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Νησίδες 20

Νάνος  Βαλαωρ ίτης

Μετουσίωση

Στὸν Ἀνδρέα Ἐμπειρίκο

Πρῶτα ἦρθε καὶ στάθηκε στὴν ἄδεια πλατεία ἕνα ποδήλα-
το καὶ στεκόταν γιὰ κάμποση ὥρα ἕτσι μόνο του, ἀργότε-
ρα κάθησε ἐπάνω στὸ ποδήλατο ὁ ποδηλάτης κι’ ἐπάνω 

στοὺς ὤμους τοῦ ποδηλάτη ἕνα μικρὸ ἀγοράκι καὶ στὴν πλάτη 
τοῦ μικροῦ παιδιοῦ τὸ ἀλογάκι τῆς Παναγιᾶς καὶ μέσ’ στ’ ἀλο-
γάκι τῆς Παναγιᾶς, Εγώ! Κατόπιν μαζεύτηκαν ― πρῶτα ἕνας 
ἄνθρωπος περαστικὸς ποὺ στάθηκε καὶ χάζευε ― ἀργότερα ἔφυ-
γε αὐτὸς κι΄ ἦρθε ἕνας ἄλλος ποὺ στάθηκε καὶ θαύμαζε ― κα-
τόπιν, φεύγοντας αὐτὸς, ἕνας τρίτος ποὺ στάθηκε καὶ κύτταζε 
ἀπορώντας σὰν κουτὸς καὶ δὲν ἔβγαζε νόημα ― πέρασε κι’ 
αὐτὸς καὶ πῆγε στὴ δουλειὰ του. Ἀφοῦ ἔφυγαν αὐτοὶ ἦρθαν οἱ 
ἔξυπνοι τρεῖς-τρεῖς καὶ συζητοῦσαν φωναχτὰ ἀνάμεσά τους κι’ 
ἕλεγαν ὅτι δὲν γίνεται καὶ δὲν μπορεῖ νἄναι ἀληθινὸ ― ἕνας 
ποδηλατικὸς ἀγὼν ― στέκεται μόνος του χωρὶς νὰ πέφτει στὴ 
μέση τοῦ πελάου καὶ στὰ νερὰ ὲπάνω νὰ μὴ βουλιάζει, αὐτὸ 
εἶναι βλαστήμια, γιατὶ ἕνας μόνο περπάτησε τὰ νερὰ καὶ τὰ 
νερὰ εἶναι τῆς βροχῆς μιὰ σπιθαμὴ μονάχα καὶ δὲν εἶναι ἀρκετὰ 
γιἀ νὰ ἀνθέξουν τὸ βάρος ἑνὸς κοτζὰμ ποδήλατου μὲ ἀναβά-
τη, μὲ καταβάτη καὶ μὲ παιδὶ στὸν ὦμο του καὶ μὲ μένα μέσ’ 
στ’ ἀλογάκι τὸν ἐμπνευσμένο. Τότε, παρατώντας τα οἱ ἔξυπνοι 
ἦρθαν οἱ σχολαστικοὶ καὶ μᾶς ἐξετάζανε μὲ προσοχή. Μέτρησαν 
τοὺς παλμοὺς τῶν φρένων καὶ τὰ λάστιχα τῆς ἁλυσσίδας τὴν 
ἀποχὴ καὶ τὴν καμπύλη, ζύγισαν τὰ ροῦχα, ἔδωσαν τροφὴ κι’ 
ἀνέλυσαν τ’ ἀπορρίματα, συμπέρασμα μηδέν, δὲν φτάνουν τὰ 
συναισθήματα ὅταν πρόκειται περὶ ἰσορροπίας οὔτε τὰ ἐπιχει-
ρήματα ὅταν ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ τὸ πρωτόκολλο. Παρατώ-
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ντας τα οἱ σχολαστικοὶ ἦρθαν οἱ ἀμέτοχοι, οἱ ἄγνωστοι, οὶ οὐδέ-
τεροι κι’ ἔρριχναν δεκάρες καὶ γέμισε ὁ ντενεκές τρεῖς φορές, 
ἕως ἐπάνω καὶ τον ἀδειάσανε καὶ τότες ξεπέζεψε ὁ ποδηλάτης 
καὶ τὸ ἀγοράκι κατέβηκε ἀπὸ τὸν ὦμο του καὶ ἄνοιξε τὸ χεράκι 
του καὶ πέταξε τ’ ἀλογάκι τῆς Παναγιᾶς κι’ ἔφυγε ὁ ποδηλάτης 
καὶ το ποδήλατο κι’ εγώ, κι’ ἔμεινε ἄδεια ἡ πλατεία ὣς ἦταν 
πρὶν καὶ μετὰ καὶ ὅπως θἄναι πάντα.

Περιοδικό Πάλι, τεύχος 4, καλοκαίρι 1965
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Νησίδες 20 | Π Ο Ι Η Σ Η

Γιώργος  Δελ ιόπουλος

Τρία ποιήματα

ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ

                    μνήμη Τέλλου Άγρα
                                                                                 

Όπου να ’ναι καταφθάνουν επισκέπτες 
με βιβλία ιστορίας κι αναμμένες κάμερες 
γιατί όλοι θέλουν έναν ήρωα στο κάδρο 
μια θυσία να βολέψουν τα μαχαίρια τους
α, κι έναν κουβά με δάκρυα να πλένονται                                             

μα δε βρίσκουν αριθμό αύξοντα στον τάφο σου
το μνημείο δε μυρίζει Γολγοθά
τέτοια εποχή η φύση μηρυκάζει μόνο θαύματα
κόκκινα γλυκά κεράσια κι άρωμα φλαμούρι

πώς να μη χαμογελάς, έστω κρεμασμένος 
με το βλέμμα διάφανο, σαν προφήτης
το ’να χέρι σου μαζεύει από κάτω τα καρύδια
μας φιλεύει λίγη ψίχα για συγχώρεση 
και με τ’ άλλο αγκαλιάζεις τον φονιά

(αλήθεια, ποιος σε σκότωσε; κανείς δεν τον θυμάται
η μνήμη ξεκινά λοιπόν από τους κρεμασμένους). 
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ΚΥΡΑ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ

μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος Θεοδοσίας 
                             29 Μαΐου 1453

Εδώ και χρόνια συνηθίζουμε την Άλωση
υπνωτισμένοι καταπίνοντας τη μοίρα
γουλιά γουλιά, να μην πνιγούμε από τα κόκαλα 

καθώς ακούγονται στη διαπασών τα τύμπανα
έρχονται καταπάνω μας αστράφτοντας σπαθιά
κι όλοι σαν αποτσίγαρα στον δρόμο πατημένοι
με άδειες κάνες σημαδεύοντας απέναντι

γι’ αυτό οι τάφοι ολάνοιχτοι, το λάδι πληρωμένο
ούτε τα ρούχα κρύβουν πια την κουρασμένη γύμνια
μήτε κρατούν τα τείχη μας απέξω τους εχθρούς 

άλλωστε συνηθίσαμε την Άλωση

όμως και φέτος έντυσα τη θλίψη μου γιορτή
στόλισα τριαντάφυλλα το σκοτεινό πηγάδι
λίγο παράδεισο να βρουν οι προσευχές 
οι πόθοι μας υπόγειες στοές να δραπετεύουν

Κυρά των ρόδων, σκέπασε με πέταλα τον ύπνο
το αίμα να μη νιώθεται στα όνειρα. 
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Νησίδες 20 | Π Ο Ι Η Σ Η

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΤΩΝ ΤΡΑΙΝΩΝ1

Νικητές ηττημένοι στο ίδιο κορμί
επιβάτες στο ίδιο βαγόνι
όπως φίδια φυσώντας που τρέχουν 
αγναντεύουμε πίσω στην έρημο 
τις μεγάλες ιδέες καμένα χαρτιά 
να φυτρώνουν στις ράγες αγκάθια 

όλοι σύντροφοι μία κουβέρτα στο κρύο
όλοι σύντροφοι κι ένας καημός
μια ζωή γυρισμένη την πλάτη
στα προάστια ζούσαμε δίχως ψωμί
ο καθένας βαθιά στη ντουλάπα του
ο καθένας τυφλός προχωρούσε 
κι οι καθρέφτες δεν είδαν στην άμμο…

τώρα βρέχει στη στέγη των τραίνων
―δες, το μέλλον μας γέμισε δάκρυα―
τώρα θλίβομαι στάχτη στην πέτρα 
μα δε βγάζει ο πόνος αλεύρι 
πεινασμένος κοιτάζω τη θάλασσα 
τα καράβια χωρίς γυρισμό
και θυμάμαι ταξίδια ωστόσο. 

1. Ο τίτλος είναι εμπνευσμένος από φωτογραφία του Δημοσθένη 
Κυρμιζάκη με την αντίστοιχη λεζάντα, «Τι γίνεται στη στέγη των τραί-
νων», από το φωτογραφικό λεύκωμα Μικρασιατική Εκστρατεία 1919-
1922: Φωτογραφικό οδοιπορικό (εκδ. Κουκκίδα, 2018). 
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Λεων ί δας  Σόμπολος

Το βάρος του κόσμου
Βράδυ καλοκαιριού πήρα ένα γράμμα από τον αδελφό μου.
Ταράχτηκα και τρύπωσα στα περασμένα χρόνια.
Από μακριά είδα το παλιό σπίτι, στάθηκα στην ανοιχτή εξώπορτα.
Με υποδέχτηκε ένας άγνωστος, φορούσε το κοστούμι του πα-

τέρα μου
(ποιος ξέρει τι άλλο αφήσαμε πίσω;).
Ζητάτε κάτι μου λέει; 
Τη ζωή μου
Έχετε καιρό που λείπετε;
Μια αιωνιότητα
Λυπάμαι κύριε μου μα δεν κρατάμε πια απολεσθέντα.
Άκουσα το σκυλί μου να γαβγίζει, τουλάχιστον το ταΐζετε ρώτησα; 
Και τότε άναψε τα φώτα και είδα την παλιά μαρμάρινη σκάλα 
απ’ όπου είχα πέσει τόσες φορές
(πόσες φορές έχω πέσει στη ζωή μου;).
Από τα δωμάτια πλημμύριζε η σιωπή 
στο σαλόνι οι κοπέλες της μάνας μου έραβαν αμίλητες
φάνηκε τότε η γιαγιά Φρόσω άπλωσε και μου έδωσε ένα χαρ-

τονόμισμα
τι έκαμες παντρεύτηκες;
και πριν προλάβω να της εξηγήσω όλα χάθηκαν.
Με τύλιξε μια απίστευτη μελαγχολία έπρεπε να το παραδεχτώ 
δεν υπήρχε πια κανείς σ’ αυτά τα χρόνια.
Άνοιξα την ομπρέλα μου και συνέχιζα να βαδίζω
(για να γυρίσω πού;) σκεφτόμουνα  
Όμως ήμουνα ποιητής, έπρεπε πάντα να βαδίζω 
έστω και προς το άγνωστο
και ας με βάραιναν τόσοι δικοί μου και ξένοι θάνατοι.
Ήμουνα ποιητής 
κι ανέκαθεν οι ποιητές 
σ' ένα απλό κομμάτι χαρτί
σηκώνουν όλο το βάρος του κόσμου.
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Νησίδες 20 | Π Ε Ζ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Αὐγουστ ῖ νο ς  Τσ ιρ ιμῶκος  — Ἀλεξ ία Μπουκουβάλα

Ρουὰ Ματ

Τὸ Στενό, τὸ ψαροχώρι στὴν ἄκρη του νησιοῦ δὲν μάζευε 
πολὺ κόσμο. Οἱ λιγοστοὶ καλοκαιρινοὶ ἐπισκέπτες του 
ἦταν ἀρκούντως ψαγμένοι, γιὰ νὰ τοὺς πεῖ κανεὶς του-

ρίστες. Δυὸ-τρία ζευγάρια Ἕλληνες, ἕνας Γερμανὸς, ὁ Μάξ, μα-
νιώδης ψαροντουφεκᾶς ποὺ βούταγε μὲ μπουκάλες ―οἱ κακὲς 
γλῶσσες λέγανε πὼς εἶχε ἀνακαλύψει ἀρχαῖο ναυάγιο στὴν περι-
οχὴ καὶ τὸ «κορφολογοῦσε» σιγὰ-σιγά― καὶ οἱ λιγοστοὶ ψαρᾶδες 
τῶν γύρω νησιῶν ποὺ ἔρχονταν στὴν περιοχή, ξέροντας πὼς 
εἶναι καλὸ πέρασμα γιὰ παραγάδι, καὶ διανυκτέρευαν παρέα 
μὲ τοὺς ντόπιους. Ἡ μικρὴ ταβέρνα τοῦ γέρο Μαθιοῦ, μαζὶ μὲ 
ἕξι-ἑφτὰ δωματιάκια ποὺ εἶχε χτίσει μόνος του καὶ τὰ νοίκια-
ζε στοὺς ἐν λόγῳ ἐπισκέπτες, συντηροῦσε μὲ τοῦτα καὶ μὲ κεῖνα 
τὸν Μαθιὸ μὲ τὴ γυναίκα του τὴν Ἑλένη καὶ τὰ τρία παιδιά 
τους, τὴν Κατίνα, κόρη τῆς παντρειᾶς πιά, τὸν Γιωργῆ, ἕνα πα-
λικάρι μὲ τὰ πιὸ γερὰ πνευμόνια τῆς περιοχῆς καὶ πρώτης τάξε-
ως ψαρᾶ, καὶ τὴν Τασία, κάπου δεκαπέντε χρονῶ, ποὺ εἶχε κό-
ψει τὸ σχολεῖο γιὰ νὰ βοηθάει στὶς δουλειές.

Πιτσιρικᾶς τότε, γιὰ τέσσερα καλοκαίρια ἀκολουθοῦσα ―μὲ 
τὴν εὐλογία τῶν γονιῶν μου, ποὺ μὲ ξεφορτώνονταν μέσα ἀπὸ 
τὰ πόδια τους― τὴ θειά μου, ἀδελφὴ τῆς μάνας μου, στὶς δεκα-
πενθήμερες διακοπές τους. Ἡ μία ἀπὸ τὶς δύο ἑβδομάδες ἦταν 
ἀφιερωμένη στὸ χόμπυ τοῦ θείου μου, τὸ ψάρεμα. Καὶ φυσικὰ 
πηγαίναμε στὸ ψαροχώρι, στοῦ μπάρμπα Μαθιοῦ. Τὴν πρώτη 
χρονιὰ ἤμουνα σχεδὸν κολλημένος στὸν Γιωργῆ· εἶχα γίνει ἴσκι-
ος του καὶ πήγαινα συνέχεια πίσω του. Τὸ δεύτερο καλοκαίρι 
τοὺς ἤξερα πιὰ ὅλους. Ἀλλὰ ἐκείνη τὴ χρονιὰ ὑπῆρχε κι ἕνας 
καινούργιος: ἀνάμεσα στοὺς ἐπισκέπτες ἦταν ὁ κύριος Θεμι-
στοκλῆς, γιατρὸς καὶ μανιώδης σκακιστής, ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἔμα-
θα ὅ,τι σκάκι ξέρω.
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Αὐτὸς ὁ κύριος Θεμιστοκλῆς ἦταν ποὺ ἔβγαλε τὸ παρατσού-
κλι στὸν γραφικὸ μπάρμπα Μαθιό. Κάποια στιγμὴ ποὺ ἄκουσε 
τὸν Μὰξ νὰ ἀποκαλεῖ τὸν μαγαζάτορα «Μάτ», γερμανοποιημέ-
νη ἐκδοχὴ τοῦ Ματθαίου, κάγχασε καὶ εἶπε «Ἔτσι εἶναι , ἀγαπη-
τέ μου. Εἶσαι ὁ βασιλιᾶς τοῦ χωριοῦ, ἄρα τί πιὸ ταιριαστὸ ἀπὸ 
τὸ βασιλιὰς Μαθιός: ρουὰ Μάτ; Ἀπὸ δῶ καὶ πέρα γιὰ μένα εἶσαι 
ὁ Ρουὰ Μάτ!»

Ὁ γέρο Μαθιὸς κάτι σκάμπαζε ἀπὸ σκάκι, κάτι σκάμπαζε 
ἀπὸ γαλλικά, τὸ ἔπιασε ἀμέσως τὸ ἀστεῖο καὶ ξεκαρδίστηκε στὸ 
γέλιο, ἀλέγρος καὶ ἔξω καρδιὰ ὅπως ἤτανε. Τοῦ ἄρεσε μάλιστα· 
καὶ τὸ καθιέρωσε. Σὲ κάθε καινούργιο ποὺ ἔφτανε στὸ ταβερνά-
κι του συστηνόταν ὡς «Μαθιὸς, Ματθαῖος πιὸ ἐπίσημα καὶ Μὰτ 
γιὰ τοὺς ξένους· καλωσορίσατε στὸ μικρό μου βασίλειο, τὸ βα-
σίλειο τοῦ Ρουὰ Μάτ!».

Τὸ τέταρτο καὶ τελευταῖο καλοκαίρι ἤμουν πιὰ ἀρκετὰ μεγά-
λος γιὰ νὰ φορτώνομαι στὴ θειά μου. Εἶχαν ἀρχίσει καὶ τὰ στρι-
μώγματα μὲ τὰ πολὺ πιὸ ἀπαιτητικὰ γυμνασιακὰ μαθήματα... 
ἔ, μὲ τὸ ζόρι μ' ἀφήσανε οἱ δικοί μου νὰ πάω στὸ Στενό. Ἔτσι κι 
ἐγώ, πὲς ἀπὸ τὸ ἄχτι μου, πὲς γιατὶ ἤθελα νὰ μάθω κάτι παρα-
πάνω στὸ σκάκι ἀπὸ τὸν κύριο Θεμιστοκλῆ, ἀλλὰ πάνω ἀπ' ὅλα 
γιατὶ εἶχαν ἀρχίσει κάποια πρῶτα σκιρτήματα μὲ τὸ ποὺ σκε-
φτόμουνα τὴν Τασία ―μ' ὅλο ποὺ μοῦ ἔριχνε μερικὰ χρόνια― 
ἀποφάσισα νὰ πατήσω πόδι στὸν θεῖο καὶ νὰ τὸν πείσω νὰ μεί-
νουμε ὅλες τὶς διακοπὲς στοῦ Ρουὰ Μάτ. Ὄχι πὼς δὲν τοῦ ἄρε-
σε καὶ κείνου ἡ ἰδέα, θὰ χόρταινε ψάρεμα.

Καὶ μείναμε.

*  *  *
Τα δωμάτια του μπαρμπα-Μαθιού βρίσκονταν ακριβώς πίσω 

από την ταβέρνα γύρω από μια μικρή αυλή φορτωμένη με λου-
λούδια, που φρόντιζε με σχολαστικότητα η κυρα-Λένη. Δυο δω-
μάτια είχε λεύτερα κι εγώ επέμεινα να πιάσουμε το γωνιακό· 
από τη μία έβλεπε στη θάλασσα και από την άλλη στην πίσω 
πόρτα της ταβέρνας και το αποθηκάκι ― η καλύτερη θέα για 
μένα που ζούσα με την απαντοχή της Τασίας.
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Τα πρωινά τα περνούσαμε ψαρεύοντας με τον θείο. Κα-
μιά φορά, όταν βαριόταν τη μοναξιά του ψαροντούφεκου ο 
Μαξ, ερχόταν μαζί μας κι άλλες μέρες χαιρόμουν να δείχνω 
στον Γιωργή πόσο καλός ψαράς είχα γίνει. Τα μεσημέρια τσι-
μπολογούσαμε στην ταβέρνα κι άφηνα τον θείο να πάει να 
ξεκουραστεί, ενώ εγώ έβρισκα πάντα μια δικαιολογία για να 
συνεχίσω να τριγυρνάω στην ταβέρνα. Ξεροστάλιαζα για μια 
ματιά της Τασίας που δούλευε ασταμάτητα τις ώρες της με-
γάλης φούριας και για να μη δίνω στόχο, έκανα πως διάβαζα 
― είχα κουβαλήσει και τα βιβλία της επόμενης τάξης με την 
υπόσχεση στους γονείς μου ότι θα έκανα μια σχετική προε-
τοιμασία κι ήταν όρος απαράβατος για να μου επιτρέψουν 
τις διακοπές. 

Τα απογεύματα μαζευόντουσαν όλοι για τον καφέ τους κι 
εγώ έβρισκα ευκαιρία να παίξω μια παρτίδα σκάκι με τον κύ-
ριο Θεμιστοκλή. Με μάθαινε συστήματα, κινήσεις, θεωρίες κι 
εγώ ρουφούσα κάθε νέα πληροφορία κι έδειχνα την απαραίτη-
τη προσήλωση, μέχρι την ώρα που θα πέρναγε από δίπλα μου 
η Τασία. Τότε τα έχανα όλα· πιόνια, τετράγωνα, γη και ουρα-
νό. Τέτοια ήταν η ταραχή μου που φαίνεται με κατάλαβε ο 
κύριος Θεμιστοκλής και όταν την έβλεπε να έρχεται, σταμα-
τούσε να μου εξηγεί το οτιδήποτε μέχρι να περάσει η τραμου-
ντάνα. Και θα πρέπει να ήταν τόσο εμφανές, που με κατάλα-
βε κι η ίδια κι έτσι, ένα μεσημέρι που καμωνόμουν ότι διά-
βαζα αρχαία, με πλησίασε και με τρόπο μου ’ριξε ένα χαρτάκι 
διπλωμένο ανάμεσα στις σελίδες του βιβλίου μου. Να πήγαι-
να στο αποθηκάκι και να την περίμενα τώρα που όλοι είχαν 
αποτραβηχτεί για την μεσημεριανή τους ανάπαυλα και στην 
ταβέρνα ήταν μόνο η μεγάλη της αδερφή, η Κατίνα, να κά-
νει τη λάντζα. 

Δεν πρέπει να το σκέφτηκα καθόλου και πήρα την απόφαση 
να πάω. Μπήκα με την ανάσα κομμένη στο αποθηκάκι. Ήξερα 
ότι ο κίνδυνος καρτερούσε κάθε στιγμή, αλλά δεν μου πέρασε 
από το μυαλό να κάνω πίσω. Πέρα του ότι θα έχανα την ευκαι-
ρία να δω την Τασία, κινδύνευα να ξεπέσω στα μάτια της αν 
δεν εμφανιζόμουν και να με κατατάξει μια και καλή στην κα-
τηγορία των μόμολων. 
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Έκατσα στο μισοσκοτάδο και περίμενα. Η Τασία δεν άργη-
σε. Μπήκε φουριόζα και μέχρι να καταλάβω ότι όντως ήταν 
αυτή κι όχι κάποιος άλλος, η ψυχή μου πήγε κι ήρθε. Ένιω-
θα το τρέμουλό μου και φοβόμουν μην με καταλάβει. Θες απ’ 
το ρίσκο, θες απ’ τη λαχτάρα μου; Έτρεμα και πάσχιζα να το 
καταπιώ. Η Τασία δεν έχασε χρόνο. Με πλησίασε και μ’ έπια-
σε απ’ το χέρι. Ξεροκατάπινα, ίδρωνα, έτρεμα. Με ήρεμες κινή-
σεις, λες και ήξερε τι έκανε και τι ήθελε, έβαλε το χέρι μου δί-
πλα στο λαιμό της και άρχισε να μου το κατεβάζει με ρυθμό 
αργό. Σκεφτόμουν ότι την αγγίζω, ότι πλησιάζω στο στήθος 
της και μαρμάρωνα περισσότερο. Εκείνη συνέχιζε κι έτσι όπως 
ήταν και ψηλότερή μου, έσκυψε και με φίλησε. Δεν θυμάμαι 
άλλο τέτοιο φιλί σε ολόκληρη τη ζωή μου. Έκρηξη μέσα σε 
ανεμοστρόβιλο κι εγώ να φιδοσέρνομαι και να εκτινάσσομαι 
την ίδια στιγμή. Πόση ώρα κράτησε, δεν το κατάλαβα. Από 
ένα λεπτό ως μία αιωνιότητα ήμουν εκεί· στρατιώτης σε πό-
λεμο, κάμπια σε κουκούλι, φύλλο στον άνεμο, κόκκος άμμου 
αλλά και βασιλιάς του κόσμου… μου.

Από το μεσουράνημα με κατέβασε η φωνή του κυρίου Θεμι-
στοκλή και το χειρότερο ήταν ότι μίλαγε στο γέρο Μαθιό. Σα να 
κοντοστάθηκαν έξω απ’ το αποθηκάκι, αλλά σιγά-σιγά ξεμάκρυ-
νε η κουβέντα τους. Η Τασία όσο αστραπιαία μπήκε, άλλο τόσο 
γρήγορα έφυγε, αφήνοντάς με σύξυλο. Όταν πια κατάφερα να 
βγω με κάθε προφύλαξη, κατευθύνθηκα στην ταβέρνα. Εκεί με 
περίμενε με την σκακιέρα στημένη ο κύριος Θεμιστοκλής. Μηχα-
νικά έκατσα και βάλθηκα να μαζέψω το μυαλό μου και να συ-
γκεντρωθώ στην παρτίδα. Μάταια· από τις πρώτες κινήσεις μου 
έκανε σαχ. «Σαχ, μου λέει, είναι η προσωρινή απειλή στον βασι-
λιά. Μπορεί να γλιτώσει, αλλά πρέπει να προσέχει. Ευτυχώς γι’ 
αυτόν δεν τελειώνει το παιχνίδι με ένα σαχ, αλλά καλό είναι να 
αποφεύγει τις κακοτοπιές γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε κι από πού 
θα εμφανιστεί ένας Ρουά Ματ. Μπορεί να τον ξέρουμε για εύ-
θυμο και χωρατατζή, αλλά δεν του αρέσει να τον κοροϊδεύουν 
κι αυτό να το θυμάσαι. Θυσίασε τώρα τον πύργο σου για να γλι-
τώσεις. Έτσι γίνεται καμιά φορά. Μπαίνει κάποιος άλλος μπρο-
στά για να αποσοβήσει τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Κι ο μεγαλύτε-
ρος κίνδυνος έχει μόνο ένα όνομα: Ρουά Ματ».
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(Το Ρουὰ Ματ γράφτηκε στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Δημιουργι-
κής Ανάγνωσης και Γραφής «Το Κοχύλι» και είναι καρπός συνεργατι-
κής γραφής, με το πολυτονικό μέρος γραμμένο από τον Αυγουστίνο 
Τσιριμώκο και το μονοτονικό από την Αλεξία Μπουκουβάλα)

 Πάνιασα στην ιδέα του τι μπορούσε να είχε συμβεί και ταυ-
τόχρονα ένιωσα μεγάλη ευγνωμοσύνη για τον κύριο Θεμιστο-
κλή. Σταλμένος από κάποια θεία δύναμη την κατάλληλη στιγ-
μή, μετέτρεψε ένα σίγουρο ρουά ματ σε ένα ανώδυνο σαχ. Εκεί-
νο το καλοκαίρι έγινα για πρώτη φορά θύμα των γυναικεί-
ων θέλγητρων, παρασύρθηκα από τον πρώτο διάττοντα αστέρα 
της ζωής μου, την Τασία, αλλά αν με ρωτήσει κανείς τι θυμά-
μαι πιο έντονα, θα απαντούσα με απόλυτη ειλικρίνεια ότι τότε 
ήταν που έμαθα σκάκι και πώς να αποφεύγω τους Ρουά Ματ.
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Αὐγουστ ῖ νο ς  Τσ ιρ ιμῶκος

Πιλάτου ἀπολογία

Γράφε, γραμματικὲ δοῦλε,

...Κι ἦταν ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος, ἕνας ταπεινὸς γιὸς μαραγκοῦ 
ἤτανε, ποὺ νόμιζε πὼς ἔγινε σπουδαῖος κι ἄρχισε νὰ κηρύσσει 
δικές του ἰδέες καὶ κοσμοθεωρίες, λὲς καὶ ἀκοῦς κανέναν ἀπὸ 
κείνους τοὺς Ἰνδοὺς φακίρηδες ἢ κανέναν ὀπαδὸ τοῦ  Ἕλληνα 
φιλόσοφου, τοῦ Ἐπίκουρου. Γιὰ ἀγάπη ἔλεγε, γιὰ εἰρήνη, γιὰ 
τοὺς φτωχοὺς ποὺ τοὺς μακάριζε, γιὰ τὸν πατέρα του στοὺς 
οὐρανούς, λὲς κι ἤτανε κανένας θεὸς ὁ πατέρας του... Τελείως 
ἀπολωλαμένος, σοῦ λέω! Καὶ ξέρεις κάτι; Ὅσο πιὸ μουρλὸς εἶναι 
κάποιος, τόσο περισσότερους βρίσκει νὰ τὸν πιστεύουνε καὶ νὰ 
τὸν ἀκολουθᾶνε· μάλιστα!

Κι ἦταν κι ὁ ἄλλος, ὁ ρέμπελος, ὁ ἀντάρτης, ποὺ τόσο οἱ δι-
κοί μας ὅσο κι οἱ προύχοντες τῶν δικῶν του τὸν εἴπανε ληστὴ 
καὶ τὸν κυνηγήσανε, γιατὶ ὁ ἁπλὸς ὁ κόσμος πίστευε σ᾿ αὐτόνε, 
πίστευε πὼς θὰ τοὺς λευτερώσει ἀπὸ ἐμᾶς, τοὺς Ρωμαίους, Βαρ-
ραβᾶ θαρρῶ τὸν λέγανε.

 Ἄνοιξη ἤτανε ποὺ τὸν πιάσανε, κόντευε ἡ μεγάλη γιορτή 
τους, τὸ πέρασμα τῆς Ἐρυθρᾶς Θάλασσας, τὸ Πάσχα, ὅπως τὸ 
λένε στὴ γλώσσα τους. Ἄνοιξη τὸν δικάσανε καὶ τὸν καταδικά-
σανε ― οἱ δικοί του πάντα. Οἱ παπάδες, οἱ ραββῖνοι, οἱ γραμ-
ματιζούμενοι τῆς ὑψηλῆς κοινωνίας τους τὸν τρέμανε. Γιατί 
ἐκεῖνος τοὺς ἔταζε λευτεριὰ ἐδῶ, σ’ αὐτὴ τὴ ζωή, ὄχι σὰν τὸν 
ἄλλον τὸν παλαβιάρη ποὺ τοὺς ὑποσχόταν δόξα καὶ τιμὴ στὴν 
ἄλλη ζωή, ἂν σκύβανε τὸ κεφάλι σὲ τούτη.

Καὶ τὸν φέρανε σὲ μένα νὰ ἐπικυρώσω τὴν καταδίκη του. 
Ἀλλὰ τὰ δικά τους ἔθιμα τοὺς τὴ φέρανε: τὸ Πάσχα, λέει, συ-
νηθίζουνε νὰ δίνουνε χάρη σὲ ἕναν κατάδικο. Καταλαβαίνεις, 
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κινδυνεύανε νὰ δοῦνε τὸν ἐχτρό τους, τὸν Βαρραβᾶ, νὰ παίρνει 
χάρη. Ἔπρεπε νὰ βροῦνε κάποιο κόλπο νὰ μὴν τοὺς τύχει τέ-
τοια ἀναποδιά. Καὶ τὸ βρήκανε. Κεῖνος ὁ κιτρινιάρης ὁ παπᾶς 
τους, ὁ Ἄννας, τὸ σκαρφίστηκε. Κατηγόρησε τὸν παλαβιάρη 
γιὰ ἀσέβεια, βρῆκε κι ἓναν πρόθυμο ὀπαδὸ τοῦ Βαρραβᾶ, ἕναν 
Ἐσσαῖο, ποὺ ἀκολουθοῦσε καὶ τὸν παλαβιάρη γιὰ ξεκάρφωμα, 
μὴν ἁρπάξει τὴ ρετσινιὰ τοῦ ἀνυπόταχτου, τὸν ἔβαλε νὰ ὑπο-
στηρίξει τὴν κατηγορία καὶ νὰ τοῦ τὸν δώσει ἕτοιμο γιὰ δίκη 
― κι ἔτσι τὴ στήσανε τὴ δουλειά. Τὸν καταδικάσανε σὲ θάνατο 
κι αὐτόν. Κατάλαβες; Νὰ ἔχουν ἐναλλακτική. Ξέρανε ὅτι θὰ 
ἔπαιρνε τὴ χάρη ὁ παλαβιάρης κι ἔτσι θὰ ἐξασφαλίζανε τὸν 
ἀφανισμὸ τοῦ ἐχτροῦ τους.

Λογαριάζανε χωρὶς τὸν ξενοδόχο. Ὅταν ρώτησα τὸν ὄχλο, 
ἔτσι γιὰ τὰ μάτια ποὺ λένε, ποιὸν νὰ ἀφήσω ἐλεύθερο ἀπὸ τοὺς 
δύο, οἱ Ὁβριοὶ δείξανε τὴ μεγαλοσύνη τους, τὴν ἀλληλεγγύη 
τους. Κόντρα στοὺς ἀρχόντους τους, φωνάξανε «τὸν Βαρραβᾶ», 
μ’ ὅλο ποὺ κι ἐγὼ τοὺς δήλωσα ξεκάθαρα πὼς τὸν ἄλλονε τὸν 
βρῆκα ἀθῶο.

Κι ἔτσι σήμερα πηγαίνουνε τὸν φουκαρὰ τὸν παλαβιάρη 
νὰ τὸν σταυρώσουνε. Πάει ὁ ἄνθρωπος νὰ βρεῖ τὸ θάνατό του 
καὶ νὰ τὸν ξεχάσουνε σὲ μερικὰ χρόνια ἀκόμα κι οἱ δικοί του, 
ἐνῶ τὸν ἀντάρτη τὸν Βαρραβᾶ θὰ τὸν ἔχουνε ἥρωα καὶ θὰ τὸν 
δοξάζουνε.

Αὐτὰ εἶχα νὰ σοῦ ὑπαγορέψω καὶ νὰ σοῦ συμπληρώσω ἀκό-
μα πὼς κάπου χαίρομαι γι’ αὐτὸ τὸ πάθημα τῶν τσιφούτηδων 
ποὺ ἡ κακιὰ ἡ μοῖρα τό ’φερε νὰ κυβερνάω. Κι ἂς τὴν πληρώνει 
ἕνας ἄνθρωπος ποὺ δέν φταίει σὲ τίποτα. Ἐγὼ πάντως ἔχω κα-
θαρὴ τὴ συνείδησή μου. Ὅπως εἶπα καὶ στὸ παπαδαριό τους, τὰ 
δικά μου τὰ χέρια τὰ πλένω ἀπὸ τὸ αἷμα τοῦ φουκαρᾶ. Τὰ δικά 
τους ἂς τὸ φορτωθοῦνε.
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Νησίδες 20

Σελίδες για την 
ΤΑΣΟΥΛΑ 

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
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Μύθοι του χθες στην πραγματικότητα του σήμερα:
Η λειτουργία του αρχαιοελληνικού μύθου 
στην ποίηση της Τασούλας Καραγεωργίου1

της  Δήμητρας  Γ. Κιούση

Μύθος και Λογοτεχνία

Ο μύθος συνδέεται με τη λογοτεχνία ήδη από την εποχή 
της αρχαίας επικής ποίησης. Στα δύο ανυπέρβλητα έργα 
και πρώτα γραπτά μνημεία της αρχαίας ελληνικής γραμ-

ματείας, στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια του Ομήρου, συνυφαί-
νεται ο μύθος με τη λογοτεχνία. Η σύνδεση χάνεται επίσης, 
στο βάθος του 5ου π.Χ. αιώνα, τότε που οι τραγικοί ποιητές 
αντλούσαν από τους μύθους τα θέματα της δραματουργικής 
τους τέχνης, υψώνοντάς την στη σφαίρα της αιωνιότητας. Η 
αρχέγονη μυθική αφήγηση έχει μια τόσο μεγάλη δυναμική, που 
μπορεί να προσαρμόζεται, να μεταμορφώνεται και να γονιμο-
ποιεί κάθε πολιτισμικό περιβάλλον σε κάθε εποχή. Στη δυναμι-
κή του αρχαιοελληνικού μύθου αναφέρθηκε και ο Albin Lesky 
στο μνημειώδες έργο του για την Ιστορία της Αρχαίας Ελληνι-
κής Λογοτεχνίας, όπου γράφει τα εξής: «μέσα στον μύθο των 
Ελλήνων συνέπεσαν οι ακτίνες και μας έδωσαν εκείνην την 

1. Δημοσιεύεται εδώ το κείμενο που αναγνώστηκε στην εκδήλωση 
για την παρουσίαση της νέας ποιητικής συλλογής της Τασούλας Κα-
ραγεωργίου Η πήλινη χορεύτρια και συνολικά του ποιητικού της έρ-
γου. Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από το περιοδικό λόγου και τέχνης 
Νησίδες, τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Δωδεκανήσου, το βιβλιοπωλείο «Το 
Δέντρο» και τις εκδόσεις Γαβριηλίδης στη Ρόδο, στις 7/6/2019. Στο κεί-
μενο προστέθηκαν οι υποσημειώσεις.
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αφάνταστα πλούσιαν απεικόνιση του κόσμου, που επηρέασε 
πλατιά την ελληνική ποίηση τόσο στα θέματά της όσο και στην 
πνευματική της στάση».2

Στη θεωρία και κριτική της λογοτεχνίας, ο Thomas Stearns 
Eliot είναι ο πρώτος που εισάγει τους όρους της «ιστορικής με-
θόδου» και της «μυθικής μεθόδου»3 με αφορμή την Οδύσσεια 
του James Joyce, χαρακτηρίζοντας το συγκεκριμένο έργο «ως 
την πιο σημαντική έκφραση που η σύγχρονη εποχή έχει βρει». 
Η παράλληλη χρήση της ομηρικής Οδύσσειας από τον Joyce 
συνιστά μια νέα μέθοδο, τη «μυθική μέθοδο» που μπορεί, σύμ-
φωνα με τον Eliot, να αποτελέσει τον θεμέλιο λίθο της σύγχρο-
νης τέχνης «πλέκοντας μια συνεχή παραλληλία ανάμεσα στη 
σύγχρονη εποχή και την αρχαιότητα».4 

Στην εξελικτική πορεία της νεοελληνικής λογοτεχνίας οι δη-
μιουργοί αφομοιώνουν και αξιοποιούν διαφορετικά τον μύθο. 
Η γενιά του 1880, με κορυφαίο τον Κωστή Παλαμά, αντλεί 
την έμπνευσή της από τους αρχαιοελληνικούς μύθους, για να 
τους συνδέσει με το προσωπικό της όραμα και κυρίως με αυτό 
της Μεγάλης Ιδέας, αξιοποιώντας την αλληγορική λειτουργία 
του μύθου. Ο Σικελιανός και ο Καζαντζάκης με μεσσιανικές και 
νιτσεϊκές επιδράσεις χρησιμοποιούν τον αρχαιοελληνικό μύθο, 
για να τον μεταπλάσουν σε φορέα της δικής τους κοσμοθεωρί-
ας.5 Μέσω της «μεθόδου της ανάγνωσης» προσεγγίζει τον μύθο 

2. Lesky, A. (1990). Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, 
μτφρ. Αγαπητός Γ. Τσοπανάκης, Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελ-
φών Κυριακίδη, 5η Έκδοση (Αναθεωρημένη), σ. 39.

3. Αθανασοπούλου, Αφροδίτη (2016). Ιστορία και Λογοτεχνία σε 
Διάλογο. Ή περί μυθικής και ιστορικής μεθόδου. Θεσσαλονίκη: Εκδό-
σεις Επίκεντρο, σσ. 38-46.

4. Το άρθρο του T.S. Eliot για τον Οδυσσέα του Joyce, “Ulysses, 
Order and Myth”, Dial 75 (Νοέμβριος 1923), προσιτό στην έκδοση: 
Selected Prose of T.S Eliot, Edited and with an Introduction by 
Frank Kermonde, Harcout, Orlando 1975, pp.175-178, υπάρχει με-
ταφρασμένο στα νέα ελληνικά: Eliot, T.S. (1985). «Οδυσσέας, Τάξη και 
Μύθος», (εισαγωγή-μτφρ. Π. Τσελέντη-Αποστολίδη) στο περιοδικό Η 
λέξη, τχ. 43, Μάρτιος-Απρίλιος, σσ. 240-243.

5. Δεσποτίδης, Αντώνης (2008, β’ έκδοση). Βλ. «Μύθος», στο Λεξικό 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, σ. 1518. 
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ο Καβάφης. Είναι ένας «ποιητής-αναγνώστης» της επικής ποί-
ησης, της αττικής τραγωδίας, των πηγών της ελληνιστικής και 
ρωμαϊκής γραμματείας. Από εκεί εμπνέεται, για να διαμορφώ-
σει το δικό του ποιητικό σκηνικό.6

Με εξέχουσα μορφή αυτή του Γιώργου Σεφέρη, η γενιά του 
1930 απομακρύνεται από την παράδοση των παλαιότερων ποιη-
τών. Στον Σεφέρη μέσω της «μυθικής μεθόδου» «επιχειρείται να 
δοθεί μια ενότητα, έστω πλασματική, σε έναν κόσμο από τον οποίο 
η ενότητα απουσίαζε».7 Ο Σεφέρης φαίνεται να ταυτίζεται σε αυτό 
το σημείο με τις θέσεις του Eliot, ο οποίος θεωρεί τη «μυθική μέ-
θοδο» ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια του δημιουργού να 
βάλει μια τάξη στο άναρχο σύμπαν του μοντέρνου κόσμου.

Ο Γιάννης Ρίτσος είναι άλλος ένας ποιητής που ευρέως χρη-
σιμοποιεί με τον δικό του τρόπο τη «μυθική μέθοδο», ιδιαίτερα 
στους μονολόγους της Τέταρτης Διάστασης (1972), ακολουθώ-
ντας κυρίως τον καβαφικό τρόπο μέσω της υιοθέτησης ενός 
μυθικού προσωπείου. Παρεκκλίνοντας έτσι από τη σεφερική 
«μυθική μέθοδο που χρησιμοποιεί τον έμμεσο λόγο, μιλά με 
άμεσο τρόπο σαν να καταθέτει ως μάρτυρας σε λαϊκό δικαστή-
ριο»,8 γράφοντας τη δική του ιστορία.

Διαφορετική λειτουργία αποκτά ο μύθος από τη δεκαετία 
του 1950 και ύστερα, στους μεταπολεμικούς ποιητές,9 με σκοπό 
να αποτυπωθούν οι τραυματικές εμπειρίες της Κατοχής, του 
Εμφυλίου Πολέμου 1946-49 και της μετεμφυλιακής εποχής,10 

6. Μαρωνίτης, Δ.Ν. (2007). Κ.Π. Καβάφης. Μελετήματα. Αθήνα: 
Εκδόσεις Πατάκη, σσ. 39-42.

7. Eliot, T.S. (1985), ό.π. και βλ. επίσης, Δρακόπουλος, Αντώνης 
(2011). «Η σεφερική ποίηση στο άναρχο σύμπαν της νεωτερικότητας». 
Το Δέντρο, τχ. 179/180, σ. 53.

8. Πιερής, Μιχάλης (2009). «Ρίτσος-Σεφέρης. Συγκλίσεις και απο-
κλίσεις στη “μυθική μέθοδο”», στο Ο ποιητής και ο πολίτης Γιάν-
νης Ρίτσος. Οι Εισηγήσεις, επιμ. Αικατερίνη Μακρυνικόλα, Στρατής 
Μπουρνάζος. Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη – Εκδόσεις Κέδρος, σσ. 83-84. 

9. Χαρακτηριστικές παρουσίες αυτές του Ελπήνορα και της Ελένης 
στην ποίηση του Τ. Σινόπουλου. Βλ. Δεσποτίδης, Αντώνης (2008). Ό.π. 
σ. 1518.

10. Βλ. π.χ. Βρεττάκος, Νικηφόρος (1978). Ο Προμηθέας ή Το 
παιχνίδι μιας μέρας. Αθήνα: Διογένης. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: 
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της Χούντας των Συνταγματαρχών11 και της εισβολής των 
Τούρκων στην Κύπρο.12 Στη μεταπολιτευτική ποίηση (γενιά του 
’70) της «γενιάς της αμφισβήτησης», της «άρνησης» και του 
«υπαρξιακού προβληματισμού», όπου ανήκει και η Τασούλα 
Καραγεωργίου,13 ο αρχαιοελληνικός μύθος μέσα από υπερρεα-
λιστικές εκφάνσεις μεταποιείται, για να σχολιάσει κριτικά την 
αλλοτριωτική κατάσταση του σύγχρονου ανθρώπου.14

Ο μύθος στην ποίηση της Τασούλας Καραγεωργίου

Χωρίς επιτηδεύσεις και αναφομοίωτα δάνεια η ποίηση της 
Τασούλας Καραγεωργίου (Τ.Κ.) μεταφέρει μέσα της τη βαθιά 
γνώση της αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς, τον πλούτο της λα-
ϊκής παράδοσης και αυτόν των προγενέστερων ομοτέχνων της. 
Αντιπαλεύει το κοινότοπο μέσα από έναν λόγο λιτό και περιε-
κτικό, που παρουσιάζει ενιαίο ύφος και συνοχή: «Με τα κομ-
μάτια σας θα γράψω, ποιητές,/ ένα καινούργιο ποίημα./ Από τον 
Κάλβο θα ζητήσω μιαν αράχνη˙/ από τον Σολωμό θα δανεισθώ 
έναν καθρέφτη˙/ τους γύψους θα τους βρω στου Καρυωτάκη˙/ 
το κανελί μου φόρεμα θα πάρω απ’ τον Καβάφη…».15

Βρεττάκος, Νικηφόρος (1991). Τα ποιήματα. Τόμος Γ΄. Αθήνα: Τρία 
φύλλα.

11. Βλ. «Σε είδα χτες στο Σύνταγμα, Ιφιγένεια/ Το πρόσωπό σου 
στενόμακρο φεγγάρι/ Πίσω απ’ τα κάγκελλα του τρόλλεϊ/ Και ο λαιμός/ 
Λαιμός του απελπισμένου κύκνου/ Μέσα στο άδειο σκοτεινό νερό…».
Καράγιωργα, Ολυμπία (1974). Το Μεγάλο Κύμα. Εκδ. Ιδιωτική. Και 
στον συγκεντρωτικό τόμο: Καράγιωργα, Ολυμπία (2012). Στο φως το 
χρυσαφί. Ποίηση 1960-2010. Αθήνα: Εκδόσεις Σοκόλη, σ. 139.

12. Βλ. «Τρυπώντας ύστερα το φως ―αυτό δεν είναι ψέμα― /μπήκα 
μες στο στρατόπεδο των Τρώων./ Ο Διομήδης μου παράστεκε, η αντρεία,/ 
και πλάι του Οδυσσέας, η πολυμηχανία...» Χαραλαμπίδης, Κυριάκος 
(1997). Αμμόχωστος Βασιλεύουσα. Β΄ έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις Άγρα, σ. 21

13. «Αφιέρωμα: Η ποιητική γενιά του ‘70», Νέα Εστία, τεύχος 
1875, Δεκέμβριος 2017.

14. Βλ. «Η μπαλάντα του ξενιτεμένου», Βαλαωρίτης, Νάνος (1996). 
Ανιδεογράμματα. Αθήνα: Καστανιώτης. «Πώς κατάντησα εδώ πέρα χοίρος/ 
Στης Κίρκης το νησί; Πώς κατέληξα/Να γίνω Ελπήνορας και κολαζίστας/…
Με τον Ερμή για γραφομηχανή/Γράφω να σκορπίσω μαύρες σκέψεις/…».

15. Καραγεωργίου, Τασούλα (1998). Ποιητική Τεχνολογία. Αθήνα: 
Κέδρος, σ. 11.
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Η μακρά εμπειρία της Τ.Κ. στη μέση εκπαίδευση (μάχιμη εκ-
παιδευτικός, σύμβουλος φιλολόγων, επιμορφώτρια, συγγραφέας 
και επιμελήτρια σχολικών ―και όχι μόνο― βιβλίων) αλλά κυρί-
ως η πολυετής εμπειρία στη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής 
γλώσσας, της δραματικής ποίησης και νεοελληνικής λογοτεχνίας, 
της χαρίζει ξεχωριστή άνεση στη διαχείριση των θεμάτων και στη 
χρήση της γλώσσας. Διαθέτει έναν διακειμενικό λεξιλογικό πλού-
το με ανάδυση και ένταξη των αρχαίων λέξεων στη νέα ελληνική 
με έναν τρόπο μοναδικό:16 «Φεύγουσα Κόρη, έλα ξανά στη γη 
της Ελευσίνας./ Κοίτα, μπλαβάκια ανθίσανε μες στο πλουτώνειον 
άντρο˙/ σα χάδι νά ‘ρθεις, σα σκιά, σαν δροσερός αγέρας/ να νιώσω 
της εσθήτας σου τη μυστική θωπεία.».17

Εκτός από την ερμητικότητα, την εσωστρέφεια, την αυτοα-
ναφορικότητα και μία τάση γλωσσοκεντρική, που όπως επιση-
μαίνει ο Αλέξης Ζήρας, εντοπίζονται ως βασικά χαρακτηριστικά 
στην ποίηση της γενιάς του ’70 συνολικά, η Τ.Κ., όπως και 
άλλοι ποιητές της ίδιας περίπου γενιάς επηρεάζονται βαθύτατα 
από την ποίηση του Καβάφη και του Σεφέρη. 18 Παρόλα αυτά 
σε σχέση με τη «μυθική μέθοδο», στην ποίηση των νεότερων 
ποιητών και ειδικότερα σε αυτήν της Τ.Κ., η λειτουργία του 
μύθου διαφοροποιείται σημαντικά. Στην ποίησή της «ατομι-
κό βίωμα-προσωπική ιστορία» και «κοινωνικοπολιτική κριτική» 
συνυφαίνονται με τον μύθο και αποτελούν τους δύο βασικούς 
άξονες, πάνω στους οποίους αυτός επανατοποθετείται. Ωστόσο, 
η διαχωριστική γραμμή ανάμεσά τους δεν είναι συχνά διακριτή. 

Η ιδιαιτερότητα στη χρήση του μύθου στην ποίηση της Τ.Κ. 
έγκειται στο ότι ο μύθος επικαιροποιείται˙ αναπλαισιώνεται στο 
παρόν της ποιήτριας, μέσα σε ένα περιβάλλον σύγχρονο, αστι-
κό και εκείνη είτε ταυτίζεται μ’ αυτόν, είτε τον χρησιμοποιεί 
σαν έναν καθρέφτη, στο βάθος του οποίου αντικατοπτρίζονται 
οι βαθύτεροι προσωπικοί της στοχασμοί και προβληματισμοί, 

16. Πυλαρινός, Θεοδόσης (2012). «Είναι λευκό κι αιώνιο/κι ανήκει 
του θανάτου» κριτική για τη συλλογή της Τασούλας Καραγεωργίου Η 
Χελώνα του Κεραμεικού. Περιοδικό Νέα Εστία, Μάιος, τχ. 1854.

17. Καραγεωργίου, Τ. (2014). Τι γίναν οι μαστόροι; Αθήνα: Εκδόσεις 
Γαβριηλίδης, σ. 39.

18. Βλ. Γαραντούδης, Ευριπίδης (2000). «Οι δεσμοί με τους οργι-
σμένους ποιητές του ‘70», Εφημερίδα «Το Βήμα», 27 Φεβρουαρίου.
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χωρίς να αποκλείονται οι αρχετυπικοί συμβολισμοί του, επιβε-
βαιώνοντας τη διαχρονικότητά του. 

Ο μύθος της Αντιγόνης του Σοφοκλή, μύθος από τον θη-
βαϊκό κύκλο, από όπου αντλεί γενικά ο Σοφοκλής τα θέματά 
του, αποτελεί έναν μύθο, που επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες 
σε διαφορετικά επίπεδα και επιμένει σχεδόν εμμονικά στη δι-
ανόηση και στην τέχνη του δυτικού κόσμου. Σύμβολο αγάπης 
και πίστης σε αξίες και στο ηθικό δίκαιο, η Αντιγόνη συγκρού-
εται με την ηθική του Κρέοντα, που επιβάλλεται από τους 
δικούς του προσωπικούς, αυθαίρετους και τυραννικούς νόμους. 
Η αδελφική αγάπη και το ήθος της Αντιγόνης που επιμένει να 
προσφέρει νεκρικές τιμές στον αδελφό της Πολυνείκη, έρχονται 
σε πλήρη σύγκρουση με τον κυνισμό, την αλαζονεία, τον αυ-
ταρχισμό και την κρατική αναλγησία, που ο Κρέων υπαγορεύει. 
Η ποιήτρια βρίσκεται σε έναν διαρκή διάλογο με τα πρόσωπα 
του μύθου. Έτσι, στη συλλογή Το Μετρό η Αντιγόνη δραπετεύ-
ει από το αρχαιοελληνικό παρελθόν και αναπροσαρμόζεται στο 
σήμερα, όπου η ποιήτρια τη συναντά μέσα στις σήραγγες και 
τους υπόγειους σταθμούς του Μετρό στο κέντρο της Αθήνας: 
«Έχει ξεχάσει γιατί βρίσκεται εδώ, σ’ αυτό το γκρίζο τούνελ/―ο 
Πολυνείκης, μια ανάμνηση αχνή―/ μόνο θυμάται αμυδρά κάτι 
τριμμένες λέξεις-επίθετα στερητικά, «ἄφιλη» κι «ἀνυμέναιη»/ 
σκοτεινιασμένοι μέλλοντες ολόκλειστοι: «Ἐκεῖ γὰρ κείσομαι 
αἰεὶ»./[…] Τώρα της έχει παραχωρηθεί,/ λόγω εκείνης της παλιάς 
μανίας με τα χθόνια, ο υπόγειος σταθμός για κατοικία˙/ είναι 
η μισότρελη γριά/ (όποιος μπορεί να δει, κάθε πρωί τη βλέπει), 
σέρνει σε τσάντες πλαστικές τα υπάρχοντά της/ ― έναν καθρέ-
φτη ραγισμένο,/ την Ἀντιγόνη σε μετάφραση του Ραγκαβή,/ 
μια τούφα απ’ τα μαλλιά του Πολυνείκη/ […]. Δεν θέλω να τη 
βλέπω˙/ μου θυμίζει τον καθρέφτη μου,/ τα νιάτα μας,/ που τα 
ρημάξαμε για έναν Πολυνείκη.»19 

Η σύγχρονη Αντιγόνη γερασμένη πια συνειδητοποιεί τη μα-
ταιότητα ενός αγώνα σ’ έναν κόσμο σαθρό, που τον βαραίνει 
η υποκρισία, η μοναξιά, η απουσία ανιδιοτέλειας και αληθι-
νής αγάπης, η αδιαφορία για την εμβάθυνση στην ουσία των 
πραγμάτων και η εύρεση της αλήθειας. Τα αισθήματα της μα-

19. Καραγεωργίου, Τ. (2004). Το Μετρό. Αθήνα: Κέδρος, σσ. 10-11.
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ταιότητας, του αδιεξόδου και άδοξου τέλους ενός αγώνα που 
κάποτε δόθηκε, αναδεικνύονται και μέσα από τους στίχους 
ενός άλλου ποιήματος στην ίδια συλλογή, στις «κόρες της Αντι-
γόνης»20 αλλά και στην «Αντιγόνη» της ποιητικής συλλογής 
Fragmentum 53:

«Σὺ τοῦτο μόνη τῶνδε Καδμείων ὁρᾷς. (Σοφ. Αντιγόνη, στ. 
508)/ «Σύ μόνη» […] Αχ Αντιγόνη,/ Μ’ αυτή την αυστηρή επιμονή/ 
που είναι, όπως και να το κάνουμε, παρωχημένη/ Μόνη εσύ…/ εδώ 
όλες οι οργανώσεις έχουν διαλυθεί/ κι εσύ εκεί…/Να επιμένεις…/ 
Δεν έμαθες λοιπόν ακόμα πως/ η Ισμήνη κερδίζει έδαφος;» 21

Απέναντι στο συναίσθημα, τον παρορμητισμό, τον αυθορ-
μητισμό της Αντιγόνης και την πίστη της σε ένα όραμα και 
αξίες ανθρωπιστικές φαίνεται να κερδίζουν έδαφος και να 
επικρατούν η ψυχρή λογική, ο ορθολογισμός, ο συμβιβασμός 
και υποταγή της Ισμήνης στις αυθαίρετες εντολές ενός δυνά-
στη-ηγεμόνα (Σοφ. Αντιγόνη, στ. 88: ΙΣΜ: Θερμὴν ἐπὶ ψυχροῖσι 
καρδίαν ἔχεις). Η ποιήτρια παλεύει να αντισταθεί στον κομφορ-
μισμό της σύγχρονης εποχής και την ομοιομορφία που επιβάλ-
λουν τα κυρίαρχα πρότυπα της υλικής ευμάρειας σ’ έναν κόσμο 
αντιδραστικό και άκρως αντιπνευματικό, ουσιαστικά σ’ έναν 
κόσμο ξεπνοημένο, «ζωντανών-νεκρών».

Η βραβευμένη από την Ακαδημία Αθηνών συλλογή της Το 
Μετρό αποτελεί μια σύγχρονη Νέκυια εμπνευσμένη από τη 
«Νέκυια» του Ομήρου. Στο νησί της Κίρκης ο Οδυσσέας ακούει 
από την ίδια να του λέει ότι αυτός και οι σύντροφοί του μπο-
ρούν να εγκαταλείψουν το νησί και να επιστρέψουν στην Ιθά-
κη μόνο περνώντας υποχρεωτικά από τον κόσμο των νεκρών, 
όπου ο ήρωας θα συναντήσει τον μάντη Τειρεσία και θα του 
ζητήσει τις συμβουλές του. Στη συλλογή Το Μετρό ο υπόγειος 
σταθμός και συρμός μεταμορφώνονται σε όχημα ενός ταξιδιού 
σαν και αυτού του Οδυσσέα στον Κάτω Κόσμο. «Στις σήραγγες, 
λοιπόν, του Μετρό, προσφυούς και λειτουργικού συμβόλου των 
υπόγειων διαδρομών της σύγχρονης ζωής, με στάσεις, αποβά-
θρες και τερματικό σταθμό, περιφέρεται έμφροντις και συχνά 

20. Ό.π. σ. 13.
21. Καραγεωργίου, Τ. (1994). Fragmentum αριθμός 53. Αθήνα: 

Πλέθρον, σ. 26.
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άπελπις από τη γενική διαβρωτική αμεριμνησία η ποιήτρια. 
Κινείται… εναγώνια, […] εκφράζοντας τα σημερινά αδιέξοδα 
και την τραγωδία του σύγχρονου ανθρώπου. Το Μετρό, Άδης 
απρόσωπος, δένεται θαυμαστά με τον συμβολικό διαχρονικό 
Άδη, αποτελεί την ανυποψίαστα εκούσια κάθοδο των ζώντων 
νεκρών της εποχής μας, που διατηρούν το αίμα στις φλέβες 
τους, αλλά κατεψυγμένο, μετασχηματισμένο και αδρανοποιη-
μένο.που κατατρύχονται από μια λήθη αλλόκοτη, αόμματοι με 
σώα την όρασή τους και κωφοί με οξεία την ακοή τους».22

Στην ίδια υπόγεια διαδρομή συναναστρέφεται και άλλα 
πρόσωπα μυθικά και συνδιαλέγεται μαζί τους. Συναντά τον 
Αίαντα: «(εἰς ἔρεβος νεκύων κατατεθνηώτων…(την ώρα του συ-
νωστισμού/ γέρνω στον ώμο του Αίαντα,/ μα οι άλλοι δεν το 
ξέρουν)».23 Παρακάτω, συναντά τη Μαινάδα Αγαύη, η οποία 
μέσα σε κατάσταση μανίας κατακρεουργεί το ίδιο της το παιδί: 
«―Παρακαλώ μου είπε η Αγαύη,/ μήπως μπορείτε να κρατήσε-
τε/ για λίγο το βαρύ κεφάλι του Πενθέα;/ Φοράω ψηλοτάκουνα 
παπούτσια/ και δεν μπορώ να κρατηθώ καλά απ’ τις χειρολα-
βές./ […] Κι αφού το έριξε στα χέρια μου σαν τόπι,/ χάθηκε η 
παμπόνηρη μέσα στο άγριο πλήθος…».24 Στη στάση του Μετρό 
«Αεροδρόμιο», θα συναντήσει την Ήριννα, τρυφερή λυρική 
ποιήτρια του 4ου αιώνα π.Χ. από την Τήλο, που χάνεται μέσα 
στον πολύβουο και αχανή χώρο: «Χάθηκε ξαφνικά η ποιήτρια˙/ 
κανείς δεν ξέρει/ που ήταν το πρωί και που το μεσημέρι˙/ όσο 
για ηλιοβασίλεμα, ήλιος δεν ανατέλλει./ Να φταίει που δεν είχε 
κινητό/ ή μήπως που εγκατέλειψε πρώτη φορά την Τήλο;…».25 

Η Τ.Κ. μεταπλάθει την αρχαία τραγωδία σε μια σύγχρονη. 
Οι Αντιγόνες σήμερα σπανίζουν, δεν υπάρχουν πια. Το ίδιο 
δύσκολα θα βρούμε κάποιον Αίαντα, ο οποίος μην αντέχοντας 
την αδικία, με χαμένη την τιμή, την υπόληψη και την αξιο-
πρέπειά του αυτοκτονεί. Άλλη μια «κατάβαση» παρόμοια μ’ 
αυτήν στον υπόγειο σταθμό της πόλης, μια σύγχρονη «Νέκυια» 

22. Πυλαρινός, Θεοδόσης (2005). « “Το κόκκινο παλτό της Μήδει-
ας”. Εντυπώσεις από Το Μετρό της Τασούλας Καραγεωργίου». Θέματα 
Λογοτεχνίας, τχ. 30, Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος, σσ. 148-151.

23. Καραγεωργίου, Τ. (2004). Ό.π. σ. 12.
24. Ό.π. σ. 17.
25. Ό.π. σ. 28.
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είναι και η ποιητική περιδιάβαση στη συλλογή της Η Χελώνα 
του Κεραμεικού,26 στο Σήμα της αρχαίας Αθήνας, στη νεκρόπο-
λη του Κεραμεικού, όπου η ποιήτρια θα ακολουθήσει τα αργά 
αλλά σταθερά βήματα μιας «χελώνας»: «(Χελώνη η ελληνική,/ 
πατρίδα μου, βραδύ γλυπτό που προσπερνάει τον Άδη)».27 Με 
στοχαστική και ίσως φιλοσοφική διάθεση συνειρμικά η σκέψη 
πηγαίνει στην πλατωνική θεωρία των Ιδεών και στον πυρήνα 
της πλατωνικής ποιητικής. Η ποιήτρια επισημαίνει την ανα-
γκαιότητα επιστροφής σ’ έναν «τόπο» που χάνεται στη λήθη, 
την αναγκαιότητα φυγής από τον αλλοτριωτικό για τον άν-
θρωπο σύγχρονο κόσμο των μεγαλουπόλεων, την ανάγκη επι-
στροφής στη φύση και στις πανανθρώπινες αξίες του κλασικού 
πνεύματος, επιστροφής απαλλαγμένης από κάθε επιτηδευμένη 
και άγονη αρχαιολατρική προσέγγιση: «Μια επιγραφή με ειδο-
ποιεί: ὅρος εἰμὶ Κεραμεικοῦ,/ όμως εγώ θα φύγω./ Δίνω κρυφά 
ένα φιλί/ στου Κούρου του αρχαϊκού/ το λαβωμένο χέρι/ και 
αφήνω τα μικρά πουλιά/ στις πέτρες και στα μάρμαρα/ και στις 
λευκές ληκύθους./ Τώρα πατώ την άσφαλτο κι όχι τ’ αφράτο 
χώμα./ Αχ πόλη, πάλι το ’κρυψες το μυστικό ποτάμι./ (Κάτι 
θα ξέρουν τα πουλιά και δεν μεταναστεύουν˙/ ― πιο τυχερός 
ο κότσυφας απ’ τ’ άστεγο κορίτσι.).28 Με τον τρόπο αυτό, 
την αναπλαισίωση του μύθου στο σύγχρονο αστικό τοπίο η Τ. 
Κ. «βρίσκει την ευκαιρία να δηλώσει τη διαιώνια πάλη με τη 
φθορά, την ευτέλεια, τη μηδαμινότητα, τη συνεχή αντίσταση 
στο χαμερπές, τη σκληρή μάχη με τον εαυτό μας και την ανη-
λεή με το θάνατο…».29 Mας καλεί να τολμήσουμε και εμείς να 
κοινωνήσουμε μαζί της το κρυστάλλινο και δροσερό νερό μιας 
αστείρευτης αρχαίας κρήνης, που θα μας επιτρέψει «τόν νόστο 
τῆς ψυχῆς στή γῆ τῆς µέσα µνήµης».30

 

26. Καραγεωργίου, Τ. (2019). Η χελώνα του Κεραμεικού. (Α´ Εκτύ-
πωση 2011). Αθήνα: Εκδόσεις Γαβριηλίδης.

27. Ό.π. σ. 9.
28. Ό.π. σ. 26.
29. Πυλαρινός, Θ. (2005). Ό.π. 
30. Καραγεωργίου, Τ. (2004). Ό.π. σ. 37.
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Η πήλινη χορεύτρια1

της  Ανθούλας  Δαν ιήλ

Η πήλινη χορεύτρια είναι η 8η ποιητική συλλογή της Τα-
σούλας Καραγεωργίου. Όμως, στο ποιητικό της έργο θα 
μπορούσαμε να προσθέσουμε τις μεταφράσεις της των 

ποιημάτων της Σαπφώς από τη Λέσβο, της Ήριννας από την 
Τήλο, των Επιγραμμάτων από την Παλατινή Ανθολογία, όπου 
έχει επίσης βάλει την προσωπική της ποιητική σφραγίδα. Ακό-
μα, μας έχει δώσει ένα λυρικό αφήγημα για παιδιά, και δύο 
δοκίμια, για την Αίθουσα της Ποίησης, το ένα, και για Το ατά-
ρακτον βλέμμα του Ανδρέα Κάλβου, το άλλο. Συνολικά, με την 
πήλινη χορεύτρια έχουμε τη δέκατη τέταρτη έκδοσή της. 

Επίσης, δεν μπορούμε να παραλείψουμε το έργο της στην 
ΠΕΦ, την οποία αναβάθμισε, καθώς και όλες τις άλλες εμφα-
νίσεις της σε δημόσια πάνελ, πάντα για την ποίηση και τους 
ποιητές και όχι μόνο, γιατί ως φιλόλογος έχει πάντα στη σκέψη 
της το σχολείο και τα σχολικά προγράμματα. 

Η πήλινη χορεύτρια έλκει την καταγωγή της από την ιδέα 
του πηλού, από τα κεραμικά εργαστήρια του Κεραμεικού, του 
αρχαίου νεκροταφείου που η μνήμη του δεν επιτρέπει να ξεχά-
σουμε την φθαρτή μας ύπαρξη. Χους ει και εις χουν απελεύσει. 

Ο αναγνώστης που θα κάνει μια μικρή περιδιάβαση στα 
βιβλία της Καραγεωργίου θα διαπιστώσει ότι όλα έχουν μια 
κοινή συνισταμένη, η οποία, αφορά τη ζωή στην ουσία της, τη 
μετατόπιση του βλέμματος από τη φθορά στην ομορφιά, από 
το παρελθόν στο παρόν, από την εξωτερική εικόνα στην εσω-

1. Το κείμενο αυτό αναγνώστηκε στην εκδήλωση για την παρου-
σίαση της νέας ποιητικής συλλογής της Τασούλας Καραγεωργίου Η 
πήλινη χορεύτρια, στις 7/6/09 στο βιβλιοπωλείο Δέντρο στη Ρόδο.
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τερική. Θα διαπιστώσει επίσης, ένα βλέμμα ελεητικό για τους 
πάσχοντες και τους αδικημένους είτε είναι αρχαίοι είτε νέοι, 
επισημαίνοντας ότι τα ανθρώπινα πάθη δεν γνωρίζουν χρόνο 
και δεν περιορίζονται από τον τόπο. Η Καραγεωργίου γνωρίζει 
καλά ότι μυθικά ή ιστορικά πρόσωπα μόνο στην σκευή, στα 
ενδύματα δηλαδή, διαφέρουν. 

Κάθε καιρός και τα φρούτα του, λέει μια παροιμία και η 
μεταφορά είναι ωραία γιατί μας παραπέμπει σε παράδεισο, σε 
κήπο με δέντρα και καρπούς, που τέτοιος είναι η Ελλάδα, που 
όχι μόνο έχει όλες τις ομορφιές, αλλά έχει και τη συναισθηματι-
κή μας προτίμηση γιατί είναι δική μας. Δική μας η αρχαιότητα, 
δική μας η φύση, δικό μας το δικαίωμα να είμαστε υπερήφανοι 
και ας συμβαίνουν πολλά που μας πληγώνουν και ας έγινε η 
χώρα μας τα τελευταία χρόνια, και ειδικά η θάλασσά μας, νε-
κροταφείο για νεαρές ψυχές και παιδικά κορμάκια. 

Ο λόγος της Καραγεωργίου, είτε για την πρωτότυπη ποίηση 
πρόκειται είτε για τη μεταφρασμένη, μεταφέρει τον σπαραγμό 
των ανθρώπων που κατάντησαν πραμάτεια, όπως λέει ο Σεφέ-
ρης, ανθρώπων που δεν έχουν ξαναδεί θάλασσα και μεταφέρο-
νται σε σαπιόβαρκες για να πνιγούν στο όμορφο Αιγαίο μας, 
στην ωραία Μεσόγειό μας και να γίνουν τροφή για τα ψάρια. 
Τα θέματα πολλά: 

Την Ήριννα και τη Βαυκίδα, κοπέλες δεκαοχτώ χρόνων η 
μία, δεκαεννιά, η άλλη, τις αφάνισε ο θάνατος· την μία νιόπα-
ντρη την άλλη πριν προλάβει γάμο. 

Τη δούλη της Ηγησσώς, τη μικρή θεραπαινίδα, στον Κερα-
μεικό, που ακολουθεί την Κυρά της. Ποιος ξέρει, άραγε, πώς 
την έλεγαν, από πού την είχαν φέρει και τι απέγινε το μικρό 
κορίτσι, αφού η Κυρά της πέθανε. 

Σπαρακτικές είναι οι εξομολογήσεις μανάδων που έχασαν τα 
παιδιά τους.

Άνθρωποι που ανεβοκατεβαίνουν στο ΜΕΤΡΟ επαναλαμ-
βάνουν μια νέκυια στη διαδρομή Αγία Μαρίνα — Δουκίσσης 
Πλακεντίας, Αεροδρόμιο, Ανθούπολη, Ελληνικό, σαν ταξίδι από 
τον πάνω στον κάτω κόσμο, αέναη εναλλαγή, χωρίς οριστική 
ανάσταση και χωρίς τελεσίδικο θάνατο.

Όλα στη ζωή αλλάζουν· συνέπειες της πολιτικής τρέλας των 
ανθρώπων ή των θεών, όπως έχει πει ο Σεφέρης. Βασίλισσα η 
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Εκάβη σέρνεται στη σκλαβιά, αφού πρώτα είδε το χαμό των 
παιδιών της και το σπαρακτικό της μοιρολόι ακούγεται μέχρι 
σήμερα. Ένα μοιρολόι που κλείνει μέσα του το θρήνο της Πα-
ναγίας αλλά και κάθε απλής μάνας που βιώνει την επί τα χείρω 
μεταβολή, όπως μαθαίναμε κάποτε στο σχολείο. 

Και φτάνουμε στην πήλινη χορεύτρια. Κοιτάμε τους τίτλους 
των ποιημάτων της συλλογής και παρατηρούμε ότι από τα 
είκοσι δύο ποιήματα περισσότερα από τα μισά έχουν αρχαίο 
θέμα ή μνημονεύουν ήρωα, ποιητή ή ποιήτρια, αλλά και νε-
ότερο, όπως είναι ο Σολωμός και ο Κάλβος και άλλους που 
δεν κατονομάζονται, είναι όμως παρόντες, στυλοβάτες της ελ-
ληνικής γλώσσας και Ποίησης. Αυτό δείχνει πως η Τασούλα 
Καραγεωργίου, πρώτα απ’ όλα, με κάθε ποιητική της συλλογή, 
τιμά τους μεγάλους προγόνους μας που της κληροδότησαν το 
χάρισμα της ποίησης. Κι ακόμα δείχνει πως δεν διέκοψε ποτέ 
τη σχέση της με τον αρχαίο μας κόσμο, από όπου πηγάζουν ο 
πολιτισμός και οι αληθινές αξίες της ζωής που διατρέχουν το 
έργο της, όπως βέβαια και το μήνυμα των μαντατοφόρων για 
κάποιον Τεύκρο, Αίαντα, Πρίαμο, Εκάβη, στο σήμερα, στο αεί-
ποτε σήμερα…

Στην πήλινη χορεύτρια όλα τα ποιήματα είναι στιχουργημέ-
να σε ανισοσύλλαβα μέτρα. Κυριαρχεί, όμως ο ανάπαιστος, ένα 
μέτρο που ταιριάζει στους θριάμβους αλλά και στους θρήνους. 
Η συλλογή δηλαδή συνδυάζει μορφικά τον μοντερνισμό με μια 
ιδιότυπη επιβίωση παραδοσιακών μορφών.

Στο πρώτο ποίημα γίνεται λόγος για μια επιγραφή ― «το 
παλαιότερο δείγμα… στο δικό μας τ’ αλφάβητο… στη μικρή 
οινοχόη του Δίπυλου: “στον χορευτή που καλύτερα απ’ όλους 
χορεύει,/ για έπαθλο αυτό ας δοθεί”». 

Και σκέφτομαι το μικρό ποίημα, με την μικρή οινοχόη και 
την μικρή οινοχόη με τη μικρή επιγραφή, σαν ένα μικρό κορί-
τσι, να το πιείς στο ποτήρι και να μεθύσεις. 

«Κι ο Αίαντας δεν έρχεται»… Διαβάζω το ποίημα και στέκο-
μαι στα πρόσωπα και στο σκηνικό μέσα στην αίθουσα διδασκα-
λίας. Μάθημα η Ιλιάδα, ενότητα τα όπλα του Αχιλλέα που ο 
Αίαντας νόμιζε πως εκείνος έπρεπε να τα πάρει, αλλά τα πήρε 
ο Οδυσσέας. Και όταν σκοτώθηκε ο Πάτροκλος πάλι το πρώτο 
βραβείο, με την παρέμβαση της Αθηνάς, το πήρε ο Οδυσσέας, 
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ενώ ο Αίας ερχόταν κι αυτός, μαζί με τον Οδυσσέα, πρώτος. Και 
του ’ρθε τρέλα και είναι γνωστός ο μύθος. Άρπαξε το σπαθί και 
όρμησε κι έσφαζε τους στρατιώτες σαν να ’τανε αρνιά. Όταν 
κατάλαβε τι είχε κάνει, αυτοκτόνησε απάνω στο σπαθί του. 
Αυτά λέει ο Όμηρος. 

Και από τον Όμηρο και τον μύθο, φτάνουμε στον 7ο αιώνα. 
Ο χρόνος καταργείται και μέσα στην αίθουσα, όπου συνυπάρ-
χουν ένα μυθικός ήρωας ―ο Αίας― και ένα ιστορικό πρόσωπο 
―ο Αρχίλοχος, το πειραχτήρι― που δεν υπακούει σε παλιές 
παραδοσιακές αξίες, δεν σκοτίζεται για τιμές και όπλα. Είναι 
γνωστό πως πέταξε την ασπίδα του όταν βρέθηκε σε κίνδυνο 
και ασπίδα παίρνω άλλη, είπε, ζωή άλλη όμως δεν παίρνω, αν 
χάσω αυτή που έχω. Έτσι αυτοί οι δύο ήρωες, μέσα στο ποίημα 
της Καραγεωργίου, από άλλη εποχή ο καθένας, άλλη ιδεολογία 
και αξίες, συγκρούονται. Παραδοσιακός ο Αίας. Επιμένει, σαν 
τον Αισχύλο, στην τιμή που αποκτά κανείς πολεμώντας για 
την πατρίδα του, ενώ ο Αρχίλοχος που γελάει ειρωνικά μέσα 
στο ποίημα, μοιάζει μ’ εκείνο το παιδί το φανατικό για γράμ-
ματα του Καβάφη: 

Ποια αριστεία του Αίαντα; Ποια όπλα του Αχιλλέα; 
«Του ζωντανού οι ζωντανοί αποζητούν τη χάρη 
κι είναι μαυρίλα ο θάνατος»

Στην αίθουσα διδασκαλίας ο μαθητής-Αρχίλοχος σκέπτεται 
σαν ρεαλιστής ποιητής, αν και στα λόγια του ακούγεται ένας 
Διονύσιος Σολωμός ― Γλυκιά η ζωή κι ο θάνατος μαυρίλα. Ο 
ποιητής τάσσεται με τη ζωή, ο στρατιώτης με τα όπλα ― ο κα-
θείς και τα όπλα του λέει ο Ελύτης. Του Αίαντα τα όπλα είναι 
ομηρικής εποχής. Του Αρχίλοχου είναι οι στίχοι. Με στίχους 
εξόντωσε πεθερό, αρραβωνιαστικιά και άλλους. Και να πώς, 
μέσα στο ποίημα, η Καραγεωργίου έκανε κριτική σε δυο εποχές, 
δυο πρόσωπα, δυο ιδεολογίες. Δικαιολόγησε τον άτακτο Αρχί-
λοχο που θεωρεί την ανδρεία και την αριστεία ξεπερασμένες 
αξίες. Όμως, λυπήθηκε που ο Αίαντας δεν έρχεται στο μάθημά 
της πια. Κανένας δάσκαλος στο τέλος τέλος δεν θέλει να χάνει 
μαθητή. Και ο Αίαντας δεν έρχεται γιατί δεν έχουν πέραση οι 
αξίες του. Ο Αρχίλοχος τις αμφισβητεί γιατί η ζωή είναι μέγα 
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αγαθό και πρώτο. Ο καθένας από την εποχή του βλέπει αλλιώς 
το σωστό. Ο Αρχίλοχος φέρει νέες αξίες, νέος ήθος και νέες 
συμπεριφορές. Επομένως, ο Αίαντας, ο αδικημένος στα άθλα, ο 
αδικημένος και από τον Αρχίλοχο και όλη τη νεολαία που κάνει 
κριτική... (όπως θα έλεγε και ο σύγχρονός μας τραγουδοποιός) 
δεν έχει θέση στο μάθημα. 

Ερώτημα μεγάλο παραμένει το αν τελικά, καλά έκανε ο Αρ-
χίλοχος ή όχι και αν επειδή μετάνιωσε, πήγε στον πόλεμο να 
σκοτωθεί για να εξιλεωθεί, διότι ως ποιητής καλά αμφισβήτησε 
το πόλεμο και τάχτηκε με τη ζωή. Ως στρατιώτης όμως; «ρίψα-
σπις» σημαίνει δειλός, σημαίνει κιοτής, σημαίνει το έβαλε στα 
πόδια. Κι αν έκαναν όλοι το ίδιο; Καλά τα λέει ο ποιητής, αλλά 
ο πόλεμος άλλα απαιτεί.

Τελικά, ο Αρχίλοχος πήγε στον πόλεμο με τους Νάξιους και 
σκοτώθηκε μισθοφόρος. Τώρα όμως το πράγμα γίνεται ακόμα 
πιο σοβαρό. Δηλαδή, δεν πολέμησε για τις τιμές, για την αρι-
στεία ή για την πατρίδα, αλλά για τα χρήματα!!!

Αν, είναι έτσι, πόσο επίκαιρος φαίνεται, πόσο μοντέρνος και 
μακρινός πρόγονος των σημερινών μισθοφόρων. 

Και πάμε στο ποίημα «Έτσι ο Κάλβος με αγάπησε». Κάπου 
σε χρόνο άχρονο συναντήθηκαν ο Κάλβος και η θαυμάστριά 
του ποιήτρια. Εκείνος τη ρώτησε αν «Υπάρχει ελπίς πατρίδος» 
κι εκείνη του χάρισε τη λέξη «αλγεσίδωρος» από τη Σαπφώ. 
Εκείνος ενθουσιάστηκε και την αγάπησε. Κι έτσι το ποίημα από 
ερωτικό εξελίχτηκε σε ποίημα ποιητικής. Ο Κάλβος παίρνει τη 
λέξη που του προσφέρει η νεότερη ποιήτρια και θαυμάστρια 
και πλήρης χαράς αναφωνεί: Ω θαυμασία λέξις/ επτασυλλάβου 
στίχου/ ατίμητον χάρισμα/ αλγεσίδωρος έρως/ με κυριεύει. Και 
έτσι η λέξη «αλγεσίδωρος» από την Σαπφώ, έφτασε στο κέντρο 
του ποιήματος της Καραγεωργίου και, έπειτα, στο ποίημα που 
υποτίθεται ότι συνέθεσε ο Κάλβος. Τρεις φορές μέσα στο ποίη-
μα ακούγεται η «θαυμασία λέξις». Φυσικά, εδώ η Καραγεωργίου 
συνθέτει στροφή πεποιημένη, κατά τα κάλβεια μέτρα, μετα-
τρέποντας την ποιητική ουσία σε ποιητική τεχνική, επειδή κι 
εκείνη αγάπησε τον Κάλβο. 

Και επειδή αγάπησε τον Κάλβο, οι λέξεις του πέρασαν στους 
στίχους της, όπως εκείνο το «κυκλωδίωκτο» γαϊδουράκι, αυτός 
ο περιφρονημένος βοηθός του ανθρώπου που οι ανόητοι ταύτι-
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σαν την αναισθησία με την υπομονετικότητά του· κι ας χρησμο-
λόγησε ο ποιητής «μεγάλο πράγμα υπομονή κλιει θησαυρούς κι 
εκείνη». «Στο αλώνι δεμένο/το μικρό γαϊδουράκι/ κυκλωδίωκτο/ 
έσερνε της ανάγκης το άχθος», δοσμένο στου ήλιου την τρο-
χιά και στης ζωής τη ρότα. Όμως αυτή η λέξη που ο Κάλβος 
μας παρέδωσε, μαρτυρείται άπαξ σε επίγραμμα της Παλατινής 
Ανθολογίας, για τον «βραδύποδα όνο» τον «γκανιστή», ανήκει 
στον ποιητή Σεκούνδο, λέει η Καραγεωργίου, και μας το δίνει 
σε μετάφραση δική της στις Σημειώσεις του βιβλίου. Μάλιστα 
το θεωρεί ως πρόγονο του «Κυρ Μέντιου» του Κώστα Βάρναλη.

