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Bιβλιοπωλείο 

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

ένα βιβλίο, το καλύτερο δώρο!

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

ΡΟΔΟΣ
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Νησίδες 11

6o Γυμνάσιο Ρόδου, Φεβρουάριος 2014.

Κινηματοθέατρο  «Ρόδον», Ιανουάριος 2014.
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Κώστας  Λάνταβος

Τά μάτια τοῦ μικροῦ θεοῦ

Μέ πόση ἔπαρση θά περιφέρονται 
ἀκόμα οἱ θνητοί,
πότε ἡ ὁρμή τοῦ αἵματος
θά πυρακτώσει τό κορμί
πού φυλακή τούς ἔγινε
καί ἥλιος κανένας δέν τό θέλει,

Καμμιά κραυγή δέν ἄνοιξε ρωγμές
στό μισοσκόταδο τοῦ κόσμου,
καμμιά ἀπειλή
τόν ἔρωτα δέν ἔκοψε στά δυό,
μήτε ἡ πορφυρή βροχή
ἔγινε πάλι σύννεφο,

Πότε θά πλημμυρίσουν
οἱ φλέβες τῶν θνητῶν
μέ ἄγουρους καρπούς
ἀφήνοντας νά ὡριμάσει μέσα τους ἡ τρέλλα,
πότε οἱ λέξεις θά ἐκραγοῦν
καί πέρασμα θά γίνουν
γιά ἀποδημητικά πουλιά,
πότε ἡ στεῖρα ἔρημος
θά συνηθίσει τόν καθαρό ἀέρα,

Καμμιά σφαγή, καμμιά συναλλαγή
κανένας θάνατος βουβός
τά μάτια δέ σφαλίζει τοῦ μικροῦ θεοῦ
ὅταν παρηγορεῖ μέ ὄνειρα τίς νύχτες.

        9/7/2007
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Ὧρες μεσημεριοῦ

Στή θάλασσα ὅλες οἱ ὧρες εἶναι ἴδιες:
οὔτε ὁ ἄνεμος, οὔτε τά κύματα
ραμφίζουν τή γαλήνη τοῦ μεσημεριοῦ,
τά μάτια τό πέλαγο τρυποῦν
σ᾽ ἄγνωστα μάτια τά βλέμματα καλπάζουν,

Ὅταν βγαίνει ὁ ἥλιος, ἡ μέρα πιάνει
τή διήγηση τοῦ Χρόνου…

Ὅλες οἱ ὧρες τοῦ μεσημεριοῦ εἶναι ἴδιες:
ὁμοβροντία λαίμαργων σιωπῶν
φιλοτεχνεῖ τό ἄρωμα τῆς νοσταλγίας,
ἐνῶ ἐγκάυματα ὁ ἥλιος θησαυρίζει
στήν ἐρωτόπληκτη ἀκτή,

Ὅταν βγαίνει ὁ ἥλιος, αἱ γενεαί πᾶσαι
ἡλιοτρόπια ἀνοίγουν στό φῶς…

         15-16-19/8/2007
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Ἀναμονή

Δέν θέλω νά πῶ περισσότερα ἀπ᾽ ὅσα μοῦ ἀναλογοῦν.
Νά βρῶ μονάχα θέλω τή γαλήνη τοῦ ἀνθρώπου
πού δεν ἔχει τίποτα δικό του.

Νά φτάσω σ᾽ ἐκείνη τήν ἀκτή
ὅπου τό κορμί μου ἀνέπαφο θά μείνει.

Ἀπό τήν ὓπαρξή μου λαβωμένος
Δέν ἔχω κρατήσει ἄλλην αἴσθηση
ἐκτός ἀπό τήν μοναξιά μου.

Ἀφήνω πίσω μου τόν καιρό τοῦ θερισμοῦ
Καί περιμένω τό γλαυκό σκοτάδι,

ὥσπου νά μ᾽ ἀγκαλιάσει
ἡ λησμονιά τοῦ ὕπνου.
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Εριφύλη Καν ί ν ια

Έκρυβες

   για τη μητέρα μου, στα 90 της

Εκρυβες
Μέσα στο καπέλο σου
―ένα ωραίο μαύρο καπέλο μαλακό―
σκισμένα γράμματα
μαντήλια και χαρτοπετσέτες
μικρά κουρελάκια 
από ρούχα παλιά
που σου θύμιζαν κάτι

Μια μια οι μέρες σου
Διαλύονταν μέσα σου σα φάρμακο
Με λαχτάρα κατάπινες
την απαραίτητη δόση της βόλτας
ηλιοκαμένη κουβαλώντας
τα μικρά σου λάφυρα
― μιας δραστηριότητας αεικίνητης
με ψευδαισθήσεις φροντίδας

Κρατούσες για τον εαυτό σου
Τον ύστερο λόγο
Της επιβεβαίωσης 
Με πονηρό χαμόγελο εξαφάνιζες
Την κραταιά παλιά σου αξιοπρέπεια
Με τα πατικωμένα όνειρα
σε αβέβαιη τάξη
Και μέσα στο ωραίο σου καπέλο
Έκρυβες την τελευταία γωνίτσα της ζωής σου
― αυτής που έγινε πια το μικρό σου παιχνίδι:
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Να συλλέγεις 
και να προσποιείσαι ότι ταξινομείς

Μόνο το “σ' αγαπώ” δεν ταξινόμησες
―ούτε μια φορά―
όταν με καληνύχτιζες. 
 

Τί συμβαίνει;

Το άυλο πρίσμα: 
μια χορεύτρια σε άλμα σιωπής ―  

Σιγά-σιγά οι φτερούγες των αγγέλων  
γνέθουν τη σκόνη 

Σιγά-σιγά πονάμε 
Σιγά-σιγά.

  

Το ποίημα του μικρού αλόγου
Ένα αλογάκι κλαίει 
γιατί έσπασε το πόδι του ― 
Αδύνατο, μικρό μου, να τρέξεις, 
του χλιμιντρίζει η νύχτα 
και του χαρίζει 
δυο μαύρα φτερά.
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Το πουλί  

Μπήκες απ’ την κρυμμένη πόρτα 
Και λεηλάτησες την άκρα σιωπή  

―στον κάμπο βρέχει―  

Ούτε πουλί ούτε λαλεί 
Η μάνα μου το σκότωσε να με ταΐσει  

―τίποτε δε μας συγχωρεί―  

Σπυρί μετάνοιας ― ποιητή, 
Που απ’ την κρυμμένη πόρτα μπήκες.

Τα κόκκαλα σφυρίζουν των πουλιών  

Tα κόκκαλα σφυρίζουν των πουλιών 
τις άδειες μελωδίες του παραδείσου 
Κρυφό φτερούγισμα η γλυκιά μου νάρκη στο κλαδί
καθώς πηγαινοέρχεται απ' τον άνεμο 
Αχ το κλαδί της τρέλας στην κορφή 
κι εσύ μικρό πουλί που τραμπαλίζεσαι― 
Να οι μικρές βεντάλιες στα πλευρά σου 
που ανοιγοκλείνουν σαν παράλογες φτερούγες 
Σ' ένα κλαδί κρυμμένο τραγουδάς 
Μη ξεπροβάλλεις, μη 
Μη ξεπροβάλεις, μη 
μικρή κούφια ψευδαίσθηση 
του δέντρου. 
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Μυρτώ Βαξεβάνη

Η Τρίτη Μέρα κατά τας Γραφάς

Δεν ξέρει και πολλά.
Ζει φτωχικά και μετά βίας στην παύση της αγάπης.
Βολεύεται στο κόκκινο βελούδο αναμνήσεων:
Ένα άγγιγμα εδώ, μια κραυγή έρωτα εκεί..
Θεριά λιμάρικα, νύχια μπηγμένα
μέσα στη σάρκα της σιωπής.
 
Η εικόνα στον καθρέφτη των σωμάτων,
γυμνή από όλα, 
στο αίμα λαξεμένη του γυαλιού,
αμετακίνητη
Γοργώ―
Μην την κοιτάς! 
Πετρώνεις.
Τα χείλη τα περίφημα που κοινωνούσαν 
το μυστήριο της αγάπης,
μαλλιά σγουρά του έρωτα,
φτερά μπλεγμένα
Ένα.

Ποιο βράχο κύλησες
πάνω στο θείο σώμα έρωτα εσταυρωμένου
από το φόβο Ιουδαίων
μην τύχει και κρυφά σου αναστηθεί;
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Ετερότητα

1.
Άλλος το πεφταστέρι το ’χει γι’ απειλή 
  ―στο ‘’πέφτω’’ εξαργυρώνεται ο αστέρας―

  κι άλλος τα χέρια ανοίγει 
  απ’ τη βουτιά του να πιαστεί
  και πάνω του κρεμάζει τα όνειρά του.

2.
Οι ουρανοί 
δε βγαίνουνε σεργιάνι
ορίζοντας στο μάτι 
αν δε θάλλει.

3.
The holy matrimony
of the cyclists:
Τheir bond 
to the cycle of things.

4.
Καλά ιερουργήσατε
και με φτεράκια ντύσατε
τον “έρωτα χωρίς φτερά’’
που είπε ένας ποιητής
πως είναι η φιλία.
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Γιώργος  Χαβουτσάς

Όνομα και τέλος Απριλίου

Τ’ όνομα αυτό έρχεται με το έαρ
στης βάφτισής μου τον κλαυθμό πλέκεται κλώνος
οι πίστεις στέφονται ανθούς
και μια ζωή χλοΐζουσα βλασταίνει εντός μου.
    Είναι που έτυχε να γεωργηθούν
    στου παππούλη μου τα οράματα
    Μικρασίες ολόκληρες οι Απρίλιοι.

Στιχηρός και προσόμοιος των αγρών
έκτοτε ζω
το χωρίς παύση καμάτεμα της ψυχής
την αμίλητη σαν το νερό καρδιά
που παίρνεται με τα σαράντα κύματα

ώσπου καλπάζοντας αρχοντικά
σπίτια με πάμφωτες πρασιές εμπιστευμένων Απριλίων να χα-

θούν
σημαίνοντας την ώρα μου που θα χορέψω με τους αγγέλους
κι όλες τις τηρημένες μέχρι τέλους πίστεις πριν σβηστούν ―
πατήματα τ’ αλόγου μου στο χώμα.

Μόνο γυναίκες τότε θα σταθούν στο πλάι μου
να ιδούν πώς απολλύονται οι ανθοί
να ιδούν πώς γίνεται ο θάνατος
εύθρυπτος μικρός στήμονας Απριλίου

και για γωνιές αστερωπές
δικαιωμένα τα αισθήματα κι ατέρμονες οι μέριμνες θ’ αναχω-

ρούν
με λέξεις που δεν θέλησαν να μείνουν αγεώργητες
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τώρα που η χάση μου οργώνει αυλάκι του νερού στον ουρανό
και καταρρέουνε συλλούλουδα οι Απρίλιοι.

          29/12/96 

Γεράνεια Όρη

Υψηλά Γεράνεια: άλλο ένα αέτωμα
του θριγκού της ζωής μου επιστέγασμα
σ’ αυτόν τον μυχό, τόσα καλοκαίρια, τόσες θάλασσες,
τόσος ιδρώτας.

Υψηλά Γεράνεια: της άλλης μεριάς
που είδε ο Σιμωνίδης
των πεύκων έρια πυκνά
στους πρόποδες μιας ελαιόφυλλης καρδιάς το ανάστημα
πότε με πάνω όψεις λόγχης που μελανειμονούν
πότε με ασημένια βούληση χαράς
που κανονίζει ο άνεμος.

Υψηλά Γεράνεια: δυο χιλιάδες έτη
και βάλε μετά.
Συνεχίζω˙ στις άκριες ελάτων
μέτρησα νότους ουρανού, την άπω προσπάθεια
στο άστρο άλφα του Κενταύρου να ξαναφανεί συλλογίστηκα
επερχόμενα έτη.

Υψηλά Γεράνεια: βράχε καλέ
μακριά απ’ τις δουλειές του Σκείρωνα
ακόμα πιο μακριά για τον Δούναβη τον Δον
αεροπλάνητοι περνούν οι άνθρωποι
ξυστά απ’ τις κορφές σου.
Δεν μιλώ άλλο.
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Έχει μια ησυχία που διδάσκει αιώνες εδώ.

Στις παρυφές μεσημεριού προβάλλουν κόκκινα γεράνια.

Από τα άστρα της νυχτός
διαλέγω τον Αντάρη.

           28/5/97
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Μιχάλης  Μακρόπουλος

Ο φτωχός

Τέλειωσε η λειτουργία κι ο Θανάσης ― Θανάσης Ζαβιτσά-
νος, πενήντα τεσσάρω χρονώ, οικοδόμος, ανύπαντρος— 
μετάλαβε και βγήκε απ’ τους Άγιους Αποστόλους, χαιρέτη-

σε τα λιγοστά άλλα μέλη του εκκλησιάσματος και πήρε τον τσι-
μεντόδρομο που ανηφόριζε φιδογυριστός για το πατρικό του. 

Στο τέρμα της ανηφοριάς στάθηκε και κοίταξε κάτω τον 
ελαιώνα, την παραλία του Αϊ-Γιάννη, τη θάλασσα˙ αντίκρυ τη 
μακρινή Πρέβεζα, που πιο πολύ ένιωθε την παρουσία της, παρά 
την έβλεπε μες στην πρωινή καταχνιά. Κι ας ήταν ο αέρας θο-
λός απ’ την υγρασία, που τη ρούφαγε κι η ψυχή και βάραινε, 
τα λιόφυλλα λαμπύριζαν κάθε που μια ηλιαχτίδα τρύπαγε την 
καταχνιά. Κάποτε απλωνόταν ο ελαιώνας φαιοπράσινο χαλί, 
μα τ’ αδηφάγο τέρας του τουρισμού είχε φάει κομμάτια του 
εδώ κι εκεί, στήνοντας ρουμς του λετ στη θέση των λιόδεντρων˙ 
κι ακόμα έτρωγε, μεταμορφώνοντάς τον σε κατ’ όνομα ελαιώνα.

Αλλ’ ακόμη η εικόνα ήταν όμορφη˙ κάθε που γύρναγε σπίτι, 
κι όσο κουρασμένος κι αν ήταν, θα στεκόταν εξάπαντος και 
θα την κοίταγε, έστω και για μια στιγμή. Οι ελιές του ’διναν 
δύναμη ― όποτε δεν άντεχε άλλο, όποτ’ ένιωθε να τον πνίγει ο 
αέρας βαρύς απ’ την υγρασία, τη μυρουδιά του βόθρου και το 
πληχτικό φορτίο της ζωής, θα καβαλίκευε το σαραβαλιασμένο 
του παπί και θα κατέβαινε στον ελαιώνα, για να πάρει κουρά-
γιο απ’ την καρτερία που ’χαν λαξεμένη στη μορφή τους τα 
αιωνόβια δέντρα.

Όταν τη χόρτασε την εικόνα, άνοιξε το πορτόνι και μπήκε. 
Η αυλή ήταν μια σταλιά˙ το σπίτι ήταν ένα χαμόσπιτο από τα 
παλιά τα φτωχικά, προτού να μεγαλοπιαστεί η Λευκάδα με τον 
τουρισμό. Μέσα, τα λιγοστά παλιά έπιπλα και τα φτωχικά στο-
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λίδια που ’χαν αξία μονάχα συναισθηματική, υπάκουαν στην 
εξωτερική εντύπωση που ’δινε το σπίτι και τη συμπλήρωναν. 
Τίποτε δεν ήταν αταίριαχτο με τίποτε. Άνθρωπος, αυλίτσα, σπί-
τι μέσα κι έξω, σαραβαλιασμένο μηχανάκι, όλα απέπνεαν την 
ίδια αίσθηση ακαταπράυντης φτώχειας. 

Τώρα έβρασε το καφεδάκι του στο γκαζάκι κι έκατσε στο 
τραπέζι να το πιει με τσιγάρο και να διαβάσει τον Κυριακάτικο:

«Δίμηνη Οικονομική Εξόρμηση», έλεγε πάνω πάνω στην 
πρώτη σελίδα, κι αποκάτω: «Εργάτη και εργάτρια, αυτοαπασχο-
λούμενε, αγρότη, νέε και νέα, συνταξιούχε, στήριξε το κόμμα 
των δικών σου συμφερόντων, το Κομμουνιστικό Κόμμα, ανε-
ξάρτητα αν συμφωνείς σε όλα μαζί του, αν διατηρείς επιφυλά-
ξεις. Στήριξε το Κόμμα, που δε συμβιβάστηκε με το βάρβαρο 
καπιταλιστικό σύστημα και τις ψεύτικες ελπίδες ότι ο καπιτα-
λιστικός δρόμος ανάπτυξης και οι στρατηγικές κατευθύνσεις 
της ΕΕ είναι μονόδρομος για το λαό. Στήριξε το Κόμμα, που 
παλεύει για τον άλλο δρόμο της ελπίδας, της σοσιαλιστικής 
ανάπτυξης, με το λαό αφέντη του πλούτου που παράγει, με τη 
δική του λαϊκή εξουσία».

Ασυναίσθητα, έβαλε το χέρι στην τσέπη, θαρρείς κι είχε 
μπροστά του κείνον που ’χε γράψει το κάλεσμα, κι έψαχνε για 
λεφτά, να στηρίξει κι αυτός το Κόμμα. Μα η αλήθεια ήταν πως, 
και να ’χε αντίκρυ του το σύντροφο που μάζευε τις εισφορές, 
άμα του ’δινε το δεκάευρω που ’χε στην τσέπη του, θα ’μενε 
αδέκαρος μέχρι το επόμενο, αμφίβολο μεροκάματο.

«Εκκλησία και Κουκουέ, πού κολλάνε μεταξύ τους, ρε Θα-
νάση;» τον είχε ρωτήσει ο Μαρίνος, εργολάβος που με το τουρι-
στικό μπουμ έκανε χρυσές δουλειές. 

Δεν του ’χε απαντήσει, γιατί δεν είχε τι να του πει ― αλλ’ 
όχι μονάχα γι’ αυτό. Τα λιόδεντρα στον ελαιώνα ήξεραν την 
απάντηση, μα, και να προσπαθούσε να εξηγήσει του Μαρίνου, 
κείνος δε θα καταλάβαινε. Έτσι κι αλλιώς, δεν ήταν απάντηση 
που μπορούσε να τη δώσει με λόγια. Ήταν σε μια γλώσσα που 
μοναχά τα λιόδεντρα την καταλάβαιναν. 

Διάβασε λοιπόν τον Κυριακάτικό του προσεχτικά, από το 
πρώτο άρθρο ως το τελευταίο, όπως έκανε κάθε Κυριακή άμα 
δεν είχε κάνα έκτακτο μεροκάματο. Το μεσημέρι καβαλίκεψε το 
παπί και κατέβηκε στο καφενείο στον Άγιο Μηνά. Με το τσί-
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πουρο έδιναν πλούσιο μεζέ, και με δυο τσίπουρα, τέσσερα ευρώ, 
ζεσταινόταν η ψυχή και μισογιόμιζε το στομάχι.

Στο γυρισμό είχ’ όμως ένα συναπάντημα που πάντοτε τ’ 
άφηνε μια πίκρα μετά στο στόμα, μια στεναχώρια ― με τον 
πρωτοξάδελφό του απ’ το σόι της συχωρεμένης της μάνας του, 
το Βασίλη. Βασίλης Κατωπόδης, γείτονας κι είκοσι χρόνια μι-
κρότερός του. Και τούτη τη φορά θα ’ριχνε τα μούτρα και θα 
τον ρώταγε αν ήξερε για καμιά δουλειά. Εκείνος θα του ’λεγε: 
«Δεν έχω κάτι στο μυαλό μου τώρα, ρε Θανάση. Έχει κάτσει η 
οικοδομή. Άσε να δω, να ρωτήσω και θα σου πω» και θα κοίταγε 
αλλού, με το μυαλό του ήδη στο λεπτό μετά το «Πάω τώρα, και 
θα σ’ ειδοποιήσω», έχοντας κιόλας λησμονήσει το Θανάση και 
την ερώτησή του, ήδη ενόσω ακόμα του απαντούσε. 

Για την τωρινή του ζωή είχε κάποια ευθύνη κι ο Βασίλης. 
Όχι πως ο Θανάσης του τη χρέωνε, γιατί δεν ήταν άνθρωπος 
που μηρύκαζε την αδικία που του γινόταν˙ είχε τις δυο του πί-
στεις να τον κρατάνε, την κομουνιστική και τη χριστιανική, θε-
μελίωνε τη μια πάνω στην άλλην, και συγχώραγε τους ανθρώ-
πους. Αλλ’ ο Βασίλης έγινε η αιτία να μη μιλιέται ο Θανάσης με 
τις τρεις αδελφές του. Όχι να μη μιλιέται. Να μην του μιλάνε. 

Ήταν παντρεμένες αλλού κι οι τρεις ― στην Αθήνα, τ’ Αγρί-
νιο και τη Βόνιτσα. Μέχρι πριν από τρία χρόνια, το πατρικό, 
εκτός απ’ την μπροστινή αυλίτσα, είχε κι ένα μικρό περιβόλι 
πίσω, που το ’χανε μαζί, αμοίραστο, ο αδελφός και οι τρεις 
αδελφές, κι ο Βασίλης, μοναχοπαίδι αυτός. 

Κανένας απ’ τους κληρονόμους δεν εκμεταλλευόταν κείνο 
το περιβολάκι, μονάχα ο Θανάσης μάζευε όλα τα πορτοκάλια 
και τα λεμόνια. Δεν του πήγαινε η καρδιά να τ’ αφήσει να σαπί-
σουν χάμω, όπως στο μισό νησί, όπου, με το εύκολο χρήμα του 
τουρισμού, το μάζεμα έγιν’ ασύμφορο. Τα μάζευε σε σακούλες 
και τις μοίραζε εδώ κι εκεί.

Πριν από τρία χρόνια ο πρωτοξάδελφος ο Βασίλης έπιασε 
τον Θανάση και του ’πε: «Έχω ένα σχέδιο, Θανάση, για νοι-
κιαζόμενα δωμάτια, υπερσύγχρονα, λουξ. Θα ’χουν και μικρή 
πισίνα μπροστά, απ’ όλα τα κομφόρ. Μοναχά που το οικόπεδο 
δε μου βγαίνει στα τετραγωνικά. Μια τσόντα ακόμα, και θα 
’ταν ταμάμ. Κείνο το περιβόλι, πάει άχρηστο».

«Μα, τα δέντρα, ρε Βασίλη;» του αντείπε ο Θανάσης.
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«Τι δέντρα μου λες, ρε Θανάση; Δυο ψωροπορτοκαλιές, δυο 
ψωρολεμονιές. Άμα χτίσω τα δωμάτια, θα ’χεις και συ δουλειά».

Με το ’να και με τ’ άλλο, τον έπεισε, και οι εργασίες αρχίνη-
σαν δίχως να ζητηθεί η άδεια απ’ τις αδελφές. Το ’μαθαν εκεί-
νες, κι η Βοστινιώτισσα κατέφτασε πρώτη, έστησε τρικούβερτο 
καβγά με τον αδελφό και τον πρωτοξάδελφο, απείλησε ότι θα 
τους σούρει στα δικαστήρια κι έφυγε. Έγιναν πολλές τηλεφω-
νικές συσκέψεις ανάμεσα στις αδελφές, και με τη σειρά τους η 
Αθηναία και η Αγρινιώτισσα πήραν τηλέφωνο το Θανάση και 
τον ξέχεσαν. Τελικά έβαλαν κι οι τρεις ένα δικηγόρο, τα δωμάτια 
χτίστηκαν κι οι τσέπες του πρωτοξάδελφου γέμιζαν κάθε καλο-
καίρι, και η υπόθεση σερνόταν ακόμη στα δικαστήρια, χρόνιζε 
και κακοφόρμιζε. Του Θανάση δεν του ξαναμίλησε καμία απ’ 
τις αδελφές του, και τούτο τον πίκρανε πολύ. Ούτε στη γιορτή 
του, ούτε Χριστούγεννα, ούτε Πάσχα ― τίποτε. Τον διέγραψαν, 
ήταν σαν να μην υπήρχε πλέον, και δεν πάτησαν ποτέ ξανά 
το πόδι τους στο Φρύνι. Ο πρωτοξάδελφος πήρε πράγματι στη 
δούλεψή του το Θανάση όσο χτίζονταν τα δωμάτια, μα έπειτα 
κοίταγε αλλού όποτε συναντιόνταν˙ του μίλαγε μηχανικά, μα 
είχε πάντα σ’ άλλα θέματα το μυαλό του, και τούτο φαινόταν 
σε μιαν αφηρημάδα που ’χε το βλέμμα του, μιαν αόριστη βαρε-
μάρα. Στο φινάλε, ολωνών το οικονομικό επίπεδο, στη γειτονιά, 
είχ’ ανέβει με τον τουρισμό, και μοναχά ο Θανάσης είχε μείνει 
φουκαράς ― αυτός και το χαμόσπιτό του, ήταν σαν άσχημο 
σπυρί που ξεχάστηκε σ’ ένα πρόσωπο, μετά από πλαστική επέμ-
βαση, και τ’ ασχήμαινε και θύμιζε πώς ήτανε όλο το πρόσωπο 
πριν απ’ το ρεκτιφιέ του νεοπλουτισμού.

Καρτερικός σαν λιόδεντρο τώρα, περίμενε να ξαναδεί την 
αδιαφορία που ’κρυβε το προσποιητό ενδιαφέρον του πρωτοξά-
δελφου, έτσι ξαφνιάστηκε απ’ την εγκαρδιότητα του μεγαλο-
φρυνιώτη συγγενή του. 

«Ξάδελφε» του ’πε κείνος, ενώ σπάνια τον προσφωνούσε με 
τον συγγενικό του τίτλο, «παντρεύομαι το Σάββατο».

«Μπράβο, ρε Βασίλη. Να ζήσετε και να ευτυχήσετε».
Τα συχαρίκια τα ’δωσε με την καρδιά του, κι ας τον είχε 

πικράνει το φέρσιμο του ξάδελφου.
«Στον Αϊ-Γιάννη τον Αντζούση. Κι είσαι καλεσμένος. Όλο το 

Φρύνι θα ’ναι».
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Κάτι του ξίνισε του Θανάση στον τρόπο που ’πε ο Βασίλης 
ότι ’ταν όλο το Φρύνι καλεσμένο. Θαρρείς κι ήταν άρχοντας κι 
άνοιγε για μια μέρα τις πύλες του παλατιού, να μπει η πλέμπα. 
Μα έπειτα μάλωσε τον εαυτό του, που, μπρος στη χαρά τ’ άλ-
λου, αυτός έχυνε χολή. 

Αποχαιρετίστηκαν, κι ο Θανάσης ανηφόρισε μισονηστικός 
μέχρι το σπίτι του. Είχε πάρει να βραδιάζει, μα άναψε μονάχα 
ένα πορτατίφ πάνω στο τραπέζι, για οικονομία. Το πρωί είχε 
ξεκοκαλίσει τον Κυριακάτικο, έτσι τώρα πήρε την Αγία Γραφή 
και την άνοιξε. Τα δάχτυλά του, τραχιά και χοντρά, γύρναγαν 
μ’ άπειρη προσοχή, και κάπως άγαρμπα, το φτενό χαρτί βίβλου. 
Άνοιξε το βιβλίο στον Ιωνά κι έπιασε να διαβάζει δυνατά και 
συλλαβιστά τις λέξεις, μία μία:

«Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς ᾿Ιωνᾶν τὸν τοῦ ᾿Αμαθὶ 
λέγων· ἀνάστηθι καὶ πορεύθητι εἰς Νινευὴ τὴν πόλιν τὴν 
μεγάλην καὶ κήρυξον ἐν αὐτῇ, ὅτι ἀνέβη ἡ κραυγὴ τῆς κακίας 
αὐτῆς πρός με. Καὶ ἀνέστη ᾿Ιωνᾶς τοῦ φυγεῖν εἰς Θαρσὶς ἐκ 
προσώπου Κυρίου καὶ κατέβη εἰς ᾿Ιόππην καὶ εὗρε πλοῖον 
βαδίζον εἰς Θαρσὶς καὶ ἔδωκε τὸν ναῦλον αὐτοῦ καὶ ἐνέβη εἰς 
αὐτὸ τοῦ πλεῦσαι μετ᾿ αὐτῶν εἰς Θαρσὶς ἐκ προσώπου Κυρίου. 
Καὶ Κύριος ἐξήγειρε πνεῦμα μέγα εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἐγένετο 
κλύδων μέγας ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ τὸ πλοῖον ἐκινδύνευε τοῦ συ-
ντριβῆναι. Καὶ ἐφοβήθησαν οἱ ναυτικοὶ καὶ ἀνεβόησαν ἕκαστος 
πρὸς τὸ θεὸν αὐτοῦ καὶ ἐκβολὴν ἐποιήσαντο τῶν σκευῶν τῶν 
ἐν τῷ πλοίῳ εἰς τὴν θάλασσαν τοῦ κουφισθῆναι ἀπ᾿ αὐτῶν…»

Ενόσω διάβαζε στον μικρό κύκλο φωτός μες στο σκοτάδι, 
του φαινόταν πως η νύχτα, ο ουρανός κι ο κόσμος, όλα έκλει-
ναν γύρω του και τον τύλιγαν σαν αγκαλιά. 

Πού και πού σταμάταγε κι αφουγκραζόταν ― άλλοτε για 
ν’ ακούσει ένα νυχτοπούλι απ’ τον ελαιώνα, κι άλλοτε το 
κύμα, που η βοή του έφτανε μακρινή από την παραλία του 
Αϊ-Γιάννη.

Αργά τη νύχτα, διάβασε: «ἐγὼ δὲ οὐ φείσομαι ὑπὲρ Νινευὴ 
τῆς πόλεως τῆς μεγάλης, ἐν ᾗ κατοικοῦσι πλείους ἢ δώδεκα 
μυριάδες ἀνθρώπων, οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν δεξιὰν αὐτῶν ἢ ἀρι-
στερὰν αὐτῶν, καὶ κτήνη πολλά» κι έκλεισε το βιβλίο.

Τις επόμενες μέρες, η έγνοια του ήταν τι θα φόραγε στο 
γάμο. Όταν είχε παντρευτεί η αθηναία αδελφή, ο Θανάσης είχε 
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πει να πάρει κουστούμι για την περίσταση, μα έπειτα αναλογί-
στηκε: «Τι; Να πάρω κουστούμι για να το φορέσω μία φορά όλη 
κι όλη;» κι έτσι βολεύτηκε μ’ ένα καινούριο άσπρο πουκάμισο 
και με το καλύτερό του πανταλόνι. Το ίδιο κι όταν παντρεύ-
τηκαν η αγρινιώτισσα αδελφή και η βονιτσιώτισσα. Κάθε φορά 
έλεγε ν’ αγοράσει κουστούμι, μα έπειτα το μετάνιωνε κι απλώς 
πρόσθετε στη φτωχή του γκαρνταρόμπα άλλο ένα άσπρο που-
κάμισο, καινούριο αλλά φτηνό. Ποιος ξέρει, ίσως ενδόμυχα, 
μπορεί κι ασύνειδα, να ανέβαλλε για τον δικό του γάμο την 
αγορά του κουστουμιού. Μα ούτ’ ο γάμος έγινε ποτέ, ούτε το 
κουστούμι αγοράστηκε. 

Το πρόβλημα τώρα ήταν πως δεν είχε λεφτά να πάρει και-
νούριο πουκάμισο, έτσι έπρεπε να βολευτεί μ’ ένα απ’ τα παλιά 
του, που ’χαν όλα γαριάσει κι είχανε τριφτεί λιγάκι στο γιακά. 
Τέλος πάντων, αποφάσισε να φορέσει ένα που ’δειχνε λιγότερο 
παλιό, σιδέρωσε προσεχτικά το πανταλόνι του, να ’χει τσάκιση 
ξυράφι, γυάλισε τα παλιά του λουστρίνια, και Σάββατο απόγε-
μα καβαλίκεψε το παπί του να κατέβει μέσ’ απ’ τον ελαιώνα 
στην εκκλησία του Αϊ-Γιάννη τ’ Αντζούση, όπου θα τελείτο το 
μυστήριο. 

Άφησε το παπί ανάμεσα στα 4x4 και τ’ άλλα αμάξια, και 
πήγε να περιμένει με τους άλλους καλεσμένους και με το γα-
μπρό, τον ερχομό της νύφης. Πράγματι, σύσσωμο το Φρύνι είχε 
κατέβει να τιμήσει το συντοπίτη τους ― άλλωστε, οι μισοί ήταν 
συγγενείς αναμεταξύ τους, κοντινοί ή πιο μακρινοί: δευτερο-
ξάδελφοι, τριτοξάδελφοι, μπατζανάκηδες, γαμπροί. Χαιρέτησε 
κι αυτός, και στάθηκε μες στο καλοντυμένο πλήθος, τριγυρι-
σμένος από φωνές κι από τ’ αρώματα των γυναικών και των 
φρεσκοξουρισμένων αντρών, νιώθοντας κάπως άβολα. Η νύφη 
αργούσε˙ ο Θανάσης μπάφιασε και πήγε να κάνει ένα τσιγάρο 
στην ακροθαλασσιά, κει ακριβώς που ’φτανε το κύμα, έγλειφε 
τον άμμο και τα βότσαλα, και το ρούφαγε ο άμμος. Κάπνισε 
βλέποντας τα κύματα να κυνηγιούνται, κι έπειτα κορναρίσμα-
τα ακούστηκαν. Πέταξε το τσιγάρο του και γύρισε στην εκκλη-
σία. Τα λουστρίνια του δε γυάλιζαν πια. Τα ’χε πιτσιλίσει το 
κύμα, και πάνω στο παλιό δέρμα είχε κολλήσει άμμος. Ο άνε-
μος είχ’ αρπάξει τις τούφες ψαρών μαλλιών που στεφάνωναν 
τη φαλάκρα του, και τις είχ’ ανακατώσει. Η μια μύτη, στον 
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αμυδρά γαριασμένο του γιακά, είχε γυρίσει όπως γυρνάει με την 
υγρασία η γωνία ενός χαρτιού, και το καλό του πανταλόνι είχε 
χάσει τη φρεσκοσιδερωμένη του όψη. 

Η νύφη, στην ουρά της νυφικής πομπής, έφτασε μ’ ένα 
αμάξι αντίκα, μια καλογυαλισμένη Μερσεντές SSK του ’30, που 
ποιος ξέρει πού την είχαν νοικιάσει και πόσο. Τα μάγουλα, το 
κούτελο, τα δόντια της, άστραφταν όλα σαν το μέταλλο του 
γαμήλιου αμαξιού. Κατέβηκε συγκινημένη και παραζαλισμένη, 
και προχώρησε σαν πάνω σε τεντωμένο σχοινί, σκαρφαλωμένη 
απάνω στα τακούνια της. 

Τι τον έπιασε το Θανάση ― καθώς οι μελλόνυμφοι έμπαι-
ναν στην εκκλησία, σηκώθηκε κι έφυγε απαρατήρητος, πήγε 
πάλι στην ακροθαλασσιά˙ έκανε τσιγάρο κι έπειτα έμεινε να 
κοιτάει τα κύματα, με τα χέρια χωμένα στις τσέπες, με τους 
ώμους λιγάκι κυρτωμένους.

Από τούτη τη διάθεσή του, που τον τράβαγε μέσα της σαν 
ρουφήχτρα, τον έβγαλε μια αναποδιά μετά το τέλος του γάμου, 
όταν οι νιόπαντροι ετοιμάζονταν να φύγουν μες στη Μερσεντές 
του ’30. Είχανε φέρει απρόσεχτα τ’ αμάξι κει που η άμμος ήταν 
αρκετά παχιά, μπροστά στο δρομάκι της εκκλησιάς, και τώρα 
οι ρόδες δεν έλεγαν να ξεκολλήσουν. Ο Θανάσης κι άλλοι τρεις 
ρίχτηκαν πρόθυμα να το βγάλουν, σπρώξανε γερά, και τ’ αμάξι 
ξεκόλλησε. 

Ο πρωτοξάδελφος τον ευχαρίστησε και του ’πε: «Θα σε δω 
στο τραπέζι, Θανάση».

Λογάριαζε να μην πάει, αλλά τώρα δεν είχε τρόπο να ξε-
γλιστρήσει. Περίμενε να φύγουν όλοι για να μην τον δουν να 
καβαλικεύει το παπί του, έκανε ένα τσιγάρο αφού έφυγε και το 
τελευταίο αμάξι, καβαλίκεψε το παπί κι έφυγε για το κέντρο 
όπου θα τους τραπέζωναν.

Κείνη η προηγούμενη διάθεση τον είχε κυριέψει ξανά˙ ήταν 
θαρρείς και κάτι πηχτό τον ρούφαγε και τον ρούφαγε. Τον 
πήγανε στην καρέκλα του στο κέντρο, ανάμεσα σ’ ανθρώπους 
που δεν ήξερε, κάτι μακρινούς συγγενείς της νύφης. Φέρνανε 
τα φαγιά και τα ’τρωγε, δεν άφησε μήτε μπουκιά αφάγωτη. 
Ολοένα γιόμιζε το ποτήρι του κρασί, τ’ άδειαζε, το ξαναγιό-
μιζε. Λάδια, απ’ το φαΐ, είχανε λεκιάσει το πουκάμισό του. 
Όταν έπιασαν το χορό, δε χόρεψε. Μοναχά έπινε και κάπνιζε. 
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Καβαλίκεψε έπειτα το παπί, αργά τη νύχτα, ν’ ανηφορίσει για 
το Φρύνι. Το πρωί τον βρήκαν νεκρό μες στο χαντάκι όπου ’χε 
τσακιστεί με το παπί. 

Η κηδεία του έγινε τη μεθεπομένη ― Δευτέρα. Δεν μπορείς 
να πεις ότι ’ταν συνεννοημένοι ―γειτόνοι, και μακρινοί και 
κοντινοί συγγενείς―, και σίγουρα ο καθένας είχε μια χωριστή 
δικιά του δικαιολογία, αλλά πάντως κανένας δεν πήγε. Ο πρω-
τοξάδελφος είχ’ ήδη αναχωρήσει για το μήνα του μέλιτος στη 
Σρι Λάνκα. Ούτ’ οι αδελφές πήγαν, χολωμένες όχι απλώς μέχρι 
το τέλος, αλλά και μετά. 

«Μωρέ, κανένας να μην έρθει στην κηδεία του; Άκλαυτος θα 
πάει ο φουκαράς;» απόρησε ο ιερέας, κι αυτός κι ο ψάλτης τον 
κήδεψαν στο έρημο νεκροταφείο.
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Φώτης Θαλασσ ι νό ς

Εκείνο

Σ’ αυτή την πολυπληθή πόλη, την πολύ μεγάλη σε έκταση, 
βασίλευε η τελεσφόρηση όλων των ανθρωπίνων προσπα-
θειών να δημιουργήσουν μια κοινωνία αναρχίας. Οι άν-

θρωποι πίστευαν ότι μόνο έτσι θα μπορούσαν να ζήσουν αλη-
θινά ελεύθεροι και αγαπημένοι μεταξύ τους. Για την αλληλοβο-
ήθεια σε συνθήκες αναρχίας είχε γράψει ο αρχαίος συγγραφέας 
Κροπότκιν. Έσφαλε σε όλα. Δεν μπορούσες να προβλέψεις ούτε 
καν τον τρόπο που ο κάθε ξεχωριστός νους αντιλαμβανόταν το 
σύμπαν. Τα σκοτεινά μυαλά μπορούσαν να γεννηθούν ακόμη 
και στα πιο όμορφα περιβάλλοντα. Αντίληψη, πρόσληψη, συ-
νείδηση. Δεν ίσχυε κανένας κανόνας, κανένας αφορισμός. Τίπο-
τα. Υπήρχε μόνο η ζωή και ο θάνατος. Στους δρόμους και τις 
λεωφόρους της πόλης εκτυλίσσονταν τα δράματα και οι χαρές 
αυτής της ζωής. Μπορεί ορισμένα κοινωνικά φαινόμενα παλιό-
τερων πολιτισμών της ανθρωπότητας να είχαν εκλείψει. Άλλα 
(κοινωνικά φαινόμενα) ακόμη πιο ισχυρά και αλλοπρόσαλλα 
έπαιρναν τη θέση όσων εξέλειπαν. Κάποιοι απ’ τους κατοίκους 
της πόλης πέθαιναν ηρεμισμένοι μέσα στην ασφυκτική ζωντά-
νια της και παράλληλα, αντίστοιχα και όμοια μέσα στη γενι-
κή γλυκιά αδράνεια της. Ο διάσημος περιηγητής Σελβάρεθ είχε 
γράψει για την πόλη, ότι ήταν ένα κινούν ακίνητο σε διαρκή 
οργασμό γέννησης και τελευτής. Ο θάνατος ήταν πιο εύκολος 
όταν ταυτιζόταν με τη λήθη. 

Η πόλη ονομαζόταν Φελίσα. Το πρόσωπό της θαρρείς και 
άλλαζε από γειτονιά σε γειτονιά ή ακόμη και από κτήριο σε 
κτήριο. Υπήρχαν υπερύψηλα ανθρώπινα κατασκευάσματα, γλυ-
πτά, γραφεία και ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί κανείς. Δίπλα 
σ’ αυτά τα μεγαθήρια, καλά κρυμμένες από το φως, ήτανε 
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οι σκοτεινιασμένες γειτονιές, ορμητήρια ανθρώπων-αγριμιών 
και ανθρώπων με αφεγγή δέρματα. Εκεί συναντούσες πολλές 
μονοκατοικίες. Οι ήχοι που έβγαιναν από κάποιες απ’ αυτές 
ήταν τρομακτικοί. Ο ουρανός της Φελίσα έβριθε από κάτι πρω-
τοφανέρωτα, εκείνης της εποχής, είδη πουλιών, διασταύρωση 
σπουργιτιού και περιστεριού. Εκατομμύρια απ’ αυτά τα υβρί-
δια όταν συνάζονταν σε ομάδες στον αέρα δημιουργούσαν στο 
έδαφος σκοτάδι (κατά τη διάρκεια της ημέρας). Το σύννεφο 
που σχημάτιζαν τα πουλιά ήταν συμπαγές σα βράχος. Κανείς 
δεν μπορούσε να λύσει το αίνιγμα του τρόπου που πετούσαν 
όταν ήταν πολλά μαζί. Η ιδιαιτερότητα των πουλιών ήταν 
ότι συνέχεια άφηναν πρωκτικές εκκρίσεις. Ένα μεγάλο πέρα-
σμα τους απ’ τους ορίζοντες της Φελίσα, ήταν σαν μια βροχή 
από ακαθαρσίες. Όλη η πόλη είχε στα τοιχώματα των κτηρίων 
της, στους δρόμους και τις κορυφές της, στις γέφυρες και τα 
μνημεία της λήθης της, τεράστια ανάγλυφα των πιο άσχημων 
αποχρώσεων, φτιαγμένων από την κάθετη σώρευση ετούτων 
των βρωμιών απ’ τα πτηνά. Στον επισκέπτη της πόλης δημι-
ουργούνταν η εντύπωση πως επρόκειτο για μια πόλη εξίσου 
φωτεινή και σκοτεινή, πως ήταν μια πόλη που σελάγιζε φως 
και ημίφως, ξέρναγε σκιές και έρεβος. Η Φελίσα είχε μέσα στους 
κατοικημένους της κόλπους ονειρικές και εφιαλτικές ουτοπίες. 
Όλες οι μεγάλες πόλεις του κόσμου έμοιαζαν μεταξύ τους. Η 
Μπελούγκα ήταν η πιο κοντινή πόλη στη Φελίσα. Τόποι που 
στο παρελθόν μόνο ονειροπαρμένοι τους είχαν φανταστεί, στην 
Φελίσα, είχαν αποκρυσταλλωθεί σε υπαρκτή αλήθεια. Σ’ αυτή 
την πόλη υπήρχε ένας δρόμος που ολόγυμνοι, καυλωμένοι και 
γυμνασμένοι άντρες διαφήμιζαν τις ψωλάρες τους. Τα καυλιά 
τους δεν ήταν κοινά πέη, περισσότερο έμοιαζαν με μικρούς, 
ασύλληπτου πάχους, πύθωνες. Οι άντρες στέκονταν εκεί και 
περίμεναν να δελεάσουν κάποιον πελάτη. Φιλήδονοι και με 
ηδονικούς σπασμούς σε όλο τους το σώμα και ιδιαίτερα στον 
πούτσο τους, συγχρωτίζονταν κυρίως με μεσήλικες και ηλικιω-
μένους ομοφυλόφιλους. Ήταν πολύ σπάνιο φαινόμενο η εμφά-
νιση μιας γυναίκας σ’ αυτό το δρόμο. Υπήρχαν και κάποιοι φυ-
ρόμυαλοι, αιωνόβιοι άντρες που παρέτειναν τη ζωή τους μέσα 
από την τρελή θέληση να προσκυνήσουν ένα γεροδεμένο καυλί. 
Στον ακριβώς παράλληλο δρόμο ήταν χτισμένο ένα περίλαμπρο 
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μοναστήρι. Έκθετο στα μάτια των περαστικών πρόσφερε ένα 
μέρος της ζωής των μοναχών του σε κοινή θέα. Ήταν άγνω-
στος ο Θεός στον οποίο αυτοί οι μοναχοί προσεύχονταν. Ήταν 
ντυμένοι με ολόλευκα άμφια και το πρόσωπο τους τό στόλιζε 
μια πολύ μακριά γενειάδα. Η χάρη με την οποία περπατούσαν 
είχε κάτι από την ανάερη κίνηση της νιφάδας. Όταν έψελναν, 
οι φωνές τους διαχέονταν και στις γειτονικές του μοναστη-
ριού περιοχές. Δεν ήταν οι κοινές φωνές των ιερέων των άλλων 
θρησκειών. Αυτές οι φωνές θεράπευαν κάθε μελαγχολικό και 
κάθε τσακισμένο απ’ τη ζωή κάτοικο της Φελίσα. Δεκτικοί στην 
επίδραση των φωνών αυτών ήταν όσοι είχαν στο ταβάνι τους 
κάποιο θεό και όχι ένα απλό βαμμένο τοίχο. 

Ο σαραντατριάχρονος Μενέλ ζούσε και δούλευε σ’ αυτή την 
πόλη. Η δουλειά του ήταν τετράωρη. Ο καπιταλισμός συνυπήρ-
χε με την ανταλλακτική οικονομία και το πλιάτσικο. Ο Μενέλ 
εργαζόταν σ’ ένα φημισμένο κατάστημα που διέθετε παιχνίδια 
για ενήλικες. Πάζλ, παιχνίδια σκέψης και ερωτικά παιχνίδια. Δο-
νητές, χειροπέδες, μαστίγια, πλαστικές κούκλες και τα συναφή. 
Αφεντικά στο μαγαζί ήταν δύο αδέρφια. Ο Μενέλ ντυνόταν με 
ρούχα προκλητικά για να μπορούν να αναδεικνύουν το ευδιέ-
γερτο της πούτσας του. Επειδή ήταν ποδηλάτης, τις περισσό-
τερες φορές δούλευε φορώντας εφαρμοστά κοντά παντελόνια. 
Οι μύες των αποτριχωμένων ποδιών του έκαναν τις γυναίκες 
και τους ομοφυλόφιλους άντρες να εστιάζουν το βλέμμα τους 
ανάμεσα στα πόδια του. Ανταμείβονταν όλοι για το θαυμασμό 
τους μ’ ένα τεράστιο φούσκωμα σε σχήμα όφεως στη θέση της 
ψωλάρας του Μενέλ. Ο Μενέλ δεν ήταν ένας κοινός θνητός. Το 
μέγεθος του πέους του ήταν βασιλικότερο των πεών των αντρών 
που συνάζονταν σ’ εκείνη τη λεωφόρο με τις αρσενικές πόρνες. 
Άνθρωπος με τέτοια γεννητικά όργανα γεννιόταν μια φορά κάθε 
πεντακόσια χρόνια. Το πρόσωπο αυτού του άντρα υποστήριζε 
και αναδείκνυε ακόμα περισσότερο τον επιδειξιμανή που ήταν. 
Ήταν απίστευτα δυσκολοβάσταχτο για κάποιον να βλέπει αυτό 
το συνδυασμό καυλιάρικης φάτσας, γυμνασμένου σώματος και 
υπερμεγέθους πέους χωρίς να ορμάει να γνωρίσει τον μεγάλο 
μπήχτη Μενέλ. Οι πάντες έλιωναν μπροστά του όπως ο υποσι-
τισμένος μπροστά στη δραματική θέα ενός ξένου γεύματος. 
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Έλσα Λιαροπούλου

Τα λογοτεχνικά περιοδικά 
της Μεταπολίτευσης

Τα λογοτεχνικά περιοδικά είναι ο τόπος της λογοτεχνίας 
εν τη γενέσει της. Είναι η φρέσκια ματιά στο λογοτεχνι-
κό παρόν. Απηχούν, και με τη σειρά τους διαμορφώνουν, 

τα αισθητικά κριτήρια και την λογοτεχνική παραγωγή της επο-
χής τους. Την παρουσιάζουν, χωρίς την παρέμβαση και το ξε-
καθάρισμα του χρόνου, μέσω του οποίου ξεχωρίζουν, βέβαια, 
εκείνοι που θα μείνουν, αποσιωπώνται όμως, οι πολλοί, αυτοί 
που συμβάλλουν στη διαμόρφωση του καλλιτεχνικού τοπίου 
της εποχής τους κι εκφράζουν την κοινωνική και πνευματική 
πραγματικότητα η οποία τροφοδοτεί, υποκινεί, εμπνέει κι εν-
δύει τις λογοτεχνικές τους ανησυχίες.

Η σχέση τους με το επίκαιρο, τη συγχρονία, είναι πολύτιμη. 
Είναι η ανάγκη ενός ατόμου, μιας ομάδας, μιας λογοτεχνικής 
γενιάς να δώσει το στίγμα της, να εκφράσει τη σχέση της συγκε-
κριμένης στιγμής με την τέχνη, τον πολιτισμό και την κοινω-
νία. Η έκδοση ενός λογοτεχνικού περιοδικού συνιστά πολιτική 
πράξη, ακόμη κι αν αυτό δεν είναι στις προθέσεις των εκδοτών 
του. Η έκφραση στο εποικοδόμημα, στην περίπτωσή μας, στην 
τέχνη, μιας χρονικής στιγμής, εκτός από αισθητικό ζητούμενο, 
προστίθεται στο πολύτιμο υλικό των έμμεσων πηγών για τη με-
λέτη και την προσέγγιση μιας εποχής. Γι’ αυτό τα λογοτεχνικά 
περιοδικά έχουν αξία αυτούσια, συνιστούν μια σφιχτή δομή η 
οποία περιλαμβάνει εκτός από το λογοτεχνικό, ή και κάθε εί-
δους, υλικό και τη γλώσσα, τη διάταξη, το μέγεθος και το είδος 
της γραμματοσειράς, το lay out, το σχήμα, το μέγεθος.

Το έντυπο, ακόμη κι όταν εκφράζει την επιθυμία και την 
πρακτική ενός μεμονωμένου ατόμου, ακόμη κι όταν ο δημιουρ-
γός του είχε ως στόχο, όταν του έδινε υπόσταση, την δημοσίευ-
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ση προσωπικών του κειμένων και προβληματισμών, όπως ο Γ. 
Ιωάννου με το Φυλλάδιο, 1978-1982, με την έκδοσή του συνδέ-
εται απολύτως κι αυτομάτως με τη συλλογική δράση κι αποκτά 
κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα.

Μάλιστα, το ενδιαφέρον είναι πως αυτή η συλλογική διά-
σταση δεν αφορά μόνο στο έντυπο και στον εκδότη αλλά και 
στον αναγνώστη, ο οποίος με την επιλογή του να αγοράσει ένα 
περιοδικό και να μην αρκεστεί στο διάβασμα ενός βιβλίου με 
ποίηση, πεζογραφία, λογοτεχνική κριτική ή δοκίμιο, εμπλέκεται 
στη συλλογική αντίληψη και πρόσληψη του πρωτογενούς λογο-
τεχνικού υλικού. Δένεται όχι μόνο με το κείμενο και τον συγ-
γραφέα, αλλά και με τον περίγυρο και τα κοινωνικά και πολι-
τικά δρώμενα. 

Προ πάντων, όταν βρίσκεται κάποια ομάδα πίσω από την 
έκδοση ενός λογοτεχνικού περιοδικού, τότε μιλάμε για χώρο αυ-
τοδιαχείρισης, όπου οι αξίες της συντροφικότητας, της αρμο-
νικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής συνύπαρξης, συμπράτ-
τουν με την ελευθερία και τον προσωπικό πειραματισμό, που 
είναι τόσο απαραίτητα για την καλλιτεχνική έκφραση και την 
πρωτότυπη δημιουργία.

Άλλωστε, πριν ακόμη εκδοθεί το περιοδικό, όταν βρίσκεται 
στο μυαλό, στη φαντασία και στον προβληματισμό του δημι-
ουργού του, προϋποθέτει τη συνομιλία με τη συλλογική συνεί-
δηση, κι όχι μόνο στο καλλιτεχνικό πεδίο. Αυτό δεν σημαίνει 
φυσικά σύμπλευση με τα κυρίαρχα αισθητικά κριτήρια και την 
τρέχουσα λογοτεχνική παραγωγή. Συνήθως στις προθέσεις των 
εκδοτών είναι η ρήξη με τα κατεστημένα πρότυπα και η επαφή 
του αναγνωστικού κοινού με νέες και φρέσκιες καλλιτεχνικές 
προτάσεις τόσο της εγχώριας όσο και της παγκόσμιας σκηνής.

Σας παραθέτω την άποψη του Ντίνου Σιώτη, ενός διαρκούς 
και αμετανόητου εκδότη και λάτρη του είδους, για το ρόλο των 
λογοτεχνικών περιοδικών: «Τι πιστεύω πως παρέχει ένα περιο-
δικό για την ποίηση στις μέρες μας; Βασικά το μοίρασμα, τη δι-
ανομή στο κοινό ποιημάτων και κειμένων για την ποίηση που 
μας γοητεύουν. Τα λογοτεχνικά περιοδικά είναι τα θερμοκήπια 
της λογοτεχνίας, μ’ αυτά παράγεται η ποιητική τέχνη και σ’ αυ-
τά προβάλλεται η πολλή ποίηση που υπάρχει στις ημέρες μας. 
Οι εκδότες τους ας είναι συνεχώς με ανεβασμένα τα μανίκια και 

Nesides 11 final3.indd   27Nesides 11 final3.indd   27 14/3/2014   8:14:12 πμ14/3/2014   8:14:12 πμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



28

ως τολμηροί σκαπανείς ας ανακαλύπτουν την ποίηση όπου κι 
αν βρίσκεται. Ας είναι το περιοδικό τους θερμοκοιτίδα για τον 
νέο ποιητή και ξενοδοχείο πέντε αστέρων για τον ώριμο».

Σήμερα μάλιστα, παρόλο που το ένα μετά το άλλο μακρόβια 
περιοδικά οδηγούνται σε κλείσιμο, παρόλο που οι εναπομείνα-
ντες εκδότες έχουν ν’ αντιμετωπίσουν μια αδιάφορη, κωφεύου-
σα κι αδρανή κοινωνία και συχνά απογοητεύονται από την πε-
νία της λογοτεχνικής παραγωγής, υπάρχει ένα μικρό κοινό που 
επιθυμεί να ξεφύγει από το χυλό της μαζοποίησης, να αισθά-
νεται ότι ανήκει κάπου, που περιμένει με λαχτάρα την εμφάνι-
ση του εντύπου στους πάγκους των βιβλιοπωλείων για να νιώ-
σει λιγότερο ευάλωτο κι εκτεθειμένο στην πενία και την αθλιό-
τητα του κοινωνικού και πνευματικού τοπίου.

Τα περιοδικά πρωτοεμφανίστηκαν στην Ευρώπη στα τέλη 
του 18ου αιώνα, με το Athenaum στη Γερμανία, το 1798, αλ-
λά είναι υπόθεση του 19ου αιώνα. Γρήγορα, ωστόσο, κέρδισαν 
έδαφος στην Αμερική όπου εκδόθηκαν και τα περισσότερα από 
τα πιο σημαντικά περιοδικά του δυτικού κόσμου. Αναφέρω το 
Poetry, που εκδίδεται στο Σικάγο από το 1912 έως και σήμε-
ρα και το Paris Review στη Νέα Υόρκη από το 1953 έως σή-
μερα κι αυτό.

Όσον αφορά στην Ελλάδα, τα περιοδικά εκείνα που έχουν 
επηρεάσει τα λογοτεχνικά, πολιτικά και πολιτιστικά δρώμενα 
της εποχής που εκδίδονταν, που έχουν ορίσει αισθητικές, καλ-
λιτεχνικές και λογοτεχνικές αξίες και προδιαγραφές και παράλ-
ληλα έχουν διασώσει και καταγράψει λεπτομερειακά την λογο-
τεχνία της εποχής τους, είναι η Εστία, Τα Παναθήναια, Ο Νου-
μάς, Ο Κύκλος, τα Νέα Γράμματα, οι Εποχές, τα Νεοελληνικά 
Γράμματα, η Επιθεώρηση Τέχνης, η Αγγλοελληνική Επιθεώρηση, 
το Πάλι και το Τραμ, για να αναφερθώ σ’ εκείνα που έχουν κά-
νει τον κύκλο τους προ πολλού και έχει ήδη αποτιμηθεί ο ρό-
λος και η συνεισφορά τους στην διαμόρφωση της σύγχρονης 
λογοτεχνικής σκηνής.

Εδώ θα μας απασχολήσουν τα λογοτεχνικά περιοδικά της 
μεταπολίτευσης που αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν συσχε-
τίσουμε την έκδοσή τους με τα πολιτικά και κοινωνικά δρώμε-
να της συγκεκριμένης περιόδου, με την ελπίδα και τις αναμο-
νές για ανανέωση του καλλιτεχνικού και πολιτιστικού τοπίου 
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που δημιούργησαν, με την ανάγκη για αποκοπή από την τραυ-
ματική, ματαιωτική και ματαιωμένη περίοδο του εμφυλίου και 
των δύο δεκαετιών μετά από αυτόν. 

Τα περιοδικά που εκδόθηκαν μετά τη μεταπολίτευση συνδέ-
ονται αναγκαστικά με την γενιά του ’70 που κάνει μια δυνα-
τή είσοδο στην καλλιτεχνική σκηνή την περίοδο αυτή. Το κύριο 
χαρακτηριστικό στην ποίηση, αλλά και γενικότερα στην τέχνη 
σε Ευρώπη και Αμερική την δεκαετία του ’60, είναι η προσπά-
θεια εξάλειψης των ορίων μεταξύ και ζωής και τέχνης και η γε-
νιά του ’70, που προσπαθεί να ξεφύγει από τα ασφυκτικό και 
ενοχοποιητικό πλαίσιο που έχει διαμορφώσει το ανελεύθερο κα-
θεστώς της δικτατορίας, στρέφεται προς την έκδοση των περιο-
δικών θεωρώντας πως είναι ο πλέον ιδανικός τόπος για να συ-
ναντηθεί η ζωή με την τέχνη και να εκφραστούν οι κοινωνικοί 
προβληματισμοί μαζί με τις καλλιτεχνικές αναζητήσεις.

Είναι εντυπωσιακό ότι τόσο δυναμική συσπείρωση νέων αν-
θρώπων με κέντρο την ποιητική δημιουργία δεν έχει ξαναγί-
νει στη νεοελληνική πνευματική ζωή, πόσο μάλλον που η γε-
νιά αυτή διαδέχεται την γενιά του ’60 η οποία είχε επιλέξει τη 
σιωπή και την συνειδητή αποχή από εκδηλώσεις μαζικές, ανθο-
λογήσεις και περιοδικές εκδόσεις.

Ένδειξη της γενικότερης ευφορίας και βεβαιότητας ότι κάτι 
νέο είχε να πει και να φέρει αυτή η ποιητική γενιά, είναι και η 
δημιουργία πολλών λογοτεχνικών περιοδικών, άλλων βραχύβι-
ων και άλλων μακροβιότερων που εξέδωσαν ομάδες ή μεμονω-
μένοι εκπρόσωποι της γενιάς του ’70.

Στην αρχή η συγκεκριμένη ομάδα εκφράζεται με βραχύβια 
περιοδικά, χωρίς σαφή αισθητική, καλλιτεχνική άποψη και χω-
ρίς κάποιο θεωρητικό προσανατολισμό. Έτσι εκδίδονται, η Δι-
απίστωση, τα Πρόσωπα, η Παρουσία και κάποια άλλα που εκ-
φράζουν την τάση της εποχής. Αργότερα, και σε διαφορετικές 
χρονικές στιγμές, εκδίδονται περιοδικά των οποίων οι εκδότες 
είναι ποιητές της γενιάς του ’70 και τα οποία, με διαφορετικό 
τρόπο το καθένα, εκφράζουν ατομικές ή και συλλογικές καλλι-
τεχνικές τάσεις και θεωρητικούς προβληματισμούς. Πάντως σε 
όλα τα περιοδικά φιλοξενείται αδημοσίευτη ποίηση, συχνά από 
άγνωστους καλλιτέχνες. Αυτή είναι πρωτίστως η προσφορά αυ-
τών των περιοδικών, μπορώ να πω ότι συνιστούν μια άμεση 
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πηγή για τις ποιητικές ανησυχίες της εποχής, και δεν έχει σημα-
σία αν πολλές φορές αυτές δεν είναι επιτυχείς. Δεν είναι τυχαίο 
ότι κυρίως οι ποιητές επιχειρούν να κάνουν περιοδικά. Ίσως το 
είδος της τέχνης, η μικρή δηλαδή φόρμα, υπηρετείται καλύτερα 
σε μια oλιγοσέλιδη, περιοδική έκδοση. Βαθύτερα ωστόσο, υπο-
κρύπτεται η αίσθηση των ποιητών ότι στις σύγχρονες κοινωνίες 
δεν υπάρχει χώρος για την ποίηση και έχουν οι ίδιοι την υπο-
χρέωση να διαμορφώσουν το τοπίο που απαιτείται για να την 
επιβάλλουν.

Άλλοτε με έναν υπεύθυνο, κι άλλοτε ως συντακτική ομάδα 
με κοινό τους την αγάπη για τη λογοτεχνία, ανάλογες αισθητι-
κές αντιλήψεις και άποψη για το ρόλο των περιοδικών, συνερ-
γάζονται συνεισφέροντας με πρωτότυπο, κριτικό, δοκιμιακό, 
μεταφραστικό ή εικαστικό έργο. Αυτή η γενιά, η γενιά του ’70, 
σε αντίθεση με την προηγούμενη, τη γενιά του ’60, ήρθε για να 
μείνει και να κάνει αισθητή την παρουσία της. Λογοτεχνικές 
συντροφιές, περιοδικά, παρέες, μια καλλιτεχνική ευφορία έδω-
σε τη θέση της στη διακριτικότητα και τη συνειδητή απουσία 
της προηγούμενης γενιάς.

Δεν είναι τυχαίο που νέα παιδιά, 20 έως 25 χρόνων τολμούν 
στην κυριολεξία να κάνουν ανθολογίες για μια γενιά που δεν 
έχει κάνει καλά-καλά αισθητή την παρουσία της. Έτσι η Έλε-
να Στριγγάρη κι ο Τάκης Σπηλιάκος εκδίδουν την Ποιητική Αν-
θολογία Νέων το 1968. Ο Μάκης Αποστολάτος την ανθολογία 
νέων λογοτεχνών με τον τίτλο Παρουσίες το 1970. Το 1970 εκ-
δίδεται επίσης ο τόμος 6 ποιητές, όπου ανθολογούνται οι ποι-
ητές Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ, Τάσος Δενέγρης, Δημήτρης Πο-
ταμίτης, Λεφτέρης Πούλιος και Βασίλης Στεριάδης. Ο Στέφα-
νος Μπεκατώρος και ο Αλέκος Φλωράκης εκδίδουν ανθολογία 
με τον τίτλο, Η νέα γενιά, ποιητική ανθολογία 65-70. Ο Ιατρό-
πουλος την Ποιητική αντιανθολογία το 1971. Είναι όλοι πολ-
λοί νέοι, και από τους ποιητές που ανθολογούν ελάχιστοι είναι 
σήμερα γνωστοί. Δεν παύει ωστόσο η πρωτοβουλία και η τόλμη 
τους να δείχνει την αίσθηση της γενιάς αυτής ότι ήρθε για να 
σαρώσει τα πάντα και να καταλάβει τη θέση που θεωρεί ότι της 
ανήκει. Κυκλοφόρησαν επίσης δύο ογκώδεις τόμοι, δύο συλ-
λογικές εκδόσεις με τον τίτλο Κατάθεση 73 και Κατάθεση 74 
στους οποίους συμμετείχαν πολλοί ποιητές της γενιάς του ’70. 

Nesides 11 final3.indd   30Nesides 11 final3.indd   30 14/3/2014   8:14:12 πμ14/3/2014   8:14:12 πμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



31

Νησίδες 11 | Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η

Οι ανθολογίες και οι συλλογικές εκδόσεις προετοιμάζουν 
προφανώς το έδαφος για την έκδοση λογοτεχνικών περιοδικών, 
καθώς ευνοούν την ομαδική δράση και το συνεργατικό πνεύ-
μα και δίνουν το στίγμα για τον τρόπο που αυτά συγκροτού-
νται, για τους ιδεολογικούς κι αισθητικούς στόχους και προτά-
σεις που υπαγορεύουν κι επιταχύνουν την έκδοσή τους. 

Ανιχνεύεται μια τάση απομάκρυνσης από τις προηγούμενες 
καλλιτεχνικές δραστηριότητες, καθώς η παρουσία παλαιότερων 
ποιητών και πεζογράφων είναι υποτυπώδης τόσο στις καλλιτε-
χνικές δραστηριότητες, όσο και στα περιοδικά που εκδίδει η γε-
νιά του ’70. Η ευφορία της ανάδυσης νέων αξιών, που έχουν 
να κάνουν κυρίως με την ποιητική επένδυση στο σώμα και την 
αισθαντικότητα, επιτρέπει στη γενιά αυτή να απενοχοποιηθεί 
και να επιδιώξει την απομάκρυνσή της από οτιδήποτε θυμίζει 
ήττα και περιθώριο για τα οποία έχουν, με την συνηγορία και 
την έπαρση της νεότητας, αποστροφή. Προσπαθούν να έχουν 
κατεύθυνση ανανεωτική, να συμπλεύσουν με τα καλλιτεχνικά 
ρεύματα της Ευρώπης και της Αμερικής και να εμφανίσουν το 
νέο πρόσωπο της τέχνης, κυρίως της ποίησης, στην Ελλάδα, το 
οποίο επιθυμούν να είναι αποστασιοποιημένο από το βεβαρυμ-
μένο, εξαιτίας του διχαστικού πολιτικού κλίματος, παρελθόν. 

Διαμορφώνεται, επομένως, ένα κλίμα που μας υποχρεώνει, 
πριν εξετάσουμε τα μεταπολιτευτικά περιοδικά, να αναφερθού-
με και σε κάποια που εκδόθηκαν λίγο πριν την πτώση της δι-
κτατορίας, καθώς εμπεριέχουν τα χαρακτηριστικά που θα ωρι-
μάσουν και θα αναδειχθούν σε εκείνα που θα ακολουθήσουν: 
ανανεωτικές προθέσεις, νέες αισθητικές προτάσεις, σύμπλευση 
με τα καλλιτεχνικά ρεύματα της Ευρώπης και της Αμερικής, 
διάθεση για ποιοτικές επιλογές, στήριξη των νέων δημιουργών, 
ιδίως των ποιητών, επιθυμία απομάκρυνσης από το ενοχικό, 
ματαιωτικό παρελθόν, επιθυμία για ελεύθερη έκφραση, αμφι-
σβήτηση των νορμών ζωής και πολιτισμού.

Θα ξεκινήσουμε λοιπόν, με το Λωτό (1968-1971) που εξέδω-
σε ο Κ. Τριανταφύλλου από το 1968-1971. Το σχετικά βραχύ-
βιο αυτό περιοδικό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί είναι τολμη-
ρό, με πολιτική άποψη, ανοιχτό στους νέους δημιουργούς και 
στην ξένη λογοτεχνία, καθώς οργάνωσε την πρώτη εβδομάδα 
ξένης ποίησης στην Ελλάδα και προσπάθησε να εμφανίσει τα 
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σύγχρονα ρεύματα σκέψης. Γύρω από το περιοδικό συσπειρώ-
θηκαν πολλοί νέοι που εύρισκαν έτσι τον τρόπο να εκφράσουν 
την αντίδρασή τους στο δικτατορικό καθεστώς. «Δεν μπορού-
με να δεχτούμε, τώρα που εμείς θέλουμε να ζήσουμε, την υπο-
ταγή στη σιωπή, σ’ αυτό που επιβάλλει η εποχή μας». Η φράση 
από ένα τεύχος του περιοδικού, ανήκει στον εκδότη του περιο-
δικού, εικαστικό και ποιητή Κωστή Τριανταφύλλου, της γενιάς 
του αθηναϊκού Underground, και δείχνει με σαφήνεια το κλί-
μα της εποχής. Ο ίδιος, μαζί με τον Ανδρέα Παγουλάτο ήταν οι 
εκδότες του περιοδικού Πράξη που κυκλοφόρησε σε ένα μόνο 
τεύχος γιατί απαγορεύτηκε η κυκλοφορία του από τη χούντα. 

Το 1969, η Έλενα Στριγγάρη εξέδωσε το περιοδικό ΚΙΒΩ-
ΤΟΣ ΤΕΧΝΗΣ. Ένα περιοδικό με στόχο να δώσει την ευκαιρία 
σε νέους δημιουργούς που γράφουν «προβληματισμένα, μο-
ντέρνα, έξω από τα συνηθισμένα σχήματα», να παρουσιάσουν 
τη δουλειά τους.

Το 1971 στη Θεσσαλονίκη ο Δ. Καλοκύρης, ο Μίμης Σου-
λιώτης, ο Αλέξης Τραϊανός, η Αλεξάνδρα Δεληγιώργη, η Έλ-
λη Σκοπετέα, ο Πάνος Θεοδωρίδης, η Μαρώ Καρδάκου, ο Βα-
σίλη Ηλιόπουλος, ο Κωστής Ανδρουλιδάκης, Μανόλης Ξεξά-
κης και ο Γιώργος Χουλιάρας, φοιτητές, δημιούργησαν το λο-
γοτεχνικό και καλλιτεχνικό περιοδικό Τραμ (1971-1978) και 
τις ομώνυμες εκδόσεις. Το Τραμ ήταν το έναυσμα για να κά-
νει αισθητή την παρουσία της η γενιά του ’70 που βρισκόταν 
τότε στα σπάργανα. Ήταν ένα περιοδικό πρωτοπόρο και τολ-
μηρό που φιλοδοξούσε να είναι μια φρέσκια και ανατρεπτι-
κή πρόταση που θα λειτουργούσε ως χώρος αισθητικής και πο-
λιτικής αμφισβήτησης. Όπως ήταν επόμενο βρέθηκε υπόδικο 
τον Μάιο 1972 για προσβολή της δημοσίας αιδούς λόγω δημο-
σίευσης άσεμνων κειμένων και η ποινή ήταν πεντάμηνη φυ-
λάκιση για την εκδότρια Μαρία Καρδάκου και τον υπεύθυνο 
έκδοσης Δ. Καλοκύρη, καθώς και χρηματικό πρόστιμο και κα-
τάσχεση του εντύπου.

Ο αντίκτυπος που δημιούργησε η περιπέτεια του περιοδι-
κού στον πνευματικό και πολιτικό χώρο ήταν σημαντικός κυρί-
ως για την παρακίνηση και την δραστηριοποίηση νέων λογοτε-
χνών οι οποίοι συνειδητοποίησαν την αναγκαιότητα της συλλο-
γικής καλλιτεχνικής δράσης και την ανάγκη εξωστρέφειας της 
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δημιουργίας. Ο Λ. Χρηστάκης ο οποίος εκδίδει από το 1972 το 
ιδιαίτερο και φρέσκο περιοδικό Κούρος με τον υπότιτλο, έκδο-
ση τέχνης, γράφει σχετικά: «Τελείως από «συναδερφικό» καθή-
κον αναδημοσιεύουμε τις λεπτομέρειες της δίκης και της κατα-
δίκης του περιοδικού “ΤΡΑΜ” που αποτελούσε τη μοναδική ελ-
πίδα νεανικού περιοδικού φιλολογίας που προέρχονταν από νέ-
ους, φτιαγμένο με το κέφι τους και με πολύ γούστο.» 

Το Τραμ είναι εκείνο που συνδέεται περισσότερο με τα περιο-
δικά που θα εκδοθούν μετά την πτώση της χούντας. Φέρνει, τό-
σο στο αισθητικό όσο και στο λογοτεχνικό τοπίο, την ανανέωση 
που βρίσκεται, αν μη τι άλλο, στις προθέσεις όλων των εκδοτι-
κών προσπαθειών που θα ακολουθήσουν και δεν θα είναι και 
λίγες, καθώς εκδίδονται το ένα μετά το άλλο περιοδικά, κυρίως 
από νέους ποιητές που, συμμεριζόμενοι την χαρά και την ελπί-
δα που φέρνει η νέα εποχή, επιθυμούν να δώσουν το καλλιτε-
χνικό τους στίγμα και να κάνουν αισθητή την παρουσία τους.

Την ίδια εποχή που ξεκίνησε το Τραμ (1971) ξεκινάει και η 
πορεία του Ντίνου Σιώτη, του οποίου η σχέση με τα περιοδικά 
όπως έχουμε αναφέρει πιο πάνω, καθώς και η ανάγκη του να 
καταδείξει πόσο σημαντική είναι η συνομιλία και η συνύπαρξη 
ελληνόφωνης και ξενόγλωσσης λογοτεχνίας, είναι εξακολουθη-
τική κι επίμονη. Εκφράζει κατά κάποιον τρόπο την ανάγκη και 
τη λαχτάρα των νέων λογοτεχνών της εποχής να επικοινωνή-
σουν και να πειραματιστούν με άλλα αισθητικά ρεύματα και να 
ξεφύγουν από το περιορισμένο κι ασφυκτικό ελληνικό πλαίσιο.

Ξεκίνησε το πρώτο του περιοδικό The Wire (Το καλώδιο, 
1971-1974), φοιτητής στο Σαν Φρανσίσκο. Κράτησε μέχρι την 
πτώση της χούντας το 1974 κι ήταν κυρίως πολιτικό περιοδι-
κό και δευτερευόντως λογοτεχνικό. Στόχος του ήταν να δεί-
ξει στο κοινό του της Αμερικής ότι «η πολιτική βία είχε φιμώ-
σει την ελεύθερη έκφραση στην Ελλάδα, άρα και την λογοτε-
χνία». Όταν έπεσε η χούντα έξέδωσε το Coff ee House με υπό-
τιτλο “Contemporary Greek Arts and Letters” (San Francisco 
1975-1982) όπου δημοσίευε ελληνική λογοτεχνία στα αγγλικά 
και λογοτεχνία ξένων που είχαν σχέση με την Ελλάδα. Ακολού-
θησαν Το βαπόρι της Ποίησης (San Francisco 1978-1979) το 
Pejection (με τον Ν. Βαλαωρίτη (San Francisco 1980-1981), το 
Aegean Review (New York 1986-1990).
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Αργότερα στην Αθήνα, πια, ο Ντίνος Σιώτης δημιουργεί τα 
Ρεύματα που εκδίδονται από το 1991 έως το 1997. Όπως δη-
λώνει ο ίδιος το περιοδικό «δεν ήταν μόνο λογοτεχνία, είχε και 
ταξιδιογραφήματα, είχε θέατρο, είχε μουσική, είχε διάφορα θέ-
ματα. Είχε εικόνες είχε εικονογράφηση, κάτι που δεν το κάνου-
νε άλλα λογοτεχνικά περιοδικά εδώ. Τουλάχιστον τότε δεν το 
κάνανε». 

Έπειτα ο Ν. Σιώτης εκδίδει το περιοδικό (δε)κατa (2005) και 
το Poetix (2009), εμμένοντας στην αναγκαιότητα ύπαρξης αυ-
τού του τόσο επικοινωνιακού μέσου, όπως είναι το περιοδικό.

Ο Δημήτρης Καλοκύρης είναι επίσης ένας διανοούμενος που 
εμμένει στην έκδοση λογοτεχνικών περιοδικών κατ’ εξακολού-
θηση. Από το 1982 έως το 1987 εξέδιδε το λογοτεχνικό και καλ-
λιτεχνικό περιοδικό Χάρτης, ενώ παράλληλα διετέλεσε διευθυ-
ντής σύνταξης και καλλιτεχνικός διευθυντής του μηνιαίου πο-
λιτιστικού περιοδικού Το Τέταρτο (1985-1987).

Το Χνάρι που εξέδιδε ο Ανδρέας Παγουλάτος από το 1973 
έως το 1978, και ξανά το 1985, είναι ενδιαφέρον περιοδικό που 
απηχούσε τις τάσεις και τα ρεύματα της γαλλικής λογοτεχνίας. 
Στα πρώτα τεύχη του βρίσκουμε κείμενα του Σαρτρ, του Αλ-
τουσέρ, του Μπατάιγ.

Από το 1974-1976 κυκλοφορεί σε 10 τεύχη η ΝΕΑ ΠΟΙΗΣΗ. 
Εκδότης ο νέος ποιητής Αντώνης Φωστιέρης. Στο πρώτο τεύχος 
του περιοδικού, τον Νοέμβριο του 1974, δίνεται το στίγμα και 
οι προθέσεις του: «δεν είναι όργανο μιας λογοτεχνικής «σχολής» 
ή ομάδας, ούτε ενός, από πριν, κλειστού κύκλου ανθρώπων. 
Είναι μια αρτηρία, ζεστή και ζωηρή, μες στον καθένα μας». Ο 
Αντώνης Φωστιέρης πάλι, μαζί με τον Θανάση Νιάρχο, ξεκινά, 
τον Ιανουάριο του 1981 την έκδοση ενός από τα πλέον μακρό-
βια περιοδικά της Λέξης, που εκδιδόταν μέχρι πριν δύο χρόνια. 

Τον κυρίαρχο τόνο στο περιοδικό δίνουν τα αφιερώματα, τα 
οποία παρά την αναμφισβήτητη χρησιμότητά τους, δείχνουν 
και μια αδυναμία και αμηχανία στην συγκέντρωση αξιοπρε-
πούς πρωτογενούς υλικού, καθώς και μια προσχώρηση στον 
ακαδημαϊσμό, κάτι που δεν είναι εξ ορισμού αρνητικό, απέχει 
ωστόσο πολύ από τις αρχικές φιλοδοξίες των εμπλεκόμενων με 
τα περιοδικά που επεδίωκαν το φρέσκο, το καινούργιο, το αι-
σθητικά ρηξικέλευθο. 
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Το 1975 κυκλοφορεί το περιοδικό Σήμα με συντάκτες δυο 
ποιητές της γενιάς του ’70, οι οποίοι πειραματίζονται φιλόδοξα 
στην ποιητική φόρμα κι επιθυμούν να μεταφέρουν την ανα-
τρεπτική τους τάση και στο περιοδικό: το Μιχαήλ Μήτρα και 
τη Νατάσα Χατζιδάκι. 

Ο Κώστας Μαυρουδής από το 1978 εκδίδει και διευθύνει 
το λογοτεχνικό περιοδικό Δέντρο, μαζί με τους Γιάννη Πατίλη 
και Μιχάλη Γκανά έως το τρίτο τεύχος. Στο εισαγωγικό κείμενο 
του τχ. 1 (3/1978,) δίνεται το στίγμα του περιοδικού «δεν θέλει 
να είναι τέλειο, δε θέλει να είναι αδιάφορο, δε θέλει να μη χά-
σει. Από τη φανταχτερή ομοιομορφία, προτιμά την παλίντρο-
πον αρμονία /…/. Στόχος του είναι να καταδείξει την πνευματι-
κότητα σαν στοιχείο όχι μόνο της «αναγνωρισμένης» ελίτ μιας 
εποχής ή μιας χώρας αλλά σαν ένα βαθύ αναφαίρετο, ενοποιό, 
αναπαλλοτρίωτο και υπεριστορικό συστατικό της ίδιας της αν-
θρώπινης φύσης.»

Το βραχύβιο περιοδικό, 1978-1979, λογοτεχνίας και κριτικής 
Σχεδία αποτελεί νεανικό εγχείρημα μιας ομάδας δημιουργών, 
με βασικούς συντελεστές τους Αλέξη Ζήρα, Στέφανο Μπεκατώ-
ρο, Κώστα Παπαγεωργίου κ.ά., η οποία αποσκοπούσε στην ψη-
λάφηση της ταυτότητας της εποχής και της γενιάς στην οποία 
ανήκε. Βασική επιδίωξη της Σχεδίας, η οποία απέφευγε τη σο-
βαροφάνεια (αν κρίνει τουλάχιστον κανείς από το παιγνιώδες 
ύφος κάποιων δημοσιευόμενων) όπως αναφέρεται στο πρώτο 
τεύχος, ήταν «η περίσκεπτη παρουσίαση, ανίχνευση και εξήγη-
ση έργων εκπροσωπευτικών των αξιολογότερων τάσεων της νεό-
τερης λογοτεχνίας, που με σημείο έναρξής της τα μέσα της προ-
ηγούμενης δεκαετίας διαμορφώνεται μέχρι σήμερα στην Ελλά-
δα» (τχ. 1, σελ. 59).

Το Φεβρουάριο του 1981 ξεκινάει το περιοδικό Οδός Πανός 
με εκδότη και διευθυντή τον ποιητή Γιώργο Χρονά. Στο πρώ-
το τεύχος ο εκδότης θα δώσει με ποιητικό τρόπο τους στόχους 
του: «Αυτό το περιοδικό-βιβλίο, που τώρα και στο εξής Οδός 
Πανός θα λέγεται, θα περιέχει ό,τι ακριβό και πολύτιμο μέσα σε 
λάσπες και υγρασία, σκόνη και ψευδοοροφές, η οδός Πανός πε-
ριείχε και περισυνέλεξε. Θα είναι όπως το δάκρυ πάνω σε τζά-
μια καφενείων το χειμώνα, όπου τα χνώτα περαστικών ανδρών 
φτιάχνουν λέξεις ή υγρασία».
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Το περιοδικό Γράμματα και Τέχνες, εκδίδεται από τον Κώστα 
Παπαγεωργίου από το 1982-1999. Δημοσιεύει πρωτότυπη και 
μεταφρασμένη λογοτεχνία, κυρίως όμως λογοτεχνική κριτική, 
βιβλιοκρισίες, ενημερωτικά και θεωρητικά κείμενα για τη λογο-
τεχνία και τις τέχνες, μελέτες, συνεντεύξεις, έρευνες και άρθρα 
για θέματα κοινωνικού προβληματισμού, σχόλια κτλ. Σύμφω-
να με το προγραμματικό σημείωμα του πρώτου τεύχους, το πε-
ριοδικό επιδιώκει μια «πρισματική προσέγγιση της πολιτιστικής 
ζωής και πρακτικής» και δεν απευθύνεται σε μια «εξειδικευμέ-
νη συντεχνία». Στο ίδιο προγραμματικό σημείωμα το περιοδικό 
δηλώνει το ενδιαφέρον του για τις «μαρξιστικές αναζητήσεις» 
στον χώρο της θεωρίας της λογοτεχνίας και των τεχνών γενικό-
τερα, υπογραμμίζει όμως ότι υποστηρίζει την «ανταλλαγή από-
ψεων» και την «ισότιμη αναμέτρηση όλων των ιδεολογικών, φι-
λοσοφικών και αισθητικών τάσεων» χωρίς «μεροληπτικές δια-
κρίσεις» ή «κομματικά κριτήρια». 

Ένας άλλος επίμονος εραστής των λογοτεχνικών περιοδι-
κών είναι ο Γιάννης Πατίλης. Στην εκδοτική περιπέτεια μπήκε, 
όπως είδαμε με το Δένδρο, και συνέχισε με το έντυπο και κασέ-
τα Νήσος μουσική και ποίηση που κυκλοφόρησε τέσσερα τεύχη 
από το  1983-1985. Συνιδρυτές και συνεκδότες τους ήταν ο Κώ-
στας Σοφιανός, ο Χάρης Βρόντος και ο Γιάννης Ζουγανέλης με 
τους οποίους εξέδωσε και την Κριτική και Κείμενα, τριμηνιαίο 
περιοδικό κριτικής, πρωτότυπης και ανθολογικής ύλης, σε τρία 
τεύχη (1984 -1985). Στις προθέσεις της έκδοσης ήταν η άσκη-
ση κριτικής και αυτό δηλώνεται στο εισαγωγικό σημείωμα του 
πρώτου τεύχους: «Κριτική θα ασκεί και το έντυπο που κρατάς 
―φίλε αναγνώστη― όσο το γράφουμε με ε ι λ ι κ ρ ί ν ε ι α  και 
με ε ι λ ι κ ρ ί ν ε ι α  το διαβάζεις».

Το Δεκέμβριο του 1986 ο Γιάννης Πατίλης κυκλοφόρησε το 
Πλανόδιον. Θα σας μεταφέρω αυτούσια τα λόγια του εκδότη 
του όπως τα αντλώ από το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο του που 
εκδόθηκε πρόσφατα και αναφέρεται στο μικρό τύπο: «το Πλα-
νόδιον εμφανίστηκε στα ελληνικά γράμματα τον Δεκέμβριο του 
1986, αποτελεί δε ένα κομμάτι, το σημαντικότερο, από την 
προσωπική ιστορία της ενασχόλησης του εκδότη του με τα λο-
γοτεχνικά περιοδικά. Πίσω από την έκδοση βεβαιώνω ως πρό-
θεση την μεγάλη αγάπη για την συγκεκριμένη μορφή πολιτι-
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σμού που ονομάζεται «λογοτεχνικό περιοδικό», μια μορφή με 
ιστορία εντυπωσιακά πρόσφατη μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της 
ιστορίας των Γραμμάτων. Θα πρέπει ακόμη να διευκρινίσω πως 
η αγάπη αυτή συνυπήρχε πάντα στη συνείδησή μου μ’ έναν 
χαρακτήρα εκφραστικό και, εν τέλει, καλλιτεχνικό. Η σύνθεση 
ενός τεύχους μου παρουσιαζόταν πάντα ως καλλιτεχνική μορ-
φή, όπου, ―καθώς σε κάθε καλλιτέχνημα― το προβάδισμα έχει 
ο υποκειμενικός χαρακτήρας. Με αυτό τον υποκειμενικό καλ-
λιτεχνικό χαρακτήρα, όπου φυσικά υφίσταται, καλούνται να 
ταυτιστούν ή να εκφραστούν άλλα επίσης υποκείμενα- οι συ-
νεργάτες ή οι αναγνώστες του περιοδικού.»

Πέρα από τις συνεργασίες ποίησης και πεζογραφίας, τις με-
ταφράσεις κειμένων που έχουν αφήσει το στίγμα τους στον πο-
λιτισμό, τα δοκιμιακά κείμενα, διαχρονικής αξίας, τις βιβλιο-
κρισίες, τα σχόλια, ενδιαφέρον έχει να παρακολουθήσουμε τον, 
επί 26 χρόνια, στόχο του εκδότη που είναι η δημιουργία ενός 
τόπου συσπείρωσης όσων επιθυμούν να παραμείνουν κριτικά 
έξω από την αγορά της τέχνης. Όσων αντιστέκονται στην πολι-
τική πολιτισμού και στην επιθυμία για εφήμερη καταξίωση που 
ισοπεδώνει κάθε επιθυμία για ειλικρινή και προσωπική καλλι-
τεχνική έκφραση. Με την έννοια αυτή το Πλανόδιον έχει πολι-
τικό και παρεμβατικό χαρακτήρα «ως εκ των υλικών και σημα-
σιών που διαχειρίζεται», όπως έχει δηλώσει ο ίδιος ο εκδότης σε 
κάποιο κείμενό του.

Ο τελευταίος ίσως ποιητής της γενιάς του ’70 που συμμετέ-
χει σε έκδοση λογοτεχνικού περιοδικού είναι ο Γιώργος Θεοχά-
ρης με το Εμβόλιμον, το 1988 στα Άσπρα Σπίτια της Βοιωτίας. 
Στις προθέσεις του καλού περιοδικού είναι να προβάλει στην 
ελληνική περιφέρεια την γνήσια και αληθινή τέχνη.

Ανάμεσα στα περιοδικά που έδωσαν το στίγμα τους μεταπο-
λιτευτικά περιλαμβάνεται και Ο Εκηβόλος που εκδίδεται από 
τον Βασίλη Διοσκουρίδη από το 1978 έως το 1997. Ο υπότιτλός 
του: Περιοδικό λογοτεχνίας, θεωρίας λογοτεχνίας και κριτικής, 
υπηρετείται με συνέπεια καθώς δημοσιεύει κυρίως θεωρητικά 
κείμενα και κριτικές και δευτερευόντως πρωτότυπη λογοτεχνία.

Αναφορά επίσης πρέπει να γίνει στο λογοτεχνικό και καλλι-
τεχνικό περιοδικό Πόρφυρας που εκδίδεται στην Κέρκυρα, από 
τον Σωτήρη Τριβυζά, με αρκετή συνέπεια στους χρόνους έκδο-
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σής του από τον Ιούλιο του 1980. Όπως σημείωναν οι επιμε-
λητές του, στα πρώτα τεύχη του περιοδικού, ο Πόρφυρας απο-
τελεί μια «τίμια σκιά σ’ αυτή την αγαπημένη πολιτεία», καθώς 
δημιουργήθηκε με την πρόθεση να αποτελέσει «έκφραση της 
σημερινής πνευματικής συγκομιδής» και «της πνευματικής συ-
νέχειας σ’ αυτή την πολιτεία». Το περιοδικό, σύμφωνα με το 
σημείωμα του πρώτου τεύχους, «ξεκινά από την ανάγκη να εκ-
φραστούν από κοινό βήμα τα ρίγη των Κερκυραίων συγγραφέ-
ων και καλλιτεχνών, αναζητώντας, παράλληλα, τις φωνές και 
τα επιτεύγματα του ευρύτερου χώρου. 

Το Εντευκτήριο είναι λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό περιο-
δικό που εκδίδεται στη Θεσσαλονίκη ανελλιπώς από τον Οκτώ-
βριο του 1987, κι έχει επιδράσει σημαντικά στα πνευματικά 
πράγματα του τόπου. Ο εκδότης, του Γ. Κορδομενίδης, στο ση-
μείωμά του «Κατάθεση προθέσεων» (τχ. 2, σ. 118) επεξηγεί: 
«Το Εντευκτήριο είναι ένας «έντυπος χώρος» όπου συναντώ-
νται πρόσωπα και κείμενα, φίλοι παλιοί και καινούργιοι, για να 
ανταλλάξουν ιδέες, απόψεις, πληροφορίες».

Ενδιαφέρον έχει το κείμενο του εκδότη, είκοσι χρόνια μετά 
την πρώτη του εμφάνιση από το οποίο σας παραθέτω ένα μι-
κρό απόσπασμα: «Oι αρχές που διατυπώθηκαν στην «Kατάθεση 
προθέσεων» εξακολουθούν να ισχύουν. Αποκλεισμοί για λόγους 
γεωγραφικής προέλευσης των συνεργατών ή προσωπικών αντι-
παραθέσεων δεν υπήρξαν. Αποφασιστικό μέτρο σε όλες τις επι-
λογές της ύλης υπήρξε το βεληνεκές των κειμένων και η φυγό-
κεντρη σχέση τους με τις κυρίαρχες τάσεις της εκδοτικής αγο-
ράς. (Αν θέλετε, βάλτε και λίγο νερό ―αλλά μόνον λίγο!― σ’ 
αυτόν τον ισχυρισμό, γιατί κάθε άνθρωπος έχει τις αδυναμίες 
του). Ισχυρίζομαι ότι το Εντευκτήριο: ενδιαφέρεται πρωτίστως 
για τα αντικείμενα κι όχι για τα υποκείμενα. ενδιαφέρεται δη-
λαδή για τα κείμενα που του υποβάλλονται και όχι για τα πρό-
σωπα που τα υπογράφουν. επίσης ότι, όπως και άλλα περιοδι-
κά της Θεσσαλονίκης στο παρελθόν, δεν επιδίωξε να κολακέψει 
τους αναγνώστες, υιοθετώντας την αντίληψη περί λογοτεχνί-
ας που προωθούν μαζικά κατά τα τελευταία χρόνια οι εκδοτι-
κοί οίκοι και που την πριμοδοτούν δίχως κριτήρια ―ή μάλλον 
με τα δικά τους κριτήρια― τα περισσότερα ένθετα βιβλίου των 
εφημερίδων και τα περιοδικά ποικίλης ύλης και λάιφ στάιλ.»
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Πριν σας εκθέσω τους προβληματισμούς μου για τις δυ-
σκολίες που αντιμετώπισα προκειμένου να θέσω τα κριτήρια 
που ορίζουν την έννοια μεταπολιτευτικά περιοδικά, νιώθω την 
ανάγκη να αναφερθώ στην ομάδα των Σημειώσεων. Στα τέλη 
της χούντας, μια μικρή ομάδα νέων ποιητών και διανοούμε-
νων, με κοινό σημείο αναφοράς την προδικτατορική Επιθεώρη-
ση Τέχνης (1954-1967), την Κριτική του Μανώλη Αναγνωστά-
κη, αλλά και τις Μαρτυρίες (1962-1966), συσπειρώθηκε γύρω 
από το περιοδικό Σημειώσεις και τις συγγενείς εκδόσεις «Έρα-
σμος». Το πρώτο τεύχος των Σημειώσεων είχε τυπωθεί το Σε-
πτέμβρη του 1973, με συνεργάτες και συνεκδότες τους: Στέφα-
νο Ροζάνη, Μάριο Μαρκίδη, Γεράσιμο Λυκιαρδόπουλο και Βύ-
ρωνα Λεοντάρη. Μέλη της ίδιας παρέας: Μ. Λαμπρίδης, Αντώ-
νης Λαυραντώνης, Ανδρέας Κίτσος-Μυλωνάς, Τάσος Πορφύρης, 
Μάρκος Μέσκος, Παναγιώτης Κονδύλης, Σταμάτης Στανίτσας, 
Ρένα Κοσσέρη κ.ά. Αργότερα το περιοδικό διεύρυνε τις συνεργα-
σίες του με τακτική συμμετοχή του Γιώργου Μερτίκα και του 
Φώτη Τερζάκη. 

Το περιοδικό είναι το μοναδικό που δημιουργήθηκε από ποι-
ητές και διανοούμενους της γενιάς του ’60, την περίοδο που 
εξετάζουμε, και μολονότι δημοσιεύει καλή και πρωτότυπη λο-
γοτεχνία, δεν εντάσσεται στα λογοτεχνικά περιοδικά καθώς δί-
νει περισσότερο χώρο σε δοκίμια, άρθρα, θεωρητικά κείμενα, 
αναφορές, βιβλιοκρισίες και σχόλια για την κοινωνία και την 
τέχνη. Κρατώντας αποστάσεις από την αγορά, και θέτοντας πά-
ντα με αυστηρότητα και κριτική ματιά τους όρους έκδοσης και 
κριτικής ευθύνης που επωμίζεται, εν πλήρει ανεξαρτησία, συνι-
στά μια αιχμηρή και ελπιδοφόρα παρουσία, ίσως και μοναδική, 
στην πνευματική ζωή του τόπου.

Παράλληλα με τους λογοτέχνες της γενιάς του ’70 που επι-
δόθηκαν στην έκδοση λογοτεχνικών περιοδικών, παράγονται 
έως σήμερα κι ένα πλήθος άλλων, εξ ίσου σημαντικών, από 
χρονικά μεταγενέστερους λογοτέχνες καθώς και από πνευματι-
κούς ανθρώπους, ρέκτες του είδους.

Ομολογώ ότι το όριο της μεταπολιτευτικής περιόδου είναι 
εξαιρετικά αμφίβολο κι ελαστικό. Ένα κριτήριο που μπορώ να 
προτείνω, με κάποιες επιφυλάξεις, για να περιορίσω το πεδίο, 
είναι η ιδιότητα του εκδότη και ο επαγγελματισμός που χαρα-
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κτηρίζει το εγχείρημα. Τα πρώτα περιοδικά, μετά την μεταπολί-
τευση δημιουργήθηκαν από νέους, ποιητές στην πλειονοψηφία 
τους, χωρίς επαγγελματισμό και στόχους οικονομικούς. Από τη 
στιγμή που η ιδιοκτησία των περιοδικών γίνεται υπόθεση δια-
φόρων φορέων, όπως είναι οι εκδοτικοί οίκοι, δήμοι, πολιτιστι-
κοί φορείς, απομακρυνόμαστε από τα πνευματικά, πολιτικά 
και καλλιτεχνικά αιτήματα της μεταπολίτευσης και περνάμε σε 
εκδόσεις που γίνονται με στόχους περισσότερο αγοραίους. Ένα 
άλλο, ασφαλές κριτήριο είναι φυσικά η ηλικία των εκδοτών και 
η απόσταση που τους χωρίζει από τα πνευματικά και κοινωνι-
κά αιτήματα της μεταπολίτευσης.

Αναφέρω μερικά περιοδικά, που έχουν αφήσει το στίγμα 
τους και δεν εντάσσονται στα μεταπολιτευτικά.

Ο Μανδραγόρας εμφανίζεται τον Σεπτέμβριο του 1993 με 
εκδότη τον ποιητή Κώστα Κρεμμύδα χωρίς ανατρεπτικές προ-
θέσεις, όπως διαβάζουμε στον πρόλογο του 1ου τεύχους: «Δεν 
προτιθέμεθα ―προκαταβολικώς!― να πρωτοτυπήσουμε: στην 
ύλη, την εμφάνιση, την τέχνη και τη μόδα (διάβαζε συρμός). 
Aκόμη δεν είναι στις προθέσεις μας να θέσουμε νέους όρους ή 
έστω νέο στίγμα (πλάτους ή μήκους) ή νέον στυλ (!) στις τό-
σες άλλες και πολλές των περιοδικών ποικίλης ύλης και τέ-
χνης». Ο Μανδραγόρας, είναι το περισσότερο πολιτικοποιημέ-
νο από τα λογοτεχνικά περιοδικά που κυκλοφορούν, με κρι-
τήριο την δημοσίευση σε αυτό έργων αριστερών λογοτεχνών 
των δύο πρώτων μεταπολεμικών γενεών. Παράλληλα, έχει συ-
σπειρώσει γύρω του πολλούς νέους ποιητές οι οποίοι δοκιμά-
ζονται στις σελίδες του.

H Ποίηση, εκδίδεται από τον εκδοτικό οίκο Νεφέλη, με 
διευθυντή τον ποιητή Χάρη Βλαβιανό, από την άνοιξη του 
1993. συνεπής προς τον «προγραμματικό» υπότιτλό της, φι-
λοξενεί από την αρχή της έκδοσής της ποιητικά κείμενα, άρ-
θρα και δοκίμια που σχετίζονται σχεδόν αποκλειστικά με την 
ποίηση. Ένας από τους βασικούς στόχους του περιοδικού είναι 
η μετάφραση ξένων ποιητών που ανήκουν σε διάφορες εποχές 
και διάφορες λογοτεχνίες (κυρίως ευρωπαϊκών και αμερικανι-
κών χωρών), και σε αυτόν τον τομέα το περιοδικό έχει γνω-
ρίσει στο ελληνικό κοινό σημαντικούς κι ενδιαφέροντες ποι-
ητές. Όσον αφορά την ελληνική ποίηση δημοσιεύονται στίχοι 
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μεταπολεμικών και κυρίως νεότερων γνωστών ή λιγότερο γνω-
στών λογοτεχνών.

Βεβαίως δεν έχει γίνει μνεία για λογοτεχνικά περιοδικά εκτός 
Αθήνας και Θεσσαλονίκης των οποίων η παρέμβαση στα λογο-
τεχνικά δρώμενα υπήρξε σημαντική. Το Όστρακο στην Πάτρα, 
ο Περίπλους στη Ζάκυνθο, στο Άργος, το Εκ παραδρομής και 
ο Διάλογος στα Λεχαινά, είναι περιοδικά που με κόπο, θυσίες 
και μεράκι των δημιουργών τους, γνωστοποίησαν λογοτεχνικό 
υλικό που χωρίς αυτά θα ήταν άγνωστο, ενώ υποψίασαν κι εκ-
παίδευσαν το κοινό της περιφέρειας στο οποίο απευθύνονταν.

Σημαντική, επίσης, είναι και μια σειρά περιοδικών που βγαί-
νουν μετά το 2000 και εκδίδονται από πολύ νέους ανθρώπους 
και μας ξαφνιάζουν ευχάριστα με τις προθέσεις, το ύφος και το 
ήθος τους. Ίσως μάλιστα πρέπει να μιλήσουμε για μία επιστρο-
φή στην έκδοση λογοτεχνικών περιοδικών, με τον παλιό καλό 
τρόπο της προσωπικής εμμονής, που προέρχονται από νέους 
δημιουργούς οι οποίοι επιθυμούν να συσπειρωθούν και να προ-
βάλουν το έργο των ιδίων και των ομοτέχνων τους. Όσο κι αν 
συχνά ανιχνεύουμε αμηχανία κι έλλειψη πυξίδας στα περιοδι-
κά των τελευταίων ετών, όσο κι αν η υποχώρηση των αισθητι-
κών και ιδεολογικών βεβαιοτήτων του παρελθόντος δεν προοι-
ωνίζεται νέες προτάσεις, υπάρχουν ευτυχώς νέοι άνθρωποι που 
ασχολούνται με το δημιουργικό περιοδικό, αυτό δηλαδή που 
βασίζεται στην αυτόνομη κι ανεξάρτητη έκφραση, μακριά από 
τους κανόνες της αγοράς.

Αναφέρω τρία περιοδικά που εκδόθηκαν το 2009 από πολύ 
νέους ανθρώπους, με άποψη, λογοτεχνικές κι αισθητικές προ-
τάσεις.

Το Τεφλόν, με υπότιτλο «Ποιητικό σκεύος κι όχι μόνο» που 
έβγαλε το πρώτο τεύχος του με χρηματοδότηση του Ιδρύματος 
Τάκης Σινόπουλος, έχει συσπειρώσει γύρω του νέους ποιητές 
και διανέμεται δωρεάν.

Η Σοδειά, τρίμηνη περιοδική έκδοση, με υπότιτλο «συγκομι-
δή Γραμμάτων και Τεχνών», το Κουκούτσι, με υπότιτλο «Εξα-
μηνιαίο περιοδικό περι-ποίησης». εκδόσεις που κάνουν τους ρέ-
κτες των λογοτεχνικών περιοδικών να ελπίζουν πως το είδος εί-
ναι πρόσφορο κι αναγκαίο σε οποιεσδήποτε συνθήκες, ευδοκιμεί 
μάλιστα στις άνυδρες πολιτικά και κοινωνικά περιόδους. Μάλ-
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λον είναι υπερβολικό αυτό που είπε ο Σταύρος Ζουμπουλάκης 
σε συνέντευξή του: «Είμαι απαισιόδοξος. Τα λογοτεχνικά περιο-
δικά είναι έντυπα που απλώς το σύστημα τα ανέχεται.».

Επαναλαμβάνω πως η παρουσίαση των μεταπολιτευτικών 
περιοδικών είναι σταχυολογική, δεν έχει άλλωστε νόημα μια 
συστηματική καταλογογράφηση. Σημασία έχει να ανιχνευτεί ο 
χώρος στον οποίο μπόρεσαν εκδότες, συνεργάτες, ανθολογούμε-
νοι και αναγνώστες να δοκιμάσουν τις αντοχές τους απέναντι 
σε ένα μαζικό πολιτισμό στον οποίο οδηγήθηκε καλπάζοντας η 
Ελληνική κοινωνία, διαψεύδοντας τις προσδοκίες όσων ήλπιζαν 
σε μια διαφορετική πολιτική, κοινωνική και πνευματική πορεία 
των πραγμάτων μετά την πτώση της δικτατορίας.

Δεν γνωρίζω ποιο είναι το όριο της μεταπολίτευσης, αν η με-
ταπολίτευση έχει λήξει ή παρατείνεται συνεχώς αδυνατώντας 
να δώσει τη θέση της σε νέα, όχι αγκυλωμένα και αναχρονιστι-
κά πολιτικά, κοινωνικά, πνευματικά και πολιτιστικά σχήματα. 
Ίσως η επίκλησή της να ’ναι το πρόσχημα της ελληνικής κοι-
νωνίας για να αποφύγει τον φόβο της για το νέο και το διαφο-
ρετικό, ίσως πάλι να καταφεύγουμε σε αυτήν γιατί δεν έχουμε 
κάτι καλύτερο να προτείνουμε και αυτό το τελευταίο πρέπει να 
προσέξουν όσοι, στον χώρο του περιοδικού, επιθυμούν να κά-
νουν επανεκκίνηση.

Όσο, όμως, κι αν έχουν αλλάξει τα πράγματα, μολονότι το 
τυπογραφικό μεράκι έχει αντικατασταθεί από έτοιμα ηλεκτρο-
νικά προγράμματα, ο μοναχικός εκδότης με τα ευγενή οράματα 
από τους εκδοτικούς οίκους και τις εταιρείες, οι νεανικές παρέ-
ες που συζητούσαν έντονα και διαφωνούσαν για την ύλη από 
την ευκολία του συνημμένου εγγράφου μέσω του υπολογιστή, 
το λογοτεχνικό περιοδικό συγκινεί ακόμη όσους επιθυμούν τη 
συσπείρωση γύρω από τόπους πολιτισμού και παρέμβασης.

(Ομιλία που έγινε στα γραφεία της Εταιρείας Διαπολιτισμικών Σπουδών 
στις 7 Δεκεμβρίου 2013, με την ευκαιρία της έκδοσης του βιβλίου Μικρός Τύ-
πος του Γιάννη Πατίλη).

Nesides 11 final3.indd   42Nesides 11 final3.indd   42 14/3/2014   8:14:13 πμ14/3/2014   8:14:13 πμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



43

Νησίδες 11 | Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η

Επτά γλώσσες συνδιαλέγονται 
με την ποίηση του Κ.Π. Καβάφη 

στη Ρόδο
Η αφορμή, η συνάντηση, το εργαστήριο 

και η σημασία της λογοτεχνικής μετάφρασης

Της Γεωργ ίας  Ζακοπούλου

Ο στίχος απαιτεί την εκφορά του γιατί η 
Ποίηση θυμάται πως, πολύ πριν γίνει γραπτή 
τέχνη, ήταν προφορική. Θυμάται πάντα πως 
στην αρχή ήταν τραγούδι.1

Μια ιδιομορφία του επαγγέλματος 

του μεταφραστή λογοτεχνίας 

Παρότι ο μεταφραστής από τη στιγμή που ολοκληρώνει 
την πρώτη του επαγγελματική μετάφραση έχει τη χαρά 
να βλέπει το έργο του να εκδίδεται και το όνομά του να 

συνδέεται με τη μεταφρασμένη λογοτεχνική παραγωγή, αυτό 
δεν σημαίνει πως η δραστηριότητά του τελειώνει εκεί. Προχω-
ράει και παράλληλα επανέρχεται για να μετέχει σε μια μοναχι-
κή διαδικασία μάθησης και τεχνικής βελτίωσης, προσπαθώντας 
από μόνος του να μετράει (και όσο μπορεί να μειώνει) την 

1. Χόρχε Λουίς Μπόρχες, Δοκίμια, (από το Εφτά νύχτες, η διάλεξη με τίτλο 
Θεία Κωμωδία), Μετάφραση Αχιλλέας Κυριακίδης, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 
2007, σελ. 462.
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απόσταση που χωρίζει την εκάστοτε μετάφρασή του από τη λο-
γοτεχνική ποιότητα του πρωτότυπου κειμένου. Με τα χρόνια, 
ο μεταφραστής αποκτάει εμπειρία και σιγά-σιγά οικειοποιείται 
την τέχνη του. Με ποιον όμως μπορεί να μοιραστεί την αγωνία 
για τη δουλειά του; Πώς μπορεί να μοιραστεί κι αυτός τη δια-
μορφωτική δοκιμασία των επώδυνων τεχνικών ερωτημάτων, να 
έχει μια δεύτερη, έγκυρη γνώμη; 

Πώς ξεκίνησαν 

οι συναντήσεις μεταφραστών λογοτεχνίας στη Ρόδο 

Αναζητώντας απάντηση στα πιο πάνω ερωτήματα, και έχο-
ντας κατά νου την πρόσκληση του Γιώργου Θεοτοκά στον Γιώρ-
γο Σεφέρη: «Θα ήθελα, όταν έρθεις, να καθίσουμε μια μέρα 
πολλή ώρα μόνοι, να μιλήσουμε για τη δουλειά μας σα δυο 
παπουτσήδες, που συζητούνε για την κατασκευή των παπου-
τσιών»2, τολμήσαμε το 2008 την πρώτη εργαστηριακή συνά-
ντηση μετάφρασης λογοτεχνίας και ποίησης στη Ρόδο, όπου 
σαν «παπουτσήδες» κι εμείς οι μεταφραστές θα ανταλλάσσαμε 
μυστικά της δουλειάς με έναν ομότεχνό μας, θα μοιραζόμασταν 
την προβληματική μας για την  περιπέτεια της μετάφρασης.

Ξεκινήσαμε με δύο πετυχημένες εργαστηριακές συναντήσεις με-
ταφραστών λογοτεχνίας από και προς τα ελληνικά (με τα γαλλικά 
ως δεύτερη γλώσσα το 2008 και τα ισπανικά το 2009) που δεν 
ήταν ούτε συνέδρια, ούτε μάθημα, ούτε σαν τα καθιερωμένα εργα-
στήρια μετάφρασης, αφού δεν υπήρχε καθηγητής, ούτε μαθητές, 
αλλά μόνο πεπειραμένοι μεταφραστές και μεταφράστριες λογοτε-
χνίας. Επεξεργαστήκαμε συλλογικά  τις εν προόδω μεταφράσεις 
μας με στόχο να ανιχνεύσουμε τις δυνατότητες και τα όρια του 
περάσματος ενός λογοτεχνικού κειμένου από τη μια γλώσσα στην 
άλλη. Η μέθοδος που υιοθετήσαμε μας επέτρεψε να προσεγγίσου-
με διαφορετικής τάξης προβλήματα (ντοπιολαλιές, ποιητικό λόγο, 
ύφος, υποσημειώσεις) και να βρούμε λύσεις που στη μοναχική πο-
ρεία του ο καθένας από εμάς δεν είχε δει, να συνειδητοποιήσουμε 
δυνατότητες της μεταφραστικής διαδικασίας που είχαμε αγνοήσει, 
να κάνουμε παραγωγική κριτική ο ένας στον άλλον. 

2. Γιώργος Θεοτοκάς και Γιώργος Σεφέρης, Αλληλογραφία (1930-1966).
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Κοινό γνώρισμα όσων ασχολούμαστε με τη μετάφραση της 
λογοτεχνίας, είναι η γοητεία που μας ασκεί η αύξηση της δυ-
σκολίας στο έργο μας. Έτσι λοιπόν, τα εποικοδομητικά και εν-
θαρρυντικά αποτελέσματα των πρώτων εργαστηρίων, μας οδή-
γησαν το 2010 να επιχειρήσουμε κάτι  καινούργιο και ακόμη 
πιο δύσκολο. 

Αντί να έχουμε ως επίκεντρο το δίπολο «γλώσσα πηγή και  
γλώσσα στόχο», αποφασίσαμε να θέσουμε στο κέντρο του ενδια-
φέροντός μας έναν συγγραφέα ―ή καλύτερα έναν ποιητή― και 
να προσκαλέσουμε να εργαστούν πλάι-πλάι οι μεταφραστές του 
σε διαφορετικές γλώσσες. Αβίαστα, οδηγηθήκαμε στον Καβάφη, 
που, όπως αναφέρει ο Νάσος Βαγενάς στο δοκίμιό του Ποίηση 
και Μετάφραση: «είναι, αν όχι ο γνωστότερος, ο γοητευτικότε-
ρος ποιητής της εποχής μας και είναι ταυτόχρονα αυτό που οι 
Αγγλοσάξωνες αποκαλούν the poets’ poet, δηλαδή ο ποιητής 
που θαυμάζουν περισσότερο οι ποιητές ― πράγμα αξιοσημεί-
ωτο όταν σκεφτούμε ότι ποιητές των ποιητών είναι συνήθως 
οι ‘δύσκολοι’ ποιητές, που δεν γοητεύουν το ευρύτερο κοινό»3. 

Η τρίτη μας συνάντηση ορίστηκε για τον Δεκέμβριο του 
2013, οπότε είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στις εγκατα-
στάσεις του Διεθνούς Κέντρου Συγγραφέων και Μεταφραστών 
Ρόδου μια ομάδα επτά μελετητών και μεταφραστών του Κ.Π. 
Καβάφη. Προσπαθήσαμε να βρούμε μεταφραστές που να ασχο-
λούνταν εκείνη την εποχή με τη μετάφραση της ποίησης του 
Καβάφη, ώστε οι παρεμβάσεις του καθενός να επιδράσουν στις 
μεταφραστικές αποφάσεις των υπολοίπων. Γνωρίζοντας όμως εξ 
ιδίων πόσο δύσκολο είναι να εκθέτεις μια ανολοκλήρωτη ακόμη 
δουλειά ενώπιον των συναδέλφων σου και να βάζεις κάτω από 
το μικροσκόπιο και το εξασκημένο μάτι των έμπειρων ομοτέ-
χνων τα μυστικά σου, τους ενδοιασμούς, τις ερμηνευτικές σου 
υποθέσεις, τις σπαζοκεφαλιές που σε οδηγούν ενδεχομένως σε 
ριψοκίνδυνες ζαβολιές, τα αδιέξοδα και τα αναπάντητα ερωτή-
ματά σου, φροντίσαμε οι συμμετέχοντες μεταφραστές και με-
ταφράστριες να γνωρίζουν εκ των προτέρων τη διαδικασία και 
να είναι πρόθυμοι να ανοίξουν τις εν εξελίξει μεταφράσεις τους 

3. Νάσος Βαγενάς, Ποίηση και Μετάφραση, Εκδόσεις στιγμή, Αθήνα 2004, 
σελ.145.
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μπροστά σε άλλους. Παράλληλα με τη γενναιόδωρη υποστήριξη 
του Δήμου Ρόδου και την ανεκτίμητη συμβολή των πάντα πρό-
θυμων και δημιουργικών εργαζομένων του Διεθνούς Κέντρου 
Συγγραφέων και Μεταφραστών, συνδιοργανωτής της συνάντη-
σης ήταν ο Βιθέντε Φερνάντεθ Γκονθάλεθ, Καθηγητής Μετά-
φρασης και Διερμηνείας Νέων ελληνικών στο Πανεπιστήμιο 
της Μάλαγας, ελληνιστής και μεταφραστής, ο οποίος με τους 
συνεργάτες του Ιωάννα Νικολαίδου, Λεάντρο Γκαρθία Ραμίρεθ 
και Μαρία Λόπεθ Βιγιάλμπα έλαβε το 2012 το Κρατικό βραβείο 
μετάφρασης έργου ελληνικής λογοτεχνίας σε ξένη γλώσσα, για 
τη μετάφραση στα ισπανικά της τριλογίας του Στρατή Τσίρκα 
Ακυβέρνητες Πολιτείες. Μετά την πρώτη συνεργασία μας το 
2008 στο ελληνο-ισπανικό εργαστήρι  της Ρόδου, ο καθηγητής 
Φερνάντεθ Γκονθάλεθ έγινε φανατικός φίλος της Ρόδου και 
έρχεται σχεδόν κάθε χρόνο στο Διεθνές Κέντρο Συγγραφέων και 
Μεταφραστών με τους μεταπτυχιακούς του φοιτητές, για να 
μεταφράσουν ελληνική λογοτεχνία και να γνωρίσουν από κο-
ντά και να συνεργαστούν με τον εκάστοτε συγγραφέα. 

Λίγες σκέψεις για τη μετάφραση της ποίησης

Ποιος δεν γνωρίζει τον ορισμό που έδωσε για την ποίηση 
ο Ρόμπερτ Φροστ: «Ποίηση είναι αυτό που χάνεται στη μετά-
φραση», αλλά και την άποψη του Έζρα Πάουντ: «Αυτό που 
συνιστά την ποίηση είναι ακριβώς αυτό που επιβιώνει στη με-
τάφραση και μάλιστα αυτό που μπορεί να ακουστεί σε οποια-
δήποτε μετάφραση». Ο Γουίσταν Χιου Ώντεν, τέλος, πίστευε 
ότι ο «μοναδικός τόνος φωνής» του Καβάφη είναι αλάνθαστα 
αναγνωρίσιμος στα αγγλικά, όποιος κι αν είναι ο μεταφραστής. 

Όταν μεταφράζεις ένα ποίημα πρέπει να πασχίσεις να δια-
σωθεί ο ιδιαίτερος τόνος που το διαπερνά, να μεταφέρεις την 
ποιητική αίσθηση του πρωτοτύπου, να παράγεις ένα κείμενο 
που να στέκεται σαν πρωτότυπο ποίημα και στη δική σου γλώσ-
σα, στον δικό σου πολιτισμό, που να προκαλεί στον αναγνώστη 
σου την ίδια συγκίνηση που νιώθει ο αναγνώστης του πρωτό-
τυπου ποιήματος. 

Αν η μετάφραση είναι μια ανάγνωση, και αν κάθε ανάγνωση 
είναι μοναδική, τότε ο μεταφραστής, που στέκεται ανάμεσα στο 
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πρωτότυπο έργο και τον τελικό αναγνώστη, μπορεί άραγε με το 
μετάφρασμά του να δώσει πρόσβαση στον αναγνώστη του σε 
όλες τις δυνατές αναγνώσεις που μπορεί να έχει το πρωτότυπο 
ποίημα; 

Ημερολόγιο εργαστηρίου: σκέψεις και στιγμές 

Μεθοδολογία: συμφωνήσαμε κάθε εισηγητής να έχει μιάμιση 
ώρα στη διάθεσή του για να παρουσιάσει την πρόσληψη του 
Καβάφη στη γλώσσα του, το ιστορικό των ήδη υπαρχουσών 
μεταφράσεων και, τέλος, τα ιδιαίτερα μεταφραστικά προβλή-
ματα που είχε να αντιμετωπίσει και τις λύσεις που έδωσε στην 
προσπάθειά του να αναπαράγει στη γλώσσα του την ποίηση 
του Αλεξανδρινού. Οι διακοπές του ομιλητή με ερωτήματα και 
απόψεις, όχι μόνο επιτρέπονταν αλλά επιβάλλονταν.

Πρώτος ομιλητής ο Νίκος Πρατσίνης, μεταφραστής ισπανι-
κής, καταλανικής, αγγλικής και πορτογαλικής λογοτεχνίας, που 
μετέφρασε τον Καβάφη στα Πορτογαλικά σε συνεργασία με τον 
Joaquim Manuel Magalhães, καθηγητή Παν/μίου Λισσαβό-
νας, λαμβάνοντας το 1995 το Πρώτο  Βραβείο της Ελληνικής 
Εταιρείας Μεταφραστών Λογοτεχνίας.  Στο παρόν τεύχος των 
Νησίδων έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε ένα αναλυτικό κείμε-
νο για την πρωτότυπη αυτή συνεργασία. Πρόκειται για το τρί-
το στη σειρά κείμενο, αφιερωμένο στο έργο των μεταφραστών 
ελληνικής λογοτεχνίας. 

Ανοίγοντας την εισήγησή του με μια λεπτομερή περιγραφή 
της μεθοδολογίας που επέλεξαν για να εργαστούν, δεν άργη-
σε να θέσει το ζήτημα των γλωσσικών επιπέδων, οπότε πυ-
ροδοτήθηκε και η πρώτη μεγάλη συζήτηση: στην ποίηση του 
Κ.Π. Καβάφη έχουμε πράγματι διαφορετικά γλωσσικά επίπεδα 
ή μια γλωσσική ποικιλία που αποτελεί τις διαφορετικές φωνές 
του ποιητή; Η δεύτερη συζήτηση προέκυψε με αφορμή την 
πληροφορία ότι στην πορτογαλική μετάφραση διατήρησαν την 
ομοιοκαταληξία σε όλα τα ομοιοκατάληκτα ποιήματα που μετέ-
φρασαν, και μάλιστα δίχως μεγάλη δυσκολία. Πόσο σημαντικό 
είναι να διατηρήσουμε τη μετάφραση της ομοιοκαταληξίας; Οι 
απόψεις διίστανται. Ο Νίκος Πρατσίνης ισχυρίζεται πως η ομοι-
οκαταληξία στον Καβάφη πρέπει να διατηρηθεί, αφού συμβάλ-
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λει στη μουσικότητα που υπάρχει στην αστόλιστη γλώσσα του 
Καβάφη. Ο Βιθέντε Φερνάντεθ Γκονθάλεθ λέει ότι το ένα τρί-
το των ποιημάτων του Καβάφη έχει ομοιοκαταληξία άρα έχει 
νόημα να την μεταφράσεις αλλά, προσοχή, όχι σε βάρος του 
μέτρου, του ρυθμού, από τον οποίο εκπορεύεται η διάθεση του 
ποιήματος. Ο Πέδρο Μπάδενας ντε Λα Πένια, σιωπηλός παρα-
τηρητής μέχρι εκείνη τη στιγμή, εξανίσταται και είναι κάθετος: 
δεν είναι η ομοιοκαταληξία το σημαντικότερο πράγμα στην 
ποίηση του Καβάφη, αλλά το λεξιλόγιο, η μορφική οργάνωση 
των ποιημάτων του, η σύνταξη, η εσωτερική δυναμική της 
ποιητικής του γλώσσας, κι αυτά πρέπει να διαφυλαχθούν πάση 
θυσία. Δεν πρέπει η έγνοια για την ομοιοκαταληξία να μας οδη-
γήσει σε άλλου τύπου απώλειες, πολύ μεγαλύτερης σημασίας. 

Δεύτερος ομιλητής ο Εουσέμπι Αγιένσα Πρατ, ελληνιστής, 
μεταφραστής και πανεπιστημιακός, που από το 2006 διατελεί 
αντεπιστέλλον μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας Καλών Γραμμά-
των της Βαρκελώνης. Ακάματος μελετητής της μεσαιωνικής και 
νεώτερης Ελλάδας, έχει μεταφράσει στα καταλανικά μια ανθο-
λογία ελληνικών δημοτικών τραγουδιών και έχει τιμηθεί με το 
διεθνές βραβείο Delenda, για το σύνολο του επιστημονικού του 
έργου. Εισάγοντάς μας στην πρόσληψη του Καβάφη στα κατα-
λανικά, μας μιλάει για τις μεταφράσεις τους Κάρλες Ρίμπα, τις 
καλύτερες ίσως μεταφράσεις της ποίησης του Καβάφη σε όλο 
τον κόσμο. Μας αποκαλύπτει πώς έπεσε στα χέρια του, εντελώς 
τυχαία, η αλληλογραφία του Κάρλες Ρίμπα με την Ελληνίδα 
φίλη του, συγγραφέα και μεταφράστρια, Ιουλία Ιατρίδη, και 
πώς αυτές οι επιστολές έριξαν νέο φως στη μεταφορά του Κα-
βάφη στην Καταλονία. Παρότι υπήρχαν ήδη δύο μεταφράσεις 
των Ατελών του Καβάφη στα Καταλανικά, ο Εουσέμπι Αγιένσα 
Πρατ αποφασίζει να τα μεταφράσει ξανά, επειδή κρίνει ότι 
υπάρχουν πολλές παρανοήσεις, λάθη και άστοχες αποδόσεις, τις 
οποίες έχουμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε ιδίοις όμμασι. Με 
αφορμή το ποίημα Μετά το κολύμπημα και τον προβληματι-
σμό για την απόδοση στα Καταλανικά του κυρ-Ανδρόνικου, η 
συζήτηση οδηγείται στην απόδοση των κυρίων ονομάτων, για 
να μάθουμε ότι, σε γενικές γραμμές ο κανόνας που ακολουθούν 
οι μεταφραστές είναι να αποδίδουν τα αληθινά ιστορικά αρχαία 
ή βυζαντινά ονόματα όπως έχουν καθιερωθεί ήδη στη γλώσσα 
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τους και να μεταφράζουν τα επινοημένα σαν να ήταν αληθινά.
Τρίτη εισηγήτρια η Ζντράβκα Μιχάιλοβα, μεταφράστρια 

προς τα βουλγαρικά, που το 2010 διακρίθηκε με το Κρατι-
κό Βραβείο μετάφρασης ελληνικού λογοτεχνικού έργου σε ξένη 
γλώσσα για τη μετάφραση της ανθολογίας ποιημάτων του Γ. 
Ρίτσου με τίτλο «Γραφή του παντόπτη». Στην ιστορική αναδρο-
μή των μεταφράσεων του Καβάφη στα βουλγαρικά μαθαίνουμε 
ότι, χάρη στις πρώτες εκδόσεις της δεκαετίας του ’60 και ’70 το 
μεταφρασμένο στα βουλγάρικα έργο του Κ. Καβάφη, όπως και 
εκείνο του Γ. Σεφέρη, αφομοιώθηκε ως συστατικό στοιχείο του 
πνευματικού ιστού της διψασμένης για γνωριμία με τον ποιητι-
κό μοντερνισμό διανόησης αλλά και του αναγνωστικού κοινού 
της Βουλγαρίας, που τα χρόνια εκείνα καταπιεζόταν από τα 
κρατούντα ιδεολογικά σχήματα.

Χάρη στην έκδοση των καβαφικών μεταφράσεων του 1963 
από τον μεγάλο Βούλγαρο ποιητή και μεταφραστή Στέφαν Γκέ-
τσεφ,  η βουλγαρική πνευματική ζωή γονιμοποιείται από το 
πνεύμα του Καβάφη, από μια νέα θέαση των πραγμάτων, από 
τη μέθοδο αντικειμενοποίησης της συγκίνησης του Καβάφη, 
που μέσα από ένα εκ πρώτης όψεως συγκινησιακό κενό και με 
την λιτότητα του ύφους του οδηγεί στη διανοητική συγκίνηση.

Η αναφορά στη νέα της μετάφραση, θα αναδείξει το ζή-
τημα της στίξης, που σε ορισμένες περιστάσεις φαίνεται τόσο 
αυθαίρετο στον Καβάφη και το οποίο απασχολεί πολύ και την 
Πάολα Μινούτσι, στην νέα έκδοση της ποίησης του Καβάφη 
που ετοιμάζει. Τέσσερις ή και πέντε τελείες αντί για τις τρεις 
των αποσιωπητικών, κεραίες μονές ή διπλές, που δεν ακολου-
θούν κανένα κανόνα και πλήθος άλλων παραδειγμάτων. Μετά 
από μακροσκελή συζήτηση, η ομήγυρης φαίνεται να συμφωνεί 
τελικά ότι κάθε γλώσσα πρέπει να αποδίδει τα σημεία στίξης 
κατ’ αντιστοιχία, σύμφωνα με τους δικούς της κανόνες, με τον 
Νίκο Πρατσίνη να συμφωνεί αλλά και να επιμένει στην ανάγκη 
«θεατρικής» ανάγνωσης του ποιήματος ώστε να γίνεται κατα-
νοητός ο ρόλος της εκάστοτε «αυθαιρεσίας» στη στίξη από τη 
μεριά του ποιητή. 

Τέλος της πρώτης μέρας εργασιών, που θα κλείσει με όλους 
μας ευχαριστημένους να οδεύουμε προς το καθιερωμένο ταβερ-
νάκι, όπου πάντα προκύπτουν οι πιο ευφάνταστες ιδέες.
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Η δεύτερη μέρα ξεκινάει με την Πάολα Μαρία Μινούτσι, 
Καθηγήτρια της έδρας Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Ρώμης «La 
Sapienza», η οποία έχει μεταφράσει ορισμένους από τους ση-
μαντικότερους Έλληνες ποιητές και πεζογράφους του 20ού αι-
ώνα και η οποία τιμήθηκε το 2007 με το Κρατικό Βραβείο του 
Υπουργείου Πολιτισμού της Ιταλίας για το σύνολο του έργου 
της. Με μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώνουμε πόσο νωρίς οι Ιτα-
λοί ποιητές ασχολήθηκαν με την ποίηση του Κ.Π. Καβάφη. Η 
καβαφική εμπειρία στην Ιταλία ξεκίνησε χάρη στον Τζουζέπε 
Ουνγκαρέτι, ο οποίος  θέλοντας να αποτίσει φόρο τιμής στον 
Αλεξανδρινό τον επισκέφθηκε στην οδό Λεπσιούς. Όπως έκανε, 
άλλωστε, λίγο αργότερα και ο φουτουριστής ποιητής Φιλίππο 
Τομάζο Μαρινέτι. Το 1937 κάνουν την εμφάνισή τους στην 
Ιταλία οι πρώτες μεταφράσεις, το 1943 ο Εουτζένιο Μοντάλε 
μετέφρασε το Περιμένοντας τους βαρβάρους, ενώ το 1956 ορι-
σμένοι από τους μεγαλύτερους Ιταλούς ποιητές θα συνθέσουν 
ένα λεύκωμα αφιερωμένο στον Καβάφη. Καρπός της πολύχρο-
νης ασχολίας της Πάολας Μινούτσι με την ποίηση του Κ.Π. Κα-
βάφη είναι ένα δοκίμιο για τη λυρική αφήγηση στον Καβάφη, 
που κυκλοφορεί από χρόνια στα ελληνικά.

Για το απόγευμα έχει προγραμματιστεί μια ανοιχτή εκδήλω-
ση στη νέα πτέρυγα του Νεστορίδειου, στην οποία οι μελετητές 
και μεταφραστές του Καβάφη θα καταθέσουν τις απόψεις τους 
και θα απαγγείλουν καβαφικά ποιήματα μεταφρασμένα στη 
γλώσσα τους. Η συμμετοχή του κόσμου εντυπωσιακή και η 
συγκίνηση όλων μεγάλη, όταν ένα βίντεο από μια συναυλία 
στην Βαρκελώνη μας αποκάλυψε ότι η Ιθάκη του Καβάφη, με-
λοποιημένη και τραγουδισμένη από τον Καταλανό Lluís Llach, 
ήταν το τραγούδι έμβλημα για τους Ισπανούς την περίοδο που 
αγωνίζονταν για την πτώση της δικτατορίας του Φράνκο και 
την επιστροφή της χώρας τους στη δημοκρατία. Μετά το τέλος, 
ο κόσμος μένει για να κουβεντιάσει με τους ομιλητές. Πολύ 
ενδιαφέρουσα και ζεστή επικοινωνία με τον κόσμο. 

Πρώτος εισηγητής της τρίτης μέρας ο Σαμουήλ Μπισσάρας, 
μεταφραστής και διερμηνέας αραβικών που για τη μετάφρα-
σή του των ποιημάτων του Καβάφη τιμήθηκε με το Διεθνές 
Βραβείο Μετάφρασης, στα Καβάφεια του 2009. Αμέσως πλη-
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ροφορούμαστε ότι στα αραβικά η γραπτή γλώσσα είναι η κα-
θαρεύουσα, που είναι κοινή και για τις 22 αραβικές χώρες. 
Η προφορική έχει διάφορες διαλέκτους και πιο συγκεκριμένα 
τέσσερις: τη γλώσσα του Μαγκρέμπ, τη γλώσσα της Αιγύπτου, 
τη γλώσσα της Συρίας-Λιβάνου και τέλος τη γλώσσα του Αρα-
βικού κόσμου. Οπότε ως μεταφραστής είσαι αναγκασμένος να 
γράψεις στην καθαρεύουσα, ώστε το μεταφρασμένο ποίημα να 
διαβάζεται απ’ όλους. Ο Καβάφης ήθελε να διαδοθεί η ελληνι-
κή λογοτεχνία στα αραβικά, αλλά η εμμονή του στην ακρίβεια 
της μετάφρασης, καθιστούσε αναγκαία την ύπαρξη επεξηγη-
ματικού γλωσσάριου. Στην ποίησή του, ο Καβάφης επιστρέφει 
συνέχεια στην Αίγυπτο, αναφέρεται συχνά σε αυτή. Γνώριζε 
όμως την αραβική; Από διάφορα ποιήματα, στα οποία έμπλεκε 
τα αραβικά μέσα στα ελληνικά, όπως είναι λόγου χάριν το Σαμ 
ελ Νισίμ, μπορεί κανείς με ασφάλεια να υποθέσει ότι πρέπει 
να γνώριζε την προφορική γλώσσα ή έστω κάποια αραβικά για 
την καθημερινή του χρήση. Η πρώτη ερώτηση που δημιουργεί-
ται σε όλους μας είναι: αν είσαι υποχρεωμένος να μεταφράζεις 
στην καθαρεύουσα, τι γίνεται με την πολυφωνία του Καβάφη; 
Οι ιδιωματισμοί χάνονται, μια λέξη όπως το «σκοτιστήκαμε» 
θα προσπαθήσεις να την αποδώσεις με μια λέξη μεταξύ καθα-
ρεύουσας και καθομιλουμένης; Τι γίνεται με το ειδικό βάρος 
των λέξεων που είναι φορτωμένες με σκέψεις, συναισθήματα, 
ευαισθησία;

Τελευταίος ομιλητής ο Πέδρο Μπάδενας ντε Λα Πένια, Κα-
θηγητής στο Κέντρο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστη-
μών του Συμβουλίου Επιστημονικής Έρευνας της Ισπανίας 
(CCHS-CSIC), επικεφαλής του Τμήματος Βυζαντινών και Νεο-
ελληνικών Σπουδών του Ινστιτούτου Γλωσσών και Πολιτισμών 
της Μεσογείου, πολυβραβευμένος μεταφραστής του συνόλου 
των ποιημάτων του Γιώργου Σεφέρη και του Κ.Π. Καβάφη, ο 
οποίος φέτος τιμήθηκε με το βραβείο «Διδώ Σωτηρίου» από την 
Εταιρεία Συγγραφέων. Ακάματος ελληνιστής που έχει αφιερώ-
σει τη ζωή του στη μελέτη και τη μετάφραση της ελληνικής 
λογοτεχνίας από τον Πίνδαρο μέχρι σήμερα, ο Πέδρο Μπάδενας 
ντε λα Πένια επισημαίνει ότι ο Καβάφης πρέπει να αντιμετωπι-
στεί από τους μεταφραστές και μελετητές του ως ένας κλασσι-
κός συγγραφέας και για τούτο θεωρεί πως, τώρα πια που έχουμε 
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στη διάθεσή μας όλα τα στοιχεία, είναι απαραίτητη μια κριτική, 
φιλολογική έκδοση του έργου του. Αναφερόμενος στο ζήτημα 
της νέας μετάφρασης του Καβάφη που ετοιμάζει ―μια έκδοση 
που θα περιέχει όλο το ποιητικό του έργο καθώς και σαράντα 
περίπου πεζά―, μας εξηγεί ότι κατά την άποψή του μια καλή 
μετάφραση δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί τελεσίδικη. Κάνοντας 
αναφορά στα κύρια ονόματα (ιστορικά και ιστορικοφανή) που 
απαντώνται στα ποιήματα του Καβάφη και τονίζοντάς μας το 
σημαντικό ρόλο τους στη διαμόρφωση του ιδιαίτερου καβα-
φικού ύφους, μας υπενθυμίζει το άρθρο του για το σύστημα 
μεταγραφών των νέων ελληνικών ονομάτων.

Τιμής ένεκεν

Κλείνοντας, θα ήθελα προς τιμήν όλων των μεταφραστών 
της ποίησης να καταθέσω ένα απόσπασμα από την ομιλία του 
Σεφέρη, όταν παραλάμβανε το αγγλικό βραβείο ποίησης Φόυλ 
το 1961.

«Ένα άλλο θέμα που νομίζω πως πρέπει να θίξω αυτή τη 
στιγμή είναι η απονομή του Βραβείου Φόυλ σ’ ένα μεταφρα-
σμένο ποιητή. Ειλικρινά η αντίδρασή μου όταν το έμαθα ήταν: 
«Μα γιατί όχι στον μεταφραστή μου;» 

Όταν το έγραψα στον Ρεξ Γουώρνερ μου απάντησε: «Γιατί 
εσύ έκανες τα ποιήματα».

Αλλά έκανα πραγματικά αυτά τα μεταφρασμένα ποιήματα; 
Αυτό είναι το ερώτημά μου.

Επιτρέψτε μου, συνεχίζει ο Σεφέρης, να σας δώσω ένα σύ-
ντομο παράδειγμα:

Όταν εσείς λέτε τη λέξη sea, εγώ γράφω θάλασσα. Φυσικά 
οι δύο λέξεις έχουν την ίδια έννοια, ποιητικά όμως δεν είναι 
οι ίδιες λέξεις. Έχουν διαφορετικό ρυθμό, διαφορετική αίσθη-
ση ―διαφορετική σάρκα, θα ’λεγα― και όχι ακριβώς ανάλογες 
προεκτάσεις.

Η κάθε λέξη έχει το δικό της γενεαλογικό δέντρο και οι ει-
κόνες που ξυπνάει είναι πολύ διαφορετικές. 

Παράδειγμα εμείς έχουμε την Οδύσσεια, αλλά δεν έχουμε 
τον Ροβινσώνα Κρούσο. 

Αυτό είναι αρκετό για να δείξει πόσο δύσκολη είναι η δου-
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λειά του μεταφραστή. Ποτέ δεν επαναλαμβάνει το πρωτότυπο 
σε μια άλλη γλώσσα, αλλά αρχίζοντας από αυτό δημιουργεί ένα 
ισοδύναμο ποίημα».4  

4. Γιώργος Σεφέρης, Δοκιμές, τρίτος τόμος, Παραλειπόμενα (1932-1971).
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Μετάφραση 
με τέσσερα μάτια και δύο χέρια

Ένα ταξίδι του Καβάφη στην πορτογαλική γλώσσα 
και μια εκ των ένδον ματιά στην ιστορία 
μιας μετάφρασης της καβαφικής ποίησης 

στα πορτογαλικά 

Του Νίκου Πρατσ ί νη

Πώς άρχισαν όλα

Ήταν στα τέλη της δεκαετίας του ’80 στη Λισσαβόνα. Πα-
ρακολουθούσα τα μαθήματα ενός ειδικού τριετούς τμή-
ματος Πορτογαλικής Γλώσσας Φιλολογίας στο δημόσιο 

πανεπιστήμιο της Λισσαβόνας. Απευθυνόταν σε ξένους γενικά, 
μη φυσικούς ομιλητές της πορτογαλικής, αλλά και σε φυσι-
κούς ομιλητές της γλώσσας από τις τέως πορτογαλικές αποικί-
ες στην Αφρική και την Ινδονησία (Αν. Τιμόρ), που είχαν ανε-
ξαρτητοποιηθεί το δεύτερο μισό της δεκαετίας του ’70 και είχαν 
υιοθετήσει την πορτογαλική ως επίσημη γλώσσα. Κατόπιν ειδι-
κής συμφωνίας με το πορτογαλικό κράτος, οι απόφοιτοι αυτού 
του τμήματος ―υπότροφοι της Πορτογαλίας στην πλειονότη-
τά τους― είχαν τη δυνατότητα να εργασθούν ως δάσκαλοι της 
γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας τους. Υπήρ-
χαν και Κινέζοι από το Μακάο, το οποίο με βάση μια συμφωνία 
μερικούς αιώνες πριν, η Πορτογαλία όφειλε λίγα χρόνια αργό-
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τερα να το επιστρέψει στην Κίνα (ήταν παραχωρημένο έδαφος 
με σύμβαση «περιορισμένου χρόνου»). Με το πτυχίο του εν λό-
γω τμήματος, οι φοιτητές αυτοί θα αποκτούσαν πρόσβαση στην 
πορτογαλική υπηκοότητα, μετά από τα αλλαξοβασιλίκια στον 
τόπο τους. Επρόκειτο για ένα πολυεθνικό τμήμα δηλαδή. Οφεί-
λω να σημειώσω στο σημείο αυτό πως το επίπεδο των πορτογα-
λικών μου, μού επέτρεπε να διαβάζω λογοτεχνία σχετικά απρό-
σκοπτα και να την απολαμβάνω. 

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μαθήματα ήταν η παρουσία-
ση της πορτογαλικής ποίησης, από τον ύστερο συμβολισμό μέ-
χρι και τη δεκαετία του ’70, σε συνδυασμό με την παρουσία-
ση της ιστορίας, της πολιτικής και της κίνησης των ιδεών στην 
Πορτογαλία. Το ποίημα ήταν και η απαρχή για μια επισκόπηση 
της ιστορικής στιγμής κατά την οποία είχε γραφεί. Καθηγητής 
ήταν ο Joaquim Manuel Magalhães, ποιητής ο ίδιος, μετα-
φραστής, κριτικός της ποίησης και καθηγητής σύγχρονης αμε-
ρικανικής λογοτεχνίας στο ίδιο πανεπιστήμιο.

Είχε περάσει ήδη η μισή ακαδημαϊκή χρονιά, όταν ο Joaquim 
Manuel Magalhães, διαβάζοντας το όνομά μου στον κατάλο-
γο, ρώτησε αν ήμουν Έλληνας. Στην καταφατική μου απάντη-
ση μου ζήτησε να συναντηθούμε στο κυλικείο την ώρα του δια-
λείμματος. Εκεί με ρώτησε αν γνωρίζω τον Καβάφη. Αποκρίθη-
κα -ως όφειλα- πως θα ήταν ντροπή να μην γνωρίζω έναν από 
τους μεγαλύτερους έλληνες ποιητές, αν όχι τον μεγαλύτερο, κι 
εκείνος μου είπε πως θα ήθελε τη βοήθειά μου για να τον μετα-
φράσει. Τον ρώτησα αν γνωρίζει ελληνικά και μου αποκρίθηκε 
πως δε γνωρίζει ούτε λέξη και πως γι’ αυτό ακριβώς με χρεια-
ζόταν, προσθέτοντας να μην ανησυχώ γιατί είχε κατά νουν μια 
μέθοδο εργασίας. Χάρηκε όταν του είπα πως ήμουν μεταφρα-
στής από τα αγγλικά, τα ισπανικά και τα πορτογαλικά προς τα 
ελληνικά και ότι έχω μεταφράσει λογοτεχνία, αν και όχι ποίη-
ση. Δώσαμε ένα ραντεβού για μερικές μέρες αργότερα σε ένα κα-
φέ. Έφυγα σκεφτικός. 

Συναντηθήκαμε. Μου είπε ότι είχε βρει τον εκδοτικό οίκο ―
Cotovia λεγόταν, που σημαίνει «κορυδαλλός» στα πορτογαλι-
κά― για το εγχείρημα που θα ξεκινούσαμε και μου είπε ότι εί-
χε κανονίσει για μένα και μια μικρή, αν και όχι απλώς συμβο-
λική, αμοιβή ανά ποίημα. Κανονίσαμε την πρώτη συνάντηση 
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εργασίας στο σπίτι του για να ξεκινήσουμε δοκιμαστικά τη συ-
νεργασία. Μια συνάντηση που καθυστέρησε λίγο, γιατί θα έπρε-
πε να προμηθευθώ, δηλαδή να ζητήσω να μου στείλουν από 
Ελλάδα, το πρωτότυπο σε μια έγκυρη έκδοση, κοντολογίς την 
πασίγνωστη έκδοση του ΙΚΑΡΟΥ, σχολιασμένη και επιμελημένη 
από τον Γ. Σαββίδη. 

Πώς έγιναν όλα τελικά 

Στην πρώτη συνάντηση εργασίας με περίμενε μια έκπληξη: 
ο J.M. Magalhães μου είπε πως υπήρχε ήδη μια μετάφραση 
των ποιημάτων του Καβάφη στα πορτογαλικά, η μετάφραση 
του Jorge de Sena, του 1969. Ο Jorge de Sena είχε μεταφρά-
σει συνολικά 94 ποιήματα: 90 του καβαφικού κανόνα (που πε-
ριλαμβάνει συνολικά 154 ποιήματα) και 4 της πρώτης συγγρα-
φικής του περιόδου (1886-1904), εκ των οποίων τρία ανέκδοτα 
και ένα αποκηρυγμένο. Η αλήθεια είναι πως όταν μου είχε προ-
ταθεί η συνεργασία από τον J.M. Magalhães, είχα νιώσει αρχι-
κά μια έκπληξη αλλά δεν είπα τίποτα ― η πρόταση συνεργασί-
ας ήταν τόσο ελκυστική... Κι αυτό γιατί γνωρίζοντας τον αριθ-
μό των μεταφράσεων του Καβάφη σε άλλες γλώσσες, αγγλικά 
και ισπανικά, κατά κύριο λόγο, εμφορούμενος και από μια ασα-
φή μεν αλλά βαθιά ριζωμένη αντίληψη ότι ο Καβάφης ήταν 
ένας από τους ποιητές με την μεγαλύτερη επιρροή σε άλλους 
ποιητές του εικοστού αιώνα, θεωρούσα αυτονόητο να υπάρχει 
μια «τέλεια» μετάφρασή του στα πορτογαλικά ή έστω, ένα έγκυ-
ρο/καθιερωμένο «εγχώριο ομόλογό» του, μια ωραία απόδοση, 
ανάπλαση, διασκευή… μπορείτε να το πείτε όπως θέλετε! Πόσο 
λίγα ήξερα για τη μετάφραση και πόσο λιγότερα για την αναμε-
τάφραση! Όντως, το έργο του Jorge de Sena ανέφερε στο εξώ-
φυλλο και την πρώτη σελίδα την αμφίσημη έκφραση «versão 
portuguesa, δηλ. πορτογαλική μετάφραση(;), απόδοση(;)… Ο 
Jorge de Sena (1919-1978) ήταν πορτογάλος ποιητής, διηγη-
ματογράφος, κριτικός. Έχοντας εναντιωθεί στη δικτατορία του 
Σαλαζάρ αναγκάστηκε να φύγει για τη Βραζιλία, όπου εργάσθη-
κε ως πανεπιστημιακός. Στη συνέχεια αναγκάσθηκε να εγκατα-
λείψει και τη Βραζιλία, λόγω της χούντας που ανέλαβε τη δια-
κυβέρνηση της χώρας, και να εγκατασταθεί στις ΗΠΑ, όπου και 
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έζησε μέχρι το τέλος της ζωής του. Θεωρείτο από τους πιο ση-
μαντικούς διανοούμενους της Πορτογαλίας τους εικοστού αι-
ώνα, και η αναπόφευκτη σύγκριση της μετάφρασής του με το 
προϊόν της συνεργασίας μου με τον J.M. Magalhães με έβαλε 
σ’ ανησυχία. Ο J.M. Magalhães με καθησύχασε, μου είπε πως 
είχε γνωρίσει τον Jorge de Sena και πως αλληλογραφούσε με 
τη χήρα του και θεματοφύλακα του έργου του. Κι ακόμη, πως 
σε μια πρώτη φάση θα μεταφράζαμε λίγα ποιήματα από τον 
κανόνα, ποιήματα διαλεγμένα μεταξύ όσων δεν είχε μεταφρά-
σει ο Jorge de Sena.

Ρώτησα τον J.M. Magalhães αν η μετάφραση του Jorge de 
Sena είχε γίνει από τα ελληνικά και μου αποκρίθηκε πως ο με-
ταφραστής δήλωνε στο εισαγωγικό σημείωμά του πως είχε βασι-
στεί σε γαλλικές και αγγλικές μεταφράσεις και κατά κύριο λό-
γο, όπως διαπιστώσαμε στη συνέχεια, στη μετάφραση του John 
Μavrogordato, του 1952, μέσω της οποίας είχε γνωρίσει τον 
αλεξανδρινό ποιητή, αλλά και σε κάποιες γερμανικές και ιτα-
λικές. Ισχυριζόταν ακόμη πως τις είχε συγκρίνει μεταξύ τους, 
αλλά και με το ελληνικό πρωτότυπο, προτού συντάξει τη δική 
του εκδοχή στα πορτογαλικά. Ρώτησα τον J. M. Magalhães αν 
ο Jorge de Sena ήξερε ελληνικά και μου είπε πως πιθανόν να 
μπορούσε να παρακολουθήσει κάπως το πρωτότυπο, λόγω σχε-
τικής αρχαιομάθειας ― με ρώτησε μάλιστα κατά πόσον οι δι-
αφορές μεταξύ αρχαίας και νέας ελληνικής επέτρεπαν κάτι τέ-
τοιο. Μου έδειξε τη μετάφραση του Jorge de Sena και μου ζή-
τησε να αντιπαραβάλω τη μετάφραση με το ελληνικό πρωτό-
τυπο. Η πρώτη εντύπωση: πολύ ωραία ποίηση. Η δεύτερη (κά-
τι που θα συναντούσαμε και σε πολλές από τις παλαιότερες με-
ταφράσεις σε αρκετές γλώσσες): υπερβολικά τα «τέλη» προστι-
θέμενης λυρικότητας. Η τρίτη: τα όποια ελληνικά(;) του μετα-
φραστή δεν τον είχαν διασώσει από κάποια λάθη κατανόησης…

«Να γιατί θέλω να μεταφράσω τον Καβάφη με κά-
ποιον που να έχει πολύ καλή πρόσβαση στο πρωτότυπο, όπως εί-
ναι ένας native speaker με λογοτεχνική καλλιέργεια», είπε ο 
J.M. Magalhães, ακούγοντας τη γνώμη μου για τη μετάφρα-
ση του Jorge de Sena. Αποφασίσαμε πως θα διάλεγα εγώ 20-
30 ποιήματα, μεταξύ των μη μεταφρασμένων από τον Jorge 
de Sena, με βάση τη μεταφρασιμότητά τους ― κάπως θα βο-
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ηθούσε σε αυτό το γεγονός ότι ήμουν μεταφραστής. Ρώτησα τι 
θα κάναμε με τη ρίμα και ο J.M. Magalhães είπε να ξεκινήσου-
με από ποιήματα χωρίς ρίμα. Ξεκινήσαμε αμέσως και χωρίς πολ-
λά-πολλά τη δουλειά. Πριν το ξεκίνημα συμφωνήσαμε μόνο σε 
δύο πράγματα που τα τηρήσαμε με θρησκευτική ευλάβεια: αφε-
νός να μην προστρέχουμε σε άλλες μεταφράσεις (στην πορτο-
γαλική ή άλλη γλώσσα) προτού ολοκληρώσουμε τη δική μας τε-
λική εκδοχή κάθε ποιήματος ― ενδεχόμενες αναντιστοιχίες άλ-
λων μεταφράσεων με τη δική μας, θα λειτουργούσαν απλά ως 
«βάσανος» αναγκάζοντάς μας να σκύψουμε ξανά πάνω από το 
πρωτότυπο-, και αφετέρου να είμαστε όσο το δυνατόν πιο κο-
ντά στο πρωτότυπο. Κατά τη διάρκεια της εργασίας μας διαπι-
στώσαμε πως ως μεταφραστές μας καθόριζε και τους δύο ιδιοσυ-
γκρασιακά αυτή ακριβώς η αρχή, πράγμα που, εκ των υστέρων, 
θεωρώ ως το σημαντικότερο στοιχείο όσον αφορά την (καλή) συ-
νεργασία μας. Έτσι, γρήγορα βρήκαμε ένα συντονισμένο ―όχι, 
κατ’ ανάγκην, κοινό― βηματισμό και οι ρόλοι μας παγιώθηκαν 
αντίστοιχα ως εξής: Εγώ, ως ερμηνευτής όφειλα: να προβαίνω 
στην καλύτερη δυνατή μεγαλόφωνη ανάγνωση του ποιήματος 
στα ελληνικά μια-δυο φορές, να μεταφράζω ει δυνατόν κατά λέ-
ξη το ποίημα, να υπογραμμίζω τις αμφι/πολυ-σημίες, να υπο-
δεικνύω τις αποκλίσεις από το γλωσσικό κανόνα της νεοελληνι-
κής, να υποδεικνύω συμπαραδηλώσεις (connotations) και στοι-
χεία διακειμενικότητας και να επισημαίνω αριθμό συλλαβών 
ανά στίχο, σημεία στίξης (ιδίως στις περιπτώσεις που ήταν ανορ-
θόδοξα τοποθετημένα), ρίμες, παρηχήσεις, γλωσσικό επίπεδο και 
όποια άλλα υφολογικά (ειρωνεία, ρητορική υπερβολή, σαρκασμό 
κλπ) αλλά και αυστηρά γλωσσικά στοιχεία (π.χ. πτώσεις, εγκλί-
σεις, χρόνους, ετυμολογία, παρατηρήσεις πάνω στη χρήση μιας 
λέξης εν γένει στη γλώσσα μας και ειδικά από τον ποιητή κλπ) 
έκρινα απαραίτητα. Επίσης, στο βαθμό που ο J.M. Magalhães 
μου το ζητούσε, να προβαίνω και σε μια προσωπική, αναγκα-
στικά, ερμηνεία, ως έλληνας αναγνώστης και με βάση, το κα-
τά δύναμιν, την ελληνική κουλτούρα (λογοτεχνική και γενικό-
τερη, εν είδει διαπολιτισμικού μεσολαβητή ― δεν ήξερα, βέβαια, 
τότε τον όρο…). Αφού τα κατέγραφε αυτά ο J.M. Magalhães, 
αφού έκανε και όποιες ερωτήσεις έκρινε σκόπιμες, εγώ αποτρα-
βιόμουν και τον άφηνα να δουλέψει. Εκείνος, ως ο καθαυτό με-

Nesides 11 final3.indd   58Nesides 11 final3.indd   58 14/3/2014   8:14:14 πμ14/3/2014   8:14:14 πμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



59

Νησίδες 11 | Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η

ταφραστής, όφειλε… να μεταφράσει. Όταν θεωρούσε πως είχε 
ολοκληρώσει τη δουλειά του στο ποίημα, μου έδινε να διαβάσω 
το αποτέλεσμα. Όπου διαφωνούσα, θες με το νόημα (συνολικά, 
σε ένα στίχο, σε μια λέξη…), θες με τις μορφολογικές αντιστοι-
χίες ή/και το ύφος, του το επισήμαινα οφείλοντας να τεκμηριώ-
σω βάσει του πρωτοτύπου τη διαφωνία μου. Πολλές φορές αυ-
τή οφειλόταν σε ανεπάρκειες των πορτογαλικών μου, δεν είχα 
πλήρη κατανόηση της πορτογαλικής απόδοσης. Άλλες, που ήταν 
και οι περισσότερες, σε ελλιπή από μέρους μου «πληροφόρηση» 
του συνεργάτη μου σε ό,τι αφορά το πρωτότυπο –ως προς αυτό 
βελτιώθηκα γρήγορα, γιατί, βασικά, πληροφοριοδότης και ελε-
γκτής ήμουν... Κι άλλες πάλι προέκυπτε από αποκλίσεις, αβλε-
ψίες, αστοχίες ή αδυναμίες του μεταφραστή. Σε αυτές τις περι-
πτώσεις ο J.M. Magalhães επανερχόταν στη μετάφρασή του, 
την τροποποιούσε και μου έθετε στην κρίση μου το νέο αποτέ-
λεσμα. Ξανά και ξανά. Μέχρι που είτε να είμαι εγώ ικανοποι-
ημένος είτε να αναγνωρίσει (και να μου εξηγήσει) εκείνος πως 
δεν μπορεί να κάνει τίποτα καλύτερο χωρίς να αρχίσει να κακο-
ποιεί τα πορτογαλικά… Μια εμπειρική προσεγγιστική μέθοδος, 
γνωστή στις θετικές επιστήμες, που μου ταίριαζε πολύ δεδομέ-
νου ότι οι βασικές μου σπουδές ήταν στη Χημεία. Κουραστική, 
δε λέω, ιδίως για τον J.M. Magalhães… εγώ, όσο εκείνος δού-
λευε, εξερευνούσα την εξαίρετη βιβλιοθήκη του! Σε πολλές περι-
πτώσεις που το αποτέλεσμα δεν έπειθε είτε τον J.M. Magalhães 
από ποιητική άποψη είτε εμένα από καθαρά γλωσσική (λόγω 
ανεπαρκειών μου στα πορτογαλικά, όπως είπαμε, δεν κατανοού-
σα κάποιες «λεπτές» γλωσσικές επιλογές, οι οποίες διέσωζαν μορ-
φολογικά ή/και υφολογικά στοιχεία του πρωτοτύπου χωρίς να 
συνιστούν ακραίες λύσεις και επέμενα πεισματικά στη διαφωνία 
μου) η… λυδία λίθος ήταν ο σύντροφος του J.M. Magalhães, ο 
João Miguel Fernandes Jorge. Από τους σημαντικότερους εν 
ζωή πορτογάλους ποιητές, και φιλόλογος, ο J.M.F. Jorge άκουγε 
τη μετάφραση, άκουγε τους ενδοιασμούς ή/και τις ενστάσεις και 
έλεγε τη γνώμη του. Ο τέλειος αναγνώστης για το μεταφραστή, 
το τεστ ελέγχου ποιότητας της μετάφρασης προτού αυτή βγει 
στον «κόσμο το μεγάλο». Χρήσιμη από την αρχή η συνεισφορά 
του J.M.F. Jorge, στη συνέχεια έγινε χρησιμότερη, γιατί η καλή 
συνεργασία μου με τον J.M. Magalhães, άρχιζε να δημιουργεί 
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αυτό που οι μεταφρασεολόγοι ονομάζουν «έξη» (habitus), δη-
λαδή κάποιες επαναλαμβανόμενες τακτικές αντιμετώπισης/εξο-
μάλυνσης δυσκολιών, οι οποίες προσδίδουν μεν μια ομοιογένεια 
στη μετάφραση αλλά, καμιά φορά, οδηγούν σε μια ισοπεδωτι-
κά ομοιόμορφη αντιμετώπιση του πρωτοτύπου. Προφανώς, σε 
μια συλλογική εργασία όπως η δική μας, η έξη κάνει πιο δύσκο-
λα αισθητή την παρουσία της καθότι χαρακτηρίζει την ιδιοπρο-
σωπία του κάθε μεταφραστή. Εντούτοις, η γρήγορη δημιουργία 
συναντίληψης ανάμεσα στον J.M. Magalhães και εμένα ―ανα-
γκαία από μιαν άλλη σκοπιά, προκειμένου να υπάρχει μια «ισό-
τροπη» αντιμετώπιση του συνολικού προς μετάφραση κειμένου 
και να μην προκρίνονται λύσεις μέσω αμοιβαίων υποχωρήσεων, 
συμψηφισμών και αντισταθμίσεων (του στυλ εδώ ακολουθούμε 
την άποψή μου σε άλλο σημείο τη δική σου κοκ…)― πολύ εύ-
κολα μπορούσε να οδηγήσει σε μεταφραστικές «συνταγές», και 
μάλιστα ανεπαισθήτως, γιατί η συλλογικότητα της δουλειάς μας 
εύκολα μπορούσε να οδηγήσει σε μια (ψευδ)αίσθηση αντικειμε-
νικότητας.

Με τούτα και με τα άλλα, μεταφράστηκαν 25 ποιήματα σε 
περίπου 20 συνεδρίες. Παρεμπιπτόντως, θα πρέπει να πω πως 
γρήγορα περάσαμε και σε ποιήματα με ρίμα, όπου η ευρηματι-
κότητα του J.M. Magalhães με εξέπληξε. Συνειδητοποίησα, βέ-
βαια, πως η άναρχη ρίμα του Καβάφη (συνήθως δεν ακολουθεί 
κανένα σύστημα ομοιοκαταληξίας) δεν είναι δύσκολη. Ως προς 
τα διάφορα γλωσσικά επίπεδα κάναμε ταπεινά ό,τι μπορούσα-
με: τα πορτογαλικά δεν χαρακτηρίζονται από κάποια έντονη δι-
άκριση ανάμεσα σε μια λόγια και μια καθημερινή γλώσσα, ούτε 
βέβαια και πολύ διαφορετικές διαχρονικά μορφές της γλώσσας.

Η δίγλωσση έκδοση με τον τίτλο ΚΟNSTANDINOS KAVAFIS, 
25 POEMAS βγήκε στην αγορά τα τέλη το 1988. Η μετάφραση 
αφιερώθηκε στη μνήμη του Jorge de Sena. Είχε επιτυχία, αν 
και ξένισε κάποιους, στο βαθμό που έδειξε έναν άλλον Καβάφη, 
χωρίς το έντονο λυρικό στοιχείο που είχε προσθέσει ο Jorge de 
Sena αλλά και μεταφραστές σε άλλες γλώσσες, προσπελάσιμες 
από το γλωσσομαθές πορτογαλικό κοινό. To εισαγωγικό μας ση-
μείωμα σε αυτή την έκδοση τελείωνε ως εξής: «Κανείς από μας 
δεν ενδιαφέρεται ―ούτε και πιστεύει― σε θεωρίες περί μετά-
φρασης. Ξέρουμε μόνο πως πρέπει να καθίσουμε και να αφή-
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σουμε να πραγματοποιηθεί ανάμεσά μας η γλωσσική ανταλλα-
γή, παλεύοντας για τη μέγιστη δυνατή εγγύτητα (λεξιλογική, 
συντακτική, στίξεως, προσωδιακή). Η ξεχωριστή αίσθηση ομορ-
φιάς και η διάρθρωσή της υπάρχουν ήδη εκεί: απομένει η προ-
σπάθεια για να κάνουμε να υπάρξει το ίδιο πράγμα και στη 
γλώσσα υποδοχής. Με τον πραγματισμό μιας ανταλλαγής. Χω-
ρίς άλλες φιλοδοξίες».

Το 1995 πληροφορηθήκαμε πως η μετάφραση έλαβε το 
πρώτο βραβείο της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφραστών Λογο-
τεχνίας (μη χρηματικό έπαθλο). Το είχε προτείνει εν αγνοία 
ημών, των μεταφραστών, μια καθηγήτρια του Καποδιστρια-
κού (στην Αγγλική Φιλολογία) που είχε βρεθεί σε σαββατικό 
έτος στην Πορτογαλία.

Η εμπειρία ήταν ευχάριστη και για τους δυο μεταφραστές, θυ-
μάμαι ακόμη με χαρά την αφιέρωση του J.M. Magalhães: 
«Στον Νίκο, το μόνο άτομο με το οποίο, μέχρι σήμερα κατά-
φερα να κάνω μια “συλλογική δουλειά”…». Μετά από χρόνια 
θα συνεργαζόταν και με ένα ρώσο μαθητή του για τη μετάφρα-
ση της Αχμάτοβα. Αποφασίσαμε να επαναλάβουμε την εμπει-
ρία. Εγώ δε ζούσα πια στην Πορτογαλία. Έτσι, το 1993, μετά 
από ανάλογη δουλειά στη Λισσαβώνα και στο εξοχικό του J.M.F. 
Jorge στην Consolação, είδε το φως της δημοσιότητας το έρ-
γο POEMAS ESCOLHIDOS, Yorgos Seferis, ενώ το 1994 ένας 
καινούριος Kαβάφης, με εξήντα ποιήματα (μεταξύ των οποί-
ων και τα 25 της πρώτης έκδοσης, ελάχιστα αναθεωρημένα στη 
μετάφραση) και κάποια πεζά, με τον τίτλο POEMAS E PROSAS, 
Konstandinos Kavafi s, αφιερωμένη και αυτή στη μνήμη του 
Jorge de Sena και περιλαμβάνοντας πλέον και μεταφράσεις 
μας σε ποιήματα ήδη μεταφρασμένα από τον Jorge de Sena. 
Η έκδοση του Καβάφη (όπως και του Σεφέρη εξάλλου) ήταν δί-
γλωσση ως προς τα ποιήματα. Ο εκδοτικός οίκος ήταν πια άλ-
λος: Relόgio d’ Água. Είχαμε εργαστεί κατά τη διάρκεια κα-
λοκαιρινών παραμονών μου στην Πορτογαλία. Η σχέση ήταν 
πια πολύ φιλική και με τον J.M. Magalhães και με τον J.M.F. 
Jorge. Είχαν έρθει και στην Ελλάδα για την παραλαβή του 
βραβείου. Ένα βήμα απέμενε για την ολοκλήρωση του καβαφι-
κού κανόνα των 154 ποιημάτων. Ένα βήμα… τρόπος του λέ-
γειν: τρία ταξίδια με παραμονή μου στην Πορτογαλία. Στο τρί-
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το χρειάστηκε να μείνω πολλές μέρες. Δουλεύαμε πλέον στο 
νέο σπίτι του J.M. Magalhães, στην εξοχή, κοντά στην πό-
λη Óbidos. Ο εκδότης πλήρωνε πια μόνο το ταξίδι μου. Έτσι, 
το 2005, είδε το φως της δημοσιότητας ο δίγλωσσος τόμος OS 
POEMAS, Konstandinos Kavafi s, εκδ. Relόgio d’ Água. Γύρω 
στις 500 σελίδες. Το εισαγωγικό σημείωμα των προηγούμενων 
εκδόσεων είχε δώσει τη θέση του σε έναν εκτενέστατο πρόλογο, 
ενώ στις σημειώσεις είχαμε «χωρέσει» και 13 από τα ανέκδοτα 
ποιήματα (και στις δύο γλώσσες), εν είδει σχολίων ικανών να 
φωτίσουν κάποιες πτυχές της καβαφικής ποιητικής (και κοσμο-
αντίληψης) είτε σχολίων/»προσθηκών» σε ποιήματα του κανόνα 
με την ίδια θεματολογία (π.χ. στις σημειώσεις σε κάποιο ποίη-
μα σχετικό με τον Ιουλιανό τον Παραβάτη ενσωματώθηκαν και 
όλα τα εκτός κανόνος με θέμα την ίδια ιστορική μορφή). Υπό 
μία έννοια είχαμε τελειώσει.

Πώς (δεν) τέλειωσαν όλα 
Την εποχή της έκδοσης του «τρίτου» μεταφρασμέ-

νου από «εμάς» Καβάφη, άρχισαν αν εμφανίζονται και άλ-
λες μεταφράσεις στα πορτογαλικά, άλλες στην Πορτογα-
λία και άλλες στη Βραζιλία. Με τα υπέρ και τα κατά τους 
όλες, ελάχιστες δίγλωσσες (και του Jorge de Sena μονόγλωσ-
ση ήταν). Ακόμη, τελειώνοντας την πρώτη μετάφραση των 25 
ποιημάτων, ανακαλύψαμε και μια βραζιλιάνικη μονόγλωσση 
έκδοση πολλών μεταφρασμένων ποιημάτων του Καβάφη: Κ. 
Kaváfi s Poemas, Tradução de José Paulo Paes, Editora Nova 
Fronteira, Rio de Janeiro 1982. Καλή δουλειά και πιστή στο 
πρωτότυπο. 

Εγώ πάντως, τελειώνοντας τον τρίτο Καβάφη, είχα μια πα-
ράξενη, μάλλον ευχάριστη θα την έλεγα, αίσθηση μοναδικότη-
τας: ήμουν ο μόνος Έλληνας που είχε εμπλακεί σε μια μετά-
φραση του Καβάφη στα πορτογαλικά, δηλ. σε μια γλώσσα που 
δεν ήταν η μητρική μου. Λίγο αργότερα πληροφορήθηκα από 
τη φίλη Μαρία Παπαδήμα, καθηγήτρια στη Γαλλική Φιλολογία 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταφράστρια από αρκετές λατι-
νογενείς γλώσσες, (μεταξύ των οποίων και τα πορτογαλικά -εί-
ναι γνωστή κυρίως για τη μετάφρασή από μέρους της μεγάλου 
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όγκου του έργου του Φ. Πεσόα) πως το 1978 είχε εκδοθεί στην 
Βραζιλία το έργο: K. Kaváfi s, 77 poemas Traduzidos do grego 
por Théon Spanúdis. Kαι ναι, ο μεταφραστής Θέων Σπανού-
δης (1916-1986) ήταν Έλληνας από τη Σμύρνη, είχε σπουδάσει 
ψυχανάλυση στη Βιέννη και, τη δεκαετία του ’50, είχε εγκατα-
σταθεί στη Βραζιλία. Έμπορος έργων τέχνης, ζωγράφος, δάσκα-
λος ζωγραφικής, δοκιμιογράφος και ποιητής, συντάκτης καλλι-
τεχνικών μανιφέστων, συνήθιζε να γράφει ποίηση στα πορτο-
γαλικά(!) και να μεταφράζει το έργο του στα ελληνικά και τα 
γερμανικά1. Είχε κι αυτός μεταφράσει τον Καβάφη σε μια γλώσ-
σα που δεν ήταν η μητρική του. Τι θέλω να πω με τα παραπά-
νω; Δύο πράγματα. Πρώτον: Η μετάφραση του έργου (ή μεγά-
λου μέρους του) ενός σημαντικού ποιητή ανοίγει ένα κεφάλαιο 
στη ζωή ενός μεταφραστή, που δεν κλείνει ποτέ: η ανάγνωση, 
η ενασχόληση με τον ίδιο, το έργο του και τις μεταφράσεις του 
έργου του χτικιάζουν το μεταφραστή, για τον Καβάφη γράφω 
και τώρα, πώς να το κάνουμε… Eίναι μια μύηση στην ποιητική 
του που δεν λησμονιέται γιατί η ποιητική ενός μεγάλου ποιη-
τή είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Δεύτερον: αν η μετάφραση γί-
νει σε γλώσσα που δεν είναι η μητρική του μεταφραστή, αυτός 
μένει πάντα με ένα ίχνος απορίας ως προς το αποτέλεσμα: έχω 
σκεφτεί πως θα ήθελα, λίγο, να ξαναγεννηθώ, για λίγο, πορτο-
γαλόφωνος, μόνο και μόνο από την περιέργεια να εξακριβώσω 
πώς ακούγεται στα ίδια μου αυτιά, στη μητρική μου γλώσσα 
πια, η μετάφραση του Καβάφη στα πορτογαλικά από τους J.M. 
Magalhães και Ν. Πρατσίνη! 

 
 

Αντί συμπερασμάτων 

α) Λέγεται πως για να μεταφράσεις αρκεί να χειρίζεσαι πο-
λύ καλά τη γλώσσα-στόχο και επαρκώς τη γλώσσα-πηγή. Με-
τά την εμπειρία μου με τη μετάφραση του Καβάφη διαφωνώ. 
Η μετάφραση της λογοτεχνίας, και ιδίως της ποίησης, απαιτεί 

1. Τα στοιχεία σχετικά με τη μετάφραση του Σπανούδη τα οφείλω στο ανέκδοτο 
άρθρο της Μ. Παπαδήμα με τον τα τίτλο Ο πορτογαλόφωνος Καβάφης: μετα-
φράσεις, αναμεταφράσεις, αναδράσεις. το οποίο θα δημοσιευθεί στο περιοδικό 
Ελληνικά. Την ευχαριστώ για την ευγενική παραχώρηση του άρθρου και την 
άδεια να χρησιμοποιήσω τα στοιχεία.
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βαθιά γνώση της γλώσσας από την οποία γίνεται η μετάφραση 
(και της κουλτούρας της γενικότερα). Λέγεται πως την ποίηση 
τη μεταφράζει καλύτερα ένας ποιητής. Αναγκαία, ίσως, η συν-
θήκη, αλλά, οπωσδήποτε, όχι πάντα ικανή. Πρέπει να του προ-
σιδιάζει η ποιητική του μεταφραζόμενου και να μπορεί να έχει 
πλήρη πρόσβαση στη γλώσσα και την κουλτούρα της «πηγής». 
Το δυαδικό μοντέλο «μεταφραστής+ερμηνευτής» που χρησιμο-
ποιήθηκε από τον J.M. Magalhães και τον υπογράφοντα εί-
ναι αποτελεσματικό. Ήταν απαραίτητες και συμπληρωματικές 
η καλή γνώση της πορτογαλικής από μέρους μου για τη μετα-
φορά της πληροφορίας (και της «αίσθησης») και η ποιητική 
ικανότητα του J.M. Magalhães για τη μετάφραση αυτή καθε-
αυτή. Αναρωτιέμαι αν θα ήταν ακόμη καλύτερο το αποτέλεσμα 
αν ο J.M. Magalhães ήξερε τόσα ελληνικά όσα πορτογαλικά 
ήξερα εγώ. Σε μια πρώτη σκέψη λέω ναι, όταν το ξανασκέφτο-
μαι βλέπω πως ο ―αναπόφευκτα― μη αυστηρός διαχωρισμός 
ρόλων σε αυτή την περίπτωση ίσως να δρούσε αρνητικά σε ό,τι 
αφορά την εγγύτητα προς το πρωτότυπο… 

β) Από τη συνεργασία έμαθα πάρα πολλά. Πέρα από όσα 
έμαθα σχετικά με τη μετάφραση ποίησης δίπλα σε έναν ποιητή, 
έμαθα πολλά και σε ό,τι αφορά την πορτογαλική γλώσσα (και 
ποίηση) και τους «κρυφούς της κανόνες»... Και, για να μην πα-
ρεξηγηθώ, σπεύδω να δηλώσω πως «κρυφούς κανόνες» έχει κά-
θε ξένη γλώσσα, κανόνες δηλαδή που δεν τους μαθαίνει κανείς 
ούτε μέσω της διδακτικής, ούτε μέσω της ανάγνωσης, ούτε μέ-
σω της χρήσης. 

Θα αναφέρω δυο παραδείγματα. 
1. το ποίημα ΤΕΙΧΗ, στον 6ο στίχο (Ά όταν έκτιζαν τα τεί-

χη πώς να μην προσέξω) ο J.M. Magalhães είχε «κολ-
λήσει» στην ομοιοκαταληξία. Τα παράτησε και πήγε για 
ύπνο. Το άλλο πρωί μου είπε ήρεμα: «βρήκα λύση, ήταν 
τόσο απλό, έβαλα το επιφώνημα στο τέλος, που είναι 
και πολύ σύνηθες στα πορτογαλικά, χτες είχα κολλήσει 
στην ελληνική σύνταξη». Δηλ. “Quando construíam os 
muros como é que não reparei, ah”.

2. Σε κάποιο ποίημα, δε θυμάμαι πλέον ποιο, ο ποιητής 
έγραφε για μια «μεγάλη πόρτα». Ο J.M. Magalhães 
αρνιόταν κατηγορηματικά να βάλει το απλό «grande 
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porta» που πρότεινα, έλεγε πως παρέπεμπε αυτόμα-
τα στην κοινότατη πορτογαλική προφορική έκφραση 
«grande puta» και γελοιοποιούσε τα πάντα. Είχε δίκιο, 
χρειάστηκε όμως να κάνει μερικά τηλεφωνήματα για να 
πειστώ από τις κατηγορηματικές απόψεις τρίτων. Επέ-
μενα πεισματικά στο «γράμμα», δεν είχα το feeling της 
πορτογαλικής γλώσσας.
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Πάνος  Δρακόπουλος

ένας οριακός ποιητής1 

Θα σταθώ κατά την αποψινή μας βραδιά, σε τέσσερις όψεις 
που αξίζει να φωτίσει εκ νέου κανείς ανατρέχοντας στον 
Αλεξανδρινό. Όχι, πως δεν υπάρχουν άλλες. Χάριν οι-

κονομίας, αλλά και ποιητικής ουσίας, ειδικού πολιτιστικού, θα 
έλεγα βάρους, όπως ελπίζω να δειχθεί στη συνέχεια ― θα επι-
μείνω σε αυτές. Ας τις σκιαγραφήσουμε αρχικά:

Η πρώτη όψη έχει να κάνει άμεσα με αυτό που συνοψίζει ο 
τίτλος της σημερινής μου ομιλίας: Καβάφης: ένας οριακός ποι-
ητής.

Η δεύτερη όψη αφορά μία διακριτή καλλιτεχνική αρετή που 
εντοπίζουμε καθ’ όλη τη συγγραφική πορεία του Καβάφη, και 
η οποία τροφοδοτείται από την μνημειώδη επιμονή του.

1. Ομιλία για την Εκδήλωση «Ο Κ.Π. Καβάφης με την ματιά του σήμε-
ρα». Διοργανωτές: Το Σπίτι της Ευρώπης ― στη Ρόδο και το τμήμα Σχολικών 
Δραστηριοτήτων Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Δωδεκανήσου. 
Ακταίον, 6/11/2013.
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Η τρίτη όψη εκκινεί από την αδογμάτιστη στάση του ποιη-
τή απέναντι στην ελληνική γλώσσα. 

Ενώ η τέταρτη συνδέεται με το ερώτημα που με απασχόλη-
σε σε ολόκληρη την τελευταία φάση της συμβίωσής μου με το 
ποιητικό έργο του Καβάφη: Τι είναι εκείνο που το καθιστά τό-
σο αποδεκτό, τόσο δημοφιλές σε μια ανοιχτή βεντάλια ηλικιών 
και ανθρώπων διαφορετικού γεωγραφικού όσο και πολιτιστικού 
μήκους και πλάτους; 

Ας εξετάσουμε και τις τέσσερις, μία προς μία.

Καβάφης, ένας οριακός ποιητής

Ο χαρακτηρισμός «οριακός ποιητής» υπονοεί τα εξής δύο: 
Αφενός, πως ο δημιουργός κινήθηκε ή κινείται, αν μιλάμε για 
κάποιον εν ζωή, στο όριο της λογοτεχνικής παράδοσης, που τον 
διαπερνά και τον στυλώνει, όπως το ηλιακό φως τη χλωροφύλ-
λη, και αφετέρου, σημαίνει, πως με το έργο του διεύρυνε ―ή 
διευρύνει― την ποιητική περιοχή της εποχής του σε ένα νέο 
ορίζοντα, αχαρτογράφητο ή έστω απλησίαστο πριν από αυτόν.

Υπήρξε ο Κ. Π. Καβάφης, σύμφωνα με τα συγκεκριμένα κρι-
τήρια, ένας ποιητής οριακός; 

Ένας δημιουργός που άγγιξε την λογοτεχνική μεθόριο και 
εν συνεχεία προκάλεσε τη διαστολή του ποιητικού πεδίου, μέ-
σα στο οποίο ανδρώθηκε; 

Αναμφίβολα ναι. Όχι, διότι το σώμα της ποίησής του, κομ-
μάτι με κομμάτι, ποίημα με ποίημα, φανέρωσε με ενάργεια 
έναν αντίποδα, έναν ενεργό ανόμοιο πόλο στη μεγάλη ποιητική 
προσωπικότητα εκείνης της εποχής για τα ελληνικά γράμματα, 
τον Κωστή Παλαμά, αλλά, διότι, για πρώτη φορά στη γλώσσα 
μας γραφόταν στίχος αυτής της θερμοκρασίας που προσδιορίζει 
η λέξη «ψυχρός» ― διακρίβωση που πρώτος μάς τη δίνει ο E.M. 
Forster2. Από τον Τίμο Μαλάνο3, που απερίφραστα σχολιάζει, 
πως ο στίχος του Καβάφη είναι ο στίχος που στέκει με απόστα-

2. Forster E.M. (1919), Η ποίηση του Κ.Π. Καβάφη (Μετ. Γ.Π. Σαββίδης). 
Αναδημοσιεύτηκε το 1993 στο συλλογικό τόμο: «Εισαγωγή στην ποίηση του 
Καβάφη» (Επιμέλεια: Μιχ. Πιερής), Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, σελ. 57-
60.

3. Μαλάνος Τ. (1933), Ο ποιητής Κ.Π. Καβάφης. Ο.π., σελ. 121-127.
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ση από το αντικείμενό του, μέχρι τον Νάσο Βαγενά4, που παρα-
τηρεί, πως οι λέξεις στα ποιήματα του Καβάφη «δεν χορεύουν», 
συνάγουμε, ότι ο Καβάφης τοποθετεί τη φωνή του σε συχνότη-
τες ήπιων κυμάτων, οι οποίες ―εδώ είναι το καίριο― δεν θεω-
ρούνταν μέχρι τότε πρόσφορες για έναν ποιητή. 

Και πώς αλλιώς; Αποφεύγει συνειδητά τα επίθετα (τα πο-
λυσύνθετα σπανίζουν ― ενώ και τα απλά επίθετα του είναι 
σχεδόν κοινόχρηστα), αποστρέφεται την αλληγορία, μονοδρομεί 
από άποψη μέτρου στον ίαμβο, για να καταλήξει να είναι, όπως 
μας επισήμανε ο Τέλος Άγρας εν έτει 1933, ένας «ποιητής του 
ρήματος»5. Αυτό, μεταξύ άλλων, εξηγεί και το γιατί ο Νάνος 
Βαλαωρίτης αναδρομικά αποκαλεί τον Καβάφη ως τον «πρώτο 
Έλληνα μοντερνιστή»: το 1904, με τον Καβάφη (με ποιήματα, 
όπως λόγου χάριν «Οι φωνές» ή το «Περιμένοντας τους βαρβά-
ρους»), επισημαίνει ο Βαλαωρίτης, καταγράφεται η είσοδος της 
ελληνικής ποίησης στον μοντερνισμό6.

«ΦΩΝΕΣ»
Ιδανικές φωνές κι αγαπημένες
εκείνων που πεθάναν, ή εκείνων που είναι
για μας χαμένοι σαν τους πεθαμένους.

Κάποτε μες στα όνειρά μας ομιλούνε·
κάποτε μες στην σκέψι τες ακούει το μυαλό.

Και με τον ήχο των για μια στιγμή επιστρέφουν
ήχοι από την πρώτη ποίησι της ζωής μας ―
σα μουσική, την νύχτα, μακρυνή, που σβύνει.

  (1904 ― Από τα Ποιήματα 1897-1933, Ίκαρος 1984) 

Η πιο διεισδυτική παρατήρηση για την οριακή ταυτότητα 
της ποίησης του Αλεξανδρινού ανήκει, εκτιμώ, στον Γιώργο Σε-
φέρη: ειδικότερα στην περίφημη ομιλία του «Κ. Π. Καβάφης 

4. Βαγενάς Ν. (1977), Η ειρωνική γλώσσα. Ο.π., σελ. 347-358.
5. Άγρας Τ. (1933), Γραμματολογικά και άλλα. Ο.π., σελ. 129-140.
6. Βαλαωρίτης Ν. (1983), Κ.Π. Καβάφης και Ε.Α. Πόου ― μεταξύ άλλων. 

Περιοδικό Χάρτης 5/6 «Αφιέρωμα στον Κ.Π. Καβάφη», 3η έκδοση, 650-657.
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― Θ.Σ. Έλιοτ: Βίοι παράλληλοι»7. Το 1946, ο Σεφέρης χαρακτη-
ρίζει τα ποιήματα του Καβάφη σαν «βάθρα που τους λείπουν 
τα αγάλματα», για να συμπεράνει, πως το καβαφικό έργο πετυ-
χαίνει τη συγκίνηση «διά του κενού».

Υπό το φως αυτών των παρατηρήσεων γίνεται, επομένως, 
πιο ευεξήγητο το γιατί τούτο το έργο χρειάστηκε τον χρόνο του 
―ορισμένες δεκαετίες― προκειμένου να κατακτήσει τον χώ-
ρο που του αναλογούσε μέσα στην ποιητική κίνηση του προη-
γούμενού μας αιώνα. Ο ίδιος ο Καβάφης είχε βαθιά επίγνωση 
της ποιητικής του ιδιαιτερότητάς, όχι μόνο από στενά φορμα-
λιστική σκοπιά, αλλά και από άποψη θεματική ― άποψη ιδιο-
συγκρασίας, όπως θα το έθετε ένας συγκαιρινός του. Σε μία επι-
στολή του, το 1930, στον Γ.Π. Παπουτσάκη, εκφράζει την αγω-
νία του ως δημιουργού που επιχειρεί ένα δύσκολο άλμα προς 
το άγνωστο. Μεταξύ άλλων σημειώνει: «Μπορεί να γίνει Τέχνη 
από την οποίαν να λείπει τελείως η Γυναίκα;» και συμπληρώ-
νει: Η Γυναίκα, «εννοώ, ως ερωτικός παράγων»8.

Καβάφης, ένας επίμονος ποιητής

Δεν παρήλθε ένα εύλογο ―στα μάτια μας πιά― χρονικό δι-
άστημα από τη σύνθεση των καβαφικών ποιημάτων μέχρι το 
αγκάλιασμά τους, τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της 
ελληνικής γλώσσας. Υπήρξε πράγματι ανάλογη αναμονή, επίμο-
χθη προπαρασκευή, μέχρι να ανατείλει τούτη η νέα ποιητική 
συχνότητα από τα σωθικά του ίδιου της του δημιουργού.

Το ιστορικό και συγχρόνως μυθοπλαστικό καβαφικό αναλό-
γιο, οι διαρκείς παιγνιώδεις και ειρωνικές τονικότητες, η μπα-
γκέτα του σώματος και οι διαυγείς αντιστίξεις της ηδονής ―με 
άλλα λόγια, τα σημαντικότερα μέσα της καβαφικής όρχησης― 
δεν συγκροτήθηκαν μεμιάς, από τη μια στιγμή στην άλλη. Του-
ναντίον. Το εργαστήριο του Καβάφη πλουτίστηκε συν τη ακτί-
να και συν τω μόχθω επίσης πολλών ετών.

7. Σεφέρης Γ. (1946), Κ.Π. Καβάφης ― Θ.Σ. Έλιοτ: Βίοι παράλληλοι. Αναδη-
μοσιεύτηκε το 1993 στο συλλογικό τόμο: «Εισαγωγή στην ποίηση του Καβάφη» 
(Επιμέλεια: Μιχ. Πιερής), Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, σελ. 141-169.

8. Αναδημοσιεύεται στο Περιοδικό Χάρτης 5/6 «Αφιέρωμα στον Κ.Π. 
Καβάφη», 3η έκδοση, σελ. 533. 
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Είναι πλέον από πολλές μεριές ομολογημένο, ακόμη και από 
τον Γ.Π. Σαββίδη, πως ο Αλεξανδρινός μέχρι τα τέλη του 19ου 
αιώνα «δεν εμφάνιζε ίχνος πρωτοτυπίας»9. Ο Μαλάνος τον 
αποκαλεί, όσον αφορά τα πρώτα του ποιητικά βήματα, «μετρι-
ώτατο»10, ενώ ο Γιάννης Δάλλας τον περιγράφει ως έναν «ψευ-
δορομαντικό που πηγαίνει να γίνει μαθητευόμενος συμβολι-
στής»11. Και δεν έχουν άδικο: Ως νέος ποιητής ο Καβάφης σχε-
δόν σε τίποτα δεν προϊδέαζε τους πρώτους αναγνώστες του για 
αυτό που επρόκειτο να επακολουθήσει.

Καταλύτης αυτής της πορείας από τη σφαίρα της ετερόφω-
της δημιουργίας σε εκείνη του αυτόφωτου πια ποιητικού φά-
σματος είναι, θαρρώ, η επιμονή του. Προεκτείνοντας μία σχετι-
κή επισήμανση του Παντελή Μπουκάλα, θα έλεγα, πως ο Κα-
βάφης ωρίμασε τόσο μέσα από όσα έγραφε, όσο και από όσα δι-
έγραφε12.

Είναι σχεδόν κοινότοπο: πως θέλει απαντοχή και θάρρος, με 
μια φράση, αδιάλειπτη επιμονή να απαγκιστρώνεται κανείς από 
τις λεγόμενες πίσω του σελίδες, ειδικά όταν αυτές δεν τον αντι-
προσωπεύουν πια. 

Ήταν επομένως, διπλά ευεργετικό για τον νεαρό Κωνσταντί-
νο να αποκηρύξει τα πρώτα του ποιήματα, προκειμένου να γί-
νει ο Καβάφης ― ο Αλεξανδρινός «Πρωτέας», όπως συνήθιζε να  
τον αποκαλεί ο Τσίρκας13. 

Απορρίπτοντας ο ίδιος ως ποιητής ό,τι δεν είναι, έγινε συν 
τω χρόνω, συν τη πνευματική του ασκητική, ο Καβάφης, ο 
«κριτικός-αυτοκριτικός» (Μπουκάλας), ο «αρνητής της εύκολης 
ομορφιάς» (Forster), ο τολμηρός ιστοριοτραφής πρωτοπόρος. 
Κι όλα τούτα, υπογραμμίζουμε, χάρη σε ένα είδος καλλιτεχνι-
κής επιμονής που τον οδήγησε στη διαμόρφωση της προσωπι-
κής του φωνής μετά τα 40 έτη του βίου του.

9. Ο.π., σελ. 122.
10. Ο.π., σελ. 123.
11. Δάλλας Γ. (1974),  Ο Καβάφης και η καλλιτεχνική εμπειρία ― από τη 

σκοπιά του «Νέοι της Σιδώνος». Ο.π., σελ. 307-319.
12. Μπουκάλας Π., Ο ρεπόρτερ της μνήμης Κ.Π. Καβάφης και Τα «ατελή» 

ποιήματα του Καβάφη. (Εφημ. Καθημερινή: 27.4.1993 και 21.2.1995 αντιστοίχως) 
Και τα δύο κείμενα δημοσιεύονται εκ νέου στον τόμο: «Ενδεχομένως ― στάσεις 
στην ελληνική και ξένη τέχνη του λόγου», εκδ. Άγρα, 1996, σελ.62-71.

13. Τσίρκας Στρ. (1958), Ο απατηλός γέρος. Ο.π., σελ. 209-219.
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Η θέση του Καβάφη 

για την ελληνική γλώσσα

Ας το θέσω ερωτηματικά: Θα μπορούσε ένας ταλαντούχος 
της επιμονής κι ένας ακάματος κυνηγός της προσωπικής έκ-
φρασης να έχει μια στάση για την ελληνική γλώσσα επιπόλαιη 
ή μονοδιάστατη; 

Να ταμπουρωθεί, με άλλα λόγια, μέσα στις ιαχές της άλφα 
ή της βήτα πολεμικής για τη χρηστή, τάχα, εκδοχή της γλώσ-
σας μας, που τότε ήταν ιδιαίτερα οξυμμένες; Αναφέρομαι προ-
φανώς στον ακραίο δημοτικισμό από τη μία και στους εξτρεμι-
στές της καθαρεύουσας από την άλλη.

Ο Καβάφης αντιλήφθηκε εγκαίρως τους κινδύνους μιας μό-
νιμης ένταξής του στο ένα ή στο άλλο γλωσσικό-ιδεολογικό τό-
ξο, με πρώτον από όλους την υπονόμευση της προσπάθειάς του 
να είναι ο εαυτός του: 

Ένας μεικτός, «εν μέρει εθνικός κ’ εν μέρει χριστιανίζων» 
(«Τα επικίνδυνα») . Ένας ― κατά «τα τέσσερα κουάρτα βυζα-
ντινός και κατά τα τρία κουάρτα Αλεξανδρινός»14. Και κυρίως, 
να μην υποχωρήσει ούτε εκατοστό, θα λέγαμε, από αυτό που 
ένοιωθε ως πεπρωμένο του: Να είναι ελληνικός ― όχι Έλλη-
νας· ελληνικός.

 «Πρέπει να μελετήσωμεν την γλώσσα μας — δεν την ξεύρο-
μεν» γράφει σε επιστολή του στον Ι.Α. Σαρεγιάννη, «έχει κρυμ-
μένους μέσα της θησαυρούς. Και τι θησαυρούς!»15

Ένας θηρευτής ιστορικών θησαυρών ―από την περίοδο των 
μηδικών πολέμων μέχρι και τα εν ροή γεγονότα του καιρού 
του― πώς θα μπορούσε να περιοριστεί στα θεματικά απλώς 
αποκτήματα αυτής της πρακτικής και να απορρίψει τα γλωσσι-
κά εύρετρα της εκσκαφής του; 

Επιμένω στο ερώτημα: θα ήταν δυνατόν ένας ψυχωμένος 
ποιητής όσο αυτός, να αγνοήσει την γλωσσική πολυμορφία, τη 
γλωσσική βιοποικιλότητα, αν προτιμάτε, της μακραίωνης παρά-
δοσης με την οποία ποιητικά συμβιώνει και συνομιλεί;

14. Πρβλ. Φτυαράς Κ. (1.12.1982), «Το 1928 ή ’29 μ.Χ. στην Αλεξάνδρεια…». 
Πρώτη δημοσίευση στο Περιοδικό Χάρτης 5/6 «Αφιέρωμα στον Κ.Π. Καβάφη», 
3η έκδοση, σελ. 546.

15. Ο.π., σελ. 532.

Nesides 11 final3.indd   72Nesides 11 final3.indd   72 14/3/2014   8:14:15 πμ14/3/2014   8:14:15 πμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



73

Νησίδες 11 | Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

«ΣΤΑ 200 π.Χ.»
«Aλέξανδρος Φιλίππου και οι Έλληνες πλην Λακεδαιμονίων 
―»
...
Κι απ’ την θαυμάσια πανελλήνιαν εκστρατεία,
την νικηφόρα, την περίλαμπρη,
την περιλάλητη, την δοξασμένη
ως άλλη δεν δοξάσθηκε καμιά,
την απαράμιλλη: βγήκαμ’ εμείς·
ελληνικός καινούριος κόσμος, μέγας.

Εμείς· οι Aλεξανδρείς, οι Aντιοχείς,
οι Σελευκείς, κ’ οι πολυάριθμοι
επίλοιποι Έλληνες Aιγύπτου και Συρίας,
κ’ οι εν Μηδία, κ’ οι εν Περσίδι, κι όσοι άλλοι.
Με τες εκτεταμένες επικράτειες,
με την ποικίλη δράσι των στοχαστικών προσαρμογών.
Και την Κοινήν Ελληνική Λαλιά
ώς μέσα στην Βακτριανή την πήγαμεν, ώς τους Ινδούς.
...

           (1931 ― Από τα Ποιήματα 1897-1933, Ίκαρος 1984) 

Καβάφης, ένας ποιητής του διπλού δύοντος ήλιου

Κατά τον 20ό αιώνα, τα ελληνικά γράμματα, εκτός από τα 
δύο Νόμπελ ή το βραβείο Λένιν στον Γιάννη Ρίτσο, ευτύχησαν 
να ταξιδέψουν σε μια μεγάλη ακτίνα  γλωσσών, με βασικούς 
πρωταγωνιστές ―κατά το πλήθος των μεταφράσεων και των 
επανεκδόσεων του έργου τους― τον Νίκο Καζαντζάκη και τον 
Κων/νο Καβάφη. Η περίπτωση της αποδοχής του καζαντζακικού 
έργου γίνεται, κατά τη γνώμη μου, άμεσα ευεξήγητη, αν συναρ-
τηθεί αντιστικτικά, από τη μία, ο βιταλισμός των κεντρικών του 
προσώπων ―του καπετάν Μιχάλη και του Αλέξη Ζορμπά, για να 
επιμείνω στα δύο πιο διάσημα σχετικά παραδείγματα― με την 
πνευματική μόδα που δέσποσε στη μεταπολεμική Ευρώπη, από 
την άλλη. Ο λόγος για τον υπαρξισμό του Σαρτρ, το εξεγερσια-
κό πνεύμα του Καμύ και, εν συνεχεία, το παράλογο του Μπέκετ. 
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Με μια φράση: Τα έργα του Καζαντζάκη ήταν η άλλη φωνή, 
η διακριτή τονική και φιλοσοφική χροιά, από εκείνη που θρη-
νεί ή αναστοχάζεται το νόημα των λεγομένων της ―αν θα βρει 
στο τέλος νόημα― πάνω από τα συντρίμμια του καταστροφι-
κότερου πολέμου στην ανθρώπινη ιστορία, του Β΄ Π.Π. (Θυμά-
στε τι είχε πει ο Αντόρνο: Μετά το Άουσβιτς, δεν θα πρέπει να 
ξαναγραφτούν ποιήματα. Δεν θα έπρεπε να φτιαχτούν πυρηνι-
κά όπλα, θα αντέτεινα από μεριάς μου).

Ο Καβάφης όμως, πώς αποσπά αρχικά το ενδιαφέρον και εν 
συνεχεία την οικουμενική αποδοχή σε μίαν έκταση που πιστο-
ποιούν οι αλλεπάλληλες μεταφράσεις των ποιημάτων του σε 29 
γλώσσες, όπως μας πληροφορεί στο νεοκδοθέν μελέτημά του ο 
Κ. Σκανδαλίδης;16.

Αρκούν όσα έχουμε ήδη υποδηλώσει μέχρι στιγμής για να 
στοιχειοθετήσουν μια πειστική απάντηση; Ή μήπως εξηγούν τις 
διαστάσεις του σχετικού φαινομένου όσες προσεγγίσεις επιμέ-
νουν στο ότι ο Καβάφης υπήρξε από τους πρώτους δηλωμένους 
ομοφυλόφιλους συγγραφείς ή στο ότι έζησε και έγραψε στην 
εξωτική ―για ουκ ολίγους δυτικούς― Αλεξάνδρεια; Ή τέλος, 
στο ότι οι ιστορικές ή οι μυθιστορικές του αναφορές είναι οικεί-
ες σε ένα ευρύ μορφωμένο ανά την υφήλιο αναγνωστικό κοινό;

Ασφαλώς ο ερωτισμός των ποιημάτων του ακόμη εκπλήσ-
σει, ακόμη δυναμιτίζει ποικιλοτρόπως τον σημερινό αναγνώ-
στη17, σε αντίθεση, θα λέγαμε, με την μυστηριακή ατμόσφαι-
ρα της Αιγύπτου, που κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει τραυ-
ματιστεί καίρια εξ αιτίας ποικίλων παραγόντων, της τεχνολογί-
ας συμπεριλαμβανομένης. Δεν νομίζω όμως, ότι όλα τούτα αρ-
κούν. Όπως και η επίκληση της οικειότητας που χαρακτηρίζουν 
ξενόγλωσσους αναγνώστες ενός κάποιου μορφωτικού επιπέδου 
με τα ιστορικά ή μυθολογικά προσωπεία που ενδύεται συχνά-
πυκνά ο θίασος της καβαφικής πολιτείας.

Θαρρώ, πως αλλού βρίσκεται το βαθύτερο μυστικό της γοη-

16. Σκανδαλίδης Κ.Ε. (2013), Κ.Π. Καβάφης και Δωδεκανήσιοι στην Αίγυπτο 
των Ελλήνων, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου, σειρά αυτοτελών 
εκδόσεων ― αρ. 30, Ρόδος, σελ. 195.

17. Πρβλ. Κουμανταρέας Μ. (2010), Ένας θεός μου. Πρώτη δημοσίευση στο 
περιοδικό Οδός Πανός: «Αφιέρωμα στον Καβάφη», τ. 147, Ιανουάριος-Μάρτιος 
2010, σελ. 7-31.
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τείας και της σαγήνης του Καβάφη στους συγχρόνους μας ανα-
γνώστες όσο και στους από μεταφράσεις δέκτες της ποίησής του 
από τις τέσσερις άκρες του κόσμου. Και τούτο το βαθύτερο μυ-
στικό έχει να κάνει με τη λειτουργία της ποιητικής μνήμης που 
αναπνέει στην ποίηση του Καβάφη.

«ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ»
Σαν σώματα ωραία νεκρών που δεν εγέρασαν
και τάκλεισαν, με δάκρυα, σε μαυσωλείο λαμπρό,
με ρόδα στο κεφάλι και στα πόδια γιασεμιά ―
έτσ’ η επιθυμίες μοιάζουν που επέρασαν
χωρίς να εκπληρωθούν· χωρίς ν’ αξιωθεί καμιά
της ηδονής μια νύχτα, ή ένα πρωί της φεγγερό. 

             (1904 ― Από τα Ποιήματα 1897-1933, Ίκαρος 1984) 

Δεν επέλεξα να παραθέσω τυχαία τούτο το ποίημα. Διότι πί-
σω από το ρήμα «θυμάμαι» του Καβάφη, λειτουργεί το ρήμα 
«επιθυμώ» ή, κατ’ αντιστροφή, το «δεν επιθυμώ».

Ο Καβάφης σκηνοθετεί τη μνήμη του — κατά πώς θέλει ή 
δεν θέλει. Στο γνωστό του ποίημα «Κεριά», τα σβησμένα κεριά, 
εν προκειμένω, δεν θέλει να τα βλέπει. Θα αναρωτηθεί κάποιος: 
Όλα τα κεριά; Μας το απαντάει ο ίδιος, όπως θα τον διαβάσου-
με σε λίγο: όχι όλα· μόνον εκείνα που του προκαλούν λύπη ή 
τον πονούν. Τα άλλα κεριά, που τον ευφραίνουν, που πνευμα-
τικά και σωματικά τον φωταγωγούν, τόσο στα ρηχά, όσο και 
στα βαθιά του κύτταρα ―τα κεριά, που, με δυο λόγια, αναστη-
λώνουν εντός του την ηδονή, θέλει να τα θυμάται― και γι’ αυ-
τό τα προσκαλεί διαρκώς στην ποίησή του.

«ΣΩΜΑ, ΘΥΜΗΣΟΥ...»
Σώμα, θυμήσου όχι μόνο το πόσο αγαπήθηκες,
όχι μονάχα τα κρεββάτια όπου πλάγιασες,
αλλά κ’ εκείνες τες επιθυμίες που για σένα
γυάλιζαν μες στα μάτια φανερά,
κ’ ετρέμανε μες στην φωνή ―  και κάποιο
τυχαίον εμπόδιο τες ματαίωσε.
Τώρα που είναι όλα πια μέσα στο παρελθόν,
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μοιάζει σχεδόν και στες επιθυμίες
εκείνες σαν να δόθηκες ― πώς γυάλιζαν,
θυμήσου, μες στα μάτια που σε κύτταζαν·
πώς έτρεμαν μες στην φωνή, για σε, θυμήσου, σώμα. 

               (1918 ― Από τα Ποιήματα 1897-1933, Ίκαρος 1984) 

Η μνήμη του Καβάφη δεν αναγνωρίζεται επομένως, ως μια 
μνήμη μετέωρη ή ως μια μνήμη ατιθάσευτη. Πολύ δε περισσό-
τερο, δεν συμπεριφέρεται ως μια μνήμη-τιμωρός. 

Είναι μια μνήμη ποιητική, που επιμένει να ανατέμνει, να 
αναδιαμορφώνει, να πλάθεται απαρχής και συγχρόνως πλάθει 
τον ίδιο, απ’ την ρίζα του μέχρι την κορυφή. Τόσο, εν σχέσει 
με τα γεγονότα της βιωτής του, όσο και με εκείνα που συγκρο-
τούν το γενικό ιστορικό κάδρο που τον περιέχει και τον αφορά.

Πρόκειται για τη μνήμη του ανθρώπου που συμφιλιώνεται 
με το παρελθόν του. Γράφοντας και ξαναγράφοντας ο Καβά-
φης γίνεται πάλι έμβιος κι αισθητής:

 «Ο τεχνίτης, κι όταν ακόμη γεράσει, μπορεί να βρίσκει εν-
διαφέρον και θέρμη στη ζωή, χάρις στο ίδιο του το έργο. Είναι 
μέσω του έργου του που θα παρηγορηθεί, για το κακό που του 
επιφυλάσσουν τα χρόνια του γήρατος». 

                              (Επιστολή του Κ.Π.Κ. στον Τίμο Μαλάνο, χ.χ.)

   
Είναι επίσης συναρπαστικό ― το πώς αυτός «ο γέρων ποιη-

τής», όπως τον λέει ο Σεφέρης, ξανακοιτάζοντας τη ζωή του και 
την ιστορία του τόπου του, πουθενά δεν νοιώθει ενοχές. Τύψεις 
ναι, ενοχές όχι. Η συμφιλίωσή του με το χθες, στη μία και στην 
άλλη περίπτωση, παρουσιάζει μία εκτύλιξη με συγκλονιστική 
κλιμάκωση κι εκπληκτική αυθεντικότητα και γι’ αυτό παρατη-
ρούμε, πως εξακολουθεί να είναι στις μέρες μας πολλαπλά αγώ-
γιμη ― πολλαπλά μεταδοτή.

Διαβάζοντας και ξαναδιαβάζοντας τον Καβάφη, τον φέρνω 
στο νου μου ως ένα δημιουργό που με τα ποιήματά του ατενί-
ζει και συνάμα χαρτογραφεί δύο δύοντες ήλιους: από τη μία, 
τον δύοντα ήλιο του προσωπικού του βίου και από την άλλη, 
τον δύοντα ήλιο μιας μακράς ιστορικής τροχιάς, που ξεκινά με 
τις εκστρατείες του Αλεξάνδρου και η οποία ακόνιζε τη συνέ-
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χειά της κάθε φορά μέσα από «την ποικίλη δράση των στοχα-
στικών προσαρμογών», όπως διαβάσαμε νωρίτερα στο ποίημα 
«Στα 200 π.Χ.»

Ως αντίδωρο προς τον ίδιο, από τη θέαση της δύσης του προ-
σωπικού του ήλιου, αναδεικνύεται η ηδονή, η λέξη που συχνό-
τερα από οποιαδήποτε άλλη εμφανίζεται, σύμφωνα με τα δη-
μοσιευμένα μέχρι στιγμής καβαφικά λεξικά (το 1970, το πρώ-
το ― το πιο πρόσφατο, το 200618). Στη δε, δύση του ιστορικού 
κύκλου του ελληνισμού, αναδεικνύεται η σοφία ― μια σοφία 
που διαρκώς ειρωνεύεται τον εαυτό της και τους άλλους19, όπως 
φέρ’ ειπείν, τόσο καίρια και αποτελεσματικά στο γνωστό «Εις τα 
περίχωρα της Αντιοχείας».

Δεν είναι επομένως, τυχαία ο Καβάφης ένας από τους πλέ-
ον αγαπημένους ποιητές των ανά την υφήλιο ποιητών (πολυά-
ριθμες οι δημοσιεύσεις ποιημάτων με τον τρόπο του Αλεξανδρι-
νού20). Με το έργο του μας συνέστησε εκ νέου τη ζωτική, την 
οργανική, την καταγωγική σχέση της ποίησης με τη μνήμη. Μη-
τέρα των εννέα Μουσών, κατά τον γνωστό αρχαιοελληνικό μύ-
θο, ήταν η θεά Μνημοσύνη. Ας πάνε να λένε ―οι άλλοι μύθοι, 
οι των ψευτοθεών― θα σχολίαζα αναλόγως υιοθετώντας προς 
στιγμήν, χάριν παιδιάς, το αλφάβητο της καβαφικής ειρωνείας.

Γι’ αυτό, ας μου επιτρέψετε να κλείσω τούτη την ομιλία με 
την ακόλουθη επικαιρική σημείωση: Αναλόγως και εμείς δεν 
τον θυμόμαστε σήμερα με τα αντίδωρα της ηδονής και της σο-
φίας, όταν απομονώνουμε επιπόλαια δύο ή τρεις στίχους του, 
για να τον μετεγκαταστήσουμε ―υποτίθεται― στα μέσα μαζι-
κής συγκοινωνίας της πρωτεύουσας. Ο ατόφιος Καβάφης, κι όχι 
ο εμβόλιμα αποσπασματικός, είναι ο ποιητής που τιμούμε από-
ψε στη συγκεκριμένη εκδήλωση.

18. Πρβλ. Δασκαλόπουλος Δ. (1983), Οι Καβαφικές έρευνες σήμερα, ο.π., 
σελ. 13-19 και Χρονόπουλος Φ. (2006) Το λεξικό του Καβάφη, εκδ. Περίπλους.

19. Πρβλ. την ανάλυση του Ε. Μ. Forster στο Προλογικό Κείμενο της 
έκδοσης του τόμου The Complete poems of C.P. Cavafy, (Abinger Edition, 
Λονδίνο, 1972) με τίτλο «Η ποίηση του Κ. Π. Καφάφη». Μέρος της έχει 
εγκιβωτιστεί στην Εισαγωγή του  E.M. Forster ― Κ.Π. Καβάφης, Φίλοι σε 
ελαφρήν απόκλιση, Επιμέλεια-Σχόλιο: P. Jeff reys, Μετ. Κ. Γκίκα, Ίκαρος, 2013, 
σελ. 25-26.

20. Πρβλ. ενδ. Με τον τρόπο του Καβάφη ― Είκοσι ξένα ποιήματα, 
(Επιμέλεια: Ν. Βαγενάς), Θεσσαλονίκη, 1999.  

Nesides 11 final3.indd   77Nesides 11 final3.indd   77 14/3/2014   8:14:16 πμ14/3/2014   8:14:16 πμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



78

Γιάννης  Ηρακλε ί δη ς

Ένα σημείωμα για το Μουσείο 
Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου

Είναι περισσότερο από πενήντα χρόνια λειτουργίας που 
έκλεισε η Δημοτική Πινακοθήκη Ρόδου, μετονομασμένη 
σήμερα σε Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου, μετά την 

επέκτασή της με τα δύο καινούργια κτήρια που οικοδομήθηκαν 
το 2001 και το 2010.

Μια λειτουργία συνεχής, με σημαντική προσφορά στην πολι-
τιστική ζωή του τόπου, ένας θεσμός που άντεξε και αναπτύχθη-
κε όλα αυτά τα χρόνια μέσα σε συγκυρίες όχι πάντα ευνοϊκές.

Στα πλαίσια αυτού του σημειώματος δε μπορούμε να κά-
νουμε έναν πλήρη απολογισμό. Χρήσιμο όμως είναι να υπενθυ-
μίσουμε μερικές από τις πιο πρόσφατες δραστηριότητες και να 
διατυπώσουμε κάποιες σκέψεις που μπορεί να έχουν γενικότερο 
ενδιαφέρον.

Από τις εκθέσεις που οργανώθηκαν τα τελευταία ένα ή δύο 
χρόνια, πολλές και αξιόλογες, θα αναφερθούμε οπωσδήποτε 
στον Κώστα Ανδρέου, από τους σημαντικούς καλλιτέχνες της 
διασποράς, με τα ζωγραφικά και γλυπτικά του έργα που συνδυ-
άζουν το πάθος που εκπέμπουν οι μορφές με το βαθύ λυρισμό 
και ανθρωπισμό τους.
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Στα Απεικάσματα φωτός παρακολουθήσαμε τον Κύπριο 
Σταύρο Κίκα να αποδίδει με μια αυστηρή λιτότητα των μέσων, 
με μολύβι ή κάρβουνο πάνω σε λευκές επιφάνειες, τις σχέσεις 
που προκαλεί ο διάλογος του φωτός με το σκοτάδι, τις αντανα-
κλάσεις και τις παρεμβολές τους πάνω σε στοιχεία ή επιφάνειες 
της ύλης. 

Ακόμα, ο Κώστας Χαραλαμπίδης με τις Οπτικές Ψευδαισθή-
σεις του, μας γοήτευσε με το χειρισμό του της ψευδαισθητικής 
όψης της πραγματικότητας. Στα έργα του απεικονίζει αποσπά-
σματα από έντυπα κείμενα και πρωτοσέλιδα εφημερίδων και 
φωτογραφιών του ρεπορτάζ, από την Ελλάδα των δεκαετιών 
του ’60 και ’70, θυμίζοντάς μας τις μέρες μιας ανεπίστρεπτης 
άνοιξης των γραμμάτων και μέσω της ειδησεογραφίας, των ση-
μερινών μνημονίων αλλά και των τεκμηρίων μιας αλλοτινής 
πραγματικότητας, θίγει καίρια ζητήματα ελπίδων και διαψεύ-
σεων μιας τόσο υποσχόμενης εποχής.

Μια πρωτότυπη σειρά έργων παρουσίασε η Ντιάνα Μπισο-
γιάννη, τις Βυζαντινές Αρχόντισσες, πορτραίτα διακεκριμένων 
γυναικών της αυλής από τη βυζαντινή ιστορία. Τα έργα της λει-
τουργούν σαν σύγχρονες εικαστικές ταπισσερί. Ως κύριο υλικό 
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χρησιμοποιεί το ύφασμα, με το συνδυασμό ρυθμών, χρωμάτων 
και ογκοπλαστικών γνωρισμάτων που γοητεύουν τον θεατή με 
το οπτικό τους ενδιαφέρον και την απτική αμεσότητα.

Τέλος, στη νέα αγωγή του βλέμματος, είδαμε τον Andrea 
Mazzoleni να συνδυάζει στα έργα του τη στοχαστικότητα με 
την πρωτοτυπία και την ευρηματικότητα, με τη χρήση ευτε-
λών και κοινότυπων υλικών να μεταφέρουν την αίσθηση του 
εφήμερου και φευγαλέου, αναπτύσσοντας έναν ενδιαφέροντα 
και πνευματικά απαιτητικό διάλογο με το έργο εμβληματικών 
μορφών του μοντερνισμού.

Η έκθεση αυτή, που έγινε με τη συνεργασία του Ιταλικού Εθνι-
κού Ινστιτούτου Σύγχρονης Τέχνης, ίσως αποτελέσει και την αρχή 
ενός σημαντικού ανοίγματος του Μουσείου στο διεθνή χώρο.

Αξίζει να αναφέρουμε ακόμα τις παρουσιάσεις αξιόλογων 
καλλιτεχνών του τοπικού μας χώρου και τις ετήσιες εκθέσεις 
του Συλλόγου Εικαστικών Δωδεκανήσου που οργανώνονται, 
όπου παρατηρούμε ενδιαφέρουσες και όλο και αρτιότερες προ-
σπάθειες, μια απόδειξη της θετικής επιρροής του Μουσείου 
στην τοπική εικαστική δημιουργία. 

Τα επόμενα βήματα έχουν ήδη προγραμματισθεί και, μεταξύ 
των άλλων, αναφέρουμε την προετοιμασία της έκθεσης σχεδίων 
του Φώτη Κόντογλου από την ιστόρηση του ναού του Ευαγ-
γελισμού στη Ρόδο, ένα αφιέρωμα στον Νίκο Κεσανλή και μια 
αναδρομική έκθεση της γλύπτριας Ναυσικάς Πάστρα.

Επίσης μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία του Μουσείου είναι 
η παρουσίαση στη Ρόδο της έκθεσης των αποφοίτων της Σχολής 
Καλών Τεχνών που προγραμματίζεται να καθιερωθεί σε ετήσια 
βάση.

Αξίζει να αναφερθεί ακόμα η παραλαβή από το Μουσείο 
της συλλογής Ιωαννίδη, γνωστής στους παλαιότερους από τις 
αρχές της δεκαετίας του ’70, με πιάτα Νίκαιας του 15ου και 16ου 
αιώνα, ευρωπαϊκά σκεύη του 18ου και 19ου αιώνα και άλλων 
αντικειμένων, που θα παρουσιασθεί ολοκληρωμένη για πρώτη 
φορά σε νέα αίθουσα των κτηρίων του Μουσείου. Στόχος είναι 
η επέκταση της συλλογής αυτής με τη δημιουργία πτέρυγας 
ιστορίας της κεραμεικής τέχνης, από τη βυζαντινή περίοδο μέ-
χρι τον θρυλικό Ίκαρο της μεταπολεμικής περιόδου.
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Ανταποκρίνεται επίσης το Μουσείο στις μουσειολογικές 
απαιτήσεις, με την πρόσφατα ολοκληρωμένη και λεπτομερει-
ακή καταγραφή της συλλογής του. Καθώς και με τον πλήρη 
κατάλογο των έργων του, μια έκδοση που περιλαμβάνει τα πε-
ρισσότερο από χίλια ζωγραφικά, χαρακτικά και γλυπτά των 
συλλογών του ― και πέραν αυτού αποτελεί επίσης μια περι-
εκτική εισαγωγή στην ιστορία της νεοελληνικής τέχνης. Στο 
σημείο αυτό αναφέρουμε τη σειρά εκδόσεων, με περισσότερους 
από είκοσι τίτλους, που έγιναν με την ευκαιρία σημαντικών 
εκθέσεων.

 Ενδιαφέρουσα, παρά τις αδυναμίες και ελλείψεις της, είναι η 
πλοήγηση στην ιστοσελίδα του Μουσείου, www.mgamuseum.
gr.

Μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε σε κάποιες παρατηρή-
σεις και διαπιστώσεις. Να σημειώσουμε πρώτον ότι οι επι-
τυχίες αυτές πιστώνονται στην τοπική αυτοδιοίκηση που 
ανέλαβε εξ αρχής την ευθύνη της ίδρυσης και λειτουργίας 
του Μουσείου, χωρίς την παραμικρή συνδρομή του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού. Δεν ήταν βέβαια όλα ανέφελα στη μακρά 
διάρκεια των χρόνων αυτών. Πάντως, μέσα από δισταγμούς, 
συγκρούσεις και αμφιβολίες, οι διαδοχικές δημοτικές αρχές 
μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις σύνθετες απαιτήσεις μιας 
σοβαρής και αξιόπιστης πολιτιστικής δράσης. Και ακόμη, 
πράγμα που αξίζει να υπογραμμίσουμε, να επεκτείνουν ση-
μαντικά τις στοχεύσεις με τα δύο νέα κτήρια που οικοδομή-
θηκαν χάρη και στη δωρεά ιδιώτη, παρά τις επικρίσεις που 
δικαιολογημένα διατυπώθηκαν για τις αρχιτεκτονικές επιλο-
γές και τη λειτουργικότητά τους.

Δεύτερον, και σε συνάφεια με τα προηγούμενα, να υπογραμ-
μίσουμε τη ζωτικότητα της τοπικής κοινωνίας. Όχι μόνο βρέ-
θηκε το κοινό που με την ενεργητική του στάση υποστήριξε 
την προσπάθεια, αλλά και οι άνθρωποι εκείνοι που μέσα από 
τις θέσεις τους στα διοικητικά συμβούλια και τις καλλιτεχνι-
κές επιτροπές εργάστηκαν για το σκοπό αυτό με επιμονή και 
αφοσίωση. Ένα πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο, ανανεούμενο 
στο χρόνο, που μπορεί και να είναι το μεγαλύτερο κέρδος της 
επιτυχημένης πενηντάχρονης πορείας.

Nesides 11 final3.indd   81Nesides 11 final3.indd   81 14/3/2014   8:14:16 πμ14/3/2014   8:14:16 πμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



82

Σήμερα, παρά τις ασφυκτικές οικονομικές συνθήκες και την 
ένδεια των πόρων, το Μουσείο διανύει μια από τις καλύτερες 
περιόδους της ιστορίας του, μετά από μια σχετικά χλωμή πα-
ρουσία. Αναφέραμε ήδη τις σημαντικές του δραστηριότητες και 
το πλούσιο πρόγραμμά του για το άμεσο μέλλον. Οι παρατηρή-
σεις που ακολουθούν ας θεωρηθούν λοιπόν μια μικρή συμβολή 
στην αναγεννητική πορεία της οποίας είμαστε μάρτυρες.

Θα ξεκινήσουμε με μερικές σκέψεις και εκτιμήσεις για τα 
έργα της μόνιμης συλλογής· πέρα και πάνω απ’ όλα, από τις 
εκθέσεις και τις άλλες δραστηριότητες, μετράνε τα έργα που 
διαθέτει ένα Μουσείο. Ο αρχικός πυρήνας των συλλογών του 
χρονολογείται ήδη από το μακρινό 1962, έτος που εγκαινιά-
σθηκε το προγονικό σχήμα, η Δημοτική Πινακοθήκη (σήμερα 
Πινακοθήκη «Ανδρέα Ιωάννου», προς τιμήν του ιδρυτή της). 
Περιλαμβάνει, ακόμα και τώρα, τα σημαντικότερα αποκτήματα 
του Μουσείου. Στα χρόνια που κύλησαν ο αριθμός των έργων 
τριπλασιάσθηκε, με σποραδικές δωρεές και αγορές, όχι πάντα 
σωστά αξιολογημένες ― με δύο εξαιρέσεις, προς τα τέλη της 
δεκαετίας του ’80, όταν ο Δήμος Ρόδου στάθηκε αρκετά γενναι-
όδωρος ώστε να εξασφαλίσει τον εμπλουτισμό της συλλογής με 
ένα πρόγραμμα στοχευμένων αγορών και, τη δεύτερη, γύρω στο 
2000, όταν με την ευκαιρία του εγκαινιασμού του νέου κτηρί-
ου της δωρεάς Νεστορίδη, το Μουσείο έγινε δέκτης ενός αρκετά 
μεγάλου αριθμού δωρεών από καλλιτέχνες. 

 Το σύνολο των 1170 έργων είναι βέβαια ποιοτικά άνισο ―και 
πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς;― με τα πολλά καλά και τα 
εξίσου ευάριθμα μέτρια έργα. Αξιοσημείωτο είναι όμως ότι από 
μόνο του μπορεί να υποστηρίξει μια ικανοποιητική εισαγωγή στη 
νεοελληνική τέχνη και μια επαρκή θεώρηση ορισμένων από τις 
καίριες πλευρές της. Με αυτό το πνεύμα έχει συνταχθεί και ο 
κατάλογος των έργων, με τον τίτλο «Νεοελληνική Τέχνη του 20ου 
αιώνα, Ζωγραφική-Χαρακτική-Γλυπτική» που εκδόθηκε το 1999.

Το έλλειμμα εντοπίζεται κυρίως στην απουσία έργων της πιο 
πρόσφατης εικαστικής παραγωγής. Γιατί ένα Μουσείο οφείλει 
σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον, να παρακολουθεί τις εξελίξεις, 
να εμπλουτίζεται, έστω και με τη χρονική υστέρηση που απαι-
τείται για το καταστάλαγμα των τάσεων και των ρευμάτων.
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Η κατάστρωση ενός προγράμματος αγορών με τη χρηματο-
δότηση του Δήμου θα ήταν μια εξωφρενική ιδέα στις σημερινές 
συνθήκες και ιδιωτικές χορηγίες είναι απίθανο να βρεθούν. Η 
πρόταση, ενδεχομένως, να πωληθούν μερικά από τα έργα που 
θα κριθούν δεύτερης κατηγορίας ώστε να αγοραστούν σημαντι-
κότερα, όχι τόσο παράλογη όσο ακούγεται, μάλλον θα σκαν-
δαλίσει και μπορεί εξάλλου να σκοντάψει σε νομικά εμπόδια. 
Ωστόσο, κάπως θα αντιμετωπιζόταν το πρόβλημα με λύσεις 
ευρηματικές που έχουν δοκιμαστεί και αλλού. Όπως είναι για 
παράδειγμα ο μακροχρόνιος δανεισμός από άλλες συλλογές, δη-
μόσιες ή ιδιωτικές, που θα συμπλήρωνε τα κενά και θα επέτρε-
πε στο κοινό της Ρόδου να ενημερωθεί έγκυρα και για τις πιο 
πρόσφατες τάσεις.

Είναι αλήθεια, εν μέρει αυτό κάνουν οι εκθέσεις που οργα-
νώνονται. Και το κάνουν καλά, όπως τονίσαμε ήδη. Επειδή 
όμως πάντα υπάρχει το καλύτερο, μπορούμε να συζητήσουμε 
και άλλες δυνατότητες.

Με βάση τον πυρήνα των έργων καλύπτονται ικανοποιη-
τικά ορισμένες ενότητες που θα μπορούσαν να σχηματισθούν. 
Μια έκθεση θα μπορούσε να οργανωθεί εμπλουτιζόμενη και με 
άλλα έργα, νεότερα, που θα αποτύπωναν την εξέλιξη ορισμέ-
νων εικαστικών αντιλήψεων και θα έδιναν μια κατά το δυνατό 
ολοκληρωμένη εικόνα. Μια ιδέα για παράδειγμα, μεταξύ των 
άλλων, θα ήταν η αφαιρετική τάση που αντιπροσωπεύεται στη 
συλλογή με έργα της δεκαετίας ’50-’60, και θα είχε ενδιαφέρον 
να παρακολουθήσουμε την εξέλιξή της στο χρόνο και τις πιο 
σύγχρονες απολήξεις της. Ακόμα, αν προκριθεί μάλλον μια θε-
ματική παρουσίαση, προσφέρεται άριστα η τοπιογραφία, όπου 
και εδώ είναι πλούσιο και ποιοτικά άριστο το απόθεμα των 
έργων.

Ή με βάση τη συλλογή της χαρακτικής, που είναι ίσως το 
πιο άρτια σχηματισμένο τμήμα των αποκτημάτων του Μουσεί-
ου, να παρουσιαστούν και οι νεότερες τεχνικές, ψηφιακές και 
φωτογραφικές.

Οπωσδήποτε, και η διοίκηση του Μουσείου και η Καλλιτε-
χνική του Επιτροπή τα γνωρίζουν αυτά καλύτερα από τον γρά-
φοντα, και περιμένουμε σύντομα να δούμε ένα πιο συνεκτικό 
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και περιεκτικό πρόγραμμα εκθέσεων. Και αν πάντα υπάρχει το 
ζήτημα της χρηματοδότησης, ελπίζουμε και εδώ, όπως και σε 
τόσα άλλα θέματα, να αποδειχθούν ικανοί για την εξασφάλιση 
των απαραίτητων πόρων. 

Στο ενεργητικό του Μουσείου, δε θα παραλείψουμε να ανα-
φέρουμε βέβαια και τις συστηματικές δράσεις όπως τα κατά 
καιρούς εκπαιδευτικά προγράμματα, οι διαλέξεις και η φιλοξε-
νία πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

Ίσως και εδώ θα μπορούσαν να ενταθούν οι προσπάθειες. Το 
Μουσείο διαθέτει τους απαραίτητους χώρους, και την τεχνική 
υποστήριξη και το κύρος που απαιτείται για να γίνει όχι μόνο ο 
συντονιστής αλλά και ο συνδετικός ιστός που θα εμπνεύσει και 
θα ενισχύσει την καλλιτεχνική δημιουργία και σε άλλα πεδία 
πέραν των εικαστικών, είτε οργανισμών του Δήμου είτε των πο-
λιτιστικών συσπειρώσεων και ομάδων που αγωνίζονται με τόση 
αυταπάρνηση στον τόπο μας μέσα στις δυσκολίες της κρίσης. 
Η θεατρική δημιουργία, οι μουσικές και λογοτεχνικές εκδηλώ-
σεις πρέπει και μπορούν να βρουν φιλόξενη στέγη, γόνιμους 
ερεθισμούς και ισχυρά κίνητρα. Δεν είναι υπερβολικές αυτές οι 
απαιτήσεις. Είναι μάλλον υποχρέωση προς τον τόπο που για 
δεκαετίες έδωσε τόσα πολλά ώστε να καθιερωθεί το Μουσείο ως 
ένας υποδειγματικός πολιτιστικός οργανισμός.
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Νίκος  Κ. Φιλ ίππου

Ιχνηλασίες στο παρελθόν:
Σνίτσελ ή κοτολέτα;

Το ψηφιακό αρχείο των εφημερίδων και εντύπων που έχουν 
εκδοθεί στη Ρόδο, με πρωτοβουλία της Δημόσιας Βιβλιοθή-
κης της πόλης μας, είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη 

δουλειά των μελετητών της τοπικής ιστορίας. Και σ’ εμάς, τους 
ερασιτέχνες που σ’ αυτήν εδώ τη στήλη αναζητούμε τα αξιοπε-
ρίεργα και ευτράπελα, αλλά και δυστοπικά του παρελθόντος, 
προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες για την αλίευση μιας πλούσιας λεί-
ας. Στο προηγούμενο τεύχος γράψαμε για τη θεατρική κίνηση 
του 1947. Θα δοκιμάσουμε τώρα να ανασυστήσουμε τα γεγονό-
τα μιας περίεργης διαμάχης περίπου της ίδιας περιόδου, όπως 
εμφανίζονται μέσα από τις στήλες της εφημερίδας Ροδιακή.
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   Στις αρχές Ιουνίου του 1949 επαναλειτουργεί το γνωστό 
μας και σήμερα καφεζαχαροπλαστείο και εστιατόριο ΑΚΤΑΙΟΝ 
με ορχήστρα μουσικής και τη «γνωστή ντιζέζ» Ζανίν, που εμ-
φανίζεται στα πανηγυρικά εγκαίνια. Την προσοχή μας ωστόσο, 
στρέψαμε σε δύο ανυπόγραφα σχόλια που δημοσιεύονται λίγες 
μέρες μετά, στις 9 Ιουνίου 1949, τόσο αταίριαστα με την εορ-
ταστική ατμόσφαιρα:

   
«Ιδού λοιπόν μία άλλη χυδαία εκδήλωσις της ζωής που δεν 

συμβιβάζεται με τις απαιτήσεις του νεοφανούς Τουρισμού. Οι 
Δωδεκανήσιοι σερβιτόροι. Άχρηστοι και αυτοί. Παραπονείται ο 
πρόεδρος των ξενοδοχοϋπαλλήλων και αποδεικνύει πόσον σα-
θρά είναι τα επιχειρήματα των Τουριστικολόγων μας και εις 
το προκείμενον θέμα. Αλλά έως πότε θα ικανοποιείται ο Δω-
δεκανήσιος εργάτης με το ότι υποβάλλει παράπονα και δια-
μαρτυρίες;»

Και αμέσως μετά:
«Αλλά μία εξήγησις ημπορεί να δοθεί εις όλα αυτά τα ευτρά-

πελα ―αλλ’ όχι και πολύ― που γίνονται εις βάρος των νεοε-
λευθέρων από τον… τουρισμό.

Είναι ο ξιπασμένος αλλά συγχρόνως και μικροχαρής που θέ-
λει λαγούς με πετραχείλια, που θέλει να καινοτομήσει, να επι-
δειχθή, να ξεπεράσει τους Ευρωπαίους. Ας ξεύρει όμως και τού-
το: ότι εις την Καλκούταν πολλοί τουρίστες πηγαίνουν ακόμη 
για να ιδούν πώς πεθαίνουν οι Ινδοί από την πείναν…»

   
Σκοτεινός και σιβυλλικός ο τόνος, μέσα από τις γραμμές 

αντιλαμβανόμαστε τη δύσκολα συγκρατημένη αγανάκτηση του 
συντάκτη. Τι έχει συμβεί όμως, ποιος ο λόγος αυτής της οργι-
σμένης αντίδρασης, που ανατρέχει στους κούληδες της Ινδί-
ας για να καταγγείλει συμπεριφορές απέναντι στους σερβιτό-
ρους της Ρόδου λίγο μετά την ενσωμάτωση στη μητέρα πατρί-
δα; Ποιος ο «νεοελεύθερος», ποιος ο «ξιπασμένος και μικροχα-
ρής» και ποιος ο «Ευρωπαίος»;

Κάπως μας διαφωτίζει η δημοσίευση δυο μέρες μετά, στις 
11 Ιουνίου, μιας ανακοίνωσης από τη διεύθυνση του ΑΚΤΑΙΟΝ. 
Είχε προηγηθεί διαμαρτυρία του προέδρου των ξενοδοχοϋπαλ-
λήλων ότι σκανδαλωδώς προτιμώνται οι ξένοι ―εννοεί τους εκ 

Nesides 11 final3.indd   86Nesides 11 final3.indd   86 14/3/2014   8:14:17 πμ14/3/2014   8:14:17 πμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



87

Νησίδες 11 | Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α

λοιπής Ελλάδος― έναντι των εντοπίων σερβιτόρων. Παραθέ-
τουμε ένα απόσπασμα υπό τον τίτλο:

   
Πώς απαντά η διεύθυνσις του Ακταίου εις τας καταγγελίας 

του κ. Λάμπρου ― Διατείνεται ότι οι σερβιτόροι μας αγνοούν 
στοιχειώδη πράγματα.

 «…Είμεθα υποχρεωμένοι να φέρομεν εις γνώσιν του αξιοτί-
μου κοινού ότι από της ημέρας της ενάρξεως των εργασιών του 
εστιατορίου μας και λόγω αγνοίας της ειδικότητος του σερβι-
ρίσματος κατεβάλαμεν και εξακολουθούμεν καθημερινώς υπό 
τύπον εκμαθήσεως να κατατοπίζωμεν τους απείρους σερβιτό-
ρους και βοηθούς αυτών ίνα δια του τρόπου τούτου εξυπηρε-
τηθή το κοινόν…

Πικρόν επίσης είναι το παράπονον της επιχειρήσεως απένα-
ντι του ανωτέρω κ. Λάμπρου προσωπικώς ότι, ενώ του εζητή-
θη η αποστολή εμπείρων και εξειδικευμένων σερβιτόρων ού-
τος απέστειλε καθ’ ομολογίαν απάσης της πελατείας μας, τους 
απειροτέρους και ούτω παρετηρήθη το φαινόμενον της ζητήσε-
ως παρά των πελατών ωρισμένων ειδών φαγητού, αναγεγραμ-
μένων εν τω καταλόγω, δια τα οποία σερβιτόροι τινές επέδειξαν 
τελείαν άγνοιαν, π.χ. εζητήθησαν παρά των πελατών τα κάτω-
θι, ΣΝΙΤΣΕΛ, ΣΑΧΑΝΑΚΙ, ντολμαδάκια αυγολέμονο και εχρειά-
σθη να κληθή ο μαιτρ και η Διεύθυνσις δια να κατατοπίσουν 
τον εν αγνοία τελούντα σερβιτόρον. Αποτέλεσμα της ανωτέρω 
ανωμαλίας υπήρξεν η αποχώρησις πολλών πελατών χωρίς να 
σερβιρισθούν».

Ανακοίνωση που με τη σειρά της προκαλεί ανταπάντηση 
του προέδρου των ξενοδοχοϋπαλλήλων που αμφισβητεί την 
ακρίβεια των εξηγήσεων που δόθηκαν. Το θέμα γίνεται πρωτο-
σέλιδο στη Ροδιακή της 15 Ιουνίου.

   
Μία συζήτησις ενδιαφέρουσα δια τας γενικωτέρας απηχήσεις 

της ― Πώς εκθέτει τα του Ακταίου ο Πρόεδρος των ενταύθα 
Ξενοδοχοϋπαλλήλων.

«Η απάντησις της διευθύνσεως του Ακταίου εις το δημοσί-
ευμά μας της 9 Ιουνίου ενώ ενισχύει τας απόψεις μας σε πολ-
λά σημεία υπήρξε προσβλητική δια το Δωδεκανησιακόν κοινόν.
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Και πρώτον, αναφορικώς με το φαγητόν ΣΝΙΤΣΕΛ που εδώ 
λέγεται δυστυχώς «Κοτολέττα α λα φιορεντίνα», ο σερβιτόρος 
δε θα ήταν τόσο ανόητος να δείξη στον πελάτη ότι δεν εγνώρι-
ζε… αυστριακά. Απλούστατα θα παρήγγειλε στο μάγειρα ΣΝΙΤ-
ΣΕΛ και θα του έδινε σνίτσελ.

Αλλά γελοίος και κακόβουλος είναι ο ισχυρισμός ότι ο εντό-
πιος σερβιτόρος δεν εγνώριζε τα ντολμαδάκια αυγολέμονο! 
Απελπιστικά γελοίος!...».

Είμαστε τώρα αρκετά πληροφορημένοι για να περιγράψουμε 
το συμβάν, συμπληρώνοντας τα κενά με μια διαγώνια ανάγνω-
ση των δημοσιευμάτων, που επιβάλλεται από τα υπονοούμενα 
και τις μισές φράσεις που δεν ολοκληρώνονται, χωρίς βέβαια να 
μας παρασύρει η φαντασία σε αστήρικτες υποθέσεις.

Και θα συνέβη περίπου το εξής: Πελάτες του ΑΚΤΑΙΟΝ θα 
ζήτησαν ορισμένα φαγητά που ήταν γραμμένα στον κατάλογο 
του εστιατορίου αλλά οι σερβιτόροι δε γνώριζαν, μεταξύ αυτών 
σνίτσελ, σαγανάκι, ντολμαδάκια αυγολέμονο, αν πιστέψουμε 
τη διεύθυνση του κέντρου. Και αν για το σαγανάκι και τα ντολ-
μαδάκια απλώς ο συνδικαλιστής αρνείται ότι έτσι πράγματι θα 
συνέβη, για το σνίτσελ αφήνει το ενδεχόμενο ανοικτό, γράφο-
ντας ότι στη Ρόδο λέγεται (δυστυχώς, τονίζει) «κοτολέττα α λα 
φιορεντίνα». Ας προσέξουμε ακόμα και τον υπαινιγμό, ότι δη-
λαδή ο σερβιτόρος δήλωσε πως δεν ήταν υποχρεωμένος να γνω-
ρίζει… αυστριακά!

   
Να αναλογιστούμε το χώρο και το χρόνο που εκτυλίσσο-

νται αυτά τα συνταρακτικά γεγονότα. Είναι η Ρόδος του 1949, 
που βγαίνει από τον πόλεμο και μια μακρόχρονη ιταλική κυ-
ριαρχία, δύο μόλις χρόνια μετά την απελευθέρωση. Μια ση-
μαδιακή ασφαλώς περίοδο για τον πληθυσμό που βιώνει τη 
μετάβαση σαν την εκπλήρωση της από μακρόν αναμενόμε-
νης εθνικής ολοκλήρωσης, οπωσδήποτε με ένα αίσθημα ικα-
νοποίησης και ελπίδας για το μέλλον, αλλά αναμφίβολα και 
με εντάσεις. Προβλήματα οικονομικά μεγάλα μετά τον πόλε-
μο και την κατοχή, αβέβαιες επαγγελματικές προοπτικές, χα-
μηλές αμοιβές και απειλητική ανεργία. Να θυμίσουμε ότι στα 
πρώτα χρόνια το κράτος επανδρώνει τη διοίκηση σχεδόν απο-
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κλειστικά με στελέχη και υπαλλήλους που μετακινούνται στη 
Ρόδο από τον ελλαδικό χώρο και ότι, ακόμα και στον ιδιωτι-
κό, θα λέγαμε, τομέα της οικονομίας, πολλοί από την υπόλοι-
πη Ελλάδα μεταναστεύουν στη Ρόδο προς αναζήτηση καλύτε-
ρης τύχης, περιορίζοντας σίγουρα, τουλάχιστον στην αρχή, τις 
προοπτικές των «νεοελευθέρων», κατά το χαρακτηρισμό του 
τοπικού τύπου. 

Έτσι, για να επανέλθουμε στη δική μας μικρή ιστορία, μπο-
ρούμε να κατανοήσουμε τις αντιδράσεις του προέδρου των ξε-
νοδοχοϋπαλλήλων και τα δηκτικά σχόλια της εφημερίδας που 
παραθέσαμε, που δε διστάζει να καταγγείλει τους «ξιπασμέ-
νους» και «μικροχαρείς» παλαιοελλαδίτες «τουριστικολόγους», 
τουλάχιστον μερικούς από αυτούς, φτάνοντας στο σημείο να 
συγκρίνει τις συμπεριφορές τους με των Βρετανών αποικιοκρα-
τών στην Ινδία.

Εντάσεις όμως, και σε συνάφεια με τα παραπάνω, υπήρξαν 
και πολιτισμικές, μεταξύ των «νεοελευθέρων» και των «ελευθε-
ρωτών». Δεν είμαστε μακριά από την πραγματικότητα αν πού-
με ότι ένα αίσθημα αμηχανίας, αν όχι δυσπιστίας, έχει αποτυ-
πωθεί στα κείμενα επισκεπτών που ταξιδεύουν την εποχή εκεί-
νη στη Ρόδο και γράφουν τις εντυπώσεις τους για τη νέα ελλη-
νική επικράτεια. Το μακρόπνοο σχέδιο των Ιταλών, που εκτυλί-
χθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες, να μετατρέψουν τη Ρόδο σε 
προκεχωρημένο φυλάκιο του φασιστικού ιμπέριουμ, εστία του 
ακτινοβολούντος νεολατινικού πολιτισμού στην Ανατολή, είχε 
αποδώσει απτά και εμφανέστατα αποτελέσματα. Και ο τόπος, 
σαν μια σύνθεση ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων, με τις 
αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις που άλλαξαν την όψη της πόλης 
―και τις εξαίρετες για την εποχή υποδομές― και την παντα-
χού παρούσα δυτική ιπποσύνη στα σημάδια του παρελθόντος, 
ήταν πολύ μακριά από την κυρίαρχη ιδέα της ελληνικότητας 
της εποχής. Απεγνωσμένη, και αποκαλυπτική, είναι η προσπά-
θεια που καταβάλλεται να υποβαθμισθεί η αρχιτεκτονική αξία 
των ιταλικών παρεμβάσεων σε ένα ψεύτικο σκηνογραφικό διά-
κοσμο και να προβληθεί η αυθεντικότητα μιας ελληνικής πα-
ράδοσης ως αντίπαλο δέος. Και αυτοί δεν ήταν μόνο προβλη-
ματισμοί διανοουμένων, αλλά και ένα πλατιά διαδεδομένο αί-
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σθημα, που δεν εκφραζόταν βέβαια με τη λεπταισθησία των 
ιδεολογικών αναζητήσεων, έβρισκε πάντως τις δικές του διεξό-
δους για να σχηματοποιηθεί στην πρέπουσα εθνική στάση απέ-
ναντι στους «νεοελευθέρους», ύποπτους για επιμόλυνση από 
την ξένη παράδοση. Η ελληνικότητα των εντοπίων ήταν δεδο-
μένη και δεν αμφισβητήθηκε αλλά, πρώτον, εντός αυτής της 
ελληνικότητας βρίσκονταν κατά κάποιο τρόπο σε κατώτερη θέ-
ση και δεύτερον, ως εκ τούτου, ένας προληπτικός «εξελληνι-
σμός» τους θεωρήθηκε απαραίτητος για τον οριστικό εξοβελι-
σμό των δαιμόνων. 

   
Είναι καιρός, μετά τη μακρά παρέκβαση που μπορεί να κού-

ρασε τον αναγνώστη ήταν όμως χρήσιμη για την ανάδειξη ενός 
ορισμένου πνευματικού και ψυχολογικού κλίματος της επο-
χής, να επανέλθουμε στον ανεπαρκή εντόπιο σερβιτόρο και τον 
απαιτητικό ελλαδικό πελάτη του.   

Λοιπόν, ας εξετάσουμε από κοντά τα εκρηκτικά γεγονό-
τα που πυροδοτεί στα τραπεζάκια του ΑΚΤΑΙΟΝ μια παραγγε-
λία για το μεσημεριανό φαγητό. Ο πελάτης, προφανώς ανήκων 
στην κατηγορία των «ελευθερωτών», ζητά ένα σνίτσελ. Ο εντό-
πιος σερβιτόρος, παρ’ όλο που το φαγητό αυτό αναγράφεται  
στον κατάλογο του εστιατορίου, δηλώνει ότι το αγνοεί και ο πε-
λάτης υποχρεώνεται να το περιγράψει, ίσως, υποθέτουμε, σαν 
ένα πεπλατυσμένο τεμάχιο κρέατος παναρισμένο στο τηγάνι. Η 
διευκρίνιση λύνει την απορία του σερβιτόρου ο οποίος απαντά 
«…θα εννοείτε την κοτολέτα α λα φιορεντίνα», μεταφράζοντας 
την παραγγελία στην ιταλική παραλλαγή του σνίτσελ, σύμφω-
να με τις ιστορικά πρόσφατες, οικείες του παραστάσεις. Ανακρι-
βώς, διότι το ιταλικό αντίστοιχο του σνίτσελ είναι «κοτολέτα 
α λα μιλανέζε», και εδώ έχουμε μια κλασική περίπτωση παρα-
φθοράς των κυρίαρχων εννοιών και ιδεολογημάτων της μητρό-
πολης στις παρυφές της αυτοκρατορίας. Εν πάση περιπτώσει ο 
πελάτης αντιδρά, τα ιταλικά που ακούει τον ενοχλούν και ίσως 
ανταπαντά «…πρέπει να σου το πω στα ιταλικά για να κατα-
λάβεις;» ή κάτι παρόμοιο· και αν δεν το είπε, είναι πολύ πιθα-
νό να το σκέφτηκε και να μυκτήρισε με κάποιο τρόπο τον σερ-
βιτόρο για την εθνική του απρέπεια. Διότι αυτός αντιδρά, απο-
κρούει τη μομφή και ετοιμόλογος αντιτείνει προσφυώς ότι το 
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σνίτσελ δεν είναι ελληνικό αλλά αυστριακό πιάτο που, σα γνή-
σιος Έλληνας, δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει ― και γίνε-
ται μάλιστα και σαρκαστικός όταν εξηγεί πως δεν ξέρει… αυ-
στριακά, και όχι γερμανικά, όπως θα περιμέναμε.  

   
Η ιδέα μας είναι ότι εδώ έχουμε μια πολιτισμική ταυτοτική 

διαμάχη, συγκροτημένων προσωπικών ταυτοτήτων όχι ακριβώς 
διακριτών και ξένων μεταξύ τους, αλλά πάντως διαφορετικών 
σε ορισμένα συστατικά τους στοιχεία. Όπου ταυτοτική διαμάχη 
θεωρούμε εκείνη που εμπνέεται και παρακινείται από την υπε-
ράσπιση συμφερόντων, υλικών ή ιδεατών. 

Πράγματι· η ταυτότητα του πελάτη, ας την ονομάσουμε 
Α, με τους γνωστούς ψυχολογικούς μηχανισμούς μορφοποιεί-
ται και διατάσσεται κατά έναν ορισμένο τρόπο τη στιγμή της 
αψιμαχίας, αυτοπροστατευόμενη και προβάλοντας τις αξιώσεις 
της υπεροχής της, δηλαδή την αυθεντικότητα του περιεχομέ-
νου της και την απόφαση να αποδεχθεί μεν τον «νεοελεύθε-
ρο» σαν αδελφό, όχι όμως ακριβώς ισότιμο  αλλά σε μία κα-
τώτερη βαθμίδα, της οποίας η υπέρβαση προϋποθέτει κάποιο 
χρόνο, ωσότου ευοδωθεί η προσπάθεια ενός συμπληρωματικού 
εξελληνισμού του νέου τμήματος της επικράτειας, προσπάθεια 
που επί του προκειμένου οφείλει και δικαιούται να φέρει σε πέ-
ρας βέβαια ο ίδιος. Ο σερβιτόρος, και η ταυτότητά του Β, μέσα 
στο γενικότερο κλίμα των πολιτιστικών τριβών που αναφέρα-
με σε προηγούμενη παράγραφο, και σύμφωνα με τη σοφή ρή-
ση «όποιος έχει τη μύγα μυγιάζεται», είναι ιδιαίτερα ευαίσθη-
τος στην παραμικρή αμφισβήτηση της δικής του ελληνικότη-
τας και δεν έχει  καμιά διάθεση να αποδεχθεί την επίσημη προ-
σχώρηση στην ευρύτερη οικογένεια ως τέκνο απολωλός. Αντίθε-
τα, διεκδικεί την ισοτιμία με τον τρόπο που υποδεικνύει και η 
καλύτερη στρατηγική των αντιπαραθέσεων, υπονομεύει δηλα-
δή την αξίωση υπεροχής του Α στο κέντρο της. Δεν είναι ελλη-
νική η κοτολέτα όμως και το σνίτσελ, επίσης, δεν είναι περισ-
σότερο ελληνικό. 

Η ειρωνεία του πράγματος έγκειται στο γεγονός ότι η δια-
μάχη περί ακραιφνούς ελληνικότητας γίνεται με όπλα δάνεια 
από ξένες πολιτιστικές παραδόσεις, και από τις δύο πλευρές. Θα 
είχαν ενδιαφέρον περαιτέρω σκέψεις επί του θέματος, όμως ο 

Nesides 11 final3.indd   91Nesides 11 final3.indd   91 14/3/2014   8:14:17 πμ14/3/2014   8:14:17 πμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



92

γράφων ομολογεί ότι έχουν πια εξαντληθεί τα αναλυτικά του 
εργαλεία. 

Ας επανέλθουμε όμως. Νομίζουμε ότι δεν είναι άστοχη η 
προβληματική μας της ταυτοτικής πολιτικής, κάποιος θα μπο-
ρούσε να ανακαλέσει στη μνήμη του και τις μοιραίες συνέπει-
ες του ναρκισσισμού των μικρών διαφορών. Όμως η άποψη 
των ταυτοτικών συγκρούσεων είναι προσφορότερη, και ότι η 
διαμάχη συμβαίνει σε ένα τόσο δευτερεύον συστατικό στοιχείο 
των ταυτοτήτων όπως οι λεξιλογικές γαστρονομικές διαφορές, 
δεν αφαιρεί τίποτα από τη βαρύτητα του περιστατικού. Συνέ-
βη απλώς τη συγκεκριμένη στιγμή να συμπυκνωθούν οι αντι-
θέσεις και να αναδειχθούν οι διαφορές που υπέβοσκαν στο εστι-
ατόριο, ένα ειδυλλιακό καλοκαιριάτικο μεσημέρι στο ΑΚΤΑΙΟΝ.

Τα χρόνια περνούν και οι άνθρωποι φεύγουν, το ΑΚΤΑΙ-
ΟΝ παραμένει αλλά κι αυτό παρακμάζει, τώρα η κοτολέτα έχει 
εξαφανιστεί από τις προτιμήσεις και το σνίτσελ γίνεται όλο 
και πιο σπάνιο στις γευστικές μας προτιμήσεις και τους κατα-
λόγους των εστιατορίων, η μεταμοντέρνα συνθήκη εντός της 
οποίας εγκαταβιώνουμε προκρίνει τη σύζευξη έναντι της διά-
ζευξης, οπότε το ερώτημα «σνίτσελ ή κοτολέτα» είναι ακατα-
νόητο, άνευ σημασίας. Από αυτή την άποψη μένουν αδικαίω-
τοι στο χρόνο, και ο πελάτης και ο σερβιτόρος του. Το κείμε-
νό μας δεν έχει γραφεί φυσικά για να αποδώσει οποιουδήπο-
τε είδους ιστορική δικαιοσύνη, παραμένει όμως το μελαγχολι-
κό συμπέρασμα, ότι τελικά το τέλος της Ιστορίας το πλήρωσαν 
εξ ίσου και οι δύο. 
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Μαρία Γιαγιάννου

Μελανίππη
μυθιστόρημα 

Σμίλη, Αθήνα, 2012, σελ. 118

Η Μελανίππη, η γυναίκα Κέ-
νταυρος και ηρωίδα του 

αφηγήματος, πρωταγωνιστεί σ’ 
ένα πολύσημο ανάγνωσμα που 
αντιστέκεται στις ταξινομίες. Δια-
βάζοντάς τo προσπαθεί κανείς να 
το εντάξει σε κατηγορίες, ώστε να 
προετοιμάσει τις υποδοχές της 
πρόσληψής του, αλλά το κείμενο 
μέχρι την τελευταία στιγμή επι-
φυλλάσσει ανατροπές. 

Φορέας ενός ονόματος έμπλε-
ου συμβολισμών μέσα από τα 
διασταυρούμενα μονοπάτια της 
μυθολογίας, είτε ως κόρη του Κέ-
νταυρου, είτε του Αίολου, είτε ως 
ερωμένη του Ποσειδώνα και ηρω-
ίδα του Ευριπίδη, η Μελανίπ-
πη κατατρύχεται από ένα αίσθη-
μα προπατορικής ενοχής που την 
καθιστά persona non grata. Εί-

τε την κρύβουν, είτε η ίδια κρύ-
βει τα παιδιά της, μοιάζει να μην 
ανήκει πουθενά και να αναζητά 
μάταια «πατρίδα». 

Τα ερωτήματα εναλλάσσονται 
αλληλοδιάδοχα. Πρόκειται άραγε 
για ένα υπαρξιακό θρίλλερ που 
αποτυπώνει την υπερ-ιστορική 
ανθρώπινη κατάσταση αγωνίας, 
ή για μια ψυχαναλυτική δοκιμή 
με επίκεντρο μια ιδιάζουσα περί-
πτωση; Μήπως πρόκειται για ένα 
φιλοσοφικό πόνημα πάνω στο 
είναι και το φαίνεσθαι, ή πάνω 
στην καρτεσιανή αντίθεση αντι-
κειμένου και παρατηρητή, ή ίσως 
για μια κοινωνιολογική μελέ-
τη της μεταμοντέρνας συνθήκης; 
Μήπως δεν είναι παρά μια φεμι-
νιστική καταγγελία της πατριαρ-
χικής κοινωνίας και της εκτόπι-
σης της γυναίκας από το δημό-
σιο βίο;;; Ποιο είναι το πάσχον 
πρωταγωνιστικό υποκείμενο του 
αφηγήματος; 

Και επειδή μια μονοσήμα-
ντη αιτιοκρατική σύνδεση του 
αφηγηματικού υποκειμένου με 
μια εξωτερική αναφορικότητα θα 
υποβάθμιζε την αρετή της πο-
λυσημίας του κειμένου και θα 
εγκλώβιζε τη φαντασία του ανα-
γνώστη, ας υποθέσουμε ότι το 
πάσχον υποκείμενο είναι πολυ-
μορφικό και μεταλλασσόμενο.

Πρωταγωνιστής είναι το σώ-
μα. Το σώμα, που παρά το γεγο-
νός ότι είναι ο φορέας του εγώ, 
πράγμα που καθιστά τη σχέ-
ση μας μαζί του αναπόδραστη, 
η κατάστασή του είναι περισσό-
τερο απούσα παρά παρούσα στο 
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συνειδητό, καθώς σπάνια αποτε-
λεί το θεματικό αντικείμενο της 
εμπειρίας μας. Το σώμα στη Με-
λανίππη αναδύεται ως μία μη 
προ-διαλογική οντότητα, αλλά 
ως ιστορική κατασκευή που περι-
βάλλεται από έναν κυρίαρχο λό-
γο και ανάγεται σε σύμβολο-φο-
ρέα του προβληματισμού.

Το δύσμορφο σώμα της Μελα-
νίππης είναι δυνάμει ο άνθρωπος 
―πέρα από κάθε χρονικό εντο-
πισμό και καθορισμό― που από 
την εποχή της αρχαιοελληνικής 
φιλοσοφίας μέχρι σήμερα ανα-
ζητά εναγώνια ισορροπίες ανάμε-
σα στην ύλη, το πνεύμα και την 
ψυχή του και βρίσκεται σε μόνι-
μη διαπάλη ανάμεσα στο ένστι-
κτο και τη λογική. 

 Είναι όμως ταυτόχρονα και η 
γυναίκα της πατριαρχικής κοινω-
νίας, που ενσαρκώνει τη διχοστα-
σία της εσωτερικής της φωνής με 
την εξωτερικά επιβεβλημένη και 
αναγκαία συνθήκη υπάρξής της, 
απομονωμένη στον ιδιωτικό χώ-
ρο, δίνοντας μάχη για να διεκδι-
κήσει το δικαίωμά της στην αυ-
τοδιάθεση και την αυθυπαρξία.

Την ίδια στιγμή θα μπορούσε 
να είναι και ο σύγχρονος άνθρω-
πος ―έρμαιο και φυλακισμένος 
στη μιντιόσφαιρα και στα κα-
ταναλωτικά πρότυπά της― που 
πασχίζει να ανταποκριθεί στα 
προσδοκώμενα και βρίσκεται πά-
ντα και υποχρεωτικά ελλειμματι-
κός. Η Μελανίππη θα μπορούσε 
κάλλιστα να αντιπροσωπεύει εξί-
σου την ανερμάτιστη υποκειμενι-
κότητα του μεταμοντέρνου ανο-

ηματικού σύμπαντος σε αποσύν-
θεση, όπου έχοντας απωλέσει κά-
θε ενοποιητικό άξονα, ένα συνον-
θύλευμα από κατακερματισμένες 
και ανομοιογενείς ψηφίδες, προ-
σπαθεί να αντισταθεί στις φυγό-
κεντρες δυνάμεις που απειλούν 
την ύπαρξη και να προσδώσει νό-
ημα εκ νέου στη ζωή της. 

Ήδη από τους πρώτους έμμε-
σους υπαινιγμούς, αλλά και αρ-
γότερα με την αποκάλυψη της 
τερατομορφίας της Μελανίπ-
πης, η πρώτη σκέψη που ήλθε 
στο νου μου αυτόματα, ήταν η 
Φροϋδική έννοια του αλλόκοτου 
(unheimlich). H απόκοσμη εκεί-
νη αίσθηση που αναφέρεται στην 
ταυτόχρονη βίωση μιας εμπειρί-
ας ως οικείας και ανοίκειας μα-
ζί και που προκαλεί ένα συναί-
σθημα στενόχωρης σύγχισης και 
γνωστικής δυσαρμονίας, καθώς 
το υποκείμενο έλκεται και ταυτό-
χρονα απωθείται από αυτήν. Συ-
νήθως αυτή η σύγχιση-αποστα-
θεροποίηση οδηγεί στην απόρρι-
ψη του αισθήματος του αλλόκο-
του, παρά στην εκλογίκευση και 
την αποδοχή.

Το εσωτερικό αλλόκοτο συνι-
στά απειλή όταν παύει να είναι 
κρυφό (η ετυμολογία της γερμα-
νικής λέξης εξάλλου είναι ακρι-
βώς αυτή), οπότε η αποκάλυψη 
καταρρίπτει τα ταμπού που στη-
ρίζονται στη λογική της κοινω-
νικής συγκάλυψης και της επι-
βεβλημένης σιωπής. Το αλλόκο-
το/Άλλο, που δεν είναι παρά το 
υποσυνείδητό μας, όταν έρχεται 
στην επιφάνεια συνιστά απειλή 
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για το κοινωνικό σύνολο και εξ 
ου βδέλυγμα. 

«Το αντίθετο του μυστικού εί-
ναι η αισχρότητα» θα μας πει η 
Μελανίππη (σελ. 27), βιώνοντας 
μανιχαϊστικά τις επιλογές της αν-
θρώπινης κατάστασης: είτε κρύ-
βεσαι, είτε παραβιάζεις τους νό-
μους της κοσμιότητας.

Η απόκλιση από την κοινω-
νική νόρμα και η απελευθέρω-
ση των ενστίκτων τιμωρείται με 
συμβολικό ευνουχισμό της επιθυ-
μίας και την επιβολή του υπερ-
εγώ. Ένα υπερ-εγώ που ορθώνε-
ται μονίμως μπροστά της και της 
προκαλεί συγκρούσεις και μάται-
ες απόπειρες συμφιλίωσης.

«Προσπαθώ να επιλύσω την 
ψυχή μου με το μυαλό» (12). 
«Είμαι χωρισμένη σε δύο θυμω-
μένα μέρη που μονίμως καβγα-
δίζουν… η σκληρή αντίθεση που 
ενσαρκώνω προκαλεί ένα μεγάλο 
πόνο» (14). «Όλοι έμαθαν να δι-
ακρίνουν τις διαφορές αλλά κα-
νείς δεν έμαθε να τις συμφιλι-
ώνει» (15). «Ο τρόμος μπροστά 
στον εαυτό μου είναι η ταυτότη-
τά μου» (16).

Με τις παραπάνω χαρακτηρι-
στικές φράσεις αποδίδεται η εσω-
τερική της διαπάλη και η προ-
σπάθεια συγκρότησης ενός απο-
δεκτού, αρμονικού και ασυγκρου-
σιακού εγώ, όπως επιτάσσει η κοι-
νωνία.

Τα καταπιεσμένα ένστικτα, τα 
κατάλοιπα της πρωτόγονης φά-
σης της ανθρωπότητας, της επο-
χής του μύθου και της αστιγμά-
τιστης ηδονής, απωθούνται και 

προβάλλονται ως παραμυθιακά 
τέρατα, ως αποδιοπομπαίοι τρά-
γοι των μυθοπλασιών, οι οποί-
οι φορτώνονται με όλο το βά-
ρος των αμαρτιών και των κακο-
δαιμονιών της ευυπόληπτης και 
καλοσυγυρισμένης μας κοινωνί-
ας, θα πει ο Φρόϋντ. «Ο μύθος 
επιβιώνει ασύλληπτος στα μό-
ρια κάθε είδους… έχει σάρκα και 
οστά… τον γέννησαν οι άνθρω-
ποι. Όμως έκτοτε δεν μπορούν 
να τον αναγνωρίσουν» απαντάει 
η Μελανίππη.

Αυτές οι μυθικές κατασκευ-
ές είναι οι μόνες που μπορούν 
να κομίσουν παραμυθία στην 
ίδια, γιατί συγγενεύουν με τη δι-
κή της βαθύτερη σύσταση. «Αυτό 
το θαυμάσιο ναρκωτικό με φέρ-
νει κοντά στο Διόνυσο που συχνά 
επικαλούμαι όταν προσεύχομαι…
να έλθει από τα βάθη του χρόνου 
ο άγριος μύθος και να φωτίσει το 
μεσαίωνα των παραμυθιών…που 
στερούν τη βία από κάθε ηδονή 
και τη στολίζουν με ηθικά διδάγ-
ματα» (47).

 Ένα τέτοιο τέρας είναι και η 
Μελανίππη, μυθικό και προαιώ-
νιο, ενσάρκωση των αχαλίνωτων 
ενστίκτων (τα ά-λογα χρειάζονται 
πάντα χαλινάρι) που δεν τους 
επιτρέπεται να καλπάσουν ελεύ-
θερα. Δισυπόστατη στη διττή, αν-
θρώπινη και τερατική της κατά-
σταση και δυσιππόστατη, όπως η 
ίδια λέει (42) παίζοντας με την 
ομοηχία των λέξεων, νιώθει στην 
ουσία δυσ-υπόστατη, με το πρό-
θημα δυσ- να μεταφέρει τις ιδι-
ότητες του «κακός», «άσχημος», 
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«δυσάρεστος» ή ακόμη τη διατα-
ραχή, ανωμαλία ή απόκλιση από 
το κανονικό και εντέλει να λει-
τουργεί ως στερητικό αίροντας 
τη θετική σημασία της πρωτότυ-
πης λέξης (βλέπε λεξικό Τριαντα-
φυλλίδη). Η Μελανίππη με το 
να είναι όλα τα παραπάνω μαζί, 
ανάγεται σε ένα σώμα πάσχον ή 
απλά ανύπαρκτο και απόν, που 
προσπαθεί να επιτύχει ισορροπία 
ανάμεσα στα θέλω και τα πρέπει 
της, αλλά και να διεκδικήσει το 
δικαίωμα στην παρουσία. Διότι 
κι αν ακόμη επέλθει η επιθυμη-
τή συμφιλίωση και ο άνθρωπος 
καταφέρει να συναντηθεί με τον 
εαυτό του, έπεται η μάχη με την 
κοινωνία. Να μπορέσει να αντέ-
ξει τη ματιά των άλλων, να αρ-
νηθεί να μετρηθεί με τη μεζούρα 
τους, να απεκδυθεί το κουστούμι 
των κοινωνικών ρόλων. 

Αποσταθεροποιώντας τις εξε-
λικτικές και τις βιολογικές αφη-
γήσεις και τις αντίστοιχες υποθε-
τικές κατηγοριοποιήσεις, η διάρ-
ρηξη των στεγανών που επιχει-
ρείται από την ενδιάμεση αυτή 
κατάσταση ύπαρξης δημουργεί 
μια κοσμική αταξία χωρίς κανο-
νικότητες, που όμως συνιστά τη 
βαθύτερη ουσία όλων μας.

Εξ ου και η ίδια προειδοποι-
εί: «Όποιος παρακάμψει τη γνώ-
ση και καταφέρει να με δει, ας 
μην τρομάξει. Είμαι απλώς η φύ-
ση του. Μέσα στα στενά όρια της 
σάρκας, απολύτως ελεύθερη».

Το τέρας, όμως, είναι μια υπε-
ριστορική κατασκευή που εκτός 
των παραπάνω, προκαλεί εξί-

σου και αμφισβητεί τη λογική 
και την αυτονομία του ανδρικού 
υποκειμένου.

Το θηλυκού γένους πάσχον 
σώμα και οι συνεχείς αναφο-
ρές στο υγρό στοιχείο και δη στη 
θάλασσα, ως συμβουλισμού της 
πρωταρχικής πρώτης ύλης της 
δημιουργίας, της γυναικείας γο-
νιμότητας, αλλά και της παρθέ-
νας εκείνης κατάστασης της κοι-
νωνίας, όπου οι πατριαρχικές δο-
μές δεν είχαν ακόμα επιβάλλει τη 
λογοκρισία των ενστίκτων, μετα-
τρέπει εξίσου το κείμενο σε φεμι-
νιστικό μανιφέστο.

«Έχω ένα παράπονο για τη 
χαμένη θάλασσα. Όταν υπήρχε 
είχα προλάβει να γεννηθώ… τώ-
ρα ευελπιστώ ν’ ακουμπήσω τα 
αυτί μου στη νέα λεωφόρο που 
τη σκεπάζει και ν’ ακούσω τις 
νύμφες από την υποθάλασσα να 
τρυπανίζουν με τις φωνές τους 
την άσφαλτο. Είναι οι μπαζωμέ-
νες μου αδελφές, ο μύθος που 
φιμώθηκε και θάφτηκε στα σκο-
τεινά της γης» (78).

Έτσι, μια άλλη θεωρία που 
ανακινήθηκε μέσα μου εξίσου 
αυτόματα κατά την ερμηνευτική 
ανάγνωση της Μελανίππης ήταν 
η θεωρία του «υποκειμένου σε 
εξέλιξη» της Κρίστεβα, που ανα-
φέρεται στην καταπιεσμένη γυ-
ναικεία σεξουαλικότητα και απο-
τελεί εναλλακτική στις παραδο-
σιακές θέσεις περί αυτόνομου 
και αρραγούς άρρενος υποκειμέ-
νου. Ως τέτοια υποκείμενα συ-
νεχώς διαπραγματευόμαστε τον 
άλλο μέσα μας, με άλλα λόγια 
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την επιστροφή του καταπιεσμέ-
νου άλλου, αλλά δεν είμαστε πο-
τέ απολύτως κύριοι της ατομικής 
μας σωματικής εμπειρίας. Η απο-
βολή των στοιχείων της ταυτό-
τητας που κρίνονται ως απειλή 
και λειτουργούν φυγόκεντρα και 
διασπαστικά, είναι μια λειτουρ-
γία της ψυχής, ένα είδος μηχα-
νισμού άμυνας που επιστρατεύε-
ται για την κατάκτηση της υπο-
κειμενικότητας. Καθώς η εξάρτη-
ση από τη μητέρα είναι το πρώτο 
στοιχείο που πρέπει να αποβλη-
θεί, η συμβολική μητροκτονία εί-
ναι η ζωτική συνθήκη ύπαρξης 
για την αυτονόμηση στο πλαί-
σιο της πατριαρχικής κοινωνίας. 
Επειδή όμως οι γυναίκες είναι 
αδύνατον να διαχωριστούν από 
τη μητρική διάσταση, ούσες οι 
ίδιες δυνάμει μητέρες, αναπτύσ-
σουν μια καταπιεσμένη σεξουα-
λικότητα. Στην πατριαρχική κοι-
νωνία όπου η γυναίκα δικαιώνε-
ται μόνο μέσα από τη λειτουργία 
της μητρότητας και της αναπα-
ραγωγής, χρειάζεται να αποτινά-
ξει ιδεολογικά την έμφυτη αυτή 
της ιδιότητα για να αρθρώσει το 
δικό της θέλω και να αντιπαλέ-
ψει τον κοινωνικό και ηθικό της 
υποβιβασμό.

Ο μητρογραμμικός μύθος επέ-
τρεπε την μη μητρότητα. Η τερα-
τοσύνη ήταν αποδεκτή ως μέρος 
ενός μυθικού συμβιωτικού σύ-
μπαντος, όπου η τεκνοποιία δεν 
ήταν το μοναδικό κριτήριο αξιο-
σύνης της γυναίκας ούτε το απο-
κλειστικό της προνόμιο, καθώς η 
ζωή δημιουργόταν με χίλιους και 

έναν μαγικούς τρόπους. Καθώς 
όμως τη σημειωτική δημοκρατία 
της μητριαρχίας διαδέχθηκε ο συ-
ντηρητικός πατριαρχικός συμβο-
λισμός, η γυναικεία δημιουργικό-
τητα ευνουχίστηκε και οριοθετή-
θηκε στο πλαίσιο της οικογένειας 
και της μητρότητας.

Η σιωπηλή-άλαλη γυναίκα 
ανήχθη σε πρότυπο ιδανικής γυ-
ναικείας φύσης όπως υποστηρί-
χθηκε εξαντλητικά από τις θε-
ωρητικούς του φεμινισμού. Η 
απώλεια της γυναικείας φωνής, 
η κατάπνιξή της από την πατρι-
αρχική νομιμότητα και κυριαρ-
χία στο δημόσιο χώρο, η υφαρ-
παγή των δικαιωμάτων της και 
η καταδίκη της στη μοναξιά, βα-
φτίστηκε αρετή. Η δε προβολή 
στο γυναικείο σώμα της ανδρικής 
επιθυμίας και η επιβολή του αν-
δρικού βλέμματος ως του εσωτε-
ρικού ελεγκτή και τιμητή της γυ-
ναίκας, μετατράπηκαν στο προ-
κρούστειο κρεβάτι του κοινωνι-
κού της ρόλου, που της επέβαλ-
λε να κυνηγά το άπιαστο όνειρο 
της ανδρικής αποδοχής μέσω του 
σώματός της.

Σ’ αυτό το πλαίσιο η Μελα-
νίππη καταδικάζει το Σωκράτη 
για απόδραση από το μητρογραμ-
μικό θεσμό του ποιητικού μύθου, 
για ανταρσία ενάντια στην εξου-
σία της θεάς και βύθιση στη δια-
νοητική ομοφυλοφιλία (39).

Η δυσαρμονική είσοδος της 
γυναίκας στην πατριαρχική κοι-
νωνία βιώνεται ως ταπείνωση και 
εξευτελισμός. Η διαφορετικότη-
τά της, αν δεν συμμορφωθεί στα 
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πρότυπα, την καθιστά απόβλη-
τη και περιφρονητέα, απόκληρη 
και καταδικασμένη στη μοναξιά, 
σταθερά ά-σχημη (κυριολεκτικά 
και ετυμολογικά) καθώς, όπως 
υποστηρίζει και ο Merlot Ponty, 
από τους σημαντικότερους κριτι-
κούς στον Descartes, η συνειδη-
τότητα κι η υποκειμενικότητα εί-
ναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το 
ζων σώμα, το σώμα που αντιλαμ-
βάνεται, δρα, συλλογάται και επι-
κοινωνεί. Η Μελανίππη, απομο-
νωμένη στο ασφαλές καταφύγιό 
της, δεν ζει, υπάρχει.

Παρόλα αυτά έρχεται κάποτε 
η ώρα που η φύση επαναστατεί 
και διεκδικεί ζωτικό χώρο. Έτσι 
συνέβη και στη Μελανίππη. Σπώ-
ντας τα δεσμά που την αλυσσό-
δεναν τολμά να ξεχυθεί στη ζωή. 
Και, ω, του θαύματος, διαπιστώ-
νει τη βαθειά αλήθεια των στί-
χων του Καβάφη:

«Τους Λαιστρυγόνας και τους 
Κύκλωπας, τον άγριο Ποσειδώνα 
δεν θα συναντήσεις, αν δεν τους 
κουβανείς μες στην ψυχή σου, 
αν η ψυχή σου δεν τους στήνει 
εμπρός σου».

Οι άνθρωποι δεν παρατήρη-
σαν την τερατοσύνη της «…μπό-
ρεσαν να δουν όσα ήδη γνώριζαν. 
Η φαντασία εγγράφεται στον κύ-
κλο της γνώσης. Δύσκολο να φα-
νταστεί κανείς σε γλώσσα που 
δεν ξέρει…» (116).

Κι ενώ η αφήγηση μοιάζει 
να παίρνει μια αισιόδοξη τροπή, 
υπονοώντας ότι εντέλει η εναγώ-
νια αναζήτηση ισορροπίας και η 

αποτίναξη των δεσμών της αν-
θρώπινης κοινωνίας και των εσω-
τερικευμένων αναστολών είναι 
θέμα επιλογής και οπτικής γωνί-
ας θέασης, η τελευταία παράγρα-
φος του κειμένου συνωμοτεί ξα-
νά με το διφορούμενο και ο κο-
σμικός τρόμος επανέρχεται. 

Το ξύπνημα ―κυριολεκτικό ή 
συμβολικό― την φέρνει για άλ-
λη μια φορά αντιμέτωπη με την 
συνειδητοποίηση της απεριόρι-
στης ευαλωτότητας του εαυτού 
που όλοι βιώνουμε και υψώνει το 
ερώτημα: Μήπως η αποκατάστα-
ση των ισορροπιών είναι εφικτή 
μόνο στο όνειρο; Ή μήπως η συ-
νειδητότητα σε εγρήγορση δε θρη-
νεί πλέον, αλλά κλαίει για τη λύ-
τρωση, που ενώ ήταν τόσο κοντά 
έμοιαζε ανέφικτη;

«Ξυπνάω. Όλα στα θέση τους 
κι εγώ εδώ. Στις περσίδες έχει 
σκαλώσει μια σαϊτα. «Ο άνθρω-
πος είναι ένα ζώο που κοιμάται 
κι όταν ξυπνάει θυμάται. Ανοί-
γω το παράθυρο και από τα μά-
τια μου τρέχει θαλασσινό νερό».

Δεν ξέρω αν η προσωπική 
μου διαδρομή ανάγνωσης βοήθη-
σε στην αποκρυπτογράφηση του 
αφηγήματος, αλλά προσυπογρά-
φοντας τη φράση της Μελανίπ-
πης «σε ό,τι διάβαζα είχα την τά-
ση να βλέπω εμένα» (66-67), κα-
ταθέτω αυτήν μου την προσέγγι-
ση του έργου με πάσα επιφύλα-
ξη και με δεδομένη την αναπό-
δραστα προσωπική σκοπιά κάθε 
ερμηνείας. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥΛΑ
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Θοδωρής Ρακόπουλος 

Ορυκτό δάσος 
ποίηση

Νεφέλη, Αθήνα, 2013, σελ. 54

Μύθος και λόγος στην ποίηση 
του Θοδωρή Ρακόπουλου

Το Ορυκτό δάσος, εκδόσεις Νε-
φέλη, Αθήνα 2013, αποτελεί 

το δεύτερο βιβλίο ποίησης του 
Θοδωρή Ρακόπουλου. Η πρώτη 
του ποιητική συλλογή Φαγιούμ, 
η οποία δημοσιεύθηκε το 2010 
από τις εκδόσεις Μανδραγόρας, 
ξεχώρισε και διακρίθηκε στα σύγ-
χρονα ποιητικά πεπραγμένα.1 Θε-

1. Ήταν υποψήφια για το βρα-
βείο πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα 
του περιοδικού Διαβάζω. Ο Θ. Ρακό-
πουλος τιμήθηκε με το πρώτο βρα-
βείο νέου ποιητή στο Συμπόσιο Ποίη-
σης Πάτρας, 2011 και στη συνέχεια με 
το Κρατικό βραβείο πρωτοεμφανιζό-
μενου συγγραφέα, 2011. Επίσης έλα-
βε μία από τις τρεις τιμητικές υπο-

τική υπήρξε επίσης η μέχρι τώρα 
ανταπόκριση στο Ορυκτό δάσος 
με κριτικές που μιλούν για μια 
αυτάρκεια στην ποιητική γραφή2 
μέχρι τις πιο ενθουσιώδεις που 
κάνουν λόγο για τομή στην ποί-
ηση.3 

Προτού όμως παρουσιάσω τη 
θέση μου σχετικά με την αξιόλο-
γη ποιητική γραφή του Ρακόπου-
λου, είναι απαραίτητο να δούμε 
καταρχάς πως διαρθρώνεται το 
ποιητικό υλικό του Ορυκτού Δά-
σους καθώς και τα θέματα που 
απαντά σ’ αυτό ο αναγνώστης. 

Το βιβλίο περιλαμβάνει συνο-
λικά 39 ποιητικά κείμενα και δια-
κρίνεται σε δύο μέρη: «Κοράλλια» 
(18 ποιήματα) και «Πυρομαχικά» 
(21 ποιήματα που αντιστοιχούν 
όμως σε 18 τίτλους ποιημάτων). 

τροφίες συγγραφής που απονεμήθη-
καν στο 1ο Φεστιβάλ Νέων Λογοτε-
χνών που διοργάνωσε το ΕΚΕΒΙ, τον 
Δεκέμβριο του 2011. Ποίησή του πε-
ριλήφθηκε στην ανθολογία “30 έως 
30” της Κοινωνίας των (δε)κάτων. Βλ. 
www.biblionet.gr. 

2. Κώστας Βούλγαρης, «Αυτοψία 
ή μήπως είναι ο μύθος που μας 
συνέχει;», Η Αυγή, 17.11.2013.
3. Βλ. Αντώνης Ψάλτης, [Θοδωρής 
Ρακόπουλος Ορυκτό δάσος], www.
vakxikon.gr, τχ. 22, Ιούνιος 2013. 
Εδώ μεταξύ άλλων ο Ψάλτης ανα-
φέρει: «Κάπως έτσι μπαίνουμε στον 
ορυκτό κόσμο του Ρακόπουλου ξεκι-
νώντας με τα «Κοράλλια» (θα μπο-
ρούσα, μάλιστα, να υποστηρίξω πως 
μία καλαίσθητη, πιθανώς με κάποιες 
γκραβούρες εντός του βιβλίου, και 
αυτόνομη έκδοση των κοραλλιών θα 
αποτελούσε τομή στην εγχώρια ιστο-
ρία γραφής και έκδοσης ποιημάτων)».
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Τα ποιήματα του πρώτου μέ-
ρους έχουν μια εμφανή διαφο-
ρά σε επίπεδο μορφής και, κα-
τά συνέπεια, σε επίπεδο οργάνω-
σης από τα ποιήματα του δεύτε-
ρου μέρους. Η διαφορά συνίστα-
ται στο γεγονός ότι τα ποιήμα-
τα ― Κοράλλια είναι στο σύνο-
λό τους πεζόμορφα.4 Είναι δη-
λαδή γραμμένα σε ποιητική πρό-
ζα και ως εκ τούτου υιοθετούν 
μια ενιαία αφηγηματολογική και 
ρυθμολογική άρθρωση. Το στοι-
χείο αυτό δημιουργεί την αίσθη-
ση μιας αυστηρής οργάνωσης σε 
σχέση με τα ποιήματα ― Πυρο-
μαχικά του δεύτερου μέρους που 
χαρακτηρίζονται από εκφραστική 
και μορφική ευρύτητα. Ειδικότε-
ρα στο δεύτερο μέρος απαντούν 
ελευθερόστιχα ποιήματα ποικί-
λων μορφών: υιοθετείται κατε-
ξοχήν το στροφικό σύστημα με 
επωδό ή χωρίς. Επίσης υπάρχουν 
ποιήματα σταθερής μορφής (σο-
νέτα, μπαλάντα) παράλληλα με 
τις πεζόμορφες συνθέσεις. Η μορ-
φολογική ποικιλία του δεύτερου 
μέρους ερμηνεύεται απόλυτα, δι-
ότι συναρτάται με μια ευρεία θε-
ματική.5 

Με βάση όμως το σύνολο των 
ποιημάτων της συλλογής θα μπο-
ρούσε κανείς να υποστηρίξει πως 

4. Εξαίρεση αποτελεί το τελευταίο 
ποίημα του πρώτου μέρους, «Το Ηλε-
κτρικό Κορίτσι στο Φεγγάρι», που δι-
αρθρώνεται σε στροφικό σχήμα. 

5. Εδώ απαντούν και κάποια ποι-
ήματα που αναφέρονται στη σύγχρο-
νη πραγματικότητα και έχουν έναν 
πιο έντονο πολιτικό χαρακτήρα. 

ο Ρακόπουλος δείχνει μια σαφή 
προτίμηση προς τον πεζόμορφο 
ποιητικό λόγο τον οποίο καλλι-
εργεί με ρυθμική ευστροφία και 
με μια αίσθηση οικονομίας.6 Αυ-
τή η μορφική επιλογή συνδέεται 
άρρηκτα με το περιεχόμενο της 
ποίησης του Ρακόπουλου, βασι-
κό υλικό του οποίου είναι ο μύ-
θος. Παραθέτω το πρώτο ποίημα 
της συλλογής με τίτλο «Κλειδιά»: 

Είναι ο μύθος που μας συνέ-
χει, πλέκει γύρω μας το νόημα 
όσο τον συζητούμε: 

είναι ο λόγος που γίνεται μή-
νυμα, ποτέ γι’ αυτόν που του 
απευθύνεται, κάποτε 

για κείνους που κρυφακούν· 
οι τοίχοι έχουν τις παλιές μας 
κουβέντες κρεμασμέ-

νες στα καρφιά περασμένου 
νοικάρη: από τα κρόσσια τους 
ισορροπούν ο αχός της

πόλης, το στερέωμα, όλο το 
ύψος των όσων αφήσαμε ανείπω-
τα· είναι ο μύθος,

το αόρατο δίχτυ που αστρά-
φτει γύρω μας, στη λάμψη των 
σπάνιων ματιών, 

όπως στην απότομη έξαψη 
για εσένα, που πλησιάζεις, κρα-
τώντας κλειδιά. 

Το κείμενο αυτό, θα μπορού-
σε να αποτελέσει ένα ερμηνευτικό 

6. Τα πεζά ποιήματα είναι σύντο-
μα σε έκταση καθώς αναπτύσσονται 
σε λίγες σειρές. Μοναδική εξαίρεση 
συνιστά το ποίημα: «Ποταμόπλοια σε 
μαυροπίνακα» που εκτείνεται σε 33 
σειρές. 
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κλειδί για τον αναγνώστη του βι-
βλίου. Σ’ αυτό δηλώνεται με σα-
φήνεια πρώτα η σπουδαιότητα 
του μύθου, ως στοιχείο συνοχής 
στη ζωή των ανθρώπων, και έπει-
τα η άρρηκτη σχέση μύθου και 
λόγου. Πάνω σε αυτό τον άξονα, 
Μύθος-Λόγος, θα βασιστεί και 
η προσέγγιση του Ορυκτού Δά-
σους που θα παρουσιάσω. Πρώ-
τα θα διερευνηθεί ο τρόπος με 
τον οποίο αποτυπώνεται το στοι-
χείο του μύθου στα ποιήματα 
της συλλογής, έπειτα θα προσδιο-
ριστεί η πολυσήμαντη λειτουργία 
του και τέλος θα διαπιστωθεί η 
συνύφανση του μύθου με τον λό-
γο που συνιστά, κατά την άποψή 
μου, και το ιδιαίτερο στοιχείο στο 
βιβλίο του Θοδωρή Ρακόπουλου. 

Η πρώτη διαπίστωση αφορά 
στην πληθωρική παρουσία μυθι-
κών στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά 
(εικόνες, μοτίβα, παραστάσεις και 
μυθικά πρόσωπα) δεν απαντούν 
απλώς στο περιεχόμενο ενός με-
γάλου αριθμού ποιημάτων (ιδιαί-
τερα στο πρώτο μέρος), αλλά η 
παρουσία τους είναι εμφατική, 
διότι συχνά ο μυθικός τους χαρα-
κτήρας δηλώνεται και με τον τίτ-
λο τους, π.χ., «Τάιγκα», «Βορκό-
λακες», «Ούτις». 

Έτσι ο αναγνώστης από το 
πρώτο ξεφύλλισμα του Ορυ-
κτού Δάσους περιβάλλεται από 
την θελκτική ατμόσφαιρα ποικί-
λων μύθων: μύθοι που προέρχο-
νται από λαούς της Σιβηρίας, από 
τα Βαλκάνια, που σχετίζονται με 
μυθικά πρόσωπα της Αρχαίας Ελ-
ληνικής Γραμματείας, με βρικό-

λακες της δημοτικής ποίησης, αλ-
λά και προφορικές αφηγήσεις του 
πρόσφατου παρελθόντος της ελ-
ληνικής περιφέρειας (Μακεδονία, 
Φλώρινα) που περιβάλλονται επί-
σης από την αχλή του μύθου. 

Οι μυθικές εικόνες, οι παρα-
στάσεις και τα μυθικά ή μυθο-
ποιημένα πρόσωπα, ανεξαρτή-
τως από το αν επαληθεύονται ή 
όχι (αυτό δε φαίνεται να απασχο-
λεί τον δημιουργό) επιτελούν ση-
μαντική λειτουργία στην ποιητι-
κή γραφή του Ρακόπουλου. Κα-
ταρχάς διευρύνουν το πεδίο ανα-
φοράς στην ποίησή του και την 
εμπλουτίζουν αφού οι μύθοι σχε-
τίζονται με το απώτερο παρελ-
θόν (αλλά και το πρόσφατο) πολ-
λών διαφορετικών λαών και πα-
ραδόσεων. Συνάμα ασκούν γοη-
τεία και θέλγουν με την ιδιαίτε-
ρη αφηγηματική τους δομή και 
έκφραση. 

Κυρίως όμως οι μύθοι αξιο-
ποιούνται από τον ποιητή ως φο-
ρείς καθολικών αξιών· καταδει-
κνύουν την στάση των ανθρώ-
πων απέναντι στα θεμελιώδη ζη-
τήματα της ζωής, του θανάτου, 
του έρωτα και της δημιουργί-
ας (ποιητικής αλλά και ευρύτερα 
καλλιτεχνικής). Υπό αυτή την έν-
νοια ο μύθος βοηθά τον άνθρωπο 
να κατανοήσει το παρελθόν και 
το παρόν του, αλλά και να ορί-
σει το μέλλον του άλλοτε αξιο-
ποιώντας τα στοιχεία του παρελ-
θόντος και άλλοτε απορρίπτο-
ντάς τα. Παραθέτω το ποίημα 
«Καβάλ» που αναφέρεται ακρι-
βώς στη δυναμική «των μύθων» 
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του παρελθόντος και στη διαχεί-
ρισή τους.

Διαπίστωναν με την πάροδο 
των γενεών πως εκείνη η λαμπρή 
πίστη στο κέρατο

ελάφου, ως το δήθεν πιο αξι-
όπιστο υλικό για την κατασκευή 
αυλού του Πανός

και καβάλ, ήταν μία από κεί-
νες τις ιστορίες που, πλέον υπο-
ψιασμένα, από ―

καλούσαν μύθους. Ο κοσμο-
λογικός τους τρόμος είχε να κά-
νει με το εύθραστο 

του οργάνου: αν σπάσει ο με-
λωδικός άξονας της ανάσας, θα 
γίνει κομμάτια ο 

κόσμος· όλος. Αλλά βεβαίως η 
μετανάστευση από το γιαλό μετά 
την αποδάσωση, 

τους έπεισε ότι ο θρυμματι-
σμένος κόσμος ήταν η θάλασσα· 
από τα εξίσου εύθραυ-

στα κοράλλια της μπορούσαν 
τώρα να φτιάχνουν τα ίδια όργα-
να. Και τότε 

κατάλαβαν πως τα κόκα-
λα ήσαν πορώδη στο χρόνο, κι η 
ανάσα έχανε στον 

συριγμό της μουσικής σταδι-
ακά ― ενώ τα κοράλλια αιώνια, 
και πως τα κύματα 

τα έχτιζαν, αντί να τα σπαν. 

Ας δούμε τώρα τον δεύτε-
ρο κυρίαρχο άξονα στην ποιη-
τική του Ρακόπουλου, τον λό-
γο. Ο λόγος νοείται ως γλώσσα, 
δηλαδή ως ένα οργανωμένο σύ-
στημα σημείων αλλά και αξιών. 
Η άρρηκτη σχέση μύθου και λό-

γου δηλώνεται στο πρώτο ποίη-
μα της συλλογής με τίτλο «Κλει-
διά». Όπως ήδη αναφέραμε, ο μύ-
θος εδώ ορίζεται ως «ο λόγος που 
γίνεται μήνυμα».

Η σημασία της γλώσσας και 
ο προβληματισμός γύρω από τη 
χρήση της προβάλλεται σε αρ-
κετές αυτοαναφορικές ποιητι-
κές συνθέσεις. Το ποίημα, «Σκά-
φανδρο» αποτελεί χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα καθώς το ποιητι-
κό υποκείμενο διατυπώνει διεξο-
δικά τη θέση του για τη γλώσσα 
της ποιητικής γραφής: 

Η γλώσσα σού είναι σκάφαν-
δρο κατακόρυφα στο άγνωστο 
συντακτικό βάθη κατε-

βαίνει διηγήσεων στην άβυσσο 
χωρικών υδάτων. Γυρνά σε βάρα-
θρα και τάφρους,

με τα παπούτσια της μολύβι: 
δάση από φύκια σεργιανά ανθι-
σμένα· θολά ναυάγια

 ακούγοντας ανάσα σταθερά: 
μονοφωνία κλειστή στο γυαλί, 
δεμένη σε σωλήνα, 

 μέτωπο με τη βουβή απορία 
των ψαριών.

Τραβά από σύρμα ίσια στο κα-
ΐκι των συντρόφων, τους μοιρά-
ζει τα πιο εξαίσια

στρείδια. Τραχιά επιφάνεια, 
συνέχεια της πέτρας, στο στόμα 
βυθός. Στις ενενή-

ντα μοίρες ήλιου, ζαλισμένη. 
Τ’ ανέλπιστα της ομιλίας σκαλώ-
νει, ανάμεσα στα 

δόντια, ακέραια μαργαριτάρι 
ξεχασμένο, αλλοιώνοντας την εκ-
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φορά, μαυρίζοντας
οπές στα μειδιάματα. Τότες 

ορμάν γελώντας ο ένας στο στό-
μα του άλλου να

σκουντήξουν με την γλώσσα 
τον πιο άγριο θησαυρό. 

Πάντα ξένα τα σώματα τα πιο 
ακριβά μες στα δικά μας. 

Οι αναφορές σχετικά με την 
γλώσσα που καταδύεται σε μεγά-
λα βάθη και γυρνά σε τόπους μα-
κρινούς, βάραθρα, τάφρους, δάση 
από φύκια, θολά ναυάγια, προ-
κειμένου να βρει και να μοιρά-
σει εξαίσια στρείδια, μαργαριτά-
ρια και θησαυρούς «αισθητοποι-
ούν» την γλωσσική πρακτική που 
εφαρμόζει ο Ρακόπουλος στην 
πλειονότητα των ποιημάτων της 
συλλογής του: την αναζήτηση 
δηλαδή εκφραστικών υλικών που 
ανήκουν στο «παρελθόν»της ελ-
ληνικής γλώσσας: λέξεις που προ-
έρχονται από την αρχαία ελληνι-
κή, την μεσαιωνική αλλά και από 
την θρησκευτική γλωσσική μας 
παράδοση. Οι λέξεις με την ετυ-
μολογική τους προέλευση και την 
σημασία τους μεταφέρουν τις 
αντιλήψεις, τα βιώματα, τα ορά-
ματα και γενικά τη στάση των 
ανθρώπων απέναντι στον κόσμο 
και στα πράγματα· καθίστανται 
λοιπόν με τον τρόπο αυτό, όπως 
και οι μύθοι, φορείς αξιών. 

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί 
πως αυτή η εκφραστική επιλο-
γή του Ρακόπουλου, να αξιοποιεί 
δηλαδή στοιχεία και από τη δια-

χρονία της γλώσσας, γίνεται κατά 
τρόπο έντεχνο και με ευδιάκρι-
τη αίσθηση του μέτρου και δεν 
σχετίζεται με λεξιθηρικές πρακτι-
κές που στοχεύουν στον εντυπω-
σιασμό του αναγνώστη. Ειδικότε-
ρα η λελογισμένη χρήση της δια-
χρονικής γλώσσας οδηγεί στη δη-
μιουργική συνύφανση του μύ-
θου με τον λόγο, δηλαδή του ση-
μαινόμενου με το σημαίνον, ώστε 
αυτά να αποτελούν ένα ενιαίο 
και αδιαίρετο σύνολο. Άλλωστε, 
όπως αποκαλύπτεται μέσα από 
τους στίχους του Ρακόπουλου, 
η γλώσσα (στη διαχρονία ή στη 
συγχρονία της) δεν χρησιμοποι-
είται απλώς ως μέσο έκφρασης, 
αλλά και ως αξία αυτή καθαυτή 
αφού συνιστά εν τέλει τον προο-
ρισμό του «ποιητικού ταξιδιού»: 

«Είναι η γλώσσα στα αβαθή 
νερά πηρόγα σου και νήσος»

Κλείνοντας το κείμενο αυτό 
θα έλεγα πως η ανάγνωση του 
Ορυκτού Δάσους ―ανεξάρτητα 
από την προσέγγιση που θα ακο-
λουθήσει κανείς―  είμαι βέβαιη 
πως οδηγεί τον αναγνώστη στον 
τελικό προορισμό του ποιητικού 
ταξιδιού· διότι με τον ιδιαίτερο 
και αξιόλογο ποιητικό του λόγο 
ο Ρακόπουλος αναδεικνύει, αναμ-
φίβολα, την δυναμική της ίδιας 
της γλώσσας που αποτελεί ζητού-
μενο κάθε λογοτεχνικού προϊό-
ντος και στόχο / προορισμό κάθε 
λογοτεχνικού ταξιδιού. 

ΟΛΓΑ ΚΟΜΙΖΟΓΛΟΥ
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Τάσος Πορφύρης

Τα Σπίτια
πεζογραφήματα

Πανοπτικόν, Αθήνα 2013
σελ. 132

Γνωστός ως ένας από τους πλέ-
ον σημαντικούς ποιητές της 

δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς 
―με πρόσφατη τη συγκεντρω-
τική έκδοση των ποιητικών του 
συλλογών 1961-2011 με τον τίτ-
λο «Νεμέρτσκα», τοπωνύμιο του 
βουνού στο Πωγώνι, ιδιαίτε-
ρη πατρίδα του ποιητή― ο Τά-
σος Πορφύρης έχει επίσης ένα πε-
ζογραφικό έργο περιορισμένο σε 
όγκο αλλά αξιόλογο σε ποιότητα.

Το 2006 εκδίδεται η συλλογή 
διηγημάτων «Η δοντάγρια», πρώ-
τη πεζογραφική του εμφάνιση. 
Ακολουθεί η έκδοση πεζογραφη-
μάτων «Τα Σπίτια», το 2013.

Αποτελείται από είκοσι έξη 
ολιγοσέλιδα κείμενα που μπο-
ρούν να χωριστούν σε τρεις κατη-
γορίες. Στην πρώτη ομάδα θα τα-
ξινομούσαμε εκείνα που αναφέ-
ρονται στη ζωή και τις αναμνή-
σεις της παιδικής ηλικίας, από 
το γενέθλιο τόπο του συγγραφέα. 
Στη δεύτερη, αυτά της εσωτερι-
κής μετανάστευσης της οικογένει-
ας στην Αθήνα της δεκαετίας του 
’50 και σε μια τρίτη σκίτσα και 
πορτραίτα γνωστών ανθρώπων 
του θεάτρου και της τέχνης.

Όπως έχει ειπωθεί «Τα Σπί-
τια» είναι μια ηπειρώτικη μυθο-
λογία που εκτυλίσσεται χρονικά 

στη δεκαετία του ’40 και τη με-
τεμφυλιακή εποχή. Ο Πορφύρης 
ανήκει από αυτή την άποψη στη 
μεταπολεμική ηπειρώτικη πεζο-
γραφία που περιλαμβάνει στις 
τάξεις της σημαντικά ονόματα 
της ελληνικής λογοτεχνίας. Κοι-
νό τους χαρακτηριστικό ότι ανα-
πλάθουν λογοτεχνικά τη γενέ-
θλια Ήπειρο και την ιστορική και 
πολιτιστική της πραγματικότητα.

Ο χώρος, τα στοιχεία της εντο-
πιότητας, διαμορφώνεται από το 
κείμενο, με τις τοποθεσίες του 
χωριού, τα βουνά και τα ποτά-
μια, και την αφήγηση επεισοδίων 
από την παράδοση και την τοπι-
κή ιστορία.

Η νοσταλγία που αναβλύζει 
από κάθε σχεδόν σελίδα, για το 
παρελθόν και τις αξίες του, δεν 
το εξιδανικεύει λυρικά, αλλά εί-
ναι μάλλον μια καταφυγή στις 
ανώτερες, κατά το συγγραφέα, 
αξιοδοτήσεις του παραδοσιακού 
κώδικα.

Η πλατιά χρήση ηπειρώτικων 
ιδιωματικών λέξεων, με ένα ανα-
λυτικό γλωσσάρι στο τέλος του 
βιβλίου, προσδίδει την αμεσότη-
τα της προφορικής διήγησης στα 
κείμενα, ένα ρυθμό που ενισχύ-
ει τη μυθική-ποιητική διάσταση 
του τόπου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρου-
σιάζει η ομάδα των κειμένων που 
αφηγούνται ιστορίες της πρω-
τεύουσας, όπου μια φανταστι-
κή ή μάλλον φαντασιακή Ήπει-
ρος μοιάζει να έχει εγκατασταθεί 

Προβολές
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στο αστικό περιβάλλον. Τοπωνύ-
μια δίνουν το όνομά τους στα 
μαγαζιά που ανοίγουν Ηπειρώ-
τες στην Αθήνα, οι λαϊκές αγορές 
της πόλης μεταμορφώνονται στα 
περιβόλια του χωριού και, ξαφ-
νικά, η μαγειρική παράδοση του 
τόπου επιβιώνει πάλι στα αστικά 
διαμερίσματα. Τόπος και χρόνος, 
μνήμη και ιστορία συμπλέκονται 
πολλαπλά. Θα παραθέσουμε λί-
γες γραμμές από το πεζογράφη-
μα «Τα Σπίτια», που δίνει και τον 
τίτλο στο βιβλίο, σαν ένα δείγμα, 
επιπλέον, της εξαίρετης γραφής:

(Τα σπίτια)… Δέχονταν αδια-
μαρτύρητα τις παρατηρήσεις μας 
για ένα σωρό λόγους όπως όταν 

ζεσταινόμασταν, κρυώναμε, γλι-
στρούσαμε στις πλάκες της σά-
λας και δεχόμασταν τις στάλες 
της βροχής όταν μετατοπιζόταν 
κάποια πλάκα της σκεπής. Και-
ρός λοιπόν να μας κατοικήσουν 
κι αυτά με τη σειρά τους για όσα 
χρόνια αντέξουμε. Γι’ αυτό και σε 
ανύποπτο χρόνο ακούγονται πο-
λυφωνικά μοιρολόγια κι οι γύ-
ρω μου ―αν υπάρχουν εκείνη τη 
στιγμή― με κοιτούν με περιέρ-
γεια και έκπληξη. Προσπαθώ να 
υποκριθώ ότι δεν συμβαίνει τίπο-
τα και ανοίγω με νωχελικές κινή-
σεις το κινητό μου ώστε να φα-
νεί ότι απ’ αυτό προέρχεται η με-
λωδία.

 
Lesxirodou.pblogs.gr
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 Κώστας Πάτσης

Μια στιγμή 
τ’ αρμόνιο

Φαρφουλάς, Αθήνα 2013
σελ. 32

Με σπουδές μουσικής και κι-
νηματογράφου ο Κώστας 

Πάτσης, εμφανίζεται στη λογοτε-
χνία το 1999 και έχει μια σημα-
ντική παρουσία με περισσότερες 
από δέκα εκδόσεις.

Η παρούσα ποιητική συλλο-
γή αυτοσυστήνεται με τον αφο-
ρισμό του Βιτγκενστάιν, «Το δε-
ξί γάντι θα μπορούσε να το φορέ-
σει το αριστερό χέρι, αν μπορούσε 
να το περιστρέψει στον τετραδι-
άστατο χώρο». Και έτσι το κοκα-
λένιο φτερό γυρίζει ανάποδα και 
γίνεται μάρσιπος του φεγγαριού 
και η άλλη όψη του φεγγαριού 
κοιτάζει το κορίτσι. Και η φύση 
των πραγμάτων και των σχέσεων 
αναδεικνύεται μέσα από αιφνι-
διασμούς και απροσδόκητους συ-
νειρμούς, σε μια υποβλητική και 
ανησυχητική πολλές φορές ατμό-
σφαιρα με υπερρεαλιστικούς με-
τατονισμούς.

Ένα ελάχιστο δείγμα γραφής:

ΤΟ ΛΑΘΟΣ
Ο σεπτός ιεράρχης ή αντίστρο-

φος εναέριος
αρλεκίνος, καθάρισε με μια 

ορχιδέα τα ρινί-
σματα σιδήρου και χοντρά ψί-

χουλα μαύρου
ψωμιού απ’ το τραπέζι δίπλα 

στο κρεβάτι
μου, κι ύστερα έπιασε το πο-

τήρι στη γωνία
του τραπεζιού και άρχισε να 

το ξύνει με το
μακρύ αμφίκοιλο νύχι του 

ώσπου το ποτήρι
«πυρακτώθηκε» από την τρι-

βή κι έγινε χίλια κομμάτια
«Όχι δεν ήταν αυτό που έπρε-

πε να σπάσει»
είπε σαν τάχιστα να του’ χαν 

υποδείξει το λά-
θος, και στρέφει το βλέμμα 

του πάνω μου και
στο ποτήρι ανάμεσα στο σβέρ-

κο μου και του
μαξιλαριού του ύπνου…
Κάποιος λίγο πιο κει που’ δει-

χνε να του μοιά-
ζει, παραμόνευε το επόμενο 

λάθος του για να
τον αντικαταστήσει.

Nesides 10l.indd   134 11/7/2013   11:06:21 
Process CyanProcess MagentaProcess YellowProcess Black

Nesides 10l.indd   134 11/7/2013   11:06:21 
Process CyanProcess MagentaProcess YellowProcess Black

Nesides 11 final3.indd   106Nesides 11 final3.indd   106 14/3/2014   8:14:19 πμ14/3/2014   8:14:19 πμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



107

Νησίδες 11 | Π Ρ Ο Β Ο Λ Ε Σ

Γιάννης Στρούμπας

Άσυλο ανιάτων
Καλλιγράφος, Αθήνα 2013

σελ. 322

Το βιβλίο αυτό είναι συλλογή 
άρθρων του συγγραφέα που 

δημοσιεύθηκαν κατά καιρούς στη 
δεκαπενθήμερη εφημερίδα «Αντι-
φωνητής» της Κομοτηνής. Στον 
πρόλογο σημειώνεται μεταξύ άλ-
λων από τον Νάσο Βαγενά:

«Θα ήταν κρίμα αν τα άρ-
θρα που συνθέτουν το ανά χεί-
ρας βιβλίο παρέμεναν ασύλλε-
κτα στην απόκεντρη εφημερίδα 
της Κομοτηνής στην οποία δημο-
σιεύθηκαν· διότι τα κείμενα αυ-
τά μας δίνουν μιαν εικόνα της 
σημερινής ελληνικής πραγματι-
κότητας εναργέστερη από εκεί-
νη πολλών ονομαστών εκπρο-
σώπων της ελληνικής δημοσιο-
γραφίας. Ο συγγραφέας τους δι-
αθέτει όλα τα προσόντα που εί-
ναι απαραίτητα για έναν ουσιώ-
δη σχολιασμό της τρέχουσας επι-
καιρότητας, δηλαδή για τον εντο-
πισμό εκείνων των στοιχείων της 
που τη συνδέουν με τη βαθύτερη 
επικαιρότητα, που είναι η εσώτε-
ρη πλευρά των πραγμάτων: γερή 
γνώση των καταστάσεων που εξε-
τάζει· κριτική ματιά καθαρή και 
απροκατάληπτη· ικανότητα ανί-

χνευσης των αφανών αλλά ση-
μαντικών πτυχών ενός γεγονότος 
ή ενός φαινομένου· συγγραφική 
δεξιότητα ασυνήθη για δημοσιο-
γραφικά κείμενα (η οποία θα πρέ-
πει να απορρέει από τη γλωσσική 
ευαισθησία του συγγραφέα τους, 
που τυχαίνει να είναι και ικανός 
ποιητής… Ο υγιής πραγματισμός 
του Στρούμπα και το συγγραφι-
κό του ήθος καθιστούν το βιβλίο 
του ένα δείγμα σοβαρής πολιτι-
σμικής κριτικής». Να προσθέσου-
με ότι τα θέματα που πραγματεύ-
εται ο συγγραφέας έχουν ένα με-
γάλο εύρος, από τις ιδιωτικοποι-
ήσεις ως το πανεπιστημιακό άσυ-
λο, τους ιδεολογικούς φανατι-
σμούς και την κομματικοκρατία, 
τις παιδαγωγικές πρακτικές και 
τα γλωσσικά προβλήματα.

Ακόμη, ότι χρονικά εκτείνο-
νται σ’ ένα μεγάλο διάστημα με-
στό γεγονότων και ανατροπών, 
από το μακρινό και ειδυλλιακό, 
αναδρομικά, 2005 ως το 2011, 
αναδεικνύοντας τις χρόνιες κοι-
νωνικοπολιτικές παθογένειες με 
οξυδέρκεια και πάθος.

Και αποτελεί επιπλέον και 
μια ενδιαφέρουσα σύνοψη από-
ψεων και προβληματισμών που 
διατηρεί την αξία της και στη ση-
μερινή τρέχουσα περίοδο της γε-
νικευμένης κρίσης.

www.lacooperativa.gr
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Στυλιανός Λ. Λαζάρου

Ροδίων δεκαετία, 1950-1960
Ρόδος 2013, σελ. 152

Ένα αξιοπρόσεκτο βιβλίο για 
όλους, που θα γνωρίσουν μέ-

σα από τις σελίδες του μια πό-
λη που ελάχιστα θυμίζει τη ση-
μερινή, πριν τις κατακλυσμιαίες 
αλλαγές, οικονομικές, κοινωνικές 
και πολιτιστικές, που έφερε η τε-
λευταία πενηνταετία.

Ο αναγνώστης θα περιηγηθεί 
τη Ρόδο του 1950-60, θα περάσει 
από τη «λίμνη» στη συνοικία του 
Νιοχωριού, απομεινάρι αιώνων 
του αρχαίου λιμανιού στη θέση 
που οικοδομήθηκε το ξενοδοχείο 
Γκραντ Οτέλ, θα ξαφνιαστεί ίσως 
με τα χωράφια και τις αλάνες 
που διακόπτουν ακόμα και στα 
κεντρικά σημεία τον πολεοδομι-
κό ιστό της πόλης- σαν μια καλο-
δεχούμενη εισβολή της υπαίθρου 
στην αστική ζωή.

Στους δρόμους θα δει τα ελά-
χιστα ταξί, μεγάλες αμερικάνι-
κες μάρκες, και τα μετρημένα 

στα δάχτυλα του χεριού προπο-
λεμικά αυτοκίνητα, τα διάσημα 
Fiat Ballila. Τα εκατοντάδες πο-
δήλατα και τα πρώτα μηχανάκια-
μοτοσακό, τόσα που για λόγους 
κοινής ησυχίας (ειδυλλιακές επο-
χές) απαγορευόταν η κυκλοφορία 
τους τις μεσημεριανές και βραδυ-
νές ώρες.

Ενδιαφέρουσες πληροφορίες 
θα βρει για τις ακμαίες βιοτεχνί-
ες της εποχής, τα σχολεία, τα ελά-
χιστα ξενοδοχεία και τη σφύζου-
σα εμπορική κίνηση. Και θα πά-
ρει επίσης μια ιδέα για τις διασκε-
δάσεις και την ψυχαγωγία των 
κατοίκων, τον κυριακάτικο πε-
ρίπατο στην παραλιακή λεωφό-
ρο, το θρυλικό νυφοπάζαρο, από 
τις ελάχιστες ευκαιρίες για αθώες 
ή λιγότερο αθώες ερωτικές γνω-
ριμίες.

Ο συγγραφέας με συμπά-
θεια και χωρίς περιττούς εξωρα-
ϊσμούς αποδίδει την ατμόσφαιρα 
της εποχής σαν ένα εύστοχο ρε-
πορτάζ, με λιτή και ακριβολόγα 
γραφή.
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Γιώργος Γεωργούσης
Αφύλακτη Διάβαση
Ποίηση
Διάττων, Αθήνα 2012, σελ. 40.
 
Λεύκιος Ζαφειρίου
Μ’ ευλάβεια και με λύπη, 
Πεζογραφήματα
Γαβριηλίδης, Αθήνα 2013, 
σελ. 202.

Σταύρος Ζουμπουλάκης
Ποιος θεός και ποιος άνθρωπος;
Φιλοσοφικά δοκίμια
Πόλις, Αθήνα 2013, σελ. 176.

Μάρκος Καλεώδης
Νέα νυκτιφανή
Ποίηση
Περισπωμένη, Αθήνα 2013, 
σελ. 224. 

Χαρά Κοσεγιάν
Η λοχεία της απουσίας
Αφηγήματα
Οδός Πανός, Αθήνα, 2013, 
σελ. 128.

Κατερίνα Κούσουλα
Βαθύ Κανάλι,ΑδήλωτηΆνοιξη 
Ποίηση
Εκδόσεις των Φίλων, Αθήνα 2013, 
σελ. 90.

Κώστας Κυριέρης
!0 φαντασίες για τη Βάκιγκ
Ποιητικά ιστορήματα
Ιδ. Έκδ., Αθήνα 1998, σελ. 12.

Στυλιανός Λ. Λαζάρου
Ροδίων δεκαετία 1950-1960
Μαρτυρίες και αφηγήσεις
Ιδ. Έκδ. Ρόδος 2013, σελ. 152.

Γιώργος Λαμπράκος
Ονειροπώληση, ποίηση
Αθήνα 2013, σελ. 46.

Μιλτιάδης Λογοθέτης
Η οικονομία της Δωδεκανήσου
κατά τα έτη 1990-2012
Μ. Τουμπής, Αθήνα 2013, 
σελ. 396.

Κωνσταντίνος Λυντέρης
Στους εγκρεμνούς της σκέψης
Ποίηση
Ιωλκός, Αθήνα 2013, σελ. 44.

Σταμάτης Μεταξάς
Λουίζα Κακίση, μορφές στο χρόνο
Ζωγραφική
Μουσείο Νεολ. Τέχνης Ρόδου, 
2013, σελ. 60

Γιάννης Πατίλης
Μικρός Τύπος: Το Λογοτεχνικό 
Περιοδικό Κείμενα 1978-2013
Υψιλον, Αθήνα 2013, σελ. 288.

Κώστας Πάτσης
Μια στιγμή τ’  αρμόνιο, Ποίηση
Φαρφουλάς, Αθήνα 2013, σελ. 32.

Πέτρος Πολυμένης
Αίθουσα Αναχωρήσεων
Ποίηση
Ατόλη, Αθήνα 2013, σελ. 54.

Βιβλία & περιοδικά που λάβαμε
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Τάσος Πορφύρης
Τα Σπίτια, Πεζογραφήματα
Πανοπτικόν, Αθήνα 2013, 
σελ. 132.

Τάσος Πορφύρης
Νεμέρτσκα, Ποιήματα 1961-2011
Εκδόσεις των Φίλων, 
Αθήνα 2013, σελ. 304.

Γιώργος Ρούσκας
Άυλο Πύαρ, Ποίηση
Χίλων, Αθήνα 2013.

Κώστας Ε. Σκανδαλίδης
Κωνσταντίνος Π. Καβάφης
και Δωδεκανήσιοι στην Αίγυπτο 
των Ελλήνων
Στέγη Γραμ. Τεχνών Δωδεκανή-
σου, Ρόδος 2013, σελ. 522.

Βάσα Σολωμού-Ξανθάκη
Γλυκυτάτη γαία πατρίς
Δόμος, Αθήνα 2013, σελ. 136.

Γιάννης Στρούμπας
Άσυλο ανιάτων, δοκίμια
Καλλιγράφος, Χαλάνδρι 2013, 
σελ. 322.

Αθηνά Σχινά
Δημήτρης Κρέτσης, οι θάλασσες 
εντός μου
ζωγραφική
Μουσείο Νεοελ. Τέχνης Ρόδου, 
2013, σελ. 60.

Στέργιος Τσακίρης
Άκων δραπέτης
Ποίηση
Poema, Κορώνη Μεσσηνίας 2013, 
σελ. 20. 

Renzo M. Grosseli
Gli Uomini del Legno sull’ 
Isola delle Rose
Ιστορία
Curcu & Genovese, Trento 2012, 
σελ. 256.

Athena Schina
Alessandro Mattia Mazzoleni,
μια νέα αγωγή του βλέμματος
(δίγλωσση έκδοση)

ΑΚΤΗ
Περιοδικό Λογοτεχνίας και Κριτι-
κής, Λευκωσία, έτος ΚΔ, 
τεύχος 96
Φθινόπωρο 2013.

ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ
Λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό
περιοδικό
Θεσσαλονίκη, τεύχος 101
Απρίλιος-Ιούνιος 2013.

ΚΟΥΚΟΥΤΣΙ
Εξαμηνιαίο περιοδικό περιποίη-
σης
Αθήνα, τεύχος 9
Χειμώνας 2013-Άνοιξη 2014.

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Πνευματική Επιθεώρηση
της Κοζάνης
Κοζάνη, τεύχος 168-169
Θέρος, Φθινόπωρο 2013.

ΠΟΡΦΥΡΑΣ
Τριμηνιαίο περιοδικό
Κέρκυρα, φυλλάδια 147-148/149
Απρίλιος-Σεπτέμβριος 2013/
Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2013.
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Αντώνης Αρχοντάκης

«Η Φιλοσοφία ως έρευνα 
και ως τρόπος ζωής»
ή πόσοι άγγελοι χωράνε 
στη μύτη μιας καρφίτσας;

Μια εμπειρία από το 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, 
(4-10 Αυγούστου 2013, Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών)

Πάνω από τρεις χιλιάδες σύνεδροι, συμμετοχή από εκατόν 
πέντε διαφορετικές χώρες, εκατοντάδες διαλέξεις και ει-
σηγήσεις. Το θέμα του συνεδρίου ήταν: «Η φιλοσοφία ως 

έρευνα και τρόπος ζωής». Σε αυτό συνυπήρξαν ο Χάμπερμας και 
παρουσιάσεις προπτυχιακών εργασιών φοιτητών από επαρχιακά 
πανεπιστήμια, καθώς δόθηκε μεγάλη σημασία στον αριθμό των 
διαλέξεων και όχι στην επιστημονική εμβρίθεια και συγκρότηση 
αυτών. Ήταν ένα γεγονός για την προβολή της χώρας, όπου 
επικράτησε ο εντυπωσιασμός, ο όγκος και όχι η ποιότητα, το 
κρύψιμο τελικά των αδυναμιών κάτω από πλαστικά πόστερ. Η 
φιλοσοφία του συνεδρίου της φιλοσοφίας ήταν, όπως μαρτυ-
ρούν και οι διοργανωτές του, η φιλοσοφία των λεγόμενων σύγ-
χρονων «ολυμπιακών παιγνίων» ή ολυμπιακών αγώνων, όπως 
έχει καθιερωθεί να ονομάζονται στη σύγχρονη Ελλάδα. 
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Γενικά, τα Παγκόσμια Συνέδρια Φιλοσοφίας έχουν τη λογική 
των σύγχρονων ολυμπιακών παιγνίων με παρόμοια διαδικασία 
και διέπονται από πνεύμα ―αντιπνευματικό― ανταγωνισμού. 
Ξεκίνησαν το 1900 στο Παρίσι. Διεκδικούνται έξι χρόνια πριν 
από τη διεξαγωγή τους από τις Φιλοσοφικές Εταιρείες των εν-
διαφερόμενων κρατών και διεξάγονται υπό την αιγίδα της Δι-
εθνούς Ομοσπονδίας Φιλοσοφικών Εταιρειών (FISP), αφού κα-
τακυρωθούν στην πλειοψηφούσα πρόταση πέντε χρόνια πριν 
τη διεξαγωγή τους

Το συγκεκριμένο συνέδριο ήταν αποτέλεσμα ή απότοκο των 
«επιτυχημένων» ελληνικών ολυμπιακών παιγνίων του 2004. 
Μάλιστα το έτος 2013 συνέπεσε με τη συμπλήρωση 2.400 ετών 
από την ίδρυση της Ακαδημίας του Πλάτωνος, περί το 387 
π.Χ. Η ελληνική πρόταση έγινε αποδεκτή το 2008 από τη FISP 
στο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Σεούλ και προκάλε-
σε ρίγη εθνικής υπερηφάνειας ― τουλάχιστον στους εμπλεκό-
μενους διοργανωτές. Ακόμα και οι συμμετέχοντες, καθηγητές 
φιλοσοφίας όλων των κλάδων και επιπέδων, αλλά και ενασχο-
λούμενοι με τη φιλοσοφία, είχαν τη λογική των ολυμπιακών 
παιγνίων: Αφενός ευκαιρία για γνωριμία μίας ξένης χώρας με 
καλυμμένα τα έξοδα από τους εργοδότες τους αλλά και τη δι-
οργανώτρια χώρα. Αλλά αφετέρου και ανταγωνιστικό πνεύμα, 
όπως συμβαίνει στα ολυμπιακά παίγνια: Η ομάδα της Κίνας, η 
χώρα που έχει αναλάβει τη διεξαγωγή του επόμενου Παγκόσμι-
ου Συνέδριου Φιλοσοφίας, μετά από αυτό που διεξήχθη στην 
Αθήνα τον Αύγουστο του 2013, ήταν η πολυπληθέστερη και η 
πλέον θορυβώδης συμμετοχή, προσπαθώντας να κάνει συνεχώς 
αισθητή την παρουσία της. Οι σύνεδροί της ήταν εξοπλισμένοι 
με τελευταίας τεχνολογίας ηλεκτρονικά μέσα. Οι γυναίκες της 
αποστολής τους ήταν ντυμένες δυτικότροπα και μάλιστα καθ’ 
υπερβολήν. Μάλιστα στην εναρκτήρια συνεδρίαση της Ολομέ-
λειας που έγινε στο αμφιθέατρο της Φιλοσοφικής Σχολής της 
Αθήνας, σηκώθηκαν και, χωρίς να είναι η ενέργεία τους αυτή 
καταχωρισμένη στην ημερήσια διάταξη, ανήρτησαν με υπερη-
φάνεια μπροστά σε εκατοντάδες συνέδρους ένα ευμέγεθες πορ-
τραίτο του Κομφούκιου. Στην αρχή είναι αλήθεια θεωρήθηκε 
ότι η ενέργειά τους αποσκοπούσε στην ανάρτηση πανό με το 
Μάο, όπως γινόταν παλιότερες δεκαετίες. Οι καιροί, όμως, άλ-
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λαξαν. Η άποψή τους ήταν ότι ο Κομφούκιος είπε ό,τι είπε και 
ο Αριστοτέλης και συνεπώς πρέπει να καταγραφεί και οπτικά 
δίπλα του! Η αίσθηση: είμαστε πολυπληθείς και ζητούμε ―και 
με τη φιλοσοφική παράδοσή μας― δύναμη και ισχύ στο σύγ-
χρονο παγκόσμιο χάρτη. 

Η παρουσία της Ινδίας ήταν ανάλογη, αλλά με διαφορετικό 
ύφος: εξίσου πολυπληθής αλλά φορώντας τις τοπικές ενδυμα-
σίες τους και με διάθεση να προσελκύσουν στα πολυποίκιλα 
συστήματα εσωτερισμού, γιόγκα και αυτοβελτίωσης που ευαγ-
γελίζονταν. 

Οι εισηγητές και σύνεδροι από την άλλη πλευρά του Ατ-
λαντικού, τις ΗΠΑ, έφεραν μαζί τους την αυτοπεποίθηση της 
απόλυτης υπερδύναμης και στον τομέα της φιλοσοφίας. Ταυτο-
χρόνως όμως τη συνδύαζαν με ιδιάζουσα προσήνεια και απλό-
τητα όσον αφορά την προσέγγιση τους από απλούς συνέδρους, 
όπως από τον γράφοντα, σε αντίθεση με τους Έλληνες συνέ-
δρους, οι οποίοι ήταν κατά το μάλλον ή ήττον απρόσιτοι και 
πεφυσιωμένοι. Ήταν σύνηθες να βλέπεις γνωστούς φιλοσόφους 
από τις ΗΠΑ να περιμένουν καρτερικά στα τσιμεντένια σκαλο-
πάτια του βιομηχανικής αισθητικής κτηρίου της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Αθήνησι Πανεπιστημίου. Μάλιστα στην ερώτηση 
του γράφοντα προς τον Αμερικανό καθηγητή φιλοσοφίας Τζον 
Μακντάουελ του πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ για την ώρα 
και την αίθουσα της εισηγήσεώς του, ο ίδιος με σεμνότητα αντι-
πρότεινε μία εισήγηση συναδέλφου του καθηγήτριας αντί για 
την παρακολούθηση της δικής του. Δεν είναι βέβαιον αν ο κα-
θηγητής αντιπρότεινε την άλλη εισήγηση από μετριοφροσύνη 
ή από συγκατάβαση, καθώς ο γράφων του ανέφερε ότι δεν είχε 
ιδέαν από τη θεωρία του φιλοσόφου Γουίλφριντ Σέλλαρς για τη 
εμπειρία και το χώρο των εννοιών, ο οποίος άλλαξε το ρου της 
αναλυτικής φιλοσοφίας, σύμφωνα με το θέμα της επικείμενης 
διάλεξής του. Πάντως αξιοσημείωτο είναι, πέραν του ανεκδο-
τολογικού χαρακτήρα της αναφοράς, ότι ο Τζον Μακντάου-
ελ, ο οποίος θεωρείται ότι προεκτείνει τη σκέψη του Σέλλαρς 
όσον αφορά τη φιλοσοφία του νου, ανέφερε στον γράφοντα 
με ενθουσιασμό ότι το πρώτο και βασικό πτυχίο του ήταν στις 
κλασικές γλώσσες, ελληνική και λατινική. Αβίαστα προέκυψε η 
σύνδεση ότι μία γλώσσα, όπως η ελληνική, που έχει χαρακτηρι-

Nesides 11 final3.indd   113Nesides 11 final3.indd   113 14/3/2014   8:14:20 πμ14/3/2014   8:14:20 πμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



114

στεί ως «εννοιολογική» μπορεί να αποτελέσει υπόβαθρο για την 
ανάλυση της ανθρώπινης σκέψης και της θέσης ότι η εμπειρία 
δεν είναι «άμοιρη εννοιών» αλλά συναπαρτίζεται δομικά και 
από αισθήσεις και από έννοιες. 

Θα έλεγε κανείς ότι το οντολογικό παράδοξο της συνύπαρ-
ξης του είναι και του μη είναι σωματοποιήθηκε στην περίπτω-
ση της «παρουσίας» του Ουμπέρτο Έκο στο Συνέδριο. Ο Έκο 
δεν ήταν και ταυτόχρονα ήταν παρών στο συνέδριο, καθώς 
μέχρι και την τελευταία στιγμή αναμενόταν να παρουσιαστεί 
αυτοπροσώπως, στη συνέχεια μέσω κάποιας ψηφιακής σύνδε-
σης, και τελικά «παρέστη» μέσω ενός γλαφυρού ηλεκτρονικού 
μηνύματος που αναγνώστηκε στο αμφιθέατρο της φιλοσοφικής 
σχολής από τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης συνάδελφό του. 

Σε μία εμπνευσμένη εισήγηση της Λύντιας Αμίρ, λέκτορα 
φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Ταφτς της Βοστώνης, με θέμα 
«Το χιούμορ στη φιλοσοφία», αναφέρθηκε ότι σύμφωνα με τον 
Πλάτωνα αστείους πρέπει να θεωρούμε όχι μόνο τους τύπους 
που ενσαρκώνονταν στις κωμωδίες του Αριστοφάνη αλλά όσους 
δεν έχουν το «γνῶθι σαὐτόν». «Ο πραγματικά γελοίος άνθρω-
πος δεν γνωρίζει τον εαυτό του», απεφάνθη σε μία αποστροφή 
της η εισηγήτρια. Ήταν πραγματικά τυχεροί οι σύνεδροι, διότι 
κατά την προηγούμενη ημέρα κατά αξιοθαύμαστο τρόπο είχαν 
βιώσει μία γλαφυρή εκδοχή της έννοιας των λόγων της εισηγή-
τριας: Στην επίσημη τελετή έναρξης του συνεδρίου στο Ωδείο 
του Ηρώδου του Αττικού, ο Υπουργός Πολιτισμού απεφάνθη 
ότι «οι Έλληνες μπορούν να ζουν και με λίγα». Σαν να εξελή-
φθη η φράση ότι ελέχθη ως «λόγον διδόναι» πολιτικού ανδρός, 
ο οποίος περιμένει επιδοκιμασία ή αποδοκιμασία, οι παριστά-
μενοι σύνεδροι αντέδρασαν έντονα στα λεγόμενά του, όχι με 
γέλωτες, αλλά με εντονότατες αποδοκιμασίες, τις οποίες έκαναν 
ακόμα πιο έντονες η καλή ακουστική του χώρου αλλά και το 
φορτισμένο ιστορικά τοπίο της Ακροπόλεως, στις υπώρειες της 
οποίας γεννήθηκε και ανδρώθηκε τόσο η δημοκρατία και η φι-
λοσοφία όσο και η κωμωδία. 

Σε μία εμβληματική και κατ’ ουσίαν φερώνυμη του συνεδρί-
ου Ολομέλεια με τίτλο «Η Φιλοσοφία ως πρακτική σοφία και 
τρόπος ζωής», με εισηγητή τον Αλέξανδρο Νεχαμά, καθηγη-
τή φιλοσοφίας του πανεπιστημίου Πρίνστον, η οποία μάλιστα 

Nesides 11 final3.indd   114Nesides 11 final3.indd   114 14/3/2014   8:14:20 πμ14/3/2014   8:14:20 πμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



115

Νησίδες 11 | Υ Σ Τ Ε Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Ο  Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Ο

έλαβε χώρα στην Πνύκα, τέθηκε το θέμα της «φιλοσοφίας ως 
τρόπου ζωής» εντελώς διαφορετικά από ό,τι το είχε προσεγγίσει 
ο πρόεδρος της ελληνικής οργανωτικής επιτροπής του συνεδρί-
ου Κωνσταντίνος Βουδούρης, ομοτ. καθηγητής Φιλοσοφίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος ανέφερε ότι η θεματική του 
συνεδρίου «η φιλοσοφία ως έρευνα και ως τρόπος ζωής» σημαί-
νει ότι δεν πρέπει απλώς να έχουμε κάποιες θεωρίες αλλά τις 
θεωρίες αυτές να τις εφαρμόζουμε στην πράξη και να έχουν και 
αποτέλεσμα. Ακόμη ανέφερε ότι οι φιλόσοφοι, καθόσον ζουν 
σε πολιτικές κοινωνίες, πρέπει κατά το δυνατόν να αποτελούν 
πρότυπα και παραδείγματα διαγωγής και ηθικού τρόπου του 
βίου και για τους άλλους ανθρώπους. Ανέφερε επιπλέον ότι 
το θέμα του Συνεδρίου «η φιλοσοφία ως έρευνα και ως τρόπος 
ζωής» ενώνει ανατολή και δύση, καθώς στην Ελλάδα ανέκαθεν, 
από το Σωκράτη και μετά, η φιλοσοφία εθεωρείτο ότι είναι 
κάτι στενά συνδεδεμένο με τον τρόπο που ζουν οι άνθρωποι. Ο 
Νεχαμάς, αντίθετα, υποστήριξε ότι ο φιλοσοφικός τρόπος ζωής 
δεν είναι ο μόνος ενδεδειγμένος και ότι δεν μπορεί να αποτελεί 
μοναδικό πρότυπο, καθώς ούτε στην αρχαιότητα ήταν ο μόνος 
και ο πλέον ενδεδειγμένος ή ο ιδεώδης τρόπος ζωής αλλά ένας 
από τους πολλούς τρόπους ζωής. Αυτό που κατά την άποψή 
του είναι ο στόχος της φιλοσοφίας δεν είναι να υποβάλει έναν 
υπόδειγμα τρόπων ζωής αλλά πώς μπορεί ο καθένας να φτιάξει 
έναν δικό του τρόπο, αξιοποιώντας όχι μόνον τις ηθικές αξίες, 
που είναι αντικειμενικές, αλλά και προσωπικές αξίες ζωής, που 
δεν πρέπει πάντα να υποχωρούν έναντι των ηθικών αξιών, 
αναφερόμενος στο φιλοσοφικό ατομικισμό. Γιατί, υποστήριξε, 
αν ζήσει ο άνθρωπος μιμούμενος κάποιον άλλο, καταστρέφει 
την ατομικότητά του. Επίσης θεώρησε ότι, αν θαυμάζουμε έναν 
φιλόσοφο ή έναν ποιητή, ο θαυμασμός αυτός δε συνεπάγεται 
ούτε υποχρέωση ούτε καθήκον να ζήσουμε σαν αυτόν, ο οποί-
ος έζησε δημιουργικά, ούτε βέβαια είμαστε υποχρεωμένοι να 
γίνουμε και εμείς φιλόσοφοι ή καλλιτέχνες. Αν τώρα επιλέξει 
κάποιος, μεταξύ των πολλών τρόπων ζωής, τον φιλοσοφικό 
τρόπο ζωής, τότε πρέπει, σύμφωνα με το Σωκρατικό πρόταγμα, 
το «οὐ γὰρ περὶ τοῦ ἐπιτυχόντος ὁ λόγος, ἀλλὰ περὶ τοῦ ὅντινα 
τρόπον χρὴ ζῆν» (352d Πλάτωνος Πολιτεία: Γιατί ο λόγος δεν 
είναι για κάποιο τυχαίο πράγμα, αλλά για τον τρόπο που πρέ-
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πει να ζει κανείς), να απαντήσει στα ερωτήματα: τι αποτελεί 
τον ορθόν βίον και πώς μπορεί να τον αποκτήσει. Δεν πρέπει 
να αρκεστεί, όμως, μόνο στο να θέσει ή να επεξεργαστεί αυτά 
τα ερωτήματα. Αντίθετα οφείλει να οδηγείται σε μια ζωή που 
διέπεται από αυτά και από τις απαντήσεις που τυχόν έδωσε 
σε αυτά, μια ζωή που διέπεται από τη γνώση που απέκτησε. 
Ο φιλόσοφος υποστήριξε ακόμη, αμφισβητώντας το ρόλο των 
δασκάλων φιλοσοφικού βίου, ότι οι τελευταίοι μπορούν μεν να 
μας διδάξουν ποια ερωτήματα είχαν τεθεί και ποιες απαντήσεις 
δόθηκαν, όχι όμως και τον τρόπο που αυτές μπορούν να ενσω-
ματωθούν στη δική μας ζωή. 

 
Ο φιλόσοφος και κοινωνιολόγος Γιούργκεν Χάμπερμας, ο 

οποίος ήταν και ο «ροκ αστέρας» του συνεδρίου, μίλησε ―με 
θέμα τον κοσμοπολιτισμό― σε κατάμεστο κεντρικό αμφιθέατρο, 
το οποίο τον άκουγε με θρησκευτική ευλάβεια. Μάλιστα, μιας 
και λόγω της προβεβηκυίας ηλικίας η φωνή του ήταν ιδιαιτέ-
ρως δυσδιάκριτη με χθόνια χροιά, η όλη του ομιλία είχε κάτι 
το πυθικό και χρησμικό, σαν ένας γηραιός προφήτης που όλοι 
ως νεοσσοί περίμεναν τη «μετακένωση» των άνωθεν ρημάτων. 
Διατύπωσε την άποψη ότι η αλληλεγγύη ―εστιάζοντας και στην 
περίπτωση της Ελλάδας― των ευρωπαϊκών κρατών έναντι των 
άλλων κρατών-μελών έχει εθιμικώ δικαίω νομικοπολιτικό έρει-
σμα και υποχρεωτικότητα και δεν είναι απλά στη διακριτική ευ-
χέρεια των εκάστοτε ισχυρών της ημέρας, και δη της Γερμανίας, 
αν θα την παράσχουν ή όχι. Ανέφερε ότι οι ισχυρές χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολουθούν δεξιά καιροσκοπική πολιτική 
και ως συνέπεια αυτής δεν ζητούν από τους πολίτες τους να 
επιδείξουν αλληλεγγύη υπέρ των οικονομικά ασθενεστέρων χω-
ρών, γιατί τούτο θα σήμαινε αναδιανομή εις βάρος των πρώτων. 
Η αλληλεγγύη, κατά τις αναφορές του Χάμπερμας, δεν είναι συ-
νώνυμη με τη δικαιοσύνη, ούτε με τη νομική αλλά ούτε και με 
την ηθική της έννοια. Αντίθετα ονομάζει αλληλεγγύη τις πρα-
κτικές προς το συμφέρον όλων που απορρέουν από μια εθιμική 
υποχρέωση παροχής βοήθειας, που προϋποθέτει μια πραγματική 
σχέση, και όχι από ηθική υποχρέωση. Τα χαρακτηριστικά της 
αλληλεγγύης ως εθιμικής υποχρέωσης κατά τον εισηγητή είναι 
ότι διατυπώνει αξιώσεις που υπερβαίνουν το νόμο και την ηθι-
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κότητα, ενώ ταυτοχρόνως είναι εξίσου απαιτητική με το ηθικό 
καθήκον και έχει την ίδια κανονιστικότητα-υποχρεωτικότητα με 
το νόμο. Η αλληλεγγύη με αυτή την έννοια έχει νόημα μεταξύ 
οικογενειών-κρατών τα οποία έχουν κοινά πολιτικά συμφέρο-
ντα και εξαρτάται από προσδοκίες αμοιβαίας συμπεριφοράς σε 
πάροδο χρόνου. Ο εθνικισμός θέτει την αλληλεγγύη όχι μετα-
ξύ πολιτών αλλά μεταξύ ατόμων που γεννήθηκαν στην ίδια 
συλλογικότητα σε προϋπάρχουσες του κράτους μορφές κοινω-
νίας. Επομένως η εθνικιστική αλληλεγγύη έχει τη βάση της σε 
μια απλή, έωλη ηθική υποχρέωση, ενώ η πολιτική αλληλεγγύη 
μεταξύ κρατών, ως πολιτική πράξη, προϋποθέτει την ύπαρξη 
νόμιμων και τεχνητών πλαισίων ζωής (κράτη) και στηρίζεται 
στην εθιμική υποχρέωση, που έχει υποχρεωτικότητα και κανο-
νιστικότητα. Ακριβώς λόγω αυτού του χαρακτήρα της, η αλλη-
λεγγύη έχει επιθετικό χαρακτήρα προκειμένου να τηρηθούν οι 
υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν εκ μέρους των ισχυρών 
οικονομικά κρατών της ημέρας. Γι' αυτό ―κατέληξε ο ομιλη-
τής― οι ευρωπαϊκές χώρες της ΟΝΕ οφείλουν να ασκήσουν πίε-
ση για πολιτική ολοκλήρωση, καθώς έτσι μόνον θα αποκτήσουν 
έλεγχο στις οικονομικές δραστηριότητες εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τελικά θα επιτευχθεί πολιτική ισορροπία. Αλλιώς θα 
πρέπει η ΟΝΕ να διαλυθεί. Κλείνοντας, είπε ότι οι χώρες της ΟΝΕ 
έχουν τη δυνατότητα, εάν αποκτήσουν πολιτική ολοκλήρωση, 
να δημιουργήσουν κοινά οικονομικά εργαλεία και να επιτευχθεί 
μια υγιής σχέση μεταξύ πολιτικής και αγοράς και έτσι να μπο-
ρέσουν, αντί να προσαρμόζονται στις αποφάσεις της αγοράς, να 
παίρνουν οι ίδιες αποφάσεις για την αγορά. Διατύπωσε επίσης 
την παρατήρηση ότι η παρούσα κρίση διασπά περισσότερο τις 
οικονομικές τάξεις μεταξύ τους από ό,τι φαινομενικά διασπά 
τα κράτη-έθνη το ένα από το άλλο. Δηλαδή διευρύνει το χάσμα 
μεταξύ των ανώτερων και των κατώτερων οικονομικών τάξεων 
της Ελλάδας και των οικονομικά ισχυρότερων κρατών και όχι 
το χάσμα μεταξύ των ιδίων των κρατών. 

Για τον ρόλο των φιλοσόφων ανέφερε ότι δεν πρέπει μόνον 
να διδάσκουν και να γράφουν βιβλία, αλλά να δημοσιοποιούν 
και διά του τύπου τις απόψεις τους, ενώ οφείλουν να βοηθούν 
τους πολίτες να αντιλαμβάνονται καλύτερα τις σύγχρονες 
συνθήκες ζωής. 
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 Η γενική εικόνα είχε τα σημάδια της προχειρότητας και 
της τσαπατσουλιάς: Υπήρχαν εξαιρετικές εισηγήσεις ―οι οποίες 
όμως χάνονταν μέσα στην πληθώρα των μετρίων― που, για να 
εντοπιστούν, έκαναν επιτακτική την ανάγκη του «φανού του 
Διογένους» ή, επί το πρακτικότερον, ενός εμπείρου «φιλοσο-
φικού οδηγού-ξεναγού», για όποιον είχε την τύχη να γνωρίζει 
κάποιον. Δεν υπήρχε μέριμνα για μετάφραση στην ελληνική (ή 
την αγγλική ή σε άλλη κοινή γλώσσα) πολλών εισηγήσεων, με 
αποτέλεσμα η παρακολούθησή τους να καθίσταται δυνατή μό-
νον μέσω της διαισθήσεως ή απλώς να περιορίζεται στην αισθη-
τική εμπειρία της μουσικότητας μίας άγνωστης γλώσσας. Πέραν 
του κεντρικού αμφιθεάτρου και λίγων εξοπλισμένων αιθουσών, 
οι πλείστες άλλες ήταν οι γνωστές αίθουσες των ελληνικών πα-
νεπιστημίων με τις πολυεπίπεδες ελλείψεις και αδυναμίες. Επι-
προσθέτως πολλές από τις εισηγήσεις εδίδοντο την ίδια ώρα και 
συνεπώς ο ενδιαφερόμενος έπρεπε να κάνει αυστηρή επιλογή ή 
να παρακολουθεί ό,τι προλάβαινε, ασθμαίνοντας και αποσπα-
σματικά. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, δόθηκαν πολλές αφορ-
μήσεις για ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ των εισηγητών, μεταξύ 
των εισηγητών και των συνέδρων, καθώς και μεταξύ των συ-
νέδρων-συμμετεχόντων του συνεδρίου˙ και το πλανώμενο καθ’ 
όλη τη διάρκεια του συνεδρίου Πλατωνικό-σωκρατικό ερώτημα 
«περὶ τοῦ ὅντινα τρόπον χρὴ ζῆν» δημιούργησε μία διαδικασία 
αναστοχασμού και «αυτοερεύνης».

 
Πάντως δεν απαντήθηκε μετά βεβαιότητος εν τέλει το με-

σαιωνικό φιλοσοφικό ερώτημα για το πόσοι άγγελοι χωράνε στη 
μύτη μιας βελόνας, άπειροι ή πεπερασμένοι. Το βέβαιον είναι 
ότι τόσο η φιλοσοφική έρευνα όσο και η άσκηση της φιλοσοφί-
ας απαιτεί προσεκτική χρήση των διαθέσιμων μέσων και πόρων, 
σπάνη, ησυχία, υπομονή, και μετριοπάθεια καθώς και ενσωμά-
τωση των γνώσεων που αποκτώνται στον τρόπο ζωής, ώστε να 
μη γίνεται κατά τον τρόπο που περιγράφει η πασίγνωστη φρά-
ση του Επιταφίου του Περικλέους, η οποία χρησιμοποιήθηκε 
και ως τίτλος της παρούσας αναφοράς. 
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Ο Αντώνης Αρχοντάκης γεννή-
θηκε και μεγάλωσε στην Κρή-
τη. Αποφοίτησε από τη Νομι-
κή Σχολή της Αθήνας. Εργά-
ζεται στη Ρόδο ως καθηγητής 
νομικών και πολιτικών επι-
στημών στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση και ως δικηγόρος.

Η Μυρτώ Βαξεβάνη, τεύχος 3, 
άνοιξη 2010.

Ο Πάνος Hρακόπουλος, τεύχος 8, 
άνοιξη 2012.

Η Γεωργία Ζακοπούλου, τεύχος 
4, καλοκαίρι 2010.

Ο Γιάννης Ηρακλείδης, τεύχος 2, 
φθινόπωρο 2009.

Ο Φώτης Θαλασσινός, τεύχος 9, 
χειμώνας 2012-2013.

Η Εριφύλη Κανίνια, τεύχος 9, 
χειμώνας 2012-2013.

Η Όλγα Κομιζόγλου, τεύχος 7, 
φθινόπωρο 2011.

O Κώστας Λάνταβος γεννήθηκε 
το 1949 στη Λάρισα, όπου ζει 
και εργάζεται ως γιατρός. Έχει 
εκδόσει δώδεκα ποιητικές συλ-
λογές και έχει μεταφράσει ση-
μαντικούς ξένους ποιητές και 
αρχαίους τραγικούς. Πρόσφα-
το ποιητικό του έργο Τα ευ-
τελή και τα σπουδαία, Αρμός 
2013. Υπήρξε ιδρυτής και δι-
ευθυντής του λογοτεχνικού 
περιοδικού Γραφή από το 
1989 μέχρι το 2004.

H Έλσα Λιαροπούλου είναι συγ-
γραφέας και φιλόλογος. Στο 
ενεργητικό της έχει ένα μυθι-
στόρημα και δύο εκδόσεις με 
συλλογές διηγημάτων.

Ο Μιχάλης Μακρόπουλος γεννή-
θηκε στην Αθήνα το 1965 και 
σπούδασε βιολογία στο Παν. 
Αθηνών. Κατοικεί στη Λευκά-
δα και εργάζεται ως μεταφρα-
στής λογοτεχνίας από τα αγ-
γλικά και γαλλικά. Έχει εκδό-
σει σειρά βιβλίων, με πιο πρό-
σφατα τα Σπουργίτω και Γκρά-
χαμ, δύο νουβέλες και το νεα-
νικό Το παιδί μες στη βαλίτσα.

Η Ευαγγελία Μουλά, τεύχος 9, 
χειμώνας 2012-2013.

Ο Νίκος Πρατσίνης είναι διερμη-
νέας συνεδρίων, μεταφραστής 
και καθηγητής μετάφρασης. 
Γεννήθηκε στην Αθήνα, σπού-
δασε χημεία στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, πορτογαλική γλώσσα 
και φιλολογία στη Λισαβόνα.

Ο Νίκος Κ. Φιλίππου, τεύχος 7, 
φθινόπωρο 2011.

Ο Γιώργος Χαβουτσάς γεννήθηκε 
στον Πειραιά το 1965. Ασχο-
λείται με την ποίηση και τη 
μετάφραση. Δημοσίευσε τις 
ποιητικές συλλογές Η φοινι-
κιά (Γαβριηλίδης, 2005) και 
Σημείο Πετρούπολης (Πλανό-
διον, 2011). Έχει μεταφράσει 
επίσης το πεζογράφημα Ταξί-
δι στην Αρμενία, του Όσιπ Μα-
ντελστάμ (Ίνδικτος, 2007) και 
μια ανθολογία ποιημάτων της 
Λιθουανής ποιήτριας Γιανι-
νά Ντεκουτίτε (Περισπωμένη, 
2013). Άρθρα, μεταφράσεις και 
ποιήματά του έχουν δημοσιευ-
θεί στα περιοδικά Νέα Εστία, 
Ποιητική και Πλανόδιον.

Οι συγγραφείς του τεύχους 
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Νησίδες 

Π ε ρ ι ο δ ι κ ό  τ έ χ ν η ς  &  λ ό γ ο υ
Άνοιξη 2014
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Ο ALESSANDRO MATTIA MAZZOLENI γεννήθη-
κε στο Τορίνο το 1986. Έργα του εκτίθενται 

σε μουσειακούς χώρους καθώς και σε δημόσιες 
και ιδιωτικές συλλογές. Τα έργα που παρουσι-
άζουμε εδώ είναι από την έκθεση Alessandro 
Mattia Mazzoleni, μια νέα αγωγή του βλέμμα-
τος που έγινε στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης 
Ρόδου τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο 2013.

Παρουσιάζονται με τη σειρά τα έργα:
1. Monocromo Rosso (da: La cerniere spazio-temporali), 

smalto, acrilico, carta e cartoni, collage su tela, 50x35 
cm, 2012.

2. Dialogo con Bernard Aubertin N. 1 (da: La cerniere spa-
zio-temporali), Omaggio ai maestri contemporanei, 
smalto, acrilico e cartoni, collage su tela, 40x30 cm, 
2010.

3. Anima Naturale (da: La cerniere spazio-temporali), 
smalto, acrilico, carta e cartoni, collage su tela, 70x50 
cm, 2012.

4. Principio di Guarigione (da: Arte omeopatica) smalto, 
acrilico e cartoni, collage su tela, 90x80 cm, 2013. 

5. Oro — Au (da: La cerniere spazio-temporali), smalto, 
acrilico, carta e cartoni, collage su tela, 100x80 cm, 
2012.

6. Omaggio a Willem de Kooning, Tav. IV (da: La cerniere 
spazio-temporali), Omaggio ai maestri contemporanei, 
olio, acrilico e cartoni, collage su tavola litografi ca mo-
notipo, 37x52 cm, 2010.

7. Omaggio a Umberto Mastroianni, tav. V (da: La cernie-
re spazio-temporali), Omaggio ai maestri contempora-
nei, acrilico e cartoni, collage su tavola litografi ca mo-
notipo, 37x52 cm, 2010.

8. Anima Individuata (da: La cerniere spazio-temporali), 
smalto, acrilico, carta e cartoni, collage su tela, 80x60 
cm, 2012.

9. Thuya Occidentalis (da: Arte omeopatica), smalto, acrili-
co e cartoni, collage su tela, 90x80 cm, 2013. 
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Γεωργία Ζακοπούλου: Επτά γλώσσες συνδιαλέγονται 
με την ποίηση του Κ.Π. Καβάφη στη Ρόδο 

Νίκος Πρατσίνης: Μετάφραση με τέσσερα μάτια  και δύο χέρια

Πάνος Δρακόπουλος: Κ.Π. Καβάφης, ένας οριακός ποιητής

Γιάννης Ηρακλείδης: Ένα σημείωμα 
για το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου
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Γράφουν: Κώστας Λάνταβος, Εριφύλη Κανίνια, 
Μυρτώ Βαξεβάνη, Γιώργος Χαβουτσάς, 

Μιχάλης Μακρόπουλος, Φώτης Θαλασσινός, 
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