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Νησίδες 15

Ρεζ ί ς  Ντεμπρέ

Τελικά, σέ τί χρησιμεύουν τά σύνορα; Γιά νά συνενώνουν 
καί, συνεπῶς, νά μᾶς κάνουν νά βλέπουμε πέρα ἀπό τή 
μύτη μας. Ἡ περίφραξη ἐμποδίζει τή θέα καί ἐξάπτει 

ὅ,τι ἀναρριχᾶται. Κάθε κλειστός τόπος εἶναι μιά «μηχανή ἀνύ-
ψωσης». Παγόδα μέ πέντε ὀρόφους ἤ ἀκροπύργιο στήν παλιά 
Ἰαπωνία· καμπαναριό ἤ θυριδωτό κωδωνοστάσιο στή Γαλλία τῆς 
σίκαλης καί τοῦ σιταριοῦ. Αὐτή ἡ ἀνυψωτική σταθερά ―καθώς 
τίποτε δέν δείχνει ὅτι μπορεῖ νά ἔχει ἐπέλθει μιά τομή πού νά 
ἄλλαξε ριζικά τίς ὑπόγειες δυνάμεις στίς ὁποῖες ὑπακούει τό 
ἀνθρώπινο πλῆθος―, φωτίζεται ἀπό αὐτό πού ὀνομάζω ἀξίω-
μα (καί ὄχι θεώρημα) μή πληρότητας: «Ἕνα σύνολο δέν μπορεῖ 
νά ὁλοκληρωθεῖ καί νά θεωρηθεῖ κλειστό, μέ τή χρήση τῶν 
στοιχείων αὐτοῦ τοῦ συνόλου καί μόνον.» Τάχα πῶς γίνεται, 
κάθε φορά πού μιά ἄσημη πολίχνη μετατρέπεται σέ πολιτεία ἤ 
ἕνα πλῆθος διασκορπισμένων πόλεων σέ ἔθνος, νά ὀρθώνεται, 
ἀπό ἕναν ὀριοθετημένο ἐπίπεδο χῶρο, ἕνας σηματοφόρος ἐν 
εἴδει ποιμενικῆς ράβδου ― ὀβελίσκος, βέλος, κίονας, βάθρο, 
ἄγαλμα τῆς Ἐλευθερίας, πύργος τοῦ Ἄιφελ ἤ ἱερό βουνό; ...

Ἡ ὑποτιθέμενη πάλη τοῦ κλειστοῦ ἐνάντια στό ἀνοιχτό, 
δίδυμο στήν πραγματικότητα ἐξίσου ἀξεχώριστο ὅσο ἡ ζέστη 
καί τό κρύο, ἡ σκιά καί τό φῶς, τό ἀρσενικό καί τό θηλ υ-
κό, ἡ γῆ καί ὁ οὐρανός, συνεχίζει νά διασκεδάζει τόν κόσμο 
μας. Αὐτή ἡ κοινοτοπία ἐνθουσιάζει τούς στενόμυαλους, πού 
προτιμοῦν νά μνημονεύουν τόν Μπεργκσόν (“ἀνοιχτή ἠθική 
ἐναντίον κλειστῆς ἠθικῆς”) παρά τόν Μαρσέλ Ντυσάν (“πόρτα 
ἀνοιχτή καί κλειστή”). Εἶναι ἁπλό, συνεπῶς εὐκολόχρηστο· 
ὡστόσο, ὅ,τι εἶναι μονοσήμαντο εἶναι ψευδές. Ἐπίσης, δέν 
δίνουμε σημασία στό πόσο ἄνοιγμα χρειάζεται μιά κάθετος γιά 
νά κυκλώσει μιά ἐπιφάνεια ὁριζοντίως, πόσο ἀλλοῦ γιά νά στα-
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θεῖ καί νά ἑδραιωθεῖ ἕνα ἐδῶ. Ἡ μυτερή ἀπόληξη τῆς κορυφῆς 
παγιώνει τόν καθεδρικό ναό, ὅπως τό κωδωνοστάσιο τήν κοι-
νότητα. Τό γεγονός (σίγουρα ἀναπόδεικτο, ἀλλά παρατηρήσιμο 
σέ κάθε κλίμακα) ὅτι δέν ὑπάρχει ὀργανωμένο σύνολο πού νά 
μπορεῖ νά ὁλοκληρωθεῖ μέ τή χρήση τῶν στοιχείων αὐτοῦ τοῦ 
συνόλου καί μόνον, ὁδηγεῖ στή συνδυασμένη χρήση νεροῦ καί 
φωτιᾶς. Συνδέει τό ὑπέρτατο μέ τό ἐνυπάρχον καί τό φτερού-
γισμα μέ τή φραγή...

Ἐγκώμιο τῶν συνόρων (μετάφραση Ἀντώνης Καραβασίλης, Ἑστία, Ἀθήνα 2015, 
σελ. 61-63.) 
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Νησίδες 15 | Π Ο Ι Η Σ Η

Μιχάλης  Δ. Βαρνάς

Τέσσερα ποιήματα

ΠΡΙΝ ΕΡΩΤΕΥΤΩ ΞΑΝΑ

Θεώρησα σωστό πριν ερωτευτώ πάλι 
να ρίξω μια ματιά στις σημειώσεις μου έπειτα από την τελευ-

ταία φορά.
Γράφω:
Κομβικό σημείο η στιγμή 
όταν ο πίνακας,
εκείνος απέναντι από το τραπεζάκι που πίνετε τον καφέ σας,
στο γνωστό μέρος με τον άχαρο σερβιτόρο και τα αποτυχημένα 

του αστεία,
έχοντας ως θέμα το μποτιλιάρισμα,
ζωντανεύει
την ίδια ακριβώς στιγμή 
που ο καφές έχει γεύση νερού και ο άχαρος σερβιτόρος με τα 

αποτυχημένα αστεία δεν υποφέρεται πλέον
και εσύ πνιγμένος στο μποτιλιάρισμα ψάχνεις ένα σταθμό της 

προκοπής.
Πριν ερωτευτώ ξανά,
σημειώνω,
θα προσέξω ο πίνακας στο καφέ 
να έχει ως θέμα του μια παραλία.
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ΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΡΕΑΛΙΣΤΕΣ

Πώς μπορώ να μην σκέφτομαι το δράμα;
Γιατί είμαι κωμικός 
άνεργος χρόνια,
κυνηγάω μεροκάματα σε σαπουνόπερες,
δακρύζω με ευκολία,
τα απογεύματα ντύνομαι πορνοστάρ,
το βράδυ με κερνάει η φίλη μου
και προσεύχομαι να κοιμηθώ.
Κόντρα στον ρεαλισμό,
αντίπαλος ισοπεδωτικός και αβάσταχτος 
σαν τα αποτελέσματα στις εξετάσεις αίματος,
αφοσιώνομαι σε στόχους τολμηρούς.
Τις περισσότερες φορές χωρίς αντίκρισμα.
Έχει όμως μια γλύκα η ήττα,
σαν τον έρωτα της μιας νύχτας
που την αυγή εξαφανίζεται βιαστικά
ξεχνώντας τα εσώρουχά του κάτω απ’ τα σκεπάσματα.
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H PATTI SMITH

Η αγριοφωνάρα του Tom Waits συμφιλιώνει τη ζωή με τα πάθη
σαν τίμιος κληρικός που αγαπάει το ποίμνιό του.
Ο φάλτσος Bob Dylan παρακινεί τους ανθρώπους
σαν αρχαίος φιλόσοφος στην αγορά.
Η εθισμένη Billie Holiday κόβει το παράξενο φρούτο
φτυαρίζοντας στα άδυτα της ψυχής.
Ο απότομος Miles Davis γυρίζει την πλάτη
και σε κάθε του φύσημα ψάχνει στις παρτιτούρες του ο θεός.
Η άσχημη Patti Smith άφραγκη ζωγράφος στη Νέα Υόρκη
μας πήρε από το χέρι όλους τους κακομούτσουνους, μας ανέ-

βασε στη σκηνή 
και  απαγγέλουμε ποιήματα με θράσος πάνω στη σκηνή.

ΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΛΙΓΟ ΑΚΟΜΑ

 Η αναζήτηση ενός μεγάλου έρωτα με κάνει να νιώθω σαν εξε-
ρευνητής, άνθρωπος της περιπέτειας, τολμηρός, ατρόμητος 
―όχι μόνο Περιστερίου― ταξιδευτής και αυτό σταματάει 
βίαια και άδοξα, όταν πρέπει να πετάξω τα σκουπίδια, να 
πλύνω τα πιάτα, τα ποτήρια και βλέπω την πιτζάμα μου 
στο κρεβάτι και η οδοντόπαστα μοιάζει εντελώς άδεια, όπως 
ακριβώς κι εγώ

και μόνο σκέψεις υπάρχουν, όχι όμως ιδέες κι αν δεν βρω εγώ 
τον μεγάλο έρωτα μήπως με βρει εκείνος, να ανοίξω τα πα-
ράθυρα, να αεριστεί το σπίτι, στην τελική δεν υπάρχουν 
μεγάλοι έρωτες και ίσως είναι μια επινόηση των άλλων για 
να με πειράζουν, όπως όταν φύλαγα συνέχεια στο κρυφτό.
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Φραγκ ίσκος  Καλαβάσης

Το καταφύγιο

Η πιο μεγάλη τους ευχαρίστηση ήταν να ξεχνούν μαζί,
δηλαδή να διασκεδάζουν.

Georges Perec*1

«Πότε ανακαλύφθηκε η νήσος του Πάσχα;» είπε και 
τράβηξε αμέσως τα μάτια του από πάνω της, στρέ-
φοντας σεμνότυφα το βλέμμα στο περιοδικό. «Άλφα 

το 1661, βήτα το 1722, γάμα το 1789, δέλτα το 1821». 
«Μμμ…» έκανε κοιτάζοντάς τον με βλέμμα γεμάτο καχυποψία. 
«Μάλλον όχι το ’21, αλλά και γιατί όχι, ίσως το βήτα, αλλά 
και το άλφα παίζει» μονολόγησε ψιθυριστά, φροντίζοντας όμως 
να την ακούει. «Το γάμα δεν βλέπω να παίζει» είπε, κι εκείνος 
την κοίταξε με απορία για το ύφος της «εκεί είναι τα φώτα της 
επανάστασης» συνέχισε με κάποια ειρωνεία. «Μμμ…» ξανάκανε, 
ενώ εκείνος κοίταζε το ρολόι του ρίχνοντάς της κλεφτές ματιές. 
Διστάζοντας κέρδιζε δευτερόλεπτα, παίζοντας τα χείλη της να-
ζιάρικα τον αποπροσανατόλιζε. Μίκραινε τις κόρες και κάρφω-
νε το ανακριτικό της βλέμμα στο πρόσωπό του. Είχε αντιστρέ-
ψει το παιχνίδι ή μάλλον είχε υποκαταστήσει την αξία της σω-
στής απάντησης με τη γοητεία του παιχνιδίσματος. Στην ελά-
χιστη σύσπαση του προσώπου του θα ανακάλυπτε το σημά-
δι για να αποφύγει το λάθος και ίσως κάποιο σήμα για τη σω-
στή επιλογή. Εκείνος είχε προσηλώσει το βλέμμα στο περιοδικό. 
Οι κλεφτές του ματιές προς εκείνη δεν πρόδιδαν τίποτα. Ανέκ-

*. Georges Perec, Τα πράγματα, Μετάφραση Δέσποινα Ψάλλη, Εκδόσεις Χα-
τζηνικολή, 1987.
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φραστος κι αινιγματικός. Πρέπει να του απαντήσει γρήγορα, να 
μην σβήσει ο ερεθισμός από τους χαμηλόφωνους συλλογισμούς. 
Πρέπει να παραταθεί η στιγμή, να μην σβήσει το ερωτικό κρυ-
φτό από την απάντησή της. Από την όποια απάντησή της. Ο 
χρόνος τους είναι τώρα πιο πολύτιμος από κάθε άλλη φορά. 
Ξερόβηξαν ταυτόχρονα, στα ψέματα και οι δυο, για να αναβά-
λουν κατ’ ελάχιστο το τέλος της έντασης.

Το παιχνίδι είχε αρχίσει πριν από ένα χρόνο, ένα πνευματικό 
παιχνίδι με ερωτική διάθεση. Είχαν ανακαλύψει τα τεστ πολ-
λαπλών επιλογών. Πριν αποφασίσουν να μείνουν μαζί, εκεί-
νος απολάμβανε να λύνει σταυρόλεξα, εκείνη σουντόκου, αλλά 
αμοιβαία το αγνοούσαν. Ήταν ιδιωτικές απολαύσεις, μοναχι-
κές. Μαζί, έπαιζαν άλλα παιχνίδια, που απαιτούσαν δύο παί-
χτες. Δυο παίχτες που επιθυμούσαν να παίζουν μαζί. Ένα παι-
χνίδι που είχαν επινοήσει ήταν το παιχνίδι με τον χρόνο. Σε 
πόσο λιγότερο χρόνο μπορούν να βιώσουν κάτι που ως ανάμνη-
ση θα έχει την μέγιστη διάρκεια. Ή, πόσο μπορούν να παρατεί-
νουν τον χρόνο μιας απόλαυσης σε έναν κλειστό και περιορι-
σμένο χώρο. Χάρη στις προδιαγεγραμμένες πολλαπλές απαντή-
σεις, η επιλογή της σωστής απάντησης έκανε τον χρόνο τους να 
προχωράει πιο γρήγορα, ενώ με την επιλογή λανθασμένης έπρε-
πε να τον επαναλάβουν. Σαν τους κανόνες του σχολείου ―γε-
λούσαν με τη σύγκριση― θα πηδούσαν μια χρονιά ή θα έμε-
ναν στην ίδια τάξη. Ο χρόνος κρεμόταν από μια λέξη, από μια 
πληροφορία, από έναν αριθμό, από ένα γράμμα. Με την επι-
λογή μιας απάντησης ο προσωπικός τους λεπτοδείκτης προχω-
ρούσε. Ο χρόνος της στάσης σε μια ερώτηση ήταν πάντα σύ-
ντομος, αλλά είχε πάντα διαφορετική διάρκεια. Σαν τον ρυθ-
μό της καρδιάς.

Δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι γνωρίζουν το τέλος της ιστορίας 
αυτού του ζευγαριού, ούτε εάν θα συμφωνούσαν μεταξύ τους. 
Σε ορισμένα στέκια της πόλης ακούγονται ακόμα διαφορετικές 
εκδοχές των γεγονότων που συνέβησαν εκείνα τα δέκα χρόνια. 
Καμία απ’ αυτές δεν βλέπει το φως της δημοσιότητας, αφού το 
θέμα είναι αποκλεισμένο από τον επίσημο λόγο. Μέσα σε όλες 
όμως υπάρχει η ιστορία του ζευγαριού. Καμιά φορά σκέφτομαι 
πως είναι το μοναδικό κοινό σημείο των αφηγήσεων, επομένως 
θα μπορούσε να είναι το μόνο αληθινό κομμάτι της πρόσφα-
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της ιστορίας της πόλης μας. Επειδή όμως η ίδια αυτή ιστορία 
ακούγεται σε πολλαπλές εκδοχές, θα πρέπει να είναι το μοναδι-
κό κοινό θέμα για το οποίο οι περισσότεροι λένε μια δική τους 
ιστορία, ίσως για κάποιο άλλο ζευγάρι. Ας γυρίσουμε όμως στα 
πραγματικά γεγονότα, σε εκείνα που έγιναν αιτία να συνομι-
λούμε ακόμα σε ορισμένα στέκια, ακόμα κι αν είμαστε ξένοι με-
ταξύ μας, ακόμα κι αν οι θαμώνες δεν είναι από τα μέρη μας.

Τα τεστ πολλαπλών επιλογών, όταν αφομοιώθηκαν στην 
κοινή ζωή τους, πολλαπλασίασαν και τις άλλες χαρές και τις 
απολαύσεις τους. Ιδιαίτερα εκείνες που συντελούνταν πριν ή 
μετά το τεστ. Για τις οποίες αργότερα έλεγαν ότι γίνονται κα-
λύτερες με ένα τεστ πριν και ένα τεστ μετά. Τα τεστ έγιναν η 
κορνίζα, το αναγκαίο συγκείμενο, ώσπου ταυτίστηκαν με τις 
χαρές και τις απολαύσεις τους. Τότε ήταν που αποφάσισαν να 
ξαναχτίσουν τη μέτρηση του χρόνου τους, την αξία των ημε-
ρών τους. Από την επομένη, κάθε πρωί θα σημειώνουν τις σω-
στές και τις λανθασμένες επιλογές τους, το βράδυ θα τις αθροί-
ζουν. Εάν έχεις πιο πολλά σωστά περνάς, κερδίζεις μια μέρα και 
περνάς κατευθείαν στη μεθεπόμενη. Το αντίθετο υποχρεώνει σε 
επανάληψη, θα ξημερώνεις στην ίδια μέρα για να την επαναλά-
βεις σε μια δεύτερη ευκαιρία με τα ίδια τεστ. Ξεκινώντας από τη 
μέρα ένα ―ήταν η επομένη του Πάσχα― μετρούσαν με αυτόν 
τον τρόπο την ηλικία τους. Με τον καιρό, άλλοτε εκείνος προ-
χωρούσε πιο μπροστά, άλλοτε εκείνη τον ξεπερνούσε. Οι ηλικί-
ες τους άλλαζαν αλλόκοτα κι αβέβαια, μαζί με τα πρόσωπα, τα 
σώματα και τα συναισθήματά τους. Η ερωτική έλξη μεταβαλλό-
ταν κι αυτή, πιο δυνατή, αδιάφορη, πιο φλογερή. Η σχέση φαι-
νόταν σταθερή, αλλά η μεταβλητή ηλικιακή απόσταση άλλοτε 
έφερνε την απώθηση, άλλοτε φούντωνε την επιθυμία.

Μαθεύτηκε, διαδόθηκε το παιχνίδι σε φιλικά ζευγάρια, σε 
λίγο καιρό το έπαιζε όλη η κοινωνία. Κλειστή κοινωνία, νησιω-
τική. Με προδιαγεγραμμένες διαδρομές, κάθε Κυριακή ξεκινού-
σαν την εκδρομή τους από την πρωτεύουσα στον βορρά, άλλοι 
επιλέγοντας τις ανατολικές ακτές, άλλοι τις δυτικές, άλλοι το 
κέντρο, τα βουνά. Το βράδυ επέστρεφαν, έχοντας κυκλώσει τον 
γενέθλιο χώρο τους. Συναντιόντουσαν στην νότια ακτή, όπου 
είχε τις καλύτερες ταβέρνες. Το νέο παιχνίδι έφερε νέες συνή-
θειες, ένα νέο είδος κοινωνικότητας. Στην αρχή, μαζεύονταν τα 
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βράδια λίγα φιλικά ζευγάρια στα σπίτια, γρήγορα όμως αυτή 
η συνύπαρξη έφερε σε σύγκρουση τις φιλικές σχέσεις με τις οι-
κογενειακές. Τότε ιδρύθηκαν οι πρώτες λέσχες, όπου τις νύχτες 
έπαιζαν τις πολλαπλές επιλογές. Αργότερα τα μέλη μπορούσαν 
να συμπληρώνουν απαντήσεις την ημέρα και τα βράδια οι λε-
σχιάρχες έκαναν τις αθροίσεις και βαθμολογούσαν αποδίδοντας 
στο κάθε μέλος του ζευγαριού την νέα του ηλικία, επιτρέπο-
ντάς του να πηδήξει μια μέρα ή αντίθετα υποχρεώνοντάς το 
να επαναλάβει την προηγούμενη μέρα. Η ένταξη σε μια λέσχη 
δεν εξαρτιόταν από συγγενικά κριτήρια, αυτά μάλλον έπαιζαν 
αρνητικό ρόλο, αλλά περισσότερο από κοινωνικά ή πολιτισμι-
κά, με την έννοια της θετικής ή αρνητικής αντίληψης που εί-
χαν τα μέλη για κάποιο κοινωνικό στρώμα ή για την ιεράρχη-
ση των πολιτισμών. Στην αρχή έπαιζαν μόνο τα ζευγάρια, αργό-
τερα επεκτάθηκε η συμμετοχή πιο ελεύθερα και σε ανεξάρτητα 
μέλη, σε μονομελείς οντότητες, σύμφωνα με την ορολογία που 
υιοθετήθηκε. Τα ζευγάρια μπορούσαν με μια κοινή δήλωση να 
αποδεσμεύουν τα μέλη τους, τα οποία μπορούσαν είτε να συνε-
χίσουν μόνα τους, είτε να φτιάχνουν νέο ζευγάρι με άλλα απο-
δεσμευμένα μέλη, ξεκινώντας το κάθε μέλος με την ηλικία που 
αντιστοιχούσε στο ένα δεύτερο της συνολικής ηλικίας του ζευ-
γαριού προέλευσης.

Σε πέντε χρόνια όλη σχεδόν η κοινωνία είχε ενταχθεί σε κλει-
στές λέσχες. Φτιάχτηκε και μια διαλεσχιακή οργάνωση παρα-
τηρητών. Επιθεωρούσαν την πόλη για να ελέγχουν την τήρη-
ση των ορίων του χρόνου σκέψης για κάθε ερώτηση πολλαπλής 
επιλογής και να αποτρέπουν τις αντιγραφές. Έπρεπε να προ-
φυλάσσουν και να συμβουλεύουν τα ζευγάρια για να μην σβή-
νει ο ερεθισμός από τους συλλογισμούς. Να μην σβήνει το ερω-
τικό κρυφτό από το αποτέλεσμα.

Εκείνη είχε αρχίσει να νιώθει άσχημα που μια προσωπική 
τους επινόηση, ένα πνευματικό παιχνίδι που επωάστηκε μαζί με 
την ερωτική τους έλξη μέσα στη δική τους φωλιά, στο πρώτο δι-
αμέρισμα που κατοίκησαν μαζί, μετατράπηκε σε ένα σχήμα στο 
οποίο χωρούσε όλη η πόλη. Ένιωθε ένα είδος βιασμού της προ-
σωπικής της ζωής. Εκείνος ένιωθε μια κρυφή περηφάνια, ένα εί-
δος καταξίωσης και κοινωνικής αναγνώρισης, καθώς όλη η πόλη 
γνώριζε πως ήταν οι πρώτοι που έφεραν αυτή την μορφή από-
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λαυσης. Γρήγορα όμως ανακάλυψε πως αυτή η αναγνώριση έκρυ-
βε μια μεταβλητότητα ακραίων συναισθημάτων απέναντί του. 
Όταν κέρδιζαν στο παιχνίδι τον χαιρετούσαν φιλικά, όταν έχα-
ναν τον κοιτούσαν εχθρικά. Αυτό είχε επίπτωση στην ήδη διχα-
σμένη πια κοινή τους ζωή. Οι ματιές τους ήταν όλο και πιο ξε-
θωριασμένες, το ενδιαφέρον τους για τη σωστή επιλογή είχε απο-
χωριστεί από το παράλληλο ερωτικό παιχνίδι που έτρεφε και 
τρεφόταν από την πνευματική διέγερση. Κατάλαβαν πως έπρε-
πε κάτι να κάνουν κι αποφάσισαν να απαγκιστρωθούν από την 
πόλη που είχε αρχίσει να εισέρχεται μέσα τους και να ορίζει τη 
δική τους προσωπική ζωή. Δεν ήταν πια το δικό τους παιχνίδι με 
τον ρυθμό του χρόνου, ήταν το ρολόι μιας πόλης που χοροπη-
δούσε και όριζε και τον δικό τους ρυθμό.

Στα εφτά χρόνια η πόλη είχε μετασχηματιστεί σε τέτοιο βαθ-
μό που δεν μπορούσε ούτε να συγκροτήσει μιαν εικόνα του πα-
ρελθόντος της. Είχε χάσει, όχι τη μνήμη, αλλά την ικανότητα 
της μνήμης να φτιάχνει εικόνες. Είχε μνήμη χωρίς περιεχόμε-
νο. Οι ηλικίες ανακατεύτηκαν με αποτέλεσμα στη μνήμη ενός 
μέλους να υπάρχει το μέλλον κάποιου άλλου και αντίστροφα, 
ακόμα και μέσα στο ίδιο ζευγάρι. Οι αναμνήσεις έγιναν ελαστι-
κές, καθώς περιείχαν ψήγματα μελλοντικών εκδοχών, έμοια-
ζαν με κύματα που η μορφή τους περιέχει την προηγούμενη 
και την επόμενη στιγμή τους ταυτόχρονα. Τα πρόσωπα άλλα-
ζαν πιο γρήγορα από τις επιθυμίες τους ή αποκτούσαν επιθυμί-
ες ασύμβατες με την ηλικιακή τους κατάσταση. Πρώην παιδιά 
ζευγάρωναν με τις πρώην φίλες και φίλους των γονέων τους σε 
μια νέα ηλικιακή ισορροπία, σαν να φορούσαν μάσκες και να 
χρησιμοποιούσαν ψευδώνυμα. Πρώην ηλικιωμένοι ερωτεύθη-
καν πρώην παιδιά. Χορός μεταμφιεσμένων η πόλη, αλλά χωρίς 
τη συνείδηση πως επρόκειτο για χορό μεταμφιεσμένων. Οι με-
σαίες ηλικίες ήταν οι πιο αστείες, ένιωθαν πιο έντονα την ήττα 
και τη νίκη, κι ας ήταν πιο ανεπαίσθητη πάνω τους. 

Η πόλη, σαν ένας άνθρωπος, γελούσε που έβλεπε τους αν-
θρώπους της άλλοτε να κλαίνε και άλλοτε να χοροπηδάνε, χω-
ρίς όμως να σχετίζεται πάντα η μια κατάσταση με το πήδημα 
μιας μέρας και η άλλη με την επανάληψη της προηγούμενης. Δεν 
υπήρχε σχέση αιτίας και αποτελέσματος ανάμεσα στη σωστή ή τη 
λάθος επιλογή και το συναίσθημα της νίκης ή της ήττας.
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Οι άνθρωποι πλέον επεδίωκαν να ηττηθούν ή να νικήσουν 
για κάποιον επαγγελματικό ή ερωτικό σκοπό. Απαντούσαν επί-
τηδες σωστά ή λάθος για να πετύχουν τον στόχο τους. Τα παι-
διά και οι πιο μεγάλοι, λες και ήταν γεννημένοι για το παιχνίδι, 
εξακολουθούσαν να ερεθίζονται παίζοντας. Απαντούσαν απερί-
σκεπτα, το σωστό και το λάθος εξυπηρετούσε εξίσου τον ερεθι-
σμό της απόλαυσής τους. 

Τον όγδοο χρόνο οι πιο δυναμικές λέσχες αφαίρεσαν από τα 
τεστ πολλαπλών επιλογών το γνωσιακό τους περιεχόμενο και 
κράτησαν μόνο τον σκελετό. Ποια είναι η σωστή επιλογή για 
την ερώτηση 1; Άλφα, βήτα, γάμα ή δέλτα; Η απάντηση θα 
έπαιρνε βαθμολογία το βράδυ στη λέσχη, από τον λεσχιάρχη ο 
οποίος είχε προαποφασίσει για κάθε ερώτηση την ορθή επιλογή. 
Το παιχνίδι γνώσης έγινε παιχνίδι τύχης. Αυτό στην αρχή επέ-
κτεινε την ποικιλία των λεσχών, που εκτός από κοινωνικά και 
πολιτισμικά κριτήρια είχαν τώρα και το κριτήριο της διατήρη-
σης ή όχι του γνωσιακού περιεχομένου των ερωτήσεων.

Τον ένατο χρόνο όμως κυριάρχησε ο σκελετός επί του περι-
εχομένου. Οι λέσχες καταργήθηκαν και το κάθε μέλος της πό-
λης, είτε ως μονομελής οντότητα είτε ως ζευγάρι με την ανα-
γκαία διαφοροποίηση των δύο μελών, μπορούσε να συμπληρώ-
νει έναν κατάλογο με τις επιλογές του: άλφα για την ερώτηση 
ένα, γάμα για τη δυο, και τα λοιπά. Το βράδυ το διαλεσχιακό 
σώμα των επιθεωρητών ανακοίνωνε τις σωστές επιλογές. Από 
κει και πέρα ο καθείς και η καθεμιά έπρεπε να ακολουθήσει την 
αντίστοιχη ηλικιακή μεταβολή, ενώ οι επιθεωρητές και οι επιθε-
ωρήτριες ξεχύνονταν στην πόλη για ελέγχους.

Τον ίδιο χρόνο, μέσα από τους κόλπους του σώματος των 
επιθεωρητών ξεπήδησε μια παράνομη λέσχη στοιχημάτων. Όχι 
για την ορθότητα των απαντήσεων στις ερωτήσεις των τεστ, 
αλλά για τις επιπτώσεις των αθροισμάτων στους ανθρώπους. 
Αργότερα άρχισαν όλοι να στοιχηματίζουν για όλους, ακόμα 
και για τον εαυτό τους. Ήταν το παιχνίδι των παραγώγων, 
σύμφωνα με την ορολογία που υιοθετήθηκε, ένα κερδοφόρο 
παιχνίδι που απαιτούσε νέες δεξιότητες˙ ούτε γνώσεις, ούτε 
τύχη. Επεδίωκαν να αθροίσουν πιο πολλά σωστά ή λάθος, όχι 
πια για το παιχνίδι του χρόνου, αλλά για να κερδίσουν το 
στοίχημα των επιπτώσεων της νίκης ή της ήττας. Επινοήθη-
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καν στοιχήματα που άλλαζαν τις συνθήκες του παιχνιδιού. Οι 
αθροίσεις να μεταφέρονται από το τέλος της μέρας στο πέρας 
της βδομάδας ή του μήνα. Όσο πιο μακροπρόθεσμα, τόσο πιο 
ακριβά, τόσο πιο επικίνδυνα. Στο τέλος ενός τρίμηνου, είτε 
περνάς στο μεθεπόμενο τρίμηνο, είτε επιστρέφεις στην αρχή, 
στην προ τριών μηνών ημέρα.

Όπως σε κάθε παιχνίδι και στα στοιχήματα που αναπτύσσο-
νται γύρω του, υπήρξαν πολλές αποτυχίες, χάθηκαν περιουσίες, 
οικογένειες διαλύθηκαν, φιλίες μετασχηματίστηκαν σε έχθρες. 
Παρατηρήθηκαν εξαφανίσεις. Φήμες για αποδράσεις από το 
νησί, για αυτοκτονίες. Αρκετοί άρχισαν να κρύβονται, δεν άνα-
βαν φώτα το βράδυ ή απομονώθηκαν στα ορεινά χωριά. Άλλοι 
οργανώθηκαν σε κλειστές λέσχες πιστών αναμνήσεων και πα-
ραποιημένης αφήγησης για να ξανακερδίσουν κάτι από εκείνο 
που θεωρούσαν πως είχε χαθεί. Να πιάσουν κάποιο νήμα, να 
βγουν από τον λαβύρινθο.

Οι αρχές της πόλης ανησύχησαν. Όριζαν μια κοινή ημερομη-
νία για την πληρωμή των φόρων, αλλά σχεδόν κανείς δεν βρι-
σκόταν ταυτόχρονα με τους άλλους σ’ αυτή την ημερομηνία. Η 
Κυριακή για άλλον ήταν Πέμπτη, για άλλον Τρίτη, για άλλον 
Σάββατο. Οι άνθρωποι είχαν οδηγηθεί να μην μπορούν να ανα-
γνωρίζουν κάποιο κοινό νόημα στους όρους και στα κοινά σύμ-
βολα της πόλης. Έδιναν σε κάθε εκδοχή συνδυασμού όρων και 
συμβόλων την ίδια αξία, ισοδύναμη σημασία και νόημα με τις 
αληθείς εκδοχές, επομένως ο συλλογισμός τους λειτουργούσε επί 
των σκελετών, χωρίς να ενδιαφέρεται για το νόημα. Το σώμα των 
επιθεωρητών προσφέρθηκε να αναλάβει την συλλογή των φό-
ρων, καθώς γνώριζε την ακριβή αντιστοιχία της επίσημης ημερο-
μηνίας με την ημερομηνία κάθε μέλους και κάθε ζευγαριού της 
πόλης. Με τον τρόπο αυτό έγινε εγγυητής του καθεστώτος.

Εκείνος κι εκείνη, σύμφωνα με την εκδοχή που διαδόθηκε 
στο τέλος εκείνης της δεκαετίας, δημιούργησαν μια παράνομη 
αντιστασιακή οργάνωση που ακολουθεί μια μεσαιωνική αίρεση 
και πιστεύει πως δεν πρέπει να πολλαπλασιάζεις τις οντότητες, 
δηλαδή της εκδοχές της πραγματικότητας όταν δεν είναι ανα-
γκαίο. Αυτό αμέσως ερμηνεύτηκε ως καταδίκη της κατάχρησης 
του τεστ πολλαπλών επιλογών και δίχασε τους πολίτες σε συ-
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μπαθούντες και καθεστωτικούς. Κάθε ερμηνεία της δυστυχίας 
διχάζει τους δυστυχισμένους.

Οι εκπρόσωποι τύπου των επιθεωρητών, για να προλάβουν 
τον διχασμό, επέλεξαν να αφομοιώσουν την ηθική αμφισβήτη-
ση του καθεστώτος των πολλαπλών επιλογών, αμφισβητώντας 
την αυθεντικότητα των αμφισβητιών. Διέδωσαν πως οι αντι-
στασιακοί έκαναν μια λανθασμένη ερμηνεία της παλαιάς αίρε-
σης, ότι στην πραγματικότητα ο μοναχός του μεσαίωνα ισχυ-
ριζόταν πως όταν υπάρχουν πολλές εκδοχές, η ορθή είναι η 
απλούστερη. Όσα μέλη ή ζευγάρια ακολουθούσαν κατά συνέ-
πεια τους παράνομους, ουσιαστικά είχαν ξεγελαστεί και στρέ-
φονταν κατά της αυθεντικής διδασκαλίας του μοναχού.

Απρόσμενη αντιστροφή! Οι εμπνευστές της επίσημης εκ-
δοχής της ερμηνείας που παραποιούσε την ερμηνεία που εί-
χαν καλλιεργήσει οι παράνομοι, κατάφεραν να στρέψουν πλέ-
ον όλους τους παίκτες εναντίον των επιθεωρητών. Ταυτίζο-
ντας την ορθή επιλογή με την απλούστερη, άρχισαν αναδρομι-
κές αγωγές καθώς η σωστή επιλογή για την νήσο του Πάσχα θα 
έπρεπε να είναι το άλφα, επειδή το 1661 είναι πιο απλός αριθ-
μός, και όχι το βήτα, στο οποίο έβαζαν χι οι οργανωτές προ 
μιας δεκαετίας.

Η κοινωνική και πολιτισμική ζωή άρχισε να αλλάζει οπτι-
κές για το σωστό και το λάθος. Ένας νεαρός μαθηματικός ανέ-
πτυξε τη θεωρία των παλίνδρομων αριθμών, σαν το 1661, συ-
νεχίζοντας, όπως έλεγε μια μυστικιστική παράδοση των αρχαί-
ων και αμέσως οι οικονομολόγοι άρχισαν να αναζητούν την ερ-
μηνεία των κρίσεων στις παλίνδρομες χρονιές. Μια ομάδα πο-
λιτών άρχισε να αριθμοποιεί τις πολλαπλές απαντήσεις αντι-
καθιστώντας τα γράμματα άλφα, βήτα, γάμα, δέλτα με αριθ-
μούς, και αναζητώντας στη συνέχεια απλά επαναλαμβανόμενα 
μοτίβα για τις σωστές απαντήσεις. Μια άλλη ομάδα πήγε βα-
θύτερα αριθμοποιώντας τις λέξεις των πολλαπλών απαντήσε-
ων των παλαιότερων τεστ πολλαπλών επιλογών με γνωστικό 
περιεχόμενο.

Μια δημοτική σύμβουλος ζήτησε την επανεξέταση όλων των 
ηλικιών της τελευταίας δεκαετίας, ένας συνάδελφός της πρότει-
νε να καούν τα παλαιά τεστ και οι ηλικίες να ορίζονται μετά 
από συνέντευξη ενώπιον επιτροπής.
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Εδώ σταματούν τα ίχνη εκείνης της δεκαετίας, όσα μπόρεσα 
να συλλέξω σε προφορικές αφηγήσεις και σε απόρρητες αναφο-
ρές, καθώς η κοινωνία δεν είχε τη δυνατότητα να ανασυγκρο-
τήσει συλλογικά την εικόνα της μνήμης της, ενώ οι αρχές προ-
τίμησαν να μηδενίσουν την δεκαετία και να αφαιρέσουν ορι-
ζοντίως δέκα χρόνια από όλες οι ηλικίες άνω των δέκα ετών.

Για το ζευγάρι, σε μια αναφορά γράφτηκε πως πνίγηκε έξω 
από το νησί, προσπαθώντας να διαφύγει από το κυνήγι των 
επιθεωρητών, αφού εξάντλησε όλες τις επιλογές διαδρομών 
μέσα και γύρω-γύρω από το νησί, από ανατολικά, από δυτικά 
και αξιοποιώντας την ορεινή διαδρομή του κέντρου. Ορισμένες 
προφορικές αφηγήσεις συγκλίνουν, αντίθετα, πως εξαφανίστη-
κε σε ένα καταφύγιο που επινόησε και το οποίο μπορούσε να σε 
μετακινεί στον χρόνο. Ήταν, λένε, και προσωπικά τους πιστεύω 
γιατί επιβεβαιώνονται από το ντοκουμέντο της επόμενης παρα-
γράφου, μεγάλο σαν μια ολόκληρη πόλη. Μια πόλη προστατευ-
μένη από τείχη που την κυκλώνουν, και όταν περπατάς στους 
δρόμους της ταξιδεύεις στον χρόνο, όπως σε ένα πελώριο κυκλι-
κό ρολόι. Στο ίδιο καταφύγιο, επινοώντας το κάθε φορά, είχαν 
καταφύγει οι κυνηγημένοι πολλών εποχών. Μέσα στις κυκλικές 
διαδρομές που διαπερνούν η μια την άλλη, μπορείς πάντα να 
διαφεύγεις. Αν σε κυνηγούν οι αρχαίοι στρίβεις προς τον Με-
σαίωνα, αν σε κυνηγούν Οθωμανοί ανοίγεσαι στην ιταλική πε-
ρίοδο του μεσοπολέμου, αν σε κυνηγούν οι χριστιανοί καταφεύ-
γεις στους Έλληνες, αν οι Ρωμαίοι περνάς προς την σύγχρονη 
εποχή. Για το καταφύγιο αυτό βρέθηκε η μαρτυρία ενός επιθε-
ωρητή που, μεταξύ πολλαπλών περιγραφών της πόλης -αρκετά 
αντιφατικών είναι αλήθεια, διατείνεται πως κατάφερε να βρει 
το ζευγάρι και να το παρακολουθήσει για λίγο από μια κρύπτη. 
Γράφει πως προσπαθούσε να δει αλλά ήταν αδύνατο, έτσι ανα-
γκάστηκε να ανασυνθέσει νοητικά τον χώρο και τα συμβαίνο-
ντα από τους διαλόγους και τους ήχους που άκουγε.

«Πότε ανακαλύφθηκε η νήσος του Πάσχα; Άλφα το 1661, 
βήτα το 1722, γάμα το 1789, δέλτα το 1821» φαίνεται να την 
ρώτησε για πολλοστή φορά, δυναμώνοντας το ψιθύρισμά του 
και διπλώνοντας τη σελίδα του, ενώ εκείνη τον περιτριγύριζε 
επικίνδυνα στο σκοτάδι για να διακρίνει σε ποιο γράμμα είχε 
σημειώσει το χι που σήμαινε τη σωστή επιλογή. Σκόνταψε στα 
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πόδια του, έπεσε πάνω του. «Πότε;» την ξαναρώτησε γελώντας 
και πονώντας. «Το Πάσχα αγάπη μου» φάνηκε να λέει μέσα από 
τα φιλιά που ένωσαν τα χείλη τους, εμποδίζοντας τις λέξεις.

Το όνομα του επιθεωρητή έχει σβηστεί, στη θέση της υπο-
γραφής διακρίνονται κάποια γράμματα, αριθμοί και ίσως η 
λέξη χρόνος. Το ντοκουμέντο δημοσιεύτηκε μετά από χρόνια 
σε ένα λογοτεχνικό περιοδικό, ως ένα από τα σπάνια ευρήματα 
του εκδότη στην μόνιμη στήλη του με τον τίτλο επιλογές από 
την κρύπτη του χρόνου.

Μετά από πολλά χρόνια οι δρόμοι, οι πλατείες και τα μέγα-
ρα, όπως σε όλες τις πόλεις του κόσμου, είχαν τα ονόματα του 
ένδοξου πλέον, αφυδατωμένου από αναμνήσεις παρελθόντος. 
Οδός 1661, πλατεία Σωστού, μέγαρο Λάθους, στάδιο Στοιχημά-
των. Κάθε μέρα οι άνθρωποι ξεκινούν την μέρα τους έχοντας 
την αίσθηση πως είναι η επόμενη της χθεσινής. Οι χωρισμοί, οι 
απρόσμενοι έρωτες, οι πολιτικές επιλογές και οι επιχειρηματι-
κές κρίσεις θεωρούνται άλλοτε αποτέλεσμα ώριμων αποφάσεων 
και άλλοτε αποτυχημένων επιλογών. Το Πάσχα γιορτάζεται από 
όλη την κοινωνία κάθε Πάσχα.
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Δημήτρης  Αγγελ ί δη ς

Η ακουαρέλα

Το Κιοτάρι είναι μια παραλία που παλιά την επισκεπτό-
μουν συχνά, μαζί με τη γυναίκα μου, την Μαρία, την επο-
χή των μεγάλων μας ερώτων, αλλά τα τελευταία χρόνια 

είχα πάει μόνο δύο φορές. Δεν είναι και κανένα φοβερό τοπίο. 
Η θάλασσα είναι ακόμα καθαρή, αλλά η άμμος έχει αρχίσει να 
χαλάει από τα στίφη των τουριστών και των ντόπιων που κά-
νουν την εκδρομή τους εκεί. Νοσταλγώ ακόμα την εποχή που 
ήμασταν δυο τρεις που βουτούσαμε στη θάλασσα.

Έτσι, καθόλου δε μ’ άρεσε που ένα μεσημέρι ο φίλος μου ο 
Χρήστος, ο ζωγράφος, μου τηλεφώνησε και μου ζήτησε να πάμε 
για μια βουτιά. Πώς όμως να του χαλάσω το χατίρι, που περ-
νούσε δύσκολες ώρες ο άμοιρος και μόλις είχε χωρίσει με την 
Ελένη; Κόντευε να βγει το διαζύγιο, αλλά κατά βάθος την πε-
ρίμενε να γυρίσει πίσω μετανιωμένη.

Μια μέρα η Ελένη πήγε στο δωμάτιο που το κρατούσε για 
ατελιέ και ρωτούσε να μάθει για τα νέα του. Οι ελπίδες του 
Χρήστου να τα ξαναβρούν αναπτερώθηκαν, αλλά πάνω στην 
κουβέντα φάνηκε ότι ο σκοπός της επίσκεψής της ήταν μόνο 
να της κάνει τη χάρη να μεταβιβάσει στο όνομά της το τηλέ-
φωνο που είχαν στο σπίτι, για να κάνει ένα νέο, πιο οικονομι-
κό συμβόλαιο με την cosmote. Εκείνος προσγειώθηκε απότο-
μα και όταν συνειδητοποίησε για ποιο λόγο είχε έρθει, στύλω-
σε τα πόδια του.

«Όχι», είπε «δε σου δίνω το τηλέφωνο».
Η Ελένη άρχισε να τον καλοπιάνει, ύστερα όταν κατάλα-

βε ότι δε γινόταν τίποτα έγινε ψυχρή και απαιτητική και του 
έκλεισε την πόρτα κατάμουτρα.
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«Δε θα με ξαναδείς ποτέ», του είπε.
Ο Χρήστος το πήρε βαριά και ένα πρωί μου τηλεφώνησε.
«Εσύ που είσαι φίλος μου πρέπει να μου σταθείς γιατί αυτή 

η γυναίκα θα με τρελάνει», μου είπε.
Για να τον παρηγορήσω άρχισα να βγαίνω συχνά μαζί του 

και να κουβεντιάζουμε. Ο Χρήστος μονολογούσε κι εγώ τον 
άκουγα προσπαθώντας να πνίξω τα χασμουρητά μου. Στο τέ-
λος τον ρώτησα για να πούμε και κάτι άλλο:

«Δεν έχω δει έργα σου τελευταία. Έχεις πολύ καιρό να ζω-
γραφίσεις;»

«Η ζωγραφική τέλος», μου είπε. «Είμαι χάλια, με τι κουρά-
γιο να πιάσω το πινέλο πια;»

Δε μπορούσα να το αφήσω να περάσει έτσι. Έπρεπε να του 
δώσω θάρρος και να τον πιέσω, αν χρειαζόταν. Του πρότεινα να 
κάνουμε μια εκδρομή για να ζωγραφίσει σε όποιο μέρος ήθελε. 
Δεν είπε ούτε ναι ούτε όχι.

Ξέχασα την κουβέντα μας, ώσπου ένα μεσημέρι να που ο 
Χρήστος με παίρνει στο τηλέφωνο και μου λέει να πάμε για κο-
λύμπι στο Κιοτάρι. Θα έπαιρνε μαζί του μολύβια και το μπλοκ 
του για να σχεδιάσει.

Ξεκινήσαμε το μεσημέρι και μετά από μια ώρα με μεγάλη κί-
νηση και μποτιλιαρίσματα φτάσαμε στο Κιοτάρι. Μπήκαμε στη 
θάλασσα. Εγώ βγήκα σχεδόν αμέσως, ο Χρήστος ήρθε μετά από 
λίγο και στάθηκε όρθιος δίπλα μου. Ήταν λαχανιασμένος, το 
είχε παρακάνει με το κάπνισμα τον τελευταίο καιρό.

«Πάω να ζωγραφίσω», είπε. «Θέλεις να έρθεις;»
«Προς τα πού;», τον ρώτησα.
«Εδώ παρακάτω στο ποτάμι. Είναι ένα ερωτικό μέρος και με 

εμπνέει».
Το ποτάμι είναι στην πραγματικότητα ένας χείμαρρος που 

το χειμώνα βγάζει τα λίγα νερά του στη θάλασσα.
Ήταν σε μια απόσταση πάνω από πεντακόσια μέτρα από κει 

που καθόμασταν. Τον κοίταξα ερωτηματικά. Δεν είναι και τόσο 
εύκολο να περπατάς πάνω στην άμμο.

«Μη φοβάσαι», μου λέει. «Το περπάτημα δε με κουράζει».
«Πήγαινε εσύ και εγώ έρχομαι σε καμιά ώρα», απαντώ. «Να 

πέσει λίγο ο ήλιος».
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Τον παρακολουθούσα να απομακρύνεται σκυφτός, με το 
μπλοκ και τα μολύβια στο χέρι, δρασκελώντας κάθε τόσο τις 
πετσέτες των λουομένων, πατώντας εκεί που έσπαγε το κύμα 
για να δροσίσει λίγο τα πέλματά του.

Ξάπλωσα ανάσκελα και αναρωτιόμουν, πού στο καλό βρήκε 
τον ερωτισμό σ’ αυτό το μέρος για να ζωγραφίσει.

Γύρω στις πέντε πήγα να τον βρω. Ήταν καθισμένος στην 
άμμο.

«Τι έγινε», του λέω. «Πώς τα πήγες;»
Μου έδειξε τα σχέδια που έκανε. Στο πρώτο φύλλο ήταν το 

πετρωμένο καράβι, ένας μεγάλος βράχος μακριά στον ορίζοντα, 
το καράβι των πειρατών που μαρμάρωσε η Παναγιά γιατί είχαν 
ληστέψει την εκκλησιά της. Στα επόμενα, είδα τον Φάρο, μια 
κατασκευή που έκανε ένας ταβερνιάρης στην αυλή του μαγα-
ζιού του, λίγες εκατοντάδες μέτρα πιο πέρα. Μετά, είχε ζωγρα-
φίσει το χείμαρρο, εκεί που η κοίτη του πάει να ενωθεί με τη 
θάλασσα. Το περίεργο σ’ αυτό το σημείο είναι ότι, λίγο πριν την 
εκβολή του χειμάρρου μια θίνη άμμου έχει συσσωρευτεί εκεί, σα 
να θέλει να εμποδίσει την ροή του νερού. Κοίταξα προσεκτικά 
το σχέδιο και είδα ότι στην άκρη του ήταν ένα ζευγάρι πιασμέ-
νο χέρι χέρι, που φαινόταν να πηγαίνει προς την ακτή, σα να 
αποφάσισε να χαθεί στο απέραντο της θάλασσας. Θα μπορού-
σε να είναι ο Χρήστος με την Ελένη, εγώ με τη γυναίκα μου ή 
ποιος ξέρει και ποιο άλλο ζευγάρι του κόσμου.

«Είναι ωραίο», του είπα. «Με συγκίνησε, μου θύμισε τους δι-
κούς μου έρωτες με την Μαρία».

«Δε βαριέσαι, όλες οι γυναίκες είναι το ίδιο», απαντά. «Θα 
βγάλω μια έκθεση απ’ αυτά τα σχέδια και κάποια άλλα που έχω 
σπίτι».

Όταν μετά από μερικές εβδομάδες τον είδα στα εγκαίνια της 
έκθεσής του, μου φάνηκε ήρεμος, σχεδόν κεφάτος. Τα πρόχειρα 
σκίτσα του είχαν γίνει ακουαρέλες με λαμπερά χρώματα. Πλη-
σίασα σ’ εκείνη, που είχα δει το προσχέδιό της, με το ζευγάρι να 
περπατά στην άμμο. Όμως το τοπίο ήταν μόνο του, το ζευγά-
ρι το είχε παραλείψει, σα να ήθελε να απαλλάξει τη φύση από 
την ανθρώπινη παρουσία. 
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Μανόλης  Πρατ ικάκης

Των αγίων αστέγων

στη Νάνσυ

Το πολύαστρον των αγίων αστέγων ενδιαίτημα.
Οι ακτήμονες ώρες τους ως πεινασμένα στρουθία τ' ουρανού,
σε αθέριστα σπαρτά νοερά φτεροκοπούνε.
Στο γρασίδι και στα παγκάκια των αμέριμνων περιπάτων
όπου για λίγο κάθονται κάτι γριές-σημασίες
σαν ξεχειλωμένες κρεμάστρες για να ξαποστάσουν.
Κι άλλοτε κάτι παχύσαρκοι κλειδούχοι με πρησμένους συνειρ-

μούς
κι αστραγάλους τρεμουλιάζουν στο πένθιμο λίπος τους
πνιγμένοι.

Του χρήματος η λάμψη τους σέρνει δώθε κείθε σαν περι-
φερόμενα φέρετρα. Ώσπου ν' ακουστεί η νεκρώσιμη μπάντα
με το άπειρο πλήθος των πενθούντων. Να στηθούν κατά μήκος
στα γνωστά τρίποδα τα επώνυμα στέφανα των ανθέων―
―σε πυκνές φάλαγγες αυτά τα μεγάλα
                                                ευώδη μηδενικά
με τις αστραφτερές κορδελίτσες.

Πολύ συχνά οι άστεγοι στου σκοταδιού την παγωνιά ξυλιάζουν.
Κι ο κηπουρός-αέρας, αδιάφορος, με τ'άλλα ράκη
φτυαργιές φτυαργιές γεμίζει τα κοντέινερς. Φτυαργιές φτυαργιές
γεμίζει του ερέβους τ' απορριματοφόρα.

Συχνά δεν έχουν όνομα. Συχνά δεν έχουν συγγενείς.
Οι ενορίες τους διώξανε σαν ψωραλέους σκύλους.
Κανείς δεν τους χαμογελά, πάρεξ κάτι μισάνοιχτες ξεδο-
ντιασμένες πόρτες. Πάρεξ κάτι φτωχά παράθυρα που ξεφυλλίζει 
ο ζόφος.
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Και τότε αυτά τα πετεινά ανοίγονται στις ερημιές.
Τα μόνα που τους νοιάζονται είναι τα μαύρα δέντρα.
Απ' τις σκιές τους κόβουνε διπλόφαρδα σεντόνια.
Και όταν έρχεται βροχή, πάνω από τα κορμάκια τους
ανοίγονται σα σπλαχνικές ομπρέλες.

Στην ανώνυμη ταφή τους δύο, καν τρεις παλιόφιλοι σκυφτοί
ακολουθούνε.
Στα λιγδιασμένα ρούχα τους κρύβουνε τα παλιά φτερά
(βάρβαρο μάτι μην τα δει).
Και πίσω κάτι αδέσποτα―
σαν έκπτωτος αστερισμός―
κλείνουνε τη σεμνή πομπή.

Μα ο νεωκόρος τα πετροβολά.
Κι ένα χλωμό ρακένδυτο παιδί του ψιθυρίζει:
Τί κάνεις αθεόφοβε; Πετροβολάς τα αστέρια;
Εσείς, εσείς αγριοκόρακες κατεδαφίζετε τον ουρανό.
Και με αντιπαροχή άβυσσο οικοδομείτε.
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Νάσος Βαγενάς – Μανόλης Πρατικάκης: 
Η φύση και η ιστορία 
στο ποιητικό έργο τους1

του  Ευρ ιπ ί δη  Γαραντούδη

Μιλώντας γενικά, αν εκλάβουμε τις έννοιες φύση και 
ιστορία ως βασικούς θεματικούς άξονες για να ανα-
ζητήσουμε ειδοποιά γνωρίσματα ενός ποιητικού έργου, 

νομίζω ότι οι άξονες αυτοί μάς επιτρέπουν να ιχνηλατήσουμε, 
σε ό,τι αφορά τους θεματικούς δείκτες της φύσης, την επιδίωξη 
της διαχρονικής θεώρησης του ανθρώπου και του κόσμου, την 
απόδραση από τον χρόνο ή το πάγωμα του χρόνου, την αναγω-
γή του ατομικού και του συγκυριακού στην σφαίρα μιας υπε-
ρατομικής καθολικότητας ή και τάξης· από την άλλη, ό,τι μπο-
ρούμε να εκλάβουμε σε ένα ποιητικό έργο ως δείκτη της ιστορί-
ας μάς συνδέει όχι τόσο με το παρελθόν που πρέπει να το αφη-
γηθούμε και έτσι να το κατανοήσουμε, αλλά κυρίως με το ανα-
πόδραστο παρόν της ζωής του ανθρώπου μέσα στο συγκρουσια-
κό ή και επισφαλές κοινωνικό περιβάλλον της συγχρονίας του· 
με την εμπειρία, με άλλα λόγια, ενός γίγνεσθαι που ορίζεται 
από τον γραμμικό χρόνο του βίου με τους άλλους και ανάμεσα 
στους άλλους εδώ και τώρα.

1. Δημοσιεύεται εδώ το κείμενο που αναγνώστηκε στην εκδήλωση «Νάσος Βα-
γενάς — Μανόλης Πρατικάκης, συνομιλώντας με δύο σύγχρονους ποιητές 
για την φύση και την ιστορία στο έργο τους», (Ρόδος, 28 Μαΐου 2016), που 
διοργανώθηκε από το Διεθνές Κέντρο Συγγραφέων και Μεταφραστών Ρόδου 
(Δ.Ο.Π.Α.Ρ.), το περιοδικό «Νησίδες» και τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Δωδεκανή-
σου. Διατηρήθηκε ο προφορικός χαρακτήρας του κειμένου, αλλά το κείμενο 
εμπλουτίστηκε και προστέθηκαν οι υποσημειώσεις.
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Αν οι παραπάνω εισαγωγικές σκέψεις δεν είναι αυθαίρετες, 
θα μου επιτρέψουν να ορίσω ένα πλαίσιο ερμηνείας με βάση το 
οποίο θα μιλήσω εν συντομία για δύο από τα σημαντικότερα 
και αξιολογότερα έργα Ελλήνων ποιητών της μεταπολιτευτικής 
περιόδου, του Νάσου Βαγενά και του Μανόλη Πρατικάκη, γεν-
νημένων αντιστοίχως το 1945 και το 1943. Επειδή η Όλγα Κο-
μιζόγλου αναφέρθηκε στην παρουσία και τη λειτουργία της φύ-
σης στην ποίηση του Βαγενά, θα επικεντρωθώ στον άξονα της 
ιστορίας στους δύο ποιητές, ενώ θα μιλήσω ειδικότερα για τη 
λειτουργία της φύσης στην ποίηση του Πρατικάκη, με δεδομέ-
νη την κεντρική σημασία της φύσης για τη συγκρότηση της ποι-
ητικής του.

Είναι αξιοπαρατήρητο ότι και οι δύο ποιητές στην αρχή του 
έργου τους εκκινούν από τον άξονα της ιστορίας. Συγκεκριμέ-
να, τα δύο πρώτα βιβλία του Βαγενά, Πεδίον Άρεως (1974) και 
Βιογραφία (1978),2 καταγράφουν μια οδυνηρή καθημερινότη-
τα κοινωνικής διάψευσης. Αξιοποιώντας κοινόχρηστες περιοχές 
της γλώσσας κι υιοθετώντας τρόπους του κοινωνικού ρεαλισμού 
των μεταπολεμικών ποιητών, μεταδίδουν το αίσθημα της προ-
δομένης και έκπτωτης πατρίδας. Αν και δεν λείπουν από τα δύο 
βιβλία ποιήματα της ατομικής σφαίρας, το στίγμα τους εντοπί-
ζεται στην αποτύπωση του δημόσιου χώρου.

Αντιστοίχως, στις δύο πρώτες συλλογές του Πρατικάκη, Ποί-
ηση 1971-74 (1974) και Oι παραχαράχτες (1976), αναγνωρίζου-
με επίσης ευδιάκριτα την πρόθεσή του να αμφισβητήσει την 
πολιτική και κοινωνική αλλοτρίωση των χρόνων της δικτατορί-
ας και, στη συνέχεια, της πρώτης μεταπολίτευσης. Τόσο θεμα-
τικά όσο και εκφραστικά πολλά από τα πρώτα ποιήματα του 
Πρατικάκη συμπλέουν, σε γενικές γραμμές, με τα θέματα και 
τους εκφραστικούς τρόπους της ποίησης των περισσότερων συ-
νομήλικών του ποιητών, όσοι αποτέλεσαν τη λεγόμενη τότε 
«γενιά της αμφισβήτησης». Όψεις αυτής της σύμπλευσης είναι 

2. Το ποιητικό έργο του Βαγενά πρόσφατα συγκεντρώθηκε στον τόμο: Νάσος 
Βαγενάς, Βιογραφία. Ποιήματα 1974-2014, Αθήνα, Κέδρος 2015. Βλ. σχετικά 
τη βιβλιοκρισία μου, «Ο ακίνητος χορός του φωτός και η κρυστάλλινη διαύγεια 
του σκότους. Νάσος Βαγενάς, Βιογραφία. Ποιήματα 1974-2014, Κέδρος, Αθήνα 
2015, σελ. 413», The Athens Review of Books Αθηναϊκή Επιθεώρηση του Βιβλί-
ου, τχ. 68, Δεκέμβριος 2015, σ. 54-55.
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ο πεζολογικός και παρατακτικός λόγος, η στιχουργική ατημε-
λησία, η εμφανής έλλειψη της στίξης και γενικότερα το άναρχο 
ύφος, η αυτοκαταγγελία και ο αυτοδιασυρμός της ποίησης, η 
ένταξη στο ποίημα πολλών στοιχείων-σημάτων της σύγχρονης 
πραγματικότητας, ενδεικτικών του καταναλωτικού και ανερμά-
τιστου αστικού τρόπου ζωής.

Η σύμπλευση του νεαρού ποιητή Πρατικάκη με τα «αμφι-
σβητησιακά» θέματα και εκφραστικά μέσα της γενιάς του κρί-
νεται εύλογη, αν σκεφτούμε ότι η σύμπλευση αυτή είναι το 
αποτέλεσμα της κοινής ανάγκης για αντίσταση απέναντι σε ένα 
πολιτικό και κοινωνικό καθεστώς που ασκούσε έντονη καταπί-
εση στους νέους και ότι εξέφραζε επίσης τη διάχυτη, στους νέ-
ους εκείνης της εποχής, διάθεση για ρήξη με ένα μηχανοκρα-
τικό πολιτισμό που καταπατά τις ανθρώπινες αξίες και εγκα-
θιδρύει ένα ισοπεδωτικό, καταναλωτικό πρότυπο ζωής. Η ίδια 
ανάγκη για αντίσταση και η ίδια διάθεση για ρήξη, όταν δεν 
εκτονώνονται επάνω στους στόχους τους, οδηγούν στην εκ-
δήλωση ενός καθαρά αρνητικού ψυχοσυναισθηματικού κλίμα-
τος. Το ίδιο ψυχοσυναισθηματικό κλίμα το παρατηρούμε και 
στα δύο πρώτα βιβλία του Βαγενά. Έτσι λοιπόν, τα δύο πρώ-
τα βιβλία τόσο του Βαγενά όσο και του Πρατικάκη μπορούν να 
ενταχθούν στην τάση της νεανικής ποίησης στη δεκαετία του 
1970 να ασκήσει κοινωνική κριτική, ως απόρροια της τραυματι-
κής βίωσης των χρόνων της δικτατορίας και της πρώτης μετα-
πολίτευσης, και από αυτή την άποψη κινούνται φανερά γύρω 
από τον άξονα της ιστορίας.

Από το τρίτο βιβλίο και εξής, τόσο του Βαγενά όσο και του 
Πρατικάκη, αρχίζει να σχηματίζεται η προσωπική ποιητική πε-
ριοχή τους. Σε ό,τι αφορά τον Βαγενά θεματικά επίκεντρα του 
τρίτου βιβλίου του, Τα γόνατα της Ρωξάνης (1981), είναι ο έρω-
τας, η εν ζωή αίσθηση του θανάτου κι η αναπόδραστη σχέση 
τους, έτσι ώστε ο πρώτος να λειτουργεί ως μια τελετουργία για 
τη βίωση της δεύτερης ή, ενίοτε, για την υπέρβασή της. Αυτή 
η μετάθεση του θεματικού επίκεντρου από τον κοινωνικό-συλ-
λογικό χώρο στην ιδιωτική περιοχή, μετάθεση που παρατηρεί-
ται και σε πολλούς άλλους ποιητές την ίδια εποχή, συνδυάζεται 
με την αλλαγή των εκφραστικών τρόπων: τα κατά βάση συνε-
κτικά στη νοηματική άρθρωσή τους και με ρεαλιστική γλώσσα 
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ποιήματα δίνουν τη θέση τους σε κρυπτικότερα και πιο χαλαρά 
ποιήματα η τολμηρή εικονοποιΐα των οποίων έχει τις ρίζες της 
στον μοντερνισμό της γενιάς του 1930.

Το βιβλίο Περιπλάνηση ενός μη ταξιδιώτη (1986), ως συνέ-
χεια της συλλογής Τα γόνατα της Ρωξάνης, συμπληρώνει το δί-
πτυχο των βιβλίων του Βαγενά που θα μπορούσαν να χαρακτη-
ριστούν, κατά τη γνώμη μου, κατά βάθος ευφορικά ως προς τη 
συναισθηματική διάθεσή τους. Τα ποιήματα εκκινούν από την 
καθημερινότητα, τροφοδοτούνται από τις οικείες και ταπεινές 
όψεις της, για να αναχθούν, όμως, στο επίπεδο της αποκαλυ-
πτικής εμπειρίας, όπου ο φθαρτός κόσμος εντέλει μεταμορφώ-
νεται μέσα από το φαντασμαγορικό πρίσμα της ποιητικής αί-
σθησης· έτσι ο ασκημένος παρατηρητής φαίνεται να αντικρίζει 
την ανείδωτη όψη ενός αρμονικού και ιδανικού κόσμου. Αν η 
σχέση του ποιητή με ό,τι τον περιβάλλει στιγματίζεται από ένα 
αίσθημα δυσαρμονίας με την πραγματικότητα, απώτερη κατά-
ληξη της δημιουργικής πράξης του είναι η εξάλειψη της δυσαρ-
μονίας. Σε αυτή την εξελικτική φάση της η ποίηση του Βαγε-
νά προβάλλει την εικόνα ενός έκπτωτου στην αναιτιότητά του 
κόσμου, για να ανακαλέσει αίφνης και να ανασύρει στην επι-
φάνεια την υποβόσκουσα αρμονία. Στο βάθος, λοιπόν, λειτουρ-
γεί ένας κανόνας αναγωγής ή μυητικής εισόδου του αναγνώστη, 
δια της ποιήσεως, στο σπάνιο και το ανεκτίμητο, που είναι οι 
φωτεινές κρυμμένες πλευρές του οικείου και του ασήμαντου.

Αν στα Γόνατα της Ρωξάνης και στην Περιπλάνηση ενός μη 
ταξιδιώτη ο σκεπτικισμός που προκαλεί η αίσθηση ενός αναπό-
δραστα γήινου κόσμου απαλύνεται ή και, κάποιες σπάνιες στιγ-
μές, υπερβαίνεται από τον ιδανισμό των αποκαλύψεων της αρ-
μονίας, με τα τρία βιβλία που ακολουθούν, Η πτώση του ιπτά-
μενου (1989), Βάρβαρες ωδές (1992) και Η πτώση του ιπτάμε-
νου, β΄ (1997), παρατηρείται η διελκυστίνδα της ποίησης του 
Βαγενά ανάμεσα στον σκεπτικισμό και τον ιδανισμό ή και η 
προϊούσα μετάβαση προς έναν αυξανόμενο σκεπτικισμό. Την 
πιο διαβρωτική όψη αυτού του σκεπτικισμού συναντούμε, στη 
συνέχεια, στο βιβλίο Σκοτεινές μπαλλάντες (2001). Στα ποιήμα-
τα αυτού του βιβλίου το κυρίαρχο αίσθημα είναι η θλίψη που 
τροφοδοτεί την κρυστάλλωση ενός καθαρά αρνητικού ψυχι-
σμού. Ο ψυχισμός αυτός άλλοτε υποκρύπτει έναν έντονα δρα-
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ματικό, και βαθιά αυθεντικό, βιωματικό πυρήνα, κι άλλοτε δι-
οχετεύεται στην αυτοσαρκαστική ειρωνεία, ειρωνεία που επι-
τυγχάνεται χάρη στη διαλογική σχέση του Βαγενά τόσο με την 
ποιητική παράδοση, ελληνική και ξένη, όσο και με ένα πλού-
σιο συμβολικό οπλοστάσιο. Στα Γόνατα της Ρωξάνης και στην 
Περιπλάνηση ενός μη ταξιδιώτη, το ποιητικό υποκείμενο (κα-
τόρθωνε και) μετέβαινε από έναν άμεσα βιωμένο φθαρτό κόσμο 
στο σύμπαν «του ουσιώδους και του διηνεκούς». Στις Σκοτει-
νές μπαλλάντες η πορεία διαγράφει αντίστροφη τροχιά: από το 
σύμπαν «του ουσιώδους και του διηνεκούς» το ποιητικό υπο-
κείμενο εκπίπτει στον κόσμο της γήινης φθοράς. Στις Σκοτεινές 
μπαλλάντες, επίσης, ο βιωματικός πυρήνας πολλών ποιημάτων 
έχει καθαρά δραματική υφή: η αίσθηση της σωματικής φθο-
ράς, η απειλή της αρρώστιας, η αποτυχία μιας ερωτικής σχέσης, 
η έντονη σκέψη του θανάτου. Τέλος, τα δύο πιο πρόσφατα βι-
βλία του Βαγενά, Στέφανος (2004) και Στη νήσο των Μακάρων 
(2010), διαπλέκονται με τη γραμμή του διαβρωτικού σκεπτικι-
σμού, εστιάζοντας θεματικά στη σχέση του Βαγενά με τη λογο-
τεχνική συντεχνία, στον Στέφανο τη σύγχρονη, με τρόπο ειρω-
νικό και υπαινικτικό, και στη Νήσο των Μακάρων κυρίως την 
παλαιότερη, με τρόπο κατά βάση εξυμνητικό και αναφορικό.

Ίσως η παραπάνω, αρκετά σχηματική κατ’ ανάγκην, επι-
σκόπηση της εξέλιξης του ποιητή Βαγενά άφησε την εντύπω-
ση ενός έργου που περιορίζει την προσοχή του στην ιδιωτι-
κή περιοχή του ατόμου, χωρίς πλέον καμία σχέση με ό,τι αρχι-
κά προσδιόρισα ως ιστορία. Αλλά μια τέτοια εντύπωση δεν εί-
ναι ακριβής ή, καλύτερα, είναι εσφαλμένη. Η βίωση της ιστο-
ρίας, κυρίως με τη σημασία της δραματικής ή και τραυματικής 
επαφής με το κοινωνικό παρόν και ενίοτε μέσω της ανάκλη-
σης ενός αρνητικού παρελθόντος, δεν εκλείπει στην ώριμη ποί-
ηση του Βαγενά, αλλά αυτή η βίωση εσωτερικεύεται και συνε-
πώς λανθάνει· γίνεται, με άλλα λόγια, μέρος της δυσαρμονικής 
αίσθησης που αφήνει η εμπειρία του πραγματικού κόσμου. Με 
δεδομένη, εξάλλου, την απουσία μιας σταθερής ιδεολογικής πί-
στης από την ποίηση του Βαγενά, πίστης που θα μπορούσε να 
«φιλτράρει» τις αρνητικές όψεις της κοινωνικής πραγματικότη-
τας, η ιστορία, ως αρνητική αίσθηση του παρόντος, αποφεύγε-
ται, στον βαθμό του δυνατού. Αλλά και δεν εξαλείφεται, καθώς 
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η ιστορία, ως αρνητικό κοινωνικό παρόν, διαβρώνει την αίσθη-
ση της πραγματικότητας, καραδοκεί κάθε φορά που ο ποιητής 
τείνει να επιτύχει την δια της ποιήσεως αρμονική σχέση με τον 
κόσμο. Σας διαβάζω, χάριν παραδείγματος του τρόπου λειτουρ-
γίας της ιστορίας στην ώριμη ποίηση του Βαγενά, το ποίημά 
του «Εθνικός κήπος» από τη συλλογή Τα γόνατα της Ρωξάνης:

Σαν να ’ταν μια σκηνή φτιαγμένη από έναν
μεγάλο Ευρωπαίο σκηνοθέτη σε στιγμή έμπνευσης
 
κι όχι από το φως που έφευγε πάνω απ’ τα δέντρα
μετακινώντας αργά τους ίσκιους προς τη λεωφόρο.

Η όλη εικόνα είχε κάτι από την ατμόσφαιρα
ορισμένων πινάκων της Αναγεννήσεως.

Κι αν δεν ήταν εκείνος ο άνθρωπος στο παγκάκι
με το κεφάλι στα χέρια

κι η γυναίκα που ξερνούσε δυο βήματα παραπέρα
θα ήταν τέλεια: ένα καρτ-ποστάλ

που στέλνεις από μια χώρα όπου μόλις έχεις φτάσει
με λίγα λόγια για τον καιρό, τους ανθρώπους — γενικά τις πρώτες 

εντυπώσεις

από ένα ταξίδι που σχεδίαζες από χρόνια
και τα βρήκες όλα όπως τα φαντάστηκες.3

Το ποίημα αυτό ουσιαστικά συνεχίζει να επεξεργάζεται το 
βίωμα της δυσαρμονικής σχέσης με την προδομένη και έκπτωτη 
πατρίδα, που συναντούμε στις δύο πρώτες συλλογές του Βαγε-
νά, αλλά με κρυπτικότερο τρόπο. Επιπλέον εδώ ενεργοποιείται 
ο μηχανισμός της απώθησης προς τις αρνητικές όψεις της κοι-
νωνικής πραγματικότητας έτσι ώστε το περιβάλλον, εκείνο που 
εντοπίζεται στον αστικό χώρο, να μπορεί να αναχθεί, δια της 

3. Βαγενάς, Βιογραφία. Ποιήματα 1974-2014, ό.π., σ. 85.
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ποιήσεως, στο επιλεγμένο τοπίο της φαντασίας. Έτσι δεν είναι 
τυχαίο ότι επιλέγεται ο εντός της πόλεως «κήπος» ως χώρος με-
ταιχμιακός, ανάμεσα στη φύση και την ιστορία, ικανός να επι-
τρέψει τη λυτρωτική μετάβαση στο σύμπαν «του ουσιώδους και 
του διηνεκούς». Επίσης γίνεται η αναδρομή σε μια μακρινή πα-
ρελθούσα εποχή (στ. 5-6), την Αναγέννηση, που περιβάλλεται 
από την άλω της εξιδανίκευσης, ή και η επιλογή της αναφο-
ράς σε ένα ευρύτερο πολιτισμικό πλαίσιο (στ. 2, «μεγάλο[ς] Ευ-
ρωπαίο[ς] σκηνοθέτη[ς] σε στιγμή έμπνευσης»), σαφώς ανώτερο 
από τη μιζέρια του σύγχρονου άξενου «εθνικού» χώρου.

Θα διαβάσω, επίσης, και θα σχολιάσω ακροθιγώς το ποίημα 
«De Rerum Natura (con rime obbligate)» επίσης από τη συλ-
λογή Τα γόνατα της Ρωξάνης:

Αφού η Ιστορία γράφεται με αίμα
κι απαιτεί ποικίλες εκατόμβες
κι η αλήθεια είναι ένα θέμα
που το θίγουν μόνο οι βόμβες

ας αρκεστούμε σε ό,τι απομένει.
Το μικρότερο ψέμα είναι το καλύτερο.
Κι αν ο κόμπος φτάσει κάποτε στο χτένι
είναι προτιμότερο

να σπάσουμε το χτένι. (Αργότερα το ξανακολλάμε.
Πάντα βρίσκει κανείς μια κολλητική
ουσία σε κάποια ξεχασμένη

κρύπτη της ψυχής του). Η καλύτερη πολιτική
είναι αυτή που υπαγορεύει η ειμαρμένη.
Με λίγη αισιοδοξία εδώ κι εκεί.4

Ουσιαστικά στο ποίημα αυτό θεματοποιείται η συνειδητή 
αποφυγή της ιστορίας ως θέματος στην ποίηση του Βαγενά· συ-
νεπώς, θεωρημένο από αυτή την άποψη, το ποίημα αυτό είναι 
ένα ποίημα ποιητικής. Αφού η ιστορία εξισώνεται με το αίμα, 

4. Βαγενάς, ό.π. σ. 91.
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τις βόμβες και τις εκατόμβες των νεκρών — ό,τι μας κληρο-
δότησε το παρελθόν ως ιστορικό άχθος και ιστορική γνώση, η 
μόνη επιλογή να μιλήσουμε για τη «φύση των πραγμάτων», 
όπως δηλώνει ο εμβληματικά ποιητικός τίτλος, είναι να ασκη-
θούμε στις «υποχρεωτικές ρίμες» (εντός παρενθέσεως υπότιτ-
λος) της ποίησης. Με άλλα λόγια, να κατασκευάσουμε, εν φα-
ντασία και λόγω (για να θυμηθούμε τον Καβάφη), έναν ασφα-
λή κόσμο, βασισμένο στις επιθυμίες της ψυχής, τις βουλές της 
ειμαρμένης και τη διάθεση μιας επιβεβλημένης από τα πράγμα-
τα αισιοδοξίας. Ο χωρισμός των στίχων του ποιήματος σε δύο 
τετράστιχες και δύο τρίστιχες στροφές και οι ομοιοκαταληξίες 
του, που ανακαλούν τη μορφή του σονέτου, προϊδεάζουν για 
την εμμετροποίηση του ελεύθερου στίχου, όπως αυτή αναπτύ-
χθηκε αργότερα πολύ πιο συστηματικά στην ποίηση του Βαγε-
νά. Αυτή η σύγχρονη ανάκληση της μορφής του σονέτου φαί-
νεται να συνδέεται με το ποιητολογικό περιεχόμενο του ποιή-
ματος: η αντίσταση ή και η αντίπραξη του ποιητή στην ιστο-
ρία είναι οι «υποχρεωτικές ομοιοκαταληξίες» του. Οι σποραδι-
κές εμφανίσεις της Ιστορίας και σε άλλα ποιήματα του Βαγενά 
επιβεβαιώνουν, πιστεύω, την τάση της ώριμης ποίησής του να 
κρατήσει, στον βαθμό του δυνατού, απόσταση ασφαλείας από 
το σύγχρονο πολιτικοκοινωνικό παρόν.5

Περνώ, στη συνέχεια, στην ώριμη ποίηση του Πρατικάκη, 
αφετηριακό σημείο της οποίας είναι το τρίτο βιβλίο του, Λιβιδώ 
(1978). Από εκείνο, λοιπόν, το βιβλίο μέχρι το πιο πρόσφατο, 
τον Λιθοξόο, που εκδόθηκε πριν από μερικούς μήνες, στη διάρ-
κεια του 2015, η ποίηση του Πρατικάκη, παρά τις επιφανεια-
κές αλλαγές της στα θέματα, τις μορφές και τους εκφραστικούς 
τρόπους, κατά βάθος πιστεύω ότι συνέχεται και τροφοδοτεί-
ται στο σύνολό της από τον ενοποιητικό άξονα του στοχαστι-
κού λυρισμού, όπως προσπάθησα να δείξω στη μονογραφία μου 

5. Βλ., π.χ., τα ποιήματα «Ωδή» (Τα γόνατα της Ρωξάνης), ό.π., σ. 76· 
«Όνειρο» (Περιπλάνηση ενός μη ταξιδιώτη), ό.π., σ. 139-140· «Μπαλ-
λάντα μιας άλλης εποχής» (Η πτώση του ιπτάμενου), ό.π., σ. 204-205· 
«Allegro» (Σκοτεινές μπαλλάντες και άλλα ποιήματα), ό.π., σ. 267· 
«Ποιητική» (Σκοτεινές μπαλλάντες και άλλα ποιήματα), ό.π., σ. 276· 
«Πόλεμος και ειρήνη» (Σκοτεινές μπαλλάντες και άλλα ποιήματα), 
ό.π., σ. 323.
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Η αντοχή του λυρισμού (2011).6 Επίσης, στην πορεία της μέσα 
στον χρόνο ως στοιχείο συνοχής της λειτούργησε η ροπή προς 
μια μεγαλειώδη και ουτοπική θεώρηση του κόσμου, ανάλογη 
της λειτουργίας του Πρατικάκη ως ποιητή-οδηγού. Αυτή η κο-
σμοθεωρία, που συναρτάται ασφαλώς με τον άξονα της φύσης, 
διεκδικεί το δικαίωμα να γράφεται σε μια ποίηση-ύμνο στην αέ-
ναη παρουσία του ανθρώπου, στη γήινη αίγλη του, στην αμε-
τάθετη λειτουργία του ως στοιχείου της φύσης στις κορυφαίες 
στιγμές της ζωής του, όταν αναμετριέται με τον έρωτα, τον θά-
νατο, την αρρώστια, την τρέλα. Ένα διακριτικό γνώρισμα, επί-
σης, του Πρατικάκη, σε σύγκριση με τους άλλους σύγχρονους 
Έλληνες ποιητές, είναι ότι τα περισσότερα βιβλία του, τα 11 
από τα 17, είναι συνθετικά έργα μεγάλης πνοής, που δείχνουν 
το εύρος των συλλήψεών του, τη γερή αρματωσιά και τη συν-
θετική ικανότητα ενός διαρκώς ανανεωμένου και εμπνευσμέ-
νου τεχνίτη.7

Ο στοχαστικός λυρισμός, για τον οποίο έκανα λόγο, δομεί-
ται στην ποίηση του Πρατικάκη επάνω σε δύο εμφανώς διακρι-
τούς, αντιθετικούς αλλά και αλληλοσυμπληρωματικούς άξονες, 

6. Βλ. Ευριπίδης Γαραντούδης, Η αντοχή του λυρισμού. Αναφορά στην ποίη-
ση του Μανόλη Πρατικάκη, Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg 2011. Για την μετά 
το 2011 ποίηση του Πρατικάκη, βλ. επίσης τη βιβλιοκρισία μου, «Πιστός του 
οράματος μιας αναγεννητικής νέκυιας. Μανόλης Πρατικάκης, Κιβωτός, Αθήνα, 
Τυπωθήτω-Λάλον ύδωρ 2012», Ο αναγνώστης [ηλεκτρονικό περιοδικό], 19 Μαρ-
τίου 2013, ηλεκτρονική δημοσίευση: http://www.oanagnostis.gr
7. Με πρωτοβουλία του Πρατικάκη εκδόθηκαν δύο συγκεντρωτικές εκδόσεις 
ποιημάτων του· η πρώτη το 1991 σε ένα τόμο που περιέλαβε τα ποιήματα της 
περιόδου 1970-1984 (Ποιήματα 1970-1984, Aθήνα, Pόπτρον 1991)· η δεύτε-
ρη το 2003-2004 σε δύο τόμους, που ο πρώτος περιέλαβε ξανά τα ποιήματα 
της περιόδου 1970-1984 και ο δεύτερος τα ποιήματα των ετών 1984-2000 
(Ποιήματα 1970-1984, Aθήνα, Μεταίχμιο 2004 και Ποιήματα 1984-2000, 
Αθήνα, Μεταίχμιο 2003). Αλλά αυτοί οι τρεις τόμοι ουσιαστικά δεν αποτελούν 
συγκεντρωτικές εκδόσεις, αλλά ευρεία επιλογή ή αυτοανθολόγηση ποιημάτων. 
Επίσης ο ίδιος ο Πρατικάκης πρόσφατα προέβη σε μια ακόμα πιο δραστική ως 
προς την έκτασή της περικοπή-ανθολόγηση του ποιητικού έργου του στο βιβλίο 
Μανώλης Πρατικάκης, Εκλογή από το έργο του, Αθήνα, Εκδόσεις Καλέντης 
2014. Στην εισαγωγή μου στο βιβλίο αυτό, «Μία αυτοανθολόγηση-αναδημιουρ-
γία», ό.π., σ. 11-15, σχολιάζω την τάση του Πρατικάκη να επεξεργάζεται και 
να ανθολογεί τα παλαιότερα ποιήματά του. Γνωρίζω, επίσης, ότι η μελλοντική 
πρόθεσή του είναι επίσης να ανθολογήσει το έργο του σε δύο τόμους, με δια-
κριτικό στοιχείο τους τον άξονα της ιστορίας στον ένα τόμο και τον άξονα της 
φύσης στον άλλο.
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τον άξονα της φύσης και τον άξονα της ιστορίας. Το ενδιαφέ-
ρον για τη συλλογικότητα, τον κοινωνικό χώρο και το άτομο ως 
υποκείμενο της ιστορίας, από τη μια μεριά, και η εστίαση στην 
ατομικότητα, η προσήλωση της προσοχής στην ενταγμένη στη 
φύση αυθεντική ανθρώπινη ύπαρξη, από την άλλη μεριά, εί-
ναι δύο τάσεις της ποίησης του Πρατικάκη που μέσα στον χρό-
νο αναπτύχθηκαν και στερεώθηκαν ως οι δύο πόλοι μιας εξι-
σορροπητικής αντίθεσης. Από τη μια, λοιπόν, στην ποίησή του 
υπάρχει ο γειωμένος στην πραγματικότητα και στην ιστορία κό-
σμος. Είναι ο κόσμος των τραυμάτων του σώματος και της ψυ-
χής, της προϊούσας απώλειας της συνείδησης και εντέλει της 
αλλοτρίωσης ολόκληρης της ύπαρξης. Όταν η ποίηση του Πρα-
τικάκη περιστρέφεται γύρω από τον άξονα της ιστορίας, όπως 
στα βιβλία του Νύχτα εφημερίας (1978) και Ο μεγάλος ξενώνας 
(2006), ουσιαστικά θρηνεί την απώλεια του αυθεντικού εαυτού 
και την ανεπίγνωστη εξορία του ατόμου στον κόσμο του σύγ-
χρονου δυτικού πολιτισμού. Στην ίδια θεματική περιοχή, εκεί-
νην της ιστορίας, με τα θέματα των ποιημάτων συντονίζεται 
και η εμφανώς ειρωνική χρήση της γλώσσας, όπως παρατηρεί-
ται ιδίως στον Μεγάλο ξενώνα. Ακόμα, στην ίδια θεματική πε-
ριοχή υπάρχουν ποιήματα όπου ο Πρατικάκης επανέρχεται και 
ανατέμνει από τη σημερινή σκοπιά την ιστορική μνήμη του τό-
που μας, μνήμη που συνδέεται με οδυνηρά βιώματα τόσο δικά 
του όσο και της οικογένειάς του, δηλαδή γεγονότα του Εμφυλί-
ου και της μετεμφυλιακής εποχής.

Ως χαρακτηριστικό δείγμα γραφής του Μεγάλου ξενώνα, 
αλλά και του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ο άξονας της 
ιστορίας, θα διαβάσω και θα σχολιάσω το ένατο μέρος της ενό-
τητας «Πορεία στην έρημο – Ο ξενώνας», και για τον επιπρό-
σθετο λόγο ότι πρόκειται για ποίημα ποιητικής:

Βάδιζα στην Ερμού και στην Αιόλου. Άνεμοι σήκωναν ψηλά
τα πλήθη. Σα χαρτοσακούλες πήγαιναν τα σώματά τους στον αέρα.
Σαν εφημεριδόχαρτα. Σε ασώματο ύψος περιπατητικό. Σε αόρατες σκά-

λες
αναμνήσεων. Σαν τίποτε να μην υπήρχε. Ως ν’ άκουγες μόνο μετα-
γλωττισμένες ασπρόμαυρες ειδήσεις, σε χρωματιστήν ομοφωνία ― 
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τι λείες ολομέλειες σαν Αλαλίες.
Μια λευκή οχλοβοή-μηχανουργείο. Κάπου κάπου μόνο ένας μικρός
κοινόχρηστος βήχας. Λες μια φυλή φακέλων ολοένα σέρνεται
στο πάτωμα. Κι αυτοί οι αιώνιοι κρότοι να είναι το διακριτικό γνώ-

ρισμα
της φωνής των υπαλλήλων.       

  
Με ίδια όνειρα σχέδια ψυγεία. Από το ίδιο φρέσκο γάλα αγεληδόν
στο ίδιο κατάμαυρο γρασίδι. Μπεεε σαν από απρόσωποι
σε απρόσωπες κυρίες με τις μπεζ σκέψεις και τη ζέρσεϊ άβυσσο.
Σαν ομογενοποιημένα μπεεε και μπεεε γενέθλια-μπουκάλια
της ΦΑΓΕ στο ψυγείο που λήγουν τη Δευτέρα.

Βάδιζα στην Ερμού και στην Αιόλου. Πήγαινα μέσα
σε φαντάσματα. Άκουγα μακρινές Σειρήνες πυροσβεστικών
κι ασθενοφόρων. Δεμένος με σκοινιά στο απρόσωπο πλήθος
των καταρτιών για το τίποτα.
Για μια κούφια ωδή. Εγώ ο αιώνιος
όμηρός τους. Επιτέλους νίπτομαι
νήπιος. (Δεν ανακαλώ κανένα μοιρολόι.)8

Με ένα αμάλγαμα ύφους που βασίζεται σε ανόμοια εκφρα-
στικά υλικά (από τη μια ευγλωττία που σε αρκετά σημεία υπο-
νομεύεται ή και αποσαθρώνεται και, από την άλλη, λυρισμός 
που γειώνεται στην πραγματικότητα) η ποιητική περσόνα του 
Πρατικάκη, ο σύγχρονος περιπλανώμενος Οδυσσέας ή και ο ποι-
ητής Όμηρος (που όμως έχει γίνει ένας όμηρος του σημερινού 
παγκόσμιου αστικού ξενώνα) περιδιαβάζει το κέντρο της Αθή-
νας, τις οδούς με τα μυθικά ονόματα Ερμού και Αιόλου, βρί-
σκεται ανάμεσα στο ανώνυμο πλήθος των αστών, γραφειοκρα-
τών και υπαλλήλων, τους βλέπει να αναλίσκονται στους ουρα-
νούς και να γίνονται φαντάσματα-νήπιοι αμνοί, αφού πρώτα 
κατανάλωσαν τα προϊόντα του μηχανοποιημένου μολυσματι-
κού πολιτισμού τους. Στη δεύτερη στροφική ενότητα, όμως, ο 
ποιητής, αν και συνυπάρχει με το ανώνυμο πλήθος, ουσιαστι-
κά δεν ανήκει σ’ αυτό, ξεχωρίζει, επειδή είναι αυτός που ακού-

8. Μανόλης Πρατικάκης, Ο μεγάλος ξενώνας, Αθήνα, Μεταίχμιο 2006, σ. 28.
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ει τις Σειρήνες της επερχόμενης καταστροφής, διαπιστώνει την 
ερήμωση του κόσμου, αλλά και εκπέμπει, με ολόκληρο τον Με-
γάλο ξενώνα, «μια κούφια ωδή».

Σύμφωνα με τον Πρατικάκη, ο σύγχρονος δυτικός άνθρω-
πος, εγκλωβισμένος μέσα στην παγίδα της ιστορίας, βιώνει την 
ψευδαίσθηση της υλικής προόδου του, την ίδια στιγμή που η 
πορεία του τον οδηγεί αμετάκλητα στην καταστροφή. Νομίζω 
ότι ο καλύτερος τρόπος για να σας περιγράψω με ποιον τρόπο ο 
Πρατικάκης βιώνει και αποδίδει ποιητικά τη σχέση του με την 
ιστορία, δηλαδή την ιστορία του ανθρώπου στον σύγχρονο δυ-
τικό πολιτισμό, είναι να σας διαβάσω μία από τις «Θέσεις για 
τη φιλοσοφία της Ιστορίας» (1940), την υπ’ αριθμόν ΙΧ, ένα 
από τα γραπτά του Γερμανού μαρξιστή ιστορικού, κοινωνιολό-
γου της τέχνης, στοχαστή, δοκιμιογράφου, κριτικού της λογοτε-
χνίας, μεταφραστή και φιλόσοφου Βάλτερ Μπένγιαμιν (1892-
1940). Πρόκειται για θέση που ο Πρατικάκης αξιοποίησε σε ποι-
ήματά του. Γράφει λοιπόν ο Μπένγιαμιν:

Για πέταγμα η φτερούγα μου αvoιχτή
θα γύριζα ευχαρίστως πίσω
γιατί ατέλειωτη αν είχα τη ζωή
γραφτό μου θα ’ταν ν’ ατυχήσω.

Gerhard Scholem, Χαιρετισμός του Angelus

Υπάρχει ένας πίνακας του Klee με το όνομα Angelus Novus. Απει-
κονίζεται εκεί ένας άγγελος, που φαίνεται έτοιμος να απομακρυν-
θεί από κάτι, όπου μένει προσηλωμένο το βλέμμα του. Διάπλατα 
τα μάτια του, ανοιχτό το στόμα και τεντωμένες οι φτερούγες του. 
Έτσι πρέπει να είναι και ο άγγελος της ιστορίας. Στραμμένο το πρό-
σωπό του προς το παρελθόν. Όπου εμφανίζεται σ’ εμάς μια αλυσί-
δα γεγονότων, διακρίνει αυτός μια και μοναδική καταστροφή, που 
συσσωρεύει αδιάκοπα ερείπια επί ερειπίων και τα εκσφενδονίζει 
μπροστά στα πόδια του. Θέλει αυτός να σταθεί, να ξυπνήσει τους 
νεκρούς και να στήσει τα χαλάσματα. Μια θύελλα σηκώνεται όμως 
από τη μεριά του Παράδεισου κι αδράχνει τις φτερούγες του και εί-
ναι τόσο δυνατή, που δεν μπορεί πια ο άγγελος να τις κλείσει. Τον 
ωθεί αυτή η θύελλα ασταμάτητα προς το μέλλον, στο οποίο στρέ-
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φει την πλάτη, ενώ ο σωρός από τα ερείπια φθάνει μπροστά του ώς 
τον ουρανό. Ό,τι αποκαλούμε εμείς πρόοδο, είναι αυτή η θύελλα.9

Η περιστρεφόμενη γύρω από τον άξονα της ιστορίας ποίη-
ση του Πρατικάκη είναι η άλλοτε ειρωνική, άλλοτε δραματική, 
κι άλλοτε ελεγειακή περιγραφή αυτής της θύελλας, ενός ιλίγ-
γου που συνεπαίρνει τον αλαζονικό σύγχρονο δυτικό άνθρωπο, 
ωθώντας τον προς έναν σωρό ερειπίων. 

Με ποιο τρόπο η ποίηση του Πρατικάκη οδηγείται από την 
αποσύνθεση των πλαστών σχέσεων και των ψευδεπίγραφων 
προσωπείων της ιστορίας και του σύγχρονου κόσμου στη μεγα-
λειώδη και ουτοπική θεώρηση του κόσμου; Μέσω, απαντώ, του 
άξονα της φύσης. Αρχής γενομένης από το τρίτο βιβλίο του, 
το σύνθεμα Λιβιδώ, μέχρι τον Λιθοξόο η ποίηση του Πρατικάκη 
κατακλύζεται από την παρουσία και τη λειτουργία της φύσης, 
στις άπειρες μεταμορφώσεις της. Οι πλήθος φυσικές εικόνες και 
τα πάμπολλα φυσικά στοιχεία ανακαλούν πρόδηλα τη γενέτει-
ρά του Κρήτη και ιδίως τον γενέθλιο τόπο του, το χωριό Μύρ-
τος, κοντά στην Ιεράπετρα, και βεβαίως συνδέονται με τη μνη-
μονική ανάκληση αυτού του τόπου, της Κρήτης και του Μύρ-
του, από τα παιδικά και τα εφηβικά χρόνια, ως ενός χαμένου 
στην πραγματικότητα και επανακατακτημένου μέσω της ποίη-
σης παράδεισου. Μέσω λοιπόν της μνημονικής ανάκλησης του 
γενέθλιου τόπου και της αναβίωσης της ζωής σε αυτόν συγκρο-
τείται, και στον Πρατικάκη, όπως και σε άλλους ποιητές της με-
ταπολεμικής και της μεταπολιτευτικής εποχής, ένα ισχυρό βί-
ωμα ιθαγένειας ή εντοπιότητας. Κάνοντας λόγο για βίωμα ιθα-
γένειας δεν αναφέρομαι σε ένα στοιχείο βιογραφικού προσδιορι-
σμού, αλλά σε ένα ειδοποιό παράγοντα της ποιητικής του Πρα-
τικάκη. Είναι, ωστόσο, λάθος να εκλάβει κανείς τις πλήθος ευ-
δαιμονικές αναφορές στην κρητική φύση ως εκδήλωση φυσιο-
λατρίας του Πρατικάκη. Ο εν λόγω ποιητής προφανώς αγαπά 
τη φύση, αλλά η αγάπη αυτή είναι η επιφανειακή όψη της σχέ-
σης του μαζί της. 

Η σχέση του Πρατικάκη με τη φύση αποτελεί έκφραση της 

9. Βάλτερ Μπένγιαμιν, Θέσεις για τη Φιλοσοφία της Ιστορίας, Ο σουρρεαλισμός, 
Για την εικόνα του Προυστ, Μετάφραση Μηνάς Παράσχης, Αθήνα, Εκδόσεις 
Ουποτία 1983, σ. 12.
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φιλοσοφικής σκευής της ποίησής του, σκευής που θα χαρακτή-
ριζα αντιδυτική, καθώς βασίζεται στην ανατολική φιλοσοφία σε 
συνδυασμό με εκείνη των Ελλήνων προσωκρατικών φιλοσόφων. 
Η μετάβαση από τον άξονα της ιστορίας, τη σύγχρονη φυλακή 
μας, στον άξονα της φύσης, στο όραμα της βαθύτερης ελευθερί-
ας μας, επιφέρει, στην ποίηση του Πρατικάκη, τη μετάβαση από 
την περιοχή του οχυρωμένου, περίκλειστου εγώ σε έναν ποιητικό 
χώρο όπου το εγώ τείνει να απαλειφθεί πλήρως, μέχρι να φτά-
σει στην ένωσή του με τον φυσικό κόσμο και στη λυτρωτική συ-
νειδητοποίηση της αφθαρσίας της βαθύτερης φύσης των όντων.

Μέσω του άξονα της ιστορίας, ο Πρατικάκης εστιάζει στην κα-
κοδαιμονία του δυτικού πολιτισμού, στην υπερτροφία του αν-
θρώπινου Εγώ, καταδεικνύοντας την εγωπάθεια και τον συνα-
κόλουθο αθέμιτο ανταγωνισμό ως την κύρια διανοητική ασθέ-
νεια του σύγχρονου κόσμου. Μέσω του άξονα της φύσης, από 
την άλλη μεριά, καταφεύγει στην ανατολική σκέψη (τον βουδι-
σμό, τον βραχμανισμό, το ΤΑΟ, το ΖΕΝ, τις Ουπανισάδες, τις Βέ-
δες κλπ) όπου οι μαθητευόμενοι Γιόγκι, σαν να μετέχουν σε μια 
άλλη, βαθύτερη ψυχανάλυση, αναζητούν την οντολογική αυτο-
γνωσία, καθώς πορεύονται από το Εγώ στο Εμείς, από το Εμείς 
στο Ταυτό του Γιουνγκ, και από εκεί στην πλήρη χαλιναγώγη-
ση του Εγώ, ώς την εξάλειψή του, δηλαδή την άρνηση του δυ-
ϊσμού και την απάλειψη του Εαυτού, εκεί που το ατομικό ενώ-
νεται με το κοσμικό Είναι, ενώνεται με το Βράχμαν (την παγκό-
σμια ψυχή). Έτσι, εντέλει, αλλότριο και οικείο γίνονται ένα, ο 
εχθρός και ο φίλος ενώνονται μέσα στην ανθρώπινη συνθήκη. 
Αυτή η κοσμοαντίληψη είναι η κύρια μέριμνα, το κύριο διακύ-
βευμα και ο οραματικός στόχος στη στοχαστική ποίηση του Πρα-
τικάκη. Παρά τη μακρά πορεία που διανύθηκε και τα διάφορα 
στάδια εξέλιξης που σημειώθηκαν σε αυτήν, παραμένει σταθε-
ρή κι εντέλει λειτουργεί εξισορροπητικά η ταλάντωση του Πρα-
τικάκη ανάμεσα στους δύο πολυώνυμους πόλους της ποίησής 
του: Φύση-ιστορία (δυτικός πολιτισμός), παιδική ηλικία-ενήλι-
κη ζωή, ευφορία-θλίψη, ανάταση-(έκ)πτωση, ακεραιότητα-κατα-
κερματισμός κ.ά.

Ανεξάρτητα, όμως, από τις φιλοσοφικές ρίζες και εκβλαστή-
σεις της, η ποίηση του Πρατικάκη, υμνώντας κυρίως τη φύση 
και τον άνθρωπο μέσα σε αυτήν, ρέει φυσικά σαν ένας ποτα-
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μός που τρέφει την εύφορη γη της ελληνικής γλώσσας, αξιο-
ποιώντας μάλιστα ιδιαίτερα τον γλωσσικό πλούτο της γενέτει-
ράς του Κρήτης, και της ποιητικής παράδοσης, χάρη στον διά-
λογο, άλλοτε κρυπτικό κι άλλοτε άμεσο, με πλήθος κείμενα της 
ελληνικής και της ξένης ποιητικής παρακαταθήκης. Στην κοί-
τη αυτού του ποταμού συρρέουν και στις εκβολές του συνενώ-
νονται σε οργανικό σύνολο η λυρικότητα, η αφηγηματικότητα, 
ο ιδεαλισμός, ο ρεαλισμός και η σάτιρα. Αν, επίσης, παραβάλα-
με την ποίηση του Πρατικάκη με μία φυσική εικόνα, ένα μεγά-
λο δέντρο που υψώνεται προς τον ουρανό, θα λέγαμε ότι οι ρί-
ζες αυτού του δέντρου απλώνονται στο στέρεο φιλοσοφικό έδα-
φος των Προσωκρατικών και της Ανατολικής φιλοσοφίας στο 
σύνολό της. Έτσι χάρη στον οραματικό χαρακτήρα του, βασι-
σμένο επάνω στον άξονα της φύσης, το ποιητικό έργο του Πρα-
τικάκη, ως ποιητή μύστη, επιδιώκει και επιτυγχάνει ό,τι σπανί-
ως συμβαίνει στη σύγχρονη ποίηση, την προοδευτική αναγωγή 
του τοπικού, του ταπεινού, του γήινου και του θνητού σε πα-
γκόσμιο, πολύτιμο, ουράνιο και αιώνιο.

Στον Λιθοξόο υπάρχει ένα ποίημα, το «Γραμματοσειρές μυρ-
μηγκιών», όπου οι σειρές των μυρμηγκιών, ως εμβληματικό 
στοιχείο της προαιώνιας και ακατάλυτης στη μεγάλη διάρκεια 
του χρόνου φύσης, και οι σειρές των γραμμάτων, που συναρ-
θρώνουν στην επιφάνεια της τυπωμένης σελίδας την ποιητική 
δημιουργία των ανθρώπων, ενώνονται μέσα στο φυσικό τοπίο. 
Σειρές μυρμηγκιών και γραμματοσειρές ποιημάτων, φύση και 
ποίηση, φύση και άνθρωπος εντέλει, αλληλενεργούν εξυμνώ-
ντας, από την εποχή της ομηρικής Οδύσσειας μέχρι σήμερα, την 
ακατάλυτη παρουσία της ζωής:

Κήποι των κέδρων, κίονες ναών, αετώματα με ομηρικά
χωρία πολύ πριν και πολύ μετά τη θρυλική Οδύσσεια.

Ξάρτια σε διαρκή στιχομυθία με τα κύματα και τα πουλιά.
Όχι δάσος, αλλά αυτή η απέραντη βιβλιοθήκη της εσώτατης
γνώσης, με τυφλό βιβλιοδέτη, με τρελό αρχειοφύλακα
τον άνεμο. Μεγάλες διμοιρίες μυρμηγκιών εναλλάσσονται
με γραμματοσειρές, για να είναι νωπά τα νοήματα
και ακόρεστης πείνας λαμπεροί καρποί.
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Όχι κλαδιά, αλλά σελίδες που ξεφυλλίζει ο τυφώνας
μπρος τα μάτια μας, σε χρόνο πάντα ενεστώτα, που ενώνει παρελθόν 
και μέλλον· και σμίγει όλος μαζί ο χρόνος στην κάθε μας στιγμή. Εδώ 
στο φωτεινό τυπογραφείο για των εννοιών τη φωτοσύνθεση. Αστερο-
ειδείς λυχνίες μας φέγγουν στ’ αναλόγια.
Γονατιστός στην πλώρη δέομαι και δέομαι στου γαλάζιου νερού το αρ-
χαιότερο αφήγημα, που σπερματικά γλιστρά ―αρχή τοις όλοις―, εκ δε 
εκατέρωθεν εγεννήθη ζώον.

Ακούς κραυγές της πέτρας, οιμωγές και ρήματα του ξύλου με αιθέρια 
ψιθυρίσματα από τις πλαγιασμένες γλώσσες της φωτιάς· εκεί στο σι-
ωπηλό αρχείο του χρόνου που βυθισμένο ανυψώνεται στο απέραντο 
μνημείο της φυλής.10

Άφησα για το τέλος αυτής της σύντομης παρουσίασης ένα 
ερώτημα που θεώρησα σκόπιμο να τεθεί στα πλαίσια μιας δη-
μόσιας εκδήλωσης. Ποιά είναι η σχέση ανάμεσα στο ποιητικό 
έργο, εκείνο των τελευταίων ετών, του Βαγενά και του Πρατι-
κάκη, και τη λεγόμενη κρίση, νοούμενη ως το σύνολο των διά-
φορων και αλληλοεξαρτώμενων όψεών της (οικονομική στενό-
τητα ή και εξαθλίωση στρωμάτων του πληθυσμού, ριζική ανα-
μόρφωση του πολιτικού σκηνικού, κοινωνική αναταραχή και 
ανασφάλεια, αλλαγή ή ανατροπή αξιών, θεσμική κατάρρευση 
κ.α.); Η γνώμη μου είναι ότι αυτή η σχέση σαφώς υπάρχει και 
δείχνει τόσο την ποιητική ευαισθησία όσο και τη διανοητική 
εγρήγορση αμφότερων των ποιητών. Με ορισμένες πλευρές του 
έργου τους, όπως π.χ. με ορισμένα πρόσφατα καυστικά ποιήμα-
τα του Βαγενά για την ηθική έκπτωση του δημόσιου χώρου είτε 
με επίσης πρόσφατα γραπτά δημόσιας παρέμβασης του Πρατι-
κάκη, η σχέση αυτή εκδηλώθηκε με άμεσο τρόπο. Το ενδιαφέ-
ρον, όμως, είναι ότι η ίδια σχέση λανθάνει και μέσω υποδηλω-
μένων ή και κρυπτικών εκδοχών της. Ως τέτοιες αυτές οι εκδο-
χές ποιητικής αντίδρασης στην κρίση μπορούν να εκτιμηθούν 
ως σοβαρές και πολύ αξιόλογες προσπάθειες ώστε το κοινωνικό 
κλίμα των ημερών της κρίσης και τα βαθιά σημάδια που αφή-

10. Μανόλης Πρατικάκης, Λιθοξόος. Εκεί που κατοικούν τα εξόριστα όνειρα, 
Αθήνα, Κέδρος 2015, σ. 29.
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νει στο σώμα και στην ψυχή των ανθρώπων να μετουσιωθούν 
σε πυκνή και αφαιρετική ποιητική γραφή. Αν αυτές οι εκδοχές 
ποιητικής αντίδρασης στην κρίση δεν φτάνουν στο σημείο να 
γίνονται αντιληπτές από πολλούς ανθρώπους και να ενεργοποι-
ούν τη συνείδησή τους, η γνώμη μου είναι ότι γι’ αυτό δεν ευ-
θύνονται οι ποιητές και ο ποιητικός λόγος.
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Η παρουσία και η λειτουργία της φύσης 
στο ποιητικό έργο του Νάσου Βαγενά1

της  Όλγας  Κομ ιζόγλου

Αντικείμενο αυτής της ομιλίας αποτελεί η παρουσία και η 
λειτουργία της φύσης στην ποίηση του Νάσου Βαγενά. 
Σκοπός να αναδειχθεί ο ρόλος της φύσης τόσο ως στοι-

χείο σκηνογραφικό όσο, και κυρίως, ως στοιχείο της ποιητικής 
που διαμορφώνει ο Βαγενάς στην σαραντάχρονη ποιητική πα-
ραγωγή του.

Το πρωτογενές υλικό της μελέτης μου αποτελεί το σύνολο 
της πρωτότυπης ποιητικής παραγωγής του Βαγενά, όπως εκδό-
θηκε στην συγκεντρωτική έκδοση των ποιημάτων του από τον 
Κέδρο, με τίτλο Βιογραφία. Ποιήματα 1974-2014.2 Από το υλι-
κό της έρευνάς μου έχουν εξαιρεθεί δύο ποιητικές συλλογές: Η 
πτώση του ιπτάμενου (1989) και Η πτώση του ιπτάμενου, β΄ 
(1997). Σ’ αυτές τις συλλογές περιέχονται, σε ένα ενιαίο σύνολο, 
μεταφρασμένα αλλά και κάποια πρωτότυπα ποιήματα του Βα-
γενά. Λαμβάνοντας υπόψη τη μεταφραστική θεωρία του ποιη-
τή, σύμφωνα με την οποία η μετάφραση θα πρέπει να θεωρεί-
ται πρωτότυπη δημιουργία,3 θα ήταν ίσως σκόπιμο να περιλη-
φθούν στη μελέτη μου και τα μεταφρασμένα ποιήματα. Αυτό 
θα μπορούσε να γίνει ενδεχομένως σε μια πιο διευρυμένη προ-
σέγγιση στο μέλλον. 

1. Εισήγηση στην ημερίδα “Νάσος Βαγενάς – Μανόλης Πρατικάκης: συνομιλώντας 
με δύο σύγχρονους ποιητές για την φύση και την ιστορία στο έργο τους”, που 
έγινε στο Κέντρο Συγγραφέων και Μεταφραστών Ρόδου στις 28 Μαΐου 2016.
2. Νάσος Βαγενάς, Βιογραφία. Ποιήματα 1974-2014, Κέδρος, Αθήνα 2015. 
3. Βλ. Νάσος Βαγενάς, Ποίηση και μετάφραση, Στιγμή, Αθήνα 1989, σ. 13-47. 
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Προς το παρόν το θέμα της φύσης θα εξετασθεί στις εννέα 
ποιητικές συλλογές πρωτότυπων ποιημάτων του Βαγενά και θα 
παρουσιαστεί χρονολογικά. Η διαφοροποίηση ως προς το ρόλο 
και τη λειτουργία που επιτελεί η φύση στην ποίηση του Βαγε-
νά από το 1974 μέχρι σήμερα επιτρέπει, για μεθοδολογικούς λό-
γους, τη μελέτη της σε τρεις διακριτές περιόδους. 

1. Δεκαετία του 1970: Η φύση-πεδίο αποτύπωσης της ιστο-
ρικοπολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας.

2. 1980-1990: Διευρυμένη λειτουργία της φύσης στο πλαί-
σιο μιας ποιητικής της ανατροπής.

3. 1990-2014: Διαμεσολαβημένη παρουσία της φύσης, κα-
θώς συνυφαίνεται με τη χρήση της διακειμενικότητας και την 
«επαναμάγευση» του ελεύθερου στίχου.

Κοινό όμως και σταθερό χαρακτηριστικό στο σύνολο των 
ποιημάτων που εξετάσθηκαν αποτελεί το γεγονός ότι η φύση 
δεν συνιστά πρότυπο αρμονίας και ομορφιάς και η εικονοποιΐα 
της δεν απορρέει από μια φυσιολατρική διάθεση, όπως συμβαί-
νει σε προγενέστερες ποιητικές παραδόσεις. Αντίθετα τα στοι-
χεία της φύσης διαμορφώνουν, ως επί το πλείστον, ένα αρνη-
τικό σκηνογραφικό πλαίσιο στο οποίο το ποιητικό υποκείμενο 
αναπτύσσει τον προβληματισμό και τις σκέψεις του γύρω από 
ποικίλα θέματα πολιτικής, κοινωνικής, ερωτικής και ποιητικής 
υφής κατά τρόπο που απέχει παρασάγγας από κάθε διάθεση λυ-
ρικής έκφρασης. 

 

�εκαετία του 1970: Η φύση – πεδίο αποτύπωσης της ιστο-
ρικοπολιτικής πραγματικότητας 

Ειδικότερα, στα ποιήματα που δημοσιεύονται στη δεκαετία 
του 1970 και περιλαμβάνονται στις συλλογές, Πεδίον Άρεως 
(1974) και Βιογραφία (1978), οι ποικίλες αναφορές σε στοιχεία 
της φύσης (δέντρα, φυτά, πουλιά, ζώα αλλά και σώματα όπως 
η σελήνη, ο ήλιος, ο ουρανός) αν και απαντούν σε ένα μεγάλο 
αριθμό ποιημάτων, είναι συνήθως σύντομες ως προς την έκτα-
ση και δεν αναπτύσσονται σε πολλούς στίχους. Η φύση αποτε-
λεί, κυρίως, το πεδίο στο οποίο αντανακλάται η ιστορικοπολι-
τική και κοινωνική πραγματικότητα της δικτατορίας των συ-
νταγματαρχών που έχει βιώσει ο ποιητής: 
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Και τα πουλιά δεν κελαηδούν. Πετούν ξυστά σαν σφαίρες. / Και 
τα κορμιά στο χώμα σαν ριγμένα ζάρια. // Δεν το ξερα πως η ζωή σκο-
τεινιάζει τον θάνατο. Κι ο ου- / ρανός ένας τάφος χορταριασμένος.4 

 
Η απομυθοποιημένη εικόνα της φύσης, που κυριαρχεί στα 

ποιήματα αυτής της περιόδου, κατασκευάζεται ποικιλοτρόπως:
α) άλλοτε μέσα από την επιλογή συγκεκριμένων αρνητικών 

στοιχείων: βάτοι, αγκάθια, κλαδιά που προκαλούν οδύνη και 
συνδέονται σαφώς με την απώλεια και τον επώδυνο θάνατο: 

Πάνω σ’ αυτόν τον φράχτη / ακούμπησες το σώμα σου. / Φοβόμουν 
μην πεθάνεις. / Οι βάτοι σε σκεπάζαν ολοένα. / Κλαδιά τρυπούσαν το 
ζεστό σου στήθος. / Τα χείλια σου σφιγμένα στην αστροφεγγιά. // Φο-
βόμουν μην πεθάνεις. / Κι έμεινα / όλη νύχτα πλάι σου. / Γονατιστός. 
/ Διώχνοντας με τα χέρια μου αδιάκοπα / εκείνο τον επίμονο άγγελο.5 

β) άλλοτε με αναφορές σε στοιχεία της φύσης που η διαχείρι-
σή τους στο ποιητικό σώμα, μέσα από τη χρήση προσδιορισμών 
και μεταφορικής έκφρασης, προσδίδει σε αυτά μια ανοίκεια, 
ανορθόδοξη διάσταση και πλήθος αρνητικές συνδηλώσεις: τα 
δέντρα είναι αναποδογυρισμένα, το χορτάρι φυτρώνει με κρότο, 
ο αέρας μοιάζει με εισβολή, ο ουρανός με τάφο κ.α.

Συχνά επίσης το ποιητικό υποκείμενο εκφράζει σε πρώτο 
πρόσωπο την αποξένωσή του από τη φύση και την αδυναμία 
του να κατανοήσει τη φύση, δηλαδή την πραγματικότητα που 
το περιβάλλει: 

Γιατί μακρύτερα; Αφού κανείς θα ξαναδεί τα ίδια τοπία. / Βαθύς 
ουρανός. Σκεπασμένος με γαλάζιο. Κάτω σέρνεται το / πράσινο. Τα δέ-
ντρα // ανθίζουν μ’ έναν τρόπο που δεν μπορώ να καταλάβω.6 

Χαρακτηριστικό της αμφίθυμης στάσης του ποιητή προς τη 
φύση αποτελεί το ποίημα με τίτλο «Εδέμ»: 

Ζεστός αέρας του φθινόπωρου έμπαινε / μέσα απ' τα φύλλα. / Ή 

4. «Πεδίον Άρεως (σχεδίασμα)», Βαγενάς, Βιογραφία. Ποιήματα 1974-2014, 
ό.π., σ. 31.
5. «Φοβόμουν μην πεθάνεις», ό.π., σ. 20.
6. «Βιογραφία ΧΙ», ό.π., σ. 55.
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μάλλον άνοιξη ήταν γιατί / ο ήλιος δεν είχε ακόμα δύσει. // Δεν απο-
φάσιζα. / Δεν αποφάσιζες. / Ένας άνεργος ξαπλωμένος στο γρασίδι γι-
νόταν / πότε άγγελος / πότε φίδι. // Από πάνω το μήλο είχε αρχίσει να 
σαπίζει.7 

Η αβεβαιότητα να περιγραφεί η Εδέμ, ένα εξ ορισμού θετι-
κό στοιχείο της φύσης, κορυφώνεται με τον καταληκτήριο στί-
χο που οδηγεί στην πλήρη υπονόμευση του περιγραφόμενου 
αντικειμένου. 

Ποιήματα 1980-1990: �ιευρυμένη λειτουργία της φύσης 
στο πλαίσιο μιας ποιητικής της ανατροπής

Στη δεκαετία του 1980 εκδίδονται τρεις συλλογές πρωτότυ-
πων ποιημάτων: Τα γόνατα της Ρωξάνης (1981), Ο λαβύρινθος 
της σιωπής (1982), και Η περιπλάνηση ενός μη ταξιδιώτη (1986) 
στις οποίες η λειτουργία της φύσης παρουσιάζεται διευρυμένη 
και πολυδιάστατη. 

Η φύση δεν αντανακλά την αρνητική εξωτερική πραγματι-
κότητα αλλά αποδίδει την εσωτερική, τη διανοητική υπόσταση 
ενός είρωνος ποιητικού υποκειμένου για τη ζωή, τον θάνατο, 
τον έρωτα, τη δημιουργία (πρωταρχική και καλλιτεχνική) και 
τη στάση του ανθρώπου απέναντί της. Ειδικότερα, η εικονοποι-
ΐα της φύσης συνυφαίνεται με έναν έντονα ειρωνικό λόγο ρο-
μαντικής προέλευσης, καθώς ο ποιητής ενώ φαίνεται να ανα-
παριστά την πραγματικότητα, στη συνέχεια την ανατρέπει ποι-
κιλοτρόπως. Έτσι μέσα από μια διαδικασία συνεχούς μετατόπι-
σης από την ειρωνική κατάφαση στην ειρωνική άρνηση ενισχύ-
εται, σε μεγάλο βαθμό, η ιδιαίτερη ποιητική της ανατροπής που 
διαμορφώνει ο Βαγενάς την περίοδο αυτή.8 

7. Ό.π., σ. 42. 
8. Για τον όρο «ειρωνεία» βλ. M. Abrams H. Λεξικό λογοτεχνικών όρων Θεωρία, 
ιστορία, κριτική λογοτεχνίας. Mετάφραση: Γιάννα Δεληβοριά, Σοφία Χατζηιωαν-
νίδου, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2005, σ. 104-110 και D.C. Muecke, Ειρωνεία, 
Μτφ: Κώστας Πύρζας, Ερμής, Αθήνα 1974, σ. 200-201. Επίσης η Κατερίνα 
Κωστίου στη μονογραφία της, Εισαγωγή στην ποίηση της ανατροπής. Σάτιρα, 
ειρωνεία, παρωδία, χιούμορ, Αθήνα 2005 (Β΄ έκδ. αναθεωρημένη), σ. 133-144, 
παρουσιάζει με συνοπτικό αλλά εμπεριστατωμένο τρόπο τη γέννηση και τις 
δομικές αρχές της ρομαντικής ειρωνείας. 
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 Η παρουσία της φύσης διαφέρει ποσοτικά από συλλογή σε 
συλλογή. Η πιο ισχνή παρουσία παρατηρείται στη συλλογή Ο 
Λαβύρινθος της Σιωπής, δοκίμιο για την ποίηση, ενώ πιο πλη-
θωρική εμφανίζεται Στα Γόνατα της Ρωξάνης και στη συλλογή 
Η περιπλάνηση ενός μη ταξιδιώτη, από όπου θα σας διαβάσω, 
ευθύς αμέσως, το ποίημα με τον προϊδεαστικό τίτλο, «Γένεσις»: 

 
Δεν χρησιμοποίησα όλο το σκοτάδι μου σωστά. / Ούτε το λευκό που 

είχα στοιβάξει στο στήθος. / Κομμάτια σύννεφα αιωρούνται στο διάστη-
μα. / Ο αέρας κατεβάζει συνεχώς παγωμένες αναμνήσεις ./ Ας δούμε λοι-
πόν τι μας επιφυλάσσει το υπόλοιπο της Δημιουργίας. / Είμαστε ακό-
μη κάπου στη μέση της τρίτης μέρας. Μόλις / έχει αρχίσει να λειτουρ-
γεί το φως. / Το χώμα δεν έχει καλά – καλά κρυώσει. / Και φυσικά ούτε 
λόγος  / για γαλάζιο. Βλέπω // τον αγαθό Θεό ανάμεσα σε δύο φτερωτά / 
λιοντάρια να σκαλίζει με το σκαρπέλο του σκοτεινά κοράλλια. / Εσύ δεν 
έχεις ακόμα γεννηθεί / ούτε βέβαια το τρυφερό σου σώμα / Ως εκ τούτου 
ο κήπος της Εδέμ / δεν έχει λόγο υπάρξεως. / Ούτε ωραία δέντρα. Ούτε 
ζεστά πουλιά. / Ούτε φρούτα γλυκά που φουσκώνουν και σκάνε. / Το 
φίδι μόνο κινείται άπραγο. Σιωπηλό/ μέσα σε μια παρωδία χρωμάτων.9 

 Το ποίημα αυτό διαλέγεται ασφαλώς με κείμενα της θρη-
σκευτικής παράδοσης αλλά και της νεότερης ποίησης, που αφο-
ρούν στη δημιουργία του κόσμου με τρόπο όμως σαφώς υπονο-
μευτικό και ειρωνικό τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως 
προς τη μορφή και την έκφραση. 

Πρέπει να ξαναβρούμε / το φως του φεγγαριού, / τα πικραμένα χεί-
λη μας / ν’ αγγίξουν / τον κόκκινο μαστό / της άνοιξης. // Με τ’ όραμα 
μιας / πρωτάκουστης μουσικής, / να γείρουμε απαλά / στην αγκαλιά της 
φύσης. // Που θα’ χει βάλει όλα της / τα χρώματα, / και δεν θα ξεβάφει.10 

Στο ποίημα αυτό εκφράζεται εξ’ ονόματος ενός συνόλου 
(χρήση πρώτου πληθυντικού προσώπου), και μάλιστα μ’ έναν 
ιδιαίτερα λυρικό τόνο, η αναγκαιότητα επανασύνδεσης με την 
φύση που έρχεται σε αντίθεση με τον κυνισμό που δηλώνουν 
οι δύο τελευταίοι στίχοι στους οποίους αμφισβητείται η ομορ-
φιά της φύσης. 

9. Βαγενάς, Βιογραφία. Ποιήματα 1974-2014, ό.π., σ. 151.
10. «Ανακρεόντειον», ό.π., σ. 93.
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Οι αρνητικές αναφορές στη φύση συνδέονται συχνά με το 
ερωτικό συναίσθημα και συγκεκριμένα με την απομυθοποίηση 
του έρωτα, τη ματαιότητα και τη φθορά στην οποία υπόκειται 
και απαντούν πολύ συχνά στη συλλογή Τα Γόνατα της Ρωξάνης:

Όλα τ’ άγρια ζώα σκαρφαλώνουν στο κρεβάτι σου. Φυσάει ένας 
δαιμονισμένος αέρας. // Ο λαιμός σου είναι ένας γλιστερός κορμός. Δέ-
ντρου όπου μάταια προσπαθώ ν’ ανέβω.11 

Ενώ στις περιπτώσεις στις οποίες η φύση, σε συνάφεια με 
τον έρωτα, προβάλλεται θετικά, υπονομεύεται, συνήθως, μέσα 
από σχόλια και ειρωνικές παρεμβάσεις του ποιητικού υποκει-
μένου που οδηγούν, εν τέλει, στην ανατροπή του προβαλλόμε-
νου νοήματος όπως στο ποίημα «Η γέννηση της Αφροδίτης»: 

Μια μέρα θα σε βάλω / σ’ ένα κοχύλι. / Σ’ ένα άσπρο σύννεφο που 
θα το τραβούν περιστέρια. / Θα σε ντύσω με κόκκινα πέπλα. Με λου-
λούδια. / Ο αέρας θα φυσάει απαλά. // Ή θα σε βάλω σ’ ένα δάσος με 
μυρωδιές μήλων. / Σ’ ένα παράθυρο με πράσινα φύλλα / κι ένα γαλάζιο 
ποτάμι στο βάθος. / (Από πάνω θα πετούν έρωτες). // Ο Μποτιτσέλλι αι-
σθανόταν μια παρόμοια ανάγκη / όταν έβαζε τη γυναίκα του να ποζά-
ρει. / Τη στιγμή που είχαν όλα τελειώσει. / Λίγο πριν από τον χωρισμό.12 

Το ποίημα αυτό αρχικά δημιουργεί στον αναγνώστη την αί-
σθηση πως πρόκειται για ένα ποιητικό κείμενο που υμνεί τον 
έρωτα μέχρι τη στιγμή που ο καταληκτήριος στίχος ακυρώνει 
την ευφρόσυνη ερωτική εικονοποιΐα της φύσης και, κατά συνέ-
πεια, τον ίδιο τον έρωτα κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο. 

Ποιήματα 1990-2014: �ιακειμενικότητα − Επαναμάγευση 
του ελεύθερου στίχου − διαμεσολαβημένη παρουσία της φύσης

Η ποιητική παραγωγή από τη δεκαετία του 1990 μέχρι σή-
μερα13 παγιώνει την ιδιαίτερη ποιητική ιδιοσυστασία του Βαγε-
νά βασικά χαρακτηριστικά της οποίας, εκτός από τον ειρωνικό 

11. «Βιογραφία», ό.π., σ. 90.
12. Ό.π., σ. 74.
13. Βάρβαρες ωδές (1992), Σκοτεινές μπαλλάντες και άλλα ποιήματα (2001), 
Στέφανος (2004), Στη νήσο των μακάρων (2010).
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λόγο, είναι επίσης η διακειμενικότητα σε επίπεδο περιεχομένου 
αλλά και μορφής. Ειδικότερα η ποιητική πρακτική της αναβί-
ωσης παραδοσιακών μορφικών σχημάτων (ωδές, επιγράμματα, 
σονέτα, κ.α.) συνάδει με τις θεωρητικές τοποθετήσεις του Βα-
γενά που αφορούν στην «επαναμάγευση» του ελεύθερου στί-
χου.14 Τα στοιχεία αυτά απαντούν ασφαλώς και στις προηγού-
μενες συλλογές με τη διαφορά ότι τώρα η πρακτική αυτή γίνε-
ται κατά τρόπο περισσότερο συστηματικό.

Η παρουσία της φύσης στα ποιήματα αυτής της περιόδου 
παρουσιάζει προοδευτικά μια φθίνουσα πορεία. Τι εννοώ: στις 
συλλογές Βάρβαρες ωδές (1992) και Σκοτεινές μπαλλάντες και 
άλλα ποιήματα (2001) οι αναφορές στη φύση είναι πολλές σε 
αντίθεση με τις δύο τελευταίες συλλογές, Στέφανος (2004), και 
Στη νήσο των μακάρων (2010) στις οποίες οι αναφορές είναι 
ελάχιστες. 

Συνεπώς οι διαπιστώσεις που θα παρουσιαστούν εδώ προ-
κύπτουν κυρίως από τις δύο πρώτες συλλογές και είναι επικε-
ντρωμένες σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο της φύσης, τη σελήνη, 
η παρουσία της οποίας φαίνεται να κυριαρχεί.15 Θα πρέπει εδώ 
να επισημανθεί ότι η σύνθεση ποιημάτων που εμπνέονται από 
τη σελήνη και τους συμβολισμούς της υπήρξε ιδιαίτερα προ-
σφιλής τόσο στην παραδοσιακή λυρική ποίηση, στο πλαίσιο της 
οποίας έχουν γραφτεί πλήθος ποιημάτων υμνητικού, εγκωμια-
στικού χαρακτήρα για τη Σελήνη, όσο και στη νεώτερη ποίηση. 
Η Θεά Σελήνη αποτελεί τη θηλυκή αρχή της δημιουργίας του 
Κόσμου, συνδέεται με το υποσυνείδητο, το άφατο, το απόκρυ-

14. Βλ. Ν. Βαγενάς, «Η επαναμάγευση του ποιητικού λόγου», εφημερίδα ΤΟ 
ΒΗΜΑ, 11/03/2001, http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid131434., και 
«Η κρίση τού ελεύθερου στίχου», Μεταμοντερνισμός και Λογοτεχνία, εκδ. ΠΟ-
ΛΙΣ, σ. 121- 135. 
15. Οι αναφορές στη σελήνη απαντούν σε έναν μεγάλο αριθμό ποιημάτων και 
συχνά εκτείνονται σε έναν μεγάλο αριθμό στίχων. Βλ. π.χ., τα ποιήματα: «ΙΙΙ» 
(Βάρβαρες ωδές), Βαγενάς, Βιογραφία. Ποιήματα 1974-2014, ό.π., σ. 215, «ΙV» 
(Βάρβαρες ωδές), ό.π., σ. 216, «VI» (Βάρβαρες ωδές), ό.π., σ. 218, «X» (Βάρβαρες 
ωδές), ό.π., σ. 222, «XXII» (Βάρβαρες ωδές), ό.π., σ. 235, «Εσωτερικός μονόλο-
γος του Στέφανου Μαρτζώκη» (Σκοτεινές μπαλλάντες και άλλα ποιήματα), ό.π., 
σ. 268, «Ωδή στη σελήνη» (Σκοτεινές μπαλλάντες και άλλα ποιήματα), ό.π., σ. 
271, «Τώρα εδώ κάτω» (Σκοτεινές μπαλλάντες και άλλα ποιήματα), ό.π., σ. 292, 
«Αριθμητική» (Σκοτεινές μπαλλάντες και άλλα ποιήματα), ό.π., σ. 302, «Οι 
τρεις άγγελοι» (Σκοτεινές μπαλλάντες και άλλα ποιήματα), ό.π., σ. 315. 
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φο στοιχείο της ανθρωπότητας. Επίσης είναι σύμβολο της γυ-
ναικείας καλλονής, αντιπροσωπεύει τον πόθο και προσδιορίζει 
τη σεξουαλικότητα και τη γονιμότητα στον άνθρωπο. Θεωρεί-
ται γεμάτη πάθος αλλά και άπιστη καθώς έχει πολλούς εραστές. 
Οι ίδιοι συμβολισμοί της σελήνης περιλαμβάνονται και στην 
ποίηση του Βαγενά και δημιουργούν ένα πλέγμα σχέσεων, μια 
«συνομιλία» με ποιητές και έργα του παρελθόντος. 

Θα ολοκληρώσω την ομιλία μου παρουσιάζοντας μια ωδή 
από τις Βάρβαρες ωδές του Βαγενά με θέμα τη σελήνη. Η ωδή 
αυτή («Χ») συνδιαλέγεται με το ποίημα «Η Σελήνη» του Ρώ-
μου Φιλύρα, ένα λυρικό ποίημα που εξυμνεί τη σελήνη μέσα 
από ένα πλήθος προσδιορισμών που συνδέονται παρατακτικά 
και δίνουν στο ποίημα ένα ιδιαίτερα έντονο ρυθμικό αποτέλε-
σμα. Σας διαβάζω ενδεικτικά τρεις από τις πέντε στροφές αυ-
τού του ποιήματος:

Προαιώνια, πρόκοσμη, προκατακλυσμιαία,
νύμφη ωραία, τροπικών μαγεμένη φροντίδα,
κεκαυμένων ζωνών αφοσίωση ακμαία,
φλογερών, μαύρων πλασμάτων αχτίδα.

Βεδουίνων, Αφρικάνων θρησκεία
και λατρεία υψωμένων καρδιών και τραχήλων
στο ανέσπερο φέγγος που πλέει σα σχεδία
στα ωκεάνια πλάτη και στα μήκη των θρύλων.

Έκπαγλη, θεία, γλυκιά και καλή, φωτισμένη
σα μετέωρο θέλγητρο, σα μέγα μπαλόνι,
φάρε, κόσμημα και τιάρα γλυμμένη
σ’ ένα πρότυπο λίθων, ερώτων ακόνι.16

Στο δικό του ποίημα ο Βαγενάς υποδεικνύει ευθύς εξαρχής 
στον αναγνώστη τη διαλογικότητα των δύο κειμένων με τρό-
πο άμεσο προτάσσοντας, με τη μορφή παραθέματος, έναν στί-
χο από το ποίημα «Η Σελήνη» του Φιλύρα, καθώς και το όνο-
μα του δημιουργού. 

16. Ρώμος Φιλύρας, Ποιήματα: Άπαντα τα ευρεθέντα, επιμέλεια: Χαράλαμπος 
Λ. Καράογλου – Αμαλία Ξυνογαλά, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 
2013, Β’ τόμος, σ. 220. 
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«Χ» (και λατρεία υψωμένων τραχήλων), ΡΩΜΟΣ ΦΙΛΥΡΑΣ 

Ζεστή σελήνη, απέραντη επανάσταση, μητέρα του σκότους / σταμα-
τημένη σε μια κρύα άκρη του Νοεμβρίου. / Εσύ που ζαλίζεις τους ερα-
στές κάτω απ’ τα δέντρα / κάτω από σκοτεινά φυλλώματα τους συνε-
παίρνεις / με άγριο πάθος. 

Και τι δεν φωτίζεις: παράθυρα, πληγές, κρεμασμένους, / τροχόσπι-
τα, προδοσίες, σταματημένα φορτηγά, / θλιμμένες γυναίκες, ουρανούς, 
πικροδάφνες / κι όλα όσα γεννιούνται τη νύχτα, κι όλα όσα / πεθαί-
νουν το πρωί. 

 
Φιλέρημη, περήφανη, αλάνθαστη, αδιάφθορη, κολασμένη / άχρα-

ντη, ανεξιχνίαστη, άναρχη, αρμονική. / Είμαι αυτό ακριβώς που είσαι 
μέσα μου. / Είμαι ο αγαπημένος σου σ’ αυτόν τον πλανήτη. / Σ’ ακο-
λουθώ γυμνός.

Ξέρω πως δεν έχεις πει την τελευταία σου λέξη. / Ξέρω πως δεν 
υπάρχει τίποτε βαθύτερο από σένα. / Άγρυπνη μεριμνάς για την ποιό-
τητα της νύχτας. / Απορροφάς όλη τη θλίψη. Εξαγνίζεις / όλα τ’ ανο-
μήματα. 

Προαιώνια, πρόκοσμη, προκατακλυσμιαία, / πολύτροπη, πλατυτέ-
ρα, πανδαμάτειρα, παντοτινή. /Συλλαβή του ανείπωτου, θηλή του τί-
ποτα, χίμαιρα. / Είσαι κυρίως ο ήχος από τ’ όνομά σου. / Είσαι η ορα-
τή πλευρά του μηδενός.17

Η ωδή αυτή αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το 
οποίο θεωρώ πως δεν καταδεικνύει απλώς τη δημιουργική και 
άρτια χρήση της διακειμενικότητας από τον Βαγενά, αλλά επι-
πρόσθετα επιτυγχάνει, σε επίπεδο ποιητικής πρακτικής, την 
«επαναμάγευση» του ελεύθερου στίχου, όπως έχει διατυπωθεί 
σε θεωρητικά κείμενα του ποιητή. Ειδικότερα, στην ωδή που 
ακούσαμε αναμειγνύονται με έντεχνο τρόπο διαφορετικά υφο-
λογικά και γλωσσικά επίπεδα. Η πρώτη και τελευταία (πέμπτη) 
στροφή του ποιήματος, σε σχήμα κύκλου, αναπαράγει στοιχεία 
του περιεχομένου (π.χ. αυτούσιες φράσεις), του ύφους και της 
λυρικής ποιητικής τεχνοτροπίας της «Σελήνης» του Φιλύρα. Οι 

17. «Χ» (Βάρβαρες ωδές), Βαγενάς, Βιογραφία. Ποιήματα 1974-2014, ό.π., σ. 
222.
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ενδιάμεσες στροφές αν και αξιοποιούν τη ρητορική και ρυθ-
μική αγωγή του προτύπου, συνάμα το ανατροφοδοτούν μέσα 
από τη χρήση ενός καθημερινού λεξιλογίου της σύγχρονης ζω-
ντανής γλώσσας. Παράλληλα ανατρέπουν το περιεχόμενό του 
(η σελήνη φωτίζει πληγές, προδοσίες, θλιμμένες γυναίκες, με-
ριμνά για την ποιότητα της νύχτας και απορροφά όλη τη θλί-
ψη) εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό το αναγνωρίσιμο ―και 
ασφαλώς αναγνωρισμένο― στη σύγχρονη λογοτεχνία, ποιητι-
κό credo του Βαγενά.
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Ταυτότητα και ποιητικός λόγος
του  Νάσου Βαγενά

Ίσως η πλέον παράδοξη από τις ιδέες που εξέθρεψαν οι τε-
λευταίες δεκαετίες του εικοστού αιώνα στο πεδίο των λογο-
τεχνικών σπουδών είναι η ιδέα του θανάτου του Συγγρα-

φέα. Σύμφωνα με την ιδέα αυτή, η οποία έγινε το έμβλημα των 
μεταμοντέρνων θεωριών της λογοτεχνίας, ο πραγματικός συγ-
γραφέας ενός λογοτεχνικού έργου δεν είναι ο άνθρωπος που γρά-
φει το έργο αλλά η ίδια η γραφή ― για την ακρίβεια, η Γλώσσα: 
η μεγάλη αυτή υπερβατική δύναμη, η οποία δημιούργησε τον 
κόσμο, η οποία είναι ο κόσμος, και έξω από την οποία δεν υπάρ-
χει τίποτε. Ο άνθρωπος που γράφει ένα λογοτεχνικό έργο ―λέει 
η θεωρία αυτή― δεν είναι παρά ένα απλό ενδιάμεσο, το οποίο 
διεκπεραιώνει την επιθυμία της Γλώσσας να ενσαρκώσει σε απτή 
―δηλαδή σε γραπτή― μορφή το υπερβατικό, το θεϊκό της πνεύ-
μα (με βατότερους όρους: το οποίο διεκπεραιώνει την επιθυμία 
της Γλώσσας να κάνει λογοτεχνία). Και ακριβώς επειδή το πνεύ-
μα αυτό είναι υπερβατικό, ο άνθρωπος που εκτελεί δια της γρα-
φής τη λογοτεχνική επιθυμία της Γλώσσας χάνει τη φωνή του, 
το πρόσωπό του, την ταυτότητά του. Μεταβάλλεται σε ένα ουδέ-
τερο «χέρι, αποκομμένο από οποιαδήποτε φωνή, φερόμενο από 
μια καθαρή κίνηση εγγραφής (και όχι έκφρασης)», ένα χέρι που 
«χαράσσει ένα πεδίο χωρίς προέλευση», ένα πεδίο το οποίο «δεν 
έχει άλλη προέλευση από την ίδια τη γλώσσα». 

Αυτό το χέρι η Γλώσσα το παίρνει από το πλήθος των αν-
θρώπων που τη μιλούν και τη γράφουν ως γλώσσα. Το παίρνει 
κατά τύχη, δεν το διαλέγει. Κατά τούτο διαφέρει από την πα-
λαιότερη υπερβατική δύναμη, που ήταν ο Θεός, την οποία έχει 
εκθρονίσει. Η σχέση της Γλώσσας με τον διεκπεραιωτή της λο-
γοτεχνικής επιθυμίας της, με τον γραφέα (όπως πρέπει πλέον 
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να αποκαλείται ο συγγραφέας), δεν είναι η ίδια με τη σχέση που 
συνέδεε παλαιότερα τον Θεό με τον εκλεκτό του (με τον Μωυ-
σή, λ.χ.), τον οποίο ο Θεός επέλεγε γιατί έβλεπε ότι διέθετε κά-
ποιες ιδιαίτερες ιδιότητες, που τον καθιστούσαν ικανό να μετα-
φέρει τη θεϊκή βούληση στους ανθρώπους. Και τούτο γιατί, δια-
φορετικά από τον Θεό, η Γλώσσα δεν ενδιαφέρεται για τους αν-
θρώπους, τους οποίους απλώς χρησιμοποιεί για να επαληθεύσει 
στον εαυτό της την υπερβατικότητά της. 

Εξίσου παράδοξα με τη θεωρία αυτή φαίνονται ο τρόπος της 
διατύπωσής της και ένα μεγάλο μέρος από την πρόσληψή της, 
όταν σκεφτούμε ότι το ύφος των εισηγητών της είναι ένα ύφος 
κάθε άλλο παρά απρόσωπο ―θέλω να πω ιδιαίτερα εκφραστικό 
(αν όχι ναρκισσιστικό)― και ότι οι άνθρωποι που διαπίστωσαν 
ότι ο συγγραφέας έχει πεθάνει θαυμάζονται από εκείνους τους 
οποίους έχουν πείσει για τον θάνατό του ως μεγάλοι συγγραφείς. 

Είναι πράγματι η λογοτεχνική γραφή πεδίο ολοκληρωτικής 
επιβολής μιας δύναμης δεσποτικής και ανεξέλεγκτης, το πεδίο 
όπου εξαλείφεται κάθε ίχνος του προσώπου και της ταυτότητας 
του γράφοντος, δηλαδή κάθε προσπάθεια έκφρασης; Ή μήπως 
υπάρχει στο πεδίο αυτό ένα ασθενές σημείο, το οποίο ο συγγρα-
φέας κατορθώνει να χειραγωγήσει και να χρησιμοποιήσει για 
τους σκοπούς του; Στο ερώτημα αυτό θα πρέπει να απαντήσουν 
οι ειδικοί ― για την ακρίβεια, σήμερα, οι ειδικότεροι. Πιστεύω 
ότι αν ρωτήσουμε τους ποιητές, που έχουν γνώση του λογοτε-
χνικού φαινομένου εσωτερικότερη από εκείνη πολλών σημερι-
νών θεωρητικών της λογοτεχνίας, και συνεπώς πιο πραγματι-
στική, θα μας απαντούσαν ότι δεν συμβαίνει το πρώτο. Θα μας 
έλεγαν ότι η θεωρία του “θανάτου του Συγγραφέα” είναι τόσο 
παράλογη, που μόνο πολύ σοφιστικοί άνθρωποι θα μπορούσαν 
να τη διατυπώσουν και μόνο πολύ αφελείς θα μπορούσαν να 
την αποδεχτούν. Διότι στηρίζεται σε μιαν ιδέα για την πραγμα-
τικότητα της γλώσσας την οποία διαψεύδει η πραγματικότητα 
της ανθρώπινης επικοινωνίας. Η αμφισβήτηση της δυνατότη-
τας παρουσίας του προσώπου του ποιητή στη λογοτεχνική γρα-
φή, η καταφρόνηση εκείνου που οι κήρυκες αυτής της θεωρίας 
αποκαλούν «μεταφυσική της παρουσίας», αποτελεί στην πραγ-
ματικότητα μια μεταφυσική της απουσίας ― για την ακρίβεια, 
είναι καθαρός ιδεαλισμός, αφού, διαφορετικά από το αντικείμε-
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νο της καταφρόνησής της, η θεωρία αυτή αμφισβητεί ή παρα-
βλέπει κάθε εμπειρικό στοιχείο. Μπορούμε να πούμε ότι η θε-
ωρία του “θανάτου του Συγγραφέα” και η συναφής με αυτήν 
θεωρία της αποδόμησης του νοήματος εφαρμόζουν στην περιο-
χή της γλώσσας ένα παράδοξο ανάλογο με το παράδοξο του Ζή-
νωνα. Όπως το παράδοξο του Ζήνωνα, με θεωρητική επιχειρη-
ματολογία την οποία διαψεύδει η πραγματικότητα, αρνείται τη 
δυνατότητα της κίνησης, έτσι και οι θεωρίες αυτές, διαμέσου 
μιας σοφιστείας (της διαρκούς “αναβολής” του νοήματος), την 
οποία (διαφορετικά απ’ ό,τι ο Ζήνων τον συλλογισμό του) προ-
σλαμβάνουν κυριολεκτικά, αμφισβητούν τη δυνατότητα του 
ανθρώπου να διατυπώσει κάτι με αξιώσεις εγκυρότητας. 

Όσο κι αν η γλώσσα έχει τις δικές της βουλές, όσο μεγάλο 
και αν είναι εκείνο το μέρος της γλώσσας του το οποίο ο ποιη-
τής δεν μπορεί να ελέγξει, το μέρος της γλώσσας του το οποίο ο 
ποιητής μπορεί να ελέγξει είναι εκείνο που ανατάσσει και το μη 
ελέγξιμο μέρος της σε ποιητικό λόγο. Το ελέγξιμο από τον ποιη-
τή μέρος της γλώσσας του είναι εκείνο που καθορίζεται από τον 
χαρακτήρα της προφορικής του ομιλίας. Κανένα ποίημα δεν 
μπορεί να είναι πραγματικό ποίημα, αν δεν περιέχει τον χαρα-
κτήρα της προφορικής ομιλίας του ποιητή, ο οποίος διαμορφώ-
νεται από τον βαθύτερο εαυτό του ποιητή και ο οποίος διαμορ-
φώνει την ποιητική φωνή του κειμένου του. Είναι αυτός ο χα-
ρακτήρας που κάνει το ποίημα ποίημα. Διότι αυτός αποτελεί το 
πεδίο εγγραφής των στοιχείων της γλώσσας που τον συνθέτουν. 
Αν η λογοτεχνική γραφή είναι «η καταστροφή κάθε φωνής, 
κάθε ταυτότητας», όπως μας λένε, αυτές οι φωνές και οι ταυτό-
τητες δεν είναι των ποιητών που γράφουν το ποίημα αλλά των 
διακειμενικών στοιχείων που εγγράφονται στο πεδίο που περι-
γράψαμε. Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για καταστρο-
φή αλλά για μετασχηματισμό της φωνής και της ταυτότητας 
των εγγραφομένων στοιχείων σε ποιητικό λόγο· για έναν μετα-
βολισμό, ο οποίος, ταυτόχρονα, διαμορφώνει επίσης τη φωνή 
του κειμένου σε ποιητική φωνή, σε ένα γλωσσικό μόρφωμα που 
αποτελεί τη βαθύτερη απεικόνιση της ευαισθησίας του ανθρώ-
που που το γράφει. Το ποιητικό κείμενο επιτρέπει στον άνθρω-
πο να αποτυπώσει και να διασώσει, περισσότερο και πιστότε-
ρα απ’ ό,τι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, την ταυτότητά του.
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Το ποιητικό κείμενο είναι λόγος προσωπικός και, ταυτόχρο-
να, λόγος απρόσωπος (όχι όμως με την έννοια του υπερβατικού 
απρόσωπου, την οποία διαπιστώνουν οι εν λόγω θεωρίες). Είναι 
λόγος προσωπικός, γιατί δεν μπορεί να ποιηθεί, αν δεν χρησιμο-
ποιήσει ως μαγιά για το πλάσιμο της φωνής του τον χαρακτή-
ρα του προφορικού λόγου του ποιητή. Και είναι λόγος απρόσω-
πος, γιατί ο χαρακτήρας του προφορικού λόγου του ποιητή δεν 
φαίνεται. Λανθάνει, αφενός επειδή ο ποιητικός λόγος επιβάλλει 
στη φωνή του ποιητή την υπέρβαση της αυτοβιογραφίας και 
τη διεύρυνσή της με ουσιώδη στοιχεία της φωνής της ανθρώπι-
νης κοινότητας (εδώ έγκειται η βαθύτερη ανθρωπινότητά της)· 
και αφετέρου γιατί ο χαρακτήρας του προφορικού λόγου του 
ποιητή χρησιμοποιήθηκε για να μετατρέψει σε ποιητικό κείμε-
νο τη ζύμη της γλώσσας του ποιητή, που είναι η κοινή γλώσ-
σα. Ωστόσο ο χαρακτήρας αυτός υπάρχει κεκραμένος στη φωνή 
του ποιητικού κειμένου, την οποία αυτός δημιούργησε. Υπάρ-
χει ως φωνή του προσώπου του ποιητή, ως μια παρουσία, μια 
πνοή, που αίρει συνεχώς τη γραπτότητα του ποιητικού κειμέ-
νου. Ο λόγος του ποιητικού κειμένου, όπως έχει ειπωθεί, είναι 
λόγος προφορικός. Λόγος ζωντανός, που χρησιμοποιεί τη μορ-
φή της γραφής για να συντηρήσει την παρουσία του.

Η πράξη της αποτύπωσης αυτής της παρουσίας, που είναι 
η πράξη της γέννησης του ποιητή, αποτελεί την προϋπόθεση 
για την ύπαρξη του αναγνώστη. Ο θάνατος του Συγγραφέα δεν 
συνεπάγεται τη γέννηση του αναγνώστη, όπως υπογραμμίζουν 
όσοι πιστεύουν ότι έχουν διαπιστώσει ότι ο Συγγραφέας είναι 
νεκρός, αλλά το αντίθετο: τη μετάβαση του αναγνώστη από 
την ύπαρξη στην ανυπαρξία. Διότι τι άλλο είναι και η ποιητική 
εμπειρία του αναγνώστη παρά η υπέρβαση των ορίων του πρώ-
του ενικού προσώπου : η εμπειρία μιας διεύρυνσης, η οποία δεν 
μπορεί να παραχθεί από την επαφή με μιαν απρόσωπη δύνα-
μη, όπως είναι η Γλώσσα των μεταμοντέρνων, αλλά μόνο με τη 
συνομιλία με τον λόγο ενός άλλου ―διευρυμένου― προσώπου, 
όπως αυτός έχει αποτυπωθεί στο ποιητικό κείμενο; 

Η μετατροπή της κοινής γλωσσικής ζύμης σε ποιητικό λόγο 
με τη μαγιά που περιγράψαμε δεν ωθείται «από μια καθαρή 
κίνηση εγγραφής» αλλά από μια κίνηση έκφρασης. Και είναι 
αυτή η κίνηση έκφρασης, που κάνει τη μαγιά να περιέχει κάτι 
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περισσότερο από γλωσσικά στοιχεία. Γιατί η κίνηση αυτή, η 
οποία περιέχεται στη μαγιά, είναι η επιθυμία του ποιητή να εκ-
φράσει εκείνο που αισθάνεται για τον κόσμο. Αν υπάρχει κάτι 
εκτός κειμένου, είναι η επιθυμία του ανθρώπου να μιλήσει για 
τον κόσμο, η οποία δεν παράγεται από τη γλώσσα αλλά παρά-
γει τη γλώσσα, και η οποία στην ποίηση οδηγείται σ’ εκείνη τη 
μορφή ―στην υψηλότερη μορφή― που ονομάζεται έκφραση. 
Είναι η επίτευξη αυτής της υψηλότερης μορφής, που κάνει τον 
ποιητή δημιουργό. 

Λυπάμαι που αναγκάζομαι να χρησιμοποιήσω τις εκτός θεω-
ρητικής μόδας ―υποτιθεμένως αποκλειστικά ρομαντικές― λέ-
ξεις έκφραση και δημιουργία. Το κάνω στην προσπάθεια να πε-
ριγράψω το ποιητικό φαινόμενο με μεγαλύτερη ακρίβεια απ’ 
ό,τι το περιγράφουν οι θεωρίες όπως αυτή του “θανάτου του 
Συγγραφέα”. Ο ποιητής είναι κάτι περισσότερο από ένα πρόσω-
πο που δεν υπάρχει. Είναι ένας δημιουργός, για τον λόγο ότι 
αυτό που ποιεί δεν υπήρχε προηγουμένως. Γιατί πριν από το 
ποίημα δεν υπάρχει ποιητική γλώσσα, από την οποία να μπο-
ρεί να αντλεί κανείς. Η κάθε λέξη στο ποίημα αρχίζει από την 
αρχή, οικοδομεί εκ του μηδενός την ποιητική της φύση. Η ποι-
ητικότητά της δεν είναι μεταθέσιμη σε άλλο ποίημα, γιατί απο-
κτά την υπόστασή της από τις συγκεκριμένες λέξεις που την 
περιβάλλουν. Δημιουργείται με το ποίημα που την περιέχει και 
υπάρχει μόνο για το ποίημα που την περιέχει. 

Φυσικά εννοώ τη λέξη δημιουργός με δέλτα μικρό, παρότι 
χρησιμοποιώ, για λόγους μεγαλύτερης ενάργειας, βιβλικές εικό-
νες. Τις χρησιμοποιώ με την πρόθεση μιας επιτυχούς μεταφο-
ρικότητας, γιατί η ποιητική γλώσσα είναι η γλώσσα μιας ουσι-
ώδους θρησκευτικότητας· της ανάγκης του ανθρώπου να εξα-
γνιστεί από το προπατορικό αμάρτημα της γλώσσας: από τη δι-
άσπαση της λέξης σε σημαίνον και σημαινόμενο. Η ποιητική 
γλώσσα είναι η υψηλότερη μορφή της προσπάθειας του ανθρώ-
που να υψωθεί στον παράδεισο της έκφρασης. Η επιτυχία της 
εξαρτάται από τον βαθμό και το πάθος με το οποίο ανακτά τη 
χαμένη ενότητα του σημείου. 
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Πάνος  Δρακόπουλος

4 ποιήματα

Ι.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΩΠ΄Η ΤΟΥ WITTGENSTEIN 

Βγήκε πρώτος πρώτος
απ’ το χρυσοποίκιλτο γιλέκο της φαμελιάς του
και σχεδόν τρεχάτος
από λογής σχ έδια
περί των νέων ιπτάμενων μηχανών.

Μίλησε για όσα 
κάλεσε τους άλλους να σωπάσουν
και κατόπιν ήσαν οι άλλοι 
που τον νόμισαν βουβό 
για όσα παμπάλαια —και σκληρά—
  επιστρατεύονται νυχθημερόν
στο μέτωπο της γλώσσας
με την εκ φύσεως 
  βομβίστρια ζωή.

Ασύλληπτος για χρόνια απ’ την ίδια
  τη θαρραλέα του σκέψη,
πώς λοιπόν να τον προλάβει
  η επόμενη στοχαστική γενιά;
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ΙΙ.
ΤΟΥ ΕΦ΄ΕΣΙΟΥ

Ο θεός 
  αναπλάθεται
  διαρκώς.

ΙΙΙ.
ΝΕΚΡΟΦ΄ΑΝΕΙΑ ΔΡ ΚΑΡ΄ΟΛΟΥ ΜΑΡΞ

Οκτώβριος 1917 – Νοέμβριος 1989

Η παύλα 
μεταξύ των χρονολογιών
 και των ανθρώπων

Η διαλεκτική
 αποσιώπηση.

IV.
΄ΕΝΑ ΑΚ΄ΟΜΗ ΠΑΡ΄ΑΔΟΞΟ ΤΟΥ Ζ΄ΗΝΩΝΑ

Γεννιόμαστε, πεθαίνουμε
στο ενδιάμεσο
Γεννιόμαστε, πεθαίνουμε
στο ενδιάμεσο
Γεννιόμαστε, πεθαίνουμε
στο ενδιάμεσο

Από την ανέκδοτη ποιητική ενότητα Η κληρονομιά του λάθους.
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Σχετικά με τον κύριο Αρμάν Ρομπέν 
της  Γεωργ ίας  Ζακοπούλου

              Του Στάθη, που μας κέρασε από τη δική του Ρόδο.

«Ό,τι δεν είναι απολύτως φυσικό με θλίβει. Ήταν πάντα 
αδιανόητο ότι μπορεί η ποίηση να μεταφραστεί. Πλην 
όμως, στα γαλλικά της εποχής μου, αυτό που ονομα-

ζόταν ποίηση έμοιαζε πολύ συχνά με κακή μετάφραση. Ήμουν 
δυστυχής. Για να διαφύγω απ’ αυτή την κόλαση, πορεύτηκα 
από εποχή σε εποχή, δίνοντας μάχη με τον εαυτό μου σε κάθε 
βήμα, έγινα όλοι οι μεγάλοι ποιητές όλων των χωρών όλων των 
γλωσσών. Άγγιξα μια Εδέμ πριν από τον Πύργο της Βαβέλ: εκεί 
όλοι μιλούσαν μια υπερ-γλώσσα. Η ψυχή μου, άροτρο αλέγρο, 
σκόνταφτε από ρίζωμα σε ρίζωμα στον δρόμο του ακέραιου λό-
γου. Είδα να γίνομαι οικουμενικός και παγκόσμιος. Ζήλεψα τον 
Λόγο. Υπήρξα ευτυχισμένος.»1

1. Armand Robin, Poésie non traduite, τ. I, εκδόσεις Gallimard, Paris, 1953, σ. 11.
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Κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πόσες ακριβώς γλώσ-
σες ήξερε ο Αρμάν Ρομπέν. Κάποιοι έγραψαν πως γνώριζε καλά 
18, άλλοι είπαν 32. Όπως και να ’χει, το βέβαιο είναι ότι στην 
αέναη περιπλάνησή του στον χώρο και τον χρόνο των καταστά-
σεων και της εποχής του δημιούργησε τη δική του πνευματική 
πατρίδα, «έναν κόσμο πριν από τον κόσμο, έναν κόσμο αθώο, 
πέρα από τις λέξεις».

Ο Αρμάν Ρομπέν, Γάλλος ποιητής, πεζογράφος, κριτικός λο-
γοτεχνίας, άνθρωπος του ραδιοφώνου και, κυρίως, μεταφρα-
στής, πέθανε υπό μυστηριώδεις συνθήκες στις 30 Μαρτίου του 
1961, στο αναρρωτήριο ενός παρισινού αστυνομικού τμήματος, 
κρατούμενος για έναν καβγά με τους θαμώνες ενός καφενείου 
δίπλα στο σπίτι όπου ζούσε, πάμπτωχος πια και λησμονημένος.

Ο Αρμάν Ρομπέν γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου του 1912 
στη Βρετάνη και μέχρι τα έξι του χρόνια μιλούσε μόνο τη 
βρετονική. Διδάχτηκε τα γαλλικά στο σχολείο, οπότε ήταν γι’ 
αυτόν η δεύτερή του γλώσσα. Ένα δυνατό ένστικτο ελευθερίας 
καθοδηγούσε εξ απαλών ονύχων τη στάση του στη ζωή και 
την απόφασή του να αφιερωθεί υπαρξιακά στον Λόγο. Αυτο-
δίδακτος στα αρχαία ελληνικά, στα λατινικά και τα αγγλικά, 
έμαθε στο πανεπιστήμιο πολωνικά, ρώσικα και γερμανικά, για 
να συνεχίσει αργότερα την εξερεύνηση των ξένων γλωσσών με 
τα ιταλικά και τα ισπανικά. Το ενδιαφέρον του για τις γλώσ-
σες όμως δεν σταμάτησε εκεί. Πηγαίνοντας στο Παρίσι για να 
σπουδάσει γράφτηκε στη Σχολή Ανατολικών Γλωσσών, όπου 
εξοικειώθηκε με τα κινέζικα, τα αραβικά, τα φιλανδέζικα, τα 
σουηδικά, τα ουγγρικά και όπως έλεγε ο ίδιος «με μερικές ακόμη 
μικρές γλώσσες των Βαλκανίων». 

Θα μπορούσε κανείς να πει πως το ταξίδι του στην γλωσσική 
πολλαπλότητα ήταν μια αναζήτηση της παρούσας ελευθερίας, 
μια συνεχής απόδραση της έκφρασης από τα κρατικά σύνορα. 
Οι πράξεις του, όσα έχουν ακουστεί και όσα ακόμα γράφονται 
για τον Αρμάν Ρομπέν φαίνεται να παρακολουθούν μια τέτοια 
υπόθεση.

Αξίζει να διευκρινίσουμε ότι ο Αρμάν Ρομπέν ποτέ δεν μετέ-
φρασε κατά παραγγελία, μετέφραζε πάντα συγγραφείς με τους 
οποίους ένιωθε να έχει μια εκλεκτική συγγένεια, συγγραφείς 
καταραμένους με τους οποίους ένιωθε να συμπάσχει. Ενταγ-
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μένος από πολύ νέος 
στο Γαλλικό Κομμου-
νιστικό Κόμμα, τον 
Σεπτέμβριο του 1933 
πραγματοποίησε ένα 
μεγάλο ταξίδι στην 
Πολωνία και τη Ρω-
σία, απ’ όπου γύρισε 
τρομερά απογοητευ-
μένος. Το 1935 άρχι-
σε να μεταφράζει Ρώ-
σους ποιητές: Σεργκέι 
Γεσένιν και Αλεξάντρ 
Μπλοκ, και αρκε-
τά χρόνια αργότερα 
Μπορίς Πάστερνακ 
και Βλαντίμιρ Μα-
γιακόφσκι, ποιητές 
που είχαν λογοκρι-
θεί, που είχαν απα-
γορευτεί, εξοριστεί ή 
φυλακιστεί, θέλοντας 
να απελευθερώσει με 
τις μεταφράσεις του 
τη φιμωμένη τους 
φωνή. 

Το 1940 ολοκληρώνει την πρώτη ποιητική συλλογή του με 
τίτλο Ma vie sans moi (Η ζωή μου χωρίς εμένα), έναν τίτλο 
που φανερώνει τον συναισθηματικό και πολιτικό του αποκλει-
σμό καθώς και το καθεστώς απουσίας το οποίο βιώνει. 

Έναν χρόνο αργότερα, προσλαμβάνεται από το Υπουργείο 
Πληροφοριών στην υπηρεσία ραδιοφωνικών ακροάσεων ξένων 
ραδιοφωνικών σταθμών ως «τεχνικός συνεργάτης». Σύμφωνα 
με τα λεγόμενά του επρόκειτο για μια πολύ σκληρή δουλειά: 
ολονύχτιες ακροάσεις ραδιοφωνικών εκπομπών, κυρίως της Σο-
βιετικής Ένωσης, αλλά και των χωρών του Ανατολικού μπλοκ 
και της Κεντρικής Ασίας, που κατέληγαν στη σύνταξη γραπτών 
αναφορών. Στη θέση αυτή θα παραμείνει μέχρι το 1943, οπότε 
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θα έρθει σε ρήξη με τη διεύθυνση του Υπουργείου, αλλά και με 
τους πρώην συντρόφους του, σταλινικούς, τότε, συγγραφείς. 
Την εποχή εκείνη αισθάνεται αποκλεισμένος από όλους και από 
όλα, νιώθει πως θα ζήσει μια ζωή στο περιθώριο, αφού οι λο-
γοτεχνικοί κύκλοι φαίνεται να τον έχουν αποκλείσει. Με την 
απελευθέρωση, το όνομά του θα βρεθεί γραμμένο στην μαύρη 
λίστα των συγγραφέων που τους απαγορεύεται να εκδώσουν τα 
γραπτά τους ως συνεργάτες των Γερμανών, μάλλον λόγω του 
τροτσκιστικών του φιλιών παρά για οποιοδήποτε άλλον λόγο: 
«Είχα διαπράξει, το 1940, ένα τριπλό ασυγχώρητο σφάλμα: 
επέτρεψα στον Αραγκόν να δει την απέχθεια που ένας τέτοιος 
άνθρωπος είναι αδύνατον να μην προκαλέσει σε κάποιον που 
προέρχεται από τον λαό.» Η σχέση του με τον Λουί Αραγκόν 
(και κατ’ επέκταση με το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα) απο-
τυπώνεται πολύ καθαρά στην εξής ιστορία: Όταν ο Αρμάν Ρο-
μπέν μετέφραζε το ποίημα Le chagrin de l’exclu du parti (Το 
μαράζι του διαγραμμένου από το κόμμα) του Αττίλα Γιόζεφ, 
ενός Ούγγρου κυνηγημένου από το καθεστώς ποιητή, απέδωσε 
έναν στίχο ως Ce chien policier, ce chien «aragonisé» s’est 
jeté sur moi. (Αυτός ο αστυνομικός σκύλος, αυτός ο «αραγκο-
νισμένος» σκύλος ρίχτηκε πάνω μου), οπότε ένιωσε την ανά-
γκη να εξηγήσει τον νεολογισμό αραγκονισμένος: «Ύστερα από 
πολλές έρευνες, είναι ο πιο ακριβής όρος για να μεταφράσω 
την ουγγρική λέξη elvadule που κατά λέξη σημαίνει άγριο και 
διεφθαρμένο ζώο».

Αργότερα θα στραφεί στον αναρχισμό, και μάλιστα το 1946 
θα γίνει γραμματέας της Fédération Anarchiste. Αρχίζει να συ-
χνάζει στις παρέες των Ζωρζ Μπρασένς, Μισέλ Ραγκόν και Μωρίς 
Ναντώ και να δημοσιεύσει τα κείμενά του στο Libertaire, το 
όργανο της Fédération Anarchiste. Ο Ζωρζ Μπρασένς συνήθιζε 
να λέει μια ιστορία από τα χρόνια εκείνα: «Ο Αρμάν Ρομπέν είχε 
αποκτήσει τη συνήθεια να τηλεφωνεί κάθε βράδυ στο αστυνομι-
κό τμήμα της γειτονιάς του. Ζητούσε να μιλήσει στον αξιωματικό 
υπηρεσίας, έλεγε το όνομά του, έδινε τη διεύθυνσή του και έλεγε: 
Κύριε, έχω την τιμή να σας πω ότι είστε μαλάκας».

Παρά την παραίτησή του από το Υπουργείο Πληροφοριών, δεν 
θα σταματήσει τις ακροάσεις ποτέ μέχρι το τέλος της ζωής του: 
αγοράζει μια ραδιοφωνική συσκευή παγκόσμιας λήψης και αρχίζει 
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να ακούει κάθε βράδυ, για δικό του πια λογαριασμό, ξένους ρα-
διοσταθμούς και να καταγράφει τις σημαντικότερες ειδήσεις στα 
περίφημα Bulletin d’écoute (Δελτία Ακρόασης), με σχόλια στα 
οποία η πνευματική του εντιμότητα συναντάει τις αναρχικές του 
πεποιθήσεις. Μεταφράζοντας από 20 γλώσσες, αποκαλύπτει με 
σαφήνεια την προπαγανδιστική χρήση του λόγου και τον απατη-
λό ρόλο των μαζικών μέσων επικοινωνίας και διανέμει το περιοδι-
κό του σε σαράντα περίπου συνδρομητές ανάμεσα στους οποίους 
συγκαταλέγονται Υπουργεία, ειδησεογραφικά πρακτορεία, εφημε-
ρίδες, ακόμη και αρχηγοί κρατών και το Βατικανό. 

Το 1943, ύστερα από μια βίαιη προσωπική κρίση, σταματάει 
να γράφει ποίηση και αρχίζει να μεταφράζει ποιητές απ’ όλο 
τον κόσμο. Κατά κάποιον τρόπο, ή μάλλον κατά τον τρόπο της 
δικής του ελευθερίας από τον εαυτό του, στην πραγματικότη-
τα τότε μόνον γράφει ποίηση, μεταφράζοντας. Σε μια από τις 
παρουσιάσεις των μεταφράσεων που έκανε σε Ρώσους ποιητές 
χαρακτηριστικά θα πει: 

«Από την πρώτη στιγμή που μπόρεσα να διαβάσω ρώσικα, 
ένιωσα ξαλαφρωμένος, και όχι μόνο, ένιωσα συντροφευμένος: 
επιτέλους είχα μια μητρική γλώσσα! Έχοντας αποκοπεί από καιρό 
από τη βρετονική γλώσσα, ξανάβρισκα ύστερα από μακρόχρονη 
αναζήτηση μια γλώσσα με λέξεις αληθινές, συγκινητικές, βίαιες, 
με μια τρυφερή βαρβαρότητα να τους δίνει ζωντάνια. Κι ήταν 
ακόμη καλύτερα όταν μπόρεσα να γνωρίσω τον Γεσένιν, τον 
Μαγιακόφσκι, ένιωσα ότι με μετέφραζαν. Όλα όσα είχα να πω, 
κάποιοι άλλοι, σε μια χώρα διαφορετικά σπαρακτική, τα είχαν 
φωνάξει μερικά χρόνια πριν από μένα, και η μεγαλύτερη ευτυ-
χία που μπορεί να διανοηθεί ένας ποιητής είχε τύχει σ’ εμένα: 
είχα πάρει απαλλαγή από την ποίησή μου και μπορούσα να την 
αγαπήσω χωρίς να πέφτω πάνω στην ενοχλητική μου παρουσία». 

Επίσης, με αφορμή τις μεταφράσεις του Ούγγρου ποιητή 
Έντρε Όντυ, σημείωνε: «Χωρίς δική μου προσωπικότητα έγινα 
εκείνος, μέσα σε κάθε του λέξη εγώ φαινομενικά εξαφανιζό-
μουν. Χρησιμοποίησα τη ζωή του για να ζήσω λίγο ακόμη χωρίς 
τον εαυτό μου». 

Θα μπορούσε κανείς να πει πως η επιδιωκόμενη απουσία από 
τον εαυτό του, η απόδραση από κάθε εκφραστικό, συμβατικό 
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ή συγκυριακό περιορισμό, ήταν μια υπαρξιακή ελευθερία, μια 
ελευθερία παράξενη στα μάτια των άλλων, όχι πάντα αποδεκτή 
ή κατανοητή, που τον οδηγούσε σε πράξεις ενεργούς απουσίας 
ή απελπισίας. Όπως για παράδειγμα στα χρόνια της γερμανικής 
κατοχής που, ενόσω ακόμη εργαζόταν στην «υπηρεσία ακροά-
σεων», έστειλε την περίφημη ενυπόγραφη επιστολή του στην 
Γκεστάπο, η οποία τον παρακολουθούσε μετά από καταγγελίες 
καταδοτών και συνεργατών, γράφοντας μεταξύ άλλων:

« Έμαθα πως κάποιοι απερίγραπτοι Γάλλοι πολίτες με κατέδω-
σαν σε εσάς ότι δεν συγκαταλέγομαι ανάμεσα στους υποστηρικτές 
σας. Δεν μπορώ, κύριοι, παρά να επιβεβαιώσω τα λόγια αυτά και 
αυτά τα θλιβερά γραπτά. Είναι ακριβέστατο το γεγονός ότι σας 
αποδοκιμάζω, με μια αποδοκιμασία που δεν έχει όνομα σε καμιά 
από τις γλώσσες που γνωρίζω (ούτε στα εβραϊκά, το δίχως άλλο, 
τα οποία εσείς με οδηγήσατε να θέλω να τα μελετήσω). Είστε δο-
λοφόνοι, κύριοι, και θα πρόσθετα μάλιστα (είναι μια άποψη την 
οποία πιστεύω ακράδαντα) ότι είστε γελοίοι δολοφόνοι. Σίγουρα 
δεν αγνοείτε ότι είμαι ειδικός στην ακρόαση ξένων ραδιοφώνων, 
μαθαίνω επομένως πολύτιμες λεπτομέρειες για τις πράξεις σας, 
αλλά, καθώς το ίδιον των εγκληματιών είναι κυρίως η άγνοια, θα 
χρειαστεί φαίνεται να χάσω χρόνο για να σας υπενθυμίσω τους 
κινητούς θαλάμους αερίων τους οποίους περιφέρετε στις πόλεις 
της Ρωσίας. Ή τα στρατόπεδα συγκέντρωσης όπου, με τέχνη πε-
ρισσή, οδηγείτε σε θάνατο εκατομμύρια αθώους στην Πολωνία.» 
Κι έκλεινε την επιστολή του: «Τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί-
τε, κύριοι, για να διαδίδετε την ιδέα της ανωτερότητας της φυλής 
σας είναι απερίγραπτα: είναι φτιαγμένα από δέρμα. Και θα σας 
πρόσθετα, κύριοι, για να στραφώ τέλος προς αυτή τη Γερμανία 
την οποία διατείνεστε ότι εκπροσωπείτε, πως αισθάνομαι κάθε 
μέρα πολύ μεγάλη συμπόνια για τον αδελφό μου, τον Γερμανό 
εργάτη που φοράει στολή. Δολοφονήσατε, κύριοι, τον αδελφό 
μου, τον Γερμανό εργάτη. Δεν αρνούμαι, καθώς βλέπετε, να με 
δολοφονήσετε δίπλα του.»2 

Η Γκεστάπο φαίνεται πως αγνόησε την επιστολή και το πε-
ριεχόμενό της, θεωρώντας τον φρενοβλαβή. 

2. Κείμενο ανέκδοτο μέχρι το καλοκαίρι του 1965. 1η έκδοση στα Cahiers des 
saisons. 
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Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 θα αρχίσει μια σειρά 
από ραδιοφωνικές εκπομπές με τίτλο Poésie sans passeport 
(Ποίηση χωρίς διαβατήριο). Πρόκειται για δεκαοκτώ εκπομπές 
αφιερωμένες στη μεταφρασμένη ποίηση, με μεταφράσεις από 
δεκαοκτώ γλώσσες. Διαβάζοντας τα ποιήματα στην πρωτότυ-
πη και ταυτόχρονα στη μεταφρασμένη τους εκδοχή, πλέκοντας 
μαζί κάθε φορά τις δύο γλώσσες, ο Αρμάν Ρομπέν ήθελε να 
δώσει τη δυνατότητα στον ακροατή να νιώσει τα συναισθήμα-
τα που θα ένιωθε αν τα διάβαζε στην πρωτότυπη μορφή τους. 
Είναι χαρακτηριστική η φράση με την οποία ξεκίναγε μία από 
τις δεκαοκτώ εκείνες ραδιοφωνικές εκπομπές: 

«Τον καιρό εκείνο που έγινα Ουϊγούρος ποιητής...». 
Συνεχίζοντας ακούραστα τη μεταφραστική του πορεία ανα-

ζητάει ολοένα περισσότερους συγγραφείς, όλο και πιο παλαιά 
κείμενα, από γλώσσες ολοένα πιο σπάνιες.

Σύμφωνα με την Φρανσουάζ Μορβάν, την πιο σημαντική 
ερευνήτρια της ζωής και του έργου του: «Οι ποιητές που μετα-
φράζει γίνονται το μέσον της επιβίωσής του και η απουσία του 
γίνεται η αναγκαία συνθήκη για ένα έργο χωρίς όρια. Τούτο το 
«μεταφυσικό αστείο» θα του επιτρέψει να ζήσει μέσα από τη 
ζωή άλλων που δεν είναι ποτέ άλλοι, μα και μέσα από τα ποι-
ήματά τους, που δεν είναι πια ούτε δικά τους ούτε δικά του». 

Το 1953 και το 1958 εκδίδει τον έναν μετά τον άλλο δύο 
τόμους μεταφρασμένης ποίησης με τίτλο Poésie non traduite 
(Μη μεταφρασμένη ποίηση), με «μη-μεταφράσεις» ποιημάτων από 
περισσότερες από δεκαπέντε διαφορετικές γλώσσες: τα γερμανικά, 
αγγλικά, προϊσλαμικά αραβικά, νέα ελληνικά, βρετονικά, βουλ-
γαρικά, κινέζικα, ισπανικά, φινλανδικά, φλαμανδικά, ολλανδικά, 
ουγγρικά, ιταλικά, σλοβένικα ουϊγουρικά, πολωνικά, τσέχικα, σου-
ηδικά, πέρσικα, μογγολικά. Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένους 
από τους ποιητές που εμπεριέχονται στους δύο αυτούς τόμους: οι 
Ρώσοι Αλέξανδρος Μπλοκ, Σεργκέι Γεσένιν, Βλαντίμιρ Μαγιακόφ-
σκι και Μπορίς Πάστερνακ, οι Γερμανοί Φρήντριχ Χαίλντερλιν, 
Γιόχαν Βόλφγκανγκ Γκαίτε, ο Άγγλος Ουίλιαμ Σαίξπηρ, ο Πέρ-
σης Ομάρ Καγιάμ, οι Ιταλοί Τζουζέππε Ουνγγαρέτι και Εουτζένιο 
Μοντάλε, οι Κινέζοι Λι Πο, Του Φου και Τζου Γουάγκ Γουέι, ο 
Ούγγροι Έντρε Όντι και Αττίλα Γιόζεφ, ο Ουρουγουανός Ριχάρδο 
Πασέιρο, ο Πολωνός Άνταμ Μίκιεβιτς, κ,ά. 
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Με αφορμή τη μετάφρασή του από τον Αρμάν Ρομπέν, 
ο Ιταλός ποιητής Τζουζέπε Ουγγαρέτι, που μιλούσε άριστα 
γαλλικά, είχε πει: «Τα ποιήματά μου μεταφρασμένα από τον 
Αρμάν Ρομπέν είναι εγώ συν ο Ρομπέν…Είμαστε ένα δέντρο 
με δύο ρίζες».

 Με τον όρο «μη–μετάφραση» που είχε επινοήσει o ίδιος, 
ο Αρμάν Ρομπέν εννοούσε το εσωτερικό εκείνο παιχνίδι που 
υπερβαίνει τα όρια της ποίησης και της μετάφρασης. Η μο-
ναδικότητα της μεταφραστικής του προσπάθειας τείνει στη 
συγχώνευση των γλωσσών. Μ’ αυτή την έννοια η πίστη στο 
πρωτότυπο του χρησιμεύει για να διευρύνει και να διασφαλίσει 
το έργο που ονομάζει μη-μετάφραση: όπως στήνει κανείς μια 
αυτοκρατορία έτσι και ο Αρμάν Ρομπέν οικειοποιείται εδάφη, 
κατακτά γλώσσες και συγγραφείς, όχι χωρίς καταχρήσεις, όχι 
χωρίς βία. Ωστόσο φοβάται τις αλαζονικές αυταπάτες και ακο-
λουθεί με ευλάβεια τους κανόνες του παιχνιδιού. Σέβεται τα 
πρωτότυπα κείμενα και τα μετασχηματίζει με μοναδική πιστό-
τητα στην ακρίβεια και τη βαθύτητα του νοήματος, αναζητώ-
ντας όμως πάντοτε τη διατήρηση της αρμονίας και της μουσι-
κότητάς τους. Υποτάσσεται στους ποιητές που μεταφράζει για 
να οδηγηθεί μαζί τους σε μια μυστικιστική συνεύρεση: «Τα δύο 
κείμενα, το ουγγρικό και το γαλλικό, είναι ίδια και ως προς το 
πνεύμα και ως προς το γράμμα. Μου φαίνεται όμως ότι μπο-
ρούν να ζήσουν χωριστά και ενωμένα, και το ένα και το άλλο 
διαπνέονται από μια μυστήρια ανώτερη πνοή που τα διαπερνά 
και τα μεταφέρει σ’ ένα βασίλειο όπου δεν υπάρχει πλέον ούτε 
η γαλλική, ούτε η ουγγρική και όπου η έννοια της μετάφρασης 
δεν έχει πλέον κανένα νόημα». 

Σχετικά με τον κ. Αρμάν Ρομπέν συνεχίζουν να γράφονται 
και να ακούγονται πολλά, χωρίς αναγκαστικά να ακούγονται 
όσα γράφονται ούτε να γράφονται όσα ακούγονται. Εξάλλου 
κι ο ίδιος είχε φροντίσει να ακούγονται τα γραπτά του με 
ιδιαίτερο τρόπο. Διαβάζοντας τα μη–μεταφρασμένα ποιήματα 
του Αρμάν Ρομπέν βρίσκουμε κάτι από την αγνή αναζήτηση 
και τον αθώο ενθουσιασμό που πολύ συχνά τον οδηγούσαν να 
πάρει τη μηχανή του και να ταξιδέψει απ’ άκρου σ’ άκρο την 
Ευρώπη για να ανακαλύψει λησμονημένους ποιητές και χαμένα 
κείμενα. 
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«Εκείνοι–εγώ είμαστε ΕΝΑ. Δεν είμαι απέναντί τους, δεν εί-
ναι απέναντί μου. Μιλούν πριν από μένα στο λαρύγγι μου, 
πολιορκώ το δικό τους με τις μελλοντικές μου λέξεις. Ήχο τον 
ήχο, συλλαβή τη συλλαβή, ρυθμό το ρυθμό, νόημα το νόημα 
και κυρίως πεπρωμένο το πεπρωμένο, ενωμένοι και χώρια στο 
αίμα και στα δάκρυα, χωρίς οντολογική προδοσία, εκείνοι-εγώ 
άθικτοι, ΕΝΑ».3 

3. Armand Robin, Poésie non traduite, τ. I, εκδόσεις Gallimard, Paris, 1953, 
σ.11.
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Στάθης  Κομνηνό ς

Κοινή γραμματική

Μπαίνει στον Κόσμο σε Σχήμα έτοιμο
Ολόκληρος σαν Τέλος
Διαγώνιος
Κυρτός
Κάθετος
Τους περισσότερους ήλιους μετρά κυματωμένος
Αυλακωτός πολλές φορές
Συχνά κουλουριασμένος
Μα πάντα, πάντα επίκεντρος κι εγγεγραμμένος
Αφού ν’ αγγίζει αγροικά
και τη ματιά σαν μήτρα απλώνει
και με τα πέλματα τον Κόσμο εισπνέει
Γι’ αυτό και την υγεία του Χώματος κατάστηθα έχει φυλαχτό
Και στον θεό τον ξεροκέφαλο ορκίζεται
του πράσινου
                    του κίτρινου
                                       και του γαλάζιου
Αυτός ο των στοιχείων ιππότης ο αστοιχείωτος
Ο μονοκύτταρος της απλότητας πρίγκηπας!

Κίτρινο το λεμόνι στα χέρια του
Δίχως να το ιππεύουν άγγελοι
Μ’ όλες τις αναγνώσεις στη φλούδα να διαβάζονται
Και μ’ όλες τις γραφές να γράφονται στους πόρους
Τα μήλα πάντα κόκκινα δίχως εφιάλτες
Το χώμα καστανό δίχως τύψη
Γαλάζια πάντα η θάλασσα
Δίχως ουρές των δαιμονίων να την αναταράζουν
Δίχως καμπάνες και ψαλμούς τα δέντρα
Και τα πουλιά άγευστ’ από χρησμών κι οιωνών φυλάκιση
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Και όπως μπαίνει βγαίνει

Κι εκείνος που απόμεινε πιστός
Στις τάξεις του Ανταίου
Μ’ όποιον ορίζοντα στην πλάτη κουβαλά
Μακάριος κι αληθινός
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«Ερώτηση: Από πού αντλείς 
την έμπνευσή σου;

 Έφη Καλογεροπούλου: Από 
κάθε περίσταση έντονα βιωμένης 
εμπειρίας!»1 

Στο 6ο Τεύχος των ΝΗΣΙΔΩΝ με 
μια παρόμοια αποφώνησή της 

ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των 2 
πρώτων ποιητικών της συλλογών.

Η Έφη Καλογεροπούλου γεν-
νήθηκε στην Αθήνα. Είναι φυ-
σικός και θεατρολόγος και εργά-
ζεται στην εκπαίδευση. Το 2008 
κυκλοφόρησε η πρώτη της ποιη-
τική συλλογή «Σκεύη ταξιδιού» 
από τις εκδόσεις Ενδυμίων και το 
2010 η δεύτερη «Ήχος από νερό» 
από τις ίδιες εκδόσεις2.  Ενσαρ-
κώνει και έχει ουσιαστική επαφή 
και εμπειρία ποιητικής γραφής 
πολύ καιρό προτού εκδώσει τις 
πρώτες συλλογές της. Εδώ θα δο-
κιμάσουμε μια παρουσίαση των 
δύο πρόσφατων συλλογών της: 
«ΑΜΜΟΣ» και «ΕΡΗΜΟΣ ΟΠΩΣ 
ΕΡΩΤΑΣ». Ίσως καταφέρουμε να 
αποκρυπτογραφήσουμε τις ποιη-
τικές της ανατάσεις.

Την ποίηση της Έφης την 
ονειρεύεσαι. Το θέατρο του πα-
ραλόγου (πρβλ. την προμετωπίδα 
του Μπέκετ στην ΑΜΜΟ, κ.ά.) 
καθώς και τα κινηματογραφικά 
διακείμενα κυριαρχούν.

Εκκινεί από τα πρώτα στοι-
χεία του Σύμπαντος: νερό, γη, 

φωτιά, αέρας, τη φυσική αρχή 
του χρόνου και όλα τα παραπάνω 
τα μεταγράφει με γλώσσα (καίτοι 
εξωτερικά λιτή), γεμάτη αγωνία.

ΑΜΜΟΣ, Εκδόσεις Μετρονό-
μος, Σειρά ΠΟΙΕΙΝ, Αθήνα, Ια-
νουάριος 2013.

Μελέτη χρόνου, μνήμης. Ανα-
τομία στο μεθόριο ζωής και φθο-
ράς, νύχτας και ημέρας. Σε αυτά 
τα δίπολα στροβιλίζεται η ΑΜ-
ΜΟΣ. Χρόνος, άχρονος, μνήμη, 
λήθη. Ο φόβος για τον χαμένο 
χρόνο και πολλή απουσία.

Μαγεία, φώς, χρόνος, φύση, η 

Μια προσέγγιση σε δύο ποιητικές συλλογές 
της Έφης Καλογεροπούλου: 

Άμμος και Έρημος όπως Έρωτας
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φυσική επιστήμη και η σκηνοθε-
σία καθοδηγεί το πνεύμα και τη 
γραφή της Έφης Καλογεροπού-
λου σε ονειρικούς στίχους κρυ-
πτικών σημαινομένων.

Κινούμενη άμμος, η ζωή της 
ποιήτριας. Διαφυγή για να φανεί 
το φως που κι αυτό «σα τσακι-
σμένη εφημερίδα» κάπου-κάπου 
«ξεδιπλώνεται». Και ματώνει η 
ίδια να φωτίσει τη νύχτα των λέ-
ξεων, των γραμμάτων, να αρμό-
σει τους στίχους. Ματώνει, καθώς 
ταξιδεύει στη μνήμη, στο όνει-
ρο, στη σκιά, στους δαίμονές της, 
στους φόβους της. Εικόνες από το 
παρελθόν, σχέσεις, φωνές, κληρο-
νομιές, γενιές που την πνίγουν, 
την αιχμαλωτίζουν.

Κι ο χρόνος σαν άμμος την τα-
ξιδεύει, την πισωγυρίζει, την πλά-
θει, την αδειάζει, την γερνά, τη 
βαπτίζει σε φαντάσματα και ιστο-
ρίες που την σφραγίζουν. Ερημο-
νήσια που δίδασκε σε παιδιά-τρε-
χούμενα νερά.

Σύμβολο η άμμος, η διδασκα-
λία, ένα προσωπείο της για να ψη-
λαφίσει τον εαυτό της, να αποτυ-
πώσει, χωρίς να εκθέσει, τον θά-
νατο, τις σχέσεις και τη μοναξιά.

Μια εξομολόγηση μέσα από 
σκηνικά θεάτρου και κινηματο-
γράφου, μέσα από πέτρες, ερει-
πωμένα παράθυρα, παλτά που αι-
ωρούνται ή απλωμένα πουκάμι-
σα μέσα από τα οποία αναπολείς 
αγαπημένα σώματα που χάθηκαν 
στο χρόνο.

Άρρητες εικόνες που κλείνο-
νται σε λιτό στίχο ή επιγράμματα.

Την ΑΜΜΟ τη μελετώ από 

το 2013. Η Έφη Καλογεροπού-
λου πρόλαβε τον καιρό, τα γεγο-
νότα, τους θανάτους και το χάος 
τού σύγχρονου κόσμου. Σήμε-
ρα, το 2016, οι στίχοι της επα-
ληθεύονται καθώς μάς κατακλύ-
ζουν αιματηρές ειδήσεις από Ανα-
τολή και Δύση, καθώς η Άμμος 
της σύγχρονης ανθρωπότητας κι-
νείται σε μια αέναη δίνη και βυ-
θίζεται στην ανυπαρξία.

Σκηνοθετεί άπειρες εικόνες, 
αγκαλιάζει ποικιλία αισθητικών 
μορφών: ζωγραφική, θέατρο, κι-
νηματογράφο. Συνομιλεί με κεί-
μενα, συγγραφείς, ποιητές.

Μια ελάχιστη σπορά κάποιας 
ερμηνείας αποτυπώνεται στις πα-
ρακάτω παραπομπές:

σ. 19: «ΔΕΥΤΕΡΗ ΝΥΧΤΑ: Με 
ένα κοπίδι φως στο χέρι / έκοβε 
νύχτα όλη νύχτα. Το πρωί το χέρι 
του / έσταζε αίμα.» Ματώνεις για 
να φωτιστείς.

σ. 47: «ΠΕΜΠΤΗ ΝΥΧΤΑ 
Έφτυσε φως / το πρόσωπό του 
άνοιξε / ώριμο φρούτο.» Σαν το 
χώμα που το έφτυσε ο Ιησούς, το 
έκανε λάσπη και με αυτήν άλει-
ψε τα βλέφαρα τού εκ γενετής τυ-
φλού.

σ. 58: «Είδα νερό να γκρεμί-
ζεται και φως / να διπλώνει σα 
τσακισμένη εφημερίδα.» Κινημα-
τογραφικό. Έκλειψη ηλίου. Φως-
σκοτάδι-φως. Αυτό το ποίημα εί-
ναι μια σύνοψη – επίλογος όλης 
της συγκεκριμένης ποιητικής συλ-
λογής ένα ποίημα περί ποιητικής.

αυτόθι: «... και φως / να δι-
πλώνει σα τσακισμένη εφημερί-
δα.» Διπλώνει το φως; Το φως 
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φωτίζει ή χάνεται· αλλόκοτη πα-
ρομοίωση. Φως επομένως, είναι 
κάποιο ανθρώπινο πλάσμα ατό-
φιο, αθώο, ανυπόκριτο, που δεν 
άντεξε το ψέμα γύρω του και τσα-
κίστηκε και εχάθη.

Οι εποχές ενσαρκώνονται, 
συμβαδίζουν μαζί της σε ατέλειω-
τες βόλτες, σε παραλίες που τις 
καίει ο ήλιος του καλοκαιριού. 
Η καυτή άμμος τρέφει την περι-
συλλογή και ολοκληρώνει με τους 
κόκκους της την ποιητική παν-
δαισία που απλόχερα μάς χάρισε 
η Έφη Καλογεροπούλου.

ΕΡΗΜΟΣ ΟΠΩΣ ΕΡΩΤΑΣ, 
εκδ. Μετρονόμος Σειρά: ΠΟΙΕΙΝ 
Αθήνα, Απρίλιος 2015, δίγλωσση 
έκδοση

DESERT AS DESIRE, English 
translation by Yannis Goumas

Το τέταρτο ποιητικό βιβλίο 
της Έφης Καλογεροπούλου είναι 
μία δίγλωσση συλλογή.

Βάθος, όνειρο· διόραση και 
προφητεία. Οι εικόνες της φω-
τογραφίζουν το σήμερα, το αύ-
ριο με αποκαραδοκία, με έναν εν-
δόμυχο λυγμό ενώπιον της ωραι-
ότητας που λιώνει και πνίγεται. 
Ένας λυγμός για την ανθρωπότη-
τα που δεν συναισθάνεται τη βα-
θύτερη ουσία της ύλης της.

Άτιτλα ποιήματα ριγμένα στο 
κέντρο της σελίδας. Η λέξη και ο 
στίχος ξεδιπλώνονται αργά, αργά. 
Σαν καλειδοσκόπιο η γραφή της 
βηματίζει ψηλαφητά και εμβα-
θύνει. Σα να αναπολεί τα όνειρά 
της πισωγυρίζει υπνοβατώντας, 
για να επαναφέρει παρελθούσες 
μνήμες, άγνωρες ή λησμονημέ-
νες κληρονομιές, γενεαλογίες προ-
σωπικές ή πανανθρώπινες. Ανοί-
γεται έτσι η ανάγνωση της ποίη-
σής της. 

Με το σταγονόμετρο συλλέ-
γουμε ασφαλείς νοηματικές συν-
δηλώσεις και ώρες-ώρες οι στίχοι 
της είναι ανυπεράσπιστοι σε πα-
ρερμηνείες. Αυτή όμως είναι η 
ομορφιά κι η απλοχωριά της ποι-
ήτριας, ίσως και η θυσία της.

Παράδοξα, αλλόκοτα σχήμα-
τα λόγου: π.χ. «τετράγωνους κύ-
κλους» σ. 13. Ομιχλώδη τοπία-
σκηνικά, ερμητικές εικόνες κ.ά.

Η Έφη σκάβει για να ανακα-
λύψει τον τρόπο της Ποιητικής 
της. Οι εικόνες της υπαινίσσονται 
λέξεις και αυτεπίγνωση της ποιη-
τικής της γραφής.
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Στη συνέχεια θα προσπαθήσω 
να αναλύσω κάποιους στίχους της:

σ. 25, 2η στροφή: «Έχει την 
υπομονή του δέντρου που καίγε-
ται˙/ Υπάρχει μια ύλη σιωπής εκεί 
πριν.» Πρβλ. και σ. 29, τους τρεις 
τελευταίους στίχους: «Πιο μέσα 
απ΄ το βλέμμα ύλη/ ύλη σιωπής,/ 
πρόσθεσε.» Καλειδοσκοπική γρα-
φή, στριφογυρίζουν οι στίχοι και 
επανέρχονται στον πρωταρχικό.

σ. 26-27: «in one you 
gambled / in one you lost» / «σε 
μια εισπνοή έπαιξες / σε μια εκ-
πνοή έχασες». Εδώ αριστοτεχνι-
κά ο Γιάννης Γκούμας αποδίδει 
το νόημα αντί της κατά λέξη με-
τάφρασης.

 σ. 35: «Στη χώρα / που ευ-
χές δεν υπάρχουν / μπορείς άνετα 
να καθίσεις / στους λεπτοδείχτες 
του ρολογιού σου / και να κουρδί-
σεις απευθείας / την ανάσα σου.» 
Αισθήματα μοναξιάς, πλήξης και 
ματαιότητας. «Άνθρωποι από χιό-
νι./ Άνθρωποι από χιόνι..» και 
«Ἀνθρωποι από χαρτί./ Άνθρωποι 
από χαρτί.» Νεκροί και αδιάφοροι, 
πλαστοί άνθρωποι, μαριονέτες. 

σ. 37: «Είναι χθες. Κοιτάζει 
τον εαυτό του, πίσω γωνία / αρι-
στερά στο βάθος, να έρχεται προς 
το μέρος του. / Συνεχίζει να περ-
πατά. ... .../ είμαστε δυο σε σχήμα 
ενός», αναφερόμενη στο «εγώ», 
τον εαυτό και το είδωλό του.

σ. 39: τελευταία στροφή: «το 
ανίκητο του χρόνου / τα μά-
τια είναι.», αγέραστο το βλέμμα 
του κάθε ανθρώπου. Είναι αυτό 
που δηλώνει την ταυτότητά του 
ες αεί. Όταν κλείσουν τα μάτια, 

όταν σβήσουν εντελώς, χάνεται ο 
άνθρωπος ως υπόσταση. Μεταβαί-
νει στο άχρονο, στη μνήμη. Πα-
ραμένει σαν ουσία καθολική ο άν-
θρωπος. Χωρίς ατομικότητα πλέ-
ον παραδίδεται στη φύση. Πρβλ. 
και σ. 23: «Τα μάτια είναι του 
χρόνου τα παράθυρα.» Βαθαίνει 
στις αισθήσεις, κυρίως στην όραση 
που την καθιστά μονάδα χρόνου. 
Τα μάτια δείχνουν την ηλικία, 
την αθωότητα, την υποκρισία, 
την καθαρότητα. Τα μάτια απο-
καλύπτουν τη χαρά ή τη λύπη, 
την παιδικότητα ή την ενηλικίω-
ση, τον έρωτα, την απόγνωση, τα 
ευφρόσυνα ή δυστοπικά αισθήμα-
τα. Το βλέμμα ντρέπεται ή σαρ-
κάζει. Τα μάτια σε ευσπλαγχνί-
ζονται ή σε περιφρονούν. Τα μά-
τια χρονολογούν τους ιστούς σου, 
τις στιγμές του βίου σου, επαγρυ-
πνούν και σε φωτίζουν.

σ. 59: «Τότε βουλιάζουμε και 
οι δύο σ΄ ένα μαξιλάρι λέξεις. Η 
Μητέρα ντυμένη χιόνι μπαίνει 
απ` το παράθυρο.» Μνήμες πα-
λιές, γηρατειά. Παγώνει η μνήμη 
και στέκεται σε πρόσωπα αγαπη-
μένα του παρελθόντος που παρει-
σφρύουν στο νου και στην καρ-
διά μας κάθε φορά που τα πο-
θούμε. Το ποίημα αυτό ανοίγει 
το δρόμο για το επόμενο για την 
υγρασία που γίνεται λέξη.

σ. 61: «Πίσω απ`τις ράχες των 
βιβλίων/ υγρασία/ μέχρι να γίνει 
λέξη.» Ποίημα περί ποιητικής το 
συγκεκριμένο, παίζει με την αμ-
φισημία, προσωποποιεί έννοιες, 
υποστασιοποιεί καταστάσεις, όνει-
ρα ή μαθηματικά σχήματα. 
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Εξ αυτού και η δυσκολία τού 
όποιου διαισθητικού μεταφρα-
στή να μεταγλωττίσει τους στί-
χους της. Ως εκ τούτου θεωρώ ότι 
ο συνθέτης, ηθοποιός, ποιητής 
και μεταφραστής Γιάννης Γκού-
μας επεξεργάστηκε με εξαιρετική 
επιμέλεια και γλωσσική μαεστρία 
την μεταφορά από το πρωτότυπό 
της στα αγγλικά.

σ. 65, «τρελός, ένας του ύψους 
ναυαγός έμεινε για πάντα /στο 
βυθό στα ψάρια χαρίζοντας/ τα 
ολόλευκα φτερά του.» Τώρα πολ-
λοί, εκατοντάδες, χιλιάδες «του 
ύψους ναυαγοί», κυρίως νεογνά 
σαν γλάροι μικροί θαλασσοπνίγο-
νται ... στο «κενοτάφιο της θα-
λάσσης.» Εδώ φανερώνει και κρύ-
βει ταυτόχρονα η Καλογεροπού-
λου. Προφητεύει και φωτίζονται 
οι στίχοι της στην απεραντοσύ-
νη μιας θάλασσας που αιματο-
βαμμένη θαλασσοπνίγει ιστορίες, 
ανθρώπινες υπάρξεις. Κορυφώνε-
ται ο μαγικός ρεαλισμός της στις 
τελευταίες σελίδες. Οι εικόνες της 
διορατικές πραγματώνονται στις 
ειδήσεις για το προσφυγικό. Το 
άλογο καλπάζει τον θάνατο και 
τα θαλάσσια σύνορα κοκκινίζουν 
από πτώματα, που μπαινοβγαί-
νουν ανέστια, χωρίς γλώσσα, χω-
ρίς μέλλον στο χάος.

Ο φακός της απαθανατίζει τη 
φρίκη. Παύει η μαγεία. Οι λέξεις 
σαν κοφτερό λεπίδι ματώνουν 
και κλαις γοερά, καθώς λιγοστεύει 
η ανθρωπιά και σβήνει ο κόσμος.

Η Έφη Καλογεροπούλου επι-

μένει στην λέξη, στην έκφραση, 
στην γλώσσα. Ανιχνεύει τις απαρ-
χές της γραφής. Μελέτες για τον 
χρόνο, τη μνήμη, τη φύση συ-
μπλέουν με την ιστορία του κό-
σμου, της ανθρωπότητας, τις 
προσωπικές ιστορίες, τις θεωρί-
ες της λογοτεχνίας. Αφουγκράζο-
νται τη φρίκη του καιρού μας, το 
ναυάγιο του κόσμου, τη μετακί-
νηση ανθρώπων και τόπων.

Στο τέλος του έργου κυριαρχεί 
ένας τόνος δοξαστικός, σαν γύρος 
του θριάμβου και σαν αναδρομι-
κή δοξολογία για όσα όνειρα εικό-
νες, λέξεις εντυπώθηκαν από την 
αρχή.

Κλείνεις τα μάτια και στοχά-
ζεσαι την ποίησή της αλλιώς δεν 
κατανοείται. Στις πολλαπλές ανα-
γνώσεις ανοίγεσαι σε εσώτερους 
στοχασμούς αυτογνωσίας.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΕΠΠΟΥ

Σημειώσεις:
1. Από την ραδιοφωνική εκπομπή 

τού Δευτέρου Προγράμματος της ΕΡΤ 
την Πέμπτη 17-3-2016: «Διακριτικές 
σχέσεις διεθνούς ρεπερτορίου – με τον 
Νίκο Αϊβαλή» αφιερωμένη στην πα-
γκόσμια ημέρα ποίησης με καλεσμέ-
νη του την ποιήτρια: Έφη Καλογε-
ροπούλου.

2. Πρβλ. Νησίδες, Περιοδικό τέ-
χνης και λόγου, τεύχος 6, Ρόδος, Κα-
λοκαίρι 2011, βιβλιοπαρουσίαση από 
Αναστασία Ζέππου, σσ. 137-140. 

Nesides 15 - Nov 11.indd   72Nesides 15 - Nov 11.indd   72 12/11/2016   6:31:43 πμ12/11/2016   6:31:43 πμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



73

Νησίδες 15 | K Y M A T I Σ M O I  -  Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η  Β Ι Β Λ Ι Ο Υ

Μαργκαρέτε 
Μπούμπερ-Νόυμαν

Μίλενα από την Πράγα
μτφ. Τ. Σιετή, 

επίμετρο Α. �ημακοπούλου, 
Εκδ. Κίχλη και Τα Πράγματα, 

Αθήνα, 2015

…Πάλι τα ίδια και τα ίδια, θα 
μου πεις, φίλε.

Όμως τη σκέψη του πρόσφυ-
γα τη σκέψη του αιχμάλωτου τη 
σκέψη

του ανθρώπου σαν κατάντησε 
κι αυτός πραμάτεια 

δοκίμασε να την αλλάξεις, δεν 
μπορείς…

Γ. Σεφέρης, Ο Τελευταίος 
Σταθμός

Το εξώφυλλο του βιβλίου δεν 
αφήνει περιθώρια παρερμη-

νείας ως προς το θέμα του. Προ-

βάλλει την ασπρόμαυρη εικό-
να των σιδηροδρομικών γραμ-
μών που καταλήγουν στην πύ-
λη του στρατοπέδου εξόντωσης 
Άουσβιτς ΙΙ – Μπιρκενάου. Ακό-
μη ένα βιβλίο για τα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης θα συλλογισθούν, 
πιθανότατα με κάποια δυσφο-
ρία, αρκετοί αναγνώστες. Ασχέ-
τως εάν πρόκειται για ένα από τα 
κλασικότερα και πιο αξιοσημείω-
τα κείμενα της παγκόσμιας στρα-
τοπεδικής λογοτεχνίας. Ασχέτως 
επίσης του γεγονότος ότι εξα-
κολουθούν να παραμένουν αμε-
τάφραστα στην ελληνική ως τις 
ημέρες μας ιδιαίτερα σημαντι-
κά βιβλία όπως: το L’univers 
concentrationnaire του David 
Rousset, το Ravensbrück της 
Germaine Tillion ή ακόμη 
το Au fond des ténèbres της 
Sereny Gitta για να περιορι-
στούμε απλώς στο χώρο του γαλ-
λόφωνου βιβλίου. 

Το βιβλίο της Μαργκαρέτε 
Μπούμπερ-Νόυμαν με τον τίτλο 
Μίλενα από την Πράγα, κυκλο-
φόρησε το Δεκέμβριο του 2015 
από τις εκδόσεις ΚΙΧΛΗ και ΤΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΑ, σε μετάφραση της 
Τούλας Σιετή. Δεν είναι συχνό 
φαινόμενο τόσο σημαντικά κεί-
μενα να τυγχάνουν τέτοιας εκ-
δοτικής επιμέλειας. Κι είναι ακό-
μη σπανιότερο να συναντήσει κα-
νείς Επίμετρο, με την ποιότητα 
του ύφους και του περιεχομένου, 
εφάμιλλο με αυτό που συνέτα-
ξε για το συγκεκριμένο βιβλίο η 
Αδριανή Δημακοπούλου, που να 
υποστηρίζει και να συμπληρώνει 
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το πρωτογενές κείμενο σε τέτοιο 
βαθμό. Παρά τη σαφή υποδήλω-
ση του εξωφύλλου, το βιβλίο δεν 
έχει ως αποκλειστικό θέμα του 
μια ακόμη μαρτυρία σχετικά με 
τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η 
ζωή στο στρατόπεδο παρουσιάζε-
ται προς το τέλος του κειμένου 
συνιστώντας την κορωνίδα του 
και καλύπτει περίπου το ένα τέ-
ταρτο του συνόλου των σελίδων. 
Στην ουσία το βιβλίο επιχειρεί 
να βιογραφήσει μια συναρπαστι-
κή γυναικεία προσωπικότητα, τη 
Μίλενα Γιεσένσκα. Μια γυναίκα 
μεγαλωμένη από έναν δεσποτικό 
πατέρα, που ωστόσο φρόντισε να 
της μεταδώσει την αγάπη για τη 
μόρφωση. Εγκαταλείποντας πρό-
ωρα την πατρική στέγη, πήρε τη 
ζωή της στα χέρια της και σχε-
τίστηκε με άντρες φαινομενικά 
ισχυρούς και γοητευτικούς ουσι-
αστικά όμως αδύναμους συναι-
σθηματικά. Οι παραπάνω εμπει-
ρίες σμίλεψαν ένα σπάνιο ψυχι-
κό αμάλγαμα γενναιότητας, ελευ-
θεροφροσύνης και αξιοπρέπειας: 
«(…)με κάθε της κίνηση διατρά-
νωνε: είμαι ελεύθερος άνθρωπος» 
(σ. 226), κατά πως την περιγρά-
φει η συγγραφέας. Έτσι η Μίλε-
να, εμπνέοντας έναν ανομολόγη-
το σεβασμό ακόμη και στους δη-
μίους της, κατόρθωσε να αντέξει, 
με ήδη επιβαρυμένη την υγεία 
της, τριάμισι χρόνια την αθλιό-
τητα και τις κακουχίες του στρα-
τοπέδου. Προσωπικότητα γνωστή 
πριν από τον πόλεμο στους φιλο-
λογικούς κύκλους ως εκείνη που 
ενέπνευσε τον τελευταίο έρωτα 

του Φραντς Κάφκα, η ένταση και 
τα αδιέξοδα του οποίου αποτυπώ-
νονται στα περίφημα Γράμματα 
στη Μίλενα. 

Το βιβλίο γεννιέται μέσα από 
τα σπλάχνα μιας βαθιάς φιλίας κι 
ενός απαράγραπτου χρέους. Από 
την κοινή δέσμευση των δυο γυ-
ναικών, της Μαργκαρέτε και της 
Μίλενα, να αποτυπώσουν όλα 
όσα είχαν περάσει σε ένα κοινό 
βιβλίο υπό τον τίτλο: Η εποχή 
των στρατοπέδων συγκέντρωσης. 
«Όταν θα είμαστε και πάλι ελεύ-
θερες, θα γράψουμε μαζί ένα βι-
βλίο» υπόσχονται η μια στην άλ-
λη. Καθώς η Μίλενα δεν άντε-
ξε τελικά στις κακουχίες, έπεσε 
ο κλήρος στη συγγραφέα να εκ-
πληρώσει την υπόσχεση. Η γνωρι-
μία τους οφείλεται στο ερευνητι-
κό πνεύμα της Μίλενας που, ακό-
μη και σε συνθήκες στρατοπέδου 
συγκέντρωσης, διατηρούσε το δη-
μοσιογραφικό της δαιμόνιο ζω-
ντανό. Έτσι, μόλις έμαθε ότι ήρ-
θε στο Ravensbrück μια Γερμα-
νίδα που είχε ζήσει την εμπειρία 
των σοβιετικών στρατοπέδων και 
που παραδόθηκε από την σοβιε-
τική αστυνομία NKVD στα χέρια 
των Ες-Ες, θέλησε αμέσως να τη 
γνωρίσει και να μάθει την αλή-
θεια. Και από το σημείο αυτό 
αναδύονται τα δύο στοιχεία μο-
ναδικότητας που ενέχει η συγγρα-
φική σκοπιά της Μπούμπερ-Νό-
υμαν σε σχέση με το σύνολο της 
παγκόσμιας στρατοπεδικής γραμ-
ματείας: αφενός ότι είναι η μό-
νη επιζήσασα η οποία έζησε άμε-
σα και κατάφερε να περιγρά-
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ψει την εμπειρία τόσο των σοβι-
ετικών όσο και των ναζιστικών 
στρατοπέδων (στο έργο της Αιχ-
μάλωτη του Στάλιν και του Χίτ-
λερ) και αφετέρου πως είναι η μό-
νη συγγραφέας η οποία παίρνο-
ντας αποστάσεις από το προσω-
πικό της δράμα, επέλεξε να κα-
ταγράψει τη ζωή κάποιου τρίτου 
προσώπου μέσα στο δαιμονικό 
σύμπαν των στρατοπέδων, μιλώ-
ντας με ειλικρίνεια και προσφέρο-
ντας μια γνήσια όσο και θαρρα-
λέα μαρτυρία.

Αν υπάρχει κάποιο στοιχείο 
που διαπνέει κάθε σελίδα του 
κειμένου, αυτό είναι η ομορφιά 
και η δύναμη της φιλίας. Η εν-
στικτώδης ροπή και το ενδιαφέ-
ρον για τον άλλο αποδείχτηκε ζεί-
δωρη τόσο για τη συγγραφέα όσο 
και για την ηρωίδα-φίλη της. «Σ’ 
αυτή τη δίχως μέλλον ζωή, εμείς, 
δοσμένες μόνο στο παρόν, ζούσα-
με μ’ όλες μας τις αισθήσεις τις 
μέρες, τις ώρες, τα λεπτά. […] Σ’ 
αυτή τη θανάσιμη ατμόσφαιρα η 
αίσθηση ότι κάποιος άλλος σε είχε 
ανάγκη ήταν η μεγαλύτερη ευτυ-
χία, έκανε τη ζωή άξια να τη ζεις 
και σου έδινε τη δύναμη να επιβι-
ώνεις» (σ.235). Η Μαργκαρέτε κα-
τάφερε να επιβιώσει και να διατη-
ρήσει ζωντανή τη μορφή, τον βίο 
και τα έργα της φίλης της μέσα 
από τον Λόγο που μαζί είχαν πε-
ρισώσει, όταν κινδύνευε να κατα-
ποντιστεί στην άβυσσο του από-
λυτου σκοταδιού και παραλόγου. 
«Για να επιβιώσεις, πρέπει να 
προσαρμοστείς κατά κάποιον τρό-
πο σ’ αυτή την ακραία κατάστα-

ση, πρέπει, όσο τρομακτική κι αν 
είναι η νέα σου ζωή, να της δώ-
σεις κάποιο νόημα» (σ. 20), συ-
νειδητοποιεί. Πεποίθηση που επι-
βεβαιώνει και ένας άλλος επιζή-
σας, ο γνωστός ψυχίατρος Βίκτορ 
Φρανκλ στο έργο του Αναζητώ-
ντας νόημα ζωής και ελευθερίας 
σ’ ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης: 
«εκείνοι που άφηναν το εσωτερι-
κό στήριγμα στον πνευματικό και 
ηθικό τους κόσμο να κλονιστεί, 
αυτοί τελικά υπέκυπταν στις εκ-
φυλιστικές επιδράσεις του στρατο-
πέδου» (σ. 94). Και αυτό το απα-
ραίτητο εσωτερικό στήριγμα για 
να μη βουλιάξουν το βρήκαν, όχι 
μόνον οι δυο τους αλλά και άλ-
λες συγκρατούμενές τους, στη συ-
ντροφικότητα και την αλληλεγ-
γύη. «Η βαθιά φιλία πάντα είναι 
μεγάλο δώρο. Όταν βιώνεις όμως 
μια τέτοια ευτυχία στο απελπι-
στικό περιβάλλον του στρατοπέ-
δου, μπορεί να γίνει περιεχόμενο 
ζωής… η φιλία αυτή έγινε ανοι-
χτή διαμαρτυρία ενάντια στον 
εξευτελισμό» (σ.29). Μια μαρτυ-
ρία που αποδεικνύει ότι την ίδια 
ώρα που επιβεβαιώνεται περίτρα-
να η ισχύς του «η Κόλαση είναι οι 
άλλοι» του Σαρτρ, την ίδια ακρι-
βώς στιγμή, στο ίδιο μέρος, οι άλ-
λοι είναι και ο Παράδεισος. Και 
χωρίς αυτούς βουλιάζεις: «Ακόμη 
και υπό κανονικές συνθήκες κρά-
τησης δεν υπάρχει τίποτε πιο επι-
κίνδυνο από το να σε απασχολεί 
διαρκώς μόνον ο εαυτός σου, να 
σκέφτεσαι τα δικά σου δεινά και 
να κλαις τη μοίρα σου» (σ. 283). 
Αναβαπτίζοντας σε σκοτεινά νερά 
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τους περίφημους στίχους του Τ. 
Λειβαδίτη: «Κι όταν δεν πεθαίνει 
ο ένας για τον άλλο / είμαστε κιό-
λας νεκροί».

Υπάρχει ένα σημαντικό ποιο-
τικά μέρος της παγκόσμιας γραμ-
ματείας που έχει ως θέμα του τη 
σύγκρουση του ατόμου με το 
Κράτος και τη Βία της εκάστο-
τε εξουσίας. Κείμενα που κατα-
γράφουν την τραγική -συνήθως- 
πορεία της ζωής ενός προσώπου 
που έρχεται αντιμέτωπο με τη 
συντριπτική δύναμη μιας οργα-
νωμένης ομάδας. Πιασμένο μέ-
σα στην πιο ασφυκτική παγίδα, 
το πολιτικό υποκείμενο βρίσκε-
ται αντιμέτωπο όχι μονάχα με 
το φάσμα της φυσικής του εξό-
ντωσης σε καθημερινό επίπεδο 
αλλά και με εκείνο της σταδια-
κής αποσύνθεσης της ανθρώπι-
νης του ιδιότητας. Σε αυτήν την 
κατηγορία υπάγονται και τα βι-
βλία της λεγόμενης στρατοπεδι-
κής γραμματείας. Πρόκειται για 
κείμενα που πάντοτε ενοχλού-
σαν και πάντοτε θα ενοχλούν ―
συνειδητά ή ασυνείδητα― ένα 
μεγάλο μέρος του αναγνωστι-
κού κοινού. Για κείμενα οδυ-
νηρής προσωπικής και συλλογι-
κής πολιτικής αυτογνωσίας. Ακό-
μη κι αν εξαιρέσουμε τους αρνη-
τές κι εκείνους που δεν συμπα-
θούν πολύ τους Εβραίους και τις 
άλλες κατηγορίες των διωκομέ-
νων, για ένα μεγάλο μέρος του 
φάσματος των καλόπιστων ανα-
γνωστών τα βιβλία που μιλούν 
για τα στρατόπεδα συγκέντρω-
σης είναι απωθητικά αναγνώσμα-

τα. Ένας προφανής λόγος είναι 
ότι αποτυπώνουν το κακό και 
τις συνέπειες του στις πιο ακραί-
ες τους εκφάνσεις με έναν τρό-
πο ανυπόφορο. Και η όσμωση με 
το κακό δεν αφήνει κανένα ψυ-
χισμό απρόσβλητο. Γράφει χα-
ρακτηριστικά η Μπούμπερ-Νόυ-
μαν: «Για τη μεγάλη πλειονότη-
τα των κρατουμένων ούτε λόγος 
πως μεσ’ από τα βάσανα είχαν 
γίνει καλύτεροι ή είχαν εξευγενι-
στεί: η περίσσεια βασάνων μπο-
ρεί να μεταβάλει τον άνθρωπο σε 
κτήνος» (σ. 248). Ένας άλλος λό-
γος είναι ότι μας υπενθυμίζουν 
με έναν αμείλικτο τρόπο το θέμα 
της προσωπικής ευθύνης: αντι-
λαμβάνεσαι ξεκάθαρα πως τί-
ποτε από αυτά δεν θα μπορού-
σε να γίνει χωρίς την αδιαφορία, 
την παθητικότητα και την ανο-
χή του γερμανικού λαού. Ακόμη 
περισσότερο, η απόπειρα κατανό-
ησης του κακού, προκαλεί ενίοτε 
το δυσάρεστο αίσθημα της ανα-
γνώρισής του στα ενδόμυχα του 
ίδιου του αναγνώστη. 

Μέσα από τα κείμενα αυτά 
αναδεικνύεται η περίφημη «κοινο-
τοπία του κακού» που καθιέρωσε 
ως ορολογία η Χάνα Άρεντ. Άπο-
ψη που επιβεβαιώνει τόσο ο Πρίμο 
Λέβι με το περίφημο Αυτοί που 
βούλιαξαν και αυτοί που σώθη-
καν όσο και η Μπούμπερ-Νόυμαν 
στη Μίλενα: «Η ηδονή που προκα-
λεί η άσκηση εξουσίας ανήκει στις 
πιο σκοτεινές πτυχές της ζωής του 
στρατοπέδου» (σ. 247) και φυσικά 
δεν μιλάει μονάχα για τις γερμα-
νίδες επόπτριες τους. Και συμπλη-
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ρώνει λίγο παρακάτω τον συλλογι-
σμό της: «Θα ήταν λάθος να φα-
νταστούμε πως όλες οι επόπτριες 
και οι άντρες των Ες Ες στα να-
ζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης 
ήταν από φυσικού τους κακοί άν-
θρωποι. Κατά τη γνώμη μου, χα-
ρακτηριστικό γνώρισμα κάθε δι-
κτατορίας κι ένα από τα φοβε-
ρότερα εγκλήματα που διαπράτ-
τει είναι πως μεταμορφώνει άκα-
κους, κοινούς ανθρώπους σε όρ-
γανα της κι έπειτα τους διαφθεί-
ρει συστηματικά» (σ. 268). Αν όλη 
αυτή τη φρίκη τη διέπραξαν συ-
νηθισμένοι άνθρωποι τότε μήπως 
θα μπορούσα να τη διαπράξω κι 
εγώ υπό άλλες συνθήκες; Οι πα-
ραπάνω δυσβάσταχτοι συλλογι-
σμοί έχουν ως αποτέλεσμα τα βι-
βλία που αγγίζουν τη συγκεκριμέ-
νη θεματική να διαβάζονται από 
λίγους και σπανίως από εκείνους 
που φλερτάρουν επικίνδυνα με 

τις ενδόμυχες τάσεις του ανθρώ-
που για αυταρχικότητα και κυ-
ριαρχία έναντι των άλλων. Ωστό-
σο μάλλον για αυτούς ισχύει ακό-
μη περισσότερο η ρήση του Κάφ-
κα: «Τα βιβλία που έχουμε ανάγκη 
είναι εκείνα που πέφτουν σαν το 
τσεκούρι στην παγωμένη θάλασ-
σα της ψυχής μας». Κλείνουμε με 
μια ευχή: η οδύνη της ανάγνωσης 
κειμένων όπως η Μίλενα από την 
Πράγα —απειροελάχιστη μπροστά 
σε εκείνη των πραγματικών βιω-
μάτων που τα γέννησαν— ας τρο-
φοδοτήσει τις επερχόμενες γενιές 
των ανθρώπων με τα απαραίτη-
τα αντισώματα κατά του πνεύμα-
τος του ολοκληρωτισμού όπου κι 
αν φωλιάζει, όπως και όποτε κι αν 
εκδηλώνεται. Ίσως τότε να μπορεί 
να πει κανείς ότι δεν χάθηκαν ού-
τε πόνεσαν μάταια τόσες ξεχασμέ-
νες μαρτυρικές ψυχές.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
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Φρειδερίκου Νίτσε
Η φιλοσοφία στα χρόνια 

της αρχαιοελληνικής 
τραγωδίας 

πρόλογος.-μτφ.-σχόλια: 
Β. �ουβαλέρη

Gutenberg Αθήνα 2013, 
σελ. 237

To ανά χείρας βιβλίο, με πρω-
τότυπο τίτλο Philosophie 

im tragischen Zeitalter der 
Griechen, αποτελεί μέρος της 
ανολοκλήρωτης εργασίας του 
25χρονου τότε καθηγητή Φρειδε-
ρίκου Νίτσε σχετικά με τις φιλο-
σοφικές επίνοιες και δοξασίες των 
πρώτων Ελλήνων φιλοσόφων, το 
οποίο αρχικώς προοριζόταν και 
ως προσθήκη στη Γέννηση της 
Τραγωδίας1. 

Αισθητικώς καλαίσθητο, προ-
σεγμένο και συνάμα με απλό ως 

προς την εμφάνισή του εξώφυλ-
λο σε κίτρινη ώχρα, με τη μορ-
φή του Νίτσε ως σκίτσο κάτω από 
το κέντρο, το παρόν βιβλίο μας 
προϊδεάζει για το περιεχόμενό του 
ήδη από τον υπότιτλο: Oι Προ-
πλατωνικοί Φιλόσοφοι και Σημει-
ώσεις 1867-75. Οι φωτογραφίες 
των χειρογράφων παρμένες από 
το διαδίκτυο2 μας κάνουν ιδι-
αίτερη εντύπωση, αφού είναι σε 
πιο φωτεινό και ανάγλυφο τύ-
πο χαρτιού, ευρισκόμενες διά-
σπαρτα στις σελίδες του βιβλίου 
και αναλόγως προς την ενότητα 
στην οποία αντιστοιχούν. Οι δε 
σημειώσεις του γράφτηκαν γύρω 
στο 1873 και, όπως αναφέρεται 
στον πρόλογο της έκδοσης, σκο-
πός ήταν να ωφεληθεί ο ίδιος (σ. 
13) και να αναζητήσει νέες ερμη-
νείες της προσωκρατικής σκέψης, 
καθώς και «την πολυφωνία της 
αρχαιοελληνικής ιδιοσυγκρασίας» 
(σ. 34). Στόχος του «να φωτιστεί 
αυτό που πρέπει πάντα να κερδί-
ζει την αγάπη και το σεβασμό μας 
{…}: δηλαδή, o Μεγάλος Άνθρω-
πος» (σ. 34). 

Ο πρόλογος, η μετάφραση και 
τα σχόλια είναι γραμμένα από 
τον Βαγγέλη Δουβαλέρη, ο οποίος 
χαρακτηρίζει το έργο ως εισαγω-
γή στη Φιλοσοφία, δηλ. μια μύ-
ηση του αναγνώστη στον κόσμο 
της Φιλοσοφίας, η οποία δεν εί-
ναι ούτε ακαδημαϊκή ούτε συστη-
ματική, αλλά έχει σκοπό να τον 
εμπνεύσει. Τη φιλολογική επιμέ-
λεια έχει ο Ήρκος Αποστολίδης. 
Mε βάση τα λόγια του τελευταίου 
«το συγκεκριμένο βιβλίο πρέπει 
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κάποιος να το διαβάσει, πίνοντας 
νερό από την πηγή και όχι από το 
δίκτυο της πόλης ή από εμφιαλω-
μένο»3, επιθυμώντας ίσως με αυ-
τήν τη φράση να δώσει έμφαση 
στην πρωτοτυπία του έργου, κα-
θώς και στην αξιολόγησή του από 
τις γνώμες άλλων. 

Γεγονός είναι πως το πολυσχι-
δές αυτό έργο, τόσο ως προς το 
περιεχόμενο όσο και ως προς τη 
πολυποίκιλη ερμηνεία που μπο-
ρεί να λάβει, αποτελεί ένα χρυσο-
ποίκιλτο θησαυρό, ὡς ἔπος εἰπεῖν, 
αφού καταπιάνεται με διάφορες 
όψεις της προσωκρατικής φιλοσο-
φίας, αποπειρώμενο καίριων ερω-
τημάτων, τα οποία κυρίως άπτο-
νται της κοσμογονίας, της οντο-
λογίας και της φυσικής φιλοσοφί-
ας των Προσωκρατικών. Εν τού-
τοις δεν πρόκειται για μια αφή-
γηση, όπως αναφέρεται και στο 
οπισθόφυλλο, αλλά για μια ουσι-
αστική κριτική ματιά στους Προ-
σωκρατικούς, έχοντας ως αφετη-
ρία τις εξ Ανατολών καταβολές 
της φιλοσοφίας (σ. 41-48), το πέ-
ρασμα από το «μύθο στο λόγο» 
και μια εμβόλιμη υποενότητα, 
στην οποία ο Νίτσε προβαίνει σε 
μια σύγκριση της φιλοσοφίας των 
Προσωκρατικών με νεωτέρους φι-
λοσόφους (σ. 49-53). Ως γνήσιος 
φιλόλογος, o Nίτσε εισάγει εκτός 
από τους Προσωκρατικούς και 
τους Σοφιστές. Εκείνο όμως το 
στοιχείο που φαίνεται να διαφο-
ροποιεί τις προτιμήσεις του είναι 
ένα έντονο «αντισωκρατικό πνεύ-
μα». Τούτο σημαίνει πως στα ση-
μεία όπου είθισται να αναδεικνύ-

εται μια ηθικολογία υπέρ του Σω-
κράτους, η οποία και συζητιόταν 
έντονα στους φιλοσοφικούς κύ-
κλους έως και τον 19ο αι., βάζει 
τον Ηράκλειτο επικεφαλής της 
αρχαίας Φιλοσοφίας (σ. 69-80) 
και όχι τον Σωκράτη. Επιπλέον, 
δεν διστάζει να εκφράσει την αδι-
αφορία του προς διάφορα φιλο-
σοφικά συστήματα διά της έμφα-
σης που δίδει στους Προσωκρατι-
κούς πρώτα ως πρόσωπα-ορόσημα 
και, κατόπιν ως φιλοσόφους, πα-
ρακάμπτοντας έτσι την αναφορά 
του σε άλλους μεγάλους φιλοσό-
φους, όπως τον Πλάτωνα ή τον 
Αριστοτέλη. 

Ειδικότερα, στα επιμέρους μέ-
ρη-corpus του βιβλίου, επισημαί-
νουμε τα εξής: Στον πρόλογο του 
μεταφραστή (σ. 13) διαγράφεται 
η φιλολογική συνδρομή του Νί-
τσε στο πόνημά του και κατό-
πιν η ανάγκη του να αναζητή-
σει τι κρύβεται πίσω από την ίδια 
τη «φιλοσοφία ως έκφανση του 
πολιτισμού» παρά η ερμηνεία ή 
ανάλυση κάποιων αποσπασμάτων 
των Προπλατωνικών. Ως προς τη 
μέθοδο και τους τρόπους ανάπτυ-
ξης της θεματολογίας που ακο-
λουθεί, φαίνεται εξ αρχής μία δι-
άθεση μη αυστηρής επιστημοσύ-
νης: δεν παραθέτει τα αντίστοι-
χα αρχαία χωρία, δεν ασχολείται 
αυστηρώς με υποσημειώσεις και 
απαλείφει τις παραπομπές σε άλ-
λους φιλολόγους. Τοιουτοτρόπως 
δίδει την προσωπική του σφραγί-
δα στο ύφος, τη μορφή και τη μέ-
θοδο εξιστόρησης των Προσωκρα-
τικών, πράγμα που θα μπορούσε 
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να «δικαιολογήσει» επιστημονικά 
του ατοπήματα και άλλες φιλο-
σοφικές πλάνες, στις οποίες υπο-
πίπτει και τις οποίες θα μπορούσε 
κάποιος να διακρίνει. Ακολουθεί 
μια συνοπτική μα χρήσιμη επεξή-
γηση των συντομογραφιών και γε-
νικών φιλοσοφικών βοηθημάτων 
(σ. 23-27) που βοηθούν και έναν 
αρχάριο αναγνώστη να κατανοή-
σει ορθότερα το κείμενο. Επιπρο-
σθέτως, κρίνοντας τους προλό-
γους του Νίτσε (σ. 31-38), αυτό 
που μας κάνει αμέσως εντύπωση 
είναι η ευθυκρισία του και η αυ-
στηρή θέαση4 των φιλοσοφικών 
συστημάτων. Διαχωρίζει τη θέση 
του από προγενέστερους φιλοσό-
φους (όχι μόνο τους αρχαίους) 
και προάγει την άποψη πως, ανε-
ξάρτητα από την ατομική έγκριση 
μιας ιδέας, ο καθένας από μας δεν 
πρέπει να γίνεται αναγκαίως φο-
ρέας της. Με άλλα λόγια, η «προ-
σωπική προσπάθεια και βούληση» 
είναι ανεξάρτητη από την ιδέα ή 
την φιλοσοφική άποψη που τυγ-
χάνει να ενστερνιζόμαστε. Κά-
τι τέτοιο επιτυγχάνεται, αποφεύ-
γοντας πλάνες και μεγαλοστομί-
ες. Η δε συντροφιά των «Μεγά-
λων Ανθρώπων»5, στους οποίους 
αναφέρεται ο Νίτσε, δεν είναι άλ-
λη από αυτή των πρώτων φιλο-
σόφων. Οι μεγάλοι αυτοί φιλόσο-
φοι καταφέρνουν να διατηρούν 
έναν προσωπικό τόνο στα κείμενά 
τους, γεγονός το οποίο τους χρί-
ζει ως άνδρες με «σπουδαίες» ιδέ-
ες παρά αμιγώς ως φιλόσοφους. 

Στα ακόλουθα κεφάλαια, ο 
Νίτσε, αφού κάνει μια σύντομη 

αναδρομή στην ιστορία της Φιλο-
σοφίας στην Ανατολή (βλ. Εβρα-
ϊκές και Αιγυπτιακές επιδράσεις, 
Βέδες, Ζωροαστρισμός κ.τ.ό, Κεφ. 
1 σ. 42-43), προχωρεί στο κυρί-
ως μέρος, δηλ. τη φυσική φιλο-
σοφία και κοσμολογία των αρχαί-
ων Ελλήνων. Επιμένει και εμμέ-
νει στους Προσωκρατικούς, κυρί-
ως τον Θαλή (Κεφ. 3), τον Ανα-
ξίμανδρο (Κεφ. 4, 6 και 16), τον 
Ηράκλειτο (Κεφ. 5, 6 και 7), τον 
Ξενοφάνη (Κεφ. 10), τον Παρμε-
νίδη (Κεφ. 9, 10, 13 και 15), τον 
Ζήνωνα (Κεφ. 12) και τον Ανα-
ξαγόρα (Κεφ. 14-19), ενώ το έρ-
γο τελειώνει σχετικά απότομα με-
τά την έκθεση των σκέψεών του 
σχετικά με τη φιλοσοφία του Νου 
του Αναξαγόρα. Αυτό που φαίνε-
ται να κάνει σε κάθε κεφάλαιο εί-
ναι να επιλέγει μόνο μερικά δόγ-
ματα από κάθε φιλόσοφο, ελπί-
ζοντας με αυτόν τον τρόπο να 
επιδείξει τις βασικές πτυχές τό-
σο της προσωπικότητας του κά-
θε φιλοσόφου όσο και των ιδε-
ών του. Έτσι, για παράδειγμα, σε 
ό,τι αφορά την προέλευση των 
πραγμάτων από το νερό στη θε-
ωρία του Θαλή, ο Νίτσε ισχυρί-
ζεται πως τούτο αντικατοπτρίζει 
μια γενικότερη άποψη ή ένα όρα-
μα ότι τα πάντα είναι ένα. Εδώ 
σημαίνεται και η αφετηρία της 
απαλλαγής από το μύθο. 

Ο Νίτσε δεν θέλει να διαχω-
ρίσει την ποίηση από την αυστη-
ρή διανόηση παρόλο που δεν προ-
στρέχει σε αυστηρή έρευνα. Εξάλ-
λου, κανένας ποιητής-φιλόσοφος 
δεν εμπνέει εμπιστοσύνη, καθώς 
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η φιλοσοφική διανόηση μπορεί σε 
αυτή την περίπτωση να επηρεά-
ζεται από θρησκευτικούς πόθους, 
αισθητικές ανάγκες και υποκει-
μενισμούς, οι οποίοι μπορούν 
να δώσουν στρεβλή κατεύθυνση 
στη φιλοσοφική προσπάθεια και 
να μην επιζητήσουν την αλήθεια 
και τη θεμελίωσή της. Εντούτοις, 
ο λόγος του Νίτσε διέπεται από 
αρτιότητα στη μορφή, κομψότη-
τα στην έκφραση, νοικοκυρεμένη 
σκέψη ακόμα και αν δεν έχει τά-
ξη ή διαφάνεια. Έτσι, το δυσνόη-
το και σκοτεινό ή το σχολαστικό 
και δοκησίσοφο μετατρέπεται σε 
κοινό τόπο και ευκολονόητο.

Ο Νίτσε θεωρεί ότι η φιλο-
σοφία οφείλει να παραμένει μία 
ανώτερη, υψηλότερη και ευγενι-
κότερη επιστήμη, η οποία όχι μό-
νο μπορεί να ρυθμίσει τη ζωή 
μας, αλλά ύστερα από αδιάλει-
πτο διανοητικό αγώνα να απο-
τελέσει το τέρμα μιας προσπά-
θειας που εν διαλογισμώ θα φέ-
ρει τον ευδαίμονα βίο. Η φιλοσο-
φία των αρχαίων Ελλήνων απο-
κρυσταλλώνεται σε αυτήν ακρι-
βώς τη σκέψη, δηλαδή, αποτελεί 
την essentiam της φιλοσοφίας. 
Η φιλοσοφία, λοιπόν, είναι κά-
τι παραπάνω από γνώση και νο-
ητική ενέργεια, είναι ενέργεια εν 
Λόγω, είναι ύπαρξη και τύχη του 
κάθε ανθρώπου. Επιπλέον θέτει 
το ερώτημα δια των Προσωκρα-
τικών φιλοσόφων, αν η ζωή εί-
ναι για την επιστήμη ή η επιστή-
μη για τη ζωή. Ο ίδιος θεωρεί πως 
ως ένα βαθμό η επιστήμη προφυ-
λάσσει τη ζωή, όπως προφυλάσ-

σει ή θρέφει το γένος. Ακόμα κι 
αν σ’ αυτό το σημείο η κρίση του 
διέπεται από μία πλάνη, δυναμώ-
νει τη ζωή και όσους πιστεύουν 
στην αλήθειά της. Μάλιστα, σε 
αυτό στέκονται αρωγοί οι αρχαίοι 
φιλόσοφοι, οι οποίοι εκτιμούσαν 
την αλήθεια περισσότερο ως κο-
σμοθεωρία και ως λογική, εν αντι-
θέσει με το θυμικό ή την ηθική. 

Ο Νίτσε αποτελεί την αναγέν-
νηση στην κοσμική και ειδωλο-
λατρική έννοια εν αντιθέσει προς 
άλλους φιλοσόφους της εποχής 
του που διέδιδαν τις χριστιανικές 
έννοιες, ή τουλάχιστον τις προέ-
βαλλαν ως επαναβάπτισμα μιας 
παλαιάς σοφίας μέσω του σχο-
λαστικισμού. Θα τολμούσε να 
πει κάποιος ότι ο Νίτσε παρου-
σιάζει τους Προσωκρατικούς φι-
λοσόφους ως ηγέτες και διαχωρί-
ζει τη θέση του από εκείνους που 
τους θεωρούν μονοδιάστατους 
και πρωτόγονους. Η Δημοκρατία 
των Μεγαλοφυών που εκτείνεται 
από τον Θαλή ως τον Σωκράτη, 
δείχνει την καθαρότητα της σκέ-
ψης των Προσωκρατικών και την 
ανάγκη τους να φωτίσουν πτυχές 
του πολιτισμού και της φύσης εν 
τω συνόλω. Δεν αποτέλεσαν ποτέ 
ξεχωριστή κάστα ή κοινωνική τά-
ξη ή «αγίους», όπως είχαν οι υπό-
λοιποι λαοί, αλλά απλώς Σοφούς 
που προσπαθούν να πετύχουν 
«την εντελή μορφή» του ατόμου. 

Μέσα από αυτό το έργο ο Νί-
τσε δεν προσπαθεί να εξηγή-
σει την αρχαία ελληνική φιλοσο-
φία με συγκρίσεις και παραλληλι-
σμούς, παραμένοντας έτσι ο κλασ-
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σικός φιλόλογος που την προβάλ-
λει ως υπόδειγμα όλης της αρχαι-
ότητας. Διαχωρίζει, τέλος, το αρ-
χαιοελληνικό πνεύμα σε διονυσι-
ακό και απολλώνιο, για να δώσει 
την κυρίαρχη θέση στο διονυσια-
κό και τις άλογες και παράφορες 
ενστικτώδεις ορμές που δεν απο-
τελούν μια παθολογική κατάστα-
ση, αλλά την ίδια την αναγέννη-
ση του ατόμου. Γι’ αυτό και κά-
νει εντύπωση ως αντισυμβατικός 
φιλόσοφος.

Η καταστροφή του δυτι-
κού κόσμου (Untergang des 
Abendlandes) θα αντισταθμι-
στεί μέσω του απολλώνιου αλ-
λά και του διονυσιακού στοιχεί-
ου, ενώ ταυτόχρονα φανερώνει 
τη λειψότητά του και την αδυνα-
μία του να ενστερνιστεί υψηλές 
ιδέες. Μέσα από αυτό το πνεύμα 
και φτάνοντας γύρω στο 1890, ο 
Νίτσε θεωρείται ως ο αναγνωρι-
σμένος απολογητής του ιμπερια-
λισμού και μιας βαθύτερης φιλο-
σοφίας και ανώτερης τέχνης που 
φανερά πλέον εξυμνεί το ασυ-
νείδητο και τη βούληση για δύ-
ναμη και γνώση. «Οι αντιπρο-
σωπευτικοί τύποι του φιλοσοφι-
κού νου» εφευρέθηκαν ουσιαστι-
κά από τους Προσωκρατικούς. Το 
έργο αυτό είναι επίκαιρο, καθώς 
υπενθυμίζει στον αναγνώστη τις 
«ωραίες δυνατότητες της ζωής»: 
Ο Νίτσε γράφει (σ. 36) πως οι με-
ταγενέστεροι Έλληνες τις ξέχα-
σαν. Η ίδια η ζωή, όμως, διαρκώς 
θα μας σπρώχνει στην ατελεύτη-
τη περιπέτεια του πνεύματος και 
του κυνηγιού της γνώσης. Αναμ-

φίβολα ένα ρηξικέλευθο βιβλίο 
που σπάει τους φραγμούς και τα 
όρια μιας συνηθισμένης γραφής, 
ενώ ταυτοχρόνως αποφεύγει συ-
στηματικά τη συμβατική και αυ-
στηρή ακαδημαϊκή γλώσσα. Έτσι 
η γλώσσα του, παρότι παραμέ-
νει απλή καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έργου, δίνει την πλασματική 
εντύπωση πως μπορεί ο αναγνώ-
στης να καταλάβει ό,τι κι αν του 
πουν. Ακόμα κι αν προσπαθούσα-
με να συνδέσουμε συγκεκριμένες 
φράσεις του Νίτσε με μια κακό-
πιστη ή τυπολατρική κριτική, θα 
αποτυγχάναμε, αφού ο λόγος του 
σκοπεύει εκ προοιμίου στην πρό-
κληση και στη φανερή επισήμαν-
ση των ίδιων των κακώς κειμένων 
περί τη φιλοσοφία. 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Σημειώσεις:
1. Φρ. Νίτσε, Η Γέννηση της τρα-

γωδίας (ή Ελληνισμός και Απαισιο-
δοξία) (Εστία 2009). Σημειωτέον ότι 
στην έκδοση αυτή επιλέχθηκαν πρό-
σθετες ορισμένες από τις αδημοσίευ-
τες στην ελληνική διαλέξεις του σχε-
τικές με τους Προπλατωνικούς φιλο-
σόφους, συνοδευόμενες από σημειώ-
σεις που κρατούσε κατά την ενασχό-
λησή του με την αρχαιοελληνική φι-
λοσοφία. 

2.http://www.nietzschesource.
org/facsimiles/DFGA/Manuscript 
15/09/2015

3. Aπόσπασμα από τη συνέντευξη 
του Ήρκου Αποστολίδη (επιμελητού 
της έκδοσης) στην παρουσίαση του βι-
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βλίου στο βιβλιοπωλείο Gutenberg το 
Μάϊο του 2014. 

4. Με τη φράση «ο τρόπος βίω-
σης και θέασης», ο Νίτσε αναφέρεται 
στους Προπλατωνικούς φιλοσόφους 
και ανάμεσά τους, όπως είναι φυσικό, 
τοποθετεί και άλλους εκτός των Προ-
σωκρατικών. Ενισχύει το λόγο του με 
συμβολισμούς ή λέξεις, στις οποίες δί-
δει ιδιαίτερη σημασία μέσω της κεφα-
λαιογράμματης γραφής (π.χ «οι Με-
γάλοι Άνθρωποι», το «Κάτι της Ιστο-
ρίας», «η Γνώση», «η Φύση», «ο Κό-
σμος» κ.τ.ό.). Πριν από οποιονδήπο-
τε χαρακτηρισμό των Προπλατωνι-
κών, πριν από οποιαδήποτε περιχα-
ράκωση της ελληνικής φιλοσοφίας, 
ο Νίτσε θεωρεί ότι προέχει αφενός η 
μελέτη των γνωστικών αντικειμένων 
με τα οποία ασχολήθηκαν οι αρχαί-
οι και αφετέρου η άντληση όλων εκεί-
νων των στοιχείων που σηματοδοτούν 
την ουσία των προγενέστερων φιλοσο-
φικών συστημάτων.

5. Ο Νίτσε εντέχνως χρησιμοποι-
εί τον όρο «προπλατωνικός» αντί του 
συνηθέστερου «προσωκρατικός», θέ-
λοντας ίσως να δώσει έμφαση στην 
ίδια την ουσίωση των ιδεών του Πλά-
τωνος. Εξάλλου όλοι οι φιλόσοφοι, 
στους οποίους αναφέρεται είναι οι 
λεγόμενοι Προσωκρατικοί, ενώ όσοι 
έπονται λέγονται «Μετασωκρατι-
κοί» ή επίγονοι των Σωκρατικών (Οι 
Προσωκρατικοί, τομ. Α΄, μτφρ. Β. Α. 
Κύρκου, Παπαδήμας, Αθήνα: 2007). 
Έτσι με αυστηρά κριτήρια ως Προ-
σωκρατικοί νοούνται οι άνδρες που 
έδρασαν πριν τους Σωκρατικούς και 
όχι, όπως θα μπορούσε να νομισθεί, 
όσοι έζησαν πριν το Σωκράτη. Τέλος, 
ο χαρακτηρισμός «προσωκρατικός» 
λίγη σχέση έχει με τη χρονολόγη-
ση και περισσότερη με το περιεχόμε-
νο της φιλοσοφίας των εν λόγω δια-
νοητών. Ορθώς, λοιπόν, εντάσσει και 
τους Ορφικούς (σ. 153) στο φιλοσο-
φικό του ταξίδι. 
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Προβολές

Γιάννης Στρούμπας
Γραφείον ενικού τουρισμού 
ποίηση, εκδ. Καλλιγράφος

Αθήνα 2016, σελ. 64

Ο Γιάννης Στρούμπας, που γεν-
νήθηκε και ζει στην Κομοτη-

νή, μας είναι γνωστός από την 
αναφορά σε προηγούμενο τεύ-
χος των Νησίδων στο βιβλίο του 
«Άσυλο ανιάτων», μια συλλογή 
δοκιμίων που εκδόθηκε το 2013, 
με οξυδερκείς και πρωτότυπες 
επισημάνσεις για την οικονομι-
κή κρίση που τότε ακόμα δεν εί-
χε αποκαλυφθεί σε όλες τις σκλη-
ρές της πλευρές. Είναι επίσης και 
καλός ποιητής, με τρεις συλλογές 
στο ενεργητικό του. Σ’ αυτή την 
τελευταία, με τον απροσδόκη-
το «ενικό τουρισμό», παρακολου-
θούμε τις εκδρομές που οργανώ-
νει ένα γραφείο τουρισμού σ’ ένα 
χρονικό άνοιγμα από τις αρχές 
της μεταπολίτευσης ως τις μέρες 
μας. Είναι λοιπόν ένα ταξίδι στο 
χρόνο και στον τόπο επίσης, ένα 
σκάλισμα της μνήμης από την 
παιδική ηλικία ως την ενηλικίω-
ση. Στο ολιγόστιχο και ειρωνικό 
«Απροσάρμοστος» διαβάζουμε:

Πάλι στο μίνι μάρκετ της γω-
νίας, / στα φλιπεράκια της αυλής, 
/ χαλάει τον χρόνο και τα ευρου-
λάκια του / ο γιος μας ο απρο-
σάρμοστος· / τέτοια αρρωστημένη 
ψύχωση, δεν βλέπει / απέναντι 
ακριβώς το ίντερνετ καφέ;

Στο επόμενο που παραθέτου-
με, το «Δωμάτιο με ηχώ», σατιρί-
ζεται η κουφότητα που χαρακτή-
ριζε την τουριστική αμεριμνησία 
της παλαιότερης ευδαίμονος κα-
ταναλωτικής εποχής.

Ένα δωμάτιο καθαρό για να 
κοιμάμαι / ζήτησα. / Να βρίσκεται 
/ πάνω σε δρόμο πολύβουο, κε-
ντρικό, / το απέκλεισα· στον συρ-
φετό του λιμανιού / το απέρριψα· 
/ Να μη βρονταέι κάτω το μπαρά-
κι / το διασφάλισα· / Πως δεν περ-
νάει πλανόδιος με καρπούζια / το 
τσεκάρισα· / 

Πώς μου την έσκασε έτσι ο 
βρομοκόρακας / αβυσσαλέα χαρά-
ματα. / Πώς μου την έφεραν τα 
πρόστυχα τζιτζίκια ντάλα κατα-
μεσήμερο./ 

 Αλήτις Τσαλαχούρη
Το καρουσέλ του Τσε Γκεβάρα 

ποίηση, εκδ. Οδός Πανός, 
Αθήνα 2016, σελ. 60

Το καρουσέλ μπορεί να είναι 
απ’ όσο ξέρουμε ο γύρος με τα 

αλογατάκια στο τσίρκο ή η πε-
ριστρεφόμενη κυκλική υποδοχή 
προβολής των παλιών φωτογρα-
φιών σλάιντ. Τα ποιήματα αυ-
τά πράγματι, ξετυλίγονται μπρο-
στά μας σαν στατικές εικόνες με 
σύντομες προτάσεις που διαρκώς 
ανατρέπουν την καθιερωμένη 
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γραμματική και σημασιολογική 
δομή. Το όνομα του Τσε Γκεβάρα 
στον τίτλο, προδιαθέτει για το ρι-
ζοσπαστικό και εξεγερσιακό περιε-
χόμενο. Ως πρώτο δείγμα γραφής, 
παραθέτουμε τον “Κυνηγό Κυπα-
ρισσίων”:

Κέρμα στο δρόμο δεν βρίσκει 
μια φορά – Με το εφάπαξ μα-
κρόχρονης δουλείας – Ψιλά μα-
κράς οικονομίας – Αγρό αγορά-
ζει για να χτίσει – Για να πεθά-
νει μες στη φύση – Τριγυρισμέ-
νο δε από ουρανομήκη κυπαρίσ-
σια – Το αποκτάει με αγωνία – 
Μα όταν ξαναπάει το σπίτι να 
τοιχίσει – Τα κυπαρίσσια δρεπα-
νιασμένα από τη ρίζα - “Αυτά δεν 
ήταν στη δική μας συμφωνία – 
Προσοδοφόρα δική μου ήτανε ξυ-
λεία” του λέει κοφτά η ιδιοκτησία 
– Φρενοπληγείς τα αναζητεί πια 
στα πλοία ως ιστία ή ως έπιπλα 
στα σπίτια -

Το βιβλίο περιλαμβάνει επίσης 
το προσωπικό γλωσσάρι της ποι-
ήτριας που επεξηγεί και ταυτο-
χρόνως ενισχύει ποιητικά τη δρα-
στικότητα των ποιημάτων. Έτσι, 
“Κτίριο Κατάψυξης Της Βίας Και 
Του Εγκλήματος” είναι η Γενική 
Αστυνομική Διεύθυνση, “Ύπνοι” 
τα Υπνωτικά χάπια, “Αεροδρόμιο” 
η απέλαση. Και τελειώνουμε με 
τους “Δολοφόνους της ευταξίας”, 
με την κυκλική δομή, σαν καρου-
σέλ, σαν το φίδι που κυνηγά την 
ουρά του:

Με ένα βραχιόλι – Στο καρα-
κόλι – Λαθραία τσιγάρα – Χασι-
κλάκι – Ανήλικο κλεφτρόνι – Πά-
με να βγούμε φωτογραφία στο 

Κτίριο Κατάψυξης – Εγκήματος 
και Βίας – Ως δολοφόνοι της ευ-
ταξίας της κοινωνίας – Ο ένας 
μπάτσος μας βαριέται – Ο άλλος 
ψυχρά μας διεκπεραιώνει – Με 
ένα βραχιόλι – Τρεις αυτοφώροι 
– Λαθραία τσιγάρα – Χασικλάκι – 
Ανήλικο κλεφτρόνι -

Λουκία Κόντε-Γιαννίκη
Η ιστορία της Ντόρας
αφήγημα, εκδ. Τέχνη, 
Ρόδος 2016, σελ. 64

Έχουμε ήδη μια πλούσια φι-
λολογία απομνημονευμάτων, 

ενθυμήσεων και αφηγήσεων αν-
θρώπων που γράφουν για τις πε-
ρασμένες δεκαετίες στη Ρόδο και 
τα νησιά. Στις καλύτερες από αυ-
τές η γραφή προσεγγίζει λογοτε-
χνικές ποιότητες, όλες πάντως 
έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, όχι μό-
νο για τον φιλέρευνο αναγνώ-
στη, αλλά και για τον ευσυνείδη-
το ιστοριοδίφη.

Μία από αυτές είναι και το 
μικρό βιβλίο της Λουκίας Κό-
ντε-Γιαννίκη που μετέφρασε πρό-
σφατα από τα ιταλικά ο γνωστός 
στους λόγιους κύκλους της πόλης 
μας Νίκος Νικολάου. Η ιδιαίτερη 
αξία του είναι ότι πρόκειται ίσως 
για το πρώτο βιβλίο της σχετικής 
φιλολογίας, που εξιστορεί τις ανα-
μνήσεις ενός προσώπου για τη ζωή 
του στις πρώτες δεκαετίες του αι-
ώνα και τα χρόνια του πολέμου, 
από μια μη ελληνική σκοπιά θα 
λέγαμε. Η αφηγήτρια μεγάλωσε σε 
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μια ελληνοϊταλική οικογένεια, με 
βαρύνουσα την καθολική οικογε-
νειακή παράδοση. Οι συναρπαστι-
κές εξιστορήσεις της ζωής της κα-
λύπτουν μια ολόκληρη σχεδόν πε-
νηνταετία. Από την καταστροφή 
της Σμύρνης στον κοσμοπολιτι-
σμό της Αλεξάνδρειας και από κει 
στην ιταλική Ρόδο, διαδρομές αν-
θρώπων βασανιστικές, που αναζη-
τούν καταφύγιο από τους αμείλι-
κτους ανέμους της ιστορίας. Ορι-
σμένες στιγμές, όπως στην αφή-
γηση μιας απελπισμένης θαλασσι-
νής εξόδου από τη Ρόδο στα απέ-
ναντι παράλια για την αναζήτη-
ση τροφής, την εποχή της μεγάλης 
πείνας προς τα τέλη του πολέμου, 
αποδίδονται με ένα λιτό, δραματι-
κό ύφος που συγκινεί ακόμα τον 
αναγνώστη. Ένα ενδιαφέρον βι-
βλίο σε κάθε περίπτωση.

Μιχάλης Χαραλαμπίδης
Αναστήλωση – Ο Τουρισμός 
ως Πολιτιστική Οικονομία

μελέτη, εκδ. Στράβων
Γλυφάδα 2015, σελ. 128

Το βιβλίο αυτό έχει ενδιαφέρον 
όχι μόνο σαν κατάθεση για 

ένα ειδικό θέμα οικονομικής πο-
λιτικής, αλλά και σαν δείγμα του 
γνωστού φαινομένου της εποχής 
μας, της δείσδυσης δηλαδή του 
“πολιτισμού” σε κάθε σφαίρα της 
οικονομικής και επαγγελματικής 
ζωής, εν προκειμένω της τουρι-
στικής πολιτικής, και της συνα-
κόλουθης εμπορευματοποίησής 

του. Ανεξάρτητα αν δίνουμε θε-
τικό ή αρνητικό πρόσημο σ’ αυτή 
την εξέλιξη, είναι ένα χαρακτη-
ριστικό στοιχείο της σύγχρονης 
πραγματικότητας και σαν τέτοιο 
μπορούμε να το επισημαίνουμε.

Η σχέση τουρισμού-πολιτι-
σμού έχει βέβαια μακρά ιστορία. 
Η πρωτοτυπία του συγγραφέα 
είναι ότι με υπόβαθρο τη σχέση 
αυτή, προτείνει ένα ριζοσπαστι-
κό πρόγραμμα που ούτε λίγο ού-
τε πολύ ανατρέπει τα καθιερωμέ-
να, επεκτείνει την έννοια του πο-
λιτισμού σε όλο το ανθρωπολογι-
κό φάσμα και εισηγείται ένα νέο 
μοντέλο τουριστικής πολιτικής, 
με προεξάρχουσα την τοπική και 
περιφερειακή πρωτοβουλία. Όπως 
γράφει, “το βιβλίο είναι μια πρό-
ταση ενοποίησης, συμμαχίας των 
φυσικών, περιβαντολογικών, πο-
λιτιστικών, αρχαιολογικών αγα-
θών αλλά και συμμαχίας των το-
πικών κοινωνικών υποκειμένων”.

Ας δώσουμε ένα ακόμα πα-
ράθεμα, “η αισθητικοποίηση του 
τουρισμού επιδρά στα χαρακτηρι-
στικά των λειτουργιών ενός τοπι-
κού τουριστικού συστήματος. Τη 
νέα εποχή και πολύ περισσότερο 
τη μέλλουσα, τουριστικό σύστη-
μα θα σημαίνει ενσωμάτωση, ενό-
τητα καινοτόμων επαγγελματιών 
και τοπικών κυβερνητών οι οποί-
οι από βιομήχανοι, έμποροι και 
γραφειοκράτες μεταβάλλονται σε 
δημιουργικούς κυβερνήτες και 
πολιτιστικούς επιχειρηματίες”.

Δεν ξέρουμε αν αυτό είναι ρε-
αλιστική πρόταση, οπωσδήποτε 
όμως είναι μια ευγενής ιδέα.

Nesides 15 - Nov 11.indd   86Nesides 15 - Nov 11.indd   86 12/11/2016   6:31:46 πμ12/11/2016   6:31:46 πμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



87

Νησίδες 15 | Β Ι Β Λ Ι Α  &  Π Ε Ρ Ι Ο � Ι Κ Α

Στέλλα Αλεξοπούλου
Κλαράκι μυρτιάς, ποίηση
Τυπωθήτω, Αθήνα 2015, σελ. 56.

Κωνσταντίνος Εμμ. Ζόππας
Αλθαιμένης, ποίηση
Τέχνη, Ρόδος 2016, σελ. 40.

Εριφύλη Κανίνια
Το ατελιέ και άλλα ποιήματα
Κίχλη, Αθήνα 2016, σελ. 48.

Τασούλα Καραγεωργίου
Τι γίναν οι μαστόροι; ποίηση
Γαβριηλίδης, Αθήνα 2014, σελ. 64.

Τασούλα Καραγεωργίου
Ναυαγού τάφος ειμί
(επιτύμβια επιγράμματα
από την Παλατινή Ανθολογία)
Γαβριηλίδης, Αθήνα 2016, σελ. 
136.

Λουκία Κόντε-Γιαννίκη
Η ιστορία της Ντόρας, αφήγημα
Τέχνη, Ρόδος 2016, σελ. 64.

Ιορδάνης Κουμασίδης
Δώδεκα γραμματόσημα στον κή-
πο, νουβέλα
Κέδρος, Αθήνα 2016, σελ. 98.

Νίκος Κωνσταντινίδης
Αθανασία, μυθιστόρημα
Παπαζήσης, Αθήνα 2016, σελ.606.

Παναγιώτης Νικολαΐδης
Με λογισμό και μ' όνειρο
λογοτεχνικό μελέτημα για τον Θε-
οδόση Νικολάου
@κτίς, Λευκωσία 2016, σελ. 68.

Γιάννης Νικολόπουλος
Της μοναξιάς και της αγάπης
ποίηση
Νουμάς, Πύργος 2004, σελ. 202.

Γιάννης Νικολόπουλος
Οι φωνές των βράχων, διηγήματα
Βεργίνα, Αθήνα 2011, σελ. 120.

Μίκα Ντάκα
Μνήμες και φάσματα, ποίηση
Βερέττας, Ρόδος 2016, σελ. 70.

Νίκος Σουβατζής
Χειμερινή ισημερία, ποίηση
ιδ. έκδ., Πειραιάς 2016, σελ. 70.

Φραγκίσκη Σταυράκη
Ουδέν ανθρώπου δεινότερον
ποίηση
Ιωλκός, Αθήνα 2014, σελ. 48.

Βιβλία & περιοδικά που λάβαμε
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Γιάννης Στρούμπας
Γραφείον ενικού τουρισμού
Ποίηση
Καλλιγράφος, Χαλάνδρι 2016, 
σελ. 64.

Φώτης Τερζάκης
Αντίδρομα στον ήλιο, τ. Β
Ασιατικές ιχνογραφίες
Ταξιδιωτικό
Πανοπτικόν, Αθήνα 2015, σελ. 
160.

ΑΚΤΗ
Περιοδικό λογοτεχνίας και κριτι-
κής
Λευκωσία, τεύχος 108, Φθινόπω-
ρο 2016.

Ο ΣΙΣΥΦΟΣ
Εξαμηνιαίο μη κερδοσκοπικό πε-
ριοδικό
λογοτεχνίας και πολιτισμού
Ηράκλειο Αττικής, τεύχος 11
Ιανουάριος – Ιούνιος 2016.

ΟΔΟΣ ΠΑΝΟΣ
Εργοτάξιο εξαιρετικών αισθημά-
των
Αθήνα, τεύχος 172, Οκτώβριος-Δε-
κέμβριος 2016.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Πνευματική Επιθεώρηση
της Κοζάνης
τεύχος 180-181
Απρίλιος-Αύγουστος 2016.

ΠΟΡΦΥΡΑΣ
Τριμηνιαίο περιοδικό
Κέρκυρα, φυλλάδιο 159-160
Απρίλιος-Σεπτέμβριος 2016.
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Από τη Ρόδο στον Μαρμαρά:
Ένα σύντομο οδοιπορικό 

Γράφει ο  ε ι δ ι κό ς  συν εργάτης

Πρώτη μέρα
Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου, στις 8 το πρωί, με την Α. στο κτή-

ριο του Τελωνείου για τον έλεγχο των διαβατηρίων. Η διεκπε-
ραίωση ταχύτατη, από έναν αστυνομικό που με ένα αινιγμα-
τικό χαμόγελο, που υπονοεί χωρίς να σημαίνει, μας εύχεται το 
«καλό ταξίδι». Συνεπής καπνιστής, πριν επιβιβαστώ στο ταχύ-
πλοο για τον Μαρμαρά επιστρέφω στην καντίνα για ένα καφέ 
και τσιγάρο. Δυσάρεστη έκπληξη όταν πλησιάζω για την επιβί-
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βαση· ο Τούρκος υπεύθυνος ασφαλείας του πλοίου ταράζει την 
αμεριμνησία μου, με υποχρεώνει να περάσω πάλι από έλεγχο δι-
αβατηρίων. Ισχυρίζεται ότι επανήλθα στην Ελλάδα και χρειάζε-
ται να επαναλάβω τη διαδικασία. Ο δικός μας ελεγκτής κουνά 
το κεφάλι του συγκαταβατικά.

Το ταξίδι δεν διαρκεί περισσότερο από μία ώρα. Λίγοι τα-
ξιδιώτες, καιρός καλός, με νοτιοανατολικό άνεμο και χαμηλή 
ορατότητα. Ο Μαρμαράς είναι ο πλησιέστερος προορισμός από 
τη Ρόδο, μια υπόμνηση της τυραννίας ή της ευλογίας της γεω-
γραφίας, αναλόγως της φοράς που ακολουθούν οι φωνές που 
ακούγονται εκατέρωθεν. Η θέα των απέναντι ακτών της ασι-
ατικής ηπείρου από τη Ρόδο δίνει την εικόνα ορεινής περιο-
χής, ολόγυμνης σχεδόν, με λιγοστή αραιή βλάστηση και από-
κρημνες βραχώδεις ακτές που μοιάζουν ακατοίκητες. Η μονό-
τονη αυτή εικόνα, αχνή και δυσδιάκριτη με νοτιά, με καθαρό 
περίγραμμα και έντονο ανάγλυφο με το βοριά, με ιώδεις απο-
χρώσεις το ηλιοβασίλεμα που δεν καταφέρνουν να επιβληθούν 
στην αυστηρότητα του τοπίου, αλλάζει τελείως πλησιάζοντας 
στον κόλπο του Μαρμαρά, το Μάρμαρις των Τούρκων· αντι-
κρύζεις έξαφνα παντού δασωμένες καταπράσινες πλαγιές λό-
φων με δένδρα που φθάνουν έως τη θάλασσα. Εντυπωσιάζεσαι 
όχι μόνο από τη θαλερή βλάστηση του ευρύστομου κόλπου που 
ανοίγεται μπροστά, αλλά και από το μεγάλο βάθος και τον πο-
λύμορφο διαμελισμό του.

Πλησιάζοντας, εκατοντάδες ιστία από τα γιωτ της μαρίνας.
Αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψις και έτσι ας πούμε ότι Κα-

ρία είναι η αρχαία ονομασία ενός τμήματος της νοτιοδυτικής 
Μικράς Ασίας, εκεί όπου κατευθυνόμαστε τώρα. Πόλεις και πο-
λίσματα από το μακρινό παρελθόν, επικράτεια της αρχαίας Ρό-
δου, σημειώνονται στο χάρτη που έχουμε πρόχειρα στα γόνα-
τα: Λώρυμα, Κεδρεές, Θυσσανούς, Άμος, Βυβασσός. Στο μυχό 
του κόλπου, προβάλλει το μεγάλο ασφαλές λιμάνι του Μαρμα-
ρά, στην περιοχή του οποίου κατά την αρχαιότητα βρισκόταν η 
Φύσκος, πόλις της Καρίας. Ο Στράβων τη μνημονεύει στα Γεω-
γραφικά του ως «πολίχνη λιμένα ἒχουσα καί ἄλσος Λητώιον». 
Η Φύσκος ανήκε στη Ρόδο από τις τελευταίες δεκαετίες του 4ου 
αιώνα π.Χ. και μετά. Ο «δᾶμος Φυσκίων» των επιγραφών, απο-
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τελούσε έναν από τους δήμους της κυρίως ή «ενσωματωμένης» 
Ροδιακής Περαίας, της περιοχής που κατείχε η Ρόδος στην απέ-
ναντι ήπειρο και υπαγόταν σε μια από τις τρεις ροδιακές πό-
λεις, τη Λίνδο.

Αποβίβαση· δωμάτιο στο ξενοδοχείο Halici παλιό, αλλά κα-
θαρό και καλοσυντηρημένο. Στη ρεσεψιόν, ένα φυλλάδιο μας 
πληροφορεί για μια σειρά συναυλιών κλασικής μουσικής. Ίσως 
δεν είναι γνωστό, όμως η Τουρκία έχει μια μεγάλη παράδοση 
στη δυτική μουσική.

Το μεσημέρι ακούμε από τα μεγάφωνα την απόκοσμη φωνή 
του μουεζίνη.

Το προσωπικό είναι πολύ εξυπηρετικό. Όσο μπορούμε να 
κρίνουμε από τη σύντομη παραμονή μας, οι άνθρωποι εδώ 
έχουν μια φυσική ευγένεια και ανεπτυγμένο το αίσθημα φιλο-
ξενίας. Από την άλλη, διακρίνουμε μια επιφυλακτικότητα και 
μια αυτοσυγκράτηση, πολύ λίγο εκδηλωτικοί· ένας πειθαρχημέ-
νος λαός, μαθημένος να ζει σε καθεστώς περιορισμένης δημο-
κρατίας.

Το απόγευμα αφιερώνεται σ’ ένα μεγάλο περίπατο. Το κέ-
ντρο της πόλης είναι πολύ περιποιημένο. Δρόμοι και πεζοδρό-
μια άνετοι για αυτοκίνητα και πεζούς, διώροφες ή το πολύ τρι-
ώροφες οικοδομές με συμπαθή αρχιτεκτονική, πλατείες, συντρι-
βάνια και πολύ πράσινο. Ολοκαίνουργια πόλη, λες και χτίστη-
κε πριν ένα χρόνο. Η καθαριότητα άψογη, ελβετικού τύπου και 
εξίσου εκνευριστική.

Σ’ ένα κομψό περίπτερο στην κεντρική πλατεία, έκθεση βι-
βλίου μεταφρασμένης στα τουρκικά λογοτεχνίας. Σωροί από βι-
βλία του Σαραμάγκου, μ’ ένα αντιαισθητικό κίτρινο εξώφυλ-
λο. Από τους δικούς μας, μόνο ο Καζαντζάκης με τον Ζορμπά.

Αποφασίζουμε να επισκεφτούμε το μεσαιωνικό κάστρο που 
βρίσκεται κοντά στο λιμάνι. Διασχίζουμε τον σκληρό πυρήνα 
του τουριστικού Μαρμαρά. Ταβέρνες, εστιατόρια, καφετέριες, 
εναλλασσόμενες σε μια ατέλειωτη και πληκτική λεωφόρο, που 
ακολουθεί παράλληλη κατεύθυνση με την παραλία· οι τουρί-
στες ελάχιστοι όμως. Στις αποβάθρες πολλά καραβάκια που κά-
νουν ημερήσιες εκδρομές. Ξεχωρίζει ένα πελώριο, μετασκευα-
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σμένο ιστιοφόρο, κατάμαυρο, γεμάτο νεκροκεφαλές στα πανιά 
και το κύτος του. Το λένε Μπαρμπαρόσα, και οργανώνει, όπως 
διαβάζουμε στις διαφημιστικές πινακίδες, κοκτέιλ πάρτυ εν 
πλω, με μουσική ντίσκο. Πώς δεν το κάνανε και οι δικοί μας;

Σε χαμηλό λόφο πίσω από το λιμάνι, στην παλιά πόλη του 
Μαρμαρά, δεσπόζει το μικρό Κάστρο, που έχει συνδεθεί με το 
όνομα του Σουλεϊμάν Α΄, του Μεγαλοπρεπούς, ο οποίος, κατά 
τον οθωμανό περιηγητή του 17ου αιώνα Εβλιγιά Τσελεμπή, το 
επισκεύασε πριν από τη μεγάλη πολιορκία της Ρόδου ή κατά 
μία άλλη άποψη μετά την κατάληψή της. Στο Κάστρο οδηγούν 
στενά ανηφορικά σοκάκια. Αποκαταστάθηκε τη δεκαετία του 
1980, είναι επισκέψιμο από το 1991 και λειτουργεί ως Μουσείο. 
Μία θολωτή είσοδος οδηγεί σε ένα εσωτερικό ανοιχτό κήπο, 
όπου εκτίθενται αρχαία μαρμάρινα γλυπτά, λίθινοι επιτύμβιοι 
βωμοί υστεροελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου, ιωνικά κιο-
νόκρανα, πήλινοι αμφορείς και οθωμανικές επιτύμβιες στήλες.

Επισκέπτες ανεβαίνουν από δύο κλίμακες στο ψηλότερο 
τμήμα του Κάστρου, φωτογραφίζονται στις επάλξεις και βλέ-
πουν την πανοραμική θέα της πόλης που προβάλλει με φόντο 
τα δασωμένα βουνά στα ανατολικά, το λιμάνι και τη θάλασ-
σα δυτικά.

Περιμετρικά του κήπου, σε μικρούς στεγασμένους χώρους, 
παρουσιάζονται σύνολα αρχαίων ευρημάτων από διάφορες θέ-
σεις της περιοχής του Μαρμαρά και της χερσονήσου της Κνί-
δου. Σε μία από τις ανάγλυφες πλάκες διαβάζουμε το όνομα 
του γλύπτη που σμίλεψε τις μορφές, ο Θέων Αντιοχεύς, που 
τον 2ο π.Χ. αιώνα δουλεύει και στην Αλεξάνδρεια.

Αφήνουμε πίσω μας αυτή τη σύντομη καταβύθιση στο πα-
ρελθόν και επιστρέφουμε στη σύγχρονη πόλη. Διαβάζουμε στο 
μικρό τουριστικό οδηγό ότι έχει σήμερα τριάντα πέντε χιλιάδες 
κατοίκους. Η έκτασή της είναι αρκετά μεγάλη, απλώνεται από 
τη θάλασσα στους πρόποδες των λόφων που την περιβάλλουν, 
σε μια απόσταση τριών ή τεσσάρων χιλιομέτρων. Η ακτίνα του 
περιπάτου μας περιορίζεται βέβαια στο κέντρο της, που γειτο-
νεύει με τη θάλασσα.

Εντύπωση κάνουν οι πολλές, αριθμημένες στοές, με δεκάδες 
καταστήματα η κάθε μια τους. Διασχίζουμε μερικές και ανασαί-
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νουμε την ανατολίτικη ατμόσφαιρα του παζαριού, στην απο-
στειρωμένη ή λάιτ εκδοχή της όμως. Ο τουρισμός έχει επιβάλ-
λει τις δικές του προτεραιότητες· οι γνωστές μας πολυεθνικές 
και τα σούπερ μάρκετ πλειοψηφούν. Ακόμα και οι συναλλαγές 
γίνονται σε διπλό νόμισμα, τις τουρκικές λίρες ή το ευρώ . Σώ-
ζονται παρ’ όλ' αυτά τα μικρά μαγαζάκια με εξωτικά για την 
ευρωπαϊκή μας πολιτιστική βαθμίδα προϊόντα, σιδεράδικα και 
ξυλουργεία της παλιάς βιοτεχνικής παραγωγής. Μας εντυπωσι-
άζει η απίθανη ποικιλία με τα μπακιρένια της κουζίνας, τα ξυ-
λόγλυπτα, και τα υφάσματα, αριστοτεχνικά κεντημένα σεντό-
νια και μεταξωτά σαλβάρια. Ωστόσο την προσοχή μας κερδί-
ζουν κυρίως τα φορτωμένα λιχουδιές μαγαζιά. Χουρμάδες από 
την Αραβία, πίτες γλυκές ή αλμυρές, λουκούμια σε όλες τις πα-
ραλλαγές που μπορεί να φανταστεί κανείς, ξηροί καρποί, μπα-
χαρικά άγνωστα σ’ εμάς και το ωραίο τούρκικο τσάι που πίνουν 
όλες τις ώρες της μέρας, ακόμα και συνοδεύοντας το φαγητό. 
Τα οινοπνευματώδη σπανίζουν, πρέπει να τα αναζητήσεις επί-
μονα στις λίγες κάβες ποτών.

Καθώς βραδιάζει, εκατοντάδες κόσμου στην κεντρική πλα-
τεία κάθονται στα μαρμάρινα παγκάκια, περπατούν και μασου-
λούν φιστίκια. Μια εικόνα που θυμίζει δικά μας δημόσια απο-
σπέρια πριν από δεκαετίες.

Ελάχιστες μαντηλοφορούσες είδαμε στους δρόμους, σε μια 
αναλογία μικρότερη από μία προς δέκα. Η εικόνα άλλαξε δρα-
ματικά στο ξενοδοχείο το βράδυ· την ώρα του φαγητού, ένα 
πούλμαν με εκδρομείς από τη βαθιά ανατολή μας έδειξε την 
άλλη πλευρά. Όλες σχεδόν οι γυναίκες, ακόμα και μικρά κορί-
τσια, με καλυμμένη την κεφαλή και φορέματα ως τους αστρα-
γάλους, μας έδωσαν την ανησυχητική αίσθηση ενός άλλου, ξέ-
νου πολιτισμού. Σκαλίζουν συνεχώς τα κινητά τους, τελευταία 
λέξη της τεχνολογίας.

Ωστόσο, μετά το πολιτιστικό σοκ που νιώθει κάποιος, έχει 
τον πειρασμό να κάνει τη σκέψη πως αυτή η επιμονή των αν-
θρώπων να αγκυρώνονται στις παραδόσεις τους, όσο ανελεύ-
θερες κι αν φαίνονται σ’ εμάς, ενισχύεται από την ρητορική 
των ιεροκηρύκων του πολυ-πολιτισμού και των ανοιχτών συ-
νόρων, που προκαλεί το αντίθετο αποτέλεσμα· το «ξυμφερόμε-
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νον διαφερόμενον, ξυνᾷδον διᾷδον» του Ηράκλειτου, που βάδι-
σε λίγο βορειότερα από εδώ που είμαστε τώρα. Παράταιρες σκέ-
ψεις όμως, που κινδυνεύουν να εκτροχιαστούν σε ανεπιθύμη-
τες ατραπούς και έτσι γρήγορα επιστρέφω, ορθοφρονών, στις 
νοστιμιές της τούρκικης κουζίνας.

 

Μια αρχαιολογική εξόρμηση
Την επόμενη μέρα επισκεπτόμαστε τις αρχαίες Κεδρεές. Έπει-

τα από σύντομη διαδρομή δεκαέξι περίπου χιλιομέτρων, με μι-
κρό λεωφορείο που ξεκινά από το Μαρμαρά, διασχίζοντας ένα 
τοπίο που είναι πανομοιότυπο με τα δικά μας, φθάνουμε ακο-
λουθώντας ανηφορική πορεία με κατεύθυνση τα Μούγλα (αρχ. 
Μόβωλλα) στο Τσαμλί, παραλιακή θέση, στη νότια πλευρά του 
Κεραμεικού ή Κεράμειου κόλπου· υπήνεμος και κατάφυτος, ει-
σχωρεί βαθιά στην ξηρά. Από το Τσαμλί μικρά καΐκια μεταφέ-
ρουν καθημερινά τουρίστες και κυρίως ντόπιους για ημερήσια 
εκδρομή και κολύμπι στο μεγαλύτερο από τα τρία νησάκια που 
βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από την ακτή. Μας αιφνιδιά-
ζουν τα τέλεια αγγλικά, με οξφορδιανή προφορά, του καπετά-
νιου· δυσκολευόμαστε να συνεννοηθούμε.

Η νησίδα ονομάζεται Τσεντάρ ή Σεχίρ Αντασί, αλλά είναι 
περισσότερο γνωστή στην περιοχή ως «νησί της Κλεοπάτρας». 
Σε Λιμενοδείκτη του 1899 αναφέρεται ως «Παναγιάς το νησί». 
Ήδη από το 1886 η θέση ταυτίστηκε με βεβαιότητα με τις Κε-
δρεές, οι οποίες αναφέρονται τον 6ο αι. π.Χ. ως «πόλις Καρί-
ας» από το γεωγράφο Εκαταίο. Ο Ξενοφών μνημονεύει την επί-
θεση που δέχονται οι Κεδρεές το 406 π.Χ. από τον Λύσανδρο 
και τον εξανδραποδισμό των κατοίκων τους, «μιξοβαρβάρων», 
όπως τους αναφέρει. Οι Κεδρεές μετά το 404 π.Χ. ανήκαν στη 
«χώραν τῶν Ροδίων ὲν τῇ ἠπείρῳ». 

Η αργή πλεύση του καϊκιού προς τη νησίδα, μας δίνει την 
ευκαιρία να απολαύσουμε την ολόφυτη καταπράσινη ακτή, που 
τα δένδρα της αντικατοπτρίζονται στα νερά χρωματίζοντάς τα 
με το πράσινο των φυλλωμάτων. Η ματιά προς την απέναντι 
μακρινή στεριά αγκαλιάζει το εύρος του κόλπου και ξεχωρίζει 
τον μυχό του στο βάθος, ανατολικά, ενώ αναζητεί στις ποικίλες 
κολπώσεις του τις θέσεις που βρίσκονταν στην αρχαιότητα πό-
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λεις και οικισμοί, όπως τα Ίδυμα, η Καλλίπολη και η Κέραμος. 
Στον κόλπο αυτό, συχνό θέατρο πολέμου στους αρχαίους και-
ρούς, εκτός από τον Σπαρτιάτη Λύσανδρο, είχε εισπλεύσει αιφ-
νίδια από τη Σάμο ο Αλκιβιάδης με είκοσι πλοία, τα ταραγμένα 
χρόνια του πελοποννησιακού πολέμου.

 Αθέατη παραμένει η προς τα δυτικά συνέχεια του κόλπου, ο 
οποίος ολοένα και περισσότερο διευρύνεται δημιουργώντας όρ-
μους και κολπίσκους, καταλήγοντας σε ένα εντυπωσιακά ανοι-
χτό στόμιο, που το ορίζουν από τα δυτικά η χερσόνησος της 
Ντάτσα, με τα ίχνη μιας από τις σημαντικότερες πόλεις της πε-
ριοχής, της Κνίδου, και από τα βόρεια η χερσόνησος της Μύν-
δου. Στο άνοιγμα του κόλπου, πλησιέστερα προς την στεριά της 
Μύνδου, αντίκρυ της Αλικαρνασσού (σημ. Μπουντρούμ), πα-
τρίδας του Ηρόδοτου, βρίσκεται η Κως.

Πλησιάζοντας στο νησί διακρίνουμε πίσω μας κτιστούς πύρ-
γους και τμήματα τοίχων που υψώνονται ανάμεσα στην πλούσια 
βλάστηση, λείψανα αρχαίας παράκτιας οχύρωσης της περιοχής, 
ενώ κτίσματα της ύστερης αρχαιότητας, ταφικά μνημεία και σαρ-
κοφάγοι φαίνονται σε μια από τις μικρότερες νησίδες στα βόρεια.

Έχοντας προσεγγίσει την καταπράσινη νησίδα του προορι-
σμού μας, αφού περάσουμε έναν ανοιχτό όρμο που σχηματίζε-
ται στο μέσον της περίπου, πιθανώς θέση του αρχαίου της λι-
μανιού, το καΐκι δένει σ’ ένα ξύλινο μόλο. Πινακίδα δίγλωσση, 
σε τουρκική και αγγλική γλώσσα, ενημερώνει τους επισκέπτες 
για την ιστορία του νησιού και την τοπογραφία με τα αρχαία 
μνημεία του. Κατασκευή τεχνητού διαδρόμου από ξύλο, καλύ-
πτει το μονοπάτι και οδηγεί στην παραλία. Πριν από αυτή, η 
διαδρομή διακλαδίζεται προς τα ερείπια βυζαντινής εκκλησίας, 
ενώ μετά την παραλία συνεχίζει προς τα αρχαία κτίσματα των 
Κεδρεών, στο βάθος του νησιού.

Η περίφημη παραλία της Κλεοπάτρας, “Cleopatra beach”, 
όπως αναγράφεται σε χάρτη της αναρτημένης στο εκδοτήριο ει-
σιτηρίων στο Τσαμλί πινακίδας, βρίσκεται σε ορμίσκο που καλύ-
πτεται από σπάνιο είδος ξανθής άμμου, όχι πρισματικής αλλά 
σπυρωτής, από κόκκους στρογγυλεμένους. Σύμφωνα με τοπική 
παράδοση που ακόμα επιβιώνει, η άμμος αυτή μεταφέρθηκε από 
την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, λίγο πριν φθάσει στην περιοχή 
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η γνωστή μας βασίλισσα της Αιγύπτου Κλεοπάτρα με τον Αντώ-
νιο. Το τμήμα αυτό της παραλίας δεν το προσεγγίζεις, προστα-
τεύεται με σχοινί. Η πρόσβαση στα κρυστάλλινα, σχεδόν σμαρα-
γδένια, νερά, όπου κολυμπά πολύς κόσμος, γίνεται από το πλάι, 
όπου το έδαφος είναι βραχώδες. Συνέχεια καταφθάνουν εδώ νε-
ανικές παρέες και οικογένειες ντόπιων κυρίως και λιγότερο ξένοι 
τουρίστες. Όλες οι κατασκευές για την εξυπηρέτηση των λουομέ-
νων είναι μικρής κλίμακας και κατασκευασμένες από ξύλο. Δεν 
βλέπεις πλαστικό ή τσιμέντο, ταμπέλες διαφημιστικές, ενώ είναι 
χαρακτηριστική η καθαριότητα ολόγυρα, παρά την πολυκοσμία.

Ο τεχνητός ξύλινος διάδρομος που καλύπτει όλες τις διαδρο-
μές οδηγεί στο εσωτερικό του νησιού, προς τις σημαντικότερες 
αρχαιότητες. Ακολουθώντας τον, πρώτα συναντάμε την Αγο-
ρά, νότια του ισθμού κοντά στο λιμάνι, σε ένα επίπεδο πλάτω-
μα, όπου διατηρούνται τοίχοι δωματίων γύρω από μια κεντρι-
κή αυλή. Πινακίδα με σχέδιο του συγκροτήματος, πληροφορεί 
ότι το κτήριο που εξυπηρετούσε τις εμπορικές συναλλαγές της 
πόλης ανήκει στη βυζαντινή περίοδο.
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Ακολουθώντας πορεία προς τα βόρεια ανηφορίζουμε σε ένα 
λόφο δασωμένο, με ελιές και άλλα δένδρα, στην πλαγιά του 
οποίου, αυτήν που αντικρύζει τη θάλασσα, βρίσκεται το ελλη-
νιστικό θέατρο των Κεδρεών, ένα από τα τρία μεγάλα θέατρα 
της Ροδιακής Περαίας. Το κοίλο, που χωρούσε δυόμιση χιλιάδες 
θεατές, όπως πληροφορεί η ενημερωτική πινακίδα, ορίζεται στα 
πλάγια από ισχυρούς τοίχους με συμμετρική τοιχοποιία. Παρά 
τις φθορές του χρόνου, λίθινα εδώλια από ασβεστόλιθο στέ-
κουν αρμονικά στις ημικυκλικές σειρές τους, με συντροφιά γέ-
ρικες ελιές και πετούμενα. Οι θεατές, πλησιάζοντας για τις θεα-
τρικές παραστάσεις και άλλες εκδηλώσεις, θα απολάμβαναν την 
εκπληκτική θέα της θάλασσας, των νησίδων και των μακρινών 
πολιτειών αντίκρυ στη βόρεια πλευρά του Κεραμεικού κόλπου. 
Εμείς υψηλοφρονούμε και συγκινούμαστε από τα σημάδια του 
ελληνισμού στην ξένη χώρα. Είναι αλήθεια ότι το ξένο κράτος 
φροντίζει και σέβεται τα αρχαία, αν και φαίνεται να αποφεύ-
γει, όσο αυτό είναι δυνατό, να τα ονοματίσει σαν αυτά που εί-
ναι, δηλαδή ελληνικά.

Από το θέατρο ακολουθούμε πορεία προς τα νότια για το 
ιερό του Απόλλωνα, θρησκευτικό και πολιτικό κέντρο της πό-
λης των Κεδρεών. Ο Απόλλων, όπως μαρτυρούν επιγραφές που 
βρέθηκαν στο χώρο, λατρευόταν με τα επίθετα Κεδριεύς και 
Πύθιος. Το ιερό, που ορίζεται με κτιστό ορθογώνιο περίβολο, 
εκτείνεται υπερυψωμένο δίπλα στη θάλασσα. Λίθινα τρίγλυφα 
και μετόπες από την ανωδομή, σε σχήμα καρδιάς σφόνδυλοι 
από τις γωνίες περιστυλίου, βωμοί με γιρλάντες και άλλοι λίθοι 
κείτονται στα ερείπια του δωρικού ναού.

Επιστροφή
Το μικρό λεωφορείο είναι ακριβώς στην ώρα του για να 

επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο. Μένει ελάχιστος χρόνος για την 
αναχώρησή μας. Επιτέλους, με την ψυχή στο στόμα, δικαιωνό-
μαστε στην αναζήτησή μας να συνοδεύσουμε το φαγητό μας 
με ποτό. Κοντά στο ξενοδοχείο βλέπουμε ένα μεξικάνικο μπαρ-
εστιατόριο. Μέσω Κεντρικής Αμερικής, ξαναβρίσκουμε οικεία 
στοιχεία της ταυτότητάς μας. Εξωτικό φαγητό, με τη συνοδεία 
της εξαιρετικής μπύρας έφες πίλσεν.
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Στην επιστροφή, πολλοί Τούρκοι στο πλοίο. Είναι το Ραμα-
ζάνι τους και έρχονται να το γιορτάσουν στη Ρόδο· οικογένει-
ες με τρία και τέσσερα παιδιά. Και μερικοί Έλληνες, φορτωμέ-
νοι με τσάντες και ψώνια, συζητούν μεγαλόφωνα για τις αγορές 
τους και τις εμπειρίες τους από τα ανατολίτικα παζάρια. Η θά-
λασσα κυματώδης, δικαιολογεί το προσωνύμιό της ως «άσπρης 
θάλασσας», από τους αφρούς των κυμάτων, η «ακ ντενίζ» των 
οθωμανών.

Προσεγγίζουμε τη Ρόδο μετά από μία ώρα ταξιδιού. Είναι 
πάντα εντυπωσιακή η όψη της, καθώς πλησιάζει κανείς στο λι-
μάνι, με τα τείχη και τους μεσαιωνικούς πύργους. Και τα τζα-
μιά επίσης, που είναι περισσότερα από αυτά που είδαμε στον 
Μαρμαρά· της ιστορίας οι αδιέξοδοι δρόμοι του παρελθόντος.
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Η πόλη υπερβάλλει: 
επαναλαμβάνεται ώστε να μείνει κάτι στο μυαλό 

Η μνήμη υπερβάλλει: επαναλαμβάνει τα σημάδια 
ώστε ν᾿ αρχίσει η πόλη να υπάρχει

(β΄)

Ροδιακή δημιουργία – Έκθεση τοπικών δημιουργών
Με ενδιαφέρον παρακολουθήσαμε το πρώτο «φεστιβάλ ρο-

διακής δημιουργίας», με έκθεση βιβλίου, ζωγραφικής, φωτο-
γραφίας και εικαστικών των τοπικών δημιουργών. Μία θετική 
πρωτοβουλία, που αναμένεται να έχει και συνέχεια. Θα μπορού-
σε βέβαια να γίνει και αλλιώς, μετά από μια επιλογή να προ-
βληθούν οι πιο αξιόλογοι. Δημοκρατικό είναι το φρόνημά μας, 
καμιά φορά όμως οι καταναγκασμοί της δημοκρατίας αποπρο-
σανατολίζουν.

Και σε μια πιο απαιτητική προοπτική, το τοπικό στοιχείο 
θα είχε μια διαφορετική πραγμάτευση, όχι σαν καλλιτεχνική 
έκφραση τοπικών καλλιτεχνών, αλλά σαν κοινό στοιχείο μιας 
δημιουργίας, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής της καταγωγής, 
που απαντά στο αίτημα της προσαρμογής στον ευρύτερο χώρο. 
Αυτό είναι δύσκολο βέβαια, αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Είναι 
μια ιδέα που ρίχνουμε στο δημόσιο διάλογο για ζύμωση.

Και για να δώσουμε ένα ερέθισμα προς συζήτηση, μεταξύ 
των άλλων, ίσως οι σχέσεις των τοπικών δημιουργών με την 
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ιστορική παράδοση του εκάστοτε τόπου, αν και διαφορετική για 
τον κάθε τόπο, τους ξεχωρίζει από εκφράσεις και τάσεις μιας 
ορισμένης καλλιτεχνικής κεντρικής σκηνής, ιδιαίτερα στη ζω-
γραφική και τα εικαστικά. Αυτό είναι όμως μια απλή υπόθε-
ση που κάνουμε. Θα επανέλθουμε με περισσότερο επεξεργασμέ-
νες συμβολές.

Ο παλιός και ο νέος επαρχιωτισμός
Οι λέξεις επιμένουν, ακόμα κι όταν τις καταχωνιάζουμε στα 

αζήτητα της μνήμης. Το πολιτικώς ορθόν επιβάλλει τη λέξη πε-
ριφέρεια, όπου παλιότερα μιλούσαμε για επαρχία. Και όμως· ο 
παλιός επαρχιωτισμός των κλειστών συνόρων, όταν η πολιτι-
στική και πνευματική κίνηση ήταν στραμμένη σχεδόν αποκλει-
στικά στους εντόπιους δημιουργούς, αναβιώνει στο νέο επαρχι-
ωτισμό των ανοικτών συνόρων που προσκαλεί λογοτέχνες του 
σταρ σύστεμ να μεταγγίσουν σταλάγματα σοφίας στους πολί-
τες της περιφέρειας.

�ίκτυο πόλεων
Τη δεκαετία του ’90 είχε ανακοινωθεί η σύσταση ενός δικτύ-

ου πολιτιστικών και οικονομικών ανταλλαγών Θράκης, Αιγαίου 
και Κύπρου, για να τονωθεί η συνείδηση της κοινής ελληνικής 
μοίρας. Αυτό που θυμόμαστε από την πρωτοβουλία είναι κυρί-
ως οι εκδόσεις δύο ή τριών καλών βιβλίων ιστορίας και λαογρα-
φίας και μερικές ενδιαφέρουσες ομιλίες και εκδηλώσεις.

Πριν λίγο καιρό, διακηρύχτηκε πανηγυρικά από επίσημα χεί-
λη η δημιουργία ενός μεσογειακού δικτύου πόλεων, με ανάλογο 
περιεχόμενο· ίσως ο τονισμός του οικονομικού στοιχείου είναι 
τώρα εντονότερος, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις  των και-
ρών που διανύουμε. Καθώς όμως οι ανθρώπινες πρωτοβουλίες 
πάντα αναζητούν την ιδεολογική και πολιτισμική νομιμοποίη-
ση, ακόμα κι αν οι σκοπεύσεις τους είναι πεζές, στην περίπτω-
σή μας ανασύρθηκαν οι σχέσεις και ανταλλαγές των αρχαίων 
ελλήνων και φοινίκων ως ιστορικό πλαίσιο που αιτιολογεί το 
νέο σχεδιασμό. Αδύνατο επιχείρημα· τι αξία έχουν τόσο μακρι-
νές στο χρόνο αναφορές;
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Μάλλον σε νεότερα ή συγχρονικά γνωρίσματα της μεσογει-
ακής ταυτότητας (αν υπάρχει), θα έπρεπε να αναζητηθούν τα 
συστατικά στοιχεία του δικτύου. Αυτό θα βοηθούσε καλύτε-
ρα και στην αποσαφήνιση του πολιτιστικού περιεχομένου του, 
άμεση προτεραιότητα του δικτύου, αν πάρουμε στα σοβαρά τις 
επίσημες διακηρύξεις.

Μια προσφορά που αγνοήθηκε
Δεν βρήκε ανταπόκριση η ανοιχτή μας προσφορά στο προη-

γούμενο τεύχος, να υποστηρίξουμε ιδεολογικά και να προσφέ-
ρουμε, κατά το μέτρο των δυνατοτήτων μας, τα απαραίτητα 
πολιτιστικά  φινιρίσματα στο “Σχέδιο ανακατασκευής του Κο-
λοσσού της Ρόδου”. Επαναλαμβάνουμε τη διαθεσιμότητά μας 
και τώρα, τρίτη ευκαιρία όμως δηλώνουμε ότι δεν θα δώσουμε.

Ένα διαρκώς ανανεούμενο αίτημα
Είναι περίεργο, όμως το διαρκέστερο και ζωτικότερο πολιτι-

στικό αίτημα που έχει προβάλει η τοπική κοινωνία τα τελευ-
ταία πενήντα χρόνια, είναι η ανακατασκευή ή ανέγερση του 
νέου Κολοσσού. Πράγματι, αν δεν κάνουμε λάθος, από τη δε-
καετία του '70 ακούστηκαν οι πρώτες φωνές που έθεταν επιτα-
κτικά το ζήτημα. Αυστηροί και υπερευαίσθητοι παρατηρητές, 
θεματοφύλακες της ορθής πρόσληψης και καθαρότητας της αρ-
χαίας παράδοσης, στην πραγματικότητα οπισθοδρομικοί, έχουν 
χλευάσει την ιδέα αυτή· η αντοχή της στο χρόνο όμως δείχνει 
ότι ανταποκρίνεται σε βαθύτερα γνωρίσματα μιας ιδεοκοινωνι-
κής πραγματικότητας. Εδώ, η συνδρομή ενός ιστορικού των ιδε-
ών θα ήταν πολύ χρήσιμη για να φωτίσει την ακατανόητη από 
πρώτη άποψη εμμονή.

Εμείς, να σημειώσουμε απλώς, ότι η διαχρονικότητα αυτή 
συνοδεύεται από την προσαρμογή του περιεχομένου του στις 
εκάστοτε κυρίαρχες αντιλήψεις. Παλιότερα, η νομιμοποίηση 
του αιτήματος αναζητούσε την αιτιολόγησή της κυρίως στη 
σύνδεση του νεότερου με το απώτερο παρελθόν, στην προβολή 
του τόπου μέσω της αναβίωσης, της αποκατάστασης της σχέσης 
του με το αρχαίο θαύμα. Στις νεότερες εκδοχές της, χωρίς να 
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εκλείπει το γνώρισμα αυτό, υπερτερεί η χρηστική αξία, δηλαδή 
προβάλλεται ως χαρακτηριστικό γνώρισμα της πόλης, ως τοπό-
σημο, που θα εξασφαλίσει την προνομιακή προβολή στην του-
ριστική αγορά. Αυτό αντανακλάται και στις διαφορετικές μορ-
φές με τις οποίες υλοποιείται το αίτημα. Από την παλιότερη, 
αφελή και παρωχημένη ιδέα ενός γλυπτού που θα αποδίδει λίγο 
πολύ πιστά την υποτιθέμενη μορφή του Κολοσσού, περάσαμε 
στο μοντέρνο αίτημα μιας συμβολικής, μνημειώδους ή τερατώ-
δους, αναλόγως του γούστου εκάστου, κατασκευής, που θα συ-
γκεντρώνει στο χώρο της εστιατόρια, καφετέριες, αίθουσες εκ-
θέσεων και εκδηλώσεων, πολυμέσων, ένα είδος no man’s land, 
μια σύνοψη δηλαδή όλων των προσφερόμενων στην τουριστική 
κατανάλωση αγαθών. Γιατί όχι; Ας το υποστηρίξουμε.

Πολιτιστικά
Από την πληθώρα των πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλο-

καιριού, μας μένει η αίσθηση μιας χαρούμενης ατμόσφαιρας, 
παιγνιώδους, λίγο χαοτικής, με τις καλές και τις λιγότερο καλές 
στιγμές της, σε κάθε περίπτωση πάντως ενδιαφέρουσας και δη-
μιουργικής. Νέοι άνθρωποι, νέες ιδέες και νέοι χώροι, μπαρ και 
καφετέριες, ανατρέπουν με αφοπλιστική αθωότητα ιεραρχήσεις 
αξιολογικές και σχηματίζουν ένα κοινωνικό-πολιτιστικό πλέγ-
μα που εξερευνά καινούργιους δρόμους και έχει δώσει ζωντάνια 
στην παραδοσιακά συντηρητική πόλη.

Αντιθέτως, οι (λίγοι) αξιοσέβαστοι θεσμοί του παρελθόντος, 
από έλλειψη πόρων και έλλειμμα φαντασίας, παρακολουθούν 
μάλλον αμήχανοι ― και αδέξια προσπαθούν να ψελλίσουν τη 
δική τους φωνή. Μοιάζουν με τις παλιές καλές οικογένειες που 
έχουν παρακμάσει και μελαγχολικά αποσύρονται στο περιθώριο.

Και όμως, έχουν ακόμα πολλά και σημαντικά πράγματα να 
πουν. Η πρόσφατη έκθεση του Μουσείου, με έργα χαρακτικής 
από την πλούσια συλλογή του, ήταν μια καλή ιδέα των υπευ-
θύνων του. Τα έργα είναι εξαιρετικά και δίνουν την ευκαιρία 
στους νεότερους να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν παλαιότερες 
τεχνικές, της προ-ψηφιακής εποχής, με αισθητικά αποτελέσμα-
τα υψηλής ποιότητας. Αν μπορούσαν να συστηματοποιηθούν 
αυτές οι εκθέσεις, αν παρουσιαστούν κατά ομάδες έργων από το 
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ανεξάντλητο απόθεμα των συλλογών του, θα ήταν μια σημα-
ντική πρωτοβουλία που με τη σωστή προβολή θα έβρισκε την 
αναγνώριση όλων. 

Από την άλλη μεριά, χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της Δη-
μόσιας Βιβλιοθήκης Ρόδου να ανοιχτεί σε ένα ευρύτερο κοινό, 
με μια σειρά εκδηλώσεων που θα γίνουν στο χώρο της. Η πρώ-
τη είναι η παρουσίαση της καλής μας ποιήτριας Εριφύλης Κα-
νίνια, που πριν λίγο καιρό δημοσίευσε στις εκδόσεις Κίχλη, την 
έβδομη ποιητική της συλλογή. 

Εγρήγορση
Ειδική αναφορά όμως, με  αρνητικό πρόσημο, οφείλουμε 

να κάνουμε στο πολυκατάστημα Public, που τους τελευταίους 
μήνες επιχειρεί να αποκτήσει ένα πολιτιστικό επίχρισμα με την 
οργάνωση παρουσιάσεων συγγραφέων του εμπορικού κανόνα. 
Δεν κρίνουμε τις επιχειρηματικές του στρατηγικές, αλλά μας 
ανησυχεί το γεγονός ότι υποβαθμίζεται έτσι το επίπεδο πολιτι-
σμού που, στοιχειωδώς, πρέπει πάντα να παραμένει σε τουλά-
χιστον ανεκτά επίπεδα.

Κάνουμε έκκληση στις υγιείς πνευματικές δυνάμεις να πα-
ραμείνουν σε εγρήγορση και να μην υποκύψουν στις απατηλές 
σειρήνες της ανάλαφρης εμπορευματοποίησης.

Προγραμματισμός εκδηλώσεων
Έγινε τον περασμένο Οκτώβριο ομιλία του Ευριπίδη Γαρα-

ντούδη στη Ρόδο με θέμα: «Το βίωμα της ιθαγένειας ή εντοπιό-
τητας στη μεταπολεμική και μεταπολιτευτική ποίηση». Παράλ-
ληλα, δίδαξε ο ίδιος δύο σεμινάρια δημιουργικής γραφής. Ήταν 
η δεύτερη φορά που το κοινό της Ρόδου είχε την ευκαιρία ν’ 
ακούσει τον ομιλητή. Τον Μάιο είχε παρουσιάσει το θέμα, η 
φύση και η ιστορία στον Νάσο Βαγενά και τον Μανόλη Πρατι-
κάκη. Ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στις 
σελίδες αυτού του τεύχους, όπου δημοσιεύεται η εισήγησή του, 
καθώς και η σχετική συμβολή της συνεργάτιδάς μας Όλγας Κο-
μιζόγλου. 
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Και οι δύο αυτές εκδηλώσεις οργανώθηκαν από το περιοδικό 
μας, το Κέντρο Συγγραφέων και Μεταφραστών Ρόδου και τον 
Σύνδεσμο Φιλολόγων Δωδεκανήσου. Πρόθεση των οργανωτών 
είναι να συνεχιστεί αυτή η σειρά των ομιλιών, με προσκεκλη-
μένους που θα παρουσιάσουν ορισμένες πλευρές της εντοπιό-
τητας στο έργο ποιητών και πεζογράφων. Περισσότερες πληρο-
φορίες θα αναρτηθούν σύντομα στο ιστολόγιο των Νησίδων.

Ω.
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ. Ὁ Robert Liddel, ὁ διάσημος διηγηματογρά-
φος, ἒφερε σέ πέρας τώρα τελευταῖα μιά μετάφραση τῆς “Γυ-
ναίκας τῆς Ζάκυνθος” τοῦ Σολωμοῦ, πού θα βγῆ στήν Ἀγγλία 
κατά τήν ἂνοιξη μαζί μ’ ἕνα ἐκτενές κριτικό δοκίμιο γιά τό σχε-
δόν ἂγνωστο τοῦτο ἒργο τοῦ μεγάλουἛλληνα ποιητῆ.

ΛΟΝΔΙΝΟΝ. Οἱ λογοτεχνικές σχέσεις μεταξύ Ἑλλάδος και 
Ἀγγλίας γίνουνται ὁλοένα στενώτερες. Ποιήματα τοῦ Ελύτη καί 
τοῦ Σικελιανοῦ δίνουνται στή δημοσιότητα ἀπό διάφορα φιλο-
λογικά φύλλα στήν Ἀγγλία. Ὁ John Lehman, καθώς ἀναφέρε-
ται, ἑτοιμάζεται νά ἐκδώσει ὁλόκληρη τή συλλογή τοῦ Σεφέρη 
σέ ἀγγλική μετάφραση. Διακεκριμένοι Ἄγγλοι ποιητές, ὃπως ὁ 
Bernard Spencer, ὁ Rex Warner, ὁ Lawrence Durrel, παρουσιάζο-
νται ὡς μεταφραστές στήν ἔκδοση αὐτή.

ΑΘΗΝΑΙ. Τό νέο τριμηνιαῖο περιοδικό “Ἑλληνικοί Ὀρίζο-
ντες” τοῦ κ. Derek Patmore ἔχει σημειώσει ἐπιτυχία. Μεταξύ 
τῶν συνεργατῶν εἶναι ὁ Steven Runciman, Osbert Lancaster καί 
Ian Scott-Kilvert, πού ἦταν στήν Ἑλλάδα μέχρι τελευταῖα καί γί-
νηκαν ἒνθερμοι Φιλέλληνες.

ΓΑΛΛΙΑ. Στούς φιλολογικούς κύκλους σημειώνεται ἡ ἂφι-
ξη τῶν συγγραφέων Omerset Maugham καί Georges Bernanos.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Tό βιβλίο τοῦ Henry Miller “Ὁ Κολοσσός τοῦ 
Ἀμαρουσίου” γύρω ἀπό τήν ἐπίσκεψή του στήν Ἑλλάδα κυκλο-
φόρησε σέ ἐπανειλημμένες ἐκδόσεις στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. 
Ἀπό τόν ἲδιο τόν Miller ἐπίσης γράφτηκε μιά μεγάλη μελέτη 
γιά τόν Σικελιανό, ἡ ὁποία ἐστάλη στήν ’Επιτροπή τοῦ βραβεί-
ου Νόμπελ.
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ΛΟΝΔΙΝΟΝ. Ὁ δρ. Θεόδωρος Στεφανίδης σημείωσε ἐπιτυ-
χία μέ τό “‛Η Κρίση τῆς Κρήτης” ὃπου περιγράφει τήν κατά-
ληψη τοῦ ἡρωϊκοῦ νησιοῦ ἀπό τούς Γερμανούς. Πρίν ἀπό τόν 
πόλεμο ὁ συγγραφέας ἒμεινε στήν Κέρκυρα ὃπου ἀσκοῦσε τό 
ἐπάγγελμα τοῦ ραδιολόγου. Στόν πόλεμο ὑπηρέτησε στό βρε-
ταννικό ὑγειονομικό Σῶμα. Μαζί μέ τόν Γ. Κατσίμπαλη παρου-
σίασε τήν πρώτη ἀνθολογία νεοελληνικῶν ποιημάτων σέ ἀγγλι-
κή μετάφραση.

LAWRENCE DURRELL

Αναδημοσιεύεται από το περιοδικό ΤΕΧΝΗ, Ρόδος, τεύχος 8, Νοέμβριος 
1946.
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Βιβλιοθήκη Σορωνής Ρόδου

Η βιβλιοθήκη στην κοινότητα Σορωνής Ρόδου είναι από τις 
πιο ενημερωμένες του νησιού. Με μακρά ιστορία και παρά 

τους διαδοχικούς διοικητικούς εκσυγχρονισμούς που υπονόμευ-
σαν την αυτονομία και τη δημιουργικότητα των ανθρώπων της, 
συνεχίζει το έργο της και σχεδιάζει τις μελλοντικές της δράσεις 
στο νέο ιντερνετικό περιβάλλον. Μια κατατοπιστική εικόνα μας 
δίνει η συζήτηση που είχαμε με τον κ. Κώστα Μπονιάτη, παλαιό 
μέλος της διεύθυνσης της βιβλιοθήκης. Μεταφέρουμε τα κυριό-
τερα σημεία της.

«Η Σορωνή είχε πάντα μια κλίση προς τα γράμματα, είχε μια 
πνευματική κίνηση ακόμα και πριν από τον πόλεμο. Στα χρόνια 
της ιταλικής κατοχής, το 1928, δημιουργήθηκε ο αθλητικός-εκ-
παιδευτικός Σύλλογος «Ευκλής» και δεδομένου ότι εδώ ο κόσμος 
πάντα αγαπούσε το βιβλίο φτιάξαμε μια δανειστική βιβλιοθήκη 
με ελληνικά βιβλία. Δυστυχώς τα βιβλία αυτά αργότερα διασκορ-
πίστηκαν και χάθηκαν.

Μετά τη δικτατορία, ιδρύσαμε στα γραφεία της κοινότητας 
μια μικρή βιβλιοθήκη που λειτούργησε ως το 1982. Αργότερα, 
όταν κατασκευάστηκε το κτήριο στο οποίο στεγάζεται σήμερα η 
βιβιλιοθήκη, φτιάξαμε μια επιτροπή για να την οργανώσουμε εξ 
αρχής. Η επιτροπή ήταν πενταμελής και απαρτιζόταν από δύο 
μέλη της κοινότητας, έναν εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών του 
λυκείου Σορωνής, έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου «Ευκλής», που 
συνέχιζε τη δραστηριότητά του, και ένα δημότη που ασχολού-
νταν με τα λογοτεχνία και τα γράμματα. Αυτά ήταν τα πέντε 
μέλη της επιτροπής, αλλά η μεγάλη της δύναμη ήταν οι πολλοί 
νέοι άνθρωποι που συμμετείχαν στην προσπάθεια.

Nesides 15 - Nov 11.indd   108Nesides 15 - Nov 11.indd   108 12/11/2016   6:31:50 πμ12/11/2016   6:31:50 πμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



109

Νησίδες 15 | Υ Σ Τ Ε Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Ο

Προκειμένου να οργανώσουμε σωστά τη βιβλιοθήκη μας, κά-
ναμε μια έρευνα σε άλλες βιβλιοθήκες της Ρόδου και της Αθή-
νας και, αφού ενημερωθήκαμε, συντάξαμε ένα καταστατικό το 
οποίο εγκρίθηκε το 1990, οπότε και συστάθηκε επίσημα η κοινο-
τική βιβλιοθήκη Σορωνής. Βασικοί μας πόροι ήταν μια σταθερή 
επιχορήγηση, σε ποσοστό 2,5%, από τον γενικό προϋπολογισμό 
της κοινότητας —ποσό διόλου ευκαταφρόνητο—, και οι χρημα-
τικές δωρεές των δημοτών, αφού πολύ συχνά όταν ήθελαν να 
τιμήσουν κάποιον ή να κάνουν μια δωρεά «εις μνήμην» κατέθε-
ταν ένα ποσό στη βιβλιοθήκη. Χαρακτηριστικό μάλιστα είναι ότι 
φροντίζαμε πάντα να τους ενημερώνουμε ποια βιβλία αγοράστη-
καν με τα χρήματά τους. Η βιβλιοθήκη ήταν πάντα μια υπόθε-
ση του χωριού: δεν ήρθε η βιβλιοθήκη για να κάνει τους δημό-
τες να αγαπήσουν το βιβλίο, αλλά η αγάπη όλων για το βιβλίο 
έστησε τη βιβλιοθήκη. 

Οι αγορές των βιβλίων άρχισαν κυρίως μετά το 1990, μετά 
την πράξη σύστασης της βιβλιοθήκης και γίνονταν με απόφα-
ση του συμβουλίου. Απευθυνθήκαμε στους εκδοτικούς οίκους κι 
εκείνοι μας έστειλαν τους καταλόγους τους.

Σιγά σιγά, η βιβλιοθήκη άρχισε να παίζει κι έναν ευρύτερο πο-
λιτιστικό ρόλο. Συνεργαστήκαμε με τα σχολεία της περιοχής και 
των διπλανών χωριών και τους δανείζαμε βιβλία για τις σχολικές 
τους βιβλιοθήκες. Κάναμε μαθήματα μουσικής, οργανώσαμε μια 
παιδική χορωδία και μαντολινάτα, προσκαλούσαμε συγγραφείς 
από την Αθήνα, διοργανώναμε αφιερώματα σε ποιητές, προβάλ-
λαμε ανθρώπους των γραμμάτων από τον τόπο μας. Επομένως η 
βιβλιοθήκη έπαιζε κι ένα ρόλο πνευματικού κέντρου.

Κάπως έτσι συνεχίσαμε μέχρι το 2005, όταν η πρώτη διοικη-
τική μεταρρύθμιση συνένωσης κοινοτήτων, η γνωστή με το όνο-
μα “Καποδίστριας”, δυσκόλεψε το έργο μας, γιατί η βιβλιοθήκη 
έχασε την αυτονομία της. Παρόλα αυτά εμείς δεν σταματήσαμε, 
τα πράγματα όμως χειροτέρεψαν πολύ με τη συνένωση όλου του 
νησιού σε ένα δήμο. Σήμερα υπαγόμαστε στον Πολιτιστικό Ορ-
γανισμό του Δήμου Ρόδου, στον ΔΟΠΑΡ, και ουσιαστικά το συμ-
βούλιο της βιβλιοθήκης έχει νεκρωθεί. Για ό,τι κάνουμε, πρέ-
πει να ενημερώνουμε και να παίρνουμε την έγκριση του ΔΟΠΑΡ. 
Τα τελευταία χρόνια με δυσκολία εμπλουτίζουμε τη βιβλιοθήκη, 
αφού δεν διατίθενται χρήματα για αγορές, οπότε οφείλουμε να 
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αρκούμαστε στα βιβλία που μας δωρίζει η Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Ρόδου, όταν και αν της περισσεύουν. Αυτό που ζητάμε σήμερα 
είναι να μας δοθεί η δυνατότητα μιας αυτονομίας για να συνε-
χίσουμε αυτό που με τόση θέρμη ξεκινήσαμε».

Η αυτονομία που ζητά ο συνομιλητής μας είναι απίθανο να 
δοθεί. Με πρόσχημα τις οικονομίες κλίμακος, η διαχείριση των 
βιβλιοθηκών έχει συγκεντρωθεί σε ένα όργανο που στην πραγμα-
τικότητα ελάχιστα ενδιαφέρεται για το βιβλίο και την ανάγνω-
ση. Από τη μεριά μας βέβαια, προκρίνουμε τη Βιβλιοθήκη Σορω-
νής ως ένα από τα δικά μας τοπόσημα. 

Θα σταθούμε λίγο στους τίτλους που περιλαμβάνει και θα κά-
νουμε μια παρατήρηση. Έργα υποδομής θα βρούμε στα ράφια 
της, γεγονός που μαρτυρεί την ευαισθησία και γνώση των αν-
θρώπων της. Και η ελληνική και η ξένη λογοτεχνία αντιπροσω-
πεύονται με έναν ιδιαιτέρως πρόσφορο και ενδιαφέροντα τρόπο, 
αναλόγως και του αριθμού των τίτλων που πλησιάζουν τις δέκα 
χιλιάδες. Σε ορισμένες περιπτώσεις η παρουσίαση επιμέρους ενο-
τήτων είναι εξαντλητική σχεδόν, όπως συμβαίνει, για παράδειγ-
μα, με τη γαλλική λογοτεχνία· μόνο εδώ εντοπίσαμε την πλή-
ρη ελληνική μετάφραση του Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο του 
Μαρσέλ Προυστ.

Μια έρευνα του περιεχομένου της βιβλιοθήκης της Σορω-
νής θα είχε μεγάλο, γενικότερο ενδιαφέρον, όχι μόνο πολιτιστι-
κό, αλλά και κοινωνικό. Ποιοί μορφωτικοί δείκτες ορίζουν τον 
εμπλουτισμό μιας βιβλιοθήκης; Ποια είναι η ανταπόκριση του 
κοινού στο οποίο απευθύνονται; Ερωτήματα που για να απαντη-
θούν χρειάζονται σε βάθος εξέταση και θα πρέπει να περιμένουν 
τον ειδικό τους ερευνητή.
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Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, γεν-
νήθηκε στη Ρόδο το 1979. Ζει 
στην Αθήνα και εργάζεται 
στον δημόσιο τομέα. Διηγήμα-
τά του έχουν δημοσιευθεί σε 
περιοδικά.

Ο ΝΑΣΟΣ ΒΑΓΕΝΑς γεννήθη-
κε στη Δράμα το 1945. Εί-
ναι καθηγητής της Θεωρίας 
και Κριτικής της Λογοτεχνίας 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Έχει δημοσιεύσει βιβλία με-
λετών και δοκιμίων πάνω σε 
θέματα λογοτεχνίας και κρι-
τικής. Το 2013 του απονεμή-
θηκε το βραβείο δοκιμίου του 
Ιδρύματος Κώστα και Ελένης 
Ουράνη της Ακαδημίας Αθη-
νών για το σύνολο του δοκι-
μιακού έργου του. Έχει εκδώ-
σει επίσης 11 συλλογές ποίη-
σης συγκεντρωμένες τώρα στη 
Βιογραφία, Ποιήματα 1974-
2014 (Κέδρος 2015). Πρό-
σφατα κυκλοφόρησε η συλ-
λογή του, Πανωραία (Κέδρος 
2016).

Ο ΜΙΧΑΛΗΣ Δ. ΒΑΡΝΑΣ γεννή-
θηκε στην Αθήνα το 1975 και 
μεγάλωσε στη Ρόδο. Είναι πι-
στός ακροατής δίσκων μουσι-
κής και τα αγαπημένα του συ-
γκροτήματα είναι οι Μπητλς 
και οι Ρόλλινγκ Στόουνς.

Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥ-
ΛΟΥ γεννήθηκε στην Αθή-
να όπου και σπούδασε Κλασ-

σική Φιλολογία. Ασχολήθη-
κε στη διδακτορική της δια-
τριβή με την κοσμολογία και 
τους πρώτους Έλληνες φιλο-
σόφους. Έχει διάφορες επι-
στημονικές δημοσιεύσεις και 
επίσης αρθρογραφεί σε εφημε-
ρίδες ή blog. Είναι μέλος της 
ΕΦΕ, της ΕΛΕΤΟ και της Ελ-
λην. Εταιρείας Ηθικής.

Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ 
διδάσκει νεοελληνική φιλο-
λογία στο Τμήμα Φιλολογίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα 
ερευνητικά του ενδιαφέροντα 
επικεντρώνονται στη μελέτη 
της νεοελληνικής λογοτεχνί-
ας, ιδίως της ποίησης, του 19ου 
και 20ου αιώνα. Είναι μέλος 
της Ελληνικής Εταιρείας Γενι-
κής και Συγκριτικής Γραμμα-
τολογίας. Έχει συγγράψει με-
λέτες για την νεοελληνική λο-
γοτεχνία και έχει δημοσιεύσει 
τρεις ποιητικές συλλογές, με 
πρόσφατη Τα Σύνεργα (Τυπω-
θήτω 2016).

Ο ΠΑΝΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ γεν-
νήθηκε στον Πειραιά το 1975. 
Τα πεδία των σπουδών του εί-
ναι: παιδεία, φιλοσοφία, μου-
σική. Διδάσκει σε σχολεία της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Είναι μέλος της συντακτικής 
επιτροπής του περιοδικού Νη-
σίδες και ιδρυτής του Εργα-
στηρίου δημιουργικής ανά-

Οι συγγραφείς του τεύχους 
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γνωσης και γραφής Το Κο-
χύλι. Τελευταίο ποιητικό του 
έργο είναι το Πέρασμα: ποίη-
μα σε 7 κινήσεις (Γαβριηλίδης 
2015).

Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ εί-
ναι μεταφράστρια γαλλόφω-
νης και ισπανόφωνης λογοτε-
χνίας. Έχει μεταφράσει Αντρέ 
Ζιντ, Ιρέν Νεμιρόβσκι, Μπαλ-
ζάκ, Κριστιάν Γκαγί, Εδουάρ-
δο Γκαλεάνο, Χαβιέρ Μαρίας, 
Χαβιέρ Θέρκας, Φελισμπέρ-
το Ερνάντες, Χουάν Μαρσέ 
κ.α. Από το 1990 μοιράζει τον 
χρόνο της ανάμεσα στη Ρόδο 
και την Αθήνα.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΕΠΠΟΥ, τεύχος 8, 
άνοιξη 2012.

Ο ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ 
είναι Καθηγητής του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου, με γνωστι-
κό αντικείμενο Διδακτική των 
Μαθηματικών και Εκπαιδευ-
τική Μηχανική. Πέραν των 
επιστημονικών εργασιών, αρ-
θρογραφεί για επίκαιρα και 
εκπαιδευτικά ζητήματα κυρί-
ως στην εφημερίδα Αυγή και 
έχει δημοσιεύσει δύο ποιητι-
κές συλλογές, τις Έγχρωμες 
Σκιές (2011) και την Ποικιλία 
της Επανάληψης (Τυπωθήτω, 
σειρά Λάλον Ύδωρ 2015). Ζει 
στη Ρόδο.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ, τεύχος 
13, φθινόπωρο 2015

ΟΛΓΑ ΚΟΜΙΖΟΓΛΟΥ, τεύχος 14, 
καλοκαίρι 2016.

.Ο ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ είναι 
φιλόλογος, ποιητής και μετα-
φραστής. Αρθρογραφεί συχνά 
στο ηλεκτρονικό περιοδικό 
Φρέαρ, το Αντίφωνο, το Βακ-
χικόν και άλλα. Έχει εκδώσει 
το ποιητικό βιβλίο Τριάς εξα-
πατήσεων (Δόμος, 2009).

Ο ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ 
γεννήθηκε στο Μύρτος, παρα-
θαλάσσιο χωριό του Λιβυκού 
πελάγους. Είναι ψυχίατρος, 
διδάκτωρ του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Έχει εκδώσει δεκα-
οχτώ ποιητικά βιβλία με πιο 
πρόσφατο το Λιθοξόος, (Κέ-
δρος 2015), δύο βιβλία με διη-
γήματα και νουβέλες και έχει 
γράψει δύο σενάρια για με-
γάλου μήκους ταινίες. Είναι 
ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας 
Συγγραφέων. Το έργο του έχει 
μεταφραστεί σε πολλές γλώσ-
σες. Το 2003 πήρε το Κρατικό 
Βραβείο Ποίησης για τη συλ-
λογή Το Νερό και το 2012 το 
Βραβείο της Ακαδημίας Αθη-
νών για το σύνολο του έργου 
του.
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Νησίδες 
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Η ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΖΟΥΚΟΥ γεννήθηκε στη Ρόδο. Έχει παρουσιάσει το έργο 
της σε 12 ατομικές εκθέσεις. Έργα της βρίσκονται σε δημόσιες και ιδι-
ωτικές συλλογές. Η ζωγραφική ενότητα Ρίζες, από την οποία προέρχο-
νται τα έργα που παρουσιάζουμε, ολοκληρώθηκε στο χρονικό διάστημα 
2011-2015. Η έκθεσή τους έγινε το 2015 στο Ιστορικό Αρχείο – Μουσείο 
Ύδρας και το 2016 στον Προμαχώνα Αγίου Γεωργίου της πόλης της Ρό-
δου. Τα υλικά είναι κάρβουνο, μελάνη και μολύβι σε καμβά ή χαρτί.
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