Στα άλλα ποιήματα, θα δούμε πόσο πειστική γίνεται η μάνα 
που θύμωσε για το παιδί της: «θα σηκώσω μια θάλασσα μέσα 
στο ποίημα» (γιατί κι η θάλασσα βλέπει την αδικία και «κα-
μιά φορά σηκώνεται κι ουρλιάζει», όπως την ακούει ο Ανδρέας 
Εμπειρίκος). Πώς «ο καινούριος χρόνος καλπάζει σαν ίαμβος / 
που σαρώνει μ’ ορμή γερασμένους ρυθμούς αναπαίστου». Ίαμ-
βος, νέος, όλο ζωή κι ορμή, ανάπαιστος, ο άλλος, ιεροτελεστι-
κός, βαρύς και πένθιμος· μείζων ο ένας, ελάσσων ο άλλος στην 
κλίμακα της μουσικής… Επίσης, θα δούμε ότι μονάχα οι λέξεις 
έχουν αξία και τίποτα δεν σώζεται αν δεν καταγραφεί. Αρχαία 
απαίτηση· εκκινεί από τον ομηρικό Ελπήνορα που ζήτησε τάφο 
και κουπί. Κανείς δεν θα είχε ακούσει για τον Ελπήνορα, αν ο 
Όμηρος δεν είχε γράψει τους στίχους. Το ίδιο αίτημα θα εκφρά-
ζει και ο σαιξπηρικός Άμλετ, όταν ξεψυχώντας παρακαλεί τον 
φίλο του τον Λαέρτη να γράψει την ιστορία του, να μάθει ο 
κόσμος πώς έγιναν τα πράγματα, να μη χαθεί το όνομά του στη 
λαίλαπα των αιώνων. Και η βαθιά πολυθρόνα… «Καθώς καθετ’ 
εκείνη στη βαθιά πολυθρόνα/ απ’ τα χείλη της βγαίνει μπερδε-
μένο παράπονο» / «Δεν είν’ άδικο» λέει «να είμαστε εφήμεροι;». 
Είναι η Κική Δημουλά «στη βαθιά πολυθρόνα». 

Και αν σκεφτούμε πόσες φορές η λέξη «πολυθρόνα» παίζει 
στη Σονάτα του Σεληνόφωτος του Ρίτσου, τότε θα νοιώσουμε 
πως καθόλου δεν διαφέρει από την πολυθρόνα του νοσοκομεί-
ου, όπου κάθεται η μεγάλη ποιήτρια…

Τα ποιήματα «Μια παλιά προφητεία», «Σαν μικρά ελαφά-
κια», «Κυκλοδίωκτος ήλιος» και «Ο ποιητής Μελέαγρος» συνο-
μιλούν με αρχαία επιγράμματα ή παπυρικά κείμενα, όπως «Το 
τραγούδι του Τιθωνού» της Σαπφώς, που επίσης έχει μεταφρά-
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σει η Καραγεωργίου (για πρώτη φορά) και περιλαμβάνεται στις 
σημειώσεις. 

Η συλλογή κλείνει με ένα αφιέρωμα στη γυναίκα, με τα 
τέσσερα ποιήματα της Τέκμησσας. Η Τέκμησσα ήταν το λάφυρο 
του Αίαντα, την πήρε αφού σκότωσε τον πατέρα της, την έκανε 
ερωμένη και γυναίκα του, της έκανε παιδί, την έκανε μητέρα κι 
έπειτα σκοτώθηκε για να την κάνει χήρα, «Ο Αίαντας, ο πατέ-
ρας του γιου της,/ ο φονιάς του πατέρα της». 

Και η συλλογή, που άνοιξε με μια επιγραφή πάνω σε αγγείο/ 
σε μια οινοχόη, τελειώνει με μια γυναικεία φιγούρα, την Τέκ-
μησσα/ πάνω σε αγγείο…

Αυτά επί της ουσίας. Όμως αυτή η ουσία πώς γίνεται ποίη-
μα; Ποια είναι τα μυστικά όπλα/κόλπα της ποιήτριας; Τα όπλα 
της είναι ο θαυμασμός και η αγωνία για τη γλώσσα και την 
επιβίωση του πλούτου της. Η αξιοποίηση των αρχαίων λέξε-
ων, κυρίως των επιθέτων από την αρχαϊκή λυρική ποίηση που 
συνυπάρχουν με τα στοιχεία προφορικότητας και έτσι δημι-
ουργούν σε ένα κλίμα αμεσότητας, στο οποίο συμβάλλει και η 
κυριαρχία του δεύτερου ρηματικού προσώπου. Και ακόμα κάτι. 
Σχεδόν, σε κάθε ποίημα μια παρένθεση, σαν μικρή λεπτομέρεια, 
σαν την δούλη της Ηγησσώς στην αναθηματική στήλη, δίνει το 
σχόλιό της ποιήτριας σε όσα παραπάνω διαβάσαμε, σαν να μας 
ανοίγει ένα μικρό πορτάκι στην ψυχή, για να μας δείξει πόσο 
όμορφα διαπλεγμένη είναι η ποιητική τέχνη με τα ανθρώπινα 
πάθη και δεινά, η ωραία ζωή με τον πικρό θάνατο, το μέλι με 
το φαρμάκι. Ζυμωμένη σαν τη ζωή, με αντιφάσεις, αντινομί-
ες και ακατανόητες παραδοξολογίες. Γλυκιά και πικρή μαζί, η 
Ποίηση και η Ζωή.
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Τασούλα Καραγεωργ ίου

Τρία ποιήματα*

Η ΠΗΛΙΝΗ ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ

                    στὴν Κικὴ Δημουλᾶ
                                                                                 
Λέω νὰ κάνω συλλογὴ πηλίνων εἰδωλίων˙
δὲν μ’ ἐνδιαφέρει ἡ ἐποχή,
―ἐξ ἄλλου μοῦ εἶναι ἀρκετὴ ἡ ζεστασιὰ ἀπ’ τὸ ἀργιλῶδες χῶμα.

Καὶ πρώτη ἀπ’ τὰ ἐκθέματα ―ἀντίγραφα ὅλα φυσικὰ―
στὴ γυάλινη προθήκη μου τοποθετῶ
ἐκείνη τὴ μικρόσωμη χορεύτρια
ποὺ στροβιλίζει διαρκῶς μέσα στὴν κωνικὴ φουστίτσα της τὸν 

χρόνο
κι ὅλο τὸν κλέβει γράφοντας
στὰ ἔκπληκτά της μάτια
         τὸ μάταιο πεῖσμα τοῦ πηλοῦ
καὶ στ’ ἀνοικτά της χέρια ἕνα δόσιμο χωμάτινης ἀγάπης.

(Εἴμαστε χῶμα καὶ νερὸ
κι ὅλο διψᾶμε γιὰ οὐρανὸ).

Nesides 20gp.indd   34 22/10/19   07:34
Process CyanProcess MagentaProcess YellowProcess Black



35

Ν η σ ί δ ε ς  2 0  |  Σ Ε Λ Ι ! Ε Σ  Γ Ι Α  Τ Η Ν  Τ .  Κ Α Ρ Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ

ΤΟ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟ ΧΑΡΑΓΜΑ

Ἐὰν μάταιη πεῖτε τὴ γραφὴ
―καὶ μάλιστα «Σ’ αυτὴ τὴν ἡλικία;»―    
μπορεῖ νὰ μὴ γνωρίζετε ἢ καὶ νὰ μὴ θυμᾶσθε
                τὸ παλιότερο δεῖγμα της
                στὸ δικό μας τ’ ἀλφάβητο,
τὸν ἐγχάρακτο στίχο στὴ μικρή οἰνοχόη τοῦ Δίπυλου:
ὅς νῦν ὀρχεστῶν πάντων ἀταλότατα παίζει τοῦ τόδε…
«στὸν χορευτὴ ποὺ καλύτερα ἀπ’ ὅλους χορεύει
        γιὰ ἔπαθλο τώρα αὐτὸ ἄς δοθεῖ».

(Κάτι ἄχρηστο ἴσως
ὅπως μοιάζει ἐν γένει ἡ ποίηση
―σὰν χοροῦ τὸ κυμάτισμα
σὰν σημάδι βαθὺ
        στῆς ψυχῆς χαραγμένο τὴ μνήμη.)

Nesides 20gp.indd   35 22/10/19   07:34
Process CyanProcess MagentaProcess YellowProcess Black



36

ΔΕΝ ΣΑΣ ΛΕΩ ΠΩΣ ΕΙΜΑΙ Η ΘΕΤΙΔΑ

Δὲν σᾶς λέω πὼς εἶμαι η Θέτιδα,
μὰ καιρὸς σὰν τὸ κῦμα νὰ φουσκώσει ἡ ὀργή μου.

Κι ἄν ἐπίθετα σπάνια
(ἁλοσύδνη καλλίκομος)
τὴ θεὰ συνοδεύουν
κι ἄν τῆς γλώσσας τὰ πλούτη
σὰν σειρῆνες μαγεύουν,
ἐγώ κλείνω τ’ αὐτιά μου
                 γιατὶ
εἶμαι τώρα ἡ μάνα ποὺ θύμωσε.

Τῶν παιδιῶν ποὺ τ’ ἀδίκησαν κουβαλάω τὴν μῆνι˙
θὰ σηκώσω μιὰ θάλασσα μέσα στὸ ποίημα
                 τὸν ἀπείρονα ὁλόκληρο οἴνοπα πόντο
μιὰ χειμέρια λαίλαπα τὰ νερὰ θὰ ταράξει
καὶ μὲ ρόχθο φρικτὸ
τὸ κακὸ θὰ συρθεῖ στοὺς ἁλίκτυπους βράχους.

Τὸ γνωρίζω βεβαίως: δὲν εἶμαι ἡ Θέτιδα˙
κι εσεῖς ὅμως δὲν εἶστε θεοί.

*. Από την πρόσφατη συλλογή της Τασούλας Καραγεωργίου, Η 
πήλινη χορεύτρια, εκδ. Γαβριηλίδης, Αθήνα 2019.
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Νίκος  Αλ ιφέρης

Οὖτις ἐμοί γ’ ὄνομα1

Ποιες άραγε ιδιαιτερότητες χαρακτηρίζουν την μετάφραση 
ενός ποιητικού έργου; Μου έρχεται στο νου μια φράση 
του Έζρα Πάουντ, γνωστή άλλωστε, που διάβασα πριν 

από αρκετές δεκαετίες στο ABC of reading: η ποίηση συμπυ-
κνώνει (condensare) αλλά και φορτίζει τον λόγο με νόημα 
στον υπέρτατο βαθμό. Αναρωτιέμαι αν έχει βάση ο συσχετισμός 
του γερμανικού ρήματος dichten και του dichtung (που σημαί-
νει ποίηση) με το συμπυκνώνω, όπως ισχυρίζεται ο σπουδαίος 
Αμερικανός ποιητής. Αν και δεν είμαι γερμανομαθής, πολύ αμ-
φιβάλλω. Se non è vero, è bent rovato (καίριο, ακόμη κι αν εί-
ναι αναληθές), θα απαντούσαν πάντως εύστοχα οι γείτονές μας 
Ιταλοί. Και θα μας απήλλασσαν από κοπιώδεις και απαιτητικές 
ετυμολογικές περιπλανήσεις.

Μεγαλύτερη συμπύκνωση, φόρτιση με νόημα του λόγου, 
ενός μάλιστα λόγου πιο ρυθμικού και μουσικού ― να ορισμένα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που καλείται να λάβει υπ’ όψιν του 
ο μεταφραστής της ποίησης. Στις μέρες μας βέβαια τα όρια 
ανάμεσα στην ποίηση και τον πεζό λόγο αποβαίνουν πολλές 
φορές δυσδιάκριτα. Άρα τέτοιες διαφοροποιήσεις στερούνται 

1. Το κείμενο περιλαμβάνεται στην υπό έκδοση συλλογή δοκιμίων 
του Νίκου Αλιφέρη: Ο κήπος του Λουξεμβούργου, (Άγρα 2020). Αρ-
χικά και σε μια πρώτη μορφή γράφτηκε προκειμένου να ενταχθεί σ’ 
έναν τόμο για την μετάφραση, υπό τον τίτλο Πολίτες της Βαβυλωνίας, 
με την επιμέλεια της Μαρίας Παπαδήμα. Πρακτικές δυσκολίες δεν 
επέτρεψαν την έκδοση του εν λόγω βιβλίου.
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συχνά νοήματος. Μπορεί όντως σήμερα να ισχυριστείς πως η 
μουσικότητα και ο ρυθμός διαδραματίζουν σπουδαιότερο ρόλο 
σ’ ένα ποίημα του Καβάφη απ’ ό,τι στην Αισθηματική Αγωγή 
του Φλωμπέρ; Ασφαλώς όχι. Παρ’ όλα αυτά: δεν γνωρίζω να 
υπάρχει πρόζα που να διαθέτει την πυκνότητα των στίχων του 
Ουγκαρέττι· το μέτρο των αναρίθμητων παλαιότερων, και όχι 
μόνον, ποιητών. Εμμένω λοιπόν σ’ αυτά τα προαιώνια χαρα-
κτηριστικά της ποίησης. Θεωρώντας τα, κατ’ αρχήν, ως ιδιαίτε-
ρα γνωρίσματά της.

Η μετάφραση ενός τέτοιου κειμένου, πυκνού και φορτισμέ-
νου, απαιτεί ουσιαστική αλληλοπεριχώρηση ποιητή και μετα-
φραστή. Οι έμπειροι εκδότες το γνωρίζουν: σπανιότατα ζητούν 
από τον μεταφραστή να αποδώσει ένα ποιητικό έργο, υπό την 
μορφή παραγγελίας. Ξέρουν ότι η καλή μετάφραση των ποι-
ημάτων προϋποθέτει την εκλεκτική συγγένεια ανάμεσα στον 
δημιουργό και τον μεταφραστή του. Είναι αντιθέτως ο ίδιος ο 
μεταφραστής που οφείλει να ανακαλύψει το alter ego του στα 
γράμματα. Και να ολοκληρωθεί, μεταφράζοντας το έργο του 
πνευματικού συγγενή του. 

Μιλώ για τον μεταφραστή-ποιητή. Δεν υποτιμώ όμως τον 
φιλόλογο. Σε μία άλλου είδους, φιλολογική μετάφραση, απο-
δίδει με ακρίβεια το νόημα. Σκοπός του να διευκολύνει τον 
αναγνώστη που πασχίζει με την περιορισμένη γλωσσομάθεια 
του να παρακολουθήσει το κείμενο του πρωτοτύπου (βλέπε τις 
μεταφράσεις αρχαίων ποιητών από τους διαπρεπείς συνεργάτες 
των Belles Lettres για παράδειγμα). Ούτε και τον νεοελληνιστή, 
που μεταφράζει σειρά ποιητών της ελληνικής γλώσσας, προκει-
μένου να τους γνωρίσει στο δικό του κοινό είτε στους φοιτητές 
του. Για τον μεταφραστή-ποιητή λοιπόν, σ’ αυτόν αναφέρομαι, 
η μετάφραση δεν αποτελεί επάγγελμα. Αλλά μια καθαρά λογο-
τεχνική δραστηριότητα.

Αυτός ο μεταφραστής ενδύεται τον ρόλο του ποιητή. Σκοπός 
του η δημιουργία ποίησης στην δική μας γλώσσα. Η μετάφραση 
του Spleen του Μπωντλέρ από τον Καρυωτάκη ισοδυναμεί μ’ 
ένα ποίημα στα ελληνικά. Αν βέβαια ο μεταφραστής εκδίδει ή 
όχι ποιητικές συλλογές, αν δημοσιεύει δικούς του στίχους σε 
περιοδικά, δεν ενδιαφέρει. Διαθέτει όμως την γνώση και το τά-
λαντο να δημιουργήσει, να συνθέσει ένα ποίημα. 
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Στην περίπτωση κατά την οποία το πρωτότυπο ποίημα έχει 
συντεθεί σε μια αυστηρή μορφή, ο μεταφραστής οφείλει να το 
αποδώσει σε μια αντίστοιχη, εξίσου αυστηρή μορφή στα ελ-
ληνικά (ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα). Αν τούτο δεν στέκει 
εφικτό, πράγμα που συμβαίνει συχνά, καλύτερα να το απο-
δώσει με συνέπεια σε ελεύθερο στίχο ή έστω και στον πεζό 
λόγο. Το να παραπαίεις και τελικά να επιλέγεις σε κάθε στίχο 
την λύση που σε βολεύει, καταντά, από μεταφραστική άποψη 
―από κάθε άποψη― απαράδεκτο. Αδιανόητο, επίσης, το να 
καταφεύγει ο μεταφραστής σε μια ποιητικίζουσα σύνταξη (της 
μοίρας μου φανέρωμα, της θάλασσας το χρώμα, για παράδειγμα, 
αντί του φανέρωμα της μοίρας μου, το χρώμα της θάλασσας) 
προκειμένου να πετύχει την ομοιοκαταληξία ή το μέτρο· είτε 
διότι επιδιώκει με αυτόν τον ευτελή τρόπο να φορτίσει συναι-
σθηματικά το κείμενο. Δεν είναι αυτή η εκφορά της σύγχρονης 
νεοελληνικής. Οι πραγματικοί ποιητές σπάνια παραβιάζουν την 
σύνταξη της γλώσσα τους ― και όταν το επιχειρούν επιδιώκουν 
ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Σε γενικές γραμμές ακολουθούν 
την προτροπή του Διονυσίου του Αλικαρνασσέως: η ποίηση να 
μοιάζει στον πεζό λόγο, αλλά τω καλώ λόγω.

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μετάφραση, γενικότερα και όχι 
μόνον η μετάφραση της ποίησης, ιδωμένη από την πολιτισμι-
κή της πλευρά. Αν η γλώσσα δεν αποτελεί απλά ένα εργαλείο, 
αλλά την ίδια την ψυχή μας, τότε η μετάφραση δεν σημαίνει 
μόνον μεταφορά σε μια άλλη γλώσσα. Συνεπιφέρει την μετα-
κίνηση μας σ’ έναν άλλο πνευματικό και ψυχικό κόσμο· σ’ ένα 
άλλο πολιτισμικό περιβάλλον. Ο μεταφραστής συνεπώς μετέχει 
αναγκαστικά δύο πολιτισμών. Ειδεμή το αποτέλεσμα μπορεί 
ναι είναι προβληματικό, συχνά δε κωμικοτραγικό. Θυμάμαι τον 
Μπόρχες εδώ και την Αναζήτηση του Αβερρόη2. Ο Άραβας φιλό-
σοφος έχει καταπιαστεί με την μετάφραση της Ποιητικής του 
Αριστοτέλη. Προβληματίζεται ωστόσο με τις λέξεις κωμωδία και 
τραγωδία. Στην πραγματικότητα δεν μπορεί να τις ερμηνεύσει. 
Την ίδια στιγμή κάτω στο προαύλιο, τα παιδιά παίζουν ανέμε-
λα. Υποδύονται, κατά την συνήθεια της ηλικίας τους, το ένα 

2. Χόρχε Λουίς Μπόρχες, Άπαντα Πεζά, μετάφραση Αχιλλέα Κυρια-
κίδη, εκδόσεις Ελληνικά γράμματα.
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τον μουεζίνη, το άλλο τον πιστό, το τρίτο, ακίνητο, το μιναρέ. 
Ο Αβερρόης τα παρατηρεί, τα ακούει να τσακώνονται, μειδιά 
και ξαναγυρίζει στα γραπτά του. Συνεχίζει να μην καταλαβαί-
νει. Αδυνατεί να συνδέσει το θέαμα του παιδικού παιχνιδιού 
που εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια του με το κείμενο της 
Ποιητικής. Εξακολουθεί να εκλαμβάνει τους όρους του Αρι-
στοτέλη ως χαρακτηριστικά δήθεν ενός αφηγηματικού λόγου 
Τελικά τους μεταφράζει ανάλογα. 

Το αφήγημα του Μπόρχες βασίζεται σε πραγματικά ιστο-
ρικά στοιχεία. Η οποιαδήποτε μορφή θεάτρου και θεατρικής 
παραδόσεως παρέμενε μέχρι τότε άγνωστη στον μουσουλμανικό 
κόσμο. Αντιθέτως μερικές δεκαετίες αργότερα, στην Γερμανία 
αν θυμάμαι καλά, οι δυτικοί, έχοντας την εμπειρία των μεσαι-
ωνικών μυστηρίων, δεν δυσκολεύονται να αντιληφθούν την 
πραγματική σημασία των θεατρικών όρων ― πράγμα το οποίο 
αποδεικνύει, για πολλοστή φορά, το τεράστιο χάσμα που χωρί-
ζει την ελληνική παράδοση από την Ανατολή. 

 Το ζήτημα της μετάφρασης ιδωμένο από την πολιτισμι-
κή σκοπιά, παραπέμπει ασφαλώς και στον Ουμπέρτο Έκο. Η 
θεμελιώδης διάκριση του Έκο απαντά στο ερώτημα τι είδους 
μετάφραση θέλουμε. Η «Προσαρμογή στα καθ’ ημάς» σημαίνει 
ότι προσαρμόζουμε την ξένη πραγματικότητα στην ελληνική. 
Αντιθέτως η «Αλλοτριοποίηση» δηλώνει ότι οι πολιτισμικές 
ιδιαιτερότητες διατηρούνται. Τούτα βέβαια είναι εντελώς σχη-
ματικά, αλλά ταυτόχρονα και ιδιαίτερα χρήσιμα όταν μιλάμε 
για την μετάφραση. Οι διαφορετικές αυτές προσεγγίσεις ανα-
δεικνύονται και στην απόδοση των κυρίων ονομάτων. Ο ήρωας 
της Αισθηματικής Αγωγής του Φλωμπέρ μπορεί να αποδοθεί ως 
Frédéric Moreau, ως Φρειδερίκος Μορώ ή τέλος, ως Φρεντερίκ 
Μορώ. Η δική μας τουλάχιστον γενιά προκρίνει αυτήν την τε-
λευταία λύση, αυτού του είδους την προσέγγιση. Ανάμεσα στην 
«Προσαρμογή στα καθ’ ημάς» και την «Αλλοτριοποίηση». Πολύ 
εύστοχα ο Δ. Μαρωνίτης, χρόνια πριν, έγραψε πως η μετάφραση 
οφείλει να δημιουργεί ένα είδος ανοίκειας οικειότητας. Μετα-
φραστικές λύσεις στις οποίες καταφεύγει η γενιά του ’30 όπως: 
Το φονικό στη εκκλησιά (Murder in the Cathedral) ή Οι δούλες 
(Les bonnes) ―για να μην αναφερθώ στις προγενέστερες γενιές 
και στην μετάφραση των γαλλικών μυθιστορημάτων από τους 
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καθαρευουσιάνους― μας φαίνονται ακραίες υπερβολές3. Ενίοτε 
αγγίζουν τα όρια της γελοιότητας. Όσοι όμως κατά καιρούς 
κατηγόρησαν τέτοια μεταφραστικά ατοπήματα ως δείγματα 
άγνοιας ή κακού γούστου, φαίνονται να ξεχνούν ότι όλα τούτα 
εντάσσονταν στο πλαίσιο μιας ορισμένης αντίληψης της συγκε-
κριμένης εποχής για την μετάφραση. Άλλο πράγμα η προσωπι-
κή αδυναμία του μεταφραστή και άλλο η πιθανώς ακραία είτε 
εσφαλμένη, για εμάς, αντίληψη μιας άλλης γενιάς. Μήπως θα 
πρέπει να κατηγορήσουμε και τους Ο΄ της Παλαιάς Διαθήκης ως 
άσχετους και κακούς μεταφραστές επειδή κόβουν και ράβουν 
συχνά το πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο κατά τρόπο για μας ιερό-
συλο; Ή, αν μεταφερθούμε σ’ ένα άλλον τομέα: θα πρέπει να 
θεωρήσουμε αποκρουστική την Αθηναϊκή δημοκρατία, επειδή 
δεν συμμετέχουν σ’ αυτήν οι δούλοι; 

Συχνά η απομάκρυνση από το κείμενο, ως προς το νόημα, 
και η προσαρμογή στην δική μας πολιτισμική πραγματικότη-
τα, καθίσταται υποχρεωτική. Τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν τα 
λογοπαίγνια, αλλά και ιδιότυπες εκφράσεις που εμφανίζονται 
στο πρωτότυπο κείμενο. Ένα παράδειγμα από την προσωπική 
μεταφραστική μου εμπειρία: Στο ποίημα L’ odore dell’ eresia 
(Diario del’72) ο Εουτζένιο Μοντάλε παρουσιάζει ένα ιερέα των 
παιδικών του χρόνων, ο οποίος «απέπνεε δυσωδία αιρετική». Στη 
συνέχεια, όταν πλέον έχει πεθάνει, μαθαίνει ότι τον είχαν κάνει 
αργό, ότι δηλαδή του απαγόρευσαν να ασκεί τα καθήκοντά του, 
και η έκφραση αυτή, την οποία το μικρό παιδί την εκλαμβάνει 
κατά γράμμα, του προκαλεί μεγάλη εντύπωση. Όμως η αντίστοι-
χη έκφραση στα ιταλικά είναι εντελώς διαφορετική (era sospeso 
a divinis). Συνεπώς λαμβάνει διαφορετική μορφή και το λογο-
παίγνιο που ακολουθεί. Αν ο μεταφραστής δεν επινοήσει εδώ ένα 
δικό του λεκτικό παιχνίδι που να ταιριάζει με την ελληνική έκ-
φραση· αν δηλαδή μείνει πιστός στο ιταλικό κείμενο ―οι στίχοι 
τότε στα ελληνικά θα παραμείνουν ακατανόητοι4

3. Ασφαλώς , πολλές φορές η προσαρμογή στα καθ’ ημάς προσφέρει 
τόσο παραστατικές λύσεις, ώστε δύσκολα, για παράδειγμα, θα αντικα-
θιστούσε κανείς τον προτεινόμενο από τον Ι. Πολέμη τίτλο της κωμω-
δίας του Μολιέρου Ο Αρχοντοχωριάτης, με το θεωρητικά ορθότερο Ο 
αστός αριστοκράτης ή Ο ψευτοαριστοκράτης.

4. Παραθέτω την στροφή του Μοντάλε και στην συνέχεια τον 
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Εδώ βέβαια η προσαρμογή δεν επιλέγεται βάσει της αντίληψης 
ότι οφείλουμε να εξελληνίζουμε τα αλλότρια πολιτισμικά στοιχεία, 
κρατούσα αντίληψη, καθώς ανέφερα, της γενιάς του ’30. Πραγ-
ματοποιείται με γνώμονα μια θεμελιώδη αρχή της λογοτεχνικής 
μετάφρασης: το μετάφρασμα δηλαδή πρέπει να δημιουργεί στον 
Έλληνα αναγνώστη μια αίσθηση είτε εντύπωση, ανάλογη κι ισο-
δύναμη με εκείνη που δημιουργεί στον ξένο αναγνώστη το πρωτό-
τυπο κείμενο. Αυτή η αρχή ονομάζεται eff et équivalent ή eff etto 
equivalente, στα γαλλικά και τα ιταλικά αντίστοιχα, και δεν πε-
ριορίζεται στο νόημα με την στενή έννοια. Περιλαμβάνει όλα τα 
στοιχεία που συνθέτουν τον λόγο: τον ρυθμό, την μουσικότητα, τα 
συμπαραδηλούμενα, τους συνειρμούς ή οτιδήποτε άλλο. 

Υπό το πρίσμα αυτό, η έννοια της πιστότητας αλλάζει εντε-
λώς. Το γνωστό στους μεταφραστικούς κύκλους στερεότυπο ευ-
φυολόγημα πώς «Οι μεταφράσεις είναι σαν τις γυναίκες. Όταν 
είναι ωραίες δεν είναι πιστές και όταν είναι πιστές δεν είναι 
ωραίες» ανατρέπεται. Αντιπαρέρχομαι το ζήτημα των γυναι-
κών: η μετάφραση, θα μπορούσες να ισχυριστείς, μπορεί να 
χαρακτηριστεί ωραία σαν παραμένει πιστή στην γενικότερη αί-
σθηση που το ποίημα δημιουργεί.

τρόπο που μεταφράστηκε:
Che fosse in odore de eresia
pareva ignoto al parentado. Quando
fu morto e già dimenticato appresi
ch’ era sospeso a divinis e restai a bocca aperta.
Sospeso sì, ma da chi? Da che cosa e perché?
A mezz’ aria attaccato a un fi lo?
E il divino sarebbe un gancio a cui ci si appende?
Si può annusarlo come qualsiasi odore?

Ότι απέπνεε δυσωδία αιρετική,
το σόι, φαίνεται, το αγνοούσε. Σαν
πέθανε κι είχε πια λησμονηθεί έμαθα
πώς τον είχαν κάνει αργό κι έμεινα με ανοιχτό το στόμα.
Αργό, καλά, μα ποιος να το έκανε και ποιος ο λόγος;
Έπαυσε με άλλα λόγια να είναι σβέλτος;
Μήπως να τον τιμώρησαν που έτρεχε γρήγορα;
Και τάχα οσφραίνεσαι την αίρεση σαν οποιαδήποτε μυρωδιά
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Επιστρέφω στην μετάφραση της ποίησης. Επισήμανα πως 
για το πιο δημιουργικό είδος μετάφρασης, ο μεταφραστής λει-
τουργεί ως ποιητής· οφείλει να «στήσει» ένα αντίστοιχο ποίημα 
στα ελληνικά. Τούτο σημαίνει τη δημιουργία μιας αντίστοιχης 
αίσθησης, με την ευρύτερη δυνατή έννοια του όρου. Πράγμα 
το οποίο απαιτεί φυσικά την καλή γνώση της γλώσσας-πηγής 
και της γλώσσας-στόχου. Ιδιαίτερα μάλιστα της δεύτερης, εφό-
σον σε αυτήν δεν τίθεται απλώς το ζήτημα της κατανόησης 
του κειμένου· τίθεται θέμα συγγραφής Ο μεταφραστής επίσης 
οφείλει να γνωρίζει μέσες άκρες την λογοτεχνία ή γενικότερα 
την πνευματική παράδοση και των δύο γλωσσών ― αλλά και 
να διαθέτει μια γενική παιδεία: ο δρόμος της μετάφρασης είναι 
πυκνά ναρκοθετημένος και οι παρερμηνείες πολύ συχνό φαι-
νόμενο. Οι περισσότεροι λόγου χάριν Γάλλοι κλασικοί ποιητές 
είναι απροσπέλαστοι σε όποιον αγνοεί το πνεύμα του Χριστια-
νισμού, του Ρωμαιοκαθολικισμού ειδικότερα. 

Δίχως μια διαχρονική και σε βάθος γνώση της ελληνικής, 
αδυνατούμε να αποδώσουμε τις αποχρώσεις του ξένου κειμέ-
νου· και καταλήγουμε σε μια ισοπεδωτική μετάφραση. Όλα 
τούτα, στην πραγματικότητα, αφορούν και την μετάφραση της 
πρόζας. Ένα παλαιότερο κείμενο, ποίημα ή πεζό, δεν πρέπει 
συχνά να αποδοθεί σε μια ελληνική γλώσσα με στοιχεία παλαι-
ικότητας; Ή μήπως δεν υφίστανται πάμπολλα κείμενα, όπου 
η εκκλησιαστική γλώσσα, η Καθαρεύουσα ή μια αρχαΐζουσα 
γενικότερα γλώσσα, μπορούν να συμβάλλουν ώστε να αποδο-
θεί ικανοποιητικά το υψηλό ύφος είτε η αστική/αριστοκρατική 
ατμόσφαιρα του ευρωπαϊκού πρωτοτύπου; Η δημοτική γλώσσα 
από μόνη της ―συνυφασμένη με την λαϊκή παράδοση, την 
τόσο ζωντανή αλλά και με τους περιορισμούς της― είδαμε 
πόσο στέκει ανεπαρκής. Στην περίπτωση του Σεφέρη, «το φά-
σμα του Σολωμού» τον απέτρεψε από την απόπειρα απόδοσης 
στα ελληνικά του φιλοσοφικού και εν μέρει αφηρημένου λόγου 
των Τεσσάρων Κουαρτέτων του Έλιοτ. Το ίδιο ισχύει συχνά και 
για την απλή νεοελληνική.

 Συνεπώς, η προσφορά του δασκάλου της λογοτεχνικής με-
τάφρασης αποκαλύπτεται ιδιαίτερα περιορισμένη. Πάρα πολλά 
εξαρτώνται όχι μόνο από το τάλαντο αλλά συνάμα και από 
την παιδεία ―γλωσσική και ευρύτερη― των επίδοξων μετα-
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φραστών. Μια απαίτηση που υπερβαίνει κατά πολύ τον ρόλο 
του καθηγητή ενός μεταφραστικού τμήματος. Ο ρόλος πάντως 
αυτός αποδεικνύεται δημιουργικός στον τομέα της μεθόδου, 
των τεχνικών αλλά και των μεταφραστικών εργαλείων. Πράγμα 
καθόλου αμελητέο. Και όχι μόνον. Ο δάσκαλος έχει την δυνα-
τότητα να επισημάνει στους μαθητές βιβλία, συγγραφείς και 
κείμενα, προκειμένου να διευρύνουν τους αναγνωστικούς τους 
ορίζοντες, να εμπλουτίσουν την παιδεία τους. Μια πνευματική 
διαδρομή την οποία όμως θα διανύσουν εντελώς μόνοι τους. 

 Σημειώνω όλα τούτα έχοντας μόλις ολοκληρώσει μια μετα-
φραστική προσπάθεια που ξεκίνησε εδώ και περισσότερο από 
είκοσι τρία χρόνια: την μετάφραση μέρους της ποίησης και των 
δοκιμίων του Εουτζένιο Μοντάλε. Είναι μια ωραία συγκυρία. 
Η συμβολή σου στο να καταστεί γνωστός στο ελληνικό κοινό 
ένας αγαπημένος σου ποιητής, προσφέρει ασφαλώς ιδιαίτερη 
ικανοποίηση. 

Αλλά αποτελεί και μια στιγμή που κανείς αναρωτιέται: 
Ποιες είναι οι καλές πραμάτειες που απέκτησα από τούτο το 
ωραίο ταξίδι; Τι δηλαδή αποκόμισα ο ίδιος, ως μεταφραστής, 
από την τέχνη ενός αλλοεθνή δοκιμιογράφου και ποιητή, μετά 
από χρόνια και χρόνια τριβής με τα κείμενά του; 

Αποκόμισες ασφαλώς πλούτο γλωσσικό, μουσικό και πνευ-
ματικό. Τον πλούτο που σου κληροδοτεί ένας Άλλος, ένας 
Ξένος. Μα και κάτι ακόμη: έμαθες, εισερχόμενος στον κόσμο 
αυτού του Ξένου, να σβήνεις το εγώ σου, να ξεθωριάζεις, να 
εκμηδενίζεσαι. 

Μια μαθητεία που σχετίζεται με την αυτοεξάλειψη του συγ-
γραφέα (extinction of personality), την λήθη του εαυτού σου. 
Φράση που πάντα μου θυμίζει το ομηρικό Οὖτις ἐμοί γ’ ὄνομα. 

Και την οποία μου αρέσει να ερμηνεύω με τον δικό μου τρό-
πο: Είναι στιγμές που πρέπει να ξέρεις να γίνεσαι ο Κανένας 
― μόνον έτσι θα κατορθώσεις να γίνεις Κάποιος.
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Κωστής  Γκ ιμοσούλης 

Το άλογο κάνει ποδήλατο με μαύρα γυαλιά 
και μ᾽ ένα τριαντάφυλλο στο στόμα

Έχω απέναντί μου ένα παιδί με πολύ μακριά μαλλιά. Δεν 
το κούρεψαν ποτέ γιατί είναι ταμένο. Το τάμα είναι μια 
υπόσχεση στον Θεό ή σε μια άλλη συνήθως αόρατη και 

υπερφυσική δύναμη που απ’ το τίποτα μας δημιούργησε όλους 
και όλα ― π.χ. να μην ξαναφάω κρέας ή να μην ξανακουρευ-
τώ. Ένα αγόρι ίσαμε πέντε χρονών. Μοιάζει με άγγελο. Όλα τα 
παιδιά σ’ αυτή την ηλικία μοιάζουν άγγελοι. Μικροάγγελοι και 
μικροδιάβολοι: οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Το τάμα εί-
ναι τα μακριά μαλλιά και το αντίτιμο είναι να ζήσει. Φτάνει να 
ζήσει. Επειδή τα αδέλφια του είχαν όλα πεθάνει. Δέκα, και ήταν 
ο ενδέκατος. Μια ποδοσφαιρική ομάδα. Κι έζησε. Το τάμα (μάλ-
λον) έπιασε. Άσχετο αν ήταν φαλακρούλης στα εικοσιπέντε του! 

Το παιδί αυτό έπεσε απ’ τον ουρανό όπως ένας μετεωρί-
της. Ο ουρανός έβρεξε ένα παιδί με χρυσοκόκκινα μαλλιά. Τις 
μπούκλες του τις έκοψαν και τις έβαλαν σ’ ένα μακρόστενο 
χαρτονένιο κουτί. Τις χρυσοκόκκινες μπούκλες (ο χρόνος δεν 
τις χάλασε) σ’ ένα κουτί παπουτσιών που το βρήκα εγώ. 

 Πέρασε μέσα απ’ τον εμφύλιο για να βρει τον πατέρα του. 
Πέρασε μέσα απ’ τη μάνα του για να βρει τη γυναίκα του. Πέ-
ρασε μέσα απ’ τη γυναίκα του για ν’ ανακαλύψει τον γιο του. 
Πέρασε μέσα απ’ την παγωμένη βροχή, το ματωμένο χιόνι και 
το ελατόδασος του φεγγαριού που τα κλαδιά του σαν χέρια τον 
αγκάλιαζαν, για να βρει τον τυφλό ζητιάνο. Πέταξε το κέρμα 
του στο τενεκεδάκι του κι ο ζητιάνος του χάρισε έναν μικρο-
σκοπικό καθρέφτη, κι από κει μέσα είδε το αεροπλάνο στον 
ουρανό ψηλά και τον ασημένιο θάνατο. 

Τώρα το αγόρι κάθεται απέναντί μου και με κοιτάζει απ’ 
αυτή τη φωτογραφία. Έχει μακριά μαλλιά και μου δείχνει τον 
δρόμο. Είναι πέντε χρονών και είναι ο πατέρας μου.
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Η Μπιάνκα και το ποντίκι

Είμαι η Μπιάνκα και από τότε που γεννήθηκα είμαι ένα 
μάτι. 
Τα βλέπω όλα, τα καλά, τα καλύτερα, τα μουτρωμένα –

αυτά λέω «κακά», αυτά που δεν έχουν χαμόγελο και φιλιά.
Είμαι η Μπιάνκα και είμαι ένα μάτι. Γεννήθηκα χωρίς μαλ-

λιά και τώρα που έχω, τα κοτσίδια μου είναι σαν σιντριβανάκια.
Τα μπροστινά μου δόντια έχουν φύγει, μα μου είπαν πως τα 

καινούργια θα είναι αστραφτερά. 
Έχω μπαμπά, μαμά και δύο αγόρια αδέλφια. 
Είμαι η πιο μικρή απ’ όλους, η πιο μικρή, κι έχω για συντρο-

φιά ένα ποντικάκι, τον Ασημάκη. 
Δεν το ξέρει κανείς τους, θα είναι το δικό μας μυστικό. 
Είμαι η Μπιάνκα και δεν είμαι το αυγό μάτι, ούτε το Μάτι 

που κάηκε. 
Όταν κοιταχτήκαμε με τον Ασημάκη μου χαμογέλασε. Αυτό 

του το χαμόγελο με έλιωσε κανονικά. Μόνο σε μένα χαμογέλασε 
και μου είπε ότι είναι από την Αλβανία, όπως κι εγώ, κι ας έχω 
γεννηθεί εδώ. 

Στο μπαλέτο τον σκέφτομαι, όταν κοιμάμαι χωράει στα 
όνειρά μου και είμαστε μαζί. 

Μόνο τα μικρά παιδιά τον βλέπουν, και τ’ αδέλφια μου δεν 
είναι πια μικρά παιδιά. Είναι δεκατρία κι εννιά. Μόνο τα μικρά 
παιδιά, επειδή είναι τόσος δα και τον έβγαλα Ασημάκη επειδή 
έχει το χρώμα αυτό. 

Είμαι ένα μάτι αλλά δεν μιλάω, δεν μίλησα ποτέ. 
Μ’ έχουν πάει σε γιατρούς και οι φωνητικές χορδές είναι 

εκεί, και είναι σωστές. 
Όμως εγώ είμαι ένα μάτι που τα βλέπει όλα κι αντί να τα 

μιλάει τα χορεύει. Για κάποιο λόγο ― άγνωστο ακόμα και σ’ 
εμένα- αγαπάω την κίνηση και τη σιωπή. 

Χτες, που γυρίσαμε απ’ το μπαλέτο στο σπίτι με τη μαμά, 
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η σιωπή ήταν γεμάτη από κινήσεις και λεπτές ουρές. Η μαμά 
έκατσε στον καναπέ κι αμέσως έπιασε το κινητό της για να δει 
το Instagram. Εγώ, πριν βυθιστώ στο tablet μου, έψαξα τον 
Ασημάκη. Από δω, από κει, μέσα στα παιχνίδια, κάτω απ’ το 
τραπέζι, απ’ το κρεβάτι, στις καρέκλες ανάμεσα… Ασημάκης 
πουθενά. 

