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Νησίδες 10

Οἱ μὲν γὰρ στρατιῶται τῶν Ῥοδίων διειληφότες τὰ τείχη τὸν 
ἐπίπλουν ἐκαραδόκουν τῶν πολεμίων, πρεσβῦται δὲ καὶ γυ-
ναῖκες ἀπὸ τῶν οἰκιῶν ἀφεώρων, οὔσης τῆς πόλεως θεατρο-
ειδοῦς, πάντες δὲ τό τε μέγεθος τοῦ στόλου καὶ τὴν αὐγὴν 
τῶν ἀποστιλβόντων ὅπλων καταπληττόμενοι περὶ τῶν ὅλων οὐ 
μετρίως ἠγωνίων.

* * *

Ενώ οι στρατιώτες των Ροδίων πήραν θέση στα τείχη, περι-
μένοντας την άφιξη του εχθρικού στόλου, οι γέροι και οι γυναί-
κες παρακολουθούσαν από τα σπίτια τους, αφού η πόλη τους 
είναι χτισμένη σαν θέατρο. Κι όλοι αγωνιούσαν, τρομοκρατημέ-
νοι από το στόλο και το λαμπρό φως που αντανακλούσε στα 
γυαλιστερά όπλα. 

Διόδωρος Σικελιώτης: Ιστορική Βιβλιοθήκη (20, LXXXIII, 2)

Braun G. & Hogenberg F.: Rhodus (Κολωνία 1598).
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Βάγια Κάλφα

Πέντε ποιήματα

Βικτώρια

Ένας διαβάζει
Μία καταφάσκει στις σκέψεις της
Άλλος πιασμένος απ' την τσάντα του
Από ακουστικά, κινητά, χαρτοφύλακες
Όλοι πολυάσχολοι και με υπερβολική ζωή
Περιμένουν να τελειώσει 
Το μαρτύριο
Προσεκτικοί πολύ να μην κοιτάξουν δίπλα τους
Και δώσουν τη σωστή εντύπωση
Του απελπισμένου γι’ ανθρώπους

Σπουδή για κάθετη πόζα του Νίκου

Κι αν με κοιτάζεις
Και με συνεπαίρνει
Η πλατιά μελαγχολία
Των ματιών σου
Στο βάθος είναι πάντα
Εκείνο το άθλιο μπάνιο
Η ψύχρα των χεριών
Κι η γαριασμένη πετσέτα
Που μου γδέρνει το πρόσωπο
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Νησίδες 10 | Π Ο Ι Η Σ Η

Είναι ένας κόσμος ασφάλειας

Δύο άνδρες 
Στην κάμερα
Η κάμερα παρακολουθεί 
Τους άνδρες
Ένας παρακολουθεί την κάμερα
Που παρακολουθεί 
Τους άνδρες
Κι άλλη κάμερα πίσω του
Παρακολουθεί εκείνον
Που παρακολουθεί την κάμερα
Που παρακολουθεί τους άνδρες
Κι ακόμα μία κάμερα παρακολουθεί
Την κάμερα που παρακολουθεί
Εκείνον που...

Νεοϋορκέζοι

Συρρέουν
Στους διαδρόμους 
Στις κυλιόμενες σκάλες
Στ' αποδυτήρια 
Κάτω απ' τις κάμερες
Οι τρόφιμοι του Lauren
Χέρια δεμένα
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Πατρίδα των καιρών

                        Στον Γιώργο Δουατζή

Κι όμως, δεν κλείστηκαν οι άνθρωποι
Ούτε ξεχνούν. Κάποτε χρειάζεται
Να τριπλοκλειδώσεις την άρνηση
Για να την παραβιάσουν οι άλλοι
Θριαμβευτικά
Γιατί χρειαζόμαστε πολλά περισσότερα πια
―Και πιο απτά―
Από απατηλούς ανέμους
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Νησίδες 10 | Π Ο Ι Η Σ Η

Στέργ ιο ς  Τσακ ίρης   

Τα Ηλιοτρόπια
Οδηγώ τ’ αμάξι χωρίς σταματημό απ’ το πρωί
σε μια διαδρομή συνηθισμένη απ’ τα παλιά
μόνη ευχάριστη νότα τα ηλιοτρόπια που προσ-

 περνώ με τα μεγάλα τους κεφάλια
την άλω την κίτρινη, όλο το πρωί γερμένα
όπως κοιμούνται οι ξενύχτηδες από μεγάλο πιόμα
ή σαν να προσκυνούν τον ήλιο που ακόμη
δεν έφτασε στο απόγειο του μεσημεριού,
σταδιακά όμως αναθαρρεύουν ένα

 ένα και μου επιδεικνύουν την ομορφιά τους
από τον κεντρικό καθρέπτη, τους πλαϊ-

 νούς κι απ’ τη νεκρή γωνία,
σε κάποιο πάρτυ γενεθλίων μια γυναίκα μου έλεγε
γύρε να σε φιλήσω κι είναι δικό σου

 αυτό το ηλιοτρόπιο
είναι δικό σου μπορείς να σταματήσεις
όποτε μπορείς ή όποτε θελήσεις,
να το κόψεις και να το κρατήσεις.

Προχωρώ ολοένα οδηγώντας σε δρόμους έρημους,
τα ηλιοτρόπια συνεχίζουν γύρω μου ηδονισμένα,
αλλά έχουν κάτι στην όψη και τη συμπεριφορά
όπως εκείνα του Βαν Γκογκ
που μαραίνονται γρήγορα και δεν προ-

 φταίνω να στολίσω τον ξενώνα ή σαν τους ήλιους
του καλοκαιριού που σε ζαλίζουν
και σε στρέφουν γρήγορα στις παραλίες του έρωτα.

Πολλά χωράφια γεμάτα ηλιοτρόπια
κι όσα προλαβαίνω να κοιτάξω
παίρνουν τη θέση του συνοδηγού,
καθώς πατάω το γκάζι αλαφιασμένος
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στο παλιό μου αυτοκίνητο κι οι θείες μου λέγανε:
«Ανηψιέ μεγάλωσες και δεν παντρεύτηκες ακόμα,

 στην ηλικία σου».
Οι θείες μου στάμνες που άδειασαν με τα χρόνια
και με βάσανα, παιδιά, εγγόνια
άρχισε να ραγίζει το τοίχωμά τους το μελί
και να ξεφτίζει και να προσμένουν τη μια χαρά

 μετά την άλλη των άλλων πάντα
και γι’ άπαντες τον ίδιο προορισμό ευθεία να βλέπουν

 της κοινωνίας που ουδέποτε υπήρξε
Άψογη σε κάτι ίνδαλμα να τη θέτουν.

Όσο πάει οδηγάω και δεν σταματώ
μεταθέτω για την αύριο

 του κόσμου
σκέψεις πρόσκαιρες
πρόχειρες μη με στοιχειώσουν
αγναντεύω ένα πέλαγο χρυσοπράσινο, όπου
κολυμπούν και χορεύουν ηλιοτρόπια

 αντίκρυ του ήλιου
αλλ’ απ’ την πρεμούρα μου

 ελησμόνησα,
 καν ένα ηλιοτρόπι 

για το βάζο του σπιτιού μου να κόψω.
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Νησίδες 10 | Π Ο Ι Η Σ Η

Ρόμπερτ  Φροστ (Μετάφραση-σημειώσεις: Πάνος Δρακόπουλος)

Δέντρο στο παράθυρό μου
Δέντρο στο παράθυρό μου, δέντρο του παραθυριού,
Έχει χαμηλώσει η τέντα μου σαν ξαποσταίνει η νύχτα.
Αλλά ας μην πέσει ποτέ κουρτίνα 
Ανάμεσα σε σένα και σε μένα.

Με το κεφάλι σαν βγαλμένο απ’ όνειρο να υψώνεται πάνω απ' 
το χώμα, 

Και σαν το σύννεφο σχεδόν το ίδιο ανάριο,
Δε θα ̉ταν δυνατόν όλες οι πανάλαφρες γλώσσες σου που τώρα 
φωνασκούνε,
Να γίνονταν στο τέλος μυστικές.

Μα δέντρο, σ’ έχω δει γυμνό και λυγισμένο,
Κι αν με είδες κι εσύ, ενώ κοιμόμουν,
Τότε θα με πρόσεξες γυμνό, ξεκαμωμένο 
Κι ό,τι άλλο θες,

σχεδόν ολοκληρωτικά χαμένο.

Τούτη η μέρα έσμιξε το λογισμό μας,
Η μοίρα στη φαντασία της την είδε,
Ο λογισμός σου τόσο βαρύς για τα του έξω κόσμου,
Ο δικός μου για τον έσω κόσμο, 

και τον καιρό. 

                               “Tree at my window”
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Ο δρόμος που δεν πήρα
Δύο δρόμους που χωρίζονταν, συνάντησα σ’ ένα κιτρινισμένο 

δάσος,
Και λυπάμαι που δεν μπόρεσα να πάρω και τους δυο
Ως ένας μόνον ταξιδιώτης να προχωρήσω, 

παρά στάθηκα δίβουλος καιρό
Κοιτώντας τον πρώτο ως πέρα 
Εκεί, που ξάπλωνε μες στα χαμόκλαδα της μέρας.

Έπειτα, πήρα τον άλλο, που ήταν το ίδιο όμορφος, θαρρώ,
Μάλλον γιατί πρόβαλλε ένα αίτημα αρκετά πιο υψηλό,
Καθώς ήταν στο γρασίδι πυκνός και ζητούσε 

πάνω του τα βήματα κάποιου νιού ταξιδευτή
Μ’ όλο που και οι δυο τους είχαν το ίδιο περίπου φθαρεί 
Απ’ των περαστικών την κοινή ροή.

Και ήταν και στους δυο, όπου εκείνο το πρωινό
Φύλλο πατημένο δεν υπήρχε χάμω γυρτό.
Αχ, πως άφησα τον πρώτο για μιαν επόμενη αυγή!
Και ξέροντας πως ο δρόμος μόνο δρόμο φέρνει, 
Αμφέβαλα εάν ποτέ θα ζούσα την επιστροφή.

Θα το λέω για χρόνια με βαθύ αναστεναγμό 
Κάπου, κάποτε, μακριά απ’ του παρόντος τον παλμό:
Σε δυο δρόμους που χωρίζονταν, βρέθηκα σ’ ένα δάσος μια 
φορά ―
Και πήρα τον λιγότερο ταξιδεμένο,
Και ήτανε αυτό που έκανε όλη τη διαφορά.

                                                       “The Road Not Taken”
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Νησίδες 10 | Π Ο Ι Η Σ Η

Φωτιά και πάγος
Κάποιοι λένε, πως ο κόσμος θα τελειώσει στη φωτιά,
Κάποιοι, λένε, μες στον πάγο.
Απ’ ό,τι έχω γευτεί από του πόθου τη μεριά
Κλίνω σε όσους προτιμούνε τη φωτιά.
Όμως αν χανόταν δυο φορές, ας το συλλάβω, 
Νομίζω, ότι κατέχω από μίσος αρκετά,
Να πω, για τον όλεθρο τον πάγο
Κρίνω το ίδιο υπέροχο απλά
Κι αδηφάγο.

                                                  “Fire and ice”

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Δέντρο στο παράθυρό μου: Πρώτη δημοσίευση στην επιθεώρηση 
Yale Review το 1927. Την επόμενη χρονιά συμπεριλήφθηκε στη συλ-
λογή West-Running Brook, όπου και αποτέλεσε το πέμπτο κατά σειρά 
έργο της ποιητικής ενότητας με τίτλο “Fiat Nox”. Περιέχεται στον 
τόμο Complete poems of Robert Frost, 1949.

2. Ο δρόμος που δεν πήρα: Η παρθενική δημοσίευση του ποιήματος 
έγινε στο περιοδικό The Atlantic Monthly τον Αύγουστο του 1915. 
Περιέχεται στον τόμο Frost Robert: Mountain Interval, 1916.

3. Φωτιά και πάγος: Από τα πλέον αγαπημένα ποιήματα του 
Φροστ, συμπεριλήφθηκε στη συλλογή New Hampshire: A Poem With 
Notes and Grace Notes. Περιέχεται στον τόμο Complete poems of 
Robert Frost, 1949.
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Μάρω Βαμβουνάκη

Οι μπαλάντες των αποστάσεων 

Μια αφήγηση από την Ανατολή καταλήγει, πως εάν το 
φτερό μιας πεταλούδας φτερουγίσει, το ελάχιστο ανε-
παίσθητο αεράκι που θα προκληθεί μπορεί να επηρεά-

σει το κλίμα της γης όλης. Μετριοπαθέστερος ο Χριστός υπόσχε-
ται πως ό,τι ψιθυρίσει σε αυτί στο υπόγειο σπιτιού, αργότερα 
θα ακουστεί δυνατά ψηλά άνω στις ταράτσες. Οι νομοτέλειες 
των γεγονότων διανύουν μακρές, υπόγειες, αδιανόητες τροχιές 
κι έτσι μας επιτρέπεται να συντηρούμε και την πιο ανέλπιδη 
ελπίδα.

Τούτα, και οι μυστικές προσδοκίες των αποστάσεων, μου 
ήρθαν στο μυαλό όταν διάβασα στο τεύχος 9 του περιοδικού 
Νησίδες ότι:

«Το ερευνητικό σκάφος ΓΛΑΥΚΗ του Ελληνικού Υδροβιολογι-
κού Ινστιτούτου, κατά την διάρκειαν των διεξαγομένων ερευ-
νών εις τα ύδατα της Δωδεκανήσου, ρίπτει εις την θάλασσαν 
φιάλας-πλωτήρας εντός των οποίων υπάρχει έντυπον δελτίον. Ο 
ανευρίσκων το δελτίον τούτο εντός των φιαλών αι οποίαι ερρί-
φθησαν δια την μελέτην των υπογείων ρευμάτων, παρακαλείται 
κυρίως να σημειώσει τον τόπον που ευρέθη…».

Να, είπα, που όχι μόνο οι ονειροπόλοι και οι ποιητές, αλλά 
και οι θετικοί επιστήμονες καταφεύγουν στις πιθανότητες μιας 
ανεξέλεγκτης αλληλογραφίας! Στα μηνύματα που στέλνονται 
προς άγνωστη διεύθυνση άγνωστου παραλήπτη, στις αλχημείες 
των υπόγειων ρευμάτων, στον μαγνητισμό των αφανών, στην 
τυχόν ανταπόκριση, τίνος; Οι νόμοι της φυσικής, οι πιο φιλό-
δοξοι, είναι όσοι φλερτάρουν με την ανομία της μεταφυσικής.

Παλιά μου φίλη που τώρα ζει σε άλλη ήπειρο, πριν χρόνια, 
δυστυχισμένη που την εγκατέλειψε ο άντρας που αγαπούσε, 
του πέταξε μήνυμα σε μπουκάλι από παραλία του Κορινθια-
κού. Ο Εκείνος βέβαια ποτέ δεν ξαναφάνηκε, αλλά μήπως κι 

Nesides 10l.indd   12Nesides 10l.indd   12 11/7/2013   11:06:12 μμ11/7/2013   11:06:12 μμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



13

Νησίδες 10 | Π Ε Ζ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

αυτό δεν έδινε μια εξέλιξη στο δικό της δράμα; Ο εραστής της 
εξάλλου ―όλοι γύρω εκτός από την ίδια το βλέπαμε― δεν 
ανταποκρινόταν, δεν την καταλάβαινε, ούτε όταν θεωρούσε ότι 
υπήρχε μεταξύ τους ειδύλλιο. Ο Θεός, λέμε, ακόμα και όταν 
σιωπά δίνει απάντηση. Αξία έχει η σαφήνεια της δικής μας ερώ-
τησης, του δικού μας αιτήματος. Τα μηνύματα που με πίστη 
στέλνουμε γνωρίζουν από μόνα τους κατά πού να τραβήξουν, 
πού να επιδοθούν και πού όχι.

Μια μελωδία χτίζεται κυρίως από τις παύσεις και ποιος είπε 
«Σωπαίνω για να ακουστώ!».

Ίσως και τούτη η πολυσυζητημένη νέα τακτική, να γράφουν 
σήμερα οι άνθρωποι προσωπικά μηνύματα στο διαδίκτυο προς 
όποιον τύχει να τα λάβει, να μην είναι εντελώς άσχετη από την 
αρχαία ροπή του να πετάς μηνύματα στις θάλασσες. Άλλωστε, 
πόσοι μένουμε κοντά σε παραλία; Μπορεί κάποιοι ψυχροί και 
μικρόνοες ψυχολόγοι να ισχυρίζονται ότι οι γνωριμίες στο δια-
δίκτυο ενέχουν μεγάλους κινδύνους, αλλά και ποιος ξέρει κάτι 
ενδιαφέρον που να είναι και ασφαλές; Ιδίως οι γνωριμίες! Μα 
αν δεν ήταν επικίνδυνες δεν θα τις ποθούσαμε τόσο. Δεν θα 
διαδίδονταν έτσι απίστευτα η σαγήνη του διαδικτύου.

Το ρίσκο είναι πάντα που σε ωριμάζει, που σε μετακινεί απ’ 
την καθήλωση. Απ’ τη στιγμή που ο άνθρωπος υποψιάστηκε 
πως η ακινησία είναι φθορά, οι επιστήμες μελετούν για όλο 
και πιο γρήγορες ταχύτητες. Σαν τον Τολστόι που, κυριευμένος 
στα τέλη του βίου του από πανικό θανάτου, μπήκε στο τραίνο 
πιστεύοντας πως δύσκολα σε πετυχαίνει εν κινήσει ο θάνατος. 
Τον πέτυχε! Ή μήπως όχι; Θεωρείται νεκρός ή ζωντανός ο Τολ-
στόι σήμερα;

Τίποτα, τίποτα που να αξίζει δεν χάνεται, εκτός αν θέλει 
από μόνο του να χαθεί. Ιδίως οι συναντήσεις μας. Χίλιες φορές 
ένα αφελές μπουκάλι στη θάλασσα, παρά η απελπισία. Πρέπει 
να ταξιδεύει κανείς τις ελπίδες του, να τις στέλνει, σε δηλητη-
ριάζουν αλλιώς.

Έτσι περίπου και με τους αγαπημένους μας, τους φίλους, 
τους εραστές, τα παιδιά μας, μόνο άμα τους ελευθερώσεις θα 
αναμετρηθεί η ιστορία σας. Τέτοια ωραία ζυγίσματα ας νικούν 
το φόβο. Καλύτερα ο πόνος παρά ο φόβος για να ζεις.

Στο κάτω-κάτω δεν είναι και τόσο μεγάλος ο κίνδυνος! Δεν 
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θα μας εγκαταλείψουν αν φύγουν παρά οι ήδη φευγάτοι, δεν 
θα χαθούν παρά οι ήδη από χέρι απωλεσθέντες. Κι όσο τρο-
μαχτικό κι αν είναι πάντα το άλμα προς την ελευθερία μας, 
κανείς να μη δειλιάζει υπερβολικά μπροστά στα αντίο και στα 
άντε γεια, είναι, είτε προσωρινά είτε καθαρτήρια για τους δε-
σμούς σωμάτων και ψυχών.

Ο δεσμός δεν ανέχεται τα δεσμά, δένει σφιχτότερος άμα τον 
λύνεις. Μια διαπραγμάτευση με την ελευθερία σου είναι εντέλει 
ό,τι λέμε ζωή.

Οι θάλασσες και οι αποστάσεις είναι πατρίδες της καρδιάς, 
της κατανόησης αυτού που συνέβη. Όλα περιφέρονται στο «ήδη 
και όχι ακόμα». Από μακριά μαθαίνεις το πιο δύσκολο: το τι 
όντως θες. Από κοντά, πολύ κοντά, τα μάτια θαμπώνουν, έτσι 
κι αλλιώς οι καθαρές εξηγήσεις είναι ανέφικτες. Πώς γίνεται 
να μιλήσεις για το Θεό; Να περιγράψεις το άρωμα γαρδένιας; 
Πώς να δώσεις να καταλάβουν γιατί ακριβώς αγαπάς εκείνον 
που αγαπάς; Οι λογοτέχνες είναι μισερά όντα, οι μουσικοί τα 
καταφέρνουν καλύτερα.

Δεν είναι στην απόσταση το κενό, ούτε στο από κοντά-κο-
ντά η παρουσία. Όλοι έχουμε βιώσει την απουσία παρόντων, 
την παρουσία νεκρών, πολλοί έχουμε συγκινηθεί με εκείνο το 
τραγουδάκι: Οι δικοί μου ξένοι οι πιο μακρινοί είναι αυτοί που 
ζουν κοντά μου…

Ο άνθρωπος από τις αρχές της Γένεσης για κάτι τέτοιο πόθη-
σε τα ταξίδια. Για την όραση, για την θέαση, το ξεκλείδωμα των 
θυρών και των οριζόντων. Στην οθόνη του κινητού μου έχω τη 
φωτογραφία μιας ωραίας τρικυμίας. Όταν πατώ ένα κουμπάκι 
και την κοιτώ αναπνέω καλύτερα, εισβάλλει στο μυαλό μου 
ένας ζωοδότης αέρας, εισβάλλει ένα φεύγω που είναι το ταίρι 
του έρχομαι.

Αξίζει να μας λείψει κάτι, μας αξίζει η έλλειψη, ακόμα και 
σαν τιμωρία για τις πολλές μας αμαρτίες. Αγοράζεις παράδεισο 
άμα ταπεινώνεσαι στις τιμωρίες, στις ελλείψεις σου, αποφυλα-
κίζεσαι από τις ενοχές.

 Έρωτας είναι πάντα γι’ αυτό που μας λείπει. Πώς αλλιώς 
θα τον μάθουμε; Οι μπαλάντες των αποστάσεων, των υπόγειων 
ρευμάτων και των στερήσεων πάντα θα ηχούν ως υπόκρουση 
της τέχνης και των ερώτων.
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Λεύκ ιο ς  Ζαφε ιρ ί ου

Ο Πίνδαρος στην Αμμόχωστο 

                                               
       Στον Γιαννάκη

Κοιτούσα το κορίτσι με το κινητό στο χέρι. Πληκτρολο-
γούσε ένα μήνυμα χαμογελώντας. Eγώ στην ηλικία της 
είχα άλλα ενδιαφέροντα, ζούσα σ’ άλλη πόλη, απρόσιτη 

σήμερα, όπου δεν κατοικούν πια άνθρωποι και τα σπίτια έχουν 
ρημάξει τόσα χρόνια χωρίς τους ενοίκους τους.

― Καλημέρα, κυρία. Τι κάνετε; 
― Γεια σου, Αντιγόνη. Έκοψες τα μαλλιά σου. Τι όμορφα 

που είναι.
― Φεύγουμε αύριο κι είπα να τα φροντίσω λιγάκι. Μόλις 

τώρα έστειλα μήνυμα στη Λουμπλιάνα, στο κορίτσι που θα με 
φιλοξενήσει σπίτι της. Μου ζήτησε ένα βιβλίο για την Αμμόχω-
στο όπου γεννήθηκε η γιαγιά μου. Βρήκα και κάτι φωτογραφίες 
ασπρόμαυρες, σε μία είναι η μητέρα μου κοριτσάκι. Την κρατά-
ει η γιαγιά απ’ το χέρι, στέκονται μπροστά σ’ ένα τρένο. Θέλετε 
να τις δείτε; Τις έχω μαζί μου.

Τα μαλλιά της είχαν πέσει κάπως στο μέτωπο και τα ’σιαξε 
με το ’να χέρι. Ύστερα άνοιξε την τσάντα της, ανάμεσα στα 
βιβλία ήταν ένας γκρίζος φάκελος. Τον πήρε και μου τον έδωσε.

― Κοιτάξτε τη μητέρα μου. Δεν μου μοιάζει πολύ; Τα μάτια 
της, πώς χαμογελάει. Σαν να ’μαι εγώ η ίδια, μικρή, σε μιαν 
άλλη εποχή.

― Έχεις δίκιο. Και τα μαλλιά μοιάζουν της γιαγιάς. Ήταν 
όμορφη γυναίκα. 
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― Ναι. Δεν την πρόλαβα. Και το τρένο, σαν παιγνίδι φαίνε-
ται. Μου ’λεγαν στο σπίτι που το ’παιρναν κάθε Σαββάτο και 
πήγαιναν στη θεία την Ευρυδίκη, σ’ ένα χωριό στη Μεσαορία. 
Δεν θυμάμαι τ’ όνομά του. Μα ήταν λιλιπούτειο αυτό το τρένο, 
είχε πολύ μικρά βαγόνια κι έκανε σχεδόν μία ώρα ως το χωριό 
της θείας.

Κι εγώ δεν έφτασα το τρένο, σκεφτόμουν. Είχα ακούσει αφη-
γήσεις απ’ τους δικούς μου για ταξίδια που ’καναν πηγαίνοντας 
στη Λευκωσία. Στο Προξενείο της Ελλάδας, για να μάθουν νέα 
για τους συγγενείς απ’ το Αϊβαλί που ήταν αγνοούμενοι, κι 
άκουγαν διάφορα. Για μια θεία που ’χε φτάσει μόνη με καράβι 
στη Λάρνακα κι ύστερα χάθηκαν τα ίχνη της. Κι η Χρυσάνθη, 
το κοριτσάκι της άλλης θείας, της Μελπομένης, που το είχαν 
πάρει μαζί τους κάποιοι Κύπριοι, μέλη ενός περιοδεύοντος θι-
άσου. 

Είχαν κατέβει στο Ξερό-Καραβοστάσι κι από τη Μόρφου πή-
ραν το τρένο κι όταν έφτασαν στο Αργάκι, τους μοίρασαν, παι-
διά, γυναίκες και γέρους στα σπίτια του χωριού. Ερχόταν ένα 
βουητό απ’ το τρένο, έκλαιγαν, φώναζαν, «βοηθήστε μας, αυτό 
το κακό που μας βρήκε να μην το δουν ποτέ τα μάτια σας». 

Η Αντιγόνη με είδε έτσι, σαν αφηρημένη θα της φάνηκα, 
και μου είπε:

― Μα τι σκέφτεστε, κυρία Αργυρού; Είσαστε από την ίδια 
πόλη; Αυτή η φωτογραφία που βλέπετε τώρα είναι το σπίτι της 
γιαγιάς. Βλέπετε αυτή την κορομηλιά στην αυλή; Τη φύτεψαν 
όταν γεννήθηκε η μητέρα.

― Είναι η πόλη μου, εδώ έζησα ως τα δεκάξι μου. Απ’ τη 
μεριά του πατέρα η καταγωγή μου είναι μικρασιάτικη. Μου 
θύμισες την πρώτη νεότητά μου σ’ έναν τόπο που ήταν κάποτε 
ολόδικός μου. Μεγάλωσα περιμένοντας πως θα επέστρεφα στη 
γενέθλια πόλη που δέχτηκε πρόσφυγα τον πατέρα μου κι όπου 
έφτιαξε πάλι τη ζωή του.

― Σας πλήγωσα χωρίς να το θέλω. Κι η μητέρα μου, όταν 
γίνεται κουβέντα για την Αμμόχωστο, στην αρχή η αφήγησή 
της είναι συναρπαστική, ο προφορικός της λόγος θαυμάσιος κι 
όλο τη ρωτάς για νέες ιστορίες. Πώς ήταν τότε, κι αν ξημερώ-
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νονταν οι νέοι στις καφετέριες καπνίζοντας στριφτά τσιγάρα. 
Ύστερα σιωπά, κι αφήνει την αφήγηση στη μέση. Πώς να σας 
το εξηγήσω, ζει σε μιαν άχρονη πραγματικότητα…

Ακούστηκε ο μουσικός ήχος του κινητού της. Μου θύμι-
ζε ένα ξένο τραγούδι, αλλά δεν μπορούσα να το προσδιορίσω. 
Διάβασε το μήνυμα κι άρχισε να χτυπάει τα πλήκτρα πολύ 
γρήγορα, χωρίς να κοιτάει το τηλέφωνο. Μου ’πε πως είναι από 
μια φίλη της και θα πάνε το απόγευμα σε μια καφετέρια να 
παίξουν μπιρίμπα. Κι ύστερα θα πήγαινε σπίτι να ετοιμαστεί 
για το αυριανό ταξίδι. 

Αποχαιρετιστήκαμε και της είπα όταν επιστρέψει να βρεθού-
με και να τα πούμε. Φεύγοντας γύρισε και μου είπε πως νιώθει 
άβολα με όλ’ αυτά που έγιναν πριν από τόσα χρόνια και δεν 
ξέρει, όταν επιστρέψει η μητέρα της στη γενέθλια πόλη, αν θα 
την ακολουθήσει. Τα ’χει χαμένα η ίδια, κι η μητέρα της ζει 
μονίμως σε μια μετέωρη θλίψη.

Περπατώντας λίγο αργότερα στον πεζόδρομο της Λήδρας 
σκεφτόμουν όσα μου ’χε πει η Αντιγόνη. Τις προάλλες μια ξα-
δέρφη μου, που ζει χρόνια στο Άμστερνταμ, πήγε να δει τους 
γονείς της σ’ ένα χωριό στη χερσόνησο της Καρπασίας. Κι η 
μάνα της της αφηγήθηκε ένα όνειρο που ήταν γρίφος γι’ αυ-
τήν. Είχαν φύγει, λέει, οι έποικοι, αλλά επέστρεφαν στο χωριό 
μόνο οι γέροι, όσοι ζούσαν ακόμη ύστερα από τόσα χρόνια, και 
μαζί τους κι η θεία από το Αϊβαλί. Νέα, χωρίς καμιά ρυτίδα, 
κρατώντας στα χέρια τον μικρό Πίνδαρο και ρωτούσε πού είναι 
ο Λιασής. 

Αριστερά, σε μια πάροδο της Λήδρας, ήταν ένα μαγαζί που 
πουλούσε ωδικά πτηνά και τα κλουβιά ήσαν όλα αραδιασμένα 
στους τοίχους. Πλάι στην είσοδο ήταν ένα κλουβί με παπαγάλο 
κι η εγγαστρίμυθη φωνή του με τρόμαξε. 

Θυμήθηκα τον Πίνδαρο όταν φεύγαμε απ’ την Αμμόχωστο. 
Τον είχα πάρει μαζί μου στ’ αυτοκίνητο μέσα στον πανικό, την 
ώρα που οι αστυνομικοί τριγυρνούσαν στους δρόμους κι απ’ τα 
μεγάφωνα φώναζαν να εκκενώσουμε την πόλη. Τον κατέβασε ο 
πατέρας μου που πίστευε ότι θα επιστρέφαμε αργότερα το από-
γευμα ή το πολύ πολύ την επομένη. Όπως έφευγε το αυτοκίνη-
το, τον κοιτούσα στην αυλή κάτω απ’ τη ροδιά κι έλεγα δεν θα 
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τον ξαναδώ, κι ας πίστευαν όλοι πως θα επιστρέφαμε. Η μετέ-
ωρη θλίψη της ιστορίας θα ’ρχόταν πολύ αργότερα, βλέποντας 
από μακριά τη γενέθλια πόλη-φάντασμα. Τ’ όνειρο της θείας 
Μαρούλλας με τη θεία απ’ το Αϊβαλί να επιστρέφει νέα, σχεδόν 
έναν αιώνα μετά, έμοιαζε σαν νόστος σε λαβύρινθο χωρίς έξοδο.

Μόλις επέστρεψα στο διαμέρισμά μου, σκεφτόμουν όλ’ αυτά 
με την Αντιγόνη στο σχολείο. Τη βόλτα στα καταστήματα στην 
οδό Λήδρας και τ’ όνειρο της θείας Μαρούλλας. Τις στιγμές όταν 
εγκαταλείπαμε την Αμμόχωστο και τον Πίνδαρο στο κλουβί 
του, στην αυλή του σπιτιού μας. Κι αυτούς που φώναζαν να 
εκκενώσουμε την πόλη, γιατί θα γίνουν βομβαρδισμοί. Και τον 
κόσμο που νόμιζε πως θα φεύγαμε για λίγες ώρες. 

Βγήκα στο μπαλκόνι, τα λουλούδια στις γλάστρες μού φαί-
νονταν σαν ψεύτικα και το πράσινο χρώμα τους ξεθωριασμένο. 
Τριγύρω οι καινούργιες πολυκατοικίες και στο βάθος δεξιά το 
βουνό σαν σε κορνίζα. Στον δρόμο μια γυναίκα με το σκυλάκι 
της με τρόμαξε. Δεν ξέρω τι μ’ έπιασε κι ένιωσα μια τέτοια στε-
ναχώρια, ένα βάρος στο στήθος.

Τόσα χρόνια έχουν περάσει και να τα βλέπω μπροστά μου 
σαν να συμβαίνουν τώρα. Ήταν 14 Αυγούστου κι η ζέστη αφό-
ρητη. Πήρα το κλουβί με τον Πίνδαρο, ένα κατάμαυρο πουλί 
που το ’χα μεγαλώσει τόσα χρόνια στην Αμμόχωστο, και το 
’βαλα στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου με την τροφή του, 
σπόρους και μαρούλι, για να ’χει κάτι φρέσκο να τρώει, και 
νερό. Ακόμη και μικρές μπάλες και κλαδάκια για να παίζει. 
Είχε και το δαχτυλίδι στ’ αριστερό του πόδι και χαραγμένο τ’ 
όνομά του πάνω: ΠΙΝΔΑΡΟΣ. Όταν μου τον έφεραν, στο δη-
μοτικό πήγαινα, μόλις και γέμιζε τη φούχτα του ενός χεριού 
μου, τόσο δα πραγματάκι, και τώρα είχε μεγαλώσει. Πετούσε 
τριγύρω, καθόταν στον ώμο μου κάθε πρωί και μόλις φτάναμε 
στο σχολείο, στην Α΄ Αστική Κάτω Βαρωσίων πρώτα κι ύστερα 
στο Γυμνάσιο Θηλέων Αμμοχώστου, πετούσε κι επέστρεφε στο 
σπίτι μας.

Τ’ αυτοκίνητα σχημάτιζαν ατέλειωτες ουρές, άδειαζε μια 
ολόκληρη πόλη. Ο πατέρας μου, που γιορτάζαμε κάθε Φεβρου-
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άριο στου Αγίου Χαραλάμπου την ονομαστική του, ήρθε και 
κατέβασε το κλουβί.

― Θα πάρουμε και την κυρία Σωτηρούλα, τη γειτόνισσα, με 
τα δυο παιδιά της. Λείπει ο άντρας της και πώς θα φύγει. Το 
βράδυ θα ’ρθουμε πίσω.

― Αν είναι έτσι, να μείνω με τον Πίνδαρο και να σας περι-
μένω. Μου φαίνεται πως δεν θα επιστρέψουμε.

Χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν η Αντιγόνη. Είχαν τελειώσει 
με την μπιρίμπα στην καφετέρια και μόλις έφτασε σπίτι για 
να ετοιμάσει τη βαλίτσα για το ταξίδι. Η μητέρα της βρήκε 
και μιαν άλλη φωτογραφία της γιαγιάς, όταν οι Άγγλοι είχαν 
εκκενώσει την πόλη στον μεγάλο πόλεμο απ’ τον φόβο των 
βομβαρδισμών κι ο περισσότερος κόσμος είχε καταφύγει στα 
χωριά. Μου ’λεγε πως ήταν κι άλλοι στη φωτογραφία, ένα παι-
δάκι ντυμένο στα ναυτικά που το κρατούσε απ’ το χέρι μια νέα 
γυναίκα με ωραίο καπέλο με φτερό. Και πως η γιαγιά της είχε 
έρθει απ’ την Καισάρεια κι είχε μιαν αδερφή δασκάλα που τη 
έλεγαν Σαπφώ, μα δεν ήξεραν πώς χάθηκε. Στο τέλος μού ’πε:

― Κυρία, δεν ξέρω πώς όλα αυτά κι η κουβέντα μας το πρωί 
μ’ έκαναν να θέλω να δω αυτούς τους τόπους, τον κόσμο της 
Κύπρου. Και να ζήσω στην πόλη μας.

Έβαλα τ’ ακουστικό στη θέση του. Αυτό το κορίτσι μιας 
άλλης εποχής πώς επιστρέφει στους δικούς μου τόπους των 
παιδικών κι εφηβικών μου χρόνων. Είναι σωστό, σκεφτόμουν, 
ή θα ’ρθει η διάψευση κι αυτή η πόλη θα στοιχειώσει μέσα της, 
απρόσιτη, και μόνο στ’ όνειρο και στις αφηγήσεις της μητέρας 
της θα υπάρχει;

Τότε στην Αμμόχωστο στοιβαχτήκαμε ο ένας πάνω στον άλ-
λον. Οχτώ άνθρωποι με την ψυχή στο στόμα. Ήταν κι η θεία 
μου, η Βασιλική η Σμυρνιά, με τον άντρα της στ’ αυτοκίνητο. Ο 
στρατός είχε φύγει κι οι άλλοι τριγυρνούσαν με τους τηλεβόες 
κι επαναλάμβαναν τη διαταγή να φύγουμε το γρηγορότερο και 
ν’ αδειάσουμε την πόλη. Εγώ έκλαιγα, κοιτούσα τον Πίνδαρο 
στο κλουβί του, στην αυλή, και φώναζα του πατέρα μου:

― Θέλω τον Πίνδαρο. Δεν φεύγω, θα πεθάνει απ’ την πείνα, 
θα τον σκοτώσουν.
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― Μα δεν γίνεται. Έχουν προτεραιότητα οι άνθρωποι.
― Να πάρω το καινούργιο μου παλτό, να μην τους το αφή-

σω.
― Μα θα ’ρθουμε τ’ απόγευμα, το πολύ αύριο το πρωί.
Κι η μάνα μου η Ανδριανή, που μας άκουγε, πήρε μερικές 

κουβέρτες και τις έκρυψε στ’ αυτοκίνητο για καλό και για κακό.

Θυμήθηκα την ατέλειωτη αυτοκινητοπομπή που, πολύ 
αργά, φεύγοντας από την πόλη, κατευθυνόταν προς την Ορ-
μήδεια, στις αγγλικές Βάσεις, και τον θόρυβο που έκαναν τα 
αεροπλάνα. Ήμασταν τρομοκρατημένοι, αλλά σκεφτόμουν συ-
νεχώς ότι θυσιάσαμε τον Πίνδαρο για να σωθούμε. Καθ’ οδόν 
συναντούσαμε τα στρατιωτικά αυτοκίνητα που εγκατέλειπαν 
την πόλη. Σ’ ένα απ’ αυτά ήταν κι ο γιος της θείας Βασιλικής, 
τον ρωτήσαμε αν είδε τον Γιαννάκη του θείου μας του Σάββα 
και πού βρίσκεται.

― Όχι. Είναι ένας χαμός κι ούτε ξέρεις πού μας πηγαίνουν.
― Είσαι καλά; τον ρώτησε ο πατέρας.
Κόρναραν οι άλλοι πίσω μας να κάνουμε τόπο και φώναζαν 

να προχωρήσουμε. Από μακριά ακούγονταν εκρήξεις. Βομβάρ-
διζαν την Αμμόχωστο. Κι ένιωθα τέτοια λύπη και φοβόμουν 
πως θα σκότωναν τον Πίνδαρο, κι οι μεγάλοι με παρηγορούσαν 
κι όλο μου έλεγαν ότι θα του ανοίξουν το κλουβί να φύγει και 
πως θα ’ρθει να με βρει.

Έξω απ’ την Ορμήδεια χάλαγε ο κόσμος. Αυτοκίνητα, τρα-
κτέρ κι άνθρωποι που προσπαθούσαν να τακτοποιηθούν κάπου 
πρόχειρα. Σταματήσαμε πλάι σε μια χαρουπιά κι ο πατέρας 
μάς είπε να κατέβουμε εδώ, ν’ απλώσουμε μια κουβέρτα, και 
βλέπουμε και κάνουμε. Τριγύρω κάτω απ’ όλα τα δέντρα, κυ-
ρίως ελιές και χαρουπιές, είχαν βολευτεί πρόχειρα οικογένειες. 
Οι κάτοικοι μιας ολόκληρης πόλης που περίμεναν την ώρα της 
επιστροφής. Απόγευμα πια, περιμέναμε πως θα φεύγαμε, αλλά 
εγώ δεν το πίστευα. Η κάθε οικογένεια είχε το δέντρο της. Οι δι-
κοί μου έλεγαν πως περιμέναμε να τελειώσουν οι βομβαρδισμοί 
και θα πηγαίναμε πίσω. Προς το βράδυ βλέπαμε τις φωτιές κι 
ακούγαμε τις εκρήξεις, κι εγώ να κλαίω ασταμάτητα.

― Είδατε που σας έλεγα ότι δεν θα επιστρέψουμε; Κι έμεινε 
ο Πίνδαρος, τους φώναζα.
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Κοιτούσα στο κλουβί το καναρίνι που μου ’χε κάνει δώρο η 
Αντιγόνη στα γενέθλιά μου. Τόσος καιρός έχει περάσει από τότε 
κι είναι στιγμές που μου φαίνονται όλ’ αυτά σαν ψέμα. Κι αυτό 
το κορίτσι με γυρνάει στους ίδιους τόπους των παιδικών κι 
εφηβικών μου χρόνων. Θυμάμαι τότε που της είχα αφηγηθεί, 
για πρώτη φορά, την ιστορία με τον Πίνδαρο και δεν με πίστευε 
στην αρχή. Πως όλα είναι στη φαντασία μου και πώς είναι δυ-
νατόν ένα πουλί, κι ας ήταν ακόμη και κοράκι, να κάνει όλη 
αυτήν τη διαδρομή τόσα χρόνια.

― Μα είναι ποτέ δυνατόν, μου ’λεγε, να ’ρχεται μαζί σας 
στο σχολείο, να φεύγει και να επιστρέφει όταν σχολούσατε; Πώς 
θέλετε να το πιστέψω; Κι άνθρωπος να ’ταν, θα βαριόταν αυτό 
το πηγαινέλα.

― Τι άλλο να σου πω. Ο Πίνδαρος στην Αμμόχωστο ήταν 
για μένα, δεν ξέρω πόσα χρόνια, η πιο καθοριστική παρουσία 
στη ζωή μου. Ακόμη και το χαρτζιλίκι μου το έβρισκα στο 
κλουβί του…

Και προτού συμπληρώσω τι ’θελα να πω, μου ’πε μ’ έκπληξη:
― Ελάτε τώρα, κυρία. Θα τρελαθούμε, σαν παιδί κάνετε. 

Μου θυμίζετε παραμύθια με μαγικά πουλιά. Είναι ποτέ δυνα-
τόν να ’χει γίνει κάτι τέτοιο; Μήπως είχατε ερωτευτεί; Μη με 
παρεξηγήσετε που το ρωτάω.

Έτσι πάντα αρχίζαμε μια κουβέντα και με γυρνούσε πίσω 
στον δικό μου χρόνο, στη δική μου πόλη, σε μιαν άλλη εποχή, 
όπου όλα είχαν το δικό τους άρωμα κι ας ήταν μια ψευδαίσθη-
ση πως τα ξαναζούσα.

Δεν ξέρω τι μ’ έκανε να πιστεύω στη μνήμη αυτή που ανά-
σταινε μπροστά μου την ερειπωμένη πόλη, σαν να ’βγαινε από 
’να τούνελ. Και παραμέριζαν τα σωριασμένα σπίτια, τ’ αγριό-
χορτα με τα φίδια κι η μισογκρεμισμένη πολυκατοικία. Και 
ξαφνικά βρισκόμουν στην οδό Δημοκρατίας στο «Εντελβάις», 
την καφετέρια. Στον ίδιο δρόμο ήταν και το υπόγειο ζαχα-
ροπλαστείο «Κυψέλη» και το τυροπιτάδικο «Βιέννα». Σαν ν’ 
ακούω τώρα τη ροκ μουσική, το «νέο κύμα» με την Καίτη 
Χωματά και τον Ιωάννη να κάθεται στο πλάι μου. Και τ’ άλλα 
ζευγαράκια μ’ ενωμένα τα χέρια τους. Κι η θάλασσα που την 
αγναντεύαμε ανυποψίαστοι. 
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Η καφετέρια ήταν απέναντι απ’ τον Δημόσιο Κήπο και πίσω 
το Α΄ Γυμνάσιο. Θυμάμαι που, μικρή, μ’ έπαιρνε ο πατέρας μου 
στη Δημοτική Αγορά κάθε Σάββατο. Και μου εξηγούσε πώς να 
διαλέγω φρούτα, ντομάτες κι άλλα λαχανικά, όπως τον είχε 
μάθει ο παππούς μου απ’ τη Σμύρνη.

Η Αντιγόνη επέμενε και περίπαιζε με τον Πίνδαρο. Μου 
’λεγε πως ήμουν ακόμη επηρεασμένη απ’ τα παραμύθια του 
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, που μου διάβαζε η γιαγιά μου η Πα-
ρασκευή: Η πριγκίπισσα και το μπιζέλι, Το ασχημόπαπο και Το 
μολυβένιο στρατιωτάκι, της άρεσαν κι αυτής πολύ, καθώς και 
Το αηδόνι. Με κοιτούσε χαμογελώντας, δεν άντεξε άλλο και 
μου πέταξε μια κουβέντα που με ταρακούνησε.

