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Νησίδες 21

Lοuisa Ermelino

Πέστε μου, τι να ’κανα;

Μετάφραση: Ισμήνη Κανσή

Όταν ο άντρας μου πέθανε, δεν ήξερα τι να κάνω για να 
ξεφορτωθώ το όπλο. Το είχα στην ντουλάπα, τυλιγμέ-
νο σ’ ένα μεταξωτό νυχτικό. Άξιζε τον σεβασμό μου, 

νομίζω. Ήταν μια αυτόματη Μπερέτα με αλαβάστρινη λαβή, 
ένα πανέμορφο όπλο μ’ έναν έξτρα γεμιστήρα. Μου είχε μάθει 
πώς να το χειρίζομαι. Αλλά ήταν παράνομο, ο αριθμός σειράς 
ήταν σβησμένος. Πού το είχε βρει; Πού το είχε χρησιμοποιήσει; 
Τώρα πάντως, μου ανήκε. Σκέφτηκα να το πετάξω στη θάλασ-
σα, αλλά φοβόμουν. Φανταζόμουν τους βατραχανθρώπους της 
αστυνομίας να το ψαρεύουν από τον βυθό, να το συσχετίζουν 
με κάποιο φόνο και ύστερα μαζί μου. Κι έπειτα φανταζόμουν 
εμένα, την αθώα, να με χώνουν στη φυλακή ισόβια. Σκέφτηκα 
να το πετάξω σε τίποτε σκουπίδια, στο δρόμο, αλλά φαντά-
στηκα ότι μπορεί να το έβρισκε ένα παιδί, ένας έφηβος ή ένας 
εξοργισμένος άντρας και να σκότωναν κανένα, κι εγώ να έχω 
το κρίμα στη συνείδησή μου. Το κρατώ. Το ζυγίζω με το χέρι. 
Χαϊδεύω την αλαβάστρινη λαβή με τον αντίχειρα. Την έχω λι-
γάκι ερωτευτεί, την Μπερέτα μου. Την πιάνω με τα δυο μου 
χέρια, όπως μου είχε μάθει ο άντρας μου, και στοχεύω. Βάζω 
το δάχτυλο στην σκανδάλη, αλλά ως εκεί. Την ξανατυλίγω στο 
μεταξωτό νυχτικό — την Μπερέτα μου. Αποφάσισα να την 
κρατήσω. Ποιος ξέρει; Μπορεί μια μέρα να την χρειαστώ. 
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Λένα Καλλέργη

Τέσσερα ποιήματα

ΥΠΟΝΟΙΑ
                                                                                 

Ότι θα κυβερνήσει πικρός αέρας.
Ότι βαριά θα προχωρώ, μ’ ένα όχημα
που δεν σχεδιάστηκε ποτέ
για τις δικές μου ανάσες.

Ότι τα λιγοστά αγριολούλουδα που φέρνω
στην παιδική σπιθαμή γης,
όσα επιβίωσαν από τις άγριες πόλεις,
θα τα πατήσουν.

Ότι δεν θα έχουν να τραφούν οι μέλισσες.
Ότι θα με πονά, τις νύχτες, 
το φανταστικό μου χέρι
που δεν θα προλαβαίνει να τα σώσει.

Ότι στην αγκαλιά θα μου φορτώσουν
ένα κενό
στο σχήμα του παιδιού μου
κι άλλα παιδιά χαμένα
εκεί δεν θα χωρούν.

Ότι θα στρέψω αλλού το πρόσωπό μου.
Ότι θα νοιάζομαι μονάχα
για τα δικά μου γηρατειά.
Ότι με πάθος θα φθονώ
στο όνομα μιας μικρούλας προστασίας.

Αλλά, τί ξέρω εγώ;
Δεν έχω ποτέ παντρευτεί.
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Νησίδες 21 | Π Ο Ι Η Σ Η

ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΓΑΛΑΖΙΟ ΠΕΙΣΜΑ

Τραύμα στο γόνατο
από αυτά που δεν κρύβονται.
Μα εγώ δεν ήθελα πόδια
ήθελα φτερά.

Ούτε ήξερα πώς να πονώ
ούτε να γιάνω.
Με τα γαλάζια μου όνειρα
έπεσα τόσο χαμηλά.

Στην αίθουσα της δίκης μου
μάρτυρες ήρθαν τα πουλιά 
να δείξουν πόσο περπατούν.
Από ψηλά, ο κατήγορος:
“Αν δεν πετάς
η τιμωρία της πτώσης
δεν σε αγγίζει.”

Ορίστηκε να υπηρετώ 
σκάλες και σύρματα
με ταπεινή περιβολή
και φροντισμένα νύχια.
Αντίο, πούπουλα σύννεφα.
Αντίο, κυανά πρωινά.

Όμως το μπλε καραδοκεί.
Ανένδοτη, μετανοώ.
Αφήστε με να προσπαθώ
κι εγώ πεζή, τ’ ορκίζομαι!
Πεζή θα κολυμπώ.
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ΖΥΜΑΡΙ

Απόψε θα απολαύσω μιαν ευχή.

Θα μου την έχει η μάνα μου από χθες 
στα ζεστά, να φουσκώσει 
θα τη ζυμώνει απ’ το πρωί
και δεν θα μου τη λέει.

Κι εκείνης, η μάνα της σώπαινε.

Αφράτη θα την ψήσω το απόγευμα.
Θα έχει πια μαλακώσει 
κι ίσως να φέρει ευχές απογόνους
θηλυκές, συγγενείς, μιλημένες.

Μπορεί και να τη μοιραστώ
γιατί δεν έχουμε πολλές
και συχνά νηστικές πέφτουμε στο κρεβάτι.
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ΕΠΟΧΗΣ 

Κορίτσι με πένθος
βαδίζει τον δύσκολο δρόμο 
του καλοκαιριού.

Σύννεφα
αποσχίζονται
και πηγαίνουν μαζί της.

Λιγομίλητος άνδρας 
δεν λέει την αλήθεια.
Περιμένει στα βράχια.

Βουνά στον ορίζοντα
με στεφάνια λιωμένου χρυσού
εμφανίζονται στον ουρανό
πριν νυχτώσει.

Όλα αυτά
είναι μόνο δικά της.
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Βασ ίλης  Ν. Πης

Ταξιδεύοντας

Η ΘΑΛΑΣΣΑ

1

                                              Στον Βασίλη Παναγιώτου 
 

Είναι ψηλός! Άντρας που τον απολαμβάνεις. Σαράντα πέ-
ντε χρονών. Μ’ ένα δερμάτινο μπουφάν και τζιν παντε-
λόνι ήρθε. Έρχεται καταβεβλημένος και ανίσχυρος. Άλλα 

έταξε η υγεία και η πανάκεια γι’ αυτόν. Ταξιδεύουμε για Ρόδο, 
από Κω, για ιατρικές εξετάσεις. Αξονική τομογραφία και άλλα. 

«Φαίνεται καλός ο καιρός, δεν νομίζεις;»
«Σαν καλοκαίρι μες στο χειμώνα, Φλεβάρης μήνας».
«Πήρες μαζί σου τα εισιτήρια; Τα χάπια για το ζάχαρο, νερό;»
«Ναι, πάμε». 
Πάντα είχα την αίσθηση ότι κατοικούσα στα παράλια ξεχα-

σμένων θεών με έντονη τη μυρωδιά αλατιού στη μύτη, κάτω 
από το εκτυφλωτικό φως, ακούγοντας πότε-πότε με τα κοχύλια 
της μνήμης —κολλώντας το αυτί μου επάνω τους σχεδόν— τον 
απόηχο από μεσαιωνικές μάχες σε τούτα εδώ τα κάστρα που 
έχουνε ρημάξει, κάτι από ραψωδίες Ομήρου και απομεινάρια δι-
αύγειας από τα ειδύλλια τού Θεόκριτου, ανασηκώνοντας απαλά 
τη χρυσόσκονη από την αίγλη εκείνων των καιρών.

Στο Αιγαίο το φως έχει μοναδική διαύγεια, που σχεδόν σε 
ξαφνιάζει, σε εξοντώνει. Η σιωπή της προηγούμενης νύχτας 
που βάδιζε πάνω σ’ όλα τα πράγματα τώρα συνθλίβεται από το 
πρωινό φως και το θόρυβο των φορτηγών αυτοκινήτων που, με 
αναμμένες τις μηχανές και τα αλάρμ, έχουν σταθμεύσει στην 
προκυμαία περιμένοντας το πλοίο για τη Ρόδο.
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Νησίδες 21 | Π Ε Ζ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Κατά μήκος του μεσαιωνικού κάστρου, και σε απόσταση ανα-
πνοής, η θάλασσα λεία, ζωντανή, μνημειώδης· το πεζοδρόμιο εί-
ναι στρωμένο με βοτσαλωτές πλάκες με ευθείες γραμμικές ζώ-
νες. Ξύλινα παγκάκια χωρίς στέγαστρο, υπερμεγέθη φωτιστικά 
του Δήμου από μαντέμι στο ύψος των φοινίκων, δεντροστοιχίες 
με καλλωπιστικούς θάμνους μαζί με μια οργανωμένη σειρά από 
ώριμες φοινικιές, δημιουργούν ένα τοπίο από εικόνες Ανατολής, 
πρώιμης Αναγέννησης, Τουρκοκρατίας και Ιταλικής Αρχιτεκτονι-
κής με τις —σχεδόν— αιωρούμενες αψιδωτές καμάρες. Το κατα-
μαράν «Πριγκίπισσα Εξπρές» κάνει την εμφάνισή του.

Ο ναύτης τυλίγει τους κάβους με δεξιοτεχνία, ενώ ο υπαξιω-
ματικός συνομιλεί με τον ασύρματο και το ακουστικό στο αυτί 
του. Φεύγουμε δύο ώρες μετά την ανατολή του ηλίου με ναυ-
τικές μανούβρες που διαρκούν ελάχιστο χρόνο και θα μπορού-
σαν να ήταν ασκήσεις για σεμινάριο, βγαίνουμε γρήγορα από το 
λιμάνι ενώ η αψιά αρμύρα της θάλασσας εισβάλλει στην ανα-
πνοή μου. Το πέταγμα των γλάρων, στο βάθος του ορίζοντα, 
δημιουργεί μια ειρηνική γραμμή. Είναι χειμώνας ακόμα μέσα 
Φεβρουαρίου κι ένα ελαφρύ αεράκι ρυτιδώνει τη θάλασσα, φρε-
σκάρει τα κύματα, υψώνοντας μικρούς λόφους από αφρό.

Η «Πριγκίπισσα» είναι μια οργανωμένη μηχανή που αντα-
νακλά τα επιτεύγματα της αυγής τού 21ου αιώνα και λειτουρ-
γεί άψογα. Σχεδόν επιπλέει αθόρυβα πάνω στο νερό, αφήνο-
ντας πίσω της μια λεπτή γραμμή που σύντομα διαλύεται. Ψη-
φιακές οθόνες δεσπόζουν στην καμπίνα επιβατών με τα αερο-
πορικά καθίσματα. 

Κάτω από τον λαμπρό ήλιο τα τζάμια λαμποκοπούν στη 
λιακάδα, επιτρέποντας στο φως να στείλει διάσπαρτες ανταύ-
γειες πάνω στο ταβάνι, ένα μικρόκοσμο από φωτεινά σχήματα 
και αναλαμπές.

Αραιά σύννεφα, που έκαναν την εμφάνισή τους στο βάθος 
του ορίζοντα, γρήγορα διαλύονται από τις αιχμηρές λόγχες του 
φωτός, σπάζοντας τα αγγεία της μοναξιάς και της μονοτονίας. 
Η ζωή θέλει κουράγιο και νέες δυνάμεις για να μπορείς να στέ-
κεσαι όρθιος. 

Η θάλασσα που απλώνεται στα πόδια μας κρύβει ομορφιά, 
πρωινή ψύχρα και μια απρόσμενη απόγνωση. Περνάμε ανάμε-
σα σε βραχονησίδες λειασμένες από το χέρι του χρόνου, τις δυ-
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νατές βροχές, τις κοπαδιαστές ριπές φωτός και τον θαλασσινό 
άνεμο, ενώ ακρωτήρια, απόκρημνα βράχια, επικίνδυνες πλαγιές 
και ειρηνικοί κολπίσκοι, εμφανίζονται μπροστά μας σε κάθε 
ναυτικό μίλι.

Ψηλά πάνω από τους φάρους διαγράφονται λέξεις αισιοδο-
ξίας, σαν να θέλουν να εναντιωθούν στην απόγνωση και τη 
μελαγχολία των ανθρώπων, που συνεχίζουν να ζουν με τους 
ίδιους, εξοντωτικούς ρυθμούς. Και η μόνη άμυνα που διαθέτεις 
είναι να συνεχίσεις να ζεις: Άλλη επιλογή δεν έχεις.

Ο συνεπιβάτης μου κοιμάται ήρεμος πάνω στο κάθισμα, με 
το κεφάλι του γερμένο ελαφρά στο πλάι. Η αγωνία του από 
την περιπέτεια της υγείας του, αλλάζει το σχήμα του προσώπου 
και ρυτιδώνει το δέρμα. Οι θεοί να βάλουνε το χέρι τους και να 
’χουμε την εύνοιά τους.
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Η ΘΑΛΑΣΣΑ 

2

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΛΟΙΟΥ ΠΡΩΤΕΑΣ
ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

Ενώ ο Ποσειδώνας παίρνει τον απογευματινό του ύπνο στο 
λιμάνι της Ρόδου, ο Κολοσσός που παρίστανε τον Απόλ-
λωνα, τον θεό Ήλιο, ένα από τα εφτά θαύματα του αρ-

χαίου κόσμου, φαντάζει όρθιος ακόμα, μα και θρυμματισμένος, 
να στέκεται με ανοικτά τα πόδια του. Για λόγους στατικής και 
ευστάθειας θα ήταν αδύνατο να σταθεί όρθιο ένα άγαλμα αρκε-
τών τόνων, ύψους 31-32 μέτρων. Όμως η πτώση του ήταν βε-
βαία. Έπεσε από σεισμό κι όταν κατέλαβαν οι Άραβες τη Ρόδο, 
φόρτωσαν τα μέλη του σε 900 καμήλες και χάθηκαν στα βάθη 
της Ανατολής.

Κατά μήκος της παραλιακής οδού, τα μεσαιωνικά οχυρωμα-
τικά τείχη των Ιωαννιτών Ιπποτών μαρτυρούν πολιορκίες πε-
ρασμένων αιώνων, βαριά οπλισμένων στρατιωτών με πανοπλί-
ες κάτω από τον λευκό χιτώνα με τον οκτάγωνο ερυθρό σταυρό 
στο μέρος της καρδιάς και τα ξίφη τους να χρυσίζουν από το 
φως του ήλιου που λάμπει με βία πάνω από το κάστρο. 

Η πολιορκία γι’ αυτούς που δεν μπορούν να δραπετεύσουν 
είναι ένδοξος θάνατος ή μια αδυσώπητη μάχη. Τι άλλο θα μπο-
ρούσες να κάνεις όταν έρχονται κατά πάνω σου αλαλιασμένα 
στίφη, αρρώστιες και κακουχίες; Βάζεις φωτιά στην πυριτιδα-
ποθήκη ή ορμάς; Να πας πού; Να κερδίσεις τι;

Από τις οξειδωμένες σωληνώσεις της μπουκαπόρτας διακρί-
νονται τα απανωτά πρόχειρα βαψίματα στα σημεία που έχει 
σκάσει το χρώμα, εκεί που ’χει φάει το σίδερο η σκουριά, ανά-
μεσα στην άγονη γραμμή μεταξύ Καλύμνου και Ρόδου, ανάμε-
σα σε αρμύρα και υγρά βράχια.
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Το λιμάνι ολόκληρο περνάει μπροστά από τα μάτια μας: 
Φοίνικες που λικνίζονται από τον άνεμο, άκατοι με υπερσύγ-
χρονες μηχανές πλοήγησης και κρουαζιερόπλοια που έχουν 
στρατοπεδεύσει στα δεξιά μας, και στο βάθος το πλοίο Blue 
Star με την κίτρινη τσιμινιέρα προσμένει με ανυπόμονη ησυ-
χία επιβάτες και φορτηγά αυτοκίνητα.

Ογκώδεις ξενοδοχειακές μονάδες σαν οχυρωμένες πόλεις-
κράτη εκβάλλουν στα παράλια, κρυμμένες πίσω από πράσι-
νους ακατοίκητους λόφους, όπως τα ακατοίκητα εξοχικά σπί-
τια των πλουσίων.

Ο ναύτης είναι νευρικός και καπνίζει το ένα Marlboro μετά 
το άλλο την ώρα που βιράριζε τους πρυμιούς κάβους, τα φαγω-
μένα σκοινιά, βολταρισμένα με οχτάρες.

Ανεπαίσθητα κύματα κτυπούν το σκουριασμένο κουφάρι 
του πλοίου: Είμαστε τυχεροί η απανεμιά βαδίζει πάνω στη θά-
λασσα σαν αργοκίνητη μαούνα. Οι γλάροι χάνονται πίσω από 
το θολό τοπίο, στη σιγουριά της μοναξιάς και της ελευθερίας 
των πτήσεών τους. 

Ταξιδεύουμε για Σύμη, Τήλο, Νίσυρο και Κω. Από τις κίτρι-
νες κουρτίνες των παραθύρων στην καμπίνα επιβατών, το φως 
του απογεύματος φωτίζει σχεδόν ολόκληρο το πάτωμα, φανε-
ρώνοντας το σύννεφο σκόνης που αιωρείται στην καμπίνα και 
στα πρόσωπα των ταξιδιωτών.

Ο άνεμος διπλώνει τη φανέλα της θάλασσας και το καράβι 
λικνίζεται με αργούς, βαριεστημένους ρυθμούς. Η ζωή άραγε εί-
ναι τόσο απλή; Αυτό που χρειάζεσαι δεν είναι παρά λίγη τύχη, 
μια ευνοϊκή προσπάθεια και κάπως σωστή ιεράρχηση των επι-
θυμιών. Στα απάνεμα λιμάνια τα μικρά πλοία μπορούν να ρε-
μετζάρουν χωρίς να πετάξουν άγκυρα οι κάβοι δένονται στις 
μπίντες του πλοίου και στις δέστρες του μόλου. 

Στο βάθος του ορίζοντα η σιωπή του ηλιοβασιλέματος. Ο ου-
ρανός σκοτεινιάζει ενώ στο βάθος της δύσης η παρατεταμένη 
διάρκεια των χρωμάτων μάς αναγκάζει να βλέπουμε από δω και 
πέρα τα πράγματα διαφορετικά. Δίνουμε αξία στα ασήμαντα 
και αντιδρούμε θετικά σ’ όλα εκείνα τα οποία πριν μας προκα-
λούσαν άγχος, τριβές και στενοχώριες, γνωρίζοντας πως μετά 
από μας, όταν θα πεθάνουμε, θα ταξιδέψουνε μαζί μας μέσα 
στις βαλίτσες μας οι εμπειρίες μας και στον ουρανό θα διαγρά-
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φονται οι ίδιες παραστάσεις φωτός, αλλά εμείς θα λείπουμε. 
Ένας σημαντήρας είναι η ζωή μέσα στη θάλασσα· κάθε φορά 

που ανεβαίνουμε στην επιφάνεια είναι μια υπόσχεση χαράς, 
σαν ν’ αγοράζουμε καινούργια ρούχα και στον καθρέφτη με τι 
άνεση, με τι ευθυμία στο πρόσωπο τα δοκιμάζουμε, ενώ κάθε 
φορά που κατεβαίνουμε στα βαθιά, μέχρι να μάθουμε να κο-
λυμπάμε, είναι μια τυραννία, ενώ ο σημαντήρας μας εκπέμπει 
φως καθώς βυθίζεται από τον πυργίσκο του φάρου, μια οδη-
γία για ναυτιλλομένους μέσα στη νύχτα, μια βοήθεια για μας 
να προσανατολιστούμε.

Πίσω μας αφήνουμε τη θολή γραμμή των πραγμάτων, αρ-
ρώστιες που μας προκάλεσαν κίνδυνο, ράγισαν το κέλυφος της 
ύπαρξης με τυραννική αγωνία, έσπασαν τη ρόδα της ζωής κα-
θώς γύριζε, βάζοντας ένα μικρό καλάμι στις ακτίνες του ποδη-
λάτου, και μας έριξε κάτω.

Όταν πλέον ωριμάσουμε και γιατρευτούν τα μικροτραύμα-
τα από το πέσιμο, συνειδητοποιούμε αμήχανα ότι το ταξίδι κά-
που εδώ τελειώνει, ότι η πτώση μας είναι βεβαία, ενώ εμείς συ-
νεχίζουμε με την ίδια ένταση.

Σαν να ήμασταν ξένοι σ’ αυτό το ταξίδι. Ελάχιστα πράγμα-
τα γνωρίσαμε και αυτά που ξεχωρίσαμε, ήταν όσα μάθαμε για 
τον εαυτό μας και το σύμπαν που μας τριγυρίζει σαν αλογό-
μυγα, είναι ένα παραβολικό κάτοπτρο μέσα από το οποίο μπο-
ρούμε να στείλουμε την αγωνία μας, την αγωνία που γνωρίσα-
με πρώτα μέσα μας.

Το πλοίο λέγεται «Πρωτέας», σαν τον αρχαίο ελληνικό θεό 
που μεταμορφωνότανε σε ζώο και σε στοιχείο της φύσης: Ίσως 
η ζωή να ’ναι μια διαρκής μεταμόρφωση στην πορεία μας προς 
το θάνατο, ένας διαρκής καυγάς με το αύριο. Ενώ ταξιδεύου-
με με κινδύνους ανάμεσα σε ξέρες και υφάλους, ίσως σαν τον 
Οδυσσέα καταφέρουμε να σωθούμε κι από το ταξίδι εκείνο θα 
μείνει μόνο η ανάμνηση η οποία θα μας επιτρέψει ν’ ακυρώ-
σουμε προς το παρόν το χαμό μας, να επιζήσουμε συνεχίζοντας 
στην ανοικτή θάλασσα την ίδια πορεία, ανοίγοντας την αγκα-
λιά μας να δεχτεί με υπέρτατη προσδοκία, ίσως τα δάκρυα από 
την ανομολόγητη προσευχή μας που κάποτε θα μεταμορφω-
θούν σε λέξεις για να διηγηθούν την ιστορία μας.
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Τίτσα Πιπ ί νου 

Ο ξένος νεκρός

 

Αφιερωμένο στη Μαριάννα Σολούνια, που 
μου αφηγήθηκε αυτή την ιστορία που συ-
νέβη κατά τη διάρκεια του πολέμου στα 
Δωδεκάνησα και τη θυμόταν από τη μητέ-
ρα της, κι εγώ την έγραψα με τον τρόπο 
που γνωρίζω…  

Ο υπολοχαγός Γιόζεφ Κίφερ ταξίδευε με το μικρό ατμό-
πλοιο την άνοιξη του 1944 από τη Ρόδο για τη Νίσυρο. 
Αυτός, ένας άνθρωπος της πόλης, του Βερολίνου, βρέθη-

κε με μια κλωτσιά των ανωτέρων του από την καρδιά της Ευ-
ρώπης στην εσχατιά της. Ένα βήμα από την Ανατολή· ήδη μπο-
ρούσε να δει καθαρά μέσα στη στίλβη του πρωινού φωτός τις 
ακτές της Ασίας να διακρίνονται στα ανατολικά, καθώς παρέ-
πλεαν με κατεύθυνση βορειοδυτική. Όλες αυτές οι μετακινή-
σεις που έκανε κάθε τόσο δεν του άρεσαν καθόλου. Η απόστα-
ση, όπως την υπολόγιζε, δεν ήταν μεγάλη, γύρω στα εξήντα μί-
λια, δεν θα ήταν παραπάνω, αλλά τέτοιες εποχές καλό ήταν 
να μην ταξιδεύει κανείς. Βρετανικά πλοία περιπολούσαν όλο 
το Αιγαίο και μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να βρισκό-
ντουσαν στον βυθό, παγιδευμένοι στο σαπιοκάραβο πριν καν 
προλάβουν να αντιδράσουν. Ωστόσο, η διαταγή του Διοικητή 
του στη Ρόδο ήταν να μεταβεί εκεί και να τιμωρήσει τους ενό-
χους. Να αποδώσει δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη λέγεται η τιμωρία 
των φονιάδων. Χθες κιόλας, ήρθε με τον ασύρματο στα κεντρι-
κά η πληροφορία ότι ένας Γερμανός στρατιώτης, ο Κλάους Βέ-
ντερ, είχε πέσει νεκρός. Είχε μαχαιρωθεί ύπουλα σ’ ένα στενό 
του νησιού, και προτού προλάβει να υποδείξει τον ή τους φο-
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νιάδες του, είχε ξεψυχήσει στο Διοικητήριο όπου τον είχαν με-
ταφέρει. Τώρα ο Γιόζεφ έπρεπε να δείξει σ’ αυτούς τους αγροί-
κους τους νησιώτες ότι κανείς τους δεν έπρεπε να υποτιμά το 
Τρίτο Ράιχ και τον στρατό του. Ότι κανείς δεν μένει ατιμώρη-
τος, ύστερα από μια τόσο αποτρόπαιη πράξη. 

Ο Γιόζεφ Κίφερ είναι μακριά από την πατρίδα του δύο χρό-
νια. Από τότε έχει να δει τη μάνα του, τη γυναίκα και τα παι-
διά του. Να πάρει άδεια, ούτε λόγος, όλες οι άδειες έχουν ανα-
σταλεί επ’ αόριστον λόγω του πολέμου. Κανείς δεν μπορούσε 
να φανταστεί ότι τούτος ο πόλεμος θα κρατούσε τόσο, όταν ξε-
σπούσε το μακρινό 1939. Και τώρα ήταν εδώ, σ’ αυτό το πλωτό 
ερείπιο που τα κύματα που έσκαζαν στα πλαϊνά του το έκαναν 
να τραντάζεται σαν τρελό και το θαλασσινό νερό τους έλου-
ζε κάθε τόσο και τους μούσκευε ως το κόκκαλο. Είχε θυμώσει 
πάρα πολύ που εκείνοι οι ανόητοι, λες και δεν γνώριζαν τι τους 
περίμενε, οι θρασείς, οι δειλοί νησιώτες, τόλμησαν να δολοφο-
νήσουν τον επιλοχία Βέντερ και επιπλέον έβαζαν τον ίδιο σε 
τέτοια ταλαιπωρία και κίνδυνο. Θα τους έδινε να καταλάβουν 
αυτός. Αν δεν ομολογούσαν τον ένοχο, θα μάζευε πέντε, δέκα, 
μπορεί και παραπάνω από δαύτους και θα τους τουφέκιζε στην 
πλατεία τους. Εκεί, μπροστά στα μάτια της μάνας τους, της γυ-
ναίκας τους, των παιδιών τους, όλων τους. 

Αυτά τα εξήντα μίλια, χρειάστηκε σχεδόν μια μέρα για να 
τα κάνει το σαπιοκάραβο, με τον καιρό που βρήκαν. Ευτυχώς 
που έφθασαν σώοι και δεν κατέληξαν στον βυθό. Οι καταρα-
μένοι οι Εγγλέζοι και οι Έλληνες δεν καταλάβαιναν Θεό. Προ-
κειμένου να πνίξουν αυτούς, έπνιγαν χωρίς δισταγμό και τους 
δικούς τους, ακόμη και τους αιχμαλώτους που φόρτωναν για 
Πειραιά. Έπρεπε να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά, αλλά αυτό 
δεν ήταν πάντα αρκετό. Τόσα χρόνια και ο πόλεμος ήταν ακό-
μη στο φόρτε του. Δεν καταλάβαινε πια αν οι αναφορές από 
το Βερολίνο ήταν καλές ή κακές. Αν ήταν καλές, γιατί χρειαζό-
ταν να πάει τώρα αυτός να διεκπεραιώσει προσωπικά αυτή τη 
βρομοδουλειά. 

Είχε βραδιάσει πια κι αφού ξεκουράστηκε στα γραφεία της 
τοπικής Διοίκησης, αφού έδιωξε μ’ ένα ποτήρι νερό τη γεύση 
μετάλλου στον ουρανίσκο που του δημιουργούσε πάντα η ναυ-
τία κι έστρωσε με το χέρι τη στολή του που είχε ταλαιπωρη-

Nesides 21 Oct 17.indd   15Nesides 21 Oct 17.indd   15 17/10/20   14:2617/10/20   14:26
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



16

θεί κι αυτή σαν τον ίδιο από το ταξίδι —είναι δύσκολο να κρα-
τάς την αξιοπρέπειά σου σε τέτοιες συνθήκες—, ζήτησε να δει 
τον νεκρό επιλοχία. Και προτού καν του το αναγγείλουν, ένιω-
σε αμέσως ότι κάτι περίεργο συνέβαινε. Ξαφνικά, είχαν ανακα-
λύψει ότι η σορός δεν ήταν εκεί όπου έπρεπε να βρίσκεται. Κά-
ποιοι είχαν απαγάγει τον νεκρό στρατιώτη. Αυτό ήταν αδιανό-
ητο. Δεν φτάνει που τον σκότωσαν, θα σκύλευαν και τη σορό 
του; Μια γενική αναστάτωση υπήρξε ανάμεσα στους Γερμανούς 
φρουρούς. Τώρα είχε θυμώσει για καλά ο Γιόζεφ Κίφερ. Ο νε-
κρός ήταν άφαντος, δεν βρισκόταν ούτε στο πρόχειρο ιατρείο 
που είχαν στήσει, ούτε πουθενά αλλού. Ζήτησε να τσακιστούν 
και να τον βρουν πάση θυσία. Δεν θα το κουνούσε από εκεί αν 
όλη αυτή η ιστορία δεν τέλειωνε όπως έπρεπε να τελειώσει.

Δεν υπήρχαν άνθρωποι στα σοκάκια· είχε προσέξει κάποιους 
στην προβλήτα, όταν πάτησε το πόδι του στο νησί, που τον 
κοιτούσαν σκυθρωποί και τρομαγμένοι. Γνώριζαν τον σκοπό 
της επίσκεψής του, και ίσως όλοι να ένιωθαν κιόλας μελλοθά-
νατοι. Η επιλογή γινόταν στην τύχη. Θα τους μάζευαν στην 
πλατεία κι αυτός θα στεκόταν απέναντι τους σαν παντοδύνα-
μος Θεός, σαν τον ίδιο τον Φύρερ περίπου, και θα έλεγε ή μάλ-
λον θα έδειχνε, «εσύ, εσύ, εσύ…» Πού θα σταματούσε το δάκτυ-
λο να δείχνει δε γνώριζαν. Ανάλογα με τη φάτσα τους, ανάλο-
γα με την ηλικία τους, το ύφος τους, τη διάθεσή του, τα νεύ-
ρα του, ποιος ξέρει πώς γίνεται αυτή η μακάβρια επιλογή… Αν 
δεν συναντούσαν ανθρώπους στον δρόμο, να κτυπούσαν πόρ-
τες, κάποιος θα γνώριζε πού ήταν επιτέλους η σορός, τους διέ-
ταξε. Στην ανάγκη να σύρουν ως τα αρχηγεία τον δήμαρχο να 
δώσει εξηγήσεις ή όποιον τέλος πάντων θεωρούσαν ότι ήταν 
υπεύθυνος. Ήθελε να ξεμπερδεύει απόψε κιόλας. Θα δειπνού-
σε απλά, όπως συνήθιζε, και θα κοιμόταν στο επιταγμένο σπίτι 
ενός γιατρού, όπως του είχαν πει. Αύριο κιόλας όλα θα τέλειω-
ναν κι αυτός θα γυρνούσε στη βάση του. 

Είχαν περάσει δύο ώρες όταν οι στρατιώτες που είχαν βγει 
προς αναζήτηση του πεθαμένου επιλοχία επέστρεψαν. Τώρα 
τον οδηγούσαν μέσα από μισοσκότεινα στενά. Ο Γιόζεφ Κίφερ 
ακολουθούσε με μεγάλες δρασκελιές εκνευρισμένος. Τι στο καλό 
συνέβαινε σε τούτο το λησμονημένο νησί; Στα πλακόστρωτα 
δρομάκια δεν κυκλοφορούσε άνθρωπος, λόγω της απαγόρευ-
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σης της κυκλοφορίας κι από τα ερμητικά σφαλιστά πατζού-
ρια δεν ξέφευγε ούτε το θαμπό φως από τις λάμπες πετρελαί-
ου, λόγω συσκότισης. Ο ουρανός είχε κατέβει χαμηλά και μύρι-
ζε έντονα θειάφι από το ηφαίστειο, που διαγραφόταν στο βά-
θος. Ούτε η μυρωδιά από μαργαρίτες, που οργίαζαν στα πλαϊ-
νά των στενών, δεν μπορούσε να καλύψει τη βρωμερή αυτή μυ-
ρωδιά κλούβιων αυγών. Όσο ανηφόριζε μέσα στην απόλυτη σι-
γαλιά, πέρα από τον ρυθμικό βηματισμό τους, τώρα άρχιζε να 
ξεχωρίζει κι άλλους ήχους. Κάτι σαν ψαλμωδία. Όσο ανηφόρι-
ζαν κι άλλο, αυτό που στην αρχή νόμιζε για ψαλμωδία γινό-
ταν κάτι σαν σπαρακτικό τραγούδι. Όταν σταμάτησαν μπρο-
στά σε μια πόρτα, το τραγούδι ακουγόταν πιο δυνατά. Οι φω-
νές ήταν μόνο γυναικείες, τις ξεχώριζε καθαρά, τι στο καλό γι-
νόταν εκεί μέσα; Έδωσε μια με την μπότα του και η πόρτα 
άνοιξε διάπλατα. Για λίγο, πολύ λίγο, έμεινε ασάλευτος. Σχεδόν 
εμβρόντητος· τόσο όσο χρειάστηκε να καταλάβει τι συνέβαινε. 
Στη μέση της κάμαρης —κάτι σαν σάλα χωριάτικου σπιτιού— 
πάνω σ’ ένα ξύλινο μεγάλο τραπέζι κειτόταν σε μια σανιδένια 
κάσα ο νεκρός επιλοχίας. Ένα γύρο γυναίκες, πολλές γυναίκες, 
όχι στην πρώτη νιότη τους, με μαύρα ρούχα και μαύρα μαντή-
λια να καλύπτουν τα ξέπλεκα μαλλιά τους, μοιρολογούσαν. Το 
εσωτερικό μύριζε κεριά από παραφίνη, και λιβάνι. Το μοιρολό-
γι δεν σταμάτησε ούτε όταν άνοιξε την πόρτα κλωτσώντας με 
τη μπότα του. Πλησίασε στην κάσα και είδε τον νεκρό καθα-
ρό, πρέπει να έπλυναν το σώμα του σκέφτηκε, να το αρωμάτι-
σαν και να το έντυσαν ξανά με τη στολή του, που φαινόταν 
πεντακάθαρη και φρεσκοσιδερωμένη. Τα μαλλιά στρωμένα στο 
πλάι, τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος και σκόρπια λουλούδια 
από τους ανοιξιάτικους κήπους τους στο κάτω μέρος της κά-
σας. Πριν, την ώρα που τον οδηγούσαν από το βαπόρι στο Δι-
οικητήριο, είχε προσέξει τους ανθισμένους κήπους και κάποια 
δέντρα, που δεν γνώριζε το όνομα τους, φορτωμένα άνθη. Μια 
έκρηξη της άνοιξης, όπως γίνεται κάθε τέτοια εποχή στα μεσο-
γειακά μέρη, μια γιορτινή ατμόσφαιρα που δεν ταίριαζε με την 
κατήφεια των ανθρώπων.