Τελικά τον βρήκα στο πικ-απ του μπαμπά, που το ανοίγει 
σπάνια. Είχε χωθεί μέσα από την τρυπούλα στο καπάκι και 
κοιμότανε πάνω σ’ ένα δίσκο του Mozart. Τους Γάμους του 
Φίγκαρο ― είχα ακούσει τον μπαμπά να το λέει και να το 
τραγουδάει. 

Τον έκρυψα μέσα στις παλάμες μου. Ήταν πολύ κρύος. Του 
έδωσα ένα τρυφερό φιλάκι και τον ζέστανα με την ανάσα μου. 
Του τραγούδησα για να ξυπνήσει: Φίγκαρο ― Φίγκαρο ― Φιιί-
γκα-ροοο! 

Κι η μαμά μου σήκωσε ξαφνιασμένη το κεφάλι της επειδή 
ήταν η πρώτη φορά που με άκουγε να τραγουδάω φωναχτά.
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Το αόρατο μωράκι

Βγαίνω μέσα από τις μαρμελάδες, τα μέλια και πετάω μαζί 
μ’ ένα αόρατο μωράκι (αόρατο σημαίνει εκείνο που δεν 
βλέπεις, μα υπάρχει). Αυτό το μωράκι τα παιδιά σκουντά-

ει και τους λέει πως η συνήθεια (τελικά) πονάει. 
Ένα μωράκι με αχτένιστα σγουρά μαλλιά. Ένα φρουφρου-

δάκι. Αυτό το μωράκι έχει μάγουλα τραγανά και με αγκαλιάζει 
κάθε απόγευμα στις έξι, στις εφτά και στις οχτώ, είναι μια γλυ-
κιά συνήθεια αυτή (όπως ο ήλιος που βγαίνει και μας βλέπει 
κάθε χαραυγή), η ίδια αγκαλιά μα κάθε φορά διαφορετική, μια 
αγκαλιά πολύχρωμος χαρτοπόλεμος. 

― Μερικές μέρες, μου λέει το μωράκι, μερικές μέρες είναι 
φωτεινές, άλλες σκοτεινές. Δεν φταίνε οι μέρες, φταις εσύ που 
σηκώνεις στους ώμους σου και κουβαλάς τον Κινγκ Κονγκ. 

― Μαμά, μπαμπά, τι σημαίνει Κινγκ Κονγκ; ρώτησα τους 
μεγάλους.

― Κινγκ Κονγκ είναι ένας θεόρατος γορίλας. Πιο ψηλός από 
τις πολυώροφες πολυκατοικίες και τους ουρανοξύστες. Ένας 
γορίλας που κρύβει μέσα στην παλάμη του ένα κορίτσι, προσε-
κτικά, μόλις που την ακουμπάει, επειδή την αγαπάει.

Όπως εγώ κρύβω το μωράκι μου, σκέφτηκα. Στέκεται πάντα 
απέναντί μου και μου κλείνει το μάτι. Μόνο στο δικό μου αυτί 
ψιθυρίζει το μωράκι: 

― Να κρατάς ψηλά αυτό που κρατάς, να μην το προδίδεις…
― Μωρό μου, τι σημαίνει να προδίδεις;
― Να προδίδεις σημαίνει να μην πιστεύεις στους άλλους και 

κυρίως στον εαυτό σου, να λες ψέματα στον εαυτό σου… Tην 
καρδιά σου να μην προδίδεις, ούτε αυτά που έζησες αληθινά, 
επειδή είναι η αλήθεια η δικιά σου.
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Χριστ ί να Φραγκεσκάκη 

Ενάντια στη μοναξιά

Βαλασούλα μου, σου τα γράφω από την εφημερίδα να 
χαρείς: «Το Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων, 
(ΚΑΠΗ), λειτουργεί από τον Ιούλιο σε δημοτικό κτίριο επί 

της Αγίου Ιωάννου 95. Λειτουργεί επίσης παράρτημα στην Πα-
λιά Πόλη από τον Μάρτιο». Έχει, λέει, κοινωνική λειτουργό, 
φυσικοθεραπεύτρια, εργοθεραπεύτρια, οικογενειακή βοηθό, για-
τρό και νοσοκόμα. Σκοπός του, λέει, είναι η παροχή προστασίας 
σε ηλικιωμένους.

Βαλασούλα μου, άκου: «Βάσει των προδιαγραφών η τρίτη 
ηλικία θεωρείται η ηλικία πάνω από τα 60 χρόνια και αυτή είναι 
η προϋπόθεση για να εγγραφεί κάποιος ως μέλος του ΚΑΠΗ» και 
πρέπει, λέει, και να είναι κάτοικος της πόλης. Δέχονται άτομα 
ανεξάρτητα από οικονομική επιφάνεια και από κοινωνικές δια-
φορές, φτωχοί πλούσιοι δηλαδή, «οι οποίοι περνούν τον ελεύθε-
ρο χρόνο τους δημιουργικά στις αίθουσες του κτιρίου. Παρόλο 
ότι το κτίριο είναι παλιό, διαθέτει αίθουσες όπου μπορούν να 
περάσουν ευχάριστα την ώρα τους οι ηλικιωμένοι». Χρειάζε-
ται όμως, λέει, συντήρηση και σύντομα θα μπει στο πρόγραμ-
μα συντήρησης κτιρίων του Δήμου. Το κέντρο λειτουργεί, εκτός 
Σαββατοκύριακου, από τις 7 π.μ. μέχρι τις 2.30 μ.μ. και κάθε 
Δευτέρα και Πέμπτη από 7 π.μ. έως 8 μ.μ. Προσπαθούμε, λέει 
η διευθύντρια, «να προλάβουμε τις βιολογικές αλλοιώσεις λόγω 
ηλικίας», θα ξανανιώσουμε, Βαλασούλα μου, «για να κρατηθούν 
οι ηλικιωμένοι ενεργοί και ενταγμένοι στο κοινωνικό σύνολο». 
Μέσα στο ΚΑΠΗ λειτουργούν: Άκου, Βαλασούλα μου, μεγαλεία: 
«Κοινωνική Υπηρεσία που βοηθά τα μέλη να αντιμετωπίσουν 
ατομικά, οικογενειακά και κοινωνικά προβλήματα. Φυσικοθερα-
πεία που εφαρμόζεται σε κατάγματα, εξαρθρώματα, διαστρέμ-
ματα, κακώσεις, οσφυαλγίες, ισχιαλγίες, χρόνιες αρθροπάθειες, 
δυσμορφίες, νοσήματα πνευμόνων, αγγειακά, εγκεφαλικά επει-
σόδια», χτύπα ξύλο, Βαλασούλα μου, «νευρολογικά προβλήματα. 
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Εργοθεραπεία για δημιουργική απασχόληση και αυτοεξυπηρέτη-
ση. Οικογενειακή βοήθεια κατά περίπτωση με συμπαράσταση στα 
μοναχικά άτομα και ιατρείο ώστε να διατηρηθεί η σωματική και 
πνευματική υγεία των μελών». Εκατό, λέει, γραφτήκανε μέχρι 
τώρα. «Το ΚΑΠΗ», σου διαβάζω, Βαλασούλα μου, «προσφέρει στα 
μέλη του έναν τόπο συνάντησης όπου μπορούν να βρουν φιλι-
κή συντροφιά κυρίως όσοι είναι μόνοι τους στη ζωή. Ενώνονται 
μεταξύ τους, αναπτύσσουν φιλίες και κάνουν παρέες, συζητούν 
τα κοινά τους προβλήματα και βρίσκουν συμπαράσταση και αν-
θρώπινη συντροφιά, ενάντια στη μοναξιά. Γνωρίζονται καλά και 
μαζί αντιμετωπίζουν και λύνουν κάποια ταμπού της κοινωνί-
ας μας χωρίς παρεξηγήσεις, μέσα από εκδηλώσεις», τι εννοεί, 
Βαλασούλα μου, λες να ’χουμε κανένα τυχερό τώρα στα πίσω 
πίσω, να γελάσουμε και λίγο, «στην κρίσιμη φάση της ζωής τους, 
μετά τη συνταξιοδότηση. Μπορούν ελεύθερα, χωρίς υποχρέωση, 
να παρακολουθούν διάφορα προγράμματα, εκδρομών, ομιλιών, 
ανταλλαγών, γυμναστικής, χορού, κτλ., κτλ. Η συνδρομή των 
μελών είναι μηδαμινή και συμβολική».

Έχει και τρεις φωτογραφίες, Βαλασούλα μου. Άντρες, γυναίκες, 
κάθονται μαζί, παίζουν επιτραπέζια, πίνουν το καφεδάκι τους.

Βαλασούλα μου, τρέχω να μας γράψω, εκατό και δυο εμείς 
εκατόν δυο, τέρμα οι μοναξιές. Σε πεθύμησα.
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Άννα Γρ ίβα 

Καλυψώ
Μη με ονομάζετε.
Μη με θυμάστε.
Αιώνες τώρα εγκιβωτίζομαι
σε ξένο κλέος.
Είμαι του ναυαγού η επιβράδυνση
η συμβουλή η στερνή του νόστου
είμαι η σκοτεινή σπηλιά μου
τα υφαντά και το τραγούδι μου.
Η φωνή μου μια μυθική σιωπή
το κύμα γύρω μου
μια ευθεία αόρατη για την Ιθάκη.

Μη με ονομάζετε.
Μη με θυμάστε. 
Γένος μου είναι η αντανάκλαση.
Σαν σμίξω με άντρα
γεννώ τον καθρέπτη του.

Nesides 20gp.indd   51 22/10/19   07:34
Process CyanProcess MagentaProcess YellowProcess Black



52

Ιππολύτη
Δίχως τη ζώνη 
τα φορέματα δεν συγκρατούνται
Πέφτουν ένα ένα τα πέπλα της
και μένει γυμνή
Κι αν της χαρίσανε χιλιάδες πόρπες 
εκείνη καμιά δεν καταδέχεται
«είναι το σώμα μου πια
του εαυτού μου δεσμός» απαντά

Τις νύχτες 
μένει μονάχα φως
εκείνο το ατόφιο
το άμεικτο που αναβλύζει
όταν ο άντρας σού αρπάξει τα όπλα.
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Εριφύλη Καν ί ν ια

Τρία μικρά ποιήματα

1
                                                                                 

Ανθίζουν λέξεις
Στην πιο κρυφή πτυχή της
Παραμονεύει
Η σκληρή άνοιξη

Θέλει να αγαπήσει
Όμως βαθιά στον σκοτεινό της εαυτό
Μεγαλώνουν
Τα αιχμηρά δέντρα

Μόνη της κατεβαίνει
Κρακ κρακ τα κόκκαλά της σπάζουν 
Κατρακυλούν τα διαμαντένια δόντια
Η νύχτα και η μέρα ολόϊδιες
Κρακ κρακ σωριάζεται αρπαγμένη 
Απ’ τα ξερόκλαδα του θυμού της
Κρακ κρακ το τελευταίο σπάσιμο
Κι η στροφή που στο βάθος αχνοφέγγει
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2

Κύριε, τί έγιναν οι αποκεφαλιστές;
Πού πήγαν οι δήμιοι των πουλιών;

Αόριστες οι περιπλανήσεις της τιμωρίας
Σε κάθε στίχο ισορροπεί το ξίφος
Κρατώντας το λυχνάρι κατεβαίνω
Πάνοπλη ετοιμάζοντας την Έξοδο

Κύριε, πού κρύβονται οι αποκεφαλιστές;
Οι δήμιοι της άδολης γραφής;

3

Περνάω μια βόλτα απ’ τον Κάτω Κόσμο
― εκεί μιλούν συνέχεια για οικονομικές υποθέσεις
και για τα νερά της Στυγός
που πλημμύρισαν το υπόγειο και τον όροφο
των συνελεύσεων της λησμονιάς
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Αgatha Christie

Μιλάει ἡ συγγραφέας1

Μετάφραση: Αὐγουστ ῖ νο ς  Τσ ιρ ιμῶκος

Ἡ πρώτη ἐρώτηση ποὺ ὑποβάλλεται σὲ κάποιον συγγραφέα, 
εἴτε σὲ ἄμεση συζήτηση εἴτε μέσῳ ἀλληλογραφίας, εἶναι:
«Ποῦ τὶς βρίσκετε τὶς ἰδέες γιὰ τὰ βιβλία σας;»

Εἶναι μεγάλος ὁ πειρασμὸς νὰ ἀπαντήσει κανείς: «Ἄ, πάντα 
ψωνίζω ἀπὸ τὸ Harrods» ἢ «τὶς ψωνίζω κυρίως ἀπὸ τὰ κατα-
στήματα Army & Navy» ἢ ἀκόμα, μὲ πιὸ κοφτὸ ὕφος «Δοκιμά-
στε στὸ Marks and Spencer».

Εἶναι, βλέπετε, ἀκλόνητα ἑδραιωμένη ἡ πάγκοινη ἄποψη ὅτι 
ὑπάρχει κάποια μαγικὴ πηγὴ ἰδεῶν, τῆς ὁποίας οἱ συγγραφεῖς 
ἔχουν ἀνακαλύψει τὸν τρόπο νὰ τὴν ἀνοίγουν.

Δύσκολα μπορεῖ κανεὶς νὰ παραπέμψει τὸν ἐρωτῶντα πίσω 
στὴν Ἐλισαβετιανὴ ἐποχή, μὲ τὰ λόγια τοῦ Σαίξπηρ:

Πέστε, ἡ ἀγάπη ποῦ ριζώνει;
μὲς στὴν καρδιὰ ἢ στὴν κεφαλή;
πῶς θρέφεται, πῶς μεγαλώνει;
Κανείς σας δὲ μιλεῖ;2

Ἔτσι περιορίζεσαι νὰ ἀπαντήσεις σταθερά «Στὸ μυαλό μου».
Αὐτό, βέβαια, δὲν βοηθάει κανέναν. Ἄν, ὅμως, βρίσκεις συ-

μπαθητικὴ τὴ φυσιογνωμία τοῦ συνομιλητῆ σου, ἐνδίδεις καὶ 
προχωρᾶς ἕνα βῆμα παραπέρα.

1. Εἰσαγωγὴ στὸ βιβλίο της Passenger to Frankfurt γραμμένη ἀπὸ 
τὴν ἴδια.

2. Ὁ ἔμπορος τῆς Βενετιᾶς – Πράξη Γ´ σκηνὴ 2· μετάφραση Β. Ρώτα.
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«Ἂν σοῦ φαίνεται ἑλκυστικὴ κάποια ἰδέα καὶ νοιώθεις ὅτι 
μπορεῖς νὰ κάνεις κάτι μ’ αὐτήν, τότε τὴν κλωθογυρίζεις, παί-
ζεις μαζί της, τὴν ἐπεξεργάζεσαι, τὴν φέρνεις στὰ μέτρα σου καὶ 
σιγὰ σιγὰ τῆς δίνεις μορφή. Στὴ συνέχεια, φυσικά, θὰ πρέπει νὰ 
ἀρχίσεις νὰ τὴ γράφεις. Αὐτὸ δὲν εἶναι καὶ τόσο διασκεδαστικό 
― τὸ πρᾶγμα μετατρέπεται σὲ σκληρὴ δουλειά. Ἐναλλακτικὰ 
μπορεῖς νὰ τὴν συσκευάσεις προσεκτικὰ κάπου, νὰ τὴν ἀποθη-
κεύσεις, γιὰ νὰ τὴν ξαναπιάσεις μετὰ ἀπὸ ἕνα ἢ δύο χρόνια.»

Μιὰ δεύτερη ἐρώτηση ―διατυπωμένη περισσότερο σὰν δια-
πίστωση― πιθανότατα εἶναι:

«Φαντάζομαι ὅτι οἱ χαρακτῆρες τῶν ἔργων σας προέρχονται 
ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀπὸ τὴν πραγματικότητα, ἀπὸ τὴ ζωή.»

Ἐδῶ ἔρχεται μὲ θιγμένο ὕφος ἡ ἄρνηση σὲ μιὰ τόσο τερατώδη 
ὑποδήλωση.

«Ὄχι βέβαια. Τοὺς ἐπινοῶ. Εἶναι δικοί μου. Εἶναι ἀπαραίτητο 
νὰ εἶναι δικοί μου ―νὰ κάνουν αὐτὸ ποὺ θέλω ἐγὼ νὰ κάνουν, 
νὰ εἶναι αὐτὸ ποὺ θέλω ἐγὼ νὰ εἶναι― καὶ νὰ ἔρχονται στὴ ζωὴ 
γιὰ χάρη μου, ἔστω ἔχοντας τὶς δικές τους ἰδέες καὶ ἀπόψεις 
ὁρισμένες φορές, ἀλλὰ μόνο καὶ μόνο γιατὶ ἐγὼ τοὺς ἔκανα 
ἀληθινούς.»

Ὁ συγγραφέας, λοιπόν, ἔχει ἑτοιμάσει τὶς ἰδέες καὶ τοὺς χα-
ρακτῆρες, ἀλλὰ σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο ἔρχεται ἀντιμέτωπος μὲ τὴν 
τρίτη ἀναγκαιότητα: τὸ σκηνικό. Οἱ δύο πρῶτες προέρχονται 
ἀπὸ μέσα του, ἀλλὰ ἡ τρίτη ἔρχεται ἀπ’ ἔξω ―θὰ πρέπει νὰ 
εἶναι ἤδη ἐκεῖ― νὰ περιμένει ― νὰ ἔχει ὑπόσταση. Τὸ σκηνικὸ 
δὲν τὸ ἐπινοεῖς· εἶναι δοσμένο· εἶναι πραγματικό.

Μπορεῖ, γιὰ παράδειγμα, νὰ ἔχεις κάνει μιὰ κρουαζιέρα στὸν 
Νεῖλο. Θυμᾶσαι τὸ τοπίο μὲ κάθε λεπτομέρεια: εἶναι ἀκριβῶς τὸ 
σκηνικὸ ποὺ θέλεις γιὰ τὴ συγκεκριμένη ἱστορία. Ἢ πάλι, γευ-
ματίζεις σὲ ἕνα καφὲ στὸ Τσέλση καὶ βρίσκεσαι ἀκούσια μάρτυ-
ρας σὲ ἕναν καυγά ― μιὰ κοπέλλα ξεμαλλιάζει κάποιαν ἄλλη: 
ἐξαιρετικὴ ἀρχὴ γιὰ τὸ βιβλίο ποὺ σκοπεύεις νὰ γράψεις στὴ 
συνέχεια. Ἢ ταξιδεύεις μὲ τὸ Ὄριαν Ἐξπρές. Δὲν θὰ ἔχει γοῦστο 
νὰ τὸ μετατρέψεις σὲ σκηνικὸ γιὰ τὴν πλοκὴ ποὺ συλλογίζε-
σαι; Πηγαίνεις νὰ πάρεις τὸ τσάι σου μὲ μιὰ φίλη. Μὲ τὸ ποὺ 
φτάνεις στὸ σπίτι της, ὁ ἀδελφός της κλείνει τὸ βιβλίο ποὺ 
διαβάζει, τὸ πετάει δίπλα του καὶ λέει: «Δὲν εἶναι ἄσχημο, ἀλλὰ 
γιατί, ποὺ νὰ πάρει, δὲν ρώτησαν τὴν Ἔβανς;»
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Καὶ ἀκαριαῖα ἀποφασίζεις ὅτι ἕνα ἀπὸ τὰ ἀμέσως ἑπόμενα 
βιβλία σου θὰ ἔχει τὸν τίτλο Γιατί δὲν ρώτησαν τὴν Ἔβανς;

Δὲν ξέρεις ἀκόμα, ἀσφαλῶς, ποιὰ θὰ εἶναι αὐτὴ ἡ Ἔβανς. Δὲν 
πειράζει. Θὰ ἔρθει ἀπὸ μόνη της τὴν κατάλληλη στιγμή· πάντως 
ὁ τίτλος ὁριστικοποιήθηκε.

Συνεπῶς, κατὰ μία ἔννοια, δὲν ἐπινοεῖς τὰ σκηνικὰ σου. 
Βρίσκονται ἔξω ἀπὸ σένα, παντοῦ γύρω σου, ὑπαρκτά. Δὲν ἔχεις 
παρὰ νὰ ἁπλώσεις τὸ χέρι σου καὶ νὰ διαλέξεις. Θὰ εἶναι τραῖνο, 
νοσοκομεῖο, ξενοδοχεῖο στὸ Λονδίνο, μιὰ παραλία τῆς Καρα-
ϊβικῆς, ἕνα χωριουδάκι στὴν ἐξοχή, ἕνα κοκτέηλ πάρτυ, ἕνα 
σχολεῖο θηλέων; Ὁτιδήποτε.

Ἕνα μόνο πρᾶγμα ἰσχύει καὶ πρέπει νὰ εἶναι παρὸν μὲ ὑπόστα-
ση: Οἱ ἄνθρωποι νὰ εἶναι πραγματικοὶ καὶ σὲ τοποθεσίες πραγ-
ματικές. Συγκεκριμένο μέρος στὸν χῶρο καὶ στὸν χρόνο. Ἂν εἶναι 
κάτι ἀπὸ τὸ ἐδῶ καὶ τώρα, πῶς μπορεῖς νὰ ἀντλήσεις ὁλοκληρω-
μένες πληροφορίες, πέρα ἀπὸ τὰ στοιχεῖα ποὺ σοῦ προμηθεύουν 
τὰ μάτια σου καὶ τὰ αὐτιά σου; Ἡ ἀπάντηση εἶναι φοβερὰ ἁπλή:

Εἶναι ὅ,τι σὲ προμηθεύει ὁ Τύπος κάθε μέρα, σερβίροντάς το 
μέσα στὶς πρωινὲς ἐφημερίδες κάτω ἀπὸ τὴ βινιέτα ΕΙΔΗΣΕΙΣ. 
Πιάσε την ἀπὸ τὸ πρωτοσέλιδο ἀκόμα. Τί συμβαίνει στὸν κόσμο 
σήμερα; Τὶ συζητιέται, τὶ σκέφτεται ὁ κόσμος, τί κάνει; Στῆστε 
τὸν καθρέφτη σας στὴν Ἀγγλία τοῦ 1970.

Παρακολουθῆστε τὰ πρωτοσέλιδα καθημερινὰ γιὰ ἕνα μῆνα, 
κρατῆστε σημειώσεις, ἐξετᾶστε καὶ ταξινομῆστε.

Κάθε μέρα θὰ ὑπάρχει κάποιο ἔγκλημα.
Ἕνα στραγγαλισμένο κορίτσι.
Μιὰ ἡλικιωμένη κυρία ποὺ δέχτηκε ἐπίθεση καὶ τῆς ἅρπαξαν 

τὶς πενιχρὲς οἰκονομίες της.
Νεαρὰ ἀγόρια ἢ καὶ παιδιὰ ποὺ ἢ κάνουν ἢ δέχονται ἐπίθεση.
Κτίρια καὶ τηλεφωνικοὶ θάλαμοι ποὺ κάποιοι σπᾶνε καὶ 

βανδαλίζουν.
Λαθρεμπόριο ναρκωτικῶν.
Ληστεῖες καὶ κακοποιήσεις.
Παιδιὰ ποὺ χάνονται καὶ σώματα δολοφονημένων παιδιῶν 

ποὺ τὰ βρίσκουν κοντὰ στὰ σπίτια τους.
Εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι αὐτὴ ἡ Ἀγγλία; Εἶναι πραγματικὰ 

ἔτσι ἡ Ἀγγλία; Αἰσθανόμαστε ὅτι ὄχι· ὄχι ἀκόμη, ἀλλὰ θὰ μπο-
ροῦσε νὰ εἶναι.
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Ὁ φόβος μᾶς ξυπνάει ― ὁ φόβος τοῦ τί μπορεῖ νὰ γίνει. Ὄχι 
τόσο λόγῳ αὐτῶν ποὺ πραγματικὰ συμβαίνουν, ἀλλὰ λόγῳ τῶν 
πιθανῶν αἰτίων πίσω ἀπὸ αὐτά. Κάποιων αἰτίων ποὺ ξέρουμε, 
κάποιων ποὺ εἶναι ἄγνωστα, ἀλλὰ ποὺ τὰ νοιώθουμε. Καὶ ὄχι 
μόνο στὴ χώρα μας. Ὑπάρχουν μικρότερες σὲ ἔκταση εἰδήσεις σὲ 
ἄλλες σελίδες, ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴν Εὐρώπη, τὴν Ἀσία, τὴ 
Βόρεια καὶ τὴ Νότια Ἀμερική: τὰ διεθνῆ νέα.

Ἀεροπειρατεῖες.
Ἀπαγωγές.
Βία.
Ταραχὲς καὶ ὀχλαγωγίες.
Μίσος.
Ἀναρχία ― καὶ ὅλα σὲ ὅλο καὶ μεγαλύτερη ἔνταση.
Τὰ πάντα δείχνουν νὰ ὁδηγοῦν στὴ λατρεία τῆς κατα-

στροφῆς, στὴν ἡδονὴ τῆς στυγνότητας.
Τί σημαίνουν ὅλα τοῦτα; Ὑπάρχει μιὰ φράση ἀπὸ τὴν Ἐλι-

σαβετιανὴ ἐποχὴ, ἀντήχηση ἀπὸ τὸ παρελθόν, ποὺ ἀναφέρεται 
στὴ ζωή:

Ζωὴ ᾿ναι φευγαλέα σκιά, φτωχὸς θεατρίνος, ποὺ
με στόμφο τρώει τὴν ὥρα του ᾿πὰ στὴ σκηνὴ
καὶ πιὰ δὲν ξανακούγεται· ἕνα παραμύθι
ποὺ λέει ἕνας ἠλίθιος ὅλο ἀχὸ καὶ πάθος
χωρὶς κανένα νόημα.3

Κι ὡστόσο ξέρουμε ―ἀπὸ προσωπικὴ πεῖρα― πόση καλω-
σύνη ὑπάρχει στὸν κόσμο μας: οἱ καλὲς πράξεις, ἡ καλωσύνη 
τῆς καρδιᾶς, ἡ ἐνσυναίσθηση, ἡ ἀλληλεγγύη τοῦ γείτονα πρὸς 
τὸν γείτονα, ἡ ἔμπρακτη βοήθεια ποὺ προσφέρουν ἀγόρια καὶ 
κορίτσια.

Τότε γιατί ὑπάρχει αὐτὴ ἡ φανταστικὴ ἀτμόσφαιρα στὴν 
καθημερινὴ ἐπικαιρότητα, σὲ πράγματα ποὺ συμβαίνουν, σὲ 
πράγματα ποὺ εἶναι πραγματικά;

Γιὰ νὰ γράψει κανεὶς μιὰ ἱστορία σήμερα, στὸ σωτήριο ἔτος 
1979, θὰ πρέπει νὰ συμβιβαστεῖ μὲ τὸ ὑπόβαθρό του. Ἂν αὐτὸ 
εἶναι φανταστικό, ἡ ἱστορία θὰ πρέπει νὰ τὸ δεχτεῖ ὡς τέτοιο. 

3. Μακμπέθ, πράξη Ε΄, σκηνὴ 5, σὲ μετάφραση Β. Ρώτα.
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Θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἱστορία φαντασίας· ὑπερβολή. Τὸ σκηνικό 
της θὰ πρέπει νὰ περιλαμβάνει τὰ φανταστικὰ γεγονότα τῆς 
καθημερινότητας.

Μπορεῖ κανεὶς νὰ δεῖ μὲ τὰ μάτια τῆς σκέψης του μιὰ φα-
νταστικὴ ὑπόθεση; Μιὰ μυστικὴ ἐκστρατεία γιὰ τὴν ἐξουσία; 
Μπορεῖ ἡ μανιώδης λαχτάρα γιὰ καταστροφὴ νὰ γεννήσει ἕνα 
νέο κόσμο; Μπορεῖ κανεὶς νὰ προχωρήσει ἕνα βῆμα παραπέρα 
καὶ νὰ ὑποδείξει τὴ σωτηρία, τὴν ἀπαλλαγή, μὲ τὴ βοήθεια φα-
νταστικῶν καὶ φαινομενικὰ ἀδύνατων μεθόδων;

Τίποτα δὲν εἶναι ἀδύνατον, ὅπως μᾶς ἔχει διδάξει ἡ ἐπι-
στήμη…
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Θεοδόσης  Βολκώφ

Μνήμη αγέραστη:
Για τη Μαντώ Αραβαντινού1

Στον Σάμη Γαβριηλίδη
και στην Βάσω Κυριαζάκου

«Συμβαίνει κι αυτό 
στην Ελλάδα, σ’ 
όσους ασχολούνται 

με την τέχνη: οι γνωστοί εί-
ναι πάρα πολύ γνωστοί και 
οι άγνωστοι πάρα πολύ άγνω-
στοι». Αυτά γράφει ο μουσικο-
συνθέτης Χάρης Βρόντος στο 
βιβλίο του «Χαμηλή γη»2 και 
σίγουρα αυτή είναι και η περί-
πτωση της Μαντώς ή Μαντούς 
Αραβαντινού (αν προτιμάτε 
τον αρχαιοπρεπέστερο τύπο), η 
οποία, παρότι ανέπτυξε πλού-
σια συγγραφική δραστηριότη-
τα για περισσότερο από τρεις 
δεκαετίες, σήμερα, είκοσι περί-

που χρόνια μετά τον θάνατό της, παραμένει εν πολλοίς άγνω-
στη, όχι μόνο στο ευρύ κοινό αλλά και στους ειδικότερου ενδι-
αφέροντος αναγνώστες. 

1.  Ομιλία σε εκδήλωση των εκδόσεων Γαβριηλίδη, αφιερωμένη στην 
ποιήτρια Μαντώ Αραβαντινού, 20.11.2014. Ποιητές στη σκιά (Γ´ κύ-
κλος). 

2.  Χάρης Βρόντος, «Εγγραφές ημερολογίου», Χαμηλή γη. Κείμενα 
για τη μουσική, Νεφέλη, 1997, σ. 111.
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Ακόμα και τα βιβλία της είναι πλέον εξαιρετικά δυσεύρε-
τα και όποιος τυχόν θελήσει να εγκύψει στο έργο της καλείται 
πρώτα απ’ όλα να υπερπηδήσει προσκόμματα αμιγώς πρακτι-
κά. Η Μαντώ Αραβαντινού, η ποιήτρια των κειμένων «μεγά-
λης ορατότητας» κατά τη φράση του Νάνου Βαλαωρίτη3 ―και 
όποιος λέει «ορατότητα» λέει και «φωτεινότητα»― είναι πράγ-
ματι μια ποιήτρια σχεδόν αόρατη, μια «ποιήτρια στη σκιά».

Οι λόγοι γι’ αυτό είναι πολλοί, αλλά ―καθώς το θέμα ετού-
το δεν είναι της παρούσης― θα θίξουμε, ασφαλώς επί τροχά-
δην, μόνο δύο: πρώτον, κυρίαρχο ρόλο παίζει η δύναμη της συ-
νήθειας που μας εμποδίζει να έρθουμε σε επαφή με ό,τι βγαίνει 
έξω από τα όρια των αναγνωστικών μας έξεων (το πώς δημι-
ουργούνται οι έξεις αυτές είναι άλλο μεγάλο ζήτημα) και, δεύ-
τερον, η γενικότερη πνευματική κατάσταση της ελληνικής κοι-
νωνίας, η οποία, έτσι όπως πορεύεται εδώ και πολλές δεκαετί-
ες, δυσκολεύεται να κατακυρώσει συγγραφικές φωνές, αν δεν 
διαθέτει κάποια έξωθεν μαρτυρία, αν δεν της δείξουν με το δά-
χτυλο δηλαδή τι είναι σημαίνον και τι όχι. Αδυνατούμε, καθώς 
φαίνεται, να εξετάσουμε με σοβαρότητα την πλειονότητα των 
συγχρόνων έργων που δεν έχουν ακόμη για διάφορους λόγους 
ενταχθεί στον λογοτεχνικό κανόνα, να τα ζυγίσουμε και να τα 
κρίνουμε από μόνοι μας και κατ’ επέκταση να αναλάβουμε την 
ευθύνη οποιασδήποτε κρίσης. Έχει ειπωθεί και τούτο ―και εί-
ναι πικρή αλήθεια― πως «το μεγάλο κοινό όταν αφήνεται στις 
σκέψεις του», τις περισσότερες φορές, αλίμονο, «δεν σκέφτεται 
τίποτα».4

Φωνές λοιπόν καθ’ όλα αξιόλογες, φωνές ουσιαστικά πρωτό-
τυπες, αν δεν γράφουν σ’ ένα εύληπτο ιδίωμα, αν δεν χρησιμο-
ποιούν το φραστικό πυροτέχνημα, αν δεν ενδίδουν στην εντυ-
πωσιοθηρία, αν ακόμα τον βίο τους δεν τον χαρακτηρίζει κά-
ποια σκαμπρόζικη ιδιαιτερότητα που μας παρακινεί να ασχολη-
θούμε γαργαλισμένοι μαζί τους, συχνά πυκνά μένουν στο σκο-
τάδι. Φωνές σαν της Μαντώς Αραβαντινού. 

3.  Μαντώ Αραβαντινού, Γραφές Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, εισ. Νάνος Βα-
λαωρίτης, Μαραθιάς, 1998, σ. 11.

4.  Ρομαίν Ρολλάν, Ζαν Κριστόφ, μτφρ. Γιώργος Πράτσικας, Γκοβό-
στης, χ.χ., Παραθέτω από μνήμης.
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«Χρειάζονται τώρα πολλές εκ του σύνεγγυς αναγνώσεις για 
ν’ αποκρυπτογραφηθούν με συνέπεια και σε βάθος οι “Γρα-
φές”», σημειώνει εύστοχα πάλι ο Νάνος Βαλαωρίτης στην ει-
σαγωγή της συγκεντρωτικής έκδοσης των ποιημάτων της.5 Αν 
ωστόσο ο αναγνώστης που αγαπά την ποίηση καταβάλει αυτόν 
τον ελάχιστο κόπο, το αποτέλεσμα είναι μάλλον ή βέβαιον πως 
θα τον ανταμείψει.

Το ποιητικό σώμα της Αραβαντινού εγγράφεται στην καρδιά 
του ελληνικού μοντερνισμού και εκτείνεται σε επτά βιβλία που 
επιγράφονται όλα «Γραφές Α» έως «Ζ». Η ταυτότητα των τίτ-
λων υπογραμμίζει και τρόπον τινά διακηρύσσει την ισχυρή ενό-
τητα που χαρακτηρίζει το σύνολο του έργου της από το πρώτο 
κιόλας ποιητικό της βιβλίο μέχρι το τελευταίο, που έμεινε ανο-
λοκλήρωτο. Δείχνει ακόμα πως η ποιήτρια είχε πλήρη συνείδη-
ση της ενότητας αυτής και πως δεν θέλησε απ’ τη στιγμή που 
βρήκε τη φωνή της να παρεκκλίνει από τον κεντρικό της άξο-
να και τον βασικό της τόνο και τρόπο ούτε στο ελάχιστο. Από 
μιαν άποψη, η Μαντώ Αραβαντινού σε όλη της την ποιητική 
ζωή δεν έγραφε παρά ένα και μόνο βιβλίο, αφήνοντας πίσω της 
ένα corpus συμπαγές και περιεκτικό.

Ό,τι συμβαίνει στην ποίησή της συμβαίνει υπό τη μορφή 
ενός ιδιότυπου εσωτερικού μονολόγου. Ο ποιητικός χώρος, μο-
λονότι έμπλεος αντικειμένων, μοιάζει περίκλειστος, ενώ το 
«εγώ» δεσπόζει απ’ άκρου εις άκρον. Έχουμε να κάνουμε με μια 
ποίηση που δεν φοβάται να χρησιμοποιεί, και μάλιστα κατά κό-
ρον, το πρώτο πρόσωπο, χωρίς ωστόσο να καταλήγει αυτιστική, 
διότι το «εγώ» εκείνο βρίσκεται διαρκώς σε αναζήτηση και πο-
ρεία· πρόκειται για συνθήκη που το αναγκάζει να βγαίνει έξω 
από τα όριά του και να επιζητά τα αντικείμενα, τα οποία έλκει 
και καλεί με απαραμείωτη ένταση, βρίσκοντας νόημα και ταυ-
τότητα μόνο στον βαθμό που μπορεί να συναντηθεί μαζί τους.

Αυτή η ποίηση λοιπόν, που σε μια πρώτη ανάγνωση δείχνει 
τόσο στατική, είναι όλη μια κίνηση. Η ψευδαίσθηση δε της στα-
τικότητάς της οφείλεται στο ότι η κίνηση τούτη, όπως ακριβώς 
και η στιχηρή αφήγησή της, δεν είναι γραμμική, αλλά πραγμα-
τώνεται σπειροειδώς και σε ομόκεντρους κύκλους. Στεκόμαστε 

5.  Μαντώ Αραβαντινού, ό.π., σ. 17.
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σε ένα σταθερό σημείο εντός ενός χώρου ερμητικά κλειστού, και 
όμως διαπιστώνουμε αίφνης ένα απρόσμενο άνοιγμα και μια δι-
απλάτυνση των οριζόντων. 

Θα πρέπει να ψάξουμε πολύ σε ολόκληρη τη γραμματεία 
μας και πάλι είναι εξαιρετικά αμφίβολο το αν θα βρούμε γρα-
φή που να πλησιάζει αυτόν τον τόσο «αντιλυρικό» στην πρώ-
τη του ανάγνωση λυρισμό. Δεν θα συναντήσουμε φερ’ ειπείν 
μέτρο και ρίμα, παρομοιώσεις και παρηχήσεις, κοντολογίς κα-
νένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά ή τα συνήθη ποικίλ-
ματα του στίχου.Ο λυρισμός της Αραβαντινού είναι ο λυρι-
σμός της αυστηρής διάνοιας, ένας μαθηματικός, ένας αλγεβρι-
κός και γεωμετρικός λυρισμός, που απέχει εμπροθέτως πολ-
λούς παρασάγγες κι απ’ την ελαχιστότατη υποψία ενός ύφους 
κεκοσμημένου και ανθηρού. Λες και ολόκληρο το συναίσθημα 
έχει μετατεθεί πλήρως στον λόγο, η Μαντώ Αραβαντινού ―
για να θυμηθούμε τον περίφημο στίχο του Ρίλκε― «καρδιο-
χτυπά με το κεφάλι».6

Αν υπάρχει γραφή που να αξίζει το κατηγόρημα της δωρι-
κότητας, αυτή είναι η δική της. Η μεν φράση ουδέποτε ποιητι-
κίζει, ο δε συναισθηματισμός λείπει παντελώς.7 Και εδώ, η πρώ-
τη επαφή με τον λόγο της ποιήτριας μπορεί να οδηγήσει σε πα-
ρανοήσεις. Η γλώσσα φαίνεται σχεδόν ξύλινη–ξερή, στεγνή και 
σκληρή. Εντούτοις, πίσω και κάτω απ’ το παγερό κατά κάποιον 
τρόπο περίβλημα υποβόσκει και υποφώσκει η γνήσια συγκίνη-
ση. Και όχι απλώς η συγκίνηση, αλλά ο ίδιος ο πόνος του πνεύ-
ματος, βαθύς και ακατάπαυστος, που αρδεύει τελικά και την 
κάθε της λέξη. Ο λόγος ―άλλοτε παρατακτικός, άλλοτε συγκο-
πτόμενος, άλλοτε πιο μακροπερίοδος, άλλοτε σχεδόν παραλη-
ρηματικός και άλλοτε ανεπτυγμένος με την αυστηρότητα και 
τη συνέπεια γεωμετρικού θεωρήματος― υπογραμμίζει την απώ-
λεια που βρίσκεται στο κέντρο της ύπαρξης, τη μεγάλη απου-
σία ή, για να χρησιμοποιήσουμε τις λέξεις της ποιήτριας, τον 
«Μεγάλο Απόντα». 

6. Rainer Maria Rilke, στο Κωστής Παλαμάς, «Ξανατονισμένη μου-
σική», Άπαντα, τόμ.11, Γκοβόστης, χ.χ., σ. 417. 

7. Ο Ουάλλας Στήβενς σε μια γνωστή του αποστροφή ορίζει τον 
«συναισθηματισμό ως την αποτυχία του συναισθήματος».
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Ας σημειώσουμε ότι αυτός ο αινιγματικός «Απών», που κά-
νει την εμφάνισή του ήδη από το πρώτο βιβλίο της Αραβαντι-
νού, γράφεται με άλφα κεφαλαίο. Γύρω από εκείνον γυρίζει αδι-
αλείπτως το ποιητικό εγώ και για εκείνον ακατάσχετα ματώνει, 
καθώς προσπαθεί διά του λόγου, με τον μόνον τρόπο που διαθέ-
τει δηλαδή, να τον καταστήσει παρόντα. Ό,τι χάθηκε διά παντός 
στη ζωή δίνεται αγώνας να κερδηθεί εκ νέου στην τέχνη. 

Γεύση θανάτου. / Γεύση απόντος. / Γεύση γνωρίμου Από-
ντος. […] Ο Απών και ο Θάνατος εξ ιδίων καθορισμένοι […] 
Αναζητώ τον Απόντα. […] Ο Απών είναι, πλησίον. […] Ο Απών 
ελέγχει νομίζω ακόμη τη μνήμη. Η αγωνία ογκούται, ο Απών 
είναι πλησίον, σχεδόν τον αγγίζω. […] Τον χώρο, τη γεύση της 
άμμου, την έλλειψη χρώματος, την ερημία, όλα εκ των προτέ-
ρων τα επεδίωξα, τα δέχτηκα, τα ηθέλησα. / Τον θάνατο και τον 
Απόντα. / Όλα επαναλαμβάνω τα γνώριζα και τίποτα δεν περί-
μενα, όπως δεν περιμένει ο κόκκος της άμμου […] Που ξαφνικά 
απέκτησε μνήμη και μαζί με την μνήμη τη γεύση του πόνου.8

Και λίγο παρακάτω: 

ο Απών είναι έμπλεος ύλης. / Ο Απών είναι ακραιφνής πα-
ρουσία.9

Στον χώρο του απολύτου, στην επικράτεια του αιμάσσοντος 
πνεύματος, πραγματικό είναι αυτό που υπήρξε κάποτε μα ποτέ 
πια και ποτέ ξανά, αυτό που η ζωή βιαίως έχει στερηθεί και που 
εντέλει την απορφανίζει. Η πανταχού απουσία ωστόσο, χάρη 
στην αλχημεία της καθημαγμένης και τυραννικής μνήμης, γί-
νεται πανταχού παρουσία και κατακλύζει τη συνείδηση.

Ποιος είναι όμως ο ανώνυμος «Απών» με άλφα κεφαλαίο; 
Ποιος είναι εκείνος που «κινείται στον χώρο μα πουθενά δεν 
διαγράφεται, ποιος είναι εκείνος που εντούτοις υπάρχει κάπου 
πλησίον;»10

8. Μαντώ Αραβαντινού, ό.π., σσ. 29-31.
9. Μαντώ Αραβαντινού, ό.π., σ. 32.
10. Παραφράζω ελαφρώς. Βλ. Μαντώ Αραβαντινού, ό.π., σ. 30.
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Δεν έχει νόημα να αναζητήσουμε κάποιο όνομα, να αναγνω-
ρίσουμε τον Απόντα ταυτίζοντάς τον με ένα πρόσωπο συγκε-
κριμένο, με κάποια μονάκριβη ελπίδα, κάποια πολυφίλητη ιδέα 
ή κάποιον, όσο μακρινό, Θεό. Την απάντηση στο υφέρπον ερώ-
τημα, την απολύτως προσωπική, την ξέρει και τη δίνει ο καθέ-
νας από εμάς, εφόσον είμαστε, μόνο και μόνο γιατί γεννηθήκα-
με άνθρωποι, μέτοχοι της σκληρής μοίρας που λέγεται απώλεια, 
ερημία και ορφάνια. Τον ξέρουμε τον Απόντα, αλλά δεν μπο-
ρούμε να τον αρθρώσουμε. Είναι, μα δεν λέγεται, διότι τον φέ-
ρουμε μέσα μας, λυγίζοντας σε κάθε μας βήμα από το αβάστα-
κτο βάρος της απουσίας που μας σκιάζει και μας στοιχειώνει. 
Και η ποίηση αυτό που κάνει είναι να μας τον θυμίζει ανελέη-
τα· να τον στήνει ολόκληρο ενώπιόν μας· να ξύνει διαρκώς την 
πληγή που δεν λέει να κλείσει και να ξαναδίνει καινούργια πά-
ντα διέξοδο στο αίμα.

[…]μνήμη και μαζί με τη μνήμη η γεύση του πόνου.11

Μνήμη. Η λέξη που έρχεται και επανέρχεται χωρίς ποτέ να 
παρέρχεται, η λέξη που κυριαρχεί, η κυρίαρχη λέξη, που διαπερ-
νά το έργο της Αραβαντινού κυριολεκτικά απ’ άκρου εις άκρον, 
είναι αυτή η σκληρή, η πιο σκληρή απ’ όλες τις λέξεις λέξη ― 
η Μνήμη. Στην ποίησή της, όραση και μνήμη ταυτίζονται ολο-
κληρωτικά· γίνονται ένα. Βλέπω σημαίνει θυμάμαι. Και μόνον 
όποιος θυμάται επίμονα μπορεί και να βλέπει καθαρά. 

Φορτωμένη με μνήμες γνωρίζω τους μύθους, / όπως ποτέ δεν 
τους γνώρισε το όνειρο του περιούσιου λαού σου.

Φορτωμένη με μνήμες γνωρίζω τον θάνατο, όπως ποτέ δεν 
τον γνώρισε ο περιούσιος λαός σου.12

Πόσο θάρρος και δύναμη πρέπει να κρύβει ο άνθρωπος που 
―όταν οι πιο πολλοί από εμάς δεν θέλουμε παρά να ξεχνάμε― 
εκείνος το μόνο που επιδιώκει, το μόνο που παλεύει είναι διαρ-
κώς να θυμάται. Και με πόση αξιοπρέπεια εγγράφεται η στάση 

11. Μαντώ Αραβαντινού, ό.π., σσ. 30.
12. Μαντώ Αραβαντινού, ό.π., σσ. 116-117.

Nesides 20gp.indd   65 22/10/19   07:34
Process CyanProcess MagentaProcess YellowProcess Black



66

αυτή στον χώρο του λόγου, πόση περηφάνια κρύβει αυτό το σε-
μνό πένθος που δεν καταδέχεται να ξαλαφρώσει με στείρα πα-
ράπονα ή να αναλυθεί σε εύκολα δάκρυα. Γιατί η ποίηση της 
Αραβαντινού είναι όλη ένα σωστό πένθος, ένας περήφανος έλε-
γος. Μια θρηνωδία που δεν ξοδεύεται σε θεατρικές χειρονομίες, 
που δεν γυρεύει παρηγοριές, μα στέκει ολόρθη και μόνη, ορφα-
νή καθώς είπαμε, μέσα στον κόσμο. 

Αντικείμενο της μνήμης όμως δεν γίνεται μόνο το απόλυτα 
προσωπικό δράμα, όλες αυτές οι ανομολόγητες καθημερινές τραγω-
δίες που σε βάθος χρόνου τελικά συνθέτουν την ύπαρξη ενώ ταυ-
τοχρόνως και ανά πάσα στιγμή απειλούν άμεσα να την αναιρέ-
σουν, χτίζοντας και μαζί γκρεμίζοντάς την. Αντικείμενο της ποιή-
τριας που έχει ορκιστεί να θυμάται και στην τελετουργία της μνή-
μης ν’ αφιερώνει και να θυσιάζει όλα της τα ρήματα που αποβαί-
νουν μνήματα και μνημεία γίνεται και η μοίρα του λαού της κατά 
την ώρα της δοκιμασίας. Αφιερώνει το τρίτο της ποιητικό βιβλίο 

στο πλήθος των ανθρώπων, που τα τελευταία χρόνια γνώρι-
σαν στον τόπο μου τον εξευτελισμό, την προσβολή και τη βία.13

Βρισκόμαστε στα χρόνια της δικτατορίας. Η περιγραφή των 
βασανιστηρίων από ανθρώπους που κατάφεραν και ξέφυγαν 
από τους βασανιστές τους γίνεται «το καθημερινό φαρμάκι που 
το θέλει και το γυρεύει»,14 καθώς μας λέει η ίδια. Και η αυτοε-
ξόριστη ποιήτρια μετέχει κατ’ αυτόν τον τρόπο στη μοίρα του 
δοκιμαζόμενου λαού της. 

Πέρασμα μέσα από ένα σεισμό. / το σώμα μου κρατάει τους 
κραδασμούς και τα χάσματα. / κάηκε το δέρμα βαθειά και τα 
μαλλιά απ’ τη ρίζα τους. / Κάπου στη μέση του σώματος / εκεί 
το μεγαλύτερο χάσμα.15

Η ποίηση γίνεται μαρτυρία εξ ονόματος των θυμάτων και 
χρονικό της φρίκης.

13. Μαντώ Αραβαντινού, ό.π. σ. 101.
14. Μαντώ Αραβαντινού, ό.π. σ. 103.
15. Μαντώ Αραβαντινού, ό.π., σ. 115.
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Ακούω τη γλώσσα μου. Δημιούργησα ένα ισχυρό απομονω-
τικό τείχος. Εκεί ακούω μόνο τη γλώσσα μου. Ξυπνάω τις νύ-
χτες, ακούω τη γλώσσα μου. Ανοίγω βιαστικά το παράθυρο, δρό-
μος στενός και άδειος, εξακολουθώ να ακούω τη γλώσσα μου.16

Ευλογημένος ο ποιητής που μπορεί ν’ ακούει τη γλώσσα 
του, την αυθεντική του φωνή, κάτω από τις επιχωματώσεις 
της πραγματικότητας και της Ιστορίας, όσο σκληρά κι αν είναι 
αυτά που του υπαγορεύει. Καθήκον του τότε να κάτσει και να 
καταγράψει τα υπαγορευθέντα. 

[…] οι φθόγγοι βγαίνουν ελεύθεροι αρθρώνονται τέλεια. / 
Φθόγγοι και άρθρωση στην πιο τολμηρή αγωνία. / Φθόγγοι στιλ-
πνοί και νεόκοποι οι φθόγγοι που έπλασα. / Αυτή των φθόγ-
γων η δύναμη.17

Ευλογημένος διπλά ο ποιητής που πιστεύει στη δύναμη της 
γλώσσας του. Αρθρώνει τότε την αλήθεια του με τη μεγαλύτε-
ρη δυνατή ένταση και ενάργεια, και η αλήθεια του προσλαμβά-
νει διαστάσεις που υπερβαίνουν το ατομικό εγώ για να περιλά-
βει και το εγώ των συναγωνιστών, των συμμαρτύρων και των 
συνανθρώπων του.

Θα αλλοιώσω τους μύθους σ’ ένα χρόνο δικό μου, όμως γι’ 
αυτό και δικό σου. Θ’ αναπλάσω τους μύθους για τη δική μου 
αλήθεια. […] Ξεκουβαριάζω τον χρόνο σ’ ένα χρόνο δικό μου, 
όμως γι’ αυτό και δικό σου. / Διάρκεια δική μου, όμως γι’ αυτό 
και δική σου.18 […] Γιατί πέρασα μέσα από ένα σεισμό και τώρα 
δεν έχω πια φόβο κανένα.19

Και τρισευλογημένος ο ποιητής που πια δεν φοβάται. Η 
μνήμη, φρέσκια και αγέραστη όπως τη μέρα της μάχης,20 γί-

16. Μαντώ Αραβαντινού, ό.π., σσ. 104-105. 
17. Μαντώ Αραβαντινού, ό.π., σ. 115.
18. Μαντώ Αραβαντινού, ό.π., σ. 117. Απόηχος του Ουίτμαν.
19. Μαντώ Αραβαντινού, ό.π., σ. 116.
20. Παραφράζω ελαφρώς, βλ. Μαντώ Αραβαντινού, ό.π., σ. 116.
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νεται μέσο στηλίτευσης. Και η ποιήτρια καταφέρεται με μένος 
στη δική της γλώσσα εναντίον των ανθρώπων και των ιδεολο-
γημάτων που τόσο τον λαό της βασάνισαν ― και, δυστυχώς, 
ακόμη βασανίζουν. Εναντίον όλων εκείνων που στερούν από 
τον ελληνικό λαό ―ο οποίος εντούτοις δεν είναι άμοιρος ευθυ-
νών, διότι ποτέ κανένας λαός δεν είναι― τη δυνατότητα να πο-
ρευτεί πιο στέρεα και γόνιμα μέσα στον κόσμο. 

Ας ακούσουμε τις λέξεις όπως πέφτουν βαριές, σαν το περί-
φημο «τσεκούρι του Κάφκα», θραύοντας «την παγωμένη θά-
λασσα μέσα μας», μόνες, σχεδόν ξέχωρες από το γύρω κείμε-
νο, και σαν απογυμνωμένες για να απογυμνώσουν με τη σειρά 
τους την κουφότητα και την κιβδηλεία της προπαγάνδας και 
των ψευδοϊδεολογημάτων· την πατριδοκαπηλία, την ασχήμια 
και την ευτέλεια, την ηθική πώρωση και το έγκλημα, που βυσ-
σοδομούν στα παρασκήνια και ρητορεύουν στα προσκήνια ενό-
σω κρύβονται πίσω από τα παχιά και μεγάλα λόγια, τα εθνόση-
μα, τα παράσημα και τα κάθε λογής διάσημα.

Εθνορυμαγδός, Ασπροχριστιανικός, Εθνομπακαλικάκι, Οχλο-
πόπολο, Εθνοπόπολο, Εθναγυρτείας μπακάλικο, Προδοσίας κα-
μώματα, Φουστανέλλας αρειμάνιο ξεδίπλωμα, καπηλείας εθνα-
γυρτείας Παρόλες, πειρατείας χρησμοί, αργυραμοιβίας τεχνά-
σματα.21

Και η ποιήτρια διακηρύσσει περήφανη: 

Είναι η γλώσσα αυτή η δική μου νεόκοπη και σ’ αυτήν θα 
μιλήσω.22

Και αυτό ακριβώς έπραξε ως υπεύθυνη δημιουργός σε ολό-
κληρο τον ποιητικό της βίο. 

Στην ποίηση της Αραβαντινού δεν συναντάμε ποιήματα συ-
γκυρίας ή αλλιώς ποιήματα περιστάσεων. Η ποιητική της από-
κριση αναδύεται ύστερα από καιρό, όταν τα συμβάντα του ατο-

21. Σταχυολογώ από διάφορες περικοπές της Γραφής Γ. Βλ. Μα-
ντώ Αραβαντινού, ό.π., σσ. 115-120.

22. Μαντώ Αραβαντινού, ό.π., σ. 116.
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μικού και συλλογικού βίου έχουν πια κατασταλάξει στη συνεί-
δηση. Τότε η μνήμη παίρνει τα ηνία και αρχίζει να δουλεύει 
αναχωνεύοντας, αναπλάθοντας και αποτιμώντας τα γεγονότα 
για να κανονίσει εντέλει και τη στάση του ποιητικού υποκειμέ-
νου απέναντί τους. 

Με μία όμως, εξ όσων γνωρίζω, σημαίνουσα εξαίρεση. Πρό-
κειται για το έργο «Τρία και ένα τραγούδια για το παιδί του 
φθινοπώρου». Τα ποιήματα αυτά γράφονται τον Δεκέμβρη 
του ’73 και αποτελούν την άμεση απάντηση της Μαντώς Αρα-
βαντινού στα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Εδώ υπάρχει έντο-
νη η απεύθυνση στο β´ ενικό πρόσωπο, στο «παιδί του φθινο-
πώρου», και ο τόνος, πράγμα ασύνηθες για την ποίησή της, 
γίνεται σαφέστατα λυρικότερος. Είναι τόση και τέτοια η πίε-
ση από τα περιστατικά εκείνης της περιόδου, που η ποιήτρια 
ξεσπά σε ύμνο και θρήνο μαζί για τα νιάτα που αγωνίζονται 
και πεθαίνουν. 

Για πανηγύρι ξεκίνησα. / Στο σίδερο άοπλος ρίχτηκα, /και 
τότε αντάμωσα τον αδελφό μου, το δήμιο. / Πες μου αγόρι μου, 
απόψε πόσοι / λαβώθηκαν. / Όλοι όσοι μαζί τραγουδήσαμε, / την 
αυγή μας προδώσανε, / το πρωί μ’ εκτελέσανε.23

Στις δύο τελευταίες «Γραφές» της η ποιήτρια μέσα σε μια 
πανδαισία ήχων και εικόνων, μια πραγματική έκρηξη μουσικής 
για τον νου και τα μάτια, με αψεγάδιαστη ρυθμοποιία εσωτερι-
κή, μας δίνει ούτε λίγο ούτε πολύ μια σωστή Κοσμογονία. Σκι-
αγραφεί το πέρασμα από το ανόργανο στο οργανικό: τη γέννη-
ση της ζωής από την ύλη και της ποίησης από τη ζωή. Κι είναι 
τέτοιο το θάμβος που προξενεί ο σοφά γεωμετρημένος της λό-
γος, που πραγματικά δεν ξέρει κανείς τι να πρωτοδιαλέξει από 
τη θριαμβική παρέλαση των όντων. Μέσα σε λίγες μόλις σελί-
δες οριακής πύκνωσης δεσμεύονται ασύλληπτες ποσότητες λυ-
ρικής ενέργειας.

Η ποιήτρια της μνήμης, δηλαδή του παρελθόντος που γίνε-
ται διαρκώς παρόν, φτάνει στην πρώτη αρχή του κόσμου και 
καθιστά παρόν το σύμπαν. Τίποτε απ’ όσα πέρασαν δεν χάθη-

23. Μαντώ Αραβαντινού, ό.π., σ. 178.
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κε, τίποτε δεν παραδόθηκε στη λήθη ― κι ας μην το κρατά πλέ-
ον η ζωή. «Ο ποιητής είναι το πνεύμα της ανάμνησης», γράφει 
ο Κίρκεγκωρ στην «Επανάληψη». Και η Αραβαντινού διά της 
μνήμης επαναλαμβάνει, δηλαδή στην κυριολεξία λαμβάνει εκ 
νέου, και μας ξαναδίνει έναν κόσμο, υπενθυμίζοντάς μας πα-
ράλληλα και την άλλη μεγάλη αλήθεια: Η ποίηση ευδοκιμεί 
εκεί που ριζώνει η απουσία.

Ἤριννα
  

 

Περιοδική έκδοση του Συνδέσμου Φιλολόγων Δωδεκανήσου
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Φραγκ ίσκος  Καλαβάσης

Μαθηματικές εκδοχές της Ποίησης 

Με αφορμή το βιβλίο της Αλεξάνδρας Σαμουήλ 
Πάντα αριθμώ διέταξας: Αναλογία, αριθμολογία και ποίηση 

Εκδόσεις Μελάνι, 2018

Το πρόσφατο έργο της Αλεξάνδρας Σαμουήλ, Καθηγήτριας 
στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, στην οποία απονεμήθηκε το Βρα-

βείο Διδώ Σωτηρίου 2018 της Εταιρείας Συγγραφέων για την 
πολύπλευρη προσφορά στα Γράμματα στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό, έχει εγείρει το πνευματικό ενδιαφέρον σε πολλούς 
ανθρώπους και κύκλους της λογοτεχνίας, της επιστήμης και 
της κριτικής σκέψης1. 

Το «Πάντα αριθμώ διέταξας» αναφέρεται στον Πυθαγορισμό, 
σε όλες του τις εκφάνσεις και εκδοχές και στην ορατή ή κρυφή 
επίδρασή του στην ευρωπαϊκή ποιητική έμπνευση και γραφή 
αλλά και σε περιπτώσεις Ελλήνων ποιητών που συχνά εκπλήσ-
σουν: δημοτικό τραγούδι, Σολωμός, Σεφέρης, Ελύτης, Εγγονό-
πουλος. Σε αυτή την πρωτότυπη και τολμηρή προσέγγιση εστι-
άζουν οι κριτικές παρουσιάσεις του βιβλίου από τη λογοτεχνική 
ή φιλολογική οπτική2. 

1. Ενδεικτικά, Νάσος Βαγενάς στο Βήμα (https://www.tovima.gr/
printed_post/i-mousiki-tis-poiisis-kai-i-taksi-tou-kosmou/), Μιχάλης 
Mακρόπουλος στο Book Press (https://www.bookpress.gr/kritikes/idees/
samouil-alexandra-melani-panta-arithmo-dietaxas-makropoulos), Γιώργος Κα-
ρουζάκης στο Θαλής+Φίλοι (https://thalesandfriends.org/el/book/panta-
arithmo-dietaxas-analogia-arithmologia-kai-poiisi/).

2. Το βιβλίο έχουν παρουσιάσει η Εμμανουέλα Κάντζια, Δρ Νε-
οελληνικής Φιλολογίας (Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο, Άγιοι Ανάργυροι, 
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Στο κείμενο που ακολουθεί3 θα προσεγγίσουμε το πόνημα 
της Σαμουήλ από μια ευρύτερη μαθηματική οπτική σχετικά με 
τη σύνδεση των Μαθηματικών με τα φυσικά φαινόμενα, με τα 
ψυχολογικά φαινόμενα και με την ποιητική δημιουργία, ασφα-
λώς και με τον Πυθαγορισμό. 

Κεντρικός μας ισχυρισμός είναι πως η προσέγγιση της Σαμουήλ 
δεν περιορίζεται να καταγράψει τις επιφανειακές συνδέσεις ανάμε-
σα στα φαινόμενα (φυσικά και ψυχολογικά) και τις μαθηματικο-
γενείς νοητικές επινοήσεις της ποιητικής γραφής, αλλά επιχειρεί 
να κατανοήσει την πολυπλοκότητα των αλληλεπιδράσεων ανάμε-
σα σε αυτές τις συνδέσεις και τις ερμηνευτικές αποβλεπτικότητες, 
με την αναγνωστική ποικιλία που αυτή η πολυπλοκότητα παρά-
γει και προϊόν της είναι το ίδιο το πόνημα της κ. Σαμουήλ.

 Συγκεκριμένα, φαίνεται να διερευνά με ποιον τρόπο η σχέ-
ση της Μαθηματικής επινόησης με την αντίληψη-κατασκευή 
της πραγματικότητας, ως πρώτο ζεύγος, επιδρά στην σχέση της 
ποιητικής δημιουργίας με την αλληλεπίδραση της ανθρώπινης 
ψυχολογίας με τα φυσικά φαινόμενα. Το δεύτερο ζεύγος του 
παραπάνω συλλογισμού έχει ως δεύτερο μέλος του ένα άλλο 
ζεύγος. Έχουμε επομένως τρία ζεύγη σε αλληλένδετους κρίκους.

Αυτό το ιδιοφυές επίπεδο πολυπλοκότητας κάνει ρηξικέλευ-
θη την προσέγγιση της Αλεξάνδρας Σαμουήλ, καθώς εισάγει την 
μελέτη της ποιητικής δημιουργίας στο περιβάλλον της συστημι-
κής σκέψης: σε ένα περιβάλλον όπου οι συνδέσεις ανάμεσα στα 
στοιχεία είναι πιο σημαντικές από τα στοιχεία καθαυτά, καθώς 
οι αλληλεπιδράσεις τους αυξομειώνουν τις πραγματικότητες. 
Παράγεται κατά συνέπεια μια ποικιλία θεάσεων και κατασκευ-
ών της πραγματικότητας. 

28/6/18), οι Παντελής Μπουκάλας, κριτικός λογοτεχνίας, συγγραφέ-
ας, Γιάννης Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας, Παν/μιο Ιωαννίνων και ο Αριστοτέλης Σαΐνης, κριτικός 
λογοτεχνίας (Καφέ Νομισματικού Μουσείου, 22/9/2018). 

3. Πρόκειται για επεξεργασία ομιλίας που έγινε στο πλαίσιο παρου-
σίασης του βιβλίου στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπι-
στημίου Κύπρου, όπου μετείχαν οι Τεύκρος Μιχαηλίδης, Μαθηματι-
κός-Συγγραφέας, Ρένα Παπαδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια Βυζαντινών 
και Νεοελληνικών Σπουδών Παν/μιου Κύπρου και Φραγκίσκος Καλα-
βάσης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
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Ας προσέξουμε πόσο σύγχρονη ακούγεται η ρήση του William 
Wordsworth (1802) που αναφέρει η Σαμουήλ (σελ. 91): «Τι κάνει 
λοιπόν ο Ποιητής; Θεωρεί ότι ο άνθρωπος και ο κόσμος που τον 
περιβάλλει αλληλενεργούν μεταξύ τους, έτσι ώστε να παράγουν 
μιαν άπειρη πολυπλοκότητα πόνου και απόλαυσης». 

Το Πάντα αριθμώ διέταξας επεκτείνει την ποικιλία της ποι-
ητικής ανάγνωσης αποκαλύπτοντας απόπειρες συγκεκριμένης 
μαθηματικογενούς πρόσληψης του κόσμου από τους ποιητές 
μας. Εξάλλου, κανένα ποίημα δεν διαθέτει, εγκιβωτισμένο στις 
συνθήκες του, ένα μοναδικό και οριστικό νόημα. Κάθε ανάγνω-
ση, κάθε πρόσληψη είναι μια πνευματική γιορτή που συνεχώς 
ανανεώνεται. 

Ας δούμε το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο συμβαίνει αυτή 
η έκδοση, από την πλευρά των μαθηματικών και ψυχολογικών 
διεργασιών που συμβαίνουν κατά την οικοδόμηση της μαθη-
ματικής σκέψης. Οι επιστημολογικές εξελίξεις και συναντήσεις 
των τελευταίων εκατόν τριάντα περίπου ετών καταδεικνύουν 
το πορώδες περίβλημα της μαθηματικής σκέψης σε τρία τουλά-
χιστον πεδία. 

Τα μαθηματικά εμπεριέχονται σε κάθε απόπειρα ανθρώπινης 
ανάγνωσης και δράσης. Συνυφαίνονται στη γένεση και ανάπτυ-
ξη της ανθρώπινης σκέψης. Στην ικανότητα διάκρισης και ταύ-
τισης, διάζευξης και σύζευξης, σύγκρισης και μέτρησης. Στους 
λόγους και τις αναλογίες. Στη διαίσθηση της αλήθειας και την 
επινόηση της απόδειξης. Στον αναστοχασμό που δηλώνει την 
ύπαρξη. Στην αντίληψη του απείρου, της αρμονίας και της 
αβεβαιότητας.

Τα μαθηματικά μαθαίνονται, προέρχονται εξάλλου από τη 
λέξη μάθημα. Επομένως είναι σημαντικό να διδάσκονται, να 
αναπτύσσονται, να καλλιεργούνται μαζί με τις άλλες γνωστικές 
περιοχές, μαζί με τις αξίες της κοινωνίας και τις τεχνολογίες 
του ανθρώπινου πολιτισμού. 

Τα μαθηματικά εξελίσσονται χωρίς να καταρρίπτονται. Μαζί 
με τις κοινωνίες, αφομοιώνουν τις αντιφάσεις τους. Εμπλου-
τίζονται, εμπλουτίζοντας τις άλλες επιστήμες. Τη λογοτεχνική 
και καλλιτεχνική δημιουργία. Τις θεωρίες της ανθρώπινης νο-
ημοσύνης. Την ιατρική και την ψυχολογία. Τα μοντέλα της 
τεχνητής νοημοσύνης. Τους τεχνολογικούς τους συνδυασμούς. 
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Είναι όμως δύσκολο να εντοπίζεις, να διακρίνεις την ουσία 
της μαθηματικής παρουσίας διασχίζοντας τον εντυπωσιασμό 
του αυστηρού φορμαλισμού της ή, στην άλλη άκρη του φαινο-
μένου, όταν αυτός ο φορμαλισμός δεν είναι διόλου ορατός. Κι 
εδώ βρίσκεται κατά τη γνώμη μου η πεμπτουσία της συνάντη-
σης των μαθηματικών με την λογοτεχνία, εδώ και η δυσκολία 
και γενναιότητα του εγχειρήματος της Σαμουήλ να αναζητήσει 
την εσωτερική πολυπλοκότητα αυτής της συνάντησης στην πε-
ρίπτωση της ποίησης. 

Η εστίασή της στον Πυθαγορισμό προσθέτει τόλμη στο εγχεί-
ρημα, καθώς καλείται να διαχειριστεί ένα ανθρωπολογικό-εθνο-
γραφικό φαινόμενο που κινείται ανάμεσα στα Μαθηματικά και 
τις κλειστές γνωστικές κοινότητες. Επιχειρεί να ανιχνεύσει μέσα 
στην ποίηση και στο πνευματικό περιβάλλον των ποιητών την 
αριθμολογική επίδραση, την πρόσληψη και προβολή της αρμο-
νικής σχέσης ανάμεσα στον μικρόκοσμο και τον μακρόκοσμο, 
ανάμεσα σε εκείνο που μένει μέσα μας αναλλοίωτο διασχίζοντας 
τη φθορά του χρόνου και σε εκείνο που είναι αναλλοίωτο μέσα 
στον κόσμο διασχίζοντας την εξέλιξη της φύσης. 

Μπορούμε να δούμε την οντολογική κατασκευή αυτού του 
αναλλοίωτου στο έργο του Λωτρεαμόν (Compte de Lautréa-
mont), ενός ρομαντικού ποιητή του οποίου την παρουσία ανα-
σύρει η Σαμουήλ στα Ανοιχτά χαρτιά του Ελύτη για να τεκμη-
ριώσει στη σελίδα 187 την «απόπειρα σύζευξης της ύλης με το 
πνεύμα και διατύπωσης κοινών κανόνων» από τον Έλληνα 
ποιητή «που θα ίσχυαν και στα δυο πεδία».

Γράφει ο Λωτρεαμόν στο δεύτερο άσμα του ποιητικού του 
έργου Άσματα του Μαλντορόρ (Chants de Maldoror) τη δεκα-
ετία του 1860 (σε δική μου μετάφραση για να επισημάνω τις 
σημασίες που θέλουμε εδώ να αναδείξουμε):

Αριθμητική! άλγεβρα! γεωμετρία! μεγαλειώδης τριάδα! φωτει-
νό τρίγωνο! Όποιος δεν σας έχει γνωρίσει είναι ένας ανόητος! 
Θα άξιζε τη δοκιμασία των μεγαλύτερων βασανιστηρίων, γιατί 
υπάρχει τυφλή περιφρόνηση στην αδιαφορία από την άγνοιά 
του. Αλλά όποιος σας γνωρίζει και σας εκτιμά, δεν θέλει πλέον 
τίποτα από τα αγαθά της γης. Αρκείται στις μαγικές σας απο-
λαύσεις και στηρίζεται στα σκοτεινά σας φτερά, δεν επιθυμεί 
παρά να ανέλθει, με ένα ελαφρύ πέταγμα, κατασκευάζοντας 
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μια ανερχόμενη έλικα, προς τη σφαιρική θόλο του ουρανού.
Και λίγο παρακάτω:
Έχω δει αρκετές γενιές ανθρώπων να ανοίγουν, από το πρωί, 

τα φτερά τους και τα μάτια τους, ... και να πεθαίνουν, το βρά-
δυ, πριν το ηλιοβασίλεμα (...). Όμως, εσείς, παραμένετε πάντα 
ίδιες. Καμία αλλαγή, κανένας βρώμικος αέρας δεν αγγίζει τα 
απόκρημνα βράχια και τις τεράστιες κοιλάδες της ταυτότητάς 
σας. Οι σεμνές πυραμίδες σας θα διαρκέσουν περισσότερο από 
τις πυραμίδες της Αιγύπτου, τις μυρμηγκοφωλιές που ανυψώθη-
καν από την ηλιθιότητα και τη σκλαβιά. Το τέλος των αιώνων 
θα δει όρθια πάνω στα ερείπια του χρόνου, τα καβαλιστικά σας 
ψηφία, τις λακωνικές σας εξισώσεις και τις γλυπτές σας γραμμές 
να στεγάζονται στην εκδικητική δεξιά του Παντοδύναμου, ενώ 
τα αστέρια θα βυθιστούν, με απελπισία, σαν ανεμοστρόβιλοι, 
μέσα στην αιωνιότητα μιας φρικτής και οικουμενικής νύχτας κι 
ενώ η ανθρωπότητα, μορφάζοντας, θα ψάχνεται, πώς τώρα να 
λογαριαστεί με την τελευταία κρίση.

Παρατηρούμε τη βεβαιότητα του ποιητή στην αναλλοίωτη 
αλήθεια των μαθηματικών σχέσεων, σε μια εποχή που ωρίμαζε 
η επαναθεμελίωση των μαθηματικών πάνω στην έννοια των 
συνόλων και των δομών, που στο πρότυπο των φυσικών αριθ-
μών θα οδηγούσαν στη τιθάσευση του απείρου από τον Καντόρ 
(Georg Cantor) λίγες δεκαετίες αργότερα και στην αφομοίωση 
της φαινομενικής αντίθεσης μέρους-όλου στο άπειρο. Και είναι 
οι ίδιες δομές που θα βοηθήσουν σε λίγα χρόνια τον Πιαζέ 
(Jean Piaget) να προσδιορίσει τα λογικο-μαθηματικά θεμέλια 
της ανθρώπινης νόησης και της κατασκευής της επιστημονικής 
γνώσης. 

Ο ίδιος ο Λωτρεαμόν βλέπει ποιητικά τη γενετική λειτουργία 
των μαθηματικών στην πρόσληψη του κόσμου, ήδη από την 
παιδική και σχολική ηλικία:

Ω αυστηρά μαθηματικά, δεν σας έχω ξεχάσει από τότε που 
τα μαθήματά σας, πιο γλυκά από το μέλι, διηθήθηκαν μέσα 
στην καρδιά μου σαν ένα αναζωογονητικό κύμα.(…)

Υπήρχε ασάφεια στο μυαλό μου, κάτι παχύ σαν καπνός. 
Αλλά κατάφερα να διαβώ με θρησκευτική ευλάβεια τα σκαλιά 
που οδηγούσαν στο βωμό σας, και εσείς εκδιώξατε αυτό το 
σκοτεινό πέπλο, (…). Τοποθετήσατε, στην ίδια θέση, μια υπερ-
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βολική ψυχρότητα, μια πυκνή προσοχή και μια ακαταμάχητη 
λογική.

Και ανακαλώντας πάλι τις τρεις μαθηματικές περιοχές 
(Αριθμητική! άλγεβρα! γεωμετρία! μεγαλειώδης τριάδα! φωτεινό 
τρίγωνο!), γράφει:

Όταν ήμουν παιδί, μου εμφανιστήκατε, ένα βράδυ του Μάη, 
στις ακτίνες του φεγγαριού, σε ένα πράσινο λιβάδι, στις όχθες 
ενός διαυγούς ρυακιού, και οι τρεις ίσες σε χάρη και σεμνότητα, 
και οι τρεις γεμάτες μεγαλοπρέπεια σαν βασίλισσες.

Έχω την αίσθηση πως αυτό το σημείο αλληλεπίδρασης της 
μαθηματικής φύσης της ανθρώπινης σκέψης με την μαθηματι-
κή σκέψη για την ανθρώπινη φύση τείνει να αναδείξει η μελέτη 
της Σαμουήλ για την συμπερίληψη και επίδραση της Αναλογίας 
και της Αριθμολογίας στην Ποίηση.

Ας δούμε πώς το θέτει γενετικά ο Πιαζέ τον Απρίλιο του 1929 
στο εναρκτήριο μάθημά του για τις δυο κατευθύνσεις της επιστη-
μονικής σκέψης (Archives des Sciences physiques et naturelles. 
5ème Periode: Vol. 11, Mai-Juin 1929), στο Πανεπιστήμιο της 
Γενεύης όπου εισήγαγε την κυκλική επιστημολογία:

 «Όσον αφορά τις σχέσεις ανάμεσα στην σκέψη και τα πράγ-
ματα, τα μαθηματικά και η βιολογία σχηματίζουν έναν κύκλο.

Τα πρώτα εξηγούν τη φυσική πραγματικότητα με το μυαλό, 
η δεύτερη εξηγεί το μυαλό μέσω της φυσικής πραγματικότητας.

Η πραγματικότητα αφομοιώνεται σιγά-σιγά χάρη στα μαθη-
ματικά πλαίσια, αλλά χάρη στη βιολογία καταλαβαίνουμε πώς 
η πραγματικότητα που διαμορφώνεται έτσι, διαμορφώνει η ίδια 
τη ζωή, το μυαλό και τα μαθηματικά.

Αυτός ο κύκλος είναι ακόμα γενικότερος: ο άνθρωπος εξηγεί 
το σύμπαν και ο άνθρωπος εξηγείται από το σύμπαν. 

Με τα μαθηματικά η επιστήμη κατασκευάζει το σύμπαν, 
αλλά, μέσω της βιολογίας, η ίδια η επιστήμη εξηγείται ως ένα 
αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης του οργανισμού με το περι-
βάλλον του. 

Τελικά, έτσι διατάσσονται οι επιστήμες, όχι σε μια γραμμική 
ιεραρχία, αλλά σε κύκλο: τα μαθηματικά οδηγούν στη βιολογία 
μέσω των φυσικο-χημικών επιστημών και η βιολογία οδηγεί στα 
μαθηματικά μέσω της ψυχολογίας.

Αλλά ένας τέτοιος κύκλος απέχει πολύ από τον απόλυτο 
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κύκλο. Πρόκειται λιγότερο για κύκλο και περισσότερο για μια 
περιοδική ταλάντευση, ή, για να διατηρήσουμε την εικόνα μας, 
για ένα σπειροειδές.

Πράγματι, για να υπάρξει ένας κύκλος, θα ήταν απαραίτη-
το οι δύο ενεργοί όροι ―η σκέψη και η πραγματικότητα― να 
έχουν ολοκληρωθεί και να είναι δεδομένοι μια για πάντα. Αλλά 
αυτό ακριβώς είναι που δεν συμβαίνει.»

Η διελκυστίνδα της σχέσης των μαθηματικών με τα φαι-
νόμενα που μελετούν οι φυσικές και οι κοινωνικές επιστήμες, 
ή, όπως συνηθίζουμε να λέμε, ανάμεσα στα μαθηματικά και 
την πραγματικότητα, αφού πέρασε τις παραδοσιακές εκδοχές 
με αναφορά τον πλατωνισμό και τον αριστοτελισμό, έφτασε 
στον 19ο αιώνα στον θετικισμό και στον 20ο στην Πιαζετική 
προσέγγιση της κυκλικής επιστημολογίας, όπου συναντήθηκε 
με τη συστημική προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης και της 
πολυπλοκότητας. 

Μέσα από τη διαδρομή αυτή, η σχέση των Μαθηματικών με 
την Πραγματικότητα μετατοπίζεται για να εμφανιστεί ως εσω-
τερική σχέση των δυο πόλων της διελκυστίνδας, ενδογενής των 
Μαθηματικών και ενδογενής της Πραγματικότητας. Σήμερα 
μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε τα Μαθηματικά, ταυτόχρονα 
ξεχωριστά και ενωμένα με το περιβάλλον τους. Ή τουλάχιστον 
διανύουμε μια περίοδο μετάβασης προς αυτή την αντίληψη, 
όπου ο διαχωρισμός και η συνένωση συνυπάρχουν ως αναγκαία 
στάδια του αναστοχαστικού συλλογισμού για τα Μαθηματικά 
και κατά συνέπεια για κάθε αφήγηση της πραγματικότητας, 
πολλώ δε της ποίησης. 

Με αυτή την οπτική βλέπω πως και το εμπεριστατωμένο 
έργο της Σαμουήλ διευρύνει και εμβαθύνει την έννοια της δι-
επιστημονικότητας στην περίπτωση της ποίησης, όχι πλέον ως 
μια εξωτερική επιλογή αλλά ως μια εσωτερική αναγκαιότητα 
της ποιητικής δημιουργίας των ποιητών και των ρευμάτων που 
αναφέρει. 

Μπορούμε εδώ να σημειώσουμε ότι η σημασία και η βαρύτη-
τα των Μαθηματικών για την παρατήρηση, την κατανόηση και 
την περιγραφή του περιβάλλοντος κόσμου αλλά και της κοι-
νωνικής ζωής ήταν πάντα ανάγλυφη σε όλες τις εποχές, όπως 
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μας θυμίζει και η Αλεξάνδρα Σαμουήλ στο βιβλίο της. Σε κάθε 
εποχή με διαφορετικό τρόπο. 

Από τις Αθηναϊκές σχολές της Ακαδημίας και του Λυκείου, 
έως το Trivium (Γραμματική, Διαλεκτική, που ήταν ταυτόσημη 
με τη Λογική, και Ρητορική) και το Quadrivium (Γεωμετρία, 
Αριθμητική, Αστρονομία και Μουσική) των μεσαιωνικών χρό-
νων, τα Μαθηματικά, είτε καθαρά και απλαισίωτα, είτε πλαι-
σιωμένα σε άλλες αποβλεπτικότητες, ήταν προαπαιτούμενα για 
την πρόσβαση στη Φιλοσοφία και τη Θεολογία. 

Το έργο και η περίφημη εισαγωγική δήλωση του Γαλιλαίου 
το 1623 ότι «το βιβλίο του σύμπαντος (της φύσης) είναι γραμ-
μένο με τη γλώσσα των μαθηματικών και οι χαρακτήρες είναι 
τρίγωνα, κύκλοι και άλλα γεωμετρικά σχήματα, χωρίς τη βοή-
θεια των οποίων είναι αδύνατον να καταλάβουμε έστω μια λέξη· 
χωρίς αυτά, κάποιος είναι σαν να περιπλανιέται σε ένα σκοτεινό 
λαβύρινθο», μετατόπισε αποφασιστικά τη μελέτη των φυσικών 
φαινομένων από τη Φιλοσοφία και τη Θεολογία στις Επιστήμες 
με ρητή πλέον την αναφορά στα Μαθηματικά. Υπεκφεύγοντας 
από το επικίνδυνο για την εποχή και για τη ζωή του ερώτημα 
των ιεροεξεταστών «ποιος έγραψε το βιβλίο του σύμπαντος», ο 
Γαλιλαίος εστίασε σε «ποια γλώσσα γράφτηκε». Ας προσέξουμε 
όμως την αναφορά στον λαβύρινθο: υπάρχει έξοδος, αλλά δεν 
μπορεί να βρεθεί αν δεν υπάρχει ο μίτος, δηλαδή ο χάρτης, 
δηλαδή τα μαθηματικά!

Ο Μπωντλαίρ (Charles Baudelaire) ―και παραπέμπω στην 
αναφορά της Σαμουήλ― θεωρεί ότι «ανάμεσα στον μικρόκοσμο 
του ανθρώπου και τον μακρόκοσμο της φύσης υπάρχει μια κοι-
νή γλώσσα, που τους επιτρέπει την αμοιβαία αποκάλυψη και 
αλληλοαναγνώριση, η οποία είναι η γλώσσα των συμβόλων και 
των αναλογιών…». 

Ο Γαλιλαίος, μπόρεσε να κατανοήσει την τροχιά της πτώσης 
κατά την εκτόξευση ενός σώματος χάρη στις κωνικές τομές του 
Απολλώνιου, όταν είδε την καμπύλη της παραβολής στις τρο-
χιές των πολλών πειραμάτων που έκανε, και έκτοτε δεν μπόρε-
σε πλέον να αποκολληθεί η Φυσική από τα Μαθηματικά, αφού 
ο χρόνος έγινε μεταβλητή των συναρτήσεων που περιγράφουν 
την κίνηση και το ρυθμό της. Δηλαδή τα Μαθηματικά, από 
εργαλείο μέτρησης και συγκρίσεων στο εσωτερικό των πειραμά-
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των, μετατράπηκαν σε εξωτερικό περίβλημα σχέσεων εντός του 
οποίου τα πειράματα μπορεί και να μην είναι ακριβή! 

Η μαθηματικοποίηση ή εκμαθηματίκευση των φυσικών επι-
στημών καθόρισε έκτοτε την επιστημονική εξέλιξη, ενώ τα μο-
ντέλα που παρήγαγε αυτό το διεπιστημονικό σμίξιμο έχουν 
πλέον υιοθετηθεί και από τις κοινωνικές επιστήμες. 

Είναι εντούτοις δύσκολο να εντοπίζεις και ταυτόχρονα να 
απο-πλαισιώνεις την μαθηματική παρουσία από το περιβάλλον 
της χρήσης τους, να διακρίνεις δηλαδή την μαθηματική παρου-
σία μέσα στο φαινόμενο ή στην αφήγησή του ή μέσα στην ποι-
ητική δημιουργία και, ταυτόχρονα, να διακρίνεις τη διεργασία 
εκμαθηματίκευσης του συλλογισμού για το φαινόμενο, δηλαδή 
να ξεχωρίζεις πότε τα μαθηματικά λειτουργούν για να περι-
γράψουν ή για να δηλώσουν τους ενδεχόμενους συμβολικούς 
υπαινιγμούς της αφήγησης και της ποιητικής δημιουργίας. 

Θα επικαλεστώ ένα κομμάτι της Αποκάλυψης του Ιωάννου 
στη μεταγραφή Γιώργου Σεφέρη για να δούμε τη δυσκολία να 
κατανοήσουμε τη σημασία αυτής της αποπλαισίωσης και ανα-
πλαισίωσης. (Αποκάλυψη του Ιωάννη, Μεταγγραφή Γιώργος 
Σεφέρης, Εκδόσεις Ίκαρος, από σελ. 65, το 17 Ζ´ έως 69, το 
9). Θα εστιάσουμε την προσοχή μας στον αριθμό 144, ο οποίος 
προηγείται και στη συνέχεια αναλύεται στο 12 φορές το 12. Και 
στη συνέχεια θα δούμε την υπέρβαση του αριθμήσιμου. 

Κι άκουσα τον αριθμό των σφραγισμένων:
εκατόν σαράντα τέσσερεις χιλιάδες σφραγισμένοι
από όλες τις φυλές των γιών του Ισραήλ·

από τη φυλή του Ιούδα δώδεκα χιλιάδες σφρα-
γισμένοι, από τη φυλή του Ρουβήν δώδεκα χιλιά-
δες, από τη φυλή του Γάδ δώδεκα χιλιάδες,

Aκολουθούν τρία παρόμοια τρίστιχα με 3 φορές δώδεκα χι-
λιάδες το καθένα, οπότε αθροίζουμε 144.000 σφραγισμένους, 
όπως είχε προαναγγείλει, για να καταλήξει στο μη αριθμήσιμο:

Μετά ταύτα είδον, και ιδού όχλος πολύς, όν
αριθμήσαι αυτόν ουδείς εδύνατο, …

Nesides 20gp.indd   79 22/10/19   07:34
Process CyanProcess MagentaProcess YellowProcess Black



80

Επομένως, ανάμεσα σε δυο ακραίους νοητικούς πόλους, τα 
Μαθηματικά-πυρήνας ή τα Μαθηματικά-περίβλημα, ανάμεσα 
δηλαδή στο μέρος και το όλον, βρίσκεται ο άνθρωπος και ο ποι-
ητής με τις αγωνίες και τις ελπίδες του. Ο άνθρωπος τον οποίο 
περιγράφει η λογοτεχνία και η ποίηση, αλλά και ο άνθρωπος 
που δημιουργεί την ποίηση, εκφράζοντας ―στις περιπτώσεις 
που περιγράφει η Σαμουήλ― μια κατ’ αναλογία σχέση του με 
τον κόσμο, ή καλύτερα μια κατ’ αναλογία σχέση της ποίησής 
του με την προσέγγιση του Πυθαγορισμού. 

 Αναφερόμενη στον Ελύτη και στην τριάδα «φύση‒τέχνη‒
ηθική» (σελ. 214-15), η Αλεξάνδρα Σαμουήλ υπαινίσσεται, αν 
έχω κατανοήσει σωστά, αυτήν την αρμονική αναλογία με τους 
τρεις όρους, όπου το α προς το β να είναι όπως το β προς το 
γ. Κορύφωση αυτής της ισότητας λόγων με τρία στοιχεία είναι 
για τα Μαθηματικά η χρυσή τομή. Αρκεί τα α και β να είναι 
δυο συμπληρωματικά μέρη του γ, δηλαδή όταν α+βØγ. Υπο-
θέτοντας πως το α είναι το μεγαλύτερο μέρος, τότε έχουμε μια 
σχέση μέρους όλου και των μερών μεταξύ τους, το α+β προς 
το α, είναι όπως το α προς το β, τον άκρο και μέσο λόγο, όπως 
το ονόμαζε ο Ευκλείδης στα Στοιχεία και το χρυσό σημείο είναι 
εκεί που χωρίζονται τα α και β. 

Η διαίρεση ενός τμήματος σε άκρο και μέσο λόγο είναι ση-
μαντική στη γεωμετρία του πενταγώνου, ενός σχήματος που 
περιέχει την ιδιότητα της αυτό-ομοιότητας. Ο χρυσός λόγος 
ήταν γνωστός στους Πυθαγόρειους. Ένα από τα μυστικά τους 
σύμβολα, το πεντάγραμμο, γνωστότερο σήμερα ως πεντάλφα, 
είναι οι κορυφές του πενταγώνου ενωμένες διαγώνια.

Το ακριβές μήκος α της τομής σε μέσο και άκρο λόγο είναι 
όμως ασύμμετρο, δεν υπάρχει δηλαδή κοινό μέτρο ανάμεσα 
στα μέρη α, β και στο όλον, το άθροισμά τους α+β. Η χρυσή 
τομή ή χρυσός αριθμός ή χρυσή αναλογία επομένως, δεν με-
τριέται, μόνον προσεγγίζεται. Αυτή η προσέγγιση του υπαρκτού 
και αρμονικού απρόσιτου, φαίνεται να αναδύεται στην ανθρω-
πο-κοσμομορφική προσέγγιση της Σαμουήλ στην ποίηση των 
δημοτικών τραγουδιών, πιο καθαρά στους ρομαντικούς, αλλά 
και στον Σεφέρη, τον Ελύτη και τον Εγγονόπουλο. 

Η σχέση του μέρους με το όλο χαρακτηρίζει την ταυτότητα 
και την αντίληψη του ανθρώπου. Είναι ίσως το μοναδικό όν 
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που, ενώ αντιλαμβάνεται τη μικρή θέση που καταλαμβάνει 
στον χώρο και τον χρόνο, ταυτόχρονα αντιλαμβάνεται και ει-
κονοποιεί σε κάποια διάταξη τον εαυτό του σε σχέση με τον 
άπειρο ή έστω τον πολύ μεγάλο χώρο και χρόνο του πλανήτη, 
της ανθρωπότητας, της αιωνιότητας, του σύμπαντος. Η ταυτό-
τητα του, η σκέψη και η δράση του προσδιορίζονται από αυτήν 
την ταυτόχρονη αντιδιαστολή και αμοιβαία συμπερίληψη της 
μονάδας με την πληθικότητα, του μέρους με το όλο. 

Από εδώ βλέπουμε πόσο ήπια και απαλά περνάμε από τις 
αποκαθαρμένες από αισθητά αντικείμενα, αυτοαναφορικές μα-
θηματικές σχέσεις (όπως οι πυραμίδες του Λωτρεαμόν), σε σχέσεις 
συμβολικές που σημαίνουν πλέον και μη μαθηματικές αναφορές 
και αξιοποιούνται ή εμπνέουν την ποιητική έκφραση. 

Την αλληλεπίδραση των μαθηματικών ―πέραν της αριθμο-
λογίας― με την ποιητική δημιουργία, όπως είδαμε στην Απο-
κάλυψη, μπορούμε να τη δούμε από διαφορετική σκοπιά και σε 
μια επιστολή του Πωλ Βαλερύ, την οποία απευθύνει ο ποιητής 
και φιλόσοφος στον μεγάλο μαθηματικό Ανταμάρ (Jacques 
Hadamard), τον Μάιο του 19274.

«Κύριε και επιφανή συνάδελφε
…Μόλις βρω την ευκαιρία θα αναζητήσω τα Nouvelles 

Annales σε κάποια Βιβλιοθήκη και θα προσπαθήσω να αφομοι-
ώσω τις αρχές της Ανάλυσης (εννοεί την Πραγματική Ανάλυση 
και τον Απειροστικό Λογισμό) που βρίσκω τόσο πολύτιμη και 
με τόσο πλούτο εφαρμογών σε όλα τα πεδία. Δεν βλέπω, ειδι-
κότερα, τίποτα που μπορεί να μας βοηθήσει πιο ισχυρά να χα-
ράξουμε έναν χάρτη του μυαλού μας και των εσωτερικών του 
σχέσεων στο κάλεσμα ή με την ευκαιρία μιας ερώτησης. 

Βλέπετε ήδη όλον τον χιμαιρικό χαρακτήρα της σκέψης μου 
και πώς αναφέρεται άτσαλα ή χωρίς νομιμοποίηση στα μαθη-
ματικά!… Είναι που μου συμβαίνει συχνά να προστρέχω στους 
λεπτεπίλεπτους θεούς σας όταν αγωνίζομαι με την αταξία των 
εντυπώσεων και σχέσεων που αψηφά το λεξιλόγιο, το συντακτι-
κό και τον πιθανό αναγνώστη. Σε ορισμένες αναζητήσεις (που 
θα ονομάσω «φιλοσοφικές» για να μην χάνουμε τον χρόνο μας) 

4. Paul Valery, Επιστολές προς ορισμένους, LXXXVI, Προς 
Hadamard, Παρίσι, Οδός Villejust 40, XVIe, Σάββατο, 1η Μαίου 1927.
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με συνέλαβα χίλες φορές να εύχομαι να εμφανιστεί ένας μαθη-
ματικός δαίμονας ―όχι εκείνος του Maxwell, αλλά εκείνος του 
Riemann― και να με βοηθούσε να μου φτιάξω ένα σχήμα με 
τις ταυτόχρονες ιδέες μου.

Ο γεωμέτρης έχει την ευτυχία να πραγματοποιεί, χάρη στην 
απλότητα των αρχικών δεδομένων και στον καθαρό και τέλειο 
διαχωρισμό των πράξεων, εκείνο που ο λογοτέχνης δημιουργός 
διακρίνει και χάνει κάθε στιγμή, λόγω της πολυπλοκότητας των 
αντικειμένων, του θολού και στατιστικού χαρακτήρα της κοινής 
γλώσσας και των μορφών της…

Με σταματώ… Θα σας έγραφα πράγματα που σκανδαλίζουν 
τη λογική, και ενδεχομένως τον κοινό νου. Η αναλογία φέρνει 
πειρασμούς λίαν επικίνδυνους. Για εσάς, ευτυχείς γεωμέτρες, 
σχηματίζεται ή εκδηλώνεται με ακρίβεια από την ταυτότητα των 
μορφών ή των μετασχηματισμών τους. Αλλά σε εμάς, περνάει 
πάντα μέσα από το πεδίο (που δεν είναι διόλου αναλυτικό) των 
ονειροπολήσεων...»

Ο εκ των ιδρυτών της συστημικής σκέψης Πωλ Βατσλάβικ 
(Paul Watzlawick), σημειώνει5:

 
 Ένα φαινόμενο παραμένει ακατανόητο όσο το πεδίο της πα-

ρατήρησης δεν είναι αρκετά πλατύ για να περιλάβει το νοημα-
τικό πλαίσιο (context) μέσα στο οποίο παράγεται το φαινόμενο.

Όταν δεν είναι δυνατόν να αναδειχθεί η πολυπλοκότητα των 
σχέσεων μεταξύ ενός γεγονότος και του πλαισίου στο οποίο εγ-
γράφεται, μεταξύ ενός οργανισμού και του περιβάλλοντός του, 
τότε ο παρατηρητής σκοντάφτει σε κάτι το «μυστηριώδες», και 
οδηγείται να προσδίδει στο αντικείμενο της μελέτης του ιδιότη-
τες που ενδεχομένως να μην διαθέτει. 

 
Εδώ νομίζω πως έρχεται και ριζώνει το έργο της Σαμουήλ· 

μας διευρύνει τον ορίζοντα και μας επιτρέπει να δούμε ή να 
διαισθανθούμε, μέσα από τις τόσες αναφορές της, συνδέσεις 
και αλληλεπιδράσεις που δεν ήταν εύκολο να αντιληφθούμε 

5. Paul Watzlawick, Janet Helmick, Don D. Jackson, Une 
logique de la communication, Editions PUF, p. 15.
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παρά μόνον ίσως υπαινικτικά. Η λογοτεχνία και τα μαθηματι-
κά έχουν μακρά διαλεκτική σχέση. Ανάμεσα στη μαθηματική 
επινόηση και την αισθητή πραγματικότητα, ανάμεσα στη νοη-
τική δομή και την περιγραφή της, διερευνώντας το πάθος των 
δημιουργών και τις συγκρούσεις με τις κοινωνικές συμβατικό-
τητες, την απομόνωση των πρωταγωνιστών και την οικουμε-
νικότητα του έργου τους, η ποικιλία της σχέσης μαθηματικών 
και λογοτεχνίας ενέπνευσε και εμπνέει τις πολλαπλές εκδοχές 
του συγγραφικού φαινομένου, άλλοτε συνειδητές, άλλοτε μη 
συνειδητές. 

Μέσα σε αυτό το ευρύτερο πνευματικό περιβάλλον αναδύε-
ται το μεγάλο ενδιαφέρον για το πόνημα της Αλεξάνδρας Σα-
μουήλ, που μας οδήγησε να ξαναδιαβάσουμε με νέα ποικιλία 
οπτικών ποιητές που έχουμε ως τώρα απολαύσει, χωρίς όμως, 
ως φαίνεται, να έχουμε εξαντλήσει την αίσθηση που δίνουν στα 
ποιήματα, όσα τους ενέπνεαν. Πόσο μάλλον που στις ρίζες της 
έμπνευσης εμφανίζονται οι μαθηματικές αναφορές του πάντα 
γοητευτικού Πυθαγορισμού. 

Η Σαμουήλ κάνει μια επιτυχημένη εξόρυξη δεδομένων στην 
ιστορία της ποίησης, εισέρχεται μέσα από μια γενετική της ποι-
ητικής δημιουργίας και συνθέτει μια νέα αναγνωστική εκδοχή 
αυξάνοντας την ποικιλία και την πολυπλοκότητα της σχέσης 
των μαθηματικών με την ποίηση. Έχει σημασία να γνωρίζου-
με όλο αυτό το αλληλεπιδραστικό παιχνίδι. Για να ξεφύγουμε 
από τα στερεότυπα. Τα στερεότυπα διαχωρίζουν και παράγουν 
αποκλεισμούς. Πρέπει να μπορούμε να διακρίνουμε αλλά και 
να συνενώνουμε. Τις ανθρώπινες γνώσεις, τις επινοήσεις και 
τις κατασκευές, μαζί με το περιβάλλον και τη ψυχολογία που 
επηρέασε και επηρεάστηκε από την εξέλιξή τους. 

Εδώ, κατά τη γνώμη μου είναι και ο βαθύς ρόλος και η ιδι-
αιτερότητα του βιβλίου της Αλεξάνδρας Σαμουήλ και η προσέγ-
γισή της μέσα από τον ανθρωποκοσμομορφισμό. Διαβάζοντας 
το πίσω μέρος του χαλιού στην ποίηση του Σολωμού, του Ελύ-
τη, του Σεφέρη και εντυπωσιακά του Εγγονόπουλου, περιπτώ-
σεις δηλαδή όπου είναι ευδιάκριτες οι ταυτότητες στα σχέδια 
και τους χρωματικούς συνδυασμούς του μπροστινού μέρους, η 
Σαμουήλ διακρίνει το μοτίβο του Πυθαγορισμού σε διάφορες 
εκδοχές, οι οποίες όμως δεν είναι αυθαίρετες «του παρατηρη-
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τή», καθώς είναι συμβατές με τις εποχές και τεκμηριώνονται 
στο έργο και το περιβάλλον των δημιουργών. Η αυθεντικότητα 
αυτών των ερμηνειών του αόρατου, μένει φυσικά στον κάθε 
αναγνώστη, αφού αυθεντικό είναι το σημείο αλληλεπίδρασης 
τριών αποβλεπτικοτήτων, του δημιουργού, του αναγνώστη και 
του κειμένου.

Ο Πυθαγορισμός και οι ισχυρές κοσμολογικές ή κοσμογο-
νικές ή ανθρωπο-κοσμο-μορφικές του ερμηνευτικές δυναμικές 
δεν είναι ενδο-μαθηματικές, καθώς περνούν από τις σχέσεις 
αριθμών και λόγων καθαυτών και καθαρών που είναι μαθημα-
τικά αντικείμενα, σε σχέσεις αριθμών και λόγων συμπάντων και 
ανθρώπων και κόσμων, δηλαδή σε σχέσεις κάποιων αντικειμέ-
νων της φύσης και της νόησης. 

Μοναδικά και αυθεντικά διεπιστημονική, η Σαμουήλ, δεν 
έχει ψευδαισθήσεις αναγωγισμού, δεν αναζητά επαληθεύσεις 
της μιας περιοχής στο πλαίσιο της άλλης, εξάλλου η απόδειξη 
μπορεί να συμβεί μόνο στα μαθηματικά. Αναζητά όμως τα 
περάσματα και τις διασυνδέσεις, κι αυτό είναι το πιο σημαντι-
κό. Δεν μπορείς να μάθεις μαθηματικά από την ποίηση, ούτε 
κοσμογονικές θεωρίες, αλλά αν καταλάβουμε τις διασυνδέσεις 
μπορούμε να δούμε μεγαλύτερη ποικιλία στις αλληλεπιδράσεις 
που φτιάχνουν τα νοήματα ή καλύτερα την αίσθηση των νοη-
μάτων του ποιήματος. 

Με τη διεπιστημονικότητα η Σαμουήλ προσεγγίζει την πο-
λυπλοκότητα της ποιητικής δημιουργίας με έναν πρωτότυπο 
τρόπο, χρησιμοποιώντας ένα μαθηματικής έμπνευσης κλειδί για 
να διανοίξει νέους τρόπους ανάγνωσης και απόλαυσης. Μας προ-
σφέρει έναν χάρτη στον οποίο δεν υπάρχουν μόνο τα βουνά, τα 
ποτάμια και οι πόλεις, ούτε μόνο τα ονόματά τους και οι χιλιο-
μετρικές αποστάσεις, αλλά είναι μαζί και οι ερμηνείες και οι συν-
δέσεις των ονομάτων των βουνών, των ποταμών και των πόλεων 
με τις διαδρομές, τις επιθυμίες και τις αγωνίες των ανθρώπων. 
Οι ποιητές του «Πάντα αριθμώ διέταξας», με υπερευαίσθητους 
αισθητήρες επιχειρούν να διακρίνουν ταυτόχρονα την αρμονική 
δομή και το χαοτικό δάσος, την δομή των ριζών και τα μοτίβα 
των κλαδιών και των φύλλων. Προσπαθούν να σταθούν στο ση-
μείο της χρυσής τομής, ανάμεσα σε όσα είναι ορατά και στο συ-
μπλήρωμά τους, τα αόρατα, στον πυρήνα της αλληλεπίδρασης. 
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Θα πρόσθετα κλείνοντας, πως η εντύπωση που σου δίνει η 
αφηγηματική απόλαυση της μελέτης «πάντα αριθμώ διέταξας» 
μοιάζει με την απόλαυση ενός μυθιστορήματος μαθηματικής 
αστυνομικής λογοτεχνίας. Τα στοιχεία με τα οποία αναπλάθει 
για να πλαισιώσει τα τεκμήρια, η αναζήτηση ερμηνειών που 
κουμπώνουν, η υποσχετική της διερεύνησης, προσδίδουν στην 
ανάγνωση την απολαυστική αγωνία που σε εμποδίζει ―ενώ θα 
ήθελες― να σταματήσεις για να εμβαθύνεις σε κάποιες αναφο-
ρές, από φόβο μην χάσεις το επόμενο βήμα της πνευματικής 
αυτής περιπέτειας. Προστιθέμενη αξία αυτής της απολαυστικής 
ανάγνωσης, είναι ότι γίνεται αφορμή για άφθονες συζητήσεις 
και ανταλλαγές ποιητικών εμπειριών με την αφήγηση της εξί-
σου συναρπαστικής περιπέτειας της εξέλιξης των μαθηματικών. 
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Δύο χρόνια μετά την τελευ-
ταία της ποιητική συλλογή, 

Παράκτιος οικισμός, εκδ. Μελάνι 
2017, και σαράντα πέντε χρόνια 
μετά την πρώτη της εμφάνιση 
στα γράμματα με τη συλλογή Τα 
άλογα του Μυροβλήτου, το 1974, 
η Δήμητρα Χριστοδούλου, μία εκ 
των εκπροσώπων της γενιάς του 
’70, επανέρχεται με το δέκατο τέ-
ταρτο ποιητικό της βιβλίο για να 
επιβεβαιώσει, και αυτή τη φορά, 
ότι αποτελεί ένα μεγάλο και ση-
μαντικό κεφάλαιο της νεότερης 
και σύγχρονης ελληνικής ποιη-
τικής παραγωγής. Ένα κεφάλαιο 
που διαμορφώθηκε υπό την επί-

δραση των προγενέστερων ποι-
ητικών σταθμών, αλλά και από 
την ανάδειξη μιας προσωπικής 
ποιητικής και μιας ξεχωριστής 
λογοτεχνικής ιδιοσυγκρασίας. Η 
συλλογή που φέρει τον ευρημα-
τικό τίτλο Είκοσι τέσσερις χτύποι 
και σιωπή αποτελεί μια ποιητική 
κατάθεση με έντονα τα στοιχεία 
της αποφασιστικότητας, της ειλι-
κρίνειας και της ευθύτητας.

Χαρακτηριστικό στοιχείο του 
βιβλίου αυτού είναι η αυστηρή 
και απαρέγκλιτη ―με την εξαί-
ρεση ενός μονάχα ποιήματος― 
δόμηση των σαράντα εννέα ελευ-
θερόστιχων ποιημάτων σε είκοσι 
τέσσερις στίχους, όσοι ακριβώς 
και οι χτύποι του τίτλου, όσες 
ακριβώς και οι ώρες του εικοσι-
τετράωρου. Η αυστηρότητα και η 
συνέπεια αυτή, πέρα από το ότι 
υπηρετεί τη διαμόρφωση μιας 
μορφής συγκεκριμένης και μονα-
δικής μέσα στη σύγχρονη ποιητι-
κή παραγωγή, υπό την έννοια ότι 
επιδιώκεται και διαμορφώνεται 
με ποιητική πρόθεση, λειτουρ-
γεί καταλυτικά στην ανάδειξη 
του νοήματος αφού κάθε στίχος 
ολοκληρώνει και ολοκληρώνεται 
μέσα στο περιεχόμενό του, για να 
προχωρήσει στον επόμενο με τον 
ίδιο τρόπο που οι ώρες διαδέχο-
νται η μία την άλλη για να συ-
γκροτήσουν τη μέρα στη συνέχειά 
της. Ιδωμένα μέσα από αυτό το 

!ήμητρα Χριστοδούλου 

Είκοσι τέσσερις χτύποι και σιωπή 
εκδ. Μελάνι, Αθήνα 2019
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πρίσμα καθένα από τα ποιήματα 
αυτά αντιστοιχεί και ταυτίζεται 
με τη διάρκεια μιας ημέρας για 
να τελειώσει και να βυθιστεί στη 
σιωπή αφήνοντας όμως πίσω τον 
αντίλαλό του, τον απόηχό του 
που εξακολουθεί να ακούγεται 
και να εγγράφεται στη συνείδη-
ση του αναγνώστη. Κάθε στίχος 
αποτελεί μια οργανική ενότητα 
και την ίδια στιγμή τμήμα ενός 
συνόλου έτσι που μπορείς να τον 
απομονώσεις απολαμβάνοντάς 
τον αυτοτελώς ή να τον διαβάσεις 
ως κομμάτι ενός συνόλου χωρίς 
το οποίο το σύνολο αυτό θα ήταν 
λειψό. Χαρακτηριστικοί είναι οι 
στίχοι: Κοιτάζω τον ουρανό με 
αγάπη («Προς τα πάνω»), Αφήστε 
μόνος να τα βγάλει πέρα ο Κύ-
ριος («Ο ιερός αναλφαβητισμός»), 
Αλλά η πόλη μας είναι από λάμ-
ψη («Δίλημμα νεαρού ποδηλάτη») 
που αποτελούν θραύσματα το 
ίδιο αξιανάγνωστα με το σύνολο.

Η θεματική καθαρότητα είναι 
ένα από τα στοιχεία που μπορεί 
κανείς να εντοπίσει με μια πρώτη 
ανάγνωση των ποιημάτων. Η ίδια 
η ποιήτρια, στο εισαγωγικό της 
σημείωμα, ορίζει τους τρεις θεμα-
τικούς άξονες του βιβλίου της: η 
πόλη, τα παιδιά, ο θάνατος. Τρία 
θέματα που, ξέχωρα το ένα από 
το άλλο, έχουν εμπνεύσει και 
απασχολήσει και άλλους ποιητές, 
ποτέ όμως, απ’ όσο δύναμαι να 
γνωρίζω, συνδυαστικά ή συμπλη-
ρωματικά. Η συνύπαρξη και η 
από κοινού λειτουργία τους, στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, υπηρε-
τεί την υποβολή και την ανάδειξη 

θεμάτων γενικότερων, θεμάτων 
υπαρξιακών, φιλοσοφικών και 
βαθιά ανθρωποκεντρικών. Στο 
ποίημα «Νέος ερωτευμένος με άγ-
γελο», για παράδειγμα, η Χριστο-
δούλου εκκινεί από τη νεότητα 
για να καταλήξει να διερωτηθεί 
και να αποφανθεί για ζητήματα 
υπαρξιακά και οντολογικά: Πόσο 
αγαπώ αυτά τα άυλα πλάσματα / 
Που εξατμίζεται η νεότητάς του 
/ Μέσα στην απορία της ύπαρξης 
/ Ενώ η ύπαρξη τα προσπερνά 
αφηρημένη… / Και δεν τολμάς να 
πάρεις την ευθύνη / Να επιβεβαι-
ώσεις όσα διαισθάνονται.

Μια πιο τολμηρή ίσως ματιά 
στο ποιητικό σύμπαν της Χριστο-
δούλου, θα μπορούσε να διακρί-
νει έναν προσανατολισμό χριστια-
νικής φύσεως υπό την έννοια ότι 
το βασικό δίδαγμα του χριστιανι-
σμού, «Αγαπάτε αλλήλους», προ-
βάλλει εδώ ως θεωρία και πράξη 
που έχει τοποθετήσει στο κέντρο 
της τον άνθρωπο. Χαρακτηριστι-
κοί είναι οι τελευταίοι στίχοι από 
το ποίημα «Το άσυλο του Παρα-
δείσου: Κι όταν του κόσμου όλου 
η αναίτια ύπαρξη / Θα έχει από 
τον κρότο τρομάξει / Τότε θα με 
καταπραΰνει η αγάπη. / Εκείνη το 
πέρασμα μου συμπόνεσε / Τη θεϊ-
κή ανημποριά εκείνη / Τη φιλοξέ-
νησε σιωπηλά.

Από την ποιητική συλλογή 
δεν λείπουν και τα αυτοαναφο-
ρικά ποιήματα με πιο ενδεικτικό 
το ποίημα «Πάλι καλά» στο οποίο 
η Χριστοδούλου αποκαλύπτει με 
εξαιρετική συντομία, σε λίγους 
στίχους ιδιαίτερης δυναμικής, τη 
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φιλοσοφία, τη βιοθεωρία και τη 
στάση της απέναντι στη ζωή και 
στην τέχνη: Βέβαια, δεν σύχνα-
σα σε εσπερίδες / Α, ένα αίσθημα 
ντροπής το είχα. / Δάγκωσα χώμα 
στα κρυφά.

Από τεχνικής απόψεως, εξετά-
ζοντας δηλαδή τον τρόπο με τον 
οποίο η ποιήτρια «στήνει» τα ποι-
ήματά της, θα μπορούσε κανείς 
να διαπιστώσει μια θεατρικότητα 
η οποία εκδηλώνεται ως μια διά-
θεση περιγραφής και απεικόνισης 
της στιγμής, ως μια πρόθεση να 
τοποθετήσει τα πρόσωπά των ποι-
ημάτων της στο χώρο και το χρό-
νο. Χαρακτηριστικοί είναι οι στί-
χοι από το ποίημα «Παύση»: Είχε 
αράξει στην πολυθρόνα του / Με 
κάμποσα νωθρά σκυλιά τριγύρω / 
Μόνος σαν γέρικο έθνος / Λησμο-
νημένο μέσα στα βουνά. Ποικίλες 
και ενδιαφέρουσες είναι επίσης οι 
διάφορες εικόνες που δημιουργεί 
η ποιήτρια, οι οποίες άλλοτε προ-
βάλλουν ξεκάθαρα και αυτόνομα 
και άλλοτε νοθεύονται από εμβό-
λιμες ιδέες και σκέψεις. Οι εικόνες 
αυτές, που αποσπώνται από δια-
φορετικά κάθε φορά περιβάλλο-
ντα, λειτουργούν ως αναβαθμός 
για να μπορέσει ο αναγνώστης 
να προσλάβει πρώτα εμπειρικά 
και δευτερευόντως νοητικά την 
ουσία της ποιητικής σκέψης και 
έκφρασης.

Στο σύνολό της η συλλογή δο-
νείται από ένα εσωτερικό πάθος 
το οποίο, σε αρκετές περιπτώσεις, 
διαταράσσει την ψυχραιμία που 
επιχειρεί να διατηρήσει η ποιή-
τρια. Μια ποίηση μεστή, πυκνή, 

ουσιαστική ―γνωρίσματα τα 
οποία αποτέλεσαν και αποτελούν 
χρόνια επιδίωξη της ποιήτριας, 
όπως μπορεί να συμπεράνει κα-
νείς από τις προηγούμενες συλλο-
γές της― μια ποίηση που ακρο-
βατεί ανάμεσα στη λογική και 
το συναίσθημα, το λυρισμό και 
τον ρεαλισμό για να αποτελέσει 
εν τέλει μια νίκη της ποιήτριας 
έναντι στο άσχημο, το κακό, το 
ανύπαρκτο. Μια νίκη που προέ-
κυψε έπειτα από την πάλη με το 
σκοτάδι και τη νύχτα νοούμενη 
βεβαίως ως νύχτα πνευματική, 
ως σκοτάδι μιας αβύσσου ψυχο-
διανοητικής: Πάλεψα, πάλεψα 
να την σηκώσω / Αυτήν τη νύχτα, 
πεσμένη κατάχαμα. / Την έσυρα 
από τις μασχάλες, της έπλυνα / Το 
πρόσωπο με τα ίδια μου τα χέρια. 
/ Ώσπου άρχισε πάλι το χαμόγελό 
της να πλανιέται / Στη θλίψη, στη 
βιασύνη, στα χρήματα («Ο νόμος 
του στέμματος»).

Ένας θρίαμβος της αγάπης, 
της ομορφιάς, της τέχνης, της 
ζωής. Ένα δίδαγμα και ένα κέ-
ντρισμα αντοχής σε όσους εύκο-
λα παραιτούνται: «Να αντέχουμε. 
Να ασκούμε την τέχνη μας / Μ’ 
ένα χαμόγελο που μοιράζει / Πρώ-
ιμα μήλα με τη γεύση του ουρα-
νού. / Κάθε μας θλίψη να ταφεί 
μ’ επιμέλεια / Αφού σάρωσε ό,τι 
ήταν να σαρώσει. («Η γυάλινη»). 
Πάνω απ’ όλα όμως μια πόρτα 
ανοιχτή στον αναγνώστη που τον 
βγάζει σε έναν τόπο εύκολα προ-
σβάσιμο και προσπελάσιμο, τον 
τόπο της ποίησης και της ζωής.

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΔΗΜΟΥ
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Οι σουπανίκες 
της Γιώτας

Τριάντα πέντε μικρο-διηγήματα, 
μας λέει ο υπότιτλος. Αφηγη-

ματικές πινελιές ή αυτό που λέμε 
μονοματιές (coups d’oeil), μονο-
κοντυλιές ή «φλασιές»: μικρά νευ-
ρώδη σκίτσα μιας οικείας, αλλά 
εξίσου και ανοίκειας καθημερινό-
τητας, ερεθίσματα που ευαισθη-
τοποιούν την πλάκα της μνήμης 
και εμφανίζουν κατόπιν τα στιγ-
μιότυπα όχι σαν πιστές φωτογρα-
φίες, αλλά διαθλασμένα, σαν να 
κρατούν κάτι από το σχήμα, το 
χρώμα, την αύρα, την αίσθηση 
της ακαριαίας στιγμής. 

Και ξανά: Tριάντα πέντε στιγ-
μιότυπα, σαν αυτόνομα επεισό-
δια, αυθυπόστατα, αυτοτελή και 
αυτάρκη, μικροί σκαντζόχοιροι 
που τυλίγονται προς τα μέσα σαν 
σφιχτές μπαλίτσες. Διαδοχικές α-
συνέχειες, λοιπόν, όπως εύστοχα 
και οξύμωρα ορίζει ο τίτλος: μια 
ακολουθία, ας πούμε μια σεκάνς 
από καρεδάκια στη σειρά, αμο-
ντάριστα ― εκ πρώτης όψεως. 
Ωστόσο, στην πορεία της ανάγνω-
σης, αντιλαμβάνεται κανείς ότι 
κρυφά και ανεπαίσθητα νήματα 
ενώνουν μεταξύ τους αυτές τις 
ιστοριούλες, ανά δύο, ανά τρεις 
(ή και περισσότερες), δημιουργώ-
ντας μικρο-ενότητες, θεματικές 
κυρίως, αλλά όχι μόνον. Ώστε οι 

ιστορίες δεν είναι και τόσο στεγα-
νοποιημένες μέσα στην ασυνέχειά 
τους, δηλαδή μέσα σε μια διαδι-
κασία ρήξεων, τομών, αταξίας. 
Και, από την άλλη, η έννοια της 
διαδοχής, όχι της οποιασδήποτε 
αλλαγής ή εξέλιξης, αλλά μιας 
οιονεί γενεαλογικής σειράς, όπου 
το β διαδέχεται το α, το γ διαδέ-
χεται το β, κ.ο.κ., δηλώνει ένα εί-
δος τακτοποίησης, ταξινόμησης, 
διευθέτησης στη γενική ροή. Εύ-
ρυθμη αταξία, ordo neglectus, 
ανέμελη τάξη. Διαδοχικές ασυνέ-
χειες / ασυνεχείς διαδοχές: οξύ-
μωρα σχήματα και λογοπαίγνια, 
θαρρείς, αλλά «αν η λογοτεχνία 
δεν είναι παιχνίδι, την έχουμε 

Γιώτα Τεμπρίδου 

Διαδοχικές ασυνέχειες 
εκδ. Ακυβέρνητες πολιτείες, Θεσσαλονίκη, 2018
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όλοι πολύ άσχημα», όπως το δι-
ατύπωσε πρόσφατα φιλοπαίγμων 
λογοτέχνης μας.1

Προσωπικά, μένω στην έννοια 
της ροής, της κίνησης, της διαδο-
χής. Και βλέπω τη Γιώτα να φω-
τογραφίζει στροβοσκοπικά τον κό-
σμο της: κάπως σαν τις εναλλασ-
σόμενες παγωμένες εικόνες των 
χορευτών στις ντισκοτέκ που χρη-
σιμοποιούν τη φωτορύθμιση του 
στροβοσκόπιου. Η συνεχής κίνηση 
μοιάζει να χάνεται και να κατα-
κερματίζεται σε άπειρες στάσεις.
Θαρρώ πως αυτό το παιχνίδι ξε-
κινά ήδη από το εξώφυλλο του 
καλαίσθητου τομιδίου: τρεις ασύ-
μπτωτες γραμμές, καθεμία προς 
διαφορετική κατεύθυνση, τέμνο-
νται, δημιουργώντας ένα περί-
κλειστο Δ ή, αν το δεί κανείς πιο 
προοπτικά, ένα Α. Να είναι άραγε 
το Α της Άννας, από το προηγού-
μενο βιβλίο της Γιώτας,2 που χώ-
νει κι εδώ την ουρά της («Φάση 
2»); Νά λοιπόν μια έμμεση πρώτη 
διαδοχή: το ένα βιβλίο διαδέχεται 
το άλλο, και το μεγαλοπρεπώς 
σχηματιζόμενο Α επιβάλλει την 
παρουσία του στο εξώφυλλο, δη-
λώνοντας συνέχεια, μία συνέχεια, 
με το πρώτο βιβλίο. Αλλά μέσα 
στο τρίγωνο του Α, κλείνεται μια 
εικόνα μπουνάτσας (Bonaccia, 
όπως ονοματίζει τη φωτογραφία 
του ο Ιταλός που τη φιλοτέχνη-

1. Αχιλλέας Κυριακίδης, Σημειώ-
σεις για μια ιδιωτική θεωρία της λογο-
τεχνίας, Κίχλη, 2015.

2. Γιώτα Τεμπρίδου, Η ωδή που 
δεν έγραψα, και άλλες ιστορίες, εκδ. 
Ένεκεν, Θεσσαλονίκη, 2017.

σε,). Μια εικόνα θερινής άπνοιας, 
γαλήνης, απόλυτης ηρεμίας. Η 
θάλασσα λάδι, ένα καΐκι σταμα-
τημένο σε διάφανα νερά, σαν να 
στέκεται μεσούρανα και, σε από-
σταση, μια ανθρώπινη μορφή σε 
ένα βαρκάκι με κουπιά. Αναζητώ-
ντας στο διαδίκτυο τη φωτογρα-
φία και μεγεθύνοντάς τη, νομίζω 
πως στην άκρη του καϊκιού στέκει 
μια άλλη φιγούρα που συνομιλεί 
με τον κωπηλάτη, ή τον χαιρετά-
ει, καθώς η βαρκούλα απομακρύ-
νεται ― ή μήπως υποδέχεται τον 
κωπηλάτη που πλησιάζει με το 
βαρκάκι; Απόπειρα συνάντησης, 
λοιπόν, ή αποχαιρετισμού, κλει-
σμένη στον οφθαλμό του Α, σε 
αυτόν τον μικρό τριγωνικό χώρο, 
όπου το έμψυχο τοπίο φωτίζε-
ται από έναν τεράστιο ήλιο εκτός 
πλαισίου ― πλήρως αδιάφορο για 
τα τεκταινόμενα εδώ κάτω, τα 
ανθρώπινα…

Εικόνα πολλαπλής αμφισημίας, 
όπως και η γραφή της Γιώτας, όσο 
την ξέρουμε από το προηγούμενο 
βιβλίο της και όπως την επανευ-
ρίσκουμε στις αφηγηματικές ψη-
φίδες του παρόντος βιβλίου. Γιατί 
αν συνδέει βέβαια κάτι τα δύο δι-
αδοχικά βιβλία είναι αυτή η γρα-
φή της διαβρωτικής ειρωνείας, της 
παρωδίας, του αυτοσαρκασμού, 
της χιουμοριστικής ανάγνωσης του 
κόσμου, και μιας ανάλαφρης με-
λαγχολίας, που παρατηρεί, διακρί-
νει, προσέχει μικρολεπτομέρειες και 
ξέρει να σταθμίζει το βάρος τους, 
αλλά συνάμα δεν βαλτώνει σε μεμ-
ψιμοιρίες, προχωρεί με τόλμη στο 
παρακάτω. Κάπως έτσι στήνονται 
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τούτες οι διαδοχικές ασυνέχειες: 
με λίγα από το παρελθόν, με λίγα 
από το προκύπτον παρόν, με λίγα 
από το μέλλον – «πρέπει να έχει 
κανείς προοπτική», όπως λέει ένα 
μικρο-διήγημα προς το τέλος του 
βιβλίου:

Ζ ή τ η μ α   β ά θ ο υ ς
Μπορεί όταν με κοιτάς να 

βλέπεις ένα τίποτα, όταν μεγα-
λώσω όμως θα γίνω χωρομέτρης. 
Οι δυστοπίες θα παρέρχονται, οι 
σχέσεις θα μυρίζουν αγαύη, οι άν-
θρωποι θα είναι σκληροί και θα 
περνιούνται γι’ άτρωτοι, τα σπί-
τια θα είναι άφταστα κι εγώ θα 
μετράω χώρους. Πρέπει να έχει 
κανείς προοπτική.

Ο νους μου πάει βέβαια στον 
διασημότερο χωρομέτρη της λογο-
τεχνίας και στον δυστοπικό Πύργο 
που τον ταλαιπωρούσε, τον Κάφ-
κα. Και δεν είναι η μόνη διακει-
μενική αιχμή που εντοπίζουμε σε 
αυτές τις αφηγηματικές ψηφίδες. 
Είπαμε, αόρατα νήματα συνδέουν 
τούτα τα κείμενα με προηγούμε-
να, δικά και αλλότρια. Διαδοχικές 
ανταποκρίσεις, άτακτες απαντή-
σεις στον εαυτό και στους άλλους. 
Άλλωστε στην προμετωπίδα του 
βιβλίου λέγεται ευθαρσώς:

 
 Για τη ζωή μου 
που όλο ρωτάει
να βρει πώς γίνεται

Και μια ιδιότροπη αφιέρωση 
(Ανάθημα) στην έναρξη των ιστο-
ριών που θα ακολουθήσουν σαν 

γαϊτανάκι, δίνει με τον τόνο της 
παρωδίας τις συντεταγμένες της 
δεσπόζουσας ποιητικής:

Παντρεύτηκες κι έγινες και 
συ: ο καλός· τώρα μάλιστα. Γύρω 
γύρω η ζωή χαρισάμενη και το 
ανθοστόλιστο βιος και στη μέση, 
αυτονοήτως, ο Μανόλης.

Το εδώ επιθαλάμιο παρωδεί 
εμφανώς το «Επιτύμβιον» του 
Αναγνωστάκη (Πέθανες ― κι έγι-
νες και συ: ο καλός / ο λαμπρός 
άνθρωπος, ο οικογενειάρχης, ο 
πατριώτης. / Τριάντα έξι στέφανα 
σε συνοδέψανε, τρεις λόγοι αντι-
προέδρων / εφτά ψηφίσματα για 
τις υπέροχες υπηρεσίες που προ-
σέφερες// Α, ρε Λαυρέντη, εγώ που 
μόνο τόξερα τι κάθαρμα ήσουν / 
τι κάλπικος παράς, μια ολόκλη-
ρη ζωή μέσα στο ψέμα κ.λπ). Ο 
γάμος εδώ παραπέμπει σε κηδεία 
και το παιχνίδι της ανατροπής 
ανοίγει με αυτονοήτως τον πικρό-
χολο και σκωπτικό Μανόλη του 
Στόχου να παίζει το «γύρω γύρω 
όλοι».

Η ανάποδη ματιά, που εκλο-
γικεύει αλλιώς τα φαινόμενα, 
με μια λογική του παραλόγου, 
αυτό που σήμερα χαρακτηρίζουμε 
«σουρεάλ» για να υπογραμμίσου-
με ένα απρόοπτο, απροσδόκητο 
αποτέλεσμα, έναν απίθανο συλ-
λογισμό, ανιστορεί το ειρωνικό 
«Στιλ»:

 
Κατάχρηση στην κατάχρηση, 

ο Κώστας κατέληξε να έχει πολ-
λά περιττά κιλά. Καθότι του ήταν 
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αδύνατον να τα ξεφορτωθεί μόνος 
του, κάθε φορά που σε συναντού-
σε σου έδινε δυο-τρία. Ήταν καλός 
και τα δεχόσουν αδιαμαρτύρητα, 
μη λογαριάζοντας τίποτα. Στο τέ-
λος δεν του έμεινε κιλό για κιλό 
του Κώστα. Δεν ήταν βέβαια πια 
αυτός, αλλά δεν ήταν και χοντρός.

Σε κάποιες από αυτές τις 
ιστοριούλες διακρίνεται η υποδό-
ρια μελαγχολία που αναφέραμε 
προηγουμένως, και είναι σαν να 
θυμίζει κάτι από τη φευγαλέα 
ποίηση των ποιητών που αποκα-
λούμε φανταιζίστες: οι πιερότοι, 
οι κλόουν που κάνουν τα πικρά 
γλυκά και περιγελούν τον πόνο 
τους, εξατμίζοντας τη θλίψη με 
ένα τραγούδι ή ένα σκέρτσο (κάτι 
που μπόλιασε καλά ο κλαυσίγε-
λως του Καρυωτάκη και απογείω-
σε με σπαραχτικό μπρίο η ποίηση 
του Σκαρίμπα. Θυμηθείτε την κα-
ρυωτακική «Ευγένεια»: Κάνε τον 
πόνο σου άρπα / και πε ‘τονε τρα-
γούδι / … / Κάνε τον πόνου σου 
άρπα / και γέλασε και σβήσου. Ή 
το «Πλοίον εν όψει» του Χαλκι-
δαίου: Και τώρα τι θα κάνουμε; 
Σε μι’ άκρη / να κλάψουμε; ΄Ω 
τι θα ωφελήσει / περσότερο ή λι-
γότερο ένα δάκρυ; Ο άνεμος τα 
πλοία θα τα χωρίσει. // Κι εμείς 
σαν δυο πλοιάρχοι αγαπημένοι / 
πλοίων που διασταυρώνει το ‘να 
τ’ άλλο / άλλο ― παρά να υψώ-
σουμε ― δε μένει / χαρούμενο στα 
ξάρτια μας σινιάλο…). Σε αυτή 
τη σπουδαία μινόρε παράδοση 
θα κατέτασσα μερικά από τούτα 
τα μικρο-διηγήματα της Γιώτας. 

Ισορροπούν έξοχα ανάμεσα στον 
πόνο και την αποδοχή του, τη 
συμφιλίωση με την απώλεια, συ-
μπυκνώνουν παραστατικά ό,τι η 
ψυχανάλυση έχει ονομάσει εργα-
σία του πένθους (Trauerarbeit), 
την εσωτερίκευση του τραύματος 
και τον μετασχηματισμό του σε 
ήρεμη γνώση. Διαβάζω «Το κενό 
και το καλούπι»:

 
Συνήθως όταν φεύγουν οι άν-

θρωποι αφήνουν κενά, εσύ άφη-
σες ένα καλούπι. Το κοιτάω κάθε 
μέρα και αναρωτιέμαι τι πρέπει 
να το κάνω και αν με ενοχλεί που 
πιάνει χώρο. Δεν ξέρω αν είναι 
έντιμο να το αξιοποιήσω κάπως 
και, απ’ την άλλη, δεν αντέχω να 
το βλέπω έτσι άπραγο. Κάποια 
στιγμή πέταξα μέσα του ένα κου-
κί. Τώρα το καλούπι προστατεύει 
το κουκί και το κενό είναι όλο 
δικό μου.

Και το δίδυμό του (είναι από 
τα κείμενα που πάνε ζευγαρωτά, 
όπως άλλα σχηματίζουν τριάδες 
ή συνδέονται πολλαχώς), «Οι λη-
σμονημένοι»:

 
Μετράω ώς το εφτά και βγαί-

νω. Είσαι πάντα κρυμμένος πίσω 
απ’ την κουρτίνα. Κάνω πως δε 
σε βρίσκω αμέσως. Κοιτάω κάτω 
απ’ το κρεβάτι, μες στη ντου-
λάπα. Με αργά βήματα έρχομαι 
προς τη μπαλκονόπορτα. Απλώνω 
το χέρι και τραβάω. Όχι απότομα, 
μη σε τρομάξω. Πρέπει να έχει 
μισό λεπτό που έφυγες, σε μυ-
ρίζω στον αέρα. Επιστρέφω στην 
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αρχική μου θέση. Μετράω μέχρι 
το εφτά και βγαίνω. Δε σε νοιάζει 
μη σε βρω, δε με νοιάζει να σε 
ψάξω. Το νόημα του παιχνιδιού 
είναι από καιρό χαμένο. Μόνο το 
εφτά μου μένει. Το μέτρημα και 
η αναγγελία.

 
Έχω την αίσθηση πως το εφτά 

μένει, όπως και το «Παιδί με το 
γρατσουνισμένο γόνατο», από τη 
θητεία της Γιώτας στον Ελύτη – 
άλλωστε αυτό το αφηγηματικό 
ελάχιστο με το οποίο συντάσσει 
τούτες τις μικρές ιστορίες θυμίζει 
κάπως τον αφοριστικό τόνο των 
όψιμων, τελευταίων ελυτικών 
κειμένων.3

 Η παιδική ματιά, όχι πάντα 
αθώα (πρβλ. στο «Παιδικό», το 
εβραιόπουλο που ονειρευόταν να 
γίνει αστροναύτης), διατηρεί πά-
ντως αυτή τη ζητούμενη ανάπο-
δη οπτική που εξηγεί απρόσμενα 
τον κόσμο και είναι η επικίνδυνη 
εκείνη λογική που θέλουν να ευ-
θυγραμμίσουν και να χειραγωγή-
σουν, κατά τη δική τους κρίση, 
οι μεγάλοι, συμμορφώνοντας τα 
παιδιά: 

 
Είχε καθίσει ένα περιστέρι 

στην καράφλα του παππού κι αυ-
τός έμενε ήσυχος και χαμογελού-
σε. Πρέπει να ένιωθε σαν άγαλμα. 
Μετά το πουλί πέταξε και δεν 
ξανάρθε. Ο παππούς ξανάγινε 

3. Το θέμα της διδακτορικής της 
διατριβής: Το άμοιαστο της ποίησης 
και το ισόποσο της φιλοσοφίας. Ο 
διπλός εαυτός του Οδυσσέα Ελύτη, 
ΑΠΘ, 2016.

άνθρωπος. Από μέρα σε μέρα τον 
περιμένουμε να πεθάνει.

(«Η γνώση και ο φύλακας»)

Και το παραπάνω συνδέεται a 
contrario με τα «Χρυσόψαρα»:

 
Τα παιδιά του Τσερνόμπιλ 

μεγάλωσαν πια, τα βλέμματα σή-
μερα είναι στραμμένα στα παιδιά 
της γυάλας. Αυτά που οι μανάδες 
τους τρέμουν μη δουν στο δρόμο 
τίποτα άντρες να φιλιούνται με-
ταξύ τους και γίνουν άλλο από 
αυτό που πρέπει και οι, πιο απο-
φασιστικοί, πατεράδες τους επιλέ-
γουν το μέγεθος της γυάλας τους: 
όχι μόνο σε ποιο σχολείο θα παν, 
αλλά και ποιοι δεν μπορούν να 
παν στο ίδιο σχολείο. Μες στη 
γυάλα τα πράγματα κυλάν ησύ-
χως: τα παιδιά παίζουν και μα-
θαίνουν ό,τι προσφέρεται και μια 
φορά τη μέρα φτάνει απ’ τον 
έξω κόσμο κάποιο κωδικοποιημέ-
νο μήνυμα. Χτες, μετά από ένα 
πρόβλημα στην τροφοδοσία, δι-
αφάνηκε μια μικρή ελπίδα, όταν 
έφτασε στο κέντρο ένα ρυζόχαρτο 
με το σύνθημα «σπάστε τη γυά-
λα». Δεν υπάρχει γυάλα όμως μέ-
χρι να μάθει κανείς τη σημασία 
της λέξης «γυάλα». 

Αυτή δεν είναι η μόνη ιστορία 
όπου σχολιάζεται η επικαιρότητα 
και οι παθογένειές της. Με καυ-
στική ειρωνεία καταγγέλλονται 
κοινωνικά στερεότυπα και ταξι-
κοί ή φυλετικοί αποκλεισμοί, το 
προσφυγικό δράμα, η θέση της 
γυναίκας και του περιθωρίου στο 
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ισχύον σύστημα, κάθε λογής συμ-
βατικότητες και αδράνειες, έτσι 
ώστε να λειτουργήσουν αφυπνι-
στικά για τον αναγνώστη. Με την 
πυκνότητα των καφκικών παρα-
βολών, λόγου χάριν, σκιαγραφεί-
ται μια «Βασική εκπαίδευση»:

 
Η αράχνη έφαγε τη μύγα κι 

εκείνος που της έδειξε πώς να βγει 
απ’ το μπουκάλι έστριψε αδιάφο-
ρα απ’ τη γωνία. Το μεγάλο ψάρι 
τρώει συνήθως το μικρό, αλλά 
αυτό δεν τα εξηγεί και όλα. Στρί-
ψε από δω. Πες πως είσαι μύγα.

Πολλές από τις ιστορίες αυ-
τές, όπως ήδη αναφέρθηκε, εκ-
βάλλουν σε άλλες, ομαδοποιού-
νται κατά κάποιον τρόπο και 
δημιουργούν διακριτούς μικρό-
κοσμους. Ο ίδιος αναγνώστης ή 
διαφορετικοί αναγνώστες σε μια 
δεύτερη ή τρίτη ανάγνωση, θα 
εντοπίσουν άλλα πατήματα και 
ίχνη που οδηγούν μυστικά από 
το ένα στο άλλο διήγημα. Κρατάς 
ένα αναγνωστικό καλειδοσκόπιο 
που κάθε φορά συνταιριάζει αλ-
λιώς τις ψηφίδες του μωσαϊκού 
και ανανοηματοδοτεί τη θέση 
τους. Οπωσδήποτε, η αναγνω-
στική περιέργεια, το ξάφνιασμα, 
το μονοπάτι που ανοίγεται σε 
κάθε σελίδα, είναι αντιστρόφως 
ανάλογα της έκτασης αυτών 
των μικρο-κειμένων, που κυμαί-
νονται από τρεις έως είκοσι, το 
πολύ, αράδες. Less is more: το 
σύνθημα για μια μινιμαλιστική 
αισθητική έχει ακουστεί πολλές 
φορές στον 20ό αιώνα και συνε-

χίζει να γοητεύει συγγραφείς και 
αναγνώστες.

Στο τέλος αυτής της μικρής 
περιδιάβασης, πέφτουμε στις έξο-
χες σουπανίκες της Γιώτας: Γλωσ-
σοπλαστική δεξιότητα, άφθονο 
χιούμορ και φαντασία είναι τα 
συστατικά για ένα μάθημα υπερ-
ρεαλιστικής ή ουλιπιανής λογικής: 

«Μάθημα δεύτερο»
Συγκεντρώσου επιτέλους. Η 

σουπανίκα είναι πρωτόκλιτο ουσι-
αστικό: η σουπανίκα, της σουπα-
νίκας ― ούτε σουπανικάω ούτε 
σουπανικάς. Η σημασία της τώρα 
είναι άλλο θέμα: αντικείμενο με 
το οποίο δέρνεις (και νιώθεις πως 
[σούπα-]νίκησες), αν και δεν ξέρω 
ακριβώς τη μορφή του. Στα μέρη 
μας την επικαλούμασταν συχνά, 
αλλά μόνο για φοβέρα. Έτσι δεν 
την είδα ποτέ. Τη μέρα που θα 
αποδειχτούν αναποτελεσματικές 
οι απειλές μου και θα χρειαστεί 
να καταφύγω στα μεγάλα μέσα, 
δεν ξέρω πώς θα μοιάζει αυτό 
που θα σφίξω τελικά στη χούφτα 
μου. Για τελευταία φορά όμως θα 
στο πω: συγκεντρώσου.

Η προστακτική («συγκεντρώ-
σου») που ανοίγει και κλείνει τού-
το το ιδιόρρυθμο μάθημα, είναι η 
πρώτη από τις «Οδηγίες χρήσεως» 
αυτού του βιβλιδίου. Μην το βλέ-
πετε λιανό. Όσο μπόι του λείπει… 
λέει η παροιμία. Με τις 45 σελιδού-
λες του, κι αυτές αραία-αραία, μια 
χαρά μπορεί να σε βάλει σε σκέψεις 
και να σου χαλάσει τη βολή.

ΛΙΖΥ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ
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Δεν γνωρίζω αν υπάρχουν στην 
παγκόσμια φιλολογία πολ-

λοί ποιητές τόσο πρωτεϊκοί όσο 
ο Γκυγιώμ Απολλιναίρ. Λόγιος 
και λαϊκός, παραδοσιακός και 
κατεξοχήν νεωτεριστής (υπήρξε 
ανάδοχος του υπερρεαλισμού και 
απολογητής των πιο πρωτοπορια-
κών εικαστικών και λογοτεχνικών 
κινημάτων του καιρού του), αιρε-
σιάρχης και ζηλωτής, μελωδικός 
και πλαστικός, πικρόχολος και 
τρυφερός, μελίρρυτος εραστής 
και αναίσχυντος βωμολόχος, σα-
τιρικός και ελεγειακός, μάρτυρας 
των χαρακωμάτων και θαμώνας 
των καταγωγίων, ορφικός μουση-
γέτης και πριαπικός ακόλουθος, 
ταυτόχρονα Σάτυρος και Τριστά-
νος, ιππότης και γελωτοποιός, 
κωμωδός και τραγωδός, τι ιάνεια, 
στ’ αλήθεια, φυσιογνωμία αυτός 
ο Απολλιναίρ! Στους στίχους του 
συναγελάζονται η Σαλώμη με μια 
σύγχρονη παριζιάνα, ο μετανά-
στης της οδού Λάντορ με τον βα-
σιλέα της Εδέσσης, συνυπάρχουν 
φαντάροι και χειρομάντισσες, 
ακροβάτες του τσίρκου και ήρω-
ες της αργοναυτικής εκστρατείας, 
μεσαιωνικές πυργοδέσποινες και 
τραγουδίστριες της Τζάζ. Η ποι-
ητική άδεια μετατοπίζεται απ’ 
τη γλώσσα στην ίδια την αντί-
ληψη των πραγμάτων. Πλέον 
μπορούν να επισυμβούν οι πιο 
αναπάντεχες συναντήσεις. Δεν 

θα παραξενευόμαστε, λόγου χά-
ριν, αν συναντούσαμε τη Φρύνη 
και την Ηρωδιάδα σε ένα «café 
chantant». Δεν ευχόταν άρα μά-
την αυτός ο παράξενος ποιητής 
ν’ αγαπήσουν τους στίχους του 
«ένας νέγρος αμερικανός πυγμά-
χος, μια κινέζα αυτοκράτειρα, 
ένας γερμανός δημοσιογράφος, 
ένας ισπανός ζωγράφος, μια γαλ-
λίδα αριστοκράτισσα, μια ιταλίδα 
χωριατοπούλα και ένας εγγλέζος 
αξιωματικός από τις Ινδίες».

Ήταν, λοιπόν, ο Απολλιναίρ 
ένας fantaisiste; Αναμφίβο-
λα. Αλλά και κάτι περισσότερο: 
ένας τραγικός κλόουν. Σπάνια ο 
λυρισμός απέδωσε τόσο πειστι-

Απολλιναίρ 

Συναξάρι των ζώων ή Ορφέως Ακολουθία 
μετάφραση: Νίκος Παπαδόπουλος, εκδ. !ιάττων, Αθήνα 2001
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κά την ιλαροτραγωδία της ζωής. 
Δυστυχώς, η ποίηση εμφανίζεται 
συνήθως σκυθρωπά προσηλωμένη 
στην σκοτεινή πλευρά των πραγ-
μάτων. Η δική της ιλαροτραγωδία 
δεν είναι άλλη από την επίπλαστη 
σοβαροφάνειά της. Κι ας πρεσβεύ-
ει ο Πλάτων στο «Συμπόσιόν» του 
πως του αληθινού ποιητή έργο εί-
ναι και η κωμωδία και η τραγω-
δία. Δεν λησμονούμε την σάτιρα. 
Μόνον που αυτή δεν έχαιρε ποτέ 
μεγάλης περιωπής και τις περισ-
σότερες φορές αδυνατούσε κι η 
ίδια να αρθεί στην σφαίρα του 
γνήσιου λυρισμού και να επιτύχει 
έτσι την αισθητική της δικαίωση. 
Ο Απολλιναίρ και στις πιο τρα-
γικές του στιγμές δεν χάνει ποτέ 
το χιούμορ του, όπως σ’ εκείνους 
τους εξαιρετικούς στίχους που 
αφιερώνει, αυτοσαρκαζόμενος, 
στο κρανιακό του τραύμα: «Μια 
όμορφη Αθηνά είναι το παιδί 
της κεφαλής μου, ένα ματωμένο 
άστρο με στεφανώνει για πάντα», 
γράφει, «η λογική κατακρημνί-
στηκε κι ο ουρανός βρίσκεται πια 
στην κορυφή της κεφαλής , όπου 
από καιρό, Θεά, αρματωνόσουν». 

Τον Απολλιναίρ ανακάλυψε 
μεταφραστικά ο μεσοπολεμικός 
λυρισμός μας. Ο Μήτσος Παπα-
νικολάου μεταγλώττισε με μονα-
δική επιτυχία κάποια κομμάτια 
απ’ τα «Αλκοόλ». Δύσκολα ξε-
χνιόνται η μετάφραση της «Σα-
λώμης» («Βασιλιά βάδισε μπρο-
στά, τοξόται, ελάτε πέρα. / Ένα 
λάκκο θα σκάψουμε και μέσα θα 
τον θάψουμε, / λουλούδια θα φυ-
τέψουμε και γύρω θα χορέψουμε 

/ ώσπου να χάσω στο χορό τη 
ζαρρετιέρα, / ο βασιλιάς την τα-
μπακέρα, / η ινφάντα το ροζάριό 
της / τη Σύνοψή του κι ο δεσπό-
της»), οι εξελληνισμένες «Καμπά-
νες», και το γοητευτικό «Δειλινό», 
όπου «αγγιγμένη απ’ τον ίσκιο 
των νεκρών / στο χορτάρι όπου 
η μέρα ξεψυχάει / η Αρλεκίνα γυ-
μνή βγαίνει και κοιτάει / το κορμί 
της στον καθρέφτη των νερών». 
Ο Παπανικολάου, ακολουθώντας 
το μεταφραστικό ιδεώδες της επο-
χής, επιχειρεί (και εν μέρει κατορ-
θώνει) να απαντήσει στο (εν πολ-
λοίς αναπάντητο) ερώτημα, πώς 
θα έγραφε ο Απολλιναίρ αν έγρα-
φε ελληνικά. Η απάντηση σε ένα 
τέτοιο ερώτημα προϋποθέτει την 
αυτονόμηση του μεταφράσματος 
από το πρωτότυπο, την αυθύ-
παρκτη ποιητική του λειτουργία 
στην γλώσσα της υποδοχής του. 
Μεταφραστική αλαζονεία; Ίσως. 
Αλλά, καθώς έχει ειπωθεί, πρέπει 
να πιστεύεις στο ανέφικτο, για να 
κατορθώσεις το εφικτό.

Από τις πιο πρόσφατες με-
ταφραστικές προσπάθειες αξίζει 
να σημειώσουμε την μετάφραση 
του Συναξαριού των Ζώων ή την 
Ορφέως Ακολουθία που εκπόνησε 
ο Νίκος Παπαδόπουλος και την 
εξέδωσε σε μια από τις τελευταίες 
καλλιτεχνικές εκδόσεις ο Διάττων. 
Το εξελληνισμένο «συναξάρι» εί-
ναι μια απ’ τις ελάχιστες ανανε-
ωτικές προσπάθειες σ’ αυτόν τον 
χώρο. Ο Νίκος Παπαδόπουλος κα-
ταφέρνει να κάνει κάτι καινούριο 
και κάτι άλλο. Πώς;

Κατ’ αρχήν, αξιοποιώντας όλη 

Nesides 20gp.indd   96 22/10/19   07:34
Process CyanProcess MagentaProcess YellowProcess Black



97

Νησίδες 20 | K Y M A T I Σ M O I  -  Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η  Β Ι Β Λ Ι Ο Υ

την δαψίλεια της γλώσσας μας. 
Αντλώντας και απ’ την ζωντά-
νια της καθομιλουμένης και απ’ 
το λόγιο ορυχείο. Συνθέτοντας, 
συμπλέκοντας, συνταιριάζοντας 
τα πιο ετερόκλητα στοιχεία σ’ ένα 
αρμονικό σύνολο, σε μια γλώσσα 
ακούγεται ταυτόχρονα και οικεία 
και παράξενη. Οι ρίμες του, για 
ρίμες μεταφράσματος, είναι πλού-
σιες και καλοδουλεμένες. Ο στίχος 
κυλά μελωδικά, δίχως χασμωδίες. 
Βέβαια, συνήθως εκτείνεται πολυ-
σύλλαβος δίχως τομή, εκεί που το 
πρωτότυπο επιλέγει τη νευρώδη 
συντομία. Αυτή όμως την έκτα-
ση ο μεταφραστής την χρειάζεται 
για να δουλέψει το εσωτερικό του 
στίχου, για να το εμπλουτίσει και 
να το στολίσει.

Το έργο χωρίζεται σε τέσσερα 
μέρη αφιερωμένα αντίστοιχα στα 
ζώα της ξηράς, τα έντομα, τα ψά-
ρια και τα πουλιά. Στην ορφική 
ακολουθία παρελαύνουν με τη 
σειρά η ταρταρούγα, το άλογο, η 
γίδα του Θιβέτ, ο όφις, το γατί, 
ο λέων, ο λαγός, το κουνέλι, η 
δρομάς, το ποντίκι, ο ελέφας, 
η κάμπια, η μύγα, ο ψύλλος, η 
ακρίδα, το δελφίνι, ο πολύπους, η 
μέδουσα, η καραβίδα, το γριβάδι, 
οι Σειρήνες, η περιστερά, το πα-
γώνι, η κουκουβάγια, η Ίβις, το 
δαμάλι. Κάθε φορά προλογίζει ο 
Ορφέας. Ας δούμε π. χ. πως προ-
λογίζει τα πουλιά:

 Από της Αλκυόνας το ζευγάρι, η 
θηλυκιά, η Κυρά,

 κι όλοι οι Ερωτιδείς πλάι κι οι 
Σειρήνες που πετούν στον 

αέρα
 κατέχουν και λεν κάτι λαλήματα 

θανατερά,
 συφορά τ’ ανθρώπου κι άφιλα κι 

όλο θολή φοβέρα.
 Μην ακούετε, μη βρε, τα κατηρα-

μένα πετεινά·
 Τους Αγγέλους μόνο, με τα Δόξα 

σοι και τα Ωσαννά.

Ναι, ο Ορφέας του Απολλι-
ναίρ είναι ένας χριστιανός Ορφέ-
ας, φέρνει κάτι από τον «καλό 
ποιμένα» και τον συγκρητισμό 
των πρώτων χριστιανικών χρό-
νων, ο οποίος ενσωμάτωνε πολλά 
στοιχεία από την αρχαία θρησκεία 
και εικονιστική. Ο Ορφέας του 
Απολλιναίρ διδάσκει και νουθε-
τεί, μολονότι είναι δύσκολο να 
καταλάβεις αν σοβαρολογεί κι αν, 
κατά βάθος, δεν μας προτρέπει 
να αφεθούμε στο τραγούδι των 
Σειρήνων και στα παιχνίδια των 
Ερωτιδέων. 

 Ο κατά Απολλιναίρ Ορφέας 
διαθέτει μια μάλλον επιδερμική 
ευρυμάθεια και μια εξ ίσου επι-
δερμική θρησκευτικότητα. Ταχυ-
δακτυλουργεί με την επιφανει-
ακή σοφία και πίστη του. Είναι 
μείγμα μύστη και ζογκλέρ- μόνο 
ο Απολλιναίρ καταφέρνει να σμί-
ξει τόσο αρμονικά τα αταίριαστα. 

 Σ’ όλο το συναξάρι κυριαρχεί 
παιγνιώδης τόνος. Ας σταχυολο-
γήσουμε ορισμένα δείγματα:

  Ο Όφις
Σε έχει πιάσει λύσσα με τα κάλλη 

και την ομορφιά
τα δε θύματά σου, ύπουλη φάρα, 
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και τα λάφυρα
τι γυναίκες που ήταν, όλες θέ 

μου, μια και μια:
Εύα και Κλεοπάτρα, μηδέ εξαι-

ρουμένης της μικρής
Ευρυδίκης. Κι έχω ακόμα υπ’ όψη 

μου κάνα δυο τρεις.
   

Η Κάμπια
Κοίτα: η δουλειά είναι εκείνη που 

οδηγεί στα πλούτη.
Δουλεύτε, ρε μαύροι ποιητές! 

Αδιάκοπα κι εκούσια
στο μεροκάματο έλειωσε κι η δό-

λια η κάμπια ετούτη
για να αξιωθεί να γίνει εκείνη η 

πεταλούδα η πλούσια.

Ο Πολύπους
Ξερνώντας το μελάνι του και 

στέλνοντάς το στα ύψη
κι απομυζώντας αίμα από πλά-

σμα γλυκό… ακριβό…,
και από τη γλύκα θέλοντας τα 

δάχτυλα να γλείψει,
το απάνθρωπο αυτό τέρας ουδείς 

άλλος είναι. ― Εγώ!
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ
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Ζαχαρίας Αγγελάκος
Μιλώ σ’ εσένα
Ποίηση
24 γράμματα, Αθήνα 2019, σελ. 
74

Γιώργος Βαρθαλίτης
Ίσις
Ποίηση
Αρμός, Αθήνα 2018, σελ. 40

Θεοδόσης Βολκώφ
Versus
Ποίηση
Παρισιάνου, Αθήνα 2019, σελ. 
104

Θεοδόσης Βολκώφ
Ο ποιητής Δημήτρης Ε. Σολδάτος
Δοκίμιο
Παρισιάνου, Αθήνα 2018, σελ. 178

Ευσταθία Δήμου
Απώλεια λήθης
Ποίηση
Εκδόσεις των Φίλων, Αθήνα 
2019, σελ. 48

Σοφία Διονυσοπούλου
Σε ονομάζω Χιουρρέμ
Ποίηση
Το Ροδακιό, Αθήνα, 2019, σελ. 72

Ζαγκλαρά Μαρία
Η καρδιά ήταν μόνο το πρόσχημα
Ποίηση
Κουκούτσι, Αθήνα 2018, σελ. 92

Τασούλα Καραγεωργίου
Η πήλινη χορεύτρια
Ποίηση
Γαβριηλίδης, Αθήνα 2019, σελ. 40

Γιάννης Κατσίκης
Χίμαιρες στην άμμο
Δύο μικρές φανταστικές ιστορίες
ΑΩ, Αθήνα 2019, σελ. 160

Λαμπράκος Γιώργος
Αίμα Μηχανή
Μυθιστόρημα
Γαβριηλίδης, Αθήνα 2019, σελ 
432

Μάγδα Γ. Μαριά
Ρόδος, ένας περίπατος
στην Παλιά Πόλη
Αρχιτεκτονικό και φωτογραφικό 
λεύκωμα
Ζήτης, Θεσσαλονίκη 2019, σελ. 304

Χρόνης Μπότσογλου - Κώστας 
Μαυρουδής
Τέσσερις εποχές
Τέσσερις πίνακες και τέσσερα ποι-
ήματα
ΑΩ, Αθήνα 2018, σελ. 40

Τίτσα Πιπίνου
Το κορίτσι του Αλεσάντρο
Μυθιστόρημα
Κλειδάριθμος, Αθήνα 2019, σελ. 576

Σολωμός Διονύσιος,
Κανείς ποτέ δε το ’μαθε, κανείς 
δε θα το μάθει
Ιταλικό Πεζό Σχεδίασμα

Βιβλία & περιοδικά που λάβαμε
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Εισαγωγή – μετάφραση – σχόλια: 
Βασίλης Ρούβαλης
Επίμετρο: Στέφανος Ροζάνης
poema, Κορώνη 2018, σελ. 68

Ζαχαρίας Στουφής
Ο τάφος του διαόλου
Νουβέλα
ΑΩ, Αθήνα 2019, σελ. 80

Σωτήρης Σόρογκας
Ιχνηλασίες αυτογνωσίας
Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης 
Ρόδου, 2019.

Γιώργος Ταρασλιάς
Βραδυνές υποσχέσεις
Δώδεκα διηγήματα
Βερέττας, Ρόδος 2019, σελ. 236

Κώστας Χατζηαντωνίου
Ανθολογία Κωστή Παλαμά
Κέδρος, Αθήνα 2019, σελ. 512

Τσαμπίκα Γ. Χατζηνικόλα
Η λατρεία και η απεικόνιση 
της θεάς Εκάτης στα Δωδεκάνησα
Παπαζήσης, Αθήνα 2019, σελ. 432

Χουλιαράκης Δημήτρης
Ψυχή στα δόντια
Ποίηση
Το Ροδακιό, Αθήνα 2019, σελ. 48

Etel Adnan
O«Ελληνικός» κόσμος
του Θεόδωρου Τερζόπουλου
Θέατρο
Άγρα, Αθήνα 2019, σελ. 48

ΑΚΤΗ
Περιοδικό λογοτεχνίας
και κριτικής
Λευκωσία, τεύχος 119, καλοκαίρι 
2019

ΗΡΙΝΝΑ
Περιοδική έκδοση του
Συνδέσμου Φιλολόγων Δωδ/σου
Ρόδος, Β περίοδος τεύχος 6, άνοι-
ξη 2019

ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗΣ
Τετραμηνιαία περιοδική έκδοση
Λόγου και Τέχνης
Θεσσαλονίκη, τεύχος 1, Απρίλης 
2019

ΝΟΥΜΑΣ
Επιθεώρηση Τέχνης, Γραμμάτων 
και Πνευματικού Προσανατολισμού
Πύργος, τεύχος 163, 2019

ΟΔΟΣ ΠΑΝΟΣ
Εργοτάξιο εξαιρετικών αισθημάτων
Αθήνα, τεύχος 184, Οκτ.-Δεκ. 2019

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Περιοδικό λόγου και τέχνης
Κοζάνη, τεύχος 192-93, καλοκαί-
ρι 2019

ΠΟΙΗΤΙΚΗ
Εξαμηνιαίο περιοδικό για την τέ-
χνη της ποίησης
Αθήνα, τεύχος 23, Άνοιξη-Καλο-
καίρι 2019

ΤΟ ΚΟΡΑΛΛΙ
Γράμματα-Τέχνες-Επιστήμη-Ζωή
Αθήνα, τεύχος 19-20, Οκτώβριος 
2018-Μάρτιος 2019
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Πέτρος  Πολυμένης

Φιλοσοφικό σχεδίασμα 
περί ηθικής και αισθητικής

§i. [Το σχέδιο] Σε πολλές περιπτώσεις, ένα σχέδιο μπορεί να 
συμπυκνώσει τις έννοιες μιας θεωρητικής προσέγγισης, να ανα-
δείξει συνάφειες κι εξαρτήσεις, να δώσει έμφαση στις κρίσιμες 
λέξεις. Ας δοκιμάσουμε ένα τέτοιο σχέδιο σε ένα φιλοσοφικό 
σχεδίασμα περί ηθικής και αισθητικής, όπως ο ιδεαλισμός εδά-
φους, καθώς ξετυλίγεται από το ερώτημα «τι να πράττω». Εν 
συνεχεία, συστατικά του σχεδίου θα περιγραφούν με προτάσεις, 
εξίσου συνοπτικά, δοκιμάζοντας έτσι την περιεκτικότητα, τη 
σαφήνεια και τη γεωμέτρηση της όλης προσέγγισης1.

1. Μία πρώτη παρουσίαση των προτάσεων συμπεριλαμβάνεται 
στο Βούλγαρης, Κ. (2018), Η μεταμυθοπλασία ως αφηγηματικός τρό-
πος και κριτική του μεταμοντερνισμού, εκδ. Βιβλιόραμα, σελ. 63-66.
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§ii. [Οι προτάσεις]

1. Η ταυτότητα είναι μία ψηφιδωτή αφήγηση, με ψηφί-
δες τα γεγονότα της εμπειρίας. 

1.1. Κάποια από τα γεγονότα της εμπειρίας σβήνουν τη 
δίψα μας, ικανοποιούν έμφυτες ροπές, λίγο ή πολύ.

1.2. Η αφήγηση αποκαλύπτει συνάφειες μεταξύ των ψη-
φίδων.

1.3. Η αφήγηση ως διευθέτηση εαυτού και κόσμου προετοι-
μάζει για αποφάσεις και πράξεις.

1.4. Η γνήσια ταυτότητα προϋποθέτει την αυτοπραγμάτω-
ση, η αυτοπραγμάτωση προϋποθέτει μια ταυτότητα: η κυ-
κλικότητα αποφεύγεται αν δούμε ότι και τα δύο «χτίζονται» 
σταδιακά (το ένα χέρι νίβει τ’ άλλο και τα δυο το πρόσωπο).

1.5. Δεν υπάρχει κάτι το εγωτικό στο αίτημα της ταυτότη-
τας και της αυτοπραγμάτωσης· και τα δύο περνάνε αναγκαία 
μεσ’από συγκεκριμένα πρόσωπα, πρακτικές και τόπους. 

1.6. Όσο περνά ο καιρός γίνεται πιο εύκολα η διάκριση τι 
μου ταιριάζει και τι όχι, τι όντως προσφέρει ικανοποίηση, τι 
όχι ― διακρίνω καλύτερα.

1.7. Η «δουλεμένη» ταυτότητα, η «δουλεμένη» κοσμοεικό-
να βοηθούν σε μια αίσθηση του καίριου, του «εγκαίρως»: οξύ-
νονται τα αισθητήρια και οι «κεραίες» ενός εκάστου.

1.8. Eυχές:
• Η ταυτότητα να διευθετεί εαυτό και κόσμο, τις απο-

φάσεις μας να στερεώνει.
• Ν’ αφουγκραζόμαστε το καίριο των γεγονότων.
• Να διακρίνουμε καλύτερα τι μας ταιριάζει και τι όχι, 

τι μας γεμίζει παρατεταμένα.

 
2. Η ψηφιδωτή αφήγηση έχει ως αίτημα την ενότητα, 

μια κοσμοεικόνα με συνέπεια.
2.1. Το χτίσιμο μιας κοσμοεικόνας με συνέπεια έχει διττή 

επιδίωξη: οι κρίσεις να έχουν συνοχή και ν’ ανταποκρίνονται 
στα κύματα της εμπειρίας.

2.2. Σχηματίζω πεποιθήσεις και κρίσεις που «κουμπώνουν» 
μεταξύ τους ή έχουν ρήγματα που ενίοτε μοιάζουν αγεφύρω-
τα.
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2.3. Η προσπάθεια συνοχής μεταξύ κρίσεων λειτουργεί 
αποκαλυπτικά για τον κόσμο, φανερώνει όψεις και συνάφειες 
μέχρι πρότινος ανυποψίαστες. 

2.4. Η συνέπεια προϋποθέτει αναθεώρηση· η αναθεώρηση 
είναι μέσα στη ζωή και είναι αποκαλυπτικό ποιες αναθεωρή-
σεις πυροδοτεί επιπρόσθετα, ή τι αφήνει ανεπηρέαστο. 

2.5. Η συνέπεια χαρίζει ενότητα, τα ρήγματα χαρίζουν κί-
νηση.

2.6. Εμπειρία και κοσμοεικόνα είναι αλληλοτροφοδοτούμε-
νες, όπως η κίνηση των κυμάτων: εκδίπλωση στην εμπειρία, 
αναδίπλωση στην κοσμοεικόνα. 

2.7. Ευχές
• Να βρούμε τη συνάφεια μεταξύ προτάσεων για να φα-

νεί, είτε το ψέμα είτε μια καινούργια αλήθεια.
• Από τα λάθη μαθαίνουμε, αρκεί να σηκωνόμαστε όρ-

θιοι.
• Το ψιλόβροχο της εμπειρίας να μας βγάλει στη θάλασ-

σά της, κι εκεί σαν κύμα να μας ξεδιπλώνει.
• Το κύμα της ζωής έχει δύο κινήσεις: εκδίπλωση (στην 

εμπειρία) και αναδίπλωση (στον αναστοχασμό)· κατά την ανα-
δίπλωση ν’ αναπτύξουμε την αίσθηση του καίριου, ν’ ακονί-
σουμε την αίσθηση του επείγοντος.

3. Έμφυτες ροπές και αξίες συνδιαμορφώνουν την αν-
θρώπινη φύση στη γραμμή του χρόνου

3.1. Γεννιόμαστε με ροπές και η ικανοποίησή τους είναι 
συστατικό της πληρότητας.

3.2. Οι έμφυτες ροπές του ανθρώπου με ηθική βαρύτητα 
είναι η επιδίωξη ηδονής (ως απόλαυση δια των αισθήσεων), 
η αποφυγή πόνου, η θέληση για ισχύ, η παροχή και η λήψη 
φροντίδας, η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής, η εκδήλωση της 
δημιουργικότητας.

3.3. Πολύ συχνά οι έμφυτες ροπές υποβάλλουν αντικρου-
όμενα αιτήματα (ετερογονία των σκοπών).

3.4. Οι αξίες μπορούν να χαρίσουν μια ορθολογική εξισορ-
ρόπηση ανάμεσα σε αντικρουόμενα αιτήματα.

3.5. Οι αξίες είναι ειδικές περιπτώσεις ιδεών στο πεδίο της 
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ηθικής, στο πεδίο των αποφάσεων και του προσανατολισμού, 
αντανακλώντας μια ιστορικότητα για το είναι καλό και τι όχι, 
τι αξίζει και τι όχι στη ζωή.