― Σας γέμιζε και τον κουμπαρά, μου λέτε, κι είχε γίνει το 
πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής σας. Γιατί τον εγκαταλείψατε; 
Θα μπορούσατε να ζήσετε ξανά σ’ αυτή την πόλη χωρίς τον 
Πίνδαρο;

Δεν ήξερα τι να της πω. Μ’ έπιασε ένας φόβος και τέτοια 
αναστάτωση που λίγο έλειψε να βάλω τις φωνές, αλλά συ-
γκρατήθηκα, έκανα ένα βήμα προς τα πίσω και κάθισα στην 
πολυθρόνα.

― Μα τι πάθατε; Έχετε ιδρώσει και το πρόσωπό σας είναι 
χλωμό. Είστε καλά;

― Δεν ξέρεις πόσο με αναστάτωσες, τι αναμνήσεις μού ξύ-
πνησες και πόσο πληγώθηκα. Αυτό το πουλί μάζευε στο κλουβί 
του ό,τι του γυάλιζε, γρόσια και σελίνια. Και μόνο εμένα άφηνε 
να τα πάρω. Με ρωτάς γιατί το εγκατέλειψα. Μα δεν είναι αυτή 
η αλήθεια. Άσε που αν δεν το σκότωσαν, θα πέθανε στο κλουβί 
του ώσπου να εποικιστεί το Βαρώσι.

― Μα δεν ήθελα να σας στενοχωρήσω. Είστε δικός μου άν-
θρωπος και σας έχω αδυναμία. Και με τη μητέρα μου συμβαίνει 
το ίδιο. Τη ρωτάω αν θα πήγαινε πίσω όταν θα ’χτιζαν πάλι την 
Αμμόχωστο, και με κοιτάει μ’ ένα βλέμμα θλιμμένο. Και μου 
λέει πως δεν μπορώ να την καταλάβω, γιατί είμαι νέα και πως 
έχω ένα μέλλον ολόκληρο μπροστά μου.

― Μα έτσι είναι. Ξέρεις τι θα πει να ζεις το παρόν ως παρελ-
θόν; Μια ολόκληρη πόλη σαν σε όνειρο χωρίς τους ανθρώπους 
της, τους δρόμους και τα σπίτια της, τον κινηματογράφο «Ερέ-
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χθειον» με τις ελληνικές ταινίες, όπου με πήγαινε η γιαγιά μου 
η Σαπφώ, που όλοι τη φώναζαν δασκάλα.

Κι εγώ δεν καταλάβαινα γιατί ξεκαρδίζονταν στα γέλια οι 
μεγάλοι, κι έτρωγα πασατέμπο και ρωτούσα τη γιαγιά πότε 
θα τελειώσει το έργο να φύγουμε. Μα αυτή μου έλεγε, «ακό-
μη λίγο», και μ’ έπαιρνε ο ύπνος. Όταν με ξυπνούσε, είχε 
αδειάσει το σινεμά. Κι εγώ έβαζα τα κλάματα, δεν ήθελα να 
φύγω και γκρίνιαζα που δεν μ’ άφησε να κοιμηθώ ακόμη 
λίγο. Μ’ έπαιρνε απ’ το χέρι κι ώσπου να πάμε σπίτι, νόμιζα 
πως ο χρόνος δεν τέλειωνε, και πόσο μακριά μέναμε, μια 
στάλα τόπος. 

Χωρίς μνήμη είναι όλα τίποτα. Χάνονται. Μια άλλη πόλη 
διαδέχεται αυτή την πόλη.

Το βράδυ θα ’ρχόταν η Αντιγόνη. Είχε επιστρέψει κατενθου-
σιασμένη απ’ τη Λουμπλιάνα και μου ’λεγε στο τηλέφωνο πόσο 
όμορφη πόλη είναι, με τα χιόνια, τις πλατείες και το ποτάμι 
που τη διασχίζει. Κι οι άνθρωποι που την υποδέχτηκαν, τόσο 
πρόσχαροι, και το σχολείο της φίλης της πόσο διαφορετικό απ’ 
το δικό της. 

Θυμήθηκα την παιδική μου φίλη, τη Ρούλα, στη Γιορτή 
των Ανθέων. Μαζί πάνω στο άρμα, στο στάδιο της Αμμοχώ-
στου, στολισμένες με τριαντάφυλλα κι άσπρους χιτώνες. Και 
περνούσαν τ’ άρματα, φορτωμένα λουλούδια, μπροστά απ’ τις 
κερκίδες. Και στη Γιορτή του Πορτοκαλιού, η πόλη με τις με-
ταλλικές γοργόνες όλο πορτοκάλια, δεξιά κι αριστερά σ’ όλους 
τους δρόμους. Με τα τεράστια καλάθια γεμάτα πορτοκάλια, κι 
όποιος ήθελε έπαιρνε κι έτρωγε, ακόμη και τ’ άρματα μ’ αυτά 
ήσαν στολισμένα. 

Είχα δει τις προάλλες ένα ντοκιμαντέρ ξένου καναλιού και 
δεν πίστευα σ’ ό,τι έβλεπα. Είχαν κόψει όλα τα δέντρα από 
τους πορτοκαλεώνες κι όπως έλεγε ο παρουσιαστής, τα είχαν 
στείλει για ξυλεία στην Τουρκία. Κι οι μεταλλικές γοργόνες, ξε-
θωριασμένοι σκελετοί, δεν θύμιζαν σε τίποτα τις μέρες εκείνες. 
Κι η Θυμούλα, ο Ασημάκης, τ’ άλλα παιδιά, κι ο παιδικός μου 
έρωτας, το πιο ευγενικό αγόρι που ένιωθα ασφάλεια κοντά του, 
όταν παίζαμε στο περιβόλι. 
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Είχε μια λιμνούλα γεμάτη χήνες και πάπιες, πηγαίναμε και 
τις βλέπαμε. Ήταν κι ο Στελάκης κι άλλα παιδιά. Φτιάχναμε 
χάρτινες βάρκες κι όταν τις ρίχναμε στο νερό με τα ονόματά 
τους, Ευέλθων η δική μου κι εγώ πρόφερα Ελέγκω, φεύγαν’ 
οι πάπιες τρομαγμένες. Ύστερα παίζαμε μπίλιες, τα μεγάλα 
αγόρια έλεγαν παράξενες λέξεις, που δεν τις καταλάβαινα, και 
γελούσαν.

Τι να κάνω μέχρι να βραδιάσει, περιμένοντας την Αντιγόνη. 
Πήρα την εφημερίδα, στην πρώτη σελίδα οι τίτλοι, με μεγάλα 
γράμματα, έγραφαν για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου στην 
περιοχή Λεβιάθαν και τη μεγάλη ευκαιρία για το νησί. Και πιο 
κάτω για βουλευτές συνταξιούχους με πριγκιπικές απολαβές. 
Σαν να διάβαζα παραμύθια για μεγάλους, κι είπα να πάω στην 
έκθεση φυτογραφίας για τα πενηντάχρονα. Μου ’χε πει μια 
φίλη πως ήταν η τελευταία μέρα, και μετά θα την έστελναν 
στις Βρυξέλλες.

Η έκθεση είχε στηθεί στο πολιτιστικό κέντρο ενός προαστί-
ου. Παλιά ήταν η αγορά, ένα πέτρινο κτίριο, απ’ τα λίγα που 
σώθηκαν μες στη μανία του κέρδους. Στο μέσο της αίθουσας, 
σ’ επαναλαμβανόμενα σταυρόσχημα ειδώλια, παρουσιαζόταν η 
ιστορία απ’ τα νεολιθικά χρόνια ώς τα χρόνια της αγγλικής κα-
τοχής. Και στους τοίχους τριγύρω όλη η ιστορία των τελευταί-
ων χρόνων. Μου ’καναν εντύπωση οι φωτογραφίες των παιδιών 
στα σχολεία του Ριζοκαρπάσου και τα πρόσωπα των εγκλωβι-
σμένων. Χαραγμένα πρόσωπα προχωρημένης ηλικίας, σαν να σε 
κάρφωναν με το βλέμμα τους, κι ένιωθα ένοχη, δεν ξέρω γιατί. 
Σαν να ’χα φταίξει σε κάτι και δεν το γνώριζα. 

Κάτω απ’ τα πορτρέτα έγραφε τα ονόματά τους. Είχαν τέ-
τοια θλίψη, την έβλεπες στα μάτια, στον τρόπο που νόμιζες ότι 
σε κοιτούσαν, ιδίως οι γυναίκες. Ήταν κι οι θείοι μου απ’ την 
Αγία Τριάδα, οι γονείς του Γιαννάκη που είναι άφαντος ακόμη. 
Σαν μεγαλύτερoς πήγαινε μαζί μας στο σινεμά και μας πρόσεχε. 
Τον θυμάμαι μικρή με το φοβερό χιούμορ του, καλοσυνάτο. 
Με μαύρα μάτια, μαύρα μαλλιά με χωρίστρα στ’ αριστερά και 
κάτασπρη επιδερμίδα. Φοιτητής της Νομικής, είχε έρθει για δια-
κοπές εκείνο το καλοκαίρι και με την εισβολή της Τουρκίας στο 
νησί τον είδαν για τελευταία φορά στον Παχύαμμο κοντά στον 
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Άγιο Επίκτητο. Ήταν σε μια Μονάδα πεζικού κι οι περισσότεροι 
φαντάροι, που δεν σκοτώθηκαν, έφυγαν προς τη Λευκωσία. Κι 
αυτός με άλλους πέντε πορεύτηκαν πεζοί προς τ’ ανατολικά 
της οροσειράς που καιγόταν απ’ τους βομβαρδισμούς, για να 
φτάσουν στον Δαυλό κι αποκεί στην Καρπασία. Η γιαγιά μου η 
Μικρασιάτισσα τού ’χε μεγάλη αδυναμία.

Επικρατούσε σιωπή στην αίθουσα και προς στιγμήν τρόμα-
ξα. Ήμουν ολομόναχη και προσπαθούσα ν’ αποδιώξω όλ’ αυτά 
που ’νιωθα να με πνίγουν. Φοβόμουν για τον εαυτό μου και 
τους άλλους, και δεν ήθελα, αν τυχόν ερχόταν κάποιος, να μ’ 
έβλεπε σ’ αυτά τα χάλια. Έριξα μια τελευταία ματιά στα πρωτο-
σέλιδα των εφημερίδων. Πενήντα χρόνια όλο σκοτωμοί, εκείνος 
ο νέος που ανέβαινε σ’ έναν ιστό με το τσιγάρο στο στόμα, οι 
άλλοι να τον πυροβολούν, κι αυτός ν’ ανεβαίνει κι ύστερα να 
πέφτει.

Προχώρησα στην άλλη αίθουσα. Τα καθίσματα άδεια, κανείς 
δεν ήταν εκεί, κι ακουγόταν η μουσική υπόκρουση. Η ερημιά 
μιας ολόκληρης πόλης, όπου όλα έχουν αλλάξει, σαν να μην 
υπήρξε ποτέ. Ούτε ο Πίνδαρος κι οι άνθρωποί της στην οδό Δη-
μοκρατίας, ούτε κι η Χριστοδούλα με τον καρκίνο, που έφυγε 
πεζή απ’ την πόλη και πέθανε μόνη κάτω από ’να δέντρο. Τόσα 
χρόνια έχουν περάσει από τότε κι αυτή η αίσθηση πως κάποια 
μέρα θα ζήσω πάλι σ’ αυτή την πόλη και πως η Αντιγόνη, 
ύστερα απ’ τις σπουδές της, θα έρθει μαζί μας, με αναστατώνει.

Κάθισα στην πρώτη σειρά και παρακολουθούσα τη βιντεοε-
γκατάσταση. Ούτε που θυμάμαι πόση ώρα κοιτούσα την οθόνη 
κι άκουγα τη μουσική. Μια πόλη αγνώριστη σαν φάντασμα στο 
συρματόπλεγμα, ατέλειωτες φωτογραφίες μιας ολοκληρωτικής 
καταστροφής. Κι εγώ να προσπαθώ να διαβάσω μια γλώσσα 
ξένη, χωρίς μνήμη, πάνω σ’ ερείπια που τα ’βλεπα και δεν τα 
πίστευα. Είχαν γίνει όλα μια πληγή ασήκωτη κι ας ήταν για 
τους περισσότερους πια όχι οικεία κακά. Τα σπίτια κι οι δρόμοι, 
που δύσκολα ξεχώριζαν, ήσαν μετέωρα σ’ ένα κενό. Κι οι φω-
τογραφίες, όπως διαδέχονταν η μια την άλλη, σε μιαν άχρονη 
πραγματικότητα με τη συνεχή επαναφορά τους, μου δημιουρ-
γούσαν την αίσθηση ενός σκηνικού αρχαίας τραγωδίας χωρίς 
τους ανθρώπους.
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Στον δρόμο όταν έφευγα, δεν μπορούσα να ησυχάσω. Είχε 
σπάσει ακόμη μια χορδή μέσα μου. Δεν ήξερα πια τι θα ’κανα, 
αν η πόλη, έτσι όπως έγινε, επιστρεφόταν στους κατοίκους της. 
Κι η μάνα κι ο πατέρας μου είχαν πια πεθάνει. Κι ο Τεύκρος 
παντρεύτηκε, σε λίγο θα ’χει εγγόνια. Μα πάλι όπως τα σκεφτό-
μουν, η μνήμη μέσα μου κέρδιζε πιο πολύ αυτή την πόλη με 
τη Γιορτή των Ανθέων, τη λίμνη με τα παιδάκια και τις βάρκες, 
τον πύργο του Οθέλλου όπου μας πήγαινε η γιαγιά Σαπφώ. 
Τώρα θυμήθηκα και το μπαούλο της με το βιβλίο που ’χε φέρει 
μαζί της απ’ τη Σμύρνη. Απλούν Αλφαβητάριον διά τα παιδιά, 
με όμορφες εικόνες, του 1841. Της το ’χε χαρίσει μια θεία της 
και μ’ αυτό μου ’μαθε τα γράμματα και τις συλλαβές.

Το βράδυ θα μιλήσω στην Αντιγόνη και θα της πω να ’ρθει 
κι αυτή μαζί μας. Η μνήμη θα επιζήσει κι αυτή η πόλη, με τη 
δική της μουσική, θα με ακολουθεί. Τον Πίνδαρο δεν θα τον 
βρω, μπορεί όμως το αλφαβητάρι της γιαγιάς, και θα το χαρίσω 
στην Αντιγόνη. Όπως έγραφε κι η καλλιτέχνις για το έργο της, 
αυτή η «“βουβή”, ρετρό, ψηφιακή καρτ-ποστάλ απ’ τον παρά-
δεισο» έρχεται στα όνειρά μου.

 

Nesides 10l.indd   26Nesides 10l.indd   26 11/7/2013   11:06:12 μμ11/7/2013   11:06:12 μμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



27

Νησίδες 10 | Π Ε Ζ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Λου ί  Καλαφέρτ

Η αληθινή ευφυΐα 
είναι αυτή που αμφιβάλλει 

Μετάφραση-επιμέλεια: Δημήτρης  Κόκκ ι νο ς

Τα αποφθέγματα και οι αφορι-
σμοί που ακολουθούν προέρ-

χονται από μια απόπειρα συγκρι-
τικής μελέτης του έργου του Λ. 
Καλαφέρτ, κατά την περίοδο που 
ασχολούμουν με τη μετάφραση 
του μυθιστορήματός του Έχουμε 
Πόλεμο (Βλ. Νησίδες, τ. 1). Επίσης 
περιλαμβάνει αποσπάσματα από τα 
περίφημα ημερολόγια που έγραφε 
καθ’όλη τη διάρκεια του συγγραφι-
κού του βίου καθώς και από τις 
λιγοστές συνεντεύξεις που παρα-
χώρησε στα 66 χρόνια που έζησε. 
Μια ανθολόγηση από το έργο του 
Λ. Καλαφέρτ μπορεί να βρει ο ανα-

γνώστης και στο Calaferte Louis: Choses dites. Entretiens et 
choix de texts, Cherche Midi, Paris, 1997. Στην παρουσίαση 
των αφορισμών του συγγραφέα επιλέξαμε να μην ακολουθή-
σουμε την πάγια τακτική των ανθολόγων, αυτή της κατάταξης 
σε θεματικές ενότητες, επιδιώκοντας να αποδώσουμε σε κάθε 
στοχασμό τη στοχαστική του αυτοτέλεια. Ωστόσο ο αναγνώστης 
μπορεί να αναγνωρίσει μέσα από το σύνολο των αφορισμών 
κάποια θέματα-κλειδιά που επανέρχονται, τα οποία δεν έπαψαν 
ποτέ να απασχολούν τη ζωή και το έργο του Καλαφέρτ όπως: 
ο θεός, ο έρωτας, η τέχνη, το χρήμα, η ομορφιά, η ελευθερία… 
Η ανθολόγηση μας κλείνει με δυο ποιήματα του συγγραφέα.
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Ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα θα είναι ασφαλώς χρή-
σιμο στον αναγνώστη. 

 Ο L. Calaferte γεννήθηκε στο Τορίνο από ιταλούς γονείς 
αλλά λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών βρέθηκε παι-
δί ακόμα στη Γαλλία. Από νωρίς αναγκάστηκε να δουλέψει 
σκληρά για να επιβιώσει. Πολύ νέος αποφάσισε ότι θέλει να γί-
νει συγγραφέας. Πρωτοεμφανίστηκε στα γαλλικά γράμματα το 
1952 με ένα βιβλίο που έκανε αίσθηση το Ρέκβιεμ των αθώων. 
Παρόλη την επιτυχία που είχε το έργο του επέλεξε να εγκατα-
λείψει το Παρίσι και τα λογοτεχνικά σαλόνια προκειμένου να 
ζήσει μια ασκητική ζωή αφοσιωμένος στην τέχνη του κάπου 
στα περίχωρα της Lyon. Πολυγραφότατος, άφησε πίσω του ένα 
τεράστιο έργο που καλύπτει ένα μεγάλο μέρος του φάσματος 
του γραπτού λόγου: δοκίμια, θεατρικά έργα, μυθιστορήματα, 
ημερολόγια, ποίηση. Παρά το γεγονός ότι το έργο του λογοκρί-
θηκε (με την απαγόρευση της κυκλοφορίας του μυθιστορήμα-
τος του Septentrion για τριάντα χρόνια) και προκάλεσε συχνά 
έντονες αντιδράσεις, λόγω του ανατρεπτικού και ρηξικέλευθου 
πνεύματος του, ο L. Calaferte κατάφερε να κερδίσει εν ζωή 
την καταξίωση, καταρχήν από το ίδιο το αναγνωστικό κοινό 
―ιδιαίτερα τους νέους― και εν συνεχεία από τους επίσημους 
φορείς που σχετίζονται με τη λογοτεχνία στην Γαλλία, από 
όπου έλαβε κατά την τελευταία δεκαετία της ζωής του πολύ 
σημαντικές, για τα γαλλικά γράμματα, διακρίσεις: το 1983 το 
Prix de l’Académie Française για ένα του μυθιστόρημα, το 
1984 το Grand Prix de la Ville de Paris για το σύνολο του 
δραματικού του έργου, και το 1992 το Grand Prix Νational 
des Lettres για το σύνολο του έργου του. 
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Αφορισμοί και αποφθέγματα

Εξόρισε την ανάγνωση όταν καταντά μιαν ακόμη οκνηρή κα-
ταφυγή.

Δουλεύω μονάχα με βάση τις παρορμήσεις.

Είμαι ένας μυστικιστής της γραφής.

Είμαι αυτό που έχω γράψει. Από εκεί με ορίζω.

Να είσαι αρκετά απελπισμένος, για να δημιουργήσεις κάτι 
όμορφο.

Με αφορά ο άλλος να είναι για μένα σημείο μεταφυσικής.

Μας καθορίζουν οι αρνήσεις μας.

Τα αποκρουστικά οργανικά εσώτερα της ομορφιάς.

Η αληθινή ευφυΐα είναι αυτή που αμφιβάλλει.

Ποιος θ’ αγαπήσει την ασχήμια μου;

Να ορίσεις μέσα σου νόμο το ν’ αρνιέσαι οτιδήποτε σου χαρί-
ζεται.

Μη συμβάλετε με την αναισθησία σας σ’αυτήν την μοναξιά που 
είναι ο κόσμος. 

Αφέλεια της γυμνότητάς σου. 
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Να έχεις την ηθική δύναμη να είσαι διαφορετικός.

Πικρόχολος: γεροντικό βίτσιο.

Το καλό δεν είναι ποτέ του υποταγή.

Δεν είναι μήτε το αληθινό μήτε το ωραίο που γοητεύουν το 
πλατύ κοινό στη λογοτεχνία, αλλά το εύκολο.

Ό,τι δεν τείνει προς το αληθινό είναι ασήμαντο.

Αγαπάμε τα παιδιά γιατί δεν τα φοβόμαστε.

Κατάλαβε αυτό που δεν μπορώ να πω.

Η τέχνη είναι ανάφλεξη.

Αν η ποίηση δεν σε γυρεύει, δεν θα την βρεις ποτέ.

Ο κρότος της πτώσης για μια στιγμή μονάχα θα μας αποσπάσει 
από τη συνήθεια της δουλειάς μας.

Μεγαλοαστοί. Δεν έχουν μήτε καρδιά μήτε ψυχή. Μονάχα συμ-
φέροντα.

Κάτι μέσα μου βρίσκεται, χωρίς αναπαμό, σε αναζήτηση της 
παιδικής μου ηλικίας.

Στην τέχνη τόλμα αυτό που η λογική σε αποτρέπει.

Είτε ο αιώνας που θα’ρθει θα είναι αυτός της άρνησης είτε δεν 
θα’ναι παρά ένα καρκίνωμα.

Η δύναμη για καταστροφή είναι λιγότερο δύναμη και περισσό-
τερο ηδονή.

Να μην συγχέουμε ελευθερία και αταξία
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Το πνεύμα οφείλει να αναζητά τον εαυτό του μέσα στην ελευ-
θερία του.

Υπήρξα ο θεατής-καθρέπτης σου.

Η τέχνη είναι το αληθινό που δεν ανήκει στο πραγματικό.

Μάθε να ανυπακούεις.

Ιδιοφυΐα είναι και το να μην ανήκεις σε μια εποχή.

Να διδάσκεται η απάρνηση της ιδιοκτησίας.

Όπως κι η θρησκεία, η τέχνη είναι ένας αγώνας που δεν θέλει 
ήρωες.

Εκείνη η σοφία που δεν μπορεί να γίνει κτήμα των άλλων. 

Στην τέχνη το ψεύτικο καθησυχάζει.

Μήπως η φιλοσοφία δεν είναι η απελπισμένη επιστήμη εκείνων 
που έχουν χάσει ή που δεν έχουν βρει τον Θεό;

Σε σχέση με τους άλλους δεν είμαστε παρά μονάχα αβεβαιότη-
τες.

Το να γοητεύεις δεν σημαίνει πάντα λίγο πολύ να εξαπατάς;

Θυμάμαι πολύ καλά τις κίτρινες μυρουδιές.

Μισανοίγω τα πόδια σου και κοιτάζω με βλέμμα σταθερό αυτήν 
την ακόρεστη χαρακιά-στόμα του κόσμου.

Το να πεθαίνει κανείς είναι μια αναγκαιότητα αποδεκτή. Αυτό 
που είναι απαράδεκτο είναι το να ζει κανείς σαν νεκρός.

Να ’σαι ωραίος στο θάνατο.
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Δίχως την εγκράτεια της συμπόνιας σε κάθε μας κρίση, απογι-
νόμαστε θύτες.

Να δέχεσαι τον Θεό σαν ένα πλημμύρισμα φωτός.

Μια λειτουργία της τέχνης είναι να αναταράζει.

Η ποίηση μπορεί, οφείλει να εκφράζει τα πάντα. Είναι ό,τι δι-
ατηρείται από μια πανανθρώπινη λαλιά.

Όταν θέλει να με δοκιμάσει, ο Σατανάς με κάνει ν’ ακούω τη 
μνήμη μου.

Η τέχνη μπορεί να συνοψιστεί σ’ αυτό: να αποκρυσταλλώσει 
την συνείδηση της συνείδησης. 

Δεν μπορώ να μην με αναγνωρίσω σε κάθε ζητιάνο που συνα-
ντώ.

Αποκαλώ κόσμο αυτό που δεν μου μοιάζει.

Το να αγαπάς είναι ένας δρόμος.

Προσευχόμενοι μεταβάλλουμε τον κόσμο.

Ένας κόσμος που δεν έχει πια σεβασμό στη φτώχεια είναι αγκι-
στρωμένος στη δυστυχία.

Αφήστε μου τον πόνο μου που μου ανήκει.

Πάει καιρός που ανέλαβα την ευθύνη για κάθε λάθος.

Το ζήτημα δεν είναι να κάνεις επιτυχίες. Το ζήτημα είναι να 
δημιουργείς έργα.

Δεν έχουν πίστη, έχουν μονάχα συνήθειες της εκκλησίας.

Ελευθερία είναι να έχεις αυτοπροσδιοριστεί.
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Στην λογοτεχνία, όπως και στη ζωή, δεν αγαπώ παρά τα αυστη-
ρά πνεύματα.

Να εκμαιεύσεις από τον εαυτό σου το απίθανο.

Τι μαθαίνουμε; Πως η διαύγεια είναι αφαίρεση.

Η αληθινή ποίηση εμπεριέχει αθωότητα. Είναι κατά κάποιο 
τρόπο παιδική έκφραση κάποιων προνομιούχων περιοχών του 
υποσυνειδήτου, από αυτές που διασώθηκαν από την καταδίκη 
του κόσμου. Εξ’ ου και η σπανιότητά της. Ό,τι δεν προέρχεται 
από αυτά τα βάθη της περισωσμένης αγνότητας και ωστόσο με-
ταχειρίζεται την εξωτερική μορφή της ποίησης, δεν είναι παρά 
ξεστρατισμένο πεζολόγημα, λογοτεχνικό αντικείμενο μιας ενδι-
άμεσης κατηγορίας ουσιαστικά ανυπόστατης.

Τα πλήθη περισσότερο από ένα Θεό αποζητούν ένα δόγμα. 

Ένα ποίημα και το παν μου έχει αποκαλυφθεί.

Την γλώσσα εγώ είμαι που την κάνω.

Οι ιδεολογίες λίγο με αφορούν. Είμαι με το μέρος της ανθρώπι-
νης αξιοπρέπειας.

Δεν είμαι άνθρωπος της εκκλησίας. Είμαι άνθρωπος του Θεού.

Στην τέχνη η επεξήγηση είναι πλεονασμός.

Μέσα στην αναταραχή και στην κακιά την ώρα μέσα, οι λαοί 
ξαναγίνονται παιδιά και ρίχνονται στα τυφλά για να υπακού-
σουν οποιονδήποτε διατείνεται ότι θα τους βοηθήσει.

Κατέχω σημαίνει καταστρέφω.

Βλέποντας αυτή τη ματαιοδοξία, όλον αυτό τον θόρυβο γύρω 
απ’αυτό το θέμα (την καλλιτεχνική δημιουργία)... δεν ξέρω… 
ο ξυλουργός που κατασκευάζει ένα τραπέζι, δεν προκαλεί τόσο 
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θόρυβο. Φτιάχνει το τραπέζι του, στέκεται όρθιο, έβαλε τα τέσ-
σερα πόδια του. Εγώ, φτιάχνω βιβλία και, σε γενικές γραμμές, 
στέκουν όρθια, έχουν και τα τέσσερα τους πόδια. Είμαι πρόθυ-
μος για την ανωνυμία. Ας μην βάλουν το όνομά μου πάνω στα 
εξώφυλλα, στις εφημερίδες. Μου είναι αδιάφορο. Δεν με ενοχλεί 
καθόλου. Το αντίθετο μάλιστα. Θα ευχόμουν η τέχνη να είναι 
ολότελα ανώνυμη. Αυτό γινόταν κάποτε ξέρετε... τα εργαστή-
ρια... ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Εκείνη την εποχή... Είναι ο 19ος 
αιώνας που έφερε όλο αυτό. Αυτή την προσωποποίηση... Λίγο 
αργότερα την διασημότητα... Είναι τελείως διεστραμμένο αυτό. 
Να μην βάζουμε πια κανένα όνομα πάνω στα βιβλία! Θα δείτε, 
θα δημιουργηθεί ένα κενό στη λογοτεχνία! Αλίμονο! Όμως κα-
νένας πια δεν θα θέλει να γράψει. Θα μείνουμε μονάχα τρεις. 
Θα το δείτε! Δεν θέλουν να κάνουν τέχνη, θέλουν το όνομά 
τους! Θέλουν να βλέπουμε τις φάτσες τους! Αυτή είναι η αλή-
θεια. Από εκεί είναι που σαπίζουν όλα! 
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Ποιήματα
Να σε φυλάει η κοντινή σου ύπαρξη, η αγαπημένη
Η μέρα να ξαναλάμψει
Το μεγαλείο των λουλουδιών ν’ απλωθεί
Να βρει το δρόμο του το αδύναμο έντομο ανάμεσα στα εμπόδια 
του χορταριού 
και της πέτρας
Στιλβωμένη απ’ το νερό της βροχής να ομορφαίνει η πέτρα
Να ξαναζεσταθεί ό,τι κρυώνει
Να ‘ρθουν τα πουλιά αναθαρρυμένα να τσιμπολογήσουν μπρο-
στά στο σπιτικό
Το κακό να παραμείνει σφαλισμένο αυστηρά μέσα στη νύχτα 
του Κάιν 
Παντού η διαύγεια να ’ναι κυρά
Κι η αγάπη να ξέρει τ’ όνομα και την ισχύ της
Να δοθεί χρόνος στην τρυφερότητα
Οι υποχθόνιοι δαίμονες να μην σπάσουν το κέλυφός τους
Το κόκκινο πουλί να τραγουδήσει
Να μας διδάσκει ο ήλιος το νόημα της ευλογημένης ανάπαυσης
Κι ο ουρανός να ’ναι ένας χώρος από εικόνες ονείρων
Να ’ναι φιλόξενο το χέρι 
Και το σκυλί να με συνοδεύει με τα χαρμόσυνα χοροπηδητά 
του
Το σπίτι να ’ναι ήρεμο, καλόδεχτο
Να ’σαι παρούσα ως το στερνό μου αποκοίμισμα.
Προσευχή.
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Αγοράστε τρόφιμα.
Αγοράστε ρούχα.
Αγοράστε τηλεοράσεις.
Αγοράστε αυτοκίνητα.
Αγοράστε σπίτια.
Αγοράστε διακοπές.
Αγοράστε απολαύσεις.
Αγοράστε λησμονιά.
Αγοράστε μετοχές.
Αγοράστε συνειδήσεις.
Όταν τα καταφέρετε ― δοκιμάστε λοιπόν να αγοράσετε Θεό.
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Δοκίμια Λογοτεχνικής Μετάφρασης: 
δίνοντας τον λόγο στους μεταφραστές 
της ελληνικής λογοτεχνίας και ποίησης

Της Γεωργ ίας  Ζακοπούλου

Η λογοτεχνική μετάφραση είναι ένα σύνολο από αμφίδρομες 
πορείες πάνω στο οποίο χτίζεται η έννοια της παγκόσμι-

ας λογοτεχνίας και το οποίο επιδρά στην εξέλιξη των γλωσσών. 
Δημιουργεί χώρους συνάντησης των ανθρώπων και συνεύρεσης 
των πολιτισμών, με σεβασμό στην ποικιλία και τη διαφορετι-
κότητα. Τα συνοδευτικά κείμενα και οι σημειώσεις των μετα-
φραστών λογοτεχνίας πολλές φορές αποκαλύπτουν πτυχές της 
λογοτεχνικής δημιουργίας και των δημιουργών που διαφορετι-
κά δεν θα τις γνωρίζαμε. Η λογοτεχνική μετάφραση δημιουργεί 
νέες προϋποθέσεις ανάγνωσης και συγγραφής, τόσο στη γλώσσα 
πηγή όσο και στη γλώσσα στόχο. 

Μια συνάντηση ελλήνων και γάλλων μεταφραστών λογοτε-
χνίας στο Διεθνές Κέντρο Συγγραφέων και Μεταφραστών της 
Ρόδου πριν από μερικά χρόνια, αποτέλεσε την αφορμή να εξε-
ρευνήσουμε σε βάθος αυτή την ιδιαίτερη πτυχή της λογοτεχνι-
κής μετάφρασης καθώς και την ευθύνη που επωμίζονται οι με-
ταφραστές, να εμπλουτίζουν μέσω της μετάφρασης ενός λογο-
τεχνικού ή ποιητικού έργου τη γλώσσα και τον πολιτισμό της 
χώρας τους, μεταφέροντας ευαισθησίες και συγκινήσεις που η 
δική τους λογοτεχνία ίσως να μην καλλιέργησε. Επειδή για να 
μεταφράσεις ένα έργο του Καζαντζάκη ή του Ελύτη δεν αρκεί 
να γνωρίζεις καλά ελληνικά, αλλά πρέπει να γνωρίζεις τα ελ-
ληνικά του Καζαντζάκη ή του Ελύτη, να έχεις οικειοποιηθεί τη 
γλώσσα και το ύφος του, να έχεις μελετήσει σε βάθος όλο του 
το έργο, να γνωρίζεις όλη την ιστορία του, να έχεις συλλάβει 
τον τρόπο που σκέφτεται ώστε να μεταφέρεις ό,τι τον συγκινεί.
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Παιδιά Ελλήνων του εξωτερικού, μαθητές γοητευμένοι από 
την αρχαία ελληνική γραμματεία, ή απλοί λάτρεις του ελληνι-
κού τοπίου και των διακοπών στην Ελλάδα, οι μεταφραστές 
της ελληνικής λογοτεχνίας έχουν ο καθένας τη δική του ιστο-
ρία, όλοι τους όμως κάποια στιγμή ένιωσαν τη σαγήνη της ελ-
ληνικής λογοτεχνίας και ποίησης και βάλθηκαν να μεταφέρουν 
τον ελληνικό πολιτισμό στη χώρα τους, ακόμη κι όταν αυτό 
αποδεικνυόταν έργο σισύφειο. Σε μια αγορά που κατακλύζεται 
από τον ιμπεριαλισμό της αγγλικής γλώσσας, συχνά δίχως κα-
νένα χρηματικό όφελος, οι μεταφραστές της ελληνικής λογοτε-
χνίας επιμένουν πεισματικά ώσπου να ακουστούν οι αγαπημέ-
νοι τους συγγραφείς στη γλώσσα τους.

Θέλοντας να τιμήσει αυτούς τους μεταφραστές, το περιοδι-
κό Νησίδες εγκαινίασε στο ένατο τεύχος του μια σειρά δοκιμί-
ων αφιερωμένων στο έργο τους, με το άρθρο Μεταφράζοντας 
τον Αλέξη Ζορμπά στα γαλλικά του Gilles Decorvet. Η θεατρι-
κή διασκευή στα γαλλικά του μυθιστορήματος του Νίκου Κα-
ζαντζάκη Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά από τον Gilles 
Decorvet κυκλοφόρησε το 2012 με τίτλο Zorba από τις εκδό-
σεις Persée.

Στο παρόν τεύχος παρουσιάζουμε το άρθρο Οδυσσέας Ελύ-
της: η Ελλάδα, η ποίηση της κυρίας Malamati Soufarapis, μετα-
φράστριας του Ελύτη. Γοητευμένη από την ομορφιά της ποιη-
τικής πρόζας του Ελύτη και προκειμένου να τη μεταφέρει στα 
γαλλικά με τις λιγότερες δυνατόν απώλειες, η κυρία Soufarapis 
διείσδυσε στις πιο κρυφές γωνιές της γραφής και της σκέψης 
του ποιητή, εξοικειώθηκε με τα πολιτισμικά συμφραζόμενα των 
κειμένων του. Η μετάφραση στα γαλλικά του Imago Terrae 
εμπεριέχεται στο τομίδιο με τίτλο Printemps moins le quart, 
που κυκλοφόρησε το 2010 από τις εκδόσεις L’Échoppe. 
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Malamati Soufarapis

Οδυσσέας Ελύτης: η Ελλάδα, η Ποίηση

Στο άρθρο μας θα παρουσιάσουμε ένα πορτραίτο του Οδυσ-
σέα Ελύτη, αντλώντας παραδείγματα από την ποίησή του 
και τα πεζά έργα του, καθώς και παραθέτοντας αποσπά-

σματα από τη συλλογή των συνεντεύξεων που έδωσε από το 
1942 μέχρι το 1992 και δημοσιεύτηκαν το 2011 από τον εκδο-
τικό οίκο Ύψιλον/βιβλία, υπό τον τίτλο Συν τοις άλλοις.

Ακολουθήσαμε δύο άξονες ανάγνωσης, οι οποίοι διαλέγονται 
μεταξύ τους και συχνά διασταυρώνονται και σμίγουν για να 
σχηματίσουν ένα ενιαίο σύνολο:

• Η ποίηση ως πνευματική, φιλοσοφική και πολιτική πρα-
κτική.

• Η Ελλάδα ως τόπος και ως γλώσσα.

Η ποίηση ως πνευματική, 

φιλοσοφική και πολιτική πρακτική
Όταν ο Οδυσσέας Ελύτης ρωτήθηκε, το 1942, τι τον παρα-

κίνησε να χρησιμοποιήσει ψευδώνυμο (το αληθινό του όνομα 
ήταν Οδυσσέας Αλεπουδέλης) για να δημοσιεύσει την ποίησή 
του, δήλωσε πως πήρε αυτή την απόφαση ως αντίδραση προς 
την οικογένειά του ―μια οικογένεια εύπορων βιομηχάνων― 
και τις αξίες της. Με τρόπο επιδέξιο, απαντάει σε δύο χρόνους. 
Στην αρχή, σαν να θέλει να πάρει το μέρος της οικογένειάς του, 
υπογραμμίζει πόσο δυστυχισμένοι θα γίνονταν οι συγγενείς του 
αν έβλεπαν το όνομα τους ―για το οποίο ένιωθαν ιδιαιτέρως 
υπερήφανοι, αφού ήταν γι’ αυτούς ένα σύμβολο κοινωνικού 
κύρους και οικονομικής επιτυχίας― να ταυτίζεται με τα παρά-
ξενα ποιητικά έργα ενός νεαρού που είχε διαλέξει να πορευτεί 
στους αντίποδες των φιλοδοξιών τους. Στη συνέχεια, αλλάζει 
ρότα και εξηγεί: «Με τη σειρά μου, κατάλαβα κι εγώ πως θα 
’τανε ντροπή να φτιάξω ένα έργο για το οποίο αφιέρωνα όλες 
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μου τις δυνάμεις, όλο το πάθος μου για την αφιλοκέρδεια και 
να το ταυτίσω ύστερα μ’ ένα όνομα συνυφασμένο με ό,τι 
ατομικά εγώ μισώ στη ζωή, το πρακτικό, δηλαδή, πνεύμα, την 
εμπορική πίστη, τον άκρατο ωφελιμισμό. Σε τέτοια ζητήματα 
―πιστέψτε με― είμαι αδιάλλαχτος.»1 

Αργότερα, βέβαια, αυτή η άποψη για την οικογένειά του 
θα απαλύνει. Θα αναγνωρίσει ότι χάρη στους αδελφούς του, 
οι οποίοι επωμίστηκαν τις οικογενειακές ευθύνες και ό,τι είχε 
σχέση με την πατρική επιχείρηση, εκείνος μπόρεσε να συγκε-
ντρωθεί στο λογοτεχνικό του έργο. Το 1983, μάλιστα, δήλωνε 
ότι: «Θα ήταν ανόητο να μην παραδεχτώ την προνομιακή θέση 
που μου έδωσε, από πολλές απόψεις, το γεγονός ότι ανήκα σε 
μια μεγαλοαστική οικογένεια».2 Το μίσος του, όμως, για την 
απληστία και το κυρίαρχο ρεύμα πλουτισμού (η λέξη μίσος 
είναι του ίδιου του Ελύτη) είναι αποφασιστικό και θα μείνει 
ακέραιο σε όλη του τη ζωή. Το 1953 παραπονείται ότι «η ζωή 
μας έχει καταντήσει ένα απέραντο Χρηματιστήριο, ενώ η Τέχνη 
είναι η μόνη που απόμεινε να διασώζει την αφιλοκέρδεια».3 
Αργότερα, το 1975, μιλώντας με μια δημοσιογράφο δεν θα 
χάσει και πάλι την ευκαιρία να επαναλάβει: «Ποίηση σημαίνει 
αντιδουλικότητα, αδιαλλαξία, ανεξαρτησία. Η ποίηση δεν είναι 
τράπεζα».4

Η ποιητική περιπέτεια του Ελύτη άρχισε μια μέρα του 1929, 
στην Αθήνα, στο γαλλικό βιβλιοπωλείο Κάουφμαν, όταν έπεσε 
στα χέρια του ένα αντίτυπο της ποιητικής συλλογής του Πωλ 
Ελυάρ L’amour la poésie. Ο νεαρός Ελύτης, που είχε ήδη 
δημοσιεύσει μερικά ποιήματα σε περιοδικά, παθαίνει τέτοιο σοκ 
μ’ αυτή την ανάγνωση ―διάβαζε με άνεση τη γαλλική― που 
θα μπορούσαμε να πούμε ότι από αυτή την εμπειρία «γεννήθη-
κε» ο Ελύτης. Αν και παραδέχεται πως δεν καταλαβαίνει απο-
λύτως τα έργα των Γάλλων υπερρεαλιστών, στα οποία ρίχνεται 
με πάθος, ανακαλύπτει ότι: «(...) μονάχα η ποίηση μπορούσε 
καθολικά να εκφράσει, μα με τα λιτότερα και συνάμα πιο αιώ-
νια μέσα, όλη την ποικιλία, όλο το βάθος, όλες τις αποχρώσεις 
του περιεχομένου ενός ανθρώπου, κι αυτά όλα με τη μεγαλύ-
τερη δυνατή ακριβολογία απέναντι στις συναισθηματικές κατα-
στάσεις και το ευαίσθητο σημείο της επαφής τους με τον έξω 
κόσμο». 5 Μετά απ’ αυτή την «επανάσταση» ―βασική εμπειρία 
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για το μελλοντικό του έργο― ανακαλύπτει ξανά μόνος του την 
νεοελληνική ποίηση: Σολωμός, Κάλβος, Παλαμάς. Και λέγοντας 
μόνος του, όπως μας εξηγεί, εννοεί μακριά από την πλήξη και 
τη μονοτονία του σχολικού καταναγκασμού. Επομένως, μπορεί 
ο Ελύτης να αναγνωρίζει το χρέος του προς τον γαλλικό υπερ-
ρεαλισμό, δεν απαρνείται όμως την ελληνική κουλτούρα. Απε-
ναντίας, η καινούργια ποίηση που έρχεται από τη Δύση, την 
οποία ονομάζει «λυρική», του δίνει τη δυνατότητα να πλάσει 
μια ποιητική έκφραση προσαρμοσμένη στις δικές του επιθυ-
μίες, τις επιθυμίες ενός Έλληνα νέου ποιητή που αναζητάει 
καινούργιες μορφές, ικανές να διαμορφώσουν έναν ελληνικό 
συμβολισμό με οικουμενική αξία, σε αντίθεση με τον παρακ-
μάζοντα αισθητισμό και την «πονολατρεία» της προηγούμενης 
ελληνικής γενιάς. 

Για τον Ελύτη, όμως, ο υπερρεαλισμός στάθηκε δίκοπο 
μαχαίρι: από τη μια τον βοήθησε να απελευθερώσει την 
έκφραση της φαντασίας του, αλλά από την άλλη τον εμπόδισε 
να κατανοήσει τις ατέλειές του, διότι η ποιητική γραφή είναι 
επίσης άσκηση στοχασμού: «Από το ένα μέρος, με βοήθησε 
αφάνταστα να κατανικήσω τη φυσική συστολή που χαρακτή-
ριζε την πρώτη μου νεότητα και ν’ αξιοποιήσω τα αποθέματα 
τόλμης εκφραστικής που έκλεινα μέσα μου. Από το άλλο, όμως, 
μ’ εμπόδισε ν’ ακριβολογήσω συναισθηματικά και να αντιλη-
φθώ το ποίημα ως μονάδα ιδανική, όπου και η πιο παραμικρή 
λέξη ή πρέπει να λειτουργεί οργανικά ή να εξοβελίζεται.»6

Τα λόγια του αυτά, το 1965, αναδεικνύουν τα δύο βασικά 
χαρακτηριστικά της γραφής του: από τη μια μεριά, αφθονία 
καταπληκτικών εικόνων και αισθησιακός λυρισμός, ακόμη και 
στην έκφραση των αφηρημένων σκέψεων, και ταυτόχρονα από 
την άλλη, αυστηρότητα και ακρίβεια τόσο στην επιλογή των 
λέξεων και των συνθέσεων των έργων του, που τα επεξεργάζε-
ται με μεγάλη φροντίδα είτε πρόκειται για ένα απλό ποίημα 
είτε για μια ολόκληρη συλλογή ποιημάτων, όσο και στο ξετύ-
λιγμα της σκέψης του υπό μορφή εννοιών-εικόνων. Επομένως, 
θα συνεχίσουμε την ανάλυσή μας έχοντας ως γνώμονα τον 
διπλό αυτό προσανατολισμό. 

