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Κατερίνα Αγγελάκη - Ρουκ · Ε.Γ. Ασλανίδης
Σταύρος Βαβούρης · Ελένη Βακαλό · Γιάννης
Βαρβέρης · Τάκης Βαρβιτσιώτης · Γιώργος
Βέης · Αναστάσης Βιστωνίτης · Ζέφη Δαράκη
Αλέξ. Ζήρας · Νανά Ησαΐα · Βικτωρία Θεοδώρου
Έκτωρ Κακναβάτος · Γ.Κ. Καραβασίλης · Γιάν-
νης Κοντός · Βασίλης Κουγέας · Κλείτος Κύρου
Νίκος Λάζαρης · Γιώργος Μαρκόπουλος · Μι
χαήλ Μήτρας · Ματθαίος Μουντές · Στέφανος
Μπεκατώρος ·Κώστας Γ. Παπαγεωργίου «Αθη
νά Παπαδάκη · Μανόλης Πρατικάκης · Βασί
λης Στεριάδης · Έλενα Στριγγάρη · Αντεια
Φραντζή · Βαγγέλης Χατζηβασιλείου · Έλενα
Χουζούρη · Δήμητρα Χριστοδούλου · Γιώργος
Χρονάς · Κατερίνα Αγγελάκη - Ρουκ · Ε.Γ. Ασλα
νίδης · Σταύρος Βαβούρης · Ελένη Βακαλό
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ
Μηνιαία Επιθεώρηση Τέχνης, Κριτι
κής και Κοινωνικού Προβληματιομού

Στενών Πόρτας 20, 161 21 Αθήνα.
Τηλ. 72.34.122

ΕΚΔΟΣΗ;

Κ.Γ. Παπαγεωργίου
Στενών Πόρτας 20, Αθήνα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Κώστας Γουλιάμος
Αλέξης Ζήρας
Στέφανος Μπεκατώρος
Κώστας Γ. Παπαγεωργίου
Κατερίνα Πλασσαρά
Σπύρος Τοακνιάς

Φωτοστοιχειοθεσία - Εκτύπωση:
Γ. Αεοντακιανάκος και Υιοί
Δουκίσσης Πλακεντίας 31 (Χαλάνδρι)
Τηλ. 68.12.366

Αναπαραγωγή φιλμς:
Αντώνης Σωτηρόπουλος

Κάθε ενυπόγραφο άρθρο εκφράζει την
προσωπική άποψη του συγγραφέα του

Τιμή τεύχους 120 δρχ.
Εξαμ. 700 δρχ. -Ετήσια 1400 δρχ.
Ετήσια Οργανισμών Τραπεζών κλπ.
3.500 δρχ.
Εξωτερικού:
Εξαμ. 900 δρχ.
Ετήσια 1800 δρχ.
Για φοιτητές:
Εξαμ. 500 δρχ. -Ετήσια 1000 δρχ.
Εμβάσματα - επιταγές - συνεργασίες,
έντυπα:

Κ.Γ. Παπαγεωργίου,
Στενών Πόρτας 20, Αθήνα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Αθήνα:
Πομώνης Διονύσιος
Ζαλόγγου 1,
τηλ. 36.20.889

Θεσσαλονίκη:
Ανθούλα Πουλουκτσή
Λασάνη 9
τηλ. 237.463

Πάτρα
Αντ.,Μεθενίτης
ΚεΛακάρη 178
τηλ. 270.950

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
3-32

Η ΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΑΑΑΔΑ , .
Εισαγωγικό σημείωμα 3 · Συζήτηση για την ποίηση στην Ελλάδα σήμερα συμ
χουν: Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ, Αλεξ. Ζήρας, Νίκος Αάζαρης, Στέφανος ηεκατωρ
Κώστας Γ. Παπαγεωργίου, Δήμητρα Χριστοδούλου) 4 · Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ, έρωτα
η μόνη λύση (ποίημα) 8 · Ε.Γ. Ασλανίδης, Βαβυλών (ποίημα) 8 · Σταύρος Βαρουρης, ο
ηλίδίο πρωινό (ποίημα) 9 · Ελένη Βακαλό, Το ίδιο βράδυ πώς μπόρεσε να κοιμηδει η κυρα
Ροδαλίνα (ποίημα) 10 · Γιάννης Βαρβέρης, Το τέλος του ρακοσυλλέκτη (ποίημα) 1 ·
Γιώργος Βέης, Φδινόπωρο στη Νέα Υόρκη (ποίημα) 12 · Αναστάσης Βιστωνίτιις, ο
φάντασμα του Μαρά (ποίημα) 13 · Ζέφη Δαράκη, Πρωινή κλίμακα (ποίημα) 14 · Νανα
Ησαΐα, Προσωπείο (ποίημα) 15 · Βικτωρία Θεοδώρου, Τετράστιχα (ποίημα) 16 · Εκτωρ
Κακναβάτος, Κρανίου Τόπος, Οδός Πανδρόσου (ποιήματα) 17 · Γ.Κ. Καραβασίλης, Κι
ήρδες ξανά κορμί (ποίημα) 18 · Γιάννης Κοντός, Το μαξιλάρι (ποίημα) 18 · Βαγγέλης
Χατζή βασιλείου. Αμφισβήτηση, ένας επαναπροσδιορισμός 19 · Βασίλης Κουγέας, Δύο
ποιήματα 20 · 18 ποιητές μιλούν: · Για το ελληνικό ποιητικό πρόσωπο σήμερα · Για τους
παράγοντες που το προσδιορίζουν · Για τον κοινωνικό ρόλο της ποίησης, (συμμετέχουν: Ε.Γ.
Ασλανίδης, Σταύρος Βαβούρης, Γιάννης Βαρβέρης, Τάκης Βαρβιτσιώτης, Γιώργος Βέης, Νανά
Ησαΐα, Έκτωρ Κακναβάτος, Γ.Κ. Καραβασίλης, Γιάννης Κοντός, Κλείτος Κύρου, Γ ιώργος
Μαρκόπουλος, Μιχαήλ Μήτρας, Ματθαίος Μουντές, Αθηνά Παπαδάκη, Μανόλης Πρατικά-
κης, Βασίλης Στεριάδης, Άντεια Φραντζή, Γιώργος Χρονάς) 21 · Κλείτος Κύρου, Dream
Factory, 1,2 (τρία ποιήματα) 22 · Νίκος Αάζαρης, Ο νεκρός ήρωας του Πολυτεχνείου
(ποίημα) 23 · Ματθαίος Μουντές, Η παγίδα και ο τροχός (ποίημα) 24 · Κώστας I.
Παπαγεωργίου, Δύο ποιήματα 26 · Αθηνά Παπαδάκη, Διαδρομή (ποίημα) 27 · Μανόλης
Πρατικάκης, Η στρόφιγγα (ποίημα) 28 · Έλενα Στριγγάρη, Φύλλα (ποίημα) 29 · Άντεια
Φραντζή, Η πεταλούδα (ποίημα) 30 · Έλενα Χουζούρη, Ποιήματα 31 · Δήμητρα
Χριστοδούλου 32

Χαράλαμπος Βαρέλης, Ανρί Μισώ, Ταξίδι στο βασίλειο των λέξεων και των σημείων 37
Ανρί Μισώ, Σας γράφω από έναν τόπο μακρινό (μετ. Γ. Σεφέρης) 38
Ζαν Ελενστάιν, Ο σοσιαλισμός δε δημιουργεί αναγκαστικά τον ολοκληρωτισμό (στιζιμ

τηση) 40
Ίρις Κανέλλου, Εντυπώσεις από ένα αντιτουριστικό ταξίδι στην Ελλάδα 42
Γιάννης Καραχισαρίδης, Γύρω από τη δεατρική πρωτοπορία 44
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ: γράφει η Άντα Κάττουλα 46
ΒΙΒΑΙΟ: γράφουν ο Βαγγέλης ΧατζηβασΑείου (Οι ελαφροί και εύγλωττοι ήχοι του μα

στιγίου) και η Έλενα Χουζούρη 47
ΕΠΙΣΤΟΑΕΣ: γράφουν το Δ.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκαρίων και ο Στέφα

νος Μπεκατώρος 50

VIDEO CLUB
INTERNATIONAL

1.000 Βιντεοκασσέτες V.H.S.
500 Βιντεοκασσέτες ΒΕΤΤΑ

Χωρίς εγγραφή
ΕΑΙΚΩΝΟΣ 11 — ΠΕΑΑΗΣ 10

(ΧΑΑΑΝΔΡΙ)
ΤΗΑ. 68.12.366 — 68.12.457
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Η Ποίηση

σήμερα στην Ελλάδα
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ποιο είναι το ελληνικό ποιητικό πρόσωπο σήμερα; ποιοι παράγοντες το προσδιορίζουν
και ποιος είναι ο κοινωνικός ρόλος της ποίησης; Σ' αυτά τα τρία ερωτήματα εστιάζεται
το αφιέρωμα του περιοδικού μας.

Γύρω απ' αυτά τα ερωτήματα περιστρέφονται η συζήτηση και οι σύντομες απαντή
σεις των ποιητών που ανταποκρίθηκαν στη σχετική πρόσκληση μας. Το ποιητικό
ανθολόγιο προσφέρεται για να διαπιστώσει κανείς αν και κατά πόσο ο τρέχων ποιητικός
λόγος είναι συνεπής με τη θεωρητική κάλυψή του aU0 και το αντίστροφο.

Οι ποιητές που συμμετέχουν επιλέχθηκαν έτσι ώστε να εκπροσωπηθούν διαφορετι
κές ηλικίες και τάσεις και, κατά συνέπεια, ν' ακουστούν απόψεις που θα καλύπτουν
όλο ή το ευρύτερο δυνατόν φάσμα της γύρω από την ποίησή μας προβληματικής.

Γ.κ.Τ.
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Συζήτηση

για την ποίηση στην Ελλάδα
σήμερα

συμμετέχουν:
Κατερίνα Αγγελάκη - Ρουκ · Αλέξ. Ζήρας · Νίκος Αάζαρης
Στέφανος Μπεκατώρος · Κ.Γ. Παπαγεωργίου · Δήμητρα

Χριστοδούλου

Αλέξ. Ζήρας: Η μεταπολεμική ποίηση στην Ελ
λάδα. Είναι βέβαια ένα πολύ ευρύ θέμα και με τη
συζήτησή μας, εξυπακούεται, δε μπορούμε να
υποκαταστήσουμε τις μελέτες που ήδη έχουν
αρχίσει να ψηλαφίζουν κάποιες πλευρές αυτού
του θέματος. Αν πάντως δεν κάνω λάθος είναι η
πρώτη φορά που συγκεντρώνονται νεότεροι —
όχι όμιος και τόσο νέοι, αφού οι περισσότεροι
από μας έχουμε πιάσει, που λένε, τα σαράντα —
υπερασπιστές και κληρωτοί ενός σχεδόν «κοινού
τόπου» που θέλει την Ελλάδα, στα τελευταία
πενήντα χρόνια, να παράγει ποίηση υψηλού
αισθητικού επιπέδου. Είναι λοιπόν η πρώτη
φορά νομίζω που μαζευόμαστε νεότεροι λογοτέ
χνες για να συζητήσουμε, με σοβαρές προθέσεις,
για αυτό που δημιουργούμε και διαβάζουμε, για
μια σημαντική πάντως πλευρά του εαυτού μας.
Εννοώ φυσικά τη νεότερη ποίηση.

Πιστεύω ότι, ο καθένας με τις δυνάμεις του,
είμαστε υποψιασμένοι κάμποσο για το πρόσωπο
ή μάλλον για τα διαδοχικά πρόσωπα με τα οποία
εμφανίζεται η ελληνική ποίηση μετά το 1950. Η
ιστορική της εξέταση δε θα 'λεγα ότι παρουσιά
ζει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, τουλάχιστον
όσο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη και δια

μόρφωση της γλώσσας της σε σχέση με το έργο
των ποιητών του μεσοπολέμου. Ακόμα, θα υπο
στήριζα πρόθυμα μια συζήτηση που θα συνέδεε
τη νεότερη ποίηση με τα μεγάλης σημασίας
θέματα, όπως το θέμα της αρχιτεκτονικής του
ποιήματος ή των βιωμάτων μας που εκφράζονται
αισθητικά μέσα από το ποίημα. Γιατί υποθέτω —
και αυτό το αφήνω για συζήτηση — ότι κοινά
βιώματα δεν οδηγούν καθόλου σε κοινούς τρό
πους έκφρασης. Και αν θέλετε να πάμε πιο πέρα;
όλο και περισσότερο πείθομαι ότι αυτό που μας
συνδέει με ένα ποίημα είναι η διαφορά του ύφους
σε σχέση με το δικό μας ύφος. Ανακαλύπτουμε
το άλλο μέσα από τη διαφορά μας με αυτό.

Από την άλλη μεριά όσοι μαζευτήκαμε σήμερα
εδώ είμαστε κατά κάποιο τρόπο γνώριμοι. Δεν
έχει σημασία αν δεν έχουμε βρεθεί όλοι σε
κοινούς χώρους, έχουμε αλληλοσυσταθεί μέσα
από κείμενά μας. Από αυτή την άποψη η πρώτη
εκ του σύνεγγυς γνωριμία μας αποκτά επιπλέον
ενδιαφέρον. Η Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ, η Δή
μητρα Χριστοδούλου, ο Στέφανος Μπεκατώρος,
ο Κώστας Παπαγεωργίου, ο Νίκος Αάζαρης και
εγώ, συναντηθήκαμε για να ανταλλάξουμε ορι
σμένες απόψεις μας — κάποιες ήδη σχηματισμέ

νες, άλλες που ίσως βγουν από τη συζήτηση —
γύρω από την ποίηση των τελευταίων χρόνων
στην Ελλάδα.

Το πρόσωπο λοιπόν της μεταπολεμικής ποίη
σης θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε στη
σημερινή μας συζήτηση. Τρία ερωτήματα γύρω
από τα οποία*θα μπορούσαμε να κεντρώσουμε τη
συζήτηση είναι: α) Ποια η κατάσταση της μετα
πολεμικής ποίησης και' ειδικότερα αυτής των
τελευταίων ρόνων. β) Ποιο είναι το πρόσωπο
της, ποιοι είναι οι παράγοντες που την προσδιό
ρισαν και την προσδιορίζουν και γ) ποιος είναι ο
κοινωνικός ρόλος της ποίησης, αν δεχτούμε ότι
πράγματι διαδραματίζει κάποιον. Ας αρχίσουμε
απο αυτά που έχει να πει ο Νίκος Λάζαρης...

Νίκος Αχαρης: Εγώ θα ήθελα να θέσω το
ρώτημα ιαφορετικά. Γράφεται μετά τον πόλεμο
οι ει ικοτερα στις μέρες μας μια ποίηση αντά-

της μεγα ης ποιητικής παράδοσης που έχει
τος ο τοπος. Στο βαθμό που μπορώ να έχω

γνώμη σαν αναγνώστης, η απάντησή μου είναι:
noow ηρίπει να είναι κανείςΡ  ατειλημμενος ή άκριτος για να μη μπορεί ναδει ότι αυτο που ονομάζουμε μεταπολεμική ποίη-
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ση και που αποτελείται από τρεις περιόδους για
να ξεφύγουμε από τον όρο γενιές, είναι μια
ποίηση πολύ ενδιαφέρουσα, που έχει να παρου
σιάσει έργα διόλου ευκαταφρόνητα και ποιητές
άξιους. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η ποίηση είναι
μεγάλη, άλλωστε το θέμα της μεγάλης ^ή -όχι
ποίησης είναι σχετικό, ξέρω όμως ότι είναι μια
ποίηση γνήσια, που όχι μόνο διαφοροποιείται
αισθητικά από προηγούμενες γενιές αλλά και
από μέσα της καθρεφτίζονται, με τον υποκειμενι
κό τρόπο της ποίησης βέβαια, όλα τα σοβαρά
κοινωνικά προβλήματα που γνώρισε ο τόπος τα
τελευταία χρόνια. Ειδικότερα για τη νεότερη
ποιητική γενιά, αυτή που άρχισε να γράφει στα
τέλη της δεκαετίας του '60, νομίζω ότι είναι
σκόπιμο να μην τη δούμε ξεκομμένη, αλλά σαν
μια περίοδο της μεταπολεμικής ποίησης, την
τρίτη και ίσως τη ζωντανότερη, όχι μόνο βιολο
γικά.

Αλέξ. Ζήρας: Ας μην αρχίσουμε έτσι αποφθεγμα
τικά. Υποψιάζομαι άλλωστε ότι υπάρχουν, ως
προς το χαρακτηρισμό αυτό, αρκετές ενστάσεις,
ακόμα και ανάμεσά μας.

Στέφανος Μπεκατώρος: Ήδη προσδιορίστηκαν
χρονικά τα όρια της συζήτησης; θα μιλήσουμε
για την ποίηση που γράφτηκε στην Ελλάδα μετά
το 1950. Επειδή δεν μου αρέσουν καθόλου τα
προκρούστεια κρεβάτια των ιστορικών και κοι
νωνιολόγων της λογοτεχνίας θα συμφωνήσω με
τον Λάζαρη και θ' αποφύγω τον όρο γενιά. Θα
ήταν καλύτερα, πράγματι, να μιλάει κανείς για
τρεις περιόδους της μεταπολεμικής ποίησης.
Έτσι, μέσα στα όρια της συζήτησής μας δεν
βρίσκεται κυρίως η α' περίοδος, οι ποιητές
δηλαδή που εμφανίστηκαν αμέσως μετά το 45,
πολλοί από τους οποίους συνεχίζουν το έργο
τους, μολονότι το πρόσωπό τους έχει ήδη δια
μορφωθεί, αλλά εκείνοι που συγκροτούν τη β
περίοδο (που ορισμένοι κριτικοί ονόμασαν β
μεταπολεμική γενιά) και την γ', τη λεγόμενη
γενιά του '70. Οι ποιητές της β' περιόδου άρχι
σαν να εκδίδουν συλλογές μετά το 1955 και
συνεχίζουν βέβαια, ίσως με μικρή συχνότητα,
μερικοί από αυτούς μάλιστα έχουν εκδόσει ήδη
και ένα corpus της ποιητικής τους δουλειάς.

Ο όρος γενιά του 70 είναι
παρακινδυνευμένος.

Σκέπτομαι αυτή τη στιγμή την περίπτωση του
Βύρωνα Λεοντάρη, του Μάρκου Μέσκου, του
Ανέστη Ευαγγέλου, του Πρόδρομου Μάρκογλου
και του Θωμά Γκόρπα. Οι ποιητές, ωστόσο, που
αυτή τη στιγμή διαμορφώνουν το ποιητικο τους
πρόσωπο είναι της λεγόμενης γενιάς του 70 αν
κι εγώ προσωπικά δε συμφωνώ μ' αυτό τον όρο.
Νομίζω ότι ο όρος αυτός είναι παρακινδυνευμέ
νος, αν σκεφτούμε το προηγούμενο με τη γένια
του '30, όπου ορισμένοι θεωρητικοί, που είχαν
σχέση με μια ομάδα ποιητών, αυτών που ήσαν
•στενά συνδεδεμένοι με το περιοδικό «Νέα Γράμ
ματα», ο Καραντώνης λ.χ., περιόρισαν τα πλαι-
σιά της, συμπεριλαμβάνοντας ορισμένα μονο
ονόματα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν αρ
γότερα σοβαρά γραμματολογικά προβλήματα.
Και βλέπουμε ότι τα προβλήματα αυτα τωρα

τελευταία μόνο κάπως λύνονται, από τον Vitti
και τον Αργυρίου, που πρότεινε τον όρο νεοτερι-
κοί ποιητές του μεσοπολέμου.

Η ποίηση αυτή, της γ' περιόδου, ή της τρίτης
μεταπολεμικής γενιάς, μολονότι βρίσκεται εν
πορεία και δεν έχει ακόμα διαμορφώσει ένα έργο
ολοκληρωμένο κι ένα πρόσωπο με κάποια συνο
χή, έχει ωστόσο ορισμένα στοιχεία που ξεχωρί
ζουν σαφώς το έργο της από αυτό των προηγού
μενων ποιητικών περιόδων.

Αλέξ. Ζήρας: Φοβάμαι ότι θα παρασυρθούμε έτσι
σε θέματα μεθοδολογίας μιας ιστορίας της λογο
τεχνίας. Δήμητρα μπορείς να βοηθήσεις εδώ;

Δήμητρα Χριστοδούλου: Προσωπικά πιστεύω ότι
θέλοντας να ψάξουμε για τα στοιχεία που δια
μορφώνουν το πρόσωπο της ποίησης σήμερα,
έστω κι αν το περιορίσουμε στα τελευταία τριά
ντα χρόνια, δεν θα πρέπει να σταθούμε τόσο στα
χρονολογικά χαρακτηριστικά της όσο στα μορ
φολογικά. Σε εκείνες δηλαδή τις κατακτήσεις
μορφής που άρχισαν να παρουσιάζονται στις

Η ειρωνεία και η σάτιρα
υπάρχουν στη δεύτερη
μεταπολεμική γενιά μ'
ένα τρόπο πιο βαθύ και
λιγότερο σε επίπεδο ευ
ρήματος.

αρχές αυτής της τριακονταετίας και σιγά σιγά
πήραν μια μορφή οικεία σ' εμάς σήμερα. Απ' αυ
τήν την άποψη, όσες αναφορές θα μπορούσα να
κάνω στη δεύτερη κυρίως μεταπολεμική γενιά,
δεν βλέπω πώς θα μπορούσαν να σταθούν αν δεν
έβλεπα ως συνέχειά της την ποίηση που γράφε
ται σήμερα, τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια.
Έτσι, αρχίζοντας από ένα στοιχείο που έχει
πολύ νωρίς επισημανθεί από την κριτική, θέλω
να πω το στοιχείο της ειρωνείας, της σάτιρας,
έχω τη γνώμη ότι αυτό παρουσιάζεται ήδη ως
ένα βαθμό στη δεύτερη μεταπολεμική γενιά μ' έ
ναν διαφορετικό τρόπο βέβαια απ' αυτόν που το
ζούμε εμείς σήμερα, πιο βαρύ αν θέλετε, λιγότε
ρο σε επίπεδο ευρήματος — γιατί νομίζω ότι
σήμερα αυτό το στοιχείο έχει περιέλθει ως ένα
σημείο σ' ένα επίπεδο ευρήματος — και περισ
σότερο σ' ένα επίπεδο που θα τολμούσα να το πω
υπαρξιακό. Είναι διαφορετικός ο τρόπος που
δίνεται ο σαρκασμός της απόστασης από τις
καθιερωμένες αξίες στο έργο του Χριστιανόπου
λου λ.χ. από τον τρόπο που δίνεται στους νεότε
ρους. Οπωσδήποτε όμως υπάρχει. Επίσης, κατά
τη γνώμη μου, κληρονομεί η δεύτερη μεταπολε
μική γενιά άπο την πρώτη ένα στοιχείο απελπι
σίας, ένα πικρό κοίταγμα του κόσμου και το
οποίο οι σημερινοί, οι νεότεροι δηλαδή ποιητές,
μετατρέπουν σε μια ματιά στιγμές στιγμές μηδε
νιστική. Αυτά τα δύο στοιχεία πιστεύω ότι είναι
κοινά και στους ποιητές της πρώτης και στους
ποιητές της δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς, τυ
χαίνουν όμως μιας διαφορετικής επεξεργασίας
και φόρτισης.

Κατερίνα Αγγελάκη - Ρουκ: Εγώ θα ήθελα να

Από το '70 και δώθε οι
επιρροές μας έρχονται
κυρίως από τον αγγλοσα-
ξωνικό κόσμο.

ξαναγυρίσω σ' αυτό που είπε πριν ο Στέφανος
Μπεκατώρος για τη γενιά του '70 σε συνδυασμό
μ' αυτά που είπε η Δήμητρα Χριστοδούλου. Δύο
πράγματα πιστεύω ότι σημάδεψαν αυτή τη γενιά.
Πρώτα πρώτα ότι η εμφάνισή της συμπίπτει με
το γεγονός ότι η Ελλάδα μπήκε σε μια άλλη
οικονομική κλίμακα" έπαψε να είναι μια χώρα
υπανάπτυκτη, στο βαθμό που ήταν τουλάχιστον
παλαιότερα" έγινε κι αυτή ένα μέλος της κατανα
λωτικής κοινωνίας, πράγμα που συμπίπτει με τη
δικτατορία. Ένα άλλο στοιχείο που ίσως δεν το
έχουμε αξιολογήσει ιδιαίτερα είναι ότι η ελληνι
κή ποίηση πάντοτε βασιζόταν σε επιρροές· από
το '70 όμως και δώθε οι επιρροές αρχίζουν να
έρχονται βασικά από τον αγγλοσαξωνικό κόσμο,
αντίθετα με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, που οι
επιρροές έρχονταν κύρια από τη Γαλλία. Αυτά
ακριβώς τα στοιχεία, η άνοδος του βιοτικού
επιπέδου, η αλλαγή της πηγής των επιρροών και
η ιστορική πραγματικότητα, αυτή της δικτατο
ρίας, είναι που κύρια σημάδεψαν τη γενιά
του '70. Από κει και πέρα όμως νομίζω ότι
πρέπει ιδιαίτερα να συζητηθεί τι έγινε με τη
γενιά του '70. Πού βρίσκεται τώρα, τι εκφράζει
τώρα και τι ανοίγματα έχει για μια συνέχεια.

Αλέξ. Ζήρας: Είναι ενδιαφέρον μια ποιήτρια που
πασχίζει ιδιαίτερα για τα μορφικά στοιχεία του
έργου της να ορίζει εδώ το βιωματικό περιβάλ
λον στο οποίο εμφανίζεται η νεότερη ποίηση.
Πάντως, ως προς το ζήτημα των επιρροών, έχω
τη γνώμη ότι οι επιδράσεις της ξένης ποίησης
στην ελληνική είναι πολύ λιγότερες μεταπολεμι
κά, σχεδόν τολμώ να πω ότι οι ποιητές μπορούν
να δημιουργήσουν "και χωρίς αυτές. Ας πάρει
όμως το λόγο ο Κώστας.

Και οι τρεις μεταπολεμι
κές γενιές απαρτίζουν
έναν ενιαίο οργανισμό.

Κώστας Παπαγεωργίου: Εγώ θα ήθελα να εκμε
ταλλευτώ τον τρόπο με τον οποίο ο Α. Ζήρας
προσδιόρισε αρχίζοντας τη συζήτηση το θέμα
μας, μιλώντας γενικά για μεταπολεμική ποίηση.
Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι μπορούμε ν' αποφύ
γουμε το διαχωρισμό των γενιών, αφού αυτό μας

'βοηθάει για να συνεννοούμαστε και για να βά
ζουμε κάποια πράγματα στη θέση τους, πιστεύω
ωστόσο ότι όλη η μεταπολεμική ποίηση, από
την πρώτη εμφάνισή της ώς τις μέρες μας,
αποτελεί έναν ενιαίο οργανισμό, ο οποίος βιώ
νει, μέσα στη ροή της ιστορίας, διαφορετικά
πράγματα, χρησιμοποιώντας διαφορετικούς κάθε
φορά τρόπους, κατακτημένους από την πείρα,
επιγενόμενους δηλαδή, αλλά και άλλους, εγγε
νείς αυτής της ποίησης της ίδιας. Φαντάζομαι,
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µε άλλα λόγια, τη μεταπολεμική ποίηση σαν ένα
σώμα· η δεύτερη μεταπολεμική γενιά δεν θα
μπορούσε να υπάρξει χωρίς την πρώτη, η τρίτη
χωρίς την πρώτη και τη δεύτερη και πάει λέγο
ντας. Τα γεγονότα όταν συμβαίνουν, την ώρα που
συμβαίνουν, προσφέρονται για βίωση και όχι για
γραμματολογικές ταξινομήσεις και κατατάξεις.
Αλλιώς θα καταλήξουμε να μετράμε δεκαετίες,
χάνοντας έτσι το βαθύτερο νόημα της ποίησης
που οι ποιητές τριών διαφορετικών ηλικιών
καταθέτουν στο χρηματιστήριο του χρόνου.

Στους πρώτους μεταπο
λεμικούς ποιητές βλέ
πουμε ότι για πρώτη φο
ρά ο λογοτέχνης γίνεται
πολίτης.

Α. Ζήρας! Ας μου επιτραπεί μια ακόμα παρέμβα
ση. Για τη βίωση των γεγονότων θέλω να πω και
την αισθητική τους αξιοποίηση, όπως εννοού
νται φαντάζομαι από τον Κώστα. Μου έρχεται
στο νου ότι υπάρχει, πράγματι, μια σημαντική
διαφορά ανάμεσα στους ποιητές της πρώτης
μεταπολεμικής γενιάς και στους προγενέστερους
ή μεταγενέστερους. Είναι κάτι που εξάγεται από
το ίδιο το έργο τους. Το ότι για πρώτη φορά ο
λογοτέχνης γίνεται πολίτης, με την κυριολεξία.
Είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις υποθέσεις της
πολιτείας. Κάτι που γίνεται, αλλά με διαμεσολα-
βημένο τρόπο, στις επόμενες γενιές. Ποιο είναι
το πολιτικό ήθος του Μ. Αναγνωστάκη και ποιο
του Γ. Πατίλη, λ.χ. Εγώ βρίσκω μεγάλες διαφο-
ρές. Όχι ότι η δεύτερη μεταπολεμική γενιά και
η δική μας έχουν λίγα χρέη απέναντι στα γεγο
νότα της δεκαετίας του '40. Πολλές φορές το
βίωμα της ιστορίας είναι πιο μακροχρόνια ανεξί
τηλο από το βίωμα ενός προσώπου. Η ειρωνική
επομένως στάση που παρατηρείται ως στοιχείο
ήθους σε ποιητές όπως ο Κοντός, ο Πούλιος ή ο
Παπαγεωργίου ίσως δείχνει την αποστασιοποίη-
σή τους από τις τωρινές προεκτάσεις εκείνης
ακριβώς της δεκαετίας, του '40 δηλαδή.

Όλη η μεταπολεμι
κή ποιητική πορεία
στηρίζεται πάνω σε
μια διαρκή ρήξη.

Δήμητρα Χριστοδούλου: Με βάση αυτά που μας
λες, Αλέξη Ζήρα, δεν είναι άστοχο να παρατη
ρήσουμε ότι υπάρχει μια πορεία από την πρώτη
μεταπολεμική γενιά μέχρι σήμερα, που στηρίζε
ται πάνω σε μία διαρκή ρήξη. Στην αρχή έχουμε
τη ρήξη προς την ιδεολογία, ακολουθεί η ρήξη
προς το ίδιο το ανθρώπινο πρόσωπο, πράγμα που
παρατηρούμε στους ποιητές της δεύτερης μετα
πολεμικής γενιάς, καθώς στρέφονται προς τον
εαυτό τους και αμφισβητούν τη δυνατότητά τους

ν' ανασάνουν σα φυσιολογικοί άνθρωποι. Στη
σημερινή ποίηση βλέπουμε μια ρήξη και προς τα
δυο, η οποία μετατρέπεται σε ρήξη προς τη
γλώσσά. Αρχίζει να παρουσιάζεται μια τάση
αμφισβήτησης του ίδιου του γλωσσικού οργά
νου, λες και όλη αυτή η πορεία να καταλήγει σε
μια μεγάλη αμφιβολία του ποιητή για τα ίδια τα
μέσα του.

Νίκος Λάζαρης: Εγώ θα ήθελα να επανέλθω στο
πλαίσιο μέσα στο οποίο άρχισε να γράφει η
τρίτη, όπως την ονομάζουμε, μεταπολεμική γε
νιά, προκειμένου να δούμε ύστερα τις διαφορές
που υπάρχουν ανάμεσα στις τρεις γενιές. Αέω
λοιπόν ότι το πλαίσιο αυτό, μέσα στο οποίο
εμφανίζονται οι νεότεροι ποιητές είναι βέβαια η
δικτατορία, η Ελλάδα, που όπως είπε η Κατερίνα
είχε αρχίσει να μπαίνει μέσα στο καταναλωτικό
κύκλωμα, καθώς και μια διάψευση των πολιτικών
και κοινωνικών οραμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο.
Πηγαίνοντας τώρα στον αισθητικό τομέα βλέ
πουμε ότι τα δύο μεγάλα κινήματα αυτή την
εποχή, ο μοντερνισμός, που εκφράζεται από τον
Σεφέρη και άλους ποιητές της γενιάς του '30, και
ο υπερεαλισμός έχουν ήδη υποχωρήσει απ' τη
σκηνή. Δεδομένου τώρα ότι αρκετοί από τους
μεγαλύτερους ποιητές έχουν εξαντλήσει τις
γλωσσικές τους δυνατότητες, φυσικό είναι οι
νεότεροι να βρεθούν μπροστά σε ένα σοβαρό
αισθητικό δίλημμα: Να γίνουν δηλαδή επίγονοι

Οι νεότεροι ποιητές υ
πόσχονται μια ριζική α
νανέωση της ποίησης
αλλά δεν ολοκληρώ
νουν αυτό που άρχισαν.

αυτών των ποιητών ή να προχωρήσουν με τις
δικές τους δυνάμεις σε καινούριους χώρους πει
ραματιζόμενοι και αναζητώντας νέες εκφραστι
κές λύσεις. Κατά τη γνώμη μου διαλέγουν με
θάρρος, ίσως και με θράσος, αλλά εφυιώς, το
δεύτερο δρόμο, πετυχαίνοντας μέσα σε μια δεκα
ετία να προχωρήσουν μόνοι τους, συγχωνεύο
ντας τις προγενέστερες τάσεις, το μοντερνισμό
και τον υπερεαλισμό και δίνοντας αποτελέσματα
που υπόσχονται μια ριζική ανανέωση της ποίη
σης, αλλά την υπόσχεση αυτή, κι εδώ θέλω να
προσέχουμε, δεν την πραγματοποιούν, δεν την
ολοκληρώνουν.

Αλέξ. Ζήρας: Αν θες τη δική μου γνώμη το
αδιέξοδο υπάρχει επειδή ακριβώς δεν βρίσκο
νταν δυνάμεις σε πολλούς από τους ποιητές ώστε
να κάνουν το δεύτερο βήμα, να περάσουν δηλαδή
το κατώφλι της ωριμότητας. Πολλές από τις
πρώιμες υποσχέσεις είχαν στηριχθεί στον ενθου
σιασμό, στην τόλμη και φυσικά η περίσκεψη
θέλει υποδομή.

Νίκος Αάζαρης: Νομίζω ότι πριν φτάσουμε στη
διαπίστωση αυτή, Αλέξη, θα πρέπει προηγουμέ
νως να δούμε πού έφτασε, τι κατάφερε και γιατί
εφτασε σ' ένα τέλμα, όπως είπες. Γιατί πιστεύω

ότι κι αυτά που πέτυχε ως τώρα είναι σημαντικά
και την κάνουν μια γενιά που θα την χαρακτήρι
ζα-οριακή.

Αλέξ. Ζήρας: Ας μην παίζουμε ωστόσο τους·
προφήτες...

Οι νεότεροι ποιητές ο
φείλουν να ξεκαθαρί
σουν τη σχέση τους με
την ποιητική μας παρά
δοση.

Κώστας Παπαγεωργίου: Αναφορικά μ' αυτά που
είπε ο Νίκος Αάζαρης, ότι οι νέοι ποιητές, αυτοί
της γενιάς του '70, προχώρησαν, στηριγμένοι
στις δικές τους δυνάμεις, σε καινούριους χώρους,
πειραματιζόμενοι κι αναζητώντας νέες εκφραστι
κές λύσεις, η προσωπική μου γνώμη είναι ότι
όλα αυτά μπορεί να είναι γοητευτικά, δεν οδη
γούν όμως πουθενά αν προηγουμένως οι νεότεροι
τελοσπάντων ποιητές δεν ξεκαθαρίσουν τη θέση
τους απέναντι στην παράδοση. Κι αυτό βέβαια
νομίζω ότι είναι χρέος κάθε εμφανιζόμενης ποιη
τικής γενιάς. Πάντως δε βλέπω να έχει γίνει ως
τώρα τουλάχιστον κάτι τέτοιο από τους ποιητές
της γενιάς του '70. Και όταν λέω παράδοση
εννοώ έναν ζωντανό ποιητικό οργανισμό, διαρ
κώς μετακινούμενο και πρόσφορο στην ανανέω
ση· δηλαδή ανοιχτό και πάντα έτοιμο να δεχτεί
στους κόλπους του ό,τι πράγματι αξίζει, με βάση
κριτήρια διαμορφωμένα με το χρόνο από το
ποιητικό υλικό που στοιχειοθετεί αυτόν ακριβώς
τον οργανισμό της ποιητικής παράδοσης. Κάπο
τε λ.χ. ο υπερεαλισμός του Εμπειρίκου ήταν κάτι
το ξένο απέναντι στην ως τότε ποιητική μας
παράδοση. Σήμερα όμως είναι ουσιαστικότατα
ενσωματωμένος σ αυτήν. Δεν αρκεί λοιπόν μόνο
η άρνηση του ρόλου του επιγόνου μιας ποίησης
του παρελθόντος· πρέπει η άρνηση αυτή να
συνοδεύεται, να είναι μάλλον το αποτέλεσμα
γνώσης και μιας απολύτως νηφάλιας και συνει
δητοποιημένης εκλογής.

Στέφανος Μπεκατώρος: Με πρόλαβε ο Κώστας
Παπαγεωργίου, λέγοντας τα όσα είπε για το θέμα
της ποιητικής μας παράδοσης και των υποχρεώ
σεων που δημιουργεί στους νέους ποιητές, σε
καθε νέο ποιητή. Μου δίνεται ωστόσο η ευκαι
ρία, υστέρα απ' αυτό, να μιλήσω πιο συγκεκριμέ
να, προσπαθώντας να δω κι εγώ ο ίδιος κατάματα
μια πραγματικότητα, που νομίζω ότι ώς σήμερατουλάχιστον οι νεότεροι ποιητές δεν την έχουν
αντιμετωπίσει. Το ότι δηλαδή ενώ βρισκόμαστε
αρκετα μακριά από το ξεκίνημά μας και στην
αρχη της ωριμότητας, πράγμα που λέω βασισμέ-

ς σε κάποιες ποιητικές συλλογές που βγήκαν
tl" ■=·"' "«'ί Ό 1980, ακδμη δε,χουμε KTO, σαφή ,η θέση μας α.ένοντ, στην
ποιητικη μας παράδοση. Δεν υπάρχουν από τη
γένια μας θεωρητικά κείμενα, δεν υπάρχει κριτι-
Ξθοπίίε -ο-οθετεί, νακαθορίζει τη στάση μας απέναντι στην παρώο-Οή μας α,δ ΣσΙφμή μέ,ρ, JJX".
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Η έλλειψη οράματος
χαρακτηρίζει τη γενιά
του '70.

κούς ποιητές μας. Πιστεύω ότι το έδαφος είναι
εντελώς παρθένο. Και νομίζω ότι είμαστε υπο
χρεωμένοι να στραφούμε προς αυτή την κατεύ
θυνση, μάλιστα θα έλεγα ότι επείγει να γίνει κάτι
τέτοιο ύστερα από το ανησυχητικό σύμπτωμα
που αποκάλυψε μια σχετικά πρόσφατη τηλεοπτι
κή εκπομπή. Μολονότι λοιπόν βρισκόμαστε
στην αρχή της ωριμότητάς μας εντούτοις βρι
σκόμαστε σε νηπιακή κατάσταση όσον αφορά
στο ξεκαθάρισμα της στάσης μας απέναντι στη
λογοτεχνική μας παράδοση, στα όσα συμβαίνουν
γύρω μας, απέναντι στις αξίες, αν υπάρχουν, στα
ιδανικά, αν υπάρχουν κι αυτά. Βέβαια σε γενικές
γραμμές η στάση των νεότερων ποιητών κρίνω
ότι είναι αρνητική απέναντι σε ιδέες και ιδεολο
γίες, είναι με λίγα λόγια μια στάση απογοήτευ-
σης, στάση απόγνωσης για την ανυπαρξία αξιών,
ιδεών και οραμάτων. Και ίσως η έλλειψη οράμα
τος είναι αυτό που σαφώς χαρακτηρίζει τη γενιά
του '7Θ. Και για να τελειώνω, η γενιά μας δεν
έχει κριτικό λόγο προσωπικό και έγκυρο αυτή τη
στιγμή. Κι αυτό είναι κατά τη γνώμη μου η
βασική αιτία που ωθεί μερικούς από τους
εκπροσώπους της στην αυθεντία του λόγου κριτι
κών οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να καταλάβουν
και να νιώσουν τα αιτήματα, τα όποια αιτήματα
της γενιάς αυτής. Και, επιπλέον, θα πρέπει να
εξετάσουμε μήπως η πατρική προστασία που
προσφέρεται έχει κίνητρα ιδιοτελή που ίσως
δημιουργούν κάποιους κινδύνους.

Κώστας Παπαγεωργίου; Συμφωνώ με τα όσα είπε
ο Στέφανος Μπεκατώρος, θέλω ωστόσο να πω ότι
όταν έλεγα πριν πως υποχρέωση της γενιάς μας
είναι να ξεκαθαρίσει τη σχέση της με την
ποιητική μας παράδοση είχα πρωτίστως υπόψη
μου τους ποιητές τους ίδιους και όχι τους κριτι
κούς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν κατανοώ τη
μεγάλη ανάγκη ενός κριτικού λόγου που να
βγαίνει από τα σπλάχνα της. Είχα δηλαδή υπόψη
μου τον ποιητή ο οποίος για να προχωρήσει σε
νέους εκφραστικούς τόπους έχει επάνω απ' όλα
την υποχρέωση να σταθεί αντιμέτωπος με την
προγενέστερη ποίηση στο σύνολό της.

Αλεξ. Ζήρας: Νομίζω ότι δεν είναι μόνο η στάση
των νεότερων ποιητών αλλά και όλης της νεοελ
ληνικής κοινωνίας, που είναι αμφίλογη απέναντι
στην παράδοσή της. Τελεία άρνηση ή θεοποίη
ση. Γι' αυτό και η παραμικρότερη αιρετική στά
ση παίρνει στα μάτια μας την όψη μιας επανά
στασης.

Μετά τη μεταπολίτευση
υπήρξε μια απογοήτευ
ση, ένα αίσθημα αδιέξο
δου.

Δήμητρα Χριστοδούλου: Ας μου επιτραπεί στο
σημείο αυτό να κάνω μία παρένθεση, πηγαίνο
ντας λίγο προς τα πίσω, και συγκεκριμένα σε
κάτι που μας είπε πριν ο Νίκος Λάζαρης, όταν
ανέφερε σαν καθοριστικά της νεότερης ποίησης
την δικτατορία και τα σχετικά. Προσωπικά πι
στεύω ότι μέσα σ' αυτά τα δέκα χρόνια που

έχουν περάσει από τη μεταπολίτευση προέκυψαν
καινούρια στοιχεία, κοινωνικά, ψυχολογικά και
άλλα, που συνετέλεσαν στο να δημιουργείται
σήμερα η εντύπωση μιας τελμάτωσης κι ενός
σταματήματος. Θέλω να πω ότι μετά τη μεταπο
λίτευση υπήρξε μια απογοήτευση, ένα αίσθημα
αδιεξόδου, πράγμα που δεν μπορούσε να μην έχει
την αντανάκλασή του και στην ποιητική δη
μιουργία. Βέβαια δεν κάνω το λάθος να θεωρώ
αυτά τα πράγματα ως άμεσες αντιστοιχίες, περι
μένοντας κάτι που συμβαίνει στον κοινωνικό
χώρο να γίνεται αμέσως και στην ποίηση, αλλά
δεν πρέπει να το προσπεράσουμε. Γιατί είναι
φανερό ότι υπάρχει κάτι σαν αμήχανη σιωπή ή
σαν σιωπηρή (ή και φλύαρη ενίοτε) αμηχανία*
κάτι περιμέναμε να γίνει, κάπου θα οδηγούσαν
ολ' αυτά τα πράγματα, σήμερα όμως διαπιστώ
νουμε ότι η πίστη πως μπορούσαμε να οδηγηθού
με μετά την πτώση της δικτατορίας σε μια
καινούρια καρποφορία, δεν επιβεβαιώθηκε του
λάχιστον σε βαθμό ορατό. Γι' αυτό πιστεύω ότι
το σταμάτημα της ποίησης θα πρέπει να παραλ
ληλιστεί, ως ένα σημείο τουλάχιστον, με το
σταμάτημα στην κοινωνία μας.

Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ: Πάρα πολύ σχετική
μ αυτά που είπε η Δήμητρα Χριστοδούλου είναι
και μια άλλη διαπίστωσή μου: ότι η κρίση που
εκφράζεται μέσα από την ποιητική στασιμότητα
που θίξαμε των ποιητών της γενιάς του '7Θ,
πιθανόν να οφείλεται σε μια στροφή που μπορεί
κανείς να εντοπίσει στη νεότερη ποίησή μας.
Γιατί στην Ελλάδα — ας μην το ξεχνάμε αυτό —
η ποίηση τρεφόταν πάντα από κάποιο όραμα. Οι
μεγάλοι ποιητές μας έκαναν ένα μεγάλο ποιητικό
έργο κάθε φορά που αναλογιζόντουσαν τη σχέση
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τους µε την Ελλάδα. Παλαμάς, Σικελιανός, ακό
μα και Καβάφης εκεί που δεν το φαντάζεται
κανείς. Η δικτατορία λοιπόν και όσα αυτή γέν
νησε μέσα στις ψυχές των ανθρώπων, κατά
συνέπεια και των ποιητών, μοιάζει να είναι σαν

Οι ποιητές δεν έχουν
πια μεγάλες θέσεις στις
τράπεζες.

ένα τελευταίο αντίο σ' έναν κόσμο οράματος,
όπου η ποίηση έπαιζε ένα ζωτικό ρόλο. Από κει
και πέρα, όταν βγήκαμε από τη δικτατορία
βρεθήκαμε σ' έναν άλλο κόσμο, όπου αυτό που
μετρούσε δεν ήταν πια τα οράματα αλλά το
χρήμα. Οι ποιητές δεν έχουμε μεγάλη θέση στις
τράπεζες. Αυτό είναι για μένα ένα πάρα πολύ
καθοριστικό στοιχείο και αυτό που συνήθως
ξεχνάμε είναι ότι η ποίηση και η ζωή είναι δυο
πράγματα που πάνε τελείως μαζί.

Κώστας Παπαγεωργίου: Εγώ δεν διαφωνώ με τα

όσα πολύ σωστά είπαν η Δήμητρα Χριστοδούλου
και η Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ για τη στενότα
τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα κοινωνικά
μας δρώμενα και την ποίηση, ότι δηλαδή η
υποβάθμιση, η πολύτροπη υποβάθμιση της καθη-
μερινότητάς μας μπορεί να έχει, και έχει ως ένα
σημείο, ως αποτέλεσμα την ποιητική στόμωση
στους νεότερους ποιητές. Αρνούμαι ωστόσο να
δεχτώ ότι μόνο σε τέτοιας λογής παράγοντες —
κοινωνικούς και ιστορικούς — πρέπει αποκλει
στικά ν' αποδώσουμε την ομολογημένη ποιητική
κάμψη που παρατηρείται στα τελευταία χρόνια.
Έχοντας μάλιστα υπόψη μου περιόδους της
ιστορίας, όχι μόνο εδώ αλλά κι έξω, εξίσου ή και
περισσότερο ακόμα απρόσφορες για την καλ
λιέργεια της ποίησης και της τέχνης γενικότερα,
που όμως καθόλου δεν ανέστειλαν την πρόοδο
της καλλιτεχνικής έκφρασης, προτείνω να δούμε
μήπως δεν είναι μόνο οι κοινωνικοί και ιστορι
κοί παράγοντες αυτοί που αποτελούν την τροχο
πέδη. Μήπως θα πρέπει να αναζητήσουμε και
αλλού τα αίτια του τέλματος, όπως ειπώθηκε
πριν αυτό που εγώ θεωρώ απλώς ως μια χωρίς
ιδιαίτερη βαρύτητα κρίση. Συγκεκριμένα προτεί
νω να δούμε αν υπάρχουν τέτοιοι παράγοντες,
ανασταλτικοί, μέσα στον ίδιο τον ποιητικό οργα

νισμό, όπως είναι λ.χ. το γλωσσικό όργανο,
προβλήματα μορφικά, θεματολογικά κλπ.

Αλέξ. Ζήρας; Εκεί πιστεύω κι εγώ ότι εντοπίζεται

Φταίνε μόνο τα κοινω
νικοπολιτικά μας δρώ
μενα για την ποιητική
μας κρίση;

το πρόβλημα. Αναρωτιέμαι δηλαδή αν αυτό το
τέλμα οφείλεται στην εξάντληση των εκφραστι
κών τρόπων που ώς τώρα ήταν καρποφόροι αλλά
που από κάποια στιγμή και πέρα έπαψαν ν' απο
δίδουν. Μήπως και η γλώσσα της νεότερης
ποίησης έχει στεγνώσει, έχει βγάλει δηλαδή
τους χυμούς της; Πόσο μπορούμε να στηριχτού
με πια στην ευρηματικότητα; Μετά, ας μην
ξεχνάμε, πως όσο πάμε προς την ώριμη φάση
ενός ποιητή τόσο ο λόγος του πρέπει να εξατομι
κεύεται σε σχέση με το λόγο των ομηλίκων του

Ποιητικό ατ^ολόγιο

Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ

Ο έρωτας η μόνη λύση

ο έρωτας λύνει. Ξεκλειδώνει τις αρθρώσεις. Περνάς το διάδρομο
του φτηνού ξενοδοχείου, μυρίζει ούρα ώς μέσα βαθιά η κάμαρα.
Σκληραίνουν οι μυς της κοιλιάς και σπρώχνουν το βάρος προς τα
κάτω. Ο φαστής θυμόταν όλες τις παλιές κινήσεις, ακόμη και να με
παρηγορεί σσσ... σσσ σα να 'μουνα μικρό παιδάκι, όταν μ' έπιανε το
παράπονο της ηδονής. «Ζω με το θάνατο, μου 'πε. Η γυναίκα μου
πεθαίνει». «Ζω με το τέλος, είπα. Ο έρωτάς μου τελειώνει». Έπειτα
σφιχτά επάνω μου πέρναγε τη ζωή του. Έφτανε σε γνωστές σκέψεις
κω φιλοσοφίες για τα καμώματα του χρόνου. Όμως να, μόνο μες
απ' τη σάρκα ξεφεύγουμε τη σάρκα, γιατί μόνο αυτή έχει τη θεία
ικανότητα να ξεχνάει τη φθορά της μόλις της φερθείς σα σε
λουλούδι.
«Είμαστε οι ίδιοι είπε. Τίποτα δεν άλλαξε. Ούτε και μπορώ να
περιμένω πολύ έξω από σένα».