3.6. Αξίες κρυσταλλωμένες στον χρόνο συγκροτούν τις πο-
λιτισμικές υπαγορεύσεις μιας κοινωνίας, μιας εποχής.

3.7. Οι ίδιες οι έμφυτες ροπές συνιστούν αυταξίες, οι οποί-
ες είναι κομμάτι του οικοσυστήματος των αξιών μας.

3.8. Η αυτοπραγμάτωση προκύπτει από τη ζύμωση (την 
εναρμόνιση) ανάμεσα σε αξίες (ορθολογικό στοιχείο) και μια 
συναισθηματική ώθηση ―μία πίστη― προς εκείνο που ένα 
πρόσωπο εκλαμβάνει ως συγκροτητικό του (άλμα εκτός ορθο-
λογικού πεδίου).

3.9. Ευχές:
• Να γίνουμε καλοί ακροατές των ροπών μας.
• Ν΄ακροβατούμε στις αντικρουόμενες επιδιώξεις του 

ίδιου μας του εαυτού.
• Οι αξίες να γίνουν ένα κοντάρι, είτε για εξισορρόπηση 

είτε για άλμα εις ύψος το άλμα εις ύψος να γίνει προς τα εκεί 
που τα διλήμματα εξατμίζονται.

• Να κρατάμε ανοιχτές επιλογές.

4. Προσανατολιζόμαστε εντός κι εκτός πρακτικών
4.1. Κάθε πρακτική προσδιορίζεται από τα αγαθά που σχη-

ματίζονται εντός της και προσφέρονται από και προς τους 
ανθρώπους (η πρακτική της υγείας, της εκπαίδευσης, της δι-
καιοσύνης, ενός επαγγελματικού κλάδου, κλπ.).

4.2. Στις πρακτικές υπάρχουν οι δότες (όσοι συμμετέχουν 
στο σχηματισμό του αγαθού) και οι αποδέκτες (όσοι λαμβά-
νουν το αγαθό).

4.3. Ο προσανατολισμός εκτός πρακτικών δεν αφορά σχέ-
σεις δούναι και λαβείν αγαθών, αλλά σχέσεις κατά τις οποίες 
πρόσωπο αντικρίζει πρόσωπο.

4.4. Ο προσανατολισμός εκτός πρακτικών είναι υπερσύνο-
λο του προσανατολισμού εντός πρακτικών· και μέσα στις πρα-
κτικές, πρόσωπο αντικρίζει πρόσωπο ― όμως οι προτεραιότη-
τες περιστρέφονται γύρω από το αγαθό που εκεί σχηματίζεται. 

4.5. Η πολιτική δράση κρίνεται από το είδος των αγαθών 
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που σχηματίζονται κυρίως στους δημόσιους θεσμούς (παιδεία, 
υγεία, δικαιοσύνη, ασφάλεια, κλπ.), από τις αξίες που έμπρα-
κτα αντανακλώνται στα αγαθά.

4.6. Ευθύνη της πολιτικής δράσης είναι να ρυθμίζονται οι 
πρακτικές σε ένα κοινωνικό σχηματισμό, έτσι ώστε να προκα-
λούν στη γραμμή του χρόνου το μεγαλύτερο δυνατό όφελος 
σε ένα ολοένα μεγαλύτερο κομμάτι του σχηματισμού αυτού.

4.7. Ευχές:
• Να ψηλαφίσουμε τους κανόνες, να φέρουμε τα έξω 

τους μέσα, και τα μέσα τους έξω, μέχρι να λυγίσουν πάνω μας 
και να δείξουν την οδό στο ξεδίψασμα.

• Να λάμψουν οι κανόνες διάφανοι στις πρακτικές.
• Στις πρακτικές να είμαστε πάντα με τους δημιουρ-

γούς, εκείνους που ανοίγουν δρόμους και χαρίζουν ευκαιρίες. 
• Να είμαστε αυτόνομοι πάση θυσία.
• Να ανθίσουμε τις πρακτικές, μέσα τους οι καρποί μας. 

5. Στον προσανατολισμό εκτός πρακτικών, εκεί που πρό-
σωπο κοιτάζει πρόσωπο, παίζει καθοριστικό ρόλο η εναλλαγή 
ανάμεσα σε προδοσία και πίστη.

5.1. Η προδοσία αποτελεί την κατάλυση ισχυρών δεσμών: 
κοινωνικών, επαγγελματικών, φιλικών, οικογενειακών, ερωτι-
κών.

5.2. Μετά την προδοσία υπάρχει μια διάλυση την οποία 
διαδέχεται η ανάγκη για πίστη σε κάτι.

5.3. Το συμβάν της προδοσίας (όπως κι ένα χτύπημα της 
μοίρας, ή μια εμπειρία εκστατική) μπορεί να αποκαλύψει 
συγκροτητικά στοιχεία μιας ταυτότητας (ό,τι στέκεται όρθιο 
μετά την κατάρρευση). 

5.4. Η προδοσία έχει δύο ρόλους, εκείνον που προδίδει και 
εκείνον που προδίδεται.

5.5. Η προδοσία για εκείνον που προδίδει έχει μια διπλή 
κίνηση: είτε είναι κίνηση ελευθερίας, είτε άλμα στο κενό.

5.6. Η προδοσία αποτελεί συμβάν αρχετυπικό, υπό την έν-
νοια ότι η θέαση του κόσμου πριν και μετά μπορεί να διαφέ-
ρουν ριζικά. Η προδοσία, όπως και η αναγνώριση ενός λάθους, 
είναι ικανά να οδηγήσουν σε ριζική αναθεώρηση.
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5.7. Ευχές:
• Να έχουμε αντίληψη αυτού που δεν μπορούσε να γίνει 

αλλιώς.
• Να ξαναβρεθούμε στέρεα στην εξώστη της πίστης, έχο-

ντας καταρρεύσει από το σπρώξιμο της προδοσίας.
• Να στεκόμαστε δυνατά στα πόδια μας.

6. Η αυτοπραγμάτωση είναι μια υπόσχεση εν εαυτώ γα-
λήνης.

6.1. Ό,τι στο χρόνο χαρίζει γαλήνη, είναι βγαλμένο από 
πληρότητα.

6.2. Η έδρα της γαλήνης είναι συναισθηματική.
6.3. Η γαλήνη επιχειρείται επί ρευστής επιφάνειας, αφού 

το ‘εγώ’, η προσωπική ταυτότητα, έχουν κάτι το ρευστό: εκείνο 
που «είναι», αλλάζει.

6.4. Σε μια ρευστή ταυτότητα, οι αντιστάσεις του καθενός 
δείχνουν τα συγκροτητικά χαρακτηριστικά του, τις αναγκαι-
ότητές του.

6.5. Οι αντιστάσεις μας περιέχουν ό,τι μεταβάλλεται δυ-
σκολότερα σε αναθεωρήσεις και ριζικές ανατροπές.

6.6. Έμφυτες ροπές, αξίες, συναισθηματική ώθηση: ο ορίζο-
ντας της αυτοπραγμάτωσης εμπλουτίζεται μέσα από εντάσεις.

6.7. Η αυτοπραγμάτωση έχει ένα κατώφλι (ένα ελάχιστο) 
και μια οροφή (ένα όνειρο): η προσπάθεια και για τα δύο 
εκτείνεται στη γραμμή του χρόνου.

6.8. Χάρη στην αυτοπραγμάτωση, και όχι απλά στην αυτο-
συντήρηση, έρχεται η γαλήνη εν εαυτώ. 

6.9. Η γαλήνη δεν είναι μια μορφή στωικής απάθειας, ούτε 
πριμοδοτεί την εκρίζωση των εσωτερικών εντάσεων· είναι η 
συμφιλίωση του καθενός με τα ρήγματά του, είναι μία εναρ-
μόνιση.

6.10.  Διαλεκτικά μιλώντας, οι εσωτερικές εντάσεις (ως συστα-
τικό ενός εντατικού παρόντος) εμπλουτίζουν τη γαλήνη αναιρώ-
ντας την· είναι οι αναγκαίες της προϋποθέσεις.

6.11.  Η γαλήνη συνιστά μία άρση από ένα πεδίο συγκρού-
σεων, εντάσεων και διλημμάτων σ’ ένα εντατικό παρόν που 
οριακά ακινητεί τον χρόνο.
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6.12.  Ευχές:
• Αλήθειά μας, η πιο ανθεκτική μας δίψα.
• Να οριοθετήσουμε τη γεωμέτρηση για να ψηλαφίσουμε 

την έκσταση.
• Να γαληνέψουμε σε μια αίσθηση πληρότητας.

7. Στην εποχή του ‘μετά’, η ποιητική της διάθλασης ανα-
ζητά ένα εντατικό παρόν.

7.1. Πατάμε πάνω σε ψηφίδες διάσπαρτες, στα σπασμένα 
μας κομμάτια (τα πολλαπλά κέντρα) .

7.2. Μόνο σίγουρο το παρόν μας, ομίχλη συχνά σε παρελ-
θόν και μέλλον.

7.3. Κάθε κομμάτι και η ιστορία του, η δική του ακτινοβο-
λία· όλα συγκεντρώνονται μέσα μας στο ‘εδώ και τώρα’, από 
μέσα μας διαθλώνται για να συγκροτήσουν μια ταυτότητα.

7.4. Τα κομμάτια επιζητούν εναγωνίως τη δυνατότητα να 
γίνουν λόγος, ταυτότητα, μια καινούρια ενότητα, μια νεότη-
τα. 

7.5. Ποιητική της διάθλασης: τα κομμάτια εαυτού και πο-
λιτισμού, διαθλώμενα εντός μας, συνθέτουν εκ νέου ορίζοντα 
και χρώματα μιας ταυτότητας.

7.6. H ποιητική της διάθλασης ανοίγει σαν βεντάλια με δι-
άσπαρτες φωνές, ηχώ των λέξεων, ψηφίδες, εναλλαγές ύφους, 
απόσπαση, συνθετική απόπειρα, ερμηνευτική στροφή.

7.7. Το σπάσιμο σε διαφορετικές φωνές, οδηγεί στην από-
σπαση από την αυτοαναφορικότητα του ποιήματος. 

7.8. Δια της απόσπασης η ποιητική ενέργεια μεταφέρεται 
από έξω κι εκεί έξω επιστρέφει ‘φιλτραρισμένη’ από την ταυ-
τότητα, σε άλλα πρόσωπα και τόπους, σε μια εποχή (η ερμη-
νευτική στροφή της ποίησης).

7.9. Μια ποιητική σύνθεση ως ψηφιδωτή αφήγηση, απο-
τελείται από ποιήματα που στέκονται μεν αυτοτελώς, αλλά 
έχουν μεταξύ τους μια συνάφεια, ικανή να γεννήσει πρόσθε-
τες διαθλάσεις στον ποιητικό ορίζοντα.

7.10.  Η ηχώ των λέξεων δυναμώνει μέσα από συμφραζόμενα 
εκτός κειμένου (εικόνες, μουσική, απαγγελία, πολυμέσα: ενίοτε 
ξαναγυρνάνε στις λέξεις αναζωογονητικά). 

Nesides 20gp.indd   107 22/10/19   07:34
Process CyanProcess MagentaProcess YellowProcess Black



108

7.11.  Λέξεις μόνες κι επείγουσες, φωνές ξέχωρες, ξέφωτα 
εμπειρίας, προτροπές του «εγκαίρως», ταυτότητας ενότητα.

7.12.  Ευχές:
• Με όσα σπασμένα κομμάτια μας έπεσαν στα χέρια, να 

φτιάξουμε το ψηφιδωτό μας.
• Μεσ’ από τα ρήγματα σαν ηχώ ν’ ακούγονται οι φωνές 

μας.
• Σε μια εποχή θλάσης της ευπιστίας, το ψηφιδωτό μας 

να γίνει φωλιά σε όσες προδοσίες και ρήγματα περιέχουμε, 
οικοδομώντας εκ νέου την ευπιστία στην ίδια τη ζωή.

• Να επιστρέψουμε στα ποιήματα την ερμηνεία εαυτού 
και κόσμου, το ανεπανάληπτο εαυτού και κόσμου.
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Νίκος  Κάσδαγλης

Οδοιπορικό1

Τρίτη 11 Μαρτίου 1975
Σαρία
Αργά το πρωί, εννιάμισυ πια. Κάποιος μας γέλασε, και 

χρειάστηκε να ψάξουμε άλλη βάρκα. Βρήκαμε μια, τέσσερα μέ-
τρα, μηχανάκι Seagull, δυομισάρι. Μπουνάτσα, δεν έχει ανά-
γκη. Μαζί μας ο φύλακας κι ένας γεωπόνος, θέλει να δει τη 
Σαρία. Και μια Ελυμπίτισσα, ψάχνει για το μουλάρι της. Το 
άφησε στη βοσκή, στο στενό, εδώ κι ενάμισυ μήνα. Το μέρος 
απότομο, δεν μπορεί να φύγει. Από νερό δεν έχει ανάγκη, με 
το φρέσκο χορτάρι.

Ντυμένη ντόπια, δε χορταίνω να τη βλέπω. Είκοσι πέντε 
ή τριάντα χρονώ γυναίκα. Το δέρμα στα χέρια της γερασμένο 
και καταστραμμένο, αργασμένο στον ήλιο και τη δουλειά στο 
χωράφι. Πρόσωπο αυστηρό, στόμα σαρκωμένο κι αισθησιακό, 
καλογραμμένο. Τα μάτια της εκθαμβωτικά. Το στόμα της σφιγ-
μένο οδυνηρά, και τα χέρια της. Αναρωτιέμαι μην υποφέρει. 
Ασάλευτη.

Το στενό. Η γυναίκα αφήνει την ακινησία της, ανάλαφρη, 
στα βράχια. Σαν αγρίμι στην απότομη, βραχιασμένη πλαγιά.

Προτού να βγει, δυο κουβέντες με το βαρκάρη. Η φωνή της 
τραχιά, καθώς το δέρμα της.

Το στενό δεν είναι εκατό μέτρα. Ρηχό. Μεγάλο καΐκι περνάει 
ξέφορτο μόνο.

1.  Απόσπασμα από το «Οδοιπορικό» του Νίκου Κάσδαγλη. Ανα-
δημοσιεύεται από το περιοδικό Κάρπαθος, τεύχος 1, χειμώνας 1979.

Η Σαρία είναι νησίδα στη βόρεια ακτή της Καρπάθου. Ελυμπίτισσα 
είναι η κάτοικος του χωριού Ολύμπου της Καρπάθου.
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Μαλαθούντα. Εκεί ποδίζουν τα καράβια στο μελτέμι, όταν 
δεν μπορούν να κεφαλώσουν το βορεινό κάβο, το Παρασπόρι. 
Όσο να περάσει το μεγάλο κακό. Πιο μπροστά, η αγκάλη με τα 
Παλάτια. Ως εκεί, δυο ώρες ταξίδι.

Στη μικρή παραλία πίσσες, διαλέγεις να πατήσεις. Απάνεμα, 
και τα ρέματα μαζεύουν την πίσσα ένα γύρω.

Πέρα, τα βουνά κλείνουν το φαράγγι. Οι λόφοι, σπαρμένοι 
θολωτούς τάφους, Ένας λαξευτός.

Σιμά στη θάλασσα, μια γούρνα μαζεύει νερό, γλυφό. Δίπλα, 
σ’ ένα σκαφίδι διπλό, λαξεμένο στο μάρμαρο, ρίχνουν το νερό, 
να πίνουν τα ζώα.

Αριστερά, βλέποντας το νησί, ένα ξωκκλήσι. Εντοιχισμένο σε 
μια βασιλική, ίσως σαράντα μέτρα μακριά. Σώζεται ο τοίχος του 
ιερού και τα θεμέλια από τους πλαϊνούς.

Στο σορόκο, μια κυκλική εξέδρα· δυο μέτρα φαρδιά, με δεύ-
τερο πλάτωμα, πιο μικρό. Ψηλά στο βράχο ακουμπούσε ένα 
θολωτό κτίριο. Ακόμα και τα θεμέλια του πρέπει να’ χουν πα-
ρασυρθεί στη θάλασσα.

Παντού σωροί πέτρες, λίγες οι λαξεμένες. Οι Καρπάθιοι τις 
προτιμούν. Σπουδαίο οικοδομικό υλικό. Όταν προσέξεις διακρί-
νεις θεμέλια. Στις πλαγιές τάφοι θολωτοί, μισογκρεμισμένοι, σε 
πολύ καλύτερη κατάσταση από τα κτίρια.

Απέναντι, στη βορεινή πλαγιά, οι τάφοι διατηρούνται καλά. 
Ένας τετράγωνος, με θόλο, μεγαλύτερος από τους άλλους, χρη-
σιμεύει ακόμα για μαντρί.

Μια μεγάλη κυκλική στέρνα κατοικείται. Ίσως έξι μέτρα εσω-
τερική διάμετρο. Έχουν ανοίξει δυο τρύπες, μια για πόρτα, μια 
για παράθυρο. Τα πορτόφυλλα ξύλινα, δυσκολευόμαστε ν’ ανοί-
ξουμε. Η πόρτα κλειδωμένη. Μετά, πρόχειρα εργαλεία και φούρ-
νος. Το εσωτερικό επίχρισμα απείραχτο. Πέντε μέτρα ψηλή.

Βορεινά, άλλη παλαιοχριστιανική εκκλησιά, μικρότερη. 
Γύρω, θολωτοί τάφοι.

Επιστρέφοντας, σταματάμε στο στενό, να δω το Τρίστομο. 
Τα βράχια κατάμαυρα ― πετρωμένη λάβα; Το καλοστρωμένο 
μονοπάτι με την ίδια μαύρη πέτρα.

Πιο πέρα η αγία Σοφία, φτωχικό ξωκκλήσι. Μέσα μια παλιά 
εικόνα, χοντροφτιαγμένη όμως, κι ένα φτηνό κατασκεύασμα, 
γλυκερό, με ψεύτικα χρυσά.
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Ο φύλακας λέει πως είναι χτισμένη στα ερείπια του ναού 
του Πορθμείου Ποσειδώνος. Δε βλέπω αρχαίο ναό, μόνο τα θε-
μέλια μιας παλαιοχριστιανικής βασιλικής, είκοσι με είκοσι πέ-
ντε μέτρα. Βέβαια, δεν ξέρω τι γίνεται από κάτω.

Δίχως νόημα να συνεχίσουμε το μονοπάτι, θέλω να δω το 
Τρίστομο από ψηλά. Σκαρφαλώσαμε, να δείξει ολάκερο το με-
γάλο λιμάνι. Από τη μπασιά του ως μέσα, χίλια οχτακόσια 
μέτρα. Το κλείνουνε δυο νησάκια, από το άνοιγμα της νοτιάς 
χωράει και μεγάλο καΐκι. Εδώ ξεχειμωνιάζαν τα Κασιώτικα.

Χαμηλά, άλλο ξωκκλήσι, ο άγιος Σπυρίδονας, θαρρώ. Έχει 
και παράδοση με πολλά αίματα. Δεν προφταίνουμε να κατεβού-
με στο λιμάνι.

Nesides 20gp.indd   111 22/10/19   07:34
Process CyanProcess MagentaProcess YellowProcess Black



112

Nesides 20gp.indd   112 22/10/19   07:34
Process CyanProcess MagentaProcess YellowProcess Black



113

Νησίδες 20 | Υ Σ Τ Ε Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Ο

Το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου1

του  Νίκου Φρόνα

Από το 1962, έτος της ίδρυσής της, η Δημοτική Πινακοθή-
κη Ρόδου (μετέπειτα «Α. Ιωάννου») ήταν η πρώτη περι-
φερειακή δημόσια συλλογή ζωγραφικής και μια από τις 

καλύτερες της εποχής. Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 
έχει επεκταθεί σε δύο κτήρια που οικοδομήθηκαν ειδικά για το 
σκοπό αυτό, το Νεστορίδειο Μέλαθρο (2002) και τη Νέα Πτέρυ-
γα (2010), καθώς επίσης και σε ένα χώρο αποτελούμενο από δύο 
θολωτές αίθουσες στη καρδιά της μεσαιωνικής πόλης (1989), 
την Πινακοθήκη σύγχρονης Τέχνης (παλιό Συσσίτιο). Αποτελεί 
τώρα ένα συγκρότημα 2.500 τ.μ., με έξι εκθεσιακούς χώρους, 
και με το νέο της όνομα, ως Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης 
(2000), συνεχίζει δημιουργικά την ιστορική της παράδοση και 
συμμετέχει ουσιαστικά στο ενεργό εικαστικό τοπίο της χώρας.

Στις συλλογές του Μουσείου ανήκουν 1.487 έργα ζωγραφι-
κής και χαρακτικής, μικρός αριθμός γλυπτών και 22 πρωτότυ-
πες γελοιογραφίες από την διεθνή τριενάλε που γινόταν στη 
Ρόδο τη δεκαετία του ’90.

1. Ο Νίκος Φρόνας ήταν πρόεδρος του Μουσείου Νεοελληνικής 
Τέχνης από το 2011 ώς τον Σεπτέμβριο του 2019.

Το κείμενο που δημοσιεύεται συνοψίζει μια συζήτηση με τους συ-
ντάκτες του περιοδικού Γεωργία Ζακοπούλου και Γιάννη Ηρακλείδη.
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Με επάρκεια και αντιπροσωπευτικότητα παρουσιάζεται η 
χαρακτική, κυρίως των πρώτων δεκαετιών του περασμένου αι-
ώνα. Τα πολυτιμότερα αποκτήματα όμως, τα οποία και απο-
τέλεσαν κατά κάποιο τρόπο την ιδρυτική πράξη της σύστασης 
της Πινακοθήκης, ανήκουν στη ζωγραφική των καλλιτεχνών 
της γενιάς του ’30, που δικαιολογημένα θεωρούνται ο πυρήνας 
των συλλογών του Μουσείου. Σημαντικά έργα της περιόδου 
αυτής συνθέτουν μια ικανοποιητική εικόνα της ελληνικής ζω-
γραφικής της εποχής. Αρκετά έχουν δανειστεί και εκτεθεί από 
έγκυρους φορείς στην Αθήνα και αλλού. 

Μία δεύτερη περίοδος που αντιπροσωπεύεται σχετικά ικανο-
ποιητικά είναι αυτή των καλλιτεχνών του ’60, με αγορές που 
έγιναν γύρω στο 1990. Υπάρχει είναι αλήθεια μια έλλειψη σε νεό-
τερα έργα λόγω έλλειψης των απαιτούμενων πόρων τα τελευταία 
χρόνια. Παρ’ όλ’ αυτά εφέτος έγινε δυνατό να εξοικονομηθεί ένα 
ποσό 15.000 ευρώ που θα διατεθεί σε αγορές και μια συστημα-
τική προσπάθεια για την προσέλκυση δωρεών, που έγινε από το 
2011, έχει εν μέρει τουλάχιστον καλύψει το κενό. Με τον τρόπο 
αυτό προστέθηκαν 290 αξιόλογα έργα στη συλλογή του Μουσεί-
ου. Σημειώνουμε μεταξύ αυτών τη μεγάλη δωρεά 105 πινάκων 
του Βάλια Σεμερτζίδη, 80 του Δημήτρη Κούκου, 6 πολύ μεγάλων 
διαστάσεων του Δημήτρη Πεζουβάνη και 6 της Ελένης Ζέρβα. 
Επίσης πολλά έργα έχουν δωρηθεί από αξιόλογους εικαστικούς 
που πραγματοποιούν εκθέσεις στους χώρους του Μουσείου.

Η εκθεσιακή δραστηριότητα, συνεχίζοντας και εμπλουτίζο-
ντας ανάλογες πρωτοβουλίες από το παρελθόν, είναι αξιόλογη 
ποιοτικά και ποσοτικά. Μια πρόχειρη στατιστική μας δίνει στα 
τελευταία οκτώ χρόνια 38 εκθέσεις ζωγραφικής, 7 χαρακτικής, 
7 φωτογραφίας, 3 γλυπτικής, 2 γελοιογραφίας, 1 Video Art. Οι 
περιοδικές εκθέσεις πραγματοποιούνται στη Νέα Πτέρυγα και 
στην Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης «Παλιό Συσσίτιο». 

Δεν παραλείπεται η προώθηση της τοπικής δημιουργίας και 
σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εικαστικών Δωδεκανήσου έχουν 
γίνει οκτώ εκθέσεις. Έτσι δείχνουν τα έργα τους και τους ενι-
σχύουμε, με την προϋπόθεση βέβαια να διατηρείται ένα σχετικά 
αξιοπρεπές επίπεδο. 

Οι εκδόσεις είναι μια από τις προτεραιότητες του Μουσείου. 
Αποτελεί κίνητρο επίσης για τους καλλιτέχνες που προσκαλού-
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με να έχουν μια μονογραφία για το έργο τους. Έχουν εκδοθεί 
δεκαπέντε βιβλία τα τελευταία χρόνια όπως οι εξαιρετικές μο-
νογραφίες του Βάλια Σεμερτζίδη, του Δημήτρη Κούκου και του 
Σωτήρη Σόρογκα. 

Ιδιαίτερη ήταν η φροντίδα μας για την αρχειοθέτηση των έρ-
γων, που έγινε πλέον ψηφιακά και τη συντήρησή τους, καθώς 
αρκετά από τα παλαιότερα έργα παρουσίαζαν φθορές. Προχω-
ρήσαμε στον έλεγχο όλων και τα ταξινομήσαμε ανάλογα με την 
κατάσταση που βρίσκονταν. Την αποκατάστασή τους ανέλαβε 
το εξειδικευμένο τμήμα του Βυζαντινού Μουσείου και γίνεται 
μια πολύ καλή εργασία που συνεχίζεται ακόμα.

Στην αποτίμηση της δραστηριότητας του Μουσείου, σημα-
ντικό κριτήριο αποτελεί βέβαια και η απήχησή του στο κοινό, 
κατά πόσο έχει επιτύχει να συγκεντρώσει γύρω του έναν αξι-
όλογο αριθμό φιλότεχνων και να διευρύνει την απήχησή του. 
Να σημειώσουμε εδώ ότι, παρ’ όλες τις προσπάθειες που έγιναν 
και τις σημαντικές εκδηλώσεις που οργανώθηκαν, τα αποτελέ-
σματα δεν ήταν αυτά που θα περιμέναμε. 

Η κατάσταση έχει αλλάξει λίγο μόνο προς το καλύτερο, και 
η έλλειψη εικαστικής παιδείας δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο. 

Προσπαθήσαμε να βάλουμε την τέχνη στα σχολεία με επι-
σκέψεις μαθητών, η έλλειψη όμως καλλιτεχνικού διευθυντή, 
ένα πρόβλημα που μας δυσκολεύει γενικότερα και δεν μας επέ-
τρεψε να πραγματοποιήσουμε την ιδέα μας για μια σειρά δι-
αλέξεων για τη σύγχρονη τέχνη που προγραμματίζαμε κάνει 
αμφίβολη τη χρησιμότητα παρόμοιων πρωτοβουλιών.

Στους σχεδιασμούς μας είναι η υλοποίηση του σχεδίου επέ-
κτασης του παλαιού κτηρίου της Πινακοθήκης, με την παρα-
χώρηση του ισογείου από το Υπουργείο Πολιτισμού. Το Γραφείο 
της μεσαιωνικής Πόλης έχει αναλάβει τις εργασίες και ο ανά-
δοχος του έργου την εκπόνηση μουσειολογικής μελέτης που 
έχει ολοκληρωθεί και καθορίζει τις βασικές παραμέτρους της 
οργάνωσης της έκθεσης, τη μελέτη εκθεσιακού φωτισμού, το 
μικροκλίμα του Μουσείου για τη σωστή διατήρηση των έργων 
Τέχνης εκτιθέμενων και αποθηκευμένων, τον σχεδιασμό και 
την οργάνωση του πωλητηρίου.

Έγινε επίσης η μελέτη για την έκθεση των έργων ανάλογα 
με την εποχή και τη θεματολογία τους, εκπόνηση πλήρους και 
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λειτουργικής μελέτης συστημάτων ασφαλείας ολόκληρου του 
κτηρίου, οπτικοακουστική κάλυψη, σύστημα ελέγχου πρόσβα-
σης, ενδοεπικοινωνία, τηλεφωνικό κέντρο ΚΛΠ. 

Στόχος μας είναι ακόμα η δημιουργία μουσείου κεραμικής 
τέχνης, για να στεγάσουμε τη συλλογή κεραμικών των λεγόμε-
νων πιάτων Ισνίκ (14ου-15ου αιώνα) αγορασμένα από τη Δήμο 
Ρόδου το 1973 και τα οποία παραχωρήθηκαν στο Μουσείο μετά 
την ανάκτηση και επιστροφή τους από τις αποθήκες της Αρχαι-
ολογικής Υπηρεσίας (2013), μαζί με ορισμένα από την παραγω-
γή του παλαιού εργοστασίου Ίκαρος, γνωστού για την ποιότητα 
των αντικειμένων του.

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε το εργαστήριο χαρακτικής που 
συστάθηκε με ευρωπαϊκό πρόγραμμα τη δεκαετία του 2000, με 
την ευκαιρία μιας τριενάλε μεσογειακής χαρακτικής στη Ρόδο. 
Είναι πλήρως εξοπλισμένο, παραμένει όμως ανενεργό γιατί δεν 
έχουμε το κατάλληλο προσωπικό.

Το διοικητικό σχήμα αποτελείται από το επταμελές Δ.Σ., 
που ορίζεται από τον Δήμο σύμφωνα με το καταστατικό και 
την καλλιτεχνική επιτροπή στην οποία μετέχουν ο πρόεδρος 
του Μουσείου, ένα μέλος του Δ.Σ., δύο καλλιτέχνες και ένας 
ιστορικός τέχνης. Στη διάρκεια της θητείας μου ως προέδρου, 
συνεργαστήκαμε με την Αθηνά Σχινά και τους Δημήτρη Κού-
κο και Μιλτιάδη Πεταλά. Στις αρμοδιότητες της καλλιτεχνικής 
επιτροπής (ΚΕ) περιλαμβάνονται η επιλογή των εκθέσεων και 
οι εισηγήσεις για την αποδοχή δωρεάς ή αγοράς έργων, με την 
τελική έγκριση του Δ.Σ. Εξασφαλίζεται έτσι η απαραίτητη αξι-
οπιστία στις δραστηριότητές μας και διαφυλάσσεται το κύρος 
του Μουσείου. 

Επίσης η πρόεδρος της ΚΕ συνήθως επιμελείται την έκθεση 
(στήσιμο, κείμενα κλπ) 

Ο προϋπολογισμός καλύπτεται αποκλειστικά από τον Δήμο 
Ρόδου. Η οικονομική στήριξη είναι σημαντική, παρ’ όλο που 
δεν ξεπεράσαμε τη στενότητα των πόρων. Η τοπική ηγεσία κα-
τανοεί ότι γίνεται σημαντικό έργο που αντανακλά θετικά και 
σ’ αυτούς.

Παρεμβάσεις δεν είχαμε στο έργο μας, εν μέρει γιατί τα ει-
καστικά είναι ένας τομέας που δεν τον πολυπροσέχουν καθώς 
είναι χαμηλής ψηφοσυλλεκτικής απόδοσης ― και από την άπο-
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ψη αυτή έχουμε το πλεονέκτημα της ανεξαρτησίας των επιλο-
γών, μακριά από εξωκαλλιτεχνικές επιρροές.

Μας ενδιαφέρει η συνεργασία με άλλα μουσεία. Έχουμε δα-
νείσει έργα, όπως αναφέραμε, στο Μουσείο Μπενάκη, στο Βυ-
ζαντινό Μουσείο και άλλους σοβαρούς φορείς. Τον Φεβρουάριο 
κάναμε με μεγάλη επιτυχία μια έκθεση 140 από τα έργα της 
συλλογής μας στο Ίδρυμα Θεοχαράκη στην Αθήνα. Είχαμε επί-
σης προτάσεις από τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, που για διάφο-
ρους λόγους (κυρίως προστασίας των έργων) δεν ευοδώθηκαν. 

Έχουμε ένα καλό όνομα και επιδιώκουμε τέτοιες κοινές δρά-
σεις. Είναι μια πλευρά της δραστηριότητάς μας που μπορεί να 
συνεχιστεί με θετικά αποτελέσματα και στο μέλλον. 
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Νησίδες 20 | Ο Ι  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ  Τ Ο Υ  Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ

ΝΙΚΟΣ ΑΛΙΦΕΡΗΣ: Γεννήθηκε 
στην Αθήνα. Σπούδασε Μα-
θηματικά και Φιλοσοφία στο 
Λονδίνο και στο Παρίσι αντί-
στοιχα. Έχει εκδώσει τις ποιη-
τικές συλλογές Άβυδος (Άγρα, 
1994), Eκ του Mετώπου (Άγρα, 
1998), Προσωπογραφίες και 
άλλα ποιήματα (Άγρα, 2005), Η 
ζωοφόρος του ουρανού (Άγρα, 
2013). Έχει μεταφράσει κείμε-
να του Γ. Φλωμπέρ, του Βολ-
ταίρου, του Π. Μεριμέ, του Ε. 
Μοντάλε και άλλων. Εργάζεται 
ως καθηγητής της γαλλικής 
γλώσσας και της λογοτεχνικής 
μετάφρασης.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ: Γεννή-
θηκε στην Κόρινθο το 1972. 
Είναι ποιητής, μελετητής και 
μεταφραστής ποίησης από τα 
αγγλικά, τα γαλλικά και τα 
γερμανικά και από τα Ελληνι-
κά του Βυζαντίου. Έχει εκδώ-
σει επίσης βιβλία με κριτικά 
μελετήματα για τον Κ.Π.Κα-
βάφη, τον Κωστή Παλαμά και 
τον Άγγελο Σικελιανό.

ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΒΟΛΚΩΦ: Γεννήθη-
κε το 1980 στην Αθήνα. Έχει 
εκδώσει 7 ποιητικές συλλογές, 
με πρόσφατη την Versus, 
εκδ. Παρισιάνου, Αθήνα 2019. 
Έχει επίσης συμμετάσχει στη 
συλλογική έκδοση Ποιητές 
στη σκιά, εκδ. Γαβριηλίδης, 
Αθήνα 2013 και είναι συγγρα-
φέας του δοκιμίου Ο ποιητής 

Δημήτρης Ε. Σολδάτος, εκδ. 
Παρισιάνου, Αθήνα 2018.

ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΙΜΟΣΟΥΛΗΣ: Γεν-
νήθηκε στην Αθήνα το 1960. 
Έχει γράψει διηγήματα, νου-
βέλες και μυθιστορήματα, με 
πρόσφατο το Μπιλ ο χλομός, 
εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα 
2019. Δημοσίευσε επίσης ποι-
ητικές συλλογές. Έργα του 
έχουν μεταφραστεί σε διάφο-
ρες γλώσσες.

ΑΝΝΑ ΓΡΙΒΑ: Γεννήθηκε στην 
Αθήνα. Έχει εκδώσει τέσσερις 
ποιητικές συλλογές, τελευταία 
της η Σκοτεινή κλωστή δεμέ-
νη, εκδ. Γαβριηλίδης, Αθήνα 
2019. Συνεργάζεται με διάφο-
ρα λογοτεχνικά περιοδικά.

ΑΝΘΟΥΛΑ ΔΑΝΙΗΛ: Σπούδασε 
φιλολογία στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Έχει ασχοληθεί ιδι-
αίτερα με θέματα διδασκαλίας 
της λογοτεχνίας στη Μέση Εκ-
παίδευση. Έχει εκδώσει βιβλία 
για τον Γιώργο Σεφέρη και 
τον Οδυσσέα Ελύτη, καθώς 
και μελέτες για την ποίηση 
και τη λογοτεχνία.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Γεν-
νήθηκε στην Αλεξάνδρεια 
Ημαθίας. Σπούδασε αρχαιο-
λογία στο ΑΠΘ. Ζει και εργά-
ζεται στην Κοζάνη. Έχει στο 
ενεργητικό του δύο ποιητικές 
συλλογές (Μικρός Οδυσσέας, 

Οι συγγραφείς του τεύχους 
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2009 και Επισκέπτης άγγελος, 
2015).

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΔΗΜΟΥ: τ. 13, Φθι-
νόπωρο 2015.

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ: Κα-
θηγητής του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, με γνωστικό αντικεί-
μενο Διδακτική Μαθηματικών 
και Εκπαιδευτική Μηχανική, 
και Αντιπρόεδρος της Ελλη-
νικής Μαθηματικής Εταιρεί-
ας. Πέραν των επιστημονικών 
εργασιών αρθρογραφεί για 
επίκαιρα και εκπαιδευτικά ζη-
τήματα κυρίως στην εφημερί-
δα Αυγή και έχει δημοσιεύσει 
δύο ποιητικές συλλογές, τις 
Έγχρωμες Σκιές (Τυπωθήτω, 
σειρά Λάλον Ύδωρ, 2011) και 
την Ποικιλία της Επανάλη-
ψης (Τυπωθήτω, σειρά Λάλον 
Ύδωρ, 2015). Ζει στη Ρόδο.

ΕΡΙΦΥΛΗ ΚΑΝΙΝΙΑ: τ. 16, Κα-
λοκαίρι 2017.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΙΟΥΣΗ: τ. 19, Άνοι-
ξη 2019.

ΑΛΕΞΙΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ: Γεν-
νήθηκε στην Άρτα. Έχει σπου-
δάσει marketing και δημόσι-
ες σχέσεις. Έχει δημοσιεύσει 
διήγηματά της στο περιοδικό 
«Νησίδες», σε συλλογικές εκ-
δόσεις του Εργαστηρίου Δημι-
ουργικής Ανάγνωσης και Γρα-
φής «Tο Κοχύλι» και στο δι-
αδίκτυο. Γράφει με επίκεντρο 
τον άνθρωπο, το παρελθόν, 

το παρόν και τις αδυναμίες 
του. Τα τελευταία 15 χρόνια 
ζει στην Πρέβεζα με τους δύο 
γιους της.

ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ: Σπού-
δασε μηχανικός και έκανε 
μεταπτυχιακές σπουδές φιλο-
σοφίας. Έχει εκδώσει τέσσερις 
ποιητικές συλλογές και μία 
φιλοσοφική μονογραφία. Από 
το 2013 διευθύνει τις εκδό-
σεις «Ατόλη». Προσωπική του 
ιστοσελίδα η www.atole.gr.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΟΜΠΟΛΟΣ: τ. 17, 
Χειμώνας 2017-18.

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ: Γεν-
νήθηκε στὴν Ἀθήνα και ἔζησε, 
λόγῳ πατρικοῦ ἐπαγγέλμα-
τος, τὰ παιδικά του χρόνια σὲ 
Τρίκαλα καὶ Βόλο. Σπούδασε 
Φυσική, ἂν καὶ δὲν πῆρε ποτέ 
του πτυχίο, καὶ ἐργάστηκε ὡς 
δημοσιογράφος ἀρχικὰ στὸν 
εἰδικὸ Τύπο καὶ στὴ συνέχεια, 
γιὰ πολλὰ χρόνια, ὅταν ἐγκα-
ταστάθηκε μόνιμα στὴ Ρόδο, 
στὸ Γραφεῖο Τύπου τοῦ Δήμου 
Ρόδου. Σήμερα ἐργάζεται στὴ 
Δημοτικὴ Βιβλιοθήκη Ρόδου 
καὶ ἀσχολεῖται ἡμιεπαγγελ-
ματικὰ μὲ τὴ μετάφραση καὶ 
ἐρασιτεχνικὰ μὲ τὴ γραφὴ καὶ 
τὸ θέατρο.

ΛΙΖΥ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ: τ. 19, Άνοι-
ξη 2019.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΡΑΓΚΕΣΚΑΚΗ: τ. 
17, Χειμώνας 2017-18.
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Η ΣΜΑΡΑ ΑΓΙΑΚΑΤΣΙΚΑ γεννήθηκε στη 
Ρόδο. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου 
Εικαστικών Τεχνών. Φωτογραφίες της 

υπάρχουν στο Φωτογραφικό Αρχείο του Μου-
σείου Μπενάκη. Έργα της έχουν παρουσιαστεί 
σε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις.
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Bιβλιοπωλείο 

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

ένα βιβλίο, το καλύτερο δώρο!

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

ΡΟΔΟΣ
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Νησίδες 

Π ε ρ ι ο δ ι κ ό  τ έ χ ν η ς  &  λ ό γ ο υ
Χειμώνας 2019-2020 • Τιμή: 7,00 ευρώ

ΠΟΙΗΣΗ
Άννα Γρίβα, Γιώργος Δελιόπουλος, 

Εριφύλη Κανίνια, Λεωνίδας Σόμπολος

ΠΕΖΑ
Κωστής Γκιμοσούλης, Αλεξία Μπουκουβάλα, 

Αυγουστίνος Τσιριμώκος, 
Χριστίνα Φραγκεσκάκη

ΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ανθούλα Δανιήλ, Δήμητρα Γ. Κιούση

Νίκος Αλιφέρης: Οὖτις ἐμοὶ γ’ ὄνομα
Θεοδόσης Βολκώφ: Για τη Μαντώ Αραβαντινού
Φραγκίσκος Καλαβάσης: Μαθηματικές εκδοχές 

της ποίησης
Agatha Christie: Μιλάει η συγγραφέας

Σμάρα Αγιακάτσικα: Λεύκωμα φωτογραφικό

Γράφουν: 
Γιώργος Βαρθαλίτης, Ευσταθία Δήμου, 
Πέτρος Πολυμένης, Λίζυ Τσιριμώκου, 

Νίκος Φρόνας
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