Όταν το 1961 τον ρωτάνε: «Πώς σας έρχεται η ιδέα να 
γράψετε ένα βιβλίο;», ο Ελύτης απαντάει: «Συνήθως αρχίζει 
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να με κατατυραννεί μια ‘σύνθετη κατάσταση’ που μετέχει του 
πραγματικού κόσμου αλλά προεκτείνεται πέραν από αυτόν και 
που είναι ‘αίσθηση και ιδέα μαζί’, ταυτόχρονα και αναπόσπα-
στα. Όταν λέω ότι με κατατυραννεί, εννοώ ότι μου υποβάλλει 
ένα αόριστο ‘σχήμα εκφράσεως’, που είναι ανάγκη να το κάνω 
συγκεκριμένο, να το υλοποιήσω, και να το δω έξω από τον 
εαυτό μου, όπως ο ζωγράφος ή ο γλύπτης ή ο αρχιτέκτονας 
βλέπουν έξω από αυτούς το αντικείμενο της ιδέας τους. Η 
‘σύνθετη αυτή κατάσταση’ είναι φυσικά διαφορετική κάθε 
φορά στην ανεξάρτητη υπόστασή της, σαν στοιχείο, όμως, νοη-
ματικό και εικονοπλαστικό, αποτελεί τμήμα ενός γενικότερου 
οράματος και κόσμου, που είναι διαμορφωμένο μέσα μου, αφού 
κάθε ποιητής έχει τον ‘μύθο’ του, σχεδιασμένον ‘πιστεύω’, 
πολύ μακριά και πίσω στην περιοχή των παιδικών του φαντα-
σιώσεων. Με την ωρίμανσή του, απλώς, ο κόσμος αυτός γίνεται 
πιο καθαρός και πιο υπεύθυνος. Αξιώνεται να γίνει ένας ‘κατ’ 
αναλογίαν’ φορέας μιας αλήθειας προσωπικής, που δεν είναι 
από τις τρέχουσες, και που νιώθει ο ποιητής την επιταγή να 
ανακοινώσει και στους άλλους. Έτσι, θα υπάρξει έξω από τον 
εαυτό του, δηλαδή έξω από τη φθορά και τον θάνατο. Δεν 
πιστεύω στην ποίηση που είναι μετάδοση απλών προσωπικών 
συγκινήσεων. Οι συγκινήσεις αναμοχλεύουν και κινητοποιούν 
το απόθεμα που έχεις μέσα σου, από κει και πέρα, όμως, 
το απόθεμα αυτό πρέπει να μπει στην υπηρεσία ενός ιδανι-
κού, που αποβλέπει στο ‘εκ νέου και απ’ αρχής χτίσιμο του 
κόσμου’ με άλλα μέτρα, τα μέτρα που επιτρέπουν οι άπειρες 
συνδυαστικές δυνατότητες του πνεύματος.»7

Ο Ελύτης λοιπόν, αναλύοντας τους μηχανισμούς της δημι-
ουργικής διαδικασίας, τονίζει πόσο σημαντική είναι για τη 
γένεση του έργου, η αίσθηση που είναι συνδεδεμένη με την 
ιδέα. Σε μια άλλη συνέντευξη, το 1975, ο Ελύτης κάνει μια 
αληθινή ανάλυση κειμένου ―πράγμα σπάνιο για έναν ποιη-
τή― σχολιάζοντας κυρίως τον ρόλο της προσωποποίησης στην 
έκφραση της προσωπικής του μυθολογίας: «Εφόσον πρώτιστη 
έγνοια μου ήταν να βρω τις πηγές του νεοελληνικού κόσμου, 
κράτησα τον μηχανισμό της μυθογένεσης, αλλά όχι και τις 
μορφές της μυθολογίας. Αφήστε με να σας το εξηγήσω. Ένα 
ποίημά μου ονομάζεται ‘Σώμα του Καλοκαιριού’8 ˙. Πρόκειται 
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για την ιδέα του καλοκαιριού προσωποποιημένη στο σώμα ενός 
παλικαριού. Σ’ ένα από τα πρώτα μου ποιήματα υπάρχει ένα 
κορίτσι που μεταμορφώνεται σε πορτοκάλι˙ σ’ ένα άλλο, ένα 
κορίτσι, κάποιο πρωινό γίνεται ροδιά. (…) η αρετή που για τους 
Ρωμαίους ήταν η θεά Virtus, για μένα είναι ένα μικρό κορίτσι, 
η Αρετή, που πηγαίνει παντού όπου υπάρχει το κακό και σκορ-
πίζει ακτίνες φωτός μέσα στο σκοτάδι. Εδώ έχουμε πάλι τον 
μηχανισμό προσωποποίησης αφηρημένων ιδεών, χωρίς, εντού-
τοις, οι ιδέες να μετατρέπονται σε αναγνωρίσιμες μορφές»9

Άρα, σύμφωνα με τον Ελύτη, η ποίηση προκαλεί έκπληξη, 
ξάφνιασμα. Μας επιτρέπει να βλέπουμε τον κόσμο από μιαν 
άλλη σκοπιά, να έχουμε μια ιδιαίτερη θέαση της πραγματι-
κότητας, πιο ρεαλιστική απ’ ό,τι λένε αυτοί που θεωρούν ότι 
οι ποιητές «πετάνε στα σύννεφα». Ας διαβάσουμε τι γράφει ο 
Ελύτης στο Imago Terrae, ένα σύντομο δοκίμιο που παίρνει 
τη μορφή ποιητικού στοχασμού για τον πλανήτη μας: « Ένας 
όχι τόσο γνωστός στους Δυτικούς φιλόσοφος, ο G.T. Fechner, 
εξομολογήθηκε κάποτε ότι σε στιγμή μεγάλης διαύγειας έφτασε 
να σχηματίσει την πεποίθηση πως η Γη είναι ένας άγγελος˙ κι 
αυτό, χωρίς να έχει υπόψιν του ότι στη θεωρία και την πρα-
κτική της Avesta, κατά το μαζντεο-ζωροαστρικό σύστημα, το 
λειτουργικό της 28ης του μηνός τελείται προς τιμήν της Γης, 
που είναι ένας άγγελος. Από το άλλο μέρος, ο Rainer Maria 
Rilke, που ο άγγελος των Ελεγείων του, σύμφωνα με τις διευ-
κρινίσεις του ίδιου, δεν έχει να κάνει τίποτα με τον άγγελο 
των χριστιανών αλλά μάλλον με του Ισλάμ, βρήκε το θάρρος 
να πει ότι η γη δεν έχει άλλη διέξοδο από το να γίνει αόρατη˙ 
φροντίζοντας να προσθέσει: μέσα μας.

Αυτά όλα, που μοιάζουν ασυνάρτητα και νεφελώδη, πρέπει 
ωστόσο να επικοινωνούν κάπου. Θα έλεγα μάλιστα ότι, εάν 
είχαμε βρει από πού , ασφαλώς η εικόνα για τη θέση μας επάνω 
σ’ αυτόν τον πλανήτη θα ήταν διαφορετική. Διαφορετική και 
προσέτι διόλου απομακρυσμένη από την πραγματικότητα, όπως 
μοιάζει να το πιστεύει μια πλειοψηφία που προχωράει σήμε-
ρα στο διάστημα καμαρώνοντας ότι πραγματοποιεί τις παλιές 
φαντασίες των ποιητών ενώ κατά τα άλλα εξακολουθεί να τους 
βλέπει με συγκατάβαση. 

[…] Παραμένουμε ανεξοικείωτοι με τον ‘κατ’ αναλογίαν’ 
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συλλογισμό˙ θεωρούμε τη φαντασία σαν υπερκείμενη στην 
πραγματικότητα˙ και χρειάστηκε η φωνή των υπερρεαλιστών, 
στα μισά του αιώνα μας, για να ξαναφέρει τα πράγματα εκεί 
που τα είχε αφήσει ο Όμηρος.»10 

Γι’ αυτό η ποίηση χρειάζεται μια «συγκινησιακή χρήση της 
γλώσσας», όπως έλεγε ο Γιώργος Σεφέρης, ένας άλλος μεγά-
λος Έλληνας ποιητής, έντεκα χρόνια μεγαλύτερός του και 
συνταξιδιώτης του, για τον οποίο ο Οδυσσέας Ελύτης ένιωθε 
πάντα μεγάλο θαυμασμό αλλά και ευγνωμοσύνη, αφού τον 
είχε υποστηρίξει στις πρώτες του προσπάθειες να γράψει ποί-
ηση. Αλλά «συγκινησιακή χρήση της γλώσσας» δεν σημαίνει 
την απλή έκφραση προσωπικών συναισθημάτων. Το ερωτικό 
συναίσθημα, λόγου χάριν, που για τον Ελύτη υπήρξε ως το 
τέλος της ζωής του ζωντανή πηγή έμπνευσης, μεταμορφώνεται 
χάρη στη δράση του ποιητή, που κάθε φορά του προσφέρει μια 
καινούργια μορφή. Το 1979, σε ηλικία εξήντα οχτώ ετών, όταν 
ετοιμαζόταν να μεταβεί στη Στοκχόλμη για να παραλάβει το 
βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας, ο Ελύτης δηλώνει: «(…) ακόμη 
και σήμερα, γράφω ερωτικά ποιήματα. Το Μονόγραμμα, για 
παράδειγμα, ήταν κάτι πολύ δύσκολο να γραφεί σε μια εποχή 
που δεν είναι εύκολο να πεις «σ’ αγαπώ»˙ φαίνεται τριμμένο 
πράγμα, το’ χουν πει χιλιάδες φορές. Όμως, εγώ το Μονό-
γραμμα το ’βγαλα και δεν φαίνεται καθόλου τριμμένο. Αν 
σήμερα καταργείται αυτή η έννοια, αλίμονο στην ανθρωπότητα. 
Ο έρωτας σε πάει πολύ βαθιά. Οι άνθρωποι γίνονται ποιητές 
και φιλόσοφοι μέσω του έρωτος ― γινόντουσαν τουλάχιστον. 
Γιατί τότε πιάνανε το βάθος των πραγμάτων μέσα από την 
συγκίνηση που τους προκαλούσε ο έρωτας. Σήμερα, βέβαια, 
που όλα είναι μηχανικά και αυτόματα, ο έρωτας πάει να χάσει 
την αξία του.» 11

Το Μονόγραμμα, που δημοσιεύτηκε το 1971, είναι μια 
σύντομη συλλογή επτά ερωτικών ποιημάτων σπάνιας ομορ-
φιάς. Τονίζοντας τον αισθησιακό λυρισμό της συλλογής αυτής, 
όπου ο ποιητής δημιουργεί εκπληκτικές εικόνες που μας οδη-
γούν σ’ έναν άλλον κόσμο, αυτόν που ονομάζει «παράδεισο», 
θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της περιπλάνησής μας στο έργο 
του Οδυσσέα Ελύτη: «Στην ποίησή μου υπάρχει μια αναζήτηση 
του Παραδείσου. Όταν λέω «παράδεισος», δεν το λέω αποδεχό-
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μενος τη χριστιανική έννοια. Πρόκειται για έναν άλλο κόσμο 
ενσωματωμένο στον δικό μας, τον οποίο από δικό μας λάθος, 
είμαστε ανίκανοι να αδράξουμε. Κάπου έχω πει: Θέλουμε δε 
θέλουμε, είμαστε όλοι μας δέσμιοι μιας ευτυχίας, που από δικό 
μας λάθος αποστερούμαστε.»12 

Ας αναλύσουμε τώρα το δεύτερο σκέλος του διπλού προ-
σανατολισμού που υπογραμμίσαμε στην αρχή της μελέτης 
μας, και το οποίο στάθηκε η αιτία να χαρακτηρίσει ο Ελύτης 
τον υπερρεαλισμό «δίκοπο μαχαίρι». Όπως εύκολα παρατηρεί 
κανείς στα προηγούμενα αποσπάσματα ο Ελύτης είναι ποιητής 
και φιλόσοφος συνάμα. Πάντα επέμενε στη συνύπαρξη του 
φυσικού και του μεταφυσικού μέσα στο έργο του. Το 1981 
διατυπώνει με καταπληκτική σαφήνεια τον διπλό αυτό προσα-
νατολισμό: «Και κάτι ακόμα: τόσο οι αρχαίοι όσο και οι σύγ-
χρονοί μου διδάσκαλοι, έβλεπα να λειτουργούνε ‘ψυχοσωματι-
κά’, θέλω να πω, χωρίς τον διαχωρισμό πνεύματος-ύλης. Με 
αποτέλεσμα, κάθε τους ποίημα να εγγράφεται ταυτόχρονα στο 
‘εδώθε’ και στο ‘εκείθε’, κάτι που για μένα ήταν το κυριότερο 
γνώρισμα της αυθεντικής ποίησης και κάτι που θα έπρεπε να 
επιδιώξω, πόσο μάλλον που βρισκόταν σε πλήρη ανταπόκριση 
με τις ενδιάθετες παρορμήσεις μου.»13 

Το έργο του Ελύτη, επομένως, είναι ενιαίο: απελευθέρωση 
εικόνων, αισθήσεων και ταυτόχρονα φιλοσοφική αναζήτη-
ση, μεταφυσικά ερωτήματα. Το 1977, σε έναν δημοσιογράφο 
που τον ρωτάει τι ρόλο έπαιξαν στο έργο του ο Σολωμός και 
ο Παπαδιαμάντης, ο Ελύτης απαντάει ότι ήταν γι’ αυτόν 
«πατέρες της καθαρότητας», διευκρινίζοντας τι εννοεί με τη 
λέξη «καθαρότητα», την οποία συνδέει με την έννοια-κλειδί 
της «διαφάνειας»: «Και με τον όρο ‘καθαρότητα’, εννοώ μια 
διαφάνεια, που να αντιστοιχεί από τη φυσική της πλευρά στο 
φως το ελληνικό και από την πνευματική της σε μιαν τέτοιαν 
άρση πάνω από το Κακό, που η προσφερόμενη ορατότητα, 
πραγματικά, να γίνεται απέραντη. Από αυτή την άποψη, το 
ξέρω, βρέθηκα σε πλήρη αντίθεση με τους συγχρόνους, που μου 
προσάπτουν ότι μένω, δήθεν, έξω από την εποχή μου. Αλλά, 
κατά την ταπεινή μου γνώμη, ‘να μένεις στην εποχή σου’ δεν 
σημαίνει να διεκτραγωδείς απλώς τα δεινά της ― κάτι εύκολο. 
Είναι να της αντιτάσσεις όπλα πνευματικά, που να τα προμη-
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θεύεσαι από την αποθήκη της μνήμης του λαού σου. Τη λαλιά 
του Σολωμού και τη λαλιά του Παπαδιαμάντη, στο κείμενο 
που αναφέρατε, ταυτίζω με το καθαρό νερό της ελληνικής 
κρήνης.»14 

Η «διαφάνεια», επομένως, συνδέεται με μια αισθησιακή 
και συνάμα ηθική αντίληψη της ποίησης. Ήδη το 1975 βλέ-
πουμε να εμφανίζεται σαφώς αυτή η «ομολογία πίστεως»: 
«Πιστεύω γι’ αυτό στις αισθήσεις, που τις κινητοποιώ προς 
μιαν αδοκίμαστη έως σήμερα κατεύθυνση, αποβλέποντας σε 
μιαν Ελευθερία που είναι αντίθετη προς όλες τις Εξουσίες και 
σε μια Δικαιοσύνη που να ταυτίζεται με το απόλυτο φως.» 15 
Μια παραλλαγή αυτής της δήλωσης βρίσκουμε στην απάντηση 
που δίνει ο Ελύτης σε μια Ισπανίδα δημοσιογράφο, η οποία το 
1980 τον ρωτάει αν είναι πανθεϊστής: «Δεν θα χρησιμοποιούσα 
αυτή τη λέξη, επειδή δίδει αφορμή σε διφορούμενες ερμηνείες. 
Αυτό που θα έλεγα είναι ότι θεωρώ τον εαυτό μου λάτρη της 
Φύσεως, του Ηλίου και του Φωτός.» 16 Τέλος, ας αναφέρουμε 
ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη του 1983, όπου ο Ελύτης 
διευκρινίζει και πάλι την έννοια της διαφάνειας, συνδέοντάς 
την με την «ηλιακή μεταφυσική»: «Η διαφάνεια, που ήταν και 
ο απώτερος στόχος μου, θα ’φτανε, πίστευα, στο υψηλότερο 
σημεία ακριβείας, εάν τα επιμέρους στοιχεία κάθε ποιήματος 
έπαιρναν τέτοια θέση μέσα στο σύνολο, που να κινούνται, και 
από την άποψη τη νοηματική και από την άποψη τη μορφι-
κή, αμοιβαία πάντοτε, ακριβώς όπως τα ουράνια σώματα κάθε 
συστήματος γύρω από τον ήλιο. Με την προϋπόθεση, βέβαια, 
ότι στην περίπτωση αυτή, τη θέση του ήλιου κατέχει η συνεί-
δηση. Κάτι τέτοιο είναι (που αυτή τη στιγμή δεν μπορώ παρά 
να το εκφράζω απλοϊκά) που μ’ έκανε να μιλήσω κάποτε για 
μιαν «ηλιακή μεταφυσική», να πλάσω αυτόν τον όρο που, εκ 
πρώτης όψεως, μοιάζει αυθαίρετος.»17 

Η σύγκριση των ποιημάτων με τα «ουράνια σώματα» μας 
δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στην αναζήτηση στοι-
χείων που να χαρακτηρίζουν την αυστηρότητα, την ακρίβεια, 
τον ορθολογισμό του ποιητή. Πράγματι, τα ποιητικά έργα 
του Ελύτη είναι αληθινές συνθέσεις, καρποί ενός στοχασμού 
και μιας ωρίμανσης που συχνά χρειάστηκε χρόνια για να 
επιτευχθούν και να δημιουργήσουν μιαν αρχιτεκτονική, μια 
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«γεωμετρία», όπως λέει ο ίδιος, από τις πιο πολύπλοκες. Οι 
δομές αυτές, συχνά, είναι εύκολα αντιληπτές, όπως στο Άξιον 
εστί, που έχει τη μορφή βυζαντινού λειτουργικού ύμνου˙ στη 
Μαρία Νεφέλη όπου αναδεικνύονται, υπό μορφή θεατρικού 
διαλόγου, οι εσωτερικές φωνές του ποιητή, ή στον Μικρό Ναυ-
τίλο όπου αναπτύσσονται τέσσερις φορές τέσσερις ακολουθίες 
ποιημάτων, με διαφορετική κάθε φορά μορφή. Άλλες φορές 
όμως οι δομές είναι λιγότερο φανερές. Ας ακούσουμε τι λέει ο 
Ελύτης για τη δομή του Ημερολογίου ενός αθέατου Απριλίου, 
μια συλλογή ποιημάτων που δημοσιεύτηκε το 1983: «Ασφαλώς 
όλα μαζί τα ποιήματα σχηματίζουν μιαν ενότητα. Πρόκειται 
―για να χρησιμοποιήσουμε την κινηματογραφική γλώσσα― 
για ένα «σήριαλ ψυχής» που κάθε του επεισόδιο έχει και τη 
δική του αυτοτέλεια, όσο σύντομο και αν συμβαίνει να είναι. 
Άλλωστε, ο υπαινιγμός για «φθαρμένη ταινία», που υπάρχει στο 
πρώτο κομμάτι, δεν είναι τυχαίος. Αν προσέξετε, θα δείτε ότι 
οι κινήσεις των πραγμάτων γίνονται όπως μόνον ένας φακός 
μπορεί να τις συλλάβει και αποδώσει: το φωτισμένο δωμάτιο, 
που μετατοπίζεται μέσα στη νύχτα, η μαυροφορεμένη, που 
προχωρά με τον σκύλο της χωρίς να φτάνει, μια κεφαλή ζώου, 
που εμφανίζεται κι εξαφανίζεται ακαριαία, και ούτω καθεξής.» 
18 Εδώ καταλαβαίνουμε γιατί κάθε έργο του Ελύτη έχει ειδική 
αρχιτεκτονική. Πράγματι, για τον Ελύτη δεν υπάρχει διάκριση 
ανάμεσα στη μορφή και το περιεχόμενο. Υπό αυτή την έννοια, 
λέει, οι δύο μεγάλοι δάσκαλοί του ήταν ο Πίνδαρος και ο 
Ρωμανός ο Μελωδός, επειδή «κάθε ποιητική μονάδα στο έργο 
τους έβρισκε, ανάλογα με τη φύση του περιεχομένου, και τον 
στιχουργικό της τύπο.»19 

Η διπλή αυτή κατεύθυνση ―ελευθερία της φαντασίας και 
επιθυμία ορθολογισμού― αυτή η «ψυχοσωματική» γραφή υλο-
ποιείται στον διαρκή «κλυδωνισμό» ανάμεσα σε αυτό που απο-
καλούμε «πρόζα» και αυτό που αποκαλούμε «ποίηση». Τα πεζά 
κείμενα του Ελύτη είναι ποιητικά χάρη στη συντακτική τους 
τόλμη, στη χρήση μεταφορών ή απλώς χάρη στην παρουσία 
στίχων που διανθίζουν τον λόγο. Από την άλλη, οι ποιητικές 
του συλλογές απαρτίζονται από ποιήματα με στίχους στους 
οποίους συχνά παρεμβάλλονται κομμάτια πρόζας, που ενίοτε 
είναι μακροσκελή, όπως λόγου χάριν στο Άξιον εστί ή στον 
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Μικρό Ναυτίλο. Η ακύρωση των ορίων ανάμεσα στον πεζό 
λόγο και την ποίηση, ανάμεσα στο αναλυτικό πνεύμα και τη 
φαντασία, συνιστά ένα από τα χαρακτηριστικά της γραφής του 
Ελύτη, όπως διεκδικεί ο ίδιος σε μια συνέντευξη που έδωσε το 
1990, αναφερόμενος στη γραφή του πρώτου δοκιμίου του για 
τον Κάλβο: «Η επιδίωξή μου ήταν να δημιουργήσω έναν τύπο 
δοκιμίου που να παρουσιάζει μια διακύμανση: που να περνά 
από τη σκέψη στο όνειρο και από τα αυτοβιογραφικά στοιχεία 
σε καθαρά ποιητικά μέρη.»20 Αυτή την ιδέα την ξαναπιάνει και 
την κάνει πραγματικότητα στις πρώτες γραμμές του Πρώτα-
πρώτα η ποίηση, του πρώτου δοκιμίου της πρώτης συλλογής 
πεζών του Ανοιχτά χαρτιά, που εκδόθηκε το 1974: «Θα ήθελα, 
παρουσιάζοντας τα κείμενα αυτά, να το εξομολογηθώ αμέσως: 
δεν είμαι κριτικός ούτε πεζογράφος. Η ψυχολογική ανάλυση 
δεν με τραβάει καθόλου˙ η παρατηρητικότητα μου λείπει σε 
μεγάλο βαθμό˙ και κάθε απόπειρα περιγραφής με κάνει να 
πλήττω θανάσιμα. Ένα θέμα, για να το εξαντλήσω, δεν έχω 
άλλον τρόπο παρά να το ζήσω˙ γράφοντας. Που σημαίνει ότι 
βουτώ μέσα του πολύ προτού ξεκαθαρίσω τι θέλω να πω, και 
αφήνομαι να πλανηθώ εδώ κι εκεί, κατά προτίμηση στις γωνιές 
τις πιο σκοτεινές, προσπαθώντας να βλέπω ή, αν όχι, τουλάχι-
στον να ψαύω και ν’ αναγνωρίζω. 

Όσο μπορώ. Γιατί, δυστυχώς, πολλές φορές τα ρεύματα με 
παρασύρουν, ξεχνιέμαι μπροστά σε κάτι που μ’ αρέσει και, 
καθώς το τρέξιμο της πένας, με τις δικές του γοητείες, ξυπνά 
μέσα μου άλλα ένστικτα, βρίσκομαι, τη στιγμή που βγαίνω από 
το παράξενο αυτό κολύμπημα, πολύ μακριά, κάποτε χωρίς να 
’χω καν αγγίξει εκείνο που ζητούσα. Για να είμαι πιο ακρι-
βής, τότε μόνο ξέρω τι θα έπρεπε να πω˙ αλλά είναι κιόλας 
αργά. Δεν μπαίνει κανένας δυό φορές μέσα στην ίδια ροή του 
ποταμού ― για να θυμηθώ κι εγώ με τη σειρά μου τον μεγάλο 
Εφέσιο. 

Βέβαια, υπάρχουν ποιητές προικισμένοι με αξιοθαύμαστο 
κριτικό ταλέντο. Υπάρχουν και άλλοι, που δε βγαίνουν ποτέ 
από τα όρια που τους έχει θέσει η Ποίηση. Το δικό μου αμάρ-
τημα ―και πείσμα― είναι ότι, χωρίς ν’ ανήκω στους πρώτους, 
αρνήθηκα να συμμορφωθώ με τους δεύτερους πιστεύοντας ότι 
αυτά που κατά κανόνα είναι απαγορευμένα σ’ ένα νόμιμο 
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δοκιμιογράφο, επειδή αποτελούν τεκμήρια κακού ύφους, σ’ 
έναν ποιητή που θέλει, οπουδήποτε και αν μετατοπίζεται, να 
μένει εκείνος που πραγματικά είναι, μπορεί όχι μόνο να του 
συγχωρεθούν, αλλά ίσως-ίσως και να προσγραφούν στο ενερ-
γητικό του. Κάτι περισσότερο: θα έλεγα ότι είναι χρέος του 
ποιητή, ακόμη και στον χώρο αυτόν, το γεωδαιτημένο από τα 
όργανα ακριβείας που διαθέτει η σκέψη, ν’ αποτολμά κινήματα 
της ψυχής αιφνιδιαστικά και ανεξέλεγκτα˙ να προκαλεί, επεμ-
βαίνοντας μες στη σύνταξη, πρωτοδοκίμαστους κλυδωνισμούς˙ 
το ύφος του, η γλώσσα του, ν’ αποκτούν κάτι από το σκίρ-
τημα του νεανικού οργανισμού, τη φορά του πουλιού προς τα 
ύψη.» 21

Τα Επιτύμβια (1992), ένα κείμενο στο οποίο περνάμε εντε-
λώς φυσιολογικά από τον αφηρημένο λόγο για την ιστορία 
της απεικόνισης του θανάτου στη δυτική κουλτούρα σε μια 
ονειροπόληση πάνω στα επιτύμβια, αποτελεί ένα σημαντικό 
παράδειγμα «ποίησης και φιλοσοφίας ανάμεικτων», η σκέψη 
αρθρωμένη σε έννοιες-εικόνες.

Ιδού οι τελευταίες σειρές των Επιτυμβίων, όπου βλέπουμε 
πώς η αφηρημένη γλώσσα γλιστράει ανεπαίσθητα προς την 
ποιητική γραφή. Οι δύο τελευταίοι στίχοι είναι του Ιταλού ποι-
ητή Τζουζέπε Ουνγκαρέτι, ποιήματα του οποίου έχει μεταφρά-
σει ο Οδυσσέας Ελύτης: « Η πέτρα που σαν ύλη προσφέρεται 
στον θάνατο, με την έννοια ότι μας συμφιλιώνει με το απτό και 
το ακατάλυτο, αξεχώριστα, υποτάχθηκε σ’ αυτό το ανώτερο 
νόημα. Όταν εμείς αποβλέπουμε στο σύμβολο και προσφεύγου-
με στο σταυρό, που, για να τον επαναλαμβάνουμε πανομοιό-
τυπα, μεταβάλλουμε τις νεκροπόλεις μας σε ευθυγραμμισμένες, 
κατά στρατιωτικό τρόπο, παρατάξεις, οι Έλληνες, πιο ρεαλιστές, 
είπαν το ‘ναι’ στη ζωή, συναινέσανε στο ουσιώδες και αρκέστη-
καν σ’ αυτό. Και είναι αυτό που τους πήγε στον ουρανό. Έναν 
ουρανό γεμάτον βράχια και πεύκα και κοκκινόχωμα. Όπου η 
καμένη δάφνη ανεβάζει τον καπνό της, και το δειλινό γίνεται 
ροζ και βιολετί, μ’ έναν δεύτερο Υμηττό στο βάθος.

Ti odo cantare come una cicala
Nella rosa abbrunata dei riflessi…»22
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Ας επανέλθουμε όμως στα λόγια της εισαγωγής του Πρώτα-
πρώτα η ποίηση: ο πεζός λόγος του νόμιμου δοκιμιογράφου 
απεικονίζεται ως ένας χώρος «γεωδαιτημένος από τα όργανα 
ακριβείας που διαθέτει η σκέψη». Εδώ όμως ο ποιητής ανα-
τρέπει τον χαρακτήρα της πρόζας, χάρη στη νεανική δύναμη 
του ύφους του και τον ρυθμό της σύνταξής του, κλυδωνίζει 
τον πεζό λόγο όπως τα κύματα πάνω στα οποία συνηθίζει να 
ταξιδεύει. Σφοδρός άνεμος φυσάει πάνω στον πεζό στοχασμό, 
όταν τον δουλεύει ένας ποιητής.

Εξάλλου, όπως δεν υπάρχει για τον Ελύτη διαχωρισμός 
ανάμεσα στον πεζό λόγο και την ποίηση, τον φιλοσοφικό στο-
χασμό και την ποιητική εικόνα, έτσι και δεν υπάρχει διάκριση 
μεταξύ ανθρώπου και ποιητή. Η συγγραφή είναι ένας τρόπος 
ζωής ενός ανθρώπου μέσα στον κόσμο και προϋποθέτει μια 
ηθική που θεμελιώνεται στην απογύμνωση, στη λιτότητα, στη 
μοναξιά. Δεν πρόκειται όμως καθόλου για ασκητισμό, ούτε για 
κάποιο είδος πουριτανισμού, αλλά μάλλον για την απλότητα, 
την αυθεντικότητα, την εξερεύνηση όσων μας προσφέρουν οι 
αισθήσεις. Τέλος, για τον Ελύτη, ο άνθρωπος και ο ποιητής 
συνδέονται από τον ιερό ρόλο της ποίησης, που έγκειται στο να 
«κάνει ορατό το αόρατο» και να «αλλάξει τις συνειδήσεις των 
ανθρώπων που φτιάχνουν τον κόσμο», επειδή ο ίδιος ο ποιητής 
« δεν μπορεί να τον αλλάξει»23. Ο Ελύτης ποτέ δεν κατέβηκε 
στην πολιτική αρένα, αρνήθηκε να γραφτεί μέλος σε οποιοδή-
ποτε κόμμα και δεν έγραψε ποτέ στρατευμένη ποίηση. Λυπάται 
που: « όλο και περισσότερο, η γλώσσα θεωρείται ότι δεν είναι 
τίποτε άλλο από ένα μέσο μεταγραφής, ένα μέσο έκφρασης 
ορισμένων πεποιθήσεων, ή κοινοποίησης μιας νοητικής κατά-
στασης. Ωστόσο, η αληθινή ποίηση είναι πάντα μια δημιουργία 
μέσα από τη γλώσσα και όχι έξω από αυτήν. Οι ιδέες γεννιού-
νται την ίδια στιγμή που γεννιέται η ρηματική τους έκφραση.
[…] Το επαναλαμβάνω: πιστεύω πως κάθε γλώσσα υποχρεώνει 
τον ποιητή να εκφράζει συγκεκριμένα πράγματα.» 24. Η ποίηση 
γεννιέται μέσω μιας γλώσσας που ο πνευματικός της πλούτος 
την επηρεάζει και την πλάθει. Έτσι, η «αποστολή» του ποιητή, 
σύμφωνα με τα λόγια του Ελύτη, επιβαρύνεται με ακόμη πιο 
σημαντικές υποχρεώσεις όταν είναι Έλληνας, επειδή μιλάει μια 
γλώσσα τριών χιλιάδων ετών και βάλε, που από τον Όμηρο και 
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πέρα, δεν έπαψε να γράφει ποίηση: «Είμαστε η μόνη χώρα σε 
ολόκληρο τον δυτικό κόσμο που δεν έπαψε από την εποχή του 
Ομήρου ίσαμε σήμερα, παρ’ όλες τις περιπέτειες της φυλής, 
να παράγει ποίηση, και μάλιστα υψηλή ποίηση, σε όλους τους 
αιώνες. Κάτι το μοναδικό που γεννάει δέος σε όποιον πιάνει 
την πένα και έχει συνείδηση της ιστορικής του αποστολής.» 25 

Οπότε, σύμφωνα με τον Ελύτη, το να μιλάς για την ποίηση, 
ισοδυναμεί με το να μιλάς για τη γλώσσα, ιδιαιτέρως μάλιστα 
για την ελληνική γλώσσα και, επομένως, για την Ελλάδα. Άρα, 
σύμφωνα με τον Ελύτη, το να μιλάς για ποίηση ισοδυναμεί με 
το να μιλάς για την Ελλάδα.

Η Ελλάδα ως χώρα και ως γλώσσα
Ο Ελύτης ορίζει την Ελλάδα πρώτα-πρώτα σαν γλώσσα, 

μια γλώσσα ενιαία, εφόσον οι σύγχρονοι Έλληνες μιλούν και 
γράφουν μια γλώσσα που υπάρχει περισσότερο από τρεις χιλιά-
δες χρόνια, αν και βεβαίως δεν έπαψε να εξελίσσεται κατά τη 
διάρκεια των αιώνων. Άρα μια γλώσσα ενιαία και πολλαπλή 
συνάμα. Το 1979, ο Ελύτης εκφράζεται για τη διαστρωμάτωση 
αυτής της γλώσσας χρησιμοποιώντας τη μεταφορά του κλα-
βιέ, μεταμορφώνοντάς την σε όργανο μουσικής: «Αυτό που ο 
κόσμος θεωρούσε σαν μειονέκτημα ήταν για μένα πλεονέκτη-
μα, να χρησιμοποιώ ως όργανό μου την ελληνική γλώσσα. Η 
αντίληψη ότι η ελληνική γλώσσα έχει μικρό βεληνεκές, επειδή 
σήμερα μιλιέται μόνο από εννέα εκατομμύρια Έλληνες, είναι 
για γέλια. Η ελληνική γλώσσα κρατάει από τον Όμηρο ίσαμε 
σήμερα. Νομίζουνε ότι άλλο πράγμα είναι η αρχαία γλώσσα και 
άλλο η σημερινή. Καθόλου. Όταν λέω ουρανός και θάλασσα και 
έρωτας, είναι τα ίδια που έλεγε και ο Όμηρος και η Σαπφώ. 
Έλεγα μια φορά του Σεφέρη: ‘Αν δεν ήμουν Έλληνας, πιθανώς 
δεν θα ‘μουνα ποιητής’. Θυμάμαι την απάντησή του: ‘Μπράβο. 
Και μόνο αυτό που μου ’πες, με παρηγορείς’. [...] Έχοντας όλη 
αυτή την παράδοση και χρησιμοποιώντας μία γλώσσα που έχει 
τέτοια διαστρωμάτωση, από την αρχαία, κοινή, αλεξανδρινή, 
βυζάντιο, δημοτική κ.τ.λ., έχω ένα κλαβιέ που άριστα μπορώ 
να τραγουδήσω σε ατέλειωτες κλίμακες.»26

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να μιλήσω ως μεταφράστρια, για 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζω όταν μεταφράζω Ελύτη: 
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πώς να αποδώσει κανείς σε μια άλλη γλώσσα την καταπληκτι-
κή του ικανότητα να δίνει φωνή στην ελληνική γλώσσα όλων 
των ιστορικών περιόδων; Έτσι, στο ίδιο κείμενο, τα αρχαία 
ελληνικά εμφανίζονται δίπλα στα βυζαντινά, αναμειγνύονται 
με την καθαρεύουσα, η οποία συμβιώνει άριστα με τη δημοτι-
κή. Οι αντιθέσεις είναι γοητευτικές για τον Έλληνα αναγνώστη, 
αλλά μεταφέρονται δύσκολα στον Γάλλο. Κάθε γλώσσα έχει τη 
δική της ιστορία: τα γαλλικά, λόγου χάριν, δεν είχαν ποτέ μια 
ιδιαίτερη επίσημη λόγια γλώσσα, σαν την καθαρεύουσα. Εξάλ-
λου, τις διαφορές ανάμεσα στη μεσαιωνική γλώσσα (κατανοητή 
σήμερα μόνο από τους ειδικούς) και τη σημερινή ο Γάλλος δεν 
τις νιώθει όπως ένας Έλληνας στη δική του γλώσσα. Οπότε, αν 
για να μεταφέρουμε σωστά την ιδιαιτερότητα του λεξιλογίου 
του Ελύτη, αναμείξουμε λέξεις από τα αρχαία γαλλικά, για 
παράδειγμα, με λέξεις της σύγχρονης γλώσσας, το αποτέλεσμα 
θα είναι εντελώς ξένο και παράξενο για τον Γάλλο αναγνώστη, 
κάτι που δεν ισχύει για τον Έλληνα, για τον οποίο η ελληνική 
γλώσσα είναι «ενιαία» και ο οποίος μπορεί να αντιληφθεί τις 
ιστορικές αποχρώσεις της γλώσσας και συνάμα να τις κατανοεί 
και να τις απολαμβάνει. 

Ας πάρουμε για παράδειγμα τις πρώτες γραμμές της Ιδιωτι-
κής οδού από το Εν Λευκώ: «Αυτά που μ’ αρέσουν είναι και η 
μοναξιά μου. Δε σιμώνει κανένας. Χρόνια τώρα περνάω τις ώρες 
μου συντροφιά με κάτι μεγάλες μισοσβησμένες νωπογραφίες, 
εικόνες παλαιές αλλά φρέσκιες ακόμη από τα χείλη εκείνων 
που τις ασπάστηκαν. Γυναίκες της αμιλησιάς και του κοντού 
χιτώνα, που φυλάγουν το κουτί με τα διαμαντικά του ωκεανού. 
Δε σιμώνει κανένας.»27

Επισημαίνουμε την απόλαυση που προκαλεί στο αυτί 
ενός Έλληνα η ανάμειξη λόγιων (παλαιές, ασπάστηκαν) και 
λαϊκότροπων εκφράσεων (σιμώνει), την οποία δεν μπορούμε 
να μεταφέρουμε στα γαλλικά. Αλλά το θέμα είναι ακόμη πιο 
περίπλοκο, διότι η λόγια λέξη ασπάζομαι, που αρχικά και σε 
θρησκευτικό πλαίσιο σημαίνει «embrasser avec respect» είναι 
μια λέξη την οποία χρησιμοποιούσαν με ευχέρεια στον γραπτό 
λόγο οι απλοί άνθρωποι στην Ελλάδα πριν από μερικές δεκα-
ετίες. Για παράδειγμα, ο πατέρας μου που γεννήθηκε το 1907 
στη Μακεδονία, η οποία βρισκόταν ακόμη υπό οθωμανική 
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κατοχή, έμαθε να διαβάζει και να γράφει στο σχολείο, όπου 
πήγε μέχρι τα δέκα του χρόνια. Σε ηλικία δεκατριών ετών 
μετανάστευσε με τον αδελφό του στη Γαλλία για οικονομικούς 
λόγους. Θυμάμαι ακόμη την καθιερωμένη έκφραση με την 
οποία τελείωνε τα γράμματα που έστελνε στη μητέρα του, στην 
Ελλάδα: «Σε ασπάζομαι». 

Ένα άλλο ωραίο παράδειγμα ανάμειξης των γλωσσών, βρί-
σκεται στην αρχή του Μικρού Ναυτίλου:

«ΚΑΠΟΤΕ ΔΕΝ
είναι παρά μια λάμψη πίσω απ’ τα βουνά
• κει κατά το μέρος του πελάγου. Κάποτε πάλι ένας αέρας 

δυνατός που άξαφνα σταματάει όξω απ’ τα λιμάνια. Κι όσοι 
νογούν, το μάτι τους βουρκώνει

  
Χρυσέ ζωής αέρα γιατί δε φτάνεις ως εμάς;»

Σ’ αυτό το απόσπασμα, λέξεις του λαϊκού προφορικού 
λόγου (π.χ. όξω, νογούν), που προσδίδουν στο κείμενο μια 
λαϊκή απόχρωση, συνυπάρχουν με έναν στίχο του Σολωμού, 
ενσωματωμένο ως παράθεση, τον οποίο μετέφρασα σαν να 
ανήκε στο νοητικό υφάδι του Ελύτη. 

«PARFOIS RIEN
Qu’une lueur derrière les montagnes ―
là-bas du côté de la haute mer. Parfois encore un vent 

fort 
qui soudain s’arrête a l’entrée des ports. Et, de ceux qui 

comprennent, 
les yeux se remplissent de larmes
Vent doré de la vie pourquoi ne parviens-tu pas jusqu’à 

nous ?»

Ο Ελύτης εξέφρασε πολλές φορές τις απόψεις του για τη 
μετάφραση. Στην αρχή, δήλωνε με κάποια αδιαλλαξία ότι η 
ποίησή του ήταν αδύνατον να μεταφραστεί, και ότι αν ήθελες 
να έχεις πρόσβαση σ’ αυτήν, έπρεπε να μάθεις ελληνικά. Με 
τα χρόνια, όμως, έγινε λιγότερο κατηγορηματικός, ίσως επειδή 
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άρχισε κι ο ίδιος να μεταφράζει ποίηση: Ρεμπώ, Λωτρεαμόν, 
Ελυάρ, Πιερ-Ζαν Ζουβ, Ουνγκαρέτι. Πάντα όμως έλεγε ότι, 
κατά τη γνώμη του, η ποίησή του δεν περνούσε σε άλλη γλώσ-
σα «παραπάνω από τριάντα τοις εκατό», όσο επιτυχημένη κι αν 
ήταν η μετάφραση. Ο Ελύτης πίστευε ότι όποιος μεταφραστής 
ήθελε να ριχτεί στην περιπέτεια της ποιητικής μετάφρασης 
έπρεπε να έχει τρία χαρίσματα: «Να είναι ο μεταφραστής, ποι-
ητής. Να γνωρίζει καλά τη δική του γλώσσα. Να μεταφράζει 
στη δική του, τη μητρική. Και να αγαπά με πάθος το έργο 
σου.»»28 Οι συμβουλές που έδινε στους μεταφραστές του υπα-
γορεύονταν από τη δική του πορεία ως μεταφραστή: «Φυσικά, 
η μετάφραση ―τουλάχιστον στην ποίηση― είναι κάτι που δεν 
διδάσκεται. Χρειάζεται η πείρα. Έτσι, μπορώ να πω ότι βρήκα 
μόνος μου τον δρόμο και πάντοτε πάνω στην πράξη. Πήρα 
μεγάλες ελευθερίες, πιστός στο πνεύμα και όχι στο γράμμα 
του κάθε ποιητή. Λέω μεγάλες, αλλά μην νομίζετε ότι είναι 
και τόσο. Κι αυτό είναι το θαύμα. Κάποτε, με μιαν ασήμαντη 
μετάθεση λέξεων ή μια προσθήκη ουδέτερων λέξεων ή συνδέ-
σμων αλλάζει ολόκληρη η σκηνοθεσία.»29 Το 1979, το βραβείο 
Νόμπελ τον έκανε αίφνης διάσημο σε όλον τον κόσμο και, 
κατά συνέπεια, μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες. Αλλά αυτό, 
παραδόξως, τον έριξε σε μεγάλη απελπισία, αφού δεν μπορούσε 
να ελέγξει την ποιότητα όλων αυτών των μεταφράσεων.

Ιδού λοιπόν ένα όργανο, η ελληνική γλώσσα, με το οποίο 
ο Ελύτης παίζει σε διαφορετικά κλαβιέ, άλλοτε διαδοχικά και 
άλλοτε ταυτόχρονα, έτσι ώστε να μπορούν να ακούγονται 
πολλές γλώσσες συνάμα. Και για να συνεχίσουμε τη μουσική 
μεταφορά, ας προσθέσουμε και μία ακόμη γλώσσα, που παίζει 
τον ρόλο του διευθυντή ορχήστρας: τη φυσική γλώσσα του 
Ελύτη, αυτήν την οποία δανείζεται από την ελληνική φύση, 
που του προσφέρει τα στοιχεία της σαν ένα καινούργιο αλφά-
βητο, το οποίο χρησιμοποιεί ο ποιητής για να συλλαβίσει την 
πραγματικότητα και να την προφέρει σωστά. Έτσι, σε μια 
συνέντευξή του, το 1979 λέει: «Και όταν μιλώ για το φως, 
για τη θάλασσα, για τους ανέμους, δεν αναφέρομαι μόνο στα 
φυσικά στοιχεία. Τα φυσικά στοιχεία τα χρησιμοποιώ εγώ όπως 
ένας τα γράμματα του αλφαβήτου για να γράψει, και αυτά 
αναλογούν σε άλλα πράγματα βαθύτερα, και που βρίσκονται 
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σ’ ένα υπερβατικό επίπεδο. Είναι δύσκολο για τον αναγνώστη, 
ακόμη και τον μυημένο, με πρώτη ματιά να τα δει αυτά, αλλά 
με τον καιρό σιγά-σιγά βλέπω ότι η νεότερη γενιά τα αισθά-
νεται. Δηλαδή, φορτίζω ―όπως είπε ένας κριτικός― με ηθικές 
δυνάμεις τα φυσικά στοιχεία, και αυτό δεν έχει καμιά σχέση με 
τη συμμετρία την απλή. Γι’ αυτό αντιδρώ λιγάκι στον τίτλο 
«ποιητής του Αιγαίου¨. Ουσιαστικά, όμως, είμαι, γιατί δεν το 
΄κανα επίτηδες. Δεν ξύπνησα ένα πρωί και είπα «Είμαι ο ποι-
ητής του Αιγαίου». Έτσι είναι η εμπειρία μου. Γιατί έζησα και 
μεγάλωσα στα νησιά.»30

Το 1975, σε μια άλλη συνέντευξή του, ο Ελύτης προσεγγίζει 
το θέμα της λειτουργίας της ελληνικής φύσης στη γραφή του, 
παίρνοντας το παράδειγμα του ποιήματος Η κόρη που ’φερνε 
ο βοριάς από τη συλλογή Το φωτόδεντρο και η δέκατη τέταρτη 
ομορφιά: «Ας γυρίσουμε ακόμη μια φορά στο θέμα της οικειότη-
τάς μου με τη θάλασσα. Υπάρχει ένα ποίημα όπου λέω πως το 
κορίτσι που έρχεται από τον Βορρά το φέρει ο βόρειος άνεμος. 
Στο ίδιο ποίημα, κι αυτό φαίνεται περίπλοκο, λέω: «Μια μέρα 
οι θάλασσες αυτές θα εκδικηθούνε». Τι είναι αυτό που περιπλέ-
κεται εδώ; Λοιπόν, θεωρώ πως η θάλασσα είναι η κληρονόμος 
της ελληνικής παράδοσης. Ο Βοριάς, όπως καταλαβαίνετε, έρχε-
ται από την Κωνσταντινούπολη, Η θάλασσα, όμως, είναι εκείνο 
που κατέχει όλες τις αξίες του αιγαιοπελαγίτικου κόσμου και 
που, τελικά, θα πάρει την εκδίκησή της. Αυτά είναι μερικά απ’ 
όσα δυσκολεύονται να κατανοήσουν οι αναγνώστες. Μπορεί να 
φαίνεται παράξενο αλλά στην ποίησή μου το πνεύμα παίρνει 
αναπόφευκτα τη μορφή ενός κοριτσιού, μιας νεαρής γυναίκας 
που έχει φτερά και μπορεί να πετάξει.»31 

Κι όμως, μέσα απ’ αυτήν τη νοητική Ελλάδα, εμφανίζονται 
ρεαλιστικές εικόνες, παράξενα ρεαλιστικές, επειδή δημιουργού-
νται χάρη σε μια μετουσίωση. Με άλλα λόγια, η θάλασσα, τα 
φυτά και οι άνεμοι, τα τοπία που προβάλλουν στα έργα του 
Ελύτη φέρουν την ορμή της σκέψης του, αλλά και μαρτυρούν 
«χωρίς να το θέλουν» μια ελληνική τοπογραφική πραγματικό-
τητα που δεν έχει καμία σχέση με τη γραφικότητα. Ο ποιητής 
επιστρέφει στη φύση ό,τι του δάνεισε, το αλφάβητό της. Στο 
Πρώτα-πρώτα η ποίηση, ο Ελύτης δεν διστάζει να πλάσσει ένα 
ιδεόγραμμα, μια μορφή που θα σήμαινε τη ζωή του ζωγρα-
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φισμένη με στοιχεία της ελληνικής φύσης: «Έχω συλλάβει τη 
μορφή μου κάπου ανάμεσα σε μια θάλασσα, που ξεπροβάλλει 
από το ασβεστοχρισμένο τοιχάκι μιας εκκλησιάς, και σ’ ένα 
κορίτσι ξιπόλητο, που του σηκώνει ο άνεμος το ρούχο, μια 
στιγμή τύχης που αγωνίζομαι να αιχμαλωτίσω και της στήνω 
καρτέρι με λόγια ελληνικά.

Να τι είδους είναι ο ελάχιστος καμβάς όπου μπορεί επάνω 
του να κεντηθεί το ιδεόγραμμα της ζωής μου» 32

Αυτός ο σχεδόν εννοιολογικός χαρακτήρας της εικόνας δεν 
αφαιρεί τίποτα από την πλαστική ομορφιά της. Ας μην ξεχνά-
με, όμως, ότι ο Ελύτης επιδίδετο επίσης στη ζωγραφική και 
το κολλάζ. Το 1950 στο Παρίσι, χάρη τον συμπατριώτη του 
Τεριάντ, έπιασε φιλία με τους μεγαλύτερους ζωγράφους: τον 
Ματίς, τον Πικάσο, τον Λεζέ, τον Σαγκάλ, τον Τζιακομέτι. Ο 
Τεριάντ είχε αρχίσει να δουλεύει ως συνεργάτης του Ελβετού 
εκδότη Αλμπέρ Σκιρά, και στη συνέχεια είχε δημιουργήσει το 
περίφημο περιοδικό Verve. Έτσι, στην Ιδιωτική οδό, η ανα-
ζήτηση του ποιητή γίνεται ένας ρητός φόρος τιμής στους 
ζωγράφους: «Γέμισα καθ’ οδόν χώμα κιτρινωπό, κοκκινωπό, 
καστανό, ραβδώσεις από πετρώματα σκούρα, μπλε και μωβ, 
σαν αυτά που βλέπεις παραπλέοντας τις ακτές της Κύθνου 
Αύγουστο μήνα. Μια ευτυχία των ματιών, που είναι και της 
ακοής και της αφής και του νου, αφού η φύση γίνεται μελετητή 
ταυτόχρονα κι απ’ όλες τις μεριές, ώσπου τελικά να αφομοιω-
θεί από τη δεύτερή μας υπόσταση, κείνην που ξέρει ενίοτε να 
γίνεται δέκτης εξαιρετικά σημαντικών και κατά τρόπο υπέροχο 
ακατανόητων πραγμάτων. Να γιατί ευγνωμονώ τους ζωγρά-
φους. Για την ευγνωμοσύνη που δείχνουν κι εκείνοι απέναντι 
στην ύλη και τις δυνατότητές που τους προσφέρει να την 
μετασχηματίζουν και να της δίνουν έναν αέρα ―μη φοβόμαστε 
τον όρο― αθανασίας.»33 Ένα μικρό δείγμα της ενδιαφέρουσας 
μελέτης που θα μπορούσε να γίνει για τις σχέσεις ποίησης και 
ζωγραφικής στο έργο του Ελύτη.

Στο προηγούμενο κεφάλαιο μιλήσαμε για την έννοια-εικό-
να, ως χαρακτηριστικό γνώρισμα της ποίησης του Ελύτη. Στο 
σημείο αυτό της ανάλυσής μας βλέπουμε ότι αυτή η έκφραση 
είναι ένας άλλος τρόπος για να ορίσουμε αυτό που ο Ελύτης 
αποκαλούσε «αναλογία», η οποία λειτουργεί σαν τρόπος σκέ-
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ψης και κινείται σ’ ένα χώρο όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί 
το μυστήριο του φωτός, για το οποίο μιλάει το 1975: «Οι 
Ευρωπαίοι και οι Δυτικοί βρίσκουν πάντα το μυστήριο στη σκο-
τεινιά, στη νύχτα, ενώ εμείς οι Έλληνες το βρίσκουμε στο φως, 
που είναι για μας κάτι απόλυτο. Για να περιγράψω αυτό που 
λέω,δίνω τρεις εικόνες. Κάποτε, ένα μεσημέρι, είδα μια σαύρα 
να ανεβαίνει σε μια πέτρα (δεν φοβήθηκε, γιατί στεκόμουν 
ασάλευτος κρατώντας και την αναπνοή μου ακόμα) και τότε, 
στο απόλυτο φως, αρχίζει έναν αληθινό χορό, μια σειρά από 
απίστευτα χαριτωμένες μικρές κινήσεις, προς τιμήν του φωτός. 
Εκεί και τότε ένιωσα βαθιά το μυστήριο του φωτός. Μιαν άλλη 
φορά, δοκίμασα το μυστήριο αυτό στο πέλαγος, ανάμεσα Πάρο 
και Νάξο. Άξαφνα μακριά, είδα δελφίνια που πλησίαζαν και 
μας προσπερνούσαν, πηδώντας ψηλά πάνω από το νερό στο 
ύψος του καταστρώματος. Η τελευταία εικόνα είναι ένα κορί-
τσι και πάνω στο γυμνό της στήθος μια πεταλούδα κατέβηκε 
καταμεσήμερα, ενώ τα τζιτζίκια γέμιζαν τον αέρα με τον ήχο 
τους. Αυτό ήταν για μένα μια ακόμη αποκάλυψη του μυστηρίου 
του φωτός. Ενός μυστηρίου που εμείς οι Έλληνες μπορούμε 
να το συλλάβουμε ολοκληρωτικά και να το παρουσιάσουμε. 
Ίσως να είναι κάτι το μοναδικό για τον τόπο αυτόν. Ίσως να 
γίνεται καλύτερα αντιληπτό εδώ, και η ποίηση να μπορεί να το 
αποκαλύψει σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Το μυστήριο του φωτός. 
Αυτό ακριβώς εννοώ μιλώντας για την ηλιακή μεταφυσική.»34 

Λίγο αργότερα, το 1979, σε μια συνέντευξη του στον Ολιβιέ 
Ζερμαίν-Τομά για τη γαλλική εφημερίδα Le Monde, αναφερό-
μενος στη σχέση του με τον ποιητή Ρενέ Σαρ, ο Ελύτης χρησι-
μοποιεί την έκφραση «μεταφυσική του φωτός» προσθέτοντας: 
«Μόνον η ποίηση μπορεί να την εξηγήσει. Αυτό που πρέπει ο 
ποιητής να προσπαθεί να συλλάβει είναι ό,τι συμβαίνει στην 
ελάχιστη χρονική στιγμή, μέσα στο απόλυτο φως. Ή, πάλι, το 
τελείως αντίθετο, ό,τι αγγίζει το αιώνιο και η ποίηση πρέπει 
να το συμπυκνώσει στη στιγμή. Εδώ βρίσκεται το μυστικό.» 35

Η σύντομη συλλογή πεζών από τα Μικρά Έψιλον, Ένα εικο-
σιτετράωρο για πάντα, προσφέρει ένα σημαντικό παράδειγμα 
αυτής της «ελάχιστης χρονικής στιγμής» η οποία «αγγίζει το 
αιώνιο». Η συλλογή αυτή είναι ένα είδος ελάχιστης αυτοβιο-
γραφίας που απαρτίζεται από εικοσιτέσσερα στιγμιότυπα, τα 
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οποία αντιστοιχούν σε κάθε ώρα μιας «κοινής ημέρας», από 
την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου. 

Τελικά, μέσα από το έργο και τις δημόσιες παρεμβάσεις του 
Ελύτη διαγράφεται η εικόνα που έχει για μια Ελλάδα την οποία 
αγαπάει ή απεχθάνεται, ονειρεύεται ή απορρίπτει, δηλαδή όχι 
μόνο μια πολιτική άποψη γι’ αυτή τη μικρή χώρα που ταλαι-
πωρείται από τις θύελλες του παρελθόντος και του παρόντος, 
αλλά και μια ανάγνωση του κόσμου μέσα στον οποίο η Ελλάδα 
έγραψε την ιστορία της. Ο Ελύτης θλίβεται για τη «βαρβαρό-
τητα» μέσα στην οποία βούλιαξαν οι δυτικές χώρες τον 20ο 
αιώνα. Την ονομάζει «υλισμό», «υπερβολική κατανάλωση», 
«αμάθεια και σκότος». Το 1976, σ’ έναν δημοσιογράφο που τον 
ρωτάει τι τον ανησυχεί περισσότερο, ο Ελύτης απαντάει: «[…] η 
βαρβαρότητα. Τη βλέπω να ’ρχεται μεταμφιεσμένη, κάτω από 
άνομες συμμαχίες και προσυμφωνημένες υποδουλώσεις. Δεν θα 
πρόκειται για τους φούρνους του Χίτλερ ίσως, αλλά για μεθο-
δευμένη και οιωνεί επιστημονική καθυπόταξη του ανθρώπου. 
Για τον πλήρη εξευτελισμό του. Για την ατίμωσή του. Οπόταν 
αναρωτιέται κανείς: Για τι παλεύουμε νύχτα μέρα κλεισμένοι 
στα εργαστήριά μας; Παλεύουμε για ένα τίποτε, που ωστόσο 
είναι το παν. Είναι οι δημοκρατικοί θεσμοί, που όλα δείχνουν 
ότι δεν θα αντέξουν για πολύ. Είναι η ποιότητα, που γι’ αυτή 
δεν δίνει κανείς πεντάρα. Είναι η οντότητα του ατόμου, που 
βαίνει προς την ολική της έκλειψη. Είναι η ανεξαρτησία των 
μικρών λαών, που έχει καταντήσει ήδη ένα γράμμα νεκρό. Είναι 
η αμάθεια και το σκότος. Ότι οι λεγόμενοι ‘πραχτικοί άνθρω-
ποι’ ―κατά πλειονότητα, οι σημερινοί αστοί― μας κοροϊδεύ-
ουν˙ είναι χαρακτηριστικό. Εκείνοι είναι το τίποτε. Εμείς το 
παν.»36 Για τον Ελύτη αυτές οι καινούργιες αξίες απειλούν 
την Ελλάδα επειδή, ως χώρα που βρίσκεται στο σταυροδρόμι 
Ανατολής και Δύσης, κινδυνεύει να χάσει την ταυτότητά της. 
Ο ποιητής πάντα δήλωνε ότι η χώρα του ανήκει και στους δύο 
κόσμους συνάμα: «Βεβαίως, εμείς οι Έλληνες ανήκουμε πολιτι-
κά στη Δύση. Είμαστε μέρος της Ευρώπη, μέρος του δυτικού 
κόσμου, αλλά ταυτόχρονα η Ελλάδα ουδέποτε ήταν μονάχα 
αυτό. Υπήρχε πάντοτε η ανατολική μεριά που κατείχε μια σημα-
ντική θέση στο ελληνικό πνεύμα».37 Ο Ελύτης δεν έπαψε ποτέ 
να εκφράζει την ανησυχία του γι΄αυτό που ονομάζει «αλλοίωση 
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του προσώπου της χώρας του». Απόδειξη η φράση που κλείνει 
τη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο ποιητής την επομένη της 
αναγγελίας της βράβευσή του με το βραβείο Νόμπελ: «[...] το 
ότι αρχίζει να μεταβάλλεται και υλικά η Ελλάδα, αυτό δεν 
το περίμενα, περίμενα ότι μπορεί να συμβεί οτιδήποτε, όταν 
ήμουνα παιδί, αλλά ότι δεν θα είναι η θάλασσα ίδια και δεν θα 
είναι το δέντρο ίδιο, αυτό ομολογώ ότι είναι κάτι που πρέπει 
να μας βάλει σε σκέψεις...»38 Ήδη το 1973, σε μια συνέντευξή 
του στην εφημερίδα «Τα Νέα» λέει ότι τον απασχολεί τι θα 
απογίνει η Ελλάδα σαν φορέας ενός ειδικού πολιτισμού και 
μιας ένδοξης γλώσσας: «Έκλεισα τα εξήντα μου χρόνια κι από 
τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, μόνο καταστροφές έχουνε 
δει τα μάτια μου. Και θαυμαστές αντιδράσεις, που όλες τους 
πήγαν χαμένες από τα ίδια μας τα χέρια. Δεν ξέρω... Θα ‘θελα 
να κοιμηθώ μια μέρα και να ξυπνήσω σ’ έναν αιώνα όπου και 
τα πουλιά ακόμη να κελαηδούν ελληνικά και νικητήρια.»39. Σ’ 
αυτή λογική πρέπει να στηρίζεται ο σκεπτικισμός με τον οποίο 
αντιμετωπίζει ο Ελύτης την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπα-
ϊκή Ένωση, όταν στην ανάλογη ερώτηση ενός δημοσιογράφου 
το 1983, απαντούσε: «Υπάρχουν δύο Ελλάδες. Αυτή που εξανα-
γκάζεται και τους ίδιους τους υπηκόους της να καταπονεί και 
σ’ έναν διεθνή χορό μεταμφιεσμένων να μετέχει με το φόρεμα 
της Ευρωπαίας (διάβαζε: Αμερικάνας). Και υπάρχει η άλλη, που 
εξακολουθεί να υπακούει στον Ηράκλειτο και στον Μακρυ-
γιάννη. Η πρώτη μπορεί να καταλυθεί μια μέρα. Η δεύτερη, 
ακόμη και αν μείνει χωρίς υπόσταση, ποτέ. Τουλάχιστον, εγώ, 
γι’ αυτήν υπάρχω.»40 

Τότε, λοιπόν, τι μπορεί να κάνει ο ποιητής; Είδαμε προη-
γουμένως ότι για τον Ελύτη η δράση, η στράτευση του ποιητή 
εκφράζεται μέσω των λέξεων: να κάνει επανάσταση με «όπλα 
πνευματικά, που να τα προμηθεύεται από την αποθήκη της 
μνήμης του λαού του».Το 1992, σε μια συνέντευξη που έδωσε 
στην Ιουλίτα Ηλιοπούλου, ο Ελύτης δίνει ως παράδειγμα 
στράτευσης, τη γένεση του Άξιον Εστί, την ιδέα του οποίου 
συνέλαβε το 1948 φθάνοντας στη Γαλλία, έχοντας αφήσει πίσω 
του μια Ελλάδα κατεστραμμένη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο 
πόλεμο, και βυθισμένη στην εξίσου άγρια και σκληρή μάχη του 
Εμφυλίου πολέμου. «(...) θυμάμαι κατεβαίνοντας για να φύγω, 
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στο αεροδρόμιο έβλεπα τα Ελληνόπουλα ξυπόλυτα, πεινασμένα 
να παίζουν ανάμεσα σε χαλάσματα. Και βγήκα εκεί και είδα 
μέσα στα πάρκα να τρέχουν τα παιδιά των ξένων με ροδαλά 
μάγουλα και μ’ αλογάκια. Η αντίθεση ήταν τόση μεγάλη, που 
μ’ έπιασε απελπισία και μια τάση παράκλησης. Αυτό ήταν που 
μου γέννησε και την πρώτη σύλληψη του Άξιον Εστί. Κάτι σαν 
ψαλμός και σαν ωδή, σαν παράκληση, σαν λειτουργία να εξορ-
κίσω τα κακά πνεύματα που βάραιναν πάνω στον τόπο μου. 
Αργότερα, βέβαια, πήρε τη μορφή του Άξιον Εστί.

«Μπορεί να γράφτηκε μετά την επιστροφή μου, η ιδέα, 
όμως, οφείλεται στην αντιπαράθεση της πλούσιας και ανέμελης 
ζωής που επικρατούσε στην Κυανή Ακτή και της τραγωδίας που 
την ίδια στιγμή ελάμβανε χώρα στα ελληνικά βουνά.»41. 

Άρα η στράτευση του ποιητή εκφράζεται μέσω της τέχνης 
και μόνον αυτής. Το 1983, εβδομήντα δύο ετών, ο Ελύτης 
απαντάει σ’ αυτούς που τον κατηγορούν ότι ζει απομονωμένος, 
αρνούμενος οποιαδήποτε κομματική ένταξη: «Μιλώ τη γλώσσα 
της τέχνης μου. Και δεν υπάρχει κόμμα πολιτικό που να την 
καταλαβαίνει, πόσο μάλλον να την εκπροσωπεί. Χώρια ότι δεν 
πιστεύω στα κόμματα και αποβλέπω σε μιαν οργάνωση της 
κοινωνίας τέτοια που να μην εξαρτάται από τα κόμματα. Μα 
―θα μου πείτε―, είσαστε αναρχικός; Ναι, γιατί όχι; Μπορεί 
να μη ρίχνω βόμβες, ούτε να κάνω παθητική αντίσταση. Αλλά 
ορθώνομαι αντιμέτωπος προς όλες τις Εξουσίες, όταν διακη-
ρύσσω τα δικαιώματα του ανθρώπου στην ευτυχία του ― μια 
ευτυχία που δεν χωράει στα καλούπια ούτε του καπιταλισμού 
ούτε του μαρξισμού.»42

Ας τελειώσουμε με μερικά λόγια του Ελύτη που το 1992, 
έξι χρόνια πριν από τον θάνατό του, εξυμνεί ακόμη, παρά την 
αντίθετη γνώμη όλου του κόσμου, την αξία της ελευθερίας, 
μιλώντας για τον προσωπικό του τρόπο ζωής. «Το έργο μου, για 
να πραγματοποιηθεί,απαιτεί ανεξαρτησία κινήσεων. Μια ζωή 
ελεύθερη κοινωνικά και ερωτικά. (...) Οι μισοί νομίζουν ότι μου 
ήρθαν όλα εύκολα κι ότι ήμουν ένας τυχερός. Δεν είναι αλήθεια. 
Οι άλλοι μισοί έχουν την εντύπωση ότι είμαι ένας ασκητής ο 
οποίος στερήθηκε τις χαρές της ζωής και έκανε θυσίες για να 
ολοκληρώσει το έργο του. Αξιέπαινος σκέψις, αλλά ούτε κι αυτή 
ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Απεναντίας, ήμουν δοσμένος «εις 
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τες ηδονές», που λέει κι ο Καβάφης, και στα ταξίδια. Η αλήθεια 
βρίσκεται κάπου στη μέση. Δεν ήμουν ποτέ μποέμ ―πράγμα 
που συνδέεται ίσως με κάποιαν αθλιότητα―, αλλά ήθελα ανέ-
καθεν να εξακολουθώ να ζω ως φοιτητής. Μου καταργούσε την 
έννοια της ηλικίας και μου έδινε την αίσθηση ότι παραμένω 25 
χρόνων. Εκείνο, λοιπόν, που νομίζουν οι άλλοι πως στερήθηκα 
είναι εκείνο που δεν μ’ αρέσει. Η δημοσιότητα, κ.λ.π. [...] Κι 
επειδή από πολύ νέος είχα σκεφτεί ότι δεν μπορώ να κάνω 
τίποτε άλλο από το να αφοσιωθώ στην ποίηση και στην τέχνη, 
αποφάσισα να ζήσω χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις, με μιαν 
ελευθερία.»43 

Έτσι λοιπόν κλείνουμε το πορτραίτο του Οδυσσέα Ελύτη, 
με την ιδέα της ελευθερίας, με την οποία αρχίσαμε τη μελέτη 
μας. Μια ιδέα τόσο πρωταρχική για τον ποιητή που συμμετείχε 
στην κατασκευή του ψευδωνύμου του. Σε μια συνέντευξή του 
κάποτε εξήγησε πώς έπλασε το όνομα Ελύτης: το «Ελ» από τις 
λέξεις «Ελλάδα», «Ελευθερία», «Ελένη», το «υ» επειδή είναι το 
πιο ελληνικό γράμμα του αλφάβητου και τέλος το «της» διότι 
είναι μια κοινή κατάληξη στα αρχαία ελληνικά. Ένα ψευδώ-
νυμο θαυμαστής λιτότητας, όπου ενώνονται η ελευθερία και 
η γυναίκα, η Ελλάδα και η γλώσσα της, την οποία ο Ελύτης 
μεταμορφώνει σε ποίηση. Μια ποίηση για την οποία στο δοκί-
μιό του Πρώτα- πρώτα η ποίηση έγραφε: «[…] κι αποζητούσα 
την Ποίηση σαν τη γυναίκα˙ να μου δώσει ένα παιδί, μήπως κι 
απ’ το ’να στ’ άλλο δεν πεθάνω.»44
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Οδυσσέας  Ελύτης

Imago Terrae

Ένας όχι τόσο γνωστός στους Δυτικούς φιλόσοφος, ο G.T. 
Fechner, εξομολογήθηκε κάποτε ότι σε στιγμή μεγάλης 
διαύγειας έφτασε να σχηματίσει την πεποίθηση πως η Γη 

είναι ένας άγγελος· κι αυτό, χωρίς να έχει υπόψιν του ότι στη 
θεωρία και την πρακτική της Avesta, κατά το μαζντεο-ζωρο-
αστρικό σύστημα, το λειτουργικό της 28ης του μηνός τελείται 
«προς τιμήν της Γης, που είναι ένας άγγελος». Από το άλλο 
μέρος, ο Rainer Maria Rilke, που ο άγγελος των Ελεγείων του, 
σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του ίδιου, δεν έχει να κάνει τίπο-
τα με τον άγγελο των χριστιανών αλλά μάλλον με του Ισλάμ, 
βρήκε το θάρρος να πει ότι η γη δεν έχει άλλη διέξοδο από το 
να γίνει αόρατη· φροντίζοντας να προσθέσει: μέσα μας.

Αλλά όλα, που μοιάζουν ασυνάρτητα και νεφελώδη, πρέπει 
ωστόσο να επικοινωνούν από κάπου. Θα έλεγα μάλιστα ότι, εάν 
είχαμε βρει από πού, ασφαλώς η εικόνα για τη θέση μας επά-
νω σ’ αυτόν τον πλανήτη θα ήταν διαφορετική. Διαφορετική 
και προσέτι διόλου απομακρυσμένη από την πραγματικότητα, 
όπως μοιάζει να το πιστεύει μια πλειοψηφία που προχωράει σή-
μερα στο διάστημα καμαρώνοντας ότι πραγματοποιεί τις παλιές 
φαντασίες των ποιητών ενώ κατά τα άλλα εξακολουθεί να τους 
βλέπει με συγκατάβαση.
Ωστόσο, να μαθαίνει κανείς το αλφάβητο από το κάπα και 
ύστερα είναι αναπηρία. Παραμένουμε ανεξοικείωτοι με τον 
«κατ’ αναλογία» συλλογισμό· θεωρούμε τη φαντασία σαν υπερ-
κείμενη στην πραγματικότητα· και χρειάστηκε η φωνή των 
υπερρεαλιστών, στα μισά του αιώνα μας, για να ξαναφέρει τα 
πράγματα εκεί που τα είχε αφήσει ο Όμηρος.
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Odysséas Elýtis

Imago Terrae

Un philosophe peu connu des Occidentaux, G.T. Fech-
ner, fi t un jour l’aveu suivant : dans un moment de 
grande lucidité, il avait réussi à acquérir la convic-

tion que la Terre est un ange ; et cela, sans avoir à l’esprit 
que, dans la théorie et la pratique de l’Avesta selon le sys-
tème mazdéo-zoroastrien, le rituel du 28 du mois est célé-
bré «en l’honneur de la Terre qui est un ange.» D’un autre 
côté, Rainer Maria Rilke, dont l’ange des Elégies, selon ses 
propres mots, n’a rien à voir avec l’ange des Chrétiens, 
mais plutôt avec celui de l’Islam, a eu l’audace de dire que 
la seule issue de la Terre est de devenir invisible ; ayant 
soin d’ajouter : à l’intérieur de nous-mêmes.

Toutes ces pensées qui semblent incohérentes et nébu-
leuses communiquent cependant entre elles probablement. 
Mieux encore : si nous en avions découvert le comment, 
l’image que nous avons de notre place sur cette planète 
serait diff érente. Diff érente et nullement éloignée de la 
réalité, comme semble le penser une majorité de personnes 
qui se meuvent aujourd’hui dans l’espace, fi ères de réaliser 
les rêves anciens des poètes, tandis que pour le reste elles 
continuent à les regarder avec condescendance. 
Cependant apprendre l’alphabet en commençant par la 
lettre K relève de l’infi rmité. Le raisonnement par analogie 
ne nous est pas familier; nous considérons que l’imagina-
tion occulte le réel; et, il a fallu la voix des surréalistes, 
au milieu de notre siècle, pour ramener les choses là où 
Homère les avait laissées. 
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Εάν είναι η Ίρις που κυκλοφορεί με άνεση από το ένα σημείο 
της γης ή το υπερηχητικό κύμα δεν έχει σημασία. Η σημα-
σία είναι ότι τα φυτά, π.χ., που συνιστούν άλλες τόσες μικρές 
συλλαβές ώστε ν’ αρθρώνουμε την ταυτότητά μας χωρίς να 
χάνει αυτή το μέρος του χλοερού μυστηρίου που της ανήκει, 
τ’ αποκλείσαμε, χάρη σε μια λανθασμένη εκτίμηση, έξω από 
τα πεπρωμένα μας. Κι ενώ μια μεγάλη και αόρατη περιπέτεια 
εκτυλίσσεται κάθε στιγμή στη γειτονιά που συγκροτούν πλησι-
άζοντας ―με κίνδυνο να συνενωθούν― οι σημερινές μεγαλου-
πόλεις, επιμένουμε, ακόμη και όταν μας απομονώνει ο ύπνος, 
ν’ ακούμε και να καταγράφουμε, στη θέση των χαμένων κελαη-
δητών, ένα τηλέτυπο σε συνεχή εγρήγορση.

Πρόκειται για μια πράξη που ο ποιητής, αυτήν ίσα ίσα, θεωρεί 
μη πραγματική· και διόλου άδικα. Οι πιθανότητες να λέει το 
κύμα του Αιγαίου, ξεσπώντας πάνω στα βράχια μιας ερημονη-
σίδας, πράγματα πολύ πιο σημαντικά είναι μεγάλες. Εάν όχι τ’ 
αφτιά, τα μάτια οφείλουν να γονιμοποιούν. Δεν αναφέρομαι σε 
τίποτα μεταφυσικές οπτασίες όπως των θρησκευομένων, αλλά 
σ’ αυτά που η ίδια η επιστήμη, διεισδύοντας την ύλη, ανακα-
λύπτει, για να τ’ αφήσει εκ των υστέρων ακάλυπτα στο χώρο 
της ψυχής μας.
 

Τα ρόδινα και τα γαλάζια που ξεχύνει ο ουρανός
    είναι οι χθεσινές
βροχές που βγήκανε στον ήλιο να στεγνώσουν 
    το μαλλί τους
ένα κορίτσι που ντύθηκε βερβένα

   σκορπάει
  εδώ κι εκεί σταλαματιές 
    όπως η Λύπη 
  γυμνή και διάφανη 
διακρίνεται
μέσα της το αγαπημένο πρόσωπο
  να σε κοιτάει κατάματα 
    πάνω απ’ τους
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Qu’importe de savoir si c’est Iris qui circule avec aisance 
d’un point à un autre de la Terre ou bien l’onde superso-
nique. Il importe en revanche de savoir que les plantes, 
par exemple, qui constituent autant de petites syllabes au 
moyen desquelles épeler notre identité sans qu’elle perde 
la part du tendre mystère qui lui appartient, nous les avons 
rejetées, à cause d’une erreur d’estimation, hors de notre 
destinée. Et tandis qu’une grande aventure invisible se dé-
roule à chaque instant dans le voisinage que forment en 
se rapprochant ―au risque de se réunir― les mégalopoles 
d’aujourd’hui, nous nous obstinons, même lorsque le som-
meil nous isole, à écouter et à enregistrer, dans un état 
d’alerte permanent, un télex, au lieu du chant perdu des 
oiseaux. 

Cette action, précisément, le poète ne la considère pas 
comme réelle; et à juste titre. Grandes sont les chances 
pour que la vague de l’Egée, déferlant sur les rochers d’un 
îlot désert, dise des choses bien plus importantes. A défaut 
des oreilles, ce sont les yeux qui doivent féconder. Je ne me 
réfère pas à des visions métaphysiques comme celles des 
gens qui pratiquent une religion, mais à ce que la science 
elle-même, pénétrant la matière, découvre, pour les laisser 
après coup à découvert dans l’espace de notre âme. 

Les roses et les bleus que déverse le ciel
     sont les pluies
d’hier sorties au soleil pour sécher leur chevelure
une jeune fi lle en costume de verveine
      éparpille
   ici et là des gouttes
   comme la Tristesse
  diaphane et nue
on devine 
en elle le visage aimé
qui te regarde dans les yeux
   par-dessus les
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  λόφους
 οι ερπύστριες των λουλουδιών έχουν αφήσει τα ίχνη τους
 κάποιο σαλιγκαράκι σαν χωριό πάει 
 τον ανήφορο
   φυσάει 
    φυσάει 
κουράγιο
  οι λεβάντες λεν ότι αύριο έχουμε Αύγουστο
 τα ονόματα που ακούμε
είναι από φλούδα πεύκου
  τριων χιλιάδων χρόνων
κι η καμπύλη της γης
η ωραία μας Άγνωστη
  που προσφέρει τον ώμο της γυμνόν
   ναν τον 
φιλήσουμε

και να συλλογιστούμε ότι δεν είναι στο χέρι κανενός να κα-
ταστρέφει Εκείνην που του δόθηκε. Πιο καλά να της περνάει 
την καλύπτρα των θεαινών και να τη συναντά κρυφά εκεί 
που οι άτολμοι ―αλίμονο― αδυνατούν να κατανοήσουν πόση 
ταπεινοσύνη μπορεί να περικλείνει η συνείδηση της ίδιας τους 
υπεροχής.

Στο μικρό εικονοστάσι μου, χρόνια τώρα, φυλάγω ρόδια, δα-
χτυλίδια κοριτσιών, χρωματιστά βότσαλα, πεταλούδες. Όταν 
δέομαι, οι συμφορές απομακρύνονται ή, εάν όχι, μοιάζουν με 
πελώριες ανορθογραφίες. Ίσως αγαπώ τα καθαρά κείμενα γι’ 
αυτό· για να μη με αποστερούν από μια τέτοια δυνατότητα: οι 
ροδιές να φωνάζουν σαν πετεινάρια, τα δαχτυλίδια να ομολο-
γούν τους αθάνατους έρωτες, τα βότσαλα να μου υποβάλλου-
νε την αιώνια παρουσία της θάλασσας, οι πεταλούδες να με 
πηγαίνουν τρεις ορόφους πιο ψηλά πάνω απ’ τις αθλιότητες. 
Αισθάνομαι μιαν ευγνωμοσύνη, που δεν ξέρω σε ποιον να την 
απευθύνω. Εξακολουθητικά υπάρχει κάποιο πρόσωπο που με 
μαγνητίζει σαν Μέδουσα. Ποιο είναι; Ποιος είμαι; Πού είμαι;
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     collines
les fl eurs qui serpentent ont laissé leurs traces
un petit escargot tel un village monte
la pente      
   il vente
     il vente
courage
  la lavande dit que demain nous serons en août
 les noms qui parviennent à nous 
 sont de l’écorce d’un pin
  de trois mille ans
et la courbe de la Terre
notre belle Inconnue
   off re son épaule nue 
   à 
nos baisers

afi n que nous songions que personne n’a le pouvoir de rui-
ner Celle qui lui fut donnée. Mieux vaut la couvrir du 
voile des déesses et la rencontrer en cachette là où ceux 
qui manquent d’audace ―hélas― sont dans l’impossibilité 
de saisir combien d’humilité peut contenir la conscience de 
leur propre supériorité. 

Devant ma petite iconostase, depuis des années, je 
conserve des grenades, des bagues de jeunes fi lles, des 
galets colorés, des papillons. Quand je prie, les malheurs 
s’éloignent ou, sinon, ils ressemblent à d’énormes fautes 
d’orthographe. J’aime les textes nets sans doute pour cette 
raison: ils ne me privent pas du pouvoir qu’ont les grena-
diers de crier comme de jeunes coqs, les bagues d’avouer 
les amours immortelles, les galets de me suggérer la pré-
sence éternelle de la mer, les papillons de m’emmener trois 
étages plus haut que les malheurs. Je perçois un sentiment 
de reconnaissance que je ne sais à qui adresser. Il y a en 
permanence un visage qui me fascine comme la Méduse. 
Qui est-il ? Qui suis-je ? Où suis-je ? 
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Συχνά, συμβαίνει να μην καταλαβαίνω τι λέω, και όμως αυτό 
ν’ ανταποκρίνεται ακριβώς σε ό,τι αισθάνομαι. Το ίδιο, έχω την 
υποψία, συμβαίνει για τις σχέσεις μας με τη Γη. Όσο την κα-
ταλαβαίνουμε, απλώς βρίσκουμε, σκάβοντας μέσα της, διάφορα 
χρήσιμα μεταλλεύματα· και πάλι, μόνον εάν στο αναμεταξύ 
μια ξαφνική δόνησή της δε μας καταστρέφει. Λίγο εντούτοις 
εάν της αφεθούμε χωρίς οπισθοβουλία, τη βλέπουμε να μας 
αγκαλιάζει και να μας σηκώνει ψηλά, σαν πελώριος γαλάζιος 
άγγελος. Κι ό,τι που ετοιμαζόμουνα ―χωρίς άλλα επιχειρήμα-
τα― να το πω.
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Souvent il arrive que je ne comprenne pas ce que je dis, et 
que pourtant cela corresponde exactement à ce que je res-
sens. Il en va de même, je le soupçonne, dans nos rapports 
avec la Terre. Tant que nous la comprenons, nous trouvons 
simplement, en creusant en elle, diff érents minerais utiles 
; et encore, seulement si, entre temps, une de ses brusques 
secousses ne nous a pas anéantis. Cependant, si nous nous 
abandonnons un peu à elle sans arrière-pensées, nous la 
voyons nous prendre dans ses bras et nous soulever en 
l’air, comme un immense ange bleu. Juste au moment où 
je m’apprêtais ―sans autres arguments― à le dire.

Μετάφραση: Malamati Soufarapis
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Το κείμενο του Φρίντριχ Νίτσε Über das Pathos der Wahrheit 
αποτελεί τον πρώτο από τους «Πέντε προλόγους σε πέντε 

βιβλία που δεν γράφτηκαν», τους οποίους χάρισε στην Κόζι-
μα Βάγκνερ, κόρη του Φραντς Λιστ και σύζυγο του Ρίχαρντ 
Βάγκνερ, τα Χριστούγεννα του 1872. Η μετάφραση, η πρώ-
τη στα ελληνικά απ’ όσο γνωρίζουμε, έγινε από τη γερμανι-
κή έκδοση: Friedrich Nietzsche, Sämtliche Werke. Kritische 
Studienausgabe in 15 Bänden [KSA 1], hg. Giorgio Colli und 
Mazzino Montinari, DTV, [1980], 21999, 754-60. 

1872: χρονιά σημαδιακή για τον μόλις 28χρονο προφεσόρ 
κλασικής φιλολογίας Νίτσε, καθώς εκδίδει το πρώτο του βιβλίο, 
τη Γέννηση της τραγωδίας, που προκαλεί αίσθηση λόγω των θέ-
σεών του για τη σχέση μεταξύ του απολλώνιου και του διονυ-
σιακού στοιχείου στην αρχαιοελληνική τραγωδία, καθώς και για 
τον ακραιφνή αισθητισμό του. Την ίδια χρονιά γράφει ένα ση-
μαντικό γνωσιολογικό κείμενο με θέμα τη σημασία της επιδίω-
ξης της αλήθειας, με τίτλο «Για την αλήθεια και το ψεύδος υπό 
εξωηθική έννοια» (από αυτό προέρχεται το απόσπασμα, σε ει-
σαγωγικά, του παρόντος κειμένου). Στο παρόν κείμενο, «Για το 
πάθος της αλήθειας», ο Νίτσε εξακολουθεί να θεματοποιεί την 
έννοια της αλήθειας και την ορμή για γνώση, όπως υφίσταται 
στη φιλοσοφία, σε αντιδιαστολή με τις επιδιώξεις της τέχνης. 

Με σύμμαχό του τον Ηράκλειτο, τον φιλόσοφο του αιώνι-
ου γίγνεσθαι, ο Νίτσε ξεκινά το σφυροκόπημα της μεταφυσι-
κής για τα καλά και θα το συνεχίσει ως γνωστόν μέχρι να χάσει 
τα μυαλά του, έχοντας ως βασικό εργαλείο την αξίωση των τε-
χνών για ζωή, για πάθος, για ρευστότητα, δηλαδή για υπέρβαση 
της φιλοσοφικής πίστης στην αμετάλλακτη αλήθεια, στο ουσι-
οκρατικό Είναι. «Έχουμε την τέχνη για να μη μας διαλύσει η 
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αλήθεια», θα γράψει αργότερα στο σπάραγμα 822 της μεταθα-
νάτιας Βούλησης για δύναμη, ακολουθώντας την αισθητική του 
δασκάλου του Άρτουρ Σοπενχάουερ, και όποτε διαβάζουμε ένα 
όμορφο ποίημα, όποτε ακούμε μια υπέροχη μουσική, όποτε πα-
ρακολουθούμε μια ωραία παράσταση, μπορούμε να συναισθαν-
θούμε αυτή την πρόσκαιρη, ζωογόνα φυγή από τον σκληρό κό-
σμο της καθημερινής πραγματικότητας. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ
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Φρίντρ ιχ Νίτσε

Για το πάθος της αλήθειας
Μετάφραση: Γ ιώργος  Λαμπράκος

Στην κυρία Κόζιμα Βάγκνερ
με εγκάρδιο σεβασμό και ως απάντηση 
σε προφορικές και γραπτές ερωτήσεις, 
γραμμένο με ευχάριστο πνεύμα τις 
χριστουγεννιάτικες ημέρες του 1872.

Πρόλογος

Είναι πράγματι η δόξα μονάχα η νοστιμότερη μπουκιά της 
φιλαυτίας μας; Κι όμως, τη λαχταρούν οι πιο σπάνιοι άν-
θρωποι, όπως και οι πιο σπάνιες στιγμές. Αυτές είναι οι 

στιγμές των ξαφνικών διαφωτίσεων κατά τις οποίες ο άνθρω-
πος, διατάζοντας το χέρι του να τεντωθεί όπως σε μια κοσμική 
δημιουργία, αντλεί φως από μέσα του και το διαχέει. Τον διέπει 
η ευτυχής βεβαιότητα πως αυτό που τον σήκωσε και τον πέτα-
ξε τόσο μακριά, δηλαδή το ύψος αυτού του ενός συναισθήμα-
τος, δεν πρέπει να το κρύψει από τους απογόνους του. Στην αι-
ώνια αναγκαιότητα αυτών των σπάνιων διαφωτίσεων για όλους 
τους απογόνους ο άνθρωπος αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της 
δόξας του. Η ανθρωπότητα τον χρειάζεται σε όλο της το μέλ-
λον, και όπως εκείνη η στιγμή της διαφώτισης αποτελεί την πε-
μπτουσία και την επιτομή της ιδιαίτερης ουσίας του, έτσι πι-
στεύει πως, ως άνθρωπος αυτής της στιγμής, είναι αθάνατος, 
ενώ απεκδύεται τη σαβούρα, τη σαπίλα, τη ματαιοδοξία, την 
κτηνωδία και τον πλεονασμό, τα οποία και εγκαταλείπει στην 
παροδικότητα. 
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Παρατηρούμε κάθε παρακμή και εξαφάνιση με δυσαρέσκεια, 
συχνά με την απορία, σαν να βιώσαμε κάτι ουσιαστικά αδύνα-
το. Η πτώση ενός ψηλού δέντρου μάς δυσαρεστεί, η κατακρή-
μνιση ενός βουνού μάς βασανίζει. Κάθε παραμονή Πρωτοχρο-
νιάς αισθανόμαστε το μυστήριο της αντίφασης μεταξύ Είναι 
και Γίγνεσθαι. Αλλά η στιγμή μιας υψηλής κοσμικής τελείωσης 
δίχως ούτως ειπείν απογόνους και κληρονόμους, έτσι όπως θα 
χανόταν μια παροδική λάμψη, προσβάλλει υπερβολικά τον ηθι-
κό άνθρωπο. Η προσταγή του ηχεί μάλλον ως εξής: αυτό, που 
κάποτε ήταν εκεί για να διαδώσει πιο όμορφα την έννοια «άν-
θρωπος», πρέπει και να υπάρχει αιώνια. Η βασική σκέψη του 
πολιτισμού συνίσταται στο ότι οι μεγάλες στιγμές δημιουργούν 
μια αλυσίδα, ενώνοντας την ανθρωπότητα διαμέσου των χιλι-
ετιών σαν οροσειρά, ότι για μένα το Μέγιστο μιας περασμένης 
εποχής είναι ακόμα Μεγάλο και ότι εκπληρώνεται η προαισθα-
νόμενη πίστη της λαχτάρας για δόξα.

Γύρω από την απαίτηση να διαιωνιστεί το Μεγάλο αναζωπυ-
ρώνεται ο φοβερός αγώνας του πολιτισμού. Διότι καθετί, που 
ακόμα ζει, φωνάζει όχι! Το σύνηθες, το μικρό, το κοινό γεμί-
ζουν κάθε γωνιά του κόσμου απλώνοντας την κάπνα τους, την 
οποία είμαστε καταδικασμένοι να αναπνέουμε, σαν βαριά ατμό-
σφαιρα γύρω από το Μεγάλο, φράζοντας με ανασταλτικό, κα-
ταπνικτικό, πνιγηρό, θαμπωτικό και απατηλό τρόπο τον δρόμο 
του Μεγάλου προς την αθανασία. Ο δρόμος αυτός περνά μέσα 
από ανθρώπινα μυαλά! Από τα μυαλά άθλιων και βραχύβιων 
όντων, που με τις στενές ανάγκες τους και τις διαρκώς επανεμ-
φανιζόμενες χρείες τους αποκρούουν την καταστροφή με κόπο, 
και μόνο προσωρινά. Θέλουν να ζήσουν, να ζήσουν κάτι, με 
κάθε τίμημα. Ποιος από αυτούς θα ήθελε να υποθέσει πως μέσω 
εκείνης της δύσκολης λαμπαδηδρομίας το Μεγάλο επιζεί μόνο 
του; Κι όμως ξυπνούν συνεχώς μερικοί, και νοιώθουν τόσο ευ-
τυχείς λαμβάνοντας υπόψη εκείνο το Μεγάλο, σαν να είναι η 
ανθρώπινη ζωή κάτι εξαίρετο και σαν να πρέπει να θεωρείται ο 
ομορφότερος καρπός αυτού του πικρού φυτού, για να μάθουν 
πως κάποιος βίωσε κάποτε περήφανα και στωικά αυτή την εν-
θαδική ύπαρξη, κάποιος άλλος με βαθύνοια, ένας τρίτος με ευ-
σπλαχνία, όλοι όμως άφησαν πίσω τους ένα μάθημα, πως η εν-
θαδική ύπαρξη βιώνεται ομορφότερα, όταν δεν γίνεται αντικεί-
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μενο προσοχής. Ενώ ο κοινός άνθρωπος λαμβάνει υπόψη του 
θλιβερά πολύ αυτό το μικρό κομμάτι Είναι, εκείνοι ήξεραν, στο 
ταξίδι τους στην αθανασία, να το μετατρέψουν σε ένα ολύ-
μπιο γέλιο ή τουλάχιστον σε μια υψηλή κοροϊδία. Συχνά κατέ-
βαιναν με ειρωνεία στον τάφο τους: εξάλλου, τι υπήρχε πάνω 
τους για θάψιμο;

Οι πιο παράτολμοι ιππότες μεταξύ αυτών των μανιακών 
για δόξα, που νομίζουν ότι θα βρουν κρεμασμένο το οικόση-
μό τους σε έναν αστερισμό, πρέπει να αναζητηθούν μεταξύ των 
φιλοσόφων. Η επιρροή τους δεν φανερώνεται σε ένα «κοινό», 
στην εξέγερση των μαζών και στην ζητωκραυγάζουσα επιδοκι-
μασία των συγχρόνων τους· μονάχα η χάραξη του δρόμου ανή-
κει στην ουσία τους. Το χάρισμά τους είναι το πιο σπάνιο και 
κατά κάποιο τρόπο το πιο αφύσικο στη φύση, γι’ αυτό απο-
κλείουν και εχθρεύονται παρόμοια χαρίσματα. Ο τοίχος της αυ-
τάρκειάς τους πρέπει να είναι από διαμάντι προκειμένου να 
μην τσακιστεί και καταστραφεί, αφού τα πάντα, άνθρωπος και 
φύση, κινούνται εναντίον τους. Το ταξίδι τους στην αθανασία 
έχει περισσότερο πόνο και εμπόδια από κάθε άλλο, ωστόσο δεν 
είναι κανείς πιο βέβαιος από τον φιλόσοφο ότι θα φτάσει στο 
στόχο, αφού δεν ξέρει καν πού πρέπει να σταθεί, αν όχι πάνω 
στις πλατιά τεντωμένες φτερούγες όλων των εποχών. Διότι η 
περιφρόνηση του παρόντος και του στιγμιαίου ανήκει στο εί-
δος της φιλοσοφικής παρατήρησης. Αυτός κατέχει την αλήθεια: 
η ρόδα του χρόνου δεν θα μπορεί να ξεφύγει από την αλήθεια, 
όπου κι αν κυλήσει.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι έζησαν κάποτε τέτοιοι 
άνθρωποι. Κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί την περηφά-
νια του σοφού Ηράκλειτου, που αποτελεί το παράδειγμά μας, 
σαν άσκοπη δυνατότητα. Κάθε επιδίωξη για γνώση τού φαίνε-
ται, σύμφωνα με την ουσία του, ανικανοποίητη και ανεπαρκής. 
Γι’ αυτό δεν θα πιστέψει κανείς ανιστόρητος σε μια τόσο βασι-
λική αυτοεκτίμηση, σε μια τόσο απεριόριστη αφοσίωση, στο να 
είναι ο μοναδικός τιμημένος ελευθερωτής της αλήθειας. Τέτοιοι 
άνθρωποι ζουν στο δικό τους ηλιακό σύστημα και εκεί πρέ-
πει να αναζητούνται. Ακόμα και ένας Πυθαγόρας, ένας Εμπε-
δοκλής, μεταχειρίστηκαν τον εαυτό τους με μια υπεράνθρω-
πη εκτίμηση, σχεδόν με θρησκευτικό δέος, αλλά ο δεσμός της 
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συμπόνιας, συνδεδεμένος με την ισχυρή πεποίθηση της πορεί-
ας της ψυχής και της ενότητας κάθε ζωντανού, τους οδήγησε 
πάλι πίσω στους άλλους ανθρώπους και στη σωτηρία αυτών. Το 
συναίσθημα της μοναξιάς, ωστόσο, που κατέκλυσε τον ασκη-
τή του εφέσιου ναού της Άρτεμης, μπορεί κανείς να το προαι-
σθανθεί με παγωμάρα μόνο στις πιο άγριες ορεινές ωδές. Κανέ-
να αίσθημα υπεροχής μέσω ευσπλαχνικών ερεθισμάτων, καμιά 
λαχτάρα για βοήθεια και σωτηρία δεν πηγάζει από αυτόν: εί-
ναι σαν αστέρι χωρίς ατμόσφαιρα. Το μάτι του, ενώ κατευθύνε-
ται σπινθηροβόλα μέσα του, κοιτάζει φαινομενικά προς τα έξω, 
παγερό και νεκρό. Τα κύματα της ψευδαίσθησης και της πλά-
νης χτυπούν κατευθείαν το φρούριο της περηφάνιας του· τα 
αποκρούει με αηδία. Αλλά και οι άνθρωποι με αισθαντικά στή-
θη αποστρέφονται μια τόσο τραγική μάσκα. Ένα τέτοιο ον θα 
φαινόταν πιο φυσικό σε ένα απόμερο ιερό με ψυχρή και μεγα-
λόπρεπη αρχιτεκτονική, ανάμεσα σε εικόνες θεών. Μεταξύ των 
ανθρώπων, ο Ηράκλειτος ήταν ως άνθρωπος απίστευτος. Κι 
όταν κατάλαβε καλά πόση προσοχή έδωσε στο θορυβώδες παι-
χνίδι κάποιων παιδιών, τότε σκέφτηκε αυτό που, εν πάση πε-
ριπτώσει, δεν θα σκεφτόταν ποτέ ένας θνητός: το παιχνίδι του 
μεγάλου κοσμικού παιδιού, του Δία, και το αιώνιο αστείο μιας 
κοσμικής καταστροφής και μιας κοσμικής γέννησης. Δεν χρειά-
στηκε τους ανθρώπους, ούτε καν για τη γνώση του. Δεν έδωσε 
σημασία σε ό,τι θα μπορούσε κανείς να μάθει από αυτούς, ούτε 
σε ό,τι οι άλλοι σοφοί κόπιασαν να μάθουν από αυτόν. «Ερεύ-
νησα τον εαυτό μου» («Εδιζησάμην εμεωυτόν») είπε με ένα 
ρητό, με το οποίο σημαδεύτηκε η έρευνα ενός μαντείου: σαν να 
πέτυχε μόνο αυτός και κανείς άλλος την αληθινή εκπλήρωση 
και τελείωση του δελφικού χρησμού «γνώθι σαυτόν».

Ωστόσο, αυτό που κατάλαβε από το μαντείο το θεώρησε μια 
αθάνατη και αιωνίως αξιερμήνευτη σοφία, με την έννοια που 
ήταν αθάνατοι και οι προφητικοί λόγοι της Σίβυλλας. Αυτό εί-
ναι αρκετό για την πιο μακρινή ανθρωπότητα, ακόμα και αν 
το ερμηνεύσει όπως τους χρησμούς, όπως έκανε αυτός που, σαν 
τον ίδιο το δελφικό θεό, «ούτε λέει, ούτε κρύβει». Αν το δια-
δώσει «χωρίς γέλια, χωρίς στολίδια και ευωδιαστό επίχρισμα», 
πολύ περισσότερο χωρίς «αφρώδες στόμα», τότε πρέπει να διεισ-
δύσει στα χιλιάδες χρόνια του μέλλοντος. Διότι ο κόσμος χρει-
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άζεται αιώνια την αλήθεια, επομένως χρειάζεται αιώνια τον 
Ηράκλειτο, παρότι αυτός δεν έχει ανάγκη τον κόσμο. Τι αφορά 
αυτόν η δόξα του! «Η δόξα των θνητών που συνεχώς ρέουν!» 
όπως αναφωνούσε χλευαστικά. Αυτή είναι για τραγουδιστές και 
ποιητές, ακόμα και γι’ αυτούς που πριν από αυτόν έγιναν γνω-
στοί ως «σοφοί» άνδρες ― αυτοί ας καταπιούν τη νοστιμότε-
ρη μπουκιά της φιλαυτίας τους, αλλά για εκείνον το γεύμα 
παραείναι κοινό. Η δόξα του αφορά τους ανθρώπους, όχι αυ-
τόν· η φιλαυτία του συνίσταται στην αγάπη για την αλήθεια. 
Κι αυτή ακριβώς η αλήθεια τού λέει πως τον χρειάζεται η αθα-
νασία της ανθρωπότητας, και όχι αυτός την αθανασία του αν-
θρώπου Ηράκλειτου.

Η αλήθεια! Ονειροπόλα ψευδαίσθηση ενός θεού! Τι αφορά 
τους ανθρώπους η αλήθεια! 

Και τι ήταν η ηρακλείτεια «αλήθεια»!
Και πού πήγε; Ένα όνειρο που εξατμίστηκε, που έσβησε από 

την όψη της ανθρωπότητας μαζί με άλλα όνειρα! Δεν ήταν και 
η πρώτη!

Μπορεί ένας άσπλαχνος δαίμονας να μην ήξερε τίποτα να 
πει για όλα αυτά, που εμείς αποκαλούμε με τις περήφανες με-
ταφορές «παγκόσμια ιστορία» και «αλήθεια» και «δόξα», εκτός 
από αυτά τα λόγια:

«Σε κάποια απόμερη γωνιά του σύμπαντος με τα αναρίθμη-
τα ηλιακά συστήματα που τρεμοσβήνουν, υπήρξε κάποτε ένα 
αστέρι πάνω στο οποίο ευφυή ζώα εφηύραν τη Γνώση. Ήταν 
η πιο υπερφίαλη και ψεύτικη στιγμή της παγκόσμιας ιστορί-
ας, ωστόσο ήταν μόνο μια στιγμή. Ύστερα από μερικές ανάσες 
της φύσης το αστέρι πάγωσε και τα ευφυή ζώα έπρεπε να πε-
θάνουν. Ήταν εκείνη την εποχή που, αν και ήδη κόμπαζαν ότι 
γνώριζαν πολλά, ωστόσο κατάλαβαν τελικά, προς μεγάλη τους 
απογοήτευση, πως η γνώση τους ήταν εσφαλμένη. Πέθαναν, 
και πεθαίνοντας βλαστήμησαν την αλήθεια. Τέτοιου τύπου 
ήταν αυτά τα απελπισμένα ζώα που είχαν εφεύρει τη Γνώση».

 Αυτή θα ήταν η μοίρα του ανθρώπου, αν ήταν ακριβώς μο-
νάχα ένα ζώο που γνωρίζει: η αλήθεια θα τον οδηγούσε στην 
απελπισία και την εξόντωση, η αλήθεια, καταδικασμένη αιώ-
νια στην αναλήθεια. Στον άνθρωπο όμως άρμοζε μόνο η πί-
στη στην εφικτή αλήθεια, στη γεμάτη εμπιστοσύνη προσέγγιση 
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της ψευδαίσθησης. Δεν ζει πράγματι μέσα σε μια διαρκή εξαπά-
τηση; Δεν του αποκρύπτει η φύση το πλείστο, και μάλιστα το 
πλησιέστερο, το ίδιο του το σώμα, για το οποίο διαθέτει μονάχα 
μια απατηλή «συνείδηση»; Κλείστηκε μέσα σε αυτή τη συνείδη-
ση και η φύση πέταξε το κλειδί μακριά. Αχ, η ολέθρια νέα επι-
θυμία του φιλοσόφου, που απαίτησε κάποτε από μια σχισμάδα 
του δωματίου της συνείδησης να κοιτάξει έξω και κάτω: μπορεί 
μετά να διαισθάνθηκε πως ο άνθρωπος στηρίζεται στη λαιμαρ-
γία, την απληστία, την αηδία, την ασπλαχνία, τη δολοφονία, 
πως μες στην αδιαφορία της άγνοιάς του και στα όνειρά του 
κρέμεται τρόπον τινά από την πλάτη μιας τίγρης.

«Αφήστε τον να κρέμεται» φωνάζει η τέχνη. «Ξυπνήστε 
τον» φωνάζει ο φιλόσοφος μες στο πάθος της αλήθειας. Κι 
όμως, ενώ πιστεύει πως τραντάζει τον κοιμισμένο, ο ίδιος βυθί-
ζεται σε έναν ακόμα πιο βαθύ και μαγικό υπνάκο ― ίσως τότε 
να ονειρεύεται τις «ιδέες» ή την αθανασία. Η τέχνη είναι πιο 
δυνατή από τη γνώση, διότι θέλει τη ζωή, ενώ εκείνη πετυχαί-
νει ως τελικό σκοπό την εξόντωση. 
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Η συνάντησή μου με την ποίηση 
κι ένα προοίμιο για τη μοναξιά

Του Σουλε ϊμάν  Αλάγ ιαλη-Τσιαλ ίκ

Αν και είμαι απ’ αυτούς που πιστεύουν πως οι ίδιοι οι δη-
μιουργοί είναι οι λιγότερο αρμόδιοι να μιλούν για το προ-
σωπικό τους έργο, ωστόσο θα κάνω μία σύντομη περιή-

γηση στα κανάλια της νιότης, εκεί που ανταμώνει η καρδιά το 
λόγο κι αναφέρεται στην Αιωνιότητα.

Ήταν θυμάμαι, κατά τη διάρκεια των γυμνασιακών μου 
σπουδών, όταν εισέπραξα για πρώτη φορά, αυτό που αποκα-
λούμε «γοητεία» του ποιητικού λόγου. Και γυρνώντας σπίτι 
ένιωθα συχνά την ανάγκη να επικαλούμαι στίχους ή στροφές 
από γνωστά ποιήματα της νεοελληνικής Λογοτεχνίας, όπως: «Ο 
Βασιλιάς της Ασίνης» του Γιώργου Σεφέρη, «Η επιστροφή από 
τους Δελφούς» του Νικηφόρου Βρεττάκου, «Εγώ η άνθρωπος» 
της Ζωής Καρέλλη και άλλα.

Λίγο αργότερα, κατάλαβα πως αυτό που θαύμαζα τελικά 
ήταν το τεράστιο κεφάλαιο του υπερρεαλισμού. Και με το ση-
μερινό μου μυαλό προσθέτω «ίσως γιατί είναι ο μόνος που χά-
ρισε στη Λογοτεχνία τη χάρη της αδυναμίας με τους παράτολ-
μους συνδυασμούς εικόνων και λέξεων».

Αστραπιαία περνούσαν οι μέρες, οι ώρες οι στιγμές… κι ολο-
ένα ταξίδευα συνεπαρμένος μέσα από ποιήματα που είχαν το 
χαρακτήρα μιας εξομολόγησης, όπου το «Εγώ» γινόταν παντα-
χού παρόν «Εσύ».

Κι όταν έτυχε, σε κάποια γενέθλιά μου, να μου χαρίσουν 
το βιβλίο της Ιωάννας Τσάτσου Ο αδερφός μου Γιώργος Σεφέ-
ρης, εκδόσεις της Εστίας, έβλεπα μέσα από τις 370 σελίδες του 
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τι πέρασε ο Σεφέρης μέχρι να γίνει από προλετάριος, διπλωμά-
της, μα πάνω απ’ όλα ποιητής ― παλεύοντας συχνά με το τέ-
ρας των αμφιβολιών. Μέσω της νόησης, μου γινόταν συνείδη-
ση πως η ποίηση πέρα από γνώση, πέρα από Λόγο, πέρα από 
συναίσθημα, πέρα από τεχνική και ρυθμό είναι παράλληλα το 
όχημα εκείνο που μας μεταφέρει στο μέλλον κουβαλώντας το 
απόσταγμα των προσπαθειών μας για μία ζωή ουσιαστική, χω-
ρίς να χάνεται σε ερμηνευτικούς λαβύρινθους.

Έτσι λοιπόν, είτε από μια θέληση για αντίσταση στην περιρ-
ρέουσα παρακμή με την ελαφρότητα των νεανικών μου χρό-
νων, ή από μια μαγεία ενός παιχνιδιού που μοιραζόταν ανά-
μεσα στο πραγματικό και το μη πραγματικό, άρχισα να κατα-
θέτω στο χαρτί τα πρώτα μου ποιητικά τεχνάσματα και μέσα 
από ένα βλέμμα αλλόκοτο να εισχωρώ σ’ ένα σύμπαν συναισθη-
μάτων όπου «το ρολόι τ’ ουρανού» χτυπούσε ως εγερτήριο για 
τους ξεχασμένους μέσα στο χρόνο.

Το ποίημα που ακολουθεί έχει ως κεντρικό πυρήνα την αν-
θρώπινη μοναξιά που διαγράφει κύκλους ανάμεσα στο παράδο-
ξο και στο μοιραίο, όπου ο έρωτας-θάνατος εξωραϊζει το παρελ-
θόν με τις ερωτικές αυταπάτες και τα πρόσωπα τείνουν να ρω-
τήσουν: «Ποιος καθορίζει τελικά τις αξίες και ξαφνικά βρισκό-
μαστε συγκληρονόμοι στα μελλούμενα»;
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Στην αρχή των συμπτώσεων μια λάμψη

Μέσα απ’ τις μακρινές ανταύγειες
των χαρακωμένων πόθων,
προβάλλει μια ιστορία αιχμηρή
με τα πολλά ενός έρωτα κρεσέντο.
Ήταν κάποτε ένα ζευγάρι
που όταν τους βλέπαμε
Ζωή μισή μας φαινόταν να φέγγει
στην ασυνέχεια κάθε εποχής·
Ζωή που πηγαινοερχόταν
σαν άγνωστη στιχομυθία
που βγαίνει από στόματα ευγενικά
των γειτόνων που λειτουργούσαν
ως ποτιστάδες του ωραίου
και τιμωρούσαν τους «καλοθελητές» του μίσους
δίχως να θέλουν κάτι να μας πουν.
Κι εκεί υπήρχε πάντα μια κρυφή αλήθεια
όπως στις παλιές οικογενειακές φωτογραφίες
που διαπραγματεύονται το άγνωστο.
Όταν όλα φωτίζονταν ξαφνικά
κι οι προτομές στις μητροπόλεις
αναζητούσαν πάλι το βάθρο της δοξασίας
ακούγαμε απροσδόκητα νοήματα
κι αναρωτιόμασταν πώς παραμένει τελικά
ο χρόνος άφθαρτος μπροστά σε καθρέφτη.
Ήταν δυο σώματα απόντα που ξαναγυρνούσαν
στις αναφορές ενός ανύπαρκτου διαλόγου
όπως κτερίσματα μες στην ομίχλη
ή αέρινα μαστιγώματα των κυμάτων
κι έπειτα ναυαγούσαν
μέσα στο πεπρωμένο ψιθυριστά.
«Μη δίνεις σημασία στα ουρλιαχτά», της έλεγε
«είναι από μια αγάπη πατικωμένη
Που τολμά να σκέφτεται το μέλλον παραδοσιακά».
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Θεατρικές παραστάσεις 
στη Ρόδο του 1947

Εραν ίσματα από τον  τύπο της  εποχής

Αναδημοσιεύουμε από την εφημερίδα Ελληνική Σημαία (το-
πική εφημερίδα της Ρόδου που εκδίδεται μετά τον πόλεμο) 

της 29ης Απριλίου 1947 ένα σημείωμα του γνωστού στους πα-
λαιότερους χρονογράφου Παύλου Παλαιολόγου. 

Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗ ΡΟΔΟ
Κυριακή απόγευμα στη Ρόδο. Κόσμος έξω από το θέατρο 

Πουτσίνι παίρνει το εισιτήριό του για την κινηματογραφική 
παράστασι. Ελληνική η ταινία που προβάλλεται. Τίτλος της 
«Καταδρομή», νομίζω.

Ρωτώ το συνοδό μου, κάτοικο της Ρόδου και άνθρωπο μορ-
φωμένο που παρακολουθεί μ’ ενδιαφέρον την καλλιτεχνική κί-
νησι του τόπου του:

― Δεν σας έφεραν τίποτ’ άλλο Ελληνικό;
Πώς όχι; Προηγήθηκε η «Μαρία η Πενταγιώτισσα». Ήταν η 

πρώτη καλλιτεχνική εκδήλωσις με την οποία η Ελλάδα έδινε το 
«παρών» της στη Ρόδο την επομένη της απελευθερώσεως. Έτρε-
ξε διψασμένος ο κόσμος να χειροκροτήση την ελληνική τέχνη. 
Είνε τόσο λεπτοί οι Ρόδιοι…

Λεπτός και ο συνοδός μου στις εκφράσεις του, απέφυγε τις 
άμεσες κρίσεις. Περιωρίσθηκε μόνο να πη ότι οι Ιταλοί είχαν συ-
νηθίσει τους Δωδεκανησίους σε κινηματογραφικά και μουσικά 
έργα που αποτελούσαν τα εκλεκτώτερα προϊόντα της παραγω-
γής τους. Αστέρες της Σκάλας του Μιλάνου έχουν περάσει από 
τη σκηνή του θεάτρου Πουτσίνι. Ιδίως κατά την περίοδο του 
τουριστικού οργασμού, φρόντιζαν ώστε η Ρόδος να παρουσιάζη 
καλλιτεχνικό ενδιαφέρον ακόμα και για θεατές που δεν είνε εύ-
κολοι σε χειροκροτήματα.
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Η Ελλάδα έκανε την εναρκτήρια της εμφάνιση με την «Πε-
νταγιώτισσα». ‘Όταν έφευγα κάποιο ακροβατικό νούμερο της 
«Οάσεως» του Ζαππείου, έδινε τις παραστάσεις του στη σάλα 
του «Ακταίου», που είνε το κοσμικώτερο καμπαρέ της Ρόδου.

Τι να πης και τι να κρίνης εκεί όπου μιλούν τα πράγματα 
και μας κρίνουν τα έργα μας;

Μεταφέρω μόνο κάποιο παράπονο, πολύ διακριτικά και ευ-
γενικά άλλως τε διατυπωμένο, που άκουσα από μερικούς καλ-
λιεργημένους Ροδίους. Κρίνοντας από τις εμφανίσεις αυτές της 
ελληνικής τέχνης, έχουν την εντύπωσι ότι υποτιμούμε την 
πνευματική τους ανάπτυξι, τους παίρνουμε για μισή μερίδα, 
για κανένα χωριουδάκι παραπεταμένο στα κράσπεδα κάποιας 
μακρυνής και καθυστερημένης επαρχίας, μισό αιώνα πίσω από 
την πρωτεύουσα.

Αξιώσεις οι άνθρωποι δεν προβάλλουν. Πίστευαν όμως ότι 
την επομένη της απελευθερώσεώς τους, θάβλεπαν την πρωτεύ-
ουσα να τους στέλνη τα ωραιότερα άνθη του πνευματικού και 
του καλλιτεχνικού κήπου της. Ένα θίασο της προκοπής. Δια-
λεγμένα θεατρικά έργα. Καλλιτέχνες του τραγουδιού που αντέ-
χουν τις συγκρίσεις και σε κριτική. Περίμεναν νάβλεπαν τους 
πνευματικούς μας ανθρώπους βιαστικούς να επικοινωνήσουν 
με το κοινό των Δωδεκανήσων. Δεν είδαν ως την ώρα παρά την 
«Πενταγιώτισσα» και ακροβατικά νούμερα.

Υπάρχει ίσως κάποιο ελαφρυντικό: οι Άγγλοι, Διοικητές ως 
χθες του νησιού, δεν ήταν αρκετά πρόθυμοι να διευκολύνουν 
την επικοινωνία. Μια διάλεξη έκαμε η κ. Αθηνά Ταρσούλη, που 
αβοήθητη από το κράτος ταλαιπωρήθηκε και δεινοπάθησε για 
να γυρίση ένα-ένα τα νησιά και να ζωγραφίση τα σπίτια και τις 
φορεσιές τους. Μια διάλεξι έκαμε. Τη δεύτερη την απαγόρευ-
σαν οι Άγγλοι, γιατί στην πρώτη δεν εκφράσθηκε με αρκετό για 
τους Άγγλους σεβασμό.

Δεν ξέρω ως πιο σημείο εκδηλώθηκε η αγγλική απροθυμία. 
Ούτε χρειάζεται να το μάθουμε. Είνε μια υπόθεσις που ανή-
κει στο παρελθόν. Ό,τι έγινε, έγινε. Από δω και πέρα τι γίνε-
ται! Αγγέλθηκε ότι πρόκειται ν’ αρχίση από τη Ρόδο την περι-
οδεία του στις επαρχίες το Εθνικό. Λαμπρή ιδέα που ασφαλώς 
θα κολακεύση πολύ τους Ροδίους. Και το Εθνικό να πάη, και η 
Κρατική Ορχήστρα, και η Λυρική Σκηνή, και διανοούμενοι, και 
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συγγραφείς και ό,τι εκλεκτό διαθέτει ο τόπος. Είνε μια οφειλή 
προς τη νέα ελληνική περιοχή που έζησε με τ’όνειρο της ενώ-
σεως. Η ένωσις πραγματοποιήθηκε. Να πραγματοποιηθή τώρα 
και η γνωριμία. Παγωμένοι έβγαιναν οι θεατές από τις κινημα-
τογραφικές προβολές που υπέστησαν. Πάνοπλη η ελληνική τέ-
χνη οφείλει να διαλύση τις πρώτες ελεεινές εντυπώσεις οι οποί-
ες δημιουργήθηκαν εις βάρος της. Και η αβρότης και το συμ-
φέρον επιβάλλουν την εξόρμησι της τέχνης και του πνεύματος 
προς το νέο τμήμα της ελληνικής επικρατείας. Δεν έχουμε ίσως 
τ’ αριστουργήματα και τους μεγάλους μας. Έχουμε όμως και 
θεατρικά συγκροτήματα ευπρόσωπα και ηθοποιούς ολκής, και 
ποιητές αξιόλογους και διανοουμένους που ξεπερνούν κάποτε 
το μέτριο. Τα Δωδεκάνησα τους περιμένουν.

Οι διαμαρτυρίες του Παύλου Παλαιολόγου ήταν φαίνεται 
αποτελεσματικές. Λίγες μέρες μετά, ενημερωνόμαστε ότι, προς 
απάλειψη «των ελεεινών εντυπώσεων που δημιουργήθηκαν εις 
βάρος της ελληνικής τέχνης» (!), επιστρατεύεται το βαρύ όπλο 
της ελληνικής θεατρικής τέχνης. Έτσι, διαβάζουμε στη στήλη 
«Χρονικά» της ίδιας εφημερίδας:

Είναι εύλογος η ανυπομονησία μεθ’ης αναμένεται η εις την 
πόλιν μας άφιξις του θιάσου του Εθνικού μας Θεάτρου εξ Αθη-
νών.

Η από σκηνής διδασκαλία των κυριωτέρων έργων τα οποία 
τούτο ενεφάνισε κατά την λήγουσαν χειμερινήν περίοδον με 
τόση επιτυχία εν Αθήναις, θα αποτελέση ούτω την πρώτην θε-
ατρικήν και καλλιτεχνικήν επαφήν του κέντρου με το κοινόν 
της πρωτευούσης της νήσου μας.

Αι τελευταίαι θριαμβευτικαί εμφανίσεις των ελλήνων καλλι-
τεχνών εις το εξωτερικόν αποδεικνύουν τας μεγάλας προόδους 
της ελληνικής τέχνης. Δι’ό και ευεξήγητος η ανυπονησία των 
ροδιακών κύκλων επί τη αφίξει του επι κεφαλής κρατικού θε-
ατρικού μας συγκροτήματος.

(8/5/1947)

Με την πανηγυρική αυτή προαναγγελλία καλλιεργούνται οι 
προσδοκίες για τη βεβαιότητα της πολιτιστικής υπεροχής ―ή 
τουλάχιστον ισοδυναμίας― της ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής 
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έναντι των παραστάσεων της ιταλικής όπερας στο Εθνικό Θέα-
τρο, πρώην Θέατρο «Πουτσίνι». Πράγματι, ένα μήνα μετά δημο-
σιεύεται η παρακάτω είδηση:

Με ευχαρίστησιν πληροφορούμεθα ότι ο θίασος του εθνικού 
μας θεάτρου περατώσας την προετοιμασίαν του κατέρχεται εις 
Ρόδον εντός των ημερών.

Αι παραστάσεις υπολογίζεται να αρχίσουν κατά τας εικο-
σιέξ του μηνός. Θα δοθούν περίπου επτά έργα από τα σημειώ-
σαντα την μεγαλυτέραν επιτυχίαν εις Αθήνας, και εντός ενός 
δεκαπενθημέρου.

Μεταξύ των πρώτων θα αναβιβασθούν η περίφημος κωμω-
δία του Βυζαντίου «Βαβυλωνία» και ο «Παπαφλέσας» του κ. 
Σπύρου Μελά.

Ήτο καιρός. Διότι παρ’ όλας τας δυσκολίας της ζωής, ή μάλ-
λον όταν η ζωή παρουσιάζει δυσκολίες η παρηγορία της Τέχνης 
αποτελεί ανάγκην πνευματικήν και μέγα ηθικόν τονωτικόν. 
Τουλάχιστον αυτό μας λέγουν και τα αρχαία θέατρα που δεν 
έλειπαν από καμμιάν αρχαία ελληνικήν πόλιν.

(17/6/1947)

Έτσι η εφημερίδα είναι σε λίγες μέρες σε θέση να πληροφο-
ρήσει τους αναγνώστες της, με συγκινητικούς τόνους, ότι επιτέ-
λους το εθνικό θέατρο, με τα εκλεκτότερα στελέχη του, βρίσκε-
ται στη Ρόδο. Οι προτεραιότητες και αξιολογήσεις του συντάκτη 
―ο «Παπαφλέσας» του Σπύρου Μελά προηγείται του Σαίξπηρ 
και ο Αισχύλος είναι στην τελευταία σειρά των αναφορών του―  
είναι βέβαια προβληματικές, αλλά στη συγκυρία της εποχής ίσως 
τα πατριωτικά έργα θα έπρεπε να προβληθούν περισσότερο. 

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ κ. ΡΟΝΤΗΡΗ

Με το ατμόπλοιον «Αττική» έφθασεν χθες το απόγευμα εξ 
Αθηνών ο τόσον αναμενόμενος θίασος του Εθνικού μας Θεά-
τρου.

Τα εκλεκτότερά του στελέχη με τον Γενικόν Διευθυντήν κ. 
Ροντήρην επικεφαλής, ετοιμάζονται τώρα να δώσουν το μέτρο 
της καλλιτεχνικής τους αξίας μπροστά στο ροδιακό κοινό.

Τον θίασον συνοδεύουν επίσης ο προεδρεύων του Διοικητι-
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κού Συμβουλίου γνωστότατος λογοτέχνης κ. Μυριβήλης καθώς 
και ο οικονομικός σύμβουλος του θιάσου κ. Καψάλης.

Εις το Ξενοδοχείον των Ρόδων όπου κατέλυσαν είδαμε για 
μια στιγμή τον κ. Ροντήρην που μας παρεκάλεσε να δώσωμεν 
τον θερμόν χαιρετισμόν του θιάσου προς τον δωδεκανησιακόν 
λαόν και να κάνωμε γνωστά τα αισθήματα της βαθυτάτης συ-
γκινήσεως που συνέχουν όλους τους ηθοποιούς συνοδούς γιατί 
πατούνε το άξιο έδαφος της μαρτυρικής Δωδεκανήσου.

Και ο κ. Ροντήρης προσέθεσε: Θεωρήσαμε χρεός μας, οφει-
λή μας, προς τους ελευθέρους πλέον δωδεκανησίους αδελφούς 
μας, ο πρώτος θεατρικός οργανισμός, το Εθνικόν Θέατρον να 
κατέλθη εις Ρόδον ούτως ώστε να επικοινωνήση μαζί μας σε μια 
ωραία απαρχή πνευματικής μας γνωριμίας.

Χαιρετισμόν επίσης προς τον δωδεκανησιακόν λαόν θα απευ-
θύνη επίσης εκ μέρους του Εθνικού Θεάτρου ως επληροφορή-
θημεν ο κ. Μυριβήλης.

Ο θίασος θα αρχίση, ως ανηγγέλθη ήδη, τις παραστάσεις του 
με τον «Παπαφλέσα» του Σπύρου Μελά και θα συνεχίση με το 
«Πολύ κακό για το τίποτα» του Σαίκσπηρ, τη Βαβυλωνία του 
Βυζαντίου, τον «Ρουί Μπλας» του Βίκτωρα Ουγκώ, τους Πέρ-
σας Αισχύλου κλπ.

(25/6/1947)

Οι παραστάσεις σημειώνουν μεγάλη επιτυχία. Το ενδιαφέρον 
ξεπερνά τα όρια της πόλης, αν σταθούμε στην ακόλουθη έκκλη-
ση, διατυπωμένη με τελεσιγραφικό σχεδόν ύφος: 

Ειδοποίησις δια τον ΡΟΔΑ και λοιπούς αρμοδίους: Τα χωριά 
ζητούν λεωφορεία δια να παρακολουθήσουν τας παραστάσεις 
του Εθνικού θεάτρου. Φρονούμεν ότι το ζήτημα είναι επείγον 
και η ικανοποίησις του αιτήματος επιβεβλημένη.

(1/7/1947)

Ας δώσουμε, τέλος, και ένα δείγμα των θετικών κριτικών που 
δημοσιεύονται στον τοπικό τύπο την επομένη των παραστάσεων. 
Ο αναγνώστης θα αναγνωρίσει ασφαλώς τους γνωστούς, δημοφι-
λείς ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου, ορισμένοι από τους οποί-
ους εμφανίζονται στα πρώτα τους σχεδόν βήματα. 
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Ο ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΕΣΙ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ
Είναι ένα από τα μοναδικά αριστουργήματα του νεοελληνι-

κού θεάτρου ο «Βασιλικός» του Αντωνίου Δ. Μάτεσι. Ένα αλη-
θινό κομψοτέχνημα, γεμάτο ποίηση και δραματικότητα, αληθι-
νό θέατρο με στιγμές που θυμίζουν Μολιέρο αλλά και με άλ-
λες που φέρνουν κάτι από το χαμόγελο Σαιξπηρικών δημιουρ-
γημάτων.

Το Ροδιακό κοινό το ένιωσε πολύ καλά το έργο…Έχει αισθη-
τήριο το κοινό αυτό και διαισθάνεται την θεατρική αξία. Γι’ αυ-
τό και τα χειροκροτήματα δεν ήσαν τυπικά αλλά γεμάτα από 
κατανόησι. 

Πρώτα πρέπει να εξάρη κανείς το παίξιμο του κ. Παρασκευά 
σαν Γερασιμάκη. Ήταν μια αληθινή υπέροχη δημιουργία. Δίπλα 
του ο κ. Θ. Αρώνης ως Ρονκάλας έδωσε όλο το μέτρο του άρχο-
ντα, του άτεγκτου πατέρα, του σκληρού συζύγου.

Λαμπρή η Κα. Μελίνα Μερκούρη. Ένοιωσε τον ρόλο της και 
τον έδωσε όλο ευγένεια και πάθος. Και η Κα. Χαλκούση σαν 
πάντα εξαιρετική, η δε Κα. Ζαφειρίου αληθινά απολαυστική ως 
Λανάρω. Τέλος η Κα. Μουστάκα μας έδωσε πάλι δείγμα του τα-
λέντου της. 

Ο κ. Άρης Μαλλιαγρός υπήρξε ένας χαριτωμένος και κου-
τσομπόλης υπηρέτης, το δε ντουέττο των κ.κ. Ευθυμίου και Δε-
στούνη απολαυστικό. Ο κ. Νέζερ αμίμητος καποράλε και ο κ. 
Αυλωνίτης ζωντανός. Πολύ πολύ καλός ο κ. Βλαχόπουλος.

Ο κ. Δεληγιάννης σαν Φιλιππάκης δεν είχε ρόλο για να ανα-
πτύξη τις ικανότητές του. Ωστόσο ήταν άμεμπτος και τρυφε-
ρός. Αλλά και ο κ. Χατζίσκος, παρά την ίδια αδυναμία του ρό-
λου του ―παίρνει μέρος σε δύο μόνο πράξεις― μας έδωσε από-
λυτην ικανοποίησιν ιδίως στην τελευταία πράξη.

Γενικά η παράσταση του «Βασιλικού» τιμά το Εθνικό Θέα-
τρο. Είναι μια πνευματική χαρά που πρέπει να επαναληφθή.

(8/7/1947)

Αυτά λοιπόν από τις παραστάσεις του εθνικού θεάτρου. 
Μπορούμε ασφαλώς να υποθέσουμε ότι ο μορφωμένος κάτοι-
κος της Ρόδου που εκφράζει με λεπτό τρόπο την απογοήτευσή 
του στο χρονογράφημα του Παύλου Παλαιολόγου, θα είχε λό-
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γους να είναι ικανοποιημένος. Λίγο μετά, ένα μήνα περίπου από 
το τέλος των παραστάσεων, μια νέα σειρά θεατρικών έργων ανε-
βαίνει στη Ρόδο, από τους ηθοποιούς που «γυρίζουν το γνωστό 
κινηματογραφικό έργο», όπως πληροφορούμαστε από τις εφη-
μερίδες. Θα πρόκειται ασφαλώς για την «Άννα Ροδίτη», ταινία 
του 1947, πράγματι. Σημειώνουμε μια διαφορά ωστόσο, από 
τα απαιτητικά έργα του ρεπερτορίου του Εθνικού, επιστρέφου-
με στη μουσική κομεντί και τα μουσικά σκετς· είναι σαν η κό-
πωση από την κουλτούρα που γενναιόδωρα προσφέρθηκε στο 
κοινό της Ρόδου, να χρειαζόταν το αντίδοτο της επιθεωρησια-
κής ελαφρότητας. 

ΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ
Τρία λίαν σημαντικά θεατρικά γεγονότα πρόκειται να σημει-

ωθούν κατά τας ημέρας αυτάς εις την Ρόδον, η οποία μετά την 
αναχώρησιν του θιάσου του Κρατικού δεν είδε ούτε παράστασιν 
ούτε άλλην καλλιτεχνικήν εκδήλωσιν. Ούτω την Πέμπτην θα 
δοθή μία εξαιρετική πρεμιέρα, το Σάββατο θα παιχθή μία επιθε-
ώρησις και την Κυριακήν θα δοθή συναυλία υπέρ των απόρων.

Αι παραστάσεις δίδονται υπό των παρεπιδημούντων εν Ρό-
δω ηθοποιών οι οποίοι «γυρίζουν» το γνωστόν κινηματογραφι-
κόν έργον, αι δε εισπράξεις της πρώτης παραστάσεως θα διατε-
θούν εξ ολοκλήρου ―αφαιρουμένων των εξόδων― υπέρ των 
απόρων.

Κατά την πρεμιέρα της Πέμπτης θα παιχθή το μονόπρακτον 
του κ. Δ. Χρονοπούλου «Ελληνικές καρδιές» με πρωταγωνιστού-
ντας την Κα Καίτη Πάνου, τον κ. Κωνσταντάραν, τον κ. Ι. Πρι-
νέαν, τον κ. Ν. Ματθαίον και τον κ. Λ. Ιακωβίδην.

Θα ακολουθήση η μονόπρακτος κομεντί «ο ηλίθιος ο σύζυ-
γος» του Καρίντυ εις την οποίαν παίζουν η Κα Πέρσα Βλάχου, 
ο κ. Κωνσταντάρας και ο κ. Ν. Ματθαίος.

Το πρόγραμμα θα συμπληρωθή με το «σκετς» του κ. Δ. Γιαν-
νουκάκη «το αλάτι» εις το οποίον παίζουν η Κα Βλάχου, η δις 
Βουδούρη, η δις Γαζιάδη.

Το Σάββατον θα δοθή παράστασις με σκηνάς από Αθηναϊ-
κάς επιθεωρήσεις, πατριωτικάς σκηνάς και κωμικά σκετς. Η πα-
ράστασις του Σαββάτου θα δοθή την 9ην μ.μ. και θα έχη όλως 
διάφορον πρόγραμμα από την πρεμιέραν της Πέμπτης. Εις την 
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παράστασιν του Σαββάτου θα λάβουν μέρος όλοι οι παρεπιδη-
μούντες ηθοποιοί των Αθηνών, πολλαί δε από τας σκηνάς θα 
εκτελεσθούν συνοδεία μουσικής.

(26/8/1947)

Κάπως έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται η μικρή παρουσίασή μας. 
Θα τη συνοδεύσουμε όμως μ’ ένα ειδησάριο που δημοσιεύεται 
την μεθεπομένη στην ίδια εφημερίδα, για να πάρουμε και μια 
καλύτερη ιδέα για το πνεύμα της εποχής. Το επίσημο θεωρείο 
του διοικητή διατίθεται σε δημοπρασία για φιλανθρωπικούς λό-
γους. Πληροφορίες για το αποτέλεσμα του πλειστηριασμού αυ-
τού δεν έχουμε. Ίσως ήταν άγονος· οπωσδήποτε, χρειαζόταν με-
γάλο θάρρος στον επίδοξο πλειοδότη να παρακολουθεί την πα-
ράσταση από το άνετο θεωρείο, τη στιγμή που ο βλοσυρός και 
αυταρχικός (κατά τις πληροφορίες που διαθέτουμε) ναύαρχος 
περιοριζόταν στα μάλλον άβολα καθίσματα της πλατείας.

ΤΟ ΘΕΩΡΕΙΟΝ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΥ 
ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΕΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΝ

ΥΠΕΡ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ο Στρατιωτικός Διοικητής Ναύαρχος Ιωαννίδης, χάριν ενι-

σχύσεως του φιλανθρωπικού σκοπού της σημερινής παραστάσε-
ως, απεφάσισεν όπως θέση εις πλειοδοσίαν το ιδικόν του επίση-
μον θεωρείον, δεδομένου ότι ο ίδιος θα παρακολουθήση την πα-
ράστασιν από του μικρού παρά την σκηνήν θεωρείου.

Η πλειοδοσία αύτη θα διεξαχθή εις το ταμείον του θεάτρου 
απόψε την 7 μ.μ.

Πρώτη προσφορά δια την αγοράν ολοκλήρου του θεωρείου 
δρ. 50.000. Θέσεις του θεωρείου οκτώ.

(28/8/1947)
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Βασιλική Πέτσα

Όλα τα χαμένα
διηγήματα

Πόλις, Αθήνα 2012, σελ. 107

Αληθινή ζωή, ζωή επιτέλους 
εξερευνημένη και διαφω-

τισμένη, η μόνη ζωή συνεπώς 
πραγματικά βιωμένη, τέτοια ζωή 
είναι η λογοτεχνία» γράφει ο 
Προυστ και αυτή ήταν η πρώτη 
σκέψη που μου ήλθε στο νου δια-
βάζοντας τη συλλογή διηγημά-
των της Πέτσα, η οποία, παρά το 
νεαρό της ηλικίας της, διαθέτει 
μια εξαιρετικά ευαίσθητη και συ-
νεπή ματιά απέναντι στις ανθρώ-
πινες αγωνίες, όπως ακριβώς και 
στην πρώτη νουβέλα της: «Θυμά-
μαι» (Πόλις). Αλλά ας πάρουμε 
τα πράγματα από την αρχή.

Αναμφίβολα, το περικείμενο, 
αποτελεί μέρος του σημασιακού 
παλίμψηστου ενός βιβλίου, που 
αιφνιδιάζει τον ανυποψίαστο 
αναγνώστη και προετοιμάζει τον 

ορίζοντα των προσδοκιών του, 
ώστε να είναι δεκτικός να υποδε-
χθεί το κυρίως κείμενο. Το «όλα 
τα χαμένα», με τη σκόπιμα ελλει-
πτική του σύνταξη, την ουσιαστι-
κοποίηση της επιθετικής μετοχής 
και την αναγωγή της σε αυτόνο-
μη οντότητα, αλλά κυρίως με το 
συμπεριληπτικό «όλα» να προ-
τάσσεται, και όλα αυτά σε συνδυ-
ασμό με τη σύνθεση της μακέτας 
του εξώφυλλου, στο κόκκινο του 
αίματος και το μαύρο του πόνου, 
μας προϊδεάζει ότι το κυρίαρχο 
συναίσθημα των κειμένων θα εί-
ναι η θλίψη και προφανής αιτιο-
λογία του η απώλεια...

Εισερχόμενοι στο βιβλίο, συ-
ναντιόμαστε με τις διευκρινιστι-
κές προπομπές της συγγραφέως, 
η οποία μας αποκαλύπτει τα δια-
κείμενά της, από ένα φάσμα ποι-
κίλων και ενδιαφερόντων πολιτι-
σμικών κειμένων, μουσικής και 
λόγου, με κοινό παρονομαστή 
την ιδιαίτερη αισθητική τους. 

Οι ήρωες των διηγημάτων της, 
συνθέτουν μια αντιπροσωπευτι-
κή αστική ανθρωπογεωγραφία, 
εντοπισμένη στο σήμερα και ταυ-
τόχρονα διαχρονική. Η συνομι-
λία τους με το οικουμενικό αφο-
ρά στο είδος της πανανθρώπι-
νης εμπειρίας που τους σημαδεύ-
ει, ενώ η διαφοροποίησή τους – 
που τους αναγάγει και σε μοναδι-
κότητες - στον τρόπο βίωσή της. 
Η Πέτσα εισάγει την υποκειμε-
νικότητα της προσωπικής εμπει-
ρίας, που όμως με έναν παράξε-
νο τρόπο τείνει να αποκτά καθο-
λικότητα. 
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Οι ήρωές της πάσχουν με ένα 
τρόπο άλλοτε εγγύ στον αρχαίο 
τραγικό, απέναντι στο αναπότρε-
πτο της άδικης μοίρας και την 
αδυναμία τους να της αντιτα-
χθούν κι άλλοτε με τρόπο προσι-
διάζων στο σύγχρονο δράμα, με 
θεατρικές χειρονομίες απόγνωσης 
ενταγμένες στο σκηνικό φόντο 
του καθημερινού.

Μια σταθερά επαναλαμβανό-
μενη ιδιότητα- αρετή της γραφής 
της Πέτσα είναι η αρμονική δια-
πλοκή των αφηγηματικών τρό-
πων. Σε κανένα της διήγημα δεν 
βρισκόμαστε στο γνώριμο, καθη-
συχαστικό μονοπάτι της στρωτής, 
ψευδο-ρεαλιστικής σκηνοθεσίας, 
που μετατρέπει την ανάγνωση σε 
επιπόλαια περιδιάβαση ενός δια-
φανούς σύμπαντος, χωρίς όμως 
από την άλλη, να μας εμπλέκει 
σε λαβύρινθους χωρίς έξοδο. 

Συνδυάζοντας τεχνικές αφή-
γησης και διατηρώντας σταθε-
ρά την εξωτερική αναφορικότητα 
της γλώσσας, «κεντά» τις ιστορίες 
της με έναν ξεχωριστό κάθε φο-
ρά τρόπο, ώστε να ταιριάζει και 
να απηχεί τον εκάστοτε πρωτα-
γωνιστή της. Την ίδια στιγμή εξε-
λίσσει την αφηγηματική λειτουρ-
γία σε ένα μοντέλο συμβατό με 
την αποσπασματική, συγκεχυμέ-
νη και συνεχώς μεταλλασσόμενη 
εποχή μας. Εποχή μιας γενικευμέ-
νης κρίσης και απώλειας.

Οι υφολογικά πειστικές, πολ-
λές και διαφορετικές φωνές, που 
αναδύονται μέσα από το διηγη-
ματικό της κόσμο, δένουν σε ένα 

σύνολο με κυρίαρχη απόχρωση το 
γκρι. Το πολυγλωσσικό αυτό κα-
λειδοσκόπιο γίνεται καθρέφτης 
της χρονικής μας συγκυρίας, υπε-
ρακοντίζοντας τις προσδοκίες του 
Μπαχτίν περί πολυφωνίας στη 
μυθιστορηματική γραφή.

Ας τις αφουγκραστούμε ξε-
χωριστά:

Το πρώτο διήγημα μας υπο-
δέχεται με τον τίτλο «Χάσαμε το 
Φούφη μας», που η αναδρομικά 
σημαίνουσα παρωδιακή υφοποίη-
ση του τίτλου, δίνει μια νότα πι-
κρής μεν, ευθυμίας δε, στην τρα-
γική βίωση της ερωτικής εγκατά-
λειψης και απογοήτευσης. 

Κι όσο κι αν το famous blue 
raincoat του Cohen, ενέπνευσε 
τον τίτλο ενός επόμενου διηγή-
ματος, ο Τούρκος στο Παρίσι των 
Μαχαιρίτσα-Πυξ-λαξ είναι αναμ-
φισβήτητα η μουσική υπόκρουση 
του συγκεκριμένου διηγήματος!

Η αφήγηση πλέκεται ανάμεσα 
σε εσωτερικούς μονόλογους που 
απευθύνονται νοερά στο εσύ της 
γυναίκας-αφορμής και σε αφη-
γηματικά συμφραζόμενα που δι-
ατηρούν σαφώς διακριτά όρια, 
αλλά και αλληλοεξαρτώνται. Οι 
εσωτερικοί μονόλογοι χαρακτηρί-
ζονται από την συναισθηματική 
κινητικότητα του νεαρού άντρα 
και αντιδιαστέλλονται προς την 
στατικότητα των αφηγηματικών 
πλαισίων. Καθώς ο εσωτερικός 
χρόνος αντιτίθεται στις εξωτερι-
κές συνθήκες, καθίσταται ανά-
γλυφη η ψυχική αγωνία του 
ήρωα. Η πληθωρική έμφαση στη 
λεπτομέρεια, ο τεμαχισμένος ρυθ-
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μός και η συνειρμική ρέουσα σκέ-
ψη δημιουργούν εύσχημη μίμηση 
μιας νοερής γλώσσας, που αποχω-
ρίζεται το καθομιλούμενο μοντέ-
λο και προσεγγίζει τη γλώσσα που 
δεν έχει ακουστεί ποτέ.

Ο πόνος του «αντι-ήρωα» τον 
κάνει ακαταμάχητα οικείο, με 
τρόπο που κατευθύνει τις συμπά-
θειες των αναγνωστών υπέρ του. 
Η διαφάνεια και η σύγχυση της 
σκέψης του, μέσα από την οποία 
απαυγάζει ένας αμέριστος θαυ-
μασμός, σχεδόν μυστικιστική λα-
τρεία για τη Μαρία- θεό του, ένα 
απόλυτο δόσιμο στο όριο της αυ-
τοεγκατάλειψης και ένας πηγαί-
ος αυτό-οικτιρμός για τη συγκρι-
τική του ανεπάρκεια, ντύνονται 
σταδιακά με πικρό χιούμορ, όσο 
στη θέση του αντίζηλου τοποθε-
τείται ο σκύλος της, ο Φούφης. 
Η ζωή του Φούφη θα τερματί-
σει άδοξα πάνω στο ξέσπασμα 
θυμού και απόγνωσης του ήρωά 
μας, που σκοτώνοντάς τον συνει-
δητοποιεί και την οριστική ήττα 
του. Στην τελευταία σκηνή, ο φα-
κός δεν συλλαμβάνει πια το νε-
αρό άνδρα που έχει εξαφανιστεί 
μέσα στη νύχτα, αλλά εστιάζει 
στο λάκκο του Φούφη, μεταφέ-
ροντας τη σκυτάλη της απώλειας 
στη Μαρία. Προσομοίωση εγκλή-
ματος πάθους, που μας επιτρέ-
πει να διεισδύσουμε στην ταραγ-
μένη ανθρώπινη ψυχή, να μαθη-
τεύσουμε στην απελπισία της μο-
ναξιάς και να απορήσουμε, μειδι-
ώντας, με το απρόβλεπτο των αν-
θρώπινων αντιδράσεων. Το απο-
τρόπαιο μετατρέπεται σε γκροτέ-

σκο και αμβλύνεται, καθώς παίρ-
νει σειρά το Σετ ραπτικής.

Ένας τίτλος παραπειστικός 
και ταυτόχρονα ουσιαστικός, που 
αιτιολογείται με την καταληκτι-
κή φράση του διηγήματος. Ένα 
ασήμαντο, φορητό σετ ραπτι-
κής, η ματαιότητα της ύπαρξης 
του οποίου μολύνει αναδρομικά 
με ματαιότητα όλη την προηγού-
μενη αφήγηση. Η μοναδικότητα 
της τεχνικής που χρησιμοποιείται 
εδώ, μιας φαινομενικά τριτοπρό-
σωπης αφήγησης, σε προσωποπα-
γές σχήμα, διαποτισμένης από τη 
γλώσσα του προσώπου που σκέ-
φτεται σε ελεύθερο πλάγιο λό-
γο είναι και το δυνατό σημείο 
του διηγήματος. Γιατί με αυτόν 
τον τρόπο εστιάζουμε εσωτερικά 
στη μάνα, το πιο τραγικό πρόσω-
πο, που πάσχει χωρίς να ευθύνε-
ται, και φιλτράρουμε το δραματι-
κό φαινόμενο της νευρικής ανο-
ρεξίας μέσα από την οπτική της. 
Με δυσδιάκριτα τα όρια θύτη- 
θύματος, η βασανισμένη μητέρα, 
ο αδύναμος κι αδέξιος πατέρας, 
η νευρωτική κόρη και όλοι μαζί, 
σού προκαλούν εμπαθητική ταύ-
τιση και συμπόνια. Με τη ζυγα-
ριά της συμπάθειας όμως, να γέρ-
νει προς τη μάνα- Κουράγιο, της 
οποίας η διάθεση για προσφορά 
δεν κάμπτεται ούτε από το δρι-
μύ υβρεολόγιο της διαταραγμένης 
κόρης, προβληματιζόμαστε για το 
σύγχρονο πρόβλημα της ανορεξί-
ας, αλλά κυρίως αναλογιζόμαστε 
πάνω στο μεγαλείο της μητρικής 
απαντοχής.

Με καυστικό χιούμορ και δι-
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φορούμενη διατύπωση μας οδη-
γεί στο επόμενο διήγημα, το πρό-
σταγμα: «Σηκωθείτε από τα κορε-
άτικα κρεβάτια μασάζ». Ο τίτλος 
κι εδώ απομονώνει μια λεπτομέ-
ρεια, και την ανάγει σε σύμβολο. 
Σύμβολο της μοναδικής πολυτέ-
λειας που επέτρεψε ποτέ η μάνα 
του διηγήματος στον εαυτό της 
και που αποδείχθηκε δυστυχώς, 
εξίσου ανούσια όπως και όλη η 
υπόλοιπη ζωή της.

Το ιδιότυπο αφηγηματικό 
πλέγμα της συνειρμικής νοερής 
γλώσσας με τη μηχανική και φω-
ναχτή τελετουργική απαγγελία 
της θρησκευτικής συνήθειας, δη-
μιουργεί μια λειτουργική αντίστι-
ξη, μια lapsus lingua, που ψυ-
χογραφεί και ταυτόχρονα χαρα-
κτηροποιεί τη μάνα του διηγήμα-
τος. Η αντίστιξη σιωπηρών και 
αρθρωμένων λόγων μεταφέρει με 
ένταση το αίσθημα της ματαιω-
μένης ζωής, το παράπονο και την 
απελπισία που γεννά η απληστία 
και η αχαριστία των δικών σου 
ανθρώπων και δη των παιδιών 
σου. Ο παραληρηματικός μονόλο-
γος κορυφώνεται στη γεμάτη αυ-
τοσαρκασμό ανακάλυψη της μο-
ναδικής χρησιμότητας του κορεά-
τικου κρεβατιού, στο να γίνει νε-
κροκρέβατο- κάλεσμα, μην τύχει 
και την ξεχάσει ο χάρος. 

Άλλη μια μάνα πρωταγωνι-
στεί στο επόμενο διήγημα «Για 
την ψυχή της μάνας μου». Ο 
φωτογραφικός φακός του τριτο-
πρόσωπου αφηγητή συλλαμβά-
νει με εικονιστικό πληθωρισμό 
τεμάχη της ασθμαίνουσας καθη-

μερινότητας και τα συνθέτει σε 
ένα ακατάστατο παζλ, που με-
ταφέρει επιτυχημένα την έντα-
ση των καταστάσεων. Στο αχρο-
νολογικό μοντάζ των εικόνων, 
ο χρόνος προσλαμβάνει δραμα-
τουργική διάσταση και η αφήγη-
ση ταυτίζεται με τη δράση. Εμβό-
λιμα παρεμβάλλονται κομμάτια 
ευθέως λόγου ― δυνάμει διάλο-
γου προς μια σκιώδη μάνα, χωρίς 
ενδείξεις παράθεσης ή άλλα εισα-
γωγικά, που επιδιώκουν να σκι-
αγραφήσουν αδιαμεσολάβητα το 
χαρακτήρα του ήρωα. Ο επιφω-
νηματικός, κοφτός και στακάτος 
λόγος, οι αποσιωπήσεις, η ελλει-
πτική διατύπωση της προφορικό-
τητας σε συνδυασμό με την εύ-
στοχη υφοποίηση διαγράφουν το 
προφίλ ενός άντρα-γιου-πατέρα 
σε απελπισία, που προδόθηκε από 
τα όνειρά του, απέτυχε επαγγελ-
ματικά και προσωπικά, διέψευσε 
και διαψεύστηκε. Από την άλλη, 
οι ελάχιστες αφηγηματικές πινε-
λιές-κινήσεις-χειρονομίες, αρκούν 
να αποδώσουν τη μάνα με τρόπο 
υπο-λεκτικό, άρρητο και σιωπη-
λό, σε μια μορφή καρτερική που 
ξέρει να αντέχει, να υποχωρεί και 
να παλεύει. Η πιο δυνατή στιγμή 
στο τέλος, σπαρακτική και λακω-
νική μαζί, όταν ο γιος συνειδητο-
ποιεί το μέγεθος της θυσίας της 
και την αρνείται δημόσια, κουρε-
λιάζοντας με μια και μόνη κίνη-
ση την ίδια του την αξιοπρέπεια 
και τον αντρισμό.

Στο Famous Blue Raincoat 
οι φυσικοί νόμοι και τα μαθημα-
τικά αξιώματα που περιβάλλουν 
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και οριοθετούν τις εναλλαγές της 
σκέψης του αφηγηματικού εγώ, 
λειτουργούν ως σημεία του ανα-
πότρεπτου. Η οριστική εγκατά-
λειψη έχει τη βαρύτητα μιας φυ-
σικο- μαθηματικής διατύπωσης. 
Στη αναδρομική μνημονική αφή-
γηση το παρελθόν αποχρονολο-
γείται και επικρατεί η αυθαίρετη 
ακολουθία που του επιβάλλει η 
κυρίαρχη ανάμνηση της τυφλής 
καταστροφής του τάφου του νε-
κρού «αντίζηλου», γεγονότος που 
«έθαψε» και τη σχέση του με τη 
γυναίκα που αγαπούσε. Θραύ-
σματα του παρελθόντος και εντυ-
πώσεις, ανάκατα αισθήματα και 
αισθήσεις, με κυρίαρχη τη ζήλεια. 
Η βαριά σκιά ενός νεκρού μετα-
τρέπεται σε σκοτεινό ανταγωνι-
στή. Η αδυναμία του άντρα να 
αντιπαρατεθεί με το φάντασμα 
ενός εξιδανικευμένου παρελθό-
ντος, τον οδηγεί στην παραφορά. 
Κατασκοπεύει, παθιάζεται, αρρω-
σταίνει, καταστρέφει και προκα-
λεί τη φυγή της. Η εξαλλοσύνη 
και το παράδοξο της σύλησης του 
τάφου τον τοποθετούν στη θολή 
διαχωριστική γραμμή θύτη-θύμα-
τος που μας επιτρέπει τη συμπά-
θεια και τη συγχώρεση.

Στο «εγώ θα σε ξεχνάω κά-
θε μέρα», με την ευθεία αναφο-
ρά του στο ομώνυμο έργο του 
Β. Αλεξάκη και όλες τις πιθα-
νές προσημάνσεις που επιτρέ-
πει, κρυφοκοιτάμε στο ημερολό-
γιο ενός άντρα-συζύγου που βιώ-
νει την πρωθύστερη, τραυματική 
εμπειρία της απώλειας που προ-
καλεί το Αλτσχάιμερ στη σύντρο-

φό του. Πρόκειται για μια συγκι-
νητική, χαμαιλεοντική αφήγηση, 
όπου σκέψεις διαπλέκονται με 
συναισθήματα.

Στο αυτοαποτεινόμενο εγώ 
του, η διαδοχή-διαπάλη των σκέ-
ψεων ιεραρχούνται μέσα από τη 
χρονική σήμανση που διαμορ-
φώνουν οι σύντομες ονοματικές 
φράσεις οι οποίες και παραπέ-
μπουν στα περιστατικά που ακο-
λουθούν. Στα διάστιχα της διακε-
κομμένης αυτής σύνταξης εδρά-
ζει ο πόνος, η αγωνία και τ’ ανα-
πάντητα ερωτήματα. Όσο η σύ-
ντροφός του απομακρύνεται βυ-
θιζόμενη στην άβυσσο της λή-
θης, τόσο κλιμακώνεται η απελ-
πισία του σε κραυγή. Παρόλα αυ-
τά, κι όταν ακόμη η τρέλα χτυ-
πήσει την πόρτα και η προσπά-
θεια μοιάζει μάταιη, η αγάπη κι 
αφοσίωση τού δίνουν δύναμη να 
αρνηθεί την εύκολη λύση και να 
συνεχίσει να στέκεται πλάι της. 
Βαθύ, συγκινητικό και ελπιδοφό-
ρο αντηχεί το μήνυμα σε μια επο-
χή ομφαλοσκοπική…

Αμέσως μετά ακολουθεί το 
Your hand in mine που παρα-
πέμπει στην αισθαντική μουσική 
των Εxplosions in the sky. Μό-
νο που εδώ, τα χέρια δεν συνα-
ντιούνται και η φράση παραμέ-
νει ανεκπλήρωτο αίτημα, ανεπί-
δοτη επιθυμία, που οδηγεί στην 
υπαρξιακή μοναξιά και την αυ-
τοκριτική. Το χέρι του οιονεί αγα-
πημένου που έχασε την ικανότη-
τα της επαφής μέσα από τη φθο-
ρά των ασημαντοτήτων και της 
καθημερινότητας σε αντιδιαστο-
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λή με το απλωμένο χέρι ικεσίας 
του ανυπεράσπιστου και χαμένου 
στο λαβύρινθο της στάσιμης λο-
γικής του άντρα, που δεν βρίσκει 
πουθενά ν’ ακουμπήσει. Από τη 
μία, η άδολη και ειλικρινής από-
κριση και από την άλλη η προ-
σποιητή και κυνική αντίδραση. 
Ένα σύντομο διήγημα με δηκτι-
κό, διεισδυτικό και οδυνηρό μαζί 
τόνο, που μιλάει για την ανθρώ-
πινη ανάγκη επικοινωνίας και τα 
αδιέξοδά της.

Στο τέλος του βιβλίου, μάς 
περιμένει το βαλσαμωμένο ελά-
φι. Μια τρυφερή και συγκινητι-
κή ιστορία που αποδίδεται μέσα 
από το διάλογο των δύο αδελφών 
και τα ενδιάμεσα αποσπάσμα-
τα ψυχοαφήγησης, όπου ο τριτο-
πρόσωπος αφηγητής σε ενεστώτα 
της ανάκλησης, κάνει χρήση του 
γνωστικού προνομίου του για να 
μας εμβυθίσει στον ψυχικό κόσμο 
των δύο παιδικών ψυχών. Ο φό-
βος της απώλειας των αγαπημέ-
νων γονιών, οι αφελείς παρερμη-
νείες και η βαθιά στοργική από-
πειρα βαλσαμώματός τους, μέσα 
από την αντιπαράθεση των δύο 
χαρακτήρων, χτίζει μια σχέση συ-
νενοχής και αγάπης, που αναδύε-
ται την κρίσιμη στιγμή της απώ-

λειάς τους μέσα από το μπαούλο 
των αναμνήσεων, και μετατρέπε-
ται σε παρηγοριά και δίοδο επι-
κοινωνίας. 

Η Πέτσα σε αυτή τη συλλογή 
μιλά χωρίς περιστροφές και με το 
φακό στο χέρι αποκαλύπτει τη 
μικροδομή της ζωής, σε αφηγή-
σεις που συνορεύουν με ψυχολο-
γικές μελέτες. Οι ήρωές της, μέ-
σα από τις συγκεκριμένες αφη-
γηματικές επιλογές που διαμορ-
φώνουν το πλαίσιο της ύπαρξής 
τους, προδίδουν μια γόνιμη αφο-
μοίωση από μέρους της συγγρα-
φέως της εξελικτικής πορείας της 
αφηγηματικής λειτουργίας, την 
οποία και αξιοποιεί πλήρως για 
να τους παρουσιάσει in media 
mentem. Αν λοιπόν τo ταίρια-
σμα του «ιδεολογικού περιεχο-
μένου» με την κατάλληλη «ιδε-
ολογική μορφή», όπως λέει και ο 
Raymond Williams, είναι ο κα-
ταλύτης της λογοτεχνικής εξέλι-
ξης, τότε η Πέτσα το επιτυγχά-
νει, συνταιριάζοντας το κυρίαρ-
χο αίσθημα απώλειας της εποχής 
μας, με μια στα όρια της μετα-
μοντέρνας αποδόμησης, ―χωρίς 
όμως να τα διαβαίνει― λογοτε-
χνική μορφή!

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥΛΑ
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Λεωνίδας Σόμπολος

Το πολύ ώς τη θάλασσα
ποίηση

Γαβριηλίδης, Αθήνα 2011

«Ο μεθυσμένος των κήπων 
της μοναξιάς!!!...» σελ. 13 

(Μικρή παραλλαγή στίχου 
από το ποίημα: Σας παρακαλώ)

Ο Λεωνίδας Σόμπολος επί χρό-
νια δοκιμάζεται στη γραφή. 

Για χρόνια ιστορεί, ονειροπολεί, 
σκηνοθετεί, κινηματογραφεί αφη-
γήσεις στο μεθόριο ονείρου-πραγ-
ματικότητας. Πλάθει τους μύ-
θους του. Αφουγκράζεται ιστο-
ρίες.

Ανιχνευτής και βαθύς ανατό-
μος των κειμένων, της γλώσσας, 
των ανθρώπων, ταξιδεύει μέσα 
σε χρόνους άπιαστους και συνε-
χώς καταγράφει. Καταθέτει την 
ενδόμυχη και εντελώς προσωπι-
κή μαρτυρία ποιητικής γραφής, 
σπάνιας για τη γενιά του. Αν δεν 
ήταν ποιητής, θα μπορούσε να 

γράφει σενάρια για το σινεμά, ή 
να ανεβάζει θεατρικά έργα. Ποιη-
τής με ισχυρό φαντασιακό.

Πολιτικός λόγος. Συνείδηση 
και στοχασμός. Λάτρης του ελλη-
νικού συντακτικού. Με ευρημα-
τικότητα και αριστοτεχνικό τρό-
πο θραύει τη σειρά των λέξεων: 
αντωνυμιών, άρθρων, ρημάτων 
και σε συγκλονίζει και σε ευφραί-
νει από απόψη μορφής η ανά-
γνωση της γραφής του. 

Ευφυής, πνευματώδης πολύ-
πλευρος αναγνώστης και βαθύς 
γνώστης ποικίλων ειδών γραπτού 
και προφορικού λόγου ξεκινώ-
ντας από τα παραμύθια, τις αφη-
γήσεις, τα ιστορικά τεκταινόμενα 
και φθάνοντας μέχρι το φιλοσο-
φικό δοκίμιο, την ποίηση, και τα 
εκκλησιαστικά κείμενα.

Αυτή είναι η πρώτη του ποιη-
τική συλλογή. Αποφεύγει να εκτί-
θεται και να εκδίδεται. Θεωρώ, 
ωστόσο, ότι επί χρόνια επεξεργά-
ζεται και πάντα καταφεύγει στην 
γραφή: ποίηση, μυθιστόρημα, σε-
νάριο. Την αγαπά, πάσχει, λυτρώ-
νεται μέσω αυτής.

Η εγκύκλια μόρφωσή του, η 
παιδεία του, η συνεχής γλωσσι-
κή του κατάρτιση και εντρύφηση, 
καθώς και το υλικό που αντλεί 
από αφηγήσεις προγόνων του ή 
ανομολόγητα συλλογικά υποσυ-
νείδητα, όλα τα παραπάνω απο-
τυπώνονται με καίριο αισθητικό 
λόγο στην ποίησή του.

Φιλοσοφικός αναστοχασμός 
μετουσιωμένος σε ποιητική γρα-
φή.

Αφηγηματικός ποιητής με 
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ρυθμό στο στίχο του και με αρι-
στοτεχνική τοποθέτηση των λέξε-
ων και σύνταξη της κάθε φράσης 
ξεδιπλώνει έναν χείμαρρο από ει-
κόνες, ήχους, αναμνήσεις, φαντα-
σίες, μύθους.

Σαν έπος η γραφή του ραψω-
δεί ιστορίες «για σημεία και τέ-
ρατα».

Σπάνιο ύφος γραφής, γι` αυ-
τήν την ποιητική γενιά του '80 ή 
'90, στην οποία ηλικιακά ανήκει 
ο Σόμπολος. Συνήθως σε αυτήν 
τη γενιά ψηλαφείς μια ομφαλο-
σκόπηση και αυτοαναφορικότητα 
ύφους, γραφής και περιεχομένου. 
Ο Λεωνίδας γράφει όπως η β' με-
ταπολεμική ποιητική γενιά ή και 
η ποιητική γενιά του '70.

Διόλου επιδερμική η αφήγησή 
του. Είναι βιωμένος λόγος. Ωσεί 
παρών αυτόπτης και αυτήκοος 
μάρτυς ο ποιητής ιστορεί και ερ-
μηνεύει εν κρυπτώ και με σύβιλ-
λες την τραγωδία του 20ου αι-
ώνα.

Παντρεύει τον πολιτικό λό-
γο με την προσωπική ιστορία 
και διεκτραγωδεί καημούς και 
πάθη μύχια οριακών, περιθωρι-
ακών, «κακομούτσουνων» (σελ. 
45), ή αποδιοπομπαίων ανθρώπι-
νων όντων.

Σπίτι – καταφύγιο – τάφος – 
μνήμες νεκρών. Άδειο σπίτι, ρη-
μαγμένοι κήποι ερειπωμένοι. Σι-
ωπή, σιγή. Η φλυαρία των πε-
θαμένων.

Εμμονές του ποιητή: η αιμο-
μιξία, η αυτοχειρία, ο θάνατος, 
οι κακομούτσουνοι άνθρωποι, το 
κοινωνικό περιθώριο. 

Μεταμοντέρνος ποιητής. Υπο-
δώρειος αυτοσαρκασμός, πικρό 
χιούμορ ανάμεικτο με τραγικότη-
τα: σελ. 17: Τον συνταράξανε βα-
θιά τα γεγονότα: «... Είπε να κά-
νει κάτι ν` αντιδράσει./ Μια κά-
ποια αντίσταση βρε αδερφέ./ Το 
ζύγιασε έπειτα καλύτερα./ Είχε 
και τον μικρό ακόμα στο πανεπι-
στήμιο./ Τον ίδιο χρόνο τού τον 
φέρανε στο φέρετρο.».

Προσωπεία του ποιητή Λεωνί-
δα Σόμπολου: σκηνικά, μάσκες, 
οι ρόλοι, οι υπόκωφες ειρωνείες. 
Αθέατος λόγος κλειστός, ερμητι-
κός, ευσύνοπτος. Κάποιες φορές 
σαν χαϊκού οι στίχοι του κρύβουν 
λόγια. «Εν παραβολαίς» υπαινίσ-
σεται ο ποιητής.

Αόρατα, ονειρικά τοπία, ου 
τόποι!

Πόλεις, θάνατοι... Εμποτισμέ-
νος με παραμύθια και πικρά μα-
ντάτα. Ενσαρκώνει με δραματι-
κό τρόπο και θεατρική γλώσσα 
εντός του την Ελλάδα, την ελλη-
νική επαρχία των τελευταίων δε-
καετιών.

Οι παρατηρήσεις του, οι μύθοι 
του, οι αφηγήσεις του είναι εν-
σωματωμένες ενδοφλέβια παιδιό-
θεν. Συνομιλία νεκρών – ζωντα-
νών. Οι ιστορίες του και οι σκη-
νοθεσίες του ιχνογραφούν ψυχι-
κές καταστάσεις, διαισθήσεις, δι-
αθέσεις, πόθους, υπαρξιακές αγω-
νίες, πάλη ζωής – θανάτου, συλ-
λογικά ασυνείδητα, ιστορικά τε-
κταινόμενα.

Επίσης ο ποιητής μέσα από 
κινηματογραφική γραφή, θεατρι-
κό λόγο, αφηγηματικές τεχνικές, 
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μύθους, ερωτικές σκηνές κ.ά. ξε-
διπλώνει ιδέες και απόψεις πε-
ρί: ποιητικής, καλλιτεχνικής έκ-
φρασης. Ποίηση του κενού η ποί-
ησή του. 

Το πορτρέτο του ποιητή: Θη-
τείες-μαθητείες του ποιητή σε 
αγιογραφικά κείμενα και δρώ-
μενα σε χριστιανικά περιβάλλο-
ντα. Με ευρηματικό και ευφυέ-
στατο ταλέντο παραλλάσσει και 
μιμείται το ύφος και τη γραφή 
των εκκλησιαστικών κειμένων. Σε 
συνεπαίρνει η προσευχή του και 
συμπροσεύχεσαι ακούσια και συ 
μαζί του. Σε αυτές τις προσευ-
χές συμμερίζεσαι τον υπαρξιακό 
αγώνα και πόνο του ποιητή. Εί-
ναι μια αλλόκοτη μάσκα ενός οι-
ονεί ιερέα που αίρει όλο το βά-
ρος και το βουβό πόνο ενός αό-
ρατου ποιμνίου. Δέεται και ξεχύ-
νει με έμμεσο τρόπο την τραγι-
κότητα του ανθρώπου. Αυτό το 
υφολογικό προσωπείο του ποιητή 
είναι αριστουργηματικό, συγκινεί 
και συγκλονίζει καθώς, χωρίς με-
λοδραματισμούς, κατορθώνουμε 
να προσεγγίσουμε και να αφου-
γκραστούμε τα μύχια σημαινόμε-
να του ποιητή.

Σελ. 45: Πέντε λεπτά «Πέ-
ντε λεπτά σιωπής./ Μονάχα πέ-
ντε λεπτά./ Για όλους τους κατα-
τρεγμένους ανθρώπους των ερώ-
των/ τους ανθρώπους των συνερ-
γείων/ τους προδομένους απ` το 
Θεό/ τους κακομούτσουνους.» Το 
ποίημα μού φέρνει στο νου ένα 
άλλο αντίστοιχο του Ντίνου Χρι-
στιανόπουλου, το: Ενός λεπτού 
σιγή, από τη συλλογή: Τα τρα-

γούδια της αμαρτίας σε μελοποί-
ηση Μάνου Χατζιδάκι. Παρόμοιο 
ύφος και ίδιο περιεχόμενο. Με 
συστολή, δέος και σεβασμό προς 
όλους τους έρημους ανθρώπους, 
που του πρόσφεραν τη ζωή τους 
ως ποίηση.

Σελ. 47: Τρελέ και ξένε «Ρί-
ζωσαν μέσα μου οι ψυχές./ Πό-
λεις και δέντρα./ … Κάποιες γυ-
ναίκες σέρνουν πίσω τους και το 
χτικιό/ και με μαυλίζουν./ Τρε-
λέ και ξένε, τρελέ και ξένε.». Μο-
ναξιά, μνήμες, απόηχοι πόλε-
ων, σκηνικά, τόποι που συνειρ-
μικά οδηγούν τον ποιητή και σε 
όποιον αναφέρεται, στην απομό-
νωση, στην απόγνωση.

Σελ. 57: Ο Ταμίν του Άλντο 
«Ο Ταμίν γεννήθηκε στο Άλντο/ 
στη συνοικία που βλέπει/ τη δυ-
τική πλευρά του φεγγαριού./ … 
Στα δεκαεφτά του έκανε έρωτα 
με τη μάνα του./ Μετά απ` όλα 
αυτά τα χρόνια κατάλαβε/ πως 
στη ζωή του δεν υπήρξε τίπο-
τε άλλο/ παρά μόνο ένα παράξε-
νο είδος μοναξιάς.». Τα σκηνικά 
και τα θέματα που αγγίζει ο Λε-
ωνίδας Σόμπολος σού θυμίζουν 
ψυχολογικά θρίλερ. Σά να αντλεί 
τη θεματολογία του από ταινί-
ες των: Χίτσκοκ, Μπέργκμαν, 
David Linch, Lars von Trier 
κ.ά. Στο ποίημα αυτό διαφαίνο-
νται: η απόγνωση, η ντροπή, μια 
εσωστρέφεια και φόβος ανάμει-
κτος με σιωπή.

Σελ. 58: Μακρινός τόπος και 
σελ. 60: Ένα μακρύ ταξίδι. Σε 
αυτά τα δύο ποίηματα αυτοβιο-
γραφείται ο ίδιος, αλλά με ονειρι-
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κό ύφος και εξαιρετικά συβιλλι-
κά σκηνικά.

Σελ. 59: Μέρα των Φώτων 
και σελ. 63: Επακριβώς οι ίδιοι. 
Σπαραχτικοί οι στίχοι του, σελ. 
59: «Ό,τι κι αν ζήτησε του δόθη-
κε/ άνεμος θάνατος και φέγγος.» 
και σελ. 63: «Για όσα πολέμησε/ 
εξαρχής προδομένος/ όχι δειλός.». 
Αφουγκράζεσαι την τραγικότη-
τα, τις ματαιώσεις, τον αγώνα, τα 
προδομένα και διάτρητα ιδανικά. 

Από τη σελίδα 78 μέχρι τη 
σελίδα 85, ο Σομπόλος υποδύε-
ται άλλο ύφος και άλλη γλώσσα 
γραφής. Χρησιμοποιεί τη γλώσσα 
των εκκλησιαστικών προσευχών 
και των ψαλμών. Ακούς βιβλι-
κούς λόγους παραλλαγμένους. Ο 
ποιητής δέεται ενδόμυχα. Αυτο-
βιογραφείται κρυπτικά, αυτομέμ-
φεται με λεπτό χιούμορ και υπαι-
νικτικό αυτοσαρκασμό. Θυμίζει 
κάπως το ύφος του ποιητή Γιάν-
νη Βαρβέρη ιδιαίτερα στις δύο τε-
λευταίες του συλλογές: Ο άνθρω-
πος μόνος και Βαθέος γήρατος.

Τα ποιήματα των σελ. 26 Δεν 
ξέρω πολλά: «Και δεν γνωρί-
ζω από ποίηση», σελ. 32 Ο ποιη-
τής: «Τη νύχτα ο ποιητής/ κλεί-
νει την πόρτα του στον κόσμο/ 
φοράει τις παντόφλες του/ και 
ξεκινάει τους περιπάτους.», κα-
θώς και των: σελ. 39 Να θυμη-
θώ: «Να θυμηθώ …/ Πως ξέχα-
σα να διαγράψω/ οριστικά την 
ποίηση./ Να ξαναβγώ στους δρό-
μους.», σελ. 48 Τί μου φταίνε 
τα ποιήματα: «Τί μου φταίνε τα 
ποιήματα/ που δεν υπάρχουν πια 
τρελοί να τα χαρίσεις;», σελ. 49 

Χωρίς τρένα: «Πώς θα αντλούμε 
θλίψη για την ποίηση;», σελ. 53 
Γράψε: «Γράψε τώρα που υπάρ-
χει έμπνευση./ Γράψε τώρα που 
είσαι μόνος./ Αύριο δε θα μπορείς 
να σκαρφιστείς ούτε ένα στίχο./ Ο 
έρωτας για μας είναι ένα λυσσα-
σμένο σκυλί/ που τα κατασπαρά-
ζει όλα./ Και μην ακούς που λέ-
νε/ πως η αγάπη τρέφει την ποί-
ηση./ Είναι όλα ύποπτα/ σημαδε-
μένα/ καλοστημένα παραμύθια.», 
αποτελούν την αυτοκριτική του 
για την Ποίηση εν γένει, για τον 
ίδιο τον ποιητή και την τέχνη 
του ιδιαιτέρως. 

Με ένα εντελώς κινηματογρα-
φικό σκηνικό ο ποιητής Λεωνίδας 
Σόμπολος ολοκληρώνει τη συλ-
λογή του: σ. 86 Μανχάταν: «.../ 
Κάτω απλωνόταν στη νύχτα το 
Μανχάταν/ η πόλη Χριστέ μου 
το Μανχάταν.» αφήνοντας τον 
κάθε αναγνώστη ενεό μπροστά 
στα ερμητικά και κλειστά σημαί-
νοντά του.

Το πρώτο ποίημα: Κάποτε ο 
Θεός, σ. 9 και το τελευταίο: Μαν-
χάταν, σ. 86 απηχούν βαθύτα-
τους υπαρξιακούς ανθρώπινους 
προβληματισμούς για τη θεοδι-
κία, για το καλό και το κακό, για 
τους πρόωρους κι αδόκητους θα-
νάτους, για συμβολικές νεκρα-
ναστάσεις, για την πίστη, για τη 
μνήμη, για την κατανοήση της 
ανθρώπινης θλίψης.

Με χαρά αναμένουμε τις επό-
μενες εκδόσεις του, διότι έχει 
πολλά νά μάς αφηγηθεί η πολύ-
βουη ποιητική ζωή του.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΕΠΠΟΥ
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Τάσος Ηλιάδης

Αίθριος Λόγος
ποίηση

εναλλακτικές εκδόσεις
Αθήνα 2007

Φοβάμαι ότι θα μειώσω τον 
Ποιητή γράφοντας για την 

ποίησή του. Ύμνος στον τόπο 
του. Αλλά μεστωμένη πίκρα, θλί-
ψη... Η ποίησή του είναι ονειρι-
κή. Ζωγραφιά, με εικόνες βάθους, 
μύησης σε κόσμους άπιαστους.

Μεγαλειώδης, θριαμβικός γε-
μίζει την ύπαρξή σου. Σε ταξι-
δεύει. Πλούσιος λόγος εκχύνεται 
σε θάλασσες και σε στεριές.

Αυτοδίδακτος άνθρωπος, ατό-
φιος καλλιτέχνης οικουμενικός. 
Η ποίησή του είναι διαισθητική 
και αισθαντική παρά εγκεφαλική. 
Εμπειρίες ενδόμυχες, συνομιλεί 
με άλλες γραφές. Ακατάληπτοι οι 
τίτλοι των ποιημάτων του.

Συμπαντικός με διαθέσεις εξι-
δανίκευσης, ερωτικός.

Ο πλούτος του η θάλασσα, το 
νησί του, τα όνειρά του. Προφη-
τικός, λυρικός, τρυφερός.

Σαν ποτάμι ρέει η ποίησή του. 
Σε γεμίζει και σε συνεπαίρνει. 
Πλούσια γλώσσα. 

Σύνοψη όλης της ελληνικής 
ποίησης του 20ου αιώνα είναι η 
ποίηση του Τάσου Ηλιάδη. Συ-
νομιλεί με τους: Κ. Π. Καβάφη, 
Κώστα Καρυωτάκη. Επηρεάζεται 
από τον σουρρεαλισμό του Αν-
δρέα Εμπειρίκου και του Ν. Εγ-
γονόπουλου. Ωστόσο ο εικαστικός 
Εγγονόπουλος τον εμπνέει και 
στη γραφή και στη ζωγραφική, 
αφού ο Τάσος Ηλιάδης είναι και 
ζωγράφος. Οι είκονες και οι τόποι 
στη γραφή του είναι σαν σκηνικό 
θεάτρου. Συνομιλεί επίσης και με 
το θέατρο του μεσοπολέμου πα-
γκόσμιο και ημεδαπό.

Λυρικός ποιητής. Έχει ρυθμό 
και περιεχόμενο θλιμμένο... Μο-
ναχικός δημιουργός που σου ξε-
σκεπάζει τα προσωπεία και τις 
μάσκες της δήθεν νησιωτικής 
κουλτούρας. Απόμακρος, ιδιωτεύ-
ει, χωρίς να στηλιτεύει.

Παγκόσμιος προφήτης της 
ιστορίας του απελθόντος αιώνος 
(του 20ου) και του επερχόμενου. 
Ανατόμος και βαθύτατα τρυφε-
ρός ψηλαφεί τα πρόσωπα και τα 
συναισθήματα με πάθος και εν-
δόμυχη, ευπρεπή γλυκύτητα, με 
ρωμαλέο λόγο και ύφος λιτό, ερ-
μητικό και κρυπτικό συχνά.

Καθαρός, ακραιφνής ποιητής. 
Την φέρνει μέσα του την ποίηση 
ο Ηλιάδης. Θεωρώ ότι ο βίος του 
ακολουθεί τον ρυθμό της ποιητι-
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κής γραφής του. «Ο ποιητής προ-
βιβάζεται διαρκώς και ενσαρκώ-
νεται τη γλώσσα του όπως την 
ζει. Και πια δεν παρατηρεί, εισχω-
ρεί. Και πια δεν θριαμβεύει, επω-
μίζεται την λύπη» (Από την Ει-
σαγωγή του Αίθριου Λόγου: Κώ-
στας Καναβούρης, Δύσκολη Ειλι-
κρίνεια,σ. 10). 

«Με φωνή ζεστή, γεμάτη προ-
σμονή και ενθουσιασμό και με 
βλέμμα μικρού παιδιού, με τα 
ρούχα του γεμάτα ένσημα από το 
μόχθο και την αγάπη της μέρας, 
θα μπορούσε να μιλήσει με λόγια 
αγάπης αλλά και πίκρας, πάντα 
όμως με αισιοδοξία, αποκωδικο-
ποιώντας και αποδομώντας με το 
δικό του τρόπο τη μεταλλαγμένη 
σημερινή ζωή… Από παιδί στον 
καθημερινό αγώνα της επιβίω-
σης, εργαζόμενος μέχρι και σήμε-
ρα, σαν ελαιοχρωματιστής, ανα-
ζήτησε τις απαντήσεις στα ερωτή-
ματα και τις ανησυχίες του και 
προσπάθησε μόνος του να καλύ-
ψει τις ανάγκες του στον τομέα 
της μόρφωσης» (Γιώργος Χαρτο-
φίλης, Πρόλογος του Αίθριου Λό-
γου,σ. 6).

(«Έχουμε χρέος να παρουσι-
άσουμε το πνευματικό έργο ενός 
ανθρώπου που επιμένει να ασχο-
λείται με το πνεύμα σε μια επο-
χή όπου αυτό έχει υποχωρήσει...» 
Αυτόθι.)

Μακάρι να έχουν ήδη εκδοθεί 
και τα άλλα τετράδια του ποιη-
τή, διότι, όπως εύστοχα και σο-
φά αναφέρει στον πρόλογο του 
έργου, ο επιμελητής της έκδο-
σης Γιώργος Χαρτοφίλης: «έχου-

με χρέος να αναζητούμε χαρές ξε-
χασμένες...».

Ο στίχος του επικός και οι-
κουμενικός. Συνομιλεί και ακο-
λουθεί τους μεγάλους φημισμέ-
νους έλληνες ποιητές της γε-
νιάς του ’30 και της πρώτης και 
δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς. 
Ωστόσο καταθέτει και καταγράφει 
το προσωπικό του ιδίωμα. Ο Τά-
σος Ηλιάδης έχει προσωπικό ποι-
ητικό ύφος. Τα ποιητικά και ει-
καστικά του δάνεια έχουν αφο-
μοιωθεί στη δική του ιδιοπροσω-
πία και έχουν εξελιχθεί σε βα-
θύ εσωτερικό μονόλογο του ιδίου 
του ποιητή. 

Μέγας ποιητής για το νησί 
του και για το πανελλήνιο λο-
γοτεχνικό στερέωμα, επηρεάζε-
ται από τους κορυφαίους της ελ-
ληνικής και ξένης ποίησης, τους 
ενσαρκώνει. Προτιμά, ωστόσο να 
κρύβεται.

Θα του άξιζε (όπως λέει στην 
Εισαγωγή του Αίθριου Λόγου ο 
Κώστας Καναβούρης, σ. 9) το 
βραβείο της «πεπραγμένης ποί-
ησης», μιάς ποίησης εσωτερικής 
και ουσιαστικής που δεν κομπά-
ζει, αλλά είναι σαρκωμένη σε όλο 
το «είναι» του ποιητή και εκ-
πηγάζει από την ατόφια ύπαρ-
ξή του.

Άνθρωπος της φύσης, ανυπό-
κριτος, χωρίς φτιασίδια αποτυ-
πώνει στα τετράδια του τη χα-
ρά της δημιουργίας, την αγάπη 
του για τη φύση, εικονογραφεί 
τον έρωτα, τη ζωή και το θάνα-
το. Ψυχογραφεί υπόγειες ανθρώ-
πινες διαθέσεις, αναπολεί ιστορι-
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κές στιγμές και στοχάζεται ανά-
μεσα στους σύγχρονους αιώνες τα 
παγκόσμια συμβάντα με επίγνω-
ση και αυτοκριτική.

Πόθος του η αλήθεια. Γι` αυ-
τό σε ελκύει το αληθινό πνεύμα 
των στίχων του που διαθέτουν 
κριτήριο υψηλής αισθητικής ποι-
ητικής γραφής. {Πρβλ σελ. 39, 
45, 168}

Αφαιρετικός, κρυπτικός ο στί-
χος διαισθάνεται τις μάταιες έν-
δοξες σελίδες της ελληνικής και 
παγκόσμιας ιστορίας, αν βέβαια 
αφουγκράστηκα σωστά το ερμη-
τικό περιεχόμενό τους.

σ. 36: ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΩ . Στο 
ποίημα αυτό ο Ηλιάδης ιχνογρα-
φεί με λέξεις την κάθε γωνιά και 
όλα τα κτιστά και άκτιστα τοπία 
της Κεφάλου. Ο ζωγράφος συνά-
μα και ποιητής μεγαλουργεί και 
αποτυπώνει ευκρινέστατα τη γε-
νέθλια γη του.

Πολιτικό όν. Ποιητής που 
αναμοχλεύει στο ποιητικό του 
σύμπαν ιστορικά τεκταινόμενα: 
εθνικά και παγκόσμια με καίριο 
ειρωνικό υπαινιγμό, με λόγο, που 
δύσκολα αποκρυπτογραφείται.

Ποιήματα Ιστορικής Ανάλυ-
σης:

σ. 38: ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ 
ΜΑΝΩΛΗ ΤΟΝ ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ: 
«Ρώτησα να μού πει/ ο Μιχάλης 
ο Τσακίνης/ -πού είναι το σπίτι 
του Μανώλη;/Α! Του Αγίου της 
Μακρονήσου;». Στο ποίημα αυτό 
οι εικόνες, οι μεταφορές και τα 
λογοπαίγνιά που χρησιμοποεί συ-
γκινούν και μαρτυρούν τα δεινά 
των εξορίστων «αγίων» στα χρό-

νια του Εμφυλίου. 
Στους στίχους αυτών των δύο 

ποιημάτων: σ. 159 ΓΝΩΡΙΜΟΣ 
ΤΟΠΟΣ: «...το βασίλειο των σκε-
λετωμένων ιδεών» και σ. 175 
ΕΠΕΤΕΙΟΣ: «Υψώθηκαν επιβλητι-
κά τα τείχη της πολιτείας/ με τη 
σύμφωνη γνώμη/ των ιδεών τους 
που σφαγιάζονται/ μέσα στις κό-
ρες των ματιών τους.», ο ποιη-
τής αποκαθηλώνει όλους τους 
-ισμούς και τις ιδεολογίες του 
20ου αιώνα. Όλες οι επαναστά-
σεις και όλοι οι πολιτικοί αγώ-
νες απέβησαν μάταιοι και ήταν 
φενάκη.

σ. 162: «... με τα μαύρα φο-
ρέματα οι γυναίκες/ κάτω από τη 
σκιά των ακίνητων/ κυπαρισσιών/ 
περπατώντας έπειτα μέσα στη σι-
ωπή/ και τον μακρύ τους δρόμο.» 
Οι εικόνες των μαυροφορεμέ-
νων γυναικών μού φέρνουν στο 
νου το στίχο του Νίκου Καββα-
δία: «γυναίκες απ` το Δίστομο...». 
Επίσης μού θυμίζουν την ταινία 
του Μάνου Ζαχαρία: «Γωνία Άρ-
μπατ και Μπουμπουλίνας» 1968)

σ. 16: ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ «Νύχτα 
παράπονα του έρωτα βγαίνου-
νε/ στο σεργιάνι./ Νύχτα νταμώ-
νεις να μιλούν γυρτά / τα κυπα-
ρίσσα.». Συμπορεύονται οι καη-
μοί του έρωτα και του θανάτου. 

σ. 21: «Κάτι πετρώνει/ στη 
σάρκα της πόλης./ …. Τερατόμορ-
φες όψεις της πόλης/ γειτονεύουν 
με τη σκιά της σιωπής./ Σε περί-
πτωση που θ` αργήσω/ το λίγο 
ψωμί που έχω/ πρόσφερέ το στα/ 
ελεύθερα σκυλιά/ του δρόμου./ 
Κάτι πετρώνει στην όψη/ αυτής 
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της πόλης.» Απομόνωση, μοναχι-
κές οι πόλεις και η πόλη που ζει 
ο ποιητής. 

σ. 37: ΟΡΙΣΜΟΣ «Πρώτο πρό-
σωπο ζωή σε λένε./ … Ο μακρύς 
σιδηρόδρομος ο αιμάτινος/ των 
αρτηριών./ Οι οθόνες των μα-
τιών/ που παίχτηκαν οι πρώτες 
πράξεις/ χωρίς εισιτήριο./ Τα πα-
ράθυρα που χώρεσαν/ τις υπο-
μονές της ιστορίας. Τα ληξιπρό-
θεσμα δάνεια/ που ευεργέτησαν 
τους άγνωστους/ δανειολήπτες./ 
Των κουστουμιών που τέλειω-
σαν/ στον ίδιο καθρέφτη.». Μιμεί-
ται στιχουργικά την Κική Δημου-
λά. Στο ποίημα αυτό, όπως και 
σε μια σειρά άλλων ποιημάτων 
του ο Ηλιάδης ασκεί υπαινικτικά 
έντονη ιστορική κριτική. Τα σπί-
τια, τα παράθυρα «υπομένουν» 
και αποτυπώνουν κραυγαλέα την 
Ιστορία και τις πληγές της. 

σ. 39: ΑΝΑΤΟΜΙΑ «Όταν η 
ανάσα του ποιητή θολώνει/ του 
καθρέφτη το πρόσωπο,/ τότε ψά-
χνουν κάποιοι/ τα συρτάρια του 
για να πουν πως/ δεν έφυγε ακό-
μη./ … Μέσα στον μεγάλο καθρέ-
φτη/ είπανε πως του ποιητή η 
ανάσα/ ταξιδεύει.» Είναι μια αυ-
τοκριτική για την ποίηση και τον 
ποιητή και τη φήμη του εν ζωή 
ή μετά θάνατον

σ. 57: ΤΟΠΙΟ ΤΗΣ ΑΜΜΟΥ 
«Κρίνα της άμμου μικρά/ … Της 
μοναξιάς σας το χώμα/ το άσπρο 
κοιτάζω με δέος./ … Στην αύρα 
της ψυχής, στου/ ουρανού, άπει-
ρο, που δικό σας/ σπίτι είναι./ …. 
Κρινάκια/ μικρά εσείς/ της άμ-
μου.» Η γεύση της ποίησης του 

είναι ιλαρή, αληθινά τρυφερή και 
ευαίσθητη. Σαν χάδι η γλώσσα ρέ-
ει και προσκυνά την άμμο και τη 
γη που πατά. Με τρυφερότητα ο 
ποιητής αγκαλιάζει τα παραθα-
λάσσια τοπία του νησιού του. 

Αλλού πιο λυρικός σαν κυ-
ματισμός θαλάσσης κυλάει ο στί-
χος του μέσα από απαράμιλλες 
παρομοιώσεις, μεταφορές, προ-
σωποποιήσεις και άλλα καλολο-
γικά στοιχεία ονείρου και γλα-
φυρότητας. Σε συγκινεί ο μύχιος 
κρυπτικός ερωτισμός του. Αλλού 
πιο μεστός ο στίχος του. Ανατο-
μία στην Ιστορία. Σε άλλα σημεία 
ο ποιητής, γυμνός, κάνει την αυ-
τοκριτική του και αποδομείται. 
Αλλού ο στίχος είναι πιο ηρωι-
κός, θριαμβικός και γενναιόδω-
ρος όταν αφιερώνεται σε καλλιτέ-
χνες, όπως π.χ. στις σελίδες: 110 
τα ποιήματά του: ΣΤΟΝ ΜΙΚΗ 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ και 174: ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΝΙΚΟ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟ που η ζωή 
και η φήμη τους αναμετρήθηκαν 
και με την τέχνη τους και με τα 
πρόσφατα ιστορικά δεινά της χώ-
ρας μας.

σ. 166: ΥΠΑΡΞΗ «Μεγαλώνω 
από σύμπτωση/ Στα πόδια μου 
στέκω/ ώρες από σύμπτωση./ … 
Τα χρόνια έφυγαν από σύμπτω-
ση./ Και γω από μια/ σύμπτω-
ση/ δεν θα γυρίσω/ απόψε.» Λι-
τό, με λεπτή ειρωνεία και επίτη-
δες απλές κι επαναληπτικές φρά-
σεις, ο ποιητής δηλώνει το τυ-
χαίο και αδόκητο της ανθρώπι-
νης ύπαρξης.

Επιμελημένη και ευανάγνω-
στη από τις ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ είναι και η αποτύπω-
ση του Αίθριου Λόγου. Το μό-
νο, ίσως, εκδοτικό ελάττωμα εί-
ναι που λείπει ο πίνακας περιε-
χομένων. Θα μπορούσα, ωστόσο, 
να δικαιολογήσω την έλλειψη αυ-
τή, καθώς κάποια ολιγόστιχα ποι-
ήματα του Τάσου Ηλιάδη (υπό 
μορφήν χαϊκού) είναι άτιτλα....

Εξίσου σημαντικά είναι και τα 
κείμενα που ανοίγουν την έκδοση 
αυτή. Καθώς το βιογραφικό του 
Κώου ποιητή κλείνεται σε δύο 
μόλις γραμμές στο οπισθόφυλ-
λο του βιβλίου, ο πρόλογος του 
επιμελητή, αλλά και οι εισαγωγι-
κές αναλύσεις φωτίζουν περαιτέ-
ρω την προσωπικότητα του ίδιου 
τού Τάσου Ηλιάδη ως καλλιτέχνη 
(ποιητή και ζωγράφου μαζί) και 
διευκολύνουν τη βαθύτερη κατα-
νόηση του έργου του.

Προφήτης, οιονοσκόπος ο ποι-
ητής (πρβλ το τελευταίο ποίημα 
της συλλογής, σ. 198: «Άνοιξες 

δεν θα 'στε/ πια ακριβές./ Σίδε-
ρα σημαδεύουν/ τα σπλάχνα σας./ 
Άνοιξες δεν φοράτε/ για να εντυ-
πωσιάσετε/ πανοπλίες./ Τους σπό-
ρους κρατείτε/ άθιχτους/ που θα 
υμνήσουν τον έρωτα./ Παραμύ-
θι/ ιστορεί κόκκινο/ η επόμενή 
σας/ γέννα»). Στο ποίημα αυτό 
παραποιεί το στίχο από το «Άξι-
ον Εστί» του Οδυσσέα Ελύτη: «...
κι η Άνοιξη ακριβή». Προμηνύ-
ει το αδικοχαμένο ανθρώπινο αί-
μα της κάθε ιστορικής στιγμής 
και αναγγέλει τους επερχόμενους 
πολέμους.

Τον ποιητή και ζωγράφο Τάσο 
Ηλιάδη θα πρέπει να τον επισκε-
πτόμαστε συχνά, για να αντλού-
με από την ώριμη, μεστή και σε-
μνή σοφία του, να αφουγκρα-
στούμε το παλλόμενο πνεύμα 
του, πάντα νέο, για να μάς λού-
ζει με χυμούς ζωής, θανάτου και 
έρωτα.

Α.Ζ.

 
Lesxirodou.pblogs.gr

Nesides_4_16 Jul.indd   204 16/7/2010   6:03:42 
Process CyanProcess MagentaProcess YellowProcess Black

Nesides_4_16 Jul.indd   204 16/7/2010   6:03:42 
Process CyanProcess MagentaProcess YellowProcess Black

Nesides_5 - 14.indd 136 14/12/2010 10:12:07
Process CyanProcess MagentaProcess YellowProcess Black

Nesides 10l.indd   110Nesides 10l.indd   110 11/7/2013   11:06:19 μμ11/7/2013   11:06:19 μμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



111

Νησίδες 10 | K Y M A T I Σ M O I  -  Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η  Β Ι Β Λ Ι Ο Υ

 Θεοδοσία �ασκαλάκη

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, 
«Χαλασοχώρηδες» και άλλες 

«δύο αιώνων πριν» 
σύγχρονες πολιτικές ιστορίες 
Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης 

Χανιά, 2012, σελ. 56 

Το βιβλίο της Θεοδοσίας Δασκα-
λάκη με τίτλο «Αλ. Παπαδια-

μάντης «Χαλασοχώρηδες» και άλ-
λες «δύο αιώνων πριν» σύγχρονες 
πολιτικές ιστορίες», Πολιτιστική 
Εταιρεία Κρήτης, Πυξίδα Της Πό-
λης 2012, αποτελεί ένα χαρακτη-
ριστικό προϊόν στο οποίο η λογο-
τεχνία και η δημοσιογραφία δια-
πλέκονται αρμονικά.

Το βιβλίο αφορά στον σπου-
δαίο σκιαθίτη πεζογράφο Αλ. Πα-
παδιαμάντη (1851-1911), όλα τα 
έργα του οποίου (εκατόν ογδόντα 
διηγήματα, τρία μυθιστορήματα 
και τέσσερις νουβέλες αδιαμφι-
σβήτητης λογοτεχνικής αξίας) δη-
μοσιεύθηκαν στον τύπο της επο-

χής. Ο συγγραφέας συνεργάστη-
κε με εφημερίδες όπως, π.χ., το 
Άστυ και η Ακρόπολις, στις οποί-
ες δημοσίευσε, εκτός από τα λο-
γοτεχνικά του έργα, μεταφράσεις 
ξένων έργων, καθώς και πολλές 
μελέτες και άρθρα για λόγους βι-
οποριστικούς. 

Το βασικό χαρακτηριστικό του 
βιβλίου της Θεοδοσίας Δασκαλά-
κη αποτελεί η συμπόρευση του 
λογοτεχνικού με το δημοσιογρα-
φικό λόγο. Το χαρακτηριστικό 
αυτό δυσχεραίνει την ειδολογι-
κή κατάταξη του βιβλίου, αλλά 
συνιστά, αναμφίβολα, μια πρω-
τότυπη, ευφυή και δημιουργική 
προσέγγιση στο έργο του σκια-
θίτη πεζογράφου. Τι εννοώ: το 
πρώτο μέρος του βιβλίου είναι 
μια σύντομη μελέτη που αφορά 
στην πολιτική διάσταση στο έρ-
γο του Παπαδιαμάντη ενώ στο 
δεύτερο μέρος χαρτογραφείται η 
σύγχρονη ελληνική κοινωνία του 
21ου αιώνα. Αυτό πραγματοποιεί-
ται μέσα από έναν «διάλογο» που 
αναπτύσσεται ανάμεσα στον αμι-
γώς δημοσιογραφικό λόγο που 
αρθρώνει η συγγραφέας και στα 
λογοτεχνικά έργα του Παπαδια-
μάντη. 

Συγκεκριμένα στις είκοσι πρώ-
τες σελίδες του βιβλίου με τίτλο: 
«μικρή μελέτη» παρουσιάζονται 
τα στοιχεία που συνθέτουν την 
πολιτική κοσμοαντίληψη του Πα-
παδιαμάντη, όπως, π.χ., ο μεγα-
λοϊδεατισμός, ο αντιευρωπαϊσμός 
του, απόψεις του συγγραφέα για 
την δημοκρατία, τη φορολογία, 
τη δημόσια τάξη, τις εκλογές, 
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τους κληρικούς, τον ρατσισμό, τη 
φύση, τους διανοούμενους, την 
πολιτική ηθική κ.α. 

Οι απόψεις που διατυπώνο-
νται στη μελέτη αυτή τεκμηρι-
ώνονται επαρκώς, καθώς η συγ-
γραφέας παραθέτει αποσπάσμα-
τα από τα έργα του Παπαδιαμά-
ντη που επιβεβαιώνουν απόλυτα 
τα συμπεράσματά της. Π.χ. στην 
ενότητα με τίτλο: «Η εμπορολη-
στρική στρατηγική των εκλογών» 
(σ. 9) η αρνητική θέση του Πα-
παδιαμάντη για τους υποψήφι-
ους βουλευτές που, όπως αναφέ-
ρει, «προσφέρουν ψέματα εξαγο-
ράζουν ανθρώπους, επιδεικνύουν 
νεποτισμό, εκβιάζουν ενώ ο λα-
ός κουρασμένος, απογοητευμέ-
νος επιβιώνει συμμετέχοντας στο 
πολιτικό παιχνίδι. Δωροδοκείται 
για να ψηφίσει το ένα ή το άλ-
λο κόμμα…» προβάλλει απόλυτα 
τεκμηριωμένη μέσα από την πα-
ράθεση αποσπασμάτων από τα δι-
ηγήματα, Χαλασοχώρηδες (1892) 
και Τα δύο τέρατα (1909). 

«Κατὰ τὴν πρώτην σύνοδον 
ὁ Γεροντιάδης ἐφρόντισε να δι-
ορίσει εἰς μικρὰς ἢ μεγάλας θέ-
σεις ὅλους τοὺς ἀνηψιοὺς τοῦ, 
ἑπτὰ τὸν ἀριθμό, καθὼς δύο ἐξα-
δέλφους τοῦ καὶ τρεῖς δευτέρους 
ἐξαδέλφους ὣς καὶ δύο κουμπά-
ρους καὶ τὸν υἱὸν τῆς κουμπάρας 
τοῦ καὶ τὸν ἀδελφὸν τῆς ὑπηρε-
τρίας τοῦ καὶ ἄλλους…»

(Χαλασοχώρηδες (1892)

«Ὁ δὲ Ἁλικιάδης εἶχε διετελέ-

σει καὶ αὐτὸς βουλευτής… Ἅ! ἦτο 
πολὺ κουλοπετσομένος. Ἐν πρώ-
τοις, ὅταν ἐπρόκειτο να διορίσει 
ὑπάλληλον θὰ τοῦ ἔλεγε μ’ δινεῖς 
τὰ μισά; Πρὶν ἀποφασίσει να δώ-
σει μπιλιέτο. Νέτα σκέτα, σίγου-
ρες δουλειές» 

 (Τα δύο τέρατα (1909).
 
Εκτός όμως από εύστοχη και 

ευθύβολη, η μελέτη για την πο-
λιτική ιδεολογία του Παπαδιαμά-
ντη, είναι επίσης ευσύνοπτη, χα-
ρακτηριστικό όχι πάντα δεδομέ-
νο, όταν πρόκειται για μελέτη λο-
γοτεχνικού προϊόντος. 

Στο δεύτερο μέρος του βιβλί-
ου με τίτλο, «Δημοσιογραφικές 
αιχμές», η Θεοδοσία Δασκαλάκη, 
εμπνεόμενη από συγκεκριμένα 
χωρία του έργου του Παπαδιαμά-
ντη, τα οποία και παραθέτει, δια-
τυπώνει δημοσιογραφικές αιχμές 
που αφορούν τη σύγχρονη πο-
λιτικοκοινωνική πραγματικότη-
τα του 21ου αιώνα ή, μάλλον, να 
πω, του σύγχρονου εφιάλτη (;) : 
μνημόνιο, επίδομα έγκαιρης προ-
σέλευσης, αξιολόγηση, διαφθο-
ρά, έκτακτη φορολογία, απαιδευ-
σία Έλληνα, αυτοκτονίες πολι-
τών, κ.α. 

 Μέσα από την ευφυή και 
οξυδερκή πολιτική προσέγγιση 
που επιχειρεί η συγγραφέας του 
βιβλίου αναδεικνύεται η ομοι-
ότητα ανάμεσα στην πολιτική 
και κοινωνική πραγματικότητα 
της εποχής, κατά την οποία έζη-
σε και έγραψε ο Παπαδιαμάντης, 
δηλαδή του τέλους του 19ου αι-
ώνα κυρίως από το 1892 ως το 
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1897, όταν η Ελλάδα αντιμετώ-
πισε την χρεοκοπία, την πτώ-
ση του Τρικούπη και τον απο-
τυχημένο πόλεμο του 1897, και 
αυτήν της σύγχρονης κοινωνίας 
του 21ου αιώνα. Εν είδη εισαγω-
γής στο δεύτερο μέρος, αναφέρε-
ται (σ. 23):

«Έγραψε εκατό χρόνια πριν. 
Περιέγραψε την Ελλάδα ως 

τους Βαλκανικούς πολέμους.
Κι όμως όλα έμειναν πεισμα-

τικά ίδια και απαράλλαχτα.
Αλλά το γνώριζε καλά…»

«Σὰ να ̉χαν ποτὲ τελειωμὸ
Τὰ πάθια κι οἱ καημοὶ τοῦ κό-

σμου» 
 «Το μοιρολόγι της φώκιας» 

Εφημερίδα Πατρίς 1908 

Παραθέτω επίσης μια δημοσι-
ογραφική αιχμή που αφορά στην 
έκτακτη φορολογία (σ. 41): 

 
«Εν έτει 2011
Οι «ανίκανοι κυβερνήται» της 

Ελλάδας
γυρεύουν τα δάνεια, όπως οι 

εξαρτημένοι τη δόση τους.
Η ιστορία επαναλαμβάνεται 

ως κωμικό δράμα»

«Πᾶσαι σχεδὸν αἱ νῆσοι τοῦ 

Αἰγαίου εἶχον ὑποταχθῇ. Ἄλλως 
δέ, οὐδὲν καλύτερον ἐζήτουν ἢ 
να εὕρωσιν τίνα, εἰς ὂν να ὑπο-
ταχθῶσιν. Ὡς φαίνεται ἡ δου-
λεία εἲναι πάντοτε προτιμοτέρα 
τῆς ἀναρχίας, ὅπως ἡ λέπρα εἲναι 
προτιμοτέρα τῆς πανώλους.»

 «Οι έμποροι των εθνών» 
(1882)

«Και ήρθαν χρόνοι
που η Ελλάδα επέλεξε
και τη λέπρα και την πανώ-

λη…»

Το δεύτερο μέρος του βιβλίου 
λοιπόν λογοτεχνικό ως προς την 
αφετηρία και δημοσιογραφικό ως 
προς την υφή του, με αιχμές άμε-
σες, σύντομες και καυστικές, συ-
νιστά έναν πρωτότυπο, δημιουρ-
γικό και γόνιμο «διάλογο» της 
συγγραφέως με το έργο του Πα-
παδιαμάντη. Μέσα από το διάλο-
γο αυτό, που προϋποθέτει τη συ-
μπόρευση της λογοτεχνίας, δηλα-
δή του πεζογραφικού λόγου του 
σκιαθίτη συγγραφέα, με τον δη-
μοσιογραφικό λόγο της σύγχρο-
νης επικαιρότητας που εκφράζε-
ται από την κα Δασκαλάκη, ανα-
δεικνύεται, με τον καλύτερο τρό-
πο, η διαχρονικότητα και η δυνα-
μική της πεζογραφίας του Παπα-
διαμάντη στον 21ο αιώνα. 

ΟΛΓΑ ΚΟΜΙΖΟΓΛΟΥ
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Συμεών Μ. Δοντάς
Ρόδος, 100 χρόνια φωτογραφίας
Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2012, 
σελ. 270.

Απόστολος Θηβαίος
Cubanacan, Σύντομη μελέτη
της κουβανικής λογοτεχνίας
24 Γράμματα, Αθήνα 2012, σελ. 
80.

Lucia Conte Jannikis
Le Chiese che furono
Nelle Isole Italiano dell’ Egeo
Αρχιτεκτονική-ιστορία
Τέχνη, Ρόδος 2013, σελ. 79.

Τασούλα Καραγεωργίου
Ήριννα, σπαράγματα και 
επιγράμματα
Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια
Γαβριηλίδης, Αθήνα 2013, 
σελ. 69.

Κώστας Κοκόσης
12 Μικρά ποιήματα απαντοχής
σε μικρόψυχους καιρούς
ΑΩ, Αθήνα 2013, σελ. 28.

Ουρανία Ε. Κουνάγια
Μεσίστιες ημέρες, Αυτόχειρας 
πόθος
Ποίηση
Ευθύνη, Αθήνα 2012, σελ. 56.

Φάνης Λυσιφάνης
Ποιητική εξέγερση
ΑΩ, Αθήνα 2012, σελ. 98.

Μιχάλης Μαστής
Τα ρεπορτάζ που δεν έγραψα
Παπαστεργίου, Ρόδος 2013, 
σελ. 172.

Γιάννης Οικονόμου
Μυστικά νερά, ποίηση 
Πλανόδιον, Αθήνα 2012, σελ. 42.

Γιάννης Παρασκευάς
Στο μέλλον, μέλλον δεν υπάρχει
Μυθιστόρημα
Νέα Σύνορα, Αθήνα 2012, 
σελ. 367.

Τίτσα Πιπίνου
Οι γυναίκες της Δωδεκανήσου
Φωτοκείμενα
Kasseris, Ρόδος 2012, σελ. 148.

Γεώργιος Δ. Πολυκράτης
Μαρσύας, δραματικό ποίημα
Σ.Ι.Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 2013, 
σελ. 78.

Μαριλένα Ραπανάκη
Ελπίδα Χαμογέλα, νουβέλα
Ιωλκός, Αθήνα 2012, σελ. 108.

Μιχάλης Ευστ. Σκανδαλίδης
Αιγαιοπελαγίτικα
Γλωσσοϊστορικά μελετήματα
Βερέττας, Ρόδος 2013, σελ. 520.

Νικόλαος Κων. Σκουμιού
Οδοιπορικό στο χωριό Κοσκινού
Μ.&Η.Κλαδάς, Ρόδος 2012, 
σελ. 496.

Βιβλία & περιοδικά που λάβαμε
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Αντρέας Τιμοθέου
Για μια στιγμή και μια 
αιωνιότητα
Ποίηση
Βιβλιοεκδόσεις, Λεμεσός 2011, 
σελ. 88.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
Περιοδική επιστημονική έκδοση
Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών
Δωδεκανήσου.
Τόμος ΚΕ, πρακτικά ΙΖ 
Πολιτιστικού
Συμποσίου Δωδεκανήσου
Ρόδος 2012, σελ. 1058.

ΑΚΤΗ
Περιοδικό λογοτεχνίας και 
κριτικής
Λευκωσία, έτος ΚΔ, τεύχη 93, 94
Χειμώνας 2012, Άνοιξη 2013.

ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ
Λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό 
περιοδικό
Θεσσαλονίκη, τεύχος 98
Αύγουστος-Οκτώβριος 2012.

ΓΡΑΦΗ
Τετράδια λογοτεχνίας
Λάρισα, τεύχος 71, Χειμώνας 
2012.

ΠΟΡΦΥΡΑΣ
Τριμηνιαίο περιοδικό
Κέρκυρα, φυλλάδια 145, 146
Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2012, 
Ιανουάριος-Μάρτιος 2013.

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Πνευματική επιθεώρηση της 
Κοζάνης
Κοζάνη, τεύχη 164, 165
Φθινόπωρο 2012, 
Χειμών 2012-13.

Ο ΣΙΣΥΦΟΣ
Εξαμηνιαίο μη κερδοσκοπικό 
περιοδικό
λογοτεχνίας και πολιτισμού
Ηράκλειο Αττικής, τεύχος 4
Ιούλιος-Δεκέμβριος 2012.

www.lacooperativa.gr
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Βασίλης Ρ. Φλώρος

Μετενσαρκώσεις Ερώτων
Ποιητικές Ιστορίες

Δυτικές Ινδίες
Αθήνα 2013, σελ. 82

Ηθοποιός, σκηνοθέτης και θε-
ατρικός συγγραφέας ο Βασί-

λης Φλώρος, έχει στο ενεργητι-
κό του και επτά ποιητικές συλ-
λογές. Ο τίτλος της πιο πρόσφα-
της, οι μετενσαρκώσεις των ερώ-
των, συμπληρώνεται με την επε-
ξήγηση, ποιητικές ιστορίες για 
τον έρωτα και τα συγγενικά του 
πεδία. Ο έρωτας σαν το «Ενωτι-
κό πνεύμα του κοσμικού γίγνε-
σθαι» και ο ποιητής σα συμμέτο-
χος στο θαύμα.

Στο ποίημα που αναδημοσι-
εύουμε, από το πεδίο της Ιστορί-
ας, έχουμε μια πειστική συνηγο-
ρία απέναντι στο καβαφικό κα-
τηγορητήριο, υπέρ των Λακεδαι-
μονίων

Πλην Λακεδαιμονίων
Οι Σπαρτιάτες δεν ακολούθη-

σαν τον Αλέξανδρο/ στο όνειρο 
της κατάκτησης του κόσμου.

Οι Σπαρτιάτες συχνά έπρατ-
ταν όπως οι ερωτευμένοι.

Δεν πολεμούσαν τόσο για να 
κατακτήσουν τον κόσμο,/ αλλά 
περισσότερο πολεμούσαν για να 
διαφυλάξουν τον κόσμο τους.

Το να γίνεις Μακεδόνας πο-
λεμιστής,/ να θέλεις μόνο να κα-
τακτήσεις,/ αυτό δεν είναι έρωτας 
για τη χαρά της Ζωής/ αλλά μια 

διαστροφή:/ να κάνεις τη Ζωή ιδι-
οκτησία σου.

Να της επιβάλλεις τους δικούς 
σου Νόμους.

Να κατακτήσεις την Ασία και 
τους Πέρσες/ και να φτάσεις μέ-
χρι τα Γαυγάμηλα της ματαιοδο-
ξίας.

Όχι όμως οι αληθινά ερωτευ-
μένοι.

Αυτοί δεν συμμετέχουν σε τέ-
τοιου είδους παιχνίδια./ Σε χαμέ-
νους πολέμους.

Οι αληθινά ερωτευμένοι ζουν 
μια άνευ όρων χαρά./ Χαρά για το 
τίποτα που εφευρίσκουν σε κά-
θε στιγμή.

Οι αληθινά ερωτευμένοι φτιά-
χνουν με τη σκέψη τους την Ύλη/ 
και οι Αλεξανδρινοί την κατα-
στρέφουν.

Οι κατακτητές πάντα προδί-
νουν τον Έρωτα./ Πλην Λακεδαι-
μονίων.

* * *

Σπύρος Μαλγαρινός

Εμπνοή
Ιδαλγός, Καβάλα 2013

σελ. 38

Είναι η πρώτη συλλογή του 
ποιητή, ολιγοσέλιδη αλλά με 

έκδηλη την ποιητική της αξία. 
Με σαφείς και πειστικά αντι-
λαλούντες εμπειρίκιους τόνους, 

Προβολές
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όπως και στο πεζοποίημα που 
αναδημοσιεύουμε.

ΚΑΒΑΛΑ

στον Ανδρέα Εμπειρίκο

Η πόλη έχασε τη γνωστή της 
ονομασία, καθώς ένα αυτοκίνη-
το που εκινείτο ολοταχώς επί της 
Εγνατίας οδού, ξέφυγε από την 
πορεία του κι ανετράπη.

Το μεσαίο «α» της Καβάλας 
κατακρημνίστηκε από τους βρά-
χους της παλαιάς συνοικίας και 
έπεσε στο βάθος της θαλάσσης, 
δίχως να βρεθούν τα ίχνη του.

Τι έχει μείνει μετά από την 
άκαρπη αναζήτηση; Η χαρά εκεί-
νων που προφέρουν στα χείλη 
τους ένα νέο όνομα, πασίγνωστο 
σ’ όσους ασκούν το αγαθό της 
ηδονής στην πράξη. Αλλά κι αυτοί 
που νιώθουν αδαείς και προσπα-
θούν εις μάτην να προσφέρουν 
λίγη ζέστη στις φωλιές των γυ-
ναικών, κι αυτοί ακόμα δεν μπο-
ρούν παρά να δείχνουν τον απα-
ραίτητο σεβασμό προς το τυχαίον 
αυτό γεγονός. Έτσι, στο παιχνίδι 
της σκέψης και της περιδίνησης 
του εαυτού τους, υπάρχει πάντα 
η ελπίδα να βρεθούν στον παλμό 
της ερωτικής αγαλλίασης.

Όλοι λοιπόν ευτυχισμένοι με-
τά από την απροσδόκητη αλλαγή, 
καθόλου απορημένοι γιατί εξαφα-
νίστηκε αυτό το υπέροχο γράμμα, 
πολύ περισσότερο για ποιο λόγο 
αναπήδησε πριν χαθεί ολοσχερώς.

Έκτοτε, στην άκρη ενός βρά-
χου αναπολούμε.

* * *

Νίκος Μυλόπουλος

Όνειρα σε συνέχειες
Σαιξπηρικόν, 

Θεσσαλονίκη 2012, σελ. 28

Ένα μικρό δείγμα από την ποι-
ητική συλλογή του Νίκου 

Μυλόπουλου:
Η ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΠΥΡΟ-

ΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ
Ο ουρανός καθρεφτιζόταν στη 

θάλασσα αχνίζοντας ώρες και 
χρώματα

Τις κοσμικές διορθώνοντας 
ατέλειες, τις διαφορές των ερα-
στών

Μεσ’ απ’ τα πρώτα σημάδια 
αχαριστίας και κόπωσης

 ανέβλυζε θυμάρι. 
Έτσι τις μέρες τρεφόμασταν 

με προσδοκίες κι ανεκπλήρωτα 
άλματα

Τα βράδια με ύπτιους στόχους 
και μελαγχολικά πυροτεχνήματα

Κι η χαρά αγχωτικός εφιάλ-
της σαν κραυγή το ξημέρωμα αλ-
ληθωρίζει

Ενώ κάποιες μικρές κι ασήμα-
ντες για να καλύψουμε στιγμές

Τους ομογάλακτους από μι-
κροί υποδυόμασταν θεούς, τις πε-
ταλούδες.

Επέστρεψες τότε τα πανιά 
στη βάρκα μας και πέταξες σαν 
γλάρος

Κι εγώ τραβώντας λίγο την 
κουρτίνα απαλά σε κρυφο-

 κοίταξα που τραγουδούσες.
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* * *
Μάνος Αναστασιάδης

Όλυμπος της Καρπάθου
φωτογραφίες (1970-2010)
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ρόδος 2012, σελ. 224

Μία ενδιαφέρουσα έκδοση εί-
χε την ευτυχή έμπνευση να 

χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια Νο-
τίου Αιγαίου. Το φωτογραφικό 
λεύκωμα του Μάνου Αναστασιά-
δη, του γνωστού μας και επίμο-
νου εικαστικού με το σημαντικό 
και αξιόλογο έργο, θα προσφέρει 
ασφαλώς αισθητικές συγκινήσεις 
στον αναγνώστη.

Περισσότερες από διακόσιες 
φωτογραφίες σε άσπρο και μαύ-
ρο, αναλογικές ή ψηφιακές, απο-
τελούν μια συνεκτική ενότητα 
που προβάλλει εξαιρετικά την 
ιδιαίτερη αίσθηση του ολυμπί-
τικου τόπου και των ανθρώπων 
του. Από τον κατατοπιστικό πρό-
λογο που προτάσσεται, παραθέ-
τουμε χαρακτηριστικά αποσπά-
σματα:

«Είναι γεγονός ότι στην Όλυ-
μπο μπορείς ακόμη να συναντή-

σεις μερικές αρχέγονες μορφές, 
παραδόσεις, τραγούδια, μυρωδικά 
της γης, περήφανα βουνά…

Αναζήτησα την κίνηση, ακόμη 
και μέσα στη φαινομενική ακινη-
σία, ως συσπειρωμένη μορφή ζω-
ής και δράσης, δίνοντας κύρια ση-
μασία στη σύνθεση της εικόνας, 
στην έκφραση των προσώπων και 
των σωμάτων σε σχέση με το χώ-
ρο και το χρόνο και την κλίμακα 
του φωτός…

Κυρίως θέμα οι άνθρωποι της 
Ολύμπου· προσπάθησα με τον 
φωτογραφικό μου φακό να τους 
αναδείξω μέσα στη μοναδικότη-
τα της ύπαρξής τους στο σκηνικό 
τους χώρο…

Είναι γνωστό ότι η κοινωνία 
της Ολύμπου τα τελευταία πενή-
ντα χρόνια βρίσκεται σε μια δια-
δικασία αναδόμησης και μετάλλα-
ξης, με πολλά παραδοσιακά της 
στοιχεία να υποχωρούν και να 
παρακμάζουν…

Οι φωτογραφίες μου, από τις 
αρχές της δεκαετίας του ’70, κα-
τέγραψαν σ’ ένα βαθμό όλο αυ-
τό το κλίμα της μεταβατικής πε-
ριόδου, η οποία τείνει να αλλάξει 
σε όλα τα επίπεδα όσα ξέραμε γι’ 
αυτό το χώρο».
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Μιχάλης  Με ϊμάρης

Τα πατάκια 

Βγήκα απ’ το αμφιθέατρο του Jussieu κι απ’ ότι φαίνε-
ται μόλις είχε σταματήσει να βρέχει. Πάλι καλά γιατί 
δεν είχα ούτε ομπρέλα ούτε τίποτα άλλο μαζί μου και 

σε αρκετή απόσταση, ολόγυρα από τον κεντρικό πύργο της 
διοίκησης των δύο πανεπιστημίων Paris VI και Paris VII που 
αποτελούσαν τη Faculté des Sciences, δεν υπήρχε κανένα εί-
δος σκέπαστρου να μην γίνω μούσκεμα. Τι το ‘θελα σήμερα το 
βραδάκι ν’ ακολουθήσω την αφίσα για τη δωρεάν προβολή δύο 
έργων για τη Χιλή; Αυτό που με τράβηξε στο βάθος, νομίζω, 
είναι η ανάμνηση μιας βραδιάς στο ίδιο ίσως αμφιθέατρο, πριν 
από χρόνια, για την προβολή τού Aguirre, la colère de Dieu 
του Herzog. Τι αίσθηση κι εκείνη όταν, βγαίνοντας σαν τώρα 
στις γκρίζες πλάκες μετά από τα χρώματα του Αμαζόνιου, το 
διαπεραστικό βλέμμα του Klaus Kinski κάτω απ’ το κράνος 
και την παρθενική προσμονή της κόρης του, στα μετάξια, 
πάνω στο ποταμόπλοιο, ένιωσα πως με μια μου κίνηση μπο-
ρούσα κι εγώ, μπαπ, έτσι για πλάκα, να παραμερίσω τον ίδιο 
αυτό γυάλινο πύργο. 

Παρ’ όλο που ήταν ήδη πολύ αργά, αποφάσισα να φάω ένα 
αραβικό pain bagnat στο φωταγωγημένο ακόμα quartier. Το 
χοντρό καρβελάκι, γεμάτο τόνο, σαλάτα και πιπερίτσες δε νο-
μίζω να το κατάφερνα χωρίς ένα ωραίο τσάι αραβικό, καυτό, 
πολύ γλυκό και ψηλοκρεμαστό. Έτσι, φαγωμένος και ζεστα-
μένος, πήρα το δρόμο με τα πόδια, μια και το μετρό είχε πια 
κλείσει, για το σπίτι κάποιων φίλων όπου θα έμενα το βράδυ. 
Ανέβηκα όλο το Boulevard St. Michel και μετά πήρα την 
κάπως πλάγια Avenue de l’Observatoire. Δεν ξέρω πώς μου 
είχε μπει η ιδέα, αλλά φοβόμουνα πως σε κάποιο κατώφλι, σε 
κάποια από τις μεγάλες εισόδους των γαλλικών πολυκατοικι-
ών κτισμένων συνήθως γύρω στα 1890, μπορεί να με περίμενε 
κρυμμένος κάποιος για να μου τη φέρει. 
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Έτσι, περπάταγα στη μέση του δρόμου μια και ήταν τόσο 
έρημος, με κατεύθυνση το μπρούτζινο λιοντάρι του Denfert 
Rochereau. Σε κάποιο από τα στενά πηγαίνοντας προς Alesia 
ήταν το σπίτι και το κλειδί με περίμενε sous le paillasson, κάτω 
απ’ το χαλάκι δηλαδή, όπως χαρακτηριστικά μου είχαν εξηγήσει 
οι φίλοι μου στο τηλέφωνο πριν φύγουν για τη Βρετάνη. Πλη-
σιάζοντας προς τη διεύθυνση περπάταγα πια στο αριστερό πεζο-
δρόμιο μετρώντας με ανυπομονησία τα νούμερα γιατί ήμουνα 
πραγματικά πτώμα στη κούραση. Κι έξαφνα, εκεί στο άνοιγμα 
της δεύτερης πόρτας, λίγο μπροστά μου, βλέπω δυο παπούτσια 
παράλληλα να εξέχουν και να με περιμένουν. Θεέ μου! Αυτό που 
φοβόμουν να το πού συνέβη λοιπόν. Ανοίγομαι σαν αυτοκίνητο 
δεξιά προς το δρόμο και περπατώντας με προσοχή, στις μύτες, 
πλησιάζω απομακρυνόμενος προς τα πλάγια συγχρόνως. Πρόκει-
ται πράγματι για μια ψηλή ανθρώπινη φιγούρα, που φαίνεται 
μες στα μαύρα να καραδοκεί. Σταματώ και περιμένω. Καθώς 
όμως παρατηρώ καλύτερα, βλέπω πως στηρίζεται στον τοίχο μ’ 
έναν περίεργο τρόπο. Ναι, κοιμάται γερμένος πάνω στο κατώφλι 
ή έτσι τουλάχιστον μου μοιάζει. Ας απομακρυνθώ σιγά-σιγά προ-
σέχοντας μπας κι έχουμε καμιά απρόβλεπτη αντίδραση. Λίγο πιο 
κει είναι και το νούμερο 75 που με αφορά. Στρίβω απότομα προς 
την πόρτα, κτυπώ το κοινόχρηστο κουδούνι που την ανοίγει, και 
βρίσκομαι μέσα, αφουγκραζόμενος αν ο φίλος μας ετοιμάζεται, 
κι αυτός με τη σειρά του, να το πατήσει και να βρεθεί κοντά μου. 
Τίποτα. Κανείς. Ωραία. 

Μόνος μέσα στο σκοτάδι της εισόδου, θυμάμαι τον πατέρα 
μου που μου ‘λεγε πως όταν γύριζε σ’ ένα αντίστοιχο σπίτι στις 
Βερσαλλίες του ’23, όταν σπούδαζε εκεί, μετά το κουδούνι και 
το άνοιγμα της κεντρικής πόρτας όπως καλή ώρα τώρα εγώ, 
έπρεπε να φωνάξει τ’ όνομά του, Meimaris, για ν’ ακούσει το 
«bonne nuit» της θυρωρού που, μέσα στον ύπνο της, ήλεγχε 
ποιος έμπαινε και ποιος έβγαινε. Αρχίζω ν’ ανεβαίνω τη σκάλα 
με τα βήματά μου να χάνονται στο παχύ σκουρόχρωμο χαλί, 
ανάβοντας κάθε λίγο και λιγάκι το φως ή και σκουντουφλώ-
ντας μέχρι να το βρω στα τυφλά. Όμως, αλήθεια, πού πηγαίνω; 
Σε ποιόν όροφο μου είπαν πως είναι το κλειδί κάτω από το χα-
λάκι; Θεέ μου γιατί και πάλι! Με την τόση αγωνία για τον τύπο 
που παραφύλαγε και την κούραση που κουβάλαγα, ξέχασα τον 
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όροφο που μου είχαν πει. Κι αν υπάρχουν κι άλλα κλειδιά 
κάτω από χαλάκια, τι κάνουμε; Κρύος ιδρώτας και κατευθείαν 
μετά υπερδιέγερση. Τι κάνουμε τώρα; 

Προσπαθώντας να θυμηθώ, αποφασίζω ν’ αρχίσω να ψάχνω 
απ’ τον τελευταίο όροφο προς τα κάτω, κι έτσι φτάνω πάνω 
ψηλά στις chambres de bonnes του γαλλικού αστικού παρελ-
θόντος, εκεί που οι διάδρομοι στενεύουν, τα χαλιά περιττεύουν, 
οι τουαλέτες είναι κοινές sur le pallier και οι οροφές λοξεύ-
ουν για να προσφέρουν φως από ανομινάλες στα μικρά αυτά 
διαμερίσματα, τις φοιτητικές πια στην εποχή μας σοφίτες. Δεν 
πιστεύω να είναι εδώ πάνω, γιατί και οι φίλοι μου φαίνονται 
πιο τακτοποιημένοι οικονομικά και δεν μπορεί, κάτι αν είχαν 
πει για σοφίτα θα το είχα συγκρατήσει. Ας πάμε λοιπόν αμέ-
σως παρακάτω. Ο πέμπτος όροφος είναι απόλυτα ήσυχος και 
στα δυο χαλάκια που με τρόπο κοίταξα δεν υπήρχαν, ευτυχώς, 
κλειδιά. Πιο κάτω, στον τέταρτο, υπάρχει μόνο μια πόρτα με 
χαλάκι απέξω, αλλά πριν προλάβω να κοιτάξω ακούω ήχους 
τζαζ μουσικής από μέσα και βλέπω μιαν ανταύγεια φωτός από 
κάτω, κι έτσι προχωρώ για τον τρίτο. 

Εδώ είναι που τα πράγματα δυσκολεύουν. Τέσσερις πόρτες, 
τέσσερα χαλάκια και ναι, όπως το περιμένατε, κι εγώ επίσης 
κατά κάποιο τρόπο, κλειδιά σε δύο απ’ αυτά. Τι γίνεται τώρα; 
Τι κάνουμε; Είπα να συνεχίσω και για τον δεύτερο, γιατί κάτι 
σαν να θυμόμουνα γι’ αυτόν, αλλά αν κι εκεί έβρισκα χαλάκια 
με κλειδιά δεν θα το άντεχα. Τι να κάνω, αποφασίζω να πάω 
προς το μπροστινό διαμέρισμα αυτό που έβλεπε στο δρόμο. 
Παιδί είχαν οι φίλοι μου και λογικό ήταν να θέλουν να το 
βλέπει και κάπου κάπου ο ήλιος. Προσπαθώ μες στο σκοτάδι, 
δεν ξέρω γιατί, αλλά έτσι μου φαινόταν ότι έπρεπε να κάνω, ν’ 
ανοίξω την πόρτα αλλά καθώς επιπλέον και το χέρι μου τρέμει 
δεν τα καταφέρνω με την πρώτη. Θάρρος Μιχάλη, έμπαινε, και 
άλλα τέτοια ηρωικά προστάγματα με κάνουν να τα καταφέρω 
με τη δεύτερη. Δέος καθώς μπαίνω στο σκοτεινό διαμέρισμα. 
Κι αν είναι μέσα και κοιμούνται κι έχουν αφήσει το κλειδί για 
κάποιο νεώτερο μέλος της οικογένειας που πρόκειται να ’ρθει 
από στιγμή σε στιγμή; Έτσι δεν κάνουν κάποιοι στην Ελλάδα; 

Δειλά δειλά, χαϊδεύοντας τον τοίχο, ανάβω ένα φως. Πω, πω! 
Παντού τριγύρω ταπετσαρία με λουλουδάκια, κεντήματα στη 
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μια πολυθρόνα και κάτι αγάλματα από ελεφαντοστό. Δεν είναι 
δυνατόν. Οι φίλοι μου είναι και ολίγον οικολόγοι, δεν γίνεται 
με τίποτα. Γυρίζω γρήγορα προς την πόρτα για να φύγω. Δεν 
είναι ανάγκη να δω τίποτε παραπάνω. Με το που ακουμπάω 
όμως το χέρι στο πόμολο παγώνω γιατί ακούω από τις σκάλες 
κάποιους να ανεβαίνουν συζητώντας. Χωρίς να το σκεφτώ, αυ-
τόματα, το χέρι μου ανεβαίνει στον τοίχο και σβήνει το φως. 
Δεν μπορώ τίποτα να ελέγξω κι αντιδρώ τελείως ενστικτωδώς. 
Τρέχω προς την πόρτα που επικοινωνεί το χωλ με το υπόλοιπο 
σπίτι και κρύβομαι πίσω της. 

Καθώς αφουγκράζομαι τα βήματα και τις ομιλίες να πλησι-
άζουν από το διάδρομο θυμάμαι που μικρός, για να ξεπεράσω 
το φόβο μου του σκοταδιού, περίμενα να κοιμηθούν οι άλλοι 
και πήγαινα με τις πυτζάμες, ξυπόλητος πάνω στο κρύο και 
γυαλιστερό παρκέ, να σταθώ όρθιος κάποιες ατελείωτες όπως 
τώρα στιγμές μες στο σκοτάδι, πίσω από τις μεγάλες ροζ κουρτί-
νες του σαλονιού. Ήταν αυτές που’ χε φέρει περήφανα η μάνα 
μου από το μοναδικό της ταξίδι στο Λονδίνο, μαζί με κάτι 
ασημένια κηροπήγια από την αγορά του Portobello. 

Ξαφνικά, ίσως και με τις σκέψεις αυτές για τον μικρό και 
ψύχραιμο Μιχάλη, συνέρχομαι και καταλαβαίνοντας τις επι-
κίνδυνες βλακείες μου, βγαίνω από την κρυψώνα και ψηλαφι-
στά πηγαίνω προς την εξώπορτα, ανάβοντας πάλι το φως. Αν 
έρθουν εδώ, κάτι θα τους πω, κάτι θα τους εξηγήσω, κάπως 
θα τους κάνω να καταλάβουν, σκέπτομαι. Η καρδιά μου πάει 
να σπάσει καθώς είναι απέξω ακριβώς απ’ το διαμέρισμα, αλλά 
να, συνεχίζουν, απομακρύνονται, πηγαίνουν προς τη σκάλα, 
ανεβαίνουν προς τον επάνω όροφο. Σωθήκαμε. Με το που τους 
ακούω να κλείνουν την πόρτα, πετάγομαι έξω σαν σίφουνας, 
κλειδώνω την πόρτα του διαμερίσματος και ξαναβάζω το κλει-
δί στη θέση του κάτω από το πατάκι. Πιο θαρραλέος τώρα, 
ανάβοντας και το φως του κλιμακοστασίου πηγαίνω ακριβώς 
απέναντι στην άλλη πόρτα, στο άλλο χαλάκι. Πάλι μέσα σ’ ένα 
νέο περιβάλλον, που μου κάθεται όμως απ’ την αρχή λίγο κα-
λύτερα· πολύ κουλτούρα ευτυχώς παντού, χιλιάδες τα βιβλία 
και ράφια ακόμη και στην τουαλέτα όπου τολμώ πια να μπω. 
Il était temps όπως είπα από μέσα μου σε τέλεια γαλλικά ή 
επιτέλους, όπως θα λέγαμε σε άπταιστα ελληνικά. 
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Βγαίνοντας, σκέπτομαι πως κάπως τον πολύ μάγκα άρχισα 
να κάνω, καταλαβαίνω ότι αυτό οφείλεται στην κούρασή μου 
και πως έπρεπε οπωσδήποτε να βρω μια σίγουρη ένδειξη ότι 
είμαι σε φιλικό έδαφος για να μπορέσω να ξεραθώ λίγο ήσυ-
χος. Μια φωτογραφία των φίλων μου με την κόρη τους, στο 
τραπεζάκι του σαλονιού, με κάνει να βγάλω ιαχές χαράς μες 
στην προχωρημένη νύχτα: νενικήκαμεν, εύρηκα, μολών λαβέ 
κι άλλα τέτοια αρχαία, τρέχα γύρευε γιατί. Σε λίγο, μετά από 
ένα καυτό μπάνιο, δοκιμάζω λίγο pâté de campagne με δυο 
τρία cornichons κι ένα ποτήρι blanc des blancs μπροστά στη 
τηλεόραση. 

Κι εκεί που είχα πια αποκοιμηθεί στον καναπέ, κουκουλωμέ-
νος με ένα πουπουλένιο duvet, χτυπάει το κουδούνι ή καλύτε-
ρα κάτι σαν κουδούνι ηχεί κάπου μακριά, σ’ ένα άλλο βαγόνι, 
μιας και με κάποιο τραίνο ταξίδευα εκείνη τη στιγμή σε μια 
ολοπράσινη εξοχή. Δεν καταλαβαίνω τίποτα, δεν βλέπω πώς 
κολλάνε τα πράγματα, από πού κι ως πού κουδουνίσματα στο 
τραίνο, όταν ξυπνώντας κάπως, συνειδητοποιώ πως κάποιος 
χτυπάει και με το χέρι του στην πόρτα δυνατά. Merde, δεν 
μπορώ να μην το πω. Τυλιγμένος με το πάπλωμα, βλέπω από 
το ματάκι της πόρτας έναν κύριο με κοντή robe de chambre, 
φαλάκρα που γυαλίζει στο φως του διαδρόμου και μουστάκι, 
να προσπαθεί να καταλάβει αν τον κοιτάω και μετά την απρο-
σεξία μου να χτυπάει ακόμη πιο δυνατά, φωνάζοντας σχεδόν 
‘Mais Madame, Monsieur Trancart, ouvrez enfi n, pourquoi 
tout ce bruit, qu’est-ce qui ce passe?’ Τραβιέμαι πίσω ηλεκτρι-
σμένος. Είναι ο μυστακοφόρος από απέναντι, από την άλλη 
άκρη του διαδρόμου, ο voisin du pallier που λένε. Πού τον 
ξέρω; Τολμώντας να τον ξανακοιτάξω καλύτερα, μου ’ρχεται 
στο μυαλό η τελευταία εικόνα που είχα δει απέναντι, στο σπίτι 
του δηλαδή, έστω και φευγαλέα. Ήταν ένα καδράκι με μια φω-
τογραφία, πάνω ακριβώς από τον διακόπτη. Παρόλο που δεν 
μπορούσα να πω ότι την είχα προσέξει, περιέργως, θυμόμουνα 
πολύ καθαρά τώρα, τον μουστακαλή Γάλλο στρατιωτικό με κάτι 
ιθαγενείς δίπλα του κι έναν σκοτωμένο ρινόκερο μπροστά τους. 
Η μπότα του αξιωματικού, που τώρα στεκόταν μπροστά στην 
πόρτα μου με παντόφλες, ήταν πάνω στη κοιλιά του τεράστιου 
ζώου. Φαντάσου ο εν λόγω πολέμαρχος να μ’ έβρισκε στα καλά 
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των καθουμένων μέσα στο σπίτι του, στις τέσσερις τη νύχτα. 
Άσε που θα ’χε και κανένα όπλο στο κομοδίνο. Τι να κάνω; 
Αποφασίζω ν’ ανοίξω, πετάγοντας από πάνω μου το πάπλωμα, 
και μένοντας με το φανελάκι και το παντελόνι. Ο ήρωας των 
ρινόκερων στέκεται μπροστά μου έκπληκτος, κόκκινος κόκκι-
νος, με μύστακα ίδιο μ’ εκείνον του διευθυντή του ελληνικού 
περιπτέρου στη Cité, του κυρίου Γεωργούλη. Monsieur… s’il 
vous plait, expliquez vous ou j’appelle la police. Κύριε… 
εξηγηθείτε παρακαλώ ή φωνάζω την αστυνομία, μου λέει με 
στρατιωτικό ύφος χωρίς να οπισθοχωρήσει ούτε ρούπι. 

Στον επόμενο τόνο, αφού άκουσε τις πρώτες μου εξηγήσεις, 
με τέσταρε για το όνομα της κόρης των φίλων μου και διάβασε 
προσεκτικά μια κάρτα μου σχετική με πανεπιστήμια και τέτοια, 
βρισκόμαστε καθισμένοι στο σαλόνι να του διηγούμαι τι κάνω 
στο Παρίσι, τις γειτονιές που έχω μείνει και ξέρω καλύτερα, κι 
οπωσδήποτε πώς γνωρίστηκα με τους φίλους μου. Καμία ανα-
φορά βέβαια για την προ ολίγης ώρας γνωριμία μου με το σπίτι 
του. Αυτός με τη σειρά του άρχισε να μου μιλάει για τον θόρυ-
βο της τηλεόρασης που, σημειωτέον, άνοιγε μόνο το μεσημέρι 
για την κορούλα των φίλων μου, τη μικρή Anne, κάτι που του 
δημιούργησε ακριβώς τις υποψίες, μόλις γύρισε στο διαμέρισμά 
του μετά από δείπνο με άλλους anciens combattants και απο-
φάσισε να διαλευκάνει το μυστήριο. Κάπου κάπου πρέπει να 
πω, με κοίταζε και πάλι λίγο πλάγια, αναγνωριστικά, κι έκανε 
και κάποιες ερωτήσεις έτσι στα ξαφνικά, προσπαθώντας νομίζω, 
να ελαχιστοποιήσει το πολεμικό ενδεχόμενο να χάσει τη μάχη 
από τον πονηρό Έλληνα. «Va te faire voir chez les grecs» 
άλλωστε, του είχαν πει οι συνάδελφοί του όταν αποφάσισε για 
ταξίδι του μέλιτος να «faire les îles grecques». Αυτά ακριβώς 
τα νησιά και οι αναμνήσεις τους, μαζί με τη μεσογειακή προφο-
ρά μου, νομίζω, ήταν που με έσωσαν και τελικά στάθηκε τόσο 
ευγενής και δεν τράβηξε την κουμπούρα που, καθώς έφευγε, 
διέκρινα να φουσκώνει στη πλάτη του. Τέλος καλό, όλα καλά. 
Καληνύχτα.
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Αλεξάνδρα Μπουκουβάλα

Του Μεμά

«Πιάσε μία από γιουβέτσι, ρε Πανάγο, και κράτα τη 
ρετσίνα σου για κάνα σεβνταλή.»

«Πώς κι έτσι ρε Μεμά; Εσύ και ν’ απαρνιέσαι το 
πιοτί;»

«Τα τσούξαμε εψές και κάνω κράτει.»
Μέχρι να φέρει ο Πανάγος το φαΐ τράβηξα μία τζούρα σε-

κλέτι απ’ το τσιγάρο μου και μέτραγα με το μυαλό μου τις 
παράδες πού ’χα στην τσέπη. Δε μ’ έφταναν οι ρημάδες αλλιώς 
η καρδούλα μου το τράβαγε το καρτούτσο. Έριξα ένα βλέφαρο 
τριγύρω, έγνεψα μια καλησπέρα στα παιδιά απέναντι, τέντωσα 
καλύτερα την αρίδα μου και γεύτηκα δυο τζούρες ακόμα. Πέ-
ταξα τ’ αποτσίγαρο στο χωμάτινο πάτωμα και μπεγλέρισα τα 
ντέρτια μου στο κομπολόι.

Ο Πανάγος δεν άργησε να ’ρθει και εκτός απ’ το γιουβέτσι 
μου ’φερε και δυο γουλιές ρετσίνα. «Προσφορά του καταστή-
ματος» καθώς είπε. Με είχε μυριστεί ότι ήμουνα στεγνός και 
το ’φερε με τρόπο. Με ήξερε καλά. Μεγαλωμένοι στην ίδια 
γειτονιά, τρέχαμε ξυπόλυτα χειμώνα-καλοκαίρι, με τα κοντο-
παντέλονα χιλιομπαλωμένα και σφιγμένα στη μέση με μισό 
μέτρο ριγανέλι. Παραβγαίναμε την ανηφόρα με τα χαλίκια και 
ο νικητής έπαιρνε το μεγάλο τσέρκι και είχε προβάδισμα στο 
επόμενο παιχνίδι. Καλό παιδί από μικρός ο Πανάγος και μπεσα-
λής. Άνθρωπος εμπιστοσύνης και τόσα χρόνια λόγο δεν ανταλ-
λάξαμε. Καταπιάστηκε με το ταβερνάκι του μπάρμπα κι ένα 
μεροκάματο το ’βγαζε. «Τουλάχιστον θ’ αργήσω να πεινάσω» 
έλεγε. Σ’ αυτό το ταβερνάκι στήριξε και τ’ όνειρο να στεφανω-
θεί την Καιτούλα. Ήσυχη και μετρημένη η Καιτούλα. Κορώνα 
στο κεφάλι της τον είχε τον Πανάγο η αρραβωνιάρα και μάτια 
γι’ άλλονε δεν είχε. Τα ’βλεπε αυτά κι ο Πανάγος κι έπαιρνε 
θάρρος και για το μυστήριο. Στο μαγαζί πάντως δεν την άφηνε 
να μπαινοβγαίνει. Είναι μερικοί λεχρίτες που τη γυναίκα τ’ 
αλλουνού δεν την εσέβονται. 
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Σκεφτόμουνα κι εγώ το Μαρικάκι. Την είχα δει να μεγα-
λώνει από μικρό, να γίνεται κοριτσάκι με τις μακριές πλεξού-
δες της και τα φιογκάκια στον πάτο, να γυναικώνεται και να 
φτιασιδώνεται με μέτρο πάντα. Η γειτονιά δεν ήθελε πολύ. Το 
σούσουρο το ’χαν οι γυναίκες για ψωμοτύρι. Λες και μ’ αυτό 
θα ’στρωναν τραπέζι και θα χόρταιναν την πείνα της φαμίλιας.

Νοικοκυρά απ’ τις λίγες το Μαρικάκι. Έλαμπε από πάστρα 
το χαμόσπιτο. Τα ’βλεπα, ήθελα δεν ήθελα, από την κάμαρά 
μου απέναντι. Και από τότε που τους άφησε η μακαρίτισσα η 
μάνα της κεράκι αναμμένο για πατέρα κι αδελφό αυτή. Να τους 
πλένει, να τους μαγειρεύει, να τους μπαλώνει κι αχάραγα κάθε 
πρωί να φεύγει για το εργοστάσιο. Κορδελιάστρα κι ένα φαΐ στο 
τραπέζι το ’φερνε. Την είχε κάνει κι ο αδελφός για Αυστραλία 
να βρει την τύχη του και όπως και να το κάνεις ένα στόμα 
λιγότερο μετράει. Το βράδυ καθότανε με την λάμπα δίπλα στο 
παραθύρι για να κεντήσει τα προικιά της. Δικαιολογιότανε πως 
έβλεπε καλύτερα εκεί. Μόλις πέρναγε ο καντηλανάφτης έπιανε 
τα βελόνια, στρωνότανε δίπλα στο περβάζι και όλο κι έριχνε 
κλεφτές ματιές απέναντι μέχρι να γυρίσω από την τσάρκα και 
να με δει, να ανταλλάξουμε τις ματιές μας, να βρει νόημα κι η 
μέρα της και το δικό μου τ’ άδικο κενό.

Έκανε μια γύρα ο Πανάγος, σύμμασε το μαγαζί, πήρε το 
μπουζουκάκι του, έβαλε και στα χέρια μου το μπαγλαμαδάκι 
και τράβηξε μια καρέκλα δίπλα μου. «Να την κεράσουμε την 
φτώχια μια πενιά ρε Μεμά» είπε και μου ’κλεισε το μάτι. Πολύ 
δεν ήθελα. Χτύπαγε το τέλι μες την καρδιά κι αλάφραιναν οι 
σκέψεις. Ήτανε και τρεις-τέσσερις παρέες που το ’καμαν κέφι 
κι άρχισα να γρατσουνάω με καημό. Πάνω στην ώρα ήρθαν και 
τα κεράσματα. «Να ’χετε την υγειά σας ρε παιδιά» μας είπανε 
και δρόσισα το λαρύγγι μου. Πήγαν οι παραγγελιές φουρτούνα 
ώσπου απόκαμαν οι πιότεροι και μας καληνυχτίσαν.

Είχαμε μείνει πια εγώ με τον Πανάγο και δυο τζιμάνια απ’ 
την απάνω γειτονιά. Ο ένας, ο Αρίστος, γέννημα θρέμμα Πει-
ραιώτης, φτωχαδάκι κι αυτός από τα γεννοφάσκιά του. Ο άλ-
λος, ο πιο μικρός, ο Μηνάς, ήτανε καθαρός τρεις μήνες τώρα 
που ’χε βγει απ’ τη στενή. Τον κάνανε τσακωτό οι πολιτσμάνοι 
για ένα κόλπο που ’στησαν κάτι κουτσαβάκια από την Ελευ-
σίνα και θέλανε το Μηνά για να τους μπάσει στα καφενεία 
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της περιοχής. Μικρός αυτός κι άβγαλτος, γλυκάθηκε από τον 
παρά που του ’ταξαν και μπήκε μπροστάρης. Το μυρίστηκαν 
το κόλπο οι αστυνόμοι, γνωστός στη γειτονιά ο Μηνάς, τον 
ετσιμπήσανε. Ευτυχώς δε μέτρησε μήνες πολλούς στα κάγκελα 
και τώρα ήταν έτοιμος για την πιάτσα.

Έσβησε ο Πανάγος τις λάμπες κι άφησε μια να φέγγει μονα-
χά να ’χουμε να κάνουμε δουλειά μας. «Το κόλπο είναι ζόρικο 
και απαιτεί σαΐνια» τους είπα. «Άμα ’χουμε το νου μας, θα 
γιομίσει η τσέπη τάλαρα και δε θα μας πάρουν πρέφα.»

 

* * *

Ο Ιορδάνης είχε κανά πεντάρι χρόνια που μας απαρνήθηκε. 
Αγάπησε, λέει, στην Αθήνα και το ’βλεπε φρόνιμο να κινήσει 
προς τ’ άνωθεν. Το βέβαιο ήτο πως αγάπησε. Όχι την προικι-
σμένη μα τα προικιά της. Ο Θεός εξέχασε να στάξει μέλι στη 
μουσούδα της. Στην τσέπη της όμως φύτεψε μελίσσι. Έτσι, το 
λοιπόν, ο Ιορδάνης πήρε των ομματιών του και στρογγυλοκά-
θισε στην αριστοκρατία των Αθηνών. Πώς τα κουμάντριζε εκεί 
άγνωστο. Πού ήξερε τούτος από τέια και χοροεσπερίδες; Από 
Ιορδάνης που κοιμήθηκε, ξύπνησε Ζορντάν. Στη χάση και στη 
φέξη που κατηφόριζε στη γειτονιά τον πιάνανε οι πιτσιρικάδες 
στο ψιλό και του χαλάγανε τη μόστρα. 

Πέρναγε κι απ’ του Πανάγου σαν έκαμε κέφι κι άματις οι 
πιτσιρικάδες ήτανε απόντες. Μίαν εσπέραν χινοπωρινή έπνιξε 
το μεδούλι του στη ρετσίνα. Κέρασε κι όλο το μαγαζί κι άρχισε 
το κελάηδημα για το πώς μπαινόβγαινε στα σαλόνια και το 
πώς έφερνε βόλτα τις επιχειρήσεις του πεθερού. Κατά πως τα 
’λεγε θαρρείς ήταν μέγας και τρανός. Του λόγου μου είχα ιδίαν 
άποψη. Θαύμα αγέννητο στο νιάτο σου να είσαι ακαμάτης και 
άμα τη αφίξη του μύστακος να τρανεύεις. Και στα παιχνί-
δια έσχατος από μικρός και στις πονηροδουλειές μας αργότερα. 
Ούτε για τσίλιες δεν του ’χαμε πίστη. Τρυπώναμε στην αυλή 
της κυρα-Κασσιανής, ριχνόμασταν πάνω στις λεμονιές και κλέ-
βαμε ένα βλέφαρο και ’μεις απ’ τους σινεμάδες πάνω απ’ τον 
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μαντρότοιχο. Θέλαμε τον Ιορδάνη, το λοιπόν, να μας σφυρίζει 
άμα πέρναγε κανένας πολιτσμάνος ή αν στο εσωτερικό του οί-
κου υπήρχε κινητικότης. Στα σκούρα το ’σκαγε ο χλιμίντζουρας 
και δίχως το σινιάλο. Θαύμα αγέννητο από Ιορδάνης να γίνεσαι 
Ζορντάν κι από μυαλό αλάδωτο ατσίδας. Θεληματάς θα ήτανε 
κι ας ήταν πεθερός του. Και τούτο επί δοκιμή. Τα παράλεγε 
από μόνος του μπας κι ανέβαινε στον οφθαλμό της ομήγυρης. 

Ρούπωνε ρετσίνα, ευφραίνονταν το φυλλοκάρδι του και όλο 
και παινευόταν. Έλεγε για τα εδέσματα που είχαν ονόματα απ’ 
την αλλοδαπή, για τους ραφτάδες που είχανε ιδρώσει στα Πα-
ρίσια πριν έρθουν να γαζώσουν τη ντόπια υψηλή κοινωνία, για 
τα σουλάτσα κάθε Κυριακήν εσπέραν εις τους κήπους και τα 
δικά του τα χαΐρια. Και μολόγαγε, ρούφαγε ρετσίνα και κέρναγε 
πιοτί και σιγαρέτα με το φίλτρο τους παρακαλώ.

Αράζαμε κι εμείς ολόγυρα και κάναμε χάζι τον καμπόσο να 
γκορδώνεται και να φουσκώνει σαν ασκί. Τούτα που τα ’λεγε 
τα ακούγαμε κι ολίγον βερεσέ μα τσούλαγε η ώρα ρέγουλο και 
δίναμε τόπο στον Ζορντάνη καθώς κελάηδαγε. Κι έλεγε για τα 
σπίτια τα δίπατα, τα τρίπατα, για τους λακέδες που ’χανε για 
υπηρετικό προσωπικό, για τις συλλογές από κουμπούρια του 
πεθερού και τις κασετίνες τα μπριγιάνια οπού ’χε η σύζυγος. 
Άλλα ολόχρυσα βαρύτερα κι απ’ τις θήκες τους κι άλλα με τα 
πετράδια τους, «αμυθήτου αξίας» κατά πως τα ’λεγε.

Γύρισα και κοίταξα τον Πανάγο. Είχεν απαρατήσει τα με-
ζεκλίκια όπως-όπως και είχε στρογγυλοκαθίσει απέναντι από 
τον Ζορντάνη κι άκουγε με προσοχή. Άπαξ το βλέμμα του συν-
άντησε το δικό μου, η συνεννόηση είχε γίνει. Δεν άργησα να 
καληνυχτίσω. Κίνησα για το τσαρδί μου. Άφηκα τον Ζορντάνη 
να μολογάει και με το νου άρχισα να στήνω τη δουλειά.

 * * *

Το τριαντακονταήμερο του επόμενου μηνός ο Μηνάς ανέ-
λαβε έργο. Την έστηνε κάθε πρωί στη γειτονιά του Ζορντάνη. 
Σουλάτσερνε τα πέρα-δώθε του κι έκοβε κίνηση. Ποιος μπαίνει, 
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ποιος βγαίνει και κάθε πότε. Είχε ’κονομήσει του λόγου του και 
δυο μανίκια απ’ αυτά τα επιπλέοντα οπού ’χουν οι γραφιάδες, 
καθώς κι ένα μάτσο μούφα επισημοχάρτια και περνιότανε κι 
η αφεντιά του για υπάλληλος από ’κείνους του δημοσίου. Ο 
Ζορντάνης όπως έφευγε τα πρωινά έφτανε απόγευμα για να 
επιστρέψει. Κίνδυνος δε λογιότανε να τον απαντήσει. Στα μπες-
βγες ο Μηνάς μέτρησε λίγο-πολύ τα ίδια άτομα. Την προικισμέ-
νη, τους γονιούς της, δυο υπηρέτριες και μια σοφεράντζα. Ο 
πατήρ μετά του σοφέρ μπαινοβγαίνανε αντάμα. Η προικισμένη 
κι η μάνα της ξεπόρτιζαν ολοένα για τας κοινωνικάς τους υπο-
χρεώσεις και έμεναν ξοπίσω οι δύο υπηρέτριες. Η μία με τσι-
μπημένα τα χρονάκια της, ολόγιομη στα κιλά της και η άλλη 
η μικρότερη, ζαργάνα σωστή. Έβγαινε καμιά φορά και χάζευε 
η γειτονιά από τα κάλλη της. Τις Κυριακές πέταγε τα πανω-
μάνικα ο Μηνάς και τους φακέλους, έβαζε το γιλεκάκι του 
για τα πιο επίσημα, φόραγε κι ένα καπελάκι προς αποφυγήν 
αναγνωρίσεως κι έκανε την περαντζάδα του σαν τον υπόλοιπο 
κόσμο της γειτονιάς. Μετά το γεύμα το μεσημεριανό το δίπατο 
του σώγαμπρου Ζορντάνη άδειαζε. Έπαιρναν τα ρεπά τους κι οι 
υπηρέτες, πήγαιναν και τ’ αφεντικά τις βόλτες τους.

Περί των τριών εβδομάδων αργότερα κι ενώ βρισκόμασταν 
ακόμη επί της αναγνωρίσεως, κανόνισε ο Μηνάς την πρώτη του 
συνάντηση μετά της υπηρετριούλας. Παραμόνευε πότε θα εξέλ-
θει η μικράν. Μόλις είχε στάξει την μπόρα του ο ουρανός και 
αφέθηκε ο Μηνάς κι έγινε μουσκίδι. Κατόπιν, έκατσε στ’ από-
βροχο και παραμόνευε. Άμα και εξήλθε η μικράν έκανε ετούτος 
πως καταριότανε την τύχη του και τίναζε το δροσόσταλο από 
τα πέτα. Τσίμπησε η υπηρετριούλα και ζύγωσε. Άπαξ και τον 
ρώτησε τι έπαθε, μπήκε το νερό στ’ αυλάκι και ο μυς εις την 
παγίδαν. Προσφέρθηκε να τον βοηθήσει και να περάσουν εις τα 
εσωτερικά για να στεγνώσει, να πιει και κάτι το ζεστό.

Τον έμπασε από την πίσω πόρτα ίσα στα κουζινομαγεριά. 
Άραξε ο Μηνάς στις περιποιήσεις κι άρχισε με τρόπο το ερωτη-
ματολόγιο. Ποιοι μένανε και πόσοι, πόσες κάμαρες είχεν η οικία 
και πόσες σάλες. Ζύγιασε την εξώπορτα της κουζίνας και είδε 
το μάνταλο ασθενικό. Ήπιε το χαμόμελο, ευχαρίστησε τα δέο-
ντα και εξήλθε. Κατά πως φαινότανε η δουλειά έμελε να γίνει 
Κυριακήν εσπέραν, οπότε και το πεδίο ήτο ελεύθερο δηλαδή.
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Ένα μερόνυχτο νωρίτερα, το Σαββάτο, πήγε ο Αρίστος στον 
κουμπάρο του στην Καστέλα. Του ζήτησε το όχημα δανεικό 
για την επομένη τάχα μου για να βοηθήσει έναν φίλο του στα 
κουβαλήματα για το νυφιάτικο το σπίτι. Όχι δεν του ’πε κι έτσι 
κανονίσαμε το μεταφορικό. Ο Αρίστος θα περίμενε να τελέψει 
η δουλειά στον διπλανό το δρόμο. Ο Πανάγος θα φύλαγε τσί-
λιες έξω απ’ τον μαντρότοιχο. Του λόγου μου με τον Μηνά θα 
κάναμε την μπούκα.

Όπερ και εγένετο. Τ’ απομεσήμερο της Κυριακής αφήκαμε 
το λιμάνι κι ανεβήκαμε για την αριστοκρατία. Σουρούπωνε νω-
ρίς. Χινόπωρο προχωρημένο. Ξαμοληθήκαμε στα σουλάτσα μην 
κινήσουμε και υποψίες όλοι αντάμα-αντάμα. Ο Πανάγος κινιό-
τανε πλησίον της οικίας και μέτραγε τα εξελθόντα πρόσωπα. 
Πρώτιστα εξήλθε η σοφεράντζα, αργότερα ο Ζορντάνης μετά 
συζύγου και πεθερικών. Στα ύστερα φύγανε η ολόγιομη με τη 
ζαργάνα.

Σαν αραίωσε η κίνηση στο δρόμο, πήραμε θέσεις. Ο Μηνάς, 
ατσίδας σωστός σε τέτοια, άνοιξε την αυλόπορτα στο πιτς φυτί-
λι και μ’ ένα σάλτο βρεθήκαμε κι οι δύο μέσα. Φτέρωσαν τα πο-
δάρια μας και με πήγε στην πίσω πόρτα. Το μάνταλο ασθενικό, 
όπως το λογάριασε ο Μηνάς, μας έκανε τη χάρη και γλίστρησε 
ταχέως. Με το φανό ζερβά, έφεγγα στα πατήματά μας μη λάχει 
και σκοντάψουμε. Βγήκαμε απ’ το μαγεριό ίσαμε τα σαλόνια. 
Αντικριστά τα πλατύσκαλα από μάρμαρο, όπως τα μολόγαγε 
ο Ζορντάνης. Τραβήξαμε πάνω κατά τις κάμαρες όπου λογα-
ριάζαμε θα βρούμε τα μπριγιάνια. Περάσαμε δυο από δαύτες 
εις μάτην. Μηδέ μπριγιάνι, μηδέ χρυσαφικό. Ούτε σε συρτάρι, 
ούτε σε ντουλάπι. Η δουλειά έπρεπε να ’ναι τακτικιά και δεν 
αφήναμε ατσαλιό.

Στην τρίτη πλέον κάμαρη βρήκαμε το στόχο μας. Ατσαλω-
μένο πατόκορφα, δίπλα απ’ τους καθρέφτες, έβλεπα για πρώτη 
μου φορά χρηματοκιβώτιο. Αλλάξαμε βλέμματα με το Μηνά 
κι είδαμε δε μας παίρνει. Κόλπα τέτοια δεν τα ’χαμε φτασμέ-
να. Σιχτίρισα την γκαντεμιά μου και πήραμε την απόφαση να 
φύγουμε. Η ώρα τσούλαγε κι η ιστορία μάκραινε. Αρχή για την 
επιτυχία πάσης δουλειάς είναι η συντομία. Ένα κι ένα κάνουν 
δυο κι εμάς μας είχε πάρει ήδη κατιτίς παραπάνω. Κάναμε να 
βγούμε στην κορφή της σκάλας μα ακούσαμε ξεμανταλώματα.
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Καθώς ιστόρησε αργότερα ο Πανάγος, η ζαργάνα είχε επι-
στρέψει ποδαράτη άξαφνα. Έκρωξε εκείνος το σινιάλο, αλλά ο 
σοβάς της αριστοκρατίας δεν είναι ίδιος με της φτωχολογιάς. 
Στα χαμόσπιτα μπαίνει τ’ αγέρι παρέα με τους αχούς του δρό-
μου. Εκεί, σινιάλα και συνθήματα ξεμένανε απ’ έξω. Έδωσε-
πήρε ο δόλιος, μα εμείς στο εσωτερικό χαμπάρι. Μέχρι που η 
μικράν πέρασε το κατώφλι έμεινε ο Πανάγος στο χάζι. Έπειτα, 
πήγε ν’ ανταμώσει τον Αρίστο και έμειναν στο πόστο τους όσο 
δε ’δίναν στόχο.

Στα ενδότερα εμείς κρυφτήκαμε στο γύρισμα της σκάλας και 
βάναμε με το νου μας το τι ήταν φρόνιμο να πράξουμε. Ξέ-
κλεψε ο Μηνάς δυο βλέφαρα και είδε ότι ήταν η ζαργάνα. Μου 
’κανε νόημα να κάμω ήσυχα και ν’ αναμένω. Γλίστρησε ο όφις 
τη σκάλα μέχρι κάτω, την ώρα που η μικράν είχε την πλάτη 
γυρισμένη. Το αίμα μου κόπηκε και βάλθηκα να σκέφτομαι το 
ξεφτιλίκι έμπροσθεν του Ζορντάνη. Άλλα τα άντεχα. Μέχρι και 
τη στενή. Τον Ζορντάνη να με λυπάται δεν το χώραγε ο νους 
μου όμως.

Μες στη θολούρα μου και την ανημποριά μου άκουσα το 
Μηνά να πιάνει την κουβέντα. Άλλο και τούτο πάλι. Τι είχε 
σκοπό να κάνει, ο Θεός κι η ψυχή του. «Ψιτ, είσαι μόνη;» τη 
ρώτησε. Λαχτάρισε η μικράν κι αλάφιασε. Έκανε να φωνάξει, 
αλλά ο Μηνάς την πρόκαμε. «Θέλω να σου μιλήσω. Σε παρα-
μόνευα στον κήπο να γυρίσεις. Είσαι μόνη;» Γλύκανε ετούτη 
που τ’ ομορφόπαιδο έκανε τέτοιες ανδραγαθίες για ’κείνη και 
σίμωσε. «Δεν πρέπει να ’σαι ’δω. Είναι επικίνδυνο. Από στιγμή 
σε στιγμή θα αρχίσουν να ’ρχονται και θα ’βρω τον μπελά μου. 
Κι εγώ κι εσύ.» «Πάμε κάπου να σου μιλήσω» της είπε ο Μηνάς 
και βγήκανε στον κήπο. Ξοπίσω σύρθηκα κι εγώ. Σαν έκοψαν 
αυτοί κατά τα δέντρα στην άκρη του μαντρότοιχου, βγήκα 
κι εγώ στον καθαρόν αέρα. Με δυο πιλάλες δρασκέλισα στην 
αυλόπορτα και τράβηξα για το διπλανό στενό όπως πρότασσε 
το σχέδιο.

Το πώς τα κουμάντρισε ο Μηνάς με την ζαργάνα το ξέρει 
μόνος του. Κανά τέταρτο της ώρας αργότερα εμφανίστηκε με 
το μειδίαμα μέγιστον του μύστακος. Της πούλησε αγάπες, έρω-
τα και λέλουδα κι εκείνη του ’κλεισε και ραντεβουδάκι την 
ερχομένη Κυριακή στο ρεπό της.
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Σε συνέχεια της αποφράδας εκείνης νυχτός, ο Πανάγος 
απαρνήθηκε τις βρωμοδουλειές και βάλθηκε να φέρει γύρα το 
ταβερνάκι και ν’ αποκαταστήσει την Καιτούλα. Εγώ με τον Αρί-
στο απομείναμε στα γνώριμα, στα πέριξ. Να περιπαίζουμε κανά 
Αμερικανάκι απ’ τους στόλους που μας επισκέπτονταν ενίοτε, 
να ’κονομάμε λίγα δηλαδή, αλλά εύκολα κι αναίμακτα. Που και 
που είχαμε και το Μηνά για παρέα. Τα χούγια δεν κόβονται μα-
χαίρι. Είχε ανέβει στην εκτίμηση όλων μας κι εγώ του χρώσταγα 
χάρη και με το παραπάνω. Το ’λεγεν η περδικούλα του κι ήτανε 
παλικάρι. Ο μόρτης κάθε Κυριακή ανέβαινε στα λημέρια του 
Ζορντάνη κι έβγαζε βόλτα τη ζαργάνα. Τουτέστιν, το όφελος 
της όλης εργασίας ήτο το ειδύλλιο του Μηνά. Του λόγου μου 
το πήρα απόφαση να μην αλλάξω τον αέρα του λιμανιού, να 
κουκουλωθώ το Μαρικάκι που ξεροστάλιαζε στο δικό μου το 
καρτέρι και να κάνω πια βήματα όσα κι η δρασκελιά μου. Τα 
ξανοίγματα να μένουνε για άλλους.

Γράφουν... του κουμπολογιού οι χάντρες!
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Ο Σουλεϊμάν Αλάγιαλη-Τσιαλίκ 

γεννήθηκε στη Ρόδο, όπου τελεί-
ωσε το Βενετόκλειο Λύκειο και τη 
Σχολή Στελεχών Επιχειρήσεων. 
Εξέδωσε πέντε ποιητικές συλλο-
γές, με πιο πρόσφατη τη «Σαν 
υδατογραφία» (2007). Ποιήματά 
του έχουν συμπεριληφθεί στην 
Ανθολογία «Λύρα Ποιητική» του 
Βασίλη Βασιλικού καθώς και στην 
«Poésie Grecque Contemporaine” 
― Des isles et des muses (εκδό-
σεις Autres temps, Marseilles 
2000). Τιμήθηκε με το Β΄ Βραβείο 
Ποίησης «Ιπεκτσί» 1992-1993.

Η Μάρω Βαμβουνάκη γεννήθηκε 
στα Χανιά. Τελευταία της βιβλία, 
«Ο ερωτευμένος Πολωνός» και 
«Κυριακή απόγευμα στη Βιέννη», 
στις εκδόσεις Ψυχογιός.

Ο Λεύκιος Ζαφειρίου γεννήθηκε 
στη Λάρνακα το 1948 και σπού-
δασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Έχει δημοσιεύσει πέντε 
ποιητικές συλλογές, ένα πεζό και 
τη μελέτη “Η νεότερη κυπριακή 
λογοτεχνία. Γραμματολογικό σχε-
δίασμα’’ (1991). Για το βιβλίο του 
“Ο βίος και το έργο του Ανδρέα 
Κάλβου’’ (στο οποίο δημοσιεύεται 
και η λανθάνουσα πρώτη ωδή 
του ποιητή στα ελληνικά ‘Ελπίς 
πατρίδος’ του 1819) τιμήθηκε το 
2006 με το βραβείο δοκιμίου του 
Ιδρύματος Ουράνη της Ακαδημί-
ας Αθηνών. Πρόσφατα έχει δημο-
σιεύσει έξι σύντομες μελέτες με 
νέα στοιχεία για τον Ανδρέα Κάλ-

βο. Ήταν μέλος της σύνταξης του 
περιοδικού “Σημείο’’ (1992- 1997). 
Υπό έκδοση η συλλογή αφηγημά-
των “Μ’ ευλάβεια και με λύπη’’.

Αναστασία Ζέππου: τεύχος 9.

Η Βάγια Κάλφα είναι απόφοιτη 
του Τμήματος Ελληνικής Φιλο-
λογίας του Δημοκριτείου Πανε-
πιστημίου Θράκης (Κομοτηνή) 
και ολοκληρώνει το μεταπτυχια-
κό της στο Κέντρο Βυζαντινών, 
Οθωμανικών και Νέων Ελληνικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου του 
Μπέρμιγχαμ. Έχει εκδόσει την 
ποιητική συλλογή «Απλά Πράγμα-
τα» (εκδ. Γαβριηλίδης 2012).

Όλγα Κομιζόγλου: τεύχος 9.

Η Στέλλα Ματάλα σπούδασε 
αρχιτεκτονική εσωτερικών χώ-
ρων στην Αθήνα και δούλεψε σε 
διάφορα αρχιτεκτονικά γραφεία. 
Παρακολούθησε σεμινάρια σκη-
νογραφίας θεάτρου για ένα χρό-
νο, και φοίτησε στη σχολή καλών 
τεχνών της Αθήνας και της Βα-
λένθιας. Παράλληλα ασχολήθηκε 
με την διακόσμηση κατοικιών και 
επαγγελματικών χώρων, καθώς 
και με την κατασκευή σκηνικών 
για θέατρο. Μετά την αποφοίτη-
σή της έκανε κάποιες ατομικές εκ-
θέσεις, και συμμετείχε σε αρκετές 
ομαδικές. Σήμερα παραδίδει μα-
θήματα εικαστικών σε δημοτικά 
σχολεία στη Ρόδο.

Οι συγγραφείς του τεύχους 
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Ευαγγελία Μουλά: τεύχος 9. 

H Αλεξία Μπουκουβάλα έχει 
σπουδάσει Marketing και Δημό-
σιες Σχέσεις και μετά από αρκετά 
χρόνια στην Αθήνα, δουλεύοντας 
ως διαφημίστρια σε περιοδικά 
πανελλήνιας κυκλοφορίας, επέ-
στρεψε στην Ήπειρο, κοντά στα 
βουνά της και τις ακτές του Ιονί-
ου. Εργάζεται πλέον ως καθηγή-
τρια Αγγλικών και στον ελεύθερο 
χρόνο της σκαρώνει ιστοριούλες. 
Επίσης, γράφει χρονογραφήματα 
σε ένα τοπικό μηνιαίο περιοδικό.

Η Malamati Soufarapis γεννή-
θηκε το 1949 στη Γαλλία από 
Έλληνες γονείς. Ζει και εργάζεται 
στο Παρίσι. Δίδαξε σε διάφορα 

λύκεια ως καθηγήτρια γαλλικής 
φιλολογίας, από το 1973 μέχρι το 
2009. Ασχολείται με τη λογοτε-
χνική μετάφραση (από τα ελλη-
νικά στα γαλλικά) από το 1995. 
Έχει μεταφράσει έργα του Εμμα-
νουήλ Ροΐδη, του Οδυσσέα Ελύτη, 
του Κοσμά Πολίτη, του Πέτρου 
Μάρκαρη. 

O Στέργιος Τσακίρης γεννήθηκε 
το 1983 στις Σέρρες. Είναι πτυ-
χιούχος της Νομικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ -
σαλονίκης. Η πρώτη του ποιητική 
συλλογή «Κάτω απ’ το φως της 
λάμπας» κυκλοφόρησε από τις εκ-
δόσεις Παρέμβαση Κοζάνης (2011).
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 Στέλλα Ματάλα

Νησίδες 

Π ε ρ ι ο δ ι κ ό  τ έ χ ν η ς  &  λ ό γ ο υ
Καλοκαίρι 2013
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Νησίδες 10 | Λ Ε Υ Κ Ω Μ Α / Στέλλα Ματάλα

Η ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΤΑΛΑ σπούδασε αρχιτεκτονική εσωτερικών 
χώρων στην Αθήνα και δούλεψε σε διάφορα αρχιτεκτονικά 

γραφεία. Παρακολούθησε σεμινάρια σκηνογραφίας θεάτρου για 
ένα χρόνο, και φοίτησε στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας 
και της Βαλένθιας. Παράλληλα ασχολήθηκε με την διακόσμηση 
κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, καθώς και με την κατα-
σκευή σκηνικών για θέατρο. Μετά την αποφοίτησή της έκανε 
κάποιες ατομικές εκθέσεις, και συμμετείχε σε αρκετές ομαδικές. 
Σήμερα παραδίδει μαθήματα εικαστικών σε δημοτικά σχολεία 
στη Ρόδο.
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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
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