Ε.Γ. Ασλανίδης

Βαβνλών

I

Το χιόνι μες στον ελαιώνα είναι η απουσία
Του σώματος - το σώμα
Τελευταία ημέρα του έτους διακλαδιζόμενη
Σε ζυγαριές

Ή αλήθεια με το ψεύδος
Το κουνέλι με τους χτύπους της καρδιάς του
Όμως το σώμα με σώμα σταθμίζεται - οι ζυγαριές

Με όνειρο

Αεν ξαναβρέθηκε ποτέ η εκκλησία του κισσού
Έμειναν τα σκουπίδια πάνω στο υπόστεγο

Κοιτάζω πάντα το ζευγάρι
ν'ακούει τη βροχή προφυλαγμένο

Χτυπάνε άσκοπα τους σύρτες και τρομάζουν
Πολλαπλασιάζο νται
Κάτω από τα χρυσά των μουσικών
Τις ανθισμένες μυγδαλιές των ουρανοξυστών ανεμίζουσες νύχτα
Τεφροί ιμάντες των νεκρών γραμμάτων με κραυγές αγγέλλουν
Χρώματα ουρανίων οφθαλμών

Πηγαίνουν με τη μάλλινη κουβέρτα του στρατιώτη σκεπασμένοι
Και θηλάζουν
Πάλι την αμετάκλητη νηστεία του θηλάζουν - ένα

Παλικάρι δώδεκα χρονών

Αγόρι
Μες στο πυκνό από τις καλαμιές πράσινο χώμα κατεβαίνοντας
Ζωσμένο στ'άρματα μ'ένα χαμόγελο παλιό ένα
Μπορεί καινούριο
Πρόσωπο
Ψηλώνει - του ονείρου ο βίος -
Κι αστραπιαία σκύβοντας στο σύμπαν
Η οχιά
Σταθμίζεται

Ιδού λοιπόν η Βαβυλών
Πολυβουη και διακλαδιζόμενη
με φως

-Πάνω. σε ζυγαριές τζιτζίκια
Ξεψυχάνε
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ποιητών. Και η εξατομίκευση έχει πολύ περισ
σότερες απαιτήσεις από την ίδια τη γλώσσα της
ποίησης και του ποιητή. Ξέρω ότι αυτό ειδικά
το σημείο σ' ενδιαφέρει Κατερίνα, ε;

Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ: Νομίζω ότι μπορούμε
ν" αναφερθούμε σε μερικά σημάδια, που φάνη
καν, αυτής της εκφραστικής αναζήτησης. Τα
πρώτα σημάδια είναι μερικά βιβλία που βγήκαν

, τα τελευταία χρόνια, όπου τα «πεζά ποιήματα»,
όπως συνηθίζονται να λέγονται, και τα ποιήματα
σε στίχο, εναλλάσσονται. Αυτό δηλαδή που
λέγεται πεζός λόγος, χωρίς να είναι πεζός λόγος,
κι αυτό που λέγεται ποιητικός λόγος και που
είναι λιγότερο ποιητικός απ' ό,τι ήταν παλιότε
ρα, παίζουν ένα είδος κρυφτού, καθώς πότε
βγαίνει στην επιφάνεια ο ένας και πότε ο άλλος.

Η έννοια ποίηση δε χω
ράει πλέον στο ποίημα...

Εδώ ίσως έχουμε να κάνουμε με ένα φαινόμενο
που ξεπερνάει τα ελληνικά σύνορα, που αν το
δεις αρνητικά θα μπορούσες να το θεωρήσεις
σαν την χρεοκοπία του ποιητικού λόγου όπως
τον ξέραμε ώς τώρα. Από την άλλη μεριά όμως
ίσως να είναι ένας καινούριος χώρος του ποιητι
κού φαινομένου. Δηλαδή, η έννοια ποίηση, με το
σημερινό αβάσταχτο βάρος της ζωής, δε χωράει
πλέον στο ποίημα. Το φαινόμενο αυτό εμφανίζε
ται και την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και
αποτελεί μιαν απόδειξη αυτόν που είπα πριν, ότι
δηλαδή δε φτάνει ο ποιητικός λόγος, για να
καλύψει τη σημερινή ζωή. Γιατί το ποίημα
πλέον δεν καλείται να εκφράσει μόνο μία ποιητι
κή κατάσταση αλλά μια ποιητική κατάσταση σε
συνάρτηση με μιαν άλλη, την κοινωνική, που
έχει πλέον μία γλώσσα τελείως διαφορετική. Το
χάσμα ανάμεσα σ' αυτές τις δύο καταστάσεις ο
ποιητής προσπαθεί να το καλύψει μ' αυτό το
πεζό ποίημα που είπα.

Νίκος Λάζαρης: Σ' αυτά που είπε η Δήμητρα
Χριστοδούλου και συμπλήρωσε καίρια η Κατερί
να Αγγελάκη-Ρουκ, θα ήθελα να πω τα εξής:
Περιορίζουμε πολύ την ποίηση όταν την συσχε
τίζουμε τόσο πολύ στενά με το κοινωνικό της
περιβάλλον. Σε εποχές παρακμής έχει παραχθεί
πολύ σημαντικό ποιητικό έργο. Ο ποιητής δε
σταματάει αποκλειστικά στο επικαιρικό στοι
χείο. Μπορεί αυτό το τελευταίο να επιδρά επάνω
του, μάλιστα κάποτε πολύ σημαντικά, αλλά το
ξεπερνάει. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι αυτός είναι ο
λόγος, η αιτία της στασιμότητας της νεότερης
ποίησης. Ο λόγος μπορεί να οφείλεται στο ότι
υπάρχει μια κρίση της έκφρασης αλλά όχι απο
κλειστικά της ποιητικής· γενικά της γραφής σε
παγκόσμιο επίπεδο. Όσο γι' αυτό που έθιξε η
Κατερίνα, ότι οι νέοι τρόποι μπορεί να χρησιμο
ποιήσουν τον πεζό λόγο, αυτό νομίζω ότι είναι
κυρίως θέμα ιδιοσυγκρασίας και δεν μπορεί να
γενικευθεί ως τάση, και μάλιστα ανανεωτική της
ποίησης.

Δήμητρα Χριστοδούλου: Νομίζω ότι το πνεύμα
της Κατερίνας Αγγελάκη-Ρουκ όταν αναφέρθηκε
στα δύο είδη γλώσσας, επάνω στην οποία γράφε
ται η ποίηση, ήταν να προβάλει μια απλή

Ποιητικό ανθολόγιο
Σταύρος Βαβούρης

Το ηλίθιο πρωινό

Και φυσικά. Και βέβαια: Ξημέρωσε, μετά.
Μα τι σημαίνει αυτό;
Αν ήταν δυνατό να μη ξημέρωνε.
Η γη γυρίζει γύρω ακό τον ήλιο ετερόφωτο άστρο
βουλιάζει στο λυκόφως, μετά στης νύχτας το έρεβος
στρέφει έπειτα στο φως και ξημερώνει
όπως ακριβώς κι εκείνη την ημέρα
(ημέρα να την έλεγαν)
που λες ότι: ξημέρωσε μετά.

Ένα λυκαυγές, με ανεξιχνίαστες προθέσεις
δεντρογαλιό συρόμενη γλιστρώντας ύπουλα
εμισοφώτισε αμυδρά
άδειο, δίπλα στο δικό μου το κρεβάτι σου.
Μια αυγή χαζοχαρούμενη καταύγασε ■
απάνω στην ντουλάπα μονάχη τη βαλίτσα μου.

Κι όλο το πρωί, το μεσημέρι ολόκληρο
ένας τίγρης ήλιος λιμασμένος
-λες και τον είχαν επί τούτου αφήσει νηστικό
με κατασπάραζε ίσαμε τ' απόσπερο φρενήρης
ώσπου έδυσε πνιγμένος στο αίμα μου.

Όλο κείνο το πρωινό.
Αλλά σε ποιο πρωινό επιτέλους αναφέρεσαι;
Σε τι πρωινό; (πρωινό ναν τόλεγαν)
Μονάχα ένας θεός μπορούσε να το κάνει πρωινό.
Άχρωμο κι άγευστο απολύτως.

Ξέφτιο, ξεφτιλισμένο.
Ήταν, δεν ήταν, τ'ήτανε; Σκατά.

Μ' αφού επιμένεις: Ήταν,
ήταν ένα ηλίθιο του κόλου, πρωινό.

ένδειξη της αμηχανίας του λόγου που χαρακτη
ρίζει την εποχή μας. Έχω όμως μια ισχυρή
επιφύλαξη πάνω σ' αυτό: Γιατί η εναλλαγή των
δύο αυτών τύπων γραφής δεν μπορεί να σημαίνει
απλώς ότι οι ποιητές κάνουν χρήση μιας παρά
δοσης που έχει εδώ και πολύ καιρό κατακτηθεί;
Από μόνο του το στοιχείο αυτό δεν είναι υπερβο
λικά εξωτερικό για να ερμηνεύσει το όποιο

Ο λόγος είναι αντανά
κλαση του ανθρώπινου
στοχασμού και ο στοχα
σμός κυοφορείται μέσα
σε ορισμένα κοινωνικά
δρώμενα.

τέλμα; Δεν μπορούμε να έχουμε και άριστα
αποτελέσματα από αυτήν την εναλλαγή; Πρέπει
πάντα να εφευρίσκει κανείς κάτι; Όσο για την
παρατήρηση ότι σε εποχές παρακμής έχουμε
μεγάλη ποίηση συμφωνώ και υπερθεματίζω. Α
πλώς λέω ότι νομιμοποιούμαστε, όταν βλέπουμε
ένα σταμάτημα του λόγου, μία τελμάτωση του
λόγου, να αντλήσουμε εξηγήσεις και από τον
κοινωνικό περίγυρο που γεννάει αυτόν το λόγο.

δεδομένου ότι έχουν μια ιδιαίτερη σημασία τα
εσωτερικά γνωρίσματα μιας τέχνης, εφόσον είναι
τέχνη του λόγου, και ο λόγος είναι αντανάκλαση
του ανθρώπινου στοχασμού, ο δε ανθρώπινος
στοχασμός κυοφορείται μέσα σε ορισμένα κοι
νωνικά δρώμενα και δεν μπορεί παρά οι εκφρα
στικές του πραγματώσεις να απηχούν ώς ένα
σημείο αυτά ακριβώς τα δρώμενα. Με άλλα
λόγια τα περιβόητα αδιέξοδα που ζει και συνει
δητοποιεί κανείς γύρω του.

Αλέξ. Ζήρας: Από τα όσα ειπώθηκαν έχει γίνει
τουλάχιστον αποδεκτό ότι οι νεότεροι ποιητές
έχουν συναντήσει τα πρώτα τους αδιέξοδα. Άλ
λοι από μας αναζητούν αίτια αυτής της κρίσης
στη γενικό-τερη κρίση της κοινωνικής μας ζωής.
Άλλοι, αυστηρότεροι, βλέπουν πίσω από την
αναστολή κάποιες ανεπάρκειες των δημιουργών.
Δε θα πρέπει όμως να αποσιωπήσουμε τα σημα
ντικά στοιχεία που συνεισέφεραν, έστω και μη
συνειδητά στην αρχή, για την ανανέωση, καμιά
φορά ριζοσπαστική, της γλώσσας και της μορ
φής της νεοελληνικής ποίησης. Βλέπω ότι θα-
'θελες να επιχειρήσεις τον εντοπισμό αυτών των

στοιχείων, Νίκο.

Νίκος Αάζαρης: Ποια είναι όμως τα στοιχεία που
κόμισαν οι νεότεροι ποιητές; Αυτά δεν μπορούμε
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παρά να τα δούμε σε σχέση με τις άλλες δύο
προγενέστερες γενιές της μεταπολεμικής ποίη
σης. Συνοπτικά θα ήθελα να τα πω ως εξής:
Υπάρχει οπωσδήποτε μια καινούρια γλώσσα, η
οποία αναγνωρίζεται εύκολα και που χαρακτηρί
ζεται από μία ελευθερία στη σύνταξη, τολμηρούς
γλωσσικούς χειρισμούς, με αποτέλεσμα η γλώσ
σα να καθορίζει το περιεχόμενο αντί το περιεχό
μενο να την καθορίζει, όπως γινόταν παλαιότερα
και άλλα παρόμοια πράγματα. Επίσης, ένα άλλο
στοιχείο είναι μία φρεσκάδα στη διατύπωση
χιλιοειπωμένων θεμάτων, καθώς και μία ψύχραι
μη στάση απέναντι στα κοινωνικά φαινόμενα.

Οι νεότεροι ποιητές έ
χουν μια καινούρια
γλώσσα, τους χαρακτη
ρίζει ελευθερία στη σύ
νταξη κι έχουν ακόμα
μια φρεσκάδα έστω κι
αν διατυπώνουν χιλιοει
πωμένα πράγματα.

Ποιητικό ανθολόγιο
Ελένη Βακαλό

(Κομμάτι από τα «Γεγονότα και Ιστορίες της κυρά Ροδαλι-
νας». Έρχεται μετά από κείνο που η Ροδαλίνα πήρε ενός το
κεφάλι)

Το ίδιο βράδυ πώς μπόρεσε να
κοιμηθεί η κυρά Ροδαλίνα

Συνήθιζε πάντα τα βράδια και σ'όποια χώρα καινούργια, πριν πέσει
για ύπνο. στον βασιλέα, προηγούμενα σύζυγό της, να στέλνει μια
σκέψη, μήπως εκείνος για όσα έκανε και για όσα θα κάνει τη
συμβουλέψει ή αλλιώς να τα έβλεπε -υποθέτει- και τα δύσκολα ισως
έτσι έβρισκαν λύση, με τη γνώμη του - όχι μία.

Συχνά απ' τη μία στην άλλη ώρες ολόκληρες τα γυρίζουν.

Όπως εκείνο το ίδιο βράδι που η κυρά Ροδαλίνα είχε λακιάσα απ'το
αίμα το φόρεμά της και μόλις το άπλωσε να στεγνώσει της παρουσία
στηκε τότε ο σφαγμένος, κορμός και σκέλη, όπως τον είδε να στέκεται
στις επάλξεις με το παράστημά του γενναίο (όσο του έμεινε του
ανθρώπου) κι ο βασιλέας μπροστά της.

Φως φεγγαριού έπεφτε και πάνω στο φόρεμά της. Απ το σκοινί
κρεμασμένο κουνούσε τη νύχτα το ρούχο κι εκείνο χωρίς κεφάλι, τους
κάλεσε λοιπόν για ζευγάρι - στα δύσκολα ύστερα βρίσκεται άκρη -
ενώ κι εκείνη το διασκεδάζει, κι ας λέει, γιατί έστειλε να χορέψει με
τον βασιλέα το φάντασμά της.

Βλέπουμε δηλαδή ότι οι νεότεροι ποιητές δεν
επιδιώκουν συνειδητά, όπως έκαναν οι ποιητές
της πρώτης κυρίως μεταπολεμικής γενιάς, η
ποίησή τους να έχει κάποιο κοινωνικό αντίκρι
σμα. Ένα ακόμα στοιχείο αξιομνημόνευτο είναι
οι νέες εμπειρίες που οι νεότεροι ποιητές περ
νούν στην ποίησή τους, μία αίσθηση του χιού
μορ και μια πλούσια θεματική ποικιλία που
δύσκολα συναντάμε, για διάφορους λόγους, στην
ποίηση παλαιότερων ποιητών. Σ' αυτά ας προ
στεθεί η ειρωνεία, κάποτε και η σκληρότητα.
Αυτό που θέλω να πω με λίγα λόγια είναι ότι οι
νέες κινήσεις που απαίτησαν οι καιροί από την
ποίηση δόθηκαν, έγιναν από τη νεότερη ποιητι
κή γενιά. Μόνο που ολ' αυτά έφτασαν μέχρις
ενός σημείου και δεν προχώρησαν όσο ίσως θα
χρειαζόταν.

Αλέξ. Ζήρας: Νίκο, απ' όλα όσα ανέφερες, εκείνο
που δέχομαι αμέσως είναι η ελευθεριότητα της
γλώσσας. Ποτέ ως τώρα δεν αναζήτησε, σε
τέτοιο βαθμό, η γλώσσα της ποίησης την ηθική

της στην απεριόριστη ελευθερία της έκφρασης.
Αυτή είναι, ναι, μια διάκριση. Όμως συχνά
κρίνουμε τους παλαιότερους ποιητές με στατικό
τρόπο. Α.χ. συγκινησιακά είμαστε μάλλον δεμέ
νοι με τον Αναγνωστάκη των πρώτων συλλογών
του ή με τον Κατσαρό του Κατά Σαδουκαίων ή με
τον Αειβαδίτη του Φυσάει στα Σταυροδρόμια του
Κόσμου. Έτσι μας διαφεύγουν στοιχεία της
ποίησής τους που πήραν άλλες διαστάσεις αργό
τερα. Ο Παπαδίτσας, βέβαια, έχει μικρή σχέση
με το ξεκίνημά του. Το ίδιο και η Δημουλά, η
Ησαΐα και η Αγγελάκη. Όσο για τα άλλα
χαρακτηριστικά που ανέφερες: χιούμορ, ειρω
νεία, αυτά μπορεί να τα βρούμε και σε προγενέ
στερους ποιητές. Φυσικά με άλλα κρατούμενα.
Σε μερικά ποιήματα του Καρούζου, π.χ., ο σαρ
κασμός είναι καταφάνερος. Όπως και η ειρωνεία
στον Σινόπουλο. .

Νίκος Λάζαρης: Ναι, αλλά σε αρκετούς ποιητές
της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς βλέπουμε ότι
η ποίησή τους είναι έμμεσα και άμεσα πολιτική.
Συμβαίνει δηλαδή μ' αυτούς το εξής: συμμετέ
χουν στα κοινωνικά δρώμενα και όχι μόνο αυτό,
αλλά εμπλέκονται και σε διαδικασίες εσωκομμα
τικές· από τη μια γράφουν ποίηση και από την
άλλη έχουν πολιτική δράση. Κάτι τέτοιο δεν το
συναντάμε στην τρίτη μεταπολεμική γενιά. Κι
αυτό δίνει άλλη, τελείως διαφορετική χροιά
στην ειρωνεία και στο χιούμορ. Από τους ποιη
τές της τρίτης μεταπολεμικής γενιάς λείπει η
ένταξη.

ποίησης, τη δεύτερη, με πολύ σημαντικούς ποιη
τές και ποιητές-κριτικούς, που συμπιέστηκε υ
περβολικά ανάμεσα στην πρώτη και την τρίτη
περίοδο. Πρέπει κάποτε, ίσως ο δικός μας κριτι
κός λόγος, αν απελευθερωθεί, να αποδώσει τη
δέουσα οφειλή προς τους ανθρώπους αυτούς —
μερικοί από τους οποίους, προς τιμήν τους,
επέλεξαν εκούσια μια πνευματική στάση περιθω
ριακή. Νομίζω ότι η περιθωριοποίηση της ποίη
σής μας, με την τεχνιτή ενδοποιητική έννοια,
άρχισε με αυτούς, όπως και η αμφισβήτηση της
ποίησης για τα μέσα και τον κοινωνικό της
ρόλο. Σκέπτομαι αυτή τη στιγμή την ποίηση και
τον δοκιμιακό λόγο του Λεοντάρη. Σ' αυτό που
είπε ο Αάζαρης θα τφοσθέσω ότι οι ποιητές
αυτοί, μολονότι δεν είχαν πολιτική δράση ή

Στέφανος Μπεκατώρος: Είναι πολύ σωστές, νομί
ζω, οι διακρίσεις του Νίκου. Κάπως, όμως,
χοντρικές. Μου δίνουν, πάντως, την ευκαιρία να
επισημάνω μια αξιοπρόσεκτη αδικία που έχει
γίνει στους ποιητές της β' περιόδου. Έχουμε,
νομίζω, μια περίοδο της μεταπολεμικής μας

Από τους μεταπολεμι
κούς οι πιο αγνοημένοι
είναι αυτοί της β' μετα
πολεμικής γενιάς.

κομματική ένταξη (όπως π.χ. ο Αναγνωστάκης, ο
Πατρίκιος, ο Αλεξάνδρου, ο Λειβαδίτης), σημα
δεύτηκαν ωστόσο από την πολιτική και ιδεολο
γική κρίση της εποχής τους (και της Αριστεράς).
Υπήρξαν εκείνοι που πριν προλάβουν να γίνουν
οι πιστοί ενός οράματος προδόθηκαν από το
όραμα αυτό (το σοσιαλιστικό).

Ox*· όπως γράφουν οι δογματικοί κονδυλο-
φόροι — δεν πρόδωσαν το όραμα (μήτε και οι
προηγούμενοι τους). Το όραμα, πριν γίνει όραμά
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Γιάννης Βαρβέρης
Ποιητικό ανθολόγιο

Το τέλος τον ραχοονλλέκτϊ]
Μ'ένα κασκέτο και μια τσάντα πλαστική
στρίβω για χρόνια τη γωνία του ίδιου δρόμου.
Δεν έχω πρόσωπο- μύτη και δάχτυλα μονάχα
εξασκημένα στο μαγνήτη του θηράματος.
Η ακινησία του ζώου - αντίστασή του.
Σφίγγει όλο σφίγγει το ανακόνιστο το σώμα
προβάλλει τους κυνόδοντες κάθε κονσέρβας
και μες στη νύχτα εκπνέει τα χαλασμένα χνώτα του.
Όμως το χέρι ξέρει να δαμάζει το θηρίο.

Παραμερίζω τις φολίδες και το δέρμα
έμπειρα νύχια μπήγω στο ψαχνό
τα ζωντανά εντόσθια ρίχνω μες στην τσάντα
τη λεία μετρώντας δυο στενά πιο κάτω.

Μ'ένα κασκέτο και μια τσάντα πλαστική
θα στρίψω απόψε τη γωνία του ίδιου δρόμου.
Η τελευταία μας νύχτα θα'ν 'αυτή ωραίο μου ζώο
σκουπιδοφάγοι απ'αύριο θα μασάνε το κορμί σου
θα 'ρθω λοιπόν να σκύψω να κουρνιάσω
κουβάρι μες στις τόσες μια σακκούλα
κι όπως στη σιδερένια αγχόνη του κυλίνδρου
χέρι χοντρό χορευτικά θα μας σαλπάρει
μαζί θ'ακούσουμε τη διαταγή
του καπετάνιου σκουπιδιάρη:
-Πάμε!

(Από την ενότητα «Ο θάνατος το στρώνει»)

τους, αυτό τους πρόδωσε. Ας θυμηθούμε το
ποίημα του Αναγνωστάκη για τον Χριστό που
πρόδωσε τους μαθητές του. Οι ποιητές, οι «σύ
ντροφοι» του Αναγνωστάκη, είναι οι προδομένοι
πιστοί, οι μαθητές. Για τους άλλους, της β'
περιόδου, το ποίημα πρέπει να τροποποιηθεί.
Δεν είναι οι μαθητές, δεν είναι εκείνοι που
πίστεψαν, έγιναν μαθητές και προδόθηκαν. Είναι
εκείνοι που θα πίστευαν ίσως αλλά δεν πρόλαβαν
γιατί ο διδάσκαλος τους πρόδωσε. Αυτή είναι η
ουσιώδης διαφορά ανάμεσα σ' αυτούς τους ποιη
τές της α' και β' περιόδου. Οι ποιητές της β'

Οι ποιητές της β' μετα
πολεμικής γενιάς δεν εί
ναι ποιητές της ήττας:
δεν έδωσαν κανένα α
γώνα. Πώς να ηττη
θούν;

περιόδου δεν είναι, γι' αυτό, ποιητές της ήττας;
δεν έδωσαν κανένα αγώνα. Πώς να ηττηθούν; Ο
αγώνας τους είναι υπαρξιακής υφής. Εγινε απελ
πισία και αγωνία για τη μοίρα του ανθρώπου, για
την υπαρξιακή ήττα του ανθρώπου. Δεν πρέπει,
όμως, να λησμονούμε ότι κατά την περίοδο αυτή
έχουμε και άλλης λογής ποιητές, πέρα από την
ιδεολογική και πολιτική κρίση της εποχής: π.χ.
τη Ζέφη Δαράκη, την Κική Δημουλά, τη Νανά
Ησαΐα, την Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ. Ακόμη να
μην ξεχνούμε ότι ανάμεσα στους ποιητές αυτούς
έχουμε και πολύ σημαντικούς κριτικούς. Τα

Αλξ. Ζήρας: Η Κατερίνα όρισε πολύ καλά προη
γουμένως τη σχέση οράματος και υψηλόφρονης
ποίησης...

Κώστας Παπαγεωργίου; Ακούστηκε πολλές φο
ρές κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας η λέξη
τέλμα, αναφορικά με την ποίηση της τρίτης,
όπως είπαμε, μεταπολεμικής γενιάς. Εγώ προσω
πικά δε δέχομαι αυτή τη λέξη. Θα μπορούσαμε
να πούμε ότι οι ποιητές αυτής της -γενιάς βιώ
νουν στις μέρες μας μια κρίση. Και φαντάζομαι
ότι αυτό είναι σωστό και πρέπει να ευχόμαστε να
συμβαίνει κάτι τέτοιο, γιατί είναι σημάδι υγείας.
Σ' αυτήν ακριβώς την κρίση έχω τή γνώμη ότι
ωθήθηκαν από τρίτους παράγοντες, εξωποιητι-
κούς θα τους έλεγα, δεδομένου ότι οι ποιητές
αυτοί, στην πλειονότητά τους, δεν πρόλαβαν
καλά καλά να συνειδητοποιήσουν το γεγονός της
εμφάνισής τους στα Γράμματα και έτυχαν μιας
υπερπροστατευτικότητας, πράγμα που λειτούρ-

δοκίμια π.χ. του Λεοντάρη και του Λυκιαρδόπου-
λο εκφράζουν με συνέπεια την ποιητική και
ανθρώπινη περιπέτειά τους, ο Λεοντάρης μάλι
στα εισηγήθηκε στα 1963 τον τόσο παρεξηγημέ
νο και τόσο κακόπιστα συζητημένο τελευταία
όρο «ποίηση της ήττας», που όρισε με τρόπο
θεμελιώδη τον ποιητικό χώρο ορισμένων ποιη
τών της α' περιόδου. Για την τρίτη ποιητική
περίοδο θέλω να πω ότι υπάρχει πραγματικά μια
σαφής διαφοροποίηση από όλους τους προηγού
μενους μεταπολεμικούς ποιητές κι αυτό μπορού
με να το δούμε παρατηρώντας και την κοινωνική
μας εξέλιξη τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, με
κύριο γνώρισμα το πέρασμα του καταναλωτισμού
στον τόπο μας, που ανέφερε κάποια στιγμή και η
Κατερίνα. Ας μνημονεύσω και την εισβολή της
τεχνολογίας, που στις μέρες μας κάνει την πα
ρουσία της εντονότερη από ποτέ. Ας αναφέρω
και την τερατώδη πλέον ανάπτυξη των πόλεων,
πράγμα που κάνει τη ζωή σ' αυτές τελείως ασφυ
κτική, την επικράτηση του κακού γούστου, του
κιτς, όπως το είπαν τελευταία, κι ακόμη το
γεγονός ότι το άτομο, σήμερα πιο πολύ ασφυκτιά
και συσκοτίζεται πνεϋματικά μέσα σ' έναν καται
γισμό κακής και ελεγχόμενης πληροφόρησης
από τα μαζικά μέσα ενημέρωσης και περισσότε
ρο βέβαια από την τηλεόραση. Όλα αυτά νομίζω
ότι έχουν περάσει στην ποίηση της γενιάς
του '7Θ, δημιουργώντας ένα αίσθημα μοναξιάς
και μιαν αίσθηση περιθωριακού ατόμόυ, καθώς
το άτομο αισθάνεται πεταμένο έξω από την
κοινωνία και απόλυτα αποκομμένο από τις ιδέες,
είτε αυτές είναι πολιτικές είτε φιλοσοφικές. Δεν
υπάρχουν στους νεότερους ποιητές πολιτικά ο
ράματα, οράματα κοινωνικής αλλαγής, ούτε καν
κάποια στάση ζωής που να τους εμπνέει. Αυτά
δεν τα είχαμε στις προηγούμενες δύο περιόδους.

εκδόσεις Καστανιώτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Αριστηνός Γιώργος
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
Νουβέλα

Καραούλης Κώστας
Η ΕΚΛΕΙΨΗ
Μυθιστόρημα

Κολώνας Βαγγέλης
ΧΑΡΑΜΑΔΕΣ
Μυθιστόρημα
Κοντολέων Μάνος
ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ
Μυθιστόρημα

Ξανθούλας Γιάννης
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ
ΣΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ
Μυθιστόρημα

Τομαζάνη Δέσποινα
ΤΟ ΑΜΙΛΗΤΟ ΝΕΡΟ
Ερωτικό παραμύθι
Χαριτόπουλος Διονύσης
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γησε ανασταλτικά στη φυσιολογική τους εξέλι
ξη. Και αυτό εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντι
κό. Κι έτσι, πράγματα που όφειλαν να συνειδητο
ποιήσουν και προβλήματα που έπρεπε να τους
απασχολήσουν όταν ήταν καιρός, έμειναν από
μακρα κι απλησίαστα. Στην πιο κρίσιμη περίοδο
της ποιητικής τους σταδιοδρομίας ευνουχίστη
καν από μια υπερπροστατευτικότητα που εκδή
λωσαν γι' αυτούς μερικοί ποιητές και άλλοι
φιλόλογοι και θεώρησαν ότι μετά από την πρόω
ρη αποδοχή που γνώρισαν δεν άξιζε τον κόπο να
προβληματιστούν πάνω σε καυτά και καίρια
θέματα της τέχνης τους. Κι αυτό είναι κάτι που
το συνειδητοποιούμε οι περισσότεροι σήμερα.

Οι ποιητές της γενιάς
του '70 δεν αφέθηκαν
να αναπτυχθούν φυσιο
λογικά.

στα σαράντα μας, αν και η Δήμητρα είναι
εξαίρεση ανάμεσά μας, αφού είναι τριάντα μόλις
χρονών, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε να κάνουμε
δηλαδή με μια γενιά, για τη μόνη ίσως γενιά στα
Γράμματά μας, που για λόγους άσχετους με τη
θέλησή της είχε μια πορεία όχι και τόσο φυσιο
λογική. Δεν είναι τυχαίο ότι και σήμερα ακόμα,
στην ηλικία μας, υπάρχουν ποιητές που αναζη
τούν την προστασία «ισχυρών» προσώπων. Υ
πάρχει μια παράδοση που φαίνεται πως δεν έχει
ακό'μα εκλείψει.

Δήμητρα Χριστοδούλου: Νομίζω ότι το πρόβλημα
που μόλις έθιξε ο Κώστας Παπαγεωργίου συνδέε
ται μ' ένα άλλο πρόβλημα· τον τύπο, ας το πω
έτσι, του σημερινού ποιητή, όπως αυτός διαμορ
φώνεται στα χρόνια μας. Το στοιχείο ότι αποδό
θηκε από την ποίηση των νεότερων ποιητών η
αίσθηση του περιθωριακού ατόμου και ότι αυτό
ακριβώς το περιθωριακό άτομο είναι ο καθένας,
οδήγησε από το παραθυράκι τους ποιητές σε μια
νέα κοινωνικότητα. Αυτή είναι μια πρώτη παρα-
τήρηση. Κι ακόμα: δεν ξέρω αν είναι κοινωνικοί
οι λόγοι ή οποιοιδήποτε άλλοι, δεν το έχω
σκεφτεί αρκετά, αλλά οπωσδήποτε έχει δημιουρ
γηθεί μία συμπεριφορά του ποιητή ως δημοσίου
προσώπου πλέον. Έτσι, έχουμε την αντιφάτική
συμπεριφορά ενός ποιητή, που απ' τη μια με το
έργο του εκφράζει την ανθρώπινη μοναξιά και
από την άλλη είναι ένα δημόσιο πρόσωπο πολύ
περισσότερο απ' όσο κι ο ίδιος το φαντάστηκε.
Συμμετέχει σε δημόσιες αναγνώσεις ποιημάτων
συχνά πυκνά, δημοσιεύει συχνά πυκνά, γράφει
κριτικά σημειώματα για συναδέλφους του, ακού
γεται, κι αυτό το διχασμό πρέπει να τον δούμε.
Μήπως δηλαδή ο διχασμός της ποιητικής προ
σωπικότητας που παρατηρείται στις μέρες μας
οδηγεί σ' έναν συντηρητισμό, σ' έναν κονφορμι-
σμό στην ποίηση; Μήπως αποκτούμε μια ιδεολο
γία επιτυχημένου πριγ ακόμα είμαστε σε θέση να
εκτιμήσουμε την ουσία μιας επιτυχίας;

Στέφανος Μπεκατώρος: Στα όσα είπε η Δήμητρα
έχω να προσθέσω και το παράδοξο γεγονός ότι
μερικοί ποιητές της γενιάς μας αρνούνται δημό
σια την ποιητική τους ιδιότητα. Δηλώνουν το

Ποιητικό ανθολόγιο
Γιώργος Βέης

Φθινόπωρο στη Νέα Υόρκη
Στην Κατερίνη Διδασκάλου

Η πόλη πληγή·
στην αρχή να μην ξέρω από ρυθμούς,
μόνο σπασμένα λαϊκά τραγούδια χυμένα παντού,
απ'αυτά που ανέβαιναν παλιά στο λαιμό μου
και μ'άναβαν, τώρα στο πάτωμα χυμένα
κι εσύ, που μ'εμπιστεύεσαι μόνο στα όνειρά σου,
να μην αφήνεις φλέβα για φλέβα, ούτε σταγόνα,
όλο το αίμα μου να κυλάει στο δικό σου σώμα,
τα δόντια σου να με πονάνε παντού,
βράδι του χιονιού κι όλο το σώμα μου δικό σου,
ναι, αυτός ο χειμώνας είναι με το μέρος σου
κι η πόλη πληγή, η γλώσσα σου μια κόκκινη πληγή,
γεμίζει ιδιωματισμούς το στόμα σου,
λίγοι καταλαβαίνουν πια τι λες.
Εδώ ρουφάς το παρόν σα να 'ταν ο καφές σου, \
με τα χίλια κουβάρια της μοναξιάς και της σήψης
να σέρνονται αργά στους δρόμους σου,
με τα θαμπά πρω'ϊνά φώτα σου,
με τις σκληρές νύχτες σου,
καθώς πέφτει το χιόνι σήμερα,
το σκληρό εκείνο κομμάτι της νύχτας,
το αδιαπέραστο, γίνεται πάλι ένα με την ψυχή σου,
έξω, γκρίζοι λύκοι, ας τρέχουν μέχρι το πρωί,
σκαλί σκαλί ώς την ταράτσα της τρέλας,
θ'ανέβω να σε φτάσω, ώς τον θάνατο.
Άλλοι ας το πουν αυτό έκσταση,

για μένα είναι ένα ταξίδι μέσα στα μάτια σου,
άλλοι ας το πουν αυτό αιωνιότητα,
για μένα η αιωνιότητα αρχίζει απ'τα μάτια σου.
Κι ψς είναι η πόλη σου πληγή ανοικτή·
εδώ θα μείνω με το δέρμα μου και τα όνειρά μου ακέραια,
κάτω απ'τον υπέροχο ουρανό των μάγων
και των αγίων σου
να μνημονεύω τις πέντε αισθήσεις σου
και την μεγάλη, αδυσώπητη πόλη σου.

Νέα Υόρκη, 23-10-1984

κύριο βιοποριστικό τους επάγγελμα, λένε λ.χ.
ότι είναι μεταφραστές κι αρνούνται την ποιητική
τους ιδιότητα. Νομίζω ότι αυτή η αντίφαση είναι
χαρακτηριστική. Αυτό, εγώ τουλάχιστον, το εξη
γώ ως εξ^ς: Υπόγεια, ενδόμυχα, δεχόμαστε όλοι
μας, ακόμη κι εκείνοι που με κάθε τρόπο επιζη
τούν τη δημοσιότητα και την υπερπροστασία της
κατεστημένης κριτικής, ότι ο ρόλος του ποιητή
στις μέρες μας είναι μηδαμινός. Ότι δεν υπάρχει
σήμερα ουσιαστικό κοινωνικό ενδιαφέρον προς
την ποίηση.

Η ποίηση σαν μη κατα
ναλωτικό προϊόν είναι
άχρηστη στις μέρες μας.

Νίκος Λάζαρης: Μια και η Δήμητρα και ο
Στέφανος έθιξαν αυτό το θέμα, του κοινωνικού
ρόλου της ποίησης και του ποιητή κατ' επέκτα
ση, εγω θα ήθελα να πω το εξής: Στις ισοπεδωμέ
νες κοινωνίες, όπως είναι κι αυτή που ζούμε υ
ποίηση είναι ένα μη καταναλωτικό προίόν ε^ο

μενως είναι ένα άχρηστο προϊόν, και οι ποιητές,
ειτε το θέλουμε είτε όχι, βρίσκονται στο περιθώ
ριο, εφόσον παράγουν μια δουλειά που τελικέ
μένει εξω από τους κανόνες της προσφοράς και

ζήτησης. Αλλ' απ' αυτό ακριβώς το σημεία
είναι που ξεκινάει και η δύναμη της ποίησης
απο τη μη χρησιμότητά της. Το γεγονός δηλαδή
οτι παραγει κάτι που δεν είναι χρήσιμο, σημαίνει
τι ο ποιητής δεν έχει καμία εξουσία πάνα

το κεφα ι του επομένως είναι ελεύθερος vc
δουλεψει απρόσκοπτα για την ποίηση, η οποίο

CH μια μορφή ελευθερίας. Και βλέπουμε το\
ποιητη, ο οποίος έχει συνείδηση ότι ζει σ.

καιρούς, να περιορίζεται στη μονα·
ου και στην παραγωγή του έργου του. Αυτο

ι ποιητές που ανέφερε η Δήμητρα και ο Στέφα·
ττιν ^^τυχώς λιγοστοί. Αυτοί ανταλλάσσου\
εοναι^'η'^^^'Λ^ εργασία — που είναι τ
δηιι ' ^ μοναχικού ανθρώπου μέσα σ'ένο
οΓΓΙΓ 'S™'»
παύουν ευνουχίζονται και ίσωι
λειτουο " ποιητές, καθώς η ποιητικτλειτουργία μ αυτόν τον τρόπο αποδυναμώνεται

ποί'^πε ο διαφωνώ μ'ουτιΡ^'= 1''^" πη μη καταναλωσιμότητι
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της ποίησης. Πιστεύω πως κάθε άλλο παρά δεν
είναι σήμερα η ποίηση ένα καταναλωτικό αγαθό.
Είναι καταναλωτικό προϊόν και θα μπορούσα να
φέρω σαν παράδειγμα το εξής: Έχουμε πρώτες ή
δεύτερες ποιητικές συλλογές νέων, νεότατων αν
θρώπων, οι οποίες βγαίνουν σε δύο και τρεις
χιλιάδες αντίτυπα και καμιά φορά βγαίνουν και
σε δεύτερη έκδοση και εξαντλούνται, πράγμα
που πριν από δέκα και είκοσι χρόνια ήταν
αδιανόητο ακόμη και για σημαντικούς ποιητές
μας. Αυτο σημαίνει οτι η ποίηση ναι μεν κατανα
λώνεται, σαν ένα καταναλωτικό προϊόν, αλλά
παραμένει ως τέτοιο και δεν μπαίνει σε καμιά
άλλη ουσιαστικότερη διαδικασία. Καταναλώνε-
TCti KCti ττετιέται χίορις ν αφήνει ττίσο) της τίτιοχα.
Κι αυτό εγώ το αποδίδω κυρίως στο γεγονός ότι
δεν έχουμε μια κριτική που να λειτουργεί σωστά:
δηλαδή μια κριτική που να είναι ταυτόχρονα
συστηματική, έγκυρη και να ασκεί κάποια επιρ
ροή.

Αν η ποίηση δεν έχει
τίποτα ν' αφήσει πίσω
της ούτε η κριτική θα
αφήσει.

θα 'χε τίποτα ν' αφήσεϊ πίσω της, ούτε και η
κριτική θα είχε ν' αφήσει, άρα διαφωνώ και για
τα όσα είπε για την κριτική. Λυτά τα πράγματα
πάνε μαζί. Η ποίηση και σήμερα κάτι αφήνει
πάντα πίσω της. Το τι ακριβώς αφήνει αυτό είναι
ένα ζητούμενο.

γνώμη πως σκεφτόμαστε συχνά για τη λειτουρ
γία της ποίησης ή της κριτικής με σταθμά που
διαμορφώθηκαν σ' άλλους καιρούς. Πρέπει το
κάθε φαινόμενο, πέρα από τη διαχρονική του
σημασία, να το βλέπουμε και με την εποχιακή
του επένδυση. Ασφαλώς- και ο τύπος του ποιητή
ή του κριτικού διαφέρουν σήμερα από τους
αντίστοιχους τύπους του μεσοπολέμου ή και της
αμέσως μεταπολεμικής περιόδου. Ίσως λοιπόν
χρειάζεται να πούμε ότι ολοένα και απομακρυνό
μαστε από τον τύπο της σεφερικής δοκιμιογρα-
φίας ή της κριτικογραφίας του Παράσχου και
του Καραντώνη. Θα σας φανεί ίσως περίεργο,
αλλά πιστεύω ότι ποιοτικά η κριτική σήμερα
είναι σκάλες ανώτερη από εκείνη του '30 ή
του '50! Και είναι φυσικό αυτό.

Δήμητρα Χριστοδούλου: Πολύ σύντομα, θα δια
φωνήσω με τη φράση του Στέφανου ότι η ποίηση
σήμερα δεν αφήνει πίσω της τίποτα. Πιστεύω ότι
σε μια κοινωνία όπου ενδεχομένως η ποίηση δε

Αλέξ. Ζήρας: Έχει δίκιο εδώ η Δήμητρα. Ακόμα
και στις χώρες όπου το έργο τέχνης υπόκειται
στους κανόνες του μάρκετινγκ ή στις επιταγές
της κατεστημένης αισθητικής αντίληψης, γίνε
ται ένα ξεκαθάρισμα. Πιστεύω ότι δεν αφήνει
τίποτα πίσω της εκείνη η ποίηση που ο δημιουρ
γός της ο ίδιος δεν ενδιαφέρεται ν' αφήσει τίπο
τα. Κι αυτό συνέβαινε πάντοτε. Αλλά έχω τη

Κατερίνα Λγγελάκη-Ρουκ; Εγώ θέλω να κάνω μια
ίσως χαζή ερώτηση: Πιστεύετε ότι σήμερα γρά
φεται καλή ποίηση ή όχι. Αυτά που διαβάζετε,
σας αρέσουν; Βρίσκετε πράγματα ενδιαφέροντα;

Αλέξ. Ζήρας: Δεν είναι καθόλου χαζή η ερώτησή
του. Συνεχίζει μάλιστα και συνοψίζει αυτά που

Αναστάσης Βιστωνίτης
Ποιητικό ανθολόγιο

Το φάντασμα του Μαρά

'Σηκώθηκα αργά τη νύχτα από το κρεβάτι,
κόκκινα κρόσια ανέμιζαν στα δέντρα
και πουθενά δεν έβλεπες τον ουρανό,
μόνο το μαύρο βελούδο
σκέπαζε με τα κρέπια του την κάμαρα

Το σπίτι ταξίδευε μες στη σιωπή του
χωρίς τριγμούς, φορτωμένο λιγνίτη,
κι απ' τα παράθυρα έμπαινε αέρας
κουβαλώντας λησμονιές και θραύσματα

Στεκόσουν σταχτής δίπλα στην πόρτα
το αίμα είχε μαυρίσει πάνω σου,
τι να 'θελες άραγε σ'αυτό το σπίτι,
ένα ξερόφυλλο πεταγμένο στα βαθιά της ιστορίας.

Μου ήρθαν σκηνές φανταστικές
και περιστατικά που κουβαλούσα από διαβάσματα.
Πρόσωπα της ιστορίας, ανθρωποειδή,
νοήμονα έντομα βαλσαμωμένα σε νεκρές αφηγήσεις.
«Είναι ο Μαρά» - ψιθύρισα χωρίς να ξέρω
ποιος απ' τους δυο μας είναι ζωντανός.

Όμως εσύ δεν μιλούσες.

Από τότε ήρθαν βροχές,
σώματα έπεσαν στα βάραθρα,
ο θάνατος σφραγίζει τη σιωπή,
ήρθαν σιδηρόδρομοι,
σκουπιδότοποι του διαστήματος,
αποφάσεις,
συμφωνίες που δεν τηρήθηκαν,
πάνω τα λάβαρα,
κάτω τα λάβαρα,
σημαίες κολισμένες στη λάσπη,
σίδερα που ανεβαίνουν ψηλά,
γέφυρες από υδράργυρο μες στο ηλιοβασίλεμα,
στρέφεις τα μάτια - η εποχή της καθέτου,
μια κίτρινη εξίσωση για τη μεγάλη μοιρασιάς
φωτιές και θρύψαλλα,
παγωμένες πιστώσεις,
τράπεζες, γαλαξίες, ο οργανωμένος κόσμος.

Θα μπουν κι άλλες υπογραφές
σ'αυτό το σύμπαν που μικραίνει,
στο χρόνο που αφυδατώνεται
κι εσύ δραπετεύεις,
σπάζοντας την αλυσίδα του αίματος,
ανάβοντας το κάρβουνο
βάζοντας φωτιά στα έμβολα,
πίσω στη νύχτα,
ένα κόκκινο στίγμα,
απόφαση, λάμψη, λάβα, λάβαρα λάφυρα
«Κάτω το γένος των Λαβδακιδών».

Όταν η σκέψη ερειπώνει τα μεσοδιαστήματα
τι να 'να/ η ιστορία — ο κακός μύθος,
άλγεβρα των παρανοϊκών στα σπουδαστήρια

Στους ανοιχτούς δρόμους
πυροβολώντας

γελώντας
γελώντας, πυροβολώντας, γελώντας.

Νέα Υόρκη, 26.8.-14.9.84

JriTij , «a .
ttU' ΐίϋ^ΜΪΊ.
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έλεγα πιο πριν. Αν μου επιτρέπεις ν' απαντήσω,
έχω τη γνώμη ότι χωρίς να ξεχωρίζουμε μεγάλα
αναστήματα στη νεότερη ποίηση τυχαίνει, πά
ντως, να διαβάζουμε αρκετές συλλογές πάνω από
το μέσο όρο ή και πολύ καλές.

Κώστας Παπαγεωργίου: Αυτό που είπε η Κατερί
να με κάνει να επαναφέρω εδώ μια παλιά μου
σκέψη σχετικά με τα κρατούντα στον ποιητικό
μας χώρο. Πιστεύω ότι στην Ελλάδα είναι διά-
χτυτη μια ποιητική ατμόσφαιρα, γεγονός που
αποδεικνύεται και από την πληθώρα των ποιητι
κών συλλογών που εκδίδονται. Ανεξάρτητα ω
στόσο απ' αυτήν την ατμόσφαιρα λίγες φορές
αυτό το διάχυτο συμπυκνώνεται σε ποίημα. Κι
αυτό κατά βάθος το συμπέρασμα βγαίνει και από
τα λεγόμενα του Ζήρα. Το ότι βγαίνουν δηλαδή
πολλές ποιητικές συλλογές μέτριες έως καλές,
ενώ απουσιάζει η πάρα πολύ καλή, δείχνει ότι οι
νεότεροι ποιητές, αυτοί που πρωτοπαρουσιάζο
νται τα τελευταία πέντε χρόνια, έχουν, από τις
ευκαιρίες που αφειδώς τους παρέχονται, τη δυνα
τότητα να κατακτήσουν γρήγορα τρόπους και
μέσα έκφρασης, πράγμα που άλλοτε γινόταν με
επώδυνες προσπάθειες. Αναφορικά τώρα με τα
όσα είπα πριν ο Νίκος Αάζαρης και ο Στέφανος
Μπεκατώρος για το αν είναι ή όχι καταναλωτικό
αγαθό η ποίηση, έχω να πω το εξής: Η λειτουρ
γικότητα ή όχι ενός ποιητικού βιβλίου δεν
εξαρτάται από τον αριθμό αντιτύπων που πούλη
σε. Εξαρτάται από το αν ένα βιβλίο, ένα ποιητι
κό βιβλίο, τυχαίνει να έχει την κατά προορισμόν
χρήση του, για να χρησιμοποιήσω νομική ορο
λογία. Και ποια πρέπει να είναι η κατά προορι-
σμόν χρήση ενός ποιητικού βιβλίου δε νομίζω
πως χρειάζεται να εξηγηθεί τώρα.

Αλέξ. Ζήρας: Η προσωπικότητα του ποιητή αρχί
ζει να διακρίνεται όταν ξεπεράσει'τη φάση των
πρωτογενών επιδράσεων και μιμήσεων. Αν μείνει
σ' αυτές τότε είναι ανεξέλιγκτος. Πάντως αυτό
που είπες, Κώστα, για τις μιμήσεις έχει ένα
θετικό νόημα σ' ένα πρώτο επίπεδο: υπάρχει ένας
διάλογος δηλαδή με την παράδοση της ποίησής
μας...

Δήμητρα Χριστοδούλου: Πάνω στα όσα είπαμε ώς
τώρα για την κοινωνική λειτουργία της ποίησης,
θέλω να προσθέσω ότι μια από τις βασικότερες
λειτουργίες της παραμένει πάντα σταθερή. Και
εννοώ αυτή που έχει να κάνει με τη διαμόρφωση
τ^ης γλώσσας του λαού προς τον οποίο η ποίηση

Ποιητικό ανθολόγιο

Ζέφη Δαράκη

Πρωινή κλίμακα

...Ω ατΩ.ειωτο ατέλειωτο χάδι δροσερής απόστασης - Κύριε των
Δυνάμεων

Βοήθησε με να δεχτώ ετούτο το σώμα που ξαπλώνει ακόμα
στον αβέβαιο αιώνα των τρομερών φαντασιώσεων
καθώς μέσ'απ'τα όνειρα συνδιαλέγεται μαζί σου
Και θαύματα δεν γίνονται πια

Τι φωτεινός χιτώνας το φιλί της αυγής σου! Νομίζω με άγγιξε
πριν χρόνια...

Κι αυτό το κρίμα το πληρώνω αιώνια »

♦ ♦ »

Μα εκείνος κατεβαίνοντας βιαστικά την πρωινή κλίμακα των
ουρανών

με πρόσωπο απ'την ανάμνηση των ψυχών βαθιά σκαμμένο
δεν ήθελε άλλο πια κι εξουσία καμιά
παρά μονάχα τους παλιούς του συντρόφους - τους άγγελους φύλακες
με τα τεράστια κουρασμένα φτερά
ν ανοίγουν και να κλείνουνε τις μέρες και τις νύχτες των ανθρώπων

* * *

Ω ατέλειωτο ατέλειωτο χάδι δροσερής απόστασης - Κύριε των
Δυνάμεωνσ αυτής της άθλιας μουσικής τον συρφετό κόσμος πολύς...

Βοήθησέ με να δω το τελειωμένο και το πρόσωπο σου
αποστραμμένοαπ'τους αμαρτωλούς κι από τους δούλους

Μα εκείνος κατεβαίνοντας την πρωινή κλίμακα τ'ουρανού
μήτε που γύρισε να την κοιτάξει πια
Τότε αναρρίγησε απ'τα τσαλακωμένα πάνω της βάσανα
και σηκώθηκε απ την πλημμύρα των δακρύων
και μια εύλεκτη μοναξιά τύλιξε την ψυχή της που επάνω της σαν

·  ο ' , σαρκοβόρα φλόγαάρχισε ν ανεβαίνει απο ώρα σιγά σιγά
και να τυλίγει το κορμί της...

Φθινόπωρο 1984

Η ποίηση είναι η τελευ
ταία άμυνα στην Ελλά
δα, όπου η γλώσσα πο
λιορκείται από παντού.

κάθε φορά απευθύνεται. Νομίζω λοιπόν ότι α-
π' αυτή την άποψη η ποίηση σήμερα, όποια κ'
αν είναι η ποιότητά της, παίζει ένα ρόλο Παίζει
το ρόλο της τελευταίας άμυνας, ιδιαίτερα στη
χωρα μας, όπου η γλώσσα πολιορκείται φοβερά

απ όλες τις μεριές. Η ποίηση, απ' αυτή την
άποψη, είναι το τελευταίο φυλάκιο για τη σωτή
ρια της γλώσσας και γΤ αυτό νομίζω ότι επιτελεί
ενα πολύ σπουδαίο προορισμό. Είναι μία κιβω-
^ α στην οποία διασώζονται κάποιες ευαι-σ ησιες, που με το χρόνο θα δώσουν όσους
καρπούς μπορούν τελικά να δώσουν.

Αλέξ. Ζήρας. Η Δήμητρα μας εισήγαγε ήδη στο
τρίτο σκέλος της συζήτησής μας, σ'αυτό του
κοινωνικού ρόλου της νεότερης ποίησης. Θέλεις
να συνεχίσεις, εσύ, Νίκο;

ίκος Λάζαρης. Μολονότι είπα πριν ότι η ποίη-
η είναι για τις σύγχρονες ισοπεδωμένες κοινω-
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Νανά Ησαΐα
Ποιητικό ανθολόγιο

Προσωπείο
Το αποσπαχΐματικό αυτό προσωπείο

μιας ασυνέχειας ζωής και ονείρου.
,  ̂ Και απογευματινού φωτάς.Κάποιος καφές μόνο στην άκρη του στόματος.

^  Ενας εκνευρισμός στις κινήσεις μου επίσης.
Και Ολόκληρη αυτή η ζωή

μιας ασυνέχειας στιγμής και απείρου.
Το προσωπείο αυτό δεν είναι

το δικό μου ακριβώς.
Ποτέ δεν ήταν.

Διαβάζει κάποιο τυπογραφικό
και διαρκώς διορθώνεται.

Προς όλο και πιο ξένα χαρακτηριστικά.
Όλο και περισσότερη λήθη.
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νιες ενα άχρηστο προϊόν, ωστόσο η κοινωνική
της λειτουργία είναι πολύ σημαντική. Γιατί η
ποίηση, όπως λέει και ο Έλιοτ, είναι όσο καμιά
άλλη τέχνη με τόσο πείσμα εθνική, κι αυτό γιατί
έχει να κάνει με τη γλώσσα. Επομένως και στην
εποχή μας, αυτή της πληροφορικής και της
μικροηλεκτρονικής, που τείνει να αντικαταστή
σει τελείως τον ποιητή, αναθέτοντας το ποίημα
σ'ένα κομπιούτερ, ακόμα και τώρα, ίσως τώρα
περισσότερο, η κοινωνική λειτουργία της ποίη
σης είναι ιδιαίτερα σημαντικότατη και οι λαοί
— όσο κι αν ακούγεται πομπώδες — έχουν
ανάγκη από την ποίηση, για να διατηρήσουν τη
γλώσσα τους, η οποία στοιχειοθετεί, σε τελευ
ταία ανάλυση, και την ελευθερία τους την ίδια.

Ο ποιητής, προσπαθώ
ντας να οικειοποιηθεί το
σώμα της γλώσσας α-
σχημονεί επάνω σ' αυ
τό.

Κώστας Παπαγεωργίου: Αναφορικά με τα όσα
ειπώθηκαν από τους περισσότερους για την ευθύ
νη του ποιητή απέναντι στη γλώσσα, και με την
κάπως ρομαντική παρομοίοσή του με έναν θεμα
τοφύλακα της γλώσσας, πράγμα που δέχομαι κι
εγώ ανεπιφύλακτα, έχω να κάνω την εξής παρα
τήρηση: δεν πρέπει να ισχυριζόμαστε κάτι τέ
τοιο χωρίς προηγουμένως να ξεκαθαρίζουμε κά
ποια στοιχειώδη πράγματα, γιατί μπορεί να
καταλήξουμε σε κάποια απλοϊκά όσο και αντι,τ
δραστικά σχήματα, όπως λ.χ. στο σχήμα «πας μη
ποιητής βάρβαρος», λες κι ένας ποιητής είναι
αμέτοχος στις καθημερινές ταλαιπωρίες του
γλωσσικού σώματος κι αμέτοχος στην καθημερι
νή διαμόρφωση της γλώσσας. Ο ποιητής για
μένα είναι ένας απλός δέκτης, ο οποίος αποτα
μιεύει, εκλεκτικά βέβαια, όσα στοιχεία κρίνει ότι
μπορούν να τον βοηθήσουν στην ποιητική του
έκφραση. Θέλω να πω μ' αυτό ότι δουλεύοντας
ένας ποιητής δεν υπηρετεί συνειδητά τη γλώσσα,
ούτε είναι κάτι τέτοιο στις προθέσεις του. Απλώς
η ποιητική δουλειά του έχει σαν αποτέλεσμα να

ΙΒϋ'ϋΐνΙΙΙίΙ

εμπλουτίζεται ή να διαφυλλάσσεται η γλώσσα,
ανάλογα με τους καιρούς. Μην τον θεοποιούμε
λοιπόν δίνοντάς του διαστάσεις που δεν τις έχει
στο κάτω κάτω, για να μην πω ότι στα μάτια των
πολλών ο ποιητής άσχημονεί επάνω στο σώμα
της γλώσσας, αφού τείνει να ιδιοποιηθεί κάτι που
δεν ανήκει αποκλειστικά σ' αυτόν.

Στέφανος Μπεκατώρος: Έχω την εντύπωση ότι η
ποίηση στις μέρες μας είναι μια άρνηση του
υπάρχοντος, του οποιουδήποτε υπάρχοντος που
βαλσαμώνει τις δυνάμεις της ανθρώπινης ψυχής,
που δεσμεύει την ανθρώπινη δημιουργικότητα,
που εμποδίζει την αδιάκοπη αλλαγή της ανθρώ
πινης κοινωνίας, που φράζει το δρόμο των αν
θρώπων προς μια βελτίωση των εσωτερικών και
των εξωτερικών όρων της ζωής τους. Μ' αυτή
την έννοια η ποίηση στις μέρες μας είναι μια
δύναμη αντίστασης. Όταν βλέπουμε το άτομο να
εξοβελίζεται από την κοινωνία μας, όπου πια τον
κύριο ρόλο έχουν οι μαζικές δυνάμεις, πολιτικές
και άλλες, αν η ποίηση θέλει να συνεχίσει ya
παίζει τον αιώνιο εξισορροπητικό ρόλο της θα
αντιδράσει — και ήδη αντιδρά — εκφράζοντας
τα βαθύτερα συμφέροντα του ατόμου. Μπορούμε
να πούμε σήμερα ότι ο ποιητής πιθανόν να είναι
«πολιτικός, μπορεί να μην είναι στρατευμένος,
ουσιαστικά ωστόσο είναι αντιστασιακός. Ακόμη
κι όταν γράφει ένα ερωτικό ποίημα — με τον
τρόπο που γράφονται βέβαια σήμερα ερωτικά
ποιήματα και όχι με τον τρόπο που τα έγραφε ο
Δροσίνης — είναι ένας άνθρωπος αντιστασιακός.
Θα έλεγα ότι η ποίηση είναι ένα μάτι που
προσφέρεται για ν' αντικαταστήσουν οι άνθρω
ποι τα μάτια τους με τη μονοδιάστατη όραση.
Ένα μάτι που δίνει μιαν άλλη όραση, πρισματι
κή, ώστε να μπορούμε να θεωρούμε την πραγμα
τικότητα σε όλες της τις πλευρές, δηλαδή συνο
λικά. Μ' αυτόν ακριβώς τον τρόπο αντιστέκεται

Η ποίηση στις μέρες μας
βοηθάει στην αντίσταση
προς ό,τι υστερεί από το
άτομο το πρόσωπο του.

η ποίηση στις μέρες μας σε ό,τι κάνει τη ζωή μας
μονοδιάστατη και ετεροκαθοριζόμενη, σε ό,τι
στερεί από το άτομο το πρόσωπό του. Με όλη
αυτή την τεράστια απειλή πάνω απ' τα κεφάλια
μας, πιστεύω ότι ο δρόμος για τη διάσωση τελικά
του ανθρώπου στον πλανήτη μας ταυτίζεται με το
δρόμο για τη διάσωση του ατόμου, της προσωπι
κότητας. Νομίζω ότι αυτόν το δρόμο βαδίζει
σήμερα η ποίηση στον τόπο μας.

Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ: Όσα είπε ο Στέφανος
Μπεκατώρος για το ρόλο του ποιητή και της
ποίησης σήμερα, τα βρίσκω πάρα πολύ ωραία,
αλλά νομίζω πως είναι και λίγο ρομαντικά.
Εμείς, που ζούμε στην Αθήνα, το 1984, και
υποτίθεται ότι είμαστε ποιητές, είμαστε παράλ
ληλα υποχρεωμένοι να αντιμετωπίζουμε πάρα
πολύ συγκεκριμένα προβλήματα. Γιατί ενώ από
τη μια μεριά η ποίηση θεωρείται ένα είδος
άχρηστο, από την άλλη μεριά συνεχώς ο σατα
νάς μας θέλγει. Μας καλούνε συνέχεια, μολονότι
είμαστε τόσο «άχρηστοι». Εγώ να πούμε, γιατί
είμαι τώρα εδώ; κλήθηκα και ήρθα. Γιατί να μην

Αφού ο ποιητής είναι
σήμερα τόσο άχρηστος
γιατί καλείται διαρκώς
από διάφορους φορείς;

έρθω; Για ποίηση θα μιλάγαμε. Ο κόσμος όμως
θα πει: αυτή θέλίι να προβληθεί, δε χάνει ευκαι
ρία προκειμένου να προβληθεί, όπου την καλούν
τρέχει. Και προσπαθώ να καταλάβω, ποια είναι η
ηθική στάση πλέον που θα έπρεπε να τηρεί ένας
ποιητής σήμερα, όταν από τη μια μεριά δε θέλει
να πάρει διαζύγιο από τη ζωή, κι από την άλλη
του είναι απαραίτητη κάποια απόσταση απ' αυ
τή. Αλλά επειδή η ζωή μας είναι περίεργη και
βλέπουμε ότι ενώ είμαστε άχρηστοι ωστόσο μας
ζητάνε, ποια είναι η στάση που θα πρέπει
κάποιος να κρατάει;

Κώστας Παπαγεωργίου: Φαντάζομαι ότι δέχεται
κάποιος ποιητής τις προσκλήσεις που του γίνο
νται, με κάποια επιλογή βέβαια, γιατί έχει την
ψυχολογία του μέλους μιας μειονότητας, με χα
γνωστά συνακόλουθα της ανασφάλειας και της
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αίσθησης ότι κοινωνικά δεν διαδραματίζει ου
σιαστικά κανένα ρόλο, αφού παράγει ένα άχρη
στο έργο. Υπ' αυτές τις συνθήκες δέχεσαι τις
εκάστοτε προσκλήσεις, γιατί σου παρέχεται η
δυνατότητα, πρόσκαιρα έστω, να επιβεβαιωθείς
ως κοινωνικό άτομο, συμμετέχοντας σε γενικότε
ρου ενδιαφέροντος εκδηλώσεις. Το ότι σε κα
λούν βέβαια οι άλλοι αυτό καθόλου δε σημαίνει
ότι αποδέχονται εσένα ή το έργο σου, το όποιο
έργο σου. Άλλοι είναι οι παράγοντες που συντε
λούν σε κάτι τέτοιο. Μερικοί απ' αυτούς είναι το
ότι σε θεωρούν σαν ένα πρόσφορο και εύκολο
διακοσμητικό στοιχείο ή, στην καλύτερη περί-
πτιαση_, για' ν' απαλύνουν τις διάφορες ενοχές
τους.

Ο ρόλος του ποιητή στις
μέρες μας είναι μόνο
διακοσμητικός;

Νίκος Λάζαρης: Συμφωνώ μ' αυτό που είπε ο
Κώστας ότι σε καλούν γιατί αισθάνονται ενοχές.
Ενώ είπαμε πριν ότι η ποίηση θεωρείται από τις
σύγχρονες κοινωνίες ένα άχρηστο προϊόν, από
την άλλη μεριά, τα διάφορα πλέγματα που έχουν
οι διάφοροι, πώς να τους πω, παράγοντες, τους
ωθεί στο να «χρησιμοποιούν» τους ποιητές —
όχι την ποίηση — σαν ένα στοιχείο διακοσμητι
κό. Νομίζω πως χρειάζονται αυτό το στοιχείο,
για την εικόνα της βιτρίνας.

Αλέξ. Ζήρας: Αν μου επιτρέπετε μια ακόμα
παρέμβαση. Εδώ νομίζω ότι βρίσκεται ένα ενδια
φέρον σημείο που έχει άμεση σχέση με τον
κοινωνικό ρόλο που καλείται να παίξει η ποίη
ση. Γιατί πραγματικά καλούνται να παίζουν ένα
τέτοιο ρόλο όταν «εκτίθενται», η ποίηση και οι
δημιουργοί της, σε δημόσιες εκδηλώσεις, μπρο
στά σε ένα ετερόκλητο ακροατήριο. Ούτε ενοχές
φαντάζομαι πως έχουν οι καλούντες, ούτε πλέγ
ματα άλλης μορφής, ούτε θεωρούν την καλλιτε
χνική δημιουργία ως κάτι το διακοσμητικό. Αν
ήταν έτσι δε θα ζητούσαν οι διάφορες οργανώ
σεις και πολιτικές παρατάξεις τις υπογραφές των
ανθρώπων της τέχνης σε ψηφίσματα συμπαρά
στασης ή διαμαρτυρίας. Εγώ, ίσα-ίσα, νομίζω ότι
το έργο τέχνης είναι ανταλλάξιμο προϊόν, στο
βαθμό που οι σημερινές κοινωνίες — κεφαλαιο-
κρατικές ή γραφειοκρατικές — χρειάζονται τη
γλώσσα της τέχνης για να επικυρώσουν την
γλώσσα της εξουσίας. Αυτό όμως είναι ένα
ζήτημα που χρειάζεται να του αφιερωθεί μια
άλλη συζήτηση. Μήπως όμως Κώστα θέλεις να
προσθέσεις κάτι;

Κώστας Παπαγεωργίου: Θα ήθελα να προσθέσω
ακόμα και το εξής; Επειδή όπως είπα και πριν οι
ποιητές αποτελούν ένα κλειστό κύκλο, μια μειο
νότητα περιχαρακωμένη, αυτό έχει και ένα επι
πρόσθετο αρνητικό αποτέλεσμα: Το εκάστοτε
εκδιδόμενο βιβλίο, ανεξάρτητα από την όποια
αξία του, συνοδεύεται και από τη σωματική
παρουσία του δημιουργού του, οπότε ένα βιβλίο
αποκτά την ιδιότητα του ως ποιητικό όχι από το
περιεχόμενό του αλλά από την ήδη κεκτημένη

Ποιητικό ανθολόγιο
Βικτωρία Θεοδώρου

Στη Ρίτα Μπούμη Παππά

Στο δάσος της Μηρεγκάλνιτσα με τύφλωσε ο Βασίλη
ποτέ μου την Καλλίστα να μην ξαναόώ
κωφάλαλο βουνό τι να σου πρωτοειπώ
Πώς να μερώσω σπλαχνικιά μου λίμνη.

Μονόξυλο στην όχθη θύσανος καλαμιάς γερτός
του φωτός δίχτυ λυρικό - παγίδας φτέρη
Τρέμει η ψυχή καθώς η πέρκα στο πανέρι
πάνω στο δέντρο της ακρίτης ο ερωδιός.

Το στήθος του μαδάει προκαλεί το χιόνι
τ' άγρια φτερά του παρμένος κιόλας ετοιμάζει
φεύγει και μένει ώσπου να φύγει πάλι
Αυτή που θα τον ξαναφέρει τον υψώνει.

Φερέοικο δέντρο που 'ναι οι ρίζες σου
πού ν'άδειασε η ευγενικιά σου φλέβα, πού
σκορπίστηκε της ραχοκοκαλιάς σου το γιορντάνι
Στου Προύθου τα νερά, σε Δούναβη πικρό λιμάνι.

Πέλμα που παίδεψες τη γη και την καλούργησες
γίγαντα πέλμα - στάσιμο νερό στο στρώμα
Γόνατο μηχανέψου πριν αγγυλωθείς
φέρε απ' την άκρη του γκρεμού το δίχταμο νωρίς.

Ψάρι χρυσό της Νιότης χάθηκες στα βαθιά
ακρόπρωρο ακατάβλητο στη θύελλα στέρνο
μετώπη ηλιόλουστη βραδιάστηκες βραδιάζει
Σου μένει η μουσική κι η λέξη μόνο σου ταιριάζει.

Κρατήσου ακόμα μια φορά αμέτοχη να ζεις
την άνοιξη και των καρπών την καύχηση
νηφάλιος παρατηρητής, διαβάτης των ερώτων
μεγάλη η λίμνη κι ανεξάντλητη καθώς η γης.

Εσύ με φιλοξένησες με το λειψό σιτάρι
ω καρτερία σλαβική στον οίκο των βουνών σου
οι ποταμοί σου δέχτηκαν να πλύνουν τους επίδεσμούς μου
για να διαβώ τους πρόσταξες να χαμηλώσουν.

Με ξέχασες γοργά ω, ανυστερόβουλη ψυχή
της τύψης το αχ μου φύτεψες στο στέρνο
τώρα που γνώρισα το γλυκομίλητον εχθρό μου
της αγριωπής σου καλωσύνης νοσταλγώ το κέδρο.

Είσαι η περιοχή μου η μυστική πηγή μου
γέρας της αναζήτησης θέα αναπάντεχη μου δίνεις-
Έξω απ'την πόρτα μου το κοίτασμα, μπροστά μου
το πράσινο πετράδι τ'ακριβό στα σύνορά μου.

Από τα «Τετράστιχα»

ποιητική ιδιότητα αυτού που το έγραψε.

Νίκος Αάζαρης: Πάνω σ' αυτό που είπε ο Κώστας
έχω ν'αναφέρω ένα παράδειγμα: Διάβασα ότι
έβγαλε πρόσφατα ένα βιβλίο η Ντόρις Λέσιγκ με
ψευδώνυμο. Αοιπόν, αυτό το βιβλίο δεν προσέ
χτηκε καθόλου από την κριτική, ούτε είχε πωλή-
σεις Ένα άλλο βιβλίο, που έβγαλε ταυτόχρονα
αλλά με το όνομά της, δημιούργησε πάταγο, κι

ι^ινε μπεστ-σέλλερ. Αυτό το παράδειγμα ίσως
λέει πάρα πολλά...

Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ: Θα ήθελα επίσης να
πω ότι η μειονότητα που αποτελούν οι ποιητές,
οπως είπε ο Κώστας, με την ταυτόχρονη περιφο
ρά του βιβλίου και του προσώπου που το δη
μιούργησε, έχει και μια άλλη, ιδιαίτερα αξιοπρό
σεχτη συνέπεια: αποτελεί, κατά τη γνώμη μου,
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έναν από τους βασικότερους παράγοντες της μη
σωστής κριτικής λειτουργίας στον τόπο μας,
όπου, σημειωτέον, είναι πολύ μικρός και όλοι οι
ποιητές και κριτικοί γνωρίζονται μεταξύ τους.
Εγώ βέβαια δεν έχω γράψει ποτέ στη ζωή μου
κριτική, αλλά αν έγραφα πώς θα μπορούσα να
εκφραστώ ελεύθερα για το βιβλίο ενός γνωστού
μου, ξέροντας ότι κυκλοφορώντας σ' ένα δρόμο
της Αθήνας υπάρχουν πολλές πιθανότητες να τον

Ο ποιητής σήμερα αι
σθάνεται ότι ανήκει σε
μια κοινωνική μειονό
τητα* είναι ανασφαλής.

συναντήσω; Ο κλειστός χώρος, δηλαδή, αποδυ
ναμώνει εντελώς την κριτική αίσθηση και λει
τουργία. Αυτό το πράγμα βέβαια δε γίνεται στον
ίδιο βαθμό αλλού, στην Αμερική λ.χ. ή στην
Αγγλία, όπου οι πιο πολλοί ποιητές και κριτικοί
μένουν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά ο ένας από
τον άλλο.

Στέφανος Μπεκατώρος: Εγώ προσωπικά δεν δέ
χομαι, δεν δικαιολογώ τον ποιητή ως ανασφαλές
άτομο, ως ένα άτομο, δηλαδή, που μέσα στην
ανασφάλειά του δέχεται και πέφτει στην παγίδα
που του στήνουν διάφοροι (κομματικές ή άλλες
δήθεν πολιτιστικές οργανώσεις), καλώντας τον
και αντιμετωπίζοντάς τον ως ένα απλό διακοσμη

τικό στοιχείο. Κατά τη γνώμη μου, με δεδομένη
την εισβολή των αριστερών κυρίως κομμάτων
στην πολιτιστική ζωή, όλα τούτα γίνονται προς
άγραν κομματικής πελατείας. Και βλέπουμε αρ
κετούς ποιητές της γενιάς μας να τρέχουν στα
διάφορα πολιτικά φεστιβάλ, και αλλού, για λό
γους που οι ίδιοι δεν έχουν καλά καλά συνειδη
τοποιήσει (εκτός αν ττηγαίνουν μόνο για την
προβολή τους). Και επειδή ποιητές της γενιάς
μας κυρίως είναι εκείνοι που τα τελευταία χρόνια
βομβαρδίζονται από προσκλήσεις συμμετοχής
εδώ κι εκεί, νομίζω ότι είναι πια δικό μας το
πρόβλημα: Κατά πόσον δηλαδή έχουμε σκεφτεί
μέσα μας, έχουμε συνειδητοποιήσει, τον κοινω
νικό μας ρόλο ως ποιητές (εκτός αν εμείς οι ίδιοι

έχουμε αποδεχθεί τη μοίρα μας: ότι δεν έχουμε
κανένα ρόλο, έστω και περιθωριακό!). Αν αντι
ληφθήκαμε ότι είμαστε διακοσμητικοί σε όλες
αυτές τις δήθεν πολιτιστικές εκδηλώσεις ή ότι
παίζουμε το ρόλο του κομματικού «κράχτη»,
τότε το να πηγαίνουμε δηλώνει πως δεν μας
απασχολεί ο ουσιαστικός ρόλος της ποίησης
στην κοινωνία. Νομίζω ότι ο ποιητής είναι και
πνευματικός άνθρωπος, νιώθει υπεύθυνος για τη
μοίρα της κοινωνίας του και για τη μοίρα της
τέχνης του μέσα σ' αυτή την κοινωνία.

Δήμητρα Χριστοδούλου: Θα μου επιτρέψεις, Στέ
φανε, να παρατηρήσω ότι αυτή τη στιγμή βρί-

Έκτωρ Κακναβάτος
Ποιητικό ανθολόγιο

Κρανίου τόπος
Άνοιγαν λέει οι ουρανοί

Ευκαιρία ο ληστής στ' αριστερό
τάχαμου έσπασε
Στο σταυρό ψηλά όλα μέλια και

«παρακαλώ περάστε» ο μεσαίος
Τρύπωσε από το παραπόρτι
Τώρα θάναι μεσοπέλαγα του Παραδείσου
ο λεχρίτης
Ακράτητοι χαρταετοί πετάγονται από το στόμα του
Η Μεσόγειος ακέφαλη λαμποκοπάει

Στην πλατφόρμα του σταθμού ψυχή
Ώρα δυο μεσάνυχτα

Το λαμπιόνι έριχνε μπόι
όπως σταθμάρχης όταν ποδοπατά τον όρκο του
Ω εποχή μου πτυχίο πόρνης
Το τρένο δεν ήρθε ποτέ εξόν η εμψύχωσή του
Και αχ εγώ
αχ, τα κόκκαλά μου λιώμα
απ'τον αλαλαγμό του ασβέστιου
από την ειρωνία του
Απαράδεχτο να είμαι σε σχέση συμμετρίας
με κάβε ας πούμε Αλσατό
κι ας πάει να μη διαιρείται ακριβώς
με το έντεκα εκεί ψηλά η Θούλη
Η αλήθεια παρ'ημίν είναι γραικική
τουτέστι ξεροτρόχαλο
λούζεται στο μούστο μασάει ρήγανη
Κι όλο κόντρες με το τραίνο σε δεκαπεντασύλλαβο
Α ε βγαίνει ποδαρόδρομο

Έδοσα λοιπόν εγώ το εισιτήριο μου
για ένα μουλάρι
Το λεωφορείο ξεκινούσε για τον πολικό αστέρα

Στο σταυρό ψηλά είχανε τώρα σύνταξη τα σύννεφα
λαμπροφορεμένα
Πώς μπήκε αυτός;
Πώς έγινε το λάθος και χάλασε η τάξη.

Οδός Πανδρόσου

Η εξώδικος ο κλητήρας η Θυροκόλληση
Την τρίτη σου δοξάζω έξωση ω τιμημένε
τιμονιέρη Φλαμίνιε πρώην χασάπη
Σου τα πήροαε όλα
εξόν το έκζεμά σου
και την κορνίζα του Μαμελούκου πρόγονου
που ιππέας έπεσε με την κραυγή:

Άρατε πύλας έξω το σπάφε
επίφεσις το ιππικόν!

Στην οδό Πανδρόσου πουλιέται η παρεγκεφαλίδα σου
Πλάι αρματωλικές πιστόλες συναξάρια
Μεταμεσονύχτιο πουλί ολολύζει η Φολέγανδρος
Κάποτε θα νικήσομε
Τελικά δε λέει ν'ανοίξει το συρτάρι μου
εντός ο σάρακας τρώει τα γιαταγάνια μας
Όλο και χαμηλώνει η πίεση σχεδόν λεσβία

Πελασγικό πουλί φτεροκοπάει ο οδοκαθαριστής
Η ατμοκίνητη κιθάρα του^ πυρκάϊά ζαχαρουργείου
και τι να σε περιμενω πια

αφού δεν είναι νάρθεις

η κοιλιά μου γέμισε κάμπιες
μούμεινε μισό φλεμόνι άρα είμαι άνεμος.

' Γ 1-.: j.: ι: Ϊ4ϊ ;ίίί.
'' ' -.τ;
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σκεσαι κι εσύ κι όλοι μας σε μια «πολιτιστική»
εκδήλωση επίσης. Το ποιος την οργανώνει δεν
είναι αυτό που έχει για τη συζήτησή μας τώρα,
τουλάχι&τον — τη βασική σημασία. Εκείνο που
έχει σημασία είναι ότι ήρθαμε. Κάναμε μια
επιλογή ερχόμενοι εδώ. Κάτι κρίναμε άξιο να
μας φέρει^' περισσότερο ή λιγότερο ιδιοτελές.
Επομένως δεν νομιμοποιούμαστε ν' αμφισβητού
με και στους άλλους ποιητές το δικαίωμα να
κάνουν κι αυτοί παρόμοιες επιλογές με βάση τα
δικά τους κριτήρια. Και για να μην έρθω σε
αντίφαση με τον εαυτό μου, όταν πιο πριν
εξέφρασα επιφύλαξη για την υπερβολική δημο
σιοποίηση του ποιητή σήμερα, θα ήθελα να
ξεκαθαρίσω τα πράγματα. Για μένα το πρόβλημα

Πρέπει ή όχι ο ποιητής
να δέχεται τις διάφορες
προσκλήσεις που του γί
νονται;

είναι κατά πόσο συνειδητοποιείς κάθε φορά γιατί
και πού πηγαίνεις και συνεπώς δε νομιμοποιείσαι
να παραπονείσαι και να διαμαρτύρεσαι εναντίον
κανενός. Και δεύτερο, κατά πόσο έχουμε αντιλη
φθεί ότι το άγχος για μια διαρκή επαφή με την
επικαιρότητα αποτελεί έκφραση του περάσμα
τος, για να το πω έτσι, ενός πνεύματος κατανα-
λωτισμού μέσα στην ίδια την ποιητική συνείδη
ση. Ενός πνεύματος που δεν μπορεί παρά ν' απο
λήγει στο συντηρητισμό, δε μπορεί παρά να
δυσχεραίνει το πείραμα και την αναζήτηση. Και
ότι οφείλουμε να λέμε την αλήθεια αυτή τουλά
χιστον στον εαυτό μας.

Αλέξ. Ζήρας: Ομολογώ ότι φανταζόμουν τη συ
ζήτηση κάπως αλλιώς. Και πιστεύω ότι κι άλλοι
ανάμεσα μας τη φαντάζονταν κάπως αλλιώς, ο
καθένας από τη μεριά του. Το ότι όμως εξελίχθη
κε έτσι δεν είναι τυχαίο. Μετά τις πρώτες διερευ
νητικές ψηλαφήσεις των ορίων και των όψεων
της σύγχρονης ποίησης η συζήτηση κεντρώθηκε
σε ό,τι γράφτηκε τα τελευταία 15 ή 20 χρόνια.
Άλλοι από μας ήταν πιο ενθουσιώδεις και
καταφατικοί ως προς τη σημασία και την αξία
της νεότερης ποίησης, άλλοι όμως έδειξαν μεγα
λύτερη περίσκεψη και επιφυλακτικότητα. Μια
ακόμα διαπίστωση είναι ότι το ενδιαφέρον των
συζητητών στράφηκε περισσότερο σε ζητήματα
ηθολογικού προσδιορισμού του ποιητικού φαι
νομένου, όπως π.χ. ζητήματα ήθους των ποιητών,
ανταπόκρισης και επίδρασης των κοινωνικών
μορφωμάτων της μεταπολεμικής Ελλάδας, σχέ
σης μεταξύ πολιτικής και Τέχνης. Αντίθετα μας
απασχόλησαν, αναλογικά λιγότερο, θέματα που
συμπορεύονται με την αισθητική αξιολόγηση
της νεότερης ποίησης, θέματα ύφους, τεχνικής
και γλώσσας. Ίσως οι επιλογές αυτές, που έγι
ναν εντελώς αυθόρμητα, να σημαδεύουν και τα
όριά μας, ίσως πάλι να θεωρήσαμε ότι τη στιγμή
αυτή χρειαζόταν να εκτεθεί περισσότερο η κοι
νωνία του ποιητή (η λέξη κοινωνία ας ερμηνευ
τεί εδώ με όλες τις πιθανές της εκφάνσεις) και
λιγότερο η ανατομία του ποιήματος. Όπως και
να 'χει το πράγμα υποθέτω ότι κανείς μας δεν
φεύγει εντελώς αδικαίωτος από αυτό το τραπέζι.
Ας ελπίσουμε ότι θα συμβεί το ίδιο και με τον
υποθετικό αναγνώστη αυτής της συζήτησης.

Ποιητικό ανθολόνιο

Γ.Κ. Καραβασίλης

Κι ήρδες ξανά κορμί
Κι ήρθες ξανά κορμί
μζ σάρκα θάλασσας π'ανθίζει τον Σεητέμβρτ],
■γεύση - κρασί ψημένο στο βοριά
κι ευώδιαζες πρωτόβγαλτο ψωμί
από καινούργιο στάρι.
Μαγιάτικη δροσιά
σαν στάζει στο χορτάρι
κάθε σου μίλημα και χάδι και φιλί.

Γιάννης Κοντός

Το μαξιλάρι

Αν δεν υπήρχε, θα κοιμόμουνα πάνω στα ξερά μου χέρια.. Αυτή η
πουπουλένια πλάκα, τα ξέρει όλα -μόνο με την αφή - Χρόνια τα γένια και
η αναπνοή μου αναπαύονται εκεί πλαγίως. Πολλές φορές το κομμένο
κεφάλι, κυλάζι στο πάτωμα απαλά. Ξυπνάω και το βάζω στη θέση του.
Τα μεσημέρια η νύχτα ετοιμάζεται - βγάζει τα χορτάρια της - Ακούω
βαθιά στις σπηλιές του μαξιλαριού τον αντίλαλο της λύπης. Όταν τρώμε
εξωτικά φρούτα, αυτό λικνίζεται στο ρυθμό ενός βιολιού και σου
δαγκώνει τα μαλλιά και γελάς. Κυρίως όμως είναι χρονομέτρης
παραγωγής μονόχρωμου γεγονότος και μόνο. Τα πούπουλά του
αναδεύονται, βουλιάζουν με τις ρυτίδες, τις διαθέσεις, τα κλειστά μου
ματια. Εχω δει δέντρα να κόβονται -αγάπες να ξεχνιούνται, αλλά αυτό
παντακατω απο το αυτι μου: να ακούω τον κόσμο να μετακινείται, να
ψιθυρίζει να δολοφονείται. Τους μήνες της βροχής, μαζεύει τα νερά
γίνεται λίμνη. (Αλήθεια πως χωράει τόσο νερό, σ' αυτό το μικρό
ποραλληλσγραμο;) Και,μετά μου λες: «στάζει η βρύση». Στο γραφείο το
νιωω γαντζωμένο, στο σβέρκο. Τρέχω στην τουαλέτα Κοιτάζομαι στον
καθρέφτη. Τίποτα Μονο ο γιακάς κάθεται ήσυχα στον αυχένα Οι ώρεςπερνάνε αδιαφορα, μέχρι που γυρίζω σπίτι. Το χαϊδεύω, το ανακατεύω
(για να φουσκώσει απο τη χαρά του). Μετά το τοποθετώ κάτω από τονεγκέφαλο μου (σαν μπαταρία) και αρχίζει η προβολή στο ταβάνι τηοφαντασίας. Εσένα σ' αγαπάει. Του αρέσει να τοπαίρΙςαΖ^Γκαινα
if'r τνμ/α στο στόμα Τότε ρουφάει το σάλιο του, σαν γάλα καιφωτίζεσαι, .^ερωοτι κοιμάμαι πάνω σε μ,α νάρκη. Όσοκιανελέννω
κατασταση, είναι βέβαιο ότι κάποτε αυτό το δ,η Ρ ι λλΤω τι/νεκραγεί και θα με διαμελίσει Ζρΐ

Ιούλιος-Λύγουστος 84



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ '84
19 ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

Αμφισβήτηση
ένας επαναπροσδιορισμός

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι πρώ
τοι μεταπολεμικοί ποιητές αποτε
λούν μια γενιά αποκοπής. Τα άμεσα
βιώματα της Κατοχής και της αντί
στασης καθώς και η ισχυρή κρίση
του ελληνικού κομμουνιστικού κι
νήματος (και όχι μόνον αυτού) που
ακολούθησε, σχημάτισαν ένα βασι
κό πλέγμα συνθηκών που διαμόρφιο-
σε εξ αρχής την ποιητική τους συ
νείδηση σε μιαν ορισμένη κατεύθυν
ση; την τραγική διαπίστωση των
εσωτερικών ρηγμάτων του επανα
στατικού οράματος. Με πικρή συνέ
πεια την απόσπαση από τον ομφά
λιο λώρο και τη βασανιστική επα
ναφορά στο σώμα που τον φιλοξέ
νησε και τα χαρακτηριστικά του.
Οσοι τους διαδέχτηκαν παρέμειναν

στις ίδιες περίπου ποιητικές εμπει
ρίες (εγείροντας τη θαμπή τους μνή
μη για τα ίδια γεγονότα) ή αναζητώ
ντας διέξοδο στη γοητευτική ψηλά-
φιση ενός πρωτόγνωρου γαα τα μέ
χρι τότε ποιητικά πράγματα
ερωτισμού.

Οι ποιητές που εμφανίζονται με
μονωμένα ή ομαδικά στις αρχές της
δεκαετίας του '70 (μέσα από τα λο
γοτεχνικά έντυπα της εποχής ή τις
συλλογικές εκδόσεις) δεν διαθέτουν
ψήγματα καν οράματος. Βρίσκονται
χωρίς σχέδιο για το μέλλον — τα
«σιδερένια γόνατα της ιστορίας» έ
χουν σπάσει προ πολλού — και
χωρίς αναφορά στο παρελθόν. Δεν
προσδιορίζονται ούτε από τη διά
ψευση (όπως οι πρώτοι μεταπολεμι
κοί) ούτε από τον σκληρό απόηχό
του (όπως οι διάδοχοι). Στην περί-
πτωσή τους ένας ολόκληρος θεματο-
λογικός, συναισθηματικός και, όπως
θα δούμε, μορφολογικός κύκλος έ
χει κλείσει πίσω τους. Η νεοελληνι
κή κοινωνία είναι πλέον σαφώς δια
φορετική. Η αστική ανάτττυξη έχει
έστω στρεβλά επεκταθεί και το τε
ράστιο δίκτυο λειτουργιών των πό
λεων εξαπλώνεται μέχρι και τις πιο
ιδιωτικές περιοχές της συνείδησης.
Στο μεταξύ, σε μιαν απελπιστικά
μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου
ευημερούσα Ευρώπη ξεσπάει ο Μά
ης του '68 ενώ αρχίζουν να αναδει
κνύονται νέα πολιτικά κινήματα
(μαοϊσμός, αυτοδιαχείριση, αντάρτι-

Βαγγέλης Χατζηβασιλείου

κο των πόλεων). Στην Αμερική, η
ανθοφορία της «νέας Αριστεράς»
και τα συνοδά φαινόμενα βρίσκο
νται στις κορυφαίες στιγμές τους.
Ως προς την τέχνη, στη Γαλλία έχει
ήδη από καιρό καθιερωθεί το «νέο
μυθιστόρημα» που επιζητεί την τέ
λεια υποκειμενικότητα και δέχεται
ως μοναδική στράτευση την ίδια τη
λογοτεχνία. Στην Ιταλία, η «Ομάδα
του '63» με αίτημα την αυτονομία
αλλά και την υπέρβαση της λογοτε
χνίας εργάζεται εντατικά μέχρι τη
διάσπασή της που ξεκινάει το 1968.
Οι μπητ ποιητές τέλος στην Αμερι
κή διακινδυνεύουν προκλητικά τη
ζωή και την τέχνη τους.

Είναι φυσικό, λοιπόν, η εμφάνιση
των νέων ελλήνων ποιητών γύρω

στα 1970 να συγκεντρώνει ορισμένα
πολύ έντονα χαρακτηριστικά τα ο
ποία εν πολλοίς οφείλονται στη ρι
ζική μετατροπή των κοινωνικών και
αισθητικών όρων της εποχής. Υπάρ
χει κατ' αρχήν μια συνολική έλλει
ψη κεντρικών και σταθερών παρα
δοχών. Η ιδεολογία εκκενώνεται
από το οποιοδήποτε περιεχόμενό
της και μετατρέπεται σε αντικείμενο
γενικού χλευασμού. Η εξουσία, σε
όλες τις εκφάνσεις της (και σε εκεί
νη της ελληνικής δικτατορίας), απο
πέμπεται ως μηχανισμός κυριαρχίας
και πεδίο της ανθρώπινης συντρι
βής. Οι κοινωνικοί κανόνες στερού
νται την ηθική χροιά και το νουθε-
τικό προσανατολισμό τους. Η αι-
σθηματολογική ερωτική στάση πα

ρακάμπτεται και μια έντονη
σεξουαλικότητα τη διαδέχεται. Το
κοινωνικό υπόδειγμα του μικροα
στού γίνεται θλιβερό και καταγέλα-
στο.

Απότοκο των παραπάνω είναι οι
ρηξικέλευθες μεταβολές που συμ
βαίνουν στην ποιητική γλώσσα: Ε-
ξαρθώνονται οι σπόνδυλοι και εισά
γονται ανεπεξέργαστα προφορικά
στοιχεία. Το νοηματικό περιβάλλον
αποτελεί πια πολύ εύθραυστη δομή.
Η έκφραση είναι πια ελλειπτική και
αποσπασματική. Τα όρια ανάμεσα
στο ποίημα και την ημερολογιακή
καταγραφή μόλις και διακρίνονται.
Υπάρχει μια ζαλιστική φαντασμαγο
ρία χρωμάτων κι ένας υπερπληθωρι-
σμός συνδυασμού ετερόκλητων στοι
χείων. Τέλος, το ποίημα ως σύνολο
είναι δύστροπο και μόνο μετά από
πολλαπλές αναγνώσεις διεκπεραιώ-
σιμο.

Αναφέρομαι, βέβαια, στις κυρίαρ«
χες τάσεις αυτής της εποχής. Εκεί
νες που έκαναν τον Βάσο Βαρίκα να
μιλήσει για αμφισβήτηση, αισθητι
κή και κοινωνική. Αργότερα, ο Αλέ
ξης Ζήρας, ο οποίος παρακολούθη
σε συστηματικά τα ποιητικά τεκται
νόμενα της γενιάς, επαναχρησιμο
ποίησε τον όρο αναφερόμενος στα
βασικά χαρακτηριστικά που την
προσδιόρισαν στο ξεκίνημά της.

Η απαραχή αυτή δεν στάθηκε χω
ρίς προβλήματα: Η πεζολογία, το
επικίνδυνα χαλαρό νόημα, ο ακα
τέργαστος προφορικός λόγος, η έλ
λειψη υπαινικτικού κώδικα προκα
λούσαν αλλοιώσεις τόσο στο ίδιο το
ποιητικό σώμα όσο και στά συγκι
νησιακά του αποτελέσματα. Παράλ
ληλα, η ισχυρή ιδεολογική φόρτιση
ενός επιφανειακά αντι-ιδεολογικού
λόγου πρόδιδε τη δύσκαμτιτη ρητσ-
ρεία του μοναχικού ιππότη. Η αμφι
σβήτηση, τραβηγμένη στα ακραία
της όρια, προσπαθούσε να ισορρο
πήσει ανάμεσα στις συμβάσεις που
απέρριπτε και τις καινούριες που
έτεινε να δημιουργήσει.

Αρκετά γρήγορα μετά τις πρώτες
εμφανίσεις το πράγμα αρχίζει να
συνειδητοποιείται. Οι δυνάμεις που
προστίθενταν, εκείνες που ενυπήρ-
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χαν υπογείως αλλά και όσες μέχρι
τότε ηγεμόνευαν, παρακολουθώντας
τις εξελίξεις (και ενώ στο εσωτερικό
και εξωτερικό προς την ποίηση πε
ριβάλλον τα αισθητικά και κοινωνι
κά κινήματα υποχωρούσαν), προχώ
ρησαν στην τροποποίηση της πο
ρείας τους κρατώντας ως ενεργούς
τροφούς τα πράγματικά ανανεωτικά
στοιχεία της αμφισβήτησης.

Τώρα, επιδιώκεται η αρτιότητα
της μορφής και η αισθητική μετα
τρέπεται σε ποιητικό βίωμα. Ο ό
γκος των υπαινιγμών αυξάνει. Η
παλαιότερη συστηματική αγνόηση
των εκφραστικών μέσων δίνει τη
λιτότητα και, ορισμένες φορές, την
κινηματογραφική μέθοδο. Αναπτύσ
σεται η πλαστικότητα και η λέξη
σκοπεύεται ως απόλαυση. Η άλλοτε
γενική άρνηση αποδίδει τη φθορά
και την ανάλωση. Η απουσία κε
ντρικών παραδοχών φέρνει την πα
ράνοια και η καταγγελία του κοινω
νικού κανόνα την οδυνηρή περιπλά
νηση. Ο αντιμικροαστισμός του πα
ρελθόντος παίρνει τη μορφή της
επιθετικής αναφοράς στους άλλους.
Η ανυπαρξία ιστορικού νήματος κα
ταγράφεται ως κλοπή του ονείρου.
Η απροσχημάτιστη σεξουαλικότητα
μετατρέπεται σε αναδίφηση τοϋ εν
στίκτου ενώ η φρίκη της καθημερι
νής ζωής ανάγεται σε φιλοσοφία
του ελάχιστου.

Είναι εμφανής, νομίζω, εδώ η α
φαίρεση της ρητορικής συνιστώσας
και του ιδεολογικού προτάγματος
που έφερε μαζί της τον πρώτο καιρό
η αμφισβήτηση ως κορυφαίες αιχ
μές της. Γνώμη μου είναι ότι η
μεταβολή αυτή δεν αναιρεί τον ίδιο
τον αμφισβητησιακό λόγο. Απλώς,
τον κατευθύνει στις εσώτερες οδούς
της ποιήσεως και επομένως τον α
ξιοποιεί στο έπακρο δυνατόν. Η
ορχική θητεία στον διακεκομμένο
λόγο προμηθεύει την άρνηση της
εκφραστικής ωραιολογίας και τον

περιορισμό της λυρικής έξαρσης. Η
πεζολογία γεννά την ποιητική πρό
ζα. Η κοροϊδία παρέχει το υποδόριο
χιούμορ. Η παράκαμψη της καλλιέ
πειας παράγει την λιτή ποιητική
σιωπή. Έτσι, η παλιά καταστροφή
της μορφής δεν τείνει στον αφανι
σμό της, όπως συνέβαινε τα πρώτα
χρόνια, αλλά, αντίθετα, οδηγείται
στην παραγωγή ενός νέου υλικού,
πιο κλειστού και περισσότερο εύρω
στου. Στο σημασιολογικό επίπεδο,
η περί των πάντων οργή προκαλεί
την απόκρυψη του τραγικού και
προωθεί τη χαμηλόφωνη διαμαρτυ
ρία. Η ύβρις κατά των θεσμών και
των κανόνων μεταστοιχειώνεται σε
συνείδηση αυτοπαγίδευσης και ατε
λέσφορης προοπτικής. Αργά αργά,
οδηγείται στην υπαρξιακή αναζήτη
ση και το οντολογικό (σε ό,τι αφο
ρά στον χρόνο και τη φθορά) άγχος.
Η ασφυξία των πρώτων χρόνων γί
νεται νευρική ένταση και διανοητι
κή άσκηση. Παράλληλα, ορισμένες
τάσεις της πρώτης περιόδου εδραιώ
νουν τη θεματική τους; Ο έρωτας, ο
θάνατος, η ηδονή των όντων και η
φωνή των πραγμάτων. Ακόμη, ο ορι
στικά χαμένος γενέθλιος χώρος, η
λατρεία του σώματος και η διάσπαρ
τη συνείδηση.

Η αμφισβήτηση που προσδιορίζει
τους ποιητές που ξεκινούν γύρω στο
'70 δίνει τους καρπούς της. Οι φο
ρείς της κατακρατώντας τους ανθε
κτικούς πυρήνες της (την άρνηση
της αισθηματολογικής στάσης και
της κατευναστικής φόρμας) και υ
περβαίνοντας τα δικά τους προβλή
ματα (συνθηματολογική χρήση του
λόγου και βομβαρδισμός της μορ
φής έως τον αφανισμό) στρέφουν
ξανά την ποίηση στην επικίνδυνη
αναμέτρηση με την πραγματικότητα
μακριά από το όραμα ή τη διάψευση
της αλλαγής της.

Ποιητικό ανθολόγιο

Βασίλης Κουγέας

Μπορεί και σκόνη. Και πέτρες.
Από θρυμματισμένες Ατλαντίδες.
Πάν'απ'τα σιατπηλά μας πρόσωπα
Μπορεί και κύματα. Ή χλόη.
Σ'εμάς θα φτάνει
Μόνο της θάλασσαχς ο μόχθος.
Οι ανθρώιπινοι ψίθυροι.
Όχι το φως.

Μπορεί και σκόνη. Και κουρέλια
Και πέτρες. Και κύματα

Η μάνα κοιμάται στο καλοριφέρ
Χρόνια πολλά οι πράσινες νεροσυρμές
Σκεπάζουν τη θαμπή επιδερμίδα
Πισ'απ'το σκοτεινό πολυεστέρα φαίνεται
Το στόμα της που ανοιγοκλείνει
Σίγουρα λέει λόγια τρυφερά
Όταν μας βλέπει όλους

Γύρω στο στραπέζι της κουζίνας.
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18 ποιητές
μιλούν:

• Για το ελληνικό ποιητικό πρόσωπο σήμερα
• Για τους παράγοντες που το προσδιορίζουν
• Για τον κοινωνικό ρόλο της ποίησης

:  Γ'"'

Συμμετέχουν:

Ε.Γ. Ασλανίδης .Σταύρος Βαβούρης .Γιάννης Βαρβέρης
Τάκης Βαρβιτσιώτης . Γιώργος Βέης . Νανά Ησαΐα

Έκτωρ Κακναβάτος . Γ.Κ. Καραβασίλης.Γιάννης Κοντός
Κλείτος Κύρου . Γιώργος Μαρκόπουλος . Μιχ. Μήτρας

Ματθαίος Μουντές . Αθηνά Παπαδάκη
Μανόλης Πρατικάκης . Βασίλης Στεριάδης

'Αντεια Φραντή . Γιώργος Χρονάς
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Ε.Γ. Ασλανίδης

ο κτύπος του σώματος είναι σώμα που ποθεί τα πράγματα.
Ο βασικός αντίκτυπος του σώματος, η ψυχική πραγματικότητα,
επιστρέφει από τα πράγματα στο σώμα και το διαστέλλει επ' άπει
ρον. Έτσι, ενώ το σώμα διατηρεί το ανατομικό ή επικοινωνιακό
του όριο, χάνει το πραγματικό του όριο: υποφέρει τον κόσμο και
γίνεται Το Σώμα Του Ανθρώπου.

Η ποιητική πραγματικότητα όπως η θρησκευτική, όπως η
θεραπευτική, έχει να κάνει με το σώμα. Η θρησκευτική πραγματι
κότητα υπόσχεται στο Σώμα Του Ανθρώπου την ψυχή, το είδωλό
του, επαναφέροντας στο σώμα τη συστολή του. Η θεραπευτική
πραγματικότητα φυλάει το σώμα από την κοινότοπη ανισορροπία
που είναι χαρακτηριστική της συστολής. Η ποιητική πραγματικό
τητα ελευθερώνει το σώμα από την ψυχή και του δίνει το δικαίωμα
της θείας ανισορροπίας. Έτσι, σύμφωνα με τα μέτρα του πια, το
σώμα ξαναβρίσκει το διαστελλόμενο επ' άπειρον σώμα. Το Σώμα
Του Ανθρώπου.

Το δικαίωμα, τα μέτρα. Δηλαδή τα μάτια που περιγράφουν τη
μέθοδο ταξινόμησης του ουράνιου χάους — όχι το ουράνιο χάος,
όχι τα πράγματα: αυτά δεν περιγράφονται, δεν είναι ορατά. Αυτά,
δεν εξηγούνται όταν ταξινομούνται. Η εξήγηση αφορά στο σώμα
της ταξινομητικής μεθόδου, στο σώμα της γλώσσας. Ελληνικά, η
λέξη δημιουργία μιλάει για το δήμο. Στο δήμο υπάγονται και η
Δήμητρα και τα δημητριακά. Ελληνικά, είναι οι λέξεις κούρος και
κόρη που μιλάνε για τη φυσική ανάπτυξη. Αναπόφευκτα, αφού τα
ποιήματα μιλάνε με λέξεις, ο ελληνικός τρόπος της ποιητικής
δημιουργίας δεν είναι φυσικός, είναι πάνδημος, πολιτικός. Αναπό
φευκτα ο ρόλος της δικής μας ποίησης είναι κοινωνικός, αυτό είναι
το ουσιώδες.

Το ποιος είναι σήμερα ο κοινωνικός ρόλος της ελληνικής
ποίησης, είναι ένα ερώτημα που (κατ' αρχήν) απαντιέται με την
επισήμανση της ομηρικής λέξης φάος πλάι στη σημερινή φως, που
κάνει ο Σεφέρης. Ποιος άλλος ο ρόλος από την ελληνικότητα;

Στην καρδιά της ελληνικότητας βρίσκεται η πόλις, ή, αν θέλετε,
η πόλη. Είναι ζήτημα ποιητικής πολιτικής. Αλλά, ενώ είναι βέβαιο
ότι το κόμμα δεν είναι «ένα», η ελληνική πολιτική είναι μία.
Μπορώ να εικονογραφήσω καλύτερα αυτό που λέω με τον Εμπειρί
κο παρά με το Ρίτσο.

Η θεμελιακή ταξινόμηση και εξουσία για μας, είναι η γλώσσα.
Ολες οι άλλες ταξινομήσεις, μιλώντας για ελληνική ποίηση,

είναι συνοικιακές διαστροφές της ιστορικής μεθόδου, όπως π.χ. ο
όρος «γενιά της αμφισβήτησης» — σαν να μη μας έφτανε ο όρος
«γενιά του.3θ». Ετσι όπως πάμε, θα καταντήσουμε να μιλήσουμε
και με όρους ακόμα πιο εύχρηστους, ταξινομώντας με κριτήριο την
εκάστοτε αυλή του εκάστοτε φιλόλογου, κριτικού ή περιοδικού.
Κρίμα. Κρίμα γιατί εμείς αξιωθήκαμε να δούμε, π.χ. πώς γίνεται
και ο Καβάφης πιάνει στο ιστορικό του δίχτυ, το ρεύμα του
ανιστορικού, του μυθικού χρόνου.

Ο ανιστορικός χρόνος είναι ο χρόνος Του Σώματος Του Ανθρώ
που και δεν έχει εθνικότητα ούτε γλώσσα. Αλλά ποτέ δεν πιάστηκε
χωρίς το δίχτυ της συγκεκριμένης γλώσσας. Η ταξινόμηση των
ιστορικών και πολιτικών νημάτων σχηματίζει τα μάτια στο δίχτυ:
γι αυτά τα μάτια, μπορούμε να πούμε ότι είναι ελληνικά, όπως και
για τα γεγονότα που πιάνονται μέσα στο δίχτυ σαν τα ψάρια όχι
για τη θάλασσα. Η θάλασσα δεν έχει ιστορία ούτε πόλη. Δεν έχει
γλώσσα. Η θέση μου είναι ότι το δίχτυ ξέρει να πιάνει τα ψάρια
γιατί ξέρει να πιάνεται στη θάλασσα.

Η συχγρονη ποίηση «πιάνει» και «πιάνεται» π.χ. στην περίπτω
ση του Σαχτούρη. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα, το διαλέγω
γιατί είναι «αναγνωρισμένος» όσο και ο Πεντζίκης στην πεζογρα
φία: δεν έχω σκοπό να μπλέξω σ'άλλες περιπέτειες — θέλω
απλώς να εικονογραφήσω .τη θέση μου. Ειδικότερο σημάδι της
Σαχτουρικής ποίησης είναι ότι έχει τόσο μεγάλα μάτια που
ορισμένα ψάρια ξεγλιστράνε. Καλύτερα έτσι γιατί μερικοί άλλοι
σύγχρονοι — ...«πολύ σύγχρονοι» — μίκρυναν τόσο πολύ τα μάτια
τους που μόνο μαρίδες πιάνουν.

Ποιοι παράγοντες προσδιορίζουν το πρόσωπο της σύγχρονης
ελληνικής ποίησης; Ας θυμηθούμε (πάλι με τη μνήμη της γλώσσας)
ιην προσωπίδα, αν θέλουμε να μιλήσουμε για πρόσωπο. Το

Ποιητικό ανθολόγιο
Κλείτος Κύρου

Dream factory

Κανένας ήχος
Μέσα σε υδάτινους χώρους
Λέξεις κυκλοφορούν και εικόνες

Καμία έκπληξη
Ο χρόνος λειτουργεί αυθαίρετα
Οι νεκροί επανέρχονται στην πρώτη τους μορφή

Επιχείρηση επικερδής
Με πλούσιο αποθεματικό
Με μαζική παραγωγή ανανεούμενη
Παρόλο που εμφανίζει πάντα
Υπερβολικές
(Και αδικαιολόγητες)
Αποσβέσεις του έρωτα

Dream factory 2

Όταν καταλαγιάζει ο αχός
Της σύγχρονης τεχνολογίας
Κι ακούγεται μόνο
Το παράπονο
Του λαβωμένου περιστεριού
Αρχίζει η αναπαραγωγή των ονείρων

Κι όπως πάντα
Το πρωί τριγυρνούν
Με απόχες στους δρόμους
Οι ονειροσυλλέκτες

1 Γεν. 1965

2 Σεπτ. 1979

Dream factory 3
Συνήθως τις βαθιές
Και κωφάλαλες νύχτες
Λειτουργούν τα φωτοκύτταρα

Επεξεργάζονται τον απόηχο
Της καθημερινής τριβής
Τις βάρβαρες λέξεις
Τις αινιγματικές μορφές
Και κατόπι αρδεύουν
Τ αστρικά φυτώρια

Τότε συννεφιάζει όνειρα ·

12 Νοεμ. 1982
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"Ρ σύγχρονης ελληνικής ποίησης
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προσδιορίζεται από μια περιοχή των προσωπίδων σε βάρος της
κυκλοφορίας αυτής της ανιστορικής φωτιάς. Η πλοκή δεν είναι
τέτοια που να γίνεται αισθητή διαμέσου των προσωπίδων. Δεν
μπορεί βέβαια να γίνει ποίηση χωρίς προσωπίδες, χωρίς ονόματα:
αλλά οι κοσμικοί μύθοι βρίθουν σήμερα σα βάρος μυθοποιητικής
λειτουργίας.

Πρόκειται για μια κοινότοπη ανισορροπία και η θεραπευτική
παρέμβαση του κράτους δε θα αποτελούσε δυστυχώς θεραπευτική
πραγματικότητα. Θα διόγκωνε μοιραία το ρόλο των ανθρώπων που
μιλάνε για ποίηση χωρίς να δείχνουν ότι διαβάζουν τα ποιήματα.
Αυτό που θα μας φύλαγε από την κοινότοπη ανισορροπία θα ήταν
ν" ακούμε τα ποιήματα αντί ν' ακούμε αυτούς.

Σταύρος Βαβούρης

Επιτρέψτε μου, εφ' όσον δεν πιστεύω πως υπάρχει ποίηση «σημερι-
νή»η «χθεσινή» κλπ. να διατυπώσω αλλιώς το ερώτημά σας: Πώς
γράφεται, πώς «πρέπει» να γράφεται ένα ποίημα σήμερα. Να έχει
μηνύματα; Να ξετυλίγει ιδέες; Να μισοκαλύπτεται; ν αποκαλύπτε
ται; «Να μη μπαίνει κάτω από βαθιά πλατάνια» όπως ζητούσε στα
τελευταίο ποιήματά του ο Σεφέρης, που μολονότι «ήθελε να
μιλήσει απλά» ποτέ του δεν το μπόρεσε ή δεν το θέλησε; Απάντηση
δεν μπορεί να δοθεί και ευτυχώς. Γιατί «πρέπει» και «συνταγές
Ελληνοσύρων μάγων», στρουκτουραλιστικές, Τζ. Κρίστεβα συντα
γές σύμφωνα με τις οποίες γράφεται ένα ποίημα δεν υπάρχουν.
Ειπώθηκε δογματικά κατηγορηματικά και άτυχα ότι «ένα ποίημα
για να είναι μοντέρνο ηρέηει να είναι σκοτεινά». Γιατί
ηρέπει-, Γιατί μοντέρνο και ακοτεινο σώνει και καλα, Η
απαίτηση, η επιταγή αυτή μου είναι αδιανόητη και κάπως αστεία.
Όντας ποιητής κάποιος δεν θα τον ενδιαφέρει αν τα ποιήματα του
είναι ή φαίνονται μοντέρνα, αν είναι σκοτεινά και δύσκολα, αν
είναι προσιτά ή δυσπρόσιτα. Αν είναι δεκτικά, τοσο το καλύτερη
Αν αναγκάσει τον εαυτό του να είναι σκοτεινός και μοντέρνος δ^
είναι ποιητής. Το ίδιο ισχύει και στον Ζ ποιϊ-
«αποσυναισθηματοποίησης», και στο να υ ποίτισή του
ματό του ιδέες και μηνύματα. Αν είναι εγκεφα ι ,
είναι εκείνη που θα φορτώσει τους στίχους του, τις ι
«νοήματά» του και θα περάσουν ενσωματωμένα ^ΓηΤοίηση
Λ  , - ' „..^anrTiaK0c. ακουσία του η ποίησηΑν όντας συναατθηματικος η αεαθη« ^ίναι «συναισθηματολο-
κα. παλι θα κάνει τα . 7ου τύπου «μ' αρέσει να με
γιες» η δήθεν «γυμνοί» αισθησιασμ , Μπορεί ένα
γαμάς» ή «μ' αρέσει να σου γλύφω η

Ποιητικό ανθολόγιο
Νίκος Λάζαρης

Ο νεκρός ήρωας τον Πολυτεχνείου

Συνάντησα τον ήρωα στην επέτειο
του Πολυτεχνείου.
Στεκόταν μακριά απ' το πλήθος
μαδώντας τις δάφνες του
από κάποιες άρρωστες σκέψεις του
αρπαγμένος.
Α εν είχαν τα μάτια του χαρά,
καμιά φτερούγα δεν έβγαινε απ'το σώμα του,
κανένα φως δεν στεφάνωνε
τα λιγοστά μαλλιά του. '
Έμοιαζε ξένος ανάμεσα στις ιαχές,

αμήχανος όπως ο Οδυσσέας
όταν κατέβηκε στον Άδη.
Ξαφνικά - κι ενώ πλησίαζα να του μιλήσω -
πέρασε από μπροστά μου σαν ανεμοστρόβιλος
και με μια κίνηση που φανέρωνε οργή
έκοψε τα καλώδια και τις μικροφωνικές
εγκαταστάσεις, βυθίζοντας
την περιοχή στο σκοτάδι.
Το πλήθος πάγωσε- οι ρήτορες απόμειναν
ακίνητοι σαν πετρωμένοι
Και αντήχησε τότε σε όλη τη χώρα
το ταραγμένο γέλιο του
καθώς απομακρύνθηκε κουτσαίνοντας,
παίρνοντας μαζί του κι ένα δεντράκι
από τον κήπο του Μουσείου.

«ποίημα» πέρα ώς πέρα αισθησιακό να είναι ποίημα, όσο κι ένα
άλλο μ' απόκρυφες ανομολόγητες επιθυμίες ή εγκεφαλικό. Μπορεί
σ' αυτήν την περίπτωση να παρουσιάζει αξεπέραστα εμπόδια στη
«μετάληψή» του, και από τον πιο «επαρκή αναγνώστη». Υπάρχουν
ποιήματα που δεν καταλαβαίνουμε αλλά μας δίνουν μια «σφυριά
στο κεφάλι». Είναι σκοτεινά. Και τι μ' αυτό; Και τι σημαίνει
«σκοτεινό ποίημα;» Η μετάληψη ενός ποιήματος είναι ζήτημα
ηλικίας, παιδείας, φαντασίας, οικείωσης μακράς και συνεχούς με
κείμενα ποιητικά, και οπωσδήποτε πλούσιου λεξιλόγιου: ένα
ποίημα που περιλαμβάνει λέξεις λατινικές ή της καθαρεύουσας:
camiina, ηοχ, εκλαμβάνουν, λυκόφως, λυκαυγές, περεμπιπτόντως,
διηνεκές, κυρίως ειπείν, ειρήσθω εν παρόδω, χίμαιρα, εφήμερα,
(στις ημέρες μας που η καθαρεύουσα και τα λατινικά, έχουν
εξοστρακιστεί, από το γυμνάαιο τουλάχιστον) είναι οπωσδήποτε
«σκοτεινό» κι ακατάληπτο, για κάποιον που σταμάτησε στην τρίτη
γυμνασίου, τις σπουδές του. Όχι μορφώσεως. Κι ο πιο μορφωμέ
νος (όχι όμως κι επαρκής γι' αυτό), στέκεται επιφυλακτικά κι
αισθάνεται δύσκολα διαβάζοντας τους στίχους του Γρυπάρη: Γιατί
η χαρά η λίγη μας χαρά / σε λύπη θα μας βγάλει / Σα σύννεφο η
λύπη μας εσκέπασε / και γέρνουμε στη λύπη το κεφάλι / ενώ,
ενθουσιάζονται με τον ασυμμάζευτο «Πραματευτή» του ίδιου. Τι
συμβαίνει; Ό,τι με τον Τολστόι π.χ. εν σχέσει προς τον Κάφκα.
Στον «Πραματευτή» έχουμε διαβάσει μια συγκεκριμένη υπόθεση
(«του νιου που χάνει στην ξενητειά τα συλλοϊκά του»), ενώ στο
«Γιατί η χαρά» δεν συγκεκριμενοποιείται, ούτε η χαρά, ούτε ποια
είναι αυτή η χαρά ούτε η λύπη. Υποτίθεται ότι η «υψηλή
διανόηση» απολαύει τον Σεφέρη και οι «λούμπεν» τον κ. Ρίτσο.
Τίποτα από τα δυο δεν συμβαίνει. Για τους διανοούμενους και τους
λόγιους, δεν ξέρω. Καίτοι «λόγιος» (ελπίζω όχι «δήθεν» λόγιος)
είχα κι έχω πολλές κι αξεπέραστες δυσκολίες στην προσέγγιση του
Σεφέρη. Γ ια τους «λούμπεν» μη γελιόμαστε. Στα ποιήματα του κ.
Ρίτσου, ακούνε τη μουσική του κ. Θεοδωράκη. Δεν έχουνε ούτε
καιρό, ούτε διάθεση, ούτ' ενδιαφέρονται για οιαδήποτε ποίηση
οιουδήποτε ποιητή. Είτε το θέλουμε είτε όχι, δεν έχει γίνει τίποτα
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ώστε αυτός ο κόσμος να μην ενδιαφέρεται για τίποτ' άλλο εκτός
από το ποδόσφαιρο, και να μη νομίζει ότι ανήλθε πνευματικά, όταν
συνοδεύει με παλαμάκια και τους «πολιτικοποιημένους» τραγουδι
στές στις συναυλίες του Λυκαβητού, ή στήνοντας χορό γύρω τους ή
τραγουδώντας μαζί τους «Τ' ακρογιάλι» όπως ονομάζουν την
« Άρνηση» του Σεφέρη, μη εννοώντας λέξη από το ποίημα που σαν
ποίημα, όσο απλό κι αν φαίνεται, είναι δύσκολο και για ένα
πεπαιδευμένο ακόμα.

Θα 'λεγα περίπου τα ίδια και για τους «παράγοντες» που
προσδιορίζουν ένα «μοντέρνο» ποίημα: Πολλοί επιμένουν στις
«πεζολογικές εκφράσεις», τις βωμολοχίες, στο αντι-ποιητικό λεξι
λόγιο, στην αντι-ποιητική θεματολογία. Αυτοί οι παράγοντες όμως
απαντούν και στον Καλλίμαχο, στον Κάτουλο, στην «Παιδική
μούσα» του Στράτωνα. Σ' όσα ποιήματα ενοχλούν, και τα κάνουν
να μη μοιάζουνε με ποιήματα (και δεν είναι ποιήματα) είναι γιατί
τα γραψαν στιχουργοί που ποντάροντας στο σκάνδαλο, θέλησαν
να περάσουν ως «τολμητίες πρωτοποριακοί» ποιητές (ενώ μπορεί
να είναι αδιάντροποι τολμητίες αλλά ποιητές δεν είναι). Μερικοί
παίζοντας «εν ου παικτοίς» μιλάνε λ.χ. γιο «χοντρή» ποίηση.
Υπάρχει λοιπόν και ποίηση «συλφίς;» Ο θεός να βάλει το χέρι του.
Για μένα λεν ότι έγινα βωμολόχος στα «Carmina profana». Λάθος.
Η λέξη «σκατά», «η πρόταση των βουβώνων», το θέμα «Μεσσαλί-
να» απαντούν σε ποιήματά μου γραμμένα προ 3θετίας.

Αποκλείω το να παίξει και στο απώτερο ακόμα μέλλον κοινωνι
κό ή πολιτικό ρόλο η ποίηση κι ο ποιητής. Πότε έπαιξαν τέτοιο
ρόλο; Τι επιπτώσεις κοινωνικές είχαν τα ποιήματα του Πάουντ,
του Λόρκα, του Σενιέ, της Αχμάτοβα ή του Καρυωτάκη; Οι
φασιστικές κοινωνίες χρησιμοποιούν ή δολοφονούν τους ποιητές,
χωρίς οι δημοκρατίες να πηγαίνουν πίσω. Πόσο μάλλον οι
επαναστάσεις. Παραδείγματα; Οι άτυχες πολιτικές επιλογές του
Πάουντ, η καρατόμηση του Σενιέ, η άγρια απομόνωση του Καβάφη,
η καταδρομή του Καρυωτάκη, δε δείχνουν πόσο δίκαια η Έλσα
Τριολέ έγραφε για την αυτοκτονία του Μαγιακόφσκι: «δεν υπάρ
χουνε αυτοκτονίες. Υπάρχουνε μόνο δολοφονίες». Με μια θητεία
μακρόχρονη κι ουσιαστική στην ποίηση δε βρίσκω εύκολα εκδότες.
Γιατί η «ποίηση δεν πουλιέται» ενώ τενεκέδες ξεγάνωτοι, σημειώ
νουν, στις απανωτές εκδόσεις των σκαλαθυρμάτων τους «14η
χιλιάδα». Αυτό δε σημαίνει ότι πούλησαν 14.00Θ αντίτυπα;

Κι εν κατακλείδι: Από τα κόμματα (κοινωνικές ομάδες, δεν
είναι;) ο λογοτέχνης, ή ο ποιητής, ιδίως ο μη εντεταγμένος σ' ένα
απ' αυτά, θεωρείται κηφήνας.

Αν δεν καταδιωχθεί απηνώς, αφήνεται, εγκαταλείπεται στη
ματαιόσπουδή του επιμονή να γράφει ποιήματα που μερικοί τα
επαινούν, αλλά κανείς δεν του τα ζητάει. Περί αυτού, αν δε
γελιέμαι, έχουν επίσημα διαδηλώσει τη γνώμη τους πρόσιοπα
υψηλά ιστάμενα. Ωστε, θα 'λεγα πως είναι τουλάχιστον αστείο να
μιλάμε για τον κοινωνικό ρόλο της ποίησης, αφού αν ζητήσεις κι
«αναπηρική λογοτεχνική σύνταξη» ακόμα, απορρίπτουν την αίτησή
σου, ή αναγνώριση της οόωσδήποτε, συχνά σημαντικής προσφοράς
σου, σου λένε εκείνο το διαβόητο:

«Οι ποιητές αναγνωρίζονται μετά θάνατον». Τρέχα γύρευε
δηλαδή και Νικολό καρτέρα.

Γιάννης Βαρβέρης

Θεωρώ ότι αναφέρεστε στη νεότατη ελληνική ποίηση και με βάση
αυτήν θα προσπαθήσω να απαντήσω. Άλλωστε, την γνωρίζω
κάπως καλύτερα και την αγαπώ περισσότερο, για τον πεζότατο
λόγο πως την ζω.

Φοβάμαι πως το πρόσωπό της τείνει να γίνει ενιαίο: πρόκειται
για μια ποίηση ιδιαίτερα σημαντική αλλά περίπου κοινών χαρα
κτηριστικών, που απαρτίζεται από πολλά πολύ καλά ποιήματα,
γραμμένα από διαφορετικούς ποιητές, στις καλύτερες ώρες τους.
Αυτές οι ώρες είναι μεγάλης έντασης αλλά, νομίζω, μικρής
διάρκειας και πνοής. Έτσι, ο νεότατος έλληνας Ποιητής μπορεί να
είναι σχεδόν ένας, άσχετο αν οι ποιητές που απαρτίζουν το
πρόσωπό Του συμβάλλουν άλλος κατά μεγαλύτερο και άλλος κατά

Ποιητικό αι/θολόγιο
Ματθαίος Μουντές

Η παγίδα και ο τροχός

Θα ταξινομήσω τις οδύνες
που πέφτουν στο λογαριασμό μου
αχ και να εύρισκα
μιαν ιεραρχική ψυχή ν' ακουμπήσω
αχ και να μπορούσα να πορευτώ
μονάχος σαν το ρινόκερο.
Σ'άφησα να κατακλύσεις σιγά σιγά
τ όνειρό μου ώσπου το κυριάρχησες
όποιος έχει αγάπη για εκατό αγάπες
έχει και λύπη για εκατό λύπες.
Ο καθένας ας ασχολείται για λογαριασμό του
με μυστικές συγκομιδές εκσπερματώσεων
και με εξωγαμικές ονειρώξεις.
θα ταξινομήσω σήμερα
τις οδύνες μου.
Κάπου εδώ βρισκόταν η παγίδα —
Ο πιθανός λόγος της αμηχανίας μου
στην αρχή ήταν --
οι αυθαίρετες όψεις των οραμάτων —
Χωρίς επαρκείς βλαστήσεις
και θεολογικές ανταμοιβές
βρέθηκα κάτω από την αναποδογυρισμένη
χύτρα της περιφρόνησης,
να συμμαχώ με τα φυτά και τα ζώα -
Εμαθα, τις ιδιοτυπίες των ονομάτων

τον πόνο του φέροντος
τον ομφαλικό πόθο -
Μιλώ κουβαλώντας τη σημασία της ερημιάς -
Κανένα όνειρό μου
δεν μπορεί πια να αντικατασταθεί
και με διαπερνά μια διάστικτη
γραμμή δακρύων -
Τουλάχιστον να με απασχολούσε
η συνέχεια της προσευχής.Μόνον η θυσία είναι μια 'ενέργεια της χαράς.
Σχεδιάζεται με καθημερινές χειρονομΙς
αναβλύζει απο το θεϊκό απόθεμα
της αγάπης - ^
Παίρνω το σχήμα της θυσίας -Ζαρα^νας γίνομαι το καθαγιασμένο σφάγιο
ί"α παραχώρηση της χά,ρης,Η θοσία είναι μια υνέργεια της αγάπης
Στη
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μικρότερο ποσοστό, στην εικόνα αυτού του προσώπου. Η υφολογι
κή αυτή συγγένεια αποτελεί το μέγιστο μειονέκτημα· συνιστά όμως
ταυτόχρονα και πλεονέκτημα το γεγονός, ότι η θεματολογική
διαφοροποίηση από ποιητή σε ποιητή εξιχνιάζει σε μεγαλύτερο
βαθμό και βάθος τ^ απoχpώσε^ της «αρμοδιότητας» του καθενός
με αποτέλεσμα την εξαντλητική ολοκλήρωση του συνολικού «προ
σώπου». Ενισχύω την άποψη θυμίζοντας πως, όσο προχωρούμε
ιδίως μετά το 1960, όλο και λιγοστεύουν οι ποιητικές συνθέσεις,
όλο δε και δυσχεραίνεται περισσότερο το να διακρίνει κανείς, μ^
κριτήριο το προσωπικό ύφος, σε ποιον ποιητή ανήκει ένα συγκεκρι
μένο ποίημα, αν δεν συνοδεύεται από την υπογραφή του δημιουρ-
γου.

Επειδή οι παράγοντες που προσδιορίζουν την ποίηση σήμερα
είναι όσοι και τα χαρακτηριστικά της, θα προτιμούσα να ξεχωρίσω
μερικούς που δεν την προσδιορίζουν, ίσως επί ζημία της: Δεν την
προσδιορίζει λοιπόν: α) μια σαφής ιστορική συγκυρία ώστε να
αντλήσει σαφές υλικό, αντιδράσεις και αισθητικές του επενδύσεις
β) απουσία ευκρινών ιστορικών σχέσεων και επιγραμμάτων,
το ανθρωπινό, και συνακόλ,ουθα το ποιητικό, αίτημα είναι συγκε
χυμένο, με συνέπεια την αδυναμία δημιουργίας ισχυρού μύθου και

Ποιητικό ανθολόγιο
Στέφανος Μπεκατώρος

Οδός

/ίεν υπάρχουν πια φαρμακεία
για τις ψυχές που διανυκτερεύουν.

Απ'τον μεταλλικό ουρανό μια πυγμή
βγαίνει και σπάζει αθόρυβα
κάθε πρωί όσα πράγματα απόμειναν
έρημα μέσα στο άκτιστο
φως ή έγιναν μνήμες
λεπρές μουριές απ'τη μια
κι απ'την άλλη μεριά του δρόμου
όπου κάποτε οι άνθρωποι
είχαν εδώ χαμηλά τα σπίτια τους
ευρύχωρα για το σώμα.

Αεν υπάρχει πια χώμα.

Αρχή του χειμώνα κι ένας αέρας
έρχεται από ψηλά στροβιλίζοντας
διαβάτες και σκουπίδια.

Ίλιγγος

πέφτει απ' τα μπαλκόνια
και σκάζει επάνω σου ξαφνικά.
Τυφλός από τη σκοτοδίνη πηγαίνεις
χτυπώντας το τακούνι σου στις πλάκες.
Νυχτώνει γύρω σου παντού ο καιρός
κι είσαι στο δρόμο που είδε
το χθες να καταποντίζεται ρημαγμένο
από αυτό το πολυώροφο τίποτε.

Έρχονται νύχτες ιλιγγιώδεις"
από τη σκοτοδίνη της μιας
στη σκοτοδίνη της άλλης
θα πέφτεις

μέσα σου δακρύζοντας.

Αεν υπάρχουν πια φαρμακεία
για τις ψυχές που διανυκτερεύουν.

Ο σώζων εαυτόν, σωθήτω.
1982, 1984

οράματος, όπως π.χ. συνέβη στην πρώτη μεταπολεμική γενιά της
ποίησης της αριστεράς γ) ακόμη, δεν την προσδιορίζει εκφραστική
αγωνία σε βαθμό ανατροπής. Αυτό ας μην εισπραχθεί αρνητικά,
δεδομένου ότι τώρα εμβαθύνονται και εξαντλούνται σε επίπεδο
συχνά κορυφαίων επιτεύξεων, εκφραστικοί τρόποι που ίσως εκπορ-
θήθηκαν προγενέστερα, αλλά τώρα αναπτύσσουν οριακά το δυναμι
κό τους. δ) Δεν την προσδιορίζει, στις άξιες βέβαια εκδοχές της,
ούτε η αναλυτικότητα της παλιότερης ποίησης, αλλά ούτε και ο
αποσπασματικός ρυθμός της σημερινής εκφραστικής, που ενώ
διαφημίζεται ως δήθεν απόσταξη της ουσίας, δεν είναι παρά
υποβάθμιση και πρόναος αναρθρίας και πνευματικής πολτοποίη-
σης. Το αντίθετο, την χαρακτηρίζει μια τάση σοφής πύκνωσης στο
αναγκαίο μέτρο, που ενώ ανταποκρίνεται στην ψυχολογία των
καιρών, πολλούς συμφέρει, και ιδίως τις εξουσιαστικές δομές, να
την ερμηνεύουν στο ευρύ κοινό ως αμήχανη ή και αλαζονική
απομάκρυνση του ποιητή απ' αυτό το ίδιο το κοινό του.

Από την παραπάνω διαστρέβλωση, που συνεχίζεται με διάφορες
μορφές εδώ και καιρό, η ποίηση και ο ποιητής βγαίνουν και
σήμερα βαριά τραυματισμένοι. Ας μη γελιόμαστε: η κοινή συνείδη
ση, στην αναφορά της ιδιότητας «ποιητής» δεν αντιδρά με τη
γνωστή θυμηδία, μόνον στο άκουσμα ελάχιστων ονομάτων (Σεφέ
ρης, Ελύτης, Ρίτσος κλπ.). Ο κοινωνικός ρόλος που άλλοτε
φιλοδοξούσε να παίξει η ποίηση, κατασυκοφαντημένος στα μάτια
των φυσικών αποδεκτών της, έχει νομίζω πολύ περιορισθεί, όσο κι
αν διαφημίζεται ή και πρακτικά αλλά αδέξια από την πολιτεία
ενισχύεται το αντίθετο. Οι ρυθμοί και οι μεθοδεύσεις του ανέλε
γκτου καταναλωτικού και τεχνοκρατικού μοντέλου, που διαμορφώ
νουν κατά τις ανάγκες τους τις επιλογές και τη γλωσσική
έκφραση, περιθωριοποιούν αναγκαστικά το ρόλο της ποίησης ως
προϊόντος ασύμφορου, μη ανταλλάξιμου και τελικά παράλογου ως
παρουσία μέσα στην όλη διαδικασία. Έτσι, ο κοινωνικός της
ρόλος, κι αν παλεύει να καταξιωθεί ως αντιστασιακός σ' έναν
νοσούντα κατήφορο, επιφυλάσσεται, κατά το πλείστον, σε αυθάδη
παραλογοτεχνικά αναρριχητικά της εκάστοτε εξουσίας (αυτό, σε
σχέση με τις δυνατότητες προβολής που παρέχονται σε ευρύτερη
κλίμακα). Το θλιβερότερο όμως φαινόμενο είναι η αυτοϋποβάθμιση
άξιων φωνών στο βωμό σκοπιμοτήτων μακρινών της ποίησης.
Διατηρεί όμως, μέσα στην προοπτική του ιστορικού χρόνου η
ποίηση, παρά τα αναρίθμητα αντίξοα, τον ρόλο της: να διασφαλίζει
τη συνέχεια της λειτουργίας της γλώσσας στο ανώτερο επίπεδό
της, άρα και να διασφαλίζει τις ανώτερες σφαίρες της αίσθησης
και της νόησης.

Τάκης Βαρβιτσιώτης

Πιστεύω ότι η σημερινή νεοελληνική ποίηση διανύει μια περίοδο
μεγάλης ευφορίας και ότι στις καλύτερες τουλάχιστον περιπτώσεις
της βρίσκεται στην πρώτη σειρά σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν
εξαιρέσουμε την ποίηση της Αατινικής Αμερικής και της Ισπανίας
που επίσης ακμάζουν δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε από άλλες
χώρες και ιδιαίτερα από τη Γαλλία και την Αγγλία που τόσο μας
επηρεάζαν στο παρελθόν. Έτσι επιβεβαιώνεται ότι και η απονομή
του Βραβείου Νόμπελ σε δύο νεοέλληνες ποιητές δεν ήταν καθόλου
τυχαία.

Την άποψή μου αυτή δεν δίστασα να διακηρύξω και σε γραπτή
ανακοίνωσή μου που έκανα για το Παγκόσμιο Συνέδριο των
Ποιητών το 1982 στη Μαδρίτη όπου είχα προσκληθεί να εκπροσω
πήσω τη χώρα μας μαζί με τον Ελύτη και τον Ρίτσο και που, όπως
φαίνεται, βρήκε τέτοια ευνοϊκή απήχηση ώστε να επιλεγεί και
δημοσιευτεί στο υπ' αριθ 45 τεύχος του 1984 της λογοτεχνικής
επιθεώρησης «Nouvelle Europe» που εκδίδεται στο Αουξεμβούργο.

Θα ήθελα όμως να διασαφηνίσω εδώ ότι όταν μιλώ για ευφορία
της νεότερης ποίησής μας δεν εννοώ την πληθώρα των ποιητικών
συλλογών που κυκλοφορούν κάθε μήνα για να λησμονηθούν τον
επόμενο αλλά για την πλειάδα εκείνη μερικών έξοχων ποιητών
που ανήκουν κυρίως στην αποκαλούμενη μεταπολεμική γενιά του
1940 και που οι περισσότεροι των οποίων επιζούν και δημιουργούν
ακόμα, μαζί βέβαια και με άλλους νεότερους πολύ σημαντικούς που
η προσφορά τους είναι κατ' εξοχήν ανανεωτική και δικαιώνει τις
πιο ευνοϊκές εκτιμήσεις.
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Τα ονόματα των ποιητών αυτών είναι τόσο γνωστό σε όλους
όσους παρακολουθούν τα νεοελληνικά γράμματα και το έργο τους
έχει κερδίσει την πανελλήνια αναγνώριση, έχει σχολιασθεί και
τιμηθεί με διακρίσεις και σε πολλές περιπτώσεις έχει μεταφρασθεί
στις σπουδαιότερες ξένες γλώσσες και έχει περάσει πια τα
ελληνικά σύνορα, ώστε να μην χρειάζεται να κάνει κανείς ειδική
μνεία.

Το μέγα δυστύχημα είναι η γλώσσα μας που την κατανοεί ένα
ελάχιστο κοινό, ενώ οι άγγλοι, οι γάλλοι ή οι ισπανοί ποιητές
έχουν στη διάθεσή τους ένα γλωσσικό όργανο με το οποίο μπορούν
να απευθύνονται σε εκατομμύρια αναγνώστες και σε όλη την
υφήλιο απευθείας και χωρίς να έχουν την ανάγκη οποιασδήποτε
μετάφρασης που όλοι ξέρουμε πόσο αδικεί το πρωτότυπο έστω και
αν είναι τέλεια.

Τεράστια λοιπόν ανακύπτει και επείγουσα ανάγκη εθνική για το
Κράτος να οργανώσει μιαν εκστρατεία διάδοσης της ποίησής μας
με τη δημιουργία ενός επιτελείου μεταφραστών και την έκδοση
ανθολογιών σε όλες τις βασικές γλώσσες, όπως έχουν ήδη
πραγματοποιήσει κατά τρόπο αξιοζήλευτο πολλές άλλες χώρες και
ιδιαίτερα οι ανατολικές. Βέβαια την σπουδαία αυτή αποστολή γιο
την προαγωγή της ποίησής μας είχαν αναλάβει ίσαμε σήμερα και
μάλιστα με πολλή επιτυχία εξαίρετοι νεοελληνιστές και αφοσιωμέ
νοι εραστές της όπως ο Kimon Friar, ο Gaston-Henry Aufrere, ο
Mario Vitti, ο Vicenzo Rotolo, ο Christino Sangiglio, ο Nicola
Crocetti, ο Miguel Castillo Didier και άλλοι ακόμα, αλλά αυτό δεν
είναι αρκετό. Πρέπει επιτέλους οι κυβερνήσεις μας να συνειδητο
ποιήσουν πως ό,τι καλύτερο έχει να παρουσιάσει αυτή τη στιγμή ο
τόπος μας στην ευρωπαϊκή και διεθνή κοινότητα είναι η ποίησή
μας.

Κατά τα λοιπά φοβούμαι ότι η εντελώς πρόσφατη ποίησή μας
καθώς επηρεάζεται και καθορίζεται από την τεχνοκρατική εποχή
μας, κατά ένα μεγάλο ποσοστό καταργεί την ευαισθησία, καρατο
μεί τα αισθήματα, δεν ονειρεύεται αλλά διανοείται, είναι εγκεφα
λική και επιζητεί συνήθως μιαν έκφραση ομόλογη με το περιβάλ
λον. Έτσι, κινδυνεύει να ευθυγραμμιστεί με την δυτικοευρωπαϊκή
ποίηση που έχει αποστεγνωθεί, διέρχεται σοβαρή κρίση και έχει
περιέλθει σε αδιέξοδο.

Τώρα όσον αφορά τον κοινωνικό ρόλο της υποστηρίζω ότι η
ποίηση και γενικότερα η τέχνη δεν μπορεί να έχει εξ ορισμού μία
κοινωνική ή πολιτική αποστολή. Κάθε τέτοιος σκοπός είναι
περιορισμένος από το χρόνο και επομένως καταδικασμένος να
ξεπεραστεί κάποτε ιστορικά, ενώ η ποίηση είναι απεριόριστη και η
δύναμή της εκτείνεται πέρα από την συγκεκριμένη ιστορική
στιγμή, δημιουργεί μια στιγμή ευρύτερα ανθρώπινη. Αν όμως η
ποίηση έχει πρόσθετα τη δύναμη να ασκήσει μιαν επίδραση
κοινωνική ή παιδευτική, αυτό είναι μόνο ένα επιφαινόμενο, ένα
συμβεβηκός, δεν αποτελεί ποτέ την ουσία της. Και δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι έχουμε σήμερα στον τόπο μας ποιητές που μολονότι
διαθέτουν μιαν αυξημένη κοινωνική συνείδηση δεν προδίδουν την
ποίηση.

Γιώργος Βέης

Παρά τις γνωστές δυσκολίες, που αντιμετωπίζουν καθημερινά
στην πράξη και ερήμην σχεδόν της μεγάλης μάζας του λαού τους,
οι Έλληνες ποιητές, στο σύνολό τους, εξακολουθούν να δείχνουν
στις μέρες μας μια συγκινητική αγάπη για τη δουλειά τους, και την
ευρύτερη κοινωνική αποστολή τους, που φτάνει, αρκετές φορές,
στα όρια της αφοσίωσης. Εξακολουθούν να γράφουν και να
δημοσιεύουν ποίηση σε μιαν ιδιαίτερα άχαρη εποχή, αντιπαραθέτο
ντας, με πείσμα, τους δικούς τους σκληρούς νόμους, εκεί όπου
κυριαρχεί η ευμάρεια, η επιπολαιότητα και η ανοησία. Π εμμονή
τους στις αληθινές πολιτιστικές αξίες, αλλά και η δημιουργία
νέων, είναι ακόμα γι' αυτούς υπόθεση μιας ολόκληρης ζωής. Κι
ευτυχώς που είναι έτσι. Υπάρχει, εξαιτίας τους, διαθέσιμη πάντα
μια τουλάχιστον δικλείδα ασφαλείας, που οδηγεί στην κάθαρσή

Ποιητικό ανθολόγιο

Κώστας Γ. Παπαγεωργίου

α

Όταν καμιά φορά η φωτιά κοιμάται
ανθίζει ο κήπος πέλματα τα φύλλα
υπάκουα στη ρίζα δε ριγούν
πράσινο ιδρώνουν τα στεκάμενα νερά.

Όταν καμιά φορά η φωτιά
χορτάσει η γλώσσα της και γύρει
γυμνή μέσα στο ξύλο να πλαγιάσει
πώς είναι το σεντόνι δροσερό
η μαύρη φλόγα αυτή του ονείρου το σεντόνι
το μαύρο δέρμα αυτό του ύπνου
το σεντόνι πάνω απ' το σώμα απλώνεται
ένας λόφος που στην κορφή του η χλόη
κυματίζει όταν

Καμιά φορά η φωτιά κοιμάται σας μιλώ

β'

Ο πρόγονός μου ανεβαίνει από βαθιά
κρύβοντας το μοναδικό του δόντι μήπως φοβηθώ
μια μαύρη ρίζα αλλ' ανεβαίνοντας
τρίζουν στις τσέπες του
κάτι σκουλικιασμένες καραμέλες και
άκου μου λέει ακόμα ο λόγος έστεκε
ακόμα ο λόγος -
μη μιλάς θα τον σκοτώσεις ή,

ν'άνθιζε ο βράχος το νερό
να πέταγε τα τσόφλια του μια μουσική
αλλά ήταν τα νερά ρηχά και μαύρη πέτρα

μας, στη διαιώνισή μας και στην ασφαλή έξοδό μας στη μεγάλη
πνευματική αγορά του υπόλοιπου κόσμου.

Οι ποιητές μας, όντα απ τη φύση τους μοναχικά, φλέγονται
απ τα οράματά τους και γι' αυτά τα οράματα μας μιλούν. Η
απάθεια, η αδυναμία αλλά ακόμα κι η απονέκρωση του κοινωνικού
περίγυρου δεν βαρύνει φυσικά τους ίδιους. Οι ποιητές δεν μπορούν,
δυστυχώς, να τα κάνουν όλα μόνοι τους. Ζώντας καθημερινά τη
διάσταση αυτή και προσπαθώντας να συμφιλιωθούν όσο γίνεται
μαζί της, σπάνια έρχονται σε άμεση επαφή με τους αυτοσχέδιους
ανεπιτήδειους μέντορες, που κατέκλυζαν πάντα το χώρο τους. Ούτε
και στους μαθητευόμενους, αγέραστους, μάγους της πολιτιστικής
μας σκηνής δίνουν, κατά βάθος, σημασία. Προτιμούν να μιλούν με
γρίφους. Με κώδικες και σινιάλα. Πανάρχαια τακτική που αφορά,
αναγκαστικό, στους λίγους. Ας μην είμαστε παράλογοι, όταν
κρίνουμε τους Ελληνες ποιητές. Πορεύονται μόνοι τους, γιατί ο
πολιτισμός έμαθε, τελικά, στους ανθρώπους πώς να ξεμάθουν την
ποίηση. Οσο για την δικλείδα ασφαλείας, που προανέφερα, πάντα
είναι στο χερι μας να την ενεργοποιήσουμε και να την εκμεταλλευ
τούμε. Πιθανότητα, που όσο πάει και μικραίνει. Όπως μικραίνει
κι η αντίστασή μας απέναντι στον εκμαυλισμό και στην οποπροσω-
ποποιηση μας. Μπορεί οι καιροί να ήταν πάντα δύσκολοι γιο τους
ποιητές της πατρίδας μας. Εκείνοι όμως πάντα τραβούσαν μέχρι τα
ακρα το σκοινί και μας έδειχναν και μας το ίδιο. Και τώρα, οι λίγοι
που έμειναν, το ίδιο κάνουν. Κάπως έτσι συντηρείται η γλώσσα
μας, κι η ψυχή μας. Δεν είναι και λίγο αυτό.
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Διαδρομή

Λουτρόπολη
Βαθιά ριγμένη στη μετακινούμενη θάλασσα.
Τι ώρα κι αυτή!
Με ήχους παλιών πανηγυριών στην επτάλοφη ψυχή της.

Όλα θέλουν τη στιγμή τους έλεγε
και βάδιζε
στο κοφτερό χορτάρι του χρόνου.

Λίγο πριν στρίψουν οι ζαφειρένιες στοές
για να φανούν τα περιστέρια,
τα σκουλαρίκια της
έλαμψαν
δράκοι
κάτω από το χώμα

Νανά Ησαΐα

Η ποίησή μας σήμερα —και όταν λέω «σήμερα» εννοώ ολόκλη
ρη τη μεταπολεμική εποχή— παρουσιάζει, στις καλύτερες περιπτώ
σεις, δυνατές ποιητικές συλλήψεις δοσμένες με γερή γλώσσα. Το
είδος των συλλήψεων που στις προηγμένες χώρες έχει ατονίσει, εξ
αιτίας της μεγάλης τους ανάπτυξης ακριβώς, που έχει δώσει το
πάνω χέρι στο νου εις βάρος της αίσθησης. Η τέχνη είναι πολύ
περισσότερο μία υπόθεση του νου απ' ό,τι φανταζόμαστε, ωστόσο,
όταν η αίσθηση καταβαραθρώνεται, ο νους της τέχνης κινδυνεύει
να καταβαραθρωθεί επίσης.

Έτσι, ώς ένα σημείο, βρισκόμαστε, από την άποψη της ποίησης,
σε πλεονεκτική θέση. Σε αυτή, ωστόσο, τη θέση έχομε αποδώσει
πολύ περισσότερα πράγματα απ' όσα της ανήκουν. Με άλλα λόγια
έχομε καβαλήσει το καλάμι του πηγαίου μας ταλέντου, ξεχνώντας
ότι η τέχνη δεν είναι —και ιδιαίτερα στην περίπτωση της
ποίησης— το να πει το «άσμα» κανείς, αλλά κάτι το εντελώς άλλο.

Ιδού τα λόγια της μεγάλης Αμερικανίδας αίσθητικής φιλοσόφου
Susanne Κ. Langer: «Αλλά ένα πραγματικό έργο τέχνης —ασφαλώς
κάθε μεγάλο έργο τέχνης— είναι συχνά υπεράνω της συμπάθειας,
και ο ρόλος της συναισθηματικής συμμετοχής ως προς την
κατανόησή του είναι μηδαμινός. Η τέχνη είναι μία εικόνα της
ανθρώπινης εμπειρίας, κάτι που σημαίνει μία αντικειμενική παρου
σίαση». Η ίδια έχει πει επίσης ότι δεν δημιουργούμε με τα
τρέχοντα συναισθήματά' μας αλλά με τη γνώση μας της λειτουρ
γίας του συναισθήματος, η οποία στηρίζεται κυρίως σε μία
διαλεκτική δράση.

Αγνοώντας αυτά, και τώρα που τα γνωρίζομε έτοιμοι να πάμε
εναντίον τους —με τα όπλα εκείνου που δεν έχει τις απαραίτητες
γνώσεις— έχομε καταφέρει να μην έχομε δει ώς τώρα, ότι η τέχνη
γενικά, και ακόμα πιο ειδικά η ποίηση, είναι κυρίως μια υπόθεση
ρυθμού κάθε είδους — ήχων, εικόνων, σκηνών κλπ.

Και αυτό, φυσικά, επειδή ο ρυθμός είναι το κυριότερο στοιχείο
του οργανισμού μας: υπάρχει ρυθμός στην αίσθηση και στην
αντίληψή μας των πραγμάτων — η αντίληψη,δε, και η αίσθηση,
όπως και το συναίσθημα, εφ' όσον υπάρχει, εμφανίζονται ταυτό
χρονα κατά την Gestalt, έστω και αν κάποιο από αυτά τα στοιχεία
είναι δυνατόν να πάρει το πάνω χέρι πνίγοντας κάποιο άλλο. (Στην
πραγματικότητα, δεν πρόκειται για «στοιχεία» αλλά για διαδικα
σίες, γι' αυτό και ο ρυθμός έχει τόση σημασία).

Ο ρυθμός είναι δομή και στηρίζεται σ' επαναλήψεις και ισορρο
πίες μας λέει ο Πιαζέ. Αυτές, δε, οι ισορροπίες έχουν πολλά να
κάνουν με τη διαλεκτική δράση που ανέφερα, καθώς πολλές φορές
στηρίζονται στις αντιθέσεις — π.χ.: ανύψωση —πτώση, ώθηση —
απώθηση (Langer).

Δεν μπορώ να επεκταθώ περισσότερο πάνω στο θέμα του ρυθμού.

Είπα μόνο όσα μπόρεσα στον περιορισμένο χώρο που μου δόθηκε,
για να κάνω τους ποιητές μας να καταλάβουν το πόσο πολύ έχουν
αγνοήσει το σοβαρότατο αυτό θέμα. Το πόσο πολύ δεν έχουν
καταλάβει ότι η ποίηση τότε μόνο μπορεί να προχωρήσει, όταν
στηρίζεται στην ανακάλυψη καινούριων ρυθμικών διατάξεων, κι
επομένως δομών, του νου και του συναισθήματος, και φυσικά και
της αίσθησης.

Τώρα: αυτό που συμβαίνει στην ποίησή μας σήμερα είναι ότι
ακόμα και τα πιο καλά της ποιήματα, από την άποψη των δυνατών
συλλήψεων και της γερής γλώσσας, ατονούν ως προς την έννοια
του γερού ρυθμικού συνόλου. Δεν έχουν γερές δομές: ούτε νοηματι
κές, ούτε ηχητικές ούτε και κανενός είδους. Αγνοούν το θέμα των
ηχητικών αντιστοιχιών των λέξεων, που κατ' εξοχήν είναι αυτές
που μπορούν να δώσουν τον δυνατό ρυθμό ενός ποιήματος.
Αντιστοιχίες που, σε τελευταία ανάλυση, σημαίνουν πολύ απλά το
χτύπημα της μιας λέξης πάνω στην άλλη με τον τρόπο της ρίμας,
όπως και με άλλους τρόπους, αλλά κυρίως με αυτόν. Και, φυσικά,
μιλώντας για ρίμα εδώ, δεν εννοώ την παραδοσιακή τακτή ρίμα,
αλλά την εσωτερική, αυτή που μπορεί να συμβαίνει σε κάθε σημείο
του ποιήματος, έτσι που ο ποιητής να μπορεί να επιβάλει τον δικό
του ρυθμό και κανέναν άλλο. Και είναι απλώς απαράδεκτο σε μία
γλώσσα κλιτή σαν τη δική μας, η οποία ριμάρει από μόνη της,
καθώς πολλές από τις καταλήξεις της μοιάζουν, το να μη μπορεί
κανείς να σταυρώσει, στα περισσότερα των μεταπολεμικών μας
ποιημάτων, ούτε καν δυο λέξεις που να χτυπούν η μία πάνω στην
άλλη.

Το αποτέλεσμα είναι ένα και πολύ απλό: δεν προχωράμε. Η
ποίηση κατ' εξοχήν σημαίνει ανακάλυψη νέων διατάξεων του νου
και του συναισθήματος, όπως και της αίσθησης, και αυτή η
ανακάλυψη μόνο διαμέσου της έκφρασης της ρυθμικής τους
κίνησης μπορεί να συμβεί. Αλλά η κίνηση αυτή είναι για μας σαν
να μην υπάρχει! Και είναι εξ αιτίας αυτού, που βλέπομε αρκετούς
από τους φτασμένους, καλύτερους μεταπολεμικούς μας ποιητές,
έχοντας ήδη δώσει τον καλύτερο εαυτό τους από την άποψη των
συλλήψεων και της γλώσσας, να προσπαθούν να προχωρήσουν σε
κάτι το άλλο, χωρίς να μπορούν. Ώς το σημείο που να φτάνουν
στην ασυναρτησία πολλές φορές, σε αυτή τους την προσπάθεια,
επειδή προσπαθούν μόνο από την πλευρά που έχουν μάθει: του
περιεχομένου και της γλώσσας, και όχι από την πλευρά του
ρυθμού, τον οποίο δεν έχουν επαρκώς μελετήσει.

Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση της ποίησής μας σήμερα.
Τραγική. Όχι μόνο ως προς τους παλαιότερους, αλλά και ως προς
τους νεότερους και για τους ίδιους λόγους. Και αυτό, φυσικά,
συμβαίνει επίσης, επειδή ασυνειδοποίητοι και αυτοδίδακτοι όπως
είμαστε όλοι, δεν ξέρουμε πώς και από πού να μελετήσαμε τους δύο
μόνους μας ποιητές που θα μπορούσαν από την άποψη του ρυθμού
να μας διδάξουν: Τον Σεφέρη από την άποψη κυρίως του ηχητικού
ρυθμού και τον Ελύτη από την άποψη κυρίως του νοηματικού
ρυθμού.

Στον τόπο αυτό είμαστε όλοι αυτοδίδακτοι, είπε ο Σεφέρης.
Λόγια βαριά και αυτά ιδιαίτερα που θα έπρεπε να προσέξουν
αρκετοί από τους φιλόλογούς μας, που έχουν αναλάβει να μας
διδάξουν, χωρίς οι ίδιοι να έχουν συνειδητοποιήσει τα πιο πάνω
προβλήματα, μια και δεν τους έχω δει πουθενά να μας αναλύουν —
ω, ναι, όλοι μιλάνε γενικά για ρυθμούς και δομές, αλλά για ρώτησέ
τους τον ορισμό του ρυθμού του Πιαζέ, που ανέφερα πιο πάνω, ή
και τον ορισμό της δομής, που κι αυτός υπάρχει^, για να τους δεις

—>
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ξαφνικά να σωπαίνουν. Αυτοί που είναι λαλίστατοι όταν πρόκειται
για τα πολιτικά μας πράγματα και τον ρόλο της ποίησης μας ως
προς αυτά!

Δεν ξέρω και ούτε μ' ενδιαφέρει το ποιος είναι ο κοινωνικός
ρόλος, ή ο πολιτικός ρόλος της ποίησης μας σήμερα. Αυτό που
ξέρω είναι ότι η ποίηση μας δεν πάει καλά, ή και δεν πάει
καθόλου. Και το καλύτερο που έχομε να κάνομε είναι πρώτα να την
πάμε καλά και μετά ν' αρχίσαμε ν' αναρωτιόμαστε για το ποιον
ρόλο παίζει ή μπορεί να παίξει. Και αυτά τα λέω κυρίως για τους
πολιτικολογούντες φιλολόγους μας, που καλό θα ήταν πρώτα να
συνειδητοποιήσουν τα προβλήματα της ποίησης και μετά ν' αρχί
σουν να σκέφτονται, έστω, τι είδους πολιτική χρήση της ποίησης
θα κάνουν. Αλλά στην περίπτωση που θα είχαμε σπάσει το φράγμα
της ανικανότητάς μας, κάτι μου λέει ότι δεν θα έβρΙσκαν και
πολλά ποιήματα για τον σκοπό τους. Μια και τα πραγματικά
σημαντικά έργα και πολλά στην πολιτική δεν έχουν να δώσουν.
Ακόμα, δε, θα ήθελα να προσθέσω ότι υπάρχουν στα Πανεπιστήμιά
μας αρκετές έδρες σχετικές με την πολιτική, και καλά κάνουν
βέβαια και υπάρχουν, έτσι που δεν βλέπω γιατί θα έπρεπε ν'
ασχολούνται με αυτή και οι φιλολογικές έδρες επίσης.

1. Γιο τη λέξη «συναίσθημα» η Langer χρησιμοποιεί τη λέξη «Jeeling» που
είναι πλατύτερης σημασίας. Όπως την ορίζει και η ίδια, σημαίνει το κάθε
τι που είναι δυνατόν να αισθανθεί κανείς.
2. Η δομή είναι ένα σύστημα που λειτουργεί με μετασχηματιστικούς
νόμους. (Πρόκειται για ένα πλέγμα σχέσεων ανάμεσα στα στοιχεία ενός
συνόλου του οποίου το κάθε στοιχείο υπάρχει σε αυστηρή σχέση με όλα τα
άλλα. Τα στοιχεία των δομών έρχονται στο χώρο σαν είδη διατεταγμένα,
λέει ο Πιαζέ, καθώς υπάρχουν νόμοι που προκαθορίζουν τη διάταξή τους).

Ποιητικό ανθολόγιο
Μανόλης Πρατικάκης

Η στρόφιγγα
του Μ.Κ.

Κάποιος γυρνά τη στρόφιγγα στο Μαραθώνα.
Υποθέτω κάποιος τεχνοκράτης, καθώς βλέπει
τη στάθμη του νερού να χαμηλώνει.
Κάποιος μισθωτός φαντάζομαι, πλην επαΐων
σε συστήματα υδρεύσεως, που βαδίζει
ως αυτοκράτωρ των νερών σ'αυτή τη
μεγαλούπολη. Αλλά προς τι. Έτσι κι αλλιώς
θα πούμε το νερό νεράκι συνδημότες.
Θ 'αφυδατωθούμε πάλι Λττικάνθρωποι.
Καθώς οι βρύσες μας θα στάζουν
σαν κομμένες φλέβες.

Και τόχε πει ο Μιχαήλ ο μάγος·
ο Α σύριος προφήτης
αυτός ο γέρος ερυθρόδερμος κοιτώντας
ένα βράδι στο θησείο τα έμμηνα του
φεγγαριού. Αυτός ο εξωγήινος!
«Πάρτε μαζί σας νερό βρε τρωγλοδύτες-
το μέλλον στον πλανήτη σας θα χ' ει μεγάλη
ξηρασία».

Έκτωρ Κανναβάτος

Αρχή, αρχή για ποια Ποίηση πρόκειται; Είναι για την επώνυμη
έντεχνη ή εκείνην του λαϊκού τραγουδιού, όταν μέσα σ' αυτό είναι
παρούσα και ευδιάκριτη; Πού μπορεί να ανιχνευτεί το πρόσωπο της
Ποίησης; Η Ποίηση είναι μέσω του ποιήματος ή είναι μέσω της
Ποίησης το ποίημα; Δεν θ'αγκυλωθούμε βέβαια στο δίλημμα της
προτεραιότητας του αυγού ή της κότας, αλλά αν είναι να "χομε
άποψη πάνω στο ερώτημα του περιοδικού «Γράμματα και Τέχνες»
νομίζω ότι πρέπει να προσανατολιστούμε προς το ένα από τα σκέλη
του διλήμματος (ή και προς τα δύο;)

Γιο ν αναζητηθεί το πρόσωπο της Ποίησης ας θεωρηθεί πως
αυτό βρίσκεται επάνω στο σώμα της Ποίησης που ασφαλώς είναι
το ποίημα. Υποθέτω δηλαδή —και αυτό σημαίνει ότι προτείνω
έναν άξονα ότι μπορούμε να προσπελάσαμε τη φυσιογνωμία της
Ποίησης σήμερα, μέσα από το ποίημα.

Το ποίημα είναι βέβαια —και ήταν πάντα— μια ιδιόμορφη
έκφανση του γραπτού λόγου. Ουσιαστικά λοιπόν πρόκειται για την
ιδιομορφία. Πρώτα απ όλα, ποιες είναι οι μορφολογικές παράμε
τροι^ αυτής της ιδιομορφίας; Δεύτερο, θα δρομολογηθεί η ανίχνευση
αυτή σε διαχρονική βάση; Τρίτον, είναι σκόπιμη μια κατευθυντή
ρια ιδεολογία που θα περάσει μέσα στο θέμα μιαν εθνολογικά—κοι
νωνιολογική και οικονομική ανατομία καθιστώντας το αναπόφευ
κτα έγχρωμο που, στο τέλος, έτσι θα 'χει δικαιωθεί, ο μη γένοιτο,
μόνο ένας ιμπρεσιονισμός; Τα ερωτήματα αυτά, καθώς πιστεύω
διόλου εξαιρετέα αν είναι να υπηρετήσεις με σοβαρότητα και
αίσθημα ευθύνης στην έρευνα του θέματος, συνιστούν την ανάβα
ση, από επίπεδο σε επίπεδο, σ ενα υψηλό σημείο επόπτευσης,
τέτοιο που ο ορίζοντας διαπλατύνεται τόσο που η τυχόν ή και
αναγκαστικά— επιφανειακή ψηλάφιση σε επίπεδο καμπάνιας, πάει
να το υποβαθμίσει. Θα χρειαστεί, και το αξίζει, μια βαθυστόχαστη
και εμπεριστατωμένη διαπραγμάτευση γιατί, παρότι στο παρελθόν
το θέμα θα 'χει απασχολήσει πολλές και υψηλού δυναμικού
διάνοιες, απαιτεί διαχρονικές αναμοχλεύσεις και επαναθεωρήσεις.
Και μάλιστα τόσο πιο πολύ όσο την γνώση του κάθε αντικειμένου
την υποστασιώνει και στη συνέχεια την κυρώνει ή διαγνωστική

του και οι καθημερινά τελειοποιούμενοι μέθοδοι και μηχανισμοί
συναγωγής και διατύπωσης συμπερασμάτων. Πρόκειται λοιπόν για
ένα διάπλου οπωσδήποτε όχι τουριστικό. Ωστόσο εδώ δεν μπορού
με παρά να περιοριστούμε σ'ένα σκιτσάρισμα. Κι ακόμα μια
παρατήρηση: Μη ξεχνάμε πως η Ποίηση ανήκει στο πολιτιστικό
εποικοδόμημα ενός σταδιακά διαμορφούμενου κοινωνικο-οικονομι-
κού και πολιτικού συστήματος, που σημαίνει ότι, οι αναφορές είναι
δεσμευμένες στο βαθμό που, μέσα σ' αυτό το σύστημα, δεν θ' ακυ-
ρώνουνε τις συντεταγμένες της. Και ποιες είναι αυτές; Να λοιπόν
που είμαστε πάλι μπροστά στην πύλη εισόδου. Τι είναι η Ποίηση;
Τι ακριβώς κάνει ο ποιητής;

Αν είναι η Ποίηση μια ιδιώνυμη ενέργεια που, για να υπακούσα
με στην απαίτηση ύπαρξης κάποιου μοντέλου —και μόνο γΓ αυ
τό— λέμε πως εκλύεται από την ψυχονοητική μας στιβάδα, όταν
αυτή η στιβάδα είναι επαρκώς και κατάλληλα φορτισμένη με
πληροφορίες και μνήμες, μπαίνει το ερώτημα αν η ενέργεια αυτή
είναι δεσμεύσιμη. Κι αν είναι τέτοια ερωτούμε και πάλι: είναι
μεταλλάξιμη έτσι που να λειτουργεί «επ' ωφελεία»; Πιός και σε
ποιο βαθμό συντελεί σ' αυτό η μορφολογία του ποιητικού λόγου, η
αρχιτεκτονική του, τα «κυβικά μέτρα» του ποιήματος και όλα τα
υπόλοιπα ανατομικά του μέλη.

Τα ερωτήματα εισβάλλουν καταιγιστικά και προκειμένου να
επισημανθεί το πρόσωπο της Ποίησης, ποιοι είναι οι παράγοντες
που το καθορίζουν και ποιος είναι ο κοινωνικός ρόλος της, η
συνισταμένη τους είναι πλησιέστερα προς αυτό που ειπώθηκε πιο
πάνω: Να δούμε την Ποίηση σαν μια ενέργεια μεταλλάξιμη
«επ'ωφελεία». Προσοχή όμως σ'αυτό τον όρο που διαχρονικά η
σημασία του και το περιεχόμενό του διαφοροποιείται μέσα από τ^
κρίσεις τις ανατροπές και τις εvθpovίσε^ αξιών. Προς τα πού να
αναζητηθεί σήμερα η ωφέλεια αυτή; Μη και υπαινισσόμεθα την
άνοδο του βιοτικού επιπέδου σε ο,τι αφορά στην πρόσκτηση
αγαθών σε βαθμό πλησμονής, μεταθέτοντας όλο και πιο πέρα το
σημείο κορεσμού; Για τέτοιους στόχους όχι μόνο ρόλο δεν βλέπω
γ^ια την Ποίηση μα ούτε καν θέση στις αποθήκες των αζήτητων
Για τον απλούστατο λόγο ότι, σε κάθε κοινωνικό σύστημα που
ανελίσσεται πάνω στην προσπάθεια να μετατρέψει, αν είναι
δυνατό, το παν, ή σχεδόν το παν σε καταναλώσιμο είδος, πράγμα
που σημαίνει κόστος σε εργασιακό χρόνο (που η σύμπτυξή του
είναι το ενα μυστικό) και παραπέρα να πλαστουργήσει τη ζητήσή
του σε οσο γίνεται πιο υψηλό βαθμό (αυτό είναι το άλλο μυστικό
εξασφαλίζοντας την ανταλλαξιμότητά του, δηλαδή να το εμπορευ-
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ματοποιήσει, to ποίημα, παρότι η σύλληψη και η γραφή του
απορροφά εργασιακό χρόνο, δεν είναι εμπορεύσιμο προϊόν. Γι' αυ
τό το ατίθασο Παράλλαμα μέσα στο κύκλωμα της παραγωγής ποια
σύμπτυξη του εργασιακού χρόνου; ποια ανταλλαξιμότητα; ποια
θεωρήματα της Οικονομίας; Το ζητούμενο στην ανάλυση του
φαινομένου της Τέχνης γενικά, δεν φαίνεται να το καλύπτει
ολοκληρωτικά ένας μόνο επιστημονικός κλάδος που φιλοδοξεί να
έχει τον τελευταίο λόγο για όλα· ίο;ως και η Ψυχολογία, η
Βιοχημεία, η Βιολογία, η Βιοψυχοπαθολογία, κ.ά. Η ωφέλεια
λοιπόν δεν είναι δυνατόν να αναζητηθεί προς τα εκεί. Αν όμως
πρόκειται για τον, μέσω της Ποίησης, μεταβολισμό της καθημερι
νής πληροφορίας σε βιωματικό απόθεμα κι από κει και πέρα τη
ζύμωση αυτού του αποθέματος ώστε από την ποσότητα να βγαίνει
ποιότητα ζωής, αξίζει να σταθούμε σε αποτιμήσεις.

Σήμερα αυτό το βιωματικό απόθεμα που είναι να μεταβολιστεί,
σύνολο των αντανακλαστικών μας τόσο στην εισβολή των ποικί
λων ερεθισμών της ολοένα ογκούμενης και ολοένα πιο συνθλιπτι-
κής κοινωνικότητας, όσο και στον αλλοπρόσαλλο ρυθμό συσσώ
ρευσης των ερεθισμών αυτών, προκαλεί μια μετατόπιση, μια
ταλάντευση του ψυχικού μας κέντρου βάρους, αν επιτρέπεται η
χρήση τεχνολογικών όρων, έτσι που να αναπτύσσονται κεντρόφυ
γες δυνάμεις, η ψυχική μας «μάζα» να φορτίζεται με μια στροφορ-
μή για μια διασωστικίνηση προς την αναζήτηση προσωπικής
νησίδας καταμεσί του πολύβοου ωκεανού της κοινωνικής συμβίω-
σης.

Αιώνες πίσω, το ποίημα (η Ποίηση) αντανακλά τα αδιέξοδα μιας
αφυπνιζόμενης ομαδικής συνείδησης που, στο άτάδιο της ψηλάφι-
αης του κόσμου, τείνοντας να μορφολογήσει, βολεύεται μ' έναν
ενστικτώδη ορθολογισμό που της γίνεται μανιέρα. Έτσι που είναι
και στο βαθμό που είναι νηπιακή, εφευρίσκει δαίμονες που τους
ρίχνει στο κενό να καλύψει το χάος ανάμεσό της και του «έξω»
κόσμου. Την βασανίζει η έκπληξή της τόσο που, μέσα από έναν
έμφοβο θαυμασμό, να εκδηλώνεται εμπύρετος διέξοδος η θεοπλα-
σία. Στο μεσοδιάστημα του εικασμού και της γνώσης και όσο ήταν
ακόμα πιο κοντά στον πρώτο, χρησιμοποιεί την Ποίηση για να
υπηρετήσει τα ερείσματα της μυθολογίας της σχετικά με την αρχή:
Νόμος ίσον βούληση θεού. Ενός θεού που καλύπτει τον ορθολογι
σμό της συνείδησης, στον εκστασιακό σπασμό που την συνέχει
όταν αντιμετωπίζει το επιστητό μέσω μετρήσεων με μονάδα έναν
τέτοιο θεό, όταν έλκεται προς μια επαγοιγή στο άπειρο, «σημείο»
όργιο του λογισμού της. Όλα αυτά, που ανταποκρίνονται σε
κάποια κοσμική αντίληψη, που οδηγούν στην εισαγωγή ανάλογων
αξιών και μοντελοποιούν τα ερείσματα μιας κοινωνίας,τα υπηρε
τεί, παίζοντας το ρόλο του ο ποιητικός λόγος. Θεματολογικά και
μορφολογικά το ποίημα υπηρετεί την μυθολογία που σ' αυτή τη
φάση προτείνει η συνείδηση. Είναι Θρησκευτικό, εξευμενιστικό,
επικλητικό, υμνητικό, οργιαστικό, υπομνηματικό, υποδεικτικό. Ο
ποιητικός λόγος είναι ιεραρχικός, έχει ρυθμό και μέτρο που, σε
πολλές περιπτώσεις ανακαλεί, παραλλακτικά, το στυλ των κινήσε
ων του ανθρώπου στις καθημερινές του ασχολίες, υπομνηματίζο-
ντας έτσι πως ακόμα κι αυτές οι ασχολίες είναι αρχιτεκτονημένες
θεόθεν. Εισάγεται έτσι μια ηθική μέσω μιας αισθητικής και
αντίστροφα, κάποια ηθική διαμορφώνει μια κάποια αισθητική. Το
ήθος εξυπηρετείται από ένα ύφος.

Σήμερα το τοπίο έχει αλλάξει. Η συνείδηση βομβαρδισμένη από
τη γνώση, από την απαστράπτουσα επιστήμη, παρουσιάζει σελη
νιακό ανάγλυφο. Απέβαλε το φόβο να έχει παραπάνω από ένα
προσανατολισμό. Είναι διαθέσιμη, είναι ώριμη για κάθε ανατροπή,
για κάθε ξέσπασμα κρίσης, για κάθε αναθεωρητική περιπέτεια και
εξερευνητική εκκίνηση. Ο στοχασμός της είναι ριγμένος στην
προσπάθεια να εξοπλιστεί με τις πιθανότητες και την απόκρημνη
απροσδιοριστία. Και η Ποίηση;

Η Ποίηση, υποσυνειδησιακό ανεύρισμα στη συνειδησιακή κοίτη
αντανακλά αυτή τη φάση: Τον παρατακτικό έλλογο λόγο τον
αντιμετωπίζει σαν σύμβολο μιας ομιλίας αγκυλωμένης από εφθαρ-
μένες ή καταρρέουσες κοσμοαντιλήψεις και κοινωνικές προκατα
λήψεις. Θέλει να τον αποδιοργανώσει, να απαλλάξει τα στοιχεία
του από τη δουλεία να υπηρετούν ένα δεσπότη, καθαρόαιμο βλαστό
του έλλογου στοχασμού, δηλαδή κάποιον παρείσακτο, κάποιον που
δεν διαθέτει τον εικονιστικό ιστό του συμβόλου αρδευόμενο από
την αναύρα της φαντασίας, αυτή την αορτή του πνεύματος που
μπορεί να φέρει το λόγο σε τέτοιο βαθμό φόρτισης που να
αποκαλύψει όλες τις δυνατότητές του.

Έλενα Στριγγάρη
Ποιητικό ανθολόγιο

ΦΥΛΛΑ

Α'
Ποιος επιτρέπει ν' ασελγεί πριν απ' το γεγονός ο Χάρος;
Φύλλα KtTpivoTcpdxjiva —
ναυάγια
του «είμαι»
που ορθώνονταν
σε ήλιο και άνεμο·
τσακισμένα νεύρα·
λυγισμένα γόνατα·
τσουλήθρες:
όλα κυλήσαν
και μόνον η γνώση του τίποτε έμεινε
με τ οξύ της ξεβάφοντας λούστρο και χρώμα,

χορδές σπάζοντας, τ'ωραίο θρηνώντας;

Με το τέλος να λείπει
πώς όλα κυλήσαν;
Υποψίες ανάσας
ποιος μας φυσάς
Του τρόμου το κάλπικο θάρρος
με τα δόντια κρατώντας
πράσινο κουρελιασμένο;
Η κεκτημένη έπαρση
άγνοιας του χειμώνα;
Ένα αίσθημα απ'αυτά

που του ετοιμοθάνατου το ρόγχο
μυστήρια μακραίνουν;
Ή άλλο,

άπιαστο ακόμα
κι ελιξήριο ίσως;

Φύλλα κιτρινοπράσινα -
στη ροή του φινάλε
συμπάσχουσες νότες
ή
σε ωριμότητας πρεμιέρα
σημαιούλες νηνεμίας γαλήνιες,
πινελιές σοφής αποδοχής;

Χαλκοπράσινες καμπανούλες,
κάποιο άγνωστό μου βάθος
ή το άδειο που θα υπάρξει
υπονοείτε;

Εξαρτάται απ' τον καιρό.
Εξαρτάται.
Από την πεθαμένη σχέση
που υπάρχει όμως
—έξω από μένα, θάλεγες,
έξω απ' αυτόν—
και δεν γνωρίζω πια
πώς ν' ακουμπήσω.

Θάνατος
με την άγνοια του θανάτου πάνω του.
Μαύρη-κάπνα-σιλουέτα
που βαστά παιδικόν ανεμόμυλο με απορία
μπροστά στον καθρέφτη

Παράλληλα η Κοινωνία οργανώνεται απορροφώντας τις γνωσια-
κές κατακτήσεις. Τεχνολογεί τις οικονομικές επικαρπίες των
κατακτήσεων της επιστήμης σε ρυθμό επιδημικού άγχους. Προτεί
νει τερατικά μοντέλα. Πιέζει τον άνθρωπο πρόσωπο να γίνει
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ανθρωπόμορφο νευρόσπαστο, να πάρει το πρέπον σχήμα μη και
μείνει έξω από το πρόγραμμα συσκευασίας σε στοίβες επί ποινή να
θεωρηθεί ένοχος εθελούσιου αφανισμού του, ίσον ζημεία της
κατανάλωσης κατά έναν καταναλωτή. Και τώρα πόσο έχει ανάγκη
από την Ποίηση μια κοινωνία που η παραγωγή προϊόντων καθημε
ρινής χρήσης και ο καθημερινός πόλεμος για την εξασφάλιση
αγορών για την κατανάλωσή τους είναι οι κυρίαρχοι, αν όχι οι
μόνοι άξονες της ανεξέλιξής της; Και τούτο: καθώς η ανέλιξη αυτή
έχει ®χέση με τη διαφορά δυναμικού ανάμεσα στις δυνάμεις και την
παραγωγικότητα από τη μια και τις παραγωγικές σχέσεις από την
άλλη, κοινωνικό κύτταρο μέσα σ' αυτό το πλαίσιο είναι η εξογκω
μένη μάζα· δεν είναι η προσωπική ύπαρξη. Το υπαρξιακό εγώ δεν
δηλώνεται με τα σταθμά που εκτιμιούνται οι τρέχουσες ανταλλάξι-
μες αξίες. Το υπαρξιακό εγώ είναι του μικρόκοσμου. Του δίνεται η
χαρισματική ευκαιρία να συνθλίβεται, να ξαπολύει τον γογγυσμό
του και να ηχορυπαίνει έτσι το κατεστημένο ηθικοκοινωνικό
περιβάλλον. Μπορεί να παραπονιέται όσο θέλει αλλά ευπρεπώς
ακόμα και να εκρήγνεται φρόνιμα, δηλαδή με άσφαιρη γόμωση. Τι
πρόσωπο να χει η Ποίηση μέσα σ' αυτό το καρατομικό παχνί,
αυτή η ανυπόταχτη φοράδα. Ο ρόλος της είναι να σφυγμομετρά την
πίεση του κοινωνικού παράγοντα πάνω στο υπαρξιακό εγώ. Είναι
να ειδοποιεί για τα όρια αυτής της πίεσης δρώντας σαν μανόμετρο
για την έλευση καταιγίδας. Κι όταν εκρήγνεται —και πάντοτε
εκρήγνεται— είναι γιατί στα βάθη των στοών του ψυχικού χώρου
έχουν προηγηθεί συσσωρεύσεις από τον μέγιστο Έρωτα από τον
μέγιστο Θάνατο, από τη μέγιστη εμπλοκή του νου ότι αφού
εννοείται το Μηδέν έχει μερίδιο στο Είναι.

Ο ποιητικός λόγος, η Ποίηση σήμερος όπως και πάντα, συντηρώ
ντας το σφυγμό της ψυχής σε τόνο ακαριαίας αντανακλαστικότη-
τας τείνει να εξεικονίσει όχι τα αδιέξοδα της σημερινής κοινωνίας
μα τα αδιέξοδα του μέχρι την παραμόρφωσή του υπαρξιακού
ατόμου. Την αντίστασή του μη καταλήξει σπαστικό αντίτυπο ενός
μοντέλου με προδιαγεγραμμένο από υψηλά ανθρωποφαγικά κέντρα
περιθώρια επιλογών. Στις χώρες με κοινωνικοπολιτικά συστήματα
τέτοια που η αντίσταση δεν μπορεί να μην είναι ευδιάκριτη,
παρούσα, και με πολλούς τρόπους ενεργητική η Ποίηση ακούγεται,
διαβάζεται, παίζει τον αφυπνιστικό και σ' έναν βαθμό τον καταλυ
τικό σε βάρος πολλών κοινωνικών ρύπων, ρόλο της. Ευαισθητο-
ποιημένες ολο και πλατύτερες μάζες για το φάσμα των παθημάτων
του ανθρώπινου προσώπου, καθώς και την ανατριχιαστική έκτασή
του, καταναλώνουν Ποίηση. Να γιατί σε σύγκριση με άλλους
καιρούς γράφεται και κυκλοφορεί σήμερα τόση Ποίηση.

Από κάθε άποψη ο κοινωνικός ρόλος της Ποίησης είναι επανα
στατικός χωρίς να εισηγείται και να υπηρετεί λύσεις, πάει να πει
αναρχικός (άλλωστε, ποτέ η γνήσια και ανένταχτη Ποίηση δεν
εισηγήθηκε προτάσεις). ΓΤαυτό η Ποίηση, με οποιοδήποτε κατε
στημένο κοινωνικό σύστημα που δεν ορωδεί στην αλλοτρίωση των
σταθερών της εσώτατης ψυχικής δομής του ανθρώπου, θα είναι το
ιερόν μεν αλλά επικίνδυνο τέρας.

Ποιητικό ανθολόγιο
Άντεια Φραντζή

Η πεταλούδα

Κατάλαβα κάπως αργά
τι σήμαιναν οι κίτρινες και κόκκινες κηλίδες
που έβλεπα από μικρή εγχάρακτες στο στήθος μου.
Τώρα που τα γονίδια άρχισαν να γερνούν
και οι κηλίδες να σκουραίνουν
τα φτερά της να τσουρουφλίζονται τις νύχτες
στο φως της λάμπας
κι η πεταλούδα να μην μπορεί πια να πετάξει.

Τώρα κάπως αργά
για να λάμψουν τα χρωμοσώματα
την πρώτη λάμψη τους·
κατάλαβα του στέρνου μου την πεταλούδα.

Από το ποιητικό βιβλίο ''Μεταγραφή ημερολογίου», που θα κυκλοφορήσει
από την "Εστία», α5ς το τέλος του χρόνου.

Γ.Κ. Καραβασίλης

I) Έχω ξαναγράψει κι αλλού ότι η ποίηση στην Ελλάδα
σήμερα, κι όταν λέω σήμερα εννοώ τη μεταπολεμική μας ποίηση
μέχρι τις μέρες μας, ανθίζει και η ακτινοβολία της είναι παγκό
σμια.

Η επιβράβευση δεν αντικατοπτρίζεται μόνο στα δυο Νόμπελ και
το Λένιν που απέφερε αυτή η τέχνη μεταπολεμικά στην Ελλάδα,
αλλά στην πολυφωνία της που αντηχεί πέρα από ομάδες, γενιές και
ρεύματα, και στην ποιότητα της, που υπογραμμίζει αυτή την έντονη
παρουσία.

Όμως, την τελευταία πενταετία, παλιότεροι και νεότεροι ποιη
τές μας σε μεγάλη πλειοψηφία σιωπούν ή επαναλαμβάνονται και
το ζήτημα αυτό έχει πολλές αφορμές. Μαζί και ξεχωριστά μπορεί
να επηρεάζουν κάποιος κορεσμός, η υλική ευμάρεια που παρασύρει
και τον καλλιτέχνη σε δημιουργική οκνηρία, η έλλειψη εμπειριών
που μεταστοιχειώνονται σε ποίηση, η συμπτωματική ενδεχομένως
σιωπή των πολλών, που εγκυμονεί τη συνέχεια της πορείας τους
στον λογο και πολλοί άλλοι παράγοντες.

Το μόνο που μένει, νομίζω, είναι να περιμένουμε μια νέα μερική
ή γενικότερη ανάκαμψη της ποίησής μας μέσα σ' έναν κόσμο που
συνεχώς μεταβάλλεται και που απαιτεί συνεχή άλματα στη δου
λειά του καθενός μας, πράγμα, που στην τέχνη συμβαίνει δυσκολό
τερα από τις άλλες δραστηριότητες του ανθρώπου.

II) Οι εμπειρίες και η ποιητική μνήμη πριν απ' όλα. Ακολουθεί η
βίωση της ποιητικής μας κληρονομιάς που κυκλοφορεί σφριγηλή
στο αίμα μας και η ουσιαστική και βαθιά παιδεία που άπτεται
πολλών χώρων μέσα κι έξω απ' την τέχνη. Δεν θα 'μουν παράλο
γος αν έλεγα στο σημείο αυτό ότι ο ποιητής πρέπει να ξέρει σε
αρκετό βαθμό και φυσική ιστορία και ψυχολογία και ιατρική κ.λ.π.

Αλλά το πρόσωπο της ποίησής μας ειδικότερα το διαβρώνει
κάποιος ερασιτεχνισμός. Με το πρόσχημα του ελεύθερου στίχου,
που δεν υποδηλώνει βέβαια ασυδοσία όπως παρατηρεί πολύ σωστά
ο Ελιοτ, πολλοί γνήσιοι ποιητές έχουν αποπροσανατολιστεί σε
ο,τι αφορά τη φόρμα ή περνούν συχνά φάσεις εκφραστικής κρίσης
Εφόσον μιλάμε πάντα για γνήσιες φωνές και όχι για σαβούρα το
προσωπο της ποίησής μας ώς ένα βαθμό επηρεάζουν τάσεις που
περνούν σύρριζα από υπερρεαλιστικά και άλλα μοντέρνα πρότυπα
πολυ ασκημα αφομοιωμένα.

III) Η μεταπολεμική μας ποίηση σε μεγάλο μέρος αφορμάται από
τους κοινωνικούς αγώνες αυτού του βασανισμένου λαού (κι έχει
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δώσει λαμπρά δείγματα) και του λεγόμενου στρατευμένου ποιητι
κού λόγου.

Οι φυλακίσεις, οι εξορίες και οι κάθε φύσειος διωγμοί για
πολιτικούς λόγους σημάδεψαν ανεξίτηλα πολλές φωνές για να
συνεχιστεί το έργο τους αργότερα μες απ' τα κανάλια του αδιέξο
δου, της απελπισίας και της πίκρας και για να φτάσουμε τελικά
στην αμφισβήτηση των πάντων και πολλές φορές στη σιωπή.

Η ποίηση αυτή ίσως παίρνει τη θέση της ιστορίας με τη
μαρτυρία της. Είναι πιο αληθινή απ' την ιστορία.

Έχει όμως αντίκρυσμα στην πλατιά μάζα; Νομίζω πως όχι, αν
και ανεβαίνει βέβαια το πνευματικό επίπεδο του λαού. Ένας από
τους λόγους της συγκεκριμένης αρνητικής μου θέσης αφορά την
αλματώδη εξέλιξη της τεχνοκρατίας, που δύσκολα συμφιλιώνεται
με την τέχνη και ιδίως με την ποίηση, που δεν βιομηχανοποιείται
και προς τιμήν της εξακολουθεί να μένει στο περιθώριο.

Δεν παίζει λοιπόν κοινωνικό ρόλο, δεν εντάσσεται στην παραγω
γή, δεν συμβιβάζεται με τα πράγματα και, κακά τα ψέματα, η
ποίηση προϋποθέτει παιδεία, που σπάνια τη συναντά κανείς
σήμερα. Έτσι, η κυκλοφοριακή της εμβέλεια παραμένει μικρή και,
σ' ένα μεγάλο μέρος, πραγματικά δύσβατη η επικοινωνία του
αναγνώστη με τον ποιητή.

Γιάννης Κοντός

Η ποίηση στη χώρα μας είναι η σανίδα σωτηρίας, για όλα τα
στραβά και τις ατυχίες που έχουμε πάθει ως εθνότητα. Μπορεί να
φαίνεται λίγο τραβηγμένο αυτό, αλλά αν κοιτάξουμε προσεκτικά
τους συσχετισμούς των σταθερών και των μεταβλητών παραγό
ντων που δημιουργούν την ιστορία, τον πολιτισμό, τις θρησκείες
και άλλα πολλά, θα δούμε την ποίηση να τραβάει τα γεγονότα προς
το μέρος της. Προς το μέρος της άλλης πραγματικότητας. Έχουμε
μεγάλη παράδοση, έχουμε «μυστικά» σον φυλή, έχουμε βότανα τις
λέξεις, έχουμε την έννοια του μοντέρνου από τον Όμηρο. Τα
τελευταία χρόνια — ας πούμε σαράντα — υπάρχει ο συμπαγής
κορμός των μεταπολεμικών ποιητών. Μερικοί από αυτούς — τους
ξέρουμε όλοι καλά — έγραψαν υποδειγματική ποίηση που θα
μείνει. Οι νεότεροι που ήρθαν έφεραν πολλά. Προχώρησαν τη
γλώσσα μέχρι σχοινοβασίας. Πειραματίστηκαν ακραιφνώς. Είδαν
το αθέατο πρόσωπο της σελήνής και της ζωής — αν και δεν

Έλενα Χουζούρη

Πολιορκείται
Ασύνταχτη η νύχτα
Η άσφαλτος υγρή.
Στο σταυροδρόμι ακουμπάει
Φεύγει.
Κι όλο απορεί.
Σαν λεωφορείο πρωινό των έξι παρά τέταρτο.

πολέμησαν ποτέ με πραγματικά πυρά στον Εμφύλιο ή στον πόλεμο
του σαράντα — πονέσανε και φοβήθηκαν πίνοντας βουβά τα
απονέρια των πραγματικών παλαιών μαχών. Αγαπήσανε πολύ το
σώμα τους (γι' αυτό ο Κ. Καρυωτάκης τους συντροφεύει λαμπερός
με τα λευκά- του χέρια πάνω στο γραφείο). Τα ποιήματά τους
συχνά-πυκνά είναι πολιτικά δοκίμια, που δύσκολα ή καθόλου δεν
τα αντιλαμβάνονται οι γνωστοί ειδήμονες και σχεδόν πάντα
αντιδραστικοί. Η ιρόρμα τους ελεύθερη. Συνήθως μιλάνε σιγά,
αλλά οι λέξεις είναι σφαίρες και δε γυρίζουν πίσω και σκοτώνουν
ή, το λιγότερο, μαγεύουν αυτούς που διαβάζουν. Ξέρουν πολλά
κόλπα για να αποφεύγουν τις κακοτοπιές. Την πατάνε όμως
μερικές φορές όπως γίνεται με τους σωματικούς ποιητές. Πάντα
βρέχει στα ποιήματά τους και είναι συνέχεια απόγευμα και νύχτα.
Αγαπάνε παράφορα κάτι κορίτσια. Αυτά χαμογελούν και πεθαί
νουν. Ζούνε ήρεμα μέσα στη μεγάλη πόλη και ατενίζουν με έπαρση
το ηλιοβασίλεμα να σβήνει στο γκαράζ της πολυκατοικίας τους.

Όσο για την ερώτησή σας ποιος είναι ο κοινωνικός ρόλος της
ποιήσεως, θα σας απαντήσω ότι η καλή ποίηση χαρτογραφεί την
εποχή της, αλλά δε φέρνει ουσιαστικές αλλαγές στις κοινωνικές
δομές. Ενοχλεί βέβαια τους κρατούντες — όλων των ειδών —
αλλά επηρεάζει μόνο ελάχιστες συνειδήσεις. Η κακή ποίηση είτε
γράφεται είτε όχι είναι το ίδιο ανύπαρκτη.

Ποιητικό ανθολόγιο

Πολιορκείται
Κρατάει τα χέρια τους.
Δεν έχει χέρια.
Έπειτα αναφιλητά

Σαν ρωγμές από σεισμό.
Χωρίς «Καληνύχτα».

Πολιορκείται.
Τους βλέπει.
Στ'όνειρο τους βλέπει. Δεν ξεκλειδώνει.
Δεν ανοίγει.
Δεν μπαίνει.
Δεν φοβάται.
Είναι έτοιμη.

(Από τη σειρά «Εάλω ή Πόλη»)

Πολιορκείται.
Βραχνή.
Μαζεύει τον οίστρο της.
Στο πάρκο τους νιώθει.
Ανοίγουν τα φύλλα.
Δεν έχει φύλλα.

Πολιορκείται.
Γλιστράει στους δρόμους
Παίζει με τα φώτα
Βγάζει τη γάζα
Ρουφάει το αίμα
Δίπλα ο έρωτας
Σαν σπάσιμο κι ορθάνοιχτα μάτια.
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Κλείτος Κύρου

Είναι ένα ερώτημα που, για την απάντησή του πιστεύω πως πολύ
πιο αρμόδιοι θα πρέπει να είναι οι φιλόλογοι και οι κριτικοί.
Βρίσκεται σ' ένα οικείο τους χώρο.

Θέλω να πω πάντως — και το πιστεύω — ότι είναι πολύ
δύσκολο να μιλούμε σήμερα — σαράντα χρόνια ύστερα από την
τυπική λήξη του πολέμου — για το πρόσωπο της μεταπολεμικής
Ποίησης. Μέσο στο μακρύ αυτό διάστημα που κύλησε από τότε, η
Ποίηση άλλαξε διαδοχικά πολλά πρόσωπα. Γύρω μας, αλλά και
μέσα μας, σημειώθηκαν και σημειώνονται αλλαγές, αμφισβητήσεις
και ανακατατάξεις σχεδόν στο καθετί: στις αξίες, στη σημασία των
λέξεων, στον τρόπο ζωής, στις συνθήκες εργασίας, στην ερωτική
και την κοινωνική συμπεριφορά, στα αγαθά του τεχνοκρατικού
πολιτισμού, ακόμη και στις ιδεολογίες που ενώνουν και χωρίζουν
τους ανθρώπους. Γιατί όχι και στην Ποίηση;

Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή. Η Ποίηση άρχισε ν' απομα
κρύνεται από τον εξωτερικό χώρο και να περιορίζεται πλέον στον
εσωτερικό, που της ταιριάζει, θαρρώ, καλύτερα. Χαμήλωσε κιόλας
και τον τόνο της φωνής της. Έχω την εντύπωση πως διασχίζουμε
μια μεγάλη σήραγγα και καταβάλλουμε προσπάθειες για να
προσανατολισθούμε προς την έξοδο. Μαζί μας οδεύει και η Ποίηση
που τη φυγαδεύουμε με πλαστά διαβατήρια, με λιγότερα φτιασίδια
στο πρόσωπό της και με μια καινούργια έκφραση στην όψη της.
Τουλάχιστο, θα επιζήσει για να πει την αλήθεια κάποια μέρα.

Εστω και μακροπρόθεσμα, πολύ μακροπρόθεσμα, είμαι αισιόδο
ξος πως κάποτε το φως θα φανεί.

Οκτ. 1984

Ποιητικό ατ^ολόγιο
Δήμητρα Χ. Χριστοδούλου

Στέ'φτ)

Σε ποιο λόφο θ'ακουμπήσει
η αρχοντική μου κεφαλή
να βλέπει τους δρόμους των μυρμηγκιών
και τους κρωγμούς των πελεκάνων

Το καλοκαίρι που ο βυθός μελαγχολεί
μέσα στους όγκους της άπραγης άμμου
και το κάμα ξεγυμνώνει τα βουνά
πού θα κρυφτεί η αρχοντική κεφαλή μου

Καθώς λιοντάρι στο σκοτάδι της μονιάς του
μόνο του αστράφτει απ'το συλλογισμό του
όμοια κοιμάται η κεφαλή μου
ύπνο ομιλητικό με τ'άστρα

Ας ανάβουν τη φωτιά στις καλύβες
Ας κάνουν τόπο στο ζεστό των στρώμα.
Αεν έχει σκέπη, δεν έχει κατάκλιση
η αρχοντική μου κεφαλή.
Καλά το ξέρει το φεγγάρι
που περνά και ξαναπερνά το χειμώνα.

Γιώργος Μαρκόπουλος

Νομίζω ότι κάθε μια από τις τρεις δεκαετίες έχει το δικό της
πρόσωπο, τη δική της συμβολή και τις δικές της τάσεις, που θα
προσπαθήσω πολύ σύντομα να σας εκθέσω:

Στην πρώτη, διακρίνουμε τρεις τάσεις: η πρώτη, αυτή που
κατέγραψε την εποχή έχοντας φόντο την άρτι παρελθούσα τραγωδία
του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου και περισσότερο του εμφυλίου, με
τις διαψεύσεις των οραμάτων και τον κατακερματισμό των ονείρων.
Επήγασε από τους κόλπους της αριστεράς και για την Ελλάδα
αποτελεί σταθμό μιας και είναι η πρώτη φορά που είτε καλυμμένα
είτε απροκάλυπτα στον χώρο αυτό έχουμε ανοιχτή αμφισβήτηση. Η
δεύτερη, αυτή που εξακολούθησε με τον δικό της τρόπο να
διαφυλάσσει την πλαστικότητα της γλώσσας και την υπέρβαση της
ποιητικής φαντασίας, δρόμους που χάραξαν παλαιότερα ο Ανδρέας
Εμπειρίκος και άλλοι ποιητές και η τρίτη, αυτή που «διαχειρίστη
κε» επιδέξια και με αρκετά λεπτή ποιητική ευρηματικότητα την
τραγωδία της μοναξιάς του σύγχρονου ανθρώπου.·

Στην δεύτερη, διακρίνουμε μια πλειάδα ποιητών που εμπεριέχει
στα χαρακτηριστικά της και τις τρεις τάσεις που προαναφέραμε.
Μια πλειάδα ποιητών που έδειχνε στο ξεκίνημά της ισχυρή αλλά
που είχε το «τραγικό προνόμιο» λόγω των γεγονότων όσο καμιά
άλλη στην ποιητική μας ιστορία να μείνει για πάντα αποσπασματι
κή και βίαια αποκεφαλισμένη.

Στην τρίτη, διακρίνουμε και πάλι μια πλειάδα ποιητών που την
χαρακτήρισε η φαντασμαγορική πολυχρωμία της νεότητας, λόγος
για τον οποίο (συνεπικουρούντων και κάποιων «θελήσεων» και
συγκυριών παραλλήλως) της προσήφθησαν «φωτεινές» μυθολογίες
κάποιας αμφισβήτησης που δεν αντικατοπτρίζουν απολύτως την
αλήθεια ή σε κάποιες μονάδες της εσυγχωρήθηκαν κάποιες ατέλειες
την ίδια στιγμή που άλλες (μονάδες) πάσκιζαν αθόρυβα για μια
τίμια και σεμνή ενδοσκόπηση με όλα τα οδυνηρά επακόλουθα και
τις ευθύνες.

Μιας και σύγκριση του έργου των δύο αυτών περίοδων, πράγμα

που θα αποτελούσε βεβαίως και ουσιαστική απάντηση στην ερώτη-
σή σας δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε σε τόσο περιορισμένο
χώρο, θα ήθελα να σημειώσω απλώς σαν β(ασικό στοιχείο διαφορο
ποίησης το ότι η ποίησή μας από το πενήντα και μετά χαρακτηρίστη
κε τόσο τραγικά από έναν πρωτόγνωρο θεματογραφικό πλουραλισμό
ο οποίος υπηρετήθηκε απο μια πλειάδα ικανών ποιητών, κάτι που
ουδέποτε θα φαντάζονταν οι προηγούμενες δεκαετίες με τις κορυφές
των πυραμίδων τους.

Πάντα η ποίηση (και όχι μόνον η σύγχρονη) αποτελεί από μόνη
της κοινωνική πράξη έχουσα κάποιο θετικό ή αρνητικό κοινωνικό
αντίκρυσμα. Το πρόβλημα ως εκ τούτου λοιπόν δεν είναι το να
«διαγνώσει» κανείς την ύπαρξη αυτού του αντικρύσματος, αλλά το
να επανατοποθετήσει την έννοιά του στη σωστή της βάση τονίζο
ντας ότι αυτή συναντάται μόνον στην ποίηση που επιδιώκει να
εκφράζει αβίαστα τις αληθινές παρορμήσεις του ποιητή, μακριά από
επικαιρισμους, «ετικέτες», και «πυροτεχνήματα», συναντάται μόνον
σ^ν ποίηση μέσα από την οποία ο δημιουργός της επιδιώκει
αθόρυβα να βοηθά τον εαυτό του και κατ' επέκτασιν τον «περίγυρό»
του να ζει μια στιγμιαία ονειρική κατάσταση μέσα στην ευτέλεια
των καιρών να επαναποκτά την χαμένη του αθωότητα μέσα σε έναν
κοσμο ανταλλακτικών αξιών, αοράτων «μη», θωράκων, πανοπλιών,
προσχημάτων και θλιβερών άλλοθι και όχι μέσα σε αυτή που μας
αναπαραγει οσα με την στενή έννοια της πολιτικής τοποθέτησης
επιθυμούμε. (Φοβούμαι πως όσοι κόπτονται για τον περιορισμό του
κοινωνικού αντικρύσματος μέσα σε αυτά τα πλαίσια είναι οι μόνο.
που γνωρίζουν περισσότερο από κάθε άλλπν .
έργου τους). ισχνοτητα του
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Μιχαήλ Μήτρας

1) Μια κυριολεκτική απάντηση στο ερώτημα της έρευνας, θα
μπορούσε να 'ναι:

«Η ποίηση είναι μια χαρά και σας χαιρετά».
Γιατί απλούστατα αυτός είναι ο «ρόλος» της σε κάθε εποχή. Δεν

έχει άλλη επιλογή απ' το να υγιαίνει και να μας γνέφει με το
τρυφερό της χεράκι, δίνοντάς μας κουράγιο. Διότι φείς είμαστε
φθαρτοί και προσωρινοί. Εκείνη (η ποίηση δηλ., και γενικότερα η
τέχνη) είναι... καταδικασμένη να διαρκεί μέσα στο χρόνο.

Κι αν σε μερικούς μια τέτοια αντιμετώπιση φαίνεται κάπως
συναισθηματική (!), ας προτιμήσουν την ερμηνεία που βασίζεται
στην άποψη ότι η ποίηση (η τέχνη) συνιστά μια αυτόνομη
πραγματικότητα μέσα στην πραγματικότητα της κοινωνικής και
πολιτιστικής ζωής.

Να γιατί βλέπω με καχυποψία διάφορες βαρύγδουπες δηλώσεις
που διατυπώνονται κατά καιρούς του στυλ «η ποίηση περνάει
κρίση στην εποχή μας».

Η ποίηση είναι πάντα σε ενδιαφέρουσα κατάσταση. Αυτό το
γνωρίζουν καλά οι ποιητές, φυσικά, και οι φίλοι της ποίησης. Το
τεχνητό κλίμα της «κρίσης» καλλιεργείται από αδέξιους δημοσιο
γράφους και σχολαστικούς φιλολόγους, για ιδιοτελείς σκοπούς.

Κι αν κάποιος, στο σημείο αυτό, ισχυριστεί πως λ.χ. δεν υπάρχει
σήμερα ένας Σολωμός ή ένας Εμπειρίκος ανάμεσά μας, θα του
απαντούσα τα εξής: οι ποιητές γράφουν μέσα στην εποχή τους, γιά
την εποχή τους. Διότι αν ο Σολωμός είχε σπίτι του τηλέφωνο ή
έβλεπε στην τηλεόραση την πολιορκία του Μεσολογγίου ή ταξίδευε
αεροπορικώς στη Νέα Υόρκη σε οκτώ ώρες, θα έγραφε την ποίηση
που έγραψε;

Κάτι ανάλογο ισχύει και για τον Εμπειρίκο, ο οποίος έκανε όσα
δεν μπορούσε ο Σολωμός να κάνει, τον περασμένο αιώνα. Έτσι
λοιπόν ένας σύγχρονος Έλληνας ποιητής (λ.χ. ο Βασίλης Στεριά-
δης) τροφοδοτεί την ποίησή του με σημερινά ερεθίσματα, και με
ανάλογο αποτέλεσμα. Πού είναι το πρόβλημα;

Και η ζωή (και η ποίηση) συνεχίζεται...
2) Η παράδοοτη, πριν απ' όλα, είναι βασικός παράγοντας προσ

διορισμού. Και για τον Έϊίληνα ποιητή, η παράδοση της γλώσσας
του... σπάζει κόκκαλα.

Εξαρτώνται λοιπόν πολλά πράγματα απ' το πώς αντιμετωπίζει
κανείς αυτό το σεβάσμιο, αλλά και αδηφάγο, τέρας.

(Θα προσφέρει ο ποιητής — παρθένα το νεανικό του αίμα στο
βαμπίρ της παράδοσης, άνευ όρων;)

Προσωπικά είμαι με το μέρος των ποιητών που υιοθέτησαν —
απέναντι στην παρόώοση μια στάση στο μεταίχμιο αφομοίωσης και
ρήξης·

Όσο για άλλους παράγοντες προσδιορισμού της σύγχρονης
ποίησης, δεν είμαι βέβαιος κι αν υπάρχουν.

Βέβαια, ξέρουμε ότι ο κριτικός λόγος χωλαίνει στον τόπο μας ή
οι όροι δόμησης των πολυκατοικιών είναι κακοί, αλλά αυτό πόσο
επηρεάζει την ποιητική γραφή;

Δέχομαι ωστόσο ότι παράγοντες (όπως οι παραπάνω) εττηρεάζουν
τη σχέση ποίησης και κοινού.

Μπορεί λ.χ. ένας ποιητής να γράφει ωραία ποιήματα, τα οποία
όμως να αποκλείονται απ' το κοινό, γιατί δεν υπάρχει εκδότης να
τα δημοσιεύσει.

Γενικά ό,τι αφορά την δημοσίευση και δημοσιότητα της ποίη
σης έχει μια κρισιμότητα, αφού μ' αυτούς τους τρόπους η ποίηση
μπορεί (σήμερα) να φτάσει στους αποδέκτες της.

Όσο δε για τις σχέσεις μεταξύ των ποιητών, νομίζω πως η
εξαφάνιση των καφενείων (φιλολογικών στεκιών) έχει παίξει
φανερά αρνητικό ρόλο. Οι ποιητές σήμερα δεν βλέπονται. Τηλεφω
νικά ή και αλληλογραφικά, μπορεί να επικοινωνούν, αλλά δεν
έχουν άμεση επαφή.

Γ ι' αυτό και (πέρα απ' το γενικό «πάγωμα») τελευταία παρουσιά
ζονται δυσάρεστα κρούσματα διάσπασης της αλληλεγγύης που
όφειλαν να έχουν μεταξύ τους — οι ποιητές.

3) Και βέβαια η ποίηση (η τέχνη δηλ.) παίζει τον κοινωνικό της
ρόλο, που είναι μάλιστα, πιστεύω, εξαιρετικά σημαντικός.

Επειδή όμως είναι άγραφος, ρόλος κι επειδή για έναν παράξενο
λόγο κανένα μαγνητόφωνο στον κόσμο δεν μπορεί να ηχογραφήσει
αυτόν τον ρόλο της ποίησης, προκαλούνται διάφορες συγχύσεις,
παρερμηνείες, έντονες τάσεις οικειοποίησης κλπ.

Η ποίηση πάνω απ' όλα, είναι μια πράξη ελευθερίας. Και να

γιατί όλα τα καθεστώτα την υποψιάζονται (στην καλύτερη περί
πτωση) ή την μισούν (στην χειρότερη).

Η ποίηση όμως είναι και ομορφιά. Και σ' έναν κόσμο ανελεύθερο
και άσχημο, είναι επόμενο η ποίηση να ενοχλεί τους «υπεύθυνους»
(τους κάνει να νιώθουν ένοχοι) και τους «πολλούς» (τους βγάζει
απ' το βόλεμά τους).

Όμως η ποίηση (μέσω των ποιητών που την «υπηρετούν») τα
βλέπει όλα αυτά με αυστηρότητα βέβαια, αλλά και με γενναιοδω
ρία.

Έχει απόλυτη συνείδηση του ρόλου της: να κρατάει άσβεστη
την φλόγα, στην Εστία της ανθρώπινης συνείδησης.

25-10-84

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ»
Ανθολογία - Γραμματολογία

• ΤΟΜΟΣ Λ', Μ.Μ. Παιέαϊωάννου, Λογοτέχνης -
Κριτικός
- ΦΑΝΑΡΙΩΤΕΣ: Ρήγας, Βηλαράς, Χριστόπουλος
- ΠΡΟΣΟΛΩΜΙΚΟΙ: Σιγόύρος, Κουτούζης, Μαρτελάος,
- ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ: Σολωμός, Κάλβος, Πολυλάς, Πο
νάς, Τερτσέτης, Λασκαράτος, Βαλαωρίτης, Μαβίλης

• ΤΟΜΟΣ Β', Μιχ. Μερακλής, Καθηγητής Πανεπι
στημίου
- ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ: Ζαλοκώστας, Παράσχος, Σούτσος
- ΕΠΟΧΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΩΝ: Παλαμάς,
Εφταλιώτης, Πορφύρας, Κρυστάλλης, Μαλακάσης, Γρυπάρης,
Χατζόπουλος, Καμπύσης, Σουρής, Κόκκος
- 01 ΕΠΙΓΟΝΟΙ: Μυρτιώτισσα, Ρώτας, ΣκΙπης, Άγις Θέρος,
Ταγκόπουλος

• ΤΟΜΟΣ Γ', Κώστας Στεργιόπουλος, Καθηγη
τής Πανεπιστημίου
- ΝΕΟ ΑΙΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Μελαχρινός, Σικελιανός,
Βάρναλης, Αυγέρης, Καζαντζάκης
- αλεξανδρινός ΚΥΚΛΟΣ: Καβάφης, Μάγνης, Αλιθέρ-
σης

- ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ: Φιλύρας, Λαπαθιώτης, Ουρά-
νης, Καρυωτάκης, Άγρας, Παράσχος
- ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΓΟΝΟΙ: Καββαδίας, Ι.Μ. Παναγιω-
τόπουλος. Λάσκος, Κοτζιούλας, Σκαρίμπας, Μπάρας,

•ΤΟΜΟΣ Δ', Λλεξ. Αργυρίου, Κριτικός Ποίησης
- ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ: Παπα-
τσώνης, ΔρΙβας, Ντόρος, Ράντος, Σεφέρης, Σαραντάρης, Εμ
πειρίκος, Βρεττάκος, Ελύτης, Ρίτσος, Εγγονόπουλος, Πεντζί-
κης. Μάντης, Μελισσάνθη, Αξιώτη, Γ κότσος

• ΤΟΜΟΣ Ε', Αλέξ. Αργυρίου, Κριτικός Ποίησης
- ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΓΕΝΙΑ: Βαρβιτσιώτης, Δημά
κης, Δικταίος, Ν. Βαλαωρίτης, Παπαδίτσας, Σινόπουλος, Ανα
γνωστάκης, Κατσαρός, Λειβαδίτης, Φωκάς, Δούκαρης, Δάλλας,
Στεργιόπουλος, Πατρίκιος

Προσφέρεται σε ειδική τιμή για τους εκπαιδευ
τικούς και με ευκολίες πληρωμής.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ π. ΣΟΚΟΛΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: Ελληνική Λέσχη Βιβλίου Ποιότη
τας

Γραβιάς 10-12, Αθήνα, 106 78 Τηλ.: 36.40.729,
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Ματθαίος Μουντές

Η ποίηση είναι η ζωή που μας δόθηκε να τη ζήσουμε. Όμως αν
την ακεραιότητα αυτής της ζωής μας την κουτσουρεύουν καθημερι
νά με μικρές και μεγάλες επεμβάσεις και αφαιμάξεις, στο τέλος
δεν θα μας απομείνει παρά το πικρό παράπονο, το φαρμακερό
κατακάθι για την περηφάνεια που δεν αξιωθήκαμε να χαρούμε.

Περνούμε δύσκολους καιρούς, αυτό είναι γνωστό. Η περιπέτεια
του όντος μέσα σ' έναν κατακερματισμένο καιρό και σ' έναν
κατακρημνιζόμενο κόσμο, δεν μπορεί να στηριχτεί πια στις παλιές
γαλήνες του στοχασμού και στις ρεμβιοδεις και λυτρωτικές ποιητι
κές λειτουργίες. Κάποτε η Ποίηση ήταν μια κίνηση συγκινημένη
που κατευθύνονταν προς το απόλυτο. Ήταν ένας συσχετισμός
ζωής και μύησης.

Τώρα όμως η έκπληξη και το θάμβος δώσανε τη θέση τους στην
αγωνία και στην ολοκληρωτική υποταγή στον καθημερινό πανικό.

Αν θέλουμε κάπου, κάπως να διασωθεί κάτι από την παλιά
λειτουργική μαγεία της ποίησης σήμερα και να τρυφερέψει λιγάκι
τη μοίρα μας, πρέπει να παλέψουμε με νύχια και με δόντια. Πρέπει
να εντείνουμε τις δυνάμεις μας ώς τον σπαραγμό για να εδραιώ
σουμε στους απνευμάτιστους και στους κερματισμένους την πίστη,
πως η πίστη είναι ισότιμη με τη ζωή, ταυτισμένη απόλυτα με την
ανάγκη της αναπνοής, δεμένη αναπόσπαστα με τον μόχθο μας, με
τ' όνειρό μας και με τον συμπαντικό ρυθμό.

Πρέπει να διατρυπήσουμε τη νύχτα του κόσμου με τη λεπίδα της
ποίησης.

Άθλημα μέγιστο και τρομακτικό που το αναστέλλουν η φρίκη,
οι σκοτεινιές και οι προδοσίες. Στην τραγωδία του καιρού αυτή η
ρωγμή μπορεί να προτείνει το ολίγο φως και ερημικό, το φως της
ποίησης. Ετσι ίσως αναστηλωθεί κάποια αχνή ελπίδα που να
υπενθυμίζει πως τα πλεονεκτήματα και η αξία της ζωής, πρέπει να
αναβαπτίζονται από καιρό σε καιρό, μέσα στο ζωντανό νερό της
Ποίησης. Έτσι ίσως αντέξουν.

Αθηνά Παπαδάκη

Σε μια εποχή όπου η αποσιώπηση είναι έγκλημα. Σε μια εποχή
όπου η ανθρώπινη ύπαρξη κινδυνεύει ακόμα και όταν δρα απλά,
καθημερινά.

Σε μια εποχή όπου η ποσότητα είναι σε βάρος της ποιότητας και
η φύση σχεδόν έχασε τους βρυχιθμούς της.

Σε μια εποχή όπου το άτομο συνθλίβεται μέσα στις παραγωγικές
σχέσεις και τον αυταρχισμό κάθε εξουσίας.

Σε μια εποχή όπου ο πολίτης παγιδεύεται συνεχώς από συνθήμα
τα και καταναλωτικές αξίες.

Σε μια εποχή που η ανθρώπινη σχέση έχει πια κορεστεί με τις
μορφές της αστικής επικοινωνίας.

Σε μια εποχή που οι μειονότητες αφυπνίζονται και κύρια οι
γυναίκες εγείρονται με μια συνείδηση εκτεινόμενης ροής.

Σε μια εποχή όπου οι ηθικές αξίες κλονίζονται και πέφτουν η
μια μετά την άλλη παίρνοντας την μορφή ερειπωμένων θεοτήτων.

Σε μια εποχή όπου η ανάγνωση της λογικής είναι το μόνο
αλφαβητάρι και το όνειρο μετατίθεται όλο και πιο βαθιά σε
κρύπτες παραισθησιογόνων και ναρκωτικών.

Σε μια εποχή όπου ο άνθρωπος εξφεντονίζεται στο διάστημα,
ενώ ο ίδιος έχει χάσει την κοσμική του διάσταση.

Σε μια εποχή όπου το κάθε άτομο δεν έχει πια περιθώρια
συνομιλίας με το φως.

Η ποίηση είναι, και πρέπει να είναι οριακή!
Αναζητώντας λοιπόν ή ψηλαφώντας το πρόσωπό της θα πρέπει

να ξέρουμε πως αγγίζουμε κάτι αιρετικό, κάτι αναρχικό.
Η κρίση που περνάει στο τέλος του ο αιώνας μας είναι

πολύμορφη, ξεκινώντας από το πολιτικό, περνώντας στο οικονομι
κό, κοινωνικό και τέλος στο πολιτιστικό επίπεδο. Όλη αυτή η
ηθική που μέχρι τώρα αναγνωρίσαμε και σεβαστήκαμε πάει
περίπατο. Η μισθωτή εργασία, το μισητό οχτάωρο, τόσο παραπλα
νητικό μέσα στα χρόνια απορρίπτεται και συχνά έμπρακτα μ' ένα

«Τ

αντίκρισμα αιματηρό. Οι ανάγκες συνεχώς μειώvovτα^ είτε λόγω
ανεργίας, είτε για να υπάρξει έστω και στιγμιαία η όαση του
προσωπικού χρόνου.

Ο ποιητής κρατάει ένα μεγεθυντικό φακό, εστιάζει — σκοτάδι
— εστιάζει — σκοτάδι. Η τάση του για μια εφηβική αίσθηση του
κοσμου αυξάνεται, περνά στην επίθεση, την μόνη που έχει.
Επαναι^ρα σ' ένα παράδεισο γης όπου η αλήθεια και η ελευθερία
ρασιλευουν.

Η ποίηση στις μέρες μας αμφισβητεί κι αυτό είναι το κύριο
χαρακτηριστικό της. Ζυγιάζει, μετρά και ξεκαθαρίζει επικίνδυναμε μια διαρκή αιμορραγία. Τολμάει μια έξοδο χωρίς χάρτη. Δεν
βαδίζει πανω σε χναρια, είναι ένα λαγωνικό που πρέπει να μάθει
α^σθάνίτΓ^^ μ«Ρωδιές του κόσμου πάλι. Κάποτε είναι προφητική,

Προτείνει αλλά κι αυτό το σώμα του έρωτα το έχει δειιένο με
απΓμΙ κατά?:

μεταφυσικής χροιάΓ κώδικες
κοινωνικό''"σύν^"''πΙυ ΐρΤαρχούν^^τϊ
ρεαλιστικού, ορθολογιστικού Trm Ρεγαθηρια του λογού,
Στηνμορφοίογία ,ρ,,ή,. H.XUi ,,ζ.ρΙζΓ,.. ,ΓΛσμμτεκίχη,α έκίεψε ,« ενδιοφ^! ,ΓκΙ,Ι"'
λουν επιμένοντας για τον «λλοι παλι προκα-
κύρια για την απουσία νέων γλωσσ^κ^'Τ"""" λόγου,
κι αυτό δείγμα των καιοών την ^«Ρων. Αραγε δεν είναι
παρακμιακού κλίματος μιας ^οχής '^Ό^""^^ δονήσεων, και τουπράγματα οι τωρικοί ποιητές όσ^ τέλοΤπ
μοναχικοί άλλωστε, τραβούν τη ηάσκσ υπάρχουν τόσο1 μ α και αυτοαποκαλύπτονται.

Στις μέρες μας είναι μια μεγάλη πηλ.,,-έΐ
το Ιδιο και να διαβάζεται. Για όλους εαά! "
ενώ είμαστε φτωχοί, προτείνω μάλαμα,
χρυσωρυχείων αυτού του κόσμου αέσω ™οποίος αντέξει. Έτσι κι αλλιώς, η αλήθε^^ ποιητικής γραφής. Κ.
τικη! ^ ^ είναι παντα επαναστα-
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Μανόλης Πρατικάκης

Θα προσπαθήσω να απαντήσω σχηματικά και με απλουστεύσεις,
γιατί το θέμα είναι μεγάλο και πολύπλοκο. Η μακριά και μεγάλη
παράδοση της ελληνικής ποίησης επιτρέπει σε μια χώρα μικρή να
παράγει ακόμη μεγάλη κι αξιόλογη ποίηση. Ο Σολωμός, ο Κάλβος,
ο Καβάφης, ο Καρυωτάκης, ο Σεφέρης, στάθηκαν σταθμοί στη
διαμόρφωση του σημερινού ποιητικού μας προσώπου. Όλοι οι
σύγχρονοι ποιητές, με ελάχιστες εξαιρέσεις, έχουν εκεί τις καταβο
λές τους. Παράλληλα βέβαια η ξένη ποίηση επηρέασε βαθιά και
αποφασιστικά το έργο τους. Ο Ρεμπώ, ο Πάουντ, ο Έλιοτ, ο
Μαγιακόφσκυ, και άλλοι πολλοί, σαν μονάδες, — αλλά και οι
διάφορες σχολές και κυρίως εκείνη του υπερεαλισμού, έπαιξαν
αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της σύγχρονης γραφής. Ο
υπερεαλισμός, χωρίς να έχει υιοθετηθεί στην ορθοδοξία του από
την πλειοψηφία των ποιητών μας (εκτός από τους: Κάλα, Εμπειρί
κο, Εγγονόπουλο, Παπαδίτσα, Σαχτούρη, Κακναβάτο), άνοιξε και
νούριους ορίζοντες· απελευθέρωσε το στίχο, έδωσε έμφαση στη
φαντασία και το όνειρο και γενικά εμβολίασε την ποίησή μας με
καινούριο αίμα. Η περίφημη γενιά του 30 ρίχνει ακόμη ώς τις
μέρες μας τη μεγάλη σκιά της. Εξάλλου υπάρχουν, απ' αυτήν,
σήμερα «εν ενεργεία», και δίνουν σημαντικό έργο οι ποιητές:
Ρίτσος, Ελύτης, Εγγονόπουλος, Βρεττάκος. Από τους ποιητές της
πρώτης μεταπολεμικής γενιάς (Καρούζος, Παπαδίτσας, Αναγνω
στάκης, Λειβαδίτης, Κατσαρός, Πατρίκιος, Κακναβάτος, Κύρου,
Βακαλό κ.α.) άλλοι φαίνεται πως σταμάτησαν, πως έδωσαν αυτό
που είχαν να δώσουν και άλλοι συνεχίζουν ανανεωμένοι, κατορθώ-
νοντας με τον τρόττο τους να αφομοιώσουν τα καινούρια στοιχεία
της 'πραγματικότητας.

Το ίδιο νομίζω ισχύει, σε γενικές γραμμές, και για τους ποιητές
της δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς (Χριστιανόπουλος, Ασλάνο-
γλου, Γκόρπας, Μέσκος, Δημουλά, Μάρκογλου, Ευαγγέλλου, Νε-
γρεπόντης, Δαράκη, Δεοντάρης), αν και γι αυτούς δεν μπορώ να
έχω μια υπεύθυνη γνώμη, γιατί δεν έχω παρακολουθήσει, όσο
θα 'θελα την πορεία τους.

Οι ποιητές της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς διαμορφώθηκαν
μέσα στο κλίμα της κατοχής, του εμφύλιου και της ήττας της
αριστεράς, με όλες τις τρομακτικές εμπειρίες των χρόνων εκείνων
χαραγμένες στο έργο τους και στη ζωή τους. Στην πλειοψηφία τους
«στρατευμένοι» εξέφρασαν με ήρεμο και χαμηλό τόνο, σπαραχτικά
αλλά χωρίς ρητορεία «το χαμένο όραμα». Μεταξύ τους υπάρχει
ιδεολογική, θεματογραφική και εκφραστική ομοιογένεια. Ο λόγος
τους είναι λιτός, ακριβής, αντιρητορικός, καίριος. Η γλώσσα τους
αρχίζει να περιλαμβάνει στοιχεία της καθημερινής ομιλίας και να
απομακρύνεται περισσότερο από κάθε είδους παραδοσιακή γραφή.
Είναι ολιγογράφοι. Διαμορφώνουν μια καινούρια φυσιογνωμία στο
χώρο της ποίησής μας.

Δεν μπορεί, νομίζω, να λεχτεί το ίδιο και για τη δεύτερη
μεταπολεμική γενιά, που της λείπει η ομοιογένεια. Το κλίμα που
μέσα του διαμορφώνεται είναι εκείνο το ψυχροπολεμικό της
δεκαετίας του '60. Η εποχή που ζουν είναι περισσότερο μεταβατική
από τις άλλες. Γίνονται σκεφτικοί και καχύποπτοι. Προχωρούν
από τα έξω προς τα μέσα. Από το κοινωνικοπολιτικό τοπίο στο
ατομικό (πορεία που θα συνεχιστεί από τους επόμενους). Όπως
πολύ σωστά παρατηρεί ο Αλέξης Ζήρας «κυρίως είναι ερωτικοί,
επώδυνα σωματικοί οι ποιητές της γενιάς αυτής. Το τραγικό... δεν
είναι για την περίπτωσή τους η ήττα... αλλά το ότι νικήθηκαν
χωρίς να δώσουν καμιά μάχη». Πάντως, όπως και να 'χει, η
ποίησή τους είναι, κατά τη γνώμη μου, μικρότερης εμβέλειας, από
εκείνη της πρώτης μεταπολεμικής.

Και ακολουθεί η λεγόμενη γενιά του '70, με ένα ασυνήθιστα
μεγάλο αριθμό ποιητών (πάνω από 4Θ). Ανδρώνεται, στο επίπεδο
της ζωής, μέσα σ' ένα κλίμα φθοράς, διάλυσης, αμφισβήτησης και
ανατροπής όλων των κατεστημένων αξιών. Στέκεται καχύποπτη σε
οποιαδήποτε στράτευση. Εξάλλου δεν έχει περιθώρια για οραματι
σμούς μια που η εποχή μας δεν προσφέρεται σε κανενός είδους
οράματα. Με την έννοια αυτή είναι λιγότερο ουτοπική, χωρίς
γι' αυτό να είναι λιγότερο φιλόδοξη. Πάντως κατάφερε, αν μη τι
άλλο, να γίνεται τόσος λόγος γι' αυτήν, θέλω να πω δυσανάλογα
μεγάλος με το έργο που έχει δώσει. Υπερασπιστές και πολέμιοι που
νομίζω φτάνουν και οι δυο σε υπερβολές και οι τελευταίοι σε
απαράδεχτη εμπάθεια. Για τον «θόρυβο» αυτόν ίσως να μην έχουν
αποκλειστική υπαιτιότητα οι ποιητές που την αποτελούν, αλλά να
προκλήθηκε από μια «μηχανική» ανάγκη για κάτι νέο και πρωτό
τυπο, που μάλλον υπήρξε «εν σπέρματι» στο ξεκίνημά τους, για να
γίνει έναυσμα στους ευφάνταστους, τους κερδοσκόπους κι ακόμα
θα 'λεγα στους καλοπροαίρετους, που ήθελαν να δουν τα ησυχα-
σμένα νερά της Ελληνικής λογοτεχνίας να φουρτουνιάζουν. Η
ανάγκη της να φανεί απελευθερωμένη από όλα τα πλέγματα των
απαγορεύσεων, την κάνουν να προκαλεί και να σαρκάζει με τρόπο
εμφαντικό. Αρνείται και αμφισβητεί χωρίς να προτείνει. Η ποίησή
της αντανακλά τη σήψη και τον παραλογισμό των σύγχρονων
κοινωνιών που δημιούργησαν, η κάθε μια από άλλους δρόμους,
έναν κόσμο τραγικών υπηκόων. Υλικά της και μέσα της: Το
παράλογο, η μοναξιά, ο άνθρωπος του περιθώριου, η τρέλα, η
αλλοτρίωση· αφαίρεση, ελλειπτικότητα, καθημερινή κουβέντα,
τολμηρές παρομοιώσεις, κατακερματισμός. Αυτά οι περισσότεροι.
Αλλά οι προθέσεις δεν αρκούν. Εξάλλου, οι προσπάθειες να
χαρακτηριστεί σαν γενιά με θεωρητική και αισθητική βάση, με
κοινούς άξονες και ομοιογένεια, αποτελούν αφελείς γενικεύσεις
και υπεραπλουστεύσεις. Μέσα της υπάρχουν όλα τα ρεύματα και οι
τάσεις. Υπάρχει μια επίφαση αμφισβήτησης. Μοιάζει να λειτουργεί
το: η αμφισβήτηση για την αμφισβήτηση. Γι' αυτό τέτοιες επιφα
νειακές ανατροπές μπορεί τόσο εύκολα το σύστημα να τις δέχεται
και να τις αφομοιώνει. Γιατί στην ουσία το στηρίζουν και εν
αγνοία τους (αν και όχι πάντα) το περιθάλπτουν. Γιατί δε
στοχεύουν σε βαθύτερες αναζητήσεις, δεν προτείνουν γνησιότερες
μορφές έκφρασης και ζωής. Με όλα αυτά δεν θέλω να πω πως δεν
υπάρχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σ' αυτούς τους ποιητές. Αλλά
ότι δεν έχουν κατορθώσει (ακόμη) να δημιουργήσουν μια δική τους
ξεχωριστή φυσιογνωμία. Μια υπόσταση αυθεντική. Μιλούν με
διαφορετική γλώσσα. Αλλά η γλώσσα στη βαθύτερή της σημασία,
που είναι το Μέγα ζητούμενο, σαν εργαλείο που σκάβει σε
άγνωστους και παρθένους τόπους, έχει μείνει σχεδόν ανάλλαχτο
και αμετακίνητο. Βέβαια είναι νωρίς ακόμη για αποτιμήσεις μια
που το μελάνι δεν έχει ακόμα στεγνώσει στο χαρτί. Τα τελευταία
χρόνια παρατηρείται μια αφύσικη, για τη βιασύνη της. Σιωπή.
Άραγε τι εγκυμονεί; Σημείο ότι στέρεψε; Σημείο ωριμότητας;
Ίσως είναι το σημείο που αρχίζει να χάνει τις αυταπάτες της.
Δηλαδή το σημείο της αληθινής δημιουργίας από τους πιο προικι
σμένους εκπροσώπους της.

Από τη γενιά αυτή και πέρα, δεν νομίζω να συντελείται κάτι
καινούριο, δε διαφαίνεται έστω και αχνά, αυτό που θα μπορούσα
με να ονομάσουμε γενιά του '80.

Όταν πρωτοάρχισα να γράφω πίστευα πως η ποίηση μπορεί να
παίξει σημαντικό ρόλο στο κοινωνικό επίπεδο. Σήμερα δεν το
πιστεύω. Γιατί όπως λέει κι ο φίλος ποιητής Τίτος Πατρίκιος
«Κανένας στίχος σήμερα δεν κινητοποιεί τις μάζες. Κανένας στίχος
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σήμερα δεν ανατρέπει καθεστώτα». Αν μπορεί να παίξει κάποιο
ρόλο αυτός περιορίζεται σε μια μικρή μειονότητα ανθρώπων, με
ειδική δεκτικότητα κι ευαισθησία. Μια μειονότητα που αποτελεί
ται από τους ίδιους τους ποιητές, που είναι παράλληλα και οι πιο
φανατικοί αναγνώστες ποίησης, και από μια άλλη ομάδα αναγνω
στών, που στο βάθος δεν είναι άλλοι από ματαιωμένοι ποιητές.
Βέβαια η ποίηση, όπως κάθε έργο τέχνης, είναι φαινόμενο κοινωνι
κό αφού εκφράζει μια διάσταση της πραγματικότητας, ακόμη και
στην περίπτωση που προσπαθεί να την αρνηθεί με φανατισμένη
αντικοινωνικότητα. Διαμέσου λοιπόν αυτής της μυημένης μειονό
τητας μεταδίδεται, με έμμεσους και μετουσιωμένους τρόπους η
ποίηση στο ευρύτερο κοινό. Η

Βασίλης Στεριάδης

Το σημερινό ποιητικό πρόσωπο προβάλλεται κυρίως με τις
εκφραστικές απόψεις της σπουδαίας γενιάς του '7Θ. Είναι η γενιά
η οποία κυριαρχεί στο χώρο της ποίησης, όπως έγινε και με την
πρώτη μεταπολεμική γενιά στην προηγούμενη δεκαετία. Αυτή ήταν
μία γενιά, η οποία άργησε να αναγνωριστεί και να πάρει τη μεγάλη
θέση που της ανήκει. Εμείς, δηλαδή οι εκπρόσωποι, οι αρχικοί
εκπρόσωποι της γενιάς του '70 σταθήκαμε πιο τυχεροί. Είχαμε
εκδότη από τα πρώτα βήματά μας. Είχαμε κάποιο συγκεκριμένο
αναγνωστικό κοινό. Θα πρέπει όμως να τονίσω εδώ, ότι η επιτυχία
της γενιάς μας ανήκει αποκλειστικά στους αρχικούς εκπροσώπους
της. Οι άλλοι ακολούθησαν. Υπάρχει σήμερα ένας αριθμός ποιη
τών, ίσως και τριψήφιος, που διεκδικεί μια θέση στη γενιά του
'7Θ. Φαντάζομαι ότι το ίδιο θα συνέβαινε και με τη γενιά του '30.

Αλλά καμιά γενιά δεν μπορεί να αριθμίσει περισσότερους από
πέντε σημαντικούς εκπροσώπους της. Εγώ, όταν σκέφτομαι για τη
δική μας γενιά, πολύ δύσκολα φτάνω ή μάλλον δεν μπορώ να
φτάσω στους δέκα, από τους οποίους φυσικά δε θα μείνουν
περισσότεροι από πέντε.

Τώρα, οι παράγοντες που προσδιορίζουν το ποιητικό πρόσωπο
της γενιάς μας είναι ασφαλώς το χιούμορ και η σάτιρα, όχι
παράγοντες, αλλά στοιχεία, γιατί τους παράγοντες θα πρέπει να
τους αναζητήσουμε στον κοινωνικό χώρο των αρχών της δεκαετίας
του '70. Στην επιβολή της σιωπής από τη δικτατορία Και στην
προσπάθεια της γενιάς μας να σπάσει, να τρυπήσει το κέλυφος
αυτής της επιβεβλημένης σιωπής. Με όπλα το χιούμορ και τη
σάτιρα. Και με σπουδαία αποτελέσματα. Τέτοια, ώστε να μπορούμε
σήμερα να μιλάμε για γενιά του '70.

Για τον κοινωνικό ρόλο της ποίησης δε νομίζω ότι μπορώ να πω
τίποτα. Επειδή δεν πιστεύω ότι η ποίηση μπορεί να παίξει
κοινωνικό ρόλο. Ασφαλώς μπορεί να διαμορφώσει συνειδήσεις.
Αλλά πόσοι είναι αυτοί που διαβάζουν σήμερα ποίηση; Χίλιοι, δύο
χιλιάδες; Και φυσικά δεν πιστεύω ότι αυτός ο αριθμός μπορεί να
έχει συμμετοχή στην εξέλιξη της κοινωνικής πραγματικότητας.
Θα πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι η ποίηση ξεκινάει οπό
κάποια υπερτροφία του εγώ. Και τουλάχιστον στην εποχή μας δεν
παίζει κανένα κοινωνικό ρόλο, γιατί δεν είναι εφαρμοσμένη, όπως
η ζωγραφική, όπως η αρχιτεκτονική. Στην καλύτερη περίπτωση,
όπου ο ποιητής θα καταφέρει να διαμορφώσει, να κατακτήσει μια

προσωπική φωνή μέσα στον κοινωνικό χώρο της εποχής του η
ποίησή του θα είναι κοινωνική και γι' αυτό δε θα χαθεί και θα
μείνει.

Άντεια Φραντζή

Δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλάμε για το «πρόσωπο» της ποίησης.
Πρόσωπο σημαίνει εικόνα και σήμερα η ποιητική εικόνα είναι,
κατά τη γνώμη μου, ιδιαιτέρως σκοτεινή. Η σκοτεινότητα, βέβαια,
στην ποίηση μπορεί να χαρακτηρίζει το μοντέρνο, όπως αναφέρει
σε μελέτη του ο Νάσος Βαγενάς, αλλά όχι πάντα. Γιατί το σκοτεινό
μπορεί να «εικονίζει», αλλά μπορεί, επίσης, να περιέχει το κενό,
όταν αυτό συναντά το φωτεινό. Σήμερα πιστεύω ότι πρέπει να
μιλάμε περισσότερο για θραύσματα από το ποιητικό λατομείο*
γκωνάρια, πέτρες ή μικρές λαξευμένες ψηφίδες. Καθώς και για
αγωνιώδη προσπάθεια να συντεθεί μια εικόνα της ζωής μας, του
καιρού μας. Έτσι, περισσότερο από «πρόσωπο», μπορεί κανείς
ν' αναγνωρίσει την ένταση, το νευρικό τόνο, το ευπαθές «ποιητο-
γράφημα» (όπως καρδιογράφημα) — αντανάκλαση του υπαρξιακού,
όσο και του κοινωνικού τόνου (εκτός κι αν δεχτεί κανείς ότι τα
παραπάνω χαρακτηριστικά μπορούν να ορίσουν τελικά το «πρόσω
πο της ποίησης»).

Υπάρχει, βέβαια, το ποιητικό είναι, αλλά αυτό υπάρχει από
καταβολής κόσμου. Το ειδικό, σημερινό, πρόσωπο — αν υπάρχει —
εγώ τουλάχιστον δεν είμαι σε θέση να το δω. Προσπαθώ να το
ανιχνεύσω περισσότερο ακολουθώντας μια συνδυαστική μέθοδο
ιστορικής μνήμης και υπαρξιακής εγρήγορσης. Όμως, δεν μπορώ
να αποσαφηνίσω κάτι ικανό να χαρακτηριστεί ως «κοινωνικός
ρόλος». Ακούω, μάλιστα, κάπως μεγαλόστομο τον προσδιορισμό
αυτό και στέκομαι με επιφύλαξη απέναντι σ' αυτόν και στη χρήση,
που του γίνεται; «κράτα και μικρό καλάθι» λέω μέσα μου.

Γιώργος Χρονάς

1-2. Το πρόσωπο της ποίησης είναι ανιίλογο με το πρόσωπο των
ποιητών. Θα έλεγα, μάλιστα, ότι όσο γερνάνε οι ίδιοι, τόσο τα
ποίηματά τους εκείνα που αξίζουν— γίνονται νεότερα ή τουλάχι
στον παραμένουν δυνατά, ωραία. Παρατηρώ ότι όλο και λιγότερα
ποιήματα γράφονται για την «αρχαιότητα». —Μυκήνες, Αγαμέ
μνων, Ηλέκτρα, Αντιγόνη κτλ. Οι ορίζοντες και τα θέματα
μεταφέρονται στα κοινά που ζουν οι άνθρωποι στις πόλεις, στα
χωριά. Το ταλέντο και οι τεχνίτες του στίχου δεν κρύβονται κι ένα
ποίημα ωραίο είναι αυθύπαρκτο χωρίς περισπούδαστες κριτικές,
προβολή ή ανθολόγηση. Ευτυχώς οι αναγνώστες δεν πληροφορού
νται τους ποιητές από τους πανεπιστημιακούς διδασκάλους αλλά
απο τις παρεες, τους φίλους και τις σιωπές. Ο χρόνος θα δείξει αν
αυτα που μας γοήτευαν εχθές θα μας γοητεύουν και σήμερα. Μετά
τι παει να πει 3Θ χρόνια; Η μυστική γοητεία και έλξη των ωραίων
πραγμάτων -στην ποίηση, στη ζωγραφική, στο σινεμά- δεν
γνωρίζει δεκαετίες ή εικοσαετίες. Πολλά ποιήματα Ελλήνων, απο
αυτα τα τριαντα χρόνια, μου έχουν κρατήσει συντροφιά. Κι αυτό
μ αρεσει.

ιιε^τΐ* «««ινωνία δεν συγκινείται παρά με ό,τι πουλιέται
συγκινηθεί και να

έΖΙΓ'^'' ·" <^°β«Ρ0τερα, την περιμένουν. Όταν
βαοΤ Km ""Ρέλαω είχε 1 δολάριο το
άνθοωπηι έγραψα το τελευταίο, 35 δολάρια. Μερικοί
είναι καλήΤΤ ' Ρ^έπουν καλό σινεμά, ζωγραφική, θέατρο,
που μέσα από^η αποτελούν το δίχτυ και τον καθρέφτη
τρόποε Cfiii ®Ρ"'" έργο θα γίνει κάτι άλλο. Θα γίνει
ικανο^ιεΤ ό , ε^Υένεια αισθημάτων. Πιστεύω ναικανοποιεί όσους το αξίζουν.

της 25ικ Μηητ τηλεόραση να ακούσετε παραμονή

ST;™; ·ί ">· "«-Ρου κ„ η
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Ανρί Μισώ,
Ταξίδι στο βασίλειο των λέξεων και των σημείων

Μ'αυτή τη φράση θα μπορούσε
κανείς να συνοψίσει τη ζωή και το
έργο του Ανρί Μισώ, του κορυφαίου
αυτού ποιητή—ζωγράφου που παρα
μένει άγνωστος στο ελληνικό ανα
γνωστικό κοινό. Αυτό το άρθρο εί
ναι μια απόπειρα γνωριμίας με το
ποιητικό και το εικαστικό έργο ενός
μοναχικού ταξιδιώτη των γαλλικών
γραμμάτων, που έφυγε για το τελευ
ταίο του ταξίδι τις πρωινές ώρες της
Παρασκευής, 19 Οκτωβρίου 1984.
Τόπος αναχώρησης: το Παρίσι.

Ο Μαλρώ, ο Σαρτρ, ο Αραγκόν, ο
Καμύ, ο Ελυάρ και τόσοι άλλοι
Γάλλοι λογοτέχνες σημάδεψαν τον
αιώνα μας όχι μόνο με το έργο τους,
αλλά και με τις πράξεις τους. Πολ
λές φορές συμμετείχαν ενεργά σε
γεγονότα που διαδραματίστηκαν τα
τελευταία πενήντα χρόνια. Αντίθετα
ο Ανρί Μισώ, μαζί με μερικούς
άλλους Γάλλους συγγραφείς (Ζυλιέν
Γκρακ, Μωρίς Μπλανσό), ανήκει
σ' εκείνη τη μερίδα των ανθρώπων
των γραμμάτων που ζητούν από τον
αναγνώστη τους να αγνοήσει το
πρόσωπό τους και να συγκρατήσει
από τη ζωή τους μόνο τις λέξεις και
τις εικόνες που μεταχειρίστηκαν.
Ζουν αθόρυβα, μακριά από τους
προβολείς της δημοσιότητας. Απο
φεύγουν επιμελώς τους ανθρώπους,
δίχως να είναι μισάνθρωποι. Αν και
ο στόχος των δύο αυτών ομάδων
είναι κοινός —αναζήτηση της αν
θρώπινης ταυτότητας— ωστόσο δια
φέρουν αρκετά στον τρόπο προσέγ
γισης αυτού του στόχου. Όμως η
διακριτικότητα του Μισώ δεν είναι
συχνά το ίδιο αναγκαία με τη δράση
ενός Μαλρώ και καμιά φορά η «σιω
πή» του το ίδιο αποτελεσματική με
τη φωνή διαμαρτυρίας ενός Σαρτρ;

Το ποιητικό έργο του Ανρί Μισώ,
που γεννήθηκε στην πόλη Ναμύρ
του Βελγίου στις 24 Μαΐου 1899 και
που πήρε τη γαλλική υπηκόοτητα
το 1955, παρουσιάζεται στον ανα
γνώστη σαν- ένας δρόμος διπλής
κατεύθυνσης: άνοιγμα προς τον εξω
τερικό κόσμο, ατέλειωτο ταξίδι σε
πραγματικούς και φανταστικούς τό
πους, περιπλάνηση στο χώρο και το
χρόνο. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει
και μια αντίθετη πορεία: αναδίπλω
ση του ποιητή, επίπονη διερεύνηση
του εσωτερικού του κόσμου που γί
νεται διαμέσου διαδοχικών μεταμορ
φώσεων.

Ιανουάριος 1983. Μία από τις τελευταίες φωτογραφίες του Α. Μισώ

Στη διάρκεια της παιδικής και της
εφηβικής ηλικίας του ποιητή κυ
ριαρχεί το αίσθημα της μοναξιάς,
του περιθωρίου: «Όσο γυρνάω πίσω
στα παιδικά μου χρόνια, θα γράψει
αργότερα ο Μισώ, τόσο περισσότε
ρο έχω την εντύπωση πως υπήρξα
ένας ξένος στο σπίτι των γονιών
μου». Αυτό το αίσθημα θα τον ωθή
σει αφ' ενός να στραφεί προς τον

Χαράλ. Βαρέλης

εαυτό του και αφ' ετέρου να αναζη
τήσει τρόπο διαφυγής από το Βέλ
γιο, που γι' αυτόν είναι «μια θλιβε
ρή και πυκνοκατοικημένη χώρα...»

Οι τυπωμένες λέξεις στις σελίδες
των βιβλίων θ' αντικαταστήσουν
την έλλειψη επικοινωνίας με το πε
ριβάλλον του. Ο νεαρός Μισώ δια
βάζει Τολστόι, Ντοστογιέφκσι,
Ρούϊσμπεργκ και τους Βίους των
Αγίων. Αλλά το έργο που θα τον
συγκλονίσει κυριολεκτικά είναι τα
Άσματα του Μαλντορόρ του Αωτρεα-

μόν. Ο τερατόμορφος ζωικός κό
σμος των ασμάτων αυτών θα κάνει
το νεαρό Βέλγο να νιώσει την «ανά
γκη για γράψιμο που από καιρό είχε
ξεχάσει». Αυτό το αποφασιστικής
σημασίας φαντασιακό ταξίδι στο
χώρο της λογοτεχνίας πραγματο
ποιήθηκε το 1922.

Τα πραγματικά ταξίδια σε διάφο
ρα μέρη της υφηλίου είναι κι αυτά
ένας άλλος τρόπος άρνησης του
κόσμου που περιβάλλει τον Μισώ.
Το 1920, αφού διέκοψε τις σπουδές
του στην Ιατρική Σχολή, μπαρκάρη-
σε απλός ναύτης σ' ένα εμπορικό
πλοίο. Διασχίζει τον Ατλαντικό ω
κεανό — «τίποτα στον πλανήτη μας
δεν θέλγει όπως η θάλασσα. Ο άν
θρωπος της αφιερώνει τη ζωή του
όπως σε μια θρησκεία» —: και επι
σκέπτεται τη Βραζιλία. Το πρώτο
αυτό ταξίδι του είναι και η πηγή
έμπνευσης ενός από τα πρώτα του
έργα Fable des origines (Μύθος των
προελεύσεων) που εκδίδεται το 1923.

Θ' ακολουθήσουν κι άλλα βιβλία
ταξιδιών' του σε τόπους που μπορεί
κανείς να βρει στο γεωγραφικό χάρ
τη. Το έργο του Ecuador (Εκουαντόρ,
1929) έχει για υπότιτλο «Ημερολό
γιο ταξιδιού». Όμως ο τίτλος του
έργου αυτού δεν πρέπει να ξεγελά
σει τον αναγνώστη. Η γνωριμία του
Ανρί Μισώ με τον Ισημερινό, όπου
θα ζήσει για ένα χρόνο στο σπίτι
του ποιητή Αλφρέντο Γκανγκοζένα
— δεν είναι παρά μια πρώτη απόπει
ρα γνωριμίας με τον προσωπικό του
κόσμο. Οι περιγραφές αυτής της
χώρας παραχωρούν συχνά τη θέση
τους στην παρουσίαση του «εσωτε
ρικού τοπίου» του ποιητή. Οι σκέ
ψεις, οι αφορισμοί και τα ποιήματα
του Εκουαντόρ προαναγγέλλουν το
περιεχόμενο και το ύφος (αποσπα

σματικός χαρακτήρας) των μεταγε
νέστερων έργων του.

Το 1932, ο Ανρί Μισώ εκδίδει ένα
νέο βιβλίο του: Un Barbare an Asie
( Ένας βάρβαρος στην Ασ/α). Στο έρ
γο αυτό, που είναι ένα ταξιδιωτικό
διήγημα, ο ποιητής «ξεναγεί» τον
αναγνώστη του στις χώρες της Ανα
τολής που είχε επισκεφθεί από το
1930 μέχρι το 1931: Ινδία, Κίνα,
Ινδοκίνα. Μόνον που αυτή τη φορά
η «ξενάγηση» γίνεται μ' έναν πολύ
πιο παραδοσιακό τρόπο απ' ό,τι στο
προηγούμενο έργο του. Στον πρόλο
γο του Ένας βάρβαρος στην Ασία, ο
Μισώ γράφει ότι πρόκειται για ένα
«πραγματικό ταξίδι ανάμεσα σε δύο
φαντασιακά». Εδώ ο ποιητής — τα
ξιδιώτης ξεχνάει για λίγο τον εαυτό
του και γίνεται θεατής του εξωτερι
κού τοπίου. Ωστόσο εκείνο που τρα
βάει την προσοχή του δεν είναι τα
παραδοσιακά και γραφικά στοιχεία
των χωρών που επισκέπτεται. Προ
σπαθεί να γνωρίσει το μυστηριώδες,
το παράδοξο, την κρυφή πλευρά των
πραγμάτων.

Η γνωριμία με το άγνωστο θα
συνεχίσει να αποτελεί έναν από
τους κυριότερους πόλους έλξης για
τον Μισώ. Αλλά και τα ταξίδια δεν
θα πάψουν να είναι γι' αυτόν ένα
από τα βασικά θέματα του έργου
του. Στο Εκουαντόρ, ο συγγραφέας
είχε εμφανισθεί στον αναγνώστη
σαν ένας ιδιόμορφος ταξιδιώτης:
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«Κανένας τόπος δεν μου αρέσει: να
τι τύπος ταξιδιώτη είμαι».

Παρ' όλα αυτά ο Μισώ συνεχίζει
να επισκέπτεται διάφορα μέρη του
κόσμου (Τουρκία, Αίγυπτο, Αργε
ντινή, Ουρουγουάη). Με μια διαφο
ρά όμως. Παύει να μας μιλάει γΤ αυ
τά στα γραπτά του. 'Αρχίζουν τα
ταξίδια σε μη πραγματικούς τόπους.

Στο χώρο του φαντασιακού, που
χαρακτηρίζεται από την ελευθερία
δράσης και δημιουργίας, ο ποιητής
αισθάνεται λιγότερο ξένος. Εδώ το
άτομο δεν κινδυνεύει να συνθλιβεί
από την εχθρική καθημερινότητα,
που είναι βίαιη και απάνθρωπη. Ο
ίδιος ο Ανρί Μισώ εξηγεί το λόγο
ύπαρξης αυτών των ταξιδιών: «Οι
φαντασιακές μου χώρες: είναι για
μένα ένα είδος Κρατών—σφραγίδων
για να μην υποφέρω από την πραγ
ματικότητα». Πραγματοποιεί την
πρώτη του επίσκεψη σ' έναν «άλλο
τόπο» το 1936. Ο τίτλος του βιβλίου
είναι χαρακτηριστικός: Voyage en
Grande Garabagne {Ταξίδι στη Μεγά
λη Γκαραμπανία). Στη δεκαετία του
'40 θ' ακολουθήσουν κι άλλα ταξί

δια σε χώρες που δεν υπάρχουν στο
χάρτη: Au Pays de la Magie {Στη
χώρα της Μαγείας), που εκδίδεται
στο Παρίσι το 1941, και το Ιοί
Poddema {Εδώ Ποντέμα), που θα κυ
κλοφορήσει στη Αωζάνη το 1946.
Και τα τρία αυτά έργα του Μισώ,
που παρουσιάζουν έναν κόσμο απο
κρουστικό αν και, πολλές φορές,
δεν απέχει πολύ από τον πραγματι
κό, θα επανεκδοθούν στο Παρίσι, το
1948, με το γενικό τίτλο Ailleurs
( Αλλοι τόποι). Της ίδιας έμπνευσης
είναι και το έργο Je vous ecris d'un
pays lointain {Σας γράφω από έναν
τόπο μακρινό) (1942), που έχει μετα
φράσει στα ελληνικά ο Γιώργος
Σεφέρηςί.

Όπως οι ,Υπερεαλιστές έτσι και ο
Μισώ προσπάθησε να αντικαταστή
σει μια πραγματικότητα με μια άλ
λη. Όμως ο κόσμος του ονείρου στο
έργο του, όπως γράφει ο Αλαίν
Μποσκέ^, δεν έχει λυτρωτικό χαρα
κτήρα. Αντίθετα είναι φρικιαστικός
και καταστρεπτικός.

Συγχρόνως μ' αυτά τα ταξίδια, ο
ποιητής πραγματοποιεί και άλλα
στον εσωτερικό του κόσμο. Ανάμε
σα στα έργα όπου ο Μισώ εμφανίζε
ται σαν ταξιδιώτης του ίδιου του
εαυτού, σαν θεατής του εσωτερικού
του τοπίου, μπορούμε ενδεικτικά να
αναφέρουμε τα βιβλία: Qui je fus
{Αυτός που υπήρξα) (1927), Entre ce
ntre et absence {Μεταξύ κέντρου και
απουσίας) (1936), Lointain interieur
{Μακρινός εσωτερικός χώρος) (1937)
και La vie dans le plis {Η ζωή εντός

των πτυχών) (1949). Εδώ ο ποιητής
περιπλανάται διερευνώντας ένα χώ
ρο που του ανήκει. Αυτή η αναδί
πλωση τον γοητεύει και τον φοβίζει
συγχρόνως. Το σώμα είναι ο τόπος
που δέχεται επιθέσεις και απειλές. Ο
γραπτός λόγος είναι ο αγώνας που
κάνει ο συγγραφέας για να διατηρή
σει την ιδιαιτερότητά του, την ιδιο
μορφία του.

Παρ' όλα αυτά υπάρχουν στιγμές
που ο Μισώ δεν παίρνει διόλου στα
σοβαρά την πραγματικότητα που
τον απειλεί και τον κάνει να υποφέ
ρει. Στην καθημερινότητα, ο ποιη
τής αντιτάσσει το χιούμορ. Ένα
χιούμορ απελπισμένου, τιου ενσαρ
κώνει θαυμάσια ο μοναδικός ήρωας
που δημιούργησε ο συγγραφέας το

«Οι λέξεις; Δεν θέλω καμιά τους.
Κάτω οι λέξεις. Οποιαδήποτε συμ
μαχία μαζί τους αυτή τη στιγμή
είναι αδιανόητη».

Αυτό τον άλλο τρόπο έκφρασης
και προβολής των ονειρικών του
τοπίων, ο ποιητής θα τον βρει στην
εικόνα.

Η πρώτη επαφή του με την εικα
στική τέχνη τοποθετείται στο 1924,
όταν ο Μισώ πηγαίνει να εγκατα
σταθεί στο Παρίσι. Εκεί γνωρίζει
τον Κλέε, τον Μαξ Ερνστ και τον
Ντε Κίρικο, των οποίων η ζωγραφι
κή, όπως θα πει αργότερα, δεν «επα
ναλαμβάνει την πραγματικότητα»
αλλά επιτρέπει στον άνθρωπο να
ταξιδέψει κάπου αλλού. Αν και η
εικόνα επέτρεπε από τότε στον συγ-

<ΣΑΣ ΓΡΑΦΩ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΤΟΠΟ ΜΑΚΡΙΝΟ»

1

Εδώ έχουμε, γράφει, έναν ήλιο μόνο κάβε μήνα, και για λίγο.
Τρίβουμε τα μάτια μας μέρες πρωτύτερα. Μάταια όμως. Καιρός
αδυσώπητος. Ο ήλιος δεν έρχεται παρά στην ώρα του.

Έπειτα έχουμε έναν κόσμο πράγματα να κάνουμε, όσο βαστάει το
φως, έτσι που μόλις προφταίνουμε να κοιταχτούμε λίγο.

Εκείνο που είναι δύσκολο για μας τη νύχτα, είναι όταν πρέπει να
δουλέψεις, και πρέπει: γεννιούνται ακατάπαυτα νάνοι.

Σαν περπατάς στην εξοχή, του εμπιστεύεται ακόμη, τυχαίνει και
συναντάς στο δρόμο μεγάλους όγκους. Είναι τα βουνά και πρέπει
αργά ή γρήγορα ν'αρχίσεις να λυγίζεις τα γόνατα Κόπος χαμένος η
αντίσταση, δε θα μπορούσες να προχωρήσεις, κι αν αποφάσιζες
ακόμη να πονέσεις. Ψυχή. Και δεν το λέω αυτό για να πληγτόσω
κανέναν. Αν αληθινά ήθελα να πληγώσω θα μπορούσα να πω άλλα
πράγματα

Μτφρ.: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ

1930. Πρόκειται για τον Πλυμ. Το
έργο, όπου εμφανίζεται αυτό το πρό
σωπο, έχει τον τίτλο Un certain Μ.
Plume {Κάποιος κύριος Πλυμ) και
αποτελείται από δεκατέσσερα μικρά
κείμενα που παρουσιάζουν στον α
ναγνώστη ένα άτομο ονειροπόλο,
απαθές' ακόμα κι όταν γίνονται οι
μεγαλύτερες καταστροφές. Ο Τάκης
Σινόπουλος έχει μεταφράσει ένα από
τα κείμενα αυτά^.

Στα μέσα της δεκαετίας του '30, ο
ποιητής Ανρί Μισώ αναζητάει μεθο
δικά κι άλλο τρόπο έκφρά'σης του
ονειρικού του κόσμου. Ο γραπτός
λόγος αποδεικνύεται γι' αυτόν ανί
σχυρος:

1. Αντιγραφές, εκδ. Ίκαρος, σελ.109-114.
2. Στην εφημερίδα Le ^onde της 23
Οκτωβρίου 1984.

3. Βλέπε Ανθολογία της Ευρωπαϊκής και
Αμερικανικής Ποιήσεως (Εκλογή και επι
μέλεια Κλ. Παράσχου) Εκδ. Συμεωνίδης,
Αθήνα 1962, σελ. 175. Ο αναγνώστης θα
βρει εδώ κι άλλα τρία ποιήματα του
Μισώ.

γραφέα να ονειρεύεται ελεύθερα, η
πρώτη του έκθεση δεν έγινε παρά το
1938 στο Παρίσι (γκαλερί Pierre).
Στο έργο του Emergences—Resurgen
ces (Αναδύσεις — Επανεμφανίσεις)
(1972), ο ποιητής—ζωγράφος μιλάει
για τις επιρροές που δέχτηκε στο
εικαστικό του έργο: «Η κινέζικη
ζωγραφική εισχωρεί βαθιά μέσα
μου, με προσηλυτίζει. Μόλις την
βλέπω, με κατακτάει ο κόσμος των
σημείων και των γραμμών».

Ο φαντασιακός κόσμος των εικα
στικών έργων του αποδίδεται κυρίως
με δύο χρώματα: το άσπρο και το
μαύρο. Όταν αρχίζει να χρησιμο
ποιεί και άλλα χρώματα τότε τα
έργα του γίνονται πιο βίαια. Όπως
τα γραπτά του, έτσι και τα σχέδια ή
οι πίνακές του ( με σινική μελάνη,
λάδι, ακουαρέλα, ακρυλικό) κατα
γράφουν σχήματα ή μορφές που ο
Ανρί Μισώ δεν εξουσιάζει. Η μετα
τροπή του προσωπικού του κόσμου

σε εικόνες δεν υπακούει σε κανόνες.
Αυτό που οδηγεί το χέρι του ποιη
τή—ζωγράφου δεν είναι παρά η ε
σωτερική του παρόρμηση. Με τις
κηλίδες ή τα «τερατώδη» σχήματα,
άγνωστα τοπία αποκτούν σιγά-σιγά
μορφή: «Σχεδιάστε δίχως καμιά ι
διαίτερη πρόθεση», έλεγε ο Μισώ,
«μουντζουρ ώστε μηχανικά, σχεδόν
πάντοτε εμφανίζονται στο χαρτί
πρόσωπα».

Από την αρχή της δεκαετίας του
40, η λογοτεχνία συμβαδίζει με τη
ζωγραφική. Οι λέξεις και η εικόνα
είναι αναπόσπαστα κομμάτια ενός
καλλιτέχνη που λέει: «Ζωγραφίζω
όπως γράφω. Για να βρω και να
ξαναβρώ τον εαυτό μου, για να βρω
το δικό μου αγαθό που είχα στην
κατοχή μου χωρίς να το ξέρω».

Τα εικαστικά του έργα θα γνωρί
σουν μεγάλη επιτυχία. Εκθέτονται
στην Μπιενάλε της Βενετίας, στο
Άμστερνταμ, τη Στοκχόλμη, την
Ιαπωνία και φυσικά τη Γαλλία. Δύο
αναδρομικές εκθέσεις στο Παρίσι
το 1965 στο Εθνικό Μουσείο Μο
ντέρνας Τέχνης και το 1978 στο
Κέντρο Georges Pompidou (Beaubo-
urg) — θα κάνουν γνωστούς στο
ευρύ κοινό τα σχέδια και τους πίνα
κες ενός ανθρώπου που απεχθανόταν
τη φήμη. Τη χρονιά της πρώτης
αναδρομικής έκθεσης του εικαστι
κού του έργου, ο Ανρί Μισώ αρνή
θηκε το «Μεγάλο Εθνικό Βραβείο
των Γραμμάτων» που του είχε απο
νεμηθεί. Ο ιδιόμορφος ταξιδιώτης
θέλει να συνεχίσει τα ταξίδια του
διακριτικά μέσα από τις λέξεις και
τα σημεία.

Ο ποιητής—ζωγράφος δεν αρκεί
ται όμως σ' ετησκέψεις σε χώρες
μακρινές του πλανήτη μας ή~-σε
τόπους που τους έχει γεννήσει η
φαντασία του. Θα προχωρήσει ακό
μη πιο μακριά. Αποπειράται να γνιο-
ρίσει τον απαγορευμένο χώρο των
παραισθησιογόνων. Έτσι το 1955, ο
Ανρί Μισώ αρχίζει μια σειρά πειρα
μάτων με τη συστηματική λήψη δό
σεων μεσκαλίνης, πειράματα που θα
διαρκέσουν πέντε ολόκληρα χρόνια.

Ωστόσο εδώ υπάρχει ένας μεγά
λος κίνδυνος: αν αυτή η χρήση
διεγερτικών ουσιών από τον ποιητή-
—ζωγράφο οδηγήσει τον αναγνώ
στη στο να τον καταδικάσει σαν ένα
κοινό ναρκομανή, τότε ο αναγνώ
στης δεν έχει κατορθώσει να εκτι
μήσει την αξία και την προσφορά
αυτής της καρτερικής, σχεδόν επι
στημονικής έρευνας. Ο Μισώ ξεκα
θαρίζει γρήγορα τη θέση του. Δηλώ
νει ρητά ότι δεν είναι ναρκομανής:
«Ακόμη κάτι. ΓΓ αυτούς που αρέ
σκονται στην μονόπλευρη θεώρηση
των πραγμάτων. Θα μπορούσαν να
υποκύψουν στον πειρασμό να κρί
νουν από εδώ και μπρος το σύνολο
των γραπτών μου σαν το έργο ενός



ΝΟΕΜΒΡίΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ '84
39 ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

Εικαστικά

γράφει
η ΑΝΤΑ ΚΑΤΤΟΥΛΑ

Στη γκαλερί «Ζυγός» ο Απόστολος Γιαγιάν-
νος παρουαίααε μια ουλλογή έργων με το
γενικό τίτλο «Μεκρές φύσεις». Το θέμα για
τον ζωγράφο, δεν είναι παρά η αφορμή για
το ξεκίνημα μιας έρευνας «γραφισμού» που
αξιοποιείται από μια καλαίοθητη χρωματική
επένδυση.

Από ένα φόντο ουδέτερο που κλείνει τιην
επιφάνεια, αναδύεται οτο πρώτο πλάνο μια
πηγή χρωματικής έκρηξης με αυθόρμητες
πινελιές που αγγίζουν τα όρια του αυτομα-
τιομού. Τα αντικείμενα με περιγράμματα
οχηματοποιημένα από μια ρεατή πινελιά,
αφήνονται να ουντεθούν απά το θεατή, και
επαναλαμβάνονται, αφού δεν είναι παρά η
βάοη για τις δοκιμές ένταοης του χρώμα
τος, ξεκινώντας κάθε φορά από ένα διαφο
ρετικό βασικό χρώμα. Τίποτα δεν είναι
προγραμματιομένο και προοχεδιααμένο, η
όλη ούνΒεοη τείνει ο' έναν εξπρεοιονιστικό
αυτοματισμό όπου το αποτέλεσμα ποτέ δεν
είναι τελεοίδικο, όπου το τέλος θα μπορού
σε να είναι κάθε φορά και διαφορετικό.

Όλη αυτή η ρευστότητα, η συνδυασμένη
με την οξεία ένταση του χρώματος, στην
οποία έγκειται όλη η γοητεία του έργου του
ίιογιάηου, δεν σταματά να κρύβει κάπου μια
απάτη, όχι απαραίτητα κακώς εννοούμενη. Η
γοητεία του χρώματος πλανά και εντυπω-
οιάζει το θεατή, αλλά μετά τον αφήνει
ακάλυπτο, χωρίς δικαιολογία, χωρίς επιχεί
ρημα. Η φόρμα για τη φόρμα;

Στη γκαλερί «Κρεωνίδης» ο Αχιλλέας
Αίβα0γλΰυ παρουσίαοε μια σειρά από τα
τελευταία του έργα. Μέσα από τσ περιβάλ
λον του εγκαταλελημμένου τσπίσυ, εμπνέε
ται ο καλλιτέχνης και μας δίνει μερικά
ενοταντανέ. Σφαγεία, έρημσι σιδηροδρομι
κοί σταθμοί, ιμαραγορές, σκουπιδότοποι,
αντικείμενα καθημερινής χρήσης, είναι τα
θέματά του οε γενικές γραμμές, με ένα
χαρακτηριστικό: αυτό της απουσίας του
ονθρώπινου στοιχείου.

Σ αυτά τα τοπία, τα απογυμνωμένα από
οπτικές απολαύσεις και με τονισμένη πολ
λές φορές την «ασχήμια» τους, ο Αϊβαζο'-
γλου ψάχνει να βρει την κρυφή για τους
πολλούς ζωή τους, διεισδύει και διερευνά
το ουναιοθηματικά τους κόσμο που ίσως
οπάνια βρίσκει δέκτες, καταγγέλλει αλλά και
χαίρεται την εγκατάληψή τους. Σ' αυτά του
τα μηνύματα, ο ζωγράφος υποτάσσει φόρμα
και χρώμα. Συνθέσεις ισορροπημένες και
άριστα δομημένες, πινελιά διάτρυτη από
φως, χρώματα γήινα και ψυχρά, όλα συντεί
νουν στο να αποδεσμευτεί ο εσωτερικός
παλμός των έργων, και ν'αγγίξει ακέραιος
το θεατή, χωρίς να αναλωθεί ανάμεσα από
ανούσια πισωγυρίσματα. Ο Αϊβαζόγλου για
μια ακόμη φορά αποδεικνύει ότι ξέρει να
χειρίζεται το θέμα, τη σύνθεση και το
χρώμα του, σε μια σταθερή ανοδική πορεία.

Στην ίδια γκαλερί παρουσιάζονται και τα
έργα της Μαρίας Κουκουλά, σε μια πρώτη
ατομική της έκθεση.

Στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι λάδια,
και υπάρχουν και μερικά δείγματα δουλειάς
με ακουαρέλα. Η έκθεση αυτή θα μπορούσε
να χαρακτηριστεί σαν μια «γιορτή από
φωτεινά χρώματα» με κυρίαρχα το οιελ και
το λευκό, όσο αφορά στα έργα με λάδι, που
είναι και τα περισσότερα. Η ζωγράφος
ασχολείται με τοπία νησιών, μακρινά και
κοντινά πλάνα, πράγμα που σε σημασιολογι
κό επίπεδο δικαιολογεί την επιλογή των
βασικών της χρωμάτων. Οι όγκοι αποδίδο
νται σχεδόν φωτογραφικά, και με μια διάθε
ση «νάΤιφ» που εντείνεται ακόμη περισσότε
ρο από τους ενιαίους χρωματισμούς μεγά
λων επιφανειών. Τα έργα ακουαρέλας με
τοπία απά τη φύση, αποδίδονται αρκετά
διαφορετικά από τα πρώτα. Εκτός από τη
διαφορά της τεχνικής, (το λάδι απαιτεί
περισσότερη αποφασιστικότητα), υπάρχει
και μια διαφορά εικαστικής αντιμετώπισης
ταυ θέματος: εδώ υπάρχει μια ιμπρεοιονι-
στική πνοή, μια κλίση για ηθελημένη ανακρί
βεια.

Η Μαρία Κουκουλά ξέρει να οργανώνει
άψ'ογα το χώρο στην εικαστική της επιφά
νεια. Η συνεχής όμως επανάληψη του ίδιου
θέματος και των ίδιων χρωμάτων, εκτός
απά το ότι κινδυνεύει να την παρασύρει σε
μια μονοτονία, δημιουργεί και την εντύπωση
ότι απ' το έργο της λείπει κάποια αναζήτη
ση, κάποια μελέτη των δυνατοτήτων του
θέματος που την απασχολεί, παρ' άλο το
εντυπωσιακό εκ πρώτης όψεως αποτέλε
σμα.

ρκομανούς. Λυπάμαι. (...) Αν θέ
τε να ξέρετε, το ναρκωτικό μου
Όΐ η κούραση».
Η πρώτη αναφορά στα παραισθη-
ογόνα βρίσκεται στο βιβλίο του
ωυαντόρ, όπου διαβάζουμε ότι ο
'Τγραφέας προτιμάει τον αιθέρα
:ό το όπιο. Η περίοδος της μεσκα-
νης θα είναι γόνιμη σε ποιητικά
Ί οε εικαστικά έργα Στο χώρο
Ό γραπτού λόγου πρέπει να αναφέ-
>υμε τέσσερα βιβλία που είναι ένα
δος ημερολογίου της παραμονής
ιυ στη χώρα των παραισθήσεων:
iserable miracle (Άθλιο θαύμα)

(1956), L' Ιηβηί Turbulent (Το ταρα
χώδες άπειρο) (1957), Ραίχ dans les
brisements (Ηρεμία μέσα στα σπασίμα
τα) (1959), και Connaissance par les
gouffres (Γνώση δια μέσου της αβύσ
σου) (Ι96Ι).

Η χρήση μεσκαλίνης από τον
Ανρί Μισώ δεν αποτελεί απόπειρα
απόδρασης από την καθημερινότη
τα, ούτε αναζήτηση ενός τεχνητού
παράδεισου. Αντίθετα είναι ένα πεί
ραμα προσέγγισης του ευατού του
που αγγίζει τα όρια μιας επιστημο
νικής έρευνας. Ο συγγραφέας προ
σπαθεί να καταγράψει, όσο είναι
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δυνατόν πιο συστηματικά, δια μέσου
του λυρικού λόγου τις σωματικές
και ψυχολογικές αντιδράσεις ενός
ανθρώπου που κάνει χρήση ναρκω
τικών. Αποπειράται να αποτυπώσει
στο χαρτί (με λέξεις ή με σχήματα)
τις «ριπές» των εικόνων και των
χρωμάτων, το «οπτικό πανηγύρι»
που προκαλεί στον ανθρώπινο εγκέ
φαλο η μεσκαλίνη.

Στην αρχή της δεκαετίας του '60,
ο Ανρί Μισώ θα δώσει ένα τέλος
σ' αυτή την εμπειρία, που γΤ αυτόν
υπήρξε τόσο αποκαλυπτική και
πλούσια. Ωστόσο δε θα σταματήσει

να καλεί τον αναγνώστη των νέων
κειμένων του ή τον θεατή των πιο
πρόσφατων εικαστικών έργων του
να εισχωρήσουν μαζί στην ουσία
των πραγμάτων. Ο ονειρικός κόσμος
του Ανρί Μισώ θα συνεχίσει να
δίνει ποιήματα και εικόνες μέχρι να
έρθει να τον κατακλύσει η νύχτα
που τον γοήτευε:

«Ενώθηκα με την νύχτα
με την νύχτα που δεν έχει όρια».
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Ο Σοσιαλισμός
δε δημιουργεί αναγκαστικά τον ολοκληριατισμόr  '5

(Μια συζήτηση με τον γάλλο ιστορικό Ζαν Ελενστάιν)
Τι ορισμό δίνετε στη λέξη «σοσια-
λισμοί», σ'αυτή την Ιστορία σας,
και μάλιστα όταν γράψετε τη λέξη
στον πληθυντικό;

Θα όριζα το σοσιαλισμό ως την
προσδοκία για την κοινωνική ισό
τητα. Το παμπάλαιο αυτό όνειρο
που έχει για τον ανθρώπινο πόνο
περισσότερη σημασία κι από τη
δικαιοσύνη, το όνειρο αυτό είναι
που εμψυχώνει τους σοσιαλιστές.
Είναι μια χιλιόχρονη ουτοπία. Ακό
μα και στην περίπτωση που τα απο
τελέσματα δεν είναι πάντοτε ανάλο
γα με τις υποσχέσεις που δόθηκαν
στην αρχή, με τις προσπάθειες που
καταβλήθηκαν ή και με τα ιδεώδη...

Πρόσφατα ο Ζαν Ελενστάιν δημοσίευσε μια «Παγκόσμια Ιστορία
των Σοσιαλισμών, από τις απαρχές τους ιός τις μέρες μας». Στους
έξι τόμους αυτής της ιστορίας ο Ελενστάιν και οι συνεργάτες του
χωρίζουν την ιστορία των σοσιαλισμών στις εξής ενότητες: ιός το
1851, από το 1852 ιός το 1914, από το 1914 ιός το 1928, από το
1929 ιός το 1945, από το 1945 ιός το 1960, από το 19*61 ιός σήμερα.
Μέσα σ' αυτή την αρκετά μεγάλη περίοδο διερευνούνται όλα τα
υπάρχοντα είδη του σοσιαλισμού, οι τάσεις, οι ιδεολογίες που
εμφανίστηκαν επιμέρους μέσα στους κόλπους του, τα κόμματα, τα
συνδικάτα, τα κράτη και οι άνθρωποι που διαμόρφωσαν την
πορεία του.

Α.Ζ.

Είναι ένα κίνημα συνδεδεμένο με τη
βιομηχανική κοινωνία και τους ερ
γατικούς αγώνες...

Είναι ένας πολύ ευρύς ορισμός. Με
ποιον τρόπο θα μπορούσαμε να
καθορίσουμε, με τον ίδιο όρο, τόσο
διαφορετικές πραγματικότητες, ό
πως η γερμανική σοσιαλδημοκρα
τία, ο σοβιετικός κομμουνισμός, ο
αναρχισμός, ο αριστερισμός ή ο
αλγερινός σοσιαλισμός;

Υπάρχει ο τρόπος με τον οποίο

διαδραματίστηκαν τα πράγματα από
τους πρωταγωνιστές της ιστορίας
και η ματιά που μπορούμε να ρίξου
με σ' αυτά τα γεγονότα σήμερα, θεω
ρητικά πάντοτε — θα 'λεγα σχεδόν
μεταφυσικά. Για παράδειγμα, δε νο
μίζω πως η Σοβιετική Ένωση είναι
στην πραγματικότητα μια σοσιαλι
στική χώρα, τουλάχιστον κατά την
προσωπική αντίληψη που έχω για
το σοσιαλισμό (δεν υπάρχει στη
χώρα αυτή πολιτική δημοκρατία...),
υπολογίζω όμως το γεγονός ότι η
σοβιετική επανάσταση διαδραματί

στηκε από ένα μεγάλο αριθμό προ
σώπων και αποτέλεσε μια σημαντι
κή σελίδα στην ιστορία του σοσια
λισμού. Θα ήταν πλάνη να μιλήσου
με για την ιστορία του σοσιαλισμού
χωρίς να αναφερθούμε στη σοβιετι
κή ιστορία.

Ο όρος «σοσιαλισμός» γεννήθηκε
κατά τον Ι9ο αιώνα..

Εμφανίστηκε για πρώτη φορά το
1830, ενώ μεσουρανούσε ο ρομαντι
σμός.

Ναι. Ο σοσιαλισμός, ως προοπτική,
γεννήθηκε με την εμφάνιση της βιο-
μηχανίας. Όμως η έννοια — αν όχι
η λέξη — υπήρχε και πιο πριν. Τη
συναντούμε στον Πλάτωνα και στις
θρησκείες της αρχαιότητας. Ο κα
λύτερος κόσμος, τον οποίο ονει
ρευόμαστε, μπορεί να βρίσκεται στο
παρελθόν — π.χ. στην Ατλαντίδα —
στο μέλλον ή ακόμα και πέρα από
τα όρια του υπάρχοντος κόσμου.
Αυτόν όμως τον κόσμο του «πέραν»
εμείς θα προσπαθήσουμε να τον το
ποθετήσουμε στην ιστορία. Αυτό
είναι που δημιούργησε όλες τις ου
τοπίες που υπήρξαν ήδη από πολύ
παλιά, προπάντων σε εποχές μετα
βατικές (για παράδειγμα, σκέφτομαι
τον πόλεμο των αγροτών του Τόμας
Μίντσερ).

Ολα αυτά τα κινήματα πρόκειται
να εξαφανιστούν στην περίοδο της
βιομηχανικής κοινωνίας. Αυτό δεν
οφείλεται στο ότι ο κόσμος της
βιομηχανικής κοινωνίας είναι πιο
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τραχύς — η ζωή των ανθρακωρύχων
είναι σκληρή, δεν είναι όμως σκλη
ρότερη από τη ζωή των δούλων της
αρχαιότητας — αλλά στο ότι η
αστική επανάσταση έθεσε ακριβώς
την εποχή αυτή τα προβλήματα της
ισοπολιτείας, της δικαιοσύνης, της
ελευθερίας και της δημοκρατίας. Εί
ναι η συνάντηση της εκβιομηχάνι
σης με την ελευθερία των ανθρώ
πων, αυτή που θα οδηγήσει στις
ουτοπικές κατασκευές του σοσιαλι
σμού.

Σήμερα ο σοσιαλισμός αντιμετωπί
ζει μια καινούρια πραγματικότητα:
τψ τεχνολογική μεταμόρφωση της
βιομηχανικής κοινωνίας, το πέρα
σμα σε μια κοινωνία μεταβιομηχα
νική.

Όπως όλα τα κινήματα της ιστορίας,
οι σοσιαλισμοί τείνουν να αρτηριο-
σκληρυνθούν, να μην αντιλαμβάνο
νται με επάρκεια τις καινοτομίες,
όπως είναι οι τεχνολογικές μετα
μορφώσεις που οριοθετούν σήμερα
τους τρόπους ζωής, τα προβλήματα
εργασίας και απασχόλησης. Συχνά
συμβαίνει να καθυστερεί η σκέψη
μπροστά στην εξέλιξη της πραγμα
τικότητας.

Ποιά είναι, μέσα στην πολύ διαφο
ρετική ιστορία των σοσιαλιστικών
κινημάτων, αυτά που για σας μοιά
ζουν να μπορούν να λύσουν προ
βλήματα όπως τα παραπάνω;

Νομίζω ότι τα σοσιαλιστικά ή τα

σοσιαλδημοκρατικά κινήματα είναι
πλησιέστερα στις τεχνολογικές με
ταμορφώσεις και τις νέες τεχνολογι
κές πραγματικότητες. Και τούτο για
εναν απλό ιστορικό λόγο: γιατί έ
χουν έρθει αντιμέτωπα στις χώρες
οπου βρέθηκαν — ή είναι ακόμα —
στην εξουσία, με πραγματικότητες
όπως αοτές που αναφέραμε. Θα μπο
ρούσαν λοιπόν να τις κατανοήσουν
και να τις αντιμετωπίσουν. Είναι
όμως δύσκολο για πολιτικούς σχη
ματισμούς που είναι φορείς μιας
ορισμένης ιδεολογίας, να βγουν έξω
από τα όρια της. παράδοσης του
τρόπου σκέψης τους. Τα ευρωπαϊκά
σοσιαλδημοκρατικά κόμματα έχουν
πίσω τους μια ζωή τριάντα χρόνων
αδιάκοπης εξέλιξης. Προώθησαν το
«κράτος προνοίας» και, όσο τους το
επέτρεπε η οικονομική έκρηξη των
τελευταίων ετών, προσπάθησαν να
βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής των
κοινωνιών. Δεν κατάλαβαν όμως έ
γκαιρα την ιδιαίτερη φύση των τε
χνολογικών μεταμορφώσεων, και
γι' αυτό δεν κατάλαβαν το νόημα
της οικονομικής κρίσης. Οι μετα
μορφώσεις αυτές δεν παράγουν ερ
γασία σ' οποιοδήποτε σημείο του
πλανήτη μας, και το συμπέρασμα
αυτό θέτει τα προβλήματα της σύγ
χρονης ζωής πάνω σε μια καινούρια
βάση. Θα χρειαστεί να σκεφτούμε
μ' ένα καινούριο τρόπο πάνω στα
προβλήματα ορτγάνωσης της εργα
σίας, κατανομής των ευκαιριών απα
σχόλησης, κουλτούρας, του καινού
ριου ρόλου των μέσων μαζικής ενη
μέρωσης και επικοινωνίας.

Ο σοσιαλισμός είναι μια έννοια
δυτικογενής που σιγά σιγά απλώθη
κε σ' ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη
μας. Μήπως όμως η παγκοσμιότη-
τά του τίθεται σε αμφισβήτηση, στο
μέτρο που είναι ο σοσιαλισμός αντι
μέτωπος με νέα, πανίσχυρα πολιτι
σμικά κινήματα, όπως ο μουσουλ
μανικός συγκεντρωτισμός;

Υπάρχει μια παγκοσμιότητα του σο
σιαλισμού που το κοινό της νόημα
είναι η ελπίδα που προβάλλει. Ο
σοσιαλισμός δεν αντιπροσωπεύει
πια μόνο την κοινωνική ισότητα,
αλλά και την ισότητα μεταξύ των
εθνών. Ταυτοχρόνως υπάρχει μια έ-

είναι συνδεδεμένη με την
έκρηξη του σύγχρονου κόσμου και
την ανισότητα στους ρυθμούς εξέλι
ξης των διαφόρων χωρών. Ακόμα,
εμφανίζονται κινήματα πολυσύνθε
τα. Μπορεί κανείς να δει τον μου
σουλμανικό συγκεντρωτισμό σαν
κίνημα οπισθοδρομικό — κάτι που
βρίσκει σύμφωνους πολλούς από ε
μάς — αλλά μπορούμε να τον δούμε
και σαν μια εξέγερση εναντίον της
κυριαρχίας της Δύσης και εναντίον
της καταναλωτικής κοινωνίας. Είναι
λοιπόν ένα κίνημα πολυσύνθετο.

Στο έργο σας ασχολείστε με τις
παραμορφώσεις του σοσιαλισμού,
όπως με τον εθνικοσοσιαλισμό και
τον ολοκληρωτισμό;

Το σχίσμα ιδεολογίας και πραγματι
κότητας βρίσκεται στον τρόπο λει
τουργίας των σύγχρονων κρατών.

Πάντως δεν είναι ένα φαινόμενο
τωρινό. Δείτε τον Χριστιανισμό
στον Μεσαίωνα. Πόσα χριστιανικά
κράτη δε βασάνισαν και δε σκότω
σαν εκατομμύρια ανθρώπους στο ό
νομα του Χριστού. Οι Μουσουλμά
νοι έκαναν το ίδιο στο όνομα του
Αλάχ. Οι Εβραίοι στο όνομα του
Ιεχοβά.

Είναι μια άποψη θεωρητικά αστή
ρικτη, το ότι δηλαδή ο σοσιαλισμός
δημιουργεί αναγκαστικά τον ολο
κληρωτισμό. Ξεκινάει η άποψη αυ
τή από το γεγονός ότι ο σοσιαλι
σμός δεν πέτυχε ως πολιτική επιλο
γή σε ορισμένες χώρες, κρύβει όμως
άλλες πραγματικότητες της Δυτικής
Ευρώπης. Αν ωστόσο κάνουμε το
ισοζύγιο των σοσιαλισμών, βλέπου
με ότι η θέση των εργαζομένων έχει
βελτιωθεί πολύ στη Δύση, εδώ και
πενήντα χρόνια. Σε ποιον οφείλεται
αυτό; Και βέβαια οφείλεται στις
προσπάθειες των σοσιαλιστών. Στο
ότι τα σοσιαλιστικά και σοσιαλδη
μοκρατικά κόμματα υπερασπίστη
καν τις κατακτήσεις τους. Το «κρά
τος προνοίας» εξελίχθηκε στην Ευ
ρώπη χάρη στους σοσιαλιστές και
τους κομμουνιστές. Όταν κάνουμε
το ισοζύγιο των σοσιαλισμών δε θα
πρέπει να ξεχνάμε αυτή την αλή
θεια.

Μτφρ. Α.Ζ.

—■5 '
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• Στον Μίλτο Σαχτούρη (τεύχος 16)

• Στον Κ. Π. Καβάφη (τεύχος 22-23)
• Στον Ν. Γ. Πεντζίκη (τεύχος 26)
• ΒιβλιοΐΗίκες και βιβλία (τεύχος 28-29)
• Στον Γιώργο Σαραντάρη (τεύχος 31-32)
• Στην Πορτογαλική Λογοτεχνία (τεύχος 33)
• Στον Μύθο και το Αρχέτυπο (τεύχος 34)
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θέματα

Εντυπώσεις

από ένα αντιτουριστικό ταξίδι στην Ελλάδα
«Αυτό το πανέμορφο, στενό πέρα

σμα, που χάσκει ανάμεσα σε δύο
βουνά, τον Όλυμπο και την Όσσα,
συνδυάζει ό,τι πιο άγριο και πιο
τρυφερό μπορεί να υπάρχει στη φύ
ση. Πανύψηλες κορφές με βράχους
κοφτούς σα να τους χάραξαν οι
κεραυνοί. Κι από την άλλη, μεγαλό
πρεπος, ήρεμος ποταμός, κρυμμένος
στη σκιά των πλατανιών και βυθι
σμένος στη δροσερή χλόη. Υπάρ
χουν κι αλλού άγρια βουνά με χαρά
δρες, μα λείπει ο Πηνιός και, εξ
αιτίας του, η παντοδύναμη βλάστη
ση».

Μιλάει για τα Τέμπη, ο Φίλιππος
ντε Μεγιέρ, Γ άλλος ταξιδιώτης του
περασμένου αιώνα.

Πραγματικά δεν υπάρχει τοπίο
της ελληνικής γης, που να υμνήθη
κε τόσο από τους αρχαίους ποιητές
ώς τους νεότερους ταξιδιώτες, όσο
αυτή η χαράδρα, όπου το ποτάμι
στενεύει και βαθαίνει και σχεδόν
εξαφανίζεται μέσα στα δέντρα για
να την περάσει.

Αφήνουμε τον ασφαλτόδρομο και
κατεβαίνουμε στις όχθες. Περπατά
με ακολουθώντας το φιδίσιο δρόμο
του ποταμού. Η θεϊκή σιωπή και τα
κελαϊδίσματα των πουλιών («κάποτε
εδώ ήταν γεμάτο αηδόνια», μας λέει
η γιαγιά), βουλιάζουν απότομα μες
στην τουριστική βαβούρα της Αγίας
Παρασκευής. («Να η κρεμαστή γέ
φυρα! Παλιά μας πέρναγε ένας πε-
ρατάρης...»). Σουβενίρ, μήλα, στα
φύλια, σαπουνέ χαλβάς και σουβλά
κια. («Πάρτε, πάρτε! Εδώ τα ωραία,
εδώ τα καλά!»). Η πηγή τη Αφροδί
της και μια παλιά απόπειρα δη
μιουργίας «χώρου αναψυχής», βυθι
σμένα στη λάσπη. Αρχαίοι θρύλοι

Η συνεργάτις μας Τρις Κανέλλου, κάνει ένα αντιτουριστικό
ταξίδι στην Ελλάδα και διασπείρει ανησυχητικές ειδήσεις
για το μέλλον του τόπου. Δυστυχώς έχει μάρτυρες και
τεκμήρια, που δεν μπορούμε να τα αντικρούσουμε.

•W

αγωνίζονται να υπάρξουν. («Τα δυο
βουνά ήταν ενωμένα και η Θεσαλία
μια απέραντη λίμνη. Μα ο γενάρχης
των Πελασγών προσευχήθηκε στο
Δία και τα βουνά σκιστήκαν στα
δυο. Το νερό άδειασε στη θάλασσα
κι έγινε η εύφορη Θεσαλία...»).

Βρίσκουμε τη νεροτριβή που η

γιαγιά τη θυμάται απ' τα νιάτα της.
(«Ακόμα πιο παλιά, μου είχε πει ο
πεθερός μου, εδώ πέρα ήταν νερόμυ
λος»), Μαρτυρία βεβαιωμένη γρα
πτά από τους φοιτητές του Πολυτε
χνείου, που στα 1904, βρήκαν εδώ
το Νερόμυλο... («Ψηλά που βλέπεις,
ήτανε το Κάστρο της Ωριάς. Από

κει πάνω έπεσε η κοπέλα... Κι αυτό
το δεντράκι, το λένε Ρούδι. Με τα
λουλούδια του οι Αμπελακιώτες
φτιάχνανε την κόκκινη βαφή»).

Αφήνουμε τον επίσημο δρόμο και
πάμε για τοπία που δεν τα βλέπει
ποτέ ο τουρίστας και ο βιαστικός
Αθηναίος, που παρκάρει για λίγο το
αυτοκίνητό του ν' αγοράσει σύκα
και σταφύλια.

Μέγας Λάκκος. Το νταμάρι που
αφανίζει το «αισθητικό δάσος».
(«Εδώ κάποτε ήταν ένα από τα τε
λευταία καταφύγια των αρπακτικών
πουλιών. Τόπος αναπαραγωγής. Ε
κεί πάνω χτίζανε τις φωλιές τους.
Τώρα πάει... Ο αητός θα μείνει μόνο
μια ζωγραφιά στα παιδικά βιβλία.
Σύμβολο ρώμης και ομορφιάς.
Τ' αρπακτικά εξαφανίζονται...»).

Βρισκόμαστε στο δρόμο προς τη
Λάρισα. Δεξιά κι αριστερά εργοστά
σια. («Τ" απόβλητα χύνονται ανεπε
ξέργαστα στο ποτάμι. Πολλά εργο
στάσια δεν έχουν εξοπλισμό επεξερ
γασίας λημμάτων. Μα κι όσα έχουν,
δεν τον χρησιμοποιούν για οικονομΙα\
Αστυνόμευση ουσιαστικά δεν υπάρ
χει...»)

Το ποτάμι. Η εύκολη λύση. Βιο
μηχανικά απόβλητα, οικιακά λήμ
ματα. Τεράστιες ποσότητες γεωργι
κών φαρμάκων, ρίχνονται στο Θε-
σαλικό κάμπο κι από κει η βροχή τα
πάει στο ποτάμι. Μα συχνά οι χωρι
κοί ξεφορτώνονται κι ό,τι δηλητή
ριο τους περισσεύει, ρίχνοντάς το
κατευθείαν στο νερό. («Κάποτε είχε
πολλά ψάρια. Λαυράκια, Γουλια-
νούς, Κεφαλόπουλα..»).

Όλοι μεταχειρίζονται πολύ τη
λέξη «κάποτε». «Κάποτε είχε», «κά
ποτε ήταν «... Αρδευτική Τάφρος
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Ασμάκι ή μικρογραφία για το μέλ
λον. («Τη νιώθεις τη βρώμα; Εδώ
ήταν η λίμνη Κάρλα. Την ξέραναν
γιο να την κάνουν καλλιεργήσιμη
γη. Τα στρέμματα που κερδίθηκαν,
άξιζαν τάχα πιο πολύ από την κατα
στροφή ενός βιότοπου γεμάτου που
λιά και ψάρια; Το κάναν για να
βοηθήσουν τους αγρότες. Ωραία
τους βοήθησαν... Εδώ σήμερα χύνε
ται όλη η βρωμιά απ' τα εργοστά
σια. Κάθε τόσο ξεβράζονται σωροί

τα πεθαμένα ψάρια. Και τα ζώα δεν
πλησιάζουν. Όσες προβατίνες ή
πιαν νερό, ύστερα απέβαλαν»).

Το Ασμάκι είναι βαριά μολυσμέ
νο. Η μόλυνση σιγά σιγά επεκτείνε
ται σ ολόκληρο το ποτάμι. Είναι
ζήτημα χρόνου.

Φεύγουμε κρατώντας τη μύτη μας.
Τέμπη! Ενα τοπίο διάσημο για

την ομορφιά του. Προσφέρεται για
τουριστική ανάπτυξη. Η πολιτεία
μπορεί να λάβει όλα τα μέτρα. Να

φτιάξει χώρους αναψυχής με πάρκι-
γκ και ψησταριές.

Το μόνο που δεν μπορεί να κάνει,
είναι να το χωρίσει από τον Πηνιό,
έτσι που να πάψει να μοιράζεται την
τύχη του και το ζοφερό του μέλλον.
Ποτάμια, οι πανάρχαιοι ζωοδότες
■^τΐς γης, που μετατρέπονται λίγο
λίγο σε βόθρους...

Όπιος, το να μολύνεις ένα ποτάμι,
είναι σαν να πυροδοτείς ένα μηχανι
σμό που θα φέρει αλυσίδα από κατα

στροφές. Μαρασμό και θάνατο για
τα φυτά, για τα ψάρια, για τα που
λιά, για τα έντομα, για τις καλλιέρ
γειες και για τον τουρισμό.

Ενώ ο άνθρωπος της πόλης, ε
γκλωβισμένος σε γραφεία, σε σαλό
νια, σε αίθουσες συνεδρίων και σε
κέντρα διασκεδάσεων, ούτε που υπο
ψιάζεται την καταστροφή που απλώ
νεται αργά αργά και τον κυκλώνει...

ΙΡΙΣ ΚΑΝΕΑΑΟΥ

Β.Σ.Νάιπουλ
The master of the novel
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ΚΑΙ 01 ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ
ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ
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«Ένα αφήγημα αδιάπτωτης μαγείας, Οι Αντάρτες
είναι το αριστούργημα του ανθρώπου που τον κα
τατάσσουν ανάμεσα στους μεγαλύτερους σύγχρο
νους μυθιστοριογράφους».

Karl Miller

i
Ρ

ύ
«ο κύριος Στόουν και οι σύντροφοι των Ιπποτών είναι
ένα πηγαίο μυθιστόρημα ένας επιδέξιος χειρισμός
του σοβαρού του μακάβριου και του κωμικού».

V.S. Pritchett.

ΓΝΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΑΪΠΟΥΛ

«Ένας τέλειος συγγραφέας» - Penelope Mortimer
«Που θα είμασταν χωρίς τον Νάιπουλ;» - John
Davenport
«Ένας λαμπρός τεχνίτης της αγγλικής γλώσσας».
Evelyn Waugh
«Ο ίνας και μοναδικός, ίσως σύγχρονος μυθιστο
ριογράφος που αναμφίβολα είναι προικισμένος με
τα στοιχεία εκείνα που κάνουν το μεγάλο συγγρα
φέα». - Dom Morques
«Ο καλύτερος συγγραφέας που έχει να επιδείξει η
αγγλική γλώσσα από τούτη τη μεριά του Ατλαντι
κού». - John Coleman.

«Ο Β.Σ. Νάιπουλ στέκεται πιο ψηλά απ' όλους
τους σύγχρονους μυθιστοριογράφους μας». - An
thony Powell
«Θεωρώ τον Νάιπουλ σαν τον καλύτερο ζώντα
συγγραφέα της αγγλικής γλώσσας». - Fransis
Wyndham
«Και μόνο η αφθονία του ταλέντου του μας υπο
χρεώνει να πούμε ότι είναι δύσκολο να βρεθεί σή
μερα συγγραφέας που ξεπερνά τον Νάιπουλ. Είναι
ο συγγραφέας του κόσμου, αρχιτεχνίτης της γλώσ
σας και των λεπτών συλλήψεων, είναι η σαρδονική
μας ευλογία». - Irving Howe.

Σε όλα τα βιβλιοπωλεία

Εκδόσεις Γλάρος
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ. 31 · 106 77 ΑΘΗΝΑ · ΤΗΛ. 36.18.457-36.19.167
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Γύρω
από τη θεατρική πρωτοπορία

I. Το θέμα. Η πρωτοπορία, σαν
έννοια που προσδιορίζει ένα είδος ή
μια τάση στο θέατρο, συνήθως απο
πνέει μια αίσθηση απομόνωσης. Λέ
γοντας πρωτοποριακό θέατρο ο πε
ρισσότερος κόσμος (κοινό), πέρα
απ'τους ειδικούς, αντιλαμβάνεται
ένα θέατρο λίγο απρόσιτο, λίγο δυσ
νόητο, κάπως εξεζητημένο και γενι
κότερα ξεκομμένο απ' την κοινά πα
ραδεγμένη εμπορική ή ποιοτική, θε
ατρική πράξη. Η έννοια της πρωτο
πορίας στο θέατρο, ενώ είχε
εμφανιστεί και προπολεμικά, στις
δεκαετίες μετά τον πόλεμο σχετί
στηκε μ' εκείνη την τάση στο θέα
τρο που αμφισβήτησε τις μέχρι τότε
κυριαρχούσες δομές της θεατρικής
πράξης. Το θέατρο ντοκουμέντο, το
θέατρο του παράλογου, το ξανακοί-
ταγμα των κλασικών (ο εκσυγχρονι
σμός τους) δημιούργησε ένα κλίμα
νέων προβληματισμών και ανατρο
πών. Όλη αυτή η διαδικασία ξεκί
νησε σαν μια τάση για μια ριζική
ανανέωση του θεάτρου. Στο βαθμό
όμως που το πέρασμα του χρόνου
μας απομάκρυνε απ' το σημείο εκκί
νησης αυτής της διαδικασίας, όλη η
σχετική θεατρική δραστηριότητα
πέρασε στο χώρο του ιστορικού
χρόνου. Αναπόφευκτα έγινε μια ε
μπειρία που πλέον είναι εκτεθειμένη
σαν κοινωνικά βιωμένο φαινόμενο
στην κρίση του αποδέκτη της θεα
τρικής πράξης, του θεατή. Κι ενώ
λοιπόν αρχικά ξεκίνησε σαν μια
γενική ανατρεπτική τάση, κατάληξε
να εγκλωβιστεί σ' ένα θεατρικό εί
δος, που γενικά αποκαλέστηκε πρω
τοποριακό θέατρο.

Ακόμα και σήμερα, παρ' όλο που
ο απόηχος των έντονων θεατρικών
ανακατατάξεων πριν την δεκαετία
του '70 δεν έχει σβηστεί, αποκαλού
με πρωτοποριακό θίασο ή πρωτοπο
ριακή παράσταση εκείνα τα θεατρι
κά τολμήματα που αντιστέκονται
σ' ότι μπορούμε να προσδιορίσουμε
σαν ακαδημαϊσμό στο θέατρο. Έτσι
λοιπόν η έννοια του πρωτοποριακού
εξακολουθεί να ενέχει ασάφειες και
γενικότητες, συχνά ταυτίζεται με
τον πειραματισμό και οπωσδήποτε
είναι μια έννοια που η θεωρία δεν
την έχει προσεγγίσει με επάρκεια.
Οι σκέψεις που ακολουθούν δεν έ
χουν τέτοια θεωρητική φιλοδοξία,
αλλά πρόκειται για ορισμένες επι
σημάνσεις, που ίσως βοηθήσουν σε
μια αρχική τοποθέτηση του ζητήμα-

\
τος. Η μεθοδολογία των συλλογι
σμών στηρίζεται στον πολιτικό
προσδιορισμό της πρωτοπορίας,
που σ' αντίθεση με τον θεατρικό,
έχει ερευνηθεί μ' ένα αρκετά πολύ
πλευρο τρόπο.

Γιαν. Καραχισαρίδης

π. Το πείραμα. Η πρωτοπορία σχε
τίζεται, αλλά δεν ταυτίζεται με τις
καινούριες προτάσεις που κάνουν οι
δημιουργοί. Αυτή η σχέση δεν συνι
στά μια ταύτιση, γιατί δεν είναι
αμφίδρομη. Η πρωτοπορία είναι πά
ντα ένα φαινόμενο που ακολουθεί
κάποιες καινούριες προτάσεις δη
μιουργών πάνω στη θεατρική πρά
ξη, αλλά το αντίστροφο δεν συμβαί
νει υποχρεωτικά, δηλαδή μια και
νούρια πρόταση στο θέατρο δεν έχει
σαν συνεπακόλουθο ένα πρωτοπο
ριακό κίνημα. Κι αυτό συμβαίνει,
γιατί η πρωτοπορία είναι ένα συνο
λικότερο φαινόμενο, ενώ η θεατρική
πρόταση είναι μια μεμονωμένη πρά
ξη, που συνιστά ένα πείραμα. Το
πείραμα είναι, μπορούμε να πούμε,
ένα καθαγιασμένο μέρος της ανθρώ
πινης δραστηριότητας, γιατί αποτε
λεί και τον πυρήνα της καινούριας
γνώσης. Αλλά όπως στην επιστήμη
που το πείραμα είναι ο αφανής ήρω
ας που θα βοηθήσει αποφασιστικά
στην δημιουργία μιας γενικής θεω
ρίας που θα ερμηνεύσει μια ομάδα
φαινομένων, έτσι και στο θέατρο.

τηρώντας τις αναλογίες, το πείραμα
είναι η «εκ των ών ουκ άνευ» πράξη
που έχει την ττιθανότητα να οδηγή
σει σε μια καινούρια αισθητική θεώ
ρηση της πραγματικότητας, μέσα
απ' την τέχνη του θεάτρου, να προσ
διορίσει δηλαδή μια πρωτοπορία. Η
απολυτοποίηση όμως της δύναμης
του πειράματος να φέρει την καινού
ρια θεατρική αξία, μας οδηγεί στην
υποτίμηση και στην αγοραία χρήση
της έννοιας της πρωτοπορίας. Πει
ραματίζομαι σημαίνει ότι απλώνω
τη δραστηριότητά μου σε άγνωστα
χωράφια. Χειρίζομαι κάποιο θεατρι
κό υλικό ή εφαρμόζω κάποιες τεχνι
κές ή φόρμες μ' έναν καινούριο τρό
πο. Και κάθε πείραμα απαιτεί επανα
λήψεις, διορθώσεις και ξανά νέες
δοκιμές. Στη συνέχεια η αισθητική
εμπειρία που αποκτήθηκε και μετα
δόθηκε δοκιμάζει την αντοχή της
στις κοινωνικές συνθήκες που βιώ
θηκε, όπου και θα φανεί αν πράγμα
τι παρείχε κάποια πρωτοποριακή α
ξία. Στην ιστορία του θεάτρου έχουν
γίνει πολυάριθμα πειράματα, πόσα
όμως έδειξαν ιστορική ανθεκτικότη
τα;

ΠΙ. Η λαϊκότητα. Πιο πάνω το.
κείμενο διαπιστώνει ότι το πρωτο
ποριακό θέατρο διακρίνεται από έ
ναν απομονωτισμό, ότι απευθύνεται
στους λίγους. Λυτό συμβαίνει, γιατί
ως πρωτοποριακό θεωρείται εκείνο
που προπορεύεται απ' τα συνηθισμέ
νο, γι αυτό εξάλλου δεν γίνεται και
πλατιά κατανοητό. Αλλά όπως επί
σης διαπιστώσαμε αυτό συμβαίνει

με το πειραματικό. Και το πείραμα
είναι αλήθεια ότι κατά κύριο λόγο
αφορά τους μυημένους. Αντίθετα η
έννοια του πρωτοποριακού έχει δύο
πλευρές. Η μία είναι ότι κάτι (η
θεατρική πράξη) προπορεύεται και
η άλλη ότι κάποιοι (το κοινό) ακο
λουθούν αυτό που προπορεύεται.
Γι'αυτό λοιπόν όταν μιλάμε για
πρωτοποριακό θέατρο εννοούμε ένα
συνολικότερο φαινόμενο, το οποίο
μάλιστα όταν μορφοποιηθεί αυτονο
μείται απ' τις πειραματικές απόπει
ρες που το γέννησαν και αποκτά
δικά του χαρακτηριστικά. Η προο
πτική που καταδείχνει μια πρωτοπο
ριακή θέαση της θεατρικής πράξης
αποκτά συγκεκριμένο περιεχόμενο.
Δημιουργεί ρωγμές στην κατεστημέ
νη θεατρική αντίληψη, εκφράζει
την ανάγκη του αποδέκτη (των θεα
τών) για μια καινούρια σχέση ανά
μεσα στο θέατρο και την πραγματι
κότητα. Το πρωτοποριακό θέατρο
λοιπόν καθορίζεται από μια αναμε
νόμενη ανταπόκριση, ενέχει λαϊκό
τητα. Αν αυτό δεν συμβαίνει, τότε
είτε συνειδητά είτε όχι βρισκόμαστε
στο πεδίο του πειραματισμού, ανι
χνεύοντας τις δυνατότητες της θεα-
τρικής μας πράξης να συχνωτιστεί
μ' αυτούς που έπονται, τους θεατές
και έτσι να καταστεί πρωτοπορία
και να τους οδηγήσει σε καινούριες
θεατρικές εμπειρίες, εκφράζοντας
λανθάνουσα ανάγκη τους.

IV. Ο φορμαλισμός. Οι αναζητή
σεις πάνω στις θεατρικές φόρμες
είναι το μόνο που απομένει στους
δημιουργούς, όταν οι κοινωνικές
συνθήκες περιορίζουν τη δυνατότη
τα για μια σφαιρική αντιμετώπιση
του θεάτρου. Τότε δημιουργείται μια
άμιλλα ανάμεσα στους κυνηγούς του
πρωτότυπου. Το πρωτότυπο όμως
δεν προϋποθέτει αναγκαστικά και
πρωτοπορία. Κύρια μάλιστα όταν
γίνεται πανάκεια. Ο φορμαλισμός
είναι αποτέλεσμα πειραμάτων που
δεν έχουν συγκεκριμένο στόχο ή
προοπτική, δεν έχουν ζητούμενο. Η
φόρμα^ που φέρει κάθε θεατρική
πράξη έχει μια υποχρεωτική σχέση
με το περιεχόμενό της. Το περιεχό
μενο δεν μπορεί να μεταδοθεί από
μόνο του, έχει ανάγκη από κάποια
φόρμα, που αφού αλληλοκαθοριστεί
μαζί της, εξακοντίζεται προς το κοι
νό. Η επιλογή όμως του τρόπου που
θα διενεργηθεί η θεατρική πράξη
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καθορίζεται συχνά απ την εμμονή
του εντυπωσιασμού. Αλλά αυτού του
είδους ο φορμαλισμός δεν είναι τί
ποτε άλλο, παρά ένα άλλοθι πρωτο
πορίας ή αλλιώς ένας τρόπος ώστε ο
προπορευόμενος — αυτός που απο
πειράται το «καινούριο» — ν' απο
κόπτεται, ν' απομονώνεται απ' τους
έποντες, τους θεατές, εξασφαλίζο
ντας πάντως συχνά το φωτοστέφανο
του πρωτοπόρου, που του το προ
σφέρουν ολίγοι μυημένοι στην τε
χνική της φορμαλιστικής αναζήτη
σης.

Εδώ ίσως πρέπει να ξεκαθαρίσου
με ότι επειδή σε κάθε θεατρικό πεί
ραμα το αποτέλεσμα δεν είναι προ
δικασμένο, ο φορμαλισμός μπορεί
να είναι μια πιθανή κατάληξη της
πειραματικής πράξης. Μπορεί ακό
μα να γίνει κι ο διορθωτικός μπού
σουλας για άλλες απόπειρες. Έπρε
πε όμως να γίνει κι ο διαχωρισμός
ανάμεσα στη φορμαλιστική αναζή
τηση και την πρωτοπορία.

V. Αμφισβήτηση και ανατροπή.
Οι συσσωρευμένες και αλληλοκαθο-
ρισμένες πειραματικές προσπάθειες
κάποια χρονική περίοδο συμπυκνώ
νονται και δημιουργούν μια τάση
στο θέατρο. Μια τάση που χαρακτη
ρίζεται από μια συγκεκριμένη προ
σέγγιση του θεατρικού αντικειμέ
νου. Κάθε καινούρια τάση, που πε
ριέχει φυσικά μια συνολικότερη θε
ώρηση του θεάτρου, που έχει
ξεφύγει απ' το ειδικό και έχει μετα
πηδήσει στο γενικό, που ανοίγει την
πόρτα της πλατύτερης καθιέρωσης,
κάθε τέτοια καινούρια τάση στο
θέατρο, δεν καθίσταται a priori πρω
τοπορία. Οι κατεστημένες θεωρητι
κές και πρακτικές εφαρμογές στο
θέατρο δεν έχουν έναν στατικό χα
ρακτήρα, μεταβάλλονται μέσα στο
χρόνο και στις συνθήκες. Εξάλλου
μια κατεστημένη αντίληψη προτού
κυριαρχήσει, ενείχε τον χαρακτήρα
του καινούριου. Αλλά και στη συ
γκεκριμένη φάση που το τωρινό
κατεστημένο έπαιζε το ρόλο του
νεοφερμένου, ήταν περιορισμένο
στα πλαίσια της αμφισβήτησης και
όχι της ανατροπής. Η αμφισβήτηση
δεν προϋποθέτει και ανατροπή, γιατί
μέσα απ' την αμφισβήτηση το και
νούριο αντιδρά απέναντι στο παλιό,
χωρίς να περιέχει μια ποιοτικά άλ
λη προοπτική. Η αμφισβήτηση α
ντιδρά και μάχεται αποδεχόμενη
τους κοινωνικούς και αισθητικούς
όρους που περιέχουν τις κατεστημέ
νες αντιλήψεις. Το να αμφισβητηθεί
ο παραδοσιακός τρόπος απαγγελίας
του τραγικού λόγου δεν σημαίνει
ότι αναγκαία θα έχουμε μια συγκρο
τημένη πρωτοποριακή τάση στην
αρχαία τραγωδία, μπορεί να έχουμε
μια εναλλακτική απαγγελία, ένα πεί
ραμα, αλλά όχι απαραίτητα μια ολο
κληρωμένη προοπτική που θα επι
φέρει ένα αποφασιστικό ρήγμα στις
αντιλήψεις που περιβάλλουν τον πα
ραδοσιακό τρόπο απαγγελίας. Η αμ
φισβήτηση εύκολα ενσωματώνεται

και μάλιστα εμπλουτίζει το δίκτυο
των κατεστημένων αντιλήψεων. Α
ντίθετα η ανατροπή συμβάλλει στην
εγχάραξη μιας ριζικά διάφορης α-
ιπΕίμετ ώπισης της θεατρικής πράξης,
που βέβαια είναι υποχρεωμένη να
συνυπάρξει και ν' αντιπαλέψει την
κυριαρχούσα κατεστημένη αντιμε
τώπιση.

VI. Η ιστορική συγκυρία. Η κυο
φορία ενός πρωτοποριακού θεατρι
κού κινήματος είναι ένα επίπονο
κοινωνικό φαινόμενο. Ένα φαινό
μενο, που ο υποκειμενικός παράγο
ντας, η επιθυμία δηλαδή και η θέλη
ση των δημιουργών, δεν μπορεί να
εκβιάσει την εμφάνισή του. Ο ρόλος
των δημιουργών, είναι αποφασιστι
κός, αλλά καθοριστικές είναι οι κοι
νωνικές συνθήκες που περιβάλλουν
τη δραστηριότητά τους. Όσο κι αν
το επιθυμούμε δεν μπορούμε να εκ
μαιεύσουμε από κάθε εποχή αυτό το
ριζικά καινούριο φαινόμενο που ο
νομάζουμε πρωτοπορία, που μέσα
από μια αλλιώτικη οταική αναδει
κνύει ένα διαφορετικό αισθητικό ή
θος. Η ιστορική συγκυρία της επο
χής μας χαρακτηρίζεται από μια
βαθιά πολιτιστική κρίση με άμεσο
αντίκτυπο και στο θέατρο. Η επί
γνωση αυτής της κρίσης είναι διά
χυτη στους διάφορους συντελεστές
της θεατρικής πράξης. Η πρόθεση
για το καινούριο γίνεται ορατή στην
ποσοτική άνθιση της θεατρικής
δραστηριότητας. Οι παραστάσεις
κάθε χρόνο αυξάνονται με γεωμετρι
κούς ρυθμούς. Το φαινόμενο αυτό
όμως δεν αναιρεί την ουσία της
κρίσης. Οι απόπειρες για νέες προ
τάσεις πνίγονται στη δίνη του φορ
μαλισμού. Έτσι λοιπόν η ιστορική
συγκυρία κατ' αρχήν δεν ευνοεί την
ανάδειξη μιας πρωτοπορίας στο θέα
τρο, χωρίς βέβαια ν' αποκλείει μια
τέτοια πιθανότητα Τα εμπόδια για

μια ανάλογη προοπτική μπορούν να
συγκεκριμενοποιηθούν κατά κάποιο
τρόπο. Πρώτο η πλατιά επαγγελμα-
τοποίηση και εμπορευματοποίηση
της θεατρικής εργασίας ανάκοψε τις
αισθητικές αναζητήσεις, το μεροκά
ματο έγινε το πρώτο θέμα στην
ημερήσια διάταξη των ενδιαφερό
ντων του καλλιτέχνη. Δεύτερο, πέρα
απ' την γενική έλλειψη της παιδείας
και την κυριαρχία της ημιμάθειας,
οι θεατρικές γνώσεις συσσωρεύο
νται με φιλολογικό τρόπο, στοιβά
ζονται και ιεραρχούνται πέρα από
μια διαλεκτική σχέση με τον κοινω
νικό περίγυρο. Τρ ίτο, το εποικοδόμη
μα που καθορίζει τη διακίνηση'των
απόψεων στον τόπο μας, αντανακλά
μια σύγχιση ιδεών, μια γενική έλ
λειψη σημείων αναφοράς και τα
οράματα που παρέχει η εποχή μας ή
δεν γίνονται πιστευτά ή η κυρίαρχη
ιδεολογία τα έχει υπονομεύσει απο
τελεσματικά. Τέταρτο η απότομη
τεχνολογική ανάπτυξη και στον το
μέα του θεάματος πρόσφερε στην
ιδεολογία που ηγεμονεύει ένα κατα
λυτικό εργαλείο για τη διαμόρφωση
συνειδήσεων, γούστων, ένα εργα
λείο που παράγει αισθητικό μηδενι
σμό.

VII. Συμπεράσματα. Στις παραγρά
φους που προηγούνται έγιναν Πιερι
κοί αναλυτικοί διαχωρισμοί. Η πρω
τοπορία διαχωρίστηκε απ' την πει
ραματική αναζήτηση, σαν ένα φαι-
νόμενο γενικότερο, που
ολοκληρώνει ένα καινούριο περιε
χόμενο, ιχνηλατεί μια νέα σκοπιά,
απ' όπου η θεατρική τέχνη θα παρα
τηρήσει και πάλι τη ζωή. Η αμφι
σβήτηση διαχωρίστηκε απ' την ανα
τροπή, με την έννοια, ότι η πρωτο
πορία δεν προϋποθέτει μονάχα αντί
σταση στην καθεστηκυία άποψη,
στην κυριαρχούσα θεατρική νοο
τροπία, αλλά βαθιά επίγνωση της

φΟσης του συντηρητισμού της άπο
ψης αυτής, που στοχεύει σε μια
συγκροτημένη αντιπαράθεση. Αλλά
θεωρώντας ότι το θεατρικό φαινόμε
νο έχει μια ενιαιότητα κι αλληλου
χία στην ιστορική του διαδρομή,
πρέπει να επιμείνουμε στο αναλυτι
κό περιεχόμενο των παραπάνω δια
χωρισμών. Αν απολυτοποιηθούν,
τότε θα οδηγήσουν σε συμπεράσμα-'
τα του τύπου ότι ο πειραματικός
φορμαλισμός είναι μια απορριπτέα
απόπειρα, ότι τα κινήματα αμφισβή
τησης είναι τροχοπέδη για τα πρω
τοποριακά κινήματα. Βέβαια τέτοια
συμπεράσματα θα οδηγούσαν σε λα
θεμένες αντιλήψεις. Όσο κι αν το
ζητούμενο είναι η πρωτοπορία, αυτή
δεν είναι ένα απομονωμένο και πε
φωτισμένο φαινόμενο, αλλά σχετί
ζεται με τη συνολική θεατρική δρα
στηριότητα μ' έναν τρόπο πολύ
πλευρο κι αντιφατικό. Η πρωτοπο
ρία είναι μια πιθανότητα που
ενέχεται μέσα στις δυναμικές διαδι
κασίες των κοινωνικών ζυμώσεων
και βέβαια δεν είναι συνταγή. Πε
ριέχει τη διαπίστωση της αναντι-
στοιχίας της θεατρικής πράξης με
τη δυναμική που είναι ενσωματωμέ
νη στην ιστορική συγκυρία. Επί
πλέον και το κυριότερο, προδιαγρά
φει την άρση αυτής της αναντιστοι-
χίας-

Τέλος η πρωτοπορία δεν έχει να
κάνει με την παρθενογέννηση, ούτε
είναι ένας χειρισμός της θεατρικής
πράξης ολότελα καινούριος. Εξάλ
λου η ιστορία του θεάτρου μας απο
δείχνει ότι στο περιεχόμενο των
εκάστοτε θεατρικών τάσεων, επα
νεμφανίζονται παλιές απόψεις φιλ
τραρισμένες σε μια νέα οπτική. Στο
θέατρο υπάρχει μια ανακύκλωση, τα
μεγάλα ζητήματα τίθενται ξανά και
ξανά, με διαφοροποιημένο τρόπο ό
μως και εμπλουτισμένα απ' το περιε
χόμενο των καινούριων συνθηκών.

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΦ/9λΙΕ1Σ οτμ: τονκς

ΙΔΡΥΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΙΣ ΔΟΥΚΛΡΗΣ (1975 · 1982)
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•ΙΙλΙος Κεφάλας: Τέχνη καί ύπερβατικότητα
'Ηλίας Χ. Παπαδημητρακόπουλος: Τά ταξιδιωτικά τοΟ Ανδρέα Καρκαβίτσα

^ Τάσος Κόρφης: Ναπολέων ΛαπαΟιωτης
Leonardo Da Vinci: Ζωγραφική καί Ποίηση

"Ανέκδοτο ποιήματα των:
Α. ΖακυΟηνοΰ. Γ. Κακουλίδη, Ζ. Μάναρη, Μ. Μουντέ.

Γ. Πέγκλη. Λ. Χατζοπούλου · Κοραβία
Θανάση Νάκα: Τρείς παρεμβάσεις γιά τόν Καβαφη
Χριστίνα Φίλη: Τέχνη καί Γεωμετρία

Παναγιώτη Γράββαλου: Γιά τήν Τέχιη

ΜΙΚΡΕΣ ΤΟΜΕΣ ■ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΥ - ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΔΙΑΒΑΖΩ
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Τό δεκαπενθήμερο ΔΙΑΒΑΖΩ είναι:
Ένα περιοδικό μύησης ατό έργο κορυφαίων
διανοητών καί στά σύγχρονα πνευματικά καί
κοινωνικά προβλήματα.
Ένα όργανο κριτικής παρέμβασης στήν
πνευματική έπικαιρότητα τού τόπου.
"Ενα βήμα έλεύθερης διαπάλης Ιδεών καί
άντιμετώπισης τών πνευματικών φαινομένων του
καιρού μας.
Σέ κάθε τεύχος:
• 'Αφιέρωμα σ" ένα συγγραφέα ή α* ένα θέμα γιά

τό όποιο έχουν γραφτεί βιβλία (συνεργασία
μέ τό Magazine Litteraire).

ρ · Συνέντευξη μ" έναν άνθρωπο τού βιβλίου
(συγγραφέα, μεταφραστή, έκδότη κλπ.).

• Πρωτότυπο ρεπορτάζ γιά ένα έπίκαιρο ή...
άνεπίκαιρο θέμα.

• Κριτική καί παρουσίαση δεκάδων βιβλίων.
• Πολυκριτική γιά ένα... προβληματικό βιβλίο.
• Πίνακας μέ τ(ϊ έμπορικότερα βιβλία τού

δεκαπενθήμερου.
• 'Ανταπόκριση όπό μία ξένη χώρα.
• 'Επιφυλλίδα γιά ένα πνευματικό θέμα.
• Βιβλιογραφικό δελτίο μέ δλες τίς νέες

έκδόσεις.
• 'Αποδελτίωση τών βιβλιοκριτικών του

ήμερήσιου καί περιοδικού τύπου καί πολλά
άλλα.



ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΕΝΘΥΜΙΟΝ
ΑΘΗΝΩΝ

Μοναδικό πανόραμα της Αθήνας, του Πειραιά και των προαστίων στις αρχές του αιώνα μας.
Μια εκπληκτική παρουσίαση της Αθήνας του 1900 μέσα από 385 έγχρωμες και μαυρόασπρες
καρτ - ποστάλ της εποχής, πολλά κείμενα και πληροφορίες για την πρωτεύουσα,την ομορ
φιά και τσ ύφος της που χάθηκαν...
Ένα πολυτελές λεύκωμα 480 σελίδων αφιερωμένσ στα 150 χρόνια της Αθήνας
ως πρωτεύουσας του Ελληνικού Κράτους.
Μια μνημειώδης έκδοση!

/

*

Ένα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ^^ΓΝΩΣΗ^^ τΗΛ%79~ω·«°Χ^®' λοηνα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΙ: ΖηΟηΟΧΟγ ΠΗΓΗΣ 29. ΤΗΛ
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γράφει
ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Η θεοσαλονίκη είναι τόπος φυγής και ονεί
ρου.

Τα διάοπαρτα αλλά αοφαλιορένα ρυοτικά
της ατμόοφσιρας κι η νυχτερινή υγρασία- το
εσωτερικό τοπίο κι οι βυζαντινισμοί' οι
συνομιλίες με τους νεκρούς- τα κοινωνικά
θρούσματα' οι δρόμοι που τους περιηγού
νται μανιακά οι ποιητές- το αξεδιάλυτο μιας
διπλής ιστορίας; Της πόλης και της λογοτε
χνίας που ξεπήδησε μέσα από τα τρυφερά
της σπλάχνα. Μακρινό κι απόηχο όλα τούτα
για όσους δεν την ενοίκησαν. Κι ο λόγος
δύσκολος- δοκιμάζει τις λέξεις βήμα το
ρήμα, στέκει με ανησυχία κι επιφύλαξη
εμπρός στα τόσα που δεν κατορθώνει να
διαπεράσει.

1. Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΓΩ

ΓΗ

Είναι περίπου κοινά παραδεκτό ότι πριν
το 1930 στη θεσσαλονίκη δεν υπάρχει
ενιαία και συμπαγής λογοτεχνική παράδοση
με την εξαίρεση μιας ιδιαίτερα παραγωγι
κής χρονογραφίας η οποία ενδεχομένως
προετοίμασε το έδαφος χωρίς, ωοτόσο, να
θέσει θεμέλια ή να συνδεθεί με την υπόλοι
πη λογοτεχνική παράδοση της Ελλάδας'.
Γύρω στα 1930 εμφανίζεται μια ομάδα
πεζογράφων - κάτι ααν αντίστοιχο της
γνωστής ομόλογης αθηναϊκής γενιάς
του '30. Τα μέλη της ομάδας και το έργο
τους έμειναν οτο περιθώριο και μόνο πρό
σφατα ξεκίνησαν συζητήσεις για τον χαρα
κτήρα και το μέγεθος της συμβολής τους
στην ελληνική πεζογραφική παραγωγή. Οι
λόγοι είναι πολλοί. Είτε γιατί οι πεζογράφοι
αυτοί (Ν.Γ. Πεντζίκης, Α. Γιαννόπουλος, Γ.
Λέλιος, Σ. Ξεφλούδας και ο κριτικός Π.
Σπανδωνίδης') υπήρξαν υπερβολικά νεωτε-
ρικοί ξεπερνώντας έτσι πρόωρα τους συγ
χρόνους τους ενώ, ταυτόχρονα, η ιδιοσυ
γκρασία που διέθεταν ήταν συντηρητική'-
είτε γιατί η εισαγωγή από μέρους τους του
εσωτερικού μονόλογου έγινε σε μια κοινω
νία που κάθε άλλο παρά εν ηρεμία τελούσε
(όπως γινόταν με τις κοινωνίες των αισθητι
κών τους προτύπων")· είτε, τέλος, γιατί
οφαιμάχθηκαν κοινωνικοπολιτικά (κι όχι μό
νο αυτοί αλλά και όσοι τους ακολούθησαν)".

Οπως και να 'χει, η γενιά ετούτη, στο
αύνολό της, προσδιόρισε με τρόπο καίριο
τους πρώτους μεταπολεμικούς ποιητές της
θεαοαλονίκης (Αναγνωστάκης, Θασίτης, Κύ-
Ρου): Οπλίζοντός τους με τον εσωτερικό
Ρονόλογο έδωσε διέξοδο στην κοινωνική
τους εξομολόγηση.

Ο ιδιότυπη λογοτεχνία που είδαμε ονομά-
"τπκε (γεννήτορας ο Τέλλος Αγρας) «Σχο-

Οι ελαφροί
και ει3γλ(οττοι ήχοι του μαστιγίου

(Ειρωνεία και μνήμη στην πεζογραφία
του Τόλη Καζαντζή)

λή της θεσσαλονίκης»". Όπως συνήθως
συμβαίνει α' αυτές τις περιπτώσεις ο όρος
ισχύει μόνο κατά προσέγγιση. Κι αυτό, γιατί
01 επί μέρους διαφορές, πλην της εσωστρέ
φειας, υπήρξαν πολλές (Τ. Καζαντζής). Ο
καθένας τους στάθηκε ατομική περίπτωση
και συμπτώματα σχολής δεν παρουσιάστη
καν (Α. Αργυρίου). Κοινό αισθητικό κίνημα
δεν υπήρξε (Γ. Δέλιος). Όντας, ωστόσο,
συγκεντρωμένοι γύρω από ένα περιοδικό"
και δρώντας καλλιτεχνικά σε μια περιοχή
σχετικά ενδεή («δεκαπέντε-δεκαέξη άνθρω
ποι» σημειώνει το 1935 ο Τέλος Αγρας"),
διαθέτοντας ενιαία διανοητική συμπεριφορά
(που ο Τ. Σινόπουλος ονομάζει «πνευματική
ηθική σπάνιας ποιότητας και ανένδοτου
χαρακτήρα» κι ο Τ. Καζαντζής «αχολή λογο
τεχνικού ήθους»") κι ένα λογοτεχνικό έργο
που σήμερα γίνεται διαρκώς και πιο επίκαι
ρο, ξεκίνησαν, μόνοι αυτοί, την πεζογραφία
της θεσσαλονίκης. Σε συνθήκες που ο Π.
Ωρολογάς' πρόβλεπε να έχουν διαφοροποιη-
τικά αποτελέσματα πάνω στσυς ίδιους («το
λογοτεχνικό άτομο που είχε δραπετεύσει
στις περιοχές του ονείρου αναγκάζεται να
προσγειωθεί και να επανεύρει την επαφή
με τσυς άλλους») διαμορφώθηκαν οι επόμε
νοι: Β. Βασιλικός, Ν. Μπακόλας, Γ. Χειμω-
νάς, Ν. Χριστιανόπουλος, Γ. Ιωάννου, Σ.
Βαλιούλης, Χ. Σαμουηλίδης, Τ. Καζαντζής.
Κι ακολούθησαν οι τελευταίοι: Σ. Παπαδημη-
τρίου, Α. Ευαγγέλου, Τ. Νικηφόρου, Γ. Πά
νου, Α. Δεληγιώργη, Π. Σφυρίδης, Δ. Δημη
τριάδης, Α. Σουρούνης'. Αν ο Βαλιούλης, ο
Σαμουηλίδης κι από τους εκτός θεσσαλονί
κης 01 Ταχτσής, Κάσδαγλης, Ρούφος, Πλα
σκοβίτης, Κοτζιάς, Τσίρκας (Αλεξάνδρεια)
έχουν για βασικά τους θέματα τις άμεσες
κατοχικές εμπειρίες και την ωδύνη του
πολέμου, σ Ιόλης Καζαντζής συνέχεται από
τις Βολές παιδικές αναμνήσεις σχετικό με
το ίδιο σύνολο βιωμάτων. 0 Λίβανος κι ο
Εμφύλιος, η ελληνική εξόριστη κυβέρνηση,
η στρατιωτική και αργότερα η πολιτική ήπα
της αριστεράς που σημάδεψαν την πρώτη
μεταπολεμική γενιά" έγιναν οι παιδικές
μνήμες της δεύτερης.

II. ΤΟΛΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ: ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Αν και κατά το Βασίλη Καραβίτη (σε
τεύχος του περιοδικού ΣΗΜΑ) ο Τ. Καζα
ντζής δημοσιεύει ήδη από τα 1960, ο ίδιος
τυπώνει το πρώτο «σπονδυλωτό» (κατά την
έκφραση του Α. Κοτζιά) διήγημά του στα
1975 με τον τίτλο ΚΥΡΑ-ΛΙΣΑΒΕΤ. Ακολου
θούν η ΠΑΡΕΛΑΣΗ-1978 (όπου θα περιλάβει
το πρώτο διήγημα), ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ-1980 και Οί
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ-1983. Τα τόσα χρόνια λογο
τεχνικής δράσης - σχεδόν μια 25ετία -

πιστοποιούν το γεγονός που από πολλές
πλευρές έχει κιόλας επισημανθεί. Είναι
ολιγογράφος.

III. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙ
ΚΟΥ ΚΑΙ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Εν αρχή ην ο χώρος και ο χώρος ην
θεσσαλονίκη. Η σχέση του συγγραφέα μαζί
της είναι διπλή: Ποιητική και ταυτοτική
πρώτα. Απεγνωσμένα σχεδόν, αναζητεί το
πρόσωπό της και το δικό του καθώς ο
χρόνος ΚΙ η παρακμή του το χαράσσουν. Ο
ίδιος μιλώντας αλλού' θα πει ότι η απελευ
θέρωση της πόλης σήμανε όχι τη γραφικό
τητα που πολλοί ανυποψίαστοι βιάστηκαν να
δουν αλλά την έναρξη της διαμόρφωσης
του ελληνικού της προοώπου ενώ, σταδια
κά, άρχισε να μεταπίπτει α'ένα ιδιότυπο
και θλιβερό επαρχιακό κέντρο. Η κοινωνική
χαρτογράφηση αποτελεί το δεύτερο σκέλος
της σχέσης του Τ. Καζαντζή με τη θεσσαλο
νίκη, μεταπολεμική και σύγχρονη. Εδώ, είναι
ανάγκη να τονίσω πως η κοινωνική έρευνα
στο έργο του δεν είναι ηθογραφική, τουλά
χιστον με την κλασική σημασία του όρου.
Γιατί, εκ πεποιθήσεως απορρίπτει οτιδήπο
τε ωφέλιμα συλλεκτικό ή γραφικά εκμεταλ
λεύσιμο. Κάθε κοινωνική σήμανση είναι
ανάλαφρο ψηλάφισμα ρωγμών και κάτω από
μια τύποις αναφορά ηθών ενεδρεύει η
ανέκκλητη αγωνία του.

«Κάτι το απειλητικό επισφαλές υφέρπει
στη συνείδησή του»".

Η πεζογραφία του δίνει ιδιαίτερη έμφααη
στη λαϊκή, αμέαως μετά τον πόλεμο, συνοι
κία - την ίδια πάντα πηγή βιώματος και
εικόνας (συνεχώς στην ΚΥΡΑ-ΛΙΣΑΒΕΤ, ΤΗΝ
ΠΑΡΕΛΑΣΗ και την ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ με διακοπτό
μενες επαναφορές και πολύ πιο χωνεμένη
στους πρωταγωνιστές) και εμμένει βασανι
στικά στον λαϊκό και μικροαστικό πληθυσμό:
Παπάδες, πόρνες, θεατρίνοι, ταγματασφαλί-
τες, μοδίστρες, εργάτες, δημοτικοί υπάλλη
λοι. Στο βάθος, σχεδόν πάντα, μετακινείται
μια εύπορη και μόνιμα σιωπηλή κοινωνική
ομάδα: Οι Εβραίοι (ο ίδιος θα γράψ-ει
γι'αυτούς: «Οι Εβραίοι δεν ήταν με κανέ
να», «μια ανεπανάληπτη αμυντική μοναξιά»,
«μοναδική ακμή του εβραϊκού στοιχείου'»).

Το σκηνικό στήνεται με σταθερό τρόπο:
Μουσικο-θέατρα, ταβέρνες, λαϊκά σαλόνια,
συνοικιακοί δρόμοι: Η συνοικία με τον άμεσα
διάκριτο ιστό της συν τους απόηχους των.
γεγονότων που έρχονται από την επικράτειά
της και μια κοινή βιωματική γραμμή που
λίγο πολύ συνδέει, όλα του σχεδόν, τα
πρόσωπα. Η συνοικία χώρος ταξικός και
χώρος του δράματος.

Είναι καλύτερα να πω προνομιακό πεδίο

της κωμωδίας.

IV. ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ: ΚΥΡΑ-ΛΙΣΑΒΕΤ, Η
ΠΑΡΕΛΑΣΗ

Η ματιά του αφηγητή ανήκει ο' ένα παιδί
που παρακολουθεί προσεχτικά όοα συμβαί
νουν τριγύρω του. Επομένως δεν μπορεί να
(και δεν) εξασκείται από ιδεολογικές θέσεις
ούτε είναι σε θέση να γνωρίζει από ενοχές
κι αφανισμούς. Το χιούμορ που στηλώνει τα
διηγήματα είναι γλυκό κι ελαφρό όχι όμως
αφελές και πρόχειρο. Το σκοτάδι υπάρχει,
αν και πολύ βαθιά ακόμη. Ο συγγραφέας
γελώντας διαπερνά τους χαρακτήρες του
χωρίς να τους εξοντώνει αν και τους έχει
ανά πάσα στιγμή στα χέρια του: Γηραιές
κυρίες που προσκολλώνται εφ' όρου ζωής
στον μύθο ταυ δημόσιου προσώπου, οικογέ
νειες που ζητούν κάπου, όπως -όπως,
μ'ό,τι να 'ναι, να χώσουν α" έναν ντορβά
το κεφάλι τους, ζευγάρια της καταστροφής
και του ονείρου.

Η μνήμη παραπέμπει στα παιδικά χρόνια.
Στα δεύτερα και τρίτα επίπεδα της αισθητι
κής σύνθεσης των χρόνων αυτών φαίνεται
πόσο μακριό βρίσκεται ο συγγραφέας από
την οποιαδήποτε καταγραφή ηθών: Το ηχη
τικό πολλαπλασιαζόμενο σώμα του γερμα
νού μοτσσυκλετιατή και το μηχάνημά του
(ένα απλό, λειψό, φοβιομένα απομεινάρι)
αποσυντάσσουν το βουερό υμνητήριο πλή
θος της απελευθέρωσης.

Αλλά και πιο πέρα: Η φρίκη της καθημερι
νής κατοχής (όπου χρειάζεται ο συγγραφέ
ας θέτει σε λειτουργία άλλων μνήμη). Μια
κοφτερή πραγματικότητα που ανακαλεί τη
σήψη και υποβάλλει το φόνο. Σύρει δε,
βάναυση, τον έρωτα.

Μέσα από την ανάπλαση τούτης της
πραγματικότητας αποσαφηνίζει τα κοινωνικά
χαρακτηριστικά της εποχής και του τόπου.
Την αγριότητά τους ακόμη: Από τις τιμωρίες
- Βεντέτες των δοσίλογων μέχρι τα άκαρδα
παιδικά παιγνίδια και τους τραχείς γονεϊ-
κούς εκφοβισμούς. Συνδέει εμφανώς την
ατομική μοίρα με τα καινωνικό-πολιτικό
γεγονός (οι φάσεις του ΚΥΡΑ-ΛΙΣΑΒΕΤ αντι
στοιχούν στις φάσεις της γερμανικής κατο
χής και στη διάδοχη απελευθέρωση, ο
Σωτήρης στην πρακτική των εκτελέσεων, τα
πάθη του Κορίνου και του αφηγούμενου
στην πολιτική διαμάχη δημοκρατικών-βασιλο-
φρόνων, ο Μπλες στην αιφνίδια εισβολή
της ταξικής υπεροχής, ο Τζονιός στο ενδη
μικό φαινόμενο της κατοχικής πείνας, η
θεία Φερονίκη στα γεγονότα του Γεωργίου
κ.ο.κ.) Αν και καταγίνεται διαρκώς με τάξεις
ηγετικά και βιοτικά παραγκωνισμένες απο-
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φεύγει με επιμέλεια την ταξική αναγωγή.
Δεν τον απασχολεί η ταξική συνείδηση κι η
εισαγωγή της. Είναι ανάγκη, από τώρα, να
υποψιαστούμε, έστω προκαταβολικά, πως
αν και τα κοινωνικά ψηφιδωτά συνιστούν
δομικό χαρακτηριστικό της πεζογραφίας
του Τ. Καζαντζή δεν αποτελούν και την
πρόθεση ή το αποτέλεσμα του έργου του.
Άλλο θηρίο τον κατατρώγει μα προσωρινά
θα το αφήσουμε.

Η  γλώσσα χωρίς να αποπειράται την
ταύτιση με το κοινωνικό υλικό που διεκπε
ραιώνει, το μεταχειρίζεται έτσι που να
παρέχει στον αναγνώστη αίσθημα ευφροσύ
νης· υποκρύπτει μιαν υμνητική διάθεση
προς τους κατοίκους της συνοικίας συνδεό
μενη πιο πολύ με τον προσωπικό πυρήνα
της μνήμης. Ο αφηγηματικός λόγος, όπως
το 'δαμε κιόλας, εκφέρεται δια στόματος
ενός παιδιού που ως πρώτο ενικό πρόοωπο
μες στο διήγημα ορισμένες φορές χάνεται.
Από την άποψη αυτή, ισχύει η παρατήρηση
του Βαο. Καραβίτη ότι το αφηγηματικό
πρόοωπο του Τ. Καζαντζή υποφώσκει. Ερχό
μενη να μιλήσει το παρόν η γλώοοα γίνεται
οργανώνουοα αρχή: Μοιράζει τα αισθήματα,
περικόπτει την πίκρα, δείχνει τα στριμώγμα
τα. Έτσι, μας προετοιμάζει ο' ό,τι θα
ακολουθήσει. Με τη διαφορά της άοκησής
της στο παρόν, μας δίνει τα αποδεικτικά
στοιχεία για να βεβαιώσουμε πως τα πετα-
ρίοματα τούτα της μνήμης προς τα πίσω
είναι κάτι σαν ανακούφιση κι απαντοχή. Το
παρόν μπορεί να μνημονεύσει μονάχα τη
βολή. Τη ζωή χωρίς πάθος και χωρίς νόσο
όπου σφηνωμένος ο γράφων - ο συγγραφέ
ας-ο Καζαντζής δοκιμάζει να μιλήσει. Εί
ναι η εποχή που διακριτικά αρνήθηκε ο Μ.
Αφεντόπουλος (κι όχι μόνον αυτός βέβαια):
«... αποχτούν, όπως λένε, τα πράγματα τη
φυοική ροή τους / ανοίγουν πάλι τα μαγα
ζιά, 01 νύχτες ανοίγουν στη θάλασσα / νέες
κλάσεις τροφοδοτούν τα γραφεία... / στίχοι
εκρηκτικές ύλες το ρίχνουν πάλι στον
έρωτα...»

V. ΠΡΑΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗ: ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ

Ο τίτλος δεν είναι τυχαίος. Ο συγγραφέ
ας δείχνει τώρα πιο ανοιχτά την ηλικία
απ'όπου ενθυμούμενος αφηγείται κι όοα
στοιχεία καταγράφτηκαν πιο πριν, κάτω από
πιο έντονο φωτισμό, αρχίζουν να διαλύουν
την υποψιασμένη ζάχαρη των παιδικών χρό
νων. Jo παλιά θέματα, αρκετά εμπλουτισμέ
να, βρίσκονται σε πρώτη διάταξη: Το όνειρο
του μικροαστικού γάμου, τα παιδικά παιγνί
δια, 01 μετακατοχικές επιμιξίες, η πείνα, οι
γερμανικές διώξεις κι οι αγγλικές πιέσεις,
το πσδόσφαιρο. Τα πρόσωπα επαναλαμβάνο
νται συνεχίζοντας ορισμένες φορές τις

ιστορίες της ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ κι η αφήγηση είναι
πάντα ανάλαφρη έχοντας σκοπό όχι να
εξαπατήσει αλλά να ξορκίσει (Α. Κοτζιάς).
Ωστόσο, νέα, οδυνηρότερα, θέματα προβάλ
λουν με βάρος τελείως ιδιαίτερο: Στρατιω
τική θητεία, κοινωνική εχθρότητα, η κατα
δίωξη της αριστεράς, οι προϋποθέσεις της
γραφής: «Ήταν η εποχή να 'χεις "κομμένη
γλώσσα" (παρηχώντας τα Μ. Μέσκο) και τα
πιο φράνιμο ήτανε να την έκοβες από
μονάχος σου και να ησύχαζες. Αλλιώς σου
την ξερίζωναν όσο να πεις "κίμινο" κι
αλίμονο σε σένα και τη ρίζα σου». Ο
Καζαντζής αφοσιώνεται με ερωτική μανία
στη συγγραφή ταυ, την πονάει και μόνο
μέσα της αναγνωρίζει τον εαυτό του. Τη
βαρβαρότητα της πολιτικής εξουσίας που
κόβει γλώσσες δεν την αντιμετωπίζει από
την πλευρά της πολιτικής έντασης (όπως
στην ΠΑΡΕΛΑΣΗ ελλείπει η ταξική συνείδη
ση) αλλά με μιαν ήσσονα σε τόνους αυτο
γνωσία. Ο αφηγητής του δεν έχει αγωνιστι
κές περγαμηνές να επιδείξει· ζητάει μονάχα
να ξεσκεπαστεί από το χυλό των μεταπολε
μικών καταναλωτικών αναγκών που αντικα
τέστησαν τα αναιμικά στομάχια και την
άγρια πείνα. Μέσα στη νέα αυτή (οριστικά
ενηλικιωμένη) εποχή οι επιτήδειοι βολεύτη
καν κι 01 αυτομολήσαντες αναγνωρίστηκαν.
Ο Τ. Καζαντζής αρχίζει (με τη μνήμη του να
σαρκάζει) την αποκάλυψ'η. Καταλαβαίνει
πως η καταγγελία είναι απλώς χάδι, έστω
ράπισμα. Ακονίζει τη γλώσσα του και ακού
γονται ήδη τα πρώτα χτυπήματα από τις
δοκιμές ενός μαατιγίου που αργότερα θα
του γίνει έμμονη ιδέα, πρόθεση και αποτέ
λεσμα γραφής.

VI. ΠΡΑΞΗ ΤΡΙΤΗ κ. εξ.: 01 ΠΡΠΤΑΓΩΝΙ-
ΣΤΕΣ

Εδώ ο συγγραφέας προτείνει δύο διαφο
ρετικές ενότητες: Οι ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ και
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ. Στην πρώτη,
σκηνοθετεί μέσα στη σκηνοθεσία. Με αφορ
μή το ανέβασμα του Οιδίποδα από ένα λαϊκό
και εκ των ενόντων σχηματισμένο θίασο η
μνήμη (οριστικά σε τρίτο πρόσωπο) αγκαλιά
ζει ένα-ένα τα πράσωπα της παράστασης·
πρόσωπα που σε κάτι έχουν αλλάξει από τις
προηγούμενες ιστορίες· πρόσωπα παιδιά
όσων περιφέρθηκαν στα προηγούμενα διη
γήματα, μεγαλωμένα στην ίδια γειτονιά,
έχοντας μοιραστεί την ίδια κσινωνική θυμη-
δία. Η αντίστιξη των πιο πάνω προσώπων με
τους ράλους της τραγωδίας δεν έχει τίποτε
συμβολικό (ούτε καν με την έννοια της
ξέθωρης σκιάς).

Το στήσιμο της ξεκαρδιστικά αποτυχημέ
νης παράστασης συνιστά και καίρια πεζο
γραφική τεχνική. Αν στα προηγούμενα, με
βάση ένα και μοναδικό χρόνο (τα παιδικά
χρόνια προς το τέλος της κατοχής και
μετά) και μία δομή να λειτουργεί πρώτιστα
(τη διαδρομή από το ασφυχτικό παρόν προς
το παρελθόν) επαναφέρει ανθρώπους, γεγο
νότα, πρακτικές, τώρα οργανώνει συνεκτικά
όλο το αφηγηματικό υλικό συγκεφαλαιώνο
ντας στοιχεία και πράγματα μέσα σε μιαν
εμμενώς πολύτροπη διαπλοκή: Την προετοι
μασία, δοκιμή και εκτέλεση της παράστασης
του Οιδίποδα.

Ταυτόχρονα, καθιδρύει σχέση με την
ενότητα που ακολουθεί, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ
ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ: Το περισσότερο προβαλλόμε
νο πρόσωπο των ΠΡΩΤΑΓΟΝΙΣΤΠΝ διαδέχε-

ται τον Φερδινάνδο στη δουλειά του (κάτι
που λόγω του πρωθύστερου γίνεται κατανο
ητό μόνο στο τέλος). Αλλά πριν περάσουμε
στο δεύτερο μέρος είναι ανάγκη να σταθού
με λίγο ακόμη στο πρώτο. Με το τέχνασμα
της παράστασης ο Τ. Καζαντζής μόνο έμμε
σα δείχνει την ειδική λειτουργία της μνή
μης. Όπως το 'δαμε κιόλας, η τελευταία
έχει ακονιστεί ιδιαίτερα ήδη από τα προη
γούμενα διηγήματα. Τώρα, ζητάει να μαστι
γώσει όχι για να επαναφέρει την τάξη (το
παιχνίδι έχει παιχτεί κι οι μοιρασιές έχουν
γίνει, ο διδακτιομός δεν επέχει θέση) αλλά
από κρυμμένη λύσσα· με τα δόντια να
τρίζουν θέλει με τη γραφίδα να εξολοθρεύ
σει. Κι όχι χωρίς σοβαρό λόγο. Τα έχει πει
και τα ξαναλέει: Οι στρεβλές διαδικασίες
που ευνόησαν τους περί άλλων τυρβάσα-
ντες, 01 ατομικές στρεψοδικίες δίκην πυξί-
δος, η αθλιότητα που παχυντικά εξέθρεψε
τους επιφανείς, ο αν κι από παντού διάτρη
τος, με ασφάλεια μυθευμένος «επιτυχών»:
Το κενό σαρκίο που όμως λάμπει και του
πληρώνουν την αξία που παρουσιάζει. Η
ιστορία είναι τυφλή κι από δίκαιες κατανο
μές δεν ξέρει.

Το παραδεγμένα ιερό κι ογκώδες μέσα
στις λέξεις του συγγραφέα γίνεται έρημος
κι ευτέλεια που βοά σαρκάζοντας, αναγκά
ζοντας τον αναγνώστη να γελάσει (η εκδού-
λευση για τη συμμετοχή του σκύλου Παντε
λή στην παράσταση ανάγεται σε φιλολογικό
ζήτημα σχετικά με τους αρχαίους τυφλούς
μάντεις και τους συνοδούς τους).

Στο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ ο
βιαστικός αναγνώστης μπορεί να φανταστεί
κάποιον μικροαστικό Κάφκα. Οστόσο, ο Από
στολος δεν έχει να παλαίψει με τις απρό
σωπες δυνάμεις του Πύργου αλλά με την
προσωπική μνήμη που κατατρώγει (ξέραμε
τώρα τι σημάδι είναι η μνήμη για τον Τ.
Καζαντζή) και συμπαραούρεΤ στην ακατά
σχετη πορεία της τα κομμάτια της ιστορίας
μιας πόλης τελειωμένης και τελειωτικής.

Εχει να αγωνιστεί όχι για την είσοδό του
στον κόσμο αλλά για τη θεληματική του
έξοδο απ· αυτόν. Για την παραίτησή του
(γι αυτό και η μοναξιά του είναι πλούσια).
Νιώθει να αφανίζεται από την κομπάζουσα

κενότητα του Φερδινάνδου και του περιβάλ
λοντος του: Τον γιγαντισμό της γραφειοκρα
τίας. Από την άλλη, ο Φερδινάνδος με
αφορμή την τυχαία, υπηρεσιακή συνάντηοι)
του με τον Απόστολο ανακαλύπτει τον
διαρκώς κενολογούντα χώρο στον οποίο ώς
τα τώρα αγωνίστηκε να δώσει ένα νόμιμο
νόημα (συντάσσοντας επιστημονικές οτατι-
στικές). Κι αυτό για να βρει μιαν είσοδο
στον κόσμο (η μοναξιά τούτη είναι φτωχή).
Με καταιγιστικό σαρκασμό ο Τ. Καζαντζής
δείχνει την παταγώδη αποτυχία.

Αν 01 ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΙ διαβαστούν κομμό-
τι-κομμάτι, σαν απόλυτα ξεχωριστά διηγήμα
τα θα χάσουν τη λειτουργία τους (η σύνδε
ση του θιάσου στο πρώτο μέρος, ο επιφα
νειακά τυχαίος αλλά στην πραγματικότητα
προσδιοριστικός δεσμός του Απόστολου με
το Φερδινάνδο, τέλος η θέση στο δημόσιο
που κατείχε ο Φερδινάνδος και πήρε ο
Ζαφείρης ως κομβικά σημείο ανάμεσα στα
δύο μέρη).

Ο χρόνος είναι σύγχρονος (ειδικό στο
δεύτερο μέρος) αλλά η μνήμη τον σκάβει
προς τα μέσα προκειμένου να καταγράψει
ερμηνευτικά-σαρκαστικά τα πρόσωπα και τη
στάση τους στο παρόν. Η ειρωνεία (μέσο
από τη μνήμη) αγγίζει τα όριά της. Ο
συγγραφέας εισπράττει με τη γραφή του τη
μόνη δυνατή γι' αυτόν ανταμοιβή: Την ηδο
νή να μαστιγώσει με λέξεις όσους στην
πραγματική ζωή μαστίγωσαν με βούρδσυλα.

VII: ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ, Η ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ Η
ΔΙΠΛΗ ΕΙΡΩΝΕΙΑ

Η μνήμη μπορεί να είναι πολλά· τρόπος
να διατηρηθεί η ταυτότητα (Δ.Ν. Μαρωνίτης
- για τον Οδυσοέα και την Κίρκη)· τρόπος
συνοχής (Α. Μπονιουέλ)· τρόπος ασφυξίας
(Χ.Α. Μπόρχες), αυθεντικότητα (Μ. Χάιντε
γκερ). Για τον Τ. Καζαντζή η μνήμη έχει
απελευθερωτική λειτουργία. Γιατί: Οδηγεί
νικηφόρα από ένα στιμμένο παρόν στο
παρελθόν. Παρέχοντας τα πραγματικό γεγο
νότα του δίνει τη μέθοδο για να σαρκόσει
όσους έκλεψαν τα στυπόχαρτα της ιοτο-
ρίος. Τον βοηθάει τέλος να φτιάχνει παρα
μύθια - ένας «παραμυθάς ολκής» να κάνει
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λογοτεχνία.
Η αχέοη του με το παραμύθι είναι

δυναμική και όπως οι περιοοότεροι πεζο
γράφοι της θεοοαλονίκης ιδρύει παραμυθη
τικές οχέοεