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Νησίδες 16

Τίτος  Πατρ ίκ ι ο ς

Στην εξορία διαβάζαμε στα ποιήματα του Λόρκα για την 
ευωδία του νάρδου. Δεν ξέραμε τι ακριβώς ήταν ο νάρδος, 
αρωματικό φυτό ή σκέτο άρωμα. Όμως νιώθαμε τη μυρω-

διά του να γεμίζει τον στενό προσωπικό μας χώρο. Όταν απο-
πειραθήκαμε να βάλουμε τον νάρδο σ’ ένα δικό μας ποίημα, 
έπαψε αμέσως να μυρίζει. Από τότε κανείς μας δεν ξανάγραψε 
τη λέξη νάρδος.

(1998)

Ο Πειρασμός της Νοσταλγίας, εκδόσεις Κίχλη, 2015.
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Πέτρος  Πολυμένης

Τέσσερα στάσιμα 

ΟΤΑΝ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΛΕΙΩΝΕΙ 
(ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΣΙΜΟ)

Η κρούστα μας ήταν σχεδόν ανύπαρκτη, πλήρως διαπερατή. 
Κάτι αστεροειδείς σκάγανε πάνω της με ορμή, χιλιάδες γεγονότα 
εκτινάσσονταν. Κάποια χάνονταν στη λήθη, άλλα πυροδοτού-
σαν μια αλληλουχία εκλάμψεων. Eκρήξεις, προστριβές, εμπειρί-
ες με σπάνια υφή, ένα ξέφωτο φανέρωσης, η κληρονομιά του 
φωτός. Ώσπου η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες έφερε τη συσ-
σωμάτωση. Τα γεγονότα στην καρδιά της γης έσμιξαν σε λάβα 
καυτή που γύρευε να πάρει μορφή. 

Σιγά σιγά ο χρόνος συμπλήρωνε το ψηφιδωτό της αφήγησης 
και η κρούστα σχηματίστηκε. Πάνω της ανάγλυφα τα πρόσω-
πα, παρόντα σε τούτη την κοσμογονία. Μέσα από τα ύψη και 
τις χαράδρες τους, τα λυτρωτικά νερά ή τα οργισμένα κύματα. 

Ώσπου φτάνουμε στη μέση ηλικία. Η τροχιά έχει πλέον στα-
θεροποιηθεί. Βοήθησαν κάτι δυνάμεις μαγνητικές, της φύσης 
δωρεά: φροντίδα, ισχύς, ελευθερία, πόνος, ηδονή, δημιουργία. 
Φτιάχνουν ένα κράμα, του καθενός την κράση. Όσο περνά ο 
καιρός, οι μαγνητικές δυνάμεις, παρά τις μεταξύ τους συγκρού-
σεις, πετυχαίνουν μια εξισορρόπηση. Εν πάση περιπτώσει η γη 
έχει βρει τη θέση της στο γαλαξία κι έκτοτε χτίζει τη μικρή της 
κατοικία στο σύμπαν. Οι κρίσιμες επιλογές έχουν ήδη συντελε-
σθεί. Λύτρωση, ή αλλιώς, η αρχή του τέλους.

Παραμένει φυσικά το ενδεχόμενο μιας αιφνίδιας ακτινοβο-
λίας που αλλάζει τη σύσταση. Ή μιας προδοσίας τεκτονικής 
που τόπους γεννά κι άλλους εξαφανίζει. Πάντα υπάρχει μια πι-
θανότητα, είτε ως απειλή είτε ως ευκαιρία. Κάτι να περιμένεις, 
να σε κρατά σ’ εγρήγορση.
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Ο ΙΛΙΓΓΙΩΔΗΣ ΧΟΡΟΣ ΔΥΟ ΑΣΤΡΩΝ 
(ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΣΙΜΟ)

Βαθιά μέσα στο νεφέλωμα του Μαγγελάνου συγχρονίζονται 
τα δίδυμα αστέρια. Το καθένα είχε τη δική του τροχιά, όμως 
τώρα σιγά σιγά πλησιάζουν. Αχτίδες σκορπίζουν από το στεφά-
νι καθενός, τα μαγνητικά τους πεδία μπλέκονται κι ο ουρα-
νός πλημμυρίζει άπειρες χρωματικές διαθλάσεις. Περίπου όπως 
συμβαίνει και στα αντιθετικά μας άστρα: ισχύς και δημιουργία, 
ελευθερία και φροντίδα, ηδονή και πόνος. Μεσ’ από έλξεις και 
απώσεις σιγά σιγά πλησιάζουν, φτιάχνοντας ένα κράμα μοναδι-
κό για τον καθένα, όσο μοναδική είναι και η κράση του· ο δικός 
του χαρακτήρας. 

Κατά το πλησίασμα, διαδοχικές λάμψεις κι απόκοσμα χρώ-
ματα γίνονται ορατά δια γυμνού οφθαλμού σε νύχτα διάφανη. 
Τα δύο άστρα σφιχταγκαλιάζονται κι αρχίζουν ένα χορό ιλιγγι-
ώδη. Δύο είναι τα ενδεχόμενα. 

Ενδεχόμενο πρώτο: έτσι σφιχταγκαλιασμένα, τα δίδυμα 
αστέρια χορεύουν σ’ ένα σπιράλ θανάτου. Στο τέλος, με πάταγο 
ακραίο, απομένει μια μέλανα οπή· ένα κάρβουνο αναμένο στη 
νύχτα, σα ματαίωση,κι ολόγυρά του πύρινα νήματα ρυτιδώ-
νουν τον χωροχρόνο.

[Ως πένθος σε περιέχω]
Ενδεχόμενο δεύτερο: έτσι σφιχταγκαλιασμένα, τα δίδυμα 

αστέρια χορεύουν σ’ ένα σπιράλ γιορτής. Στο τέλος, μέσα σε 
λάμψη πρωτόγνωρη, απελευθερώνουν ενέργεια κατακλυσμιαία. 
Eνώνονται αδιαίρετα σε καινούργιο λαμπερό αστέρι, έτοιμο να 
πραγματώσει τη θέλησή τους σε μια καινούργια κοσμική αρμο-
νία. 

[Ως γιορτή σε περιέχω]
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Ο ΠΛΟΥΤΩΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ 
(ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΣΙΜΟ)

Ο Πλούτωνας είναι πλανήτης παγωμένος στη ζώνη του Κάι-
περ.Την επιφάνειά του καλύπτουν απέραντοι σχηματισμοί από 
πάγο, επίπεδοι, χωρίς εναλλαγές στο έδαφος. Όμως το τηλεσκό-
πιο δεν τον δείχνει λευκό, αλλά με χρώμα καφεκόκκινο. Όχι, το 
χρώμα τούτο δεν το χαρίζει η διάθλαση της ηλιακής ακτινοβο-
λίας στην ατμόσφαιρα. Το αίμα χαρίζει το χρώμα, ραντισμένο 
στον πάγο μετά από τόσεςμάχες, τόση προσπάθεια επικράτησης. 

Τώρα μοιάζουν όλα νεκρά και άδεια. Οι μέρες εδώ διαρκούνε 
χρόνια ολόκληρα· σιωπηλές και υποφωτισμένες, βυθίζονται σ’ 
ένα αδιατάραχτο λυκόφως. Η παγωμένη επιφάνεια του Πλού-
τωνα είναι στείρα πια για δημιουργία, για κάτι ωραίο κι αλη-
θινό. Φυσικά επιβίωσε στο πλανητικό σύστημα, την εποχή των 
μεγάλων εκρήξεων. Αλλά τι να το κάνεις... Πλούτωνας τ’ όνομά 
του, απ’ τη χώρα του κάτω κόσμου.

Το τηλεσκόπιο δείχνει κάτι ακόμα: στη ζώνη του ισημερι-
νού απλώνεται το σχήμα μιας τεράστιας καρδιάς. Σύμφωνα με 
εικασίες, κάτω από την καρδιά βρίσκεται ένας υγρός ωκεανός. 
Κάποια ραδιενεργά υλικά ξέμειναν στο κέντρο του. Από μικρές 
ραγισματιές, κάτι αδιόρατες σχάσεις, δίνουν όση θερμότητα 
χρειάζεται για την υπόγεια ρευστότητα. Εκεί βρίσκεται, παρο-
μοίως υπόγεια και ρευστή, μια ελπίδα μήπως ζωντανέψει ξανά 
η επιφάνειά του η αδάκρυτη. 
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Ο ΦΙΝΕΑΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 
(ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΤΑΣΙΜΟ)

Το διαστημικό σκάφος Φινέας, επανδρωμένο με τη ζωή μας, 
εκτοξεύτηκε από την οροσειρά των Άνδεων και ακόμα στέλνει 
σήματα κι εικόνες. Κατάφερε να βρει το δρόμο του μέσα από 
τη βροχή των Ωριωνιδών και το νεφέλωμα του Αετού. Χρόνια 
πολλά ταξιδεύει μεσ’ από συμπληγάδες, ανοίγοντας φτερά με 
κυψέλες ηλιακές. Χειραφετημένος κι αυτάρκης δημιουργεί την 
ενέργειά του. Όμως τούτες οι δύο λέξεις, χειραφετημένος κι αυ-
τάρκης, δεν πάνε μόνες τους. Έχουν συμφραζόμενα που φτιά-
χνουν ένα αστρικό πλέγμα. Ανάμεσα σε πλανήτες και μαγνητι-
κές δυνάμεις αντίρροπες, ο Φινεάς απλώνει αξίες σαν γιρλάντες. 
Τις ακολουθεί για να βρει το δρόμο, συχνά σαν σχοινοβάτης, 
κρατώντας την αχτίδα του για εξισορρόπηση· με ποιους και για 
ποιους, με τι εμπειρίες και για ποια δημιουργία.

Ο Φινέας ισορροπεί ξαγρυπνώντας ανάμεσα σε γεωμέτρηση 
κι έκσταση. Φτάνει σ’ εκτάσεις έσχατες λουσμένες απόκοσμο 
φως, μαθαίνει από τα ραγίσματα της προδοσίας στον ουράνιο 
θόλο, αλλά ξανακερδίζει πίστη δυνατή στην ίδια τη ζωή, αφι-
ερώνοντάς μας σήματα και εικόνες. Κι εμείς, με δάκρυα στα 
μάτια σαστίζουμε στο θαύμα του. Στην υπόσχεση μιας γαλήνης· 
μιας ειρήνης εν εαυτώ μέσα στην απειρία του κόσμου. 

[Απόσπασμα από ανέκδοτη ποιητική συλλογή που αρθρώνεται σε τέσ-
σερα επεισόδια (ως ενότητες ποιημάτων), καθένα εκ των οποίων ξεκινά 
με ένα χορικό και τελειώνει με ένα στάσιμο]
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Σουλε ϊμάν  Αλάγ ιαλη – Τσιαλ ίκ

Ψηλά στο καμπαναριό

Περασμένα μεσάνυχτα ― 
κι ανοίγουν οι αποστάσεις των ελπίδων.

Ψηλά στο καμπαναριό
κεντούν τα κοριτσόπουλα
με χρυσή κλωστή τον ουρανό·
μπλαβιά με άπειρο φεγγάρι
τα γυάλινα γοβάκια της Σταχτοπούτας
τραγουδώντας «αύριο ίσως αύριο
τα όνειρα θα γίνουνε συνήθεια
κι ο ήχος της θάλασσας υδροχαρής
πάλι θα μας γλυκάνει...».
Μια προσδοκία από παλιά
που έφυγε πετώντας νωρίς
κι ακόμα με συνέπεια τις κυνηγάει.
Είναι ο Έρωτας
που ξενιτεύτηκε μικρός
αφήνοντας σημάδια-δαχτυλιές
να ματώσουν τους τοίχους
για μια φορά ίσως και τις πλατείες.

«Θα ξημερώσει κομματιαστά
και θάναι της Αγίας Ιουλίτης
όπως μια φορά κι έναν καιρό», έλεγα.
Και τώρα με ραβασάκια αέρινα
ως χελιδόνι στα κρυφά
μετέωρος, ανέγγιχτος και μόνος
― πάλι ο έρωτας ―
πώς φεύγει, πώς έρχεται
μέσα από τρεις σειρές
κι άκου πόσο τραγουδιστά που ξαναξεκινάει.
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Στην υπαίθρια αγορά

Διαπλατύνονται
οι μικροσκοπικές δομές
της καθημερινότητας
στα φτερά της πεταλούδας·
τα χέρια δε μπορούν
ν’ αγκαλιάσουν πια κανένα
γιατί κανείς δεν έχει μείνει
τόσο αργά μέσα στα ρήματα,
παρεχτός ολόγυρα οι αντιρρήσεις.
Μόνο η σελήνη του Άρμστρονγκ
αναπάλλει το χρόνο
που μετράει προς το θάνατο,
κινώντας μικρά χαλίκια
τυλιγμένα με δροσερό νερό
καθώς εκπληρώνονται στη γη
οι στοιχειώδεις δωρεές σε δεύτερη μοίρα
με τους εποχούμενους καρπούς οπωροφόρων,
όταν περνούν ανάμεσά μας
εκπροσωπώντας τα χέρια·
κι έτσι το άπειρο του κόσμου
ξετυλίγεται στην υπαίθρια αγορά
κομίζοντας φως
και συλλέγοντας φωνούλες κοριτσιών
και μες στων άγριων στενών τα βάθη
χάνεται η μαγική δύναμη της αφής,
ώσπου απ’ την αιθάλη των ουρανών
αναδύεται το ανέγγιχτο.

Από την υπό έκδοση ποιητική συλλογή Στην αρχή των συμπτώσεων δύο 
εκλάμψεις.
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Αλεξ ία Μπουκουβάλα

Το δίλημμα

Εμένα που με βλέπεις, φίλε μου, ίσαμε ’δω μιαν απόφαση 
λάθος μ’ έφερε. Δηλαδή, όχι μόνο μία, αλλά κάμποσες… 
Κι απ’ τ’ όνομα να το σκεφτείς, λάθος είναι κι αυτό. Κι ας 

μη φταίω εγώ, αλλά ο σχωρεμένος ο προπάππους μου. Είχε για 
γυναίκα του μια ήσυχη γυναικούλα, απ’ ότι μαρτυράγανε όλοι, 
που τη λέγανε Περσεφόνη. Από τη μέρα που την παντρεύτη-
κε, αυτός έγινε αμέσως ο Περσεφονιάς. Το Δημητρός ξεχάστη-
κε. Περσεφονιά τον ανεβάζανε, Περσεφονιά τον κατεβάζανε κι 
όταν κάποτε ξαναγράφανε τον κατάλογο των ανθρώπων του 
χωριού που ’χε καεί στην κατοχή, ο γραμματικός τον δήλωσε 
Φονιά κι ο κακομοίρης, αγράμματος όπως ήταν, υπέγραψε.

Έτσι, έφτασα κι εγώ ως τα σήμερα να λέγομαι Φονιάς κι ας 
μην έχω βλάψει ποτές μου ούτε μυρμήγκι, που λέει ο λόγος. Δύ-
σκολο, όνομα… Άλλο να λέγεσαι Κωνσταντίνου, για παράδειγ-
μα, ή και Παπαδόπουλος, βρε παιδί μου, που βρωμάει η Ελλά-
δα απ’ αυτούς, κι άλλο Φονιάς. Σε κοιτάν’ όλοι με μισό μάτι, 
κουμπώνονται, σ’ αποφεύγουν. Και δε σου λέω μικρός τι τρά-
βηξα στο σχολείο, ούτε στη γειτονιά. «Φάε το φαΐ σου κι έρχε-
ται ο Φονιάς!», «Τι δουλειά έχεις εσύ μ’ έναν Φονιά; Να τα κό-
ψεις τα σούρτα-φέρτα!». Τι να σου λέω… Αλλά, και πάλι, αυτό 
δεν ήταν δικό μου λάθος. Ήταν, όμως, σα να μ’ είχε σταμπά-
ρει ο Θεός με τ’ όνομα και πορεύτηκα μια ζωή με λάθος απο-
φάσεις. Χωρίς να το θέλω. Αν έπρεπε κάποια στιγμή ν’ αποφα-
σίσω για κάτι, απ’ το πιο απλό ως το πιο μεγάλο, εγώ με μαθη-
ματική ακρίβεια, που λένε, θα διάλεγα πάντα το λάθος. Άλλο 
πράγμα και τούτο!

Να, στο σχολείο, για παράδειγμα. Τι ήταν να διαλέξω το 
πρώτο θρανίο; Χάθηκε να πάω στο τελευταίο; Όοοχι! Διάλεξα 
το μπροστινό και το τι καρπαζιά έφαγα δεν περιγράφεται! Άσε 
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τη βέργα και τον χάρακα σε κάθε παλάμη. Θα μου πεις, θα γλί-
τωνα στο τελευταίο; Ε, όλο και κάπως θα τα κατάφερνα. Βλέ-
πεις, είχαμε μια τόσο χοντρή δασκάλα, που η καρέκλα χανότα-
νε κάτω απ’ τα κωλομέρια της. Βαριότανε να σηκωθεί κι αν δεν 
βαριότανε, δεν την άφηναν τα κιλά της. Εμένα μπροστά-μπρο-
στά, όμως, μ’ είχε του χεριού της. 

Κι αργότερα, μεγαλώνοντας λίγο, πάλι τα ίδια. Όταν κατά-
λαβα τι είχα στο βρακί μου κι άρχισα να γλυκοκοιτάζω κανέ-
να κοριτσάκι, εγώ κόλλησα στη Θοδώρα. Όχι ότι δεν ήταν νο-
στιμούλα. Κορίτσαρος ήτανε, αλλά ήτανε κι η κόρη του διευ-
θυντή. Όταν κατάλαβε ο πατέρας της τι γινότανε, μου ’δωσε 
μια περιποιημένη αποβολή για πέντε μέρες. Και σα δικαιολογία 
βρήκε την πέτρα που πέταξα κι έσπασα μια τζαμαρία. Μα δεν 
την πέταξα έτσι την πέτρα. Ήμασταν μαζεμένα όλα τ’ αγόρια 
στο προαύλιο και διαλέγαμε τι παιχνίδι θα παίζαμε. Οι μισοί 
θέλανε τη μακριά γαϊδούρα κι οι άλλοι μισοί το πέταγμα της 
πέτρας. Όποιος την πήγαινε πιο μακριά και πιο ψηλά θα κέρ-
διζε. Απόφαση δεν έβγαινε έτσι όπως ήταν μοιρασμένοι κι έβα-
λαν εμένα ν’ αποφασίσω που ήμουν μεγαλύτερος κι απ’ τα παι-
διά της έκτης˙ είχα δυο χρόνια στην πέμπτη χωρίς να προβιβα-
στώ. Ε, να μη στα πολυλέω, διάλεξα την πέτρα για να κορδωθώ 
και στη Θοδώρα μια κι ήμουνα άσος στο πέταγμά της κι από 
ό,τι φάνηκε μετά, ήτανε λάθος μου. Έπιασα ένα λιθαράκι στα 
χέρια μου, το ζύγιασα να μην είναι πολύ βαρύ, το χούφτιασα 
να μην είναι πολύ μεγάλο και ρίχνω μία μέχρι τα ουράνια. Κά-
νει ένα ωραίο ψηλοκρεμαστό πέταγμα, ξεπερνάει τα λιθαράκια 
ολωνών και σκάει στη μεγάλη τζαμαρία της εισόδου. Πέντε μέ-
ρες αποβολή χώρια τη ζωστήρα στο σπίτι. Θηρίο ο πατέρας. Λες 
και του χάλαγα τ’ όνομα!

Αλλά κι αργότερα, τούτο το φριχτό ταλέντο των λάθος απο-
φάσεων δε μ’ άφησε. Θυμάμαι όταν παρουσιάστηκα στο στρα-
τό. Έπρεπε να δηλώσουμε ειδικότητα. «Μα, εγώ δεν έχω καμία 
ειδικότητα», τους λέω. «Και τι νομίζεις πως θα κάνεις εδώ, Φο-
νιά; Τον τουρίστα; Πρέπει να διαλέξεις! Λέγε! Μαγειρεία ή οδη-
γός;» Πού να πήγαινα οδηγός; Λες και ξέραμε να σοφάρουμε 
εμείς τότε. Φοβήθηκα μην κάνω καμιά ζημιά και πώς θα την 
ξεπλήρωνα; Δε θ’ απολυόμουνα ποτέ. Διάλεξα κι εγώ να πάω 
μάγειρας. «Μαγειρεία, κυρ-δεκανέα!» απαντάω. «Ξέρεις να μα-
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γειρεύεις, Φονιά;» «Ουου! Απ’ όλα τα καλά», είπα και βρέθη-
κα μέσα στις λαμαρίνες και τα καλαϊσμένα τεντζερέδια μ’ άλλα 
τέσσερα στραβάδια σαν και του λόγου μου, π’ ανάθεμα κι αν ξέ-
ραμε τι μας γινότανε. Ευτυχώς, είχαμε τον Παππού, τον μάγει-
ρα. Έτσι τον φώναζε όλο το τάγμα, γιατί είχε κάνει τη θητεία 
του και κόντευε κι άλλη μία από τις φυλακές που υπηρετούσε. 
Ήταν ο μεγαλύτερος απ’ όλους, αλλά και σπουδαίος μάγειρας. 

Δεν πρέπει να ’χα κλείσει βδομάδα ο νεοσύλλεκτος ποντικα-
ρέας και το μενού είχε φασολάδα «δια την τόνωσιν του ηθικού 
και το ντερλίκωμα της κοιλίας», όπως έλεγε ο Παππούς κοροϊ-
δεύοντας την εθνική μας σπεσιαλιτέ. «Ρε Φονιά, πιάσε τ’ αλά-
τι, μου φωνάζει. Στο ντουλάπι πίσω σου είναι», μου λέει και 
γυρνάω να δω. Ανοίγω το ντουλάπι και βρίσκω δυο βάζα ολό-
ιδια. «Το νου σου, μου ξαναλέει ο Παππούς. Τ’ αλάτι να φέ-
ρεις και ρίξε το μισό όπως το βλέπεις μέσα. Ξεχωρίζει ποιο εί-
ναι τ’ αλάτι». Εγώ διαφορά δεν έβλεπα. Ίδια τα έβλεπα και τα 
δύο και προτίμησα να μη ρωτήσω και μ’ αρχίσουν όλοι στην 
καζούρα. Μέχρι το βράδυ το μισό τάγμα έκανε ουρά στο ιατρείο 
και τ’ άλλο μισό στ’ αποχωρητήρια. Ο λόγος; Τυμπανισμός από 
τη χρήση σόδας στη φασολάδα. Αφού δεν τα ξεχώριζα, έριξα κι 
απ’ τα δυο βάζα. Περιττό να σου πω ότι τότε ήταν και η πρώ-
τη φυλακή που έφαγα. Μέχρι ν’ απολυθώ, έχασα το μέτρημα!

Και δίνει ο Μεγαλοδύναμος και απολύομαι μια μέρα και 
βγαίνω καλός πολίτης, να βρω μια δουλίτσα και μια κοπέλα 
να νοικοκυρευτώ κι εγώ. Δουλειά δε βρήκα. Όλο κάτι του πο-
δαριού έκανα ίσα να βγαίνει το μεροκάματο. Βρήκα γυναίκα, 
όμως. Αλλά, κι εδώ κάτι δεν έκανα καλά. Γίνεται Φονιάς εγώ, 
Μαχαίρα αυτή; Κικίτσα Μαχαίρα τη λέγανε κι ήταν αυτή που 
παρά λίγο να με κάνει να μην έχω μόνο τ’ όνομα, αλλά και τη 
χάρη. Ένα χρόνο κάτσαμε παντρεμένοι κι ευτυχώς παιδί δεν 
έπιασε. Καλύτερα! Γλίτωσε! Το φαντάζεσαι; «Πώς σε λένε, παι-
δί μου;» «Χαρίλαο Φονιά, το γένος Μαχαίρα!» Χαρίλαο λέγανε 
τον πατέρα μου. 

Λοιπόν, δούλευα τότε σ’ ένα πατσατζίδικο ξενυχτάδικο. Μέ-
τρησε, βλέπεις, η ειδικότητα του στρατού, τρομάρα μου! Έχω 
ξύσει πατσάδες εμένα που με βλέπεις… Κοπάδια ολάκερα! Στο 
θέμα μας! Η αλήθεια είναι ότι δούλευα πολλές ώρες. Το μαγα-
ζί κράταγε όλο το εικοσιτετράωρο ανοιχτό κι εγώ, όσο να το 
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πεις, το χρειαζόμουνα το εξτραδάκι με τις υπερωρίες. Εμ, δεν 
είναι και λίγο άνοιγμα ο γάμος. Άρχισε η Κικίτσα την γκρίνια. 
«Κι όλο λείπεις κι εγώ άντρα έχω και άντρα δεν έχω. Που νύ-
χτα φεύγεις και νύχτα γυρνάς κι εμένα ούτε να με μαλάξεις δεν 
προλαβαίνεις. Ποιος θα με καταλάβει εμένα, ε;» κι όλο κάτι τέ-
τοια γυναικουλίστικα κι εγώ να προσπαθώ να της εξηγήσω πως 
θα ’ρθουν και καλύτερες μέρες και μόνο σάλιο να χαλώ εγώ κι 
η γκρίνια της τ’ αυτιά μου. Έξυνα πατσάδες και ψιλόκοβα πο-
δαράκι, έφτιαχνα σκορδοστούμπια και η φωνή της Κικίτσας 
εκεί. Λες και είχε βάλει ηχείο μέσα στο κεφάλι μου. Και κάθε 
φορά που προσπαθούσα να σχολάσω πιο γρήγορα, να μαζέψω 
τις δουλειές μου για να φύγω μια μέρα πιο νωρίς, όλο και κάτι 
προέκυπτε και μ’ έχωνε τ’ αφεντικό περισσότερο στην αγγαρεία 
και κάποιος δυνάμωνε αυτό το ηχείο στο κεφάλι μου. Ήμουν, 
βλέπεις, τύπος και υπογραμμός στη δουλειά. Το ’χα πάρει πολύ 
στα σοβαρά το ότι είχα κάνει το δικό μου σπιτικό. Δεν έφερνα 
αντίρρηση στ’ αφεντικό, αλλά κι η γκρίνια, μωρ’ αδερφάκι μου, 
δεν παλεύεται.

Ώσπου μια μέρα, νύχτα ήταν δηλαδή, κόντευα να σχολάσω 
κι έρχεται ο κυρ-Τρύφωνας, τ’ αφεντικό, και μ’ αφήνει στο πο-
δάρι του να περιμένω, λέει, τη μαναβική που ’ρχονταν πουρνό-
πουρνό απ’ τη λαχαναγορά και πως του ’τυχε σοβαρή δουλειά. 
Ήμουν εγώ να σκάσω. Δουλειά πολλή εκείνη την ώρα δεν είχε. 
Λέω, λοιπόν, του Σταύρου, ένα γκαρσόνι πολύ σαΐνι, πως πετά-
γομαι λίγο μέχρι το σπίτι και δεν θ’ αργούσα κι αν ήθελε κάτι, 
ήταν η Σούλα στην κουζίνα. Άμα τυχόν και γύρναγε τ’ αφε-
ντικό να του ’λεγε μια δικαιολογία κι ότι ερχόμουν. Αν έφτανε 
η μαναβική, να παραλάμβανε ο Σταύρος. Μια και δυο φεύγω 
για το σπίτι και την Κικίτσα. Έκπληξη εκεί που δεν την περί-
μενε, να ξελαμπικάρει η Κικίτσα, να κλείσει κι εκείνο το ηχείο 
στ’ αυτιά μου.

Φτάνω στο σπίτι και τραβάω κατευθείαν για την κρεβατοκά-
μαρα. Έλεγα τέτοια ώρα ξημερώματα, θα κοιμόταν το πουλά-
κι μου. Αμ δε! Η Κικίτσα τσίτσιδη με τα βυζιά της ολόστητα, 
απειλητικά πάνω από την χοντροκοιλιά του κυρ-Τρύφωνα και 
τα καπούλια της χαμένα στις βρωμοχερούκλες του, δοκίμαζε 
σαν αμαζόνα τις αντοχές του σομιέ. «Ίσα, μωρή Μαχαίρα! Ίσα, 
μωρή μοιχαλίδα, κι εσύ φονιά δε θα με κάνεις. Φονιάς είμαι μό-
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νος μου! Όξω από ’δω!». Κι αρπάζω αυτήν απ’ το μαλλί κι αυ-
τόν απ’ το μαραφέτι που ’χε τζουφιάσει απ’ την τρομάρα του 
και τους βγάζω έξω από το σπίτι. Τσίτσιδους! Στο σταυρό που 
σου κάνω! Έπειτ’ απ’ αυτό για δουλειά δεν ξαναπάτησα. Μόνο 
πήγα καμιά βδομάδα μετά στο απέναντι πεζοδρόμιο. Πέταξα 
ψηλοκρεμαστά τέσσερα λιθαράκια και του ’σπασα και τις τέσ-
σερις τζαμαρίες. Μέχρι να καταλάβουν τι έγινε, είχα γίνει κα-
πνός. Έστειλα τα πράγματα της Κικίτσας πακέτο στη μάνα της 
και γλίτωσα το φονικό. Το ’χω σκεφτεί πολλές φορές από τότε. 
Λάθος επιλογή η Κικίτσα, που ήθελε κάποιον «να τρυγήσει τους 
χυμούς της» ―σίγουρα σε κάποιο φωτορομάντζο τις διάβα-
ζε αυτές τις αηδίες―, λάθος απόφαση και να το σκάσω από τη 
δουλειά για να της κάνω το χατίρι. Μα, φίλε μου, η μόνη σω-
στή επιλογή ήταν που δεν έκανα φονικό εκείνη τη μέρα.

Άλλαξα σπίτι, γειτονιά και δουλειά. Έπιασα κοράκι σ’ ένα 
γραφείο κηδειών. Μου ταίριαζε και πιο πολύ λόγω ονόματος! 
Ήσυχη δουλειά και καθαρή. Ένα «Θεός σχωρέστον» κι ένα «Ζωή 
σε σας» στους συγγενείς και σχολάς. Γιατί οι νεκροί τι να σου 
κάνουν; Έλα ντε! Τίποτα δε μπορούν να σου κάνουν εκτός κι 
αν ήταν σαν τη Σταματία Πουτέτση, αυτή τη στρίγγλα, την πα-
λιοτσιγγούνα. 

Πεθαίνει η κυρα-Σταματία στα 93 της, πλήρης ημερών, που 
λένε, κι έχει αφήσει παραγγελιά τι θα της φορέσουν στον τάφο. 
Τα ’χει τακτοποιημένα, πλυμένα, σιδερωμένα σ’ ένα υφασμά-
τινο κουτί και τα παπούτσια βερνικωμένα, τυλιγμένα σε διά-
φανο νάιλον, ξεχωριστά το καθένα. Μας την έφεραν αποβρα-
δίς να την ετοιμάσουμε και να γίνει η κηδεία την άλλη μέρα τ’ 
απόγευμα. Από ’δω η κυρα-Σταματία, από ’κει το πακέτο της. 

Πιάνουμε με τον Φώτη, το έτερο κοράκι, να κάνουμε τις 
ετοιμασίες. Πλύσιμο και στέγνωμα, χτένισμα και κόλλα στα χεί-
λια. Ανοίγουμε και το κουτί να της ντύσουμε τα ρούχα. Εκεί 
στο παλτό, ένα γούνινο, βαρύ παλτό, δυσκολευτήκαμε. Ενώ 
φαινόταν ότι της το φορούσαμε μια χαρά, όταν την ξαπλώ-
ναμε, στέκονταν το κουφάρι λοξά. «Τι ξέχασες, ρε Φώτη, από 
κάτω και γέρνει η γριά;» «Τίποτα! Σαν τι να ξέχναγα, δηλα-
δή;» έλεγε αυτός. «Μα κοίτα την πώς είναι γερτή!» «Τίποτα σου 
λέω!» επέμενε ο Φώτης, αλλά έβλεπε κι ο ίδιος πως η γριά φαι-
νόταν σα να ήθελε ν’ αλλάξει πλευρό στον ύπνο.
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Αρχίσαμε να ψάχνουμε από κάτω και οι δύο, μέχρι που κα-
ταλάβαμε ότι κάτι είχε το γουναρικό ραμμένο κάτω απ’ το τρί-
χωμα. Το ξαναβγάλαμε και ψηλαφώντας πιάσαμε κάτι σαν πα-
κέτο κάτω από τη φόδρα. Ούτε μεγάλο, ούτε μικρό. Έπιασε ο 
Φώτης και την έσκισε. Μέσα σε ναϊλάκια καλά σφιγμένα, είχε η 
σκατόγρια, μασουράκια με λίρες. Βάλθηκε ο Φώτης να τα βγά-
ζει. «Τι κάνεις εκεί;» τον ρωτάω. «Καλά, με δουλεύεις; Τι κάνω; 
Μας τα κάνει δώρο η γριά και θα τ’ αφήσω; Γιατί τι λες να τα 
κάνει αν τα πάρει μαζί της; Εσύ θα κάθεσαι και θα με κοιτάς 
για πολύ ακόμη;» «Δεν κάνει, Φώτη. Εκκλησίες και πεθαμένους 
δεν κλέβουμε». «Ποιος κλέβει, ρε; Τη δουλειά μου κάνω. Αν τ’ 
αφήσω εκεί, πώς θα τη βάλω τη γριά στην κάσα; Στο πλάι;» Εδώ 
που τα λέμε είχε ένα δίκιο. Τον βοήθησα κι εγώ να βγάλει τα 
μασούρια και να την τακτοποιήσουμε. Βάλαμε τις λίρες σε ένα 
κασελάκι και το καταχωνιάσαμε στο πατάρι μέχρι να σκεφτού-
με τι θα ’πρεπε να κάνουμε. 

Καθίσαμε μέχρι αργά. Ήπιαμε κάμποσο κονιάκ που ’χαμε 
για τα συγχωρέματα και προσπαθούσε ο ένας να πείσει τον άλ-
λον. «Δεν είναι σωστό, Φώτη μου. Να τα δώσουμε στους δικούς 
της». «Ποιους δικούς της, μωρέ; Ούτε ξέρουν ότι υπάρχουν. Να 
σου κάνει τέτοιο δώρο ο Θεός κι εσύ να μην το θες! Γιατί, μη 
μου πεις, ο Θεός τα στέλνει. Κοντά Του δε θα την πάρει; Αυτός 
δεν αποφασίζει; Αυτός ήθελε να τα βρούμε εμείς».

Γι’ άλλη μια φορά έπρεπε να πάρω μια απόφαση και ήξερα 
πώς ότι και να αποφάσιζα, θα ήταν λάθος. Έλεγα στον εαυτό 
μου «Πάρτα! Μην είσαι κορόιδο. Μοιράσου τα με τον Φώτη» κι 
αμέσως σκεφτόμουν τι τιμωρία θα μου ’ριχνε ο Μεγάλος. Μετά 
έλεγα «Δεν είναι δικά σου. Δεν τ’ αγγίζεις για κανένα λόγο!» και 
μέτραγα πόσες χαμένες ευκαιρίες θα είχα, πόσα όνειρα μακρι-
νά. Αποφάσισα να προτείνω στον Φώτη να το ξανασυζητήσου-
με την επόμενη μέρα. Ήταν αργά, ήμασταν κουρασμένοι. Θα 
τα ξαναλέγαμε με καθαρό μυαλό αύριο. Όπως αποδείχτηκε κι 
αυτή μια λάθος απόφαση ήταν!

Το επόμενο πρωί με ξύπνησε η αστυνομία. Σύλληψη κατ’ 
οίκον! Το γραφείο είχε διαρρηχθεί μέσα στη νύχτα χωρίς ίχνη 
παραβίασης της κλειδαριάς, πράγμα που ενοχοποιούσε στα μά-
τια του αρχικοράκη αφεντικού, αλλά και της αστυνομίας, εμέ-
να και τον Φώτη που είχαμε μείνει μόνοι μέχρι αργά και είχαμε 
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και κλειδιά. Δεν ήξερα τι να υποθέσω. Στο δρόμο προς το τμή-
μα σκεφτόμουν τι θα μπορούσε να είχε συμβεί, αλλά δεν έβρι-
σκα λογική εξήγηση. Τι να θέλει να κλέψει κάποιος από ένα 
γραφείο κηδειών; Και πώς άνοιξε την πόρτα χωρίς να σπάσει 
τζάμι ή την κλειδαριά; Άρα, είχε κλειδί. Άρα, ήταν ή ο αρχικο-
ράκης ή ο Φώτης. Κι ο αρχικοράκης γιατί; Άρα, ο Φώτης! Μπή-
κε, πήρε τις λίρες, που μόνο εγώ ήξερα ότι υπήρχαν, και για να 
μην τον κατηγορήσω, σκηνοθέτησε τη ληστεία για να μου ρίξει 
στάχτη στα μάτια. Άλλος μπήκε και καλά. Άλλος ήταν ο κλέ-
φτης. Ο αρχικοράκης δεν ήξερε για τις λίρες. Θα μέτραγε μόνο 
ό,τι δικό του έλειπε. 

Στο τμήμα μάς είχαν σε χωριστά δωμάτια. Πότε έρχονταν 
σε μένα, πότε πήγαιναν στον Φώτη κι όλο τις ίδιες ερωτήσεις. 
«Πού ήσουν χθες το βράδυ; Τι ώρα έφυγες από το πεθαμενατζί-
δικο; Μόνος σου; Ποιος κλείδωσε; Ποιος πέρναγε το δρόμο;» Συ-
νέχεια, συνέχεια, συνέχεια… Απάνταγα σταθερά σε κάθε ερώτη-
ση κι έδινα πάντα την ίδια απάντηση. Οι αστυνόμοι κάθε φορά 
αλλάζανε και αντίδραση λες και μ’ ακούγανε για πρώτη φορά 
ή λες κι έλεγα κάτι διαφορετικό. Κοιτάζανε τα χαρτιά τους. «Τι 
είπε ο άλλος;» τάχα μουρμούριζαν όσο χρειαζόταν για να τους 
ακούω και να σπάω το κεφάλι μου «Τι τους είπε το μαλακισμέ-
νο; Ώρες είναι να τους είπε για τις λίρες κι ότι εγώ τις έκλεψα».

Ο χρόνος περνούσε και τα νεύρα μου είχαν τσιτώσει για τα 
καλά. Άκρη δε βγάζαμε. Μετά από τόσες ώρες και ατελείωτα πέ-
ρα-δώθε των αστυνομικών βρισκόμασταν ακριβώς εκεί που εί-
χαμε αρχίσει. Νεκρική πρόοδος σαν τη νεκρική τσιγγουνιά της 
Σταματίας Πουτέτση. Την παλιόγρια μου μέσα!

Κόντευε μεσημέρι όταν σκεφτήκανε να μου προσφέρουν 
έναν ρημαδοκαφέ. Τον έφερε ένας άλλος αστυνομικός που δεν 
τον είχα ξαναδεί μέχρι εκείνη την ώρα. Με το κουστουμάκι του, 
τη χωρίστρα στο μαλλί το γυαλιστερό και κολλημένο και πάν’ 
απ’ όλα με την ευγένεια του. Έκατσε απέναντί μου κι άρχισε 
να μου μιλάει αργά και σταθερά λες και κάποιος του ’χε πει είτε 
ότι είμαι βαρήκοος είτε βραδύκαυστος. Ήτανε ξεκάθαρος. «Εσύ 
κι ο φίλος σου κάτι μας κρύβετε. Δυστυχώς, ακόμη δεν το ανα-
καλύψαμε, αλλά δεν θ’ αργήσουμε. Βοήθησέ μας και βοήθα και 
τον εαυτό σου. Αυτή τη στιγμή η μόνη κατηγορία που σας βα-
ραίνει είναι η διάρρηξη και η κλοπή ενός μικροποσού από το 
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γραφείο καθώς και κάποιων ασημένιων κηροπήγιων που είχαν 
και συναισθηματική αξία για το αφεντικό σας». Μούδιασα. «Α, 
τον αλήτη τον Φώτη. Δεν του ’φτασαν οι λίρες, ήθελε και τα μι-
κροποσά, ήθελε και τα κηροπήγια; Αλλά, ναι. Πώς θα με μπέρ-
δευε εμένα;» σκέφτηκα κι ο αστυνόμος συνέχισε. «Αν συνεργα-
στείς μαζί μας και μας πεις για ποιο λόγο έγιναν όλα αυτά, θα 
το εκτιμήσουμε ιδιαιτέρως και το πολύ να φας κανά εξάμηνο 
φυλάκιση. Ίσως να πετύχεις κι αναστολή, αν έχεις καλό δικη-
γόρο. Αν δεν μαρτυρήσεις, τη διετία για όλα αυτά δεν τη γλι-
τώνεις. Είναι και οι συναισθηματικοί λόγοι, βλέπεις. Σκέψου, 
όμως, ότι ο φίλος σου στο διπλανό δωμάτιο ίσως σε προλάβει 
και συνεργαστεί εκείνος. Τότε, μιας και θα ξέρουμε και το μυ-
στικό σας, η τιμωρία σου μπορεί και θα είναι πολύ μεγαλύτε-
ρη, ενώ εκείνος που θα ’χει επιδείξει μια καλή συμπεριφορά, 
θα κάνει εκείνο το εξάμηνο που λέγαμε και ίσως τσιμπήσει κι 
αναστολή. Αν ομολογήσετε και οι δύο, θα κριθείτε με επιείκεια, 
αλλά θα τιμωρηθείτε και οι δύο. Νομίζω σε συμφέρει να συνερ-
γαστείς και να σώσεις το τομάρι σου. Λοιπόν, τι λες;»

Τι να πω εγώ; Σάμπως ήξερα τι μου γίνεται; Πότε είχα απο-
φασίσει σωστά για να αποφάσιζα και τώρα; Αν ο Φώτης δεν έλε-
γε κουβέντα κι εγώ έλεγα ό,τι ήξερα, εκείνος θα μέτραγε και με 
τα δάχτυλα των ποδιών του τα χρόνια στη στενή, ενώ εγώ μπο-
ρεί και να μην πέρναγα ούτε απ’ έξω, που ήταν και το σωστό 
άλλωστε, αλλά πού να βρω το δίκιό μου; Έτσι όπως το σκεφτό-
μουνα ήταν σε συμφέρον μου να μαρτυρήσω τα πάντα. Αν ο 
Φώτης δεν έβγαζε άχνα, εγώ ήμουν λάδι κι αν μιλούσε, θα πέ-
φταμε και οι δύο στα μαλακά. Μπορούσα, όμως, να του κάνω 
κάτι τέτοιο; Με τίποτα! Δε θα ’λεγα τίποτα. Σπιούνος εγώ δε γί-
νομαι. Δυο χρόνια; Δυο χρόνια! Για τη διάρρηξη, τα μικροπο-
σά και τα καντηλέρια μου μέσα! Ναι, δυο χρόνια με την προϋ-
πόθεση ότι δεν θα μίλαγε ο Φώτης. Αν, όμως, μιλούσε; Αν έλε-
γε για τις λίρες, κατηγορούσε εμένα για κλοπή και μέτραγα εγώ 
τα χρόνια με δάχτυλα, πατούσες και φτέρνες, ενώ εκείνος θα 
την γλίτωνε και θα έπινε σαμπάνιες με τις λίρες της στρίγγλας 
στην υγειά του κορόιδου;

Για να μη στα πολυλέω, φίλε μου, γιατί σε ζάλισα τόση ώρα, 
τη λάθος απόφαση πήρα και με βλέπεις εδώ που είμαι. Δεν είπα 
κουβέντα κι ο Φωτάκος τα ’πε όλα χαρτί και καλαμάρι. Εννοεί-
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ται πως κατηγόρησε εμένα για τη διάρρηξη, τις λίρες, τα μικρο-
ποσά και τα κηροπήγια. Κατηγορήθηκε μόνο για την αφαίρεση 
των λιρών από τη νεκρή και κάτι λέει για προσβολή της νεκρής, 
αλλά χωρίς δόλο μιας και έπρεπε να κάνει τη δουλειά του και 
τα μασούρια ενοχλούσαν. Εγώ μετράω ήδη πέντε χρόνια κι έχω 
δρόμο. Χώρια ότι πρέπει να επιστρέψω και τις λίρες στους συγ-
γενείς της Σταματίας Πουτέτση. Αυτό πού το πας;

Και θέλεις τώρα εσύ, φίλε μου, να σε βοηθήσω να δραπετεύ-
σεις. Μου λες πως είναι όλα έτοιμα, σχεδιασμένα και θες τη βο-
ήθειά μου γιατί κάνω την ποινή μου ως μάγειρας στα μαγει-
ρεία της φυλακής ―αναθεματισμένη ειδικότητα― και πως εί-
σαι σίγουρος ότι μόνο εγώ μπορώ να σε βοηθήσω να το σκάσεις 
με το φορτηγάκι της μαναβικής απ’ τη λαχαναγορά και με θες 
και μαζί σου άμα γουστάρω. Κι άντε, εγώ να πω πως σε βοη-
θάω. Λες να είναι σωστή η απόφασή μου ή ένα νέο λάθος που 
θα μας οδηγήσει σε πιο βαθιά μπουντρούμια; Εσύ, φίλε μου, 
μετά από όλα αυτά, εμπιστεύεσαι εμένα για συνεργό σου ή να 
το ξανασκεφτείς καλύτερα; 

  Γενάρης 2016
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Αργύρης  Κόσκορος

Τέσσερις μυθοπλασίες

Το σαξόφωνο

Όταν ο Ποσειδώνας στέφθηκε βασιλιάς, πήρε κοντά του 
όλους τους ενάλιους θεούς να τους μοιράσει αρμοδιότητες. 

Στον Πρωτέα ανέθεσε το ρόλο του συμβουλάτορα των ναυτι-
κών, στη Λευκοθέα τη φροντίδα των ναυαγών, στο Φόρκυ το 
δάμασμα των τεράτων, στο Γλαύκο την επίβλεψη των ακτών. 
Κι όταν έφτασε η σειρά του Τρίτωνα, δεν είχε περισσέψει τίπο-
τα άλλο, παρά ένα αστραφτερό βούκινο που έκλεινε μέσα τους 
ήχους της θάλασσας.

Το καθήκον του Τρίτωνα, όσο ταπεινό κι αν έδειχνε, ήταν 
πολύτιμο για τις ζωές των θνητών, καθώς, μέσα απ’ τους ήχους 
που κρύβονταν μέσα του, το θαυματουργό κοχύλι μπορούσε 
να τους προφυλάσσει απ’ τους κινδύνους της Θάλασσας, του 
υγρού τάφου των τολμηρών ταξιδευτών. Μόνο που ο ίδιος, σα 
θεός που ήταν, δε μπόρεσε να σταθεί ασυγκίνητος στους πα-
φλασμούς, τους αγέρηδες και τα κρωξίματα των γλάρων. Αφού 
πρώτα συνέλεξε όλους τους ήχους που έκρυβε μέσα το βούκι-
νο, άρχιζε να παίζει μαζί τους, να συνθέτει και να αυτοσχεδιά-
ζει, να φτιάχνει μουσική.

Κι από τότε, αντί ν’ απομακρύνονται οι θνητοί από τα ολέ-
θρια νερά, τα ζητούν με όλο και μεγαλύτερη λαχτάρα, αδιαφο-
ρούν για τον κίνδυνο κι όλη τους η ψυχή είναι δεμένη σ’ αυτό 
το τραγούδι που, από τότε που ξεκίνησε μέχρι και σήμερα, δε 
λέει να τελειώσει. Μάταια ο Τρίτωνας, ανήσυχος για το κακό 
που προξένησε, βάζει στη μουσική του τρικυμίες και φουρτού-
νες για να σκορπίσει φόβο. Η θεϊκή του καλαισθησία τον υπο-
χρεώνει να μετατρέπει και την πιο στριγκή κραυγή του ανέμου 
σε μελωδία, κάνοντας τους θνητούς να ρίχνονται στον όλεθρο 
σα να 'ταν σωτηρία.
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Μικρά Διονύσια

Σακατεμένος κι απόκληρος ο Οιδίποδας άφηνε πίσω του ένα 
παρελθόν που με δυσκολία μπορούσε να πιστέψει πως ήταν 

το δικό του. Την παντοδυναμία και τη δόξα τις διαδέχτηκαν εν 
μία νυκτί η δυστυχία και η απόλυτη ντροπή. Έπιανε με τα δά-
χτυλα των χεριών του τα δυο βαθουλώματα κάτω απ’ το μέτω-
πό του, με το αίμα να έχει πια στεγνώσει, κι αναρωτιόταν εάν 
αυτό ήταν όντως το δικό του πρόσωπο ή η θλιβερή μάσκα ενός 
ηθοποιού που, παρασυρόμενος από τη μέθη της παράστασης, 
είχε αφεθεί να τον καταπιεί ο ίδιος του ο ρόλος· και που σε λίγο 
το χειροκρότημα των θεατών θα τον λύτρωνε, επαναφέροντάς 
τον στην αληθινή του ζωή.

Ο ξένος

Όταν ο Δυσσέας γύρισε στο νησί του θαλασσοδαρμένος κι 
αγνώριστος, διαπίστωσε με έκπληξη πως απ’ την παλιά του 

πατρίδα ίχνη μόνο είχαν απομείνει, σημάδια απόκοσμα, λείψα-
να που τα χέρια του δεν μπορούσαν πια να φτάσουν. Τα παι-
διά είχαν θεριέψει, οι καλλονές είχαν γεράσει, οι σοφοί είχαν 
ξεμωραθεί· κι ακόμα, τ’ αρχαία πουρνάρια κατέληξαν μαραμέ-
νοι κορμοί, κρυμμένοι πίσω από πελώρια σύγχρονα κτίσματα, 
και τα παλιά αρχοντικά κατάντησαν αραχνιασμένα ερείπια. Κι 
αυτό το λίγο που 'χε απομείνει ανόθευτο έμοιαζε να του κουνά 
την ουρά, να πάλλεται γι’ αυτόν η γεμάτη ψύλλους ράχη του 
κι ύστερα να σωριάζεται νεκρό πριν το προλάβει το χάδι του.
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Η καριερίστρια

Όλα τα καλά κομμάτια στον ουρανό, τη γη και το έρεβος 
είχαν ήδη μοιραστεί μεταξύ των θεοτήτων όταν η ταπει-

νή Κλοακίνα ζήτησε μερίδιο. Προκειμένου να την ξεφορτωθούν 
τής προσέφεραν τις αποχετεύσεις του Λατίου και αυτή, παραδό-
ξως, προτίμησε να είναι αρχόντισσα στους οχετούς παρά υπη-
ρέτρια στον ουρανό.

Τον πρώτο καιρό όλοι οι θεοί την κορόιδευαν. Οι Ναϊάδες, 
η Άρτεμη, οι Χάριτες λούζονταν στα γάργαρα νερά, ενώ αυτή 
στ’ αποβράσματα. Η Αθηνά κι ο Άρης οδηγούσαν στρατούς στη 
μάχη, ενώ αυτή τα περιττώματα στους βόθρους. Κι επιπλέον 
είχε και ως πιστούς τους άξεστους Λατίνους που βρωμούσαν τα 
ρούχα τους τυρί και κοπριά κι ίσα που μάθαιναν σιγά-σιγά να 
ζουν σε πόλη, αντιγράφοντας τους κατά πολύ σοφότερους και 
πιο αριστοτέχνες γείτονές τους, Σαβίνους και Ετρούσκους.

Τα χρόνια περνούσαν κι η Κλοακίνα, που οι πιστοί της Ρω-
μαίοι τής είχαν κτίσει πια την Κλοάκα Μάξιμα για παλάτι, 
έβλεπε τη νέα πόλη του Λατίου να ευημερεί. Έκτιζε κι αυτή 
το μέλλον της με υδρορροές και υπόγειους οχετούς κι εξύφαινε 
σχέδια φτιαγμένα από βοθρολύματα και αναθυμιάσεις. Η άλλο-
τε ασήμαντη κωμόπολη κυριαρχούσε στην Ιταλία κι ήταν έτοι-
μη να καταπιεί τη Μεσόγειο κι η Κλοάκα Μάξιμα ήδη ήταν η 
πιο ένδοξη αποχέτευση της οικουμένης.

Η Κλοακίνα έζησε τη χαρά να δει την πόλη της να κάνει μια 
χαψιά την Αθήνα της Παλλάδας, τη Σπάρτη του Άρη, τη Θράκη 
του Ορφέα, ώς και τον ίδιο τον Όλυμπο. Πλέον η Ρώμη ήταν 
η καρδιά του κόσμου κι η Κλοακίνα, φορώντας τα πιο επίσημα 
ρετάλια της, καθόταν στο γλιτσερό της θρόνο ως βασίλισσα. Τι 
κι αν ήταν σκατένια τα μύρα της; Η υγεία της Ρώμης, δηλαδή 
της πλάσης, κρεμόταν στα νύχια της.
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Χόρχε Φ. Ερνάντε ς

Περί της μυστικής συνταγής 
η οποία εξαφανίζει τους νάνους του κόσμου τούτου

Μετάφραση: Κωνσταντ ί νο ς  Παλα ιολόγος

Για τον Ελισέο Αλμπέρτο

Είχε να λέει ο Αουγούστο Μοντερόσο πως οι νάνοι διαθέτουν 
μια έκτη αίσθηση που τους επιτρέπει να αναγνωρίζονται 
μεταξύ τους με την πρώτη ματιά. Συμφωνώ αρκετά 

συχνά με τη ρήση αυτή και επαυξάνω, δεδομένου ότι υπάρχει 
η πιθανότητα, σε ανύποπτο χρόνο ―μα για καλό θες, μα για 
κακό―, να ξημερώσει μια μέρα που θα ’μαι νάνος. Αν και 
έχω συζητήσει με ειδικούς επί του θέματος και γνωρίζω μερικά 
εξειδικευμένα επ’ αυτού βιβλία, δεν είχα ποτέ την παραμικρή 
αμφιβολία πως θα μπορούσε να μου τύχει να βιώσω ένα 
γενετικό άλμα, μια απότομη βιολογική μεταστροφή, η οποία 
θα είχε ως αποτέλεσμα να ξημερώσει μια ωραία πρωία και 
τα πόδια μου να μην ξεπερνούν το ύψος όπου φτάνουν τα 
γόνατά μου. Ξεκαθαρίζω ευθύς εξ αρχής πως δεν έχω τίποτα 
ενάντια στους νάνους, το γεγονός εξάλλου ότι σκέφτομαι την 
πιθανότητα να προσχωρήσω στις τάξεις τους οφείλεται ακριβώς 
σε ένα συναίσθημα αλληλεγγύης απέναντι στην αίσθηση του 
αλλόκοτου που εμπνέουν στον κόσμο, σε αυτήν την αμηχανία, 
η οποία, εδώ και χιλιετίες, βρίσκει την έκφρασή της στα τσίρκα 
και σε άλλα θεάματα με παλιάτσους, σε συνδυασμό με τον 
αναντίρρητο κοινωνικό ρατσισμό που διασφαλίζει ότι ποτέ δεν 
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θα γίνει Πάπας ένας κληρικός που δεν υπερβαίνει το ενάμισι 
μέτρο. Ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το politically 
correct τούς ορίζει ως «vertically challenged people» αντί για 
το παραδοσιακό «midget» ή τα κινηματογραφικά «munckin» ή 
«dwarf», είναι σαφές ότι η moral majority δεν θα αποδεχόταν 
ποτέ έναν από εμάς ως Commander in Chief. 

Οι απαρχές της εμμονής μου, η οποία στην πραγματικότητα 
δεν μου έχει εκδηλωθεί ποτέ ως επαναλαμβανόμενος εφιάλτης, 
μπορούν να αναζητηθούν στην πιο τρυφερή από τις εκ-
πεφρασμένες επιθυμίες του παππού μου (από την πλευρά της 
μητέρας μου): πάντα ήθελε να ’χει ένα νάνο για εγγόνι. Έλεγε 
ότι θα του άρεσε να το φωνάζουν Γκόγιο, με το Γκρεγκόριο ως 
το επισήμως δηλωμένο όνομα, και ότι θα του έδινε τεράστια 
χαρά και ευχαρίστηση να τον έβλεπε να περπατάει άνετος και 
ευτυχισμένος μέσα σε αυτό τον κόσμο γεμάτο γίγαντες και 
φαντασμένους που νομίζουν ότι είναι πιο ψηλοί από όσο είναι. 
Στις αδελφές μου και στις ξαδέλφες μου, όταν ανακοίνωναν 
ότι ήταν έγκυες, τους κάναμε πλάκα, προφητεύοντας πως είχε 
έρθει πια ο καιρός να εκπληρωθεί η επιθυμία του παππού ―
πράγμα που το ευχόμαστε― η οποία πάει μοιραία από αναβολή 
σε αναβολή μέχρι τα τώρα που ζω πεπεισμένος ότι θα μπορούσα 
να έχω την τύχη να βιώσω τη θαυμαστή μεταμόρφωση που θα 
με μετατρέψει σε νάνο.

Άλλη πιθανή καταβολή της εμμονής μου ίσως να οφείλεται 
στη διάσημη ιστορία του «Μικρού Μότσαρτ από τη Λεόν», 
ενός μουσικού φαινομένου ο οποίος, υπό την καθοδήγηση δυο 
θειάδων μου (αδελφών της γιαγιάς μου) από το Γουαναχουάτο, 
είχε καταπλήξει εκατοντάδες ντόπιους με τα κατορθώματά 
του στο πιάνο. Μια ωραία πρωία οι γεροντοκόρες θείες μου 
ανακοίνωσαν εν μέσω της εβδομαδιαίας σύναξης των Κυριών 
της Χριστιανικής Αδελφότητος πως φιλοξενούσαν στο 
σπίτι τους «ένα άγνωστο ανιψάκι από την Ορισάμπα που 
αποδείχτηκε εκπληκτικός πιανίστας». Αφού έριξαν το δόλωμα, 
οι θείες μου άρχισαν να διοργανώνουν μουσικά ρεσιτάλ ―στα 
οποία προφανώς είχαν βάλει εισιτήριο για «φιλανθρωπικούς 
σκοπούς»― γεμίζοντας την κύρια αυλή του αρχοντικού τους 
στη Λεόν, στην αρχή με εφτά και στη συνέχεια μέχρι και με 
δεκαοχτώ πάγκους στη σειρά, για τους ενδιαφερόμενους και τους 
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φιλοπερίεργους ντόπιους, οι οποίοι λίαν συντόμως συνέβαλαν 
και εκείνοι στη διασπορά της φήμης του μικρού ανιψιού, ήδη 
γνωστού ως ο «Μικρός Μότσαρτ από τη Λεόν». Κανείς δεν έδινε 
σημασία στο πολύ ιδιόμορφο στήσιμο του σκηνικού: οι θείες 
τοποθετούσαν το πιάνο σε μια εσωτερική αυλίτσα, σε απόσταση 
μεγαλύτερη των είκοσι μέτρων από τον πρώτο πάγκο. Ως εκ 
τούτου, χρειάστηκε να περάσουν αρκετά σαββατιάτικα ρεσιτάλ 
μέχρι που ένας πανούργος άπιστος να ανακαλύψει ότι το «θαύμα 
του πιάνου» οφειλόταν σε ένα νάνο, που κάθε άλλο παρά παιδί 
ήταν, και ο οποίος είχε μια τριαντάχρονη προϋπηρεσία στα 
πλήκτρα, παίζοντας σε ένα πορνείο στη γειτονική κωμόπολη του 
Λάγος δε Μορένο, στο Χαλίσκο. Προκειμένου να σιγουρέψουν 
τον εβδομαδιαίο θρίαμβο της πλαστοπροσωπίας τους, οι θείες 
τού αποτρίχωναν τις γάμπες και τις φαβορίτες με κερί από 
το Καμπέτσε, τον έντυναν ναυτάκι και τον υποχρέωναν να 
αποκλείει από το ρεπερτόριό του οποιαδήποτε μελωδία του 
τόπου. Στην οικογένεια δεν μαθεύτηκε ποτέ πώς έγινε και οι 
θείες προσέλαβαν έναν πιανίστα πορνείου ούτε ποιος ήταν ο 
τολμηρός θεατής που τον αναγνώρισε σχεδόν με την πρώτη, 
δίχως να τον νοιάζει ότι αποκαλύπτοντας δημόσια την 
ταυτότητά του μαρτυρούσε ταυτόχρονα ότι ήταν επισκέπτης 
ενός οίκου ανοχής στο Λάγος δε Μορένο, στο Χαλίσκο. Κανείς 
ποτέ δεν μίλησε για το πού πήγαν οι θείες οι οποίες, μόλις 
ανακαλύφτηκε η απάτη, εξαφανίστηκαν από τη Λεόν με όλα 
τα υπάρχοντά τους και τον νάνο.

Είναι γεγονός ότι εδώ και χρόνια ζω με την έμμονη ιδέα ότι 
το μυστικό μου πεπρωμένο θα με μετατρέψει ναι μεν στο ίδιο ον 
που ήδη είμαι, αλλά με ένα μέτρο λιγότερο μπόι. Φαντάζομαι, 
δίχως κάποια λογική βάση, πως έτσι θα καταφέρω να γίνω 
η ψυχή των πάρτυ, πως θα διευρυνθεί το θαυμαστό φάσμα 
δυνατοτήτων που μου έχει προσφέρει μέχρι τώρα ο κόσμος και 
πως, εξαιτίας λόγω κάποιων άδηλων βουλών του Κυρίου, θα 
πέσουν στα πόδια μου πολλές από τις γυναίκες οι οποίες δε 
στάθηκαν ικανές να εκτιμήσουν τα χαρίσματα που με διέκριναν 
με το κανονικό μου ανάστημα ως σήμερα. Δεν το αρνούμαι: 
σκέφτομαι επίσης πως θα επανέλθω στο ύψος και τις διαστάσεις 
που είχα ως παιδί, λες και έτσι θα επιστρέψω στο σχεδόν 
ξεχασμένο πλέον μέγεθος των απεριόριστων ψευδαισθήσεών 
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μου. Για τον ίδιο λόγο, θεωρώ ότι με το να γίνω νάνος αποβλέπω 
σε μια μορφή, όχι τη μόνη, αλλά οπωσδήποτε αυτήν με τις πιο 
πολλές πιθανότητες, όσον αφορά την ανατομία, προκειμένου 
να κατακτήσω την αθανασία.

Μου έγινε συνήθεια να ρωτάω τα αδέλφια μου και τα 
ξαδέλφια μου, συγγενείς και φίλους: Θα εξακολουθούσες άραγε 
να με αγαπάς και να μου φέρεσαι το ίδιο όπως έως τώρα αν 
ξαφνικά ξυπνήσω μια μέρα και είμαι νάνος; Στη διάρκεια των 
τελευταίων ετών έχω λάβει αλληλοσυγκρουόμενες απαντήσεις: 
τρεις αδελφοί μου και δύο αδελφές μου δήλωσαν ευθέως 
πως θα τους ήταν τρομακτικά δύσκολο να διατηρήσουν μια 
αδελφική σχέση μαζί μου αν γινόταν κάποια στιγμή το θαύμα 
(ειλικρίνεια που είχε ως αποτέλεσμα να ψυχρανθεί εμφανώς η 
σχέση μου μαζί τους)· άλλοι δύο αδελφοί μου και μία αδελφή 
δήλωσαν με έμφαση πως η ξαφνική μου σμίκρυνση δεν θα 
μείωνε στο ελάχιστο την αγάπη που τρέφουν για εμένα έως 
τα σήμερα (γεγονός που με έκανε, δεν χρειάζεται να το πω, 
να δεθώ περισσότερο μαζί τους, κυρίως την περίοδο των 
Χριστουγέννων) και δεκατέσσερα από τα πενήντα δύο ξαδέλφια 
μου εξέφρασαν την ίδια αλληλεγγύη. Μου προκαλεί εντύπωση 
ο μέσος όρος αρνητικών απαντήσεων που έλαβα στην ερώτησή 
μου από μέρους φίλων μου που τους θεωρούσα αδελφικούς 
και από μέρους ουκ ολίγων συναδέλφων που νόμιζα ότι θα 
μου παρέμεναν πιστοί και αλληλέγγυοι ακόμα και στην μη 
πραγματοποιηθείσα προς το παρόν επιθυμία να συρρικνωθώ. 
Σαν ψέμα μού φαίνεται ότι ο παλιός μου συνάδελφος στη 
Γραμματεία Φορολογικών Επιστροφών, Όσκαρ Χ. δε Μ., μου 
είπε κατάμουτρα ότι αν γινόμουν νάνος θα έφτανε όχι απλώς 
στο να μου κόψει την καλημέρα, αλλά και να με καταγγείλει στο 
Σύνδεσμο Δημοσιοϋπαλληλικής Ευπρέπειας ως «διεστραμμένο 
και διεφθαρμένο»· επιπλέον, ο Προϊστάμενος εκείνου του 
γραφείου Φορολογικών Επιστροφών (από το οποίο υποψιάζομαι 
ότι απολύθηκα λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης που έσπειρε η 
επίμονη εμμονή μου), δον Πασκουάλ δε λα Κ. ι Β., έφτασε να 
μου πει, ουρλιάζοντας σχεδόν: «Έτσι και γινόσουν νάνος, θα σε 
άρπαζα από τους αστραγάλους και το γιακά του πουκάμισού 
σου για να παίξω μπόουλινγκ, εδώ μέσα, στο διάδρομο της 
Γραμματείας!».
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Παρά την αποκαρδιωτική κατάσταση που με περιμένει 
στον εργασιακό χώρο όταν συρρικνωθεί το σώμα μου, έχω 
καταφέρει να διατηρώ δίχως ιδιαίτερα προβλήματα κατά τη 
διάρκεια των δύο τελευταίων ετών μια αξιοπρεπή δουλειά 
ως επίσημος αντιπρόσωπος σε όλο το Μεξικό μιας διάσημης 
εταιρείας που εμπορεύεται κουβανέζικο ρούμι. Τα αλλεπάλληλα 
ταξίδια μου σε ολόκληρη την επικράτεια μου επέτρεπαν να 
έχω στη διάθεσή μου ώρες ατέλειωτες για σκέψη, είτε στο 
τιμόνι του Volkswagen μου (το οποίο θα μπορούσα να στείλω 
στο συνεργείο ώστε να προσαρμόσουν τα πεντάλ στο κοντό 
ανάστημα που με περιμένει στο μέλλον) είτε στα λεωφορεία 
της γραμμής (όπου έχω υπολογίσει ότι ως νάνος θα βολευτώ 
πολύ πιο άνετα στα ανακλινόμενα καθίσματά τους). Στη 
διάρκεια αυτών των ατέλειωτων δρομολογίων έχω σκεφτεί 
πολύ την πιθανότητα να γράψω κάτι σαν μια εκθαμβωτική 
μαρτυρία που θα μείνει στα χρονικά της ανθρωπότητας: θα 
είμαι ο συγγραφέας της μοναδικής αυθεντικής αφήγησης 
ενός γενετικού θαύματος που κανείς δεν έχει φανταστεί έως 
τώρα. Στην εποχή μας, κατά την οποία έχουν επιταχυνθεί τα 
γεγονότα όσον αφορά τις μεταμοσχεύσεις, τις κλωνοποιήσεις 
και τις προσθετικές ηλεκτρονικών μελών, εγώ θα είμαι το μόνο 
ανθρώπινο όν που θα είναι σε θέση να αφηγηθεί στον κόσμο 
την, ανήκουστη έως τώρα, θαυμαστή ιστορία της μετατροπής 
μου σε νάνο, όταν προηγουμένως στη ζωή μου έφτανα σχεδόν τα 
δύο μέτρα ύψος!!! Το βιβλίο μου θα βρίθει εγκωμίων προς στις 
μικρογραφίες και τις μινιατούρες, θα σχετικοποιεί την έννοια 
του μνημειώδους, θα εκτονώνει τις προσδοκίες των εθισμένων 
σε κάθε είδους μεγαλοπρέπεια, θα είναι μια ψυχρολουσία τους 
φαντασιόπληκτους που έχουν ψύχωση με κάθε τι μεγάλο και 
θα κατευθύνει τις νέες γενιές προς την κατανόηση και την 
οικοδόμηση ενός κόσμου όπου στην πραγματικότητα θα μετράνε 
οι μικρότητες, τα μικροπράγματα, οι μικρολεπτομέρειες που 
μας ξεχωρίζουν από το ζωικό βασίλειο καθώς και οι υπόλοιπες 
μικροσκοπικές παρατηρήσεις που η ξιπασμένη κορμοστασιά 
μας ατενίζει αφ’ υψηλού (κυριολεκτικά).

Σύμφωνοι: ένας ψυχολόγος και δύο ψυχίατροι με 
προειδοποίησαν για το σημαντικό συναισθηματικό κίνδυνο 
που ενέχει η εμμονή μου. Σύμφωνα με εκείνους, η επιστήμη 
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κλίνει προς τη διάγνωση ότι έχει διαταραχθεί η αυτοεκτίμησή 
μου και κινδυνεύει να υψωθεί στη νιοστή η ανεξέλεγκτη 
αλαζονεία του εγώ μου· έτσι και γίνω νάνος, λένε, θα 
μετατραπώ σε ένα ον ανυπόφορο («ικανό να νιώσει βασιλιάς 
του κόσμου»), και βεβαιώνουν ότι η απότομη αλλαγή ύψους 
και διαστάσεων θα με βυθίσει σε κατάθλιψη αφ’ ης στιγμής 
νιώσω μικροσκοπικός μπροστά σε εκείνους με τους οποίους, 
προηγουμένως, ήμουν ίδιος και όμοιός τους. Ας πούμε ότι 
δέχομαι τις προειδοποιήσεις τους.

Επίσης έχω λάβει σοβαρά υπόψη μου όλα όσα μου 
εξομολογήθηκε ο Ντιέγο ο Ψηλέας, τερματοφύλακας της ομάδας 
ποδοσφαίρου στο τοπικό πρωτάθλημα, στο οποίο αγωνίστηκα 
ως αμυντικός μέσος μέχρι την περασμένη αγωνιστική περίοδο. 
Σταμάτησα να παίζω ακριβώς γιατί όταν πληροφόρησα την 
ομάδα μου σχετικά με την πιθανή μετατροπή μου σε νάνο 
όλοι τους, πλην του Ντιέγο του Ψηλέα, απάντησαν μέσα σε 
χαχανητά πως τότε «θα μπορείς να παίζεις μόνο στο παιδικό 
πρωτάθλημα» και άρχισαν να με αποκαλούν «O Μουνής», 
παρατσούκλι αξιοθρήνητο. Έχοντας αποδείξει την αφοσίωσή 
του, ο Ντιέγο ο Ψηλέας, μου εξωτερίκευσε, παρ’ όλα αυτά, σε 
αρκετές περιπτώσεις, ύστερα από κάποιο γεύμα ή πάνω στην 
κουβέντα σε διάφορες καφετέριες περιωπής, την ανησυχία του 
σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες της πιθανής ανατομικής μου 
σμίκρυνσης: «Αν γίνεις συμμετρικά κοντούλης θα μου είναι 
πιο εύκολο να παραμείνω φίλος σου, αλλά ομολογώ ότι θα μου 
είναι εξαιρετικά δύσκολο να συνεχίσω τις κουβέντες μας σε 
δημόσιους χώρους έτσι και γίνεις ένας ασύμμετρος λιλιπούτειος, 
από αυτούς που έχουν ένα τεράστιο κεφάλι πάνω σε παιδικό 
κορμί ή που η αψίδα στη μέσα μεριά του γονάτου τους μοιάζει 
φοβερά με πέταλο από σάρκα και οστά». Δεν θα ήταν λίγες οι 
γυναίκες που θα τις απασχολούσε κάτι τέτοιο, σύμφωνα με 
εκείνον, μιας και αν γίνω νάνος δίχως να θιχτεί το ανδρικό 
μου μόριο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα καταφέρω 
να γίνω πραγματικά ευτυχισμένος, αλλά έτσι και σηκωθώ μια 
μέρα νάνος και δω άξαφνα ότι έχω ανακτήσει την παιδική μου 
ανατομία, τότε θα διατρέχω τον κίνδυνο να μου την πέσουν 
παιδεραστές και ανώμαλοι. Με παρηγορεί η επισήμανση στην 
οποία προβαίνει ο αδελφός μου, ο Νάτσο, κάθε φορά που 
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θίγουμε το εν λόγω θέμα: σύμφωνα με εκείνον, με περιμένει η 
απόλυτη ευτυχία λόγω του γεγονότος και μόνο ότι δεν υπάρχει 
γυναίκα νάνος χωρίς πεταχτά καπούλια.

Αφού τα είπαμε όλα αυτά, θέλω να μοιραστώ μαζί σας 
μια πρόσφατη ανακάλυψη που εμφύσησε νέες ελπίδες στο 
όνειρό μου για σμίκρυνση του αναστήματός μου. Κατά τη 
μηνιαία επίσκεψή μου στο Τρις Ηρωικό Λιμάνι της Βερακρούς1, 
όπου η εταιρεία που εμπορεύεται το κουβανέζικο ρούμι, και 
την οποία εκπροσωπώ, έχει ήδη αποκτήσει ένα αξιοσέβαστο 
πελατολόγιο, είχα την ευκαιρία να συνάψω συμφωνία με το 
«Lichi’s Bar», ένα ναό της μουσικής και του ξεφαντώματος, η 
στενή σχέση του οποίου με τα Μοχίτο, τα Νταϊκίρι και τα άλλα 
κοκτέιλ εγγυάται για την εταιρεία μου μια πολλά υποσχόμενη 
εμπορική σχέση με μαύρα νούμερα στο λογαριασμό της. Καθώς 
διαπραγματευόμουν με τον ιδιοκτήτη, έναν Κουβανό από 
εκείνους που μιλούν σαν να τραγουδάνε, ένιωσα αμέσως μια 
περίεργη εμπιστοσύνη η οποία με παρακίνησε να τον ρωτήσω 
(αφού πρώτα είχα κατεβάσει, με την ευχάριστη συντροφιά 
του, μισό μπουκάλι ρούμι από αυτό που διανέμω σε όλη τη 
χώρα) τη μεθοδολογική αμφιβολία μου εν όψει της πιθανής 
μου νανοποίησης, τη γνωστή: Θα εξακολουθούσες άραγε να με 
αγαπάς και να μου φέρεσαι το ίδιο όπως έως τώρα αν ξαφνικά 
ξυπνήσω μια μέρα και είμαι νάνος;, η οποία τόσο καλό έχει 
προκαλέσει στις οικογενειακές και κοινωνικές μου σχέσεις.

Αν και γέλασε αμέσως δυνατά, παραξενεμένος ίσως από 
αυτό που αρχικά έμοιαζε με αστείο, ο Λίτσι αντιλήφθηκε πολύ 
γρήγορα ότι η ερώτησή μου γινόταν στα σοβαρά και, τρίβοντας 
τον αριστερό του πήχη, με κοίταξε για ώρα στα μάτια, την ίδια 
στιγμή που σερβιριζόταν και άλλο ρούμι με λίγα παγάκια, σαν να 
ετοιμαζόταν να μοιραστεί μια ιερή και απαρασάλευτη αλήθεια. 
«Κοίτα, νάνε…», μου είπε και η επιδερμίδα του μεταμορφώθηκε 
σε ένα λεπτό στρώμα ξανθιάς ηλιοκαμένης άμμου, «έχεις 

1. Το 1948 το λιμάνι της Βερακρούς ανακηρύχθηκε, από τον τότε 
πρόεδρο της Μεξικανικής Δημοκρατίας, Μιγκέλ Αλεμάν Βαλντές, 
«Τετράκις Ηρωικό», επειδή αντιστάθηκε στους βομβαρδισμούς 
Ισπανών, Γάλλων και Αμερικάνων (δις) πολιορκητών, από το 1821 έως 
το 1914. Ο Ερνάντες αντιμετωπίζει την εν λόγω καινοφανή τιμή με 
σχετική ειρωνεία, μειώνοντας το βαθμό ηρωισμού της πόλης. (Σ.τ.Μ.) 
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παρευρεθεί ποτέ σε κηδεία νάνου; Έχεις ακούσει κανέναν να ’χει 
πάει, κάπου, κάποτε, σε κηδεία νάνου; Άκουσέ με καλά: εγώ έχω 
γυρίσει τον κόσμο κάνοντας ακριβώς ερωτήσεις σαν κι αυτήν 
στους ποιο απίθανους τύπους που μπορείς να φανταστείς… 
Μια νύχτα όμως, στο λιμάνι της Βαρκελώνης, μετά από ’να 
γλέντι δίχως τελειωμό με χορούς και χαχανητά, ρώτησα μια 
φίλη που ήταν ακροβάτισσα σε τσίρκο, αν είχε παραβρεθεί ποτέ 
στη νεκρώσιμη τελετή κάποιου νάνου και εκείνη, ίσως κάπως 
χαλαρή εξαιτίας του αλκοόλ, μου εκμυστηρεύτηκε τη μυστική 
φόρμουλα με την οποία εξαφανίζονται οι νάνοι αυτού του 
κόσμου… Και τι μου είπε: όταν φτάσει η στιγμή, οι νάνοι πάνε 
σ’ ένα πεζοδρόμιο ή στη μέση του πιο πολυσύχναστου δρόμου 
σε οποιαδήποτε πόλη του κόσμου και, άξαφνα, ανοίγει μια 
αυλαία… και από κει την κάνουν». 
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Δημοσθένης  Κερασ ί δη ς

Η ψυχοστασία μιας τίγρης

Στον καθρέφτη μπροστά
μια τίγρη 
έστεκε φοβισμένη
βλέποντας το είδωλό της 
φαγωμένο 
από τη νηστεία.
Κι ενώ δεν αναγνώριζε
τον εαυτό της,
ξάφνου μέσα της ξύπνησε
μια αρχαία τελετουργία 
σαν ένας ακούσιος μυϊκός σπασμός.
Με μάτια στο κενό
αλλά και σαν έτοιμη από καιρό
σαν να χάιδευε το σώμα της
άρχισε να γδύνεται
τα χαρακτηριστικά της:
τις ραβδώσεις και τα χρώματα
τα δόντια και τα νύχια της.
Όταν έφτασε στα μάτια,
η μνήμη της μάτωσε.
Ζώα πλημμύρισαν το χώρο
τρέμοντας  τρέχοντας                  
να ξεφύγουν απ’ τα δόντια
της μοίρας τους.

Κάποια στιγμή έφτασε στο αμήν
δεν άντεχε πια 
να δεσπόζει του αίματος.
Χίμηξε τότε στον καθρέφτη απέναντί της
τον έκανε κομμάτια
και μέσα απ’ το κενό
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                  διάφανη πλέον
αλλά με ένα βρυχηθμό ύστατο χαίρε 
που έκανε το κορμί της ηχείο τρόμου 
αναλήφθηκε 
στους ουρανούς. 

       

 

 Θεοσκότεινος

Πιστεύω σ’ έναν ουρανό
κενό

νομάδα            
εξόριστο   

θεοσκότεινο
χαμοσυγκύλιστο
αγγελοκρουσμένο 

   γαμψονυχοπαντοφιλάρπαγα

και σ’ εκείνο τον άνεργο 
 που βλέπει τα τρένα να περνούν
με τα μάτια πεσμένα στις ράγες

μηρυκάζοντας τις λέξεις
στην κενότητα

 του ουρανίσκου του
 σαν ψιχία μιας ιερότητας
                     άφαντης

όπως εσύ       
το άπαν. 
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Το δίδαγμα της κερασιάς
                                          
                                               Στον Γιώργο Βλάχο

Σχολείο θανάτου
της κερασιάς οι πεσόντες ανθοί
Γιατί καθώς πετούν
Προς την αγκαλιά της γης
Η ανάσα του κενού
Μας ψιθυρίζει 
Ότι σε μια στιγμή 
Κακοφορμισμένη
Θα γυρίσουμε 
Στο χώμα
Να γυρέψουμε 
Του χρόνου
Το νεράκι
Το αήττητο
Ενώ το αεράκι 
Της ψυχής 
Νεκρών αγαπημένων
Θα μας χαϊδεύει
Τα οστά
Σαν ένα χνότο 
Φιλιού φιλοξενίας
Του αοράτου.
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Ο μονόφθαλμος χρόνος

Ο πατέρας μου έβλεπε κυρίως απ’ το ένα μάτι. Με το καλό το 
μάτι καθόταν στην αυλή του σπιτιού και κοίταζε το παρελθόν 
επί ώρες, ώσπου το σώμα του κάποια στιγμή έγερνε εμπρός και 
καταδυόταν στο Χάος.

Μετά με κινήσεις σβέλτες σαν χειρουργικές το έβγαζε και αφού 
το γυάλιζε με μανία
για να φύγουν οι ζοφερές σκηνές του βίου του, το ξανάβαζε 
στη θέση του.
Δεν ξεχνούσε ποτέ να το βιδώσει μέχρι τέρμα, ώσπου άρχιζαν 
να στριγκλίζουν 
και να βογκούν όλα τα μέταλλα του κρανίου του.

Έπειτα έπαιρνε μια πόζα τυφλού, σαν να τον φωτογράφιζαν 
οι φίλοι του
που χάθηκαν στην εξορία, και ακίνητος σαν ανίκητος κοίταζε 
το μέλλον επί ώρες, 
ώσπου το σώμα του κάποια στιγμή τεντωνόταν αγέρωχο και 
αναδυόταν στο Φάος.
Το άρρωστο το μάτι το είχε φυλαχτό ― για τα δύσκολα, 
όπως έλεγε χαμογελώντας σιβυλλικά.

Κάποια νύχτα, με τα μάτια κλειστά, μου ψιθύρισε: είσαι η τε-
λευταία μου ευκαιρία.
Όμως τελικά δεν τον δικαίωσα, γιατί κι εγώ κυρίως απ’ το ένα 
μάτι βλέπω,
αυτό που είναι πάνω από τα άλλα δύο, το τρίτο, όπως λέγεται, 
το εσωτερικό,
που κοκκινίζει κι αγριεύει με τον πυρρίχιο, τις λύρες, τα νταούλια
και τον ξεριζωμό της γενιάς του, γιατί είμαι ένας βενιαμίν
με αθεράπευτη μανία να χλευάζω το Χάος και το Φάος.
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Το άγαλμα

Το άγαλμα έχει μέσα του ένα άλμα
εκτός ισορροπίας

Σαν άνωση
από την άβυσσο έως το μάρμαρο
ώστε πριν ανυψωθείς
στην αγαλλίαση
να σου σκίζουν τα σπλάχνα
μνήμες τρεις:
τα μάτια των ζώων 
τα τραύματα των ανθρώπων 
και των αγγέλων τα αποσιωπητικά.

   

 Συμμετρικά οφέλη
                       
                 

Πάντα όταν γεννιόμουν
είχα τα μάτια κλειστά ―
περνούσα στα χρόνια αόρατος
μες στο σκοτάδι σαν τυφλός.

Πάντα όταν πέθαινα
είχα τα μάτια ανοιχτά ―
περνούσα στις στιγμές ορατός
στο φως ανοιχτός επιτέλους.
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Ασύμμετρες απώλειες

Είμαι ό,τι κυρίως αποβάλλω
                       αποκηρύσσω 
                     αποχωρίζομαι.  
Αποβάλλω
αποκηρύσσω
αποχωρίζομαι ό,τι κυρίως είμαι.
 
Η συμμετρία είναι περιττή
Άλλωστε δεν υπάρχει.

Η ζωή εν τάφω

Είμαι αυτό που λένε τάφος.
Όταν μαθαίνω ένα μυστικό,
την επόμενη μέρα το ξέρουν οι πάντες.
Αυτός είναι ο ρόλος του τάφου:
να μας ανοίγει στο άπειρο.                    
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Το βίωμα της ιθαγένειας 
ή της εντοπιότητας 

στην ελληνική μεταπολεμική 
και μεταπολιτευτική ποίηση1

του  Ευρ ιπ ί δη  Γαραντούδη

Η αποψινή μου ομιλία έχει ως θέμα της το βίωμα της ιθα-
γένειας ή της εντοπιότητας στην ελληνική μεταπολεμι-
κή και μεταπολιτευτική ποίηση. Ουσιαστικά η πρόθεσή 

μου είναι να σας αναπτύξω εν συντομία το περιεχόμενο ενός 
άτυπου μαθήματος, το οποίο θα διανθιστεί από μερικά ποιή-
ματα που θα χρησιμοποιηθούν ως παραδείγματα προκειμένου 
να αναδειχθούν διάφορες επιμέρους πλευρές του εξεταζόμενου 
θέματος. 

Θα αρχίσω από μια γενική εισαγωγή όπου θα αποσαφηνίσω 
και θα σχολιάσω το περιεχόμενο των όρων που χρησιμοποιώ: 
αφενός μεταπολεμική και μεταπολιτευτική ποίηση και αφετέ-
ρου βίωμα της ιθαγένειας ή της εντοπιότητας. Έχει επικρατήσει 
η συνήθεια όταν κάνουμε λόγο για μεταπολεμικούς ποιητές να 

1. Δημοσιεύεται εδώ το κείμενο της ομώνυμης διάλεξής μου που 
πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2016 στο Διεθνές Κέντρο Συγ-
γραφέων και Μεταφραστών Ρόδου. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το 
Διεθνές Κέντρο Συγγραφέων και Μεταφραστών Ρόδου, το περιοδικό 
«Νησίδες» και τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Δωδεκανήσου. Διατηρήθηκε σε 
μεγάλο βαθμό ο προφορικός χαρακτήρας της διάλεξης. Προστέθηκαν 
μερικές υποσημειώσεις στα σημεία όπου κρίθηκαν απολύτως απαραί-
τητες.
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αναφερόμαστε σε δύο ηλικιακές γενιές, διακρινόμενες μεταξύ 
τους με τους όρους «πρώτη μεταπολεμική» και «δεύτερη με-
ταπολεμική γενιά». Αυτή η γραμματολογική ταξινόμηση της 
μεταπολεμικής ποίησης οφείλεται στον κριτικό και ιστορικό 
της λογοτεχνίας Αλέξανδρο Αργυρίου. Ο Αργυρίου το 1979 πα-
ρουσίασε τα κριτήρια για τη γενεαλογική κατάταξη της «νεω-
τερικής ελληνικής ποίησης» σε τρεις γενιές, τους μοντέρνους 
ποιητές του μεσοπολέμου (γνωστότερους ως ποιητική «γενιά 
του 1930»), την πρώτη μεταπολεμική γενιά και τη δεύτερη 
μεταπολεμική γενιά.2 Συγκεκριμένα, στην πρώτη μεταπολε-
μική γενιά ο Αργυρίου ενέταξε όσους ποιητές (και ποιήτριες) 
γεννήθηκαν από το 1916 ώς το 1928 και εμφανίστηκαν στα 
γράμματα στη διάρκεια της δεκαετίας του 1940, ενώ στη δεύ-
τερη μεταπολεμική γενιά περιέλαβε τους ποιητές εκείνους που 
γεννήθηκαν τα έτη 1929-1940 και, στη μεγάλη πλειονότητά 
τους, πρωτοδημοσίευσαν ποιήματα ή εξέδωσαν τα πρώτα ποι-
ητικά βιβλία τους κατά τις δεκαετίες του 1950 και του 1960. 
Tα γενεαλογικά κριτήρια του Αργυρίου είναι αφενός εξωτερικά, 
ανάγονται δηλαδή στη βιογραφία του ποιητή (χρόνος γέννησης 
και χρόνος πρώτης δημοσίευσης ποιήματος σε ελεύθερο στίχο), 
αφετέρου εσωτερικά, προσδιορίζονται δηλαδή από το λογοτεχνι-
κό έργο (ο ελεύθερος στίχος ως κύριο διαφοροποιητικό στοιχείο 
της μοντέρνας από την παραδοσιακή ποίηση, ομόλογα θέματα 
και ομοιογενή εκφραστικά μέσα). Ο κρίσιμος παράγων για την 
ταξινόμηση και την ορολογία του Αργυρίου είναι το βίωμα 
της μεταπολεμικότητας, βασισμένο στην αντιστοιχία ανάμεσα 
στην ποιητική παραγωγή και τον ιστορικό χρόνο. Με άλλα λό-
για, μεταπολεμικοί είναι οι ποιητές που νέοι ή παιδιά έζησαν 
την εμπειρία του πολέμου και στη συνέχεια έγραψαν ποίηση 
στη μεταπολεμική εποχή, κάτω από το βάρος της μεταπολεμι-
κότητας. Μεταπολεμικότητα σημαίνει, ακριβέστερα, κυρίως τη 

2. Η πρώτη παρουσίαση αυτής της ταξινόμησης έγινε στο 
μελέτημα του Αργυρίου, «Σχέδιο για μια συγκριτική της μοντέρνας 
ελληνικής ποίησης», Διαβάζω, τχ. 22, Iούλιος 1979, σ. 28-52. Στη 
συνέχεια αναπτύχθηκε στην εισαγωγή του στην ανθολογία Η ελληνική 
ποίηση. Ανθολογία – Γραμματολογία, Τόμος Δ΄, Νεωτερικοί ποιητές 
του Μεσοπολέμου, Επιμέλεια [Πρόλογος – Εισαγωγή – Ανθολόγηση] 
Αλέξανδρου Αργυρίου, Αθήνα, Εκδόσεις Σοκόλη 1979, σ. 19-237.
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διάψευση ή έκπτωση κάθε ανθρωπιστικής αξίας στη συνείδηση 
των μεταπολεμικών ανθρώπων και επίσης την ενοχή τους ως 
επιζώντων του πολέμου, ενοχή έναντι όσων σκοτώθηκαν άδικα 
στον πόλεμο.3

Χρησιμοποιώντας τον όρο μεταπολιτευτική ποίηση αναφέ-
ρομαι στην ομάδα ποιητών που εμφανίστηκαν με ποιήματά 
τους νέοι στα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 1960 ή στη 
διάρκεια της δεκαετίας του 1970 και ονομάστηκαν «γενιά του 
1970». Συγκεκριμένα, το 1979 ο κριτικός λογοτεχνίας Aλέξης 
Zήρας στην εισαγωγή της ανθολογίας του Nεώτερη ελληνική 
ποίηση. 1965-1980 αναφέρθηκε γενικά σε «γενιά», αλλά αφε-
νός προσδιόρισε τον κύκλο των ετών γέννησης (1940-1955) και 
τον κύκλο των χρόνων έκδοσης του πρώτου βιβλίου (1967-
1974) των νέων ποιητών της δεκαετίας του 1970, αφετέρου 
αναζήτησε τον κοινό πολιτικοκοινωνικό προσδιορισμό και τη 
θεματική και εκφραστική συγγένειά τους.4 Στους ποιητές της 
μεταπολίτευσης το βίωμα της ιθαγένειας ή της εντοπιότητας 
εξελίχθηκε σε σχέση με το γεγονός ότι η εμπειρία του ιστορικού 
χρόνου που έχουν αυτοί οι ποιητές προφανώς διαφοροποιείται 
ως προς την εμπειρία των προηγούμενων μεταπολεμικών ποι-
ητικών γενεών.

Τα έξι ανθολογημένα και προς εξέταση ποιήματα είναι γραμ-
μένα από ποιητές της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, όπως ο 
Αναγνωστάκης (1925-2005), της δεύτερης μεταπολεμικής γε-
νιάς, όπως ο Μέσκος (1935), ο Μάρκογλου (1935) και ο Χρι-
στιανόπουλος (1931), και της γενιάς του 1970, όπως ο Γκανάς 
(1944). Τα ποιήματα αυτά είναι απλώς ενδεικτικά μιας πολύ 
εκτεταμένης θεματικής περιοχής που την συνοψίζω με τον όρο 
βίωμα της ιθαγένειας ή της εντοπιότητας. Με άλλα λόγια, η 

3. Περισσότερες πληροφορίες για τις μεταπολεμικές ποιητικές γε-
νιές και την έννοια της μεταπολεμικότητας, βλ. στην εισαγωγή μου 
«Μεταπολεμικοί ποιητές», στην ανθολογία Και με τον ήχον των για 
μια στιγμή επιστρέφουν… Η ελληνική ποίηση τον 20ό αιώνα, Επίτομη 
ανθολογία, Ανθολόγηση – Πρόλογος Δώρα Μέντη, Εισαγωγικά σημει-
ώματα Ευριπίδης Γαραντούδης, Αθήνα, Gutenberg 2016, σ. 275-301. 

4. Bλ. Aλέξης Zήρας, «Προσεγγίσεις στη νεώτερη ποίηση. 1965-1980», 
Eισαγωγή στην ανθολογία Nεώτερη ελληνική ποίηση 1965-1980, Εισα-
γωγή-[ανθολόγηση] Aλέξης Zήρας, Aθήνα, Γραφή 1979, σ. 11-38.
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επιλογή των ποιημάτων δεν έγινε με αξιολογικό κριτήριο ούτε 
με το κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας· αντί αυτών των 
ποιημάτων θα μπορούσαν, λοιπόν, να επιλεγούν άλλα έξι ή 
πολύ περισσότερα άλλων ποιητών. Πάντως θεωρώ ότι τα έξι 
ποιήματα προσφέρουν τη δυνατότητα να σχολιαστεί κάπως συ-
στηματικά το θέμα που εξετάζω.

Τί σημαίνει βίωμα της ιθαγένειας ή της εντοπιότητας στη 
μεταπολεμική και μεταπολιτευτική ποίηση; Το βίωμα της ιθα-
γένειας ή της εντοπιότητας είναι μια θεματική σταθερά πολλών 
ελλήνων ποιητών της μεταπολεμικής και μεταπολιτευτικής 
εποχής και αφορά, συγκεκριμένα, στη διαπίστωση ότι το έργο 
τους φέρει αισθητά και διάχυτα ίχνη της τοπικής καταγωγής 
και ταυτότητάς τους. Με άλλα λόγια, οι ποιητές αυτοί θεμα-
τοποιούν τη σχέση τους με τη γενέτειρά τους ή τον γενέθλιο 
τόπο, που κατά κανόνα εντοπίζεται στην ελληνική επαρχία, 
τον τόπο που γνώρισαν στην παιδική, εφηβική και νεανική 
ηλικία τους, εποχή της ζωής ενός ανθρώπου κατά την οποία 
διαμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό η πνευματική ταυτότητα και 
ο ψυχοσυναισθηματικός κόσμος του.

Εννοείται ότι η σχέση με τον τόπο δεν εμφανίζεται στους 
μεταπολεμικούς ποιητές πρώτη φορά, καθώς υπάρχει διάχυτη 
και στην παλαιότερη ποίησή μας. Υπενθυμίζω ότι τα λεγόμενα 
τοπολογικά ποιήματα, τα ποιήματα δηλαδή που αναφέρονται σε 
έναν συγκεκριμένο τόπο, ορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ταυτό-
τητα παλαιότερων ποιητικών έργων, όπως το έργο του Καβάφη 
και του Παλαμά. Όλοι γνωρίζουμε λιγότερο ή περισσότερο ότι 
υπάρχει ένας ευρύς κύκλος ποιημάτων του Καβάφη, που ανα-
φέρονται ή τοποθετούνται στη γενέτειρά του Αλεξάνδρεια, τη 
σύγχρονή του και την ιστορική πόλη. Επίσης όλοι οι μελετητές 
του Παλαμά γνωρίζουμε ότι ο βασικός τόπος της ποίησής του 
είναι το Μεσολόγγι, πόλη που θεματοποιήθηκε σε πολλά ποιή-
ματα, όπως εκείνα της ενότητας «Γυρισμός» της συλλογής Ασά-
λευτη ζωή (1904) και της συλλογής Οι καημοί της λιμνοθάλασσας 
(1912). Στην ποίηση του Παλαμά το Μεσολόγγι, ο τόπος του μα-
κρινού άλλοτε, της παιδικής και της νεανικής ηλικίας, συνδέεται 
με την αμεριμνησία και τη χαρά και αντιδιαστέλλεται από τον 
χωροχρόνο του σήμερα, της ενήλικης ζωής, που είναι εκείνος της 
απώλειας και των αρνητικών αισθημάτων. Μέσω της μνήμης, 
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το ποιητικό υποκείμενο στα τοπολογικά ποιήματα του Παλαμά 
επιθυμεί και προσπαθεί να επιστρέψει στον τόπο τού άλλοτε, 
αλλά συνειδητοποιεί οδυνηρά την αδυναμία του για επιστροφή.5 

Στους μεταπολεμικούς ποιητές, όμως, η σχέση με τον τόπο, 
τον γενέθλιο ή της γενέτειρας, αφενός διαχέεται και ενισχύεται 
ποσοτικά και αφετέρου αναβαθμίζεται ποιοτικά. Σε τέτοιο μά-
λιστα βαθμό ώστε προδιαγράφεται ο συγγενικός τρόπος με τον 
οποίο η ίδια σχέση λειτουργεί και σε ένα μέρος τουλάχιστον της 
μεταπολιτευτικής ποίησης. Νομίζω ότι το βίωμα της ιθαγένειας 
ή της εντοπιότητας συνοψίζεται σε μια φράση του Τάκη Σινό-
πουλου: «Εδώ γεννήθηκα. Εδώ μεγάλωσα. Λοιπόν αυτά μού 
χρειάζονται για την οργή μου και την περηφάνια μου. Για 
να κρατήσω και να κρατηθώ».6 Με άλλα λόγια, το βίωμα της 
ιθαγένειας ή της εντοπιότητας γίνεται το κλειδί της συνολικής 
αντίληψης των ποιητών για τον κόσμο, τον ιδιωτικό και τον 
δημόσιο, τον ατομικό και τον συλλογικό, τον βιωμένο και τον 
ιστορικό. Σε ό,τι αφορά ειδικά τη σχέση με τον χώρο, το βίωμα 
της ιθαγένειας ή της εντοπιότητας βασίζεται σ’ ένα αντιθετικό 
ζεύγος, τα δύο μέλη του οποίου στηρίζονται στον διαφορετικό 
χωροχρόνο: από τη μια πλευρά βρίσκεται η οικεία γενέθλια, 
κατά βάση η επαρχιακή, πόλη του παρελθόντος, που συνδέεται 
με την παιδική αθωότητα και ανεμελιά και μεταδίδει αίσθημα 
ασφάλειας. Από την άλλη πλευρά υπάρχει η ανοίκεια πόλη 
του παρόντος, κατά κανόνα η Αθήνα, που χαρακτηρίζεται από 
τους εξοντωτικούς ρυθμούς ζωής του ενήλικα, του δημιουργεί 
ανασφάλεια και του προκαλεί απογοήτευση και ενοχή. Από τη 
διελκυστίνδα ανάμεσα στη γενέθλια αγαπημένη πόλη του τότε 
και την άξενη πόλη του τώρα νικήτρια άλλοτε βγαίνει η πρώτη 
και άλλοτε η δεύτερη. Αλλά αυτό που μόλις περιέγραψα συμ-
βαίνει σε γενικές γραμμές και στην ποίηση του Παλαμά.

Η διαφορά είναι ότι στους μεταπολεμικούς και τους μετα-

5. Σχετικά με το θέμα αυτό βλ. τη μελέτη μου, «Κωστής Παλαμάς, 
“Το πανηγύρι στα σπάρτα”. Μια φιλολογική ανάγνωση», στο βιβλίο 
μου Έλληνες ποιητές του μεταιχμίου (1880-1930). Ερμηνευτικές και 
γραμματολογικές (ανα)θεωρήσεις, Αθήνα, Εκδόσεις Καστανιώτη 2012, 
σ. 140-167.

6. Tάκης Σινόπουλος, Συλλογή ΙΙ, 1965-1980, Aθήνα, Ερμής 1980, 
σ. 91. Από το ποίημα «Καταγωγή» του συνθέματος Tο χρονικό (1975).
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πολιτευτικούς ποιητές το βίωμα της ιθαγένειας ή της εντοπιό-
τητας εξελίσσεται από μια θεματική σταθερά σε ένα αξιακό σύ-
στημα, σε μια μέθοδο αναγνώρισης και κατοχύρωσης της ταυτό-
τητας (ή μιας διακριτής ταυτότητας), ατομικής και συλλογικής, 
όπως αυτή διαμορφώνεται σε έναν πολλαπλά προσδιορισμένο 
χώρο. Εννοείται ότι το ίδιο βίωμα ως θεματική περιοχή και 
αξιακό σύστημα εμφανίζεται όχι μόνο στους ποιητές, αλλά και 
στους μεταπολεμικούς πεζογράφους, οπωσδήποτε σε εκείνους 
που κατάγονται από την επαρχία. Μάλιστα μέσα από το βίω-
μα της ιθαγένειας ή της εντοπιότητας συγκροτείται ένα αξιακό 
σύστημα που διαφοροποιείται από ένα άλλο αξιακό σύστημα. 
Αυτό το δεύτερο σύστημα είναι εκείνο ενός ξένου ή άξενου τό-
που που είναι ο τόπος άλλων ανθρώπων, ανθρώπων ανοίκειων 
και διαφορετικών. Και μια διευκρίνιση για την ορολογία που 
χρησιμοποιώ: γιατί της ιθαγένειας ή της εντοπιότητας; Γιατί, 
δηλαδή, κάνω διαζευκτική και παράλληλη χρήση των λέξεων 
ιθαγένεια και εντοπιότητα; Επειδή η δεύτερη λέξη, εντοπιότη-
τα, παραπέμπει κυρίως στον τόπο, σύμφωνα με τη σημασία της 
λέξης (το να ανήκει κανείς στον τόπο του, να είναι ντόπιος, 
αυτόχθων ή γηγενής), ενώ η πρώτη λέξη, ιθαγένεια, πάλι σύμ-
φωνα με τη σημασία της (ο δεσμός ενός ατόμου με την ανθρώ-
πινη κοινότητα στην οποία νιώθει ότι ανήκει), ορίζει το πλαίσιο 
μιας ανθρωπογεωγραφικής ταυτότητας.

Ειδικότερα υπάρχουν, κατά τη γνώμη μου, τέσσερις ενδια-
φέρουσες σκοπιές εξέτασης του βιώματος της ιθαγένειας ή της 
εντοπιότητας τις οποίες θα συνοψίσω παρακάτω: α) Η πρώτη 
σκοπιά είναι ο ποικίλος (κοινωνικός, ταξικός, οικονομικός, μορ-
φωτικός, ιδεολογικός) ετεροπροσδιορισμός των μεταπολεμικών 
ποιητών από εκείνους της γενιάς του 1930. Μιλώντας σχη-
ματικά μπορούμε να αντιδιαστείλουμε τους μεταπολεμικούς 
ποιητές από εκείνους της γενιάς του 1930 μέσα από πολω-
τικά σχήματα ως εξής: μικροαστοί ή και λαϊκής προέλευσης 
άνθρωποι οι μεταπολεμικοί ποιητές έναντι μεσοαστών ή και 
μεγαλοαστών των ποιητών της γενιάς του 1930· φτωχότεροι, 
εργαζόμενοι ή και αντιμέτωποι με δυσχερείς βιοτικές συνθή-
κες έναντι πλουσιότερων· αποκλειστικά ελληνόγλωσσοι έναντι 
πολύγλωσσων· εντόπιοι-ιθαγενείς ή προσκολλημένοι στον τόπο 
τους έναντι κοσμοπολιτών· λογοτεχνικά εσωστρεφείς έναντι 

Nesides 16 - final.indd   41Nesides 16 - final.indd   41 17/5/2017   6:29:34 μμ17/5/2017   6:29:34 μμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



42

εξωστρεφών, συνδεδεμένων με τις ποικίλες εκδοχές του δυτικού 
μοντερνισμού· επαρχιώτες έναντι πρωτευουσιάνων, έτσι όπως 
η διάκριση αυτή καθορίστηκε από τη μεταπολεμική ανάπτυξη 
της Αθήνας σε υδροκέφαλο κέντρο ως προς την υπόλοιπη ελ-
ληνική επικράτεια. Θυμίζω μια φράση του Τάκη Σινόπουλου 
από το βιβλίο του Νυχτολόγιο: «Είμαι ένας άνθρωπος που έρ-
χεται συνεχώς από τον Πύργο».7 β) Η δεύτερη σκοπιά εξέτασης 
είναι ότι το βίωμα της ιθαγένειας ή της εντοπιότητας συνδέεται 
αφενός με τον κοινωνικό ρεαλισμό που χαρακτηρίζει την ελ-
ληνική μεταπολεμική ποίηση και αφετέρου με το γεγονός ότι 
αυτή, τουλάχιστον στο μέρος της που ονομάστηκε κοινωνική ή 
πολιτική ποίηση, αποτυπώνει την ιστορική μνήμη της ελληνι-
κής μεταπολεμικής εποχής και της συλλογικής κοινωνικής ζωής 
της. Με άλλα λόγια, μέσα και από το βίωμα της ιθαγένειας ή 
της εντοπιότητας οι μεταπολεμικοί ποιητές αποτυπώνουν βασι-
κά γνωρίσματα της εποχής τους μετά τον εμφύλιο: τη διάκριση 
του πληθυσμού σε εθνικόφρονες και σε εθνικά μιάσματα· τη 
μετανάστευση (προς το εξωτερικό και το εσωτερικό της χώρας, 
τα μεγάλα αστικά κέντρα)· την ανοικοδόμηση-εκσυγχρονισμό· 
την αστυφιλία· την αντιπαροχή των παλιών, συνήθως ιδιόκτη-
των-οικογενειακών, μονοκατοικιών και την ανέγερση στη θέση 
τους πολυκατοικιών. γ) Η τρίτη σκοπιά εξέτασης είναι ότι το 
βίωμα της ιθαγένειας ή της εντοπιότητας συνδέεται στενά με 
ό,τι μπορούμε να ονομάσουμε βίωμα της μετεμφυλιακής Ελλά-
δας ή βίωμα της «μητριάς πατρίδας» (φράση από ποίημα του 
Μάρκου Μέσκου). Με τον όρο «βίωμα της μητριάς πατρίδας» 
ονομάζω έναν αρκετά διευρυμένο κύκλο μεταπολεμικών και 
μεταπολιτευτικών λογοτεχνημάτων, όχι μόνο ποιημάτων αλλά 
και πεζογραφημάτων, στα οποία ο ψυχοσυναισθηματικός δε-
σμός με την πατρίδα, έτσι όπως τον γνωρίσαμε από πλήθος 
παλαιότερα ποιήματα και πεζογραφήματα, ανατράπηκε ή και 
αντιστράφηκε. Η πατρίδα, δηλαδή, από «μητέρα μεγαλόψυχη» 
(έτσι όπως την ονόμασε πρώτος ο Σολωμός στο τρίτο σχεδίασμα 
των «Ελεύθερων πολιορκημένων»)8 έγινε με το πέρασμα του 

7. Τάκης Σινόπουλος, Συλλογή ΙΙ. 1965-1980, Αθήνα, Ερμής 1980, 
σ. 254. Η πρώτη έκδοση του Νυχτολογίου έγινε το 1978.

8. Βλ. Διονυσίου Σολωμού, «Οι ελεύθεροι πολιορκημένοι. Σχεδίασμα 
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χρόνου, εξαιτίας των ιστορικών περιπετειών και τραυμάτων, 
μητριά. Συνάμα το εύρος αυτής της πατρίδας περιορίστηκε δρα-
στικά στους μεταπολεμικούς ποιητές. Εννοώ ότι η πλατιά και 
κατά κανόνα φωτεινή ελληνικότητα της γενιάς του 1930, θε-
ωρημένη μέσα από τον μεγεθυντικό φακό του μοντερνιστικού 
κοσμοπολιτισμού, σμικρύνθηκε στον περίκλειστο μικροαστικό 
ή αγροτικό χώρο της ταπεινής ιθαγένειας. Από την άλλη μεριά, 
ανάμεσα στην πατρίδα του Σολωμού και εκείνη των μεταπολε-
μικών ποιητών ένας κρίσιμος ενδιάμεσος κρίκος αυτής της μα-
κριάς εξελικτικής αλυσίδας είναι ο περίφημος σεφερικός στίχος 
«Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει» και γενικότερα 
το ποίημα «Με τον τρόπο του Γ.Σ.».9 Και προφανώς η βασική 
ιστορική και συνάμα ιδεολογική αιτία για την οποία η «μητέρα 
μεγαλόψυχη» έγινε η «μητριά πατρίδα» είναι το βαθιά τραυ-
ματικό γεγονός του εμφυλίου πολέμου. Καθώς οι μεταπολεμι-
κοί ποιητές αισθάνονται ότι ζουν σε μια, γενικώς νοούμενη, 
πατρίδα που ως κρατική οντότητα και ως εθνικό σύνολο τους 
περιθωριοποιεί, εύλογο είναι να στρέφονται προς τον τόπο της 
γενέτειρας, έναν τόπο όπου νιώθουν ασφάλεια και ανθρώπινη 
οικειότητα. δ) Η τέταρτη σκοπιά εξέτασης είναι ότι το βίωμα 
της ιθαγένειας ή της εντοπιότητας συνδέεται με το αίτημα της 
ηθικής ευθύνης να διασωθεί, μέσω της ποιητικής μνήμης, ό,τι 
καταστρέφεται στην υλική πραγματικότητα του περιβάλλοντος 
φυσικού και οικιστικού χώρου. Η απώλεια του τόπου, με άλλα 
λόγια, δεν είναι μόνο ψυχοσυναισθηματική αλλά και υλική. 
Έτσι λοιπόν μέσω του βιώματος της εντοπιότητας ή της ιθα-
γένειας, όπως αυτό οργανώνεται σε θεματική περιοχή, εκτο-
νώνεται το ψυχοσυναισθηματικό φορτίο της οδύνης και της 
απώλειας και, συνάμα, απαλύνεται η υλική απώλεια μέσω της 
ποιητικής μνημείωσης του τόπου.

Ύστερα από την παραπάνω εισαγωγή, περνώ στην ανάγνωση 
και τον σχολιασμό των ποιητικών παραδειγμάτων. Τα ποιήμα-
τα έχουν καταταχθεί κατά τη χρονολογική σειρά τους. Το πρώ-

Γ΄, [απόσπασμα] 1», Άπαντα. Τόμος πρώτος. Ποιήματα, Επιμέλεια – 
σημειώσεις Λίνου Πολίτη, Αθήνα, Ίκαρος 19865, σ. 238.

9. Βλ. Γιώργος Σεφέρης, Ποιήματα. Νέα έκδοση, Αθήνα, Ίκαρος 
2014, σ. 99-101.
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το ποίημα είναι του Ντίνου Χριστιανόπουλου, έχει τον τίτλο 
«Καταστρέφουν την γραφικότητα» και χρονολογείται το 1958: 

Κατατρέχουν τη γραφικότητα.

Ήρθαν κύριοι με τσάντες και μεζούρες,
μέτρησαν το οικόπεδο, άνοιξαν χαρτιά,
οι εργάτες έδιωξαν τα περιστέρια,
ξήλωσαν το χαγιάτι, έριξαν το σπίτι,
σβήσαν ασβέστη μες στον κήπο,
φέραν τσιμέντο, στήσαν σκαλωσιές ― 
θα χτίσουν κι άλλη πολυκατοικία.

Ρίχνουν τα ωραία σπίτια ένα ένα,
τα σπίτια που μας ανάστησαν από μικρά,
με τα φαρδιά παράθυρα, τις ξύλινες σκάλες,
με τα ψηλά νταβάνια, τις λάμπες στους τοίχους,
τρόπαια λαϊκής αρχιτεκτονικής.

Κατατρέχουν τη γραφικότητα,
τη διώχνουν διαρκώς στην πάνω πόλη,
εκπνέει σαν προδομένη επανάσταση,
σε λίγο δε θα υπάρχει ούτε στις καρτ-ποστάλ,
ούτε στη μνήμη και την ψυχή των παιδιών μας.10

Γραμμένο το 1958, το ποίημα του Χριστιανόπουλου είναι 
αρκετά απλό, χωρίς στοιχεία κρυπτικού νοήματος. Αναφέρε-
ται στο φαινόμενο της ανοικοδόμησης μέσω της αντιπαροχής, 
στο γκρέμισμα των μονοκατοικιών και στην ανέγερση στη θέση 
τους πολυκατοικιών. Ένα σημείο του ποιήματος, η αναφορά 
στην «πάνω πόλη» στον στ. 15, μας επιτρέπει να προσδιορί-
σουμε το χωροχρονικό πλαίσιο του ποιήματος, τη μεταπολεμι-
κή Θεσσαλονίκη. Όποιος γνωρίζει την ποίηση του Χριστιανό-

10. Ντίνος Χριστιανόπουλος, Ποιήματα, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Δι-
αγωνίου 1985, σ. 100. Από την ενότητα «Ο αλλήθωρος» στα Ποιήματα 
1949-1970 (1974). Στα περιεχόμενα των Ποιημάτων (1985) το ποίημα 
«Κατατρέχουν τη γραφικότητα» φέρει τη χρονική ένδειξη: 1958.
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πουλου, γνωρίζει ότι είναι ένας ποιητής της Θεσσαλονίκης, με 
σχεδόν εμμονικό τρόπο. Επομένως υπάρχει στην ποίησή του 
έντονα το βίωμα της ιθαγένειας ή της εντοπιότητας, όχι μόνο 
ως θεματική περιοχή αλλά και ως αξιακό σύστημα, καθώς η 
Θεσσαλονίκη συχνά ετεροπροσδιορίζεται από την Αθήνα, την 
πρωτεύουσα μιας ξένης, για τον Χριστιανόπουλο, Ελλάδας. Το 
ποίημα κατά την γνώμη μου είναι μια ελεγεία με θέμα και αι-
τία της την απώλεια του οικιστικού παρόντος, επειδή μαζί με 
το οικιστικό παρόν χάνεται και η μνήμη. Ποια μνήμη; Αυτού 
που στο ποίημα ονομάζεται «γραφικότητα» και αναγνωρίζεται 
ως λαϊκότητα («τρόπαια λαϊκής αρχιτεκτονικής»). Οι υπαίτιοι 
της απώλειας ονομάζονται «κύριοι με τσάντες και μεζούρες». 
Έτσι προσδιορίζονται ως οι άγνωστοι ξένοι, άνθρωποι που δεν 
ανήκουν στην ίδια κοινότητα με τους λαϊκούς ανθρώπους, τους 
ανθρώπους που έζησαν στα παλιά σπίτια. Η απώλεια λοιπόν 
της γραφικότητας και της λαϊκότητας επιφέρει την αίσθηση της 
αποξένωσης από τον τόπο. Ειδικά στο τέλος του ποιήματος, με 
τους δύο τελευταίους στίχους, γίνεται προφανές ότι η στόχευσή 
του είναι να λειτουργήσει ως μαρτυρία εποχής και να διασώσει 
τη μνήμη για τους μελλοντικούς ανθρώπους (τα «παιδιά μας»). 
Η οικιστική εικόνα της πόλης θα χαθεί· έστω, όμως, θα σωθεί η 
μνήμη της, μέσω του ελεγειακού ποιήματος. 

Το δεύτερο ποίημα είναι του Μανόλη Αναγνωστάκη, το 
«Θεσσαλονίκη, Μέρες του 1969 μ.Χ.» (1970):

Στην οδό Αιγύπτου ―πρώτη πάροδος δεξιά― 
Τώρα υψώνεται το μέγαρο της Τράπεζας Συναλλαγών
Τουριστικά γραφεία και πρακτορεία μεταναστεύσεως
Και τα παιδάκια δε μπορούνε πια να παίζουνε από τα τόσα 

τροχοφόρα που περνούνε.
Άλλωστε τα παιδιά μεγάλωσαν, ο καιρός εκείνος πέρασε που 

ξέρατε
Τώρα πια δε γελούν, δεν ψιθυρίζουν μυστικά, δεν εμπιστεύ-

ονται,
Όσα επιζήσαν, εννοείται, γιατί ήρθανε βαριές αρρώστιες από 

τότε
Πλημμύρες, καταποντισμοί, σεισμοί, θωρακισμένοι στρατιώ-

τες
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Θυμούνται τα λόγια του πατέρα: εσύ θα γνωρίσεις καλύτερες 
μέρες

Δεν έχει σημασία τελικά αν δεν τις γνώρισαν, λένε το μάθημα 
οι ίδιοι στα παιδιά τους

Ελπίζοντας πάντοτε πως κάποτε θα σταματήσει η αλυσίδα
Ίσως στα παιδιά των παιδιών τους ή στα παιδιά των παιδιών 

των παιδιών τους.
Προς το παρόν, στον παλιό δρόμο που λέγαμε, υψώνεται η 

Τράπεζα Συναλλαγών
―εγώ συναλλάσσομαι, εσύ συναλλάσσεσαι αυτός συναλλάσ-

σεται―
Τουριστικά γραφεία και πρακτορεία μεταναστεύσεως
―εμείς μεταναστεύουμε, εσείς μεταναστεύετε, αυτοί μετα-

ναστεύουν―
Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει, έλεγε κι ο 

Ποιητής
Η Ελλάδα με τα ωραία νησιά, τα ωραία γραφεία, τις ωραίες 

εκκλησιές

Η Ελλάς των Ελλήνων.11 

Το ποίημα περιλαμβάνεται στη συλλογή Ο στόχος που εκδό-
θηκε το 1970, στη διάρκεια της δικτατορίας. Ο στόχος είναι το 
εμφανέστερα πολιτικό ποιητικό βιβλίο του Αναγνωστάκη, επειδή 
τα ποιήματα απηχούν φανερά τις συνθήκες περιορισμού των 
δημοκρατικών ελευθεριών και την ηθική παρακμή που επέφερε 
η δικτατορία. Για εμένα περισσότερο ενδιαφέρον είναι ότι αυτό 
το ποίημα του Αναγνωστάκη, που γενικά θεωρείται πολιτικός 
ποιητής, συνδεδεμένος με την Αριστερά, είναι συγγενικό με το 
ποίημα του Χριστιανόπουλου, ποιητή που δεν συνδέεται από 
την κριτική με την πολιτική ποίηση. Κι είναι συγγενικό επειδή 
μπορεί να θεωρηθεί ως συνέχεια του ποιήματος του Χριστιανό-
πουλου μέσα στον ιστορικό χρόνο. Δηλαδή το βίωμα που αποτυ-
πώνεται σε σχέση με τον τόπο είναι σε μεγάλο βαθμό συγγενικό 
στα δύο ποιήματα. Ο τόπος είναι βέβαια η ίδια πόλη, η Θεσσαλο-

11. Μανόλης Αναγνωστάκης, Τα ποιήματα 1941-1971, Αθήνα, 
Πλειάς 1976, 198010, σ. 154-155. Από τη συλλογή Ο στόχος (1970).
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νίκη, δώδεκα χρόνια αργότερα. Το δεύτερο μέρος του τίτλου του 
ποιήματος του Αναγνωστάκη, «Μέρες του 1969 μ.Χ.», εμφανώς 
καβαφικό, προσδιορίζει τον χρόνο στον οποίο εξελίσσεται η κα-
τάσταση του ποιήματος. Η «οδός Αιγύπτου» στον πρώτο στίχο 
ανακαλεί την αναφορά στην ίδια οδό της Θεσσαλονίκης σε ένα 
από τα πρώτα ποιήματα του Αναγνωστάκη, το ποίημα «Ο πό-
λεμος» της πρώτης συλλογής του, Εποχές (1945).12 Η ανάκληση 
αυτή γίνεται από απόσταση 25 περίπου χρόνων. Τι έχει μεσολα-
βήσει σ’ αυτό το χρονικό διάστημα; «Τώρα υψώνεται το μέγαρο 
της Τράπεζας Συναλλαγών / Τουριστικά γραφεία και πρακτορεία 
μεταναστεύσεως». Με άλλα λόγια, έχει πια συμβεί ό,τι αποτυ-
πώνει ως αρχόμενη οδυνηρή εμπειρία το ποίημα του Χριστιανό-
πουλου: η αντιπαροχή και ο αστικός εκσυγχρονισμός. Τράπεζες, 
τουρισμός, μετανάστευση, οικονομική πρόοδος, με άλλα λόγια η 
εποχή της δικτατορίας όπου οι αριθμοί ευημερούν, αλλά οι άν-
θρωποι, τουλάχιστον οι ενάντιοι στο καθεστώς, υποφέρουν, αυτή 
είναι η πραγματικότητα που ειρωνικά αποτυπώνει στο ποίημά 
του ο Αναγνωστάκης. Κι επίσης «τα παιδάκια δε μπορούνε πια 
να παίζουνε από τα τόσα τροχοφόρα που περνούνε», «δε γελούν, 
δεν ψιθυρίζουν μυστικά, δεν εμπιστεύονται». Αυτό συμβαίνει 
επειδή μαζί με το οικιστικό περιβάλλον χάθηκαν και τα συνδε-
δεμένα μαζί του ανθρώπινα ήθη, χάθηκαν η γραφικότητα και η 
λαϊκότητα, με τους όρους του ποιήματος του Χριστιανόπουλου. 
Οι «κύριοι» του ποιήματος του Χριστιανόπουλου στο ποίημα 
του Αναγνωστάκη έγιναν οι κυρίαρχοι της εξουσίας και οι κατα-
πιεστές των δημοκρατικών πολιτών. Στους στίχους πάλι «Όσα 
επιζήσαν, εννοείται» κλπ. ο Αναγνωστάκης σατιρίζει πικρόχολα 
την τότε πολιτικοκοινωνική συγκυρία της δικτατορίας ως απόρ-
ροια της αρνητικής μεταπολεμικής πορείας της Ελλάδας. Έτσι 
στο ποίημά του το βίωμα της ιθαγένειας ή της εντοπιότητας 
και το βίωμα της «μητριάς πατρίδας» μπλέκονται αξεδιάλυτα. 
Μάλιστα προς το τέλος του ποιήματος με τον στίχο «Όπου και 
να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει, έλεγε κι ο Ποιητής» ανα-
καλούνται ο πασίγνωστος σεφερικός στίχος από το ποίημα «Με 
τον τρόπο του Γ.Σ.» και, μέσω αυτής της ανάκλησης, τιμάται ο 
Γιώργος Σεφέρης που η ιδιότητά του του Ποιητή γράφεται με το 

12. Βλ. Μανόλη Αναγνωστάκη, Τα ποιήματα1941-1971, ό.π, σ. 34-35.

Nesides 16 - final.indd   47Nesides 16 - final.indd   47 17/5/2017   6:29:34 μμ17/5/2017   6:29:34 μμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



48

Π κεφαλαίο. Θεωρώ ότι μέσω αυτού του στίχου ο Αναγνωστάκης 
συνδέεται με τη μνήμη της πατρίδας ως πληγής, μνήμη που 
ξεκινάει από τον Σεφέρη και δυστυχώς συνεχίζεται μέχρι την 
εποχή του νεότερου και επίγονου ποιητή. Η πατρίδα την εποχή 
της δικτατορίας παραμένει πληγή επειδή είναι «η Ελλάς των Ελ-
λήνων», όπως δηλώνει εμφατικά ο τελευταίος στίχος, παραλλάσ-
σοντας το περιβόητο σύνθημα των δικτατόρων, το «Ελλάς Ελ-
λήνων Χριστιανών». Στην Ελλάδα των Ελλήνων άνθρωποι σαν 
τον Αναγνωστάκη ένιωθαν ιδεολογικοκοινωνικά ξένοι, λόγω της 
αρνητικής πολιτικοκοινωνικής συγκυρίας, αλλά και γιατί είχαν 
βιώσει είτε την αποκοπή είτε την αποξένωση από τον τόπο τους. 

Το τρίτο ποίημα είναι του Μάρκου Μέσκου, «Το σπίτι» 
(1973):

Είχεν ορόφους πέντε το σπίτι
βρήκα την εξώπορτα ανοιχτή και ψηλαφούσα
στα σκοτεινά. Δύσκολα ανέβαινα
τα σκαλιά λοξά γλιστρούσαν κι όλο έλεγα να δω
το σημάδι-φυτό που φωσφορίζει τη νύχτα
στη θύρα του γείτονα. Τίποτα. Λίγο ακόμη να πιστέψω
πως σακάτεψα τη μνήμη και η γέφυρα που ενώνει
το παρελθόν γκρεμίστηκε. Τότε πέτυχα τις γυναίκες
που φρόντιζαν τη μετακόμιση σιωπηλά: Εδώ το χαλί
εκεί το βάζο εκεί το πιάνο τον καλόγερο στη γωνιά.
Και καθώς ευγενικές η μια με τα βαμμένα κόκκινα χείλη
μου χαμογελούσε εξηγώντας την πλάνη μου
γκαστρωμένη η άλλη μου ’λεγε να θαυμάσω τη μεγάλη σάλα
για τα μελλοντικά πάρτι με τη μουσική στα πολύφωτα

―πάλι λάθος είπα μέσα μου, πάλι λάθος, ευχαρίστησα τις κυρίες
και καθώς το ρολόι χτυπούσε κάποιαν ώρα της νυχτός και
η δούλα ανέβαζε πάνω τον σκύλο από τον βραδινό του
περίπατο, σκαλί το σκαλί βγήκα από το χτίριο.

Πιο πέρα δυο τρεις ψιθύριζαν ο ένας στο αυτί του άλλου
κάτω από ’να μικρό μα όχι τυχαίο δεντράκι.13

13. Μάρκος Μέσκος, Μαύρο δάσος (Ποιήματα 1958-1986), Αθήνα, 
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Το ποίημα αυτό περιλαμβάνεται στη συλλογή του Μέσκου, 
Άλογα στον Ιππόδρομο (1973). Τα ποιήματα της συλλογής 
γραμμένα την εποχή της δικτατορίας, όπως και εκείνα στον 
Στόχο του Αναγνωστάκη, τιτλοφορούνται με έναν πρόδηλα 
συμβολικό τίτλο: τα άλογα στον Ιππόδρομο είναι αιχμάλωτα, 
σε αντίθεση με τα ελεύθερα άλογα στη φύση της πατρίδας-γε-
νέτειρας του Μέσκου, της Έδεσσας. Στην ποίηση του Μέσκου 
το βίωμα της ιθαγένειας ή της εντοπιότητας είναι κεντρικό για 
τη συγκρότηση της ποιητικής ταυτότητάς του.14 Στο ποίημα 
«Το σπίτι» γίνεται ένα ονειρικό ταξίδι επιστροφής του ποιητι-
κού υποκειμένου στο παλιό σπίτι, ίσως το πατρογονικό σπίτι 
της γενέτειρας πόλης, αλλά αυτό το ονειρικό ταξίδι εξελίσσεται 
σε εφιάλτη, καθώς η επιστροφή αποτυγχάνει και αποτυγχάνει 
επειδή το σπίτι πλέον δεν υπάρχει. Αρχικά, μέσα σε μια ονει-
ρική ατμόσφαιρα, η εξώπορτα είναι ανοιχτή και το φυτό που 
φωσφορίζει τη νύχτα στη θύρα του γείτονα λειτουργεί ως ένα 
οικείο σημάδι. Αλλά στη συνέχεια, το ποιητικό υποκείμενο δι-
απιστώνει απογοητευμένο ή και έντρομο ότι μπήκε σε μια πε-
νταώροφη πολυκατοικία με ανθρώπους που μετακομίζουν και 
μάλιστα ανθρώπους που έχουν αστικά χαρακτηριστικά και συ-
νήθειες, όπως οι άνθρωποι των μεγάλων πόλεων. Έτσι λοιπόν, 
όπως και στα ποιήματα του Χριστιανόπουλου και του Αναγνω-
στάκη, όχι μόνο στη θέση του παλιού σπιτιού έχει ανεγερθεί μια 
πολυκατοικία αλλά, μαζί με την απώλεια του χώρου, έχουν χα-
θεί και τα οικεία ήθη των ανθρώπων. Στους στ. 6-8 το ποιητικό 
υποκείμενο αναρωτιέται, προφανώς με αγωνία, αν σακάτεψε 
τη μνήμη του και αν η γέφυρα που το ενώνει με το παρελθόν 
γκρεμίστηκε, όπως το σπίτι και μαζί με το σπίτι. Το μεταφορικό 
γκρέμισμα της μνήμης ως συνέπεια του κυριολεκτικού γκρεμί-
σματος του σπιτιού θεματοποιείται, όπως θα δούμε, και στο 
ποίημα «Το σπίτι» του Πρόδρομου Χ. Μάρκογλου. Σχολιάζω 
τέλος συνοπτικά τους δύο τελευταίους στίχους: είναι προφανές 
ότι αναφέρονται υπαινικτικά στις συνθήκες της δικτατορίας, 

Nεφέλη 1999, σ. 127. Από τη συλλογή Άλογα στον ιππόδρομο (1973).
14. Βλ. σχετικά τη μελέτη «Η ποιητική ιθαγένεια του Μάρκου Μέ-

σκου», στο βιβλίο μου Από τον μοντερνισμό στη σύγχρονη ποίηση 
(1930-2006), Αθήνα, Εκδόσεις Καστανιώτη 2007, 2009, σ. 247-281.
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δηλαδή στο γεγονός ότι τότε υπήρχαν μυστικοί συνεργάτες της 
ασφάλειας και καταδότες των δημοκρατικών πολιτών σε κάθε 
γωνιά. Έτσι και σ’ αυτό το ποίημα το βίωμα της ιθαγένειας ή 
της εντοπιότητας και το βίωμα της «μητριάς πατρίδας» συν-
δυάζονται, καθώς συλλειτουργούν στο ασφυκτικό κοινωνικό 
πλαίσιο και στη ζωή των ανθρώπων της μεταπολεμικής εποχής.

Το τέταρτο ποίημα είναι πάλι του Μέσκου, «Το άλογο» 
(1973), από την ίδια συλλογή:

Στην Αθήνα Μάη μήνα τα κεράσια είκοσι δραχμές.

Κυριακή πρωί περιστέρια ανάμεσα στις γκρίζες πολυκατοικίες
και στον μαύρο αχό από την αρωματισμένη φωνή του ανθοπώ-

λη.
Θλιβερά βοσκοτόπια τεχνητών γονιμοποιήσεων, ζώα πίσω από
το μαστίγιο στα δυο σούζα και η ματιά τρία μέτρα όσο το
κόκκινο κύμα στο απέναντι ερείπιο. Εσύ πού πας;
Tα παιδιά βγαίνουν περίπατο στο πάρκο φτερά δεν πουλάνε
στεφάνια πλαστικά της Πρωτομαγιάς και των μνημάτων ναι.

(Μητριά πατρίδα πατρίδα μητριά σάπια τα χρήματα στα χέρια 
μου

τα γρόσια σου δεν λάμπουν). Θα περάσουμε κι εμείς τη νιότη ― 
βαθιά στο τέλος του καλοκαιριού θα χαθούμε... Αχ! πόλη
που με γέννησες δεν μ’ ακούς, κάθε νύχτα χτυπώ τα τείχη σου
μα οι φύλακες δεν μου ανοίγουν. Γυρίζω πίσω κόβω κλαρί
πιάνω τραγούδι να σκεπαστούν τα δάκρυα ― τυφλό άλογο
 περπατώ
και κλαίω μέτωπο στο μέτωπό του.15 

Το ποίημα αυτό, που το θεωρώ ένα από τα καλύτερα του 
Μέσκου, είναι εμβληματικό για τον τρόπο με τον οποίο συνδυ-
άζει το βίωμα της ιθαγένειας ή της εντοπιότητας με το βίωμα 
της «μητριάς πατρίδας», την οποία εξάλλου και πρώτη φορά 
ονομάζει. Πρόκειται κατά τη γνώμη μου για ένα ποίημα που 

15. Μάρκος Μέσκος, Μαύρο δάσος (Ποιήματα 1958-1986), Αθήνα, 
Nεφέλη 1999, σ. 132. Από τη συλλογή Άλογα στον ιππόδρομο (1973).
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αποτυπώνει με αισθητικά δραστικό τρόπο το βίωμα του εσωτε-
ρικού μετανάστη και φωτίζεται ιδίως αν συναναγνωστεί με το 
σύνολο του ποιητικού έργου του Μέσκου. Η μετάβαση από το 
εξοχικό τοπίο της μακεδονικής επαρχίας και τον χωροχρόνο της 
νεότητας (την Έδεσσα) στην πόλη και τη ζωή του εγκλωβισμέ-
νου ενήλικα (την Αθήνα) πληρώνεται με ακριβό τίμημα: την 
επιβολή ενός βιομηχανοποιημένου πολιτισμού και ενός τρόπου 
ζωής που καταστρέφουν τη φύση, την απώλεια ταυτότητας, 
το βάπτισμα στην ανωνυμία της μεγαλούπολης, την ψυχική 
τελμάτωση σε μια εποχή ψεύδους και καταπίεσης, την αισθητι-
κή ισοπέδωση. Στο ποίημα η Αθήνα, η ελληνική μεταπολεμική 
μεγαλούπολη, είναι ένα τοπίο οικιστικής και ανθρώπινης κατα-
στροφής. Επιχωμάτωσε το παρελθόν της, από τις πολυκατοικίες 
εξόρισε κάθε εικόνα της διάρκειας, δίνει στους ανθρώπους το 
μέτρο της ασκήμιας, στα νέα πειθήνια παιδιά της διδάσκει τη 
χαυνωτική ανωνυμία. Αυτήν ακριβώς την αίσθηση της Αθή-
νας της δεκαετίας του 1970 μεταδίδει και καταγγέλλει ο Μέ-
σκος στο «Άλογο». Συνάμα το ποίημα, όπως και τα υπόλοιπα 
της συλλογής Άλογα στον ιππόδρομο, φανερώνουν το σκοτεινό 
κλίμα των χρόνων της δικτατορίας. Tη στενότητα του χώρου 
της Αθήνας και τη στενότητα της ψυχής των κατοίκων της 
δεν μπορούν να απαλύνουν ούτε το κάλεσμα της γενέτειρας 
πόλης ούτε ο βουβός θρήνος για την απώλειά της. Η «μητριά-
πατρίδα», η μεταπολεμική Ελλάδα, με τα φτηνά υλικά και 
τις σάπιες προθέσεις της αποκαλύφθηκε πλήρως. Η ευγενική, 
αγαπημένη μητέρα των πρώτων βιβλίων του Μέσκου, το σημείο 
της καταγωγικής αναφοράς του, μετατράπηκε στη συλλογική 
πατρίδα-μητριά που εγκαταλείπει το τέκνο της στην ανωνυμία 
της μεγαλούπολης. Όπως και στο ποίημα «Το σπίτι», αλλά εκεί 
με πιο κρυπτικό και ειρωνικό τρόπο, έτσι και στο «Άλογο» το 
ποιητικό υποκείμενο βιώνει στην Αθήνα και εκφράζει άμεσα 
την οδύνη της αποκοπής από τον γενέθλιο τόπο, λόγω της ορι-
στικής αδυναμίας για επιστροφή. Εντέλει το ποίημα καταλήγει 
να είναι μια ελεγεία για τη χαμένη πατρίδα και μια καταγγελία 
για την πατρίδα των άλλων, των ξένων συμπολιτών.

Ακολουθεί το ποίημα του Πρόδρομου Χ. Μάρκογλου, «Το 
σπίτι» (1970-1978), ποιητή συνομήλικου του Μέσκου:

Nesides 16 - final.indd   51Nesides 16 - final.indd   51 17/5/2017   6:29:35 μμ17/5/2017   6:29:35 μμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



52

Ανεβαίνω πέτρινα σκαλοπάτια. Βατόμουρα στραγγαλίζουν κρί-
να. Δεκαοχτούρες μετράνε την ανατολή κι ένας αγέρας έρχε-
ται απ’ τα πεύκα. Βαθυπράσινο μυστικό στόμα.

Δαγκώνει το κλειδί στην πόρτα. Επιθύριο χεράκι τρυφερής ηλικί-
ας ανοίγει βλέφαρα μιας άλλης εποχής. Είναι όλοι εκεί  
συγκεντρωμένοι. Ποντιακά, Τούρκικα, Ελληνικά, Αρμένικα σε 
στόματα ξεχασμένα. Πιο μέσα σηκώνεται ο πατέρας σκουπίζει 
τα μουστάκια με φιλάει κι η μάνα κλαίγοντας αγκαλιά με 
οδηγεί και στρώνει το τραπέζι. Κάθεται, μιλάει για το σπιτικό.

Χρόνια μέσα στα χρόνια όνειρα ξεφλουδίζονται σα φίδια.

Ανοίγει το κλειδωμένο σπίτι. Φευγάτη η σκεπή πεσμένοι οι τοί-
χοι χάσκουν. Χάσκουν και πάνω από τις πέτρες το λιμάνι η 
θάλασσα πέρα η Θάσος πιο μακριά το Όρος. Φεύγουν τα σύν-
νεφα σαν καπνός από χορτάρι κι η θάλασσα καλειδοσκόπιο 
καθώς ψαρόβαρκες γυρίζουν, λαχανιάζουν οι μηχανές σκού-
ζουν οι γλάροι. Νύχτες του έρωτα σύννεφα παρταλιασμένα.

Καταποντίζομαι στα χρόνια που ξεφλουδίζονται σα φίδια.

Ο εκσκαφέας ο φορτωτής γεμίζουν τα ανατρεπόμενα με πέτρες 
χώματα σανίδια φορέματα. Ξεριζώνουν τα δέντρα. Πεύκα 
συκιές ροδακινιές μηλιές κυδωνιές καρυδιά. Ο κήπος που 
χέρια στοργικά διαμόρφωσαν. Σιδερένια νύχια εξαφανίζουν 
τον ουρανό.

Τώρα οικόπεδο 250 τετραγωνικά. Άλλοι άνθρωποι θα χτίσουν 
τα σπίτια τους.

Κατεβαίνω για τη θάλασσα και περπατώ στα κύματα. 
Κρατώ επιθύριο χεράκι. Δεν έχει φωνή. 
Κανένα δεν μπορεί να ξυπνήσει.

Ελεύθερος φεύγω.     1970-197816

16. Πρόδρομος Μάρκογλου, Έσχατη υπόσχεση. Ποιήματα 1958-1992, 
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Το ποίημα του Μάρκογλου δημοσιεύτηκε στη συλλογή του 
Συνοπτική διαδικασία (1980) αλλά η χρονική ένδειξη μετά το 
τέλος του δεν δηλώνει μόνο τον χρόνο γραφής αλλά και την 
κοινωνική και βιωματική κατάσταση στην οποία βασίζεται 
το ποίημα, δηλαδή την κατάσταση της πρώτης δεκαετίας της 
μεταπολίτευσης. Και στην ποίηση του Μάρκογλου, όπως και 
στην ποίηση του Μέσκου, η σύνδεση με τη γενέτειρα πόλη, την 
Καβάλα, είναι στενή, γι’ αυτό και θεματοποιείται σε αρκετά 
ποιήματά του, ενώ γενικότερα το βίωμα της ιθαγένειας ή της 
εντοπιότητας είναι κεντρικό για τη συγκρότηση και της δικής 
του ποιητικής ταυτότητας.17 Ειδικά στο ποίημα «Tο σπίτι» το 
ποιητικό υποκείμενο, που σε μεγάλο βαθμό μπορεί να ταυτιστεί 
με τον Μάρκογλου, επιστρέφει γα τελευταία φορά στην ερειπω-
μένη γενέθλια κατοικία του. Η κατοικία αυτή, που σημεία του 
ποιήματος φανερώνουν ότι βρίσκεται στην Καβάλα, πρόκειται 
να κατεδαφιστεί για να οικοδομηθεί στη θέση της πολυκατοικία. 
O αφηγητής του Mάρκογλου εξακολουθεί να αναζητεί, μέσα 
στο σπίτι-θύλακα του προσωπικού και του συλλογικού παρελ-
θόντος, τις εικόνες, τις αφές και τους ήχους που θα μπορούσαν 
να απαλύνουν την αίσθηση του παρόντος και να ανακαλέσουν 
την πόλη ενός χαμένου παραδείσου. Aλλά το σπίτι περιβάλ-
λεται από το εκσυγχρονισμένο χάος της τσιμεντούπολης και 
θυσιάζεται στον βωμό της ανάπτυξης. Έτσι η μνημονική αυτή 
επιστροφή, μέσω του πατρικού σπιτιού, στην πολυπολιτισμική 
πόλη των παιδικών και νεανικών χρόνων γεννά αφενός τη νο-
σταλγία για όσα χάθηκαν και αφετέρου την πίκρα και την οργή 
για όσους τα κατέστρεψαν. Όπως και στα προηγούμενα ποιή-
ματα, το προσωπικό βίωμα συγκεράζεται με το συλλογικό: όχι 
μόνο στη μεταπολεμική Kαβάλα, αλλά σε ολόκληρη την ελλη-
νική επικράτεια το ζωντανό ιστορικό παρελθόν καταστράφηκε 
από την άκρατη αστυφιλία και την ανεξέλεγκτη ανοικοδόμηση. 
Στο τέλος του ποιήματος το ποιητικό υποκείμενο διαπιστώνει 

Aθήνα, Nεφέλη 1996, σ. 145-146. Από τη συλλογή Συνοπτική διαδικασία, 
1980.

17. Βλ. σχετικά τη μελέτη «Τα ποιήματα της πόλης και το βίωμα 
της ιθαγένειας στην ποίηση του Πρόδρομου Μάρκογλου», στο βιβλίο 
μου Από τον μοντερνισμό στη σύγχρονη ποίηση (1930-2006), ό.π., σ. 
282-295.
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ότι «άλλοι άνθρωποι θα χτίσουν τα σπίτια τους». Ο προσδιο-
ρισμός «άλλοι» επαναλαμβάνει το «κύριοι» του ποιήματος του 
Χριστιανόπουλου και προσδιορίζει επίσης την άξενη ανθρώπινη 
κοινότητα που συναντήσαμε στα υπόλοιπα ποιήματα. Στους 
τελευταίους στίχους το ποιητικό υποκείμενο αποκτά σχεδόν 
θαυματουργές ικανότητες, περπατά πάνω στα κύματα, όπως ο 
Ιησούς επί των υδάτων, και «ελεύθερος φεύγει». Τι σημαίνει το 
«ελεύθερος φεύγω»; Σημαίνει φεύγω οριστικά από τον τόπο της 
κατεστραμμένης παλιάς πόλης, καθώς δεν νιώθω καμιά οικειό-
τητα σε μια πόλη ξένη σε μένα. Αλλά συνάμα είμαι ελεύθερος 
να διατηρήσω μέσα στην μνήμη μου το δικό μου οικιστικό και 
ανθρώπινο παρελθόν, επειδή αυτό δεν κατεδαφίζεται. 

Το τελευταίο ποίημα είναι του Μιχάλη Γκανά, έχει τον τίτλο 
«Αφοπλισμός» και δημοσιεύτηκε στη συλλογή του Ακάθιστος 
δείπνος (1978): 

Παντοτινά πετούμενα
πάνω από λόφους και συκιές ξεραμένες.
Αυτά και τα νερά 
χάνουν τα λόγια τους στα χαλίκια.

Εδώ καμένος ασβεστόλιθος 
προφέροντας το άσπρο τραυλά 
μέσα στο κώμα του ασβέστη.

Από τον ύπνο στον ξύπνο 
ιαματικά πουλιά 
ξερό χορτάρι λούζοντας τις πλαγιές,
εκεί που λαβωμένο τρυγόνι 
η πατρίδα γίνεται ξενιτιά.

Αυτοί που έφυγαν 
σε δυο σε τρία καλοκαίρια 
θα γυρίσουν βαλίτσες, 
τρανζίστορ, μαγνητόφωνα, 
αφοπλισμένα κλαρίνα.18

18. Μιχάλης Γκανάς, Ποιήματα 1978-2012, Αθήνα, Εκδόσεις Με-
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Δημοσιευμένο το 1978 αυτό το ποίημα, αν και γραμμένο 
από έναν ποιητή της μεταπολίτευσης, ηλικιακά νεότερο σε σχέ-
ση με τον Μέσκο και τον Μάρκογλου κατά μια δεκαετία σχεδόν, 
βασίζεται στο κοινό ή συγγενικό βίωμα της ιθαγένειας ή της 
εντοπιότητας. Είναι γνωστό ότι το έργο του Γκανά φέρει πολύ 
έντονα τα ίχνη της καταγωγής του από την Ήπειρο. Πρόκειται 
για έναν ποιητή που ανακαλεί πολύ τον τόπο του, τη φύση  του 
τόπου του, όπως επίσης την ιστορική και πολιτισμική μνήμη 
του. Κι επίσης ανακαλεί το δημοτικό τραγούδι ως παρακατα-
θήκη του ήθους των ανθρώπων της ελληνικής υπαίθρου. Το 
ποίημα «Αφοπλισμός» χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος 
αναφέρεται στη φύση και το δεύτερο μέρος στους ανθρώπους, 
που η ζωή τους σημαδεύεται από την εμπειρία της μετανάστευ-
σης, που ο Γκανάς την ονομάζει, όπως στο δημοτικό τραγούδι, 
«ξενιτιά». Στο πρώτο μέρος του ποιήματος η έντονη σχέση του 
Γκανά με τη φύση κάθε άλλο παρά θα μπορούσε να χαρακτη-
ριστεί φυσιολατρική, όπως είναι πιθανόν η επαφή με τη φύση 
των αστών που την επισκέπτονται περιστασιακά ως εκδρομείς. 
Η σχέση του Γκανά με τη φύση είναι μια σχέση βαθιάς αγάπης 
ή καλύτερα ταυτότητας με ό,τι περιβάλλει τον άνθρωπο και 
του μεταδίδει την αίσθηση της μακράς διάρκειας ως νομοτέ-
λειας της ζωής. Η φύση στο ποίημα του Γκανά βιώνεται ως 
μια οντότητα που, παρά τις περιοδικές αλλαγές της, παραμένει 
αναλλοίωτη μέσα στον χώρο και τον χρόνο και μόνο η βίαιη 
ανθρώπινη παρέμβαση μπορεί να την αλλοιώσει. Στο δεύτερο 
μέρος του ποιήματος, το βίωμα της «ξενιτιάς» περιγράφεται 
ως αλλοίωση των ηθών και ως ηθικός ξεπεσμός. Οι ξενιτεμένοι 
μετανάστες, που αναγκάστηκαν λόγω της οικονομικής δυσπρα-
γίας να φύγουν από τον γενέθλιο τόπο τους, θα επιστρέψουν 
σ’ αυτόν για τις καλοκαιρινές διακοπές τους με τα λάφυρα του 
σύγχρονου τεχνολογικού πολιτισμού ως άλλοθι της οικονομι-
κής προκοπής τους. Αλλά τα κλαρίνα, τα μουσικά όργανα που 
σηματοδοτούν τη σύνδεση με τη μουσική και ποιητική παράδο-
ση του τόπου, είναι πλέον αφοπλισμένα. Αφοπλίστηκαν επειδή 
έγιναν μέρος της γραφικότητας. Οι παλιοί κάτοικοι του τόπου 
επιστρέφουν πια στον τόπο τους ως ξένοι τουρίστες κι ακούν 

λάνι 2013, σ. 22. Από τη συλλογή Ακάθιστος δείπνος (1978).
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τα κλαρίνα στα λαϊκά πανηγύρια, πριν ξαναφύγουν, καθώς πια 
ανήκουν αλλού. 

Με τα ποιήματα που διαβάστηκαν και σχολιάστηκαν προ-
σπάθησα, όπως είπα στην εισαγωγή, να αναδείξω τη συνθετό-
τητα του βιώματος της ιθαγένειας ή της εντοπιότητας ως μιας 
βασικής θεματικής περιοχής της μεταπολεμικής και, λιγότερο, 
της μεταπολευτικής ποίησης. Το όλο ζήτημα επιδέχεται, πι-
στεύω, μία πολύ πιο συστηματική εξέταση και ως προς το εύρος 
και ως προς το βάθος του.
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Δυο ποιήματα μεταφρασμένα συλλογικά 
από τα ισπανικά:

Ένα ποίημα για την εποχή μας 
κι ένα ποίημα «εποχής»: 

ισπανικό το πρώτο και μεξικανικό το δεύτερο
του Νίκου Πρατσ ί νη

Λυπάμαι αν θα στενοχωρήσω κάποιους, αλλά προσωπικά 
αδυνατώ να βρω πολλά γοητευτικά στοιχεία στον μο-
ναχικό μεταφραστή λογοτεχνίας, σε αυτή τη ρομαντική 

και ηρωική φιγούρα ενός ―ελάσσονος― (ανα)δημιουργού, που 
κονταροχτυπιέται ολομόναχος με ένα πρωτότυπο, του οποίου 
ο ―μείζων― δημιουργός είναι κατά κανόνα απών. Η μοναχι-
κή αυτή φιγούρα δεν έχει και πολλά να της ζηλέψει κανείς: 
κυριαρχείται από το άγχος να μην «προδώσει» το πρωτότυπο, 
όντας παράλληλα επιρρεπής, δικαιολογημένα πολλές φορές, σε 
ανεπίγνωστες παρανοήσεις, σε μοιραία ξεστρατίσματα του νου 
στης μοναξιάς τις ώρες και, καμιά φορά, σε δειλές απόπειρες 
υποκατάστασης του συγγραφέα. Είμαι της άποψης πως ο με-
ταφραστής λογοτεχνίας θα πρέπει να είναι «άνετος», σαν την 
καλή νοικοκυρά που είναι δούλα και κυρά στο σπιτικό της: 
τυχαίο είναι που τα αραβικά έχουν την ίδια λέξη για το σπίτι 
και το στίχο; Ο μεταφραστής λογοτεχνίας θα πρέπει να είναι ―
δουλικά, ναι― ένας χαμάλης: να μεταφέρει προσεκτικά το πε-
ριεχόμενο και τη μορφή του πρωτοτύπου σε μια άλλη γλώσσα 
και κουλτούρα, της οποίας οφείλει να είναι απόλυτος κύριος, 
εκμεταλλευόμενος με άνεση όλες τις δυνατότητές της. Η ατομι-
κή δουλειά, με το άγχος μιας εσφαλμένης ερμηνείας που, ενδε-
χομένως, θα προδίδει το πρωτότυπο, μόνο μια αίσθηση άνεσης 
δεν προσφέρει στο μεταφραστή. Την άνεση μπορεί να την προ-
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σφέρει ένα δεύτερο ή τρίτο μάτι. Έτσι λοιπόν πιστεύω πως, σε 
ό,τι αφορά τη λογοτεχνία, σχεδόν πάντα, η συλλογική (ή ομαδι-
κή) μετάφραση δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Πολύ σωστά, 
έλα όμως που είναι αντιοικονομική και σχεδόν ανεφάρμοστη 
στη βιβλιοπαραγωγή! Γιατί η συλλογική εργασία επιτρέπει την 
χωρίς άγχος ―επειδή υπάρχει το προστατευτικό δίχτυ της ομά-
δας για τυχόν παράτολμα ατομικά ερμηνευτικά ξεστρατίσμα-
τα― κατάδειξη/ανάδειξη πολλών τρόπων πρόσληψης/ερμηνείας 
του κειμένου, οι οποίοι προκύπτουν από τις πολυσημίες που 
χαρακτηρίζουν πάντα την πραγματική λογοτεχνία και που κα-
θιστούν τον αναγνώστη συνδημιουργό1.

Η διδασκαλία της μετάφρασης μου έχει προσφέρει τη δυ-
νατότητα και την ευκαιρία της συλλογικής εργασίας με τους 
σπουδαστές. Η μέθοδος εργασίας/διδασκαλίας είναι απλή: ένας 
από τους σπουδαστές αναλαμβάνει το ρόλο του εισηγητή για 
κάθε κείμενο και παρουσιάζει μια πρώτη μεταφραστική εκδοχή 
του, μαζί με μια συνολική εικόνα για το έργο και τη ζωή του 
συγγραφέα. Την πρώτη αυτή εκδοχή, όλη η τάξη ―μαζί και ο 
διδάσκων― τη συζητάει και την ανα/διαπλάθει, γραμμή προς 
γραμμή, μέχρι μια τελική εκδοχή που θα αφήσει ικανοποιημέ-
νους όλους. Η διαδικασία συλλογικής δημιουργίας της μετά-
φρασης συνιστά, εκ παραλλήλου, και τη διδακτική διαδικασία. 
Σε τμήματα προχωρημένων η μετάφραση της ποίησης είναι η 
καλύτερη άσκηση, καθότι η ποίηση είναι μια δύστροπη και 
οριακή μορφή του λόγου, δύσκολη όσον αφορά μια πολυσή-
μαντη κατανόησή της και ακόμη πιο δύσκολη όσον αφορά μια 
ανάπλαση ικανή να αναδείξει πολλαπλές αναγνωστικές προσεγ-
γίσεις. Επιπλέον, ένα ποίημα χαρακτηρίζεται συνήθως από το 
πλεονέκτημα της βραχύτητας και του πεπερασμένου (;), άρα 
προσφέρεται ως διδακτική ενότητα.

Το Δεκέμβρη του 2012, λίγο πριν τις γιορτές, επέλεξα να ξεκι-
νήσω τα μαθήματα με το ποίημα Οι νεκροζώντανοι, του Ισπανού 
Χάιμε Χιλ δε Μπιέντμα (1929-1990): αποτυπώνει ένα στιγμιότυπο 

1. Για περισσότερα σχετικά με τη συλλογική μετάφραση βλ. κείμενο 
του υπογράφοντος το παρόν, δημοσιευμένο στο ηλεκτρονικό περιοδικό 
Απηλιώτης, Δεκέμβριος 2011, στο τμήμα Περί μετάφρασης και με τίτλο 
Συλλογική μετάφραση.
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φόβου, εσωτερικής και εξωτερικής ερημιάς και οδύνης, παραπέμπο-
ντας υπαινικτικά στο ζοφερό ύστερο μεσουράνημα του φρανκισμού 
―τέλη της δεκαετίας του ’50― σε μια Ισπανία φτωχή, ταπεινωμέ-
νη, άθυρμα στα χέρια των νικητών και των «κολλητών» τους στον 
πολιτικό και κοινωνικό στίβο, ανελέητη με τους χαμένους. Ωραίο 
ποίημα, ενός ιδιότυπα περιθωριοποιημένου ποιητή (ομοφυλόφιλος, 
γόνος μιας αριστοκρατικής και βαθύτατα συντηρητικής οικογέ-
νειας, σε μια συντηρητικότατη ιστορική στιγμή της χώρας του), 
θαυμαστή του Καβάφη, ο οποίος ανέδειξε την ποιητική ισχύ της 
αμεσότητας που προσφέρει η καθημερινή γλώσσα, δημιουργώντας 
μια ποίηση ερωτική ή/και κοινωνική, την οποία διατρέχει, εμφανώς 
είτε υποδόρια, το φιλοσοφικό στοιχείο. «Ποίηση της εμπειρίας» την 
αποκαλούσε (poesía de la experiencia). Το ποίημα αυτό μου άρεσε 
από παλιά, αλλά μου φαινόταν κάπως ιστορικά παρωχημένο, εκτός 
τόπου και χρόνου, και απέφευγα να το χρησιμοποιήσω στην τάξη. 
Και ξαφνικά, στους «εορταστικούς» δρόμους μιας Αθήνας σε κρίση, 
το ένιωσα επίκαιρο, της εποχής μας. Μόνο που μόνο του άφηνε 
μια γεύση στυφή, έπεφτε κάπως βαρύ, τέτοιες άγιες μέρες… Έτσι 
αποφάσισα να το «συνοδεύσω» με το εποχιακό όσο και αχρονικό 
(ή υπερχρονικό;) ποίημα του Μεξικανού νομπελίστα Οκτάβιο Πας 
―δε χρειάζεται άλλες συστάσεις― με τον τίτλο Πρώτη Ιανουαρίου: 
ναι, είναι ένα «πρωτοχρονιάτικο» ποίημα, γραμμένο στα μέσα της 
αισιόδοξης ακόμη πλην σκεπτικιστικής και καθησυχαστικής δεκαε-
τίας του ΄70, σε μια εποχή που ο συγγραφέας, εμβαθύνοντας στην 
ινδική φιλοσοφία, εντόπιζε τη φενάκη του γραμμικού χρόνου που 
τριβελίζει το νου και την ψυχή του δυτικού ανθρώπου με την ψευ-
δαίσθηση της μοναδικότητας της στιγμής2. Ένα ποίημα που αν το 
καλοσκεφτεί κανείς λειτουργεί, κατά αντιστικτικό τρόπο, συμπλη-
ρωματικά ως προς το πρώτο. 

Στη συλλογική μετάφραση των δύο αυτών ποιημάτων συνερ-
γάστηκαν οι σπουδάστριες του εργαστηρίου Μετάφραση ΙΙ, του 
Κέντρου Ισπανικών, Πορτογαλικών και Καταλανικών ΑΒΑΝΙCO: 
EΛΕΝΗ BOΤΣΗ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΙΑΝΝΙΑ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΛΗ, ΜΑΡΙΑ ΜΕ-
ΛΑΔΑΚΗ, ΕΛΕΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, μαζί 
τους και ο διδάσκων και υπογράφων το παρόν.

Αθήνα, Ιανουάριος 2017

2. Βλ. Στο φως της Ινδίας, Οκτάβιο Πας, εκδόσεις Κέδρος, 2005.
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Χάιμε  Χιλ δ ε  Μπιέ ντμα

Οι νεκροζώντανοι (Los Aparecidos)
Σήμερα το πρωί ήταν,
μες στη μέση του δρόμου.

                           Περίμενα
μαζί με τους υπόλοιπους, μπροστά στη διάβαση πεζών,
και ξαφνικά ένιωσα κάτι σαν ανάλαφρο άγγιγμα,
θαρρείς σαν ικεσία στο μανίκι.
                       Και μετά, 
ενώ περνούσα απέναντι με βιάση,
σαν οπτασία κάποια μάτια φοβερά, που αναδύονταν
ούτε κι εγώ δεν ξέρω από ποιο επώδυνο κενό.

Τυχαίνει, κι είναι υπερβολικά συχνό,
να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
                                Κι ωστόσο,
τουλάχιστον σε ορισμένους από μας,
απομένουν κρυφά τα κατάλοιπα από μια δυσάρεστη αίσθηση,
ένα κάποιο αίσθημα ενοχής.
                                    Θυμάμαι
ακόμη, ήταν ένα ωραίο απόβραδο 
που γύριζα στο σπίτι… Μια γυναίκα
σωριάστηκε πλάι μου, διπλώθηκε, 
δίχως να ’χει πού να γείρει, σιωπηλά
κι απίστευτα αργά ― την κράτησα 
από τις μασχάλες, προς στιγμή το πρόσωπο,
γερασμένο, άγγιξε σχεδόν το δικό μου.
Μετά, δίχως ακόμα να καταλαβαίνει,
ύψωσε κάτι μάτια όπου τίποτα 
δε διάβαζες, τη σκέτη στέρηση μονάχα  
να μου εκφράζει τις ευχαριστίες της.
                           Στράφηκα  
όλο πόνο να τη δω στην κατηφόρα.

Nesides 16 - final.indd   60Nesides 16 - final.indd   60 17/5/2017   6:29:37 μμ17/5/2017   6:29:37 μμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



61

Νησίδες 16 | Π Ο Ι Η Σ Η  Σ Ε  Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η

Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, είναι
το ίδιο λες και τα πάντα, 
το ίδιο λες και ο κόσμος γύρω 
να είχε σταθεί
αλλά και να συνέχιζε εν κινήσει
κυνικά, λες
και τίποτα, λες και τίποτα δεν ήταν αλήθεια.
Ο κάθε νεκροζώντανος
που περνά, κάθε κορμί στο καθαρτήριο
δε δηλώνει θάνατο, λέει πως ο θάνατος ήταν
ήδη εν αγνοία ανάμεσά μας. 

                           Έρχονται
από εκεί, πέρα απ’ τα τάρταρα και το θειάφι,
από τις βουβές κι αμίλητες
υπόγειες στοές της πείνας και του πλήθους.
Και δεν ξέρουν καν ποιοι είναι:
ζωντανοί που τους ξεθάψαν.

  Jaime Gil de Biedma (1959) 
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Οκτάβ ιο  Παζ

Πρώτη Ιανουαρίου (Primero de Enero)
Οι πύλες του έτους ανοίγονται,
όπως και της γλώσσας,
προς το άγνωστο.
Χθες βράδυ μου είπες:
Αύριο, είναι καιρός για χάραξη πορείας, 
για το σχεδίασμα ενός τοπίου, την ύφανση μιας πλοκής
πάνω στη διπλή όψη
του χαρτιού και της μέρας. 
Αύριο, είναι καιρός για την επινόηση, 
και πάλι, 
της πραγματικότητας του κόσμου τούτου. 

Αργά πια, άνοιξα τα μάτια.
Για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου
ένιωσα όπως κι ο Αζτέκος
που καιροφυλακτεί 
ψηλά στο βράχο του ακρωτηρίου
μέσα από τις χαραμάδες των οριζόντων
για την αβέβαιη επιστροφή του χρόνου. 

Μα όχι, το έτος είχε επιστρέψει. 
Γέμιζε όλο το δωμάτιο
και σχεδόν το ψηλαφούσαν οι ματιές μου.
Ο χρόνος, χωρίς δική μας βοήθεια, 
είχε βάλει σε μια σειρά απαράλλαχτη με τη χθεσινή
σπίτια στον άδειο δρόμο,
χιόνι πάνω στα σπίτια,
σιγή πάνω στο χιόνι. 

Εσύ ήσουνα πλάι σε μένα
ακόμη δεν είχες σηκωθεί. 
Η μέρα είχε επινοήσει εσένα
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Αλλά εσύ δεν είχες ακόμη αποδεχθεί
την επινόησή σου από τη μέρα αυτή. 
Ίσως να μην ήταν καν η δική μου αποδεκτή. 
Εσύ δεν ήσουνα στη μέρα αυτή. 

Ήσουν πλάι σε μένα
κι εγώ σε έβλεπα, όπως το χιόνι, 
να κοιμάσαι στις όψεις των πραγμάτων. 
Ο χρόνος, χωρίς δική μας βοήθεια, 
επινοεί σπίτια, δρόμους, δέντρα, 
γυναίκες που κοιμούνται. 

Όταν ανοίξεις τα μάτια
θα πορευθούμε, και πάλι, 
ανάμεσα στις ώρες και τις δικές τους επινοήσεις.
Θα πορευθούμε ανάμεσα στις όψεις των πραγμάτων, 
δίδοντας πίστη στο χρόνο και τις δικές του εξ ανάγκης συσχε-
τίσεις
και ίσως τις πύλες της μέρας διαβούμε. 
Θα εισέλθουμε τότε σε ό,τι αγνοούμε.

 Octavio Paz (Καίμπριτζ, Μασσαχουσέτη, 1 Ιανουαρίου 1975)
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Λουίς Θερνούδα, η ελεγεία της μοναξιάς:
(7 ποιήματα, 7 μεταφραστές και μία εισαγωγή)

του Κωνσταντ ί νου  Παλα ιολόγου

Υπήρξε κάποτε στην Ισπανία μια γενιά ποιητών που σημά-
δεψε βαθύτατα την παγκόσμια λογοτεχνία, μια γενιά που 
περιλάμβανε στις τάξεις της, όπως θα αποδεικνυόταν με το 

πέρασμα του χρόνου, μεταξύ άλλων, ένα Βραβείο Νομπέλ Λογο-
τεχνίας (Βιθέντε Αλεϊξάντρε), μια φιγούρα παγκόσμιου κύρους 
(Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα) και ορισμένες τεράστιες ποιητικές 
και όχι μόνο προσωπικότητες (Ραφαέλ Αλμπέρτι, Λουίς Θερ-
νούδα, Χεράρδο Ντιέγο, Πέδρο Σαλίνας, Χόρχε Γκιγέν, Ντάμασο 
Αλόνσο, Μανουέλ Αλτολαγκίρε, Εμίλιο Πράδος κ.ά.). Αναφερό-
μαστε στη θρυλική Γενιά του ’27, παρ’ όλο που αρκετοί μελε-
τητές (Mateo Combarte, 1996· Garrote Bernal, 1996· García 
de la Concha, 1998, μεταξύ άλλων) κάνουν λόγο περισσότερο 
για μια «ομάδα φίλων» που ναι μεν είχαν την ίδια, περίπου, 
ηλικία και στενές προσωπικές σχέσεις, αλλά δεν τους διέκρινε 
κοινή αισθητική προσέγγιση στην τέχνη τους. 

Τα μέλη της γενιάς του ’27 αποτελούν γνήσια τέκνα των 
πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα: έζησαν, αν και εκ του μα-
κρόθεν, λόγω της ουδετερότητας της Ισπανίας, τις ολέθριες συ-
νέπειες του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου και, εκ του σύνεγγυς, τη 
δικτατορία του στρατηγού Primo de Rivera (1923/31), ενός 
«μετρίου ανθρώπου» όπως τον είχε χαρακτηρίσει ο Νίκος Κα-
ζαντζάκης. Από την άλλη πλευρά, όμως, βίωσαν τον φρέσκο 
αέρα και τη γοητεία της ρήξης των κινημάτων της πρωτοπορί-
ας (φουτουρισμός, ντανταϊσμός, υπερρεαλισμός, εξπρεσιονισμός 
κ.λπ.) και των κοινωνικών συγκρούσεων που σάρωναν εκείνη 
την εποχή την Ευρώπη. Αν και συμφωνούμε απόλυτα με τον 
Vicente Luis Mora (2006), τον πιο ευφυή σύγχρονο Ισπανό 
θεωρητικό της λογοτεχνίας, ότι ένα έργο τέχνης πρέπει να ερ-
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μηνεύεται από τον «δέκτη» του ανεξάρτητα από τις κοινωνικές 
συνθήκες που αποτέλεσαν το περιβάλλον γέννησης του έργου 
και από την πρόθεση του καλλιτέχνη, κρίνουμε σκόπιμη αυτήν 
τη σύντομη αναφορά στο γενικότερο ιστορικό πλαίσιο ανάδυ-
σης της γενιάς του ’27, δεδομένου ότι και οι ίδιοι οι ποιητές 
της εν λόγω ομάδας ομολογούν σε αρκετές περιπτώσεις την 
καθοριστική επίδραση αυτών των γεγονότων στην ποίησή τους. 

Τα μέλη της γενιάς του ’27 που, όπως πολύ εύστοχα σημειώ-
νει ο πιο σημαντικός Ισπανός μελετητής της, ο Carlos Mainer 
(1999), αποτελούσαν «μια ομάδα σπουδαγμένων που προέρχο-
νταν από αστικές οικογένειες και οι οποίοι διακρίνονταν από 
οικονομική άνεση και ευρεία μόρφωση», χαρακτηρίζονταν στα 
πρώτα βήματα της καριέρας τους από μια ελιτίστικη άποψη για 
τη ζωή και τη λογοτεχνία. Η επαφή με τα καλλιτεχνικά κινή-
ματα της εποχής τους τούς επέτρεψε να αρθρώσουν με «έναν 
πρωτότυπο και ιδιοφυή τρόπο την ισπανική εκδοχή της λογο-
τεχνικής νεωτερικότητας» (Αλεξίου, 2004: 154), αλλά παράλλη-
λα, και αυτό αποτελεί ένα από τα πιο δυναμικά στοιχεία αυτής 
της γενιάς, δεν έκρυψαν ποτέ το θαυμασμό τους προς (και τις 
επιρροές τους από) το έργο κλασικών Ισπανών ποιητών, όπως 
ο Γκαρθιλάσο (1500-1536), ο σημαντικότερος αναγεννησιακός 
ποιητής της Ισπανίας, και ο Γκόνγκορα (1561-1627) ―δεν είναι 
τυχαίο ότι η γενιά του ’27 οφείλει το όνομά της στο πνευματι-
κό μνημόσυνο για τα 300 χρόνια από το θάνατο του σπουδαι-
ότερου ποιητή του Χρυσού Αιώνα των ισπανικών γραμμάτων, 
το οποίο ετελέσθη στη Σεβίλλη το 1927―, ή συγχρόνων τους 
όπως ο Νικαραγουανός συμβολιστής ποιητής Ρουμπέν Νταρίο 
ή ο Ισπανός Χουάν Ραμόν Χιμένεθ (Βραβείο Νομπέλ Λογοτε-
χνίας το 1956). 

Δυστυχώς γι’ αυτούς, και για την Ισπανία, οι γαλήνιες ημέ-
ρες κράτησαν λίγο: στις 17 Ιουλίου 1936, ξεκίνησε από τη Με-
λίγια και τη Θέουτα, τις δύο ισπανικές πόλεις στα μεσογειακά 
παράλια του Μαρόκου, ο εμφύλιος πόλεμος που για μια τριετία 
θα κατάτρωγε τις σάρκες της Ισπανίας. Ένας πόλεμος που έμελ-
λε να αναγορευτεί σε παγκόσμιο σύμβολο του αντιφασιστικού 
αγώνα και πηγή έμπνευσης για αμέτρητα έργα τέχνης (το πιο 
διάσημο από αυτά είναι, ίσως, η Γκερνίκα του Πικάσο), αλλά, 
ταυτόχρονα σήμανε το τέλος αυτής της τόσο δημιουργικής «πα-
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ρέας»: ο Λόρκα εκτελέσθηκε από τους φασίστες, ενώ η πλειοψη-
φία των υπολοίπων (αυτο)εξορίστηκε στα τέσσερα σημεία του 
ορίζοντα: Μεξικό, Ιταλία, Αγγλία, Κούβα, Ηνωμένες Πολιτείες 
κ.α. Μόνο οι Ντάμασο Αλόνσο, Χεράρδο Ντιέγο και Βιθέντε 
Αλεϊξάντρε (Βραβείο Νομπέλ Λογοτεχνίας το 1977) παρέμειναν 
στη φρανκική Ισπανία. 

Φυσικά κανείς από τους ποιητές της Γενιάς του ’27 δεν στα-
μάτησε να γράφει ποίηση ως το τέλος της ζωής του (τελευταίος 
από όλους απεβίωσε, το 1999, ο Ραφαέλ Αλμπέρτι) αλλά πλέον 
είχε χαθεί η όποια αίσθηση κοινότητας μεταξύ των μελών της 
ομάδας, είχε διαλυθεί η αύρα της Γενιάς. Παρ’ όλα αυτά, ενε-
νήντα και πλέον χρόνια από την εμφάνιση της Γενιάς του ’27 
στο ισπανικό λογοτεχνικό προσκήνιο, τα ονόματα των Λόρκα, 
Αλμπέρτι, Θερνούδα ηχούν τουλάχιστον γνώριμα στο μέσο καλ-
λιεργημένο άνθρωπο όλης σχεδόν της υφηλίου. Στα ελληνικά η 
πλειοψηφία των ποιητών που προαναφέρθηκαν μεταφράστηκε 
για πρώτη φορά το 1933 από τον Νίκο Καζαντζάκη σε ένα 
μεγάλο αφιέρωμα (περισσότερα από 150 μεταφρασμένα ποιή-
ματα) που δημοσιεύθηκε σε πέντε διαδοχικά τεύχη του λογοτε-
χνικού περιοδικού Κύκλος (1933/34). Περιέργως, στους λίγους 
δημιουργούς της εν λόγω γενιάς που δεν μεταφράστηκαν από 
τον Καζαντζάκη συμπεριλαμβάνεται και ο Λουίς Θερνούδα.

Ο Θερνούδα γεννήθηκε στη Σεβίλλη της Ανδαλουσίας το 
1902. Η οικογένειά του ήταν ευκατάστατη και η σχέση του ποι-
ητή μαζί της αρκετά δύσκολη. Χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε 
ότι ο Θερνούδα αφιερώνει σε αυτήν μόλις ένα ποίημα στο οποίο 
μάλιστα κάνει αναφορά στο αποπνικτικό περιβάλλον αυστηρής 
πειθαρχίας και στην έλλειψης συναισθηματικής επαφής που 
κυριαρχούσε στους κόλπους της. Από τα ποιήματά του επίσης 
μαθαίνουμε ότι δεν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής ανάμεσα στους 
συμμαθητές του. Ο έφηβος Θερνούδα είναι ένας άνθρωπος εσω-
στρεφής, ντροπαλός και μοναχικός, χαρακτηριστικά που θα τον 
συνοδεύσουν καθ’ όλη του τη ζωή. Σπουδάζει νομικά στο Πα-
νεπιστήμιο της Σεβίλλης, όπου έχει ως καθηγητή, στο μάθημα 
της Ισπανικής Λογοτεχνίας, τον πρεσβύτερο των ποιητών της 
Γενιάς του ’27, τον Πέδρο Σαλίνας ο οποίος τον εισάγει στη 
λογοτεχνική κοινότητα της πρωτεύουσας της Ανδαλουσίας (το 
1925, για παράδειγμα, γνωρίζει τον Χουάν Ραμόν Χιμένεθ). 
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Μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων και 
το θάνατο των γονιών του, στα τέλη της δεκαετίας του ’20, 
εγκαταλείπει για πάντα τη Σεβίλλη και εγκαθίσταται στη Μα-
δρίτη στην οποία θα παραμείνει (με μικρές περιόδους απουσίας 
σε Μάλαγα και Τουλούζη) μέχρι το 1938.

Πρωτοεμφανίζεται στα γράμματα το 1927 με την ποιητική 
συλλογή Perfi l del aire [Η κατατομή του αέρα]. Ωστόσο η καθι-
έρωση έρχεται με τις συλλογές Un río, un amor [Ένας ποταμός, 
ένας έρωτας], 1929 και Los placeres prohibidos [Απαγορευμένες 
απολαύσεις], 1931, όπου εμφανίζονται οι επιρροές του από το 
γαλλικό υπερρεαλισμό, αλλά και οι πρώτες νύξεις για την ομο-
φυλοφιλία του. Κατά την περίοδο της διαμονής του στην ισπα-
νική πρωτεύουσα γίνεται μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος 
και έρχεται σε επαφή με την αφρόκρεμα της ισπανικής ποίησης: 
Λόρκα, Αλμπέρτι, Αλεϊξάντρε κ.ά. Παρ’ όλες τις σημαντικές αλ-
λαγές που συντελούνται στη ζωή του, ο Θερνούδα δεν είναι ένας 
άνθρωπος ευτυχισμένος· οι ερωτικές απογοητεύσεις και η περιθω-
ριοποίησή του εξαιτίας της ομοφυλοφιλίας του τού δημιουργούν 
ένα συνεχώς αυξανόμενο συναίσθημα ψυχικής αναστάτωσης. Το 
γεγονός αυτό, σε συνάρτηση με την άχρωμη ζωή του στη Μα-
δρίτη (εργαζόταν ως υπάλληλος σε βιβλιοπωλείο) θα τον οδηγή-
σουν σε μια ποίηση εξομολογητική και ηδονικά απαισιόδοξη. Το 
1936 εκδίδει το σύνολο του, έως τότε, έργου του υπό τον τίτλο 
La Realidad y el Deseo [Η Πραγματικότητα και η Επιθυμία], 
ένας τίτλος που εκφράζει εύγλωττα την απόσταση που χωρί-
ζει «την απογοητευτική πραγματικότητα που ζει ο ποιητής από 
την ιδανική κοινωνία που εκείνος οραματίζεται» (Pedraza και 
Rodríguez, 2000: 606). Θα ακολουθήσουν άλλες τρεις επανεκ-
δόσεις του ίδιου τίτλου (1940, 1958 και 1964) οι οποίες, πέραν 
του αρχικού υλικού, εμπλουτίζονται ανά περίπτωση με ό,τι και-
νούργιο συγγράφει ο ποιητής στο εντωμεταξύ.

Ο εμφύλιος πόλεμος (1936/39) τον βρίσκει στη Μαδρίτη. Η 
νέα φασιστική Ισπανία που ανατέλλει δεν έχει χώρο για ομοφυ-
λόφιλους κομμουνιστές ποιητές (το είχε ζήσει ήδη πολύ «καλά» 
στο πετσί του αυτό ο Λόρκα) και έτσι ο Θερνούδα παίρνει το δρό-
μο της εξορίας, πρώτα στην Αγγλία (1938/46), έπειτα στις ΗΠΑ 
(1946/52) και τέλος στο Μεξικό (1952/63) όπου και θα αφήσει 
την τελευταία του πνοή, μακριά από την αγαπημένη του μισητή 
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Ισπανία. Εξυπακούεται ότι ο Θερνούδα δεν έπαψε να γράφει 
ποίηση στην εξορία, αλλά, όπως τονίζει ο μελετητής του César 
Real Ramos «αν ο Θερνούδα αισθανόταν ήδη να αποτελεί ξένο 
σώμα στη χώρα του, στην εξορία θα το νιώσει ακόμα πιο έντονα» 
(1998: 429). Αυτό τον οδηγεί αρχικά σε μια ποίηση της νοσταλ-
γίας: νοσταλγία της παιδικής ηλικίας, του έρωτα, της γενέθλιας 
γης, και αργότερα σε μια ποίηση με έντονο το συναίσθημα της 
απελπισίας απέναντι στην αέναη ροή του χρόνου. Οι τίτλοι των 
τελευταίων συλλογών του αναδεικνύουν εύγλωττα τη συναισθη-
ματική κατάσταση του δημιουργού: Vivir sin estar viviendo 
[Ζώντας δίχως να ζεις], 1949, Con las horas contadas [Με τις 
ώρες μετρημένες], 1956, όπως και οι παρακάτω φράσεις από το 
πεζό ποίημα «La casa» [«Το σπίτι»] από τη συλλογή Ocnos του 
1942: «…Η ύπαρξή σου είναι υπερβολικά φτωχή και ευμετάβλη-
τη μονολογείς, γράφοντας κάποιες γραμμές στα όρθια, γιατί δεν 
έχεις ούτε καν τραπέζι, τα βιβλία σου (όσα έσωσες) σπαρμένα εδώ 
κι εκεί, το ίδιο και τα χαρτιά σου. Στο κάτω κάτω ο καιρός που 
σου μένει είναι λίγος και ποιος ξέρει αν δεν αξίζει περισσότερο να 
ζεις έτσι, γυμνός από κάθε ιδιοκτησία, έτοιμος πάντα για αναχώ-
ρηση» (μτφ. Αντώνης Κουτσουραδής).

Αναφέραμε προηγουμένως ότι η πλειοψηφία των ποιητών 
της Γενιάς του ’27 είχε γίνει γνωστή στο ελληνικό αναγνωστικό 
κοινό από τις μεταφράσεις του Καζαντζάκη ήδη από το 1933. 
Δυστυχώς η πρώτη ολοκληρωμένη παρουσίαση του έργου του 
Θερνούδα στα ελληνικά άργησε… πενήντα χρόνια: έγινε μόλις 
το 1982. Αλλά και η Ευρώπη άργησε αρκετά να τον «ανακα-
λύψει». Γράφει σχετικά με αυτό το ζήτημα ο Νίκος Δαββέτας: 
«Για πολιτικούς κυρίως λόγους, η συνολική προσφορά του στην 
ευρωπαϊκή λογοτεχνία δεν έγινε ευρύτατα γνωστή όσο ζούσε, 
η μεταθανάτια όμως φήμη του μόνο με αυτή του Λόρκα, του 
Πεσσόα και του Καβάφη θα μπορούσε να συγκριθεί. Δυστυχώς, 
στη χώρα μας άργησε πολύ να μεταφρασθεί το έργο του. […] 
Η πρώτη ολοκληρωμένη παρουσίασή του γίνεται μόλις το 1982 
σε ένα ειδικό αφιέρωμα του περιοδικού Εκηβόλος με την επιμέ-
λεια του Β. Διοσκουρίδη» (Δαββέτας, 2001). Ακολούθησε, πολλά 
χρόνια αργότερα, το 2004, ένα αφιέρωμα του Βασίλη Αλεξίου 
στο περιοδικό Ουτοπία. Ενδιάμεσα, ο Αντώνης Κουτσουραδής 
είχε βγάλει στις εκδόσεις Ίκαρος τις δύο μοναδικές ποιητικές 
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συλλογές του Θερνούδα που κυκλοφορούν στα ελληνικά: Πα-
ραλλαγές πάνω σε μεξικάνικο θέμα το 1994 και Όκνος το 2001. 
Με αφορμή αυτήν την τελευταία έκδοση έγραφε η Μαρία Τσά-
τσου τον Ιανουάριο του 2002 στην Καθημερινή: «δεν λείπει 
ποτέ από τον Θερνούδα η γαιώδης υπόσταση του κορμιού και 
η ακατανίκητη έλξη του. […] Έζησε τον εμφύλιο και οραματί-
στηκε τον σοσιαλισμό, αυτοεξόριστος, πλάνης, ιδιόρρυθμος και 
φλογερός, λεπτός και απόμακρος, αλλά και πολύ μέσα στη βιαι-
ότητα της εποχής του, ο Θερνούδα στέκεται δίπλα στον Λόρκα, 
σαν η άλλη πλευρά αυτού του φανταστικού νομίσματος, που 
αν εξαργυρώνεται κάπου, είναι στην ονειρική χώρα της πάντα 
ερωτευμένης και αναρχικής ψυχής». 

Της ερωτευμένης, αναρχικής, μοναχικής ψυχής… Ο ερωτι-
σμός και η ερημία είναι χαρακτηριστικά εμφανή δια «γυμνού 
οφθαλμού» σε όλο το έργο του Θερνούδα. Εμείς επιλέξαμε να 
παρουσιάσουμε εδώ μια μικρή «ελεγεία της μοναξιάς», επτά 
ποιήματα (μεταφρασμένα από επτά διαφορετικούς μεταφρα-
στές) που αντανακλούν κατά τρόπο σπαρακτικό το λόγο αυτού 
του κατατρεγμένου Ισπανού που περιπλανήθηκε άπατρις στον 
κόσμο με μοναδικό καταφύγιο τη μητρική του γλώσσα. 

Dejadme solo (Un río, un amor, 1929)
Άστε με μόνο

Η μια αλήθεια έχει το χρώμα της στάχτης,
η άλλη αυτό του πλανήτη.
Όμως όλες οι αλήθειες από τη γη ως τη γη
δεν αξίζουν όσο εκείνη η αλήθεια 
που δεν έχει το χρώμα τους,
που αγνοεί πώς ο άνθρωπος γίνεται χιόνι.

Κι όσο για το ψέμα, αρκεί να πεις «αγαπώ»
και ήδη φυτρώνει μέσα στις πέτρες 
και ανθίζει, και αντί για φύλλα φέρνει φιλιά,
αντί για αγκάθια αγκάθια.
Η αλήθεια, το ψεύδος
μοιάζουν χείλη γαλάζια,
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το ένα μιλά, το άλλο μιλά.
Αλλά ποτέ δεν προδίδουν, αλήθειες ή ψεύδη,
το φρικτό μυστικό τους.

Αλήθειες και ψεύδη είναι πουλιά
που αποδημούν όταν τα μάτια πεθαί νουν.

μετάφραση Κώστας Κουτσουρέλης

Q

Razón de las lágrimas (Un río, un amor, 1929)
Η αιτία των δακρύων

Η νύχτα επειδή είναι μελαγχολική στερείται συνόρων.
Η σκιά της, εξεγερμένη όπως ο αφρός,
Σπάει τους ευκολοσύντριφτους τοίχους
Που ντρέπονται για τη λευκότητά τους·
Νύχτα που δεν μπορεί να είναι τίποτ’ άλλο παρά νύχτα.

Μπορεί οι εραστές να μαχαιρώνουν αστέρια,
Μπορεί η περιπέτεια να σβήνει μια μελαγχολία.
Αλλά εσύ, νύχτα, σπρωγμένη από την επιθυμία
Μέχρι την ωχρότητα του νερού,
Προσμένεις πάντα όρθια ένας θεός ξέρει τι αηδόνια.

Πιο πέρα ριγούν οι άβυσσοι
Κατοικημένες από φτερωτά ερπετά,
Προσκεφάλι ασθενών
Που δεν κοιτούν τίποτα πέρα από τη νύχτα
Καθώς φυλακίζουν τον αέρα μέσα στα χείλη.

Η νύχτα, η εκτυφλωτική νύχτα,
Που στις γωνιές σιμά λικνίζει τους γοφούς,
Προσμένοντας ένας θεός ξέρει ποιον,
Όπως εγώ, όπως όλοι.

μετάφραση Κωνσταντίνος Παλαιολόγος
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Q

No es el amor quien muere (Donde habite el olvido, 1934)
�εν είναι η αγάπη που πεθαίνει

Δεν είναι η αγάπη που πεθαίνει,
Είμαστε εμείς οι ίδιοι.

Πρώτη αθωότητα
Ακυρωμένη στον πόθο,
Λησμονιά του εαυτού μας σε μιαν άλλη λησμονιά,
Κλαδιά μπλεγμένα
Γιατί να ζείτε αν μια μέρα χαθείτε;

Ζει μονάχα αυτός που κοιτάει
Πάντα μπροστά του τα μάτια της αυγής του,
Ζει μονάχα αυτός που φιλάει
Εκείνο το κορμί του αγγέλου που η αγάπη θα σήκωνε.

Φαντάσματα καημού,
Μακριά, οι άλλοι,
Αυτοί που τούτη την αγάπη χάσανε,
Σαν μιαν ανάμνηση μέσα σε όνειρα,
Διατρέχοντας τους τάφους
Σφίγγουν άλλο κενό.

Προς τα εκεί πάνε και στενάζουν,
Όρθιοι νεκροί, ζωές πίσω από την πέτρα,
Χτυπώντας αδυναμία,
Γρατσουνίζοντας τη σκιά
Με άχρηστη τρυφερότητα.

Όχι, δεν είναι η αγάπη που πεθαίνει.

μετάφραση Βασίλης Αλεξίου
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Q

Yo fui (Donde habite el olvido, 1934)
Υπήρξα

Υπήρξα

Φλεγόμενη στήλη, ανοιξιάτικο φεγγάρι.
Χρυσή θάλασσα, τεράστια μάτια.

Έψαξα ό,τι συλλογιζόμουν
σκέφτηκα, σαν το ξημέρωμα σε όνειρο οκνό,
ό,τι ο πόθος ζωγραφίζει στις μέρες της εφηβείας.

Τραγούδησα, ανέβηκα,
υπήρξα φως μια μέρα
συρόμενος στη φλόγα.

Σαν δυνατό φύσημα ανέμου
που διαλύει τη σκιά,
έπεσα στο σκοτάδι,
στον αχόρταγο κόσμο.

Ήμουν.

Μετάφραση Νατιβιδάδ Γκάλβεθ
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Q

La soledad (Ocnos, 1942)
Η μοναξιά

Η μοναξιά βρίσκεται σε όλα για σένα, και όλα για σένα 
βρίσκονται στη μοναξιά. Νησί της Ευτυχίας όπου τόσες φορές 
κατέφυγες, συμφιλιωμένος μάλλον με τη ζωή και τις προθέσεις 
της, κουβαλώντας εκεί, όπως εκείνος που κουβαλά από την 
αγορά κάποια λουλούδια που τα πέταλά τους θα ανοίξουν κα-
τόπιν με φρόνιμη πληρότητα, την αναταραχή που σιγά σιγά θα 
κάνει να κατακάτσουν οι εικόνες, οι ιδέες.

Υπάρχουν εκείνοι που όντας μέσα στη ζωή την αντιλαμβά-
νονται βιαστικά και είναι οι αυτοσχεδιαστές αλλά υπάρχουν 
επίσης κι εκείνοι που χρειάζονται να αποστασιοποιηθούν από 
εκείνη για να τη δουν περισσότερο και καλύτερα και είναι οι 
παρατηρητές. Το παρόν είναι υπερβολικά τραχύ, όχι σπάνια 
γεμάτο ειρωνικό σολοικισμό, και πρέπει να αποστασιοποιηθεί 
κανείς απ’ αυτό για να καταλάβει την έκπληξη και την επανά-
ληψή του.

Ανάμεσα στους άλλους κι εσένα, ανάμεσα στον έρωτα κι 
εσένα, ανάμεσα στη ζωή κι εσένα, βρίσκεται η μοναξιά. Όμως 
αυτή η μοναξιά που σε χωρίζει απ’ όλα δεν σε θλίβει. Γιατί θα 
έπρεπε να σε θλίβει; Αν λογαριαστείς με όλα, με τη γη, την 
παράδοση, τους ανθρώπους, σε κανέναν δεν οφείλεις τόσα όσα 
στη μοναξιά. Λίγο ή πολύ, ό,τι κι αν είσαι σ’ εκείνη το οφείλεις. 
Παιδί, όταν τη νύχτα κοίταζες τον ουρανό, που τα αστέρια του 
έμοιαζαν φιλικές ματιές που γέμιζαν τη σκοτεινιά με μυστηριώ-
δη συμπάθεια, η ευρύτητα των χώρων δεν σε φόβιζε αλλά απε-
ναντίας, σε κρατούσε μετέωρο σε καλοδεχούμενη σαγήνη. Εκεί, 
ανάμεσα στους αστερισμούς έλαμπε ο δικός σου, διαυγής σαν 
το νερό, φωτοβόλος σαν τον άνθρακα που είναι το διαμάντι: 
ο αστερισμός της μοναξιάς, αόρατος στους πολλούς, προφανής 
και αγαθοποιός για μερικούς, ανάμεσα στους οποίους είχες την 
τύχη να συγκαταλέγεσαι.

μετάφραση Αντώνης Κουτσουραδής
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Q

Primavera vieja (Como quien espera el alba, 1941/44)
Άνοιξη παλιά

Τώρα, στην πορφυρή δύση του απογεύματος
Με άνθη πια οι μανόλιες μουσκεμένες στη δροσιά,
Το να περνάς αυτούς τους δρόμους, όταν βγαίνει
Το φεγγάρι στον αέρα, θα ’ναι σαν ξυπνητός να ονειρεύεσαι.

Τον ουρανό με το παράπονό του θα κάνουν πιο απέραντο
Σμήνη χελιδονιών, το νερό σε μια πηγή
Καθαρά θα ελευθερώνει τη βαθιά φωνή της γης
Σε λίγο ο ουρανός κι η γη θα μείνουν σιωπηλά.

Σε μια γωνιά κάποιου προαύλειου, μονάχος
Με το χέρι στο μέτωπο, ένα φάντασμα
Που επιστρέφει, θα έκλαιγες σκεπτόμενος
Πόσο ωραία υπήρξε η ζωή και πόσο ανώφελη.

μετάφραση Βασίλης Λαλιώτης

Q

El indolente (Como quien espera el alba, 1941/44)
Ο νωθρός

Με ανθρώπους σαν εσένα το εμπόριο θα ήταν
Πράγμα ελάχιστο και τόσο καθαρό που, αγορασμένο 
Χωρίς ιδρώτα ούτε αίμα κανενός, θα άφηνε στη γη
Ανέγγιχτες τις φλέβες της. Αλλά στη φτώχεια σου
Το εμπόριο θα μπορούσε να ανοίξει ένα δρόμο.

Τα νότια μεσημέρια του καλοκαιριού,
Μέσα από μια πόλη ολόφωτη, άδειοι οι δρόμοι,
Θα κρατούσες σε καλάθι στεφάνια από γιασεμιά,
Και μανόλιες, από μια ευωδιαστή φωλιά πράσινων φύλλων
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Κρυμμένη η λευκότητά τους, σαν φτερά περιστεριού.
Πίσω από τα χαμηλά κάγκελα, αν μια γυναίκα ήθελε
Ίσως για τη σκοτεινή της χάρη το δροσερό στολίδι
Ενός λουλουδιού, να το πιάσει στα μαλλιά ή στο στήθος της,
Όπου θα ’μοιαζε χιόνι πάνω στο χώμα,
Ένα νόμισμα για αντάλλαγμα θα άφηνε στα χέρια σου. 

Έτσι, πέφτοντας το σούρουπο, θα μπορούσες εσύ
Από ένα διάφανο κρασί να πιεις τη χρυσαφένια ζέστη,
Δαγκώνοντας την απόλαυση ενός ψωμιού κι ενός φρούτου,
Και μετά σιωπηλός, ξαπλωμένος δίπλα στο ποτάμι,
Να βλέπεις να πάλλονται στη βαθιά νύχτα τα αστέρια

μετάφραση Χρήστος Σιορίκης 
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Ὁ Ἀλέξης Ζήρας συζητᾶ1 
μὲ τὴν Τασούλα Καραγεωργίου

μὲ ἀφορμὴ τὸ βιβλίο της Ναυαγοῦ τάφος εἰμὶ 
(ἐπιτύμβια ἐπιγράμματα ἀπὸ τὴν Παλατινὴ Ἀνθολογία), 

εἰκαστικὴ ἀνάγνωση: Γ. Ξένος, Γαβριηλίδης 2016, σ. 131.

ΑΛΕΞΗΣ ΖΗΡΑΣ: Ἀγαπητὴ Τασούλα, τὰ ἐπιγράμματα ποὺ 
ἔχεις μεταφράσει προέρχονται ὅλα ἀπὸ τὴν Παλατινὴ Ἀνθο-
λογία. Οἱ περισσότεροι ―μὲ ἐξαίρεση ἴσως τοὺς φιλολόγους ἢ 
τοὺς ἀσχολούμενους εἰδικὰ μὲ τὴν ἱστορία τῆς ποίησης― δὲν 
γνωρίζουν ἀκριβῶς τί ἀντιπροσωπεύει ἡ Παλατινὴ Ἀνθολογία. 
Ἀρκετοὶ μάλιστα ἔχουν ὑπ᾿ ὄψιν τους μόνο τὰ ἐρωτικὰ ἐπι-
τύμβια ἐπιγράμματα. Μιὰ καὶ προσέτρεξες λοιπὸν σ᾿ αὐτὴ τὴν 
τεράστια σὲ ὄγκο συλλογὴ ἐπιγραμμάτων γιὰ τὶς μεταφράσεις 
σου τῶν ἐπιτυμβίων, θὰ μποροῦσες νὰ μᾶς πεῖς μερικὰ γενικὰ 
γιὰ τὴ σύνθεσή της καὶ τὸ εὖρος τῶν ποιητῶν ποὺ καλύπτει;

ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Θὰ πῶ πολὺ λίγα λόγια. Εἶναι ἕνας 
ἀπίστευτος θησαυρός, γλωσσικός, πολιτισμικός, ποιητικός, ἀπὸ 
τὸν ὁποῖο μπορεῖ νὰ ἀντλήσει ἡ πνευματική μας ζωή, ὅσοι 
γράφουν, ὅσοι ζωγραφίζουν, ὅσοι ὀνειρεύονται. Ἡ Παλατινὴ Αν-
θολογία ταυτίζεται συχνὰ μὲ τὴν Anthologia Graeca (ἡ οποία 
περιλαμβάνει καὶ τὸν παλατινὸ κώδικα καὶ τὴν Ἀνθολογία τοῦ 
Πλανούδη) καὶ συνολικὰ ἀριθμεῖ πάνω ἀπὸ 4.000 ἐπιγράμμα-
τα, τὰ ὁποῖα καλύπτουν ἕνα μεγάλο χρονικὸ διάστημα ἀπὸ τὴν 
ἀρχαιότητα ἕως τὰ βυζαντινὰ χρόνια. Τὰ πιὸ συγκλονιστικὰ 
εἶναι τὰ ἐπιτύμβια. Βεβαίως, ὑπάρχουν τὰ ἐρωτικά, τὰ ἀναθη-
ματικά, τὰ ἐπιδεικτικά, ἀλλὰ αὐτὰ ποὺ νομίζω συγκλονίζουν 
καὶ ἐπαναφέρουν τὴν ποίηση σὲ μία πρωτογενῆ λειτουργία εἶναι 
τὰ ἐν γένει ἐπιτύμβια. Στὸ βιβλίο μου ἔχουν ἀνθολογηθεῖ 51 
ἐπιγράμματα ἀπὸ τὸ ἕβδομο βιβλίο τῆς Παλατινῆς Ἀνθολογίας, 
τὰ ὁποῖα ἔχουν ὡς θέμα ναυαγοὺς καὶ ναυάγια.
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ΑΛΕΞΗΣ ΖΗΡΑΣ: Τὸ εἶπες ἤδη προκαταρκτικά, ἀλλὰ ἂς τὸ 
κάνουμε πιὸ συγκεκριμένο. Ἐπειδὴ πολλοὶ ἀπὸ ἐκείνους ποὺ 
ἔχουν δημιουργήσει τὰ ἐπιγράμματα τῶν θανόντων ναυτικῶν 
ποὺ μετέφρασες ἔχουν γράψει κι ἄλλου εἴδους ἐπιγράμματα, τὰ 
ὁποῖα περιλαμβάνονται ἐπίσης στὴν Παλατινὴ Ἀνθολογία, πι-
στεύεις ὅτι ὑπάρχει ἕνας ἴδιος τρόπος γραφῆς στὰ ἐπιγράμματα, 
εἴτε εἶναι ἐρωτικά, εἴτε σατιρικὰ κ.λπ.;

ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Τὸ κοινὸ στοιχεῖο εἶναι, ἐκτὸς ἀπὸ 
τὰ ἐλεγειακὰ μέτρα, ἡ ἔκταση τῶν περισσοτέρων ἐπιγραμμάτων 
σὲ δυὸ ἢ σὲ τέσσερις τὸ πολὺ στίχους. Στὰ ἐπιτύμβια ὅμως γε-
νικῶς παρατηρεῖται μιὰ τυπολογία. Εἶναι ἡ ἴδια ποὺ συναντᾶμε 
καὶ στὰ πραγματικὰ ἐπιτύμβια, γιατὶ τὰ ἐπιτύμβια τῆς Παλα-
τινῆς Ἀνθολογίας εἶναι τὰ περισσότερα πλαστά. 

ΑΛΕΞΗΣ ΖΗΡΑΣ: Ἐννοεῖς ἐπινοημένα...
ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ἀκριβῶς. Τὸ συγκινητικὸ πάντως 

εἶναι ὅτι συχνὰ μιλάει ἡ χαραγμένη πέτρα τοῦ τάφου στὸ ὄνο-
μα τοῦ νεκροῦ. Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο μπῆκε ὁ σχετικὸς τίτλος στὸ 
βιβλίο: Ναυαγοῦ τάφος εἰμί. Ἔτσι ξεκινοῦν κάποια ἐπιτύμβια 
ἐπιγράμματα. Παράλληλα διαθέτουν μιὰν ἀξιοθαύμαστη πύ-
κνωση τοῦ λόγου. Μὲ ἐλάχιστες λέξεις βιογραφεῖται ὁ νεκρὸς 
ναυαγός. Αὐτὴ ἡ πύκνωση ἐξάλλου δὲν εἶναι καὶ τὸ ζητούμενο 
τῆς ποίησης; Εἶναι σὰν νὰ διαβάζουμε συμπιεσμένα μυθιστορή-
ματα. Θὰ μποροῦσε κανεὶς κάποια ἀπὸ αὐτὰ νὰ τὰ ἐκτείνει σὲ 
500 ἢ καὶ 1.000 σελίδες, ἐνῶ ἀποτελοῦνται ἀπὸ δύο ἢ καὶ τέσ-
σερις στίχους. Εἶναι ἡ ζωὴ μὲ τὴν ἀποτύπωση τοῦ πιὸ καίριου 
χαρακτηριστικοῦ της. Θὰ φέρω ὡς παράδειγμα ἕνα πραγματικὸ 
ἐπιτύμβιο. Πρόκειται γιὰ τὸ χαραγμένο στὴ βάση τοῦ ἀρχαϊκοῦ 
ἀγάλματος τῆς κόρης Φρασίκλειας, ποὺ στέκεται σὲ κεντρικὴ 
αἴθουσα τοῦ Ἐθνικοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου κρατώντας 
ἕναν λωτὸ (θυμᾶμαι ποὺ πρωτοετεῖς φοιτητὲς τῆς Φιλοσοφικῆς 
Σχολῆς Ἀθηνῶν τὸ διδαχθήκαμε ἀπὸ τὸν ἀλησμόνητο δάσκαλο 
Ἀριστόξενο Σκιαδᾶ ― περιλαμβανόταν μάλιστα στὸ Ἐπὶ τύμβῳ, 
στὸ περίφημο πανεπιστημιακὸ σύγγραμμά του). Τὸ ἀνακαλῶ 
τώρα στὴ μνήμη:

σέμα Φρασικλείας κόρε κεκλέσομαι αἰεί, 
ἀντὶ γάμο παρὰ θεόν τοῦτο λαχόσ' ὄνομα
Καὶ σὲ πρόχειρη μετάφραση:
«Εἶμαι τὸ μνῆμα τῆς Φρασίκλειας

Nesides 16 - final.indd   79Nesides 16 - final.indd   79 17/5/2017   6:29:40 μμ17/5/2017   6:29:40 μμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



80

Κόρη γιὰ πάντα θὰ μὲ ἀποκαλοῦν, 
ἀφοῦ οἱ θεοὶ αὐτὸ τὸ ὄνομα μοῦ φύλαξαν γιὰ πάντα».
Ἔχει βλέπεις πεθάνει πρόωρα, ὅπως καὶ οἱ περισσότεροι ναυ-

αγοὶ τοῦ βιβλίου.
ΑΛΕΞΗΣ ΖΗΡΑΣ: Τὰ ἐπιγράμματα ἔχουν ἐπηρεάσει πολλοὺς 

συγγραφεῖς τόσο ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν παγκόσμια 
λογοτεχνία, ὅπως τὸν Καβάφη, τὸν Ἔλιοτ, τὸν Πάουντ καὶ βέ-
βαια τοὺς νεότερους δικούς μας, τὸν Σεφέρη, τὸν Ρίτσο, ἐν 
μέρει τὸν Ἐλύτη. Ὡστόσο, θὰ μποροῦσα νὰ πῶ ὅτι ὁ Καβάφης 
ὑπῆρξε ὡς πρὸς τὰ ἐπιγράμματα τῆς Παλατινῆς Ἀνθολογίας ὁ 
ποιητὴς ποὺ διέσπειρε τὴν ἐπίδρασή τους στὴ νέα ἑλληνικὴ 
ποίηση.

ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Βεβαίως, ἔτσι εἶναι. Ἐπίσης, ἔχω τὴ 
γνώμη ὅτι ὁ Καβάφης ἐν πολλοῖς διαμορφώθηκε ποιητικὰ ἀπὸ 
τὰ ἐπιγράμματα τῆς Ἀνθολογίας. Δημιούργησε δικά του ἐπιτύμ-
βια ποιήματα (ἀναφέρω ἐνδεικτικὰ χαρακτηριστικοὺς τίτλους 
καβαφικῶν ἐπιτυμβίων ποιημάτων: «Ἰγνατίου τάφος», «Λάνη 
τάφος», «Ἰασῆ τάφος», «Εὐρίωνος τάφος» κ.ἄ.), καὶ βεβαίως 
εἶναι ἐξακριβωμένο ὅτι τὰ μελέτησε. Στὴν ἀλληλογραφία του 
μὲ τὸν νεαρὸ Ἀλέκο Σεγκόπουλο, ὁ Καβάφης ἀναφέρεται στὴ 
συνάντησή του μὲ τὸν ἄγγλο ἑλληνιστὴ Robert Furness2, ὁ 
ὁποῖος ἀργότερα ἐκδίδει μετάφραση ἐπιγραμμάτων τῆς Παλα-
τινῆς Ἀνθολογίας καὶ μάλιστα ἐξηγεῖ στὸν νεαρὸ Σεγκόπουλο τὶ 
σημαίνει Παλατινὴ Ἀνθολογία. Τώρα, σὲ σχέση μὲ τοὺς ναυα-
γούς, νομίζω ὅτι τὸν ἐνδιέφεραν πολύ. Πολλὰ ἀπὸ τὰ ἐπιγράμ-
ματα ποὺ ἔχω συμπεριλάβει στὸ βιβλίο ἀφηγοῦνται παράλληλες 
ἱστορίες μὲ ἐκείνη γιὰ τὸν ἀδικοχαμένο νέο, τὸν Ἔμη τοῦ καβα-
φικοῦ ποιήματος «Εἰς τὸ ἐπίνειον»3. Στὰ ἐπιγράμματα οἱ ἥρωες 
εἶναι συχνὰ νέοι ἔμποροι ποὺ ναυαγεῖ τὸ καράβι τους, χάνουν 
τὸ ἐμπόρευμα καὶ βρίσκονται νεκροὶ σὲ ξένη γῆ χωρὶς νὰ ξέρει 
κανεὶς «ποιὰ ἡ πατρίς τους μὲς στὸ μέγα πανελλήνιον» (ποὺ θὰ 
ἔλεγε ὁ Καβάφης), ἐνῶ πίσω οἱ γονεῖς θρηνοῦν σὲ κενοτάφια 
γιὰ τὴν ἀπώλειά τους. Σχετικὸ ἐπίσης εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πρῶτα 
ποιήματα τοῦ Καβάφη, ἡ «Δέησις»4 ―ἐκεῖνο τὸ περίφημο γιὰ τὴ 
μάνα τοῦ ναύτη― τὸ ὁποῖο μοιάζει σὰν νὰ ἔχει γραφτεῖ πάνω 
σὲ ἕνα ἐπίγραμμα τοῦ Θέωνος τοῦ Ἀλεξανδρέως ποὺ ἔχω συ-
μπεριλάβει στὸ βιβλίο. Ἔχω βάλει τὸν ψευδότιτλο «Ἡ μάνα τοῦ 
ναύτη», γιὰ νὰ γίνει περισσότερο εὐδιάκριτη ἡ ὑπόγεια σχέση 
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του μὲ τὸ καβαφικό:
[Ἡ μάνα τοῦ ναύτη]
Ψαροπούλια μονάχα, Ληναῖε, γιὰ σένα ἐνδιαφέρονται
καὶ ἡ μάνα σου μάταια κλαίει κι ὀδύρεται πάνω στὸν ἄδειο 
σου τάφο.
ΑΛΕΞΗΣ ΖΗΡΑΣ: Στὸν πρόλογο ἔχεις κάνει μιὰ πολὺ εὔστοχη 

κατ᾿ ἐμὲ παρατήρηση, ὅτι τὸ ἄλγος, τὸ πένθος, ἡ ὀδύνη ποὺ 
ὑπάρχει στὰ ἐπιγράμματα ἐλαφραίνει ἀπὸ τὸν τρόπο ποὺ γρά-
φεται τὸ ἐπίγραμμα, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι σ᾿ αὐτὸ διασώζεται μιὰ 
συγκρατημένη συγκίνηση καί, πολλὲς φορές, μιὰ δροσιά. Ἰδίως 
στὶς περιγραφὲς τοῦ γήινου καὶ τοῦ ὑδάτινου στοιχείου.

ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ναί, αὐτὸ εἶναι ἀλήθεια. Ὅπως 
ἀλήθεια εἶναι καὶ κάτι ἄλλο: ὅτι ἀναδύεται ἕνας πολιτισμὸς 
μοναδικὸς μέσα ἀπὸ τὰ ἐπιγράμματα, δηλαδή, ὁ σεβασμός, ἡ 
τιμὴ στὸν νεκρό, καὶ μάλιστα στὸν ἄγνωστο νεκρό. Ἀναφέρω 
ἐνδεικτικὰ ἕνα ἐπίγραμμα στὸ ὁποῖο οἱ ψαράδες (μπορεῖ νὰ 
ἀκούγεται λίγο φρικιαστικὸ αὐτὸ ποὺ θὰ πῶ, ἀλλὰ ἔχει μέσα 
του πολλὴ ἀνθρωπιὰ) ψαρεύουν μέσα στὰ δίχτυα τους μαζὶ μὲ 
τὰ ψάρια ἕναν μισοφαγωμένο ναυαγό. Τὸ παραθέτω ὁλόκληρο:

[ναυτιλίης σκύβαλον]
Μὲς στὰ δίχτυα οἱ ψαράδες μισοφαγωμένο
ἀπ᾿ τὴ θάλασσα ἔσυραν
ἕναν ἄντρα ἀξιοθρήνητο ― σκύβαλο τοῦ ναυαγίου
Νὰ κερδίσουν δὲν κοίταξαν
ἀπ᾿ αὐτὸ ποὺ δὲν πρέπει: 
μαζὶ μὲ τὰ ψάρια τὸν ἔθαψαν 
μὲ τὴ λίγη τὴν ἄμμο ποὺ βλέπεις.
Τώρα, γῆ, τὸν πνιγμένο κατέχεις ὁλόκληρο· 
ἀφοῦ ἀντὶ γιὰ τὴ σάρκα ποὺ λείπει
ἔχεις ὅ,τι τὴ σάρκα του γεύθηκε.
(ΗΓΗΣΙΠΠΟΥ, 7.276)
Νομίζω πὼς εἶναι μιὰ πολὺ συγκινητικὴ ἱστορία, παρὰ τὴ 

φρίκη ποὺ ἀποπνέει ἡ ὅλη εἰκόνα. Ὅπως ἡ ἄλλη περίπτωση, 
πάλι μὲ τοὺς φτωχοὺς ψαράδες, ποὺ τὸν μοναχικὸ γέροντα, 
τὸν «πατριάρχη» τῶν ἁλιέων, τὸν ὑπέργηρο Θῆρι, ἀποφασίζουν, 
ἐπειδὴ δὲν ἔχει συγγενεῖς, νὰ τὸν θάψουν οἱ ἴδιοι μὲ τιμές. Ὅλο 
αὐτὸ παρέχει μιὰ παρηγοριὰ καὶ γι᾿ αὐτό, παρόλο ποὺ αὐτὰ τὰ 
ἐπιγράμματα μιλᾶνε γιὰ τὸν θάνατο, νομίζω ὅτι ἐν τέλει βγαί-
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νει μέσα ἀπ’ αὐτὰ ἡ κατάφαση στὴ ζωὴ στὴν ποιοτικότερή της 
ἔκφραση.

ΑΛΕΞΗΣ ΖΗΡΑΣ: Αὐτὸ γίνεται καὶ στὴν ποίηση τοῦ Καβά-
φη ἐν πολλοῖς. Ὑπάρχει ὁ τρόπος τῆς ἀποδραματοποίησης στὸ 
ἐπίγραμμα, ποὺ ἐνῶ ἀναφέρεται σὲ ἕνα δραματικὸ γεγονός, ὁ 
ἀποστασιοποιημένος τρόπος ποὺ κυριαρχεῖ ἐλαφραίνει τὸ δρα-
ματικὸ βάθος.

ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Σωστά, καὶ θὰ ἤθελα νὰ πῶ ὅτι σὲ 
αὐτὰ τὰ ἐπιγράμματα ὁ πόνος εἶναι λιτὸς καὶ συγκρατημένος, 
γι᾿ αὐτὸ καὶ ἡ συγκίνηση εἶναι συχνὰ πιὸ ἔντονη. Κι αὐτὸ γιατὶ 
πολλοὶ ἐπιγραμματοποιοὶ γνωρίζουν καλὰ τὰ μυστικά της ποι-
ητικῆς τέχνης καὶ τὴν οἰκονομία της.

ΑΛΕΞΗΣ ΖΗΡΑΣ: Καὶ ἐκεῖ ὑπάρχει καὶ τὸ διδακτικὸ μέρος τοῦ 
πράγματος.

ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Βεβαίως, τὸ ὁποῖο εἶναι ἔμμεσο καὶ 
ὑπαινικτικό, θὰ ἔλεγα.

ΑΛΕΞΗΣ ΖΗΡΑΣ: Ἔκανες μιὰ ἐπιλογὴ φαντάζομαι μεταφρά-
ζοντας τὰ ἐπιγράμματα αὐτά...

ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ναί, τὰ ἀναφερόμενα σὲ ναυα-
γοὺς καὶ ναυάγια στὸ ἕβδομο βιβλίο τῆς Ἀνθολογίας εἶναι πε-
ρισσότερα ἀπὸ τὰ 51 ποὺ ἀνθολόγησα. Ἁπλῶς, ἐγὼ θέλησα νὰ 
παραθέσω τὶς πιὸ ξεχωριστὲς περιπτώσεις. Δηλαδή, μπορεῖ λ.χ. 
νὰ συναντήσει κανεὶς περισσότερα τοῦ ἑνὸς ἐπιγράμματα ποὺ 
ἀφηγοῦνται τὴν ἑξῆς τραγικὴ ἱστορία: ὁ ναυαγὸς σώζεται ἀπὸ 
τὰ κύματα, βγαίνει νὰ κοιμηθεῖ στὶς ὄχθες τοῦ ποταμοῦ καὶ 
τὸν δαγκώνει ἕνα φίδι, μιὰ ὀχιά. Ἐγὼ διάλεξα τὰ πιὸ τυπικά. 
Ἐπιχείρησα δηλαδὴ νὰ συνθέσω ἕνα ποικιλόμορφο μωσαϊκὸ 
ἱστοριῶν, στὶς ὁποῖες ἐγγράφεται ἡ τραγικότητα τῆς ἀνθρώπι-
νης μοίρας.

ΑΛΕΞΗΣ ΖΗΡΑΣ: Ὡστόσο, τὸ χρονικὸ φάσμα στὸ ὁποῖο ἀνή-
κουν τὰ ἐπιγράμματα εἶναι εὐρύτατο. Ξεκινάει ἀπὸ τὴν πρώιμη 
ἀρχαιότητα καὶ φτάνει μέχρι τὸ Βυζάντιο.

ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ἀκριβῶς. Σὲ αὐτὸ τὸ βιβλίο συ-
ναντῶνται ὁ Ἀνακρέων, ἡ Σαπφώ καὶ ὁ Σιμωνίδης, ἀλλὰ καὶ ὁ 
Ἀγαθίας ὁ Σχολαστικός, ποὺ ἔχει ζήσει στὰ χρόνια του Ἰουστι-
νιανοῦ. Δηλαδὴ ἀνθολογοῦνται ποιητὲς ἀπὸ τὴν ἀρχαϊκὴ ἐποχὴ 
μέχρι τὰ χρόνια τοῦ Ἰουστινιανοῦ· μιλᾶμε γιὰ πάνω ἀπὸ 1.000 
χρόνια.
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ΑΛΕΞΗΣ ΖΗΡΑΣ: Ἐντύπωση προξενεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι στὴν 
πλειοψηφία τῶν ἐπιγραμμάτων ἀπουσιάζει ἡ αφαίρεση, τὸ ἀφη-
ρημένα ὑψηλό. Οἱ ἱστορίες ποὺ καταγράφονται ἢ ἐπινοοῦνται 
εἶναι κοινές, ἴσως λαϊκές... 

ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ναί, καὶ τὸ συγκινητικὸ εἶναι ὅτι 
ἔτσι γίνεται καὶ ἕνα ἔμμεσο σχόλιο, ὅτι σὲ αὐτὰ ἐδῶ τὰ νερά, 
τὰ δικά μας τὰ νερά, στὸ Αἰγαῖο, στὴ Μεσόγειο, σὲ ὅλες τὶς 
ἐποχὲς ἄνθρωποι, νέοι συνήθως, καθὼς ἀναζητοῦν καλύτερη 
μοίρα, βρίσκουν συχνὰ τραγικὸ τέλος... Καὶ ὑπάρχουν πάντα οἱ 
ποιητὲς πού, γι᾿ αὐτὸ τὸ τραγικὸ τέλος, θὰ φτιάξουν ἕνα σῆμα, 
ἕνα σημάδι, ἕνα ἐπίγραμμα, τὸ ὁποῖο θὰ εἶναι ἡ ἀπάντηση στὸν 
θάνατο. Θὰ ἔλεγα, βρισκόμαστε στὴν πρωτογενῆ λειτουργία τῆς 
ποίησης μὲ τὰ ἐπιγράμματα. Δηλαδή, ἡ ποίηση ποὺ ἀντιστέκε-
ται στὸν θάνατο, ποὺ τελικῶς στήνει ἕνα σημάδι ἀπρόσβλητο 
ἀπ᾿ τὴ φθορά. Καὶ ἡ ἴδια ἡ λέξη ἐπίγραμμα ἀφορᾶ κάτι ποὺ 
γράφεται καὶ χαράσσεται πάνω σὲ μιὰ πέτρα. Δηλαδή, γιὰ νὰ 
μείνει γιὰ πάντα πάνω στὴ σκληρὴ πέτρα, ὥστε νὰ δικαιώσει 
ἔτσι τὴ ζωὴ ἔναντι τοῦ θανάτου. 

ΑΛΕΞΗΣ ΖΗΡΑΣ: Γιὰ νὰ περάσουμε στὰ νεότερα, στὰ πολὺ 
κοντινά μας χρόνια... Παρακινήθηκες νὰ κάνεις αὐτὴ τὴν ἀνθο-
λογία καὶ ἀπὸ τὰ τρέχοντα γεγονότα, ἀπὸ τοὺς συχνοὺς πνιγ-
μοὺς τῶν προσφύγων καὶ τῶν διωκόμενων σὲ ὅλη τὴ Μεσόγειο; 
Ἀπὸ μετανάστες τῆς Ἀφρικῆς, τῆς Ἀσίας, ποὺ πνίγονται στὰ 
νερὰ τῆς Ἑλλάδας;

ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Νομίζω ὅτι αὐτὸ μοῦ συνέβη. Δὲν 
ἔγινε συνειδητά. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἀπὸ πολλοὺς δρόμους 
ὁδηγούμαστε στὴν ποίηση ― μιλάω γιὰ ποίηση γιατὶ ἡ ποιη-
τικὴ μετάφραση εἶναι ποιητικὴ δημιουργία καὶ μάλιστα συχνὰ 
ἐξαιρετικὰ πιὸ πολύμοχθη. Μπορεῖ ἐνίοτε νὰ μᾶς ὁδηγοῦν καὶ 
πραγματικὰ καὶ μεταφορικὰ ναυάγια. Ἀλλὰ αὐτὴ ἡ εἰκόνα τῶν 
πνιγμένων, κυρίως τῶν παιδιῶν, ἢ τῶν γονιῶν ποὺ κρατᾶνε τὰ 
ἄψυχα λιγνὰ κορμάκια τῶν παιδιῶν τους ―καὶ τὰ βλέπουμε 
δυστυχῶς τόσο συχνὰ τὰ τελευταῖα χρόνια― νομίζω ὅτι τροφο-
δότησε αὐτὴ τὴν ἐμμονή μου νὰ μεταφράσω αὐτὰ τὰ ἐπιγράμ-
ματα. Ἐξάλλου, τὸ 2014, ὅταν βγῆκε ἡ πολὺ μικρὴ συλλογή 
μου Τί γίναν οἱ μαστόροι,5 ἐκεῖ ―ἀσυνείδητα θὰ ἔλεγα― εἶχα 
φτιάξει ἕνα δικό μου ἐπίγραμμα γιὰ τὰ θαλασσοπνιγμένα παι-
διά, ποὺ λέει:

Nesides 16 - final.indd   83Nesides 16 - final.indd   83 17/5/2017   6:29:40 μμ17/5/2017   6:29:40 μμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



84

Λιγνὸ κορμάκι, ἄχραντο, ἐκεῖ ποὺ ἦταν γαλάζιο,
ἂχ νὰ τὸ σκέπαζε γλυκὰ τὸ μυρωδάτο κύμα,
νὰ τραγουδοῦσε σιγανὰ Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον˙
μὴν ξανανθίσεις θάλασσα μὲ ἑνὸς παιδιοῦ τὸ σῶμα. 
Ἤδη λοιπὸν ἀπὸ τὸ 2014 αὐτὴ ἡ πρόθεση ὑπῆρχε σὲ μένα 

ὑπογείως. Στὴν κατάληξη τοῦ δικοῦ μου ἐπιγράμματος κάνω 
μιὰ ἔμμεση ἀναφορὰ σὲ ἕναν στίχο ἀπὸ τὸν Ἀγαμέμνονα τοῦ 
Αἰσχύλου, τὸν ὁποῖο παραθέτω ὁλόκληρο στὸν πρόλογο τοῦ 
παρόντος βιβλίου: Ὁρῶμεν ἀνθοῦν πέλαγος Αἰγαῖον νεκροῖς. 
Βλέπουμε τὸ Αἰγαῖο, τὴ θάλασσά μας, ἀπὸ τὰ χρόνια ἤδη τοῦ 
Αἰσχύλου, νὰ ἀνθίζει μὲ νεκρούς. Πρόκειται γιὰ τὴν ποιητικὴ 
ἀποτύπωση τῆς θλιβερῆς ἀνθρώπινης μοίρας

ΑΛΕΞΗΣ ΖΗΡΑΣ: Νὰ σὲ ρωτήσω, τώρα κάτι, ἐνδεχομένως 
ἐνδιαφέρον, ποὺ τὸ λὲς ἐμμέσως καὶ στὸν πρόλογό σου... Στὸν 
τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἀπέδωσες τὰ ἐπιγράμματα συνέβαλε πάρα 
πολὺ καὶ ἡ γνώση ἱστοριῶν τῆς λογοτεχνίας ποὺ ἀναφέρονται 
σὲ πνιγμοὺς ἢ σὲ ναυάγια καὶ ἐνδεχομένως συναντῶνται καὶ 
σὲ ἄλλους ποιητές. Ἔκανα ἕνα πρόχειρο κοίταγμα καὶ εἶδα ὅτι 
ἔχουν ἀσχοληθεῖ πολλοὶ ποιητὲς μὲ τὸ θέμα τῶν πνιγμῶν. 
Θυμᾶμαι ὅτι καὶ ὁ Τ.Σ.  Ἔλιοτ ἔχει γράψει ἕνα πολὺ ὡραῖο ποί-
ημα γιὰ πνιγμό.6  Ἴσως θὰ μποροῦσε νὰ γίνει μιὰ μικρὴ ἀνθολο-
γία μὲ αὐτὸ τὸ θέμα. Ἀναφέρεσαι στὸν Παπαδιαμάντη, λέγοντας 
ὅτι τὰ διαβάσματα τοῦ Παπαδιαμάντη ἐπέδρασαν διαδραστικὰ 
στὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἀπέδωσες αὐτὰ τὰ ἐπιγράμματα.

ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Αὐτὸ εἶναι ἀλήθεια. Τὸ θέμα συ-
ναντᾶται ἐπίσης καὶ σὲ ἔξοχα δημοτικὰ τραγούδια. Στὸν Πα-
παδιαμάντη εἶναι ἕνα συχνότατο θέμα οἱ ναυαγοί, τὰ ναυάγια. 
Ἀναφέρω τὸν «Νεκρὸ Ταξιδιώτη», αὐτὸ τὸ ἀριστούργημα, στὸ 
ὁποῖο τὸ νεκρὸ σῶμα ἐπιστρέφει στὴν πατρίδα τοῦ ναυαγοῦ, 
στὴ Σκιάθο, τὸ φέρνει δηλαδὴ τὸ κύμα, καὶ κλείνει ὁ Παπαδια-
μάντης αὐτὸ τὸ ὑπέροχο διήγημα μὲ τοὺς ὁμηρικοὺς στίχους 
γιὰ τὸν ἄταφο Ἐλπήνορα, 

σῆμά τέ μοι χεῦαι πολιῆς ἐπὶ θινὶ θαλάσσης, 
(ἕνα μνῆμα γιὰ μένα νὰ στήσεις στὴ λευκὴ ἀμμουδιὰ τῆς 

θαλάσσης) 
Ἐγὼ ἔχω πάρει λέξεις ἀπὸ τὸν Παπαδιαμάντη, γιατὶ εἰδικὰ 

στὶς περιγραφὲς τῶν τρικυμισμένων κυμάτων δὲν τὸν φτάνει 
κανείς... Τὸν ρόχθο τοῦ κύματος, τὰ ἁλίκτυπα βράχια του... 

Nesides 16 - final.indd   84Nesides 16 - final.indd   84 17/5/2017   6:29:41 μμ17/5/2017   6:29:41 μμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



85

Νησίδες 16 | Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η

Εἶναι λέξεις μοναδικές, ἀπίστευτες. Καὶ ὁ πλοῦτος του ὁ γλωσ-
σικὸς εἶναι ἀξιοζήλευτος. Μπαίνεις στὸν πειρασμὸ νὰ τοῦ κλέ-
ψεις μιὰ λέξη: ὁ ἁλίκτυπος βράχος... Μὴν ξεχνᾶμε καὶ τὸ ἔξοχο 
ἐπίθετο γιὰ τὴν πανδέγμονα θάλασσα ἀπὸ τὸ «Μυρολόγι τῆς 
φώκιας».

ΑΛΕΞΗΣ ΖΗΡΑΣ: Αὐτὸ εἶναι πολὺ ὡραῖο, γιατὶ ὑπάρχει ἔτσι 
μιὰ γραμμή, μιὰ συνέχεια στὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο πλάθεται ἡ 
γλώσσα. Ὁ ἕνας δημιουργὸς τὴν παίρνει ἀπὸ τὸν ἄλλον καὶ τὴ 
μεταβιβάζει.

ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Καὶ νομίζω ὅτι πετυχαίνει κανεὶς 
νὰ ξαναζοῦν οἱ λέξεις. Αὐτὸ νομίζω ὅτι θὰ πρέπει νὰ εἶναι ξε-
χωριστὸ μέλημα τῶν ποιητῶν. Ἂν πάρεις μιὰ ὡραία λέξη καὶ 
τὴν ἐντάξεις, ὄχι γιὰ νὰ κάνεις τὸ κομμάτι σου, ἀλλὰ γιατὶ 
μπαίνεις στὸν πειρασμὸ νὰ μὴ χάσει αὐτὸ ποὺ μεταφράζεις κάτι 
ἀπὸ τὴ λάμψη ποὺ ἔχει τὸ πρωτότυπο. Γιὰ νὰ γίνω πιὸ σαφής, 
κι ἐγὼ κράτησα κάποιες λέξεις ἢ ἐκφράσεις τοῦ πρωτοτύπου, 
ὅπως π.χ. τὴν ἀμφίρρυτη Χίο καὶ τὸν μελίφρονα νόστο. Νομίζω 
ἐπίσης πὼς ἔτσι δίνεις μιὰ δυνατότητα σὲ μιὰ λέξη ποὺ ἔχει πιὰ 
περιορισθεῖ σὲ μιὰ λεξικογραφικὴ ἀναφορὰ νὰ ξαναμπεῖ στὸν 
κόσμο τῆς ποιητικῆς μας γλώσσας.

ΑΛΕΞΗΣ ΖΗΡΑΣ: Νομίζω ὅτι αὐτὸ συνιστᾶ καὶ τὴν ἑνότητα 
τῆς γλώσσας, τὸ ὅτι ἡ γλώσσα εἶναι ανοιχτὴ καὶ δὲν κλείνεται 
σὲ δογματικὲς θεωρίες. Ἀρκεῖ, θὰ ἔλεγα, νὰ ἔχει ὁ ἀναγνώστης 
μιὰ ἐμπεδωμένη μέση παιδεία καὶ τοῦ εἶναι τότε εὐπρόσιτη ἡ 
διαχρονία τῆς γλώσσας... Μίλησέ μας ὅμως λίγο γιὰ τὸν ρυθμὸ 
ἢ τὸ μέτρο ποὺ θέλησες νὰ κρατήσεις στὴν ἀπόδοση τῶν ἐπι-
γραμμάτων. Ποιὰ μετρικὴ μορφὴ δηλαδὴ υἱοθέτησες στὶς μετα-
φράσεις σου;

ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Τὰ περισσότερα ἐπιγράμματα ―μὲ 
ἐξαίρεση τὰ λίγα ποὺ ἔχουν ἀποδοθεῖ σὲ ἰαμβικὰ μέτρα― ἔχουν 
μεταφρασθεῖ σὲ ἀναπαιστικοὺς ἀνισοσύλλαβους στίχους, μὲ 
σκοπὸ νὰ διασωθεῖ κάτι ἀπὸ τὴν ἠχὼ τοῦ θρήνου τους, γιατὶ 
ὡς γνωστὸν ὁ νεοελληνικὸς ἀνάπαιστος εἶναι τὸ ποιητικὸ μέτρο 
τῶν θρήνων.

Τὸν θρῆνο αὐτὸ θὰ ἔλεγα πὼς τὸν συνοδεύει ἡ εἰκαστικὴ 
ἀνάγνωση τοῦ ζωγράφου Γιώργου Ξένου μὲ τὰ 51 σχέδιά του 
ποὺ ἀντιστοιχοῦν στὰ ἰσάριθμα ἐπιγράμματα καὶ συνιστοῦν 
ἕνα ὑπερχρονικὸ καλλιτεχνικὸ σχόλιο γιὰ τὴν τραγικότητα τῆς 
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αἰώνιας πάλης τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸ ὑγρὸ στοιχεῖο.
Συνολικὰ βέβαια τὴν καλαίσθητη καὶ φροντισμένη ἔκδοση 

τὴν ὀφείλω στὸν ἐκδότη Σάμη Γαβριηλίδη, ποὺ φρόντισε προ-
σωπικὰ τὸ βιβλίο καὶ στὴν ἐπιμέλεια τῆς Εὐαγγελίας Δάλκου. 
Εὐχαριστίες ὀφείλω καὶ στὸν Χρίστο Δάλκο γιὰ παρατηρήσεις 
του.

ΑΛΕΞΗΣ ΖΗΡΑΣ: Κλείνοντας, θὰ σὲ ρωτοῦσα ἂν ἔχεις κάποια 
προτίμηση σὲ κάποιον ἀπὸ τοὺς ἐπιγραμματοποιοὺς ποὺ μετέ-
φρασες; Πιστεύεις ὅτι κάποιοι ὑπερέχουν;

ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Μείζονες καὶ ἐλάσσονες ποιητὲς 
περιλαμβάνονται στὴν Ἀνθολογία. Ἀνάμεσά τους εἶναι μεγάλα 
ὀνόματα, ὁ Πλάτων, ἡ Σαπφώ, ὁ Σιμωνίδης, ὁ Ἀνακρέων, ὅπως 
καὶ κάποιοι ἀνώνυμοι. Ὑπάρχει δημοκρατικὴ ἰσονομία στὶς σε-
λίδες της. Ξεχωρίζω ἐπίσης τὸν Καλλίμαχο, τὸν Ἀσκληπιάδη, 
τὸν Λεωνίδα τὸν Ταραντῖνο, ἐπιγραμματοποιὸ τῶν φτωχῶν, 
τὸν Ἀντίπατρο τὸν Σιδώνιο, ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἔχουμε τὸ ἐπίγραμ-
μα γιὰ τὸν μικρούλη Κλεόδημο. Καμιὰ φορὰ λάμπουν οἱ στίχοι 
τῶν ἐλασσόνων, συχνὰ ἀκόμα καὶ τῶν ἀνωνύμων. 

ΑΛΕΞΗΣ ΖΗΡΑΣ: Αὐτὸ συμβαίνει καὶ στὴν ποίηση γενικότερα...
ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ναί, εἶναι ἀλήθεια. Ὁ Καλλίμαχος, 

ἕνας σχεδὸν σύγχρονός μας ποιητής, κάνει μιὰ ἀνατροπὴ σὲ 
ἕνα ποίημα, ποὺ εἶναι φαινομενικὰ ἐπιτύμβιο γιὰ ἕναν ναυαγό, 
ἀλλὰ στὴν οὐσία εἶναι θρῆνος γι᾿ αὐτὸν ποὺ μάζεψε καὶ ἔθαψε 
τὸν νεκρό. Ὁ ψευδότιτλος ποὺ ἔχω βάλει εἶναι χαρακτηριστικός:

[τὴ δική του θρηνώντας ζωὴ]
Ναυαγέ, πές μου, ξένε, ποιὸς εἶσαι καὶ ποιὸ τ᾿ ὄνομά σου;
Στ᾿ ἀκρογιάλι σὲ βρῆκε νεκρὸ ὁ Λεόντιχος
 καὶ σὲ τοῦτον τὸν τάφο σ᾿ ἐκήδεψε,
τὴ δική του θρηνώντας τὴν ἄθλια ζωή· 
― οὔτε ἐκεῖνος ποτὲ δὲν ἡσύχασε·
σὰν τὸν γλάρο τὰ πέλαγα ὀργώνει.
(ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ, 7.277)
Δηλαδή, εἶναι ἕνα ἐπίγραμμα γιὰ τὸν Λεόντιχο ποὺ ζεῖ μιὰ 

βασανισμένη ζωή. Τέλος, θὰ ἤθελα νὰ κλείσω αὐτὴ τὴν πολὺ 
ἐνδιαφέρουσα συζήτηση, γιὰ τὴ συμμετοχὴ στὴν ὁποία θερμὰ σὲ 
εὐχαριστῶ, Ἀλέξη, μὲ τὸ ἔξοχο ἐπίγραμμα γιὰ τὴ Λυσιδίκη τοῦ 
ρόδιου ποιητῆ Ξενόκριτου:

[Λυσιδίκη]
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Νησίδες 16 | Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η

Τὰ μαλλιά σου ἀκόμα σταλάζουν ἁρμύρα, κορίτσι βαριόμοι-
ρο,

ναυαγὲ Λυσιδίκη, ποὺ ἐχάθης στὸ πέλαγος·
σὰν ἀγρίεψ᾿ ὁ πόντος, τὸν θυμὸ τῆς θαλάσσης φοβήθηκες 

κι ἔπεσες 
ἀπ᾿ τὸ κοῖλο καράβι·
μόνο ὁ τάφος σου πιὰ τ᾿ ὄνομά σου καλεῖ καὶ τὴν Κύμη τὴ 

χώρα σου,
μὰ τὰ ὀστᾶ σου τὸ κῦμα στὸν κρύο γιαλὸ περιβρέχει. 
Τὸν πατέρα Ἀριστόμαχο βρῆκε μεγάλο κακό· 
σ᾿ εἶχε φέρει γιὰ γάμο κι οὔτε κόρη οὔτε σῶμα νεκρὸ δὲν 

συνόδευσε.
(ΞΕΝΟΚΡΙΤΟΥ ΡΟΔΙΟΥ, 7.291)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Ἡ συζήτηση πραγματοποιήθηκε στὸν χῶρο τῶν ἐκδόσεων Γαβριηλί-

δης (Ἁγίας Εἰρήνης 17, Μοναστηράκι) στὶς 3 Νοεμβρίου 2016 κατὰ 
τὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου τῆς Τασούλας Καραγεωργίου Ναυαγοῦ 
τάφος εἰμί. Στὴν παρουσίαση συμμετεῖχαν ἐπίσης ὁ Kώστας Κου-
τσουρέλης, ποιητὴς καὶ ἐκδότης τοῦ περιοδικοῦ Νέο Πλανόδιον, ὁ 
Ἀναστάσιος Στέφος, πρόεδρος τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Φιλολόγων 
καὶ ἡ Ἀνθούλα Δανιήλ, κριτικὸς λογοτεχνίας. Στὴν ἐκδήλωση πα-
ρευρέθη καὶ ὁ ζωγράφος Γιῶργος Ξένος, ὁ ὁποῖος φιλοτέχνησε τὰ 51 
σχέδια τῆς ἔκδοσης, ἐνῶ φίλοι διάβασαν ἐπιγράμματα τοῦ βιβλίου.

2. Translations from the Greek Anthology. By Robert A. Furness. 
London: Jonathan Cape, 1931.

3. «Εἰς τὸ ἐπίνειον»
 Νέος, εἴκοσι ὀκτὼ ἐτῶν, μὲ πλοῖον τήνιον
 ἔφθασε εἰς τοῦτο τὸ συριακὸν ἐπίνειον
 ὁ Ἔμης, μὲ τὴν πρόθεσι νὰ μάθει μυροπώλης.
 Ὅμως ἀρρώστησε εἰς τὸν πλοῦν. Καὶ μόλις
 ἀπεβιβάσθη, πέθανε. Ἡ ταφή του, πτωχοτάτη,
 ἔγιν᾿ ἐδῶ. Ὀλίγες ὧρες πρὶν πεθάνει κάτι
 ψιθύρισε γιὰ «οἰκίαν», γιὰ «πολὺ γέροντας γονεῖς».
 Μὰ ποιοὶ ἦσαν τοῦτοι δὲν ἐγνώριζε κανείς,
 μήτε ποιὰ ἡ πατρίς του μὲς στὸ μέγα πανελλήνιον.
 Καλλίτερα. Γιατί ἔτσι ἐνῶ
 κεῖται νεκρὸς σ᾿ αὐτὸ τὸ ἐπίνειον,
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 θὰ τὸν ἐλπίζουν πάντα οἱ γονεῖς του ζωντανό.
 Κ. Π. Καβάφης (1918)

4. «Δέησις»
 Ἡ θάλασσα στὰ βάθη της πῆρ’ ἕναν ναύτη.―
 Ἡ μάνα του, ἀνήξερη, πηαίνει κι ἀνάφτει
 στὴν Παναγία μπροστὰ ἕνα ὑψηλὸ κερὶ
 γιὰ νὰ ἐπιστρέψει γρήγορα καὶ νάν’ καλοὶ καιροὶ ―
 καὶ ὅλο πρὸς τὸν ἄνεμο στήνει τ’ αὐτί.
 Ἀλλὰ ἐνῶ προσεύχεται καὶ δέεται αὐτή,
 ἡ εἰκὼν ἀκούει, σοβαρὴ καὶ λυπημένη,
 ξεύροντας πὼς δὲν θά᾿ λθει πιὰ ὁ υἱὸς ποὺ περιμένει.
 Κ. Π. Καβάφης (1898)

5. Τασούλα Καραγεωργίου, Τί γίναν οἱ μαστόροι;, Γαβριηλίδης 2014. 
6. Δ΄ ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΝΙΓΜΟ

 Φληβᾶς ὁ Φοίνικας, δεκαπέντε μέρες πεθαμένος,
 Λησμόνησε τὴν κραυγὴ τῶν γλάρων, καὶ τὸ φούσκωμα τοῦ βα-

θιοῦ πελάγου
 Καὶ τὸ κέρδος καὶ τὴ ζημιά.
 Κάτω ἀπ’ τὴ θάλασσα ἕνα ρέμα
 Ἔγλειψε τὰ κόκαλά του ψιθυρίζοντας. Μ’ ἀνεβοκατεβάσματα
 Πέρασε τὰ στάδια τῶν γερατειῶν του καὶ τῆς νιότης του
 Μπαίνοντας μέσα στὴ ρουφήχτρα.
 Ἐθνικὲ ἢ Ἑβραῖε
 Ὢ ἐσὺ ποὺ γυρίζεις τὸ τιμόνι κοιτάζοντας πρὸς τὸν ἀγέρα
 Στοχάσου τὸ Φληβὰ ποὺ ἦταν κάποτε ὄμορφος κι ἀψηλὸς σὰν 

ἐσένα.
 (Θ. Σ. Ἔλιοτ, Ἡ ἔρημη χώρα, μετάφραση Γιῶργος Σεφέρης)
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Νησίδες 16 | Π Ο Ι Η Σ Η

Εριφύλη Καν ί ν ια

Αφροδίτη Arles (Μουσείο Ρόδου) Ι

…και πρέπει να υποθέσω
ότι κρατούσες ένα κάτοπτρο στο χέρι
για να ανιχνεύεις τα τοπωνύμια της ομορφιάς σου
σε τρισδιάστατη απεικόνιση.
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Σκιές 

Ανηφορίζει η πολλαπλή γυναίκα
Τους εαυτούς της στο λυκόφως αναγκάζει
Να σκαρφαλώσουν απ’ την πλευρά της δύσης

Ω πόσες πλαγιές βουνών 
με ένδυμα μωβ ερωτεύεται
Πόσες πλαγιές βουνών πολλαπλασιάζει
Γιατί ανεβαίνει 
Μοιράζοντας στη σκιά της
Στους κρυφούς κέδρους
Του ανέμου
Τους ξηρόφυτους 
διαμελισμένους κέδρους
μέχρι βαθιά μέσα στο χώμα

Η πολλαπλή γυναίκα ανηφορίζει
Κάποτε κάνει ένα γύρο ιπτάμενη
κάποτε σέρνεται τραβώντας πίσω της σκιές που ψιθυρίζουν:

πέρα απ’ τη δύση, πέρα απ’ τη δύση, πέρα απ’ τη δύση
θα ξεφυτρώσουν οι κραυγές των γερακιών

παραφυλάνε οι πηγές να κελαηδήσουν
παραφυλάνε οι λύκοι για ν’ αρπάξουν

παραφυλάει κι ο ήλιος για να κάψει
τους ξεραμένους ήχους της αφάνειας 

πέρα απ’ τη δύση, πέρα απ’ τη δύση, πέρα απ’ τη δύση
παραφυλάει η φλέβα του νερού να ξεπηδήσει
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Το τραύμα

Το τραύμα ανταγωνίζεται το θαύμα
Κάτω απ’ τον ήλιο τραγουδάει η πληγή

Βαθύ το φως 
στο τέλος κάθε ταξιδιού σε τραυματίζει
όταν βλέπεις ακτές να πλησιάζουν
όταν βλέπεις τα δέντρα να χορεύουν
(φόνοι και φόβοι μη δικαιωμένοι)
τους άγριους κατοίκους των νησιών

Το τραύμα είναι το ταξίδι σου
παιδί του φεγγαριού
τη μια μοναδική στιγμή
στον ήλιο
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Το καλοκαίρι έφυγε

Μισοξεραμένα αναπτύγματα εντόμων
και λουλουδιών στις σελίδες μου

Ένα αλαβάστρινο χέρι καταβυθίζεται
Και η νέα ημέρα εξαφανίζεται προς τα κάτω
Σαν μία ακατανόητη βαρύτητα
που παρασύρει τις πρωινές ηλιαχτίδες
προς τους χθόνιους

Υπόγεια δάση
που κάποτε ψιθύριζαν
τα μυστικά της βροχής
τώρα ακίνητα δεν ―
σείουν πολύχρωμο φύλλωμα δεν ―
παίζουν οι σκιές τους
με το βαθύ μωβ 
βλέμμα δεν ―
ξεχωρίζουν τα χρώματα του ψιθύρου

Ασύμμετρη μαγεία παραμονεύει
Στη μια μεριά ένα λουλούδι αιχμάλωτο
Μπλε χρώμα το φιλί της νύχτας 
όταν ανθίζει
― όχι σκοτεινό ― 
τόσο που η χαραυγή να φτερουγίζει 
και στις πλατιές μεγάλες σκάλες 
να υψώνουν τα χέρια τους
Οι εκτελεσμένοι
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Αναστάσιμες καμπάνες

Αναστάσιμες καμπάνες
Ανασύρθηκαν εκ των καταχθονίων οι τεθνεώτες
Τεθνεώτες όχι ―
Εκστατικοί εν υπνώσει
Οι αρχάγγελοι των κήπων

Κρύο τους διαπέρασε
Σκαρφαλωμένους
Στο ακραίο άνθος

Άρχισαν να υφαίνουν
Τα μυστικά ονόματα της κραυγής
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Τόπος κατοίκησης και ουτοπία της μεγαλούπολης:
Σχόλιο στους “ακνίσωτους οίκους”

του Γ ιώργου Τζ ιρτζ ιλάκη

Τα πρώτα χρόνια του εικοστού αιώνα η κατοικία αποτέλεσε 
το κατ’ εξοχήν γόνιμο και αντιθετικό πεδίο του αρχιτεκτο-
νικού προβληματισμού. Όλες οι προτάσεις έθεταν διαρκώς 

το ίδιο πρόβλημα: την αναζήτηση ενός «πολιτισμού του κατοι-
κείν» στο σύγχρονο κόσμο.

Κομβικό σημείο που κάνει τις διάφορες εκδοχές να νοηματο-
δοτούνται και να διασταυρώνονται είναι τα γνωστά παραπλη-
ρωματικά ζεύγη εννοιών τα οποία, στην αρχή τουλάχιστον, πα-
ρουσιάστηκαν με έναν ακραία αντιθετικό τρόπο: πνευματικός 
/ τεχνικός πολιτισμός, κουλτούρα / μηχανοποίηση, κοινότητα / 
κοινωνία, οργανικότητα / αφηρημένη λειτουργικότητα, φύση / 
τεχνητό και φυσικά, τόπος / ουτοπία.

Σε ένα ορισμένο ρεύμα σκέψης τα παραπάνω ζεύγη και η 
προτίμηση για τη δεύτερη από τις έννοιες που τα συνθέτουν, 
λειτουργεί περισσότερο σαν ένα εργαλείο διερεύνησης μιας νέας 
πραγματικότητας, σαν μια στρατηγική που έχει σκοπό να ανα-
καλέσει ―ενάντια στη λογική του ορθολογισμού που οδηγεί 
στην εκτεταμένη ανάπτυξη του τεχνικού πολιτισμού― το φά-
ντασμα μιας μυθικο-ουτοπικής και παραδεισιακής ολότητας 
που είναι θεμελιωμένη σε «αρχαϊκές» σχέσεις και κοινοτικούς 
οργανισμούς.

Στο πλαίσιο αυτό, η κατοικία τίθεται σαν ρίζα, σαν άμεση 
έκφραση μιας οργανικής και γήινης σχέσης με το περιβάλλον. 
Είναι το σύμβολο μιας πράξης που συνδέει την ανθρώπινη 
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Νησίδες 16 | Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η 

ύπαρξη με τον Οίκο, το Νόμο και τη Γη. Ο Νόμος του Οίκου 
είναι ολωσδιόλου «γήινος» και αναγκάζει τον άνθρωπο να απο-
κτήσει μια «έδρα», μια «εστία». Κι αν είναι αμφίβολο κατά 
πόσο η λέξη οικο-νομία αντηχεί σήμερα αυτή την πρωταρχική 
σχέση, είναι σίγουρο ότι υπάρχει ένα είδος ιερής θεμελίωσης της 
ιδέας της κατοικίας και θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι 
αυτό το «αρχαϊκό» υπέδαφος εμφανίζεται διαρκώς στο πεδίο 
κάθε μοντέρνας αρχιτεκτονικής ουτοπίας.

«Ακνίσωτος οίκος», έγραφε η Σέμνη Καρούζου το 1935 στις 
σελίδες της «Νέας Εστίας», είναι η μόνη φράση που σώθηκε 
από το έργο κάποιου αρχαίου τραγικού, ίσως του Αισχύλου, 
το σπίτι που δεν βγάζει κνίσα, το ρημαδιακό και φτωχό, το 
απομόναχο. Ποιος θα το έλεγε, συνεχίζει, πως ένα από τα κυ-
ριότερα χαρακτηριστικά της σημερινής αρχιτεκτονικής θα ήταν 
ακριβώς ότι δεν αναθρώσκει καπνός από τα σπίτια μας; Αν η 
φωτιά που έκαιγε άλλοτε ήταν γνώρισμα πως στο σπίτι κατοι-
κούν άνθρωποι, σήμερα η μηχανική θερμότητα που ζεσταίνει, 
αλλά δεν θάλπει, σχεδόν δε χρειάζεται έξοδο. Ίσως όμως και ο 
βαθύτερος συμβολισμός της αρχαίας φράσης να ταιριάζει στα 
σπίτια αυτά, που υψώνουν πάνω μας τους γυμνούς όγκους 
τους. Η «φωτιά» και ο «καπνός» στο κείμενο αυτό της Σέμνης 
Καρούζου παίρνουν την αξία ενός συμβόλου της σχέσης με τη 
γη, ενός ριζώματος που «θάλπει».

«Κατοικώ» σε μια τέτοια γενική προοπτική σκέψης σημαίνει 
εδρεύω σε ένα συγκεκριμένο ορίζοντα, σηκώνω ένα όριο, ένα 
σύνορο, σαν κάτι που δείχνει μια απόσταση, μια απόσυρση. 
Έτσι αποκτά μορφή η κατηγορία του «τόπου» και η ιδέα μιας 
«κοινότητας», για την οποία ό,τι βρίσκεται πέρα από αυτά τα 
όρια είναι κάτι ξένο, το αίνιγμα και η αδιερεύνητη απεραντο-
σύνη της νύχτας και του απείρου. Αν λοιπόν το «κατοικώ» έχει 
να κάνει προπάντων με την μονιμότητα της ρίζας που δίνει 
στον άνθρωπο το απαραβίαστο θεμέλιο της δικής του προστα-
σίας, το «δημιουργώ χώρο» σημαίνει δημιουργώ τόπο, ανοίγω 
και ελευθερώνω τόπους όπου ο άνθρωπος ταυτίζεται ως μοίρα, 
με θετικό ή αρνητικό πρόσημο, με εκείνη του κατοίκου: σ’ αυ-
τούς τους τόπους αυτός μπορεί να ζήσει έχοντας μια δική του 
πατρίδα και θεό. Στους τόπους αυτούς τα πράγματα «περισυλ-
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λέγονται» και συνταιριάζουν μεταξύ τους. Ανήκουν το ένα στο 
άλλο αμοιβαία. Δεν ανήκουν σε κάποιο τόπο, είναι τα ίδια ο τό-
πος. Έτσι ο τόπος γίνεται «διαμονή» πραγμάτων και κατοίκηση 
του ανθρώπου ανάμεσά τους. 

Αυτές οι σημασίες της κατοικίας είναι ανιχνεύσιμες, στον 
έναν ή στον άλλο βαθμό, σε κάθε συζήτηση για την κατοικία 
στις αρχές του αιώνα, ωστόσο η μνήμη της «προέλευσης» και η 
αναζήτηση ενός χαμένου «κέντρου» δεν πρέπει να διαβαστούν 
αποκλειστικά και μόνο σαν γνωρίσματα κάποιου νοσταλγικού 
ή αναχρονιστικού τύπου των «κοινοτικών» ιδεολογιών και των 
αρχιτεκτονικών εμπειριών που συνδέονται με αυτές.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση όμως, «κατοικώ» εξακολουθεί να 
σημαίνει συγκεκριμενοποιώ τη λογική και τη δυναμική μιας 
διεργασίας ιδιοποίησης περισσότερο από το αναζητώ μία «χα-
μένη αρμονία» του μοντέρνου κόσμου. Σε δραστική αντίθεση 
με μια μακρινή παράδοση σκέψης που έβλεπε την «κατοικία» 
σαν τόπο του «αυθεντικού», ο Levinas γράφει ότι η οργανική 
και γήινη σχέση με το περιβάλλον ―η αίσθηση της μητρότητας 
της γης και της θηλύτητας της κατοικίας― προσδιορίζει «όλον 
τον δυτικό πολιτισμό ο οποίος βασίζεται στην ιδιοκτησία, στην 
εκμετάλλευση, στην πολιτική τυραννία και τον πόλεμο.»

Υπ’ αυτήν την έννοια, η κατοικία είναι συνδεδεμένη με την 
ιδιοκτησία, την κτήση και την εργασία, με ό,τι μετριέται μέσα 
από αυτήν σαν «ενέργεια κατάκτησης.» Κάτω από αυτήν την 
οπτική, καμιά «ιερή θεμελίωση» και καμιά έκφραση του «θεί-
ου» στην οικιακή του διάσταση δεν ανήκει στην κατοικία. Κα-
μιά αίγλη δεν εξαϋλώνει τον χώρο. Και τότε η κατοικία γίνεται 
το αντίθετο της ρίζας· στον πολυδιάστατο χώρο της μεγαλού-
πολης, στην απεριόριστη διασταύρωση των διαδρομών και των 
τροχιών της, «κατοικώ» πάει να πει προετοιμάζομαι για μία 
κατάσταση περιπλάνησης, δίνω μορφή σε μια διεργασία αντί-
θετη προς εκείνη του ριζώματος. Είμαι «ανέστιος», «φερέοικος» 
και «αειπλάνητος» (για να θυμηθούμε κάποιες λέξεις του Πα-
παδιαμάντη) ακόμα και όταν έχω σπίτι. Και αυτή είναι η μεγά-
λη εσωτερική αντίθεση του μοντέρνου, η «διπλή αλήθεια» του 
κατοικώ. Δηλαδή, η σταθερή ταλάντευση ανάμεσα στη διαμονή 
και σε μια έννοια εξορίας.
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Η διάσταση αυτή της «ημεδαπής εξορίας» και της απώλει-
ας του τόπου αποτελεί, πριν από οτιδήποτε άλλο, συστατικό 
στοιχείο της σύγχρονης μεγαλούπολης· «ξερίζωμα» από αυτήν 
τη γη, από τα όρια της παλιάς πόλης και από τα κοινωνικά 
στρώματα που σ’ αυτήν είχανε βρει τη μορφή τους. Η μεγαλού-
πολη σχηματοποιείται πρωτίστως μέσα από δρόμους και άξονες 
που καθορίζουν τη δομή της και οδηγούν σ’ ένα απροσδιόριστο 
τόπο, σε ένα ά-τοπο. Η ίδια η έννοια της πόλης μετασχημα-
τίστηκε σ’ ένα καθαρό πλέγμα διαδρομών, σ’ ένα λαβύρινθο 
χωρίς κέντρο. Γιατί μόνο η παλιά πόλη αποτελεί αυθεντικό 
λαβύρινθο με κέντρο, πολιτισμική ομοιογένεια και τεκτονική 
οργανικότητα· η μεγαλούπολη αποτελεί το αντίθετό του, κάτι 
πέρα από αυτόν.

Ήδη η αστική κοινωνιολογία των αρχών του αιώνα είχε εντο-
πίσει μία διάσταση «ξεριζώματος» στην μητροπολιτική εικόνα. 
Αρκετοί ήταν εκείνοι που είδαν την τελευταία σαν συμψηφι-
στική μεταφορά μιας υπολογιστικής κοινωνικότητας, όπου η 
«νευρική ζωή» ταυτίζεται με ένα αδιάκοπο συνεχές ισοδυνάμων 
μεγεθών. Από την άλλη, η μοντέρνα αρχιτεκτονική, «απελευθε-
ρώνοντας» τον χώρο από κάθε τόπο, έδειξε ότι η α-τοπικότητα 
αποτελεί μία πρωταρχική συνθήκη, στο εσωτερικό της οποίας, 
το θέλουμε ή όχι, ζούμε όλοι μας. Ο χώρος έγινε πλέον κάτι 
περισσότερο αφηρημένο και σχεδόν ομοιόμορφο.

Αυτό φυσικά δεν σημαίνει πως όσοι λάτρεψαν το «παρα-
δοσιακό» μισό του φεγγαριού της αρχιτεκτονικής, ανάγοντας 
την άρρητη πολυπλοκότητα του τόπου σε καθαρή νοσταλγία 
και διακοσμητική πράξη, έμειναν έξω από τη διεργασία αυτού 
του «ξεριζώματος». Αντίθετα, αποτελούν με διαφορετικό τρόπο 
αναπόσπαστο μέρος της. Η αίσθηση αυτή της απώλειας του 
τόπου έγινε ένα είδος καθολικού πεπρωμένου του δυτικού πο-
λιτισμού, ενώ η αναγωγή ολόκληρου του πλανήτη σε «ελεύθερο 
χώρο», όπως υποστηρίζει ο Καρλ Σμιτ, δείχνει τον ουτοπικό 
χαρακτήρα αυτού του «ξεριζώματος». Αυτήν όμως την «ουτο-
πία», όπου μπορεί κανείς να φαντάζεται ευτυχείς τόπους (ευ-
τοπία) μόνο διαμέσου της αναίρεσης κάθε σχέσης με τον τόπο 
(ου-τοπία), δεν πραγματοποιεί ήδη η σύγχρονη μεγαλούπολη;

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω ότι, κατά ένα πε-
ρίεργο τρόπο, όσο πιο προβληματική καθίσταται η διάσταση 
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της απώλειας του τόπου στη μοντέρνα αρχιτεκτονική, τόσο πε-
ρισσότερο επιβεβαιώνεται. Στην ένταση αυτής της δυσεπίλυτης 
σχέσης βρίσκεται η κρισιμότερη πτυχή αυτού που ονομάσαμε 
μοντέρνα αρχιτεκτονική και σ’ αυτήν την πολικότητα αναγνω-
ρίζουμε μία ανοιχτή δυναμική του παρόντος· μία πολικότητα 
σε διαρκή ένταση που δεν επιλύεται ποτέ. Μια τεταμένη σχέση 
που έχει συνείδηση ότι «καθαρός» τόπος είναι πολύ δύσκολο, 
αν όχι αδύνατο, να υπάρξει. Το να πιστέψουμε το αντίθετο, θα 
σήμαινε ότι ανάγουμε την ιδέα του τόπου σε μία καθαρή ουτο-
πία· θα σήμαινε ότι εγκαταλείπουμε κάθε αναζήτηση του τόπου 
που περνά μέσα από το αίνιγμα εκείνης της φυσικής συνθήκης 
που ο Ηράκλειτος ονόμασε «κρύπτεσθαι φιλεί».
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Φαίδρα Μπακούλη

Πίσω απ’ το παράθυρο

Ο αέρας έδωσε μορφή στην κουρτίνα
σαν μέδουσα μέσα σε βυθό σπιτιού.
Η χθεσινή βραδιά υγρή απ’ τα ποτά,
ονειρική, αμφίβολη.
Αμφίβολο και το βλέμμα
πίσω απ’ το παράθυρο.
Πάντα να περιμένει,
να ζει μες στις ζωγραφιές.

Αντίο

Το δέντρο έγειρε στον ώμο μου,
να μου πει το τελευταίο του αντίο…
Το βήμα αργό προς το ξέφωτο.
Ήχοι αχνοί, σαν σούρσιμο φιδιού,
ομιχλώδεις
σαν τη μορφή σου…
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Το βιβλίο Ο Δανεισμένος λόγος. 
Δοκίμιο για την επιτελεστικό-

τητα της λογοτεχνίας αποτελεί το 
τελευταίο πόνημα του Χρήστου 
Χρυσόπουλου, ενός πολυσχιδούς 
συγγραφέα, το έργο του οποίου 
(πεζογραφικό, δοκιμιακό) παρα-
κολουθώ με ενδιαφέρον. 

Γεννημένος το 1968 στην 
Αθήνα, ο Χρυσόπουλος εμφανί-
ζεται στο χώρο της λογοτεχνίας 
το 1996 με τη νουβέλα Ο Βομβι-
στής του Παρθενώνα, την οποία 
επεξεργάζεται και επανεκδίδει 
από τις εκδόσεις Καστανιώτης το 
2010. Στην πλοκή της δεύτερης 
έκδοσης, που αναφέρεται στην 
ανατίναξη του Παρθενώνα, πε-

ριλαμβάνονται ποικίλα τεκμήρια 
(πλασματικά και πραγματικά) και 
μαρτυρίες που σχετίζονται με τη 
μορφή, την τέχνη και την ιδεολο-
γία του αυτόχειρα ποιητή Γιώρ-
γου Μακρή. Ο Μακρής, με προ-
κήρυξή του, «εμπνέει» τον ήρωα 
του βιβλίου, ένα νεαρό Αθηναίο, 
να καταστρέψει τον Παρθενώνα. 

Η μακρά επίδοση του Χρυ-
σόπουλου στο χώρο της λογοτε-
χνικής γραφής αφορά ποικίλα 
πεζογραφικά είδη: διδακτικά και 
ανάλαφρα αναγνώσματα (Οι συ-
νταγές του Ναπολέοντα Δελάστο, 
Οδυσσέας, 1997), σκοτεινές ιστο-
ρίες (Ο μανικιουρίστας, Οδυσσέας, 
2000), μυθιστορήματα (Περίκλει-
στος κόσμος, Καστανιώτης, 2003), 
λογοτεχνία του φανταστικού 
(Σουνυάτα, Καστανιώτης, 2004), 
λογοτεχνία του «συγγραφικού 
εργαστηρίου» (Φανταστικό μου-
σείο, Παραλλαγές στο πρόσωπο 
του συγγραφέα: Πεζογράφημα, 
Καστανιώτης, 2005), μυθιστό-
ρημα-αρχείο (Η λονδρέζικη μέρα 
της Λώρας Τζάκσον, Καστανιώτης, 
2008), ένα χρονικό για την Αθήνα 
(Φακός στο στόμα, Πόλις, 2012), 
ταξιδιωτικό μυθιστόρημα (Το 
σώμα του Τιρθανκάρα, Οι συνα-
ντήσεις ενός ταξιδιού στην Ινδία, 
Νεφέλη, 2014). Τα πιο πρόσφατα 
λογοτεχνικά του έργα είναι αφη-
γήσεις που συναιρούν τον λόγο 
με την τέχνη της φωτογραφίας 

Χρήστος Χρυσόπουλος 

Ο δανεισμένος λόγος
Δοκίμιο για την επιτελεστικότητα της λογοτεχνίας,

Εκδόσεις Οκτώ, Αθήνα 2016
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(Η συνείδηση του πλάνητα, Οκτώ 
2015, Άννα Βέρα, Fairead 2015) 
την οποία επίσης υπηρετεί επάξια. 
Έργα του έχουν μεταφραστεί και 
εκδοθεί σε πολλές γλώσσες (Γαλ-
λία, Σλοβενία, Σουηδία, Αλγερία, 
ΗΠΑ, Νέα Ζηλανδία, Ουγγαρία, 
κ.α.) και έχουν βραβευθεί.1 

Στο δοκιμιακό του έργο 
(Γλωσσικό Κουτί. Όψεις της δου-
λειάς του συγγραφέα, Καστανιώ-
της, 2006 και Tο διπλό όνειρο της 
γραφής, Πατάκης, 2010) ο Χρυσό-
πουλος καταπιάνεται με ζητήμα-
τα που αφορούν στη λογοτεχνική 
δημιουργία, τη συγγραφική θεω-
ρία και την πράξη της γραφής.2 

1. Ειδικότερα έχει τιμηθεί με το Βρα-
βείο Αφηγηματικού Πεζού Λόγου της 
Ακαδημίας Αθηνών (2009) για το μυθι-
στόρημα Η λονδρέζικη μέρα της Λώρας 
Τζάκσον και με τα βραβεία Balkanika 
Prize (2015) και Prix Laure-Bataillon 
[Maison des Ecrivains Etrangers et 
des Traducteurs de Saint-Nazaire] 
(2013) για το αφήγημα Φακός στο 
στόμα.

2. Το διπλό όνειρο της γραφής 
γράφεται από κοινού με τον ποιητή 
Χάρη Βλαβιανό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 
πέρα από το περιεχόμενο, παρουσιάζει 
η μορφή αυτού του βιβλίου, καθώς 
αρθρώνει έναν λόγο μονοφωνικό που 
έρχεται σε αντίστιξη με τη διάκριση 
των δύο ονομάτων ― συγγραφέων 
στην κτητορική επιγραφή του βιβλί-
ου. Διαβάζουμε στο προλογικό σημεί-
ωμα: «Αυτό το βιβλίο το γράψαμε 
μαζί. Θεσπίζοντας έναν μονοφωνικό 
λόγο που δίνει υπόσταση σ’ ένα πρό-
σωπο συνθεμένο από τα χαρακτηρι-
στικά και των δυο μας. Προέκυψε από 
μια συνεχή συνομιλία δύο ετών για 

Στις βασικές θεωρητικές το-
ποθετήσεις του Χρυσόπουλου 
περιλαμβάνεται η πρόσληψη του 
λογοτεχνικού προϊόντος ως κατα-
σκευή και, ως εκ τούτου, η αδυ-
ναμία να υπάρξει πρωτότυπη δη-
μιουργία. Διαβάζουμε στο Διπλό 
όνειρο της γραφής: «Το έργο τέ-
χνης είναι κατασκευή (artifact), 
και όχι δημιουργία και ο συγγρα-
φέας, παραγωγός (όπως τον θέλει 
ο Μπένγιαμιν)», «Δεν υπάρχει 
έμφυτο ταλέντο. Υπάρχει έμφυτη 
δυνατότητα κατάκτησης ύφους»,3 
«Ο συγγραφέας αναρωτιέται για 
τη σχέση ανάμεσα στο αυθεντικό 
και την προσομοίωσή του. Αυτή 
εξακολουθεί να είναι μία από τις 
πιο ύπουλες παγίδες της λογοτε-
χνίας», «Επιχειρώντας να δραπε-
τεύσει (εν. ο συγγραφέας), όλες 
οι λύσεις που μηχανεύεται είναι 
αποδεκτές ― δεν χρειάζεται να 
είναι πρωτότυπες ή καινοτόμες. 
Όποιος έχει μια ιδέα, μπορεί κάλ-
λιστα να την έχει πάρει από κά-
ποιον άλλο. Το πρωτείο στη λογο-
τεχνία είναι αξιολογικής φύσης. 
Όταν δύο συγγραφείς κάνουν μια 
σκέψη, η σκέψη δεν ανήκει σε αυ-
τόν που την έκανε πρώτος, αλλά 
σε εκείνον που την εφάρμοσε πιο 
αποτελεσματικά».4

διάφορα ζητήματα της λογοτεχνίας» 
Βλ. Χάρης Βλαβιανός, Χρήστος Χρυ-
σόπουλος, Το διπλό όνειρο της γρα-
φής, Εκδόσεις Πατάκης, Αθήνα 2010, 
σ. 9-10.

3. Χάρης Βλαβιανός, Χρήστος 
Χρυσόπουλος, Το διπλό όνειρο της 
γραφής, Πατάκης, Αθήνα 2010, σ. 49. 

4.  Ό.π. σ. 53.

Nesides 16 - final.indd   101Nesides 16 - final.indd   101 17/5/2017   6:29:43 μμ17/5/2017   6:29:43 μμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



102

Υπό αυτή την οπτική μπορεί 
να κατανοηθεί και ο όρος «δανει-
σμένος λόγος» που περιλαμβά-
νεται στον τίτλο του τελευταίου 
του βιβλίου, Ο Δανεισμένος λόγος, 
δοκίμιο για την επιτελεστικότητα 
της λογοτεχνίας που εκδίδεται 
τον Νοέμβριο του 2016. Ο όρος 
αυτός παραπέμπει ασφαλώς και 
στη στήλη της λογοτεχνικής θε-
ωρίας «Ο δανεισμένος λόγος» του 
περιοδικού Νέα Εστία στην οποία 
ο Χρυσόπουλος είχε δημοσιεύσει 
(από τον Απρίλιο του 2010 έως 
τον Ιανουάριο του 2012) τα 18 
από τα 22 κείμενα που περιέχο-
νται στο βιβλίο του για την επι-
τελεστικότητα της λογοτεχνίας. 
Διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο του 
βιβλίου:

«Mε τον όρο επιτελεστική λο-
γοτεχνία ονομάζουμε όχι ένα συ-
γκεκριμένο είδος γραφής, αλλά 
τη διακριτή ικανότητα ορισμένων 
λογοτεχνικών έργων να επιζούν 
της ανάγνωσης και του χρόνου, 
εξακολουθώντας ―τρόπον τινά― 
να «λειτουργούν», να «επιτε-
λούν» κάποιον σκοπό, πέραν της 
εποχής κατά την οποία γράφτη-
καν». Στα είκοσι δύο κεφάλαια 
αυτού του βιβλίου ο Χρήστος 
Χρυσόπουλος αναπτύσσει έναν 
πολυσήμαντο συλλογισμό για την 
αξία που μπορεί να έχει σήμερα 
ο γραπτός λόγος. Κινούμενος με 
ευελιξία και θάρρος από τη θέση 
του αναγνώστη σε εκείνην του 
συγγραφέα, επιδιώκει τη συγκρό-
τηση ενός παραδείγματος για το 
πώς διαβάζουμε λογοτεχνία, κρί-
νουμε τα κείμενα και σκεφτόμα-

στε τη γραφή. Η διαδρομή που 
χαράσσει ξεκινά από τη θεωρία 
των γλωσσικών πράξεων, για να 
καταλήξει στα πλέον αμφίσημα 
και «σκιώδη» ζητήματα της προ-
σωπικής εμπλοκής του συγγρα-
φέα με το κείμενο. Είναι μια επί-
μονη υπεράσπιση της γραφής ως 
διακινδύνευσης, αλλά και η επι-
βεβαίωση της παλιάς πίστης ότι ο 
λόγος καταφέρνει κάποιες φορές 
να υπερβεί το θνητό υποκείμενο. 
Σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου 
του συγγραφέα: «Ό,τι γράφουμε, 
το δανειζόμαστε από τον χρόνο».

Το βιβλίο ξεκινά με κάποιες 
αφετηριακές σκέψεις για την επι-
τελεστική λογοτεχνία και τα χα-
ρακτηριστικά της γνωρίσματα, 
που την διαφοροποιούν από την 
ιδιότητα της διαχρονικότητας του 
λογοτεχνικού έργου. «Η διαχρονι-
κότητα είναι μια ιδιότητα που 
αποδίδεται κάθε φορά στο λογο-
τεχνικό έργο από την αναγνωστι-
κή του κοινότητα και εξαρτάται 
/ διασφαλίζεται από την επιτελε-
στικότητα του κειμένου. Η επιτε-
λεστικότητα αποτελεί αναγκαία 
συνθήκη της διαχρονικότητας. 
Συνεπώς, μιλώντας για τα ίδια 
κείμενα, μιλάμε για τις συναρτή-
σεις της επιτελεστικότητάς τους, 
οι οποίες είναι οι μόνες που μπο-
ρούν ν’ αποτελέσουν δυνητικά 
το αντικείμενο της πρόθεσης του 
συγγραφέα».5

5. Χρήστος Χρυσόπουλος, Ο Δα-
νεισμένος λόγος, Δοκίμιο για την επι-
τελεστικότητα της λογοτεχνίας, Εκδό-
σεις Οκτώ, Αθήνα 2016, σ. 11.
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Στη συνέχεια εξετάζονται, υπό 
το πρίσμα της επιτελεστικότητας, 
επιμέρους θεωρητικοί προβλημα-
τισμοί γύρω από την φαινομε-
νολογία του συγγραφέα και την 
υποκειμενικότητα, την μετανε-
ωτερικότητα, τον ειρωνικό λόγο, 
την ερμηνευτική, την κριτική, 
το μυθιστόρημα και την ιστορία, 
κ.α. Αναφέρω επιγραμματικά κά-
ποιους από τους τίτλους των πε-
ριεχομένων του βιβλίου: ΤΙ ΘΕΛΕΙ 
ΝΑ ΠΕΙ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ Επιτελεστικό-
τητα και υποκειμενικότητα, ΟΙ 
ΔΑΝΑΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΩΡΑ Επιτελεστι-
κότητα και θεωρία, ΠΟΙΟΣ ΑΚΟΥΕΙ 
ΠΟΙΟΝ Επιτελεστικότητα, φόρμα 
και εξουσία, Η ΝΕΑ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙ-
ΚΟΤΗΤΑ Επιτελεστικότητα και 
ιδιοποίηση, Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ 
Η ΒΕΒΗΛΩΣΗ Επιτελεστικότητα 
και ανατροπή, ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΑΣ 
ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ Επι-
τελεστικότητα και καινοτομία, Η 
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥ-
ΣΗΣ Επιτελεστικότητα και παρε-
ξήγηση, ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΒΑΘΟΥΣ 
ΡΗΤΟΡΕΙΑΣ Επιτελεστικότητα και 
κριτική κ.α. 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα 
όλων των επιμέρους δοκιμιακών 
κειμένων, και αδιαμφισβήτητη 
αρετή του βιβλίου, η διαλογική 
σχέση που αναπτύσσει ο συγγρα-
φέας με τις πλέον πρόσφατες 
θεωρητικές τοποθετήσεις, καθώς 
και η τόλμη του Χρυσόπουλου, 
η διακινδύνευση που αναλαμβά-
νει, όταν επιχειρεί να παρουσιάσει 
νέες θεωρητικές αναζητήσεις στον 
ελληνικό θεωρητικό λόγο. 

Θα παρουσιάσω σύντομα, εν 

είδει παραδείγματος, το δοκίμιο 
με τίτλο «ΠΟΙΟΣ ΜΙΛΗΣΕ ΠΡΩΤΟΣ 
ΓΙΑ Fanfi ction. Επιτελεστικότη-
τα και ακόλουθη λογοτεχνία».6 
Ο όρος «Fanfi ction» αποδίδει 
διεθνώς την «ακόλουθη λογοτε-
χνία», τις μυθοπλασίες δηλαδή 
που ακολουθούν ένα αρχικό έργο 
αφετηρία οποιουδήποτε είδους. 
Εδώ ο Χρυσόπουλος τολμά, πρώ-
τος στην ελληνική βιβλιογραφία, 
να ανοίξει ένα πεδίο συζήτησης, 
στο πλαίσιο πάντα της επιτελεστι-
κότητας, για τα έργα Fanfi ction. 
Αρχικά αναφέρεται στην εισήγη-
ση του όρου, τον οποίο αποσαφη-
νίζει: «Η ακόλουθη μυθοπλασία 
δεν αποτελεί απλό δανεισμό ούτε 
διακειμενική σημείωση, αλλά 
μάλλον μια δραστική ιδιοποίηση 
(appropriation) κατά την οποία 
ο αρχικός «κόσμος» δεν εντάσσε-
ται σε κάποιο νέο μυθοπλαστικό 
πλαίσιο, αλλά αποτελεί έναν χώρο 
υποδοχής […] Οι εκάστοτε ακό-
λουθες μυθοπλασίες συνεχίζουν 
κάποιο υπάρχον έργο δίχως την 
απαραίτητη έγκριση του αρχικού 
δημιουργού». Έπειτα παρουσιάζει 
διεξοδικά, και μέσα από συγκεκρι-
μένα παραδείγματα, την αναδρο-
μική χρήση αυτής της πρακτικής, 
τα είδη, τα γένη και την ορολογία 
της ακόλουθης μυθοπλασίας, για 
να διατυπώσει, τέλος, καίριους 
προβληματισμούς που αφορούν: 
α) στην παραγωγή και τη διακίνη-
ση της ακόλουθης μυθοπλασίας 
σήμερα στον παγκόσμιο ιστό, με 
την οποία εμπλέκονται εκατομ-

6.  Ό.π., σ. 95-120.
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μύρια αναγνώστες στις περισσότε-
ρες γλώσσες του κόσμου, β) στον 
τρόπο πρόσληψής της από τους 
«ακόλουθους αναγνώστες» και γ) 
στην αποτίμηση αυτής της πρα-
κτικής γραφής: «Να είναι άραγε 
αυτή ένας «εκδημοκρατισμός» 
της λογοτεχνίας; Το ζήτημα που 
ανοίγεται εδώ είναι ιδιαιτέρως 
πολύπλοκο, αγγίζει τα όρια της 
φιλοσοφικής ηθικής και αφορά 
τον καθορισμό της πνευματικής 
ιδιοκτησίας και τη δίκαιη χρήση 
(fair use) ενός έργου του λό-
γου».7 «Γιατί λοιπόν μας ενδιαφέ-
ρει η πρακτική των ακολουθιών; 
Η απάντηση είναι ότι η ακόλουθη 
λογοτεχνία είναι ένας τρόπος με 
τον οποίο τα κείμενα επανακτούν 
―ή καλύτερα― αποδεικνύουν 
μια διάσταση της επιτελεστικότη-
τας υπό την έννοια ότι «γίνονται 
νέα». Επιζούν μεταλλασσόμενα».8 

Έχει πολύ σωστά διατυπωθεί 
η άποψη ότι ο Δανεισμένος Λόγος 

7. Ό.π. σ. 98. 
8. Ό.π., σ. 118. 

του Χρυσόπουλου αποτυπώνει 
μια ηθική της γραφής. Εγώ θα 
συμπλήρωνα πως ο συγγραφέας 
με αυτό το βιβλίο διαμορφώνει 
συνάμα και μια ηθική της ανά-
γνωσης· διότι συστήνει επίσης μια 
αναγνωστική στάση, μια στάση 
τέτοια που δεν συμμορφώνεται 
απλώς με τις επιταγές της εμπορι-
κής παραγωγής και κατανάλωσης 
βιβλίων. Οι αναγνώστες στους 
οποίους απευθύνεται ο συγγρα-
φέας είναι ενεργοί και δημιουρ-
γικοί, δεν υποτάσσονται αφελώς 
στην πολιτιστική βιομηχανία, δεν 
επιζητούν μονάχα μια πρόσκαιρη 
και θνησιγενή απόλαυ ση από τα 
λογοτεχνικά έργα, αλλά μια διαρ-
κή και σταθερή σχέση με τα κεί-
μενα. Με κείμενα που έχουν τη 
δυναμική και «λειτουργούν» δια-
χρονικά (επιτελεστικά) και στην 
πορεία τους, στη διάρκεια του 
χρόνου, αλληλεπιδρούν με ανα-
γνώστες που υπήρξαν στο παρελ-
θόν, που ζουν στο παρόν και που 
θα υπάρξουν στο μέλλον. 

ΟΛΓΑ ΚΟΜΙΖΟΓΛΟΥ
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Ο ποιητής στέκεται στο κέντρο 
της οικουμένης θεωρώντας το 

αίνιγμα, λέει ένας αρχαίος κινέ-
ζος ποιητής. Το αίνιγμα της ζωής 
και του θανάτου. Αυτή είναι η 
βασική αίσθηση που αποκομίζει ο 
αναγνώστης διαβάζοντας τα ποι-
ήματα της τελευταίας ποιητικής 
συλλογής της Εριφύλης Κανίνια. 
Ο λόγος για την έβδομη ποιητική 
συλλογή της που κυκλοφόρησε 
από τις εκδόσεις Κίχλη τον Απρί-
λιο του 2016 με τον τίτλο: «Το 
ατελιέ και άλλα ποιήματα». Απο-

τολμώντας μια καταβύθιση στα 
σκοτεινά εκείνα τα νερά όπου η 
ψυχή του ανθρώπου αναμετριέ-
ται με την φθορά, την απώλεια 
και τη λήθη, η ποιήτρια κατόρ-
θωσε να φέρει στο φως και να 
μας χαρίσει είκοσι έξι ποιήμα-
τα που αποκρυσταλλώνουν την 
ομορφιά αλλά και την οδύνη της 
ανθρώπινης κατάστασης.

Πρόκειται για μια συλλογή 
που αποτελεί την κορωνίδα μιας 
ποιητικής διαδρομής που ξεκίνη-
σε το 1978 με ιδιαίτερα καλούς 
οιωνούς. Η πρώτη της συλλογή 
«Παραλλαγές στην Αντιγόνη» 
έτυχε του ενδιαφέροντος και της 
προσοχής καταξιωμένων ποιητών 
και κριτικών όπως ο Δημήτρης 
Παπαδίτσας, ο Τάσος Λειβαδίτης 
και ο Ανδρέας Καραντώνης. Στις 
επόμενες συλλογές που ακολού-
θησαν ο αναγνώστης παρακολου-
θεί μιαν εξελικτική πορεία κατά 
την οποία η ποιητική της φωνή 
βαθαίνει και εμπλουτίζεται διαρ-
κώς μέσα από την άσκηση των 
εκφραστικών της μέσων. Δου-
λεύει τεχνικά πάνω σε ποικίλες 
φόρμες της ποιητικής όπως το 
σονέτο, το χαϊκού, το επίγραμμα, 
διανύοντας μια μακρά πορεία 
πνευματικής εγρήγορσης. Μελε-
τώντας το σύνολο του ποιητικού 
της έργου αντιλαμβάνεται κανείς 
ότι η συλλογή που παρουσιάζου-
με είναι ένα έργο μεταιχμιακό με 

Εριφύλη Κανίνια 

Το ατελιέ και άλλα ποιήματα
Εκδόσεις Κίχλη, Αθήνα 2016, σελ. 48
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πολλαπλά επίπεδα ανάγνωσης. 
Συνιστά μια τομή συνειδητοποί-
ησης και ωριμότητας στην ποι-
ητική της γραφή. Είναι γεμάτη 
από μορφές συμβολικές όπως: ο 
ζωγράφος, η μάγισσα, οι άγγελοι, 
η Πυθία, ο δήμιος… Πρόσωπα 
μιας προσωπικής μυθολογίας των 
οποίων η δραματική λειτουργία 
αποκαλύπτεται σταδιακά κατά 
τη διάρκεια της ανάγνωσης. Η 
γραφή της μπολιάζεται από λο-
γοτεχνικές τεχνικές και ρεύματα, 
όπως αυτά του εσωτερικού μονο-
λόγου, του μαγικού ρεαλισμού κι 
ακόμη του συμβολισμού και του 
υπερρεαλισμού. Ο ποιητικός της 
λόγος, ακολουθώντας την Πρω-
τεϊκή φύση της τέχνης, μεταμορ-
φώνεται. Εμφανίζεται άλλοτε αι-
νιγματικός και κρυπτικός, ενίοτε 
υπαινικτικός, εξομολογητικός κι 
άλλοτε πάλι κραυγαστικός. 

Στη συνέχεια θα επιχειρήσου-
με να σκιαγραφήσουμε μερικούς 
από τους σημαντικότερους άξονες 
που θεμελιώνουν τον συνεκτικό 
ιστό της παρούσας ποιητικής 
συλλογής. Ένας από αυτούς τους 
άξονες είναι εκείνος της χρονικό-
τητας, στον οποίο συνδιαλέγεται 
ιδίως το παρελθόν με το παρόν. 
Μορφές της μνήμης που σημάδε-
ψαν την πορεία μιας ζωής: Κυ-
ρίαρχες ανάμεσα τους ο πατέρας, 
που στη δύση της ζωής του το 
πνεύμα του μετουσιώνεται σε κα-
λοσύνη και σε θλίψη στο ποίημα 
«Τάιζες τα πετεινά του ουρανού». 
Και η μητέρα, που στο ποίημα 
«Έκρυβες», σε μια ασυναίσθητη 
ύστατη προσπάθεια να κρατήσει 

αυτά που η λήθη της παίρνει 
για πάντα, συλλέγει και ταχτο-
ποιεί ασήμαντα αντικείμενα σαν 
να προσπαθεί να ελέγξει και να 
ταξινομήσει την ίδια της τη ζωή 
που δε θυμάται πια. Το μόνο που 
δεν ξεχνά είναι το «σ’ αγαπώ» 
της καληνύχτας προς το πρόσω-
πο της κόρης της. Η αγάπη δεν 
αφήνει τη λήθη να το ξεθωριάσει 
κι αυτό. Το παρελθόν έρχεται σαν 
παλιρροϊκό κύμα και πλημμυρίζει 
τη μνήμη. Η υδάτινη μνήμη της 
ποιήτριας αντανακλά με ιμπρεσ-
σιονιστικούς ιριδισμούς τον χα-
μένο κόσμο του χτες, για να θυ-
μηθούμε τον Στέφαν Τσβάιχ. Και 
την αισθάνεσαι να αντιστέκεται 
πεισματικά στη δίνη της λήθης, 
γυρεύοντας να κρατηθεί από κάτι 
στέρεο. Και τούτο δεν είναι άλλο 
από την ποίηση που, κατά τη μυ-
θολογία, ήταν μια από τις κόρες 
της Μνημοσύνης. 

Η αίσθηση του παρελθόντος 
που διαποτίζει τα ποιήματα της 
συλλογής εκφράζεται, θα ’λεγε 
κανείς, τόσο έντονα όσο στους 
εισαγωγικούς στίχους του Ρεμπώ 
από το περίφημο έργο του: «Μια 
εποχή στην Κόλαση»:

«Παλιά, αν θυμάμαι καλά, η 
ζωή μου ήταν ένας παράδεισος, 
άνθιζαν όλα τα αισθήματα, έρεε 
παντού κρασί». 

Το ποίημα «Χόρεψε» αντανα-
κλά ακριβώς αυτή την ρωγμή του 
χρόνου ανάμεσα σε ένα παρελθόν 
γεμάτο ζωή, χαρά κι εμπειρίες και 
σε ένα παρόν που όσο πάει και 
ερημώνει από μορφές αγαπημέ-
νες. Μια από τις σπάνιες εκείνες 
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εκλάμψεις στην ζωή ενός ανθρώ-
που όπου αντιλαμβάνεται ότι η 
συγκεκριμένη στιγμή που ζει εί-
ναι μοναδική και σηματοδοτεί το 
τέλος μιας εποχής που παρέρχε-
ται για πάντα. 

Χόρεψε― / Δε θα ξαναβρεθού-
με πια μαζί / Τέλος εποχής / (έτσι 
τελειώνει ο κόσμος…)

Χόρεψε― / Γοργόνες κρυφές / 
Κάτω απ’ το δέρμα σου

Χόρεψε― / Σκοτάδι / Παλλό-
μενο έαρ / Βαθιά θαμμένο έαρ

Χόρεψε― /Ποτέ πια
Ένα ποίημα που συνομιλεί 

τόσο με τον καταληκτήριο στί-
χο στο «Κοράκι», το διασημότε-
ρο ποίημα του Έντγκαρ Άλλαν 
Πόε (…ποτέ πια), όσο και με τους 
γνωστούς στίχους από το ποίη-
μα «Οι κούφιοι άνθρωποι» του 
Τζορτζ Έλιοτ :

…Έτσι τελειώνει ο κόσμος / 
Έτσι τελειώνει ο κόσμος / Έτσι 
τελειώνει ο κόσμος /
Όχι με έναν β ρ ό ν τ ο / μα μ’ 
ένα λ υ γ μ ό.

Διαβάζοντας τα ποιήματα της 
Κανίνια αντιλαμβάνεσαι πως ενώ 
εστιάζει συστηματικά στο παρελ-
θόν και στο παρόν, το μέλλον 
απουσιάζει. Αυτή η εκκωφαντική 
σιωπή αντανακλά πολύ πιο ηχη-
ρά την αγωνία της για όσα αισθά-
νεται ότι επέρχονται. 

Παράλληλα η ποιήτρια δεν 
ξεχνά να αποτίσει φόρο τιμής 
στον Δ. Σολωμό όχι μονάχα ως 
μύστη και οραματιστή της τέχνης 
που και η ίδια υπηρετεί αλλά 
και ως υμνητή, μέσα από τους 
Ελεύθερους Πολιορκημένους, της 

πατρογονικής της γης, του Με-
σολογγίου. Αναγνωρίζοντας του 
πως με τον μοναδικό λυρικό του 
λόγο μπήκε από την κρυμμένη 
πόρτα και λεηλάτησε την άκρα 
σιωπή. Το Μεσολόγγι, και ειδικό-
τερα η λιμνοθάλασσα, λειτουργεί 
στο φαντασιακό της ως ένα σκη-
νικό βαθιά προσωπικό μέσα στο 
οποίο σκηνοθετεί οράματα, εικό-
νες, ακούσματα κι αισθήσεις που 
συνδέονται με αδιόρατες κλωστές 
με την παιδική της ηλικία όπως 
διαφαίνεται στο ποίημα της με 
τίτλο «Η λιμνοθάλασσα». Εκεί, 
όπως καταλήγει στο ποίημα της: 
…αισθάνεσαι ότι ακόμα είναι ζω-
ντανό / αυτό το κάτι / αυτό που 
σε αναπαύει. 

Όμως η νοσταλγία κρύβει τις 
δικές τις παραισθήσεις, τις δικές 
της εξιδανικεύσεις και παραμορ-
φώσεις. Ο χαμένος παράδεισος δεν 
υπήρξε ποτέ. Οι μυλόπετρες του 
πεπρωμένου ανέκαθεν συνέθλι-
βαν τις ζωές των ανθρώπων. Και 
η ποιήτρια έχει ωριμάσει πια και 
έχει τη γενναιότητα να κοιτάει 
με ξάστερο βλέμμα προς τα πίσω, 
όπως φαίνεται στο ποίημα με τον 
τίτλο «Chanson populaire», δη-
λαδή δημοτικό τραγούδι: 

«Συχνά αναπολώ τα περασμέ-
να / Κι ένα αγκάθι μου τρυπάει 
την καρδιά / Τι λόγια, πράξεις και 
γραφτά χαμένα / -όλα να γίνουν 
όπως ήμασταν παιδιά / 

(Όπως δεν ήμασταν ποτέ) / 
κι εγώ θα μείνω / εδώ σιωπηλή 
ν’ αντέχω / (με παραμύθια στ 
’ακροδάχτυλα να γνέθω) / για-
τί οι μυλόπετρες είναι βαριές κι 
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αλέθω / την ιστορία μου ― την 
ιστορία μας την παλιά»

Στίχοι που συνομιλούν βαθιά 
με εκείνους από το «Θερινό Ηλιο-
στάσι» του Γιώργου Σεφέρη:

«Όλα τ’ αλέθουν οι μυλόπε-
τρες / και γίνουνται άστρα. Παρα-
μονή της μακρύτερης μέρας». 

Ένας δεύτερος άξονας που δι-
ατρέχει τους συνεκτικούς αρμούς 
των ποιημάτων που συναντάμε 
στο Ατελιέ αφορά το αίνιγμα του 
θανάτου. Στο βαθμό που η φιλο-
σοφία, όπως την αντιλαμβανόταν 
ο Πλάτων, είναι μελέτη θανάτου, η 
ποιητική συλλογή που εξετάζουμε 
είναι ένα έργο με βαθιές φιλοσο-
φικές προεκτάσεις. Πόσο πιο ξεκά-
θαρα θα μπορούσε να μετουσιωθεί 
ποιητικά η ιδέα του Πλάτωνα που 
συμπυκνώνεται στη ρήση «οι ορ-
θώς φιλοσοφούντες αποθνήσκειν 
μελετώσι» από ότι στο ποίημα 
«Μια γυναίκα», όπου με μια σπά-
νια οικονομία λόγου, με λιτότητα 
και ποιητική πύκνωση που θυμίζει 
τον Καβάφη, την ακούμε να λέει:

«Μια γυναίκα ―όχι μόνη― / 
κοιτάζει απ’ το παράθυρο / Δεν 
είμαι πια νέα, συλλογίζεται / Κοι-
τάζει τα μακρινά δέντρα / θυμά-
ται τα ίδια δέντρα / που σείονταν 
πέρα δώθε / όταν ήταν παιδί σε 
άλλη πόλη / τα ίδια δέντρα / που 
χόρευαν / κι ανάμεσα τους / έτρε-
χε σαν ποτάμι ο ουρανός / 

Μια γυναίκα ―όχι μόνη― / 
αναρωτιέται / πως θα γεράσει / 
που θα γεράσει / που θα διαλέ-
ξει να γεράσει / σε ποια πόλη / 
σε ποιο σπίτι / σε ποιο σπίτι θα 
πεθάνει.» 

Η μνήμη, βαθιά προσωπική 
άρα κι επώδυνη, αναμοχλεύεται 
και φέρνει στο προσκήνιο μορφές 
από τα περασμένα. Όπως εκείνες, 
που συναντάμε στο ποίημα «Οι 
ρίζες των τραυμάτων». Ανθρώ-
πων αγαπημένων που δεν άντε-
ξαν τη σκληρότητα και το παρά-
λογο της ζωής γύρω μας κι δια-
σαλεύτηκε για πάντα ο λογισμός 
τους. Με επίγνωση και συμπόνια 
υποκλίνεται μπροστά στους καη-
μούς και τα πάθη των ανθρώπων, 
όπως στο ποίημα «Τι συμβαίνει» 
όπου την ακούμε να ψιθυρίζει με 
κατάνυξη: …σιγά σιγά πονάμε / 
Σιγά σιγά. 

Αυτή η επίμονη πραγμάτευση 
των μυστηρίων του πόνου και 
του θανάτου προκύπτει άμεσα: 
από το πρώτο κιόλας ποίημα που 
τιτλοδοτεί την ίδια τη συλλογή. 
«Το Ατελιέ» μας ρίχνει βαθιά στα 
άδυτα του εργαστηρίου του δη-
μιουργού ― εν προκειμένω ενός 
ζωγράφου που έχει αποτυπώσει 
προσωπογραφίες αυτοχείρων. Ο 
ζωγράφος μέσα στο ποίημα δια-
κηρύσσει: «…θέλω να αποτυπώνω 
τη γνώση του επερχόμενου, …τη 
λεπτή οδύνη, …την αμφιβολία 
της τελευταίας έκφρασης, …την 
υπέροχη επίγνωση του οίκτου». 
Προσέξτε: του οίκτου που αισθά-
νονται αυτοί που φεύγουν από 
τη ζωή για εκείνους που συνε-
χίζουν το πολύπαθο ταξίδι της. 
Μελετώντας αυτό το πολυεπίπεδο 
σκηνικό ποίημα συνειδητοποιεί ο 
αναγνώστης τον ζωογόνο ρόλο 
που παίζει για τη γραφίδα της 
ποιήτριας η αδιάκοπη συνομιλία 
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στο έργο της ανάμεσα στην ποι-
ητική και στην άλλη τέχνη που 
αγαπά και που ασκεί παράλληλα, 
την ζωγραφική. Ίσως γι’ αυτό 
ανιχνεύει κανείς πληθώρα ποι-
ημάτων που συνιστούν πίνακες 
φτιαγμένους από λέξεις επιβεβαι-
ώνοντας το ρητό του Σιμωνίδη 
που θέλει την ποίηση ομιλούσα 
ζωγραφική. Ίσως γι’ αυτό επίσης 
πολλά ποιήματα της θα μπορού-
σαν κάλλιστα να αποδοθούν με 
τη μορφή του καλλιγράμματος, 
όπως εκείνο το βαθιά ευαίσθητο 
«Ποίημα του μικρού αλόγου». 

Η σκιά του θανάτου διατρέχει 
το σύνολο των σελίδων της ποιη-
τικής συλλογής. Κάποιες φορές με 
τη μορφή του ονείρου. Όπως στα 
ποιήματα «Ο δήμιος Ι και ΙΙ». Να 
θυμίσουμε ότι κατά την αρχαία 
ελληνική μυθολογία ο Μορφέ-
ας ήταν αδελφός του Άδη και ο 
ύπνος μια πρόβα θανάτου.

Ταξιδεύοντας από ποίημα σε 
ποίημα αισθάνεσαι τον θάνατο 
ως πνοή παγωμένου ανέμου να 
σεργιανάει στο γύρισμα της κάθε 
σελίδας, όπως τριγυρνούσε η πε-
ριώνυμη μορφή στα πλάνα του 
Μπέργκμαν στην ταινία του «Η 
έβδομη σφραγίδα». Στο εύλογο 
«γιατί;» που γεννιέται στο μυαλό 
του αναγνώστη θα αποτολμήσου-
με δύο πιθανές εξηγήσεις: την 
πρώτη μας τη δίνει ο Σεφέρης στο 
ποίημα του «Πάνω σε έναν ξένο 
στίχο» όπου ακούει τη μορφή του 
Οδυσσέα να του εξομολογείται: 

…πόσο παράξενα ἀντρειεύεσαι 
μιλώντας μὲ τοὺς πεθαμένους,
ὅταν δὲ φτάνουν πιὰ οἱ ζωντανοὶ 

ποὺ σοῦ ἀπομέναν.
Τη δεύτερη μας τη δίνει ο ίδιος 

ο Όμηρος: όταν ο Οδυσσέας έχει 
χάσει κάθε ελπίδα για την επι-
στροφή του στην Ιθάκη, η Κίρκη 
τον προτρέπει να πάει στον κάτω 
κόσμο να πάρει ορμήνια από τον 
Τειρεσία. Οι νεκροί βοήθησαν τον 
χαμένο Οδυσσέα να βρει τι πρέ-
πει να κάνει τελικά, πως πρέπει 
να συνεχίσει την πορεία του στη 
ζωή, πώς να βρει την Ιθάκη του. 
Στα ποιήματα αυτής της συλλο-
γής αισθάνεσαι ότι η ποιήτρια 
έχει συντάξει τη δική της ραψω-
δία της «Νέκυιας», τολμώντας 
να κάνει το δικό της δύσκολο κι 
οδυνηρό ταξίδι στον Άδη. Όταν 
ο κόσμος γύρω σου γίνεται ξένος 
κι εχθρικός γυρεύεις ένα φάσμα, 
μια φωνή οικεία να σου φωτίσει 
λίγο το δρόμο. Χαρακτηριστική 
ως προς το αίσθημα αυτό είναι 
η σκηνή του νεκροδείπνου στο 
καταληκτήριο ποίημα της συλ-
λογής με τον τίτλο «Προσωπικό 
πένθιμο»: «Χαιρετισμούς να πεις 
σε όλους / Πολλοί οι γνωστοί στο 
ατέλειωτο συμπόσιο / Η τράπεζα 
γέμει ― τρυφήσατε πάντες / και 
ο πατέρας (ο πιο πρόσφατος νε-
κρός) / το κύπελλο υψώνει».

Μα οι νεκροί, κατά τους αρ-
χαίους, ζητούσαν αίμα να πιουν 
για να μιλήσουν… Εδώ, «Στο Κοι-
μητήριο ΙΙ», η υδάτινη ποιήτρια 
τους προσφέρει νερό να πιούν να 
ξεδιψάσουν: 

«Παραμονεύει η δροσιά τη 
δίψα τους / τα φύλλα-χοηφόροι 
τρέμουν / στάζοντας στο πηχτό 
χώμα ψιθύρους / Μια μια σταγό-
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να πέφτει / βρίσκει βαθιά το στό-
μα τους / και το καταφιλάει».

Στο σημείο αυτό αρχίζει να 
αναφαίνεται το αντίδοτο στη 
σκοτεινιά, στον πόνο, στη φθορά 
και στην απώλεια. Και αναδύεται 
ο τρίτος σημασιολογικός άξονας 
που συνδέεται άμεσα με τους δυο 
προηγούμενους. Είναι εκείνος 
που συναρτά την προσωπική μας 
μοίρα με την πανανθρώπινη. Δια-
βάζοντας ξανά και ξανά τα ποιή-
ματα της συλλογής που κρατάμε 
ανά χείρας, συνειδητοποιείς ότι 
πρόκειται για μια ποίηση θα ’λεγες 
ορυκτή, καθώς ενώ είναι βαθύτα-
τα προσωπική, η φωνή της δια-
περνά την επιφανειακή μας υπο-
κειμενικότητα και φτάνει στον 
πυρήνα της ίδιας της ανθρώπινης 
υπόστασης: στην ρευστή εκείνη 
σφαίρα, την εσώτερη, όπου όλοι 
μας μοιάζουμε τόσο πολύ. Όπου 
όλοι μας έχουμε ανάγκη από ένα 
χαμόγελο, ένα χάδι, μια αγκαλιά 
για να ξορκίσουν τον φόβο, την 
αδυναμία μας την ανθρώπινη και 
τη μοίρα μας τη δυσβάσταχτη και 
παράλογη. Θυμίζοντας μας την 
αυστηρή υπόδειξη του Γάλλου 
συγγραφέα Λουί Καλαφέρτ: Μη 
συμβάλετε με την αναισθησία σας 
σ’ αυτήν την μοναξιά που είναι 
ο κόσμος. 

Η ανάγνωση των ποιημάτων 
της συλλογής δεν αφήνει στην 
ψυχή του αναγνώστη την αίσθη-
ση μιας πικρής ματαιότητας. Δου-
λεύοντας μεθοδικά χρόνια πολλά 
σε ανασκαφές με την ιδιότητα 
της αρχαιολόγου, η ποιήτρια έχει 
βαθιά επίγνωση της αναπόφευ-

κτης φθοράς του ανθρώπινου σώ-
ματος και των έργων του. Αυτής 
της αμείλικτης οικονομίας που 
επιφυλάσσει ο Χρόνος στα ενα-
πομένοντα χνάρια που αφήνει 
πίσω της ολόκληρη η ζωή ενός 
ανθρώπου: λίγα οστά, ενίοτε με-
ρικά αντικείμενα καθημερινής 
χρήσης και πολύ χώμα και σκόνη. 
Ωστόσο το βλέμμα της ποιήτρι-
ας δε βυθίζεται στην απελπισία, 
ούτε στέκεται στη σήψη και στην 
ασχήμια. Αντιθέτως εστιάζει σε 
εκείνα ακριβώς τα στοιχεία που 
περισώζουν κάθε φορά την ομορ-
φιά, την αλήθεια και την μεγαλο-
σύνη του ανθρώπου. Θυμίζοντας 
εκείνο το περιστατικό από τα 
απόκρυφα ευαγγέλια που αφη-
γείται με το δικό του μοναδικό 
τρόπο ο Άγγελος Σικελιανός στο 
ποίημα του «Άγραφον». Εκεί που 
ο Ιησούς, μονάχος αυτός, μπόρεσε 
να αντέξει την αποφορά της απο-
σύνθεσης ενός ψόφιου ζώου προ-
κειμένου να θαυμάσει τη στιλ-
πνότητα των δοντιών του. 

Ίσως γι’ αυτό βλέπουμε ο λό-
γος της να εξεγείρεται. Δεν χαρίζει 
σπιθαμή ζωής στο αδηφάγο σάρω-
μα του θανάτου. Στο ποίημα με 
τον τίτλο «Στο Κοιμητήριο Ι» η 
επίμονη χρήση της υποτακτικής 
φανερώνει απερίφραστα τη βαθύ-
τερη της επιθυμία η ζωή να έχει 
πάντοτε τον τελευταίο λόγο. 

«Να φυτεύετε άνθη ατέλειωτα 
/ να φυτεύετε σονέτα μίσχων / να 
φυτεύετε ξεριζωμένα αγκάθια / να 
φυτεύετε στο βουρκωμένο πέλα-
γος / τη λέξη σκιά / να σαπίσει―» 

Σε ολόκληρο το έργο της ο έρω-
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τας εμφανίζεται ως ενόρμηση της 
χαράς για ζωή και για την ώσμω-
ση των ψυχών κι αντιπαλεύει το 
θάνατο. Όπως φαίνεται ανάγλυ-
φα στο ποίημα «Ποιος είπε ότι 
είσαι στάχτη» ή ακόμη στο «Ερω-
τικό». Και με βαθιά τρυφερότητα 
υμνεί την προγονική μορφή της 
νεαρής ποιήτριας από την Τήλο, 
της Ήριννας, που χάθηκε, έφη-
βη ακόμη, αφήνοντας πίσω της 
το ποιητικό της χνάρι, τόσο εύ-
θραυστο και τρυφερό μα και τόσο 
πανανθρώπινο και αιώνιο. Ένα 
χνάρι που η Κανίνια ολόσωστα 
το συνδέει με εξαιρετικό τρόπο με 
την προφορική ποιητική παράδο-
ση που φτάνει ως τις μέρες μας 
ζωντανή. Αυτό ακριβώς το τρα-
γούδισμα της χαράς της ύπαρξης 
και της ομορφιάς της καθημερι-
νής ζωής ―που κυλάει ζεστή και 
άπιαστη σαν την άμμο του κα-
λοκαιριού ανάμεσα στα δάχτυλα 
της παλάμης μας― ενσαρκώνει 
η λυρική ποίηση. Μοναδικά σπα-
ρακτικό στον άνθρωπο από όλα 
τα ζωντανά πλάσματα γιατί έχει 
επίγνωση του φευγαλέου, ανεξή-
γητου και άπιαστου χαρακτήρα 
της ζωής. 

Ίσως γι’ αυτό στο σπαρακτικό 
ποίημα της με τίτλο «Δικαιοσύ-
νη», ακούμε το λόγο της ακόμη 
μια φορά να εξεγείρεται απένα-
ντι στο παράλογο, στη δυστυχία 
και στο άδικο του πολέμου. Κά-
νοντας επίκληση στον Θεό την 
ακούμε να λέει:

Κύριε των υδάτων, εσύ ξέρεις 
/ το ρημαγμένο χέρι του κοριτσιού 
απ’ τη Συρία, απ’ το Ιράκ, την 

Παλαιστίνη, απ’ τη θάλασσα / 
πόσες ουλές κατέγραψε στο χάρτη 

Ενώ στη συνέχεια αναρωτιέται 
με απόγνωση: 

Πως άντεξες, Κύριε, αυτόν τον 
πειρασμό; / Όχι της γήινης σάρκας 
αλλά της ουράνιας/ Το ολοφώτει-
νο όνειρο μιας παντοδυναμίας / 
Το θαύμα που δεν έκανες, Κύριε, 
/ Πώς το άντεξες;

Αυτή ακριβώς η στάση της 
αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημα-
σία σε μια εποχή πνιγερή που στε-
νεύουν γύρω μας οι πνευματικοί 
ορίζοντες. Μια εποχή που πολλοί 
άνθρωποι τείνουν να γοητεύονται 
ολοένα και περισσότερο από τη 
μηχανή, τη δύναμη, τη βία και το 
σκοτάδι επιβεβαιώνοντας τα δυ-
στοπικά μυθιστορήματα του 20ου 
αιώνα. Θυμίζοντας τα λόγια του 
Αλμπέρ Καμύ στον επίλογό του 
στον Επαναστατημένο Άνθρωπο 
που στις μέρες μας έχουν αποκτή-
σει γενικότερη ισχύ: «Οι λαοί της 
Ευρώπης δεν πιστεύουν πια, δεν 
πιστεύουν πια στον κόσμο και 
στην ανθρωπότητα. Το μυστικό 
της Ευρώπης είναι πως δεν αγα-
πάει πια τη ζωή». Κι ωστόσο, εκεί 
που πάει να σε γονατίσει η από-
γνωση κι ο αποπροσανατολισμός, 
βρίσκεις και πάλι καταφύγιο στο 
έργο εκείνων που αγωνίζονται να 
κρατήσουν άσβηστη την εστία 
του πανανθρώπινου πνεύματος. 
Διαβάζοντας τα ποιήματα της 
Κανίνια αναθαρρεύει μέσα σου 
η αίσθηση πως όσο βαθιά μπορεί 
να είναι ριζωμένα στον άνθρω-
πο η βία και το κακό, άλλο τόσο 
κι ακόμα βαθύτερα μπορούν να 
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ριζώσουν η αγάπη κι η καλοσύ-
νη. Και συνειδητοποιείς για άλλη 
φορά πως η ουσία της υπόστασης 
μας, η ανθρωπιά, θα είναι το ζύγι 
του χαμού ή της ευημερίας του 
είδους μας. 

Θα κλείσω με ένα παράδοξο. 
Είναι κάποιες φορές που η ζωή 
συνομιλεί παράξενα με τα δια-
βάσματά μας, λες και η τέχνη 
επικοινωνεί με ένα τρόπο σχεδόν 
μεταφυσικό με την πραγματικό-
τητα. Στο ποίημα Δικαιοσύνη που 
προαναφέραμε υπάρχουν οι στί-
χοι: Αχ μεσημέρια, απομεσήμερα / 
Στα σκαλοπάτια το μικρό κορίτσι 
/ ζωγράφιζε, ζωγράφιζε / με τις 
νερομπογιές του. Λίγο πριν τα 
Χριστούγεννα δημοσιεύτηκε  στον 

αθηναϊκό τύπο ένα κείμενο της 
Πέπης Ρηγοπούλου. Συμπτωματι-
κά μιλάει με το δικό του τρόπο 
για το μικρό κορίτσι που οραμα-
τίστηκε η ποιήτρια. Ας το ακού-
σουμε: Ένα κορίτσι από τη Συρία 
ζωγράφιζε κάθε μέρα, για πολλές 
ημέρες, ένα βάζο με λουλούδια. 
Το ίδιο βάζο, τα ίδια λουλούδια, 
κάθε μέρα. Έπειτα από κάποιες 
μέρες τη ρώτησα γιατί ζωγραφί-
ζει το ίδιο βάζο. Και το κορίτσι 
μού απάντησε: «Γιατί είναι το 
μόνο πράγμα που θυμάμαι από 
την πατρίδα μου. Και δεν θέλω 
να το ξεχάσω». Στον ίσκιο των 
ανθισμένων κοριτσιών η μνήμη 
αντιστέκεται.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
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To Περί τρέλας εί-
ναι συμπίλημα 34 

επιστολών των Αντο-
νέν Αρτώ1, Βιρτζίνια 
Γουλφ2, Φρίντριχ Νί-
τσε3, Έντγκαρ Άλλαν 
Πόε4 και Μαίρη Σέλ-
λεϋ5, στις οποίες πα-
ρουσιάζονται τα λιγό-
τερο φανερά στοιχεία 
της προσωπικότητας 
του κάθε συγγραφέα 
στην πιο ευαίσθητη 
στιγμή τους: εκείνη 
κατά την οποία κάθε ένας από αυ-
τούς μεταμορφώνεται και θρυμ-
ματίζεται μπροστά στην πνευ-
ματική πλάνη και τη σωματική 
αδυναμία που τον κατέχει. Όλες 
οι επιστολές έχουν κοινό τους ση-
μείο την απώλεια της λογικής και 
ταυτοχρόνως την ανάκτησή της 
διά της γραφής. Οι συγγραφείς 
δεν διστάζουν, όπως κάθε θαρρα-
λέο όν, να πληγώσουν τον εαυτό 
τους, δίνοντας πολλές φορές την 
εντύπωση πως ομιλούν μονάχοι. 
Η αλήθεια, η οποία δεν είναι πλέ-
ον σκοπός τους σε αυτό το στάδιο 

1. Περί τρέλας, μτφρ. Λαμπρ. Οι-
κονόμου & Μιχ. Παπαντωνόπουλου, 
Εκδόσεις Κοβάλτιο, Αθήνα 2016, σελ. 
15-36.

2. Ό.π., σελ. 39-51.
3. Ό.π., σελ. 53-82.
4. Ό.π., σελ. 85-94.
5. Ό.π., σελ. 97-119.

της ζωής τους, βρίσκε-
ται κάπου ανάμεσα 
στην τρέλα τους και 
τη λογική τους. 

Η παρούσα έκδοση 
βρίθει βιογραφικών 
υποσημειώσεων που 
μπορούν να βοηθή-
σουν ακόμα και τον 
αναγνώστη που δεν 
έχει διαβάσει κανένα 
από τους συγγραφείς. 

Αντονέν Αρτώ, o 
πειραματιζόμενος

O Αντονέν Αρτώ (Antoine 
Marie Joseph Paul, 1896-1948) 
διαμορφώνει το έργο του συνακό-
λουθα προς την ψυχική και σω-
ματική του υγεία. Έτσι τα γρα-
πτά του δίδουν πρόσβαση στις 
λιγότερο ορθολογικές σκέψεις 
του, φέροντας στο φως επικίνδυ-
να αρχέτυπα, τα οποία έπαιξαν 
σημαντικό ρόλο στη ζωή αυτού 
του ιδιόρρυθμου καλλιτέχνη-συγ-
γραφέα. Οι ψυχικές οδύνες, τις 
οποίες υπέστη καθ’ όλην τη δι-
άρκεια της ζωής του δεν μπορούν 
να ερμηνευθούν πάντοτε ως απο-
τέλεσμα μιας κακώς δομημένης 
και μηχανιστικής κοινωνίας ―
αντίδραση στην οποία προέβαλε 
το κίνημα του σουρρεαλισμού― 
αλλά και ως αποτέλεσμα προσω-
πικών πειραματισμών του, όπως 
π.χ., η συστηματική χρήση οπίου, 

Περί τρέλας
μτφρ. Λαμπρ. Οικονόμου & Μιχ. Παπαντωνόπουλου

Εκδόσεις Κοβάλτιο, Αθήνα 2016, σελ. 128
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το οποίο τον οδήγησε στον εθισμό 
ή η χρήση φαρμάκων. Ο χρόνιος 
εγκλεισμός στα ψυχιατρεία είχε 
ως συνέπεια την απουσία του 
από το θέατρο. Ο Αρτώ υπέστη 
τη φρίκη των ηλεκτροσόκ6 και 
ταυτοχρόνως κάποιες ακατανό-
ητες συμπεριφορές από τους ια-
τρούς που τον θεράπευαν· ένας 
μάλιστα από αυτούς πίστευε ότι 
τα ξόρκια, οι αστρολογικοί χάρτες 
και τα περίεργα σκίτσα του Αρτώ 
ήταν εμφανές δείγμα διαταραχής, 
ικανό να του στερήσει μεγάλο μέ-
ρος της ελευθερίας του. 

Οι επιστολές του θίγουν ακρι-
βώς το ζήτημα αυτό: παύει να 
έχει ελευθερία έκφρασης και μέσα 
από τις επιστολές του διαμαρτύ-
ρεται τόσο για τη στάση των ια-
τρών όσο και για τη δυσβάστα-
χτη ψυχολογική του κατάσταση. 
Ο Αρτώ προσπαθεί να διασώσει 
στη μνήμη του προσωπικά και 
επαγγελματικά βιώματα που τον 
έφεραν στην κατάσταση αυτή 
και με εξομολογητικό ύφος και 
δυσαρέσκεια βάλλει εναντίον 
των ιατρικών μεθόδων που ακο-
λουθεί η ψυχιατρική, μετά την 
‘αυτοκτονία’ του το 1939, όπου 
και αρχίζει να υπογράφει πλέον 
ως Ναλπάς και όχι ως Αρτώ. Μια 
κραυγή απελπισίας είναι διάχυτη 
σε όλες τις επιστολές του, αλλά 
και μια βαθιά απογοήτευση προς 
τη συνεχή χρήση των ηλεκτροσόκ 
που τον φέρουν σε κατάσταση 

6. Ο Αρτώ υποβάλλεται σε 58 
ηλεκτροσόκ στο διάστημα 1943-1945 
υπό την επιτήρηση του Δρος Φερντιέρ. 

αποχαύνωσης, απάθειας και ενός 
διαρκούς αρνητισμού. 

Παρόλα αυτά, ο εισηγητής του 
θεάτρου της σκληρότητας (Théâtre 
de la cruauté) δεν χάνει τις ελ-
πίδες του. Η προσευχή φαίνεται 
να τον βοηθεί στην πάλη του με 
την πραγματικότητα, ενώ αρνείται 
πεισματικά κάθε κατηγορία περί 
τρέλας του προσάπτουν οι θερά-
ποντες ιατροί, υπενθυμίζοντάς 
τους μέσα από τα γραπτά του την 
επαγγελματική του ιδιότητα και 
αξία σε σημείο, θα έλεγε κανείς, να 
ακούγεται εγωπαθής και ναρκισ-
σευόμενος. Αποζητεί την εμπιστο-
σύνη τους και θεωρεί πως η τρέλα 
ενυπάρχει τόσο στην ποίηση όσο 
και στη θρησκεία. Ως εκ τούτου 
δεν βρίσκει κανένα λόγο τιμω-
ρίας του διά του ηλεκτροσόκ. Οι 
μεταφυσικές σκέψεις του κατά τη 
διάρκεια της νοσηλείας του παίρ-
νουν μορφή και μέσω της τέχνης 
(με σκίτσα, χειρονομίες, σύμβολα), 
είναι το καταφύγιό του. Ποτέ δεν 
θα αποδεχθεί το γεγονός ότι διε-
γνώσθη «τρελός». 

Βιρτζίνια Γουλφ, η απελπισμέ-
νη

Η Βιρτζίνια Γουλφ (Adeline 
Virginia Stephen, 1882-1941) 
πριν την αυτοκτονία της είχε μια 
πλούσια συγγραφική δραστηρι-
ότητα, μεγαλωμένη σε ένα περι-
βάλλον καλλιτεχνικό με επιρροές 
από τη βικτωριανή λογοτεχνική 
κοινωνία. Η έντονη παρουσία 
των οικογενειακών και ιδιαίτερων 
προσωπικών της στιγμών στα 
ποιήματα και στα δοκίμιά της 
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σκιαγραφούν μια γυναίκα που 
είχε επίγνωση της ‘ασθενείας’ της. 
Εν αντιθέσει προς τον Αρτώ, στον 
οποίο οι ιατροί συνιστούν να γρά-
φει και να ζωγραφίζει, η Γουλφ 
απομονώνεται σταδιακά και η κυ-
κλοθυμία της επιτείνεται, καθώς 
τα γεγονότα στην προσωπική της 
ζωή δεν βοηθούν στο να ανακάμ-
ψει και να βρίσκει κάθε φορά την 
ηρεμία που είναι απαραίτητη σε 
κάθε συγγραφέα. Η Γουλφ ήταν 
καταθλιπτική. Θλιμμένη, ευέξα-
πτη, ανασφαλής και ρομαντική, 
σαν ένα εύθραυστο λουλούδι που 
με το πρώτο φύσημα του ανέμου 
λυγίζει, αποζητώντας τη συντρο-
φιά του διπλανού λουλουδιού. 

Περιγραφική, με σεμνότητα 
και λιτό ύφος, αποπνέει εκείνο το 
είδος της συγγραφέως που είναι 
μεν προσγειωμένη αλλά παθητι-
κή. Μέσα από τις επιστολές της 
δείχνει να δέχεται τα χτυπήματα 
της ζωής σαν κάτι το φυσικό και 
αναπόδραστο. Αναλυτικό και διε-
ρευνητικό πνεύμα (‘προσπαθεί να 
σπάσει τους σβώλους στο μυαλό 
[της Ελίζαμπεθ]’)7, γνωρίζει να 
χρησιμοποιεί τη γλώσσα με ακρί-
βεια και τεχνική, δίδοντας έμφα-
ση και στην αισθητική των πραγ-
μάτων ― ακόμα κι όταν είναι φα-
νερά τεθλιμμένη. Η Γούλφ ντύνει 
το λόγο της αποτελεσματικά και 
καθάρια ανάλογα πως αισθάνε-
ται τη μια στιγμή ή την άλλη· 
οδηγός της τις περισσότερες φο-

7. Η Ελίζαμπεθ Ουίλιαμσον ήταν 
αστρονόμος και στενή φίλη της Β. 
Γουλφ. 

ρές είναι το συναίσθημα και βά-
σει αυτού τείνει να χαρακτηρίζει 
τους υπολοίπους γύρω της. Σαν 
ένα προσωπικό της ημερολόγιο, 
οι επιστολές της έχουν επιπλέον 
το στοιχείο του καθημερινού κου-
τσομπολιού, της φλυαρίας, ακόμα 
και της ίντριγκας. Κάποιες φορές 
αναφέρεται τολμηρά στον έρωτα 
άλλοτε πάλι αναδιπλώνεται και 
αποσύρεται. ‘Ο τρόμος μου για 
την πραγματική ζωή με περιόρι-
ζε πάντα στον έγκλειστο βίο’, θα 
γράψει στη φεμινίστρια φίλη της 
Έθελ Σμάιθ. Και συνεχίζει, λέγο-
ντας: ‘Ως εμπειρία η τρέλα είναι 
φανταστική…και δεν το λέω αφ’ 
υψηλού. Στη λάβα της ανακαλύ-
πτω πολλά πράγματα [..]’. 

Η πειθαρχημένη στεγνή καθη-
μερινότητα τη συνθλίβει σταδια-
κά και τη φέρει ολοένα και πιο 
κοντά στο θάνατο. Οι τελευταίες 
της επιστολές σε τόνο γλυκό, κα-
θησυχαστικό και αποχαιρετιστή-
ριο αποτυπώνουν το στίγμα μιας 
γυναίκας που έχει αποφασίσει να 
δώσει ένα τέλος με ένα παράπο-
νο προς την ίδια της την ύπαρξη 
και προς την ανημποριά της να 
αγαπήσει.

Φρήντριχ Νίτσε, ο νάρκισσος
Θα μπορούσα να σκιαγραφή-

σω τον αγαπημένο Νίτσε ποικιλο-
τρόπως, όμως τα Γράμματα τρέ-
λας (Wahnbriefe) δείχνουν πως ο 
σημαντικός αυτός διανοητής είχε 
ήδη αρχίσει να κοιτά κατάματα 
την «άβυσσο». Αντίθετα με τον 
πεισματάρη Αρτώ και την παρα-
δομένη στη λήθη Γουλφ, ο Νίτσε 
δηλώνει παρών σε όλες του τις 
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επιστολές και μ’ αυτόν τον τρόπο 
περίτρανα δείχνει την άρνησή του 
να αφήσει όλα όσα αγάπησε, γεγο-
νός που, αν μη τί άλλο, περιγρά-
φει τον χαρακτήρα του. Παρών, 
σημαίνει πως ο φιλόσοφος και 
μυστικιστής Νίτσε δεν δείχνει να 
έχει παραιτηθεί από την ασθένειά 
του ―παρόλο που διαφαίνονται 
σημεία πνευματικής και ψυχικής 
κόπωσης― και διατρανώνει το 
Εγώ του σε κάθε επιστολή. Κάθε 
επιστολή έχει έναν προσωπικό 
χαρακτήρα: σύντομη, επί του θέ-
ματος που θέλει κάθε φορά να 
δηλώσει, εξομολογητική, κάποιες 
φορές ενθουσιώδης κι άλλες ανα-
στοχαστική και θλιμμένη. 

Ο Νίτσε διατηρεί, λοιπόν, το 
Εγώ του ακόμα και κατακρημνι-
σμένος σωματικά και παρουσιάζει 
τις βαθύτερες επιθυμίες του (αυ-
τοαναγορευόμενος ως Διόνυσος ή 
ως Εσταυρωμένος), την ανάγκη 
του για υστεροφημία ( «επιθυμώ-
ντας να κάνω μια απεριόριστη 
ευεργεσία στην ανθρωπότητα»)8, 
την απέχθεια και αντίθεσή του 
προς τους εχθρούς του9, τη ζήλεια 
του (ένα πάθος ζωής), την κτη-
τικότητά του προς όσες γυναίκες 
αγάπησε ή προς όσες τον αγνόη-
σαν10, δίχως να χάνει το καυστικό 
του χιούμορ. Θα έλεγε κανείς πως 
αυτού του είδους ο ναρκισσισμός 
δεν είναι παρά υγιής, δηλαδή δεν 
δείχνει μια ξιπασιά λίγο πριν το 
θάνατο, αλλά την αστείρευτο 

8. Ό.π., σελ. 56. 
9. Ό.π., σελ. 58. 
10. Ό.π., σελ. 62, 68. 

ανάγκη να δείξει πως είναι ακό-
μα εδώ, είναι επικοινωνιακός και 
φιλοσοφεί. Ακόμα και το λεξιλό-
γιο που χρησιμοποιεί συνεχίζει 
να είναι στο ίδιο μοτίβο με τα 
προηγούμενα έργα του, αυτή τη 
φορά όμως λιγότερο επιτηδευ-
μένο, συνοπτικό, αποτελούμενο 
από περιόδους που δείχνουν να 
μη θέλουν να τελειώσουν, και 
προτάσεις που, ενώ εκκινούν μια 
ιδέα στο τέλος την εγκαταλείπουν 
(«ευφραίνονται όλοι οι Ουρανοί», 
«πράγματι δημιούργησα τον κό-
σμο» κ.τ.ό). 

Ο Έρβιν Ρόντε, Καθηγητής 
Κλασσικής Φιλολογίας, απογοη-
τευμένος από την κατάσταση του 
φίλου του γράφει σκληρά λόγια 
για εκείνον: «ερμητικά οράματα» 
και «σαπουνόφουσκες» χαρακτή-
ρισε τις ασυνάρτητες και μυστικές 
προτάσεις του Νίτσε είτε αυτές 
εκπορεύονται από μια επιφάνεια 
είτε από τρέλα, ο λόγος του φιλο-
λόγου προς έναν άρρωστο μοιάζει 
στυγνός. Ο Νίτσε πλέον παραλο-
γίζεται, είναι μια αναμφισβήτητη 
αλήθεια. Όμως η άσβεστη ανά-
γκη του να χαρίσει το φως της 
γνώσης, το αιώνιον Φως («lucem 
aeternam»)11 στις επόμενες γε-
νεές αποτελεί απόδειξη ότι εκτός 
από αθεράπευτος νάρκισσος, ανα-
ζητούσε να βρει την ωφέλεια των 
λόγων του και στους άλλους.

Έντγκαρ Άλλαν Πόε, ο κυκλο-
θυμικός

Τα έργα του Edgar Allan Poe 

11. Ό.π., σελ. 72.
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είναι γνωστά για τα σκοτεινά θέ-
ματα, τη βία και τους ψυχολο-
γικά ασταθείς χαρακτήρες. Στην 
παρούσα έκδοση παρουσιάζεται 
μια χαρακτηριστική επιστολή12 
του Πόε, στην οποία ξεδιπλώνει 
πτυχές του χαρακτήρα του που 
υποδηλώνουν έντονη εναλλαγή 
συναισθημάτων και ορμών («είμαι 
στάσιμος», αλλά «είμαι φιλόδο-
ξος»/ «η υγεία μου είναι άψογη», 
αλλά «είμαι νευρικός σε εξαιρε-
τικά ασυνήθιστο βαθμό»/ «ατέρ-
μονη ταλάντωση μεταξύ ελπίδας 
και απόγνωσης», αλλά «ό,τι κι αν 
γίνει, θα πετύχω»). Η επιστολή 
αυτή ίσως θα έπρεπε να συμπλη-
ρωθεί από κάποια αποσπάσματα, 
τα οποία να υπενθυμίζουν στον 
αναγνώστη το γεγονός ότι ο Πόε 
δεν έφθασε στην τρέλα μετά από 
μια σειρά απογοητεύσεων. Και 
παρότι ο θάνατος της νεαράς γυ-
ναίκας του τον συγκλόνισε, εν 
τούτοις ο ίδιος δεν σταμάτησε να 
ασχολείται με τις εκδόσεις ― ή με 
το ατελεύτητο όνειρό του για ένα 
δικό του λογοτεχνικό περιοδικό. 
Το αντίθετο μάλιστα, δείχνει την 
ανάγκη του να απευθύνει βοή-
θεια προς το θαυμαστή του, και 
με την οικειότητα που συνήθως 
υπάρχει μεταξύ δύο φίλων, του 
εκμυστηρεύεται προσωπικά ζητή-
ματα, αλλά και επαγγελματικές 
του φιλοδοξίες. 

Σημάδια τρέλας του όμως ενυ-
πάρχουν και στην επιθετικότητα 
και στους χαρακτηρισμούς που 
εκτοξεύει με περισσή άνεση προς 

12. Ό.π., σελ. 87.

άλλους λογοτέχνες ή ανταγωνι-
στές του, κλιμακώνοντας αναλό-
γως τη διάθεσή του. Φαίνεται το 
ποιόν ενός συγγραφέως που γρά-
φει ενόσω εκρήγνυται, και που 
εξηγεί τις αιτίες της αλλοτρίωσής 
του, αρνούμενος ταυτοχρόνως 
την εξάρτησή του από το πιοτό. 
Επιπλέον, παρουσιάζει την αν-
θρώπινη ύπαρξη ως μελαγχολική 
και την ίδια στιγμή θεωρεί πως 
δεν θα επεβίωνε, αν δεν διατη-
ρούσε την ελπίδα, ώστε να μην 
απωλέσει τη λογική του ― πράγ-
μα αντιφατικό. Ένα ακόμα στοι-
χείο της σταδιακής του αυτοαπο-
δόμησης είναι αυτό της ειρωνείας 
ή της υποκρισίας. Όπως αναφέ-
ρεται στην εν λόγω επιστολή, ο 
Πόε κάποιες φορές υποκρινόταν 
την αντιπάθεια, σαν ένα παίγνιο 
προς τον άλλο, και πιθανώς θέ-
λοντας να προσποιηθεί, προκει-
μένου να αποδείξει κάτι (π.χ., 
«κάνετε λάθος να νομίζετε πως 
ήμουν ‘τσαντισμένος’ […] η προ-
σποίηση ήταν μέρος του σχεδίου 
μου»)13. Παιγνιώδης, βερμπαλι-
στικός, δηκτικός, ενίοτε βωμολό-
χος και οπωσδήποτε δραματικός, 
ο Ε. Α. Πόε με προεξέχουσα την 
ευμετάβολη διάθεσή του ανησυ-
χεί, αντιφάσκει, μεταπίπτει από 
τη μια κατάσταση στην άλλη σχε-
δόν σαν να το επιδιώκει. Οι δι-
αρκείς του μεταμορφώσεις εντός 
του κειμένου δείχνουν έναν λο-
γοτέχνη με ροπή προς τη μηχα-
νορραφία στην πραγματική του 
ζωή, ο οποίος αδυνατεί να αντι-

13. Ό.π., σελ. 90. 
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σταθεί στην καταιγίδα των ίδιων 
του των συναισθημάτων και αντ’ 
αυτού αφήνεται στην παραφρο-
σύνη, σε ένα διαρκές παράπονο 
προς τους άλλους και στην πα-
ρειδωλία. 

Μαίρη Σέλλεϋ, η τελειομανής
Η Μαίρη Σέλλεϋ προσπάθησε 

να βρει την ηδονή και την αγάπη 
στο πρόσωπο του αγαπημένου της 
Πέρσυ και την ευτυχία στα παιδιά 
της. Η δε μόρφωση και πρότερη 
ανεξαρτησία της τόσο οικονομικά 
όσο και προσωπικά δεν της επέ-
τρεπαν πολλά περιθώρια για την 
αναδιαμόρφωση της ζωής της: η 
Σέλλεϋ διέθετε την αυτοπεποίθη-
ση μιας πεπαιδευμένης γυναίκας 
―κόρη του φιλοσόφου Ουίλλιαμ 
Γκόντουϊν και της συγγραφέως 
Μαίρης Γουόλστονκραφτ― και 
δύσκολα δεχόταν την άρνηση ή 
την απιστία. Στις επιστολές της 
αναφέρεται σε μια διαρκή θλίψη, 
μονοτονία και μοναξιά με ύφος 
γλαφυρό, ρομαντικό και μεστό 
στο πλαίσιο της ποιητικής-συγκι-
νησιακής λειτουργίας της γλώσ-
σας, δίδοντας στον αναγνώστη 
λεπτομέρειες για την κάθοδο στην 
προσωπική της ζωή χωρίς μεγαλο-
στομίες. Στοχαστική, δραματική 
και διδακτική ευρίσκεται σε μια 
ζοφερή περίοδο κατά την οποία 
περιγράφει μια πνιγηρή καθημερι-
νότητα, η οποία πλέον τη γεμίζει 
με αμηχανία, έλλειψη δημιουργι-
κότητας, ένδεια, και η απουσία 
αγαπητικών ατόμων από τη ζωή 
της κάνουν ανυπόφορο το άχαρο 
παρόν που τη βυθίζει στην εγκα-
τάλειψη και στην παραίτηση. Οι 
φόβοι της αποτυπώθηκαν εν πλή-

ρη αποκαλύψει στο «τερατώδες» 
δημιούργημά της, Φρανκενστάιν. 

Περί τρέλας 
Είναι αλήθεια πως τόσο 

στον καλλιτεχνικό όσο και στο 
συγγραφικό χώρο η τρέλα εί-
ναι συνδεδεμένη άλλοτε με την 
ευφυΐα άλλοτε με την παρακ-
μή και άλλοτε έχει δοξασθεί 
ως αναπόσπαστο κομμάτι μιας 
αντισυμβατικής ζωής. Η νοημο-
σύνη μας σχετίζεται περισσότε-
ρο με την εξερεύνηση αφηρημέ-
νων μορφών της γνώσης, ενώ η 
«κοινή λογική» με τις εμπειρίες. 
Αυτή η γνωστική διαίρεση έχει 
δημιουργήσει κάποια προβλή-
ματα στην κατανόηση της γνώ-
σης και της ανθρώπινης συμπε-
ριφοράς. Πρέπει, όμως, κάποιος 
να χαθεί στη θάλασσα της τρέ-
λας για να φθάσει στο νησί της 
μεγαλοφυΐας; 

Παρόλο που δεν είναι κανείς 
από τους παραπάνω συγγραφείς 
απαραιτήτως τρελός, τα δημιουρ-
γικά μυαλά είναι συχνά χαοτικά, 
αδέσποτα, ορισμένες φορές άθλια 
και τρομακτικά. Έτσι πολλές διερ-
γασίες της σκέψης επιτρέπουν ενί-
οτε σε ένα δημιουργικό άτομο να 
συγκεντρώσει φαινομενικά διαφο-
ρετικές ροές πληροφοριών με μο-
ναδικό τρόπο, που δεν είναι άμεσα 
προφανής σε εκείνους που στηρίζο-
νται στην «πραγματικότητα». 

Αυτό δημιουργεί ένα παρά-
δοξο, και το κλειδί για αυτό το 
αίνιγμα είναι μια βαθύτερη κα-
τανόηση της ανθρώπινης προσω-
πικότητας, των συναισθημάτων 
και, κυρίως, του πνεύματος. 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
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Προβολές

Αλέξανδρος Β. Σωτηράκης 
Perfect Ten 

Μυθιστόρημα συνωμοσίας 
εκδ. Πηγή Θεσσαλονίκη 2016 

σελ. 280

Στο μυθιστόρημα αυτό, ένα γε-
μάτο ανατροπές θρίλερ, γραμ-

μένο με κινηματογραφικό τρό-
πο, υπερπλήρες δράσεων και ανα-
τροπών, μια αμερικανίδα συντά-
κτρια μόδας, ένας Λονδρέζος αρ-
χιτέκτονας, ένας γιος γερουσια-
στή, μια κληρονόμος οίκου μόδας 
και ένας ατίθασος προγραμματι-
στής, ξεκινούν ένα ιδιαίτερο τα-
ξίδι που θα τους αλλάξει τη ζωή. 
Στο Burgenstock της Ελβετίας, 
όπου χρόνια πριν είχε συνεδριά-
σει η περίφημη λέσχη Μπίλντερ-
μπεργκ, σε μια απομακρυσμένη 
πλαγιά πάνω από τη λίμνη Λου-
κέρνη, βρίσκεται καλά κρυμμέ-
νη μια πολυτελής κλινική. Αυ-
τές οι υπερσύγχρονες εγκαταστά-
σεις είναι το φόντο που εκτυλίσ-
σεται εδώ και δεκαετίες μια πα-
γκόσμια συνωμοσία των μεγαλύ-
τερων εμπορικών κολοσσών, η 
οποία για χρόνια επηρεάζει όλο 
τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Η αρετή του συγγραφέα εί-
ναι πως καταφέρνει να τιθασεύ-
σει αυτό το απέραντο υλικό και 
να αποφύγει, παρά το συνωμοσι-
ολογικό χαρακτήρα που δηλώνει 
στον υπότιτλο, τις παραπλανητι-
κές δαιμονοποιήσεις. Μπορούμε 

με ασφάλεια να υποθέσουμε πως 
είναι συστηματικός αναγνώστης 
του Στίβεν Κινγκ, καθώς εύκολα 
διακρίνονται οι επιρροές. 

Τελικά, εκείνο που μετράει εί-
ναι ότι εδώ έχουμε ένα μυθιστό-
ρημα με σφιχτή πλοκή που καθη-
λώνει τον αναγνώστη.

Μαρία Ρασσιά 
Η απόλαυση της σκιάς 

διηγήματα 
εκδ. Κέδρος 

Αθήνα 2016, σελ. 200

Το μεγαλύτερο βάρος στη ζωή 
είναι να μην έχεις τίποτε να 

κουβαλήσεις, σκέφτονται οι ήρω-
ες του βιβλίου, που δεν επιθυ-
μούν στην πραγματικότητα να 
γίνουν ήρωες.

Άνθρωποι καθημερινοί, 
εγκλωβισμένοι στον μικρόκο-
σμο και στις φοβίες τους. Αργά 
ή γρήγορα θα σταθούν με βλέμ-
μα αμήχανο απέναντι στη σκιά 
τους. Θα αναρωτηθούν από τι 
είναι φτιαγμένη, αλλά οι λέξεις 
δεν αρκούν να την περιγράψουν. 
Θα τολμήσουν να κάνουν επιλο-
γές, προσπαθώντας έτσι να αντι-
κρίσουν τα ανομολόγητα, και θα 
σκεφτούν, χαμογελώντας ειρωνι-
κά, πως ο κόσμος δεν άλλαξε, ού-
τε θα αλλάξει. Η ανακάλυψη πως 
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τίποτε δε θα φωτίσει τη σκιά τους 
θα τους δώσει τη δύναμη να απο-
λαύσουν την εύθραυστη ομορφιά 
μιας αχτίδας φωτός που μπαίνει 
από τη χαραμάδα.

Ενρίκε Λιν 
Άστρο μοναχικό 

στη γραμμική ακινησία 
του τίποτα 

ποίηση 
έκδοση δίγλωσση 

εκδ. Εκάτη Αθήνα 2016 σελ. 96 

Ο Ενρίκε Λιν (Σαντιάγο, Χιλή 
1929-1988), είναι από τους 

σημαντικότερους ποιητές της Χι-
λής, όπως πληροφορούμαστε, με 
εκτενές έργο, όχι μόνο στον ποιη-
τικό αλλά και τον πεζό λόγο. Αυ-
τό το βιβλίο-μνημόσυνο πραγμα-
τεύεται τη φιλία τριών ποιητών, 
δύο Χιλιανών και ενός Έλληνα, 
οι οποίοι γνωρίστηκαν και συνδέ-
θηκαν στη Νέα Υόρκη πριν σαρά-
ντα χρόνια. Ο ένας, ο διάσημος 
σήμερα στην πατρίδα του και στη 
Λατινική Αμερική Ενρίκε Λιν, πέ-
θανε ακριβώς πριν εικοσιοχτώ 
χρόνια. Οι άλλοι δύο φίλοι, ο επί-
σης Χιλιανός Πέντρο Λάστρα και 
ο Έλληνας Ρήγας Καππάτος, όχι 
μόνο δεν τον ξέχασαν, αλλά δεν 
υπάρχει συνάντηση μεταξύ τους 
που να μη μιλήσουν για εκείνον.

Αυτήν τη σχέση, με κάποιες 
παραμέτρους από τη ζωή και το 
έργο του εκλιπόντος φίλου τους, 
υπομιμνήσκει και πραγματεύε-

ται η παρουσίαση του βιβλίου με 
έναν ποιητικό τρόπο. Η ιδέα της 
έκδοσης ανήκει στον Ρήγα Καπ-
πάτο, που μεταφράζει από τα 
ισπανικά τα ποιήματα των Λιν 
και Λάστρα, και προσθέτει αρκε-
τά δικά του. Το ευτυχές αποτέλε-
σμα είναι μια συλλογή με ποιήμα-
τα εξαιρετικής ποιότητας. Παρα-
θέτουμε ένα σύντομο ποίημα του 
τιμώμενου Ενρίκε Λιν.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ ΝΑ 
ΑΞΙΖΕΙ

Στα πενήντα δύο χρόνια ο κα-
θρέφτης είναι ο άλλος / Δεν υπάρ-
χει Νάρκισσος να αξίζει ούτε πά-
θος να κοιταχτείς / στον άλλο 
εαυτό σου. Η Σελήνη της δεξαμε-
νής / είναι αμείλικτη, τελειωτικά 
σκληρή / σαν μια άσχημη φωτο-
γραφία που αυτός κάνει κομμάτια

Διαλύεται ο καθρέφτης: επι-
στρέφει στη ρευστή του κατάστα-
ση / και λιωμένο είναι, επιτέλους, 
εκείνο το γυάλινο μάτι / που 
θα έκλαιγε, μια άπατη λακκού-
βα πράσινου νερού: / μια ρευστή 
λακκούβα τυλιγμένη στα μαλλιά 
της / και κάτω από τα νούφαρα, 
μία νύμφη, μία νύμφη…
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Ιστορίες από τα Δωδεκάνησα 
2016 

διηγήματα 
εκδ. Βερέττας Ρόδος 2016 

σελ. 240

Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει 25 
αφηγήσεις και διηγήματα που 

έγραψαν, ειδικά γι’ αυτή την έκ-
δοση, ισάριθμοι νέοι εκκολαπτό-
μενοι πεζογράφοι με καταγωγή 
από τα Δωδεκάνησα. Το βιβλίο εί-
ναι μέρος μιας εν εξελίξει σειράς 
που ξεκινά από το 2013 και εμ-
φανίζεται τακτικά κάθε χρόνο, 
με διαφορετικούς συνήθως ανθο-
λογούμενους. Με τον τρόπο αυτό 
έχει συγκεντρωθεί ένας επιβλητι-
κός όγκος υλικού που οπωσδήπο-
τε προκαλεί το ενδιαφέρον.

Δεν είναι πάντα, στα δημοσιευ-
όμενα κείμενα, έκδηλη η λογοτε-
χνική τους αξία, ωστόσο αυτό δε 
μειώνει τη σημασία της εκδοτικής 
πρωτοβουλίας. Υποθέτουμε ότι το 
πνεύμα του εκδότη είναι να δώσει 

χώρο σε όσους θέλουν να εκφρα-
στούν μέσα από την γραπτή δημι-
ουργία, με την πεποίθηση ότι έτσι 
δημιουργούνται βαθμιαία οι όροι 
για μια σοβαρότερη ενασχόλησή 
τους με τη λογοτεχνία. Είναι μια 
εκδοτική πολιτική που υποστηρί-
ζεται από τα δικά της επιχειρήμα-
τα. Υπάρχει φυσικά και η αντίθε-
τη άποψη, που θα ήταν η αυστη-
ρότερη επιλογή των κειμένων, αλ-
λά και οι δύο έχουν εξίσου τη νο-
μιμοποιητική τους βάση.

Πέραν αυτών, ο υπόψη τόμος 
παρουσιάζει και ένα ιδιαίτερο εν-
διαφέρον, για το είδος των κειμέ-
νων που περιλαμβάνει. Παρατη-
ρούμε για παράδειγμα, ότι αρκε-
τοί από τους μετέχοντες δοκιμά-
ζουν τις δυνάμεις τους σε ιστο-
ρικές αφηγήσεις, ενώ δε λείπουν 
και οι απηχήσεις από την αστυνο-
μική λογοτεχνία. 

Σε κάθε περίπτωση, το βιβλίο 
δικαιούται το θετικό πρόσημο και 
είναι αξιανάγνωστο.
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Κώστας Δεσποινιάδης
Έξοδος κινδύνου, δοκιμές και 
αντιρρήσεις
Πανοπτικόν, Αθήνα 2016, σελ. 
208

Αγγελική Ελευθερίου
Τα ποιήματα 1978-2011
Γαβριηλίδης, Αθήνα 2015, σελ. 
240

Σπύρος Καρυδάκης
Το γυναικόκαστρο
μυθολογία
Πάπυρος, Αθήνα 2014, σελ. 134

Γιάννης Κατσίκης
Ένα εικοσιτετράωρο
στην Αντίς Αμπέμπα
αφήγημα
Ω, Αθήνα 2015, σελ. 56

Ηλίας Κεφάλας 
Λεζάντες για τ’ αόρατα, 
ποίηση 
Γαβριηλίδης, Αθήνα 2016, σελ. 
168

Ηλίας Κεφάλας
Το δέντρο που έγνεθε τη βροχή 
και τραγουδούσε
ποίηση
Ροές, Αθήνα 2010, σελ. 88

Ηλίας Κεφάλας
Το χαμένο ποίημα, 
κείμενα για την ποίηση
Λογείον, Τρίκαλα 2009, σελ. 270
 

Μιχάλης Κούτρας
Χιόνι, ποίηση
Ιωλκός, Αθήνα 2010, σελ. 48

Τάσος Μπέσιος 
Φυλακές απόπειρες, ποίηση
Εκάτη, Αθήνα 2016, σελ. 80

Γ. Λ. Οικονόμου
Ένα με τη σκόνη, ποίηση
Τύρφη, Θεσσαλονίκη, σελ. 84

Νίκος Ορφανίδης
Τα τοπία του ύπνου
πεζογραφήματα
Ακτή, Λευκωσία 2016, σελ. 104

Στέφανος Ξένος
Μεταξύ ανθρώπων, αφηγήσεις
Πάπυρος, Αθήνα 2014, σελ.99

Θανάσης Β. Παραπονιάρης
Τα τετράδια του Λαλή
μνήμες από τη Λέρο (1935-1965)
Ω, Αθήνα 2016, σελ. 512

Γιώργος Πετρέλης
Κάθε εφτά και πέντε μήνες
νουβέλα
Πάπυρος, Αθήνα 2015, σελ. 134
 
Μανόλης Πρατικάκης
Λιθοξόος, ποίηση
Κέδρος, Αθήνα 2015, σελ. 88

Μαρία Ρασσιά
Η απόλαυση της σκιάς, διηγήμα-
τα
Κέδρος, Αθήνα 2016, σελ. 200

Βιβλία & περιοδικά που λάβαμε
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Κώστας Ε. Σκανδαλίδης
Η Τήλος της Ήριννας, ιστορική 
μελέτη
Δήμος Τήλου, Ρόδος 2016, σελ. 
168

Αλέξανδρος Β. Σωτηράκης
Perfect Ten
μυθιστόρημα συνωμοσίας
Πηγή, Θεσ/νίκη 2016, σελ. 280

Γρηγόρης Τεχλεμετζής
Ο Αρχίλοχός του
ιστορικό μυθιστόρημα
Γαβριηλίδης, Αθήνα 2016, σελ. 
350

Χριστίνα Φραγκεσκάκη
πιάνεις χώμα, αφήγημα
Κέδρος, Αθήνα 2016, σελ. 160

Αργύρης Χιόνης 
Έχων σώας τας φρένας & άλλες 
τρελλές ιστορίες
διηγήματα 
Κίχλη, Αθήνα 2016, σελ. 208

Zygmunt Bauman & 
Carlo Bordoni
H Νεωτερικότητα σε Κρίση
μτφρ. Γεράσιμος Λυκιαρδόπουλος
Ύψιλον, Αθήνα 2016, σελ. 96

 
Enrique Lihn – Pedro Lastra
Ποιήματα
Εισαγωγή, μετάφραση: Ρήγας 
Καππάτος
Εκάτη, Αθήνα 2016, σελ. 96

ΑΚΤΗ
Περιοδικό λογοτεχνίας και κριτι-
κής
Λευκωσία, τεύχος 109, χειμώνας 
2016

ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ
Λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό πε-
ριοδικό
Θεσσαλονίκη, τεύχος 110
Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2015

ΟΔΟΣ ΠΑΝΟΣ
Εργοτάξιο εξαιρετικών αισθημά-
των
Αθήνα, τεύχος 174
Απρίλιος – Ιούνιος 2017

Ο ΣΙΣΥΦΟΣ
Εξαμηνιαίο μη κερδοσκοπικό πε-
ριοδικό
λογοτεχνίας και πολιτισμού, 
Ηράκλειο Αττικής, τεύχος 12-13 
(2017)

ΠΟΡΦΥΡΑΣ
Τριμηνιαίο περιοδικό
Κέρκυρα, φυλλάδιο 161, Οκτώ-
βριος – Δεκέμβριος 2016

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Πνευματική Επιθεώρηση της Κο-
ζάνης
Κοζάνη, τεύχος 182, χειμώνας 
2016

Nesides 16 - final.indd   123Nesides 16 - final.indd   123 17/5/2017   6:29:47 μμ17/5/2017   6:29:47 μμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



Nesides 16 - final.indd   124Nesides 16 - final.indd   124 17/5/2017   6:29:47 μμ17/5/2017   6:29:47 μμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



125

Νησίδες 16 | Α Ν Ι Χ Ν Ε Υ Σ Ε Ι Σ

Ν.Κ. Φιλ ίππου

Συμβολή στην κοινωνική ιστορία 
των σκύλων στον 20ο 

και τις απαρχές του 21ου αιώνα

Τα «Νιοχωρίτικα» του Αντώνη Βρατσάλη εκδίδονται στη 
Ρόδο το 1990. Είναι ένα βιβλίο που αγαπήθηκε και διαβά-

στηκε στον καιρό του. Ανεξάντλητος θησαυρός πληροφοριών 
για τη Ρόδο στις πρώτες δεκαετίες του περασμένου αιώνα, ειδι-
κά για τους ανθρώπους της συνοικίας Νιοχώρι και τις περιπέ-
τειες του βίου τους, είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα εφαρμο-
σμένης μικροϊστορίας. Οι αρετές του όμως δεν εξαντλούνται σ’ 
αυτό. Προικισμένος ο συγγραφέας με ικανότητες λογοτεχνικές 
και γλωσσοπλαστικές, καταφέρνει να αποδώσει μ’ ένα εντελώς 
πρωτότυπο τρόπο σκηνές, ιδέες και αλησμόνητους τύπους της 
εποχής. Οι τετρακόσιες περίπου σελίδες του βιβλίου ξετυλίγο-
νται σαν μια γοητευτική χρονογραφία. Το αφήγημα που αναδη-
μοσιεύουμε με ελάχιστες περικοπές εδώ, αιφνιδιάζει με το θέμα 
του και δίνει την ευκαιρία να το σχολιάσουμε προς διάφορες 
κατευθύνσεις. Στο τέλος του κειμένου παραθέτουμε ένα μικρό 
λεξιλόγιο που θα διευκολύνει τον σημερινό αναγνώστη.
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ΟΙ ΣΚΥΛΟΙ

«Ως τα τελευταία χρόνια της σουλτανικής Τουρκίας, οι σκύ-
λοι στα ροδίτικα μαράσια γύριζαν αμέτρητα μπουλούκια. Ζούσαν 
ασύδοτοι μια ζωή χαρισάμενη κάτω από τη σκέπη της Υψηλής 
Πύλης και του τελευταίου μεγάλου τους προστάτη Σουλτάν Χα-
μίτ, κι ούτε που τολμούσε κανείς να τους ξεπαστρέψει. Μάντρες 
ολόκληρες λημέριαζαν στο Μόντε Σμιθ, στα στενά του Κάστρου 
και κοπροσκύλιαζαν στο Τσαρσί μοιρασμένοι σε δυο στρατόπε-
δα που σκυλοκαβγάδιζαν όπως οι προστάτες τους χαμιτικοί με 
τουε νεότουρκους, για να υπερασπίσουν τα στέκια που ζούσαν 
και τα σκυλοχαρέμια τους. Ξεχώριζαν ακόμα ως και στην αγριά-
δα, στο γάβγισμα και στο τρίχωμα. Κοκκινοτρίχηδες και γρίληδες 
οι σκύλοι των στενών του τουρκομαχαλά του Κάστρου. Μαύροι 
καταχανάδες, κοκκινομάτηδες και φωνακλάδες εκείνοι που ζού-
σαν στο παζάρι. Και το μίσος τους…τούρκικο. Αλίμονο στο σκύ-
λο που ξεμυτούσε από τα σοκάκια του Ρολογιού πούταν τα δη-
μοτικά τούρκικα συσσίτια, όπου ταΐζονταν, μαζί με τους σακάτη-
δες και τους αναγνωρισμένους τεμπελχανάδες, κι οι σκύλοι του 
πάνω τουρκομαχαλά και κατηφόριζε στα Πεταλάδικα να μυρίζε-
ται και να κατουρά ή να μουρδαρέψει με καμιά σκυλοχανούμα 
του κάτω μπουλουκιού των σκύλων, που ξεκοκκάλιζαν λοξοκοι-
τάζοντας φιλύποπτα και γλύφοντας τα ματωμένα κόκκαλα που 
τους ρίχναν από τα χασαπιά και τα πατσατζίδικα γύρω από το 
κάτω μικρό χαμάμι. Πέφταν λυσσασμένοι πάνω στον παρείσακτο 
ανεπιθύμητο μουσαφίρη οι κατωμερίτες σκύλοι του λουτρού κι 
όπως κωλοσέρνουντα κολλημένος με την «άπιστη», του ξελούρι-
ζαν με τ’ αφρισμένα σκυλόδοντα τη ράχη με απανωτές δαγκω-
ματιές υπερασπίζοντας έτσι τα σύνορα και την τιμή τους.

Κάθε Παρασκευή οι πονόψυχοι γέροι οθωμανοί, ύστερα από 
το ναμάζι στο τζαμί, παίρναν από τα τούρκικα ψωμάδικα μι-
κρά ζυμωτά και τα μοίραζαν σαν αντίδωρο στους σκύλους. Να 
φάνε κι αυτοί από τα μπερικέτια του Αλλάχ τη μέρα της προ-
σευχής. Κι οι νεότουρκοι που τους βλέπαν, τους κοροϊδεύαν για 
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την εκτίμηση που είχαν στους σκύλους και στο σουλτάνο και 
τους θυμίζαν τη λαϊκή ανατολίτικη παροιμία που λέει πως: σαν 
ψοφήσει ο σκύλος του σουλτάνου όλοι θα τρέξουν στην κηδεία 
του. Μα σαν πεθάνει ο σουλτάνος, δεν θα πάει κανένας…

Αμέτρητοι, λοιπόν, οι σκύλοι στα σουλτανικά ζαμάνια. Άφθο-
νη όμως κι η κουραδοπαραγωγή της Χώρας και τα λιθόστρωτα 
μαρασιώτικα δρομάκια, σαν αντάλλαγμα στην εύνοια του Πα-
τισάχ προστάτη τους. Κι ήταν η μόνη χρήσιμη προσφορά των 
σκυλιών της εποχής εκείνης, μια και τα ταμπάκικα του Πρού-
σαλη και του Κόβα, παράλληλα με τα εισαγόμενα φορτώμα-
τα βαλανιδιών από την Ανατολή, για τα βαφέικα και τα βυρσο-
δεψεία, ακριβοπλήρωναν και τις ντόπιες σκυλοκουράδες, αφού 
τους ήταν απαραίτητο υλικό για το δούλεμα των δερμάτων και 
των πετσιών που κατασκεύαζαν. Προμηθευτής τους ήταν ο πο-
λυτεχνίτης Τούρκος Σουλεϊμάνης, ένα ανθρωπάκι τοσοδά, σβέλ-
το κι ακούραστο, με φεσάκι και κοντοβράκι, που γύριζε μ’ 
έναν γκαζοτενεκέ στους δρόμους και τον γέμιζε, μαζεύοντας με 
την μασιά τους ¨κουβανούς» των σκυλιών….

Αργότερα, με τον ερχομό των ιταλών, οι ρέμπελοι σκύλοι 
των μαχαλάδων του Κάστρου και των γύρω μαρασιών, χάσαν το 
σουλτανικό προνόμιο να μουρδαρεύουν και να δαγκώνουν ανε-
νόχλητοι. Μαντρώθηκαν στη Βίγλα της Ακαντιάς και δεκατίστη-
καν με τον κόπανο στο κεφάλι, τη φούρκα της θελιάς και τη 
φόλα του μπόγια. Όσοι απόμειναν κι είχαν αφεντικό δηλώθηκαν 
στη Δημαρχία, τους πέρασαν κολάρο πέτσινο με μεταλλική ταυ-
τότητα κι είχαν πια το λεύτερο του «πιχάρε ― κακάρε ― κια-
βάρε», δηλαδή να κατουρούν, να κοπρίζουν και να μουρδαρεύ-
ουν όπως λέγαν οι πελετιέδες του Δήμου, που εισπράττανε κάθε 
χρόνο τον κεφαλικό φόρο ανανεώνοντας τη σωτήρια μεντάλια εν 
ονόματι του νέου προστάτη τους βασιλιά της Ιταλίας.

Όμως κι εδώ γίναν αδικίες και φυλετικές διακρίσεις για να δι-
αψευστεί η ρωμαίϊκη παροιμία που λέει «όλοι οι σκύλοι ― μια 
γενιά.» Γιατί το ιταλικό διάταγμα των αρμόδιων υπουργών Οι-
κονομικών και Εσωτερικών για τη φορολογία των σκυλιών, τους 
ξεχώρισε σε τέσσερις κατηγορίες εφοδιάζοντάς τους με διαφορε-
τικές μεντάλιες ανάλογα με τη ράτσα: χρυσόχρωμες ταυτότητες 
για τα κυνηγόσκυλα, μπρουντζινοκόκκινες για τους σπιτόσκυ-
λους, αλουμινένιες για τους μαντρόσκυλους και πρασινογάλανες 
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μεντάλιες με την ένδειξη «εζέντε», δηλαδή «απαλλαγμένος» του 
φόρου, για τους προνομιούχους φασιστόσκυλους των κυβερνη-
τικών αξιωματούχων, πρωτοτυπώντας έτσι στις ρατσιστικές δια-
κρίσεις. Την κατασκευή και την πώληση στους Δήμους προς μιά-
μιση λιρέτα τη μεταλλική πλακέτα με το στέμμα της Ιταλίας, 
το νούμερο και τη φασιστική χρονολογία, ανάλαβε η Ένωση Τυ-
φλών Ιταλίας και την είσπραξη του φόρου οι Δήμοι και οι Κοι-
νότητες που εφοδιάστηκαν με μεγάλες πολυθέσιες κλούβες και 
βουρδουλοθελιές για το μάζεμα και τον ξολοθρεμό των αδήλω-
των λαθρόβιων αλητόσκυλων.

Έτσι αντιμετωπίστηκε προπολεμικά το πρόβλημα των ιταλών 
υπηκόων και ιθαγενών σκύλων, ώσπου ξέσπασε ο πόλεμος, έζω-
σε όλους η μεγάλη πείνα και οι σκύλοι αδιακρίτως κατηγορίας και 
ρατσιστικής καταγωγής, μετά από τους άσποντους εχθρούς τους, 
τους γάτες, πήραν σειρά και καταλήξαν στα στρατιωτικά φασι-
στοναζιστικά καζάνια και γίναν κρεμμυδάτο στιφάδο. Κι απόμει-
ναν από τότε μερικά από τα πέτσινα κολάρα τους με τις σκυλο-
μεντάλιες της ευγενείας, σαν σπάνια ευρήματα να κοσμούν και 
να συμπληρώνουν τις συλλογές αθλητικών και στρατιωτικών με-
ταλλίων που έχουν οι μανιώδεις συλλέκτες.»

(γρίληδες, με γουρλωμένα μάτια ― καταχανάδες, κατάμαυροι ― 
Κάστρο, η μεσαιωνική πόλη της Ρόδου ― μαράσια, οι γειτονιές της 
πόλης που κατοικούσε ο ελληνικός πληθυσμός στην τουρκοκρατία ―
ναμάζι, η προσευχή της Παρασκευής των οθωμανών ― μπερικέτια, ο 
πλούτος, τα αγαθά ― στα σουλτανικά ζαμάνια, τον καιρό του σουλτά-
νου ― πελετιέδες, οι δημοτικοί αστυνόμοι ― τουρκομαχαλάς, η τούρ-
κικη γειτονιά ― χαμάμι, τούρκικα δημόσια λουτρά ― Χώρα, η πόλη)
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Αυτή είναι μια γλαφυρή ιστορική έκθεση του σκυλίσιου 
modus vivendi από τις πρώτες δεκαετίες του περασμένου 

αιώνα έως και μετά τον πόλεμο. Οι παρατηρήσεις που ακολου-
θούν θα επιχειρήσουν να συνδέσουν τις εξελίξεις αυτές με τα 
γεγονότα, ιστορικά και κοινωνικά, που τις επικαθορίζουν.

Θα λέγαμε λοιπόν ότι και οι σκύλοι, όχι μόνο οι άνθρωποι 
της εποχής, υποχρεώθηκαν να διαβούν το ποτάμι από την πα-
ραδοσιακή κοινωνία σ’ αυτή που αναγνωρίζουμε ως μοντέρνα. 
Διότι ένας εκσυγχρονισμός εκτυλίχθηκε ιστορικά, από την οθω-
μανική περίοδο στην ιταλική κυριαρχία.

Η οθωμανική κοινωνία κατ’ αρχήν· οργανωμένη κατά τον 
οργανικό τρόπο των προνεωτερικών χρόνων, με προεξάρχου-
σα την οικογενειακή ή «πελατειακή» σχέση ως συνεκτικό δε-
σμό. Στο κείμενο, οι σκύλοι απολαμβάνουν τα σουλτανικά προ-
νόμια σε αντιστοιχία προς ανάλογες εύνοιες στους ραγιάδες· τη 
φροντίδα της τροφής έχουν οι χασάπηδες, όχι ως τήρηση κά-
ποιου επιβεβλημένου κανόνα, αλλά σαν υποχρέωσή τους εσωτε-
ρικευμένη από τις παραδοσιακές αξίες, ενώ οι ευσεβείς οθωμα-
νοί θεωρούν στοιχείο της ευλάβειάς τους τα ψωμάκια που τους 
δίνουν κάθε Παρασκευή, «από τα μπερικέτια του Αλλάχ». Και 
εντάσσονται στην παραγωγική οικονομία με τη συμβολή τους 
στη βυρσοδεψία, σύμφωνα με τον απαράβατο κανόνα της επο-
χής ότι τίποτα δεν πετιέται και καθετί έχει τη χρησιμότητά του.

Το πρώτο ρήγμα στις αξίες της παραδοσιοκρατίας εμφανίζε-
ται με τους νέοτουρκους και έχει τις ανάλογες συνέπειες. Ίσως 
με την ανεπτυγμένη αίσθηση της οσμής αντιλαμβάνονται ότι 
κάτι αλλάζει στην πολιτική και ιδεολογική ατμόσφαιρα και 
αναδιατάσσονται σε ομάδες, αντίστοιχες, όπως συμβαίνει συνή-
θως και στους ανθρώπους, με τις πεποιθήσεις των κυριάρχων 
― και επιδίδονται σ’ ένα αμείλικτο εμφύλιο πόλεμο. 

Ήδη κάτι ανησυχητικό αναγνωρίζουμε στην ατμόσφαιρα, επι-
κίνδυνο για την επιβίωσή τους και η ιταλική παρουσία ανατρέ-
πει όλα τα παραδεδομένα. Τώρα ο εκσυγχρονισμός εισέρχεται στην 
πραγματικότητα του βίου τους, η νεωτερικότητα επιβάλλει τις 
απαιτήσεις της. Οι αδέσποτοι σκύλοι είναι απαράδεκτο φαινόμε-
νο για τους νέους κυριάρχους και κανονικοποιούνται υποχρεωτικά. 
Ένας αριθμός τους εξοντώνεται, παράπλευρη απώλεια του εκπολι-
τισμού, και οι υπόλοιποι ακολουθούν υποχρεωτικά τη διαδικασία 
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της ατομικοποίησης, γνώριμο χαρακτηριστικό των νέων χρόνων. 
Μέσα στη νέα κοινωνική οργάνωση, εντάσσονται στη δική τους συ-
ντεχνία σύμφωνα με τα φασιστικά θέσμια και ιεραρχούνται με δι-
ακριτικά σημάδια, ανάλογα με το είδος της εξυπηρέτησης που περι-
μένουν από αυτούς τα αφεντικά τους· μέχρι το τραγικό τέλος, θύ-
ματα και αυτοί των δεινών του πολέμου, όταν καταδικάζονται σε 
μια πραγματική γενοκτονία με ένα φρικιαστικό τρόπο, που δε θα 
μπορούσαν να φανταστούν ούτε στα πιο εφιαλτικά όνειρά τους.

Το κείμενο στα «Νιοχωρίτικα» τελειώνει εδώ. Αν θέλαμε να 
προεκτείνουμε χρονικά την ανάλυσή μας, θα λέγαμε ότι σήμε-
ρα, ορισμένα γνωρίσματα της μεταμοντέρνας κατάστασης δι-
ακρίνονται επίσης στο πλαίσιο εντός του οποίου πορεύονται 
οι σκυλίσιες ζωές. Το “anything goes” βρίσκει την αντιστοι-
χία του στην απίθανη ποικιλία των φυλών, με τις πιο εξωτικές 
και απίθανες ράτσες, στερημένες από τις φυσικές τους ιδιαιτε-
ρότητες και περισταλμένες στην τυποποίηση των κατοικίδιων 
συμπεριφορών. Η σύγχρονη κοινωνία των δικαιωμάτων δεν δι-
στάζει να επεκταθεί από τους ανθρώπους στα ζώα, με την κα-
τάρτιση πρωτοκόλλων και οδηγιών διαχείρισης που σέβονται 
την πολιτική ορθότητα. Τα πρωτόγονα κολλάρα ελέγχου έχουν 
αντικατασταθεί από τα ηλεκτρονικά τσιπ. Οι ταΐστρες με τις 
τυποποιημένες τροφές έχουν απαλλάξει τους κρεοπώλες από 
την φροντίδα τους και υποχρέωση των αφεντικών είναι να 
κρατούν καθαρά τα πεζοδρόμια από τους «κουβανούς». Πολύ 
νερό κύλησε στο αυλάκι από την εποχή που ο αγαθός Σουλεϊ-
μάνης των «Νιοχωρίτικων» έβγαζε το μεροκάματο από την πώ-
λησή τους στις βιοτεχνίες κατεργασίας δερμάτων.
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Θεατρική ανταπόκριση

Κατεβαίνοντας την Πανεπιστημίου βλέπεις δυο από τα ιστο-
ρικότερα θέατρα της Αθήνας. Το ένα είναι τεράστιο και το 

άλλο κρυμμένο σε ένα υπόγειο: το Θέατρο Τέχνης και λίγο πιο 
κάτω το Ρεξ. Το καθένα με την δική του ιστορία. Το Θέατρο Τέ-
χνης το καταλαβαίνεις αφού έχεις μπει στην «Στοά του Βιβλί-
ου». Κατεβαίνεις τα σκαλιά, βλέπεις το φουαγιέ και προχωράς 
δεξιά για να μπεις στη σκηνή. Στους τοίχους του φουαγιέ, πολ-
λά χρόνια τώρα, φωτογραφίες από τις παραστάσεις του Κουν. 
Το «Πανηγύρι», οι «Πέρσες», ο «Ήχος του όπλου». Για εμάς που 
φοιτήσαμε στη σχολή αυτή, η μυρωδιά του υπογείου, η τερά-
στια φωτογραφία του Κουν να καπνίζει, το γραφείο του, είναι 
εικόνες χαρακτηριστικές που παραπέμπουν σε μια άλλη εποχή. 
Την εποχή που το θέατρο ήταν σε μεταβατικό στάδιο και οι πα-
ραστάσεις του Κουν του έδωσαν νέα πνοή, νέα ώθηση και νέα 
αισθητική. Όσα έγιναν στο υπόγειο αυτό ακολουθούν το θέα-
τρο μέχρι σήμερα. 

Το υπόγειο είναι ένα χώρος όπου, από κατασκευής, μόλις κα-
τέβεις τα σκαλιά, σταματάει ο χρόνος, το κινητό σου δεν έχει 
δίκτυο, τα φώτα πρόβας νιώθεις ότι είναι σκοτεινά και όλες 
σου οι αισθήσεις προσηλώνονται στην πρόβα. Μπορείς να είσαι 
άπειρες ώρες εκεί και ακριβώς από πάνω σου ο κόσμος να πη-
γαίνει στις δουλειές του, να μαλώνει, να γίνονται πορείες και 
να πέφτουν δακρυγόνα, και εσύ να μην ακούς τίποτα. Κάνεις 
πρόβα. 

Φέτος το Θέατρο Κουν φιλοξένησε την παράσταση «Η επα-
νένωση της Βόρειας με την Νότια Κορέα» του Ζοέλ Πομμερά, σε 
σκηνοθεσία Νίκου Μαστοράκη. Μια παράσταση για την αγάπη: 
πού είναι, αν υπάρχει στ’ αλήθεια, και τι σημαίνει, μέσα από 
ιστορίες ζευγαριών.
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 Στην Αθήνα των 500 και κάτι παραστάσεων που ανεβαί-
νουν κάθε χρόνο, οι επιλογές για θέατρο είναι τρομακτικά πολ-
λές. Κάποιος ξένος θα αναρωτιόταν γιατί να είναι τόσες πολλές 
σε μια χώρα που δεν έχει να πληρώσει σχεδόν κανέναν. Νομίζω 
πως για το θέατρο, αυτό είναι ένα ερώτημα που θα απαντηθεί 
σε βάθος χρόνου, όταν γίνει ο απολογισμός για όλα όσα ζούμε 
και δούμε καθαρά τον ρόλο που έπαιξε το θέατρο το διάστημα 
αυτό. Ένα τεράστιο κέρδος είναι ότι ακούγονται πολλές φωνές. 
Υπάρχουν πολλές ομάδες νέων ανθρώπων, πολλοί νέοι σκηνο-
θέτες καταπιάνονται με σημαντικά κείμενα, γράφονται νέα ελ-
ληνικά θεατρικά έργα, για την κρίση και μη. 

Ένα ελληνικό κείμενο που είχα την χαρά να παίξω είναι 
«Το ασυνόδευτο», του Αντρέα Φλουράκη. Η παράσταση ανέ-
βηκε φέτος στο Θέατρο Skrow, σε σκηνοθεσία Γιάννη Νταλιά-
νη και Βασίλη Μαυρογεωργίου. Το κείμενο αφορά δύο αδέλ-
φια και τη διαφωνία τους αν θα φιλοξενήσουν στο σπίτι τους, 
κρυφά από τους γονείς τους, ένα παιδί από την Συρία, που το 
συνάντησε τυχαία το κορίτσι στον δρόμο. Είναι ένα θεατρικό 
έργο για εφήβους που επιχειρεί να επικοινωνήσει μαζί τους με 
μια απλή γλώσσα, αντιμετωπίζοντας το μεταναστευτικό ζήτη-
μα μέσα από τα μάτια δύο παιδιών.

Είναι ο δεύτερος χρόνος που ο κάτω χώρος του Ρεξ χρησι-
μοποιείται για την Πειραματική σκηνή του Εθνικού. Πέρσι είχα 
την χαρά να δω εκεί μια από τις από παραστάσεις που είχαν 
πολύ μεγάλη επιτυχία, την «Αδαής και Παράφρων» του Τόμας 
Μπέρνχαρντ, σε σκηνοθεσία Γιάννου Περλέγκα. Μια παράστα-
ση πειραματική και επιτυχημένη, με σεβασμό σε ένα σπουδαίο 
κείμενο.

Στην σκηνή Μαρίκα Κoτοπούλη αυτή τη στιγμή παίζεται το 
αριστουργηματικό κείμενο του Ντοστογιέφσκι «Δαιμονισμένοι», 
σε σκηνοθεσία Θοδωρή Αμπαζή. 

Το Θέατρο Πόρτα, πριν το πάρει η Ξένια Καλογεροπούλου, 
ήταν σινεμά. Τα κόκκινα καθίσματά του χρόνια τώρα φιλοξε-
νούν χιλιάδες παιδιά, τα οποία βλέπουν και απολαμβάνουν τις 
παραστάσεις ενός θεάτρου που έχει πλέον γράψει ιστορία. Μια 
από τις αγαπημένες μου παραστάσεις που ακόμη παίζεται εκεί 
είναι το «Πιάνω παπούτσι πάνω στο πιάνο». Πρόκειται για μια 
ιστορία βασισμένη στο παραμύθι της Σταχτοπούτας, σε σκηνο-
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θεσία Σοφίας Πάσχου. Τους ρόλους του έργου υποδύονται τέσ-
σερις ηθοποιοί ανεβασμένοι πάνω σε ένα πατάρι. Φέτος, από 
την ίδια ομάδα, την Patari Project, είδα την «Μύτη», του Νι-
κολάι Γκόγκολ. Η μύτη του Κοβαλιώφ, του ήρωα του Γκόγκολ, 
αποφασίζει να ξεκολλήσει από το πρόσωπό του και εκείνος αρ-
χίζει να αναζητά απεγνωσμένα να τη βρει. Μια ανατρεπτική 
παράσταση όπου όλα αντιστρέφονται: οι θεατές κάθονται στην 
σκηνή του θεάτρου και οι ηθοποιοί παίζουν πάνω στα καθίσμα-
τα των θεατών. 

Στην οδό Ακαδημίας υπάρχουν πολλά θέατρα όπως το Βρε-
τάνια, το Θέατρο Αθηνών και το Δημήτρης Χορν, όπου παίζεται 
αυτή τη στιγμή ο «Αύγουστος» του Tracy Letts, σε σκηνοθεσία 
Κωσταντίνου Μαρκουλάκη. Μια παράσταση σκληρά ρεαλιστική 
για τη φύση του σύγχρονου ανθρώπου.

Μετά το Θέατρο Στοά του Θανάση Παπαγεωργίου, που άνοι-
ξε στις αρχές της δεκαετίας του εβδομήντα στου Ζωγράφου, 
έχουν πλέον ανοίξει κι άλλα θέατρα σε άλλες γειτονιές. 

Στο Παγκράτι, στην οδό Αρχελάου, τα τελευταία χρόνια ―
νομίζω από το 2012― έχει ανοίξει το Θέατρο Skrow του Βα-
σίλη Μαυρογεωργίου, που φιλοξενεί εναλλακτικές ―και όχι 
μόνο― παραστάσεις. Πέρσι, η ομάδα του Skrow ανέβασε τον 
«Καλόγερο» του Μάθιου Λιούις. Σκοτεινή και ατμοσφαιρική 
παράσταση. Φέτος, παιζόταν εκεί το «Ορλάντο» της Βιρζίνια 
Γουλφ, σε σκηνοθεσία Ιώς Βουλγαράκη. Η ιστορία ενός πλάσμα-
τος άφυλου που ξεκινάει σαν άντρας στην Ελισαβετιανή εποχή 
και καταλήγει γυναίκα στον 20ο αιώνα. 

Η αγαπημένη μου περιοχή στην Αθήνα είναι η Πλάκα. 
Εκεί, στην οδό Φρυνίχου, βρίσκεται η δεύτερη σκηνή του Θε-
άτρου Τέχνης, όπου από τον Οκτώβριο παίζεται η παράσταση 
«Relax… Mynotis», σε κείμενο και σκηνοθεσία Βασίλη Παπα-
βασιλείου. Ένας ηθοποιός υπαγορεύει την διαθήκη του σε έναν 
συμβολαιογράφο, μικρότερο σε ηλικία από αυτόν. Έτσι ξεκινά 
η παράσταση στην Φρυνίχου. Μια συνάντηση δυο ανδρών που 
καταλήγει σε ταξίδι αναμνήσεων.

Πέρσι είχα την τύχη να δω, στο ίδιο θέατρο, το «Σιχτίρ ευρώ, 
μπουντρούμ δραχμή, θα πεις και ένα τραγούδι» πάλι του Βα-
σίλη Παπαβασιλείου. Ένας μονόλογος πολιτικός, αληθινός και 
τρομερά σύγχρονος από όλες τις απόψεις. 
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Λίγο πιο κάτω, στο Θέατρο Σφενδόνη της Άννας Κοκκίνου, 
παίζονται τα «Κύματα» της Βιρτζίνια Γουλφ, σε σκηνοθεσία 
Δημήτρη Καρατζά. Η ιστορία έξι φίλων, όπως περιγράφεται σε 
ένα βιβλίο που το έχουν αγαπήσει τόσοι πολλοί. 

Ο αγαπημένος μου κινηματογράφος στην Αθήνα είναι ο Μι-
κρόκοσμος, στην οδό Συγγρού. Δικός μου και πολλών άλλων. Οι 
ταινίες που προβάλλει απευθύνεται πάντα σε σινεφίλ κοινό, το 
χαρακτηριστικό ποπ κορν του είναι αξεπέραστο και ο χώρος σε 
κάνει να νιώθεις οικεία με το που μπαίνεις. 

Οι ελληνικές ταινίες που βγαίνουν τα τελευταία χρόνια θε-
ωρώ ότι είναι ταυτόσημες με την καλλιτεχνική αναζήτηση της 
νέας γενιάς σκηνοθετών. Είναι ουσιαστικές, αστείες, αλλιώτικες, 
και σηματοδοτούν την διαφορετικότητα της δικής μου γενιάς 
σε ότι αφορά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο σε 
σχέση με την προηγούμενη.

Μια ταινία από ένα νέο σκηνοθέτη είναι το «Άφτερλοβ» 
του Στέργιου Πάσχου, που θα βγει στις αίθουσες τον Μάιο. Η 
ιστορία αφορά ένα πρώην ζευγάρι που, κλεισμένο σε ένα σπί-
τι για ένα σαββατοκύριακο, αντιμετωπίζει τον λόγο του χωρι-
σμού του.

Το σίγουρο είναι ότι, όποιον δρόμο και αν πάρεις στην Αθή-
να, θα σε βγάλει σε ένα θέατρο ή σε ένα σινεμά. Οι επιλογές σου 
είναι πολλές ό,τι και αν θες να δεις. Απόδειξη πως αυτή η χώρα 
επιμένει να δημιουργεί ακόμα και σήμερα και να τοποθετεί αι-
σιόδοξες νότες στο μέλλον της, όσο και αν θέλουν να την πεί-
σουν καθημερινά για το αντίθετο.

ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ
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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

(γ΄)

Καβάφης, Σικελιανός, Ελύτης;

Δεν είχε ευτυχές τέλος το «Ταξίδι στο φως» που σχεδίασε 
και οργάνωσε ο Δήμος Ρόδου, ως επιτομή της υποψηφιότητας 
της πόλης για την «Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης». Η 
Ελευσίνα έκοψε τελικά το νήμα και κέρδισε τον επίζηλο τίτλο. 
Καταγράφουμε την αποτυχία, επαινούμε όμως την προσπάθεια.

Σε μια πιο προσεκτική αποτίμηση πάντως, οφείλουμε να 
μετριάσουμε τους τόνους και να αντιστρέψουμε τα πρόσημα. 
Ήδη, η εμπνευσμένη ιδέα να δοθούν καβαφικές αντηχήσεις 
στον φάκελο υποψηφιότητας, είναι κάτι που πιστώνει θετικά 
τους αρμοδίους, ειδικά μετά την ατυχή κατάληξη. Αναφερόμα-
στε βέβαια στην «Ιθάκη» και το δίδαγμα του ποιητή, ότι αξία 
δεν έχει ο προορισμός, αλλά η περιπέτεια και η αυτογνωσία με 
την οποία προικίζουν οι αγωνίες και οι προσπάθειες τον ταξι-
δευτή. Εξάλλου, αν εμβαθύνουμε περισσότερο, μάλλον σε ένα 
ταξίδι δια μέσου του φωτός παραπέμπει η διατύπωση, παρά σε 
μια κατευθυνόμενη πορεία προς ένα απροσδιόριστο φως.

Από την άποψη αυτή, η πικρία και απογοήτευση δεν δι-
καιολογούνται, διότι η υποψηφιότητα έδωσε την ευκαιρία να 
αναδυθεί μια ποιητική αντίληψη, έστω όχι ιδιαιτέρως πρωτό-
τυπη, εφαρμοσμένη στην πολιτική διαδικασία. Αυτό δεν είναι 
λίγο και αποδίδουμε τις δέουσες τιμές στην ευρυμάθεια των 
αρμοδίων.
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Υπάρχει βέβαια και η άλλη πλευρά, που θα κατέγραφε ως κα-
θαρή αποτυχία την απόρριψη, ότι η άφιξη στον προορισμό είναι ο 
σκοπός του ταξιδιώτη και μόνη αυτή δίνει νόημα στις περιπέτειες 
του βίου. «Ομπρός στον τραχιό μου δρόμο με τα μάτια στυλωμένα 
στην Κορφή!», απαντά με τον «Δελφικό Λόγο» του ο Σικελιανός 
στην «Ιθάκη». Όμως, πλησιέστερη προς τη σύγχρονη ευαισθησία 
είναι μάλλον η καβαφική παρά η σικελιανική θέαση του κόσμου 
και έτσι υιοθετούμε ως κριτήριο την πρώτη παρά τη δεύτερη.

Ενισχύουμε τον παρηγορητικό υπέρ του Δήμου λόγο με την 
επισήμανση ότι θα ήταν, εκτός από μωροφιλόδοξο, και παρά-
ταιρο να αναγνωριστεί η Ρόδος ως πρωτεύουσα του ευρωπαϊκού 
πολιτισμού, έστω και για ένα χρόνο μόνο, γιατί από την ίδια της 
την ιστορία και τη θέση κινείται στο μεταίχμιο δύο κόσμων. Και 
γιατί να γίνει πρωτεύουσα στο ένα της ήμισυ αγνοώντας το άλλο 
μισό; Αυτό το ανατολικό-δυτικό δισυπόστατο είναι μια κοινο-
τοπία που επαναλαμβάνεται συνεχώς, όμως δεν παύει γι’ αυτό 
το λόγο να είναι αληθινή. Με έναν καίριο και συμπυκνωμένο 
λόγο έχει εκφράσει την ιδιαιτερότητα αυτή ο Ελύτης, και καθώς 
η στήλη προκρίνει την ποιητική αντίληψη του κόσμου έναντι 
του αναλυτικού-λογικού σχήματος σκέψης, αναδημοσιεύουμε 
δυο τρεις φράσεις από μια επιστολή του Ελύτη (παρατίθεται 
ολόκληρη στο τεύχος 2 των Νησίδων) που έγραψε από τη Ρόδο, 
το 1947, στον Γ. Θεοτοκά· εκεί περιγράφει την ξεχωριστή πολι-
τισμική ταυτότητα του τόπου και, μάλιστα, την αποδέχεται ως 
κριτήριο για την επάρκεια της δικής του ποιητικής δημιουργίας: 

Ανάμεσα σε άλλα έκανα και ένα πείραμα φιλολογικό. Ανακά-
λυψα ένα νέο κριτήριο -πολύ αυστηρό αλήθεια- για τα ταπεινά 
πνευματικά μας έργα: τα διαβάζω ή τα ξαναφαντάζομαι νοερά, 
μέσα σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον. Πίσω από χουρμαδιές, μπανα-
νιές και τζαμιά, σε κάστρα επάνω ή σε καλντερίμια, και πάλι 
μέσα σε περίφημα πάρκα ή πάνω από μεγαλόπρεπα σύγχρονα 
αρχιτεκτονικά συμπλέγματα…

Αν λοιπόν ένας τόσο διακεκριμένος ποιητής αποδέχεται τη 
βάσανο της κριτικής με διάμεσο μια ορισμένη πολιτισμική ταυ-
τότητα, εμείς γιατί να απαρνηθούμε τον πλούτο και την ποι-
κιλία της ιδιοπροσωπίας μας εν ονόματι μιας συμβατικής, με 
κριτήρια υποτιθέμενου οικονομικού οφέλους και τουριστικής 
διαφήμισης διάκριση;
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Εν κατακλείδι: ήταν λάθος η κατάθεση της υποψηφιότη-
τας για την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης και είμα-
στε ευτυχείς που τελικά απορρίφθηκε. Σε προηγούμενο τεύχος 
μας είναι αλήθεια, είχαμε δημοσιοποιήσει την προσφορά μας, 
που δεν έγινε δεκτή, να υποστηρίξουμε τη τη διεκδίκηση· τώρα 
όμως δηλώνουμε ευθαρσώς και χωρίς ενοχές ότι το κάναμε για 
να υπονομεύσουμε εκ των έσω την υπόθεση.

Αδικαιολόγητες αξιώσεις

Πέραν αυτών, αγγίζει τα όρια του γελοίου η απαίτηση να 
προβάλλονται αξιώσεις «πολιτιστικής πρωτεύουσας» οποιασδή-
ποτε ηπείρου, γιατί αυτό προϋποθέτει μια σοβαρή και διαρκή 
πολιτιστική δραστηριότητα του υποψηφίου. Δεν είναι όμως 
αυτή η περίπτωσή μας· κανείς δε μπορεί να ισχυριστεί ότι γί-
νονται σημαντικά πράγματα στη Ρόδο. Και μάλιστα, σε ό,τι 
αφορά τον επίσημο ή δημόσιο τομέα, αυτός μάλλον ξεχωρίζει 
με την απουσία του παρά με τη συμβολή του. Και όμως, έχει 
στη διάθεσή του υποδομές και ανθρώπινες δυνάμεις, ένα σχο-
λάζον πολιτιστικό κεφάλαιο για να χρησιμοποιήσουμε την τε-
χνοκρατική γλώσσα. Ας συγκεντρωθεί εδώ η προσοχή αντί των 
ματαιόδοξων και αδιέξοδων σχεδιασμών.

Η τελευταία παρατήρηση που κάνουμε, είναι ότι βαραίνει 
καταθλιπτικά σε κάθε απόπειρα δημιουργικής πρωτοβουλίας η 
ανασχετική δύναμη της τυραννίας του τόπου, ένας επίμονος 
και διαρκώς ανανεούμενος επαρχιωτισμός, ιδιαίτερα ανθεκτικός 
στις προσπάθειες να υπερκεραστεί από μιαν άλλη, πιο σύγ-
χρονη, γενικευτική σύλληψη της θέσης μιας επαρχιακής πόλης 
στον σημερινό κόσμο. Γιατί συμβαίνει αυτό, είναι ένα ενδιαφέ-
ρον ερώτημα που, ελπίζουμε, κάποιοι αρμοδιότεροι θα προσεγ-
γίσουν με τα κατάλληλα θεωρητικά εργαλεία. Ο αναγνώστης 
μπορεί να βρει σπαράγματα δικών μας σκέψεων στο προηγού-
μενο τεύχος του περιοδικού.

Η γαστρονομική εναλλακτική

Μετά την απόρριψη της υποψηφιότητας, ανακοινώθηκε η 
ανάληψη εκστρατείας ώστε η Ρόδος να γίνει «Πρωτεύουσα της 
Γαστρονομίας». Ισχυρή φαίνεται η τάση να ανακηρυχθεί η Ρό-
δος πρωτεύουσα κάποιου πράγματος. Αυτό πάντως είναι κάτι 
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χειροπιαστό, ρεαλιστικό και καλώς θεμελιωμένο στις πραγματι-
κές δυνατότητες του τόπου· χρειάζεται να διευκρινιστεί περισ-
σότερο: μιλάμε για πρωτεύουσα της Ανατολικής Μεσογείου, της 
νησιωτικής Ελλάδας, του νοτιοανατολικού αιγαιακού χώρου;

Η πολιτιστική αξία μιας τέτοιας πρωτοβουλίας είναι ισοδύ-
ναμη και ισοβαρής με τους πλέον υψιπετείς πολιτιστικούς σχε-
διασμούς. Διότι η κουλτούρα είναι πια μια τόσο ευρεία έννοια, 
ώστε αγκαλιάζει όλες τις πλευρές της κοινωνικής ζωής, από την 
κουλτούρα του σώματος και την κουλτούρα της Coca Cola ως 
την κουλτούρα της χορτοφαγίας ή της μαγειρικής. Επικροτού-
με λοιπόν και προτρέπουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Aυτή 
τη φορά θα υπηρετήσουμε με ειλικρίνεια την υπόθεση. 

Το συνέδριο της Στέγης

Η ρωμαλέα και συνεπής δραστηριότητα της Στέγης Γραμμά-
των και Τεχνών Δωδεκανήσου συνεχίζεται με το 20ο Συνέδριο 
που οργανώνει στις 29 Ιουνίου μέχρι 2 Ιουλίου στη Ρόδο. Από 
τα προηγούμενα δεκαεννιά, τα δύο πρώτα πραγματοποιήθηκαν 
επίσης στη Ρόδο ενώ τα υπόλοιπα, διαδοχικά, στα άλλα νησιά 
της Δωδεκανήσου.

Οι επιστημονικές ανακοινώσεις που θα παρουσιαστούν, αφο-
ρούν θέματα Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Γλωσσολογίας, Γραμματο-
λογίας, Λαογραφίας, Περιβάλλοντος, που σχετίζονται με τα Δωδε-
κάνησα, στοχεύοντας να εμπλουτίσουν τη σχετική βιβλιογραφία.

Οι εισηγήσεις των συνεδρίων, καθώς και άλλες ανεξάρτη-
τες συνεισφορές, έχουν δημοσιευθεί σε 26 πολυσέλιδους τόμους 
που εκδίδονται με τον τίτλο των «Δωδεκανησιακών Χρονικών» 
ανελλιπώς από το 1972 και έχουν βραβευθεί στο σύνολό τους 
από την Ακαδημία Αθηνών. Για τους πρώτους 24 τόμους υπάρ-
χει και κυκλοφορεί ευρετήριο των θεμάτων και των συγγραφέ-
ων και υπό έκδοση είναι ο 27ος (ΚΖ’) τόμος.

Στο συνέδριο που προγραμματίζεται θα υπάρχει επίσης μια 
ειδική θεματολογία, οι σχέσεις Δωδεκανήσου και Κυκλάδων 
όπως διαμορφώθηκαν στο πέρασμα των αιώνων, με την έρευνα 
να αναζητά τους κοινούς τόπους ή τις διαφοροποιήσεις στην 
ιστορική και πολιτισμική φυσιογνωμία τους.

Οι τοπικές επιστημονικές εταιρείες που αναπτύχθηκαν τις 
τελευταίες δεκαετίες στον ελλαδικό χώρο, γνώρισαν την ακμή 
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τους στο παρελθόν, μέσα σε άλλες συγκυρίες ιδεολογικές και 
πολιτικές, ωστόσο κάποιες από αυτές συνεχίζουν και σήμερα 
την αξιόλογη δραστηριότητά τους. Μία από αυτές είναι η πε-
ρίπτωση της Δωδεκανήσου ― και μάλιστα με μια ανανεωμένη, 
πιο συστηματική και σοβαρή οπτική και καλύτερα επεξεργα-
σμένες συμβολές από παλιότερα. Επιπλέον, και αυτό δεν είναι 
το λιγότερο, έχει δώσει την ευκαιρία στο τοπικό επιστημονικό 
δυναμικό, μαζί με τους έγκυρους μελετητές που συμμετέχουν 
στα συνέδριά της, να παρουσιάσει σημαντικές εργασίες και ανα-
κοινώσεις. Πιστώνεται λοιπόν η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 
Δωδεκανήσου με το θετικό της έργο και ασφαλώς στο μέλλον 
θα κάνει ακόμα πιο αισθητή την παρουσία της. 

Παραμένοντας σε αυτό το πεδίο ενδιαφερόντων, θα αναρω-
τηθούμε μήπως έφτασε η ώρα να συζητηθεί σοβαρά η σύνταξη 
μιας δωδεκανησιακής βιβλιογραφίας. Είναι γνωστή βέβαια η 
μνημειώδης βιβλιογραφία του Ν.Γ. Μαυρή, που περιλαμβάνει 
την περίοδο μέχρι το 1971. Νεότερες, επιμέρους βιβλιογραφί-
ες υπάρχουν, όπως μια ειδικά λαογραφική για την Κάρπαθο. 
Ωστόσο, η έλλειψη μιας συνολικότερης βιβλιογραφίας, σύμφω-
νης με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και των νεότερων 
ερευνητικών απαιτήσεων είναι φανερή. Και εδώ, όπως και σε 
τόσους άλλους τομείς, η εποχή των ηρωικών προσωπικών συ-
νεισφορών έχει μάλλον παρέλθει. Είναι εύλογο να υποθέσουμε 
ότι μέσα από τη Στέγη θα μπορούσε να αναληφθεί μια τέτοια 
προσπάθεια, σε συνεργασία ασφαλώς με ειδικούς του χώρου. Δε 
φαίνεται να υπάρχει άλλος φορέας που θα ήταν αρμοδιότερος 
να καταστρώσει και να ολοκληρώσει αυτό το θεμελιώδες επι-
στημονικό έργο.

Εκδηλώσεις

Ξεχωρίζουμε από το πλήθος των πολιτιστικών εκδηλώσεων 
των τελευταίων μηνών την παράσταση των «Τριών Αδελφών» 
του Τσέχοφ από την ομάδα «Πράξις», ένα θεατρικό σχήμα που 
έχει κερδίσει την εκτίμηση του κοινού με τη σοβαρή και συστη-
ματική του δραστηριότητα.

Την παρουσίαση του βιβλίου «Τι μένει από τη νύχτα» της 
Έρσης Σωτηροπούλου που οργάνωσε το Κέντρο Συγγραφέων 
και Μεταφραστών, με μια συνομιλία της συγγραφέως με την 
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μεταφράστρια Γεωργία Ζακοπούλου για τη δύναμη και τα όρια 
της γραφής στη λογοτεχνία και την ποίηση. Συνδιοργανωτές 
ήταν οι εκδόσεις Πατάκη και το βιβλιοπωλείο Δέντρο.

Την σειρά ομιλιών του Rhodes International Culture & 
Heritage Society, με το εύγλωττο ακρωνύμιο RICHeS, μια πρω-
τοβουλία που δίνει την ευκαιρία στο κοινό της Ρόδου να γνω-
ρίσει ορισμένα από τα σύγχρονα ρεύματα σκέψης που, αν και 
στρατευμένα στην ανύψωση του ηθικού του διαρκώς συρρικνού-
μενου φιλοευρωπαϊκού τμήματος της κοινής γνώμης, δεν παύ-
ουν να έχουν ένα γενικότερο ενδιαφέρον.

Την έκθεση του Βασίλη Γκούμα από την Πινακοθήκη, με 
στοχαστικά έργα σχεδιαστικής δεξιότητας και χρωματικής αι-
σθαντικότητας, που εγκαινιάζει ένα θερμό, καλοδεχούμενο ει-
καστικό καλοκαίρι σύμφωνα με τον προγραμματισμό που ανα-
κοινώθηκε.

Αναφέρουμε ακόμα την παρουσίαση των ποιητών της πόλης 
μας, μια προσπάθεια του περιοδικού μας να καθιερώσει έναν 
έγκυρο ποιητικό κανόνα του τόπου. Στο επόμενο τεύχος θα 
δημοσιοποιήσουμε τους λόγους που, κατά τη γνώμη μας, αιτιο-
λογούν την αναγκαιότητα της απόπειρας αυτής και τους όρους 
και προϋποθέσεις που τη συνοδεύουν.

Και τέλος, την ομιλία της Γεωργίας Λαδογιάννη, «Η φλέβα 
του τόπου και της ποίησης· ο διπολικός κόσμος του ποιητή Ηλία 
Κεφάλα», με την παρουσία του ίδιου του ποιητή που ήταν το 
τιμώμενο πρόσωπο. Ανήκει στον κύκλο εκδηλώσεων που σχεδιά-
στηκε από τις «Νησίδες», από κοινού με τον Σύνδεσμο Φιλολό-
γων Δωδεκανήσου και στόχο έχει τη διερεύνηση της τοπικότητας 
στη λογοτεχνία. Έχει προηγηθεί ομιλία του Ευριπίδη Γαραντού-
δη για το «βίωμα της ιθαγένειας», που ο αναγνώστης μπορεί να 
βρει στο παρόν τεύχος και θα ακολουθήσουν και άλλες συνει-
σφορές, από το χώρο της ποίησης και της πεζογραφίας. 

ΓΗ
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Βιο-ονειρογραφική εξομολόγηση 

Γεννήθηκα μια καλοκαιρινή μέρα στη Ρόδο και από μικρή 
αγαπούσα τις τέχνες, ειδικά το θέατρο. Την αγάπη μου για 

το θέατρο την ‘’ξύπνησε’’ το θεατρικό εργαστήρι που πήγαινα˙ 
έκανα επίσης μαθήματα χορού, ζωγραφικής και πιάνου. Κά-
ποια στιγμή οι ώρες δεν έφταναν, η πίεση για άλλα πράγματα 
αυξήθηκε, ίσως και να ήθελα ένα διάλειμμα για να δω τι θέλω 
πραγματικά, έτσι τα σταμάτησα όλα.

Τα χρόνια περνούσαν μα η αγάπη μου για το θέατρο δεν 
έσβηνε, ήταν το παντοτινό μου όνειρο. Πήγαινα σε όσες παρα-
στάσεις μπορούσα και από τότε νιώθω ένα ρίγος βλέποντας μια 
καλή παράσταση, παρακολουθώ με μάτια καρφωμένα και μέσα 
μου είναι σαν η καρδιά με το μυαλό να στήνουν χορό και μια 
φωνή να λέει αυτό, αυτό θέλω να κάνω και τίποτα άλλο. Οι 
πρώτες παραστάσεις που είδα μ’ έκαναν να αρχίσω την ανάγνω-
ση θεατρικών έργων και αρχαίων τραγωδιών.

 Έλεγα σε όλους πως όταν μεγαλώσω θα ασχοληθώ με το θέ-
ατρο. Οι περισσότεροι, κυρίως οι καθηγητές, μου έλεγαν να βρω 
ένα κανονικό επάγγελμα. Έτσι, μετά από πολλούς δισταγμούς, 
αποφάσισα να σπουδάσω αρχαιολόγος και να ασχοληθώ ερασι-
τεχνικά με το θέατρο. Η μοίρα όμως μου χάρισε την ευκαιρία 
να ακολουθήσω αυτό που αγαπούσα. Κάπως έτσι βρέθηκα να 
φοιτώ στη σχολή καλών τεχνών του Παν/μίου Πελοποννήσου, 
στο θεατρικό τμήμα που εδρεύει στο Ναύπλιο, έχοντας την 
πλήρη υποστήριξη της οικογένειάς μου.

Θυμάμαι σαν να ήταν χτές, την πρώτη στιγμή που βρέθηκα 
έξω από τη σχολή. Ήταν Οκτώβρης είχα μεγάλο άγχος, γιατί 
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ήταν κάτι άγνωστο όλο αυτό. Με αγωνία και λαχτάρα έφτα-
σα έξω από το κτίριο˙ ήταν μικρό και στο κέντρο της πόλης. 
Από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα εκεί, γνώρισα άτομα που 
έγιναν αργότερα φίλοι μου. Το κλίμα στη σχολή ήταν ζεστό, 
μικρές αίθουσες, άμεση επικοινωνία με τους καθηγητές, πολλά 
και όμορφα μαθήματα, πρακτική ενασχόληση με πολλά αντι-
κείμενα. Όλα ήταν στη αρχή πρωτόγνωρα και ο ενθουσιασμός 
μου μεγάλωνε μέρα με τη μέρα. Εκεί μου δόθηκε η ευκαιρία να 
δω τα πράγματα εξειδικευμένα, ιστορία του θεάτρου, αρχαίο, 
ευρωπαϊκό, μεταπολεμικό, νεοελληνικό θέατρο, σκηνοθεσία, 
σκηνογραφία και ενδυματολογία, χορός, θέατρο στην εκπαίδευ-
ση, δημιουργική γραφή, είναι μόνο λίγα από τα μαθήματα που 
διδάχθηκα. 

Πέρασα σχεδόν 5 χρόνια σ’ αυτή τη μικρή και όμορφη πόλη˙ 
χρόνια γεμάτα δημιουργικότητα, όμορφα συναισθήματα, γνώ-
σεις αλλά και πολύ άγχος και διάβασμα. Η περίοδος της επι-
στροφής και της προσπάθειας επανένταξης στο νησί ήταν δύ-
σκολη. Μέτα από καιρό, συζητώντας με άλλους που γύρισαν, 
είδα ότι αυτό το συναίσθημα ήταν κοινό σε όλους. Προσπαθείς 
να συνηθίσεις πάλι μια διαφορετική καθημερινότητα, μακριά 
από φίλους, το σπίτι και την καθημερινότητα που είχες τόσα 
χρόνια. Έχοντας αποχωριστεί την αυτονομία και τη ‘’μοναξιά’’ 
σου γυρνάς και τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα, ειδικά 
όταν δεν μπορείς να βρεις δουλειά. Προσωπικά, το ξεπέρασα 
με χόμπυ και διάφορα μαθήματα που έκανα και σιγά σιγά 
κατάφερα να προχωρήσω και να συνειδητοποιήσω ότι η περίο-
δος της φοιτητικής ζωής τελείωσε˙ ίσως αυτό ακριβώς είναι το 
πιο δύσκολο να συνειδητοποιήσεις. Ότι δηλαδή ο ξέγνοιαστος 
φοιτητής πρέπει να γίνει ο ώριμος ενήλικας που θα αναλάβει 
ευθύνες και θα πάρει αποφάσεις.

 Τώρα, έχοντας πια το πτυχίο μου, προσπαθώ να βρω μια 
ευκαιρία να διοχετεύσω τις γνώσεις και την αγάπη μου γι’ αυ-
τόν το χώρο. Μου αρέσει να γράφω, πάντα μου άρεσε, ήταν 
σαν να έχω ένα σύμμαχο στις δύσκολες στιγμές, κάποιον να 
μοιραστώ το φορτίο. Αγαπώ το παιδικό θέατρο, την παιδική και 
εφηβική λογοτεχνία, τα παραμύθια και τον τελευταίο καιρό, με 
τον ελεύθερο χρόνου που έχω, γράφω παραμύθια και διάφορες 
ιστορίες.
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Θέλω να κάνω μια ειδίκευση, ένα μεταπτυχιακό στη θερα-
πεία μέσω της τέχνης. Είναι κάτι που αγαπώ πολύ. Από το 
πρώτο κιόλας έτος της σχολής μου το σκεφτόμουν. Η τέχνη 
από μόνη της είναι θεραπευτική, πόσω μάλλον όταν εκπαι-
δευτείς να χρησιμοποιείς συγκεκριμένες τεχνικές και κυρίως 
όταν μάθεις να διαβάζεις τι είναι αυτό που ο άλλος άνθρωπος 
νιώθει και δεν μπορεί να το εκφράσει με λόγια. Γίνεσαι ένας 
παρατηρητής-μεταφραστής που προσπαθεί να ανακαλύψει τα 
συναισθήματα, τους φόβους, τις ανασφάλειες του κάθε ατόμου 
και με τις κατάλληλες ασκήσεις να τον βοηθήσει να βγει από το 
αδιέξοδό του ή απλά να περάσει μερικές ώρες ανακαλύπτοντας 
τον εαυτό του, γνωρίζοντας άλλους ανθρώπους μέσα από τη 
χαρά του παιχνιδιού και της δημιουργίας.

 Ζούμε σε μια δύσκολη εποχή, είναι δύσκολα για όλους, 
για τις τέχνες πιστεύω πως πάντα ήταν. Εντύπωση μου έκανε 
πως όσοι από τους συμμαθητές μου ασχολήθηκαν με πράγματα 
πρακτικά και με τον τουρισμό, βρήκαν πολύ εύκολα δουλειά σε 
αντίθεση με αυτούς που θέλησαν να εργαστούν στον τομέα που 
σπούδασαν. Αυτό είναι λογικό βέβαια και παντού το ίδιο συμ-
βαίνει. Στην αρχή φυσικά αυτό με έκανε να νιώσω πως ήταν 
άχρηστες οι σπουδές μου. Όμως γρήγορα κατάλαβα πως έκανα 
λάθος, γιατί οι σπουδές στόχο έχουν πέρα από το επάγγελμα, τη 
γνωριμία με άλλα πράγματα, την όξυνση της κριτικής σκέψης, 
την επίτευξη στόχων και χιλιάδες άλλα, που ίσως να ξεχνάμε 
όταν νιώθουμε πικραμένοι και απογοητευμένοι. Όμως ό,τι σχε-
τίζεται με γνώσεις και μόρφωση δεν είναι μάταιο.

Το μόνο σίγουρο είναι πως όταν αγαπάς κάτι πάντα θα βρί-
σκεις τον τρόπο να δημιουργήσεις, ακόμα κι αν όλα μοιάζουν 
χαμένα˙ η φαντασία είναι αστείρευτη και είναι σημαντικό εφό-
διο σε χαλεπούς καιρούς. Το μόνο που χρειάζεται είναι τόλμη 
και μια ευκαιρία για ν’ αρχίσει κάτι και τότε όλα ξετυλίγονται 
σαν κουβάρι που πριν έμοιαζε μπλεγμένο. 

Οραματίζομαι μια Ρόδο που πέρα από τον τουρισμό θα είναι 
γεμάτη πολιτισμό, να γίνονται φεστιβάλ, παραστάσεις και ελπί-
ζω σε ένα ανοιχτό Εθνικό Θέατρο. Είναι τιμητικό σ’ ένα μέρος 
να υπάρχουν θέατρα, είναι δείγμα υψηλής παιδείας και πολιτι-
σμού, κάτι που είναι απαραίτητο και συμβάλλει στη δημιουργία 
καθαρών μυαλών και ατόμων με γνώσεις και υψηλές προοπτι-
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κές. Δεν αρκεί να είμαστε υπερήφανοι για τους προγόνους μας, 
ας κάνουμε πράγματα που οι απόγονοί μας θα είναι και για μας 
υπερήφανοι. Δεν αρκεί να σου χαρίσει κάποιος κάτι σπουδαίο, 
θα πρέπει να έχεις τη δύναμη, τη θέληση και τα μέσα να το 
διατηρήσεις. Γι’ αυτό λοιπόν οι αρχές θα πρέπει να στρέψουν 
εκεί την προσοχή τους και ν’ αφήσουν σαν παρακαταθήκη ένα 
ανοιχτό Εθνικό Θέατρο που θα είναι η σανίδα σωτηρίας του 
πολιτισμού και μια ασπίδα κατά της κατευθυνόμενης σκέψης 
και της μαζικοποίησης.

Ονειρεύομαι μια πόλη με εκδηλώσεις, με παραστάσεις σε γε-
μάτες πλατείες και παιδιά μαγεμένα που θα γελάνε, θα παίζουν 
και θα ονειρεύονται κάτω από τον έναστρο ουρανό.

ΒΑΣΙΑ ΠΑΣΑΛΗ
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ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΣΑΡΕΛΑΣ

Οι αντιδράσεις που ακούγονται κάθε φορά από τις διάφορες 
γυναικείες οργανώσεις εναντίον του θεσμού των καλλιστεί-

ων ―ιδίως μάλιστα μετά την συχνότερη στην Ρόδο καθιέρωση 
τέτοιων διαγωνισμών― και αντικείμενο συζητήσεων γίνονται 
και ελπιδοφόρες για την συνειδητοποίηση της θέσης της γυναί-
κας στην κοινωνία, πρέπει να θεωρούνται.

Στην περίπτωση όμως των καλλιστείων της Ρόδου, φαίνεται 
πως ο αγώνας των γυναικών δεν έγκειται στο να αποδείξουν 
την χρησιμοποίηση της γυναικείας ομορφιάς σαν ένα εμπορεύ-
σιμο είδος, αλλά στο να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά συμφέρο-
ντα ολίγων οργανωτών και την δεοντολογική κρίση ορισμένων 
επιστημόνων.

Κάπως έτσι πρέπει να δούμε την υπόθεση των καλλιστείων 
στην Ρόδο.

Η Universal Show Productions Inc. ―οργανώτρια εταιρεία 
με κύριο μέτοχο ρόδιο επιχειρηματία― μετά το φιάσκο των 
καλλιστείων που παρουσίασε πέρυσι σε ξενοδοχείο στο Φαληρά-
κι, σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει την Αυλή του Καστέλλου για 
να δώσει μεγαλοπρέπεια στα φετεινά καλλιστεία. Υπόσχεται μά-
λιστα και τηλεοπτική κάλυψη και από τα δύο κανάλια, γεγονός 
βέβαια που δίνει κάθε ευκαιρία να διαφημιστεί το νησί.

Μ’ αυτό τον τρόπο και με άλλους ίσως, έπεισε και την Ένω-
ση Ξενοδόχων Ρόδου να συνδράμει στην προσπάθειά της.

Τώρα βέβαια, δεν μένει παρά η έγκριση του τοπικού αρχαιο-
λογικού συμβουλίου για την παραχώρηση του χώρου.

Ίσως όμως και γι’ αυτό να μην έχουν επιφυλάξεις οι οπα-
δοί του κάλλους και του κέρδους μετά την παραχώρησή του 
παλαιότερα για τον ίδιο σκοπό στην εκλογή της Μις Κόσμος ή 
για την τέρψη των μελών διαφόρων συνεδρίων πολυεθνικών 
εταιρειών και ακόμη για σκηνικό χολυγουντιανών ταινιών.
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Και όντως είναι δύσκολο να κατανοήσουν πώς μια 5μελής 
επιτροπή θα στερούσε τόση προβολή από το νησί, με τον συν-
δυασμό του αρχαίου κάλλους και των μεσογειακών παρθένων ή 
τις φιέστες που θ’ ακολουθήσουν στο Αρχαίο Στάδιο, που και 
αυτού την παραχώρηση ζητούνε. Έπειτα είναι και κάτι άλλο: 
πώς θα στερήσουν την ευκαιρία να μορφωθούν 40 άτομα ―
καλλονές και συνεργεία― και να μην τους παραχωρηθεί το 
δικαίωμα της ελευθέρας εισόδου ―που ζητούνε― σ’ όλους τους 
αρχαιολογικούς χώρους του νησιού;

Αν όμως δεν συμβεί τίποτα απ’ όλ’ αυτά και η επιτροπή 
αποδειχθεί σκληροτράχηλη, δεν μένει παρά να προτείνουμε 
στους οργανωτές ή να βάλουν τα μεγάλα μέσα ή να εγκαταλεί-
ψουν την ιδέα των καλλιστείων.

Αναδημοσιεύεται από το περιοδικό ΔΡΟΜΟΣ, 
μηνιαίο δωδεκανησιακό περιοδικό, τεύχος 3, Απρίλιος 1981.
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Κοινωφελές Ίδρυμα Υποτροφιών 
Εμ. & Μ. Σταματίου

Το «Κοινωφελές Ίδρυμα Υποτροφιών Εμ. & Μ. Σταματίου» 
ιδρύθηκε το 2002 από τους ομώνυμους δωρητές. Προσανατο-

λισμένο τα πρώτα χρόνια στις υποτροφίες προς φοιτητές από τη 
Ρόδο, μια δραστηριότητα που συνεχίζεται ανελλιπώς, και στον 
αθλητισμό, έχει διευρύνει τις παρεμβάσεις του τα τελευταία χρό-
νια, με σημαντικές πρωτοβουλίες σε θέματα νεολαίας, περιβάλ-
λοντος και πολιτισμού.

Ειδικότερα, στον χώρο του πολιτισμού, το Ίδρυμα Σταματί-
ου, αφού ανακαίνισε την παραδοσιακής αρχιτεκτονικής οικία 
της κληροδότριας σε περίοπτο σημείο της πόλης, δημιούργησε το 
Πνευματικό του Κέντρο το οποίο περιλαμβάνει μια πολυδύνα-
μη αίθουσα καθώς και δύο εργαστηριακές αίθουσες στο υπόγειο, 
που καλύπτουν τις ανάγκες των καλλιτεχνικών του εργαστηρί-
ων. Βασική επιδίωξη της διοίκησής του και της αρμόδιας επιτρο-
πής πολιτισμού του Ιδρύματος ήταν να συγκροτήσουν δομές -οι 
οποίες θα συντηρούνται ιδίοις εξόδοις- ικανές να λειτουργήσουν 
ως πρωτογενής φορέας δημιουργίας πολιτισμού για την κοινωνία 
της Ρόδου. Βασισμένοι σε μια τέτοια φιλοσοφία δημιούργησαν 
το 2015 τέσσερα εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης όπου δι-
δάσκονται τα ακόλουθα αντικείμενα: Εικαστικά, Θέατρο, Κινη-
ματογράφος και Φωτογραφία. Το ενδιαφέρον για τα μαθήματα 
των εργαστηρίων ήταν από την πρώτη στιγμή πολύ μεγάλο και 
ο αριθμός των ατόμων που τα στελέχωσαν σημαντικός. Αξιοση-
μείωτο είναι το γεγονός πως τα μέλη των παλαιότερων ετών που 
ολοκλήρωσαν τον κύκλο μαθημάτων τους, συχνά παραμένουν 
ενεργά στις ομάδες των εργαστηρίων μέσα από δράσεις και σχέ-
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δια εργασίας που αναπτύσσονται, δημιουργώντας με αυτόν τον 
τρόπο στους κόλπους του Ιδρύματος μια πολυπληθή και πολυ-
δύναμη ομάδα που γίνεται ολοένα και πιο δεμένη, πιο δραστή-
ρια, παρούσα στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου μας.

Πιο συγκεκριμένα, το Εργαστήρι των Εικαστικών φέρνει σε 
επαφή τα μέλη του με τις βασικές τεχνικές της ζωγραφικής σε 
ποικίλα υλικά, καθώς και με τις θεωρητικές προσεγγίσεις στην 
ιστορίας της τέχνης της ζωγραφικής. Τα μαθήματα αυτά γίνο-
νται με σκοπό να φέρουν την τέχνη της ζωγραφικής πιο κοντά 
σε αρχάριους ή σε όσους έχουν μια στοιχειώδη εικαστική γνώ-
ση. Την άνοιξη του 2016 το Εικαστικό Εργαστήρι πραγματοποί-
ησε την πρώτη επιτυχημένη έκθεση στο Πνευματικό Κέντρο του 
Ιδρύματος με θέμα «Η πόλη στα χέρια μου», με 40 ζωγραφικά 
έργα. Παράλληλα, από τους μαθητές της φετινής περιόδου προ-
γραμματίζεται νέα εικαστική έκθεση η οποία θα λάβει χώρα τον 
Ιούνιο στην ίδια αίθουσα. Τα έσοδα από την πώληση των έργων 
θα διατεθούν, όπως και την περασμένη χρονιά, για φιλανθρωπι-
κούς σκοπούς. 

Το Θεατρικό Εργαστήρι λειτουργεί για δύο συνεχόμενες χρο-
νιές και έχει μεγάλη ανταπόκριση. Σκοπός του Εργαστηρίου δεν 
είναι να εκπαιδεύσει και να παραγάγει επαγγελματίες του θεά-
τρου, αλλά να φέρει τα μέλη του σε επαφή με το θέατρο και τη 
δουλειά του ηθοποιού, να δώσει μια πρώτη γνωριμία με τη θεα-
τρική πράξη ως τρόπο έκφρασης και δημιουργίας. Για να πετύχει 
αυτό το σκοπό, η υπεύθυνη της ομάδας φέρνει στις συναντήσεις, 
υπό τύπον ασκήσεων, αλλά και παιχνιδιού, αυτοσχεδιασμούς, 
παντομίμα, βιωματικές εμπειρίες, μια πρώτη επαφή με τον θεα-
τρικό λόγο και την εκφορά του, καθώς και τις βασικές αρχές της 
υποκριτικής. Πέρυσι η δουλειά του εργαστηρίου κατέληξε στην 
παράσταση ενός δραματοποιημένου παραμυθιού. Εφέτος η ομά-
δα του Θεατρικού Εργαστηρίου δουλεύει πάνω σε μονόπρακτα 
και μονολόγους ελλήνων και ξένων θεατρικών συγγραφέων, με 
στόχο, στο τέλος της χρονιάς, να δείξει στο κοινό της Ρόδου τους 
καρπούς αυτής της προσπάθειας.

 Το Κινηματογραφικό Εργαστήρι «Ciné-Chevalier» διανύει 
ήδη το δεύτερο έτος λειτουργίας του. Στόχος του θεωρητικού, 
αλλά κυρίως πρακτικού κινηματογραφικού σεμιναρίου, είναι να 
προσφέρει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις για τα 
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εκφραστικά μέσα και τη γλώσσα του κινηματογράφου, την πα-
ραγωγή, το σενάριο, τη φωτογραφία και το μοντάζ. Κάθε έτος 
το σεμινάριο θα καταλήγει στο γύρισμα μιας ταινίας μικρού μή-
κους από τους συμμετέχοντες με σκοπό την πλήρη διαδρομή 
από τη γέννηση της ιδέας στη γέννηση μιας ταινίας. Στα πλαί-
σια αυτά έχει συνεργαστεί με τον όμιλο «Cine-Εκπαίδευση», που 
προάγει τα αισθητικά μέσα του κινηματογράφου στο χώρο της 
εκπαίδευσης. 

 Το Κινηματογραφικό Εργαστήρι «Ciné-Chevalier» φιλοδο-
ξεί με αυτόν τον τρόπο, στο προσεχές μέλλον, να δημιουργήσει 
μία Ροδιακή ταινιοθήκη στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.
estamatiou.gr, αποτελούμενη από δημιουργίες ανθρώπων που 
ζουν στο νησί μας και με θέματα που αφορούν τη Ροδιακή κοι-
νωνία, την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου μας. Σε αυτά τα 
πλαίσια το περασμένο έτος το Εργαστήρι δημιούργησε την ταινία 
τεκμηρίωσης με τίτλο «Ίδρυμα Ε. & Μ. Σταματίου ― 15 χρόνια 
προσφοράς», με θέμα την ιστορία των ιδρυτών του Ιδρύματος 
και την πλήρη παρουσίαση της πολυσχιδούς δράσης και προ-
σφοράς τους στην κοινωνία της Ρόδου, καθώς και ένα φιλμικό 
δρώμενο-χορευτικό, γυρισμένο στο εσωτερικό του Εθνικού μας 
Θεάτρου, ως μια μορφή υπενθύμισης της συνεχιζόμενης απαξί-
ωσης αυτού του πολιτιστικού κοσμήματος της πόλης μας. Φέτος 
το «Ciné-Chevalier» ανέδειξε έναν άγνωστο εν πολλοίς και δυ-
σπρόσιτο αρχαιολογικό θησαυρό του νησιού μας, την περίφημη 
Δωρική κρήνη της Ιαλυσού, μέσα από το ντοκιμαντέρ με τίτλο 
«Ο Σεφέρης στα χνάρια της Δωρικής Κρήνης». 

Τέλος, η Φωτογραφική Ομάδα φέρνει τους ενδιαφερόμενους 
σε επαφή με την θεωρία και την πρακτική της φωτογραφικής 
τέχνης. Ιστορία, αισθητική, φωτογραφική σύνθεση, τεχνικές και 
ψηφιακή φωτογραφία είναι μερικά από τα μαθήματα που σκο-
πός τους είναι να επιμορφώσουν τα μέλη της ομάδας σφαιρικά, 
έτσι ώστε μέσα από την ιστορία της φωτογραφίας και της αισθη-
τικής αλλά και την δημιουργική ελευθερία που μας παρέχουν 
σήμερα τα ηλεκτρονικά μέσα επεξεργασίας της εικόνας, να "ξα-
ναδούν" φωτογραφικά την πολιτιστική κληρονομιά, λαογραφία 
αλλά και την εξέλιξη σήμερα σε σχέση με την τοπική παράδοση 
σε ένα σταυροδρόμι πολιτισμών όπως η Ρόδος. Στόχος είναι όλο 
και περισσότεροι συμπολίτες μας να έρθουν σε επαφή με την τέ-
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χνη της φωτογραφίας, την γνώση, την έκφραση, τον εκκοινωνι-
σμό των μελών μέσω φωτογραφικών εξορμήσεων, τον καλλιτε-
χνικό διάλογο και την συνεργασία με τοπικούς φορείς σε κοινές 
δράσεις. Στα πλαίσια των δράσεων αυτών διεξήχθη το Σάββατο 
1 Απριλίου 2017 στο Πνευματικό Κέντρο του Ιδρύματος ένας 
ανοικτός διάλογος με θέμα: «Η Φωτογραφία στην ηλεκτρονι-
κή εποχή» με πολύ μεγάλη συμμετοχή και απήχηση. Πολύ ση-
μαντικό ρόλο στο πρόγραμμα της Φωτογραφικής Ομάδας παίζει 
η ετήσια φωτογραφική έκθεση των μελών, που έχει μεγάλη προ-
σέλευση. Με ένα κεντρικό θέμα, τα μέλη της ομάδας καλούνται 
να φωτογραφίσουν και να εκθέσουν τα έργα τους στην κεντρική 
αίθουσα πολιτισμού του Ιδρύματος Σταματίου δείχνοντας την 
δουλειά τους στο ευρύτερο κοινό. Έτσι, η πρώτη έκθεση της φω-
τογραφικής ομάδας με θέμα «Η άλλη πόλη» φιλοξενήθηκε στους 
χώρους του Ιδρύματος από τις 8 έως τις 16 Μαρτίου του 2016, 
ενώ για φέτος προγραμματίζεται νέα έκθεση τον Μάιο του 2017 
με θέμα το θαλασσινό στοιχείο.

Ωστόσο η επαφή των μελών με την φωτογραφία αλλά και το 
Ίδρυμα δεν σταματάει με το τέλος του διδακτικού κύκλου. Κάθε 
μέλος, εφόσον το επιθυμεί, συνεχίζει να ανήκει στη δημιουργι-
κή ομάδα του μέσα από σημαντικές δράσεις όπως, για το τρέ-
χον έτος, το μακροπρόθεσμο σχέδιο εργασίας που έχει ως θέμα 
μια φωτογραφική προσέγγιση σε κείμενα που μιλούν για τη Ρόδο 
από μεγάλους συγγραφείς που επισκέφθηκαν το νησί από τον 
19ο έως τον 20ο αιώνα, όπως ο Α. Λαμαρτίνος, ο Ρ. Σατωμπριάν, 
ο Γ. Φλωμπέρ, ο Λ. Ντάρελ, ο Ζ. Λορεντζάτος, ο Ο. Ελύτης, ο Σ. 
Μυριβήλης, ο Ν. Καρούζος και ο Γιώργος Θεοτοκάς. Σκοπός είναι 
το φωτογραφικό υλικό της δράσης αυτής να εκτεθεί σε δημόσι-
ους χώρους, να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς λόγους αλλά 
και να συμπεριληφθεί στην τράπεζα εικόνων που φιλοδοξεί το 
Ίδρυμα να φιλοξενεί στην ιστοσελίδα του ώστε να έχει πρόσβα-
ση κάθε ενδιαφερόμενος από όλο τον κόσμο, μέσω του διαδικτύ-
ου. Μια σπουδαία κληρονομιά όχι μόνο για το Ίδρυμα Σταματί-
ου αλλά και για το νησί της Ρόδου.
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Ο ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΑΛΑΓΙΑΛΗ – 
ΤΣΙΑΛΙΚ γεννήθηκε στη Ρό-
δο. Έχει εκδώσει πέντε ποιητι-
κές συλλογές, με πιο πρόσφα-
τη την Σαν υδατογραφία (Δω-
δώνη, 2007). Τιμήθηκε με το 
2ο βραβείο ποίησης «Ιπεκτσί» 
1992-993.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, 
τ. 15, χειμώνας 2016-17.

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ, τ. 
15, χειμώνας 2016-17Ο 

ΧΟΡΧΕ Φ. ΕΡΝΑΝΤΕΣ (Jorge F. 
Hernαndez) γεννήθηκε στην 
Πόλη του Μεξικού το 1962. 
Ζει στη Μαδρίτη, όπου αρ-
θρογραφεί για την εφημερί-
δα El Pais. Κυριότερα έργα 
του είναι τα μυθιστορήματα 
La emperatriz de Lavapiés, 
(1999) και Réquiem para un 
Ángel (2009) και οι συλλογές 
διηγημάτων Escenarios del 
sueño (2005) και Un montσn 
de piedras (2012) στην οποία 
ανήκει και το παρόν διήγημα.

Ο ΑΛΕΞΗΣ ΖΗΡΑΣ γεννήθη-
κε στην Αθήνα το 1945. Είναι 
κριτικός λογοτεχνίας, γραμμα-
τολόγος και μεταφραστής. Έχει 
στο ενεργητικό του κριτικές με-
λέτες, δοκίμια και άρθρα.

Η ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ γεν-
νήθηκε στην Ρόδο το 1987.
Απόφοιτος του Τμήματος Βι-
ολογικών Εφαρμογών και Τε-
χνολογιών του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων και επί-
σης της δραματικής σχολής 
του Θεάτρου Τέχνης «Καρό-
λου Κουν». Στο θέατρο έχει 
δουλέψει με το «Θέατρο Τέ-
χνης», το θέατρο «Πόρτα», το 
«Skrow theater» κ.α. Στο σι-
νεμά συμμετείχε στην ταινία 
του Γιώργου Τσεμπερόπου-
λου, Ο εχθρός μου.

Η ΕΡΙΦΥΛΗ ΚΑΝΙΝΙΑ γεννήθη-
κε στην Αθήνα. Ζει στη Ρό-
δο και εργάζεται ως αρχαιολό-
γος. Έχει εκδώσει επτά ποιη-
τικές συλλογές, με πρόσφατη 
το Ατελιέ και άλλα ποιήματα, 
εκδ. Κίχλη, 2016.

Η ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια 
το 1954. Έχει εκδώσει έξι ποι-
ητικές συλλογές. Πρόσφατη 
είναι η έκδοση του βιβλίου 
της, Ναυαγού τάφος ειμί, με 
επιτύμβια επιγράμματα από 
την παλατινή ανθολογία (εκδ. 
Γαβριηλίδης, 2016).

Ο ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ 
γεννήθηκε στην Πάτρα. Σπού-
δασε Νομικά στην Αθήνα, 
όπου ζει και εργάζεται ως επι-
μελητής εκδόσεων.

Οι συγγραφείς του τεύχους 
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ, τ. 13, 
φθινόπωρο 2015.

ΟΛΓΑ ΚΟΜΙΖΟΓΛΟΥ, τ. 15, χει-
μώνας 2016-17.

Ο ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΟΣΚΟΡΟΣ γεννή-
θηκε το 1978 στην Αθήνα και 
μεγάλωσε στο Μαρούσι. Από 
το 2006 ζει στη Ρόδο όπου ερ-
γάζεται ως βιβλιοθηκονόμος 
στο Διεθνές Κέντρο Συγγρα-
φέων και Μεταφραστών Ρό-
δου. Σπούδασε Βιβλιοθηκονο-
μία στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Φι-
λολογία με κατεύθυνση γλωσ-
σολογίας στο Ε.Κ.Π.Α.

ΦΑΙΔΡΑ ΜΠΑΚΟΥΛΗ, τ. 12, χει-
μώνας 2014-15.

Η ΑΛΕΞΙΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ γεν-
νήθηκε στην Άρτα. Σπούδασε 
μάρκετινγκ και δημόσιες σχέ-
σεις. Η λογοτεχνία και η δια-
δικασία της γραφής είναι για 
εκείνη έκφραση και διέξοδος. 
Γράφει με επίκεντρο τον άν-
θρωπο, το παρελθόν, το παρόν 
του και τις αδυναμίες του. Τα 
τελευταία 12 χρόνια ζει στην 
Πρέβεζα με τους δύο γιους της.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟ-
ΓΟΣ, τ. 14, καλοκαίρι 2016.

Ο ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ έχει 
σπουδάσει μηχανικός στην 
Αθήνα και το Λονδίνο, και φι-
λοσοφία στην Οξφόρδη και την 
Αθήνα. Έχει δημοσιεύσει τέσσε-
ρις ποιητικές συλλογές και μία 
φιλοσοφική μονογραφία. Δοκί-
μιά του έχουν δημοσιευτεί σε 
λογοτεχνικά και φιλοσοφικά 
περιοδικά, και βιβλιοπαρουσι-
άσεις του στον ημερήσιο τύπο.

ΝΙΚΟΣ ΠΡΑΤΣΙΝΗΣ, τ. 14, κα-
λοκαίρι 2016.

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΡΤΖΙΛΑΚΗΣ εί-
ναι επίκουρος καθηγητής στο 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας και 
καλλιτεχνικός σύμβουλος του 
Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ. Επιμελήθη-
κε εκθέσεις σύγχρονης τέχνης 
και αρχιτεκτονικής, εκδόσεις, 
μονογραφίες, ειδικά αφιερώ-
ματα και δημοσίευσε άρθρα 
σε περιοδικά, συλλογικούς τό-
μους και καταλόγους εκθέσε-
ων στην Ελλάδα και το εξω-
τερικό.

Ν.Κ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, τ.14, καλοκαί-
ρι 2016.
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Η ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ γεννήθηκε στην Αθήνα.
Σπούδασε ζωγραφική στην École Nationale des Beaux-Arts στο Παρί-
σι, εργαστήριο Zavaro, στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, εργαστή-
ριο Νίκου Κεσανλή και Χαρακτική, εργαστήριο Θανάση Εξαρχόπουλου.
Είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Τμήμα Μη-
χανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Σύρου και διδάσκει 
σχέδιο, χρώμα και έντυπη τέχνη.
Η δουλειά της περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, χαρακτικής και κατα-
σκευών. Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια εστιάζει στη χρήση νέων τεχνο-
λογιών, όπως video, animation, digital prints και installations.
Τα έργα που αναπαράγονται εδώ προέρχονται από τις ενότητες, Tο 
κλουβί (The Cage), Το όνομά μου είναι καμία (My Name is Nobody).
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Bιβλιοπωλείο 

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

ένα βιβλίο, το καλύτερο δώρο!

Θ. Σοφούλη 127, τηλ.: 22410 33206 
Χειμάρας 14, τηλ.: 22410 20058
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ΠΟΙΗΣΗ
Σουλεϊμάν Αλάγιαλη-Τσιαλίκ, 

Εριφύλη Κανίνια, Δημοσθένης Κερασίδης, 
Φαίδρα Μπακούλη, Πέτρος Πολυμένης

ΠΕΖΑ
Χόρχε Ερνάντες, Αργύρης Κόσκορος, 

Αλεξία Μπουκουβάλα

Ευριπίδης Γαραντούδης: Το βίωμα της ιθαγένειας ή 
της εντοπιότητας στην ελληνική μεταπολεμική και 
μεταπολιτευτική ποίηση ● Αλέξης Ζήρας – Τασούλα 
Καραγεωργίου: Μια συζήτηση ● Κωνσταντίνος Πα-
λαιολόγος: Λουίς Θερνούδα: Η ελεγεία της μοναξιάς 
● Οκτάβιο Παζ: Πρώτη Ιανουαρίου ● Χάιμε Χιλ δε 
Μπιέντμα: Οι Νεκροζώντανοι ● Γιώργος Τζιρτζιλά-
κης: Τόπος κατοίκησης και ουτοπία της μεγαλούπο-
λης ● Φλωρεντία Οικονομίδου: Λεύκωμα εικαστικό

Γράφουν: Αγγελική Γ. Βασιλοπούλου, Αριάδνη Κα-
βαλιέρου, Δημήτρης Κόκκινος, Όλγα Κομιζόγλου, 
Βάσια Πασάλη, Νίκος Πρατσίνης, Ν.Κ. Φιλίππου
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