«Μα τι συμβαίνει εδώ;» απευθύνθηκε στον ένα στρατιώτη 
δίπλα του. «Αυτό που βλέπετε υπολοχαγέ», απάντησε με φανε-
ρή αμηχανία ο στρατιώτης. «Τι είναι όλο αυτό;» «Ένα είδος ιε-
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ροτελεστίας που κάνουν για τους νεκρούς» συνέχισε ο στρατιώ-
της. «Σταματήστε!» γρύλισε ο Γιόζεφ Κίφερ. «Σταματήστε αμέ-
σως!» Αισθανόταν ήδη στο πάνω χείλος του ένα ανεξέλεγκτο 
τρέμουλο, όπως κάθε φορά που ήταν ανίσχυρος. Δεν ένιωθε συ-
χνά ανίσχυρος ο Γιόζεφ, πάντα έλεγχε την κατάσταση, αλλά 
τώρα, μέσα σ’ αυτό το άγνωστο σπίτι που έζεχνε φτώχεια, μα-
ραμένα λουλούδια και παραφίνη δεν ήξερε πώς να φερθεί. Οι 
γυναίκες δε φάνηκαν να καταλαβαίνουν. «Stopp, stopp!» ούρ-
λιαξε. Απότομα σταμάτησαν, σαν επιτέλους να κατάλαβαν την 
προσταγή, και κοιτούσαν με απορία τους τρεις άνδρες που στέ-
κονταν μπροστά τους. Ο ένας στρατιώτης, που γνώριζε λίγα ελ-
ληνικά, κοιτώντας μια γυναίκα τη ρώτησε με τη βαριά προφο-
ρά του, αυτή τη φορά στη γλώσσα της: «Τι κάνετε εκεί;» «Κα-
τευοδώνουμε τούτο τον γιο μιας μάνας, μιας και η μάνα του 
είναι μακριά και δε θα θέλει ο γιος της να πάει άκλαυτος», του 
απάντησε εκείνη κοιτώντας τον κατάματα χωρίς να δειλιάσει. 
Ο στρατιώτης γύρισε και εξήγησε στον υπολοχαγό Γιόζεφ Κίφερ 
αυτά που μόλις άκουσε. Εκείνος έμεινε σιωπηλός, ατενίζοντας 
τα σκαμμένα από τις ρυτίδες πρόσωπα ένα ένα στο χλωμό φως 
των κεριών. Μήπως ήταν κόλπο, κάποιο τέχνασμα; Μήπως αυ-
τές οι πανούργες χωριάτισσες βρήκαν αυτόν τον τρόπο για να 
γλυτώσουν τους δικούς τους γιους από τα αντίποινα; Για μια 
στιγμή στάθηκε αναπόφευκτη η ανάμνηση της δικής του μά-
νας. Πώς θα ένιωθε στην είδηση του δικού του χαμού; Συνέχι-
σε να κοιτάζει τα σοβαρά τους πρόσωπα. Δεν διέκρινε ίχνος ει-
ρωνείας, μόνο έναν βουβό, αληθινό πόνο για τα χαμένα νιάτα 
αυτού του άγνωστου στρατιώτη και για τη μάνα του, εκεί μα-
κριά στη Γερμανία, όταν θα έπαιρνε τα μαντάτα. Συνέχιζε να 
κοιτάζει, μόνο που τώρα πια δεν τις έβλεπε, μόνο τις φανταζό-
ταν την επόμενη νύχτα, αυτές τις ίδιες μαυροφορεμένες γυναί-
κες, όταν εκείνος θα ήταν κιόλας μακριά, την καθεμιά στο σπί-
τι της να επαναλαμβάνει την ίδια τραγική σκηνή. Μόνο που 
στην κάσα θα ήταν ο δικός της γιος, ο δικός της σύζυγος. Τα 
ίδια φτωχικά σπίτια σαν αυτό, τα ίδια μοιρολόγια, τα ίδια κα-
κής ποιότητας κεριά. Μήπως να δοκίμαζε να τις δει να στήνουν 
όλη αυτή την κωμωδία πιο πειστικά αυτή τη φορά; Θα τις άφη-
νε να τους περιγελούν χωρίς αιδώ; Πόσα σπίτια θα θρηνούσαν; 
Δεν είχε αποφασίσει ακόμη. Αυτοί οι άνδρες, που αύριο θα στέ-
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κονταν άλλοι αγέρωχοι κι άλλοι φοβισμένοι, δεν ήταν απλά 
άγνωστα πρόσωπα που θα τα ξεχνούσε με το που θα γυρνούσε 
την πλάτη του, παρά ήταν ο γιος μιας μάνας, ο σύζυγος μιας 
γυναίκας, ο πατέρας κάποιων παιδιών. Είχαν όνομα, είχαν αν-
θρώπους που τους αγαπούσαν και θα πονούσαν στην ανάμνη-
σή τους για χρόνια. Κάποια μάνα τούς τάισε για να μεγαλώ-
σουν και να γίνουν άνδρες, όπως έκανε κι η δική του μάνα, κά-
ποιος πατέρας τούς κράτησε από το χέρι για να μάθουν να περ-
πατούν, όπως έκανε κι ο πατέρας του. Μα τι στο καλό; Ποτέ 
πριν δεν τους είχε σκεφθεί μ’ αυτόν τον τρόπο. Ακόμη και όταν 
θα τέλειωνε αυτός ο καταραμένος πόλεμος, ακόμη και όταν αυ-
τός ο ίδιος δε θα υπήρχε, κάποιοι εδώ στο νησί θα συζητούσαν 
γι’ αυτούς τους αθώους νεκρούς. Η ισχύς του εκείνη τη στιγμή 
τον έκανε να μοιάζει σαν ένας μικρός Θεός, που θα δημιουργού-
σε ένα συμβάν για να έχουν να συζητάνε για χρόνια.

Οι γυναίκες συνέχισαν να στέκουν ακίνητες και σοβαρές 
γύρω από την κάσα, χωρίς να κάνουν βήμα, ούτε μπρος ούτε 
πίσω. Δεν έδειχναν φοβισμένες, πιο πολύ ενοχλημένες που τις 
είχαν διακόψει τόσο απότομα. Ο χρόνος περνούσε, έπρεπε να 
πάρει μια απόφαση. Τότε ο Γιόζεφ Κίφερ γύρισε απότομα την 
πλάτη, κτύπησε τα τακούνια από τις μπότες του στο χωματέ-
νιο δάπεδο του σπιτιού σα σε χαιρετισμό, μόνο αυτό μπορούσε 
να κάνει αυτή τη στιγμή, χωρίς να πει κάτι, γιατί η σπασμένη 
φωνή του θα τον πρόδιδε, και χάθηκε μέσα στη νύχτα βιαστι-
κός. Όσο απομακρυνόταν, ακολουθούμενος από τους δύο απο-
ρημένους από την ξαφνική μεταστροφή του στρατιώτες, άκου-
γε ξανά τα μοιρολόγια, αυτά που στην αρχή τα νόμιζε για ψαλ-
μωδίες, να δυναμώνουν και να τους ακολουθούν σαν τη σκιά 
τους. Τον έβιαζε η επιθυμία του να απομακρυνθεί όσο μπορού-
σε γρηγορότερα από εκείνο το μέρος. Αύριο θα έφευγε νωρίς, 
όσο πιο νωρίς γινόταν απ’ αυτό το νησί. Δεν είχε πια διάθεση 
για αντίποινα. Ποιες πειστικές εξηγήσεις θα έδινε στους ανω-
τέρους του στη Ρόδο; Δεν ήξερε ακόμη, κάτι θα έβρισκε, θα το 
σκεπτόταν στο σαπιοκάραβο της επιστροφής. 
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Μιχάλης  Με ϊμάρης 

Τρία ποιήματα

ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ 

Λοιπόν δε το περίμενα. 
«Μέσα στα ρούχα τους σαν δυο παλιά θεριά στριφογυρίζουν οι 

γονείς μου», έγραφα. 
Και τώρα;
Να ’μαστε με τις μύτες κάτω απ’ τα σκεπάσματα, 
εμείς, εκείνοι, 
σιγομουρμουράμε κάθε πρωί, 
εμείς, εκείνοι.
Εμείς κι εκείνοι,
όλοι μαζί τώρα στο κρεβάτι 
όπως τ’ ονειρευτήκαμε,
παιδιά,
στο διπλανό δωμάτιο, 
μακριά, πολύ μακριά
απ’ τα δικά τους μαξιλάρια. 
Τώρα χωρίς αυτούς, 
μαζί τους συνεχώς,
ακούμε τα πρωινά πουλιά.
Η κυρία στο δεύτερο τηγανίζει ψάρια,
μαρίδες και τότε και τώρα.
Η μέρα ανοίγει, η μέρα κλείνει,
μαζί,
δεν το περίμενα.
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ΜΕΤΡΩ ΤΙΣ ΩΡΕΣ

Τι ώρα είναι;
Η ώρα μου;
Η ώρα σου;
Η ώρα μας;
Μην παίζετε με τις λέξεις,
δε βγάζει πουθενά
να!, μετρήστε τη βροχή. 
Ένα τακ, δύο τακ, 
μετράτε, μη σταματάτε,
εδώ είμαστε εμείς,
εδώ δίπλα κι ας μη μας βλέπετε, 
μετρήσαμε κι εμείς, 
κι ας μη μας φαίνεται.
Ένα τακ, δύο τακ,
τακ, τακ, τακ,
σιγά!, πέρασε η ώρα.

Nesides 21 Oct 17.indd   21Nesides 21 Oct 17.indd   21 17/10/20   14:2617/10/20   14:26
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



22

ΤΥΦΛΟΜΥΓΑ

Προσπαθώ να σε διακρίνω στο σκοτάδι, 
ανοίγω και κλείνω τα μάτια 
να βεβαιωθώ, 
εσύ εδώ; τι χαρά,
μα είναι δυνατόν, 
δε γίνονται τέτοια πράγματα, 
πρέπει να βεβαιωθώ,
δε γίνεται, 
μην είσαστε παιδιά 
δε γίνεται, 
μην επιμένεις 
ψάξε κι εσύ στο σκοτάδι,
ψάξε να δεις, να δεις,
δε γίνεται αλλοιώς, ψάξε,
ψάξε, 
ψάξε και θα δεις.

Nesides 21 Oct 17.indd   22Nesides 21 Oct 17.indd   22 17/10/20   14:2617/10/20   14:26
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



23

Νησίδες 21 | Π Ο Ι Η Σ Η

Μιχάλης  Βαρνάς

Τρία ποιήματα

ΠΟΡΝΟ ΚΑΙ ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ

Κουκούτσια αφημένα στο πάτωμα.
Φύτρωσε μια μανταρινιά.
Ποτισμένη με άγρια δάκρυα.
Απ’ της τηλεόρασης την κακοκαιρία, τη βία και τα αισθηματικά
θα γλιτώσει με κόπο.
Αγρότες των διαμερισμάτων ή εραστές.
Ή μάγειροι ή στρατιώτες.
Αδιέξοδα αφόρτιστα.
Και δάχτυλα άτολμα, άβγαλτα, μόνιμα κάτω από τη φούστα 

της μαμάς,
με τέλειο μανικιούρ προσφέρουν έκσταση.
Κουκούτσια στο πάτωμα, χαρτομάντιλα και πανικός.

ΜΑΖΙ ΣΑΣ

Να με πάρει και να με σηκώσει
Όπως το σκουπίδι που δε βρήκε την ησυχία του στον κάδο
Απαρατήρητος, αχτένιστος, άπληστος με χρωστούμενα
Γυφτάκι πάνω στη καρότσα βγάζω γλώσσα και μοιράζω μούντζες 

σε όσους προσπερνούν
Στη πλατεία του χωριού μετά τη γιορτή σκάω τα μπαλόνια
Δίχως σχέδιο περιπλανώμενος, χωρίς κιθάρα στον ώμο
Σκέτος άσχημος ωμός 
Ύστερα θα περισσέψω, δε θα λείψω και θα χαθώ.
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ΠΑΡΑΜΟΝΕΥΕΙΣ

Με γυροφέρνεις όπου κι αν σταθώ, όσο κι αν προσπαθώ να 
σε ξεγελάσω οι προσπάθειες πέφτουν στο κενό και έπειτα 
ακολουθώ ο ίδιος. Σχεδιάζω το υπόλοιπο της μέρας χωρίς 
εσένα με την αγωνία πως θα εμφανιστείς αναπάντεχα χωρίς 
να σε έχει καλέσει κανείς, όχι εγώ πάντως, να με ρίξεις 
πάλι στον καναπέ ή στο κρεβάτι ανατρέποντας τα αρχικά 
σχέδια. Ακούω έναν δίσκο. Δε μου αρέσει. Ούτε ο επόμενος. 
Η ώρα περνάει χωρίς να συμβαίνει τίποτα το ενδιαφέρον. 
Παραμονεύεις. Το καταλαβαίνω και θέλω για μια φορά να 
στη φέρω μπας και απογοητευτείς και με αφήσεις ήσυχο. 
Βγάζω τις φόρμες και φοράω τα καλά μου σαν να περιμένω 
επισκέψεις. Βάζω στο πικάπ ένα δίσκο του Ben Sidran, 
ανοίγω τα παράθυρα να ακούσουν κι οι γείτονες οι οποίοι 
προτιμούν τα σκυλάδικα και μοιάζουν ευτυχισμένοι. Κλείνω 
τα παράθυρα.

Έχω βαρεθεί τα ηλιοβασιλέματα όπως και την ομίχλη και όλα 
τα ερωτευμένα ζευγάρια, έχω βαρεθεί και τους μοναχικούς, 
ασύμβατοι παντού μια κακή ιδέα του αρχιτέκτονα του 
κόσμου. Θέλω να καλέσω ένα ταξί και να είναι φλύαρος μην 
τυχόν και αρχίσω να του μιλώ για μένα. 
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Γιώργος  Ταρασλ ιάς

Πέντε μικρές προσωπογραφίες
(Μορφές και συμπτώματα της ύπαρξης)*

1

Για χρόνια την έβλεπα να καθαρίζει το μπαλκόνι, την σκά-
λα και το πεζοδρόμιο μπροστά στο σπίτι της. Αγαπούσε 
τα λουλούδια, την τάξη, την καθαριότητα — το μπαλκό-

νι της, δεξιά και αριστερά από την είσοδο, ήταν πάντα λαμπερό 
και αξιολάτρευτο. Από τις ανοιχτές μπαλκονόπορτες μπορού-
σα να δω το εσωτερικό — καναπέδες, έπιπλα, πίνακες, διακό-
σμηση, όλα άψογα. Ανταλλάζαμε ένα βλέμμα, ένα γεια, ένα χα-
μόγελο, μια καλημέρα. Κάποτε άρχισε η απουσία της. Δεν την 
έβλεπα πια ούτε στο μπαλκόνι ούτε στην γειτονιά. Τα λουλού-
δια μαράθηκαν, τα κάγκελα σκονισμένα, οι συρόμενες πόρτες 
κλειστές και βρώμικες. Ένα απόγευμα είδα την κεντρική είσοδο 
ανοιχτή. Η γυναίκα καθόταν σε ένα αναπηρικό καρότσι και δί-
πλα της μια άλλη γυναίκα. Μπήκα στον πειρασμό να ρωτήσω, 
αλλά δίστασα — η εικόνα με συγκλόνισε. Η γυναίκα ασάλευ-
τη, φυτό, με το πρόσωπο αποστεωμένο, το στόμα μισάνοιχτο, 
το βλέμμα νεκρό. Με τον καιρό έμαθα ότι η γυναίκα, μετά τον 
θάνατο του άντρα της, χτυπήθηκε από βαριά κατάθλιψη — τα 
φάρμακα την είχαν αποτελειώσει. Ακόμα και τώρα, κάθε φορά 
που περνάω έξω από το σπίτι, δεν μπορώ να αποφύγω ένα σκίρ-
τημα βαθιάς και απόκοσμης λύπης. Αποφεύγω να γυρίσω ακό-
μα και το κεφάλι — η πρώτη εικόνα εκείνης της συντριπτικής 
διάλυσης ξυπνά μέσα μου τις έσχατες αγωνίες και τους έσχα-
τους φόβους μου.

* Επιλογή κειμένων από την ανέκδοτη συλλογή Προσωπογραφίες – 
Μορφές και συμπτώματα της ύπαρξης της περιόδου 2005-2017. 
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2

Κάποιο απομεσήμερο, μετά από καυγά με την γυναίκα μου, 
βγήκα, πήρα τους δρόμους. Πήγα στο καφενείο της γειτο-

νιάς. Προσπάθησα να πιώ καφέ, τον άφησα στη μέση. Μια πα-
ρέα στο διπλανό τραπέζι μιλούσε για καταδύσεις και ψάρεμα. 
Ένοιωσα περίεργα, άβολα — συγκρίσεις με την δική μου κατά-
σταση. Έφυγα. Έκανα κύκλους στη γειτονιά. Ήθελα να βρω 
την απαραίτητη αδιαφορία για να βάλω τα πράγματα στη θέση 
τους, να μην βασανίζομαι από λύπες που ξέρω καλά πόσο μά-
ταιες είναι – αν δεν με έπνιγε η οικονομική στενότητα ίσως όλα 
να ήταν πιο απλά. Δεν ήταν εύκολο να βρω γαλήνη. Ήταν και 
η ζέστη. Ίδρωσα, προσπαθούσα να πηγαίνω από ίσκιο σε ίσκιο. 
Και τα βλέμματα των άλλων — πάντα ένα πρόβλημα. Πέρασα 
από ένα μαγαζί με έπιπλα. Χάζεψα λίγο. Περπάτησα κι άλλο, 
έφτασα στην πλατεία του Αγίου Φραγκίσκου. Είδα κάποιον να 
σκουπίζει με μανία το πεζοδρόμιο. Φώναζε και έβριζε κάποιους 
— άι γαμηθείτε μαλάκες. Οι άλλοι δεν απαντούσαν, γελούσαν. 
Ο τύπος που σκούπιζε, με μαύρη τραγιάσκα και μούσι, μου φά-
νηκε γνωστός. Ήταν κάποιος που είχα γνωρίσει την εποχή που 
δούλευα στο καρνάγιο — έκανε δουλειές του ποδαριού, βαψί-
ματα και συντηρήσεις σκαφών. Πριν από μήνες τον είχα δει 
στην παραλία δίπλα στο καρνάγιο. Χόρευε και σκόρπιζε στον 
αέρα κάποιες φωτογραφίες. Ο άνεμος πήρε αρκετές και τις προ-
σγείωσε στο χώρο του καρνάγιου. Τις είχα μαζέψει με την σκέ-
ψη ότι ίσως ερχόταν να τις πάρει. Έδειχναν κάποιο σπίτι, μια 
βίλα. Εξωτερικά ήταν εντυπωσιακή αλλά εσωτερικά ήταν σχε-
δόν άδεια. Σε μια φωτογραφία ένας ηλικιωμένος άντρας είχε 
αγκαλιά μια νεαρή γυναίκα και σε μια άλλη η ίδια γυναίκα με 
τον τύπο που σκούπιζε το πεζοδρόμιο. Για κάποιον λόγο η ζωή 
τον είχε ξαναφέρει μπροστά μου, να σκουπίζει μέσα στο λιοπύ-
ρι σαν τρελός ένα σημείο που φαινόταν καθαρό. Για μια στιγ-
μή είπα να του μιλήσω αλλά τελικά απομακρύνθηκα αμήχα-
νος μπροστά στο αλλόκοτο θέαμα. Στο δρόμο για το σπίτι σκε-
φτόμουν το παιδί, την γυναίκα μου και την ανάγκη να απο-
φύγω λάθη και αποφάσεις που θα μπορούσαν να αποβούν ολέ-
θριες για όλους μας. Είναι τόσο εύκολο να τιναχτεί στον αέρα 
μια ανθρώπινη ζωή, μια οικογένεια. Τόσο τρομαχτικά εύκολο.
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3

Σπίτι στις παλιές συνοικίες της πόλης. Βρώμικη γειτονιά. 
Κλειστά μαγαζιά σε όλη την έκταση του δρόμου. Αίσθη-

ση παρακμής και κατάρρευσης των πάντων. Ένας παχύσαρκος 
άντρας σε ένα μπαλκονάκι υπερυψωμένου ισογείου. Μια δια-
λυμένη πλαστική ντουλάπα στη μιαν άκρη. Ένα πλαστικό τε-
λάρο στην άλλη γεμάτο ρημαγμένα πράγματα. Σημάδια φτώ-
χειας και εγκατάλειψης παντού. Ο άντρας μιλά στο κινητό του. 
Παρακαλά κάποιον. Του λέει να βρεθούν, δεν αντέχει άλλο μό-
νος του. Τονίζει ξανά και ξανά την μοναξιά του. Ο τόνος της 
φωνής του έχει έναν βαθύ σπαραγμό –αυτός ο τόνος είναι που 
τόσα χρόνια μετά μου σκίζει ακόμα τα σωθικά. 

4

Τον συναντούσα συχνά στους δρόμους της πόλης — παλιός 
γνωστός, συμμαθητής από το λύκειο, πάντα απόμακρος και 

φευγάτος από τότε. Τον συναντούσα βραδινές ώρες. Μόνος όπως 
κι εγώ, σκυφτός, με ένα τσιγάρο στα χείλη, σαραντάρης πια. Πε-
ρίμενα κάθε φορά ένα βλέμμα του, να του πω ένα γεια, να πιά-
σω κουβέντα μαζί του, μα τίποτα, απόλυτα χωμένος στον κό-
σμο του. Είχα ακούσει από κοινό γνωστό για κάποιον αποτυχη-
μένο έρωτα, για κάποιον διαλυμένο γάμο που τον είχε τρελάνει. 
Ένα βράδυ τον βρήκα στο περίπτερο – είχα πάει για εφημερίδα. 
Κάτι έψαχνε να βρει στα ράφια του περιπτέρου — οι κινήσεις 
του βιαστικές, νευρικές, αδέξιες. Στο τέλος τον άκουσα να ρωτά 
την γυναίκα του περιπτέρου «θεία, μερέντα έχεις;». Η φωνή του 
παιδιάστικη, λιγάκι τραυλή και βραχνή. Η γυναίκα του έδειξε το 
σημείο. Βρήκε το ράφι και πήρε ένα βαζάκι. Η φωνή του έγινε 
ξαφνικά πιο ζωηρή, πιο άνετη. «Θεία, θα την πληρώσει η μάνα 
μου, είπε να παίρνω ό,τι θέλω, ντάξει;». Εκείνη του είπε «εντάξει 
παιδί μου». Την πήρε το μάτι μου που κουνούσε το κεφάλι της 
με κάποια συμπόνια, με κάποια κατανόηση. Πήρα την εφημερί-
δα και έφυγα — με κόπο συγκράτησα τα δάκρυά μου.
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Πίστευε στο Θεό, πήγαινε στην εκκλησία, έτρεχε σε ναούς 
και μοναστήρια. Όταν πέθανε η κόρη της —δεκάξι ετών, 

από καρδιά— τίποτα δεν άλλαξε στις θρησκευτικές της συνή-
θειες. Μόνο κάποιες στιγμές, όταν έκανε δουλειές στο σπίτι και 
έμπαινε να καθαρίσει το δωμάτιο του κοριτσιού, μονολογού-
σε με σπαραγμό «γιατί Θεέ μου, γιατί;». Έμπαινε λίγο αργότε-
ρα στο μπάνιο, να σκουπίσει τα δάκρυα της, να ρίξει λίγο νερό 
στο πρόσωπό της. Έβλεπε τα αντικείμενα του παιδιού στο έπι-
πλο δίπλα στον καθρέφτη — έτσι τα είχε αφήσει όλα, σαν να 
περίμενε τον ερχομό της από κάποιο ταξίδι. Θυμόταν πάλι την 
κόρη της, ένοιωθε την απουσία της, ρωτούσε πάλι τον Θεό. Απέ-
φευγε να κοιτάξει στον καθρέφτη, φοβόταν να δει το βλέμμα 
της: ήξερε ότι αυτό που θα αντίκριζε δεν ήταν το φως της πί-
στης αλλά κάτι άλλο, πιο σκοτεινό, πιο ανθρώπινο.
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Ευσταθ ία Δήμου

Τέσσερα ποιήματα

ΤΟ ΧΡΕΟΣ

Σπάταλες μέρες, χρεωμένες
ως το τίποτα. Ξεχασμένες

δοσοληψίες που σκορπίσαν.
Κενώθηκα σε μέρη ίσα.

Είμαι στο ξόδεμα ακόμα.
Σώμα αίμα βροχή, πάλι σώμα.

Θα φύγω σαν μέσα από δάχτυλα
λεφτά. Αγύριστα και δανεικά.

ΣΤΡΙΠΤΙΖ

Γδύνω τα μάτια, στ’ ακουμπώ.
Τ’ αυτιά, για να μ’ ακούω

που σου μιλώ από στήθους
με χτύπους άρρυθμους για ήχους.

Τη γεύση αφήνω στο φιλί.
Την αφή μου στην αφή.

Κλείνω τη μυρωδιά στο σώμα.
Σου το δωρίζω δίχως πώμα.

Τελευταία τη λέξη βγάζω.
Μένω γυμνή. Με ρούχο μοιάζω.
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ΜΠΟΡΑ

Προσκεκλημένη της βροχής,
έφτασα μπόρα. Βραχύς

ο δρόμος ήταν, μια ευθεία.
Υπόσχονταν παραμυθία.

Στράγγιζα απ’ το νερό τα μάτια.
Τα νέφη έσπαγα κομμάτια.

Άλλο κορμί, στεγνό, δεν είχα
για ν’ αλλάξω. Εν μέσω βήχα

πιάστηκα σ’ αυτοσχεδία φράση —
«Zωή είναι. Θα περάσει.»

ΠΤΩΣΗ

Σ’ αισθάνθηκα ωραίο κι αγαθό.
Σ’ ό,τι σου μέλλεται άμαθο.

Μόλις που είχες ξημερώσει.
Θα ήταν ελεύθερη η πτώση

των σωμάτων μες στο χρόνο.
Από τότε εμένα μόνο θα χρεώνω

που δεν είχα αναστολή καμία.
«Έσονται οι δύο εις σάρκαν μίαν»

και μ’ ένα σάλτο απ’ το κενό
χύμηξα στο ένα σου πλευρό.
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Νησίδες 21

Σελίδες για τον 
ΓΙΩΡΓΟ 

ΒΕΗ 
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Γιώργος  Βέης

Ένα τετράδιο για τη Ρόδο
(Προτάσεις για την ποιητική πράξη)

Α. ΠΕΡΙ ΧΡΟΝΟΥ

     Στην Αθηνά Βογιατζόγλου

1

 Ένα σύμπαν δροσιάς
 και μέσα σε κάθε σταγόνα δροσιάς
 ένα σύμπαν ατελεύτητου αγώνα.

 Ίσσα

Η μεμβράνη. Το ελάχιστο μεταίχμιο. Η ακίνητη πλεύση. Η 
κατ’ εξαίρεση ακίνητη ροή. Εκεί ακριβώς δηλαδή όπου 
μαρτυρείται η ακραία ώσμωση: ναι, ο ποιητικός νους αγ-

γίζει το σώμα του χρόνου. Το αντιλαμβάνεται, διότι συνέχει τη 
φύση του. Το καταλαβαίνει πλήρως, αλλά εξ ορισμού δεν το 
καταλαμβάνει. Πώς άλλωστε;

2

Έχω από μήνες ξεχωρίσει ένα πρόσφορο δίστιχο, ανάμεσα 
σε πλείστα παρόμοια. Επαναφέρει εμμέσως πλην σαφώς το 

ζήτημα της συσχέτισης της εξόφθαλμης ροϊκότητας του όντος 
με την καταστατική ρυθμική τακτική του λόγου. Το παραθέ-
τω κατά λέξη: «Οι μέρες κι αν μερώσανε οι μνήμες τους πλη-
γώνουν· / πληγές που δώσαν ευωδιές και χρώματα του χρόνου». 
Ανήκει στη συλλογή Τι είπε το ποτάμι του Γιώργου Γωνιανά-
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κη, από τις εκδόσεις της Στιγμής (2018). Ο ίδιος έχει διευκρι-
νίσει ήδη στην τρίτη από τις εισαγωγικές σελίδες του ίδιου έρ-
γου ότι: «Αν και είμαι ξεκάθαρος μπερδεύω συνέχεια / την ποί-
ηση με την πραγματικότητα. / Ευλογημένη σύγχυση κι ωφέλιμη 
αφέλεια. / Δεν κάνω πλάκα / σοβαρά μιλάω. / Όταν βιώνεις τα 
ποιήματα / οι στίχοι ανασαίνουν». Η επαλήθευση είναι προφα-
νής: το ποίημα υπάρχει και ως επαρκώς προμελετημένη απόπει-
ρα χρονο-φωτογράφησης. Εξ ου και η συχνή αναγωγή του ποι-
ητικού υποκειμένου στον φαντασιακά, αλλά πολλαπλώς χρή-
σιμο σταματημένο χρόνο. Ο στίχος δεν εξωραΐζει, δεν εξορκίζει. 
Ούτε αναπαλαιώνει αισθήσεις. Απλώς μνημονεύει την πεπρω-
μένη διασταύρωσή του με το χρόνο. Ένα χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα από την πρόσφατη παραγωγή μας: «κι ό,τι ζήσαμε ως 
τώρα, αποκαΐδια στεγνά / μια καψάλα, της φωτιάς παρανάλω-
μα, ίδιο κάρβουνο / που αέρα ρουφά, που σφυρίζει στριγκιά κι 
όλη / νύχτα κουφοκαίει στα σπλάχνα». Ο χρόνος συμποσούται 
σ’ ένα και μόνον ένα δάκρυ: μετρώ εδώ άλλη μια φορά όσα έχω 
υπογραμμίσει —κι είναι πολλά— διαβάζοντας την θεματολογι-
κά συναρπαστική Ψυχή στα δόντια του Δημήτρη Χουλιαράκη, 
των εκδόσεων Το Ροδακιό (2019).

3

Ναι, το αδιανόητο εκείνο ποτάμι: η ποίηση ως το νερό του 
χρόνου, όπου ο καθένας μπαινοβγαίνει στο ίδιο σημείο. Στο 

ίδιο πάντα πέρασμα, οποτεδήποτε κι αν θελήσει. Η βούληση — 
ύδωρ των ατελεύτητων στιγμών. Το σταθερό όραμα της ανέκ-
κλητης ακύρωσης της φθοράς. Ό,τι δηλαδή τείνει να επικαλεί-
ται ο τυπικός στίχος. Έστω κατά τη γέννησή του. Το δευτερό-
λεπτο που θέλει κατά βάθος να ταυτιστεί με την αθανασία της 
Ορμής. Η ποίηση της Τορά, της βιβλικής Πεντάτευχου, είναι, 
φέρ’ ειπείν, η διεσταλμένη πραγματικότητα, το δυναμικό πα-
ρόν σε διάρκεια. Η ίδια η σκέψη των φορέων της Τορά: το αεί. 
Εν κινήσει μάλιστα.
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Η ποίηση, ως γνωστόν, αποτυπώνει, μεταξύ άλλων, ό,τι την 
ελκύει περισσότερο από την επικράτεια των αοράτων. Ο 

χρόνος διαμορφώνεται καταλλήλως, ώστε να χωρέσουν στις σχι-
σμές, στα όποια ανοίγματα των εννοιών όσα κατάγονται από 
τη ζώνη των αφάτων, χωρίς να χαθεί τίποτε από την ευτυ-
χή έκλαμψη. Αντιστοιχία τυπική με το σατόρι των Ιαπώνων. 
Ο χρόνος καθίσταται απόχη του ποιητικού νοήματος. Αρκούν 
για την περίπτωση οι εξής ενδεικτικοί αφορισμοί από την πλευ-
ρά μιας αναστοχαστικής, φιλέρευνης γραφής: «όταν φεύγει η 
φωνή του, σαν δακτυλικά αποτυπώματα που βγαίνουν από 
τα χείλη, προχωρούν και διασκορπίζονται τα ηχητικά της κύ-
ματα. Γιατί και η φωνή από την αφή κατάγεται, που παραμέ-
νει σταθερά η πρώτη των αισθήσεων. Πρώτη η αφή των δαχτύ-
λων και ακολουθεί η αφή των χειλιών σαν μιλούν και προπα-
ντός σαν φωνάζουν για να ακουστούν από αυτήν που βρίσκε-
ται μακριά. Γι’ αυτό και βλέπουμε κάποιες φορές, όσοι έχου-
με την ικανότητα να δούμε, τη φωνή σαν αφή να εκστομίζε-
ται, μην πω και σαν όραση να προχωρά». Κοντολογίς, ο χρό-
νος του ποιητικώς οράν είναι ο πλούτος του χρόνου. Παρέθεσα 
απόσπασμα από την ευφυώς οργανωμένη συλλογή του Σπύρου 
Λ. Βρεττού, με τίτλο Διαπραγματεύσεις, στις εκδόσεις του Σάμη 
Γαβριηλίδη (2019).

5

Εννοείται ότι έχουμε πάντα κατά νου τη σχετικότητα των εκ-
φάνσεων περί το θέμα. Το προϊόν της αποτελεσματικής ποι-

ητικής ρητορείας, όπως έχει κατατεθεί στις οικείες σελίδες, απο-
τελεί πολύσημο τεκμήριο πυκνώσεων. Τα μηνύματα συσσωρεύ-
ονται. Η μια λεκτική πρόσχωση προκαλεί (ή προσκαλεί) την 
επόμενη. Το ποιητικό κείμενο συνιστά ένα είδος συντελεσμένου 
χρονοφρονήματος. «Τα περιθώρια ενός βιβλίου δεν είναι ποτέ 
ξεκάθαρα και αυστηρά περιχαρακωμένα: πέρα από τον τίτλο, 
τις πρώτες αράδες και το τελικό σημείο, πέρα από την εσωτερι-
κή του διαμόρφωση και την μορφή που την καθιστά αυτόνο-
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μη, έχει εμπλακεί σε ένα σύστημα παραπομπών σε άλλα βιβλία, 
σε άλλα κείμενα, σε άλλες φράσεις: κόμπος μέσα σε ένα δίχτυ 
[...] Μάταια το βιβλίο προσφέρεται σαν ένα χειροπιαστό αντι-
κείμενο μάταια συρρικνώνεται σε αυτό το μικρό παραλληλεπί-
πεδο που το περικλείει: η ενότητά του είναι μεταβλητή και σχε-
τική. Άπαξ και την ερευνήσουμε, χάνει την προφάνειά της· δεν 
υποδείχνει τον εαυτό της, δεν κατασκευάζεται παρά ξεκινώντας 
από ένα περίπλοκο πεδίο έκφρασης»: ο Μισέλ Φουκώ, στην Αρ-
χαιολογία της γνώσης, όπως τη γύρισε στη γλώσσα μας ο Κω-
στής Παπαγιώργης στις εκδόσεις του Εξάντα.

6

Από το ευρύτερο πλαίσιο της δημιουργικής γραφής, στην 
ενιαία μορφή της, όπου εννοείται ότι χαλαρώνουν αισθη-

τά τα διακριτά όρια ποίησης – πεζογραφίας, συγκρατώ για τις 
ανάγκες της εποπτικής στιγμής τις εξής χαρακτηριστικές επι-
σημάνσεις. Αναφέρονται στην εσωτερική σχέση, η οποία συνδέ-
ει κατ’ εξοχήν το ενδελεχές κείμενο-διακήρυξη με την υπόστα-
ση του χρόνου: «Αν η ιστορία κάθε μέρας είναι η ιστορία όλων 
των σκέψεων που κάνουμε μέσα στη μέρα, τότε είναι αδύνα-
τον να γράψουμε την ιστορία αυτής της μέρας, γιατί είναι αδύ-
νατον να βάλουμε στη σειρά όλα τα ασήμαντα πράγματα που 
σκεφτήκαμε, όλους τους παραδρόμους στους οποίους ξεστρά-
τισαν οι συνειρμοί μας — οπότε κρατάμε απλώς τα γεγονότα, 
και για την ακρίβεια ένα μικρό ποσοστό απ’ τα γεγονότα, πι-
θανότατα παραποιημένο. Επειδή αδυνατούμε να αναπαραστή-
σουμε τον ίδιο τον χρόνο, παλεύουμε να ανασύρουμε τα πράγ-
ματα που τον γεμίζουν: γεγονότα, σκέψεις, συναισθήματα, ερ-
μηνείες — μόνο που ο χρόνος δεν γεμίζει ποτέ εντελώς. Πάντα 
ένα κομμάτι του περισσεύει, ίσως γιατί οι σκέψεις και τα συναι-
σθήματα μας (ιδίως μάλιστα και τα γεγονότα) συμβαίνουν μεν 
μέσα στον χρόνο αλλά δεν είναι απόλυτα σίγουρο ότι έχουν δι-
άρκεια: δεν εξαντλούν τον χρόνο, δεν τον αντικαθιστούν. Όλα 
αυτά συνδέονται νομίζω με το πιο παράξενο όνειρο που έχω δει 
ποτέ για το Λουξεμβούργο — και δεδομένου ότι το παράξενο με 
αυτά τα όνειρα είναι πως δεν έχουν τίποτα το παράξενο, το πιο 
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παράξενο όνειρο είναι ταυτόχρονα το λιγότερο παράξενο: κάθο-
μαι απλώς στον καναπέ μου, μέσα σε ένα άγνωστο σαλόνι που 
στο όνειρο είναι γνωστό, και βλέπω τηλεόραση και δεν κάνω τί-
ποτα κι ο χρόνος κυλάει με τον ρυθμό που κυλάει στην πραγ-
ματικότητα, αν και υποτίθεται πως αυτό δεν μπορεί να συμβεί 
σε ένα όνειρο. Ή οπουδήποτε αλλού εδώ που τα λέμε, αφού το 
πιο δύσκολο πράγμα που μπορεί να προσπαθήσει κανείς να μι-
μηθεί είναι αυτό ακριβώς: ο χρόνος». (Βλ. Χρίστος Κυθρεώτης, 
Εκεί που ζούμε, εκδόσεις Πατάκη, 2019, σελίδα 266)
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Β. ΤΟ ΑΛΛΟΘΙ ΤΩΝ ΨΕΥΔΩΝ 
ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΛΕΑΡ ΤΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ

 
Στη Σάρα Θηλυκού

 

1

Την παρηγορούσε κάπως η σκέψη ότι όλα 
ανεξαιρέτως τα πράγματα είναι υποχρε-
ωμένα να ιδωθούν ισότιμα sub species 
aeternitatis.

Τζων Μπάνβιλ, H κυρία Όσμοντ

Εκ προοιμίου: ας δεχθώ κι εγώ ότι όντως «η ποίηση δεν 
αποδέχεται τα δεδομένα των αισθήσεων στην απόλυτη, 
στη γυμνή τους μορφή, ούτε όμως συνιστά πάντα (ή μάλ-

λον, συνιστά σπανίως) περιφρόνηση του εξωτερικού κόσμου. 
Αρνείται και καταστρέφει την εγγύτερη πραγματικότητα, διότι 
τη θεωρεί σαν την οθόνη που μας αποκρύπτει την πραγματική 
μορφή του κόσμου». Οι ορισμοί ανήκουν στον Ζωρζ Μπατάιγ, 
ο οποίος προφανώς αποδίδει εδώ ως οθόνη την περιώνυμη Μά-
για των Ινδουιστών, ό,τι δηλαδή καλύπτει την ουσία των ορα-
τών και κατ’ επέκταση την απώτερη αλήθεια του όντως όντος. 
Μέσα στην πτύχωση του μηνύματος ανιχνεύεται ενίοτε η ακρι-
βής ουσία των σημαινομένων. Η πτύχωση είναι δηλαδή το σπίτι 
του άλλου νοήματος. Του πιθανώς εγκυρότερου. Όσοι το απο-
καλούν αίφνης «μυστικό του ποιήματος», βεβαίως ομολογούν 
ένα αναβαθμισμένο σήμα. Η πιστοποίηση αυτή είναι κατεξοχήν 
αποστολή της λογοτεχνικής κριτικής.
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2

Η διαδικασία της ανεύρεσης του πληρέστερου νοήματος εξ 
ορισμού νομιμοποιείται: το μυστικό των στίχων δεν είναι 

ακριβώς μυστικό, αλλά ον εμπράγματο. Πλην όμως αφανές. Ο 
κώδικας είναι άραγε απαραίτητος; Συνωμοτεί ο λόγος; Ή πρό-
κειται για τη φυσική εξέλιξη της εξ αντικειμένου διερευνητικής 
γραφής; Γνωρίζουμε βεβαίως ότι «η θέση της ποίησης δεν είναι 
ποτέ απόλυτη. Βρίσκεται πάντοτε σ΄ ένα εσώτερο, αβέβαιο χώρο, 
κάτω από τις λέξεις του ποιητή και βαθιά μέσα στην όραση του 
αναγνώστη, ένα χώρο όπου η διάνοια της ποίησης κάθεται μο-
νάχη με το κερί δίπλα σε μια συγκινητική ομορφιά». Έτσι του-
λάχιστον μας δείχνει ο Ουάλλας Στήβενς. Εξ ου και η εισβολή 
των πολλαπλών ερμηνειών. Η μια επείγεται να ακυρώσει την 
άλλη. Το ψέμα της πρώτης είναι το αίτιο και αιτιατό της δεύτε-
ρης κ.ο.κ. Ο μικρόκοσμος και ο μακρόκοσμος εν τω μεταξύ συ-
νομιλούν, συν-υπάρχουν, συν-διαλέγονται. Ενδέχεται να είναι 
δυνατή η σύγκλιση των αντιθέτων μέσα σε ένα μονιστικό σύ-
στημα ποιητικών διασκελισμών. Βεβαίως ο φορέας του νοήμα-
τος διαθέτει όρια και αντοχές. Ο στίχος υπάρχει για να λυγίζει 
μέσα στα χρόνια. Ή αντιθέτως να επανακάμπτει ακμαιότερος 
ως επιβεβαίωση μιας παλαιάς ενσυναίσθησης. Ορισμός: «Αυτή 
είναι η παράξενη μοίρα της γλώσσας, ότι δεν υπάρχει ούτε μια 
λέξη που να μη φέρει μέσα της την αιτία της ερείπωσής της, 
κάτι σαν μια μηχανή ανατροπής της σημασίας της». (Βλ. Jean 
Paulhan, Le don des langues, Oeuvres complètes, (Circle du 
livre précieux τ. III, σ. 390). Δεν είναι βέβαια απαραίτητο ό,τι 
σημαίνον εκφέρεται να το διαβάζουμε κατ’ ανάγκην διαφορε-
τικά από ό,τι σημαίνει. Αρκεί όμως να θυμόμαστε κι αυτή την 
(δημιουργική εν πάση περιπτώσει) εκδοχή.
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3

Η συνύπαρξη ψεύδους και μυστικών στο λόγο: η συνάφεια 
των αντιθέτων σε ένα ρηματικό δεδομένο. Η συγκυρία είναι 

καταλυτική, καθόσον ο νους ενδιαφέρεται ενίοτε για τη Ρήση. 
Για την έκφανση εκείνη, η οποία δεν θέλει να γνωρίζει φραγ-
μούς. Η ρητορική εμμένει, αποφασίζοντας να μη συρρικνωθεί 
στην όποια ορθότητα του μηνύματος. Παραπέμπω στον απα-
ραίτητο αφορισμό: «Δεν είμαστε τίποτε άλλο από ό,τι λέχθηκε», 
όπως τονίζει την κατάλληλη στιγμή ο Μισέλ Φουκό στο εμβλη-
ματικό του έργο Η αρχαιολογία της γνώσης. Πάντως ο νουνε-
χής αναγνώστης θα καταλήξει εκ του ασφαλούς να ισχυρισθεί, 
συμμεριζόμενος τη νιτσεϊκή διευκρίνηση, ότι δηλαδή η αλήθεια, 
πίσω από το ενδεχόμενο ψεύδος, συνιστά «μια κινούμενη στρα-
τιά μεταφορών, μετωνυμιών, ανθρωπομορφισμών, κοντολογίς 
ένα σύνολο ανθρώπινων μεταφορών, που κλιμακώθηκαν, με-
ταφέρθηκαν, στολίσθηκαν με τρόπο ποιητικό και ρητορικό, και 
που μετά από μακρόχρονη χρήση φαίνονται πια σ΄ έναν λαό 
σταθερές, κανονικές και δεσμευτικές. Οι αλήθειες είναι ψευ-
δαισθήσεις των οποίων η απατηλή φύση ξεχάσθηκε, φθαρμέ-
νες μεταφορές που έχασαν την αισθητική τους δύναμη (die 
abgenutzt und kraftlos geworden sind), κέρματα που έχασαν 
την εικόνα τους (Bild) και που λογίζονται πια όχι ως κέρματα 
αλλά ως μέταλλο». (Βλ. «Περί αλήθειας και ψεύδους υπό εξωη-
θική έννοια», στο Friedrich Nietzsche, Η αλήθεια και η ερμη-
νεία, Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Βάνιας, 1991).

4

Ήδη προ πολλού, ήτοι το 1734, ο Αλεξάντερ Πόουπ στο 
έργο του με τίτλο Essay on Man έχει καταθέσει ότι «όλη 

η Φύση δεν είναι παρά Τέχνη άγνωστη σ΄ εσένα· / κάθε Δυνατό-
τητα, Κατεύθυνση που δεν μπορείς να τη δεις· / κάθε Ασυμφω-
νία, Αρμονία ανεπίγνωστη». Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δη-
λαδή στο στάδιο της αναγνωστικής πρόσληψης το Μυστικό εί-
ναι εν ολίγοις το σοφά κρυμμένο Δισκοπότηρο του ποιήματος.

Nesides 21 Oct 17.indd   39Nesides 21 Oct 17.indd   39 17/10/20   14:2617/10/20   14:26
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



40

Ο ποιητής Γιώργος Βέης*1

της  Ανθούλας  Δαν ιήλ

      

 Έχουμε την τέχνη για να μη μας βουλιάξει η αλήθεια.
Φρειδερίκος Νίτσε 

Ο Γιώργος Βέης είναι ποιητής. Και είναι διπλά ποιητής για-
τί και στα πεζά του κείμενα πάλι ποιητής είναι. Είναι 
οπαδός της ενιαίας γραφής, του μικτού είδους. Πίσω από 

τις δύο αυτές ιδιότητες του ποιητή και του πεζογράφου, βρί-
σκεται ο πρέσβης, ο τυχερός ταξιδιώτης, ο ευαίσθητος θεατής 
του κόσμου, ένας άνθρωπος που εξάντλησε ταξιδεύοντας την 
έννοια του επιρρήματος παντού, που είδε και έμαθε πολλά σαν 
τον ομηρικό Οδυσσέα και δεν ανέθεσε στον Όμηρο να ψάλει τις 
εμπειρίες του αλλά τις έγραψε μόνος του.

Από το 1974 μέχρι σήμερα, σαράντα πέντε χρόνια, έχει δημο-
σιεύσει δεκατρείς ποιητικές συλλογές και ετοιμάζεται αυτές τις 
μέρες και η δέκατη τέταρτη, οχτώ τόμους μαρτυρίες, ετοιμάζε-
ται ο ένατος, πέντε βιβλία με μεταφράσεις και άπειρα κριτικά 
σημειώματα σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.

Ο Γιώργος Βέης έχει τιμηθεί με τρία Κρατικά Βραβείο Μαρ-
τυρίας — Χρονικού — Μαρτυρίας — Ταξιδιωτικής Λογοτεχνίας, 
2000, 2009 και 2015. Το 1989 τιμήθηκε με το βραβείο «Ανδρέας 

* Μία μορφή του κειμένου αυτού, καθώς και εκείνου της Μαίρης 
Χαραλαμπίδη που έπεται, παρουσιάστηκε σε αφιερωματική εκδήλωση 
για τον ποιητή Γιώργο Βέη που οργανώθηκε από τις Νησίδες, στο βι-
βλιοπωλείο Δέντρο στη Ρόδο, στις 2 Νοεμβρίου 2019.
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Κάλβος» του Queens College του Πανεπιστημίου της Πόλης 
της Νέας Υόρκης για τη στήριξη που παρείχε εκεί, ως πρόξενος, 
στον τομέα των βυζαντινών και νεοελληνικών σπουδών. Η ποι-
ητική του συλλογή Λεπτομέρειες κόσμων απέσπασε το Βραβείο 
Λάμπρος Πορφύρας της Ακαδημίας Αθηνών το 2007. Το 2012 
του απονεμήθηκε ο Ανώτερος Ταξιάρχης του Φοίνικος για τις 
υπηρεσίες του στον διπλωματικό κλάδο. Το 2014 τιμήθηκε με 
το Βραβείο Ποίησης του Ιδρύματος Πέτρου Χάρη της Ακαδημίας 
Αθηνών, για το σύνολο του έργου του.

Ένα σώμα, ένα πνεύμα, μία ψυχή, και πλούσιος με όσα κέρ-
δισε στο δρόμο της ζωής κι ακόμα δεν έχει φτάσει στην Ιθάκη 
και του ευχόμαστε να ’ναι μακρύς ο δρόμος, χρόνια πολλά να 
διαρκέσει το ταξίδι ακόμα και να τα εκατοστίσει και τα βιβλία 
και τα χρόνια. 

Αποδεχόμενος την ρήση του Μποντλέρ που υποστηρίζει «Για 
μένα ταξίδι και ποίηση είναι απόλυτα ταυτισμένα», στα ποιή-
ματά του και στα πεζά του, αναζητά το μυστήριο του κόσμου, 
μελετά την ιδιαιτερότητα των ανθρώπων, αποδέχεται το άλλο 
και το διαφορετικό, βλέπει τα δράματα στη γη και πετάει με τις 
ιδέες στον ουρανό. Σαν τον αρχαίο Σωκράτη, παίρνει αφορμή 
από τη λεπτομέρεια, αλλά η σκέψη του πάει πίσω μακριά «το 
ομορφότερο πράγμα σε πήγαινε πολύ μακριά κι έβλεπες κάτι 
άλλο» (Πωλ Βαλερί, Ευπαλίνος ή ο Αρχιτέκτων). Αυτό το «κάτι 
άλλο» είναι το υλικό της ποίησής του. Αυτό που αντιλαμβάνε-
ται με τις αισθήσεις και επεξεργάζεται με τον νου και διασταυ-
ρώνει με τις σκέψεις των μεγάλων και μετά σαν καλλιτέχνης 
συμπυκνώνει σε ποίηση. Το υλικό αλλά και ό,τι άυλο, όλα μαζί, 
συνιστούν αυτό που είναι ο άνθρωπος, η φύση, τα πλάσματα 
και τα πράγματα. 

Ο σοφός παρατηρεί τη φύση. Η φύση δίνει το παράδειγμα 
και ο παλαιός άνθρωπος, διαβάζοντας τον ουρανό με τ’ άστρα, 
έβρισκε το δρόμο του, συνομιλούσε με τα δέντρα και τα ζωντα-
νά, ήξερε τη μορφή τους, αποχρησμοδοτώντας τον ήχο τους και 
τη φωνή τους γινόταν μάντης, προφήτης και ποιητής. Ο σοφός 
άνθρωπος και κυρίως ο καλός ποιητής, αυτό δεν το παραλείπει 
ποτέ. Κι έτσι ο Βέης μελετά τη φύση και την φιλοξενεί στην 
ποίησή του. Υφαίνει και κεντάει με τα δικά του σύνεργα τον 
κόσμο του, τον κόσμο και τις αλλαγές του. 
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Τα πάντα ρει. Ο φιλόσοφος Ηράκλειτος βρίσκεται πάντα 
μέσα στα ποιήματά του, είτε με το όνομά του είτε μεταγλωττι-
σμένος, για να μας υπενθυμίζει τον συμπαντικό νόμο, τη ρίζα, 
την καταγωγή και την εξέλιξη. Είμαστε προϊόντα μιας αέναης 
αλλαγής και τυχαίας συμπεριφοράς της κίνησης της ύλης στο 
διάστημα, είμαστε αστρόσκονη ή κοσμική λάσπη, πάντως είμα-
στε από καλή γενιά, όπως είπε ο Ελύτης, εννοώντας το ήθος, 
είμαστε από φθαρτή ύλη επαναβεβαιώνει συχνά, με κάθε στίχο 
του ο Βέης. 

Συγκεκριμένα, παρατηρεί προσεκτικά τις λεπτομέρειες, 
ακούει και αποστηθίζει, τα ονόματα όλων των λουλουδιών και 
των μυριστικών της γης, της κάθε γης και της κάθε προσωρινής 
πατρίδας που έτυχε να υπηρετεί: «τα λουλούδια της ίριδας, τα 
λόγια της μιμόζας, τα κλαδάκια των κυανών λωτών». Όπως 
καταλαβαίνουμε ήδη, μέσα σε τρία παραδείγματα, διέπλεξε αρ-
μονικά ήχους, αρώματα, φως και χρώματα. Αυτά στη γη, γιατί 
στο αντίπαλο δέος, στον ουρανό, έχει συλλαβίσει όλα τα άστρα 
και τους αστερισμούς: ο Οφιούχος, ο Κηφέας, οι Δίδυμοι, ο 
Ωρίων, το Άλφα του Κενταύρου, όλοι μαζί οι αστερισμοί θα 
γίνουν ένας απέραντος πίνακας διδασκαλίας. Εκεί διδάσκεται 
αντοχή και δόξα

Παίρνω ένα ποίημα από τα παλιά: «Δεν ήταν που άργησες./ 
Δεν ήταν που έχασα το δρόμο./ Το άσχημο ήταν / ότι ήσουν 
αληθινός,/ ότι εξακολουθούσες να υπάρχεις/ χωρίς μάτια./ Δεν 
ήταν που άργησες…»

Προσέχουμε πως κέντησε τους στίχους με τα ισοσύλλαβα 
και τις επαναλήψεις και η ποιητική ατμόσφαιρα δεν είναι πια 
ούτε αν άργησε, ούτε αν έχασε το δρόμο ούτε αν ήταν αληθι-
νός, αλλά ο τρόπος της σύνθεσης, η μουσική του ποιήματος, 
το παιχνίδι με τις λέξεις που μας δείχνει ότι κάτι σημαντικό 
ακυρώθηκε. Σαν μουσική που ξεχάσαμε τα λόγια. 

Ο χρόνος τρέχει· είναι ποταμός και ο Βέης στη συλλογή Γεω-
γραφία Κινδύνων, σε ένα σονέτο που είναι και το σύνηθες, άρα 
το αγαπημένο του ποιητικό είδος, είδος, απαιτητικό, αυστηρό 
στη δομή και στο θέμα (εκείνος όμως το πειράζει), μας δίνει για 
μότο ένα απόσπασμα από τον φιλόσοφο αυτοκράτορα Μάρ-
κο Αυρήλιο: «πάντα τα μεν του σώματος ποταμός». Ο χρόνος 
ποταμός και τα του σώματος επίσης ποταμός. Και να ο Ηρά-
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κλειτος πάλι, τα πάντα ρει ξανά. Διαβάζω την πρώτη στροφή: 
«Ανήκω στο δάσος, στη βροχή του ελαφιού/ στο ξέφωτο η ανοι-
κτή πληγή των ημερών/ υπολείμματα κουναβιού οι λέξεις μου/ 
η μουσική των δέντρων σύννεφο, απειλή». Λέξεις–ψηφίδες που 
πήραν θέση η μία δίπλα στην άλλη για να δώσουν την απώλεια, 
θραύσματα σκέψης μαντικής ή προφητικής, για να δώσουν το 
ποίημα–χρησμό:

«ακούω τον χρησμό να μπαίνει στα φύλλα/ από τις ρίζες 
έρχομαι γεμάτος ιστορία (παράδοση)/ χρυσάφι στα μαλλιά, λά-
σπη άμωμη, αστρική» (φυλλομάντης, ποιητής και προφήτης, 
έρχεται από την ιστορία σαν να είναι θραύσμα, τρίμμα ουρά-
νιου σώματος). Ο ποιητής, όπως οι αρχαίοι μάντεις, παίρνει το 
θρόισμα του αέρα στα φύλλα και το κατεβάζει μέχρι τη ρίζα 
για να το νιώσει βαθιά και να το μελετήσει, για να φέρει σε 
πέρας την αποστολή του. Έρχεται «γεμάτος ιστορία/ … λάσπη 
άμωμη, αστρική», κατεβαίνει δηλαδή από τον ουρανό. Κι εδώ, 
μια τεθλασμένη πορεία (εξυπακούεται και η ματιά) πήγε στον 
ουρανό, αμέσως κατέβηκε στο βυθό της θάλασσας και από εκεί 
επανήλθε «γεμάτος αστέρια του βυθού». Ανεβαίνει, κατεβαίνει, 
βυθίζεται, ξανανεβαίνει. Εν ολίγοις εισχωρεί στις μεγάλες ουσί-
ες, από τις οποίες έρχεται πάνοπλος. 

Πετώντας με ένα ποίημα και ένα αεροπλάνο θα καταλήξει 
στη «Μεσόγειο»: «Ο κόσμος μια σταγόνα έρωτα στο φτερό του 
καιρού/ χαμηλή πτήση/ απ’ το παράθυρο το ουράνιο τόξο, ένα 
βαθύ βλέμμα… με την τελευταία στροφή καίγεται ο ορίζοντας/ 
… Ένα δαχτυλίδι βροχής, θα το προλάβουμε άραγε;/ … / το 
αεροπλάνο γέρνει αποφασιστικά/ προς τη μεριά των αοράτων». 

Το τοπίο είναι οικείο. Η περιγραφή μυρίζει πατρίδα και στη 
χώρα των θεών και των μύθων τα αόρατα παραμένουν αόρα-
τα. Είναι το πλανάρισμα του αεροπλάνου που μεταμορφώνει 
την κυριολεξία σε μεταφορά και την πλουτίζει με μεταφυσική. 
Αυτή είναι «Η δουλειά του ποιητή» (Χρυσαλλίδα στον πάγο): 

«Η αλήθεια ένα κομμάτι ουρανός μάρμαρο/ μια ζωή για να 
σκαλίσεις τα σωστά ονόματα/ απόγονος της κοσμικής στάχτης, 
χιλιοκρύσταλλος/ η σφραγίδα θολή, ακταιωρός της αβύσσου». 

Πετάγομαι για λίγο στην προηγούμενη συλλογή και ξανα-
βλέπω εκείνο το «έρχομαι γεμάτος ιστορία/ … λάσπη … αστρική 
και συγκρίνω με το στίχο «απόγονος της κοσμικής στάχτης…» 
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Σαν να μας λέει, έρχομαι από μακριά και μακριά πηγαί-
νω. Με το άγνωστο και το μυστήριο παλεύω. Ερμηνεία ζητάω, 
απορία εκφράζω, αναπάντητα ερωτήματα διατυπώνω, σκέψεις 
καταθέτω: «Χαμηλώνει επικίνδυνα σήμερα το φεγγάρι/ πάνω 
στους λόφους — θ’ ακουμπήσει μήπως τις σημασίες,/ θα τις 
αλλάξει;».

Δεν είναι πολύ σχετικό, αλλά είναι: «στο στήθος μου η πλη-
γή ανοίγει πάλι όταν χαμηλώνουν τ’ άστρα και συγγενεύουν με 
το κορμί μου», γράφει ο Σεφέρης στην «Ανδρομέδα».

Για τον κοινό θνητό, το φεγγάρι σημαίνει φεγγαράδα, βαρ-
κάδα, καντάδα και ρομαντζάδα. Για τον ποιητή όμως; Πάω 
στο ποίημα «Πρωινό φεγγάρι πάνω από τη Σάμο» κι επιλέγω 
ψηφίδες: «υπάρχει ένα χαμόγελο» (μισοφέγγαρο; Αυτό το μισο-
φέγγαρο μου θυμίζει το πριν λίγο ουράνιο τόξο), «η υγρασία 
των ξανακερδισμένων φιλιών» (ο ξανακερδισμένος χρόνος του 
έρωτα;), όμως αυτό το φεγγάρι έχει ταυτιστεί με την απιστία. 
Σβήνει, δεν αντέχει το φως του ήλιου. Επομένως είμαστε μπρο-
στά σε μια ερωτική συνομιλία, η οποία σαν το φεγγάρι θα τε-
λειώσει στο τέλος του μήνα; 

«Ζήτησα χώμα και νερό από τα σώματα» (γη και ύδωρ πα-
ράδοση άνευ όρων;), «τα λινά σεντόνια/ να σβήσω το καλοκαίρι 
στην έκσταση» (έρωτας), «δεν γίνονται έτσι εύκολα τα πράγμα-
τα, η απόκριση: να δύει το πεπρωμένο μέσα στη διπλή απάτη/ 
των προγραμμάτων και των όρκων». 

Δηλαδή σαν το φεγγάρι που δύει στα σίγουρα έτσι και τα 
προγράμματα και οι όρκοι, και οι έρωτες... Δύουν ή δεν δύουν; 
Ή αυτή είναι μια δύσκολη «απόκριση»; 

Εκεί που ο ποιητής μας είχε ανεβάσει στους ουρανούς σε 
φτερά και αεροπλάνα, με τους παραπάνω στίχους μας έβαλε σε 
σκέψεις. Μας προσγείωσε στη ρίζα μέσα του, στον εαυτό του, 
στο προσωπικό του βίωμα, στο εγώ με τις αμφιβολίες του, οι 
οποίες όμως είναι και δικές μας και του κάθε ανθρώπου. Κι 
αυτό το όμορφο φεγγάρι, το έχουμε ταυτίσει και με τη γυναίκα 
και με την προδοσία και με τη διάψευση. Κι έτσι από το προ-
σωπικό πέρασε και πάλι στο γενικό και όχι μόνο ως ανθρώπινη 
μοίρα αλλά ως κοσμική ανάγκη. «Αστρική λάσπη ή αστρική στά-
χτη», όπως ήδη είπαμε, είμαστε το σώμα που δίνει την αφορμή 
για να σκεφτούμε το σύμπαν. Το ασήμαντο «εγώ», ένας κόκκος 
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άμμου, έλεγε ο Σεφέρης, ένα τίποτα, που όμως αυτό είναι το 
μοναδικό κάτι μου που μ’ αυτό μόνο υπάρχω. 

Η ποίηση από τα αρχαία χρόνια ανέλαβε να μιλήσει για 
το μυστήριο του κόσμου, και ο Βέης που είναι poeta doctus, 
έχει διαβάσει τους πάντες —αρχαίους, νέους, Έλληνες και τους 
ξένους— έχει συλλέξει στο θησαυροφυλάκιο της μνήμης ή της 
ψυχής τα τιμαλφή του, όπως τα αποκαλεί. Όλα σε μια ενότητα. 
Και εκεί που ένα τοπίο ξένο αναδύεται, εκεί και μια ελληνική 
γωνιά έρχεται στην επιφάνεια με όλη την ιστορία της, τις μνή-
μες της και τα αρώματα της γης της. 

 «Το φως αναβαθμίζει τις πέτρες, Στα εξημερωμένα σύννεφα 
της Σαλαμίνας/ Τ’ αφήναμε να μας πλησιάσουν», «Κοίτα αυτό 
το τοπίο/ το ξανθό γένι των βράχων», «Είμαι το χώμα, μαύρη 
γη που θάλλει». Στη «Μεσσηνιακή Μάνη (έναστρη)» «ο άνεμος 
σταμάτησε όλη τη νύχτα», «αλληγορίες των δέντρων είναι η 
δύναμη μας/ η φρόνηση των φυλλοβόλων η αρχή της σοφίας/ 
ο καιρός φουσκώνει, κρατήσου γερά, φυτρώνουμε». Δεν είναι 
απλές λέξεις αυτές, είναι επικίνδυνες. Τα φυλλοβόλα, τα δέ-
ντρα που ρίχνουν τα φύλλα, τα φύλλα που είμαστε εμείς, εμείς 
που πέφτουμε και που άλλα η άνοιξη γεννά. Ο ποιητής μίλησε 
με αναλογίες, όπως ο Όμηρος. 

Πιο κάτω πάλι «Χαμηλώνει τώρα επικίνδυνα η σελήνη… θ’ 
ακουμπήσει τις έννοιες/ μήπως θ’ αλλάξει σημασίες», βλέπουμε 
ότι επιμένει να μελετά τη φύση, επιμένει να βλέπει πέρα από 
τα φαινόμενα και φυσικά πάλι το φως του φεγγαριού που όλα 
τα αλλάζει. Εμείς ως αναγνώστες έχουμε προειδοποιηθεί από 
τον Σεφέρη ότι η σελήνη όλα τ’ αλλάζει. Τα πράγματα και οι 
διαθέσεις αλλάζουν ανάλογα με τον φωτισμό. Και η σελήνη 
άλλα κρύβει και άλλα τα κάνει αόρατα. Μας ξεγελά.

Κάπου αλλού διαβάζουμε: «Πέτρα σκούρα, πράσινη/ από 
τα ορυχεία της Βραζιλίας/ στις αγορές του Χονγκ Κονγκ … την 
άλλη φορά έφυγες/ και δεν πρόλαβες να δεις το χρυσάφι που 
κατέβαινε από τον ουρανό της Σάμου… ακατέργαστο βέβαια, 
αλλά αυθεντικό». Κι εδώ κάνει την αναλογία της πραγματι-
κής πράσινης πολύτιμης πέτρας με το μεταφορικό ακατέργαστο 
χρυσάφι της Σάμου. Που ωστόσο και ως σύμβολα και τα δύο 
είναι πολύτιμα έχουν τη αξία τους το ένα στην αγορά το άλλο 
στην καρδιά. 
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Και το ζητούμενο συνεχώς αλλάζει θέση: 
«Το ξέρω είσαι στο δωμάτιο, δίπλα μου/ Στην απέναντι γω-

νία, πίσω απ’ τις κουρτίνες/ Δίπλα στον καθρέφτη, πάνω στο 
ταβάνι/ Κολλημένη στις μαρκίζες μπαινοβγαίνεις στην κουζίνα/ 
και με κοιτάζεις / από παντού με βλέπεις, αλλά δεν με τρομά-
ζεις πια/ - αυτό είναι το χειρότερο/ να μην ξέρω τι με περιμένει 
το πρωί/ να μην ξέρω τι θα γίνει μόλις σβήσω το φως/ κι ανοίξω 
το παράθυρο να μπει λίγο χθες». 

Λεπτομέρειες κόσμων 
«Πανεπιστημίου 10» ο ποιητής ανακαλεί μια ερωτική συνά-

ντηση, ανάμνηση, νοσταλγία, με όλες τις μικρές της λεπτομέ-
ρειες. Κι ενώ εκείνος παραμένει πιστός στους όρκους, και περι-
μένει το αίσθημα να αναδυθεί από τη σκόνη του, κι ο βιαστικός 
καφές να κάνει τη μνήμη να δουλέψει και την έμπνευση να 
διεγερθεί, να πάρει σχήμα και μορφή (ρήματα και ουσιαστικά) 
η αγάπη, να ξαναγεννηθεί το «εσύ» που ξεχάστηκε, όλα μένουν 
μετέωρα. Κι εκείνος με ένα πόνο για ό,τι χάθηκε και άλλον ένα 
που ξεχάστηκε. Τι κρύβεται πίσω από κάθε ακυρωμένη ερωτική 
συνάντηση; Τι είναι εκείνο που έχει θηλυκή μορφή, ερωτική 
συμπεριφορά, που γλιστράει συνεχώς και ενώ νομίζει πως το 
κατέχει, εκείνο πάντα διαφεύγει; Η ποίηση, η έμπνευση, η ικα-
νοποίηση, η επάρκεια ή η αυτάρκεια; 

Ένα ταλέντο του Βέη είναι οι απρόσμενες συνδέσεις. Το ποί-
ημα συχνά είναι πίνακας ζωγραφικής άλλοτε σαφής και άλλοτε 
αφηρημένος. Υπαινικτικός και στα πιο απλά: πώς είναι μια 
«παραθαλάσσια μέρα», τι χρώμα έχει το νερό «στην άκρη του 
ονείρου», πώς είναι ένα «διαυγές απόγευμα ενός σονέτου/ του 
Πετράρχη»; Τι σημαίνουν τα «Χνάρια της τσουγκράνας στο γρα-
σίδι» (ή μήπως τα νύχια του χρόνου στο δέρμα;). Και όλα τα 
ωραία μαζί: «να σου διαβάσω… Ντίκινσον, ν’ ακούσουμε πάλι 
Μέντελσον» (η τέχνη φέρνει κοντά τους αγαπημένους). 

Και ας φαίνονται όλα αυτά λεπτομέρειες. Στην ουσία είναι 
βαρίδια που τον κρατούν γερά στη γη, ενώ η σκέψη πετάει σαν 
τον εξαγωνικό χαρταετό που έμαθε να τον φτιάχνει μόνος του, 
όταν ήταν παιδί και τον κρατούσε γερά στα παιδικά χέρια, εκεί-
νος στη γη και ο χαρταετός στον ουρανό. Κι ενώ μεγάλωσε και 
δεν παίζει πια με τον χαρταετό, η στάση παραμένει. Το σώμα 
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εδώ, το πνεύμα παντού, σκαλωμένο σε χώμα, σε λουλούδια, 
αρώματα, οσμές, φιλιά, χρώματα της φύσης όλα αναβαθμισμέ-
να από το ποιητικό φως. 

Στη συλλογή Ν, όπως νοσταλγία θέλει δεν θέλει μας ταξι-
δεύει σε κείμενα και αισθήματα. Μας θυμίζει τη νοσταλγία του 
Οδυσσέα για την πατρίδα. Κοιτάζει τη φύση προσεκτικά και 
αντιλαμβάνεται ότι και αυτή τον κοιτάζει: 

«Ωριμάζουν μέσα στη γοητεία της αρπαγής/οι κορμοράνοι»

*
«Μη με κοιτάς όπως το γεράκι τη λεία του»

*
«Είναι ο ίδιος ο πελαργός που μ’ εξετάζει τώρα αυστηρά
να δει αν θα μπορέσω και πόσο ν’ αντέξω τις μεταφορές». 
Αυτή η ανταπόκριση αποτελεί και το δείγμα μιας βαθιάς 

γνώσης και αποδοχής διατυπωμένης σαν ερώτημα: 

*
«Σαν τους αγγέλους του Ταλμούδ, που αφού τον Θεό τους 
υμνήσουν, γκρεμίζονται μετά στην ανυπαρξία 
όλοι μαζί, έτσι κι εγώ θα σβήσω στο στόμα 
στο χάος του ‘‘μάλλον όχι” και του ‘‘δήθεν ναι” χωρίς 
να προλάβω την άνοιξη, το άλλο καλοκαίρι;»
Με μια τέτοια απορία, παράπονο, θα τελειώσει η ζωή και σαν 

«ανάπαυση» και «σαν το νέο χιόνι όλα θα ξαναγυρίσουν στη θέση 
τους». Θα «θάψει βαθιά στην αυλή» τη «θλίψη του χειμώνα», γνω-
ρίζοντας καλά ότι οι άνθρωποι «είμαστε από το χώμα που ξέρει τη 
βοσκή του» (το χώμα θα μας φάει), μια ρήση ανάλογη με εκείνη 
του Σεφέρη: «Είμαστε ο σπόρος που πεθαίνει» («Μνήμη Α΄». Η 
συλλογή τελειώνει με ένα απόσπασμα, αυτή τη φορά του Κάλβου, 
με το οποίο ο μέγας Ζακυνθινός μας βεβαιώνει στην Ωδή του Εις 
Ψαρά, ιγ΄, «Η ζωή είναι προοίμιον αθανασίας».

Μετάξι στον κήπο
Από τους τόπους που έχει ταξιδέψει έχει συλλέξει τις πληρο-

φορίες που του έδωσαν αι αισθήσεις για να συνθέσει το ποίημα 
όπως ο μεταξοσκώληκας το μετάξι του: 
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«Από αυτούς εδώ τους φοίνικες/ έως τους πρώτους κέδρους,/ 
απλώνεται μια απέραντη βιβλιοθήκη/…Φύλλα λωτού, περγαμη-
νές ειδήσεων/ από το μέλλον μιας συντέλειας/ στις ίνες του μί-
σχου/ κι άλλα αποτυπώματα σοφίας ·/ οι βροχοσταγόνες/ αν τις 
διαβάσουμε σωστά/εξηγούν ασφαλώς τα υπόλοιπα».

Επομένως «αν τις διαβάσουμε σωστά» θα βρεθούμε σε μια 
γνώση, καταγραμμένη στα κύτταρά μας; Το DNA μας που ωστό-
σο το αγνοούμε; 

Κι από τον κήπο της ζωής πάλι πίσω στον κήπο της καρδιάς: 
Στίχοι–ποιήματα όπως «δεν θα φτάσω λοιπόν ποτέ στη Ρόδο» 
ή «Θα έρθω πάλι στο Πυλί / με το πρώτο πλοίο του Ιουλίου» .

Και από τον κήπο της καρδιάς στα προβλήματα του κόσμου:
«Έξω φυσάει δυνατά Οδύσσεια/ κι έχουμε πιει τόσο πολύ/ 

κι έχουμε πει τόσα πολλά για τον άνεμο/ που φέρνει έλεος και 
στοργή/ παντού μέσα στα ερείπια αυτού του κόσμου». 

Μετάξι πολύτιμο η ζωή, το τρυφερό δέρμα που έρχεται να 
καλύψει την ουσία, να της προσδώσει πολυτέλεια και χάρη, 
αλλά ταυτόχρονα ευαίσθητο, ευάλωτο και εύθραυστο. Κι ο κή-
πος ανθηρός αλλά και εκείνος πρόσκαιρος. Η ζωή όμορφη, αλλά 
η νιότη φευγαλέα, σαν το αργόσυρτο ρακούν «Αφήνει πίσω 
του σήμερα/ ένα σημάδι στο χώμα/ σαν αποχαιρετισμός/ στο 
νόημα του κόσμου». «Τα βατράχια κοάζουν σκληρό μέλλον/ τα 
τζιτζίκια τρελαίνονται πάλι από μάταιο παρόν/ αλλά οι γρύλοι 
τη συντέλεια λένε/ μόνο το παρελθόν είναι εδώ χρυσόψαρα (ή 
χελώνες)». 

Εν ολίγοις το παιχνίδι της ζωής και της ανακύκλωσης παί-
ζεται μπροστά στα μάτια μας αλλά εμείς κάνουμε ότι δεν βλέ-
πουμε ή νομίζουμε πως δεν μας αφορά. Ο ποιητής όμως μας 
φωνάζει Βλέπω. 

Βλέπω
Τίτλος της συλλογής ένα ρήμα μόνο του, που υποδηλώνει 

ένα ισχυρό πλέγμα από όλες τις αισθήσεις. Δουλειά του ποιητή 
πρώτη και μεγαλύτερη είναι το μέγα θέμα — ο θάνατος. Γι’ 
αυτόν δεν ξέρει κανείς ούτε και αυτοί που κατέβηκαν στον 
Άδη, ούτε οι μύστες στην Ελευσίνα, όπου επιχειρείται η συνά-
ντηση με την Δήμητρα. Ο Βέης παίζει καλά το παιχνίδι των 
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συνειρμών, των νύξεων και των συνυποδηλώσεων. Ξέρει καλά 
και παρατηρεί π.χ. τα σχήματα και τις σκιές, της «Μπουκαμ-
βίλιας», στον άσπρο τοίχο, σαν σε οθόνη, βλέπει το αόρατο 
για τα «αθώα» μάτια, αλλά ορατό για κείνον που βλέπει τα 
πάντα. Βλέπει τα ζώα και τα φυτά, βλέπει τα λουλούδια που 
ανθίζουν, βλέπει τα φύλλα που παρασύρει ο άνεμος, βλέπει τις 
σκιές στον τοίχο, βλέπει το δρόμο για την Ελευσίνα, βλέπει τον 
«Αχέροντα» γέροντα, «βλέπω» το σώμα κάτω από τον χιτώνα 
του «Χαρμίδη».

Τέλος, επιστροφή στην πατρική Για ένα πιάτο χόρτα, 
Στη Σάμο και στη Σαντορίνη, στην Αθήνα και στην Καλλι-

θέα, στο πατρικό σπίτι, όπου συγκατοικούν όλοι οι πρόγονοι 
κι εκείνος μαζί, ακούει τον ψίθυρο της ανεξίτηλης ανάσας και 
ομιλίας τους. Στο σπίτι, στην αυλή, στα λουλούδια, στα πουλιά, 
στα πράγματα: Η «πόρτα δεν έκλεινε με τίποτα/… άνοιγε με 
πείσμα/ μέτωπο πάταγο στον ωκεανό» για «να φυσήξει υγεία/… 
ο πολτός των πραγμάτων/ ως αθανασία». Οι αγαπημένες φωνές, 
οικείες, απόμακρες, σύγχρονες, παλιές, έγιναν λέξεις, τα ανεκτί-
μητα τιμαλφή του, δείγματα που σε κάθε ποιητική του συλ-
λογή εκθέτει στο φως, κι αναρωτιέται κι εμείς μαζί του: «Πότε 
και πώς μπόρεσαν/ όλα αυτά τα βουνά, οι λίμνες/ να γίνουν οι 
λέξεις/ τα όνειρά μας/ στις ώρες της στέρησης/ και της ανάγκης;/ 
Η φωτιά δεν θα σβήσει /ο κόσμος δεν σώνεται/ παραμένει η 
επιθυμία». Και η επιθυμία αρκεί για το καλό. Ο ποιητής δε 
γεννήθηκε για να βλέπει το σκοτάδι, αλλά για να το διαπερνά 
και να ξαναβρίσκει το φως. Να ρίχνει σταγόνες φως στο σκο-
τάδι, είπε ο Ελύτης. Και ο «Κέρκης», το ιερό βουνό της Σάμου, 
λουσμένος στο φως, ψιθυρίζει μέσα από τις πευκοβελόνες που 
«σέρνονται όλες μαζί» σαν ψυχές που έρχονται να «ραντίσουν 
τη γη» με το «ρετσίνι της σοφίας τους». Πρέπει να μιλήσω με 
τους πεθαμένους, λέει ο Σεφέρης. 

Γιατί γράφει ένας ποιητής; «Για ένα πιάτο χόρτα», λέει ο 
Παπαδιαμάντης, ο συγγραφέας των φτωχών, που «έχει μπαρ-
κάρει πια για τα σύννεφα/ και μας θωρεί για λίγο/ από εκεί που 
φωλιάζουν». Και ποιο είναι εκείνο το «μικροκαμωμένο εύθραυ-
στο του αέρα παιδί»», που «μαζί του όμως μεγαλώνουμε» και 
«πού θα πάει όταν κάποια στιγμή θα σβήσουν όλα»; Η απά-
ντηση ασαφής: είναι ο αέρας, το τοπίο, ο χρόνος, το ποίημα; 

Nesides 21 Oct 17.indd   49Nesides 21 Oct 17.indd   49 17/10/20   14:2617/10/20   14:26
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



50

«Το τοπίο είναι ένα παιδί» έλεγε στην Χρυσαλλίδα στον Πάγο. 
Ο χρόνος είναι παιδί, λέει ο Ηράκλειτος, παιδί του αέρα, λέει ο 
Βέης, «ξόδεψα πολύν άνεμο για να μεγαλώσω» λέει ο Ελύτης, 
«Είναι παντού το ποίημα σαν τα φτερά του αγέρα μες στον 
αγέρα» λέει ο Σεφέρης, Άρα, κάπου ανάμεσα πρέπει να πέφτει 
και η απάντηση. Είναι το παιδί–τόπος, το παιδί–χρόνος, το παι-
δί–άνεμος, το παιδί–ποιητής, το παιδί–ποίημα (!;). 

Η γλώσσα της ποίησης χορεύει. Κάνει βήματα μπροστά και 
πίσω συγχρόνως. Κι ο Βέης με τον τρόπο του, μας κοινωνεί τα 
μυστήρια του κόσμου, πηγαίνοντας από συλλογή σε συλλογή, 
μπροστά και πίσω γυρίζοντας, μας ταξίδεψε στον κόσμο όλο, 
στον ουρανό και στη γη, στις σκέψεις τις δικές του και των άλ-
λων, μας κοινώνησε τα μυστικά του και μας έδειξε τα πολύτιμά 
του και τα ιερά του. Και τον ευγνωμονούμε γι’ αυτό. 
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Με τούτο το ελάχιστο, μέγιστος είναι κόσμος:
Η ποιητική συλλογή «Για ένα πιάτο χόρτα» 

του Γιώργου Βέη
της  Μαίρης  Χαραλαμπ ίδη

Κάποιος ξεκινά ένα ταξίδι κι έχει στα χέρια του άγραφους 
χάρτες. Ώσπου μέσα του αρχίζουν να φυσάνε οι άνεμοι, αυτοί 
που στην Ιλιάδα κλήθηκαν να βοηθήσουν τη φωτιά να τυλίξει 
τη σορό του Πατρόκλου και τους παραδίδεται. Τότε με την 
υπομονή κινέζου μινιατουρίστα αρχίζει, τόπο τον τόπο, λέξη 
τη λέξη να συμπληρώνει τους χάρτες του για να τους χαρίσει 
«δώρο ασημένιο — ποίημα» στους επόμενους ταξιδιώτες ανα-
γνώστες, ανεμοδαρμένους επίσης. Αυτοί οι τόποι, είτε είναι της 
Γεωγραφίας είτε της γραφής —γιατί περισσότερο από μία χώρα, 
κατοικούμε σε μία γλώσσα— είναι ο τρόπος του Γιώργου Βέη 
να μιλήσει για την ανθρώπινη περιπέτεια, τόσο κοινή για όλους 
και ωστόσο τόσο ανεπανάληπτα μοναδική για τον καθένα χω-
ριστά. Τόποι και τρόποι επαναπατρίζουν τον ποιητή σ’ έναν 
κόσμο συμφωνίας που η διαφωνία γεννά. Όπου η ζωή ανασαίνει 
μέσα από τα πνευμόνια της έριδας και καθετί στον αντίποδα 
του και μόνο αναγνωρίζει το ζωοποιό του δίδυμο. Κάθε νεράκι 
κι η δίψα του, κάθε νύχτα κι η μέρα της. Αυτού του κόσμου 
που δεν κατάγεται από την όραση, ευεργετείται από τη γραφή 
και διευρύνεται για να μας χωρέσει όλους θα επιχειρήσω τη δική 
μου ανάγνωση, φανερώνοντας λίγα κι αφήνοντας κρυφά τα 
κρυμμένα για σας που θα προστρέξετε στα ποιήματα του Γιώρ-
γου Βέη αναζητώντας ευχαρίστηση και αξιακό προσανατολισμό.
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Η 13η ποιητική συλλογή του Γιώργου Βέη Για ένα πιάτο 
χόρτα ξεκινά με τη ρήση του Ηράκλειτου: Το αντίξοον 
συμφέρον και εκ των διαφερόντων καλλίστην αρμονίαν 

και πάντα κατ’ έριν γίγνεσθαι, και κλείνει με μία στροφή από 
τη «Βρετανική Μούσα» του Ανδρέα Κάλβου, ποίημα αφιερωμέ-
νο στον Λόρδο Βύρωνα:

χθες τον ουράνιον έτρεχε/ δρόμον ο ήλιος· χύνων/ τας πλέον 
λαμπράς ακτίνας/ το μέτωπόν σου αντέστραπτεν/ ως αθανάτου.

Προς το τέλος της συλλογής, στο ποίημα που φέρει τον τίτ-
λο «Έκθεση ζωγραφικής» στεγάζεται ο στίχος του Καρυωτάκη: 
«αλγεβρικές εξισώσεις τα βήματά μου».

Το ταξίδι έχει αρχίσει ήδη. Πρόκειται για το ταξίδι μέσα 
στη γλώσσα, την μιλημένη από αιώνες. Ο ποιητής δηλώνει τη 
σχέση του με τα ισχυρά γενεαλογικά δέντρα της ποιητικής βι-
βλιοθήκης: Κάλβος, Καρυωτάκης, Ηράκλειτος. Η σύζευξη του 
Καρυωτάκη με τον Ηράκλειτο είχε πρώιμα συμβεί στο στίχο του 
Κάλβου: «μια και μόνη είναι η οδός και εις τάφον φέρει». Η 
ζωή και ο θάνατος, αυτή η πανάρχαια διαλεκτική, «οδός άνω 
κάτω μία και ωυτή».

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Μια βδομάδα στεγνός, 
λάβαρο της πείνας
άλλοι βαστάνε δυο βδομάδες
μεγάλο ζόρι, μισοσπασμένα κλαδιά της αντοχής
το δικό του όριο οι δέκα μέρες
μετά θα λυγίσει μέσα στα ένδοξα χρώματα του φθινοπώρου
για μια μπουκιά εξάρτηση
στον περίβολο της Εκκλησίας των Βαπτιστών
με τα Φύλλα Χλόης αγκαλιά 
ανυπόταχτο Χάρλεμ, ματωμένο Μπρονξ.

Η ζωή για τον χρήστη είναι το εργόχειρό του που την τελευ-
ταία στιγμή ξηλώνει γιατί από τις τόσες κλωστές της καμιά δεν 
τον έβγαλε από τον λαβύρινθό του. Αυτή η εικόνα του χρήστη 
που πεθαίνει αγκαλιά με τα Φύλλα Χλόης του Ουίτμαν είναι 
ίσως μία ενδεχόμενη παραβίαση της γραμμικότητας του ανθρώ-
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πινου χρόνου. Μια πίστη στην κυκλική φύση της ανθρώπινης 
ύπαρξης που ο Αμερικάνος ποιητής εξέφραζε στους στίχους 
του. Η φύση δεν ξέρει από ιστορία γιατί υπακούει στο σιδερένιο 
νόμο της επανάληψης. Από το γρασίδι του Ουίτμαν πετά μια 
γενναία πεταλούδα.

Η ΛΕΠΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Τι δύναμη, τι θάρρος/ φέρνει την πεταλούδα,/ μετρημένες ορθο-

πεταλιές/ ως το θάνατο.

Δώδεκα λέξεις όλες κι όλες, σαν δωδεκάχορδη πορτογαλέζικη 
κιθάρα που πάλλεται στον ρυθμό του saudade. Η παρήχηση 
του θήτα εντείνει το αναπόφευκτο του τέλους. Η πεταλούδα 
«το σύντομο της ζωής της ταξίδιον» το βιώνει με δύναμη και 
θάρρος. Μέχρι να πεθάνει, ζει. Πετώντας, τρυγώντας νέκταρ, 
τελώντας με την επικονίαση της γύρης και την επιθυμία για 
ζωή. «Έκαναν οίστρο της ζωής τον φόβο του θανάτου» μας λέει 
ο Εμπειρίκος. «Το κάθε λεπτό αξίζει», συμπληρώνει ο Γιώργος 
Βέης. Η ποίηση θέλει να είναι η κατάφαση της ζωής. Με τις λέ-
ξεις ευεργετείται ο χώρος και ο χρόνος. Σ’ αυτόν τον χωροχρόνο 
ο ποιητής πασχίζει να εγκαθιδρύσει το πολίτευμα του ονείρου.

[…] μπαινοβγαίνουμε στους καιρούς παράγραφοι
ως κρίματα, ως κύτταρα ποτισμένα με όναρ
χρεωμένοι τα τοπία των λυγμών, φιλάγρυπνοι.

Με αυτό το πολίτευμα οφείλει να κυβερνηθεί ο κόσμος για 
να είναι κατοικήσιμος.

για τη χαμένη γράφω της χάρης επικράτεια

Ο ποιητής κάνει πραγματικότητα έναν δικαιότερο κόσμο 
προβαίνοντας στην αναδιανομή του πλούτου. Μόνο που ο δι-
κός του πλούτος είναι το φως, τα βουνά, οι λίμνες, τα ποτάμια.

Πότε και πώς μπόρεσαν / όλα αυτά τα βουνά, οι λίμνες/ να 
γίνουν οι λέξεις / τα όνειρά μας/ στις ώρες της στέρησης/ και 
της ανάγκης;

Σε δέκα ποιήματα της συλλογής, το φως είναι ιδρυτική συν-
θήκη του κόσμου…
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να δώσει πάλι κόσμο/ ανοχής και ρήξης, κύρος στο όραμα της 
αυγής / καμία συλλαβή χαμένη/ κανένας δρόμος πια/ καμένος, η 
Εύβοια: φωταψία μου η πιστή.

Κι αν κάθε πόλη παίρνει σχήμα από την έρημο στην οποία 
αντιστέκεται όπως εύστοχα σημειώνει ο Ίταλο Καλβίνο θα μπο-
ρούσαμε να πούμε πως κάθε ποίημα παίρνει μορφή από το 
χάος με το οποίο κονταροχτυπιέται κάθε που πάει να αρθρωθεί. 
Σ’ αυτό το χάος ο ποιητής αντιτάσσει την τάξη και το κάλλος.

ΠΡΩΙΝΟ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΩΝΑ
Είναι πάντα το πρώτο πουλί
μοναχικό 
στα μεσαία κλαδιά συνήθως
ανυπόμονο
να τα πει όλα θέλει
δεν περιμένει καν της αυγής το πρώτο φως 
έμαθα να το λέω κι εγώ 
τά–ξη
κάλ–λος
τά–ξη
κάλ–λος.

.......................

«Κοίτα την άβυσσο καλά να σου θεριέψει η σκέψη/ τι και 
την άβυσσο ο νους μπορεί να τη φυτέψει» γράφει ο Σικελιανός 
στον Λυρικό Βίο του το 1927. Ο Σικελιανός, αυτός ο ιεροφάντης 
που σιγοψιθυρίζει στο ποίημα «Περγαμηνών αποκατάσταση». 
Αυτή η απόπειρα να γεμίσεις το λευκό χαρτί με λέξεις αμφίρ-
ροπη από την αρχή.

Και αν από την αρχή το ποίημα…

 ΓΙΑ ΓΕΡΟΥΣ ΛΥΤΕΣ 
 

Δεν μας γεμίζει με την πρώτη το μάτι
μικροκαμωμένο
εύθραυστο μοιάζει, λυγίζει από λέξεις
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του αέρα παιδί

μαζί του όμως μεγαλώνουμε
ως το τέλος δίπλα μας
[…]

Και πότε δεν ήταν του αέρα τα λόγια των ποιητών; Αυτού 
του αέρα του Αναξιμένη που τον όριζε σαν πρώτη αρχή του 
σύμπαντος κόσμου. Και ποιο ταξίδι είναι αυτό που συντελείται 
στην άπνοια;

Ταξίδι στη Γεωγραφία
Φολέγανδρος, Χαρτούμ, Ναύπακτος, Σουμάτρα, Γουατεμά-

λα, Ναύπλιο, Σάμος, Μελβούρνη, Σαντορίνη, μερικά μόνο ονό-
ματα τόπων με τον ήχο τους και μόνο συνιστούν νόημα. Τα το-
πωνύμια πολλά. Άλλα τίθενται στον τίτλο κι άλλα στεγάζονται 
μέσα στο ποίημα. Τόποι πραγματικοί ή φανταστικοί. Ακατόρ-
θωτοι μέχρι τη στιγμή της οικειοποίησής τους μέσω των λέξεων.

 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ 
 
δεν έχω πάει 
αλλά την έχω ήδη συναντήσει προ πολλού
στην Αστόρια της Νέας Υόρκης
στη Μελβούρνη
στα παγωμένα μάτια της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας
σ᾽ όλους εκείνους τους χάρτες της επιστροφής
στην ανάμνηση της θάλασσας
στη σκιά του ανυπερθέτως.

Η «κάθε καινούργια χώρα στο ρυτιδιασμένο χάρτη … έκπλη-
ξη από ύπαρξη». Τόποι κοντινοί, τόποι μακρινοί που ο καθένας 
με τη χλωρίδα και την πανίδα του διευκολύνει την πορεία αυ-
τογνωσίας του ποιητή.

να βρεις την αρχαία πηγή/ γι’ αυτό δεν ήρθες εδώ/ οδη-
γώντας ανάμεσα στα μυστικά των βράχων/ αρχαιολόγος του 
εαυτού σου;
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Με τα ταξίδια και τα ποιήματα τελείται η χαρτογράφηση 
του διαλόγου του ανθρώπου με τον εαυτό του και τον κόσμο. 
Μόνο γνωρίζοντας τον εαυτό σου γνωρίζεις τον άλλον κι έχεις 
δικαίωμα να μιλήσεις για αυτόν, μόνο όταν έχεις σταθεί απένα-
ντί σου, στις επιθυμίες, στα όνειρά σου και κυρίως στις διαψεύ-
σεις σου. Όπου κι αν φτάσει κανείς, αισθάνεται ότι πήγε σε μία 
ξεχασμένη γωνιά του εαυτού του που πασχίζει να θυμηθεί ό,τι 
πιο μύχιο και απωθημένο και στη συνέχεια να το δεξιωθεί. «Να 
μονιάσουμε με ό,τι μας εξοντώνει» λέει ο ποιητής.

Οι στίχοι είναι μια διαβατήρια άδεια για το μύχιο, την 
μόνη ίσως μαζί με το χώμα εντοπιότητά μας κι οι τόποι είναι 
εκφάνσεις τού βαθύτερου εαυτού μας. Όπως έλεγε ο Πεσσόα, 
«αυτό που βλέπουμε είναι αυτό που είμαστε». Μετά απ’ όλα 
αυτά η γραφή παραμένει μία υπόσχεση ευδαιμονίας κι ας αθε-
τείται διαρκώς κατά Adorno. Το τραγούδι–ποίημα μεταμορ-
φώνει τα πράγματα. Παρεμβαίνει έστω για λίγο στη φθορά, 
την αποκαθιστά.

ΗΤΑΝ ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ, ΜΑ ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ ΠΑΛΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ

για σένα μόνο για σένα
και μόνο γι΄ απόψε
θα σου τραγουδήσει σειρήνα 
ανυστερόβουλη αυτή τη φορά
ολόκληρη η προηγούμενη ζωή σου 
όπως ακριβώς τη θέλησες
αναπαλλοτρίωτη
ελαφρώς διορθωμένη.

Η ποίηση είναι το τραγούδι που ξεγελά τον χρόνο, επέμενε 
ο Μπρετόν. Ο ποιητής

παίρνει πάνω του το χρόνο/ πούπουλο του φαίνεται και ξε-
γελιέται/ μέσα στη δόξα.

κι ας ξέρει ότι
ο καλύτερος βιογράφος είναι ο θάνατος/ αλλά δεν υποχωρεί, 

ψέλνει ευωδία/ άνω βυθός των ακαταλήπτων πραγμάτων
όπως αναφέρει στο ποίημα «Για ένα πιάτο χόρτα», αφιε-

ρωμένο στον Παπαδιαμάντη. Τον ακέραιο κυρ-Αλέξανδρο που 
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ξεκορμίστηκε από το νησί του ερχόμενος στην Αθήνα και που 
επαναπατριζόταν μέσα στα γραπτά του. «Ό,τι έχανε σε ζωή, το 
κέρδιζε σε γραφή». Ό,τι στερήθηκε στην τρέχουσα πραγματικό-
τητα το έβρισκε στην τέχνη.

Ο άνθρωπος, το μόνο ον που έχει αίσθηση του χρόνου, άρα 
και γνώση της ιστορίας, με τα ποιήματα άλλο δεν κάνει παρά 
να ξεφεύγει από τη δυναστεία του και να βιώνει μ’ άλλον τρό-
πο τη στιγμή. Η στιγμή παύει τότε να είναι μια επιβεβλημένη 
παθητικότητα και γίνεται γιορτή.

Στην ποίηση, μορφή και περιεχόμενο είναι ένα και το αυτό 
ή αλλιώς, κατά τον Τέλλο Άγρα, η μορφή είναι η εφαρμοσμένη 
ηθική του καλλιτέχνη. Η γλώσσα του ποιητή είναι καίρια, ευ-
θύβολη πολλές φορές κρυπτική, χωρίς τίποτα το περιττό. «Χω-
ρίς μεταφορές ή κολπάκια των γραφιάδων». Γιατί όταν βρίσκε-
σαι σε κίνδυνο πρέπει να ξεφορτωθείς όλα τα βαρίδια σου. Με 
σονέτα ή ελεύθερο στίχο, με ομοιοκαταληξία ή χωρίς, ο ρυθμός 
πρωτοστατεί στη μεταφορά του νοήματος. Το αδιάσπαστο του 
ήχου και του νοήματος, κατά τον Βαλερύ, συντελείται. Από τη 
μια η πραγματικότητα, από την άλλη η φαντασία και γέφυρα 
ανάμεσα τους η ποίηση. Στην ανίατη πενία της ζωής ένα κα-
τορθωμένο παρόν. Μια πολιτική πράξη που δίνει στις λέξεις το 
απολεσμένο τους νόημα. Η ηχώ της πρώτης εκείνης φωνής που 
οριστικά χάσαμε και που πάντα θα αναζητάμε. Γιατί ο κόσμος 
δεν σώνεται. Παραμένει στην επιθυμία. Και ως γνωστό, η επι-
θυμία είναι πάντα επιθυμία του απόντος.
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Τρία ἐπιγράμματα 
ἀπὸ τὴν Παλατινὴ Ἀνθολογία

Ἐπιλογὴ-μετάφραση-σχόλια: Τασούλα Καραγεωργ ίου

[γιὰ νὰ δεῖ τὴ γλυκόπαιδα Ρόδο]

Μόλις οὔριος ἔπνευσε Νότος, ὦ καημοί τῶν ἐρώτων,
τὸν Ἀνδράγαθο μ᾿ ἅρπαξε, τὸ μισὸ τῆς ψυχῆς μου.
Τρὶς μακάρια τὰ πλοῖα, τῆς θαλάσσης τρὶις ὄλβια τὰ κύματα 
καὶ τετράκις ὁ ἄνεμος πιὸ εὐτυχὴς ποὺ μοῦ πῆρε τ’ ἀγόρι.
Εἴθε νά ἠμουν ἐγὼ τὸ δελφίνι κι αὐτός, 
φορτωμένος στὴ ράχη μου πάνω, 
τὸν πορθμὸ νὰ διαβεῖ κι ὅλος πόθο νὰ δεῖ τὴ γλυκόπαιδα Ρόδο.

Οὔριος ἐμπνεύσας ναύταις Νότος, ὦ δυσέρωτες, 
ἥμισύ μευ ψυχᾶς ἅρπασεν Ἀνδράγαθον. 
τρὶς μάκαρες νᾶες, τρὶς δ’ ὄλβια κύματα πόντου, 
τετράκι δ᾽ εὐδαίμων παιδοφορῶν ἄνεμος. 
εἴθ’ εἴην δελφίς, ἵν’ ἐμοῖς βαστακτὸς ἐπ’ ὤμοις 
πορθμευθεὶς ἐσίδῃ τὰν γλυκόπαιδα Ῥόδον. 

Μελεάγρου1 (Π.Α., 12.52)

1. Γιὰ τὸν Μελέαγρο δές: Νησίδες, τεῦχος 18, Καλοκαίρι 2018, σ. 70.
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[τὸ Φανιὼ στ᾿ ἀκρογιάλι τῆς Κῶ]

πελαγίσια καράβια κατάφορτα, 
ὅλα ἐσεῖς ποὺ περνᾶτε 
τὰ στενὰ τοῦ Ἑλλήσποντου
καὶ καλὸς σᾶς φυσάει Βοριάς, 
ἐὰν κάπου θὰ δεῖτε στῆς νήσου τῆς Κῶ τ’ ἀκρογιάλι
τὸ Φανιὼ ν’ ἀγναντεύει τ’ ἀπέραντο πέλαγος, 
νὰ τῆς στείλετε τοῦτο τὸ μήνυμα:
«Τέτοια δύναμη ἔχει ὁ πόθος γιὰ σένα καλή μου
ποὺ ν’ ἀφήσω μπορῶ τὸ καράβι καὶ κοντά σου νά ᾽ρθῶ μὲ τὰ 
πόδια» 
Ἂν αὐτὸ θὰ τῆς πεῖτε, μηνυτὲς ἐσεῖς τοῦ καλού,
ἕνας οὔριος Δίας εὐθὺς στὰ δικά σας πανιά θὰ φυσήξει.
 
Εὔφορτοι νᾶες πελαγίτιδες, αἳ πόρον Ἕλλης 
πλεῖτε, καλὸν κόλποις δεξάμεναι Βορέην, 
ἤν που ἐπ’ ἠιόνων Κῴαν κατὰ νᾶσον ἴδητε
Φανίον εἰς χαροπὸν δερκομέναν πέλαγος, 
τοῦτ’ ἔπος ἀγγείλαιτε· “Καλὴ νυέ, σός μὲ κομίζει 
ἵμερος οὐ ναύταν, ποσσὶ δὲ πεζοπόρον.” 
εἰ γὰρ τοῦτ’ εἴποιτ’, εὐάγγελοι, αὐτίκα καὶ Ζεὺς 
οὔριος ὑμετέρας πνεύσεται εἰς ὀθόνας. 

Μελεάγρου (Π.Α., 12.53)
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[τοῦ σπάσαν τοῦ τάφου τὸ μάνταλο]

Νὰ μὴ πεῖς πὼς ὁ θάνατος εἶναι
τῶν βασάνων τοῦ βίου τὸ τέρμα·
στοὺς νεκροὺς ζωντανοὶ σὰν νὰ ἦταν,
καινούργιες θὰ δεῖς συμφορές.
Τοῦ Νικία ἀπ᾿ τὴν Κῶ2 κοίτα τώρα τὴ μοίρα:

2. Ὁ Νικίας τοῦ ἐπιγράμματος εἶναι πρόσωπο ἱστορικό. Ἔζησε στὰ 
χρόνια τοῦ Αὐτοκράτορα Αὐγούστου καὶ ὑπῆρξε τύραννος τῆς Κῶ. Ὁ 
Στράβων στὰ Γεωγραφικά του τὸν ἀναφέρει ὡς τύραννο τοῦ νησιοῦ 
κάνοντας παράλληλα μνεία ἑνὸς πολιτικοῦ ἀντιπάλου του μὲ τὸ ὄνομα 
Θεόμνηστος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρεται ὡς ψάλτης:

Νικίας ὁ καὶ τυραννήσας Κῴων, […]· ἦν δὲ καὶ Θεόμνηστος ὁ ψάλτης 
ἐν ὀνόματι, ὃς καὶ ἀντεπολιτεύσατο τῷ Νικίᾳ. (Στράβων, Γεωγραφικά, 
14.2.19).

Ὁ Αἰλιανὸς προσδίδει διάσταση μυθικὴ στὸ πρόσωπό του:
Λέγουσι Κώων παῖδες ἐν Κῷ τεκεῖν ἔν τινι ποίμνῃ Νικίου τοῦ 

τυράννου οἶν· τεκεῖν δὲ οὐκ ἄρνα ἀλλὰ λέοντα. καὶ οὖν καὶ τὸ σημεῖον 
τοῦτο τῷ Νικίᾳ τὴν τυραννίδα τὴν μέλλουσαν αὐτῷ μαντεύσασθαι 
ἰδιώτῃ ἔτι ὄντι. (1.29.5)

Στὸ ἐπίγραμμα τῆς Παλατινῆς Ἀνθολογίας, τὸ ὁποῖο παραθέτουμε 
παραπάνω, ὁ ἐπιγραμματοποιὸς Κριναγόρας (Μυτιλήνη 70 ἢ 65 π.Χ. 
− 10 μ.Χ.) διεκτραγωδεῖ τὴ μεταθανάτια τιμωρία τοῦ Νικία ἀπὸ τοὺς 
πολίτες τῆς Κῶ, ἡ οποία ἀνακαλεῖ τὴν μεταθανάτια ἐπίσης ἐκδίκηση 
ποὺ ἐπεφύλαξαν στὸν μυθικὸ τύραννο τῆς Παμφυλίας Ἀρδιαῖο, σκηνὴ 
ποὺ ἀναπαρίσταται λεπτομερῶς στὴν πλατωνικὴ Πολιτεία. (Πλάτωνος 
Πολιτεία, 615c−616b). Ἡ σκληρὴ τιμωρία τοῦ Ἀρδιαίου, εἶναι τὸ θέμα 
τοῦ σεφερικοῦ ποιηματος «’Επὶ ασπαλάθων» στὸ ὁποῖο ὁ Σεφέρης 
στηριγμένος στὸ πλατωνικὸ κείμενο ἀναπαριστᾶ τὴν τιμωρία τοῦ 
νεκροῦ τυράννου: 

«Τὸν ἔδεσαν χειροπόδαρα» μᾶς λέει
«τὸν ἔριξαν χάμω καὶ τὸν ἔγδαραν
τὸν ἔσυραν παράμερα τὸν καταξέσκισαν
ἀπάνω στοὺς ἀγκαθεροὺς ἀσπάλαθους
καὶ πῆγαν καὶ τὸν πέταξαν στὸν Τάρταρο, κουρέλι».
Τὸ ἐμβληματικὸ αὐτὸ ποίημα, δημοσιευμένο στὶς 31 Μαρτίου 1971, 
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ἐνῶ ἤδη βρισκόταν στὸν Ἅδη, 
ἦρθε πάλι στοῦ ἥλιου τὸ φῶς·
μὲ μοχλὸ συμπολίτες του σπάσαν τοῦ τάφου τὸ μάνταλο 
καὶ τὸν σέρναν νεκρό γιὰ ἐκδίκηση, 
τὸν ταλαίπωρο καὶ κακοθάνατο.

Μὴ εἴπῃς θάνατον βιοτῆς ὅρον· εἰσὶ καμοῦσιν, 
ὡς ζωοῖς, ἀρχαὶ συμφορέων ἕτεραι. 
ἄθρει Νικίεω Κῴου μόρον· ἤδη ἔκειτο 
εἰν Ἀίδῃ, νεκρὸς δ’ ἦλθεν ὑπ’ ἠέλιον· 
ἀστοὶ γὰρ τύμβοιο μετοχλίσσαντες ὀχῆας 
εἴρυσαν ἐς ποινὰς τλήμονα δυσθανέα. 

Κριναγόρου (Π.Α., 9.81)

σηματοδότησε, ὅπως εἶναι γνωστό, τὴ διαμαρτυρία τοῦ Σεφέρη γιὰ τὴν 
ἐγκαθίδρυση τοῦ δικτατορικοῦ καθεστῶτος τῆς 21ης Ἀπριλίου 1967. 
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Γεωργ ία Ζακοπούλου

«Μέρα και νύχτα, η φωνή σας, 
η γλυκιά βασανιστική φωνή σας, μου μιλούσε» 

Ο συγγραφέας και η μεταφράστρια: 
Αλληλογραφία Αντρέ Ζιντ - Ντόροθυ Μπυσσί

Ο Αντρέ Ζιντ (1869-1951), μια από τις σημαντικότερες μορ-
φές της γαλλικής πνευματικής ζωής των αρχών του 20ου 

αιώνα, ο οποίος το 1947 τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ 
Λογοτεχνίας, είναι γνωστός για το λογοτεχνικό του έργο, τα δο-
κίμιά του καθώς και για το Ημερολόγιο του, που αρχίζει από το 
1889 και φτάνει σχεδόν ως τον θάνατό του, αποκαλύπτοντας 
όλες τις εμπειρίες, τις εντυπώσεις, τις ηθικές κρίσεις και τους 
στοχασμούς του, όλη του την προσπάθειά να γνωρίσει και να 
υπερβεί τον εαυτό του.

Αυτό που είναι λιγότερο γνωστό ίσως, είναι πόσο συστη-
ματικά απασχόλησε τον Ζιντ η μετάφραση. Σε μια ανεπίδοτη 
επιστολή του προς τον κριτικό λογοτεχνίας Αντρέ Τερίβ ξεδι-
πλώνει τις σκέψεις του για την καλή μετάφραση, προαναγγέλ-
λοντας μια άποψη για τη μεταφραστική διαδικασία που θα 
χρειαστεί να περάσουν πολλές δεκαετίες για να γίνει κοινός 
τόπος. Μεταφραστής κι ο ίδιος, αρχικά του Ινδού ποιητή Ρα-
μπιντρανάθ Ταγκόρ —τον οποίο δεν μετέφρασε απευθείας από 
τα μπενγκάλι αλλά από τα αγγλικά, με την επιμέλεια του ίδιου 
του Ταγκόρ—, μετέφρασε επίσης τα Τετράδια του Μάλτε Λώ-
ριτζ Μπρίγκε του Ρίλκε, τον Τυφώνα του Τζόζεφ Κόνραντ, τη 
νουβέλα Ντάμα Πίκα του Πούσκιν, τους Γάμους του Ουρανού 
και της Κόλασης του Γουίλιαμ Μπλέικ και αργότερα τον Άμλετ 
του Σαίξπηρ.
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Στις 14 Μαΐου 1928, ανάμεσα σε άλλα, ο Αντρέ Ζιντ γράφει 
στον Αντρέ Τερίβ:

«Πόσο μετανιώνω που όταν μετάφραζα τον Άμλετ δεν αξιώ-
θηκα να κρατήσω ένα ημερολόγιο αντίστοιχο με το Ημερολόγιο 
των Κιβδηλοποιών, του οποίου το ενδιαφέρον, αν και τελείως 
διαφορετικής τάξεως, θα ήταν δίχως υπερβολή, σκάλες ανώτε-
ρο. Αυτό το ημερολόγιο θα το κρατούσα δίχως ιδιαίτερο κόπο˙ 
αρκεί μόνο να κατέγραφα —αμέσως μόλις εμφανίζονταν ενώ-
πιόν μου— τις δυσκολίες μιας ιδιαίτερα επίπονης μετάφρασης, 
τις έρευνές μου, τους δισταγμούς μου, τους ενδοιασμούς μου. 
Ευχαρίστως θα παρέθετα παραδείγματα από παλιότερους μετα-
φραστές, των οποίων οι εκδοχές, συχνά πολύ ακριβείς, έπασχαν 
ως υπερβολικά λόγιες, ήσαν δηλαδή απολύτως ακατάλληλες για 
τη σκηνή, καθώς και από το πολύ σοβαρότερο κατά την άποψή 
μου ελάττωμα να προσκολλώνται υπερβολικά στο γράμμα και 
να παραβλέπουν ορισμένα ποιητικά χαρίσματα του κειμένου, 
που από την αρχή όφειλαν να δουν με ευαισθησία, και για τα 
οποία, παρότι δεν είναι συνήθως εύκολο να μεταφραστούν, δεν 
είναι πάντοτε αδύνατον να βρεθεί κάτι ισοδύναμο στα γαλλικά. 
Διότι θεωρώ ότι ο μεταφραστής που αποδίδει μόνο το νόημα 
ενός κειμένου ουσιαστικά δεν κάνει τίποτα. Σ’ αυτό το Ημερο-
λόγιο θα άφηνα να αναδυθούν ελεύθερα οι ειδικές αρετές και τα 
προτερήματα της κάθε γλώσσας, οι αντιστάσεις της, οι δισταγμοί 
της, οι αρνήσεις της, όλα όσα ένας συγγραφέας δεν συνειδητο-
ποιεί παρά μόνο όταν έρθει σε επαφή με μια ξένη γλώσσα».

Και πιο κάτω συμπληρώνει: «Εν γένει θεωρώ αξιοθρήνη-
τη την κακεντρέχεια με την οποία δυσφημίζεται μια μετάφρα-
ση, επειδή έχουν παρεισφρήσει εδώ κι εκεί μικρές παρανοήσεις 
(όταν μάλιστα είναι κατά τα άλλα εξαιρετική). Δεν έχω διαβάσει 
το Verdun του Fritz von Unruh και γνωρίζω ελάχιστα τον με-
ταφραστή του, τον κύριο Benoit-Méchin, μην θεωρήσετε επο-
μένως ότι προσπαθώ να τον υπερασπιστώ. Στ’ αλήθεια όμως 
πιστεύετε ότι θα έπρεπε να πετάξουμε στη φωτιά τη μετάφρα-
σή του μόνο και μόνο επειδή μετέφρασε το «Zug» ως επιμε-
λητεία και όχι ως διμοιρία πεζικού, ή επειδή έπεσε στην τόσο 
παραπλανητική παγίδα, που κάθε μεταφραστής πρέπει πάντα 
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να την φοβάται ιδιαίτερα, των παρεμφερών ανάμεσα στις δύο 
γλώσσες λέξεων, και πίστεψε ότι «granaten» σημαίνει χειροβομ-
βίδες (grenades) ενώ στα γερμανικά σημαίνει μεγάλες οβίδες; 
Κάπως έτσι, εξαιτίας ενός παρόμοιου λάθους, η μεταφράστριά 
μου των Κιβδηλοποιών στα αγγλικά, η οποία γνωρίζει τέλεια 
τη γλώσσα μας αλλά δεν έχει γνώσεις μουσικής, θεώρησε ότι η 
έκφραση «un accord parfait» (σύμφωνη συγχορδία), θα μπο-
ρούσε να σημαίνει μια τέλεια συμφωνία («un parfait accord»). 
Αυτή η σημαντική, αλλά πολύ δικαιολογημένη παρανόηση, δεν 
εμποδίζει τη μετάφρασή της να είναι εξαιρετική. Μια μετάφρα-
ση μπορεί να είναι πραγματικά απαράδεκτη, χωρίς ωστόσο να 
δίνει λαβή για καμιά τέτοιου είδους κατηγορία».

Ποια όμως είναι η μεταφράστρια των Κιβδηλοποιών στα 
αγγλικά και ποια η σχέση της με τον Ζιντ;

Τον Ιούλιο του 1918, με την επικείμενη ανακωχή και λήξη 
του Μεγάλου Πολέμου, η μεταφράστρια και συγγραφέας Ντό-
ροθυ Μπυσσί και ο Γάλλος ζωγράφος σύζυγός της Σιμόν Μπυσ-
σί επιστρέφουν, ύστερα από τετραετή απουσία, στο Κέιμπριτζ, 
όπου η μητέρα της Ντόροθυ, η Λαίδη Στράτσι, είχε νοικιάσει 
ένα σπίτι για το καλοκαίρι. «Εκεί», όπως αφηγείται η Μπυσσί 
33 χρόνια αργότερα, «σε εκείνο το γοητευτικό καταφύγιο, ξανα-
βρέθηκα με τους αδελφούς και τις αδελφές μου, τους παλιούς 
και τους νέους μου φίλους που έρχονταν και έφευγαν. Εκεί 
συναντήσαμε τον Αντρέ Ζιντ για πρώτη φορά».

Ο Αντρέ Ζιντ, που το καλοκαίρι του 1918 είχε πάει κι εκεί-
νος στην Αγγλία συντροφιά με τον νεαρό φίλο και εραστή 
του Μαρκ Αλεγκρέ, ελπίζει να καταφέρει κατά τη διάρκεια της 
τρίμηνης διαμονής του να προωθήσει το σχεδόν άγνωστο ακό-
μη στην Αγγλία λογοτεχνικό του έργο, να συστήσει στο αγγλι-
κό κοινό τη γαλλική λογοτεχνική επιθεώρηση NRF (Nouvelle 
Revue Française) την οποία είχε ιδρύσει μαζί με άλλους 6 
φίλους του συγγραφείς το 1909, και τέλος να κάνει μαθήμα-
τα αγγλικών ώστε να βελτιώσει τις γνώσεις του και να μπορεί 
να διεισδύσει βαθύτερα στα πιο δύσκολα κείμενα της αγγλικής 
λογοτεχνίας, τα οποία λατρεύει και θέλει να συνεχίσει να με-
ταφράζει.
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Έχοντας στα χέρια του μια συστατική επιστολή για τον Γάλ-
λο ζωγράφο Σιμόν Μπυσσί, θα τον επισκεφθεί στο Κέιμπριτζ 
όπου θα γνωρίσει και τη σύζυγό του, τη Ντόροθυ Μπυσσί, τη 
μελλοντική του μεταφράστρια.

Η Ντόροθυ Μπυσσί (24 Ιουλίου 1865 – 1 Μαΐου 1960), 
συγγραφέας και μεταφράστρια, αδελφή του συγγραφέα και κρι-
τικού Λίτον Στράτσι, ανήκε κι εκείνη στα μέλη του κύκλου 
του Μπλούσμπερι, μιας ομάδας διανοουμένων και καλλιτεχνών 
που δραστηριοποιήθηκε κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα και 
εξέφρασε πρωτοποριακές για την εποχή της ιδέες. Η ομάδα του 
Μπλούσμπερι είχε δημιουργηθεί με πρωτοβουλία της Βιρτζίνια 
Γουλφ και τα μέλη της χαρακτηρίζονταν από μια έντονη διάθε-
ση ελευθερίας, κατάφασης της ερωτικής επιθυμίας και ανατρο-
πής των κοινωνικών και ηθικών συμβάσεων. Ορισμένα από τα 
σημαντικότερα μέλη της ήταν οι Τ.Σ. Έλιοτ, Άλντους Χάξλεϊ, 
Λίτον Στράτσι, Κλάιβ Μπελ, Σάξον Σίντνεϊ Τέρνερ, Ντάνκαν 
Γκραντ, Λέοναρντ Γουλφ, Μπέρναρντ Ράσελ, Ρότζερ Φράι. 

Το 1949, η Ντόροθυ Μπυσσί δημοσίευσε ανώνυμα, στον εκ-
δοτικό οίκο Hogarth Press του Λέοναρντ και της Βιρτζίνια 
Γουλφ, το μυθιστόρημα Ολίβια. Πρόκειται για ένα μυθιστόρη-
μα αρκετά τολμηρό για την εποχή του, ένα από τα πιο ευαί-
σθητα και καλογραμμένα κείμενα ομοερωτικής λογοτεχνίας το 
οποίο, αν και δεν είναι αυστηρά αυτοβιογραφικό, στηρίζεται σε 
μεγάλο βαθμό στις εμπειρίες της συγγραφέως. 

Η μεγάλη, ωστόσο, συμβολή της στη λογοτεχνία είναι οι εξαι-
ρετικές μεταφράσεις της στα αγγλικά των έργων του Αντρέ Ζιντ.

Ας δούμε πώς αφηγείται η ίδια η Ντόροθυ Μπυσσί την πρώ-
τη τους συνάντηση, στο κείμενό της για τον τιμητικό τόμο που 
εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 1951 από την NRF ως φόρος τιμής 
στη μνήμη του Αντρέ Ζιντ1: «Ήρθε, ντυμένος στα μαύρα από 
την κορφή ως τα νύχια, κομψός, ευγενικός, αλλά κάπως συντη-
ρητικός και επιτηδευμένος, αληθινός «προτεστάντης πάστορας», 
χωρίς ορατό ίχνος «μικρού αγοριού που διασκεδάζει»2. Δεν μι-

1. Hommage à André Gide, NRF, novembre 1951.
2. Je ne suis qu’un petit garçon qui s’amuse — doublé d’un 

pasteur protestant qui l’ennuie. Εγγραφή στο Ημερολόγιο του Αντρέ 
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λούσε με ευχέρεια αγγλικά, καθυστερώντας κάπως τη συζήτηση, 
αλλά η μητέρα μου έβρισκε ότι έμοιαζε —και το υποστήριζε κι 
αργότερα— με τον Σαίξπηρ, σίγουρα λόγω του ψηλού μετώπου 
του. Μας ζήτησε να του συστήσουμε έναν δάσκαλο αγγλικών 
και προσφέρθηκα εγώ. Έμεινα κάπως έκπληκτη όταν δέχτηκε. 
Και την επομένη το πρωί, στις 11 η ώρα, ο Ζιντ ήρθε από το 
Γκράντεστερ με το ποδήλατο για το πρώτο από τα πολλά μαθή-
ματά μας. Ερχόταν πάντα στην ώρα του, έχοντας παραμάσχαλα 
την εργασία που του είχα βάλει, καμωμένη πάντα με πολύ με-
γάλη επιμέλεια. Είχε διαβάσει ήδη πάρα πολλά αγγλικά βιβλία 
και του άρεσε να μαθαίνει απέξω στίχους. Εκείνη τη μέρα, του 
ζήτησα να μου απαγγείλει τους τελευταίους στίχους που είχε 
μάθει, και αμέσως άρχισε:

Was this the face that launched a thousand ships
And burnt the topless towers of Ilium?3

Όταν τελείωσε την απαγγελία αυτών των θαυμάσιων στίχων, 
κατάλαβα ότι είχα απέναντι μου ένα μεγάλο μυαλό, μια ιδιο-
φυία. Δεν είχα όμως συνειδητοποιήσει ακόμη ότι ο Φάουστους 
του Μάρλοου ήταν μια αλληγορία, μια σύνοψη όλης της ζωής 
του Ζιντ: το σκηνικό όπου αενάως αντιπαλεύουν, όπου αενάως 
γειτονεύουν ο παράδεισος και η κόλαση στην ανθρώπινη ψυχή».

Όταν συναντιούνται το 1918, ο Ζιντ είναι πενήντα χρο-
νών και η Μπυσσί πενήντα δύο. Ο Ζιντ είναι ήδη ένας πολύ 
σημαντικός συγγραφέας στη Γαλλία, ένας άνθρωπος που όχι 
μόνο δεν έχει κρύψει την ομοφυλοφιλία του αλλά έχει μιλήσει 
ανοιχτά γι’ αυτή. Καταγοητευμένη από το έργο του, όταν της 
ζητήσει να διορθώσει την αγγλική μετάφραση που είχε κάνει 
η Λαίδη Rothermere στην αλληγορική του φάρσα Prométhée 

Ζιντ (2 Ιουλίου 1907).
3. Αυτό ήταν το πρόσωπο που ρίχτηκαν στη θάλασσα για χάρη του 

χίλια καράβια
Και κάψαν τους πύργους τους πανύψηλους στο Ίλιο;
Κρίστοφερ Μάρλοου, Δόκτωρ Φάουστους, μετάφραση Κλείτος Κύρου, 

Εκδόσεις Άγρα, Αθήνα 1990.
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mal enchainé4, η Ντόροθυ Μπυσσί θα δεχτεί με μεγάλη προ-
θυμία, κι αυτό θα αποτελέσει την αρχή μιας φιλίας, ενός ανεκ-
πλήρωτου και μονόπλευρου από τη μεριά της έρωτα και μιας 
τριαντάχρονης αλληλογραφίας που παρακολουθεί μέρα με τη 
μέρα την αφήγηση μιας εξαιρετικής σχέσης.

Αν στα πρώτα γράμματα οι δύο επιστολογράφοι αποδεικνύ-
ονται δυο καλοί φίλοι που μοιράζονται τα ενδιαφέροντά τους 
για τη λογοτεχνία και τη μετάφραση, πολύ γρήγορα η Ντόρο-
θυ Μπυσσί θα αντιληφθεί ότι είναι ερωτευμένη όχι μόνο με 
το έργο του Γάλλου συγγραφέα αλλά και με τον ίδιο, οπότε 
αμέσως θα του το πει και οι επιστολές της γίνονται πιο προσω-
πικές, πιο τρυφερές, άλλοτε γεμάτες παράπονο και πίκρα και 
άλλοτε γεμάτες ενοχές και μεταμέλεια. Έναν χρόνο μετά την 
πρώτη τους συνάντηση, η Ντόροθυ θα γράψει από τη Βενετία 
στον Ζιντ:

«Τι ευτυχισμένες ήταν οι μέρες του Καίμπριτζ, τότε που δεν 
ήμουν παρά το λεξικό σας και η γραμματική σας, εύχρηστη και 
χρήσιμη. Και είχατε για μένα εκείνα τα συναισθήματα που έχει 
κανείς για ένα λεξικό. Το κατανοούσα απόλυτα αυτό. Κι εσείς 
δεν συνειδητοποιούσατε —σας μονοπωλούσαν άλλα πράγμα-
τα— ότι το λεξικό σας είχε μάτια και καρδιά, ότι σας κοιτούσε, 
ότι αναρωτιόταν για εσάς, ότι το είχατε γοητεύσει, το είχατε 
συγκινήσει, ταράξει…» (8 Οκτωβρίου 1919).

Ο Ζιντ, που νιώθει για εκείνη ειλικρινή θαυμασμό, βαθιά 
εκτίμηση και φιλία αλλά δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο πά-
θος της, προσπαθεί πότε τρυφερά πότε σκληρά να απαντάει 
στις επιθέσεις της, μην αφήνοντάς της ωστόσο κανένα περιθώ-
ριο ελπίδας. Ένα σημαντικό κομμάτι της εν λόγω τριαντάχρο-
νης αλληλογραφίας αφορά τις πνευματικές ανησυχίες των δύο 
επιστολογράφων σχετικά με τη λογοτεχνία και τη μετάφραση. 
Όταν για παράδειγμα το 1942 ο Ζιντ θα ξαναπιάσει τη με-
τάφραση του Άμλετ, θα στραφεί στη μεταφράστρια φίλη και 
δασκάλα του των αγγλικών, για να ξεκαθαρίσει τις πιο κρίσιμες 
αμφιβολίες του.

4. Αντρέ Ζιντ, Ο Προμηθέας ελεύθερος δεσμώτης, μετάφραση Γεωρ-
γία Ζακοπούλου, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2010.
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Από το κείμενό της στην NRF του 1951, στο οποίο αναφερ-
θήκαμε πιο πάνω, διαβάζουμε τα λόγια της Ντόροθυ Μπυσσί:

«Μου έστελνε τακτικά τις πρώτες δοκιμές της μετάφρασής 
του και μου ζητούσε να τις σχολιάσω. Οι παρατηρήσεις που κά-
ναμε σ’ αυτή τη μετάφραση θα αποτελούσε, μου φαίνεται, ένα 
ενδιαφέρον σχόλιο τόσο πάνω στον Άμλετ όσο και στην τέχνη 
της μετάφρασης. Το έργο μου ήταν δύσκολο. Αντιλαμβανόμουν, 
εξυπακούεται, την ελευθερία που έπρεπε να παραχωρήσω σ’ 
έναν μεγάλο συγγραφέα που πάλευε με ένα τόσο τρομερό κεί-
μενο, και αποδεχόμουν λύσεις που μου έδιναν την εντύπωση 
ότι ήταν μάλλον ευφυέστατες ερμηνείες παρά μεταφράσεις. Ορι-
σμένες φορές, όμως, υπέκυπτε εκείνος στις διαμαρτυρίες μου, 
όταν έβρισκα ότι απομακρυνόταν πολύ ή ότι το παράκανε. Τα 
αγγλικά του 17ου, 18ου και 19ου αιώνα του ήταν εξάλλου πιο 
οικεία από τα αγγλικά του 20ου. Διάβαζε με ευχαρίστηση Κητς 
και Μπράουνινγκ, ακόμη και Τζων Ντον ή Μίλτον. Αγαπούσε 
με πάθος τα αγγλικά και τα διάβαζε σαν διψασμένος˙ από τα 
4 μεγάλα αστέρια που φώτιζαν τον ουρανό του, οι δύο ήταν 
Άγγλοι»5. 

Αξίζει να επισημάνουμε εδώ ότι, με ελάχιστες εξαιρέσεις, 
όλες οι επιστολές που απευθύνει τα τριάντα αυτά χρόνια η 
Μπυσσί στον Ζιντ είναι γραμμένες στα αγγλικά και οι απαντή-
σεις του Ζιντ στα γαλλικά. Δεν είναι άραγε καθαρή ειρωνεία που 
δύο δόκιμοι μεταφραστές, οι οποίοι γνωρίζουν άριστα και τις 
δύο γλώσσες, δεν εμπιστεύονται παρά αποκλειστικά τη μητρική 
τους γλώσσα προκειμένου να εκφράσουν με απόλυτη ακρίβεια 
τις σκέψεις και τα αισθήματά τους; 

Η αλληλογραφία Ζιντ-Μπυσσί δημοσιεύτηκε το 1979 σε 
τρεις τόμους των Cahiers d’ André Gide (τόμοι 9,10, 11), με 
επιμέλεια του Jean Lambert.

Επιλέξαμε να μεταφράσουμε αποσπάσματα από τέσσερις 
επιστολές της Ντόροθυ Μπυσσί και του Αντρέ Ζιντ, από τον 
πρώτο καιρό της γνωριμίας τους, όπου βλέπουμε να οικοδομεί-
ται σιγά-σιγά η σχέση συγγραφέα και μεταφράστριας.

5. ό. π. Hommage à André Gide.
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Επιστολή 5. Ο Αντρέ Ζιντ στη Ντόροθυ Μπυσσί

Κυριακή 10 [Νοεμβρίου 1918]

Dear friend (γράφω αυτή τη λέξη με όλη μου την καρδιά)
Allow me to write in French, because6, θέλω να σας μιλή-

σω με ακρίβεια για κάποια πράγματα και φοβάμαι μήπως δεν 
θα ήμουν αρκετά σαφής. 

Η λαίδη Ρ. είναι κάπως φουρκισμένη από μια επιστολή που 
έλαβε από τους Chatto and W.7, οι οποίοι μόλις κατάλαβαν ότι 
η μετάφραση που επρόκειτο να εκδώσουν ήταν τόσο προσκολ-
λημένη στο γράμμα… που δεν ήταν πια καλή, της πρότειναν 
να την δώσει για επιμέλεια σε κάποιον επαγγελματία… Η λαίδη 
Ρ. φαντάστηκε ότι με είχαν επηρεάσει αρνητικά οι Ch. and W. 
και δυσκολεύτηκα να την καθησυχάσω8. Τώρα δεν αποδέχεται 
τόσο ευχαρίστως την αναθεώρηση που της είχα προτείνει. Κι 
ύστερα, φοβάται τα επιπλέον έξοδα που θα επιφέρει αυτή η 
καθυστέρηση και οι τροποποιήσεις. Εξ ου και είμαι τόσο πελα-
γωμένος.

Παίρνω την πρωτοβουλία να σας στείλω τα δύο κείμενα, το 
αγγλικό και το γαλλικό και απευθύνομαι ακόμη μια φορά στη 
φιλία σας για να σας παρακαλέσω να ξαναδιαβάσετε το κείμενο. 

6. Επιτρέψτε μου να σας γράψω στα γαλλικά, επειδή.
7. Chatto&Windus, αγγλικός εκδοτικός οίκος. Η ανησυχία του 

Ζιντ είναι δικαιολογημένη. Με μοναδική εξαίρεση το βιβλίο του Oscar 
Wilde, που η αγγλική του έκδοση δημοσιεύτηκε στην Οξφόρδη το 
1905, κανένα από τα έργα του δεν έχει ακόμη μεταφραστεί και εκδοθεί 
στα αγγλικά. Με την αλληγορική του φάρσα Prométhée mal enchai-
né (Προμηθέας ελεύθερος δεσμώτης) η λαίδη Ρόδερμίρ θα τον εισάγει 
στους αγγλικούς λογοτεχνικούς κύκλους. 

8. Σε προηγούμενη επιστολή του ο Ζιντ γράφει στην Μπυσσί ότι 
έχει καταφέρει να πείσει τη Λαίδη Ρόδερμιρ να αναβάλει την έκδοση 
του Προμηθέα ώστε να μπορέσει να κάνει κάποιες βελτιώσεις στη με-
τάφραση. 
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Δύο λύσεις διαφαίνονται: ή να αφήσουμε να εκδοθεί η μετά-
φραση ως έχει και να έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις κριτικές, 
τον περίγελο —ή τις σιωπές— (Είμαι έτοιμος γι’ αυτό). Ή να δι-
ορθώσουμε τις πιο τρανταχτές αδεξιότητες και να παραδώσουμε 
στο κοινό ένα υποδεέστερο κείμενο, που δεν θα ικανοποιεί κα-
νένα, αλλά τουλάχιστον δεν θα δίνει λαβή για υπερβολικά πολ-
λές επιθέσεις. Σ’ αυτή την περίπτωση θα έπρεπε, αν έχετε την 
ευγενή καλοσύνη, να σημειώσετε πάνω στα δοκίμια τις διορθώ-
σεις που θα κρίνετε ως πιο απαραίτητες ή, ακόμη καλύτερα, να 
σημειώσετε τις διορθώσεις σας σε ένα ξεχωριστό φύλλο χαρτί 
(το κείμενο που θα προτείνετε στη θέση του παλιού), με παρα-
πομπές που θα αναφέρονται στα δοκίμια. Τι δύσκολη δουλειά 
σας προτείνω! Δεν ξέρετε πόσο θα χαιρόμουν να μπορούσαμε 
να την κάνουμε μαζί. Μια τρίτη λύση θα ήταν να οδηγήσουμε 
την Λαίδη Ρόδερμιρ να παραιτηθεί εντελώς από τη δημοσίευση 
αυτής της μετάφρασης, αλλά δεν το βλέπω εφικτό.

Μου είναι ανυπόφορο να πρέπει να σας γράφω γι’ αυτά, 
ενώ θα είχα τόσα άλλα να σας πω! Μου προκαλεί τρόμο όμως 
η «ανάμειξη των ειδών», οπότε θα σας γράψω όλα τα άλλα μια 
άλλη φορά.

(…)

Πάντα ευγνώμων και αφοσιωμένος

Αντρέ Ζιντ
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Επιστολή 6. Η Ντόροθυ Μπυσσί στον Αντρέ Ζιντ

La Souco9

15 Νοεμβρίου [1918]

Αγαπητέ φίλε,
(…) 
Προς το παρόν έχω πολύ χρόνο και όχι τόσο πολλές ιδέες 

για κάτι δικό μου, οπότε ασχολούμαι με τη μετάφραση, και η 
καθαρή αλήθεια είναι ότι είναι μια δουλειά που μου αρέσει -αν 
και θα προτιμούσα να την έκανα μαζί σας. 

Θα βρείτε, φοβάμαι, ότι έχω κάνει πολλές διορθώσεις -δεν 
είναι όμως παρά το ένα χιλιοστό από όσες έπρεπε να γίνουν. 
Παρόλα αυτά, οι περισσότερες μπορούν να γίνουν αλλάζοντας 
πολύ λίγο τη σύνθεση, τουλάχιστον εκείνες που μου φαίνονται 
ουσιώδεις για την κατανόηση. Θα κρίνετε όμως και μόνος σας 
μόλις σας τις στείλω, πράγμα το οποίο σκέφτομαι να κάνω σε 
μερικές μέρες. 

Νομίζω ότι ο Προμηθέας θα πάει πολύ καλά, οπότε δεν έχετε 
λόγο να βασανίζεστε. Ακόμη και αν, προφανώς, έχει χαθεί ένα 
μεγάλο μέρος της γοητείας του, η ουσία, η δομή, ο συμβολισμός 
παραμένουν ανέπαφα, το ίδιο εντυπωσιακά, το ίδιο όμορφα. 
Θα έλεγε μάλιστα κανείς ότι αν ένα έργο που έχει τόσο κατα-
κρεουργηθεί καταφέρνει να επιβιώσει, τότε αποδεικνύει είναι 
φτιαγμένο από αθάνατο υλικό. 

Δεν ισχύει όμως το ίδιο και για τις Réfl exions10. Νομίζω ότι 
θα άξιζε τον κόπο πολύ περισσότερο να πείσετε αυτήν που σας 

9. Το La Souco ήταν το σπίτι της Ντόροθυ και του Σιμόν Μπυσσί, 
στο Ροκεμπρύν του Καπ-Μαρτέν, όπου συχνά φιλοξενούνταν σημα-
ντικοί λογοτέχνες των αρχών του 20ου αιώνα. 

10. Αναφορά σε ένα απόσπασμα 35 σελίδων από το κείμενο του 
Αντρέ Ζιντ Réfl exions sur quelques points de littérature et de mo-
rale, που αρχικά συμπεριλαμβάνονταν στον Prométhée mal enchai-
né, αλλά οι οποίες στην αγγλική μετάφραση τελικά αφαιρέθηκαν.
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προδίδει να παραιτηθεί εντελώς από τη μετάφρασή τους. Έτσι 
όπως έχουν τώρα, δεν είναι παρά ακατανόητες αρλούμπες, μια 
φλυαρία μαϊμούδων. Οι περισσότερες θα έπρεπε να ξαναγρα-
φτούν από την αρχή για να έχουν νόημα, και μάλιστα από 
κάποιον ικανότερο από εμένα. Είναι πολύ δύσκολες —συχνά 
είναι δύσκολο και να τις καταλάβεις— και πάντα είναι δύσκολο 
να τις αποδώσεις με άλλες λέξεις από τις μόνες δυνατές, που 
(ως φαίνεται) είναι εκείνες που επιλέξατε εσείς. Παρόλα αυτά, 
με γοητεύει να προσπαθήσω. Αλλά θα μου πάρει περισσότερο 
χρόνο απ’ ό,τι να ξανακοιτάξω τον Προμηθέα.

(…)

Η πιστή σας

Ντόροθυ Μπυσσί

H Dorothy με τον σύζυγό της Simon Bussy (κέντρο) και τον André 
Gide, φωτογραφημένη τον Αύγουστο του 1920 από τη Lady Ottoline 
Morrell (Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων του Λονδίνου).
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Επιστολή 24. Ο Αντρέ Ζιντ στη Ντόροθυ Μπυσσί

22 Μαΐου 1919

Αγαπητή φίλη,

Χρειάζεται άραγε να σας πω (το γνωρίζετε ήδη πολύ καλά!) 
ότι η μετάφραση που κάνατε στη Στενή Πύλη είναι εξαιρετική; 
Όχι˙ αυτό που έχει σημασία για μένα εδώ είναι να σας πω ότι 
την οφείλω σε εσάς. Υπάρχει σ’ αυτό το βιβλίο κάτι —κι αυτό 
το κάτι είναι που σας έκανε να το αγαπήσετε, δεν συμφωνεί-
τε;— πέραν της «λογοτεχνίας», και για να το μεταφράσει κανείς 
καλά, θα χρειαζόταν κάτι περισσότερο, κάτι καλύτερο από μια 
επιφανειακή γλωσσική κατανόηση. Θα χρειαζόταν αυτό ακρι-
βώς που καταθέσατε εσείς: μια βαθιά διείσδυση της καρδιάς και 
του πνεύματος και αυτό το είδος του επώδυνου και ανομολό-
γητου τρέμουλου που νιώθω στα γράμματά σας και στα λόγια 
σας, και που προέρχεται όχι τόσο από αυτό που τα λόγια σας 
θέλουν να αποκαλύψουν αλλά από την προσπάθειά τους να 
κρύψουν το αίσθημα που τα υποκινεί… Αυτό το βιβλίο δεν θα 
μπορούσε και δεν θα έπρεπε να μεταφραστεί παρά μόνο από 
εσάς. Πόσο χαίρομαι σήμερα γι’ αυτή την αναμονή που μου 
επέτρεψε να το κρατήσω για εσάς. 

(…) 
Η μετάφραση της Λαίδης Ρόδερμιρ μόλις κυκλοφόρησε˙ θα 

ζητήσω να σας στείλουν ένα αντίτυπο. Χάρη σε εσάς ελπίζω 
αυτό το βιβλιαράκι να έγινε, τουλάχιστον, υποφερτό.

Εις το επανιδείν, αγαπητή μου φίλη. Μην με αφήσετε χωρίς 
τα νέα σας και τα νέα των δικών σας, επειδή η σκέψη μου τα-
ξιδεύει πολύ συχνά κοντά σας. 

Με την πιο ειλικρινή και πιστή μου αφοσίωση. 
         

Αντρέ Ζιντ
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Σε λίγες μέρες θα σας στείλω πίσω τη μετάφρασή σας δακτυ-
λογραφημένη (έχω ζητήσει να μου κάνουν δύο αντίγραφα) με 
μερικές ίσως παρατηρήσεις. Ένας φίλος, που αλληλογραφεί με 
τον Κόνραντ, θα τον βολιδοσκοπήσει έμμεσα για μια ενδεχόμε-
νη εισαγωγή11, αλλά είμαι σχεδόν βέβαιος ότι δεν θα δεχτεί -δεν 
του μίλησα απευθείας, για να μην τον φέρω σε δύσκολη θέση. 
Υποτίθεται ότι αγνοώ αυτή την πρωτοβουλία. 

       

11. Η μετάφραση της Ντ. Μπυσσί θα κυκλοφορήσει το 1924, χωρίς 
εισαγωγή.
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Επιστολή 25. Η Ντόροθυ Μπυσσί στον Αντρέ Ζιντ 

27 Grange Road
Cambridge

27 Μαΐου [1919]

Αγαπητέ Ζιντ,
Είμαι πολύ ευτυχής που σας νιώθω αληθινά χαρούμενο που 

μετέφρασα τη Στενή Πύλη — φοβόμουν τόσο πολύ ότι δεν θα 
ήσασταν. Σκεφτόμουν ότι θα έπρεπε να σας είχα ζητήσει την 
άδεια προτού ριχτώ σ’ ένα εγχείρημα που ήταν φανερό ότι θα 
με οδηγούσε σε χώρο ιερό, αλλά δεν μπορούσα, επειδή ώσπου να 
φτάσω στην τελευταία σελίδα αγνοούσα αν θα ήμουν ικανή να 
το ολοκληρώσω. Πέρασα έναν παράξενο χειμώνα με το βιβλίο 
σας. Θυμάμαι την πρώτη φορά που το διάβασα, πριν από πολλά 
χρόνια. Είχα επαναστατήσει εναντίον του, είχα κάνει πίσω. Δεν 
ήθελα να το αφήσω να μου κάνει κακό. Από δειλία. Αλλά αυτή 
τη φορά, δεν υπήρχε τρόπος να διαφύγω. Ακούμπησα πάνω 
στην αιχμηρή του μύτη — με πάθος. Την κατηύθυνα στην καρ-
διά μου και ζαλίστηκα. Η φτωχική μου ικανότητα να σκέφτομαι 
και να υποφέρω και να αγαπώ βρισκόταν εκεί, σαφώς πιο εκλε-
πτυσμένη — και είμαι σίγουρη ότι αισθάνθηκα ακόμη μεγαλύ-
τερο θαυμασμό και ευγνωμοσύνη για εκείνους που μπορούν να 
σκέφτονται και να υποφέρουν και να αγαπούν πραγματικά. 

Αυτό το βιβλίο ήταν ο σύντροφός μου. Μέρα και νύχτα, η 
φωνή σας, η γλυκιά βασανιστική φωνή σας, μου μιλούσε. Ανα-
μασούσα τις λέξεις σας και τη μουσική τους και τη σημασία 
τους, και τις άφηνα να μπουν μέσα μου και να γίνουν κομμάτι 
του εαυτού μου, δεν ήθελα σχεδόν τίποτε άλλο από εσάς εκείνο 
τον χειμώνα.

Αλλά τελείωσε. Δεν έχω τίποτε να κάνω και να που είμαι και 
πάλι στο Κέιμπριτζ δίχως εσάς, δίχως την παραμικρή ελπίδα να 
σας δω. Το τοπίο είναι εξαιρετικά όμορφο αυτή τη γοητευτική 
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άνοιξη —και εξαιρετικά στοιχειωμένο— και καμιά φορά μου 
φαίνεται πολύ δύσκολο να το αντέξω.

Οι παρατηρήσεις σας με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Ελπίζω να 
είναι πολλές. Πόσο συχνά ευχόμουν να είχα την βοήθειά σας, 
πόσο συχνά δίσταζα, πόσο συχνά δεν ήξερα τι να επιλέξω και τι 
να θυσιάσω. Όχι, δεν είμαι καθόλου βεβαία ότι είναι καλό. Πεί-
τε μου όταν θα έχετε νεότερα από τον Κόνραντ, επειδή έχω ήδη 
μιλήσει στον Λίτον. Δεν έχει διαβάσει το βιβλίο και μου είπε ότι 
δεν μπορεί να υποσχεθεί τίποτε προτού το διαβάσει, αλλά δεν 
αρνήθηκε, δεν φάνηκε να θέλει να αρνηθεί. 

(…)
Η φίλη σας

Ντόροθυ Μπυσσί

*

*

«Θεωρώ παράλογο να γαντζώνεται κανείς υπερβολικά στο 
κείμενο. Το επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο το νόημα που πρέ-
πει να αποδοθεί. Είναι σημαντικό να μην μεταφράζονται λέξεις 
αλλά φράσεις, και, χωρίς να θυσιάζεται τίποτε, να εκφράζεται η 
σκέψη και το συναίσθημα, όπως θα τα εξέφραζε ο συγγραφέας 
αν μπορούσε να γράψει απευθείας στα γαλλικά˙ κι αυτό δεν 
επιτυγχάνεται παρά μόνο με ανεξάντλητες ζαβολιές, αδιάκοπες 
περιστροφές και συχνά ξεφεύγοντας αρκετά από την απλή κατά 
λέξη μετάφραση. Κάθε φορά που έτυχε να μεταφράσω, είχα ως 
κανόνα να ξεχνώ απόλυτα την ύπαρξή μου και να μεταφράζω 
τον συγγραφέα όπως ενδεχομένως θα ευχόταν να τον μεταφρά-
σουν, ή όπως ενδεχομένως θα ευχόμουν εγώ να με μεταφρά-
σουν, δηλαδή όχι κατά λέξη». 
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Γνωρίζοντας σήμερα, χάρη στο πιο πάνω απόσπασμα από 
την ανεπίδοτη επιστολή προς τον Αντρέ Τερίβ, ποια ήταν η 
άποψη του Ζιντ για τη μετάφραση τα χρόνια που μετέφραζε 
τον Τυφώνα, δεν είναι παράξενο που θα χαρεί τόσο πολύ όταν 
η Ντόροθυ Μπυσσί παίρνει οικειοθελώς την πρωτοβουλία να 
μεταφράσει τη Στενή Πύλη του. 

Εξάλλου, από το φθινόπωρο του 1918, που αρχίζει η αλλη-
λογραφία τους, βλέπουμε ότι η σχέση ανάμεσα στον συγγραφέα 
και την μεταφράστρια ήταν ένας νοητικός και ψυχικός κυματι-
σμός ανάμεσα στις δυο γλώσσες, στις δυο λογοτεχνίες και σε δυο 
πρόσωπα ποτισμένα με την πνευματική ελευθερία, την ερωτική 
αναζήτηση και τη δημιουργική τόλμη των χρόνων εκείνων που 
αργότερα ονομάστηκε μεσοπόλεμος. Τριάντα τρία χρόνια μετά, 
στο κείμενο που περιλαμβάνεται στο Hommage à André Gide 
της NRF, η Μπυσσί αφηγείται: 

«(…)Διαβάζαμε επί μια ώρα περίπου αγγλική ποίηση και 
λογοτεχνία, με έναν τρόπο αρκετά ασυστηματοποίητο. Μόλις 
όμως τελείωνε το μάθημα, συχνά έμενε ακόμη μια ώρα και μου 
μιλούσε γαλλικά. Τότε γινόμουν εγώ η μαθήτρια. Του ζητούσα 
να μου μιλήσει για τους σύγχρονους Γάλλους συγγραφείς. 

«Ποιος είναι ο καλύτερος απ’ όλους;» τον ρωτούσα.
«Ο Πωλ Βαλερύ» μου απαντούσε, «δεν χωράει καμιά αμφι-

βολία».12

(…) Μου μίλησε για την τέχνη της μετάφρασης, μια τέχνη 
μέσω της οποίας μπορεί κανείς να διεισδύσει στη δική του γλώσ-
σα. Αν ήταν δικτάτορας, έλεγε, θα έκανε έναν νόμο που θα 
υποχρέωνε τους μαθητευόμενους συγγραφείς να κάνουν τουλά-
χιστον μία μετάφραση». 

12. Το 1951, η Ντόροθυ Μπυσσί θα μεταφράσει τον φιλοσοφικό 
διάλογο Χορός και Ψυχή του Πωλ Βαλερύ.
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Μεταμορφώσεις – Τέσσερα μικρά ποιήματα1

Μετάφραση-σημειώσεις: Πάνος  Δρακόπουλος
                                                                                 

ΒΑΔΙΖΕΙ ΜΕΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ2

“She walks in beauty”
George Gordon, Lord Byron 

(1788-1824)

Βαδίζει μες στην ομορφιά, όπως το βράδυ
Των ανέφελων κλιμάτων και των έναστρων ουρανών.
Κι ό,τι καλύτερο απ’ το φως κι απ’ το σκοτάδι
Συνάζεται στην όψη της, στην άκρη των ματιών:
Έτσι γλυκαίνοντας ξανά και του φωτός το χάδι
Που στη μουντή τη μέρα ο Παράδεισος αρνείται διαρκώς. 

Μια παραπάνω σκιά, μια λιγότερη αχτίδα,
Θα εξασθενούσαν την ανώνυμη χάρη
Που κυματίζει σε κάθε της κοτσίδα,
Ή που τη φωτίζει απαλά στο μαξιλάρι,
Όπου οι σκέψεις της στήνουν γαλήνια,
Πόσο αγνά, πόσο γλυκά, το δικό τους κεφαλάρι.   

Και πάνω σ’ αυτό το μάγουλο και πάνω σ’ αυτό το φρύδι,
Τόσο απαλά, τόσο ήρεμα κι ωστόσο τόσο διαυγή,
Τα χαμόγελα που νικούν, το θάμπος που ανταύγειες ξετυλίγει,
Αν κι ομιλεί για μέρες ξοδεμένες στην καλοσυνάτη γη,
Ένα πνεύμα σε ειρήνη με την ύλη, 
Μία καρδιά που αγαπάει δίχως ενοχή!
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ΚΑΙ ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΑΝ ΚΟΙΜΗΘΗΚΕΣ;3

“And what if you slept? ”
  Samuel Taylor Coleridge

(1772 - 1834)

Και τί έγινε, αν κοιμήθηκες;

Και τι έγινε, αν μες στην κοίμησή σου
ονειρεύτηκες;

Και τί έγινε, αν μες στο όνειρό σου
πέταξες ως τον ουρανό
κι από εκεί έκοψες ένα αλλόκοσμο
και πανέμορφο λουλούδι;

Και τί έγινε, όταν ξύπνησες
κρατώντας το ίδιο λουλούδι
μες στη χούφτα σου;

Αχ, τότε τί;
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ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ4

“Reconciliation”
 Walt Whitman

(1819-1892)

Λέξη υπέρτατη, όσο ο ουρανός!
Τόσο όμορφη, που ο πόλεμος με όλα του τα καμώματα
με όλες του τις σφαγές, θα πρέπει έγκαιρα να σβήσει εντελώς.
Ώστε τα χέρια των δύο αδελφών, του Θανάτου και της Νύχτας, 
ακατάπαυστα, μα απαλά,
Να πλύνουν ξανά, μία για πάντα, τον ρυπαρό τούτο κόσμο:
Καθώς ο εχθρός μου είναι νεκρός, ένας άνθρωπος θεϊκός, όσο 
εγώ είναι νεκρός.

Κοιτάζω κατά κει που ξαπλώνει κατάχλωμος, ακίνητος, μέσα 
στο φέρετρό του 
— τον σιμώνω.
Σκύβω κι ελαφρά αγγίζω με τα χείλη μου το λευκό του πρόσωπο 
μέσα στην νεκρική του κάσα.
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ΣΤΟ ΧΕΝΕΦ5

“Bei Hennef”
David Herbert Lawrence

(1885-1930)

Το ποταμάκι κελαηδούσε στο λυκόφως,
Το μουντό, φευγαλέο βλέμμα του χλωμού ουρανού,
Σχεδόν μια ευτυχία.

Κι όλα είναι σιωπηλά και παραδομένα στον ύπνο,
Όλα τα ζόρια και οι αγωνίες και οι πόνοι
Ξέπνοα μες στο δειλινό.

Μόνο το λυκόφως τώρα, και το απαλό ίσιο του ποταμού
Που θα κρατήσει για πάντα.

Κι επιτέλους το ξέρω η αγάπη μου για σένα είναι εδώ.
Τη βλέπω ολόκληρη, ακέραιη σαν το λυκόφως
Κι είναι μεγάλη, τόσο που πρώτα δε μπορούσα να τη δω,
Από τα τoσοδά φωτάκια, τα πεταρίσματα και τις παρεμβολές
Τα ζόρια, τις αγωνίες και τους πόνους.

Είσαι το κάλεσμα και Είμαι η απόκριση,
Είσαι η λαχτάρα, και Είμαι η εκπλήρωση,
Είσαι η νύχτα, και Είμαι η μέρα. 
Τι άλλο ακόμη; Είναι τέλειο ως εκεί.
Εγώ κι Εσύ,
Τι άλλο παραπέρα — ;

Παράξενο, λοιπόν, που υποφέρουμε.

81
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1.  Τέσσερα ποιήματα από τον ανέκδοτο μέχρι στιγμής κύκλο μετα-

φράσεων αγγλόφωνων ποιημάτων, με τίτλο «Μεταμορφώσεις».
2. Το ποίημα “She walks in beauty” γράφτηκε από τον Μπάι-

ρον με αφορμή το πάρτι της Λαίδης Sitwell (11 Ιουνίου του 1814), 
όπου συνάντησε την ξαδέλφη του, Λαίδη Wilmot Horton. Η σύνθεσή 
των στίχων του ολοκληρώθηκε το επόμενο πρωινό. Δημοσιεύτηκε για 
πρώτη φορά στο έργο “Hebrew Melodies” το 1815. Περιέχεται στους 
τόμους:

— Byron, George Gordon Byron, Baron. Byron's Poetry: 
Authoritative Texts, Letters and Journals, criticism, images 
of Byron. Frank D. McConnell, ed. New York: W.W. Norton & 
Company, 1978. 

— Harmon, William, ed. The Classic Hundred Poems (Second 
Edition). New York: Columbia University Press, 1998.

3. Πολύ δύσκολα εντοπίζεται η πρώτη δημοσίευση του “And what 
if you slept?”: ακόμη κι όσοι υποδεικνύουν επ’ αυτού το αυτοβιογρα-
φικό έργο του Σ. Τ. Κόλεριτζ, με τίτλο “Biographia Literaria” πα-
ραγνωρίζουν, πως δεν εμφανίζεται εκεί ούτε καν στην πρώτη έκδοση 
του 1817.

4. Το “Reconciliation” ανήκει στα ολιγόστιχα ποιήματα που έγρα-
ψε ο Γ. Γουίτμαν για τον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο. Πρωτοδημο-
σιεύτηκε στη συλλογή “Sequel to Drum-Taps” (1865-1866). Αργότερα 
ενσωματώθηκε στο περιώνυμο έργο του “Leaves of Grass” («Φύλλα 
Χλόης»).

5. Χένεφ (Hennef): πόλη στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία (Γερμα-
νία) – χτισμένη επί του ποταμού Ζιγκ. To ποίημα του Ντ. Χ. Λώρενς 
με τον γερμανόφωνο τίτλο “Bei Hennef” ενσωματώθηκε στην συλ-
λογή «Look! We Have Come Through!» της περιόδου 1912-6. Εκ-
δόθηκε δε, το 1917. Έκτοτε αναδημοσιεύτηκε σε πλήθος ποιητικών 
«Απάντων» του Λώρενς με πρώτη την ανθολογία υπό τον τίτλο: The 
Complete Poems of D.H.Lawrence (1964), ed. Viviande Sola Pinto 
and F. Warren Roberts.
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Louis Calaferte

Βορράς (απόσπασμα)

Μετάφραση: Δημήτρης  Κόκκ ι νο ς
                                                                                 

Ο Βορράς (Septentrion) είναι δίχως αμφιβολία το πιο γνωστό 
και το πιο πολυσυζητημένο κείμενο μέσα στο πολυπληθές έργο 
του Γάλλου συγγραφέα Louis Calaferte, που καλύπτει μια 
ευρεία γραμματολογική γκάμα συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ 
άλλων μυθιστορήματα, ποίηση, θεατρικά, δοκίμια, ημερολόγια 
και αλληλογραφία. Ο Philippe Sollers είχε δηλώσει κάποτε 
για το συγκεκριμένο βιβλίο: «Δεν έχει γραφτεί ποτέ, το τονίζω 
ποτέ, κάτι τόσο δυνατό, τόσο ωμό, και βίαιο. Κι αστείο. Και 
φοβερό. Και ίσως προφητικό. Το να μην έχεις ήδη διαβάσει ή 
να μην διαβάσεις επιτόπου τον Βορρά είναι βαθιά ανήθικο». 
Πρόκειται για ένα βιβλίο που αποτέλεσε τομή τόσο για το έργο 
του ίδιου του συγγραφέα όσο και για τα γαλλικά γράμματα εν 
γένει. Έπειτα από την εκδοτική επιτυχία των δύο πρώτων του 
έργων Ρέκβιεμ των αθώων (Requiem des innocents, 1952) και 
Μερτικό των ζωντανών (Partage des vivants, 1953), αισθανό-
μενος άβολα με τις συμβάσεις και τις κοσμικότητες της ζωής 
του συγγραφέα στο Παρίσι και ενώ ανοίγονταν μπροστά του 
προοπτικές για μια λαμπρή συγγραφική καριέρα, εκείνος επέλε-
ξε το 1956 να εγκαταλείψει αυτή την προοπτική και να εγκα-
τασταθεί στην επαρχία των παιδικών του χρόνων, κάπου στα 
περίχωρα της Λυών. Εκεί παρέα με τη σύντροφο της ζωής του 
Guillemette Calaferte, ζώντας σε συνθήκες μεγάλης στέρησης, 
αφιέρωσε πέντε χρόνια από τη ζωή του στη συγγραφή του συ-
γκεκριμένου βιβλίου. Έγραφε πυρετωδώς τα βράδια και το πρωί 
έκανε εκπομπή στο ραδιόφωνο για λόγους βιοποριστικούς.

Ολοκλήρωσε το βιβλίο του έξι εβδομάδες μετά τον χαμό του 
εκδότη του René Julliard, ο οποίος περίμενε με ανυπομονησία 
να τελειώσει η συγγραφή του προκειμένου να το εκδώσει. Τελικά 
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το αιρετικό για την εποχή, από άποψη περιεχομένου και ύφους, 
κείμενο εκδόθηκε λίγους μήνες αργότερα, το 1963, από τις εκδό-
σεις Ed. Du Cercle du Livre Précieux. Αμέσως απαγορεύθηκε 
η κυκλοφορία του με απόφαση του υπουργείου Υγείας και εν 
συνεχεία του Υπουργείου Εσωτερικών της Γαλλίας. Χρειάστηκε 
να περάσουν 21 ολόκληρα χρόνια ώσπου να αρθεί η απαγόρευση 
και να επανεκδοθεί το 1984 από τις εκδόσεις Denoel, δημιουρ-
γώντας με τον τρόπο αυτόν ένα βιβλίο μύθο για τα γαλλικά 
γράμματα. Ο ίδιος σε μια συνέντευξή του, λίγους μήνες πριν πε-
θάνει, ανέφερε σχετικά με την απαγόρευσή της κυκλοφορίας του 
βιβλίου του: «Δεν αφορά διόλου το υποτιθέμενο πορνογραφικό 
του περιεχόμενο. Αφορά το κοινωνικό του περιεχόμενο. Είναι 
ένα βιβλίο ανατρεπτικό. Το συνειδητοποίησα πολύ καιρό αφότου 
το έγραψα». Το ύφος του είναι χαρακτηριστικό από τις πρώτες 
του κιόλας αράδες: «Εν αρχή ην το Σεξ. Σωτήρας. Φορτωμένο 
ανηθικότητα. Είναι το Κτήνος. Ηρωικό. Δυνατό. Και πέρα από το 
κτήνος δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα πέρα από τον ίδιο τον Θεό. 
Μεγαλειώδης και με αισθητό το βάρος της παρουσίας του. Με το 
γυάλινο του μάτι. Στρογγυλό. Στατικό. Υπέρμετρα βαθύ. Τόσο 
σταθερό που σε υπνωτίζει. Τραγικό βλέμμα πουλιού. Ξαναμμένο 
και αμείλικτο. Αδιαπέραστο μες στην αποστασιοποίησή του. Κα-
θηλωμένο στο άπειρο απ’ όπου προέρχονται τα πάντα». 

Στο κείμενο αυτό, με τον βαθιά αυτοβιογραφικό χαρακτήρα, 
ο L. Calaferte αφηγείται το πώς μεταλλάσσεται σταδιακά από 
φτωχοδιάβολος στον συγγραφέα που οραματίστηκε να γίνει. 
Πώς μεταμορφώνεται από ανειδίκευτος εργάτης εργοστασίου σε 
μαθητευόμενος συγγραφέας, με καθοριστικό τον ρόλο του έρω-
τα και των γυναικών στη ζωή του όπως και της ανυποχώρητης 
αποφασιστικότητάς του να αφιερώσει τη ζωή του ακολουθώ-
ντας το δημιουργικό του ένστικτο και υπηρετώντας με κάθε 
μέσο την πνευματική του ελευθερία και έκφραση. Στο απόσπα-
σμα που ακολουθεί μιλάει με το βαθιά προσωπικό του ύφος για 
τον ρόλο που έπαιξαν τα βιβλία και το διάβασμα στην πιο κρί-
σιμη ίσως καμπή της ζωής του. Ένας φόρος τιμής στον μαγικό 
κόσμο της ανάγνωσης από έναν ακαταπόνητο και ασυμβίβαστο 
εργάτη της γραφής και του πνεύματος. Ευχαριστώ από καρδιάς 
τη Γεωργία Ζακοπούλου για την πολύτιμη συμβολή της στην 
παρούσα μετάφραση.
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Τα βιβλία μού έδιναν αυτοπεποίθηση. Ένα αίσθημα αρκετά 
ακαθόριστο. Αντιπροσώπευαν μια σταθερή δύναμη, μια 
μόνιμη καταφυγή. Ένα βιβλίο είναι πάντα επιδεκτικό. 

Την πρώτη φορά που το διαβάζουμε αφήνουμε ένα σημάδι σε 
τούτη ή σε κείνη τη σελίδα, τσακίζουμε τη γωνία μιας σελίδας, 
είναι το απόσπασμα που ανταποκρινόταν σε κάποια ανησυχία 
μας, σε μια αμφιβολία. Ο διάλογος είναι αδιάλειπτος. Κι απερι-
όριστος δεδομένου ότι μπορούμε να προσθέσουμε ό,τι θέλουμε. 
Το μόνο που έκανε ο συγγραφέας ήταν ότι χάραξε τα απαραί-
τητα ορόσημα. Τώρα απομένει σ’ εσάς να περιηγηθείτε σε αυτό 
και να το αποτιμήσετε.

Η φρενίτιδα της ανάγνωσης με βρήκε, πιστεύω, γύρω στα 
δεκαπέντε μου χρόνια. Με ξαναβλέπω πολύ καλά, καθισμένο 
σ’ ένα λεωφορείο, να κάνω την πρώτη μου επιδρομή στη λο-
γοτεχνία με ένα βιβλίο με νουβέλες ενός συγγραφέα παντελώς 
άγνωστου του οποίου δεν έμαθα ποτέ το όνομα. Ήταν ένα 
φτηνό βιβλίο που πρέπει να μου το είχαν δανείσει ή που μπο-
ρεί και να το είχα βρει στον έμπορο με τα σιδηρικά είδη της 
γειτονιάς μου ο οποίος, όσο ασυνήθιστο κι αν φαίνεται αυτό, 
τοποθετούσε στο πεζοδρόμιο μπροστά στη βιτρίνα του, πλάι 
σε κάτι μπολ εμαγιέ, σε κανάτες, κεραμικές βουτυριέρες και σε 
βάζα για μαρμελάδα, κιβώτια με μεταχειρισμένα βιβλία που 
περνούσαν χέρι με χέρι μες στη χρονιά από όλους τους κατοί-
κους της γειτονιάς προτού ξαναγυρίσουν στο κατάστημα με τα 
σιδηρικά, λιγάκι πιο φθαρμένα, ενδεχομένως, με λαδιές, λεκέδες 
από κρασί ή καφέ, με δαχτυλιές, με κάποιες σελίδες σκισμένες, 
ξεκολλημένες και στις περισσότερες περιπτώσεις διακοσμημένες 
στα περιθώρια με άσεμνα σκίτσα. Υπήρχαν κυρίως αστυνομι-
κά μυθιστορήματα και πολλά εικονογραφημένα βιβλία με τις 
προτεινόμενες ευνοϊκότερες στάσεις για την τελειοποίηση της 
τέχνης της συνουσίας. Μπορούσες κατά τύχη να βρεις και με-
ρικά καλά, αληθινά μυθιστορήματα ή δοκίμια, που θα ήταν 
ενδιαφέρον να ακολουθήσει κανείς τους δρόμους στους οποίους 
περιπλανήθηκαν ώσπου να φτάσουν μέχρι εκεί. Επί ένα ή δύο 
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χρόνια, κάθε πρωί σταματούσα πάση θυσία μπροστά σ’ αυτά τα 
κιβώτια και διάλεγα βιβλία. 

Σύμπτωση μοναδική που δεν αξίζει το δίχως άλλο να την 
αναλύσουμε, ωστόσο λογοτεχνία και μοναξιά είναι οι δυο λέξεις 
που μου κίνησαν περισσότερο την περιέργεια όταν τις άκουσα 
για πρώτη φορά. 

Υπήρξε κάποτε μια εποχή που μου διέφευγε το νόημα ενός 
μεγάλου μέρους των λέξεων που έβρισκα μες στα βιβλία. Μόνο 
χάρη στην ανάγνωση εξοικειώθηκα σιγά-σιγά με ένα ευρύτερο 
λεξιλόγιο το οποίο δεν είχα ποτέ άλλοτε χρησιμοποιήσει ούτε 
ακούσει να χρησιμοποιούν στο περιβάλλον μου. Αυτός ο επί-
πονος τρόπος προσέγγισης της γλώσσας άφησε μέσα μου ένα 
τεράστιο έρωτα για τις λέξεις. Έρωτα σχεδόν σωματικό για την 
εικόνα. Πλούσιο. Πλήρη. Σαρκικό. Η λέξη είναι πριν από όλα 
μια κραυγή. Με μια κραυγή δηλώνουμε την παρουσία μας στον 
κόσμο. Έκφραση! Που θα πει ανεξέλεγκτη ανάγκη να κάνεις 
τη φωνή σου να ακουστεί. Οι λέξεις είναι φτιαγμένες για να 
αστράφτουν με όλη τους τη λάμψη. Δεν νοείται όριο στη χρή-
ση τους καθώς δεν υπάρχει όριο στο χρώμα και στο φως. Δεν 
υπάρχει μετράδι αντάξιο των λέξεων. Ποιος θα σκεφτόταν ποτέ 
να χαλιναγωγήσει το γυμνό φως του καλοκαιριάτικου μεσημε-
ριού. Οι λέξεις… Πυρίτης λίθος και διαμάντι. Δεν έχετε παρά 
να σκαλίσετε εκεί μέσα και να γεμίσετε τυχαία τις χούφτες σας. 
Υπό την προϋπόθεση ότι αποδίδουν τον ήχο που έχετε μέσα σας 
τη στιγμή που γράφετε. Θα συναντάτε πάντοτε μια από εκείνες 
τις μανιακές μαϊμούδες που θα σας εξηγούν με ύφος σοβαρό 
ότι αυτά που εσείς συνήθως θεωρείτε ως βενετσιάνικους πολυέ-
λαιους δεν είναι παρά κοινά χρησιμοποιημένα κεριά. Μπροστά 
σε αυτές τις, τόσο μετρημένες, επιδείξεις λογιοσύνης αμολήστε 
τους μια στη μύτη με ύφος πρόσχαρου καλού παιδιού, ώστε να 
καταλάβουν πως το μάθημά τους έπιασε τόπο!

Διαβάζοντας, χωνόμουν κάτω από το κείμενο σαν τυφλοπόντι-
κας. Αγάπησα τους συγγραφείς. Όλους τους συγγραφείς. Με μιαν 
αγάπη μακάρια. Σεβασμός. Θαυμασμός. Ζήλια. Φαντασία. Και δει-
σιδαιμονία επίσης. Όλα τούτα συνέθεταν αυτό το είδος παράξενης 
τρυφερότητας που αισθανόμουν αυθόρμητα γι’ αυτούς. 

Προσπαθούσα να συλλέξω τις περισσότερες δυνατές ενδείξεις 
σχετικά με τη ζωή του καθενός. Θαυμάσια, συγκινητική εποχή 
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για μένα στο επίπεδο αυτό όπου η απόλυτη πίστη τα μετέθετε 
όλα και επείχε μέσα μου θέση ευφυΐας και κριτικής σκέψης. Την 
θυμάμαι σαν μια αιθέρια εποχή όπου ήταν ωραία να αποκοι-
μιέσαι κάτω από τα αστέρια και να αφήνεσαι να σε παίρνουν 
από το χέρι προς αυτόν τον φανταστικό μαγικό κόσμο που τον 
δημιουργούσα ξανά κατά βούληση. Περνούσα τον περισσότερο 
καιρό μου κάνοντας στενή παρέα με συγγραφείς δίχως να έχω 
γνωρίσει ούτε έναν. Φανατικός και ερωτευμένος. Ειδωλολάτρης. 
Όσο κι αν με κατσάδιαζαν, όπως και τους άλλους, ολημερίς οι 
εργοδηγοί ή ο προσωπάρχης, όσο κι αν υπέμενα με πληγωμένο 
εγωισμό την εργασιακή ατμόσφαιρα στο εργοστάσιο όπου ποτέ 
μου δεν μπόρεσα να εγκλιματιστώ, όσο και αν δεν αντιδρούσα 
από φόβο μη στιγματιστώ, μη με βάλουν στο μάτι και μου φορ-
τώνουν τις πιο μπελαλίδικες δουλειές του εργοστασίου, αρκούσε 
να θυμηθώ αίφνης την περιγραφή του γραφείου ενός συγγραφέα 
που κάπου είχα διαβάσει και στη στιγμή η οργή ξεθώριαζε. Έπια-
να να φτεροκοπώ πάνω από το ζωολογικό κήπο, με ένα κιβώτιο 
με καινούργια μπουλόνια στους ώμους ή με τον γρασαδόρο στο 
δεξί χέρι. Μέσα από κι εγώ δεν ξέρω ποια διαδικασία προβολής, 
ένιωθα μεταμορφωμένος, ότι δεν είχα τίποτα κοινό με όλη εκεί-
νη τη μιζέρια, με όλη εκείνη την αποτελμάτωση, τη νοσηρότητα. 
Το γεγονός ότι είχα βρεθεί περιστασιακά μπλεγμένος σ’ αυτήν 
δεν ήταν πλέον για μένα παρά ένα τυχαίο συμβάν. Γλιστρούσα 
στο πετσί της δεύτερης προσωπικότητάς μου που δεν έχανα ποτέ 
από τα μάτια μου: του συγγραφέα που θα ήθελα να ήμουν. (Ας 
σημειωθεί πως ποτέ άλλοτε δεν θεώρησα τον εαυτό μου συγγρα-
φέα όσο εκείνη την ευτυχή εποχή όπου δεν είχα γράψει ακόμα 
τίποτα). Δεν ήμουν από την ίδια πάστα με εκείνα τα δουλοπρεπή 
ανδρείκελα. Σ’ αυτό το συμπέρασμα είχα καταλήξει έπειτα από 
έναν σοβαρό καβγά με έναν εργοδηγό. Και υπερθεματίζοντας στη 
γλώσσα μου, προσέθετα με τον νου μου: «Παλιοκοπρόσκυλα όλοι 
σας δεν μπορείτε ούτε καν να φανταστείτε τι μπορώ να κάνω. 
Ας μου δοθεί εμένα η ευκαιρία να δείξω τι πραγματικά αξίζω και 
τότε, εργολάβος ξεργολάβος θα σε βάλω να μου τον ρουφήξεις, 
αν μου γουστάρει! Πάει πια ο καιρός που υποβίβαζα τον εαυ-
τό μου δίχως να το αντιλαμβάνομαι ούτε κι εγώ ο ίδιος. Αλλά 
δεν το έχω πει ακόμα σε κανέναν. Να γιατί φαίνεται πως σας 
μοιάζω. Άντε τώρα, καλό μου ταξίδι, και μη μου θυμώνετε που 

Nesides 21 Oct 17.indd   87Nesides 21 Oct 17.indd   87 17/10/20   14:2617/10/20   14:26
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



88

σας αφήνω τόσο νωρίς, μα έχω ένα ραντεβού υψίστης σημασίας 
στον έβδομο αστρικό τερματικό σταθμό με κάποιον που λέγεται 
Σοπενχάουερ ο Μισογύνης, ένα καινούριο φιλαράκι μου που έχει 
την τάση να κοροϊδεύει όλο τον κόσμο με το απροσπέλαστο χιού-
μορ του που τόσο πολύ εκτιμώ. Καληνύχτα».

Αν μακρηγορώ τόσο για τα βιβλία, είναι επειδή ενίσχυσαν 
μέσα μου ένα είδος συστήματος αυτοάμυνας όσον αφορά την 
κατάστασή μου. Ανειδίκευτος εργάτης σε εργοστάσιο, το μέλλον 
δεν μου υποσχόταν τίποτα αξιόλογο και φοβόμουν. Ένας φόβος 
ανησυχητικός. Μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη να βρισκό-
μουν και πάλι στην ίδια θέση, ή ακόμη πιο κάτω, αλλά δεν θα 
βίωνα πια αυτό το αίσθημα κατωτερότητας που με στοίχειωνε. Η 
δημιουργία, η επιτυχία, η κοινωνική θέση ακόμη και τα χρήμα-
τα δεν έχουν πλέον σημασία για μένα σήμερα — ή ας πούμε ότι 
έχουν μια τελείως διαφορετική σημασία. Χορεύω σε άλλο σκοπό. 

Η ανάγνωση συνέβαλε στο να μετριάσει βαθιά μέσα μου 
εκείνο το άγχος από το οποίο υπέφερα τόσο καιρό, ότι δεν 
ήμουν παρά ένας αποτυχημένος. Όσο κι αν πόνταρα συνεχώς 
στο αύριο, ή στην επόμενη χρονιά, οι μέρες περνούσαν δίχως 
καμία αξιοσημείωτη αλλαγή. Εργοστάσιο. Αηδία. Μνησικακία 
για όλο τον κόσμο, για τον ίδιο τον κόσμο. Έλλειψη χρημάτων. 
Επιθυμούσα να μπορώ να προσφέρω κι εγώ στον εαυτό μου 
κοστούμια, διακοπές, ένα διαμέρισμα, μια βραδιά σε εστιατόριο 
ή στο θέατρο. Πολλές φορές στη ζωή μου αναρωτήθηκα κατά 
πόσο θα κατέληγα ή όχι τελικά ένας ζητιάνος ή ένας κατώτερος 
υπαλληλάκος. Αυτού του είδους η αναμέτρηση με τον εαυτό 
σου είναι φριχτή. Είναι το τέλος της προθεσμίας. Όταν φτάνει 
κανείς στο αδιέξοδο της αποτυχίας είναι μοιραία μόνος και, 
επιπλέον, δίχως χρήματα. Το μοναδικό στήριγμα που βρήκα 
εκείνη τη στιγμή ήταν μέσα στα βιβλία ορισμένων σπάνιων 
συγγραφέων που είχαν σκεφτεί να μην εξωραΐσουν το θέμα, να 
αφηγηθούν απλώς τις δικές τους απογοητεύσεις, τις δικές τους 
αποτυχίες, τις επώδυνες και μοναχικές τους εμπειρίες για κάθε 
άνθρωπο που θα βρισκόταν στην ίδια θέση. 

Τα βιβλία ασκούσαν πάνω μου μια δύναμη υπνωτική. Για 
καιρό, τα όνειρά μου τη νύχτα έβριθαν από βιβλιοθήκες μυθι-
κών διαστάσεων όπου με καλοδέχονταν σαν φίλο και έθεταν 
στη διάθεσή μου κρυφές βιβλιοθήκες με δυσεύρετες εκδόσεις.
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Όλγα Κομ ιζόγλου

Φραγκίσκος Καλαβάσης, Αινιγματικά αγγίγματα*

Η ανάγνωση της συλλογής Αινιγματικά αγγίγματα του 
Φραγκίσκου Καλαβάση μου έφερε στο νου τα λόγια του 
Οδυσσέα Ελύτη: «Η ποίηση πρέπει να ’ναι μυστηριώδης, 

συνάμα, όμως, διαφανής, με καθαρότητα και με ένα οιονεί γεω-
μετρικό υπόβαθρο»,1 διότι η εν λόγω συλλογή διακρίνεται —εν 
πολλοίς— από τα παραπάνω στοιχεία. 

Ειδικότερα, θα αναφερθώ σε δύο κυρίως άξονες που αφο-
ρούν: α) στην πολυδιάστατη ποιητική μετάπλαση της πραγμα-
τικότητας μέσα από το βλέμμα ενός, κατά βάση, στοχαστικού 
λυρικού υποκειμένου, β) στον πειθαρχημένο ελεύθερο στίχο 
που αποτυπώνεται ποικιλότροπα με την δομή των ποιημάτων, 
τη λιτότητα των εκφραστικών τρόπων και την καθαρότητα σε 
επίπεδο γλωσσικό. 

Ο προϊδεαστικός τίτλος «Αινιγματικά αγγίγματα» δίνει, ευ-
θύς εξαρχής, το στίγμα της συλλογής· αφενός το στοιχείο της 
αισθαντικότητας, που υποδηλώνεται με το ουσιαστικό και προ-
κύπτει ως αποτέλεσμα της εμπειρίας ενός απτού και βιωμένου 
υλικού και αφετέρου η πολύσημη και αινιγματική πρόσληψη 
αυτού του υλικού. 

Τα ποιητικά κείμενα που περιλαμβάνονται στο βιβλίο (συ-
νολικά 62 ως προς τον αριθμό) επιβεβαιώνουν αυτή την πρώτη 
εντύπωση που δημιουργεί ο τίτλος. Ειδικότερα, ο αναγνώστης 
παρακολουθεί τη δημιουργική διάδραση του λυρικού Εγώ με 
την εξωτερική πραγματικότητα και τα στοιχεία που την απο-
τελούν. Έτσι, πρόσωπα, γεγονότα, στιγμές και καταστάσεις της 

1. «Αγωνίζομαι με όπλα την ομορφιά και την αθωότητα» [Συνέ-
ντευξη στην Μικέλα Χαρτουλάρη], Οδυσσέας Ελύτης, Συν τοις άλλοις. 
37 συνεντεύξεις, Αθήνα, Ύψιλον/βιβλία 2011, σ. 299. Πρώτη δημοσί-
ευση: Τα Νέα, 3 Νοεμβρίου 1990.
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καθημερινότητας διαθλώνται μέσα από τη δημιουργική φαντα-
σία και την επενέργεια του ονείρου. Το ποίημα που ακολουθεί 
αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. 

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΕΣ 

Άλλοτε με το δάχτυλο,
ενίοτε με τα χείλη,
σπανίως τα κατάφερνε η ύλη
τη φαντασία τους να αποσχηματίζει.

Σαν παραπόταμοι οι αισθήσεις
από της ίδιας προσδοκίας την κοίτη,
ύγραιναν την ξηρή φλυαρία
των ταξιδιωτικών τους αφηγήσεων.

Εκείνος χαϊδεύοντας την ακίνητη εικόνα
τη στιγμή που το βλέμμα της παρέκκλινε από τη μνήμη.
Εκείνη κλέβοντας μ’ ένα φιλί επιδοκιμασίας
όλες τις γεύσεις της απουσίας του στο ταξίδι.

Έωλα βλέμματα και θαμπά σκιρτήματα
με το δάχτυλο αμφίρροπο στα χείλη.
Αινιγματικές βραδιές κι ασήμαντες κουβέντες
αόρατες συνευρέσεις κι αδιάφορα πρωινά.

Οι ασήμαντες κουβέντες και τα αδιάφορα πρωινά, όπως βλέ-
πουμε στο ποίημα, ανασημασιοδοτούνται και προσλαμβάνονται 
ποιητικά, δηλαδή φαντασιακά ως αινιγματικές βραδιές και αό-
ρατες συνευρέσεις. Το  στοιχείο της φαντασίας και του ονείρου 
απαντά σε πολλά ποιήματα. Αναφέρω ενδεικτικά κάποιους τίτ-
λους ποιημάτων: «Ερωτική συνεύρεση άνευ συνεταίρου», «Ανή-
συχη καλημέρα» «Ψαλμός παράλληλος», «Το Άναστρο της ειλι-
κρίνειας». Το ονειρικό στοιχείο δεν προβάλλεται όμως, απλώς, 
ως μια δυνατότητα που διευρύνει την πραγματικότητα και, 
τρόπον τινά, την εμπλουτίζει αλλά και ως ένα στοιχείο αξεδι-
άλυτα συνδεδεμένο με την πράξη της ποιητικής γραφής αυ-
τής καθαυτής. Παραθέτω ένα χαρακτηριστικό ποίημα με τίτλο 
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«Ψαλμός παράλληλος».

Κάθε ποίημα είναι
μια ερωτική επιθυμία
απ’ της ελευθερίας τη μεριά
Εκεί που δεν υπάρχει αμαρτία
μόνον πόνος και ηδονή ταυτόχρονα
Μια συνεχής διακινδύνευση
από διαδοχικές απόπειρες
Στην πιο μικρή αλλαγή της καλλιγραφίας
μπορεί να πληγωθεί κάποια λέξη
κι ένα σημείο στίξης παράφορα να σε θαμπώσει.

Κάθε ποίημα είναι 
η εμπειρία
μιας ανάδρομης 
επιθυμίας
που τρέφεται και γιγαντώνει
τις ριψοκίνδυνες απόπειρες
Σαν χάδι ανατριχιάζει το δέρμα
και τρεμοπαίζει τα χείλη
τη στιγμή που τα υγραίνει 
το όνειρο.   

Όνειρο και ποιητική γραφή συνδέονται άρρηκτα στην ποιη-
τική του Καλαβάση, όπως και στο έργο πολλών γνήσιων ποιη-
τών. Ανακαλώ τα λόγια του Χόρχε Λουίς Μπόρχες, ενός λογοτέ-
χνη στο έργο του οποίου το ονειρικό στοιχείο κατέχει κεντρική 
θέση: «Πιστεύω ότι κάθε συγγραφέας πρέπει να παραδίδεται 
στην απόλαυση του να ονειρεύεται και να γράφει. Τα όνει-
ρα είναι η αρχαιότερη αισθητική πράξη. Ονειρευόμαστε όπως 
λέμε «βρέχει» […] Το να ονειρευόμαστε είναι θεμελιώδες, ίσως 
η μόνη πραγματικότητα που υπάρχει. Το όνειρο που αλλάζει, 
που ονειρεύεται, που μένει κατάπληκτο καθώς ονειρεύεται… 
Όλα αυτά αποκαλούνται φιλοσοφία, μεταφυσική ή ακόμα και 
ποίηση».2 

2. Χόρχε Λουίς Μπόρχες, Ποιήματα, Εισαγωγή, ανθολόγηση, μετά-
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Ακολουθεί η παράθεση δύο ποιημάτων, του εναρκτήριου 
ποιήματος «Aυθεντική πορεία» και του τελευταίου κατά σειρά 
ποιήματος «Aυθεντική απορία» με το οποίο κλείνει η συλλογή. 
Τα ποιήματα αυτά με τη σημαίνουσα θέση τους στη συλλο-
γή αποτυπώνουν και συμπυκνώνουν (σε επίπεδο περιεχομένου 
αλλά και μορφής) τη στοχαστική λυρική ποιητική του Καλα-
βάση. Στο πρώτο ποίημα τονίζεται εμφατικά το στοιχείο της 
επινόησης που προβάλλεται ως σταθερή και αδιάλειπτη συνθή-
κη, σύμφυτη με την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη. Το πρόσωπο 
εκφοράς εδώ πρώτο πληθυντικό,  επιτονίζει την ευρύτητα και 
την καθολικότητα της εν λόγω θέσης που θα δούμε αμέσως να 
διατυπώνεται ποιητικά.    

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

Κάθε μέρα
επινοούμαστε

Με βλέμματα να διασταυρώνονται 
με χέρια να χαϊδεύονται 
με χείλη να φιλιούνται
επινοούμαστε

Στο άκουσμα ενός ονόματος
που θα θέλαμε δικό μας
επινοούμαστε

Στη διάθεση να τρέξουμε
να προβλέψουμε
να μην ηττηθούμε και πάλι
επινοούμαστε

Φεύγοντας, επινοούμαστε
Επιστρέφοντας, επινοούμαστε

φραση, σημειώσεις, Δημήτρης Καλοκύρης, Εκδόσεις Πατάκης, Αθήνα 
Οκτώβριος 2019 (Τρίτη έκδοση), σ. 20-21. Πρώτη έκδοση: Ιανουάριος 
2014. 
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Με το σχήμα ενός δρόμου στο μυαλό
με την κατεύθυνση μιας ιδέας
με την αναμονή ενός έρωτα
επινοούμαστε.

Κι ύστερα
κάθε νύχτα,
μας επινοούν τα όνειρά μας. 

Ο τίτλος «Αυθεντική πορεία» με τη σχολιαστική λειτουργία 
του, συμπληρώνει και ενισχύει τα σημαινόμενα του ποιήματος, 
στο πλαίσιο του οποίου, εν τέλει, η έννοια της επινόησης ταυ-
τίζεται με την αλήθεια και το στοιχείο του αυθεντικού σε κάθε 
έκφανση της ανθρώπινης ζωής και σε κάθε στιγμή της: «Κάθε 
μέρα […] Κι ύστερα κάθε νύχτα» γράφει ο ποιητής.    

Με το τελευταίο ποίημα της συλλογής «Αυθεντική απορία» 
θα περάσω στο δεύτερο άξονα της ομιλίας μου που αφορά σε 
στοιχεία τεχνικής και μορφολογίας. Ειδικότερα, στη δομή των 
ποιημάτων, στη λιτή και καίρια γλώσσα και στα ιδιαίτερα εκ-
φραστικά μέσα που συνδιαμορφώνουν αυτό που, εισαγωγικά, 
απέδωσα με τον όρο «πειθαρχημένος ελεύθερος στίχος». 

Επιτρέψτε μου να ανοίξω εδώ μια μικρή παρένθεση: Η δια-
τύπωση «πειθαρχημένος ελεύθερος στίχος» ίσως να φαίνεται σε 
κάποιους ως σχήμα οξύμωρο, δεδομένου ότι ο ελεύθερος στίχος 
έχει επικρατήσει στη συνείδηση κάποιων αναγνωστών και, δυ-
στυχώς, στην ποιητική πρακτική κάποιων ποιητών να ταυτίζεται 
με την απόλυτη μορφολογική και εκφραστική ελευθερία. Μια 
κακώς νοούμενη ελευθερία που προέκυψε, ίσως, ως αποτέλεσμα 
του μοντερνιστικού προτάγματος για πρωτοτυπία και οδήγησε 
—όπως διατυπώνεται συχνά— τη σύγχρονη ποίηση σε κρίση. 
Κρίση που εκφράζεται μέσα από την παραγωγή ποιημάτων που 
χαρακτηρίζονται από εκζήτηση, από παραμέληση της μορφής, 
από πεζολογία αλλά και από συναισθηματική υπερχείλιση. 

Τα στοιχεία αυτά δεν απαντούν στην ελευθερόστιχη ποίηση 
του Καλαβάση. Στα Αινιγματικά αγγίγματα, όπως και στις προ-
ηγούμενες συλλογές του ποιητή,3 διαπιστώνεται μια αδιάλειπτη 

3. Βλ. Φραγκίσκος Καλαβάσης, Έγχρωμες Σκιές, Εκδόσεις Gutenberg, 
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μέριμνα για τη μορφή των ποιημάτων, για τη ρυθμική αγωγή 
του στίχου, μια λελογισμένη χρήση των εκφραστικών τρόπων, 
στοιχεία που καθιστούν την ποίηση του Καλαβάση δραστική σε 
κάθε αναγνώστη. Ειδικότερα, ο πειθαρχημένος ελεύθερος στίχος 
αποτυπώνεται, καταρχάς, μέσα από την αρχιτεκτονική δομή με 
την οποία διαρθρώνεται το ποιητικό υλικό τόσο σε επίπεδο μι-
κροδομής, στο πλαίσιο δηλαδή ενός ποιήματος, όσο και σε επί-
πεδο μακροδομής που αφορά στη συνολική εικόνα της συλλο-
γής που παρουσιάζουμε. Επικαλούμαι ως χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα το τελευταίο ποίημα «Αυθεντική απορία» που, μέσα από 
το σχήμα κύκλου που δημιουργεί, διαβάζεται εκ παραλλήλου 
με το εναρκτήριο ποίημα «Αυθεντική πορεία» που ήδη παρου-
σιάσαμε. Οι αναλογίες εκφραστικές και μορφολογικές ανάμεσα 
στα δύο ποιήματα καθιστούν απόλυτα σαφή την οργανική και 
δομική σχέση που διέπει τα επιμέρους ποιητικά κείμενα.  

 
ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΠΟΡΙΑ

Κάθε νύχτα 
αφομοιωνόμαστε

Με βλέμματα να διασταυρώνονται 
με χέρια να χαϊδεύονται 
με χείλη να φιλιούνται
αφομοιωνόμαστε

Στο άκουσμα ενός ονόματος
που θα θέλαμε δικό μας
αφομοιωνόμαστε

Στην αγωνία να τρέξουμε
να προβλέψουμε
να μην ηττηθούμε και πάλι
αφομοιωνόμαστε

Αθήνα 2011 και Ποικιλία της Επανάληψης, Εκδόσεις Gutenberg, Αθή-
να 2015.
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Φεύγοντας, αφομοιωνόμαστε
Επιστρέφοντας, αφομοιωνόμαστε

Με το σχήμα ενός δρόμου στο μυαλό
με την κατεύθυνση μιας ιδέας
με την αναμονή ενός έρωτα
αφομοιωνόμαστε.

Κι ύστερα
κάθε μέρα,
μας αφομοιώνουν τα όνειρά μας. 

Σε επίπεδο μικροδομής είναι εμφανής η αρχιτεκτονική διάρ-
θρωση του ποιητικού υλικού, καθώς στο πλαίσιο του ποιήματος 
βλέπουμε να επαναλαμβάνονται ίδιες μορφοσυντακτικές δομές 
και λεξιλογικές μονάδες, π.χ., στη δεύτερη στροφή:

Με βλέμματα να διασταυρώνονται
με χέρια να χαϊδεύονται
με χείλη να φιλιούνται

στην πέμπτη και έκτη στροφή:

Φεύγοντας, αφομοιωνόμαστε
Επιστρέφοντας, αφομοιωνόμαστε

Με το σχήμα ενός δρόμου στο μυαλό
με την κατεύθυνση μιας ιδέας
με την αναμονή ενός έρωτα
αφομοιωνόμαστε.

Το σχήμα της επανάληψης χρησιμοποιείται εκτεταμένα στην 
ποίηση του Καλαβάση και συνιστά ένα από τα χαρακτηριστι-
κά γνωρίσματα της ποιητικής του γραφής· και είναι αυτό που 
προσδίδει επίσης την ιδιαίτερη ρυθμική ποιότητα στα ποιήματά 
του. Η μέριμνα για την ρυθμική αγωγή των στίχων εντοπίζεται 
και σε ποιήματα που ανακαλούν περισσότερο ή λιγότερο εμφα-
νώς το ιαμβικό μέτρο ή σε ποιητικά κείμενα στα οποία  —πα-
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ράλληλα με τους άμετρους στίχους— απαντούν και κάποιοι θύ-
λακες εμμετρότητας που εμπλουτίζουν ρυθμικά τα ποιήματα. 
Η ανάγνωση του ποιήματος που ακολουθεί επιβεβαιώνει την 
παραπάνω τοποθέτηση, καθώς ο ιαμβικός ρυθμικός βηματισμός 
του ποιήματος είναι εμφατικός. 

ΤΟ ΕΡΜΑΦΡΟΔΙΤΟ

Ήταν μα δεν φαινόταν
  — το μυστικό τον κράτησε
     στις εποχές τις σκοτεινές.

Φαινόταν μα δεν ήταν
  — το ψέμα τον κράτησε 
     στις φωτεινές τις μέρες.

Ώσπου ένα κύμα
έσβησε της μοίρας του τα ίχνη
μονάχος του ήταν μάρτυρας
μονάχος και το θύμα.
Οι μνήμες τσαλακώθηκαν
  — είχε, δεν είχε γίνει; 
και  δυο σκυλιά
γαυγίσανε ’κει πάνω 
στη σελήνη. 

Τέλος, η πειθαρχία και ο έλεγχος που χαρακτηρίζει την ελευ-
θερόστιχη ποίηση του Καλαβάση εκφράζεται μέσα από λιτότη-
τα και την καθαρότητα της γλώσσας που χρησιμοποιεί. Μια 
γλώσσα λιτή αλλά συνάμα πυκνή και καίρια η οποία απέχει 
παρασάγγας από κάθε πρόθεση εκζήτησης και εύκολου εντυ-
πωσιασμού. 

* Μια μορφή του κειμένου αυτού, καθώς και εκείνου του Πάνου 
Δρακόπουλου που έπεται, διαβάστηκε στην εκδήλωση για την παρου-
σίαση της ποιητικής συλλογής του Φραγκίσκου Καλαβάση Αινιγματικά 
αγγίγματα (Gutenberg, 2020), την οποία συνδιοργάνωσαν το περιο-
δικό λόγου και τέχνης Νησίδες, το Διεθνές Κέντρο Συγγραφέων και 
Μεταφραστών Ρόδου και οι εκδόσεις Gutenberg, στην ταράτσα του 
βιβλιοπωλείου Το Δέντρο στις 25/6/2020.
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Πάνος  Δρακόπουλος

Σκέψεις για την ποίηση 
του Φραγκίσκου Καλαβάση

στην μνήμη του Αυγουστίνου Τσιριμώκου

Λίγο παραπάνω από μια πενταετία έχει παρέλθει από τον 
Μάιο του 2015, όταν κυκλοφόρησε «Η ποικιλία της επα-
νάληψης», η αμέσως προηγούμενη ποιητική συλλογή του 

Φραγκίσκου Καλαβάση. Τόσο η αρχική, όσο και η μεταγενέστε-
ρη μελέτη της κατέστησαν φανερά ορισμένα από τα σημεία της 
ποιητικής περιοχής που φαίνεται πως άρχισε να χαράζει ο ποι-
ητής, ήδη από την πρώτη του ποιητική συλλογή, τις «Έγχρωμες 
σκιές» (2011). Συλλογιζόμουν: ποια τροπή θα πάρει στην συνέ-
χεια αυτό το είδος στοχαστικής ποίησης που βρήκε στο μελάνι 
του Καλαβάση έναν γνήσιο εκφραστή του;

Αν κοιτάξουμε την μεγάλη —εγχώρια, εκδοτική— κλίμακα, 
τα πέντε αυτά χρόνια που μεσολάβησαν μάς έδωσαν ουκ ολίγα: 
φρεσκοτυπωμένες ποιητικές συλλογές, εκ νέου πειραματισμούς 
στην ελευθερωμένη και στην παραδοσιακή φόρμα, μία -διόλου 
άνευ σημασίας- πύκνωση προσώπων και έργων στον πόλο που 
πρώτη, εστιάζοντας ως προς τον ελληνικό μοντερνισμό, όρισε η 
φωνή του Κωνσταντίνου Καβάφη. Υιοθετώ την ορολογία Ελύτη 
μιλώντας για τον πόλο της στοχαστικής ποίησης –κατ’ αντιδι-
αστολή του πόλου της πρισματικής ποίησης, όχι για να κατα-
λογογραφήσω ονόματα νέων ποιητών και να εντάξω σε αυτούς 
και τον Φραγκίσκο Καλαβάση, αλλά για να σταθώ σε ένα κρί-
σιμο πρόβλημα με το οποίο ήλθε αντιμέτωπη αυτή η ποιητική.

Στο γύρισμα του αιώνα, από τον 20ο στον 21ο, αλλά και εντο-
νότερα κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, αναδύθηκε εντός πολ-
λών δημιουργών το εξής σιωπηρό ερώτημα: μας αρκεί ο στίχος 
που συλλογάται; Μας αρκεί ο στίχος που παραδοξολογεί, διότι 
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πράγματι η ζωή, επομένως και η τέχνη, δεν συντάσσεται από 
τους νόμους της αριστοτέλειας λογικής; Μας αρκεί ο στίχος που 
ειρωνεύεται — επί παντός ακόμη και έναντι του ίδιου του του 
εαυτού, για να πετύχει μιας άλλης τάξεως συγκίνηση, βαθύτερη 
και συνάμα πιο διαρκή από αυτήν που χωρίς μέτρο εξασκεί η 
δια των στίχων συχνή συναισθηματολογία; Μπορεί εντέλει να 
επιστρατεύσει η ποίηση που στοχάζεται κάτι παραπέρα από τους 
πιο γόνιμους αγωγούς της, το παράδοξο και την ειρωνεία;

Στην μεν ποίηση της Κικής Δημουλά —ενδεικτική η ανα-
φορά, στην μνήμη της εξαιτίας της πρόσφατης απώλειας της— 
επιχειρήθηκε η υπέρβαση του ορίου μέσω της λεκτικής ευφο-
ρίας που επικρατεί ακόμη και στα πιο πρόσφατα ποιήματά 
της: τα πράγματα επανα-ονοματίζονται διαρκώς — και γι’ αυτό 
υπάρχουν αλλιώς. Τα πράγματα και ο μύθος τους1.

Στην δε ποίηση του Τίτου Πατρίκιου —όχι και τόσο «αθώα» 
η αναφορά, αλλά μάλλον εσκεμμένη, όχι μόνο διότι ένα από-
σπασμά της διάβασαν προσφάτως εκατοντάδες χιλιάδες ανα-
γνωστών ένεκα πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά και λόγω της 
ιδιαίτερης σχέσης που ομολογημένα έχει ο ποιητής Καλαβάσης 
με τον ποιητή Πατρίκιο (βλ. “Cocktail Amaretto”, σ. 26)— η 
λύση εντοπίζεται στην αισθητική υπερ-αξία της λιτότητας. Του 
μινιμαλισμού των λεκτικών μέσων. 

Εικάζω πως και ο Καλαβάσης αφουγκράστηκε, αν όχι είδε 
κατά πρόσωπο, το όριο των ανωτέρω κατακτήσεων της στοχα-
στικής ποιητικής παράδοσης και αισθάνθηκε πως ήρθε η ώρα 
για να επινοήσει το επόμενο δικό του βήμα. Το βήμα αυτό 
είναι το έργο που δεξιωνόμαστε εν έτει 2020: «Τα αινιγματικά 
αγγίγματα».

Ας μην βιαστεί όμως να υποθέσει κανείς πως εγκαταλείπο-
νται στα «Αινιγματικά αγγίγματα» τα οικεία στοιχεία που κόμισε 
η ποίηση του Καλαβάση στα δύο πρώτα του έργα: η ακούραστη 
φιλοσοφική όρεξη, το παιχνίδι με την παράδοξη βραχυλογία, η 
λεπτεπίλεπτη σα δαντέλα του Αυγούστου ειρωνεία. Οι τίτλοι: 
«Έγχρωμες σκιές» και «Η ποικιλία της επανάληψης» αρκούν να 
υποδηλώσουν, νομίζω και τα τρία.

Τι καινούργιο συμβαίνει όμως εδώ, στα «Αινιγματικά αγγίγ-

1. Πρβλ. Κική Δημουλά, Ο φιλοπαίγμων μύθος, εκδ. Ίκαρος 2003.
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ματα» πλέον; Το μπόλιασμα. Η διασταύρωση αυτών των στοι-
χείων με ορισμένες χαμηλωμένες ή και ολότελα πρωτόγνωρες 
για την ποίηση του Καλαβάση συχνότητες, όπως ο ερωτισμός 
και οι εκπορευόμενες από αυτόν λυρικότερες και πιο ιμπρεσιο-
νιστικές τονικότητες. 

Δείγμα γραφής του πρώτου — το ποίημα «Γυμνιστές»: 

ΓΥΜΝΙΣΤΕΣ

Με κομψότητα και χάρη μεγάλη
Σαν ρούχα γλιστράνε ως κάτω 
Των σχέσεων τα ίχνη στο σώμα 
Ανάκατα ξεθάβουν τη μνήμη
Στο χώμα κι από κει μας κοιτάνε
Με μισόλογα κι αδιάφορο βλέμμα 
Απ’ της πόλης την όψη χαθήκαν
Πέρα στην άμμο μονάχοι διαβάζουν 
Στο σχήμα που αλλάζει ο αγέρας τα ίχνη
Σαν σχέσεις γινήκαν που πάντα πληγώνουν.

Θα μπορούσα να συνεχίσω με το “Dopo questa sera” ή 
και την «Ερωτική περίπτυξη». Προτρέπω τον αναγνώστη να το 
πράξει οικειοθελώς.

Για την ώσμωση δε, που επιτυγχάνουν ιμπρεσιονιστικές και 
λυρικότερες χροιές στην συνθετική τεχνοτροπία που ακολου-
θεί στο νέο του έργο ο Καλαβάσης, αξίζει να σταθούμε στο 
“Distance loving” (σελ. 50):

DISTANCE LOVING

Να χτενίζω τα μαλλιά σου 
με τις λέξεις μου
τη χτένα στο παράθυρο 
μπροστά να ανεμίζω

— του ανέμου το βλέμμα
πώς να αποφύγουμε αν μόνον έτσι
γεννιούνται τα φιλιά;
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— κι αν από το άγγιγμα 
της βροχής μόνον οι λέξεις 
υγραίνουν τα χείλη μας;

Εγώ θα χτενίζω τις λέξεις 
με την εικόνα σου
κοιτάζοντας την βροχή
και τον άνεμο στο παράθυρο.

Δεν μας εκπλήσσει επομένως που στην ανάγνωση της συλ-
λογής εντοπίζουμε την πρώτη εμφατική χρήση της ομοιοκατα-
ληξίας σε ποιητικό βιβλίο του Καλαβάση. Δεκάδες τα παραδείγ-
ματα: ρωγμές – αυλακιές, κυλούν – ξεδιψούν («Απιθανότητες» 
σ. 13), ηδονή – αδειανή («Βραδιά για την ποίηση», σ. 52), είχε 
γίνει – σελήνη («Ερμαφρόδιτο», σ. 60), γεύση – απογοητεύσει, 
μούσες – πατούσες, κακοτυχίας – επαρχίας («Χιαστί κι αντι-
στρόφως», σ. 74), εκλεπτυσμένα – παγωμένα («Το άναστρο της 
ειλικρίνειας» σ. 75), κοκ. 

Το ζήτημα όμως δεν είναι φορμαλιστικό. Και γι’ αυτό επέ-
μεινα νωρίτερα στην επισήμανση του ορίου που αντιμετωπίζει 
η στοχαστική ποίηση στις μέρες μας. Είναι πρόβλημα σφαιρικό-
τερο. Είναι πρόβλημα ουσίας.

Εξάλλου ο ποιητής Καλαβάσης δεν ανήκει στη σωρεία των 
ποιητών που βλέπουν στην ποίηση την άρση του πρωτείου της 
ζωής. Δεν είναι η ποίηση που προέχει — για να θυμηθούμε εδώ 
λιγάκι και τον Τ.Σ. Έλιοτ. Κι ενώ για τον Έλιοτ προέχει ο κα-
θολικισμός, η πίστη — για τον Καλαβάση προέχει η ζωή. Εκείνη 
συντάσσει τις διεξόδους και τις αδιεξόδους — ακόμη και στην 
ποίηση. Όχι το αντίστροφο. 

Προσέξτε, λόγου χάριν, πώς εξηγεί το ποιητικό υποκείμενο 
στο ποίημα «Απιθανότητες» την μη μονοδρόμηση της τέχνης 
του στην ομοιοκαταληξία:

(…) Σαν τους δραπέτες είναι οι λέξεις που συνθέτω/ κι εσύ 
μαζεύεις τα χρώματα που ξεγλιστρούν/ τρέχουν οι φόβοι πιο 
γρήγορα απ’ τις στιγμές μας/ γι’ αυτό και οι στίχοι δεν ομοι-
οκαταληκτούν.

 Πιο ανάγλυφα, θαρρώ πως αποδίδεται η ανωτερότητα της 
ζωής έναντι της τέχνης, σε δύο γειτονικά —όχι μόνο από τυ-
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πογραφική σκοπιά— ποιήματα, με τίτλο «Η κρυψώνα των δώ-
ρων» το πρώτο, στη σελίδα 40 και «Αναφορά αδυναμίας», το 
δεύτερο, στη σελίδα 41:

Η ΚΡΥΨΩΝΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ 

Ήθελα να περιγράψω το κελάηδημα των πουλιών 
σ’ ένα στίχο
για σένα.

Όταν κρυμμένα στα κλαδιά, πίσω από φύλλα που λικνίζουν, 
στα σύρματα του δρόμου φανερά, όταν γελούν τον άνεμο
στα απρόβλεπτα πλησιάσματα και τις απομακρύνσεις, 
όταν πετούν.

Είναι σε όλα κι όμως δραπετεύει 
το κελάηδημα από κάθε περιγραφή.

Στράφηκα με απόγνωση στην εικόνα σου
βρέθηκε η κρυψώνα του στίχου
κελάηδησε η περιγραφή 
μέσα σε σένα.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ 

Οι χρωματιστοί ορίζοντες, που ταξιδεύουν τα μάτια σου παι-
χνιδίζοντας

Οι λέξεις, που πλάθονται μοναδικά στο στόμα σου,
Οι αφορμές που γίνονται γέλιο και χαρά σου, χαρά μου
Οι μουσικές, που συγκινούν το σώμα σου και κινούν την 

ατμόσφαιρα
Τα δέντρα, που γέρνεις στη σκιά τους τα θαλασσινά καλοκαί-

ρια
Κυρίως οι θάλασσες, που παίζουν μαζί σου τον χορό της αγά-

πης
με τα κύματα να λικνίζουν και τον αφρό να χαϊδεύει τα μάτια 

σου 
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Όλα όσα ζωντανεύουν και νιώθουν μόνο μαζί σου, 
τριγυρίζουν τώρα και μαγνητίζονται χωρίς αντίσταση στον 
άδειο στίχο μου. 

Το αμέσως ενδιαφέρον ερώτημα που, κατά τη γνώμη μου, 
προκύπτει, είναι: μοιάζει λοιπόν, με παράδοξο το ότι αυτή η 
ταπεινή τέχνη που λέγεται ποίηση μπορεί να ιχνηλατήσει και 
συνάμα να αποδώσει την συνάντηση μύριων όσων ομιλητικών 
ή και σιωπηλών στιγμών της ζωής μας; Στιγμών που διαρκούν 
στην μνήμη ή που επινοώντας τες μας οριοθετούν σε μία άλλη 
εκκίνηση της ύπαρξής μας; 

Ναι, μοιάζει παράδοξο, αλλά δεν είναι — μας απαντούν 
υπόρρητα, θα ’λεγε κανείς, τα «Αινιγματικά αγγίγματα».

Με τον στίχο «Κάθε μέρα επινοούμαστε» ξεκινά το πρώτο 
ποίημα της συλλογής — με τον στίχο «Κάθε νύχτα αφομοιωνό-
μαστε» ξεκινά το τελευταίο. 

Κι ενώ δεν περνάει απαρατήρητη η εξίσου ισχυρή αναλογία 
στους ίδιους τους τίτλους του πρώτου και του τελευταίου ποιή-
ματος, «Αυθεντική πορεία» — «Αυθεντική απορία», ούτε επίσης 
δεν έχουμε λησμονήσει πως ο ποιητής έστησε επίσης τον καμβά 
του προηγούμενου βιβλίου του σε μια διαδρομή από μια «Κυ-
ριακή πρωί» σε μια «Κυριακή απόγευμα» («Η ποικιλία της επα-
νάληψης»), ωφελημένος, εκτιμώ, πως με όλες αυτές τις δομικές 
κι όχι μόνον επιλογές βγαίνει ο ίδιος ο θεματικός πυρήνας του 
έργου: η διερεύνηση του αινίγματος που εμπεριέχει το άγγιγμα, 
η επαφή, η ώσμωση των προσώπων και των πραγμάτων, ακόμη 
και με τον ίδιο τον εαυτό τους, έστω και μέσα από μια ρωγμή2.

Διόλου μικρή υπόθεση η διάνοιξη αυτής της ρωγμής, όσο και 
η στιχουργική της μετουσίωση: όχι μόνο για την λειτουργικότη-
τα και την αισθητική αρτίωση των «Αινιγματικών αγγιγμάτων», 
αλλά και για την νεότερη ποιητική εν γένει. Εμπεριέχει, όπως 
είδαμε, γενναιόδωρες αναπνοές αναστοχασμού κι απόλαυσης, 
που είναι απαραίτητες και για τον αναγνώστη και για τις ποι-
κίλες ασθματικές κρίσεις της εποχής μας —καλλιτεχνικές και 
μη— από όποια γωνία λήψης κι αν την παρατηρήσει κανείς.

2. Πρβλ. ενδ. τα ποιήματα «Απιθανότητες», σελ. 13 και «Ζευγαρώ-
ματα μέσα μας», σελ. 15.
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Φραγκ ίσκος  Καλαβάσης

Ευγενείς αποδράσεις του Ιουνίου

Στον Αυγουστίνο Τσιριμώκο (1954-2020)

Απ’ το χειμώνα είχατε υποψιαστεί, σαν άρωμα σε ανθό κρατιό-
μουνα

αφού το κτίριο έτριζε και σφύριζε η σκόνη, σαν τις αλήθειες, 
της πόλης

σχίζοντας το χώρο επιτήδεια —βλέμματα που λοξοκοιτούν—
κι εγώ απόρησα, αλλά διακριτικά, ποτέ μου δεν σας ρώτησα.
—  Χάρηκα που σας γνώρισα.

Στ’ αστέρια έβλεπα τα είδωλα της θάλασσας κι αρνιόμουνα
ψεύτικες πόζες και χορούς που κύκλωναν κι έσφιγγαν το νησί
με στριμωχτά αδιέξοδα, σαν κύματα χτισμένα —πορτραίτα δί-

χως μάτια—
μα εγώ παλλόμουν, σιωπηλός, και δεν σας στεναχώρησα.
—  Χάρηκα που σας γνώρισα.

Η θάλασσα ήταν σύνορο για σας, φράγμα κι όχι ταξίδι, δεσμώ-
τρια ονείρων

και φύλακας ο φάρος, αντανάκλαση μονάχα των λιωμένων, 
σαν κεριά, ελπίδων

κι η ομορφιά, πόση ομορφιά, σαν μάταιη προσμονή —παλάτι 
ακληρονόμητο—

την ένιωθα σαν σκόνη παλιοκαιρισμένη, μα μαγεμένος από τον 
ήλιο, ολιγώρησα.

—  Χάρηκα τόσο, που σας γνώρισα.

Γιορτάζετε σαν θέατρο, υφαίνοντας ζωές σε μια σκηνή, κι εκεί 
λίγο σας έμοιασα,

χορταίνετε με ένα άτολμο φιλί όσα έχετε ποθήσει —μαζί κι όσο 
κρατήσει—

Nesides 21 Oct 17.indd   103Nesides 21 Oct 17.indd   103 17/10/20   14:2617/10/20   14:26
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



104

ήμουν απόμακρος για σας, κι όταν τον έρωτα απ’ τη ζωή δια-
χώρισα, σας είδα εκεί,

και την αγάπη ανάστησα, μα ο άνεμος με ζάλισε και δεν σας 
αναγνώρισα.

—  Χάρηκα, τόσο που σας γνώρισα.
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H ποίηση χρησιμοποιεί τη σι-
ωπή, / είναι καμωμένη από λόγο 

και από σιωπή, / σμιλεύει τη σιω-
πή / κατά κάποιον τρόπο.

Γ. Σεφέρη, Δοκιμές, τόμ. Α΄, 
Εκδόσεις Ίκαρος, σ. 33.

Ναυάγησε η γραφή; Ναυάγη-
σαν οι λέξεις; Κι οι άνθρωποι 

μαζί; Ναυάγησε και η ανθρωπιά; 
Όχι! Ούτε η ποίηση. Καθώς αν-
θεί και ακμάζει ο ρυθμός της 
ποίησης της Έφης Καλογερο-
πούλου. Την μελετώ πάνω από 
δεκαετία για να κατανοήσω την 
αιτία της γραφής της. Κι ύστερα 
να δω ρυθμό, ύφος, περιεχόμενο, 

την μύηση, τις εικόνες, τα προ-
σωπεία, πόσες μάσκες, και άλλα 
δεινά, κρυφά και φανερά ξεχύνει 
στο έργο της. Τα κοινά μοτίβα σε 
όλο το ποιητικό της έργο είναι: 
χωρίς τελείες οι στροφές και το 
τέλος κάθε ποιήματος, παρατα-
κτική σύνταξη κυρίως ουσιαστι-
κών και άλλοτε ρημάτων. Στην 
παρούσα συλλογή της τα μοτίβα 
της είναι επιπλέον: όνειρα, ειδή-
σεις της προσφυγιάς. Και πάντα: 
η φυγή, ο θάνατος αγαπημένων. 
Χρησιμοποιεί σύμβολα και οι στί-
χοι της είναι υποδόρια ειρωνικοί. 
Θεατρική γραφή και εικόνες κι-
νηματογραφικές αποτυπώνουν 
την παράνοια του καιρού. Συνο-
μιλίες και διακείμενα με μορφές 
και περιεχόμενα αγαπημένων της 
ποιητών, όπως π.χ. του Νίκου-
Αλέξη Ασλάνογλου και άλλων. 
Παρατηρεί και διαισθάνεται τον 
λυγμό του κόσμου ή την αθέατη 
καλοσύνη, παρά την φρίκη των 
καιρών. 

Η απλοχωριά της θάλασσας 
και η φύση την μαγεύουν. Πλά-
θει μεταφορές ποιητικές και χαί-
ρεται το λίγο και στοχάζεται την 
ποίησή της και αυτή των ομοτέ-
χνων της.

Τα ποιήματα αυτής της συλ-
λογής χωρίζονται σε 5 θεματικές:

1. Προσφυγικό.
2. Ποιήματα για την ποιητική 

πράξη και δημιουργία.

Έφη Καλογεροπούλου / Efi  Kalogeropoulou
Χάρτης Ναυαγίων / Chart of Shipwrecks

English translation by Yannis Goumas
σειρά: Ποιείν, Εκδόσεις Μετρονόμος, 2017
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3. Ποιήματα εσωτερικού μο-
νολόγου και αυτογνωσίας.

4. Ποιήματα αφιερωμένα σε 
αγαπημένους της κεκοιμημένους 
ποιητές ή γενικά σε αγαπημένα 
πρόσωπα απόντα.

5. Ποιήματα – μικρά επιγράμ-
ματα.

Το προσφυγικό είναι το κυ-
ρίαρχο θέμα αυτής της συλλο-
γής, αλλά το εμπλέκει με την 
ποιητική της αισθητική και τη 
συγγραφή του κάθε ποιήματος. 
Η ποίησή της είναι μια μάσκα, 
το ποιητικό προσωπείο της ποι-
ήτριας για να διεισδύσει περαιτέ-
ρω σε νοήματα και περιεχόμενα 
ονειρικά. Προφητεύει τον χαμό. 
Ανοίγει μιαν οδό προσωπικής 
αυτογνωσίας και εσωτερικής 
ζωής. «Γιατί η ομορφιά άλλο 
δεν είναι από την αρχή του τρο-
μερού, που μόλις μπορούμε ν΄ 
αντέξουμε...», όπως λέει και ο 
Rainer Maria Rilke στην πρώ-
τη από τις Ελεγείες του Ντουίνο 
(μετάφραση Βίκος Ναχμίας, αυ-
τοέκδοση, Δεκέμβριος 2014). Μέ-
νει, λοιπόν, ανείπωτο συχνά το 
τρομερό, αλλά πάντα εκεί κατα-
φεύγει η Έφη Καλογεροπούλου. 
Πρβλ. Χάρτης Ναυαγίων, σελ. 
57: «αντηχείο συνείδησης ζωής σε 
απουσία … απόκοσμη αλήθεια … 
αυθάδης στοχασμός».

Τα ποιήματά της συνομιλούν 
μεταξύ τους. Σε αυτήν τη συλλο-
γή εστιάζει πλέον σε λεπτομέρει-
ες του σώματος, του βλέμματος, 
π.χ. στα χέρια, στα δάχτυλα, ή 
στο μάτι που είναι βασική μονάδα 
χρόνου.

Λέξεις, ουσιαστικά στη σει-
ρά ή γενικές απόλυτες που άλλα 
εννοούν. Ελάχιστα έως καθόλου 
σημεία στίξεως (μόνο τα απαραί-
τητα) αφήνουν μετέωρο το κάθε 
ποίημα. Η ποιήτρια βαθαίνει στην 
οικουμενική αγωνία και μοναξιά 
του σύγχρονου κόσμου και αν-
θρώπου. Σε αυτήν τη συλλογή της 
απηχούνται υπόγεια: αισιοδοξία, 
χαρμολύπη, και ελπίδα για κάποιο 
θαύμα παραδείσιας συνύπαρξης.

Ενώ χρησιμοποιεί κοινές λέ-
ξεις, τις συνθέτει με έμπνευση. 
Συχνά ηχεί σαν διδαχή τετριμμέ-
νη ο στίχος της, άλλοτε απαιτεί-
ται χωρισμός λέξεων, φράσεων ή 
ενοποίηση στίχων για να διεισδύ-
σεις στο νόημά τους. Είναι απε-
γνωσμένη και καταιγιστική στη 
γραφή της. Σαν μονοκοντυλιά. Η 
αγγλική μετάφραση του Γιάννη 
Γκούμα αποσαφηνίζει σημασίες.

Σαν γάργαρο νερό ξεχύνεται 
η έμπνευση. Η ποιήτρια κατέχει 
και περιποιείται την ελληνική 
γλώσσα. Η ποίησή της έχει έναν 
αθέατο, εσωτερικό ρυθμό. Στο πε-
ριεχόμενό της ψηλαφούμε συχνά 
χιούμορ και μια γλυκόπικρη αν-
θρωπιά.

CARPE DIEM = Άδραξε τη μέρα 
(σ. 9)

Με αυτό το ποίημα η Έφη 
Καλογεροπούλου μάς καλωσορί-
ζει: «στον κόσμο των ζωντανών 
νεκρών», σε μια μελέτη θανάτου, 
σε ένα τοπίο ερεβώδες και έρημο. 
Μας καλεί να συμπορευτούμε με 
θάρρος και σοφία στην ποίησή 
της, για να λύσουμε τα μυστή-
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ρια του θανάτου και της ζωής, τα 
οποία μέσα από εικόνες και λογο-
παίγνια μας προσφέρει.

Η ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΤΥΨΕΩΝ (σ. 11) 
«Μόνο μια ουλή έκοβε το 

άγραφο στα δυο/ να διασχίζει και 
να βρέχει το χαρτί σαν ποτάμι/ 
σκοτεινό με αίμα αδυσώπητο πυ-
κνό και λύκοι/ να ξεδιψάνε μέσα 
του και πεταλούδες». Μας εισάγει 
στην αιμάσσουσα γραφή της που 
είναι γεμάτη ναυάγια, αίματα, νε-
κρούς αγγέλους, κ.ά.

ΜΠΑΡΚΟ (σ. 17): 
«μα στο κατάρτι της μοίρας 

μου δεμένος/ από λέξεις, με λέ-
ξεις πάλι άνοιξα πανί/ σε θάλασ-
σα άγρια από λέξεις/ ταξιδεύω». 
Αναστοχασμός πάνω στην ποίησή 
της και στην ποιητική διεργασία. 
Οι λέξεις και το παιχνίδι τους, 
έτσι όπως τις παίζει η ποιήτρια, 
είναι το υλικό με το οποίο συνθέ-
τει την ποίησή της.

Η ΑΓΩΝΙΑ ΜΕ ΤΙΣ 4 ΓΩΝΙΕΣ (σ. 
23)

«Χέρι της φωνής της σιωπής 
της κραυγής της μνήμης/ χέρι 
της ζωής της φυγής της γραφής/ 
χέρια δάχτυλα δίχτυα». Όπως 
λέμε: «ένα χέρι βοηθείας». Χέρια 
– αγκαλιά – θαλπωρή. Αλλά και 
χέρια που σε πνίγουν. Χέρια που 
σου δίνονται και σε σώζουν. Το 
χέρι που γράφει την ποίηση.

ΣΦΑΛΜΑ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 
(σ. 29) 

«οι άδειες θέσεις δίπλα στου 

τρένου/ το παράθυρο». Ίσως οι 
απόντες φίλοι μας. Ίσως εμείς οι 
ίδιοι απουσιάζουμε από τον εαυ-
τό μας είτε από τους διπλανούς 
μας.

αυτόθι: «Είμαστε το λίγο/ του 
χρόνου το ελάχιστο/ Το ολομόνα-
χο του κόσμου/ είμαστε/ η σκόνη 
του σκοτωμένου χρόνου». Ο χρό-
νος μάς φέρνει στη ζωή, μας ανα-
γεννάει, ο χρόνος μας φθείρει και 
μας σβήνει. Έχουμε επάνω μας 
το αποτύπωμα των χρόνων μας. 

ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΝΤΩΝ (σ. 33)
«Ετοιμόρροπος βάδιζε μ΄ όλες 

τις πόρτες/ και τα παράθυρά του 
ανοιχτά/ ήταν άνοιξη κι η πινακί-
δα έγραφε/ Δρόμος των Απόντων/ 
Τίποτα δεν ήταν πια δικό του/ 
ούτε κι ο ίδιος του ο εαυτός». 
Παραπαίουσα ύπαρξη, χαμένος 
άνθρωπος. 

ΘΑΛΑΣΣΑ (σ. 35) 
«Γιατί είναι η αγάπη μια θά-

λασσα ολόκληρη/ .../ το καθαρό το 
αίμα της θυσίας/ ο βυθός του Κα-
λού». Εμπνευσμένο ποίημα που 
τα λόγια του κατευθείαν καρφώ-
νονται μέσα σου.

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ Α΄ (σ. 41) 
«Τι ήταν λοιπόν αυτό που 

έψαχνε πατώντας/ αδιάκριτα 
πάνω στους λυπημένους του νε-
κρούς;/ Χτυπώντας δαιμονικά 
τα πλήκτρα/ ως τα ξημερώματα 
ξεκλείδωνε το θρήνο τους». Σαν 
να ξεσπούν οι νεκροί του σε έναν 
μύχιο λυγμό. Τα ανομολόγητα 
μυστικά τους εν ζωή, τώρα που 
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πέθαναν, αποκαλύπτονται. Μέσα 
από κάθε πλήκτρο που παίζει ο 
πιανίστας διαχέει την τραγικότη-
τα τής ζωής της κάθε ύπαρξης.

ΜΙΚΡΕΣ ΟΔΥΣΣΕΙΕΣ (σ. 45) 
«Ποιος έφυγε; Ποιος μένει 

πίσω;/ .../ Τίποτα δεν γνωρίζω που 
να μην είναι θάνατος/ τίποτα που 
να μην είναι σπόρος». Το ποίημα 
αυτό μιλάει για την προσφυγιά, 
για τις μετακινήσεις πληθυσμών, 
για το πώς μπαινοβγαίνουμε στη 
ζωή και στον θάνατο.

ΓΗΤΕΥΤΕΣ (σ. 63) 
«ναι από απελπισία γίνονται 

τα θαύματα/ και πίστη/ .../ γιατί 
το θαύμα έχει μια μοίρα μυστική/ 
και το συνήθειο να μυρίζει πάντο-
τε/ θάλασσα ανάσταση κι αγάπη». 
Η θάλασσα φανερώνει το άπειρο, 
η ανάσταση αποκαλύπτει τη ζωή 
και η αγάπη την πληρότητα.

ΕΠΙΚΛΗΣΗ Α΄ (σ. 67) 
«Βλέμμα/ .../ σαρκαστικό ανυ-

παρξίας γέλιο/ .../τόπος δέρμα 

έντομο/ .../ σφαίρα ψυχής αδέ-
σποτη/ .../ γίνε απόψε —για λίγο 
έστω—/ το λιμάνι μου». Το βλέμ-
μα προσωποποιείται και ενεργεί. 
Το βλέμμα είναι ένας κρίκος, 
μια αλυσίδα του εσωτερικού συ-
ναισθήματός μας, είναι ο εσω-
τερικός προβολέας της ύπαρξής 
μας. Το βλέμμα είναι το λιμάνι 
μας.

ΑΥΛΑΙΑ (σ. 77) 
«Κι η λήθη τους μια πληρωμή/ 

σε εργαστήρι χρόνου που μετρά-
ει». Το εργαστήρι του χρόνου με-
τράει το τέλος, τη φυγή και ό,τι 
χάνεται.

Ο ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ 
(σ. 79) 

«Νύχτωσε/ σκοτείνιασε αλλά 
στο βάθος/ φέγγει πάντα ο κήπος 
όπου περπατώντας/ ξεφυλλίζεις 
το ανεξήγητο». Αυτό το ποίημα 
είναι ο επίλογος, έρχεται σαν απο-
λογισμός της συγκεκριμένης ποιη-
τικής της συλλογής.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩ. ΖΕΠΠΟΥ
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Τo βλέμμα είναι κυρίαρχο μοτί-
βο στην ποίηση της Έφης Κα-

λογεροπούλου. Το βλέμμα ορίζει 
την ανθρώπινη ύπαρξη, την χρο-
νομετρά. Το βλέμμα άλλοτε απο-
καλύπτει τον εαυτό μας κι άλ-
λοτε τον προστατεύει. Το βλέμμα 
καταφεύγει στον δικό του χωρο-
χρόνο, κάθε που ο σύγχρονος κό-
σμος το τυφλώνει: «Σαν τον τυ-
φλό που αιχμαλωτίστηκε/ —του 
εαυτού του αγαπημένος— απ’ το 
βλέμμα του/ σε ακολουθώ» (σ. 43)

Στην εξορία του βλέμματος 
απηχούνται η σιωπή και μια συ-
νομιλία με απελθόντες κεκοιμη-

μένους, δηλ. με έναν ή με όλους 
τους αγαπημένους που έχουν φύ-
γει από τον μάταιο τούτον κόσμο. 
Αλλά η ποιήτρια Έφη Καλογερο-
πούλου απευθύνεται σε αυτούς, 
τους ανταμώνει, επικοινωνεί μαζί 
τους σε δεύτερο ενικό σα να είναι 
όλοι οι τεθνεώτες ή και οι εξα-
φανισμένοι ζωντανοί ένα αγαπη-
μένο πρόσωπο. Αποφεύγει η ποι-
ήτρια να αποκαλύπτει το φύλο, 
την ηλικία, το βαθμό συγγένειας 
ή τη σχέση της με το αγαπημένο 
πρόσωπο με το οποίο συνομιλεί. 
Στη σελίδα 57 με τρόπο τραγικό 
και νοσταλγικό το ορίζει: «κι εί-
ναι η γραφή τώρα/ το μόνο δικό 
σου σώμα που μου απόμεινε».

Και εδώ η ποίησή της πλημ-
μυρίζει από έρωτα, αγάπη (χω-
ρίς να γίνεται μελό), από σιω-
πή, στοχασμό πάνω στη ζωή και 
στον θάνατο. Επαναλαμβάνει τα 
ίδια μοτίβα της σιωπής και του 
χρόνου. Προσωποποιεί τη φύση, 
το ανθρώπινο αίμα. Υπόγεια και 
μέσα από τις γραμμές καταγρά-
φει και σε αυτήν τη συλλογή: το 
προσφυγικό, τις πανανθρώπινες 
αγωνίες και τους μετεωρισμούς 
του σύγχρονου κόσμου ανάμεσα 
στην: «χρεωκοπία και αυταπάτη/ 
.../ ματαίωση και προσδοκία» (σ. 
31).

Την κυνηγάει ο χρόνος και 
παλεύει με την μνήμη και τη 

Έφη Καλογεροπούλου / Efi  Kalogeropoulou
Στην εξορία του βλέμματος / Banished Look

Μετάφραση: Γιάννης Γκούμας
English translation by Yannis Goumas 

Σειρά: Ποίηση 31, Εκδόσεις Κουκκίδα, 2019
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λήθη. Εδώ ψηλαφούμε πολλά 
ποιήματα περί ποιητικής. Αυτο-
σαρκάζει ενδόμυχα τη γραφή της.

Η μνήμη της τρέχει σε παρελ-
θόν, παρόν και μέλλον και νο-
σταλγεί το αγαπημένο πρόσωπο. 
Σε κάποια ποιήματά της πετυχαί-
νει μιαν απόλυτη ρυθμική τελει-
ότητα στους στίχους της οι οποί-
οι ηχούν σαν τραγούδι και ρέουν 
οι στροφές της: «7. Εκεί μια μέρα 
φωτεινή που σπαρταρά σαν ψάρι/ 
στου ήλιου την αιώνια τρικυμία/ 
θα ’ρθω κοντά σου συλλαβίζο-
ντας/ απ’ την αρχή ξανά, της πα-
ράδοσης/ το ταπεινό αλφαβητάρι» 
(σ. 27).

Το συνηθίζει η Καλογερο-
πούλου να κάνει οικονομία στα 
σημεία στίξης σε κάθε ποιητική 
της συλλογή. Κυρίως ερωτηματι-
κά και θαυμαστικά χρησιμοποιεί, 
καθώς αναρωτιέται άλλοτε ρητο-
ρικά και άλλοτε με αγωνία γύρω 
από ζωτικά υπαρξιακά ζητήματα. 
Δεν τοποθετεί την τελεία στο τέ-
λος κάθε ποιήματος. Σα να θέλει 
να αφήσει μετέωρο το νόημα. 
Ίσως επιτρέπει στον αναγνώστη 
της να συνεχίσει το όραμά της, 
να το οικειοποιηθεί, να το ενσαρ-
κώσει και να το μεταπλάσει στη 
δική του αναγνωστική εμπειρία 
και επίγνωση.

Στην εξορία του βλέμματος, 
οι εικόνες της είναι έντονες, μα-
τωμένες, ανθρώπινες, λιτές, σιω-
πηλές. Αποπνέουν τρυφερότητα, 
γενναιοδωρία, απεραντοσύνη και 
θαλπωρή. Η ποιήτρια αναμοχλεύ-
ει και ιχνογραφεί εικόνες και λέ-
ξεις ανασυντάσσοντας τα όνειρά 

της. Ώρες-ώρες πετάει λέξεις στο 
χαρτί ακατάσχετα, συνειρμικά. 
Στη συνομιλία της, ωστόσο, με 
όποιον, όποιαν, ό,τι (όσα) αγαπά, 
γίνεται πιο χειροπιαστό το νόημα 
σε κάθε ποίημα. Παρά την απου-
σία τους, η Έφη Καλογεροπού-
λου τους αφουγκράζεται, τους 
ψιθυρίζει τον πόνο της, τους θυ-
μίζει καταστάσεις, τοπία, χαρές, 
λύπες της παλιάς κοινής ζωής και 
της μοίρας τους, τους λαχταρά, ή 
τους εκλιπαρεί απεγνωσμένα να 
την σώσουν: «για μένα προσευχή-
σου/ παραπλάνησέ με/ λεηλάτησέ 
με/ σκότωσέ με/ σώσε με» (σ. 59).

Ωστόσο μέσα από αυτόν τον 
ατέρμονο, ονειρικό συνειρμό και 
την αδιάκοπη επικοινωνία με 
το αόρατο αγαπημένο πρόσωπο, 
η Καλογεροπούλου πλάθει έναν 
εντελώς ιδιοσυγκρασιακό στοχα-
σμό πάνω στην ποιητική δημι-
ουργία, την έμπνευση, τη γλώσ-
σα, το ύφος και τον ρυθμό της 
Ποίησής της. Αποδομεί και ταυ-
τόχρονα ανασυγκροτεί το ποιητι-
κό της έργο.

Εδώ διαισθανόμαστε και την 
βαθύτερη επιθυμία της και την 
ανάγκη της να μεταδοθεί η ποίη-
σή της σε ευρύτερο αναγνωστικό 
κοινό. Η ανάγκη αυτή την οδηγεί 
ήδη από την τέταρτη ποιητική 
της συλλογή στην ταυτόχρονη 
δίγλωσση έκδοση του έργου της. 
Και τολμώ να πω ότι είναι εξαι-
ρετικά επιτυχής η συνεργασία 
με τον επίσης σημαντικό ποιη-
τή, στιχουργό και μεταφραστή 
Γιάννη Γκούμα, ο οποίος συχνά 
ξεπερνάει τις προσδοκίες και της 
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ποιήτριας και των αναγνωστών 
της όπου γης. Διότι η ποίηση της 
Ἐφης Καλογεροπούλου, καίτοι 
μινιμαλιστική, είναι πλούσια σε 
εικόνες, φυσικά στοιχεία και το-
πία, τα οποία ζωντανεύουν και 
συνομιλούν με τα πρόσωπα και 
τα εξορισμένα βλέμματα προς τα 
οποία η ίδια αφιερώνει την ποί-

ησή της: «Το νερό της μέρας απ’ 
το πρωί στερεύει./ Διψάω όσο χί-
λιοι Ήλιοι./ Μόλις ρούφηξα μια 
γερή δόση παγωμένου χρόνου./ 
Αυτή η φωτογραφία σου λέω εί-
ναι από ένστικτο/ περόνη/ Μιλάω 
μαζί της, μιλώντας μαζί σου» (σ. 
83).

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩ. ΖΕΠΠΟΥ
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Πέδρο Αντόνιο Δε Αλαρκόν
Η ψηλή γυναίκα  και άλλες ανα-
ληθοφανείς ιστορίες
Μετάφραση-Επίμετρο: Δήμητρα 
Παπαβασιλείου
Εκδόσεις Μάγμα
Αθήνα, 2019

Ιάκωβος Ανυφαντάκης
Κάποιοι άλλοι
Μυθιστόρημα
Πατάκης, Αθήνα 2019, σελ. 344

Ελένη Αρτεμίου-Φωτιάδου
REM
Ποίηση
Μανδραγόρας, Αθήνα 2019, 
σελ. 64

Γιώργος Βέης
Εκεί
Μαρτυρίες
Κέδρος, Αθήνα 2019, σελ. 304

Γιώργος Βέης
Βράχια
Ποίηση
Ύψιλον, Αθήνα 2020, σελ. 80

Ευαγγελία Γκέλη
Η πολιτεία των παιδιών
Διάπλασις, Αθήνα 2020

Χρίστος Δάλκος
Γλωσσική διδασκαλία
Παρασκήνιο, Αθήνα 2019, 
σελ. 48

Ευσταθία Δήμου
Κλέφτες και αστυνόμοι
Διηγήματα
Γκοβόστης, Αθήνα 2020, σελ. 88

Αλεξάνδρα Κ*
Πώς φιλιούνται οι αχινοί
Μυθιστόρημα
Πατάκης, Αθήνα 2017, σελ. 264

Φραγκίσκος Καλαβάσης
Αινιγματικά αγγίγματα
Ποίηση
Gutenberg, Αθήνα 2020, 
σελ. 86

Τασούλα Καραγεωργίου, Ηρώ 
Τσάρνα
Από τη Σαπφώ έως την Έμιλυ 
Ντίκινσον
Ποίηση
Γαβριηλίδης, Αθήνα 2019, 
σελ. 136

Κώστας Κουτσουρέλης
William B. Yeats
Η Κόρη μου. Προσευχή για την 
κόρη μου
Μετάφραση: Κώστας Κουτσου-
ρέλης, 
Εκδόσεις Κίχλη, Αθήνα 2020

Χρίστος Κυθρεώτης
Εκεί που ζούμε
Μυθιστόρημα
Πατάκης, Αθήνα 2019, σελ. 448

Βιβλία & περιοδικά που λάβαμε
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Μιλτιάδης Λογοθέτης
Ρόδος, από την ύστερη τουρκο-
κρατία
ως σήμερα
Τουμπής, Αθήνα 2019, σελ. 420

Αγαπητός Ι. Ξάνθης
Η τουριστική ανάπτυξη 
και τα ηθικά διλήμματά της
Παπαζήσης, Αθήνα 2020, 
σελ. 168

Τόλης Νικηφόρου
Κόκκινες πηχτές σταγόνες
Ποίηση
Μανδραγόρας, Αθήνα 2019, 
σελ. 48

Κωστής Παπακόγκος
Μύθοι
Ποίηση
Μανδραγόρας, Αθήνα 2019, 
σελ. 96

Κώστας Ροδαράκης
Ύδρα και άλλα ποιήματα
Κίχλη, Αθήνα σελ. 88

Αγγελική Σιδηρά
Οίμοι, λέγουσα
Εκδόσεις Κέδρος, 2020

Κωνσταντία Σωτηρίου
Φωνές από χώμα
Νουβέλα
Πατάκης, Αθήνα 2017, σελ. 98

Κωνσταντία Σωτηρίου
Η Αϊσέ πάει διακοπές
Μυθιστόρημα
Πατάκης, Αθήνα 2016, σελ. 104

Κωνσταντία Σωτηρίου
Πικρία χώρα
Νουβέλα
Πατάκης, Αθήνα 2019, σελ. 122

Αθηνά Τιτάκη
Ενενήντα εννιά σφυγμοί κι ένας 
κορέκτορας
Ποίηση
Μανδραγόρας, Αθήνα 2019, 
σελ. 56

Σώτη Τριανταφύλλου
Το λούνα πάρκ στο ιερό βουνό
Μυθιστόρημα
Πατάκης, Αθήνα 2019, σελ. 352

Χριστίνα Φραγκεσκάκη
Σύνταγμα-ΚΑΤ
Νουβέλα
Εκδόσεις Κέδρος, Αθήνα 2019

Λουίζα Χριστοδουλίδου
Όψεις του αρχαιοελληνικού μύ-
θου στην ποίηση του Κυριάκου 
Χαραλαμπίδη
Ηλία Επιφανίου, Λευκωσία 
2019, σελ. 168

Jurgen Buchmann
Γραμματική των γλωσσών της 
Βαβέλ
Μετάφραση Συμεών Γρ. Στα-
μπουλού
Εκδόσεις Gutenberg, 2019

Louisa Christodoulidou
Evridiki Pericleous - Papado-
poulou
An introduction to her work
Cyprus Pen, Λευκωσία 2019, 
σελ. 48
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AΚΤΗ
Περιοδικό λογοτεχνίας και κρι-
τικής
Λευκωσία, τεύχος 123, 
καλοκαίρι 2020

ΗΡΙΝΝΑ
Περιοδική έκδοση του Συνδέσμου
Φιλολόγων Δωδεκανήσου
Ρόδος, Β περίοδος, τεύχος 7, 
άνοιξη 2020

ΝΟΥΜΑΣ
Επιθεώρηση Τέχνης Γραμμάτων
και Πνευματικού Προσανατολι-
σμού
Πύργος, τεύχος 166, 2020

ΟΔΟΣ ΠΑΝΟΣ
Εργοτάξιο εξαιρετικών αισθημά-
των
Αθήνα, τεύχος 188, Οκτ-Δεκ 
2020

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Περιοδικό λόγου και τέχνης
Κοζάνη, τεύχος 196-197, άνοιξη 
2020

Ἤριννα
   

Περιοδική έκδοση του Συνδέσμου Φιλολόγων Δωδεκανήσου
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Αντώνης  Βρατσάλης

Το Μαντράκι

Με τις πρώτες καλοσύνες του Απριλομάη κι όσο βαστούσε 
το καλοκαίρι, το Νιοχώρι, τα Πάνω Μαράσια, η Εβραϊ-
κή και ο Τουρκομαχαλάς άδειαζαν κυριολεκτικά τ’ απο-

γεύματα τις Κυριακάδες και μπουλούκια-μπουλούκια, άντρες, 
γυναίκες και παιδιά ντυμένοι τα καλά τους κατηφόριζαν να 
σεργιανίσουν στο Μαντράκι. Μόνο οι γέροι κι οι γριούλες πο-
σπέριζαν στα κατώφλια ώσπου να γυρίσουν από τη βόλτα του 
Μαντρακιού οι κυριακάτικοι σουλατσαδόροι.

Το Μαντράκι τότε ήταν το μεγάλο νυφοπάζαρο όπου με-
ταξύ του Ταχυδρομείου και του καφενέ του Χατζηκυριάκου 
πέρα από τον ταρσανά, μαντρώνουνταν και πηγαινοέρχουνταν 
ασταμάτητα όλος ο ωραιόκοσμος κι οι γαμπρίζοντες της εντός 
και εκτός των τειχών πόλης. Εκεί γινόταν η πρώτη δημόσια 
επίδειξη κάθε καινούργιας φορεσιάς, νέας μόδας φουστανιού 
και μοντέρνου μυτερού παπουτσιού, ψηλού ξυλοτάκουνου γο-
βακιού και λουστρινένιου σκαρπινιού.

Το ωραίο φύλο κάθε ηλικίας, από τα αδειούχα κυριακάτικης 
εξόδου πεταχτά δουλικά με το κοντοφούστανο εμπριμεδάκι, τα 
αθώα προφαντά κοριτσόπουλα με την κορδελίτσα στα μαλλιά 
και τα τρελά ξεσκολισμένα φιντανάκια, μέχρι τις σεμνοπρεπείς 
παντρεμένες και τις ψηλομύτες ωραιοπαρμένες γεροντοκόρες, 
πιασμένες παρέες-παρέες αγκαζέ για να μην τις χωρίσει η πο-
λυκοσμία, με ψηλό τακούνι και πλατύγυρες ανθοστόλιστες ψά-
θινες καπελαδούρες, με αργαντίνες, ζορζέτες, κι εφαρμοστούς 
λαμέ ταφτάδες, ζωσμένες μέσα σε ασφυχτικούς κορδονούχους 
στενούς κορσέδες, με ασορτί λεπτά γάντια, τσάντες και βεντά-
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λιες, πηγαινοέρχουνταν και αλληλοεξετάζουνταν σε κάθε συνα-
πάντημα του πηγαινέλα, κουτσομπολεύοντας η μια της άλλης 
το ντύσιμο, το βάψιμο, πουδράρισμα, κοκκινάδιασμα και μά-
δημα φρυδιών.

Οι άντρες πάλι, καλοξουρισμένοι με ποικιλία μουστακιών, 
άλλοι με κοντομούστακο Σαρλώ, ή με ποντικοουρά Φαίρμπανξ, 
άλλοι με αγκυλωτές τσούντες τύπου Αντόλφ Μενζού, με μπό-
λικη μπριγιαντίνα στις κατσαρές σκαλωτές τσούφες τους ή στο 
ίσιο γυαλισμένο μαλλί με χωρίστρα, προσπαθούσαν να κάμουν 
φιγούρα με τις φανταχτερές καρφιτσωμένες γραβάτες, τα με-
ταξωτά μαντηλάκια στο αριστερό τσεπάκι του σακακιού και να 
κάψουν καρδιές με τις φλογερές ματιές τους. Όταν έπιασε η 
μόδα με το στρογγυλό ψαθάκι ζωσμένο με φαρδιά χρωματιστή 
κορδέλα, αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία και κρύφτηκαν 
στις ντουλάπες για το χειμώνα οι τραγιάσκες και τα μπορσελίνα 
του εβραίου καπελά Τουριέλ κι οι μακριές γραβάτες των μαγα-
ζιών του Γιωργαλή και του Περίανδρου. Τότε το κυριακάτικο 
Μαντράκι κι οι δρόμοι της πόλης γέμισαν ψαθάκια παγιασόλ, 
πολύχρωμα παπιγιόν φιογκάκια και πανταλόνια με φαρδιά 
μπατζάκια αγκιστρωμένα με χρωματιστές σταυρωτές λαστιχέ-
νιες τιράντες. Κι όλοι μοιάζαν σαν αντίγραφα του γελαστού 
γάλλου γόη τραγουδιστή Μωρίς Σεβαλιέ. Κι ήταν για γέλια και 
για κλάματα, όταν φυσούσε το ροδίτικο μελτεμάκι κι άρπαζε 
τα ελαφρά ψαθάκια, πετώντας τα και στροβιλίζοντάς τα πότε 
προς το καμπαναριό του Σαν Τζιοβάννι ή τους απέναντι ανε-
μόμυλους του λιμανιού και πότε πάλι κάμνοντάς τα αστεία 
κυλιντράκια ανάμεσα στα πόδια του πλήθους, κυνηγημένα από 
τους σουλατσαδόρους με ανοιχτά χέρια, να συλληφθούν σαν 
κυνηγημένες όρνιθες,

Είχε και η Εβραϊκή το νυφοπάζαρό της τα Σαββατόβραδα 
στο παραθαλάσσιο κορδόνι του Κόβα μπροστά από τις καμπίνες 
με το καφενείο της Βαγγελιώς και τις φάμπρικες του Σαλαχού-
ρη και του Κυριελέησον, όπου οι λουσάτες εβραιοπούλες μασου-
λώντας αλμυρά λουμπουνάρια κλείναν τα ραντεβουδάκια τους 
με τους γαλονάτους στρατιωτικούς. Αλλά το Μαντράκι ήταν 
άλλο πράμα, σωστή Βαβυλωνία. Εκεί, μαζί με τις μελωδίες του 
πιάνου της γαλλορωσίδας Μαντάμ Λαρίς που ’παιζε περιπαθείς 
παρτιτούρες πάνω σ’ ένα βάθρο στο καφενείο του Δημητριάδη, 
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που πρώτο έστησε υπαίθρια μουσική με την ορχήστρα του μα-
έστρου Αλμπεργκιέτι, βούιζαν τα μαρασιώτικα ελληνικά, ανα-
κατεμένα με τα φραγκολεβαντίνικα της Σμύρνης και τις ιτα-
λικές διαλέκτους των στρατιωτικών, με τα εβραιοσπανιόλικα, 
τα τουρκοκρητικά και τα τούρκικα του Κάστρου. Ένα πανδαι-
μόνιο που δυνάμωνε από τα κλαψουρίσματα των παιδιών που 
απαιτούσαν τσιρίζοντας με πείσμα να τους πάρουν οι μεγάλοι 
από τα καροτσάκια των μικροπωλητών, λεμονάδες, ή κόκκινο 
σορόπι, παγωτό ή μουαλεμπί, αχιουρέ, παστέλι και σοκολάτες. 
Ο αλατισμένος πασατέμπος και τα ζεστά στραγάλια και φυστί-
κια μέσα στα ζιμπίλια των τούρκων φυστικάδων, σερβιρισμένα 
σε χωνάκια ήταν το απαραίτητο εφόδιο κάθε σουλατσαδόρου 
που τσιμπολογούσε με τα δυό δάχτυλα από το χαρτί τους σπό-
ρους να τους φέρει ανάμεσα στα δόντια,  να τους αδειάσει και 
να ρίξει τα τσόφλια που μαζεύουνταν μια σπιθαμή στρώμα 
στην πλατεία, από χιλιάδες στόματα.

Οι τουρκάλες, μαυροφορεμένες γριές με βαμμένα κριμιζά 
νύχια και νέα μελαχρινά χανουμάκια, ξετρύπωναν από τον 
τουρκομαχαλά, κι οι όμορφες τουρκοκρητικές κατέβαιναν περ-
πατηχτές από τα Κρητικά από νωρίς με τα φαγιά τους, πιάναν 
τα πόστα στα ξύλινα καναπεδάκια, την άραζαν και μασουλού-
σαν καλορεξάτες. Φέρναν και τα τουρκάκια τους και τα ’βα-
ζαν να πουλούν ματσάκια μυρωδάτα γιασεμιά στα καφενεία. 
Κι όλος αυτός ο κόσμος άρχιζε ένα μαραθώνιο σούρτα-φέρτα, 
στριμώχνουνταν, οι νέοι γλυκοματιάζουνταν λίγο-πολύ όλοι 
ξενυχιάζουνταν από το ποδοπάτημα και οι πιο μπερμπάντηδες 
άπλωναν τη φούχτα για κανένα λαθραίο πιάσιμο στα πεταχτά 
σε κανένα κουνάμενο θηλυκό. Άλλοι πάλι πάσερναν κλεφτάτα 
με τρόπο τα ραβασάκια για να κλείσουν τα ραντεβουδάκια τους 
το βράδυ στα σκοτεινά, στα μπαξεδάκια, στα Πλατανάκια και 
στο Μόντε Σμιθ, συνηθισμένα μέρη ρομαντικών συναντήσεων. 
Οι τυχεροί που πετύχαιναν τραπεζάκι στο καφενείο του Σταυρή 
και αργότερα στου Μιχάλη του Σοκιανού, δίπλα στον κήπο του 
Αλχαντέφ με τα δυο μαρμαρένια λεονταράκια στην κορφή της 
μεγάλης καγκελόπορτας, που γκρεμίστηκαν αργότερα από βομ-
βαρδισμό και βρίσκουνται τώρα στο Ροδίνι, δε λέγαν να ξεκολ-
λήσουν από τις καρέκλες. Το ίδιο είχαν τον ασήκωτο όταν κά-
θιζαν οι παρέες στα καφενεία του Καβαρίνου, του Δημητριάδη, 

Nesides 21 Oct 17.indd   117Nesides 21 Oct 17.indd   117 17/10/20   14:2617/10/20   14:26
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



118

της Κωπέταινας και της ωραίας Μαρίτσας της Σμυρνιάς, της 
μεγάλης γόησσας της εποχής εκείνης. Όλο τούτο το μαντρωμέ-
νο πλήθος του Μαντρακιού, μόλις ακούγουνταν από μακριά η 
στρατιωτική μπάντα που κατέβαινε από το Στρατώνα για την 
υποστολή της σημαίας, χωρίζουνταν στα δύο να κάμει πέρασμα 
για να περάσει το απόσπασμα που το ακολουθούσαν, παρασυρ-
μένα από τα εμβατήρια, ένα τσούρμο αλητόπαιδα, μιμούμενα 
το στρατιωτικό βήμα. Κι όλος ο κόσμος, μόλις βροντούσε το 
κανόνι από τον απέναντι Φάρο ύστερα από σινιάλο του Σημά-
φορου του Μόντε Σμιθ που ανέβαζε μια μαύρη καλαθόσφαιρα 
για να δείξει ότι ο ήλιος έδυσε, καρφώνουνταν ολόρθο, βουβό, 
ξεσκούφωτο, γυρίζοντας τη φάτσα στο Κουβέρνο. Το ίδιο πη-
δούσαν όρθιοι από τα καφενεία και μαρμάρωναν όλοι ώσπου 
να τελειώσει ο ύμνος της «Τζιοβινέτσα» και να προσγειωθεί η 
γκλοριόζα τρικολόρε παντιέρα κάτω από το σαλούτο των στρα-
τιωτικών με το χέρι στο πηλίκιο. Μετά ξανάρχιζε το σουλάτσο 
αυτή τη φορά κάτω από τα φώτα και τη μουσική της στρα-
τιωτικής μπάντας που ’παιζε στην εξέδρα κομμάτια από τις 
όπερες της Αΐντα, της Τόσκα και της Τραβιάτα, του Ριγκολέτο 
και του Τροβατόρε, που διεύθυνε ένας κοντόχοντρος μαέστρος 
μαρεχιάλος με γυαλάκια. Ήταν ένα αγαθό ανθρωπάκι που ’μενε 
στο Νιοχώρι και κάθε χρόνο η γυναίκα του τού σκάρωνε κι ένα 
παιδί δώρο του όμορφου σμυρνιού γείτονα Φραντζή. Κι ο μαέ-
στρος καμάρωνε που θα ’παιρνε κι άλλο οικογενειακό επίδομα.

Όταν αργά το βράδυ το Μαντράκι νέκρωνε από κόσμο κι οι 
κουρασμένοι περιπατητές με πρησμένα από το σουλάτσο πόδια 
γύριζαν στα σπίτια και πετούσαν τα παπούτσια να λευτερω-
θούν από τα στενά λουστρίνια και τα ψηλοτάκουνα γοβάκια, 
τρίβοντας τα δάχτυλά τους για να συνέλθουν, στη βουβή πλα-
τεία τα τσόφλια από τον πασατέμπο και τα χωνάκια, στρώμα 
ολόκληρο, κυμάτιζε από τη μια μεριά στην άλλη. Κι οι σκου-
πιδιάρηδες, που ’ταν όλοι Τούρκοι, παρακαλούσαν στον ύπνο 
τους, να φυσήξει αέρας δυνατός, να βοηθήσει ο Αλλάχ να τα 
ρίξει στο λιμάνι, για να καθαρίσει από τα φρόκαλα το κυριακά-
τικο νυφοπάζαρο του Μαντρακιού.

Αναδημοσιεύεται από τα Νιοχωρίτικα, εκδόσεις Τέχνη, Ρόδος, 1990.
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Εμβληματική φυσιογνωμία της παλιάς Ρόδου, ο Αντώνης Βρατσά-
λης (1921-1986) έχει αποδώσει σε μια σειρά αφηγημάτων την ατμό-
σφαιρα, τις κοινωνικές και ανθρώπινες σχέσεις της Ρόδου, και ειδικά 
της συνοικίας «Νιοχώρι», στο πρώτο μισό του περασμένου αιώνα. Η 
ιδιότυπη γλώσσα του, με ιταλικές και τουρκικές επιρροές, και λέξεις 
που συνθέτει και επινοεί πολλές φορές ο ίδιος για να αποδώσει λεπτο-
μέρειες και αποχρώσεις, χωρίς να δυσκολεύουν ιδιαίτερα την κατανό-
ηση, δίνουν στα κείμενά του ένα ιδιαίτερο χρώμα που αντανακλά την 
πραγματικότητα της πολυεθνοτικής πόλης της εποχής.
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Η Θεατρική Ομάδα ΠΡΑΞΙΣ

Η Θεατρική Ομάδα ΠΡΑΞΙΣ γεννήθηκε το 1996 από μέλη 
του θεατρικού εργαστηρίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρόδου, που 
γνώρισαν, αγάπησαν και εκπαιδεύτηκαν στην θεατρική 

τέχνη από αξιόλογους ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Οι ερασιτέ-
χνες αυτοί, που έζησαν τις λαμπρές μέρες της καλλιτεχνικής 
έκφρασης και της θεατρικής δημιουργίας του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρόδου, 
τόσο μέσα από την πληθώρα μαθημάτων, όπως ο αυτοσχεδια-
σμός, η ορθοφωνία, η κινησιολογία, η υποκριτική, η μουσική, η 
ιστορία θεάτρου, αλλά και μικρές και μεγάλες παραγωγές στην 
κεντρική σκηνή του Εθνικού και στο Φουαγιέ του (τις οποίες 
παρακολουθούσαν στις πρόβες ή συμμετείχαν), δεν μπορούσαν 
να μείνουν άπραγοι όταν ο αρχικός μηχανισμός άρχισε ν’ αδρα-
νεί. Η δημιουργία Ομάδας κρίθηκε ως λύση επιτακτική. 

Τα πράγματα, βέβαια, δεν ήταν καθόλου απλά στην αρχή. 
Έπρεπε τα μέλη να μάθουν πολλά για τις σχετικές διαδικασίες 
θεατρικής παραγωγής κι όσα απαιτούνται μέχρις ότου ένα έργο 
να παρουσιαστεί επί σκηνής. Έπρεπε να μάθουν όλα τα γρα-
νάζια μιας μηχανής που εκείνη τη στιγμή είχαν δει μόνο πώς 
λειτουργεί στην εξωτερική της όψη.

Με μεράκι, με αγάπη, με πείσμα, με αφοσίωση και πάνω απ’ 
όλα με σεβασμό στο θεατή και στο θέατρο η Ομάδα πορεύτηκε 
και δημιουργεί εδώ και 24 χρόνια. 

Άνθρωποι ετερόκλητοι με μόνο κοινό σημείο την αγάπη για 
το θέατρο, ερασιτέχνες ερωτευμένοι με τη θεατρική εμπειρία, 
συνεργάζονται σε όλη αυτή την μακρά διαδρομή έτοιμοι να πει-
ραματιστούν, να τολμήσουν και να δοκιμαστούν τόσο ως προς 
την επιλογή του έργου που θα ανεβάσουν (έργα σκληρά, δυνα-
τά, δύσκολα ή ιδιαίτερα, όπως οι «Φυλακισμένες» των Ιγνάθιο 
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Δελ Μοράλ και Βερόνικα Φερνάντεθ, που ανέβηκε για δεύτερη 
φορά στην Ελλάδα και το οποίο η ομάδα έπαιξε και στο θέατρο 
Badminton στην Αθήνα, το «Στις 10 του Ιούνη» του Γιώργου 
Ηλιόπουλου που ανέβηκε για πρώτη φορά, το «Desperados», 
το «Τέλος του καλοκαιριού», οι «Τρωάδες», τα «Θεϊκά λόγια»), 
όσο και ως προς τον τρόπο που θα το ανεβάσουν.

Οι κανόνες παραμένουν στην ουσία τους ίδιοι όλα αυτά τα 
χρόνια. Ο σκηνοθέτης αποφασίζει, κάνει διανομή, δίνει γραμμές 
και δέχεται προτάσεις. Δουλεύει τον κάθε ρόλο και το σύνολο. 
Έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Οι ώρες προετοιμασίας 
είναι πολλές. Έξι μέρες την εβδομάδα, από 3 ως 5 ώρες πρόβα 
την ημέρα. 

Συλλογική προσπάθεια αποτελεί επίσης και το όλο στήσιμο. 
Οι δουλειές μοιράζονται, το ίδιο και οι ευθύνες. Δυόμιση μήνες 
πρόβες, τρέξιμο, οργάνωση, ενώ φυσικά η ζωή του καθενός τρέ-
χει παράλληλα. Κούραση, άγχος, πολλές φορές εκνευρισμός ή 
φόβος: να πάει καλά, να είναι καθετί στην θέση του κατά την 
πρεμιέρα, ν’ αρέσει. 

Οι ώρες δουλειάς δένουν τα μέλη της θεατρικής ομάδας ΠΡΑ-
ΞΙΣ: μοιράζονται τις ζωές τους και γίνονται μια οικογένεια. 

Μια οικογένεια που με την πάροδο των ετών αλλάζει σύστα-
ση: όταν κάποιοι επιστρέφουν στον τόπο τους, καθώς η συμ-
μετοχή τους στην ομάδα ήταν συνδυασμένη με τη φοιτητική 
ζωή τους ή την δουλειά τους και μοιραία έπρεπε να φύγουν, 
όταν αυτή ολοκληρωνόταν. Ακόμη κάποιοι αποσύρονται λόγω 
υποχρεώσεων, καθώς ο ρυθμός ζωής τους δεν τους επιτρέπει 
να ακολουθήσουν το εξαντλητικό ωράριο των προβών και της 
προετοιμασίας, ενώ τέλος, κάποιοι μετέτρεψαν το χόμπι τους 
σε επάγγελμα γεμίζοντας περηφάνια την ομάδα τους (όπως οι 
Κωστής Σαββιδάκης, Γιώργος Χρυσοστόμου, Ειρήνη Μουρελά-
του κ.ά.). 

Το 2011 η ΠΡΑΞΙΣ δημιούργησε και την επαγγελματική σκη-
νή της στην οποία φιλοξενούνται και παρουσιάζονται θεατρικές 
παραστάσεις από επαγγελματίες ηθοποιούς. Επιπλέον, η ομάδα 
αγαπά τον τόπο της: προσφέρει από τα έσοδά της σε φιλανθρω-
πικούς σκοπούς, σε φιλοζωικές οργανώσεις, ενώ συμμετέχει σε 
εθελοντικές δράσεις με στόχο την προσφορά ή την ανακούφιση 
συνανθρώπων της.
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Τα ‘Πραξάκια’, όπως αποκαλούνται, είναι άμισθοι υπηρέτες 
της θεατρικής τέχνης, στρατιώτες εκείνης της πειθαρχίας που 
διδάχτηκαν ότι απαιτείται κάθε που πατάς στο σανίδι και δεν 
κάνουν την πλάκα τους όταν εκτίθενται. Το λένε και το εννο-
ούν: πως σέβονται τον θεατή, δεν τον ξεγελούν, δεν θα τον ξε-
πετάξουν. Η δουλειά τους φαίνεται στους ρόλους, στα σκηνικά, 
στους φωτισμούς, στα κοστούμια. Δεν υπάρχουν προχειρότητες, 
ούτε δικαιολογίες του τύπου «είμαστε ερασιτέχνες δεν πειράζει» 
και γι’ αυτό η μεγαλύτερη ανταμοιβή τους αποτελεί το ότι οι 
θεατές τους ακολουθούν σε κάθε δουλειά και περιμένουν απ’ 
αυτούς όλο και πιο πολλά σε κάθε νέα παραγωγή της Ομάδας.

ΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΡΝΑΣ: τ. 15, Χει-
μώνας 2016-17.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΗΣ: Γεννήθηκε στην 
Αθήνα το 1955. Πρέσβης επί 
τιμή. Μεταξύ των άλλων χρη-
μάτισε Μόνιμος Αντιπρόσωπος 
της Ελλάδας στην UNESCO. 
Έχουν εκδοθεί 25 έργα του, 
14 εκ των οποίων ποίησης και 
5 βιβλία μεταφράσεων. Έχει 
τιμηθεί με το Κρατικό Βρα-
βείο Μαρτυρίας το 2000, για 
το Ασία, Ασία, με το Κρατικό 
Βραβείο Χρονικού − Μαρτυ-
ρίας το 2010, για το Από το 
Τόκιο στο Χαρτούμ και με το 
Κρατικό Βραβείο Χρονικού − 
Μαρτυρίας − Ταξιδιωτικών 
εντυπώσεων για το Παντού, το 
2016. Η ποιητική του συλλο-
γή Λεπτομέρειες κόσμων απέ-
σπασε το Βραβείο Λάμπρος 
Πορφύρας της Ακαδημίας 
Αθηνών το 2007. Το 2012 του 
απονεμήθηκε ο Ανώτερος Τα-
ξιάρχης του Φοίνικος για τις 
υπηρεσίες του στον διπλωμα-
τικό κλάδο. Το 2014 τιμήθη-
κε με το Βραβείο Ποίησης του 
Ιδρύματος Πέτρου Χάρη της 
Ακαδημίας Αθηνών, για το σύ-
νολο του έργου του.

ΑΝΘΟΥΛΑ ΔΑΝΙΗΛ: τ. 20, Χει-
μώνας 2019-2020.

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΔΗΜΟΥ: Εργάζεται ως 
φιλόλογος στη Μέση Εκπαί-
δευση. Έχει εκδώσει τρεις ποι-

ητικές συλλογές, με πρόσφατη 
την Απώλεια λήθης (Εκδ, των 
Φίλων, 2019). Άρθρα, διηγή-
ματα και ποιήματά της δη-
μοσιεύθηκαν σε έντυπα και 
ηλεκτρονικά περιοδικά.

ΠΑΝΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: τ. 19, 
Άνοιξη 2019.

Η ΛΟΥΙΖΑ ΕΡΜΕΛΙΝΟ έχει γρά-
ψει τρία μυθιστορήματα και 
μια συλλογή διηγημάτων. 
Διατηρεί μια στήλη για βι-
βλία στο Publishers Weekly 
Magazine. Μένει στη Νέα 
Υόρκη. 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: τ. 15 
Χειμώνας 2016-17.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΕΠΠΟΥ: τ.17, Χει-
μώνας 2017-18

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ: τ. 
20 Χειμώνας 2019-2020

 
ΛΕΝΑ ΚΑΛΛΕΡΓΗ: Γεννήθηκε και 

ζει στην Αθήνα. Έχει εκδώσει 
τα βιβλία ποίησης Κήποι στην 
άμμο (2010) και Περισσεύει 
ένα πλοίο, αμφότερα στις εκδ. 
Γαβριηλίδης. Ποιήματά της 
δημοσιεύθηκαν σε έντυπα και 
διαδικτυακά περιοδικά. Έχει 
μεταφράσει από τα ιταλικά 
ποίηση του Λεοπάρντι και το 
αυτοβιογραφικό κείμενο του 
Μάριο Βίττι, Η πόλη όπου 
γεννήθηκα.

Οι συγγραφείς του τεύχους 
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ΙΣΜΗΝΗ ΚΑΝΣΗ: τ. 18, Καλο-
καίρι 2018.

ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: τ. 
16, Καλοκαίρι 2017.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ: Ο Δη-
μήτρης Κόκκινος γεννήθηκε 
το 1973. Το 2002 ανακηρύ-
χτηκε διδάκτορας από το Πα-
νεπιστήμιο Marc Bloch του 
Στρασβούργου στον τομέα της 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. 
Υπηρέτησε ως δάσκαλος επί 
σειρά ετών σε δημόσια σχολεία 
της Δωδεκανήσου. Εδώ και λίγα 
χρόνια εργάζεται ως ΕΔΙΠ στο 
ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αι-
γαίου με επιστημονικό αντικεί-
μενο την παιδική λογοτεχνία. 
Είναι μέλος της συντακτικής 
ομάδας των Νησίδων και πρόε-
δρος της επιτροπής πολιτισμού 
του Ιδρύματος Σταματίου. Ως 
μέλος της κινηματογραφικής 
ομάδας Cine Chevalier έχει 
συνεργαστεί στη σκηνοθεσία 
διαφόρων ταινιών τεκμηρίω-
σης με επίκεντρο την ιστορία 
και τον πολιτισμό της Ρόδου.

ΟΛΓΑ ΚΟΜΙΖΟΓΛΟΥ: τ. 15, Χει-
μώνας 2016-17. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΪΜΑΡΗΣ: Ομότιμος 
καθηγητής του Παν/μίου Αθη-
νών, διδάσκει Εφαρμογές Νέων 
Τεχνολογιών στα μεταπτυχια-
κά προγράμματα του Παν/μίου 
Αιγαίου στη Ρόδο. Από τις εκ-
δόσεις Νεφέλη κυκλοφορούν 
τα βιβλία του Δύο εποχές σε 

μια τρίτη (2008) και Ιστορίες 
σαν ποιήματα (2011). Κείμενά 
του έχουν δημοσιευθεί στην 
εφημερίδα Liberation και στα 
περιοδικά Σχολιαστής, Τέταρτο, 
Λουκούμι κ.ά.

ΒΑΣΙΛΗΣ Ν. ΠΗΣ: Ζει και ερ-
γάζεται στον Δήμο της Κω. Έχει 
γράψει και εκδώσει ποίηση, δι-
ηγήματα και νουβέλες. Αυτο-
προσδιορίζεται ως συγγραφέας 
της ελληνικής περιφέρειας που 
πάντα αγνάντευε τη φωτεινή 
ομίχλη του νοτιοανατολικού 
Αιγαίου κι έγραφε κείμενα που 
επέπλεαν σαν μικρές καρτ-πο-
στάλ ανάμεσα στη μορφή και 
το περιεχόμενο, την ιστορία και 
το μέλλον του τόπου.

ΤΙΤΣΑ ΠΙΠΙΝΟΥ: Γεννήθηκε και 
ζει στη Ρόδο. Στα γράμματα 
εμφανίστηκε το 1994 και από 
τότε έχει εκδώσει εννιά μυθι-
στορήματα με πρόσφατο Το 
κορίτσι του Αλεσάντρο (2019). 
Διηγήματα και κείμενά της 
έχουν δημοσιευθεί σε ανθολο-
γίες και περιοδικά.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ: Έχει εκ-
δώσει τη συλλογή διηγημάτων 
Βραδυνές υποσχέσεις (εκδ. Βε-
ρέττας, 2019). Ζει και εργάζε-
ται στη Ρόδο.

ΜΑΙΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ: Ζει στη 
Ρόδο όπου εργάζεται ως φιλό-
λογος στη Μέση Εκπαίδευση. 
Έχει εκδώσει τρεις ποιητικές 
συλλογές.
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Γιάννης Κουλλιάς

Νησίδες 

Π ε ρ ι ο δ ι κ ό  τ έ χ ν η ς  &  λ ό γ ο υ
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Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΛΛΙΑΣ γεννήθηκε στην Κάλυμνο το 1964, 
όπου ζει και εργάζεται ως Ιατρός-Παθολόγος από το 2002. 
Έχει πάρει μέρος σε διαγωνισμούς φωτογραφίας και εκ-

θέσει έργα του σε γκαλερί. Τελευταία του έκθεση, με τίτλο «Αν-
θρώπινη παρουσία», στην Black Duck (Αθήνα, 2019).
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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
Φθινόπωρο 2020 — Χειμώνας 2021 • Τιμή: 7,00 ευρώ

ΠΟΙΗΣΗ
Λένα Καλλέργη, Γιώργος Μεϊμάρης, Μιχάλης Βαρνάς, 

Ευσταθία Δήμου, Φραγκίσκος Καλαβάσης

ΠΕΖΑ
Βασίλης Ν. Πης, Τίτσα Πιπίνου, 

Γιώργος Ταρασλιάς, Luisa Ermolino

ΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΒΕΗ
Γιώργος Βέης, Ανθούλα Δανιήλ, Μαίρη Χαραλαμπίδη

Τασούλα Καραγεωργίου: Τρία επιγράμματα 
από την Παλατινή Ανθολογία

Γεωργία Ζακοπούλου: Αλληλογραφία Αντρέ Ζιντ – Ντόροθυ Μπισσύ
Byron, Coleridge, Whitman, D.H.Lawrence, τέσσερα ποιήματα

Louis Calaferte: Βορράς 
Όλγα Κομιζόγλου: Φραγκίσκος Καλαβάσης, «Αινιγματικά αγγίγματα»

Πάνος Δρακόπουλος: Σκέψεις για την ποίηση 
του Φραγκίσκου Καλαβάση

Αναστασία Ζέππου: Δύο ποιητικές συλλογές 
της Έφης Καλογεροπούλου

Αντώνης Βρατσάλης: Το Μαντράκι

Ρούλα Βασιλοπούλου: Η θεατρική ομάδα Πράξις

Γιάννης Κουλλιάς: Λεύκωμα φωτογραφικό
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