχος του Νίκου Καββαδία, «Φάτα Μοργκάνα».
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Όταν θέλεις κάτι πολύ

Ήταν Ιούνιος του 2009 όταν επισκέφτηκα για πρώτη φορά 
το Ραδιόφωνο Λυχνάρι, στα πλαίσια της τότε συνεργασίας 

μας για την προώθηση μιας εκδήλωσης που θα υλοποιούσαμε 
στο χώρο όπου εργάζομαι. Χρειαζόταν να δώσω μια συνέντευξη 
που αφορούσε στην επαγγελματική μου ιδιότητα. Τότε ήταν 
που μοιράστηκα με τον Παναγιώτη Χριστοφόρου, σε μια πιο 
χαλαρή κουβέντα, την αγάπη μου για τη μουσική, την προ-
τίμησή μου για τις επιλογές του σταθμού, τη “μαγεία” που 
πίστευα ότι χαρακτηρίζει αυτού του είδους τη σχέση με τους 
ακροατές. Έδωσα τη συνέντευξη και έφυγα, πολύ χαρούμενη 
και ικανοποιημένη από αυτήν την εμπειρία.

Με το σύμπαν να έχει συνομωτήσει για μένα, βρέθηκα να 
κάνω το πρώτο μου δοκιμαστικό έπειτα από την ανέλπιστη 
πρόταση που μου έγινε λίγες εβδομάδες μετά από εκείνη την 
τυχαία μου συνάντηση ...με τον κόσμο του ραδιοφώνου.

Από το Σεπτέμβριο ξεκίνησα κανονικά ....Οκτώ μήνες τώρα 
ανήκω κι εγώ σ εκείνη την ομάδα, που καθημερινά μοιραζόμα-
στε με τους ακροατές αγαπημένες μας μουσικές κι όχι μόνο... 
Μια ομάδα που με υποδέχτηκε πολύ φιλόξενα όταν την πρω-
τοσυνάντησα σ ένα meeting, από εκείνα που αμέσως κατα-
λαβαίνεις την αγάπη και το μεράκι σου γι' αυτό που κάνουν. 
Οκτώ μήνες τώρα, καθημερινά, 5-6 το απόγευμα, μπροστά στο 
μικρόφωνο, στο Ραδιόφωνο Λυχνάρι, στους 91.4 και 91.7. Σε 
μια εκπομπή που μοιράζομαι με τους ακροατές όλες εκείνες τις 
σκέψεις και τα συναισθήματα που μου δημιουργούν οι στίχοι 
και οι μουσικές των τραγουδιών. Η διατύπωσή τους δεν είναι 
εύκολη υπόθεση... Απαιτεί έκθεση και σεβασμό... Γιατί το ραδι-
όφωνο δεν είναι μόνο ένα μέσο ψυχαγωγίας... Είναι και φορέας 
πολιτισμού. Απαιτεί ευθύνη... Γιατί το ραδιόφωνο έχει τη δυ-
νατότητα να διαμορφώνει γνώμες.
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Μετά από οκτώ μήνες, ως ραδιοφωνική παραγωγός, η αρχι-
κή μου γνώμη, αυτή που είχα ως ακροάτρια, άλλαξε...Η σχέση 
με το μικρόφωνο δεν είναι “μαγική”, είναι ...“ερωτική”! Είναι 
αυτή που σε γεμίζει χαρά, αγωνία, πάθος, δύναμη! Από τότε, 
λέω συχνά στους φίλους μου χαριτολογώντας, ότι είναι η “ψυ-
χοθεραπεία” μου, γιατί με όποια συναισθήματα κι αν πηγαίνω 
εκεί, φεύγω πάντα πιο “πλούσια”, με όποια διάθεση κι αν φτά-
νω στο σταθμό, φεύγω πάντα πιο ανάλαφρη.

 Νιώθω λοιπόν, την ανάγκη να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ 
στο Ραδιόφωνο Λυχνάρι, που κατ΄ αρχήν με σεβάστηκε ως ακρο-
άτρια κι ένα μεγάλο ευχαριστώ που στη συνέχεια μ΄ έμαθε να 
σέβομαι τους ακροατές! Τέλος, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σ΄ 
όλους εκείνους, που επιλέγουν για συντροφιά τους, τους αν-
θρώπους του ραδιοφώνου. Ανθρώπους, που οι φωνές τους γίνο-
νται κάποιες φορές οι φωνές.... όλων μας! Τους ανθρώπους του 
ραδιοφώνου, που μπορεί να μην “εκθέτουν" τα πρόσωπά τους, 
εκθέτουν όμως την ...ψυχή τους.

 ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΝΟΥ 
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Ένα παραμύθι από το λυχνάρι

Μια φορά κι έναν καιρό… Ήταν μία πόλη που την έλεγαν 
Παραμυθούπολη. Εκεί όλοι έλεγαν παραμύθια και ψέμα-

τα. Ψέματα μικρά, ψέματα μεγάλα, ψέματα για πλάκα αλλά 
και σοβαρά, ψέματα για να παραμυθιάζουν ακόμα και τον ίδιο 
τον εαυτό τους.

Τα μόνα παραμυθάκια —έτσι όπως τα ξέρουμε εμείς— τα 
έλεγαν κάτι λιγοστές γιαγιάδες στα εγγονάκια τους… αλλά κι 
αυτά καθώς μεγάλωναν, οι μεγάλοι τους μάθαιναν να λένε τα 
δικά τους παραμύθια και να αγαπούν το ψέμα. «Μόνο έτσι θα 
επιβιώσετε…» έλεγαν στα παιδιά. Κι έτσι όλοι ζούσαν καλά, μες 
το ψέμα τους… ή τουλάχιστον έτσι ισχυρίζονταν.

Ώσπου μια μέρα έφθασε στην πόλη, ένας άνθρωπος παρά-
ξενος, που όταν τον ρώτησαν από πού ερχόταν τους είπε πως 
ερχόταν από μία μακρινή χώρα και την πόλη του την έλεγαν 
Αληθούπολη.

Όταν πήγε σε ένα ξενοδοχείο να ξεκουραστεί, όλοι εκεί τον 
καλοδέχτηκαν με χαμόγελα —αληθινά άραγε;— και ευγένειες. 
Όταν όμως έμαθαν από πού ερχόταν, άρχισαν να σιγοψιθυρί-
ζουν πίσω από την πλάτη του και να τον ειρωνεύονται, κατά 
βάθος όμως… ΑΝΗΣΥΧΗΣΑΝ! 

Έμαθε γι αυτόν και ο βασιλιάς της Παραμυθούπολης και 
μαζί με τους συμβουλάτορες του και τους στρατηγούς, αποφά-
σισαν να τον καλέσουν στο παλάτι για να δουν τι θέλει αυτός 
ο παράξενος ξένος.

Μαζεύτηκαν λοιπόν στην αίθουσα συνεδριάσεων οι σύμ-
βουλοι —που πάντα κουβαλούσαν μαζί τις μεγάλες καρέκλες 
τους— οι στρατηγοί με τα ψηλά καπέλα τους στολισμένα με 
φτερά περιστεριών, και τέλος ο βασιλιάς μαζί με τους γιατρούς 
του και κάτι παρατρεχάμενους δίπλα, που όλο του ξεσκόνι-
ζαν τον θρόνο πριν καθίσει. Αφού μοίρασαν χαμόγελα και φι-
λοφρονήσεις μεταξύ τoυς και κυρίως προς τον βασιλιά, φώνα-

Nesides_5 - 14.indd   127Nesides_5 - 14.indd   127 16/12/2010   8:45:40 πμ16/12/2010   8:45:40 πμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



128

ξαν να μπει μέσα ο ξένος από την Αληθούπολη… «Άκου Αλη-
θούπολη..!»

«Καλοσώρισες!» του λέει ο βασιλιάς.
«Καλοσώρισες!» επανέλαβαν και οι άλλοι σαν ηχώ.
«Καλώς σας βρήκα, τι χαμπάρια;» τους απαντά ο ξένος που 

έμεινε έκπληκτος από τις τόσες πολλές —παγωμένες— χαμογε-
λαστές φάτσες που έβλεπε μπροστά του.

«Ποιος άνεμος σε έφερε κατά την Παραμυθούπολη, ξένε;» 
τον ρωτά ο βασιλιάς.

«Δεν με έφερε ο άνεμος, με το άλογο μου ήρθα»
Πάγωσε ο βασιλιάς με την απάντηση, αλλά έκανε λίγο πως 

γελά σαν να ήτανε αστείο. Το ίδιο έκαναν και οι παρατρεχάμε-
νοι του.

«Ήθελα να γνωρίσω την πόλη σας την Παραμυθούπολη, έρ-
χομαι από την άλλη πλευρά του κόσμου και μια πόλη που τη 
λένε Αληθούπολη. Μια πόλη που δεν χαμογελούν τόσο πολύ 
όπως εσείς μεταξύ σας, αλλά όταν το κάνουν το κάνουν μέσα 
από την καρδιά τους.

«Και λοιπόν;» ρώτησε ο βασιλιάς.
«Ε, λοιπόν, σκέφθηκα πως παρόλο που στην Αληθούπολη 

ξέρουμε την αλήθεια και γι’ αυτό δεν χαμογελάμε τόσο πολύ 
και τόσο εύκολα, θα ένιωθα πιο ολοκληρωμένος αν γνώριζα και 
το ψέμα. Γι’ αυτό το λόγο ήρθα εδώ.» 

«Εννοείς πως εμείς εδώ ζούμε στο ψέμα;» φώναξε ο βασι-
λιάς.

«Δεν ξέρω αν ζείτε στο ψέμα ή στα ψέματα. Αυτό ήρθα να 
μάθω.»

Ο βασιλιά κοκκίνισε και αμέσως ο μεγαλογιατρός του πήρε 
την πίεση.

«Ηρεμήστε, εξοχότατε, δεν κάνει να εκνευρίζεσθε»
«Ρίξτε τον στη φυλακή» φώναξε άγρια ο βασιλιάς.
«Με τι αιτιολογία εξοχότατε;» ορθώθηκε ο στρατηγός. 
«Με την αιτιολογία της ύβρης, της κατασκοπείας και της δι-

ακίνησης αντι-παραμυθικών ιδεών!».
«Θα περάσει από δίκη;» φώναξε με στόμφο ο μεγαλοδικη-

γόρος.
«Βεβαίως με δικαστή εμένα και ενόρκους εμένα… δηλαδή 

εσάς!» απάντησε ο βασιλιάς.
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«Εξοχότατε τί θα γράψουμε στα Αδέσμευτα Παραμύθια για 
το συμβάν;» ρώτησε ο Παραμυθάς των Μέσων Μαζικής Παρα-
πληροφόρησης.

«Πως άλλος ένας εχθρός της πατρίδας και αντι-παραμυθοε-
ξουσιαστής εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Έτσι λοιπόν, συνέλαβαν τον ξένο από την Αληθούπολη και 
τον έκλεισαν σε ένα κελί. Σε ένα κελί όμως που οι τοίχοι του 
ήταν γεμάτοι από στιχάκια τραγουδιών που είχαν γράψει πάνω 
εκεί παλιότεροι κρατούμενοι του βασιλιά. Ο ξένος από την Αλη-
θούπολη έμεινε για πάντα στη φυλακή και σκεφτόταν πως 
«ίσως τελικά δεν χρειάζεται να τα γνωρίζεις όλα και κυρίως την 
Αλήθεια για να είσαι ευτυχισμένος»… 

Μόνο που …αυτά τα σκεφτόταν κάτι βράδια που ο φόβος 
και η μοναξιά γιγαντώνονταν μέσα του… γιατί… γιατί υπήρ-
χαν και κάτι βράδια, που διάβαζε τα στιχάκια των τραγουδιών 
στους τοίχους του κελιού του και έτσι με το μυαλό του έσκαβε 
ένα τούνελ προς την ελευθερία και έβγαινε έξω και έβλεπε και 
μάθαινε πράγματα, που άλλοτε τον έκαναν χαρούμενο, άλλο-
τε όχι. Τον έφερναν όμως πιο κοντά στην αλήθεια που έψαχνε. 

Στην Παραμυθούπολη εξακολουθούσαν να ζουν όλοι καλά, 
—έτσι έλεγαν τουλάχιστον— και ο ξένος, αν και στη φυλακή, 
βίωνε την ελευθερία της ψυχής του. Μες την ίδια του τη φυλα-
κή, γινόταν ένας αληθινά Αληθινός άνθρωπος.

Α! και έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα!
ΞΕΝΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ 

Υ.Γ. Ό,τι είναι οι τοίχοι της φυλακής με τα στιχάκια των τραγου-
διών πάνω, για τον ήρωα του παραμυθιού (προς Θεού μην υπάρξει 
παραλληλισμός με το πρόσωπο μου), αυτό ακριβώς είναι το Λυχνάρι 
των ερτζιανών για μένα:

Η κόλαση και ο παράδεισος μου,
η φυλακή και η ελευθερία μου,
η συνήθεια και η περιπέτεια μου,
το άγχος και η ψυχοθεραπεία μου,
η μοναξιά και η παρέα μου… 
και τέλος, τα απογεύματα και ενίοτε τα βράδια μου 
τα τελευταία 14 χρόνια της ζωής μου.
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Γεωργία Ζακοπούλου, τεύχος 
4, Kαλοκαίρι 2010.

Φώτης Θαλασσινός, τεύχος 3, 
Άνοιξη 2010.

Η Τασούλα Καραγεωργίου γεν-
νήθηκε στην Αλεξάνδρεια της 
Αιγύπτου το 1954. Ποιήτρια 
και δοκιμιογράφος. Σπού-
δασε στη Φιλοσοφική Σχο-
λή του Πανεπιστημίου Αθη-
νών και από το 1981 υπηρε-
τεί ως καθηγήτρια στη Δημό-
σια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευ-
ση, ενώ από το 2007 είναι 
Σχολική Σύμβουλος Φιλολό-
γων στην Αθήνα. Έχει εκδώ-
σει πέντε ποιητικά βιβλία, ένα 
βιβλίο με λυρικά αφηγήματα 
και μια συλλογή δοκιμίων για 
την ποίηση. Έχει επίσης μετα-
φράσει αρχαίους έλληνες λυρι-
κούς ποιητές. 

Ο Χρήστος Κλωτσιάς γεννή-
θηκε το 1961 στο Καρόκι των 
Αγίων Σαράντα και μεγάλωσε 
σε μια οικογένεια αποτελού-
μενη από 8 αδέρφια στα με-
θόρια της ελληνικής Μειονό-
τητας στην Αλβανία. Το 1979 
αποφοίτησε από την μεσαία 
σχολή της Γεωπονικής και το 
1983 από την ανώτατη σχο-
λή εφαρμοσμένων Μαθημα-

τικών σε στρατιωτικές σχολές. 
Την περίοδο 1978-1988 αρθρο-
γραφούσε στην εφημερίδα της 
ελληνικής μειονότητας Λαϊ-
κό Βήμα. Λόγω της καταγω-
γής του, δεν μπόρεσε ποτέ να 
εκ δώσει το πρώτο του βιβλίο. 
Από το 1990 και μέχρι σήμερα 
είναι μόνιμος κάτοικος Ρόδου 
και το 2005 αποκτά την ελ-
ληνική ιθαγένεια. Πολλά άρ-
θρα του δημοσιεύονται σε το-
πικές εφημερίδες. Το 2009 εκ-
δίδει το πρώτο του βιβλίο Οι 
Έλληνες από το Καρόκι.

Η Όλγα Κομιζόγλου γεννήθη-
κε στη Ρόδο. Είναι πτυχιούχος 
της Φιλοσοφικής Σχολής Πα-
νεπιστημίου Κρήτης και κά-
τοχος Μεταπτυχιακού τίτλου 
Ειδίκευσης στην Νεοελληνική 
Φιλολογία. Εργάστηκε σε ερευ-
νητικά προγράμματα στο Ιν-
στιτούτο Μεσογειακών Σπου-
δών (Αρχείο νεοελληνικής με-
τρικής, Βιβλιογραφικός οδηγός 
ποιημάτων του Γιώργου Σεφέ-
ρη). Επίσης εργάστηκε στο Κέ-
ντρο Ελληνικής Γλώσσας (ψη-
φιοποίηση ανθολογιών ποίη-
σης και πεζογραφίας 19ου αι-
ώνα). Τώρα εκπονεί διδακτορι-
κή διατριβή στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και υπηρετεί στη δη-
μόσια εκπαίδευση.

Οι συγγραφείς του τεύχους 
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Νησίδες 5 | Ο Ι  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ  Τ Ο Υ  Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ

Ο Γιώργος Λαμπράκος γεν-
νήθηκε το 1977 στην Αθήνα. 
Είναι μεταφραστής. Έχει δη-
μοσιεύσει ένα πεζογράφημα 
(Αναμνήσεις από το Ρετιρέ, 
Γαβριηλίδης, 2009), κι ένα θε-
ατρικό έργο (Αγνοούμενος, Γα-
βριηλίδης, 2010). Εκτός από 
τις Νησίδες (4ο τεύχος) στον 
τομέα της ποίησης έχει συνερ-
γαστεί με την Ποιητική, ενώ 
αφηγήματά του έχουν συμπε-
ριληφθεί στο περιοδικό Κο-
ντέινερ.

Η Νικολέττα Νιώτη γεννήθη-
κε και μεγάλωσε στην Αθήνα. 
Σπούδασε στη Ρόδο όπου και 
ολοκλήρωσε τις μεταπτυχια-
κές της σπουδές στο Μεταπτυ-
χιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
Παιδικό βιβλίο και Παιδαγω-
γικό Υλικό. Ζει στη Ρόδο και 
υπηρετεί στο Δημοτικό Σχο-
λείο Κοσκινού.

Κατερίνα Παζούρου, βλ. Τεύ-
χος 2, Φθινόπωρο 2009.

Ο Πέτρος Πολυμένης γεννήθη-
κε στην Αθήνα το 1969. Σπού-
δασε μηχανικός στην Αθήνα 
και το Λονδίνο και ακολούθη-
σε μεταπτυχιακές σπουδές φι-
λοσοφίας. Τελευταία ποιητική 
συλλογή του είναι τα Ξεκρέ-
μαστα πορτραίτα. Από τις εκ-
δόσεις Γαβριηλίδη θα κυκλο-

φορήσει ένα φιλοσοφικό του 
βιβλίο με τίτλο Λέξεις, Εμπει-
ρία και Φύση: Ποίηση και ο 
Ενσώματος Ιδεαλισμός.

Η Άννα Β. Σωτηράκη γεννή-
θηκε στη Ρόδο το 1951. Σπού-
δασε Φιλοσοφία στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών. Δούλεψε ως 
καθηγήτρια σε Λύκεια της Ρό-
δου. Μετά την πρόωρη συντα-
ξιοδότησή της δουλεύει στην 
οικογενειακή εμπορική επιχεί-
ρηση της.

Η Λίζυ Τσιριμώκου γεννήθη-
κε το 1949 στην Αθήνα. Σπού-
δασε Φιλοσοφία και Φιλολο-
γία στην Αθήνα και στο Παρί-
σι. Διδάσκει Θεωρία της Λογο-
τεχνίας και Συγκριτική Γραμ-
ματολογία στο Α.Π.Θ. Έχει 
υπογράψει μεταξύ πολλών δο-
κιμίων, μελετών και μεταφρά-
σεων το έργο Εσωτερική ταχύ-
τητα (Εκδ. Άγρα, 2000).

Ο θερινός δαίμων του τυπο-
γραφείου παρείσφρυσε στο 
4ο τεύχος των ΝΗΣΙΔΩΝ και 
αφαί ρεσε ανενδοίαστα το Βιο-
γραφικό Σημείωμα της κας Λ. 
Τσιριμώκου. Το καταχωρούμε 
στην συναφή στήλη του παρό-
ντος τεύχους με την ειλικρινή 
μας συγνώμη.
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ΠΟΙΗΣΗ
1. Aλέξανδρος Aραμπατζής: Στάχτη και μπούρμπερη, τχ. 2 σ. 13-15.
2. Mυρτώ Bαξεβάνη: Aπαρασχεσία, Eκβιασμός καταιγίδας, τχ. 3, σ. 

15-17.
3. Σωτήρης Γεραλής: Ψηλά το αίμα, τχ. 1, σ. 1-3.
4. Oλύμπιος �αφέρμος: Ψευδής, τχ. 1, σ. 9.
5. Zωή �ημοπούλου: Tο πηγάδι, τχ. 1, σ. 8.
6. Mιχάλης �ιακομιχάλης: Όρια, Διάλογος γερόντων, τχ. 2, σ. 16-17.
7. Πάνος �ρακόπουλος: O αλχημιστής, τχ. 2, σ. 18 / A., τχ. 4, σ. 129 

/ 10+1 βότσαλα, τχ. 5, σ. 7-9.
8. Bικτωρία Θεοδώρου, Άννα, τχ. 4, σ. 135.
9. Bικτωρία Kαπλάνη: H μεγάλη αναμέτρηση, τχ. 1, σ. 4.
10. Aντώνης Kρητικός: Έρως, Pοδάνθη I, τχ. 3, σ. 18-19.
11. �ημήτρης Kόκκινος: Aλληγορία, τχ. 4, σ. 124-125.
12. Aσκληπιάδα Kυριάκου: Στον τόπο των αγγέλων, Eπιθυμία, τχ. 

4, σ. 12-13.
13. Γιώργος Λαμπράκος: Oκτώ ποιήματα, τχ. 4, σ. 4-11.
14. Kώστας Λυντέρης: Γερνάω, Tέτοια πρωινά, τχ. 3, σ. 9-14.
15. Πηνελόπη Miχαλακοπούλου: Eρωτικό, Mεσημεριανός εφιάλτης, 

τχ. 2, σ. 4-7.
16. Άννα Ξανθάκη: Oι ίσκιοι, Tης ενυδρίδας, τχ. 4, σ. 76-78.
17. Κατερίνα Παζούρου: Ψυχές, τχ. 5, σ. 10-11.
18. Θόδωρος Πανάγος: Tο τριαντάφυλλο, O μάγος, τχ. 1, σ. 5-6.
19. Βασίλης Πης: Πάγος, Aυγή 2010, τχ. 4, σ. 14-15.
20. Πέτρος Πολυμένης: VI. Aφιερώματα στη λάβα, τχ. 1, σ. 7 / 3 ποι-

ήματα, τχ. 5, σ. 4-6.
21. Γιάννης Φαινέκος: Aπόγνωση, Δίδυμος κύηση, τχ. 2, σ. 8-12.
22. Γιάννης Xρυσανθόπουλος: Σε άγιο αγνώστου ταυτότητας, Kοντά 

σ’ ένα παλιό μου καλοκαίρι, τχ. 3, σ. 4-8.
23. Sarah Lindsay: Aυτά που βρήκαν, τχ. 4, σ. 16-17.

Ευρετήριο τευχών 1-5 
(Ιούνιος 2009 - Δεκέμβριος 2010)
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Νησίδες 5 |  Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο  Τ Ε Υ Χ Ω Ν  1 - 5

ΠΕΖΑ
1. Eυάγγελος K. Bαλσαμίδης: Aρκάνα, τχ. 4, σ. 18-22.
2. Λεία Bιτάλη: Tο ηλεκτρονικό μου ημερολόγιο, τχ. 1, σ. 17-19.
3. Σοφία Γιαννάτου: Tόποι στους καθρέφτες μιας ανάμνησης, τχ. 

3, σ. 40-43.
4. Nίκος �ιακογιάννης: Mνήμη επιστήθια, τχ. 1,σ. 12-16.
5. Φώτης Θαλασσινός: Kατακόρυφοι έρωτες, τχ. 3, σ. 20-23 / Επιθα-

νάτια ιστορία, τχ. 5, σ. 12-16.
6. Eριφύλη Kανίνια: H ρωγμή, τχ. 3, σ. 24-30.
7. Χρήστος Κλωτσιάς: Ματωμένα, σφιχτά χείλη, τχ. 5, σ. 21-26.
8. Hλίας E. Kόλλιας: H πρώτη μέρα, τχ. 2, σ. 22-25.
9. Xαβιέρ Mαρίας: Tζόζεφ Kόνραντ, στην ξηρά, τχ. 4, σ. 32-36.
10. Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες: Το θαυμαστό απόγευμε του Μπαλ-

τασάρ, τχ. 5, σ. 27-39.
11. Άννα Ξανθάκη: O καθρέφτης, τχ. 4, σ. 79-81 / O κόσμος, τχ. 4, 

σ. 82-84.
12. Tίτσα Πιπίνου: Eικόνες της Pόδου στον Nτάρελ, τχ. 3, σ. 61-65.
13. Σωκράτης Σκαρτσής: Aπ’ το νησί, τχ. 1, σ. 10-11.
14. Άννα Β. Σωτηράκη: Η παραβολή μιας αγαθής γυναίκας, τχ. 5, σ. 

17-20.
15. Kατερίνα Xρυσανθοπούλου: O χαρταετός, τχ. 4, σ. 23-29.
16. Louis Calaferte: Έχουμε πόλεμο, τχ. 1, σ. 20-26.
17. Skip Horack: Bluebonnet Swamp, τχ. 2, σ. 19-21.

ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ
1. Σοφία Γιαννάτου, Tοπολογίες της μυθοπλασίας, τχ. 3, σ. 31-43 

(πεζογραφία).
2. Eριφύλη Kανίνια, Ποιητική βιογραφία σε πρώτο πρόσωπο, τχ. 1, 

σ. 57-63 (ποίηση).
3. Ματίνα Μόσχοβη, Μια παρουσίαση του έργου της, τχ. 5, σ. 40-

58 (ποίηση).
4. Kατερίνα Παζούρου, Oι αλληγορίες μιας φύσης εωθινής, τχ. 2, σ. 

66-75 (ζωγραφική).

MΕΛΕΤΕΣ — ΔΟΚΙΜΙΑ — ΑΡΘΡΑ
1. Γιάννης Hρακλείδης: Eικόνες και όψεις ενός τόπου, τχ. 2, σ. 55-65.
2. Παναγιώτης Kαρματζός: O ποιητής Nίκος Σαντορινιός και οι 

Aπουάνοι, τχ. 1, σ. 47-52.
3. Ίρινα & Ίγκαρ Λέβιν: H εξέλιξη του συστήματος Στανισλάβσκυ, 

τχ. 2, σ. 43-54.

Nesides_5 - 14.indd   133Nesides_5 - 14.indd   133 16/12/2010   8:45:40 πμ16/12/2010   8:45:40 πμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



134

4. Τασούλα Καραγεωργίου: Ήριννα, η μικρή Περσεφόνη της ποίη-
σης, τχ. 5, σ. 78-83.

5. Όλγα Κομιζόγλου: Η μορφολογική ταυτότητα της προπολεμικής 
υπερρεαλιστικής ποίησης στην Ελλάδα, τχ. 5, σ. 59-77.

6. Άννα Ξανθάκη: H αλληγορία στο σύγχρονο πολιτικό μυθιστόρη-
μα: Tο «Kιβώτιο» του Άρη Aλεξάνδρου, τχ. 4, σ. 46-57.

7. �ώρα Παρδάλη: Στάσεις και στάσιμα στην ποίηση του Xρήστου 
Eυθυμίου, τχ. 3, σ. 66-79.

8. Xρήστος Πάτσης: «Nέα Zωή», ένα περιοδικό στην Aλεξάνδρεια, 
τχ. 1, σ. 42-46.

9. Hρώ Tσαρνά - Kόχυλα: Nησιώτες ποιητές και πνευματικός περί-
γυρος στην Aλεξάνδρεια στις αρχές του 20ου αιώνα, τχ. 1, σ. 28-
41.

10. Eλένη Tσοποτού: Oι Δημοτικές Πινακοθήκες: Προβλήματα και 
προοπτικές, τχ. 4, σ. 138-159. 

11. Nίκος K. Φιλίππου: Tόπος αποκατεστημένος, τχ. 3, σ. 57-60.
12. W. H. Auden: Aφορισμοί για την ανάγνωση, τχ. 3, σ. 45-55.

KΥΜΑΤΙΣΜΟΙ — KΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
1. Kατερίνα Aγγελάκη-Pουκ (επιμ.): «Ποιήματα ελληνικής υφής», 

(ποιητική ανθολογία), τχ. 2, σ. 93-97 (Nίκος K. Φιλίππου).
2. Σουλεϊμάν Aλάγιαλη-Tσιαλίκ: «Σαν υδατογραφία» (ποίηση), τχ. 1, 

σ. 64-67 (Nίκος K. Φιλίππου).
3. Aντώνης Γιωργάκης: «Tο χειρόγραφο», (μυθιστόρημα), τχ. 2, σ. 

99-101 (Nίκος Διακογιάννης).
4. Σταμάτης Bασ. �ιακίδης: «Kολύμπια, όπως τάζησα» (μαρτυρίες), 

τχ. 3, σ. 96-98 (Γιάννης Hρακλείδης).
5. Nίκος �ιακογιάννης: «Tέρα Άμου», (μυθιστόρημα), τχ. 1, σ. 72-74 

(Nίκος K. Φιλίππου).
6. Πάνος �ρακόπουλος: «Πόσιμη ζωή» (ποίηση), τχ. 1, σ. 67-72) (Nί-

κος K. Φιλίππου).
7. Φρανσουάζ Nτολτό: «Για τη μοναξιά», (ψυχολογία), τχ. 4, σ. 160-

164 (Aναστασία Zέππου).
8. Γιώργος Παπαγιαννόπουλος: « 2017, H Eλλάδα υπό κατοχή”, (μυ-

θιστόρημα), τχ. 2, σ. 97-99 (Γιάννης Hρακλείδης).
9. Στεριές θαλασσινών (συλλογ.): «Φωτογραφικό λεύκωμα», τχ. 4, σ. 

165-167 (Γιάννης Hρακλείδης).
10. Άννα Ξανθάκη: «Tαρώ», τχ. 4, σ. 89-93 (Aναστασία Tσουτσουλο-

πούλου).
11. �ανιήλ Σπάρταλης: «Τρεις φορές πρόσφυγας», (αφήγημα) τχ. 5, σ. 

88-89 (Γιάννης Ηρακλείδης).
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12. Στέφαν Τσβάιχ: «Ο παλαιοβιβλιοπώλης Μέντελ και Η αόρατη 
συλλογή» (νουβέλες), τχ. 5, σ. 90-94 (Δημήτρης Κόκκινος).

13. Kοσμάς I. Xαρπαντίδης: «Mανία πόλεως», (αφηγήματα), τχ. 3, σ. 
93-96 (Γιάννης Hρακλείδης).

14. Kυριάκος Xονδρός: «H Mικρά Aσία των Δωδεκανήσων» (ιστορία), 
τχ. 3, σ. 99-102 (Δημήτρης Kόκκινος).

15. Έλενα Χουζούρη: «Πατρίδα από βαμβάκι» (μυθιστόρημα), τχ. 5, 
σ. 84-87 (Γιάννης Ηρακλείδης). 

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ
1. H κίνηση του βιβλίου στη Pόδο, τχ. 2, σ. 26-41.
2. O κινηματογράφος στη Pόδο, τχ. 3, σ. 103-116 και τχ. 4, σ. 168-

181.
3. Θεατρικές διαδρομές, τχ. 5, σ. 95-113.

EΚ ΤΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ — ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
1. Tάσος Aποστολίδης, “O Aριστοφάνης είναι … θεϊκός!”, τχ. 2, σ. 

79-90.
2. Bούλα Mάστορη, “H δουλειά του συγγραφέα είναι ένα γλέντι”, τχ. 

3, σ. 81-89.

AΝΕΠΙΚΑΙΡΑ — MΑΡΤΥΡΙΕΣ
1. Mε σύμμαχο εσένα, τχ. 3, σ. 129-133 (Xριστίνα Περόν).
2. Eκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτικό, τχ. 4, σ. 193-197 (Xριστίνα Πε-

ρόν).

ΣΧΟΛΙΑ — AΝΑΦΟΡΕΣ
1. Για το Kέντρο Συγγραφέων Pόδου, τχ. 1, σ. 75-78, τχ. 2, σ. 105-

107, τχ. 4, σ. 189-192 (Γιάννης Hρακλείδης, Γεωργία Zακοπούλου).
2. H “Στέγη Γραμμάτων και Tεχνών Δωδεκανήσου”, τχ. 1, σ. 79-80, 

τχ. 2, σ. 103 (Γιάννης Hρακλείδης).
3. Tοπική κοινωνία και δημόσιο σχολείο, αρχές ενός διαλόγου, τχ. 3, 

σ. 118-120 (Πάνος Δρακόπουλος).
4. Παιδαγωγικές καινοτομίες και συντηρητικές αντιδράσεις, τχ. 3, σ. 

120-122 (Δημήτρης Kόκκινος).
5. Για τη Δωρική Kρήνη, τχ. 3, σ. 122-123 (Δημήτρης Kόκκινος).
6. Oι εκδόσεις βιβλίων στη Pόδο, τχ. 3, σ. 124-126 (Γιάννης Hρα-

κλείδης).
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7. Πολιτιστικά της Aυτοδιοίκησης, τχ. 4, σ. 182-185 (Γιάννης Hρα-
κλείδης).

8. Εμπρησμός γλώσσας και αντίληψης-εμπρησμός πολιτικός, τχ. 4, σ. 
185 (Πάνος Δρακόπουλος).

9. Παραμύθια και παραμυθιάσματα, τχ. 4, σ. 186-187 (Πάνος Δρα-
κόπουλος).

10. H λογοτεχνία ως θέμα σχολικών εξετάσεων, τχ. 4, σ. 187-189 (Πά-
νος Δρακόπουλος).

11. Θύτες και θύματα της κρίσης, τχ. 5, σ. 115-116 (Πάνος Δρακό-
πουλος).

12. 1ο Διεθνές Λογοτεχνικό φεστιβάλ Τήνου, τχ. 5, σ. 117-118 (Νικο-
λέττα Νιώτη).

YΣΤΕΡΟΓΡΑΦΑ — ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
1. Διεθνής έκθεση χαρακτικής στη Pόδο, τχ. 1, σ. 85-88 (Γιάννης 

Hρακλείδης).
2. Διεθνές Φεστιβάλ Pόδου Ecofi lm, τχ. 2, σ. 112-115 (Aναστασία 

Zέππου).
3. H επιγραφική συλλογή του Mουσείου Pόδου, τχ. 3. σ. 133-141 

(Aναστασία Δρελιώση).
4. Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός “Λυχνάρι 91,7 FM”, τχ. 5, σ. 120-129.

AΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
1. Δωδεκανήσιοι ποιητές στην Aλεξάνδρεια στις αρχές του 20ου αιώ-

να, τχ. 1, σ. 27-56.
2. Άννα Ξανθάκη, ο άνθρωπος και το έργο, τχ. 4, σ. 37-137.
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Bιβλιοπωλείο 

“Το Δέντρο”
Για σας, τους φίλους και τα παιδιά σας, 

ένα βιβλίο, το καλύτερο δώρο!

Θ. Σοφούλη 127, τηλ.: 22410 33206 
Χειμάρας 14, τηλ.: 22410 20058

ΡΟΔΟΣ
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 ISSN 1792-0744

Η πόλη της Ρόδου σε ξυλογραφία 17,5 x 22 cm 
των Michel Wolgemuth και Wilhelm Pleydenwurff  

(1494, ιδιωτική συλλογή, Αθήνα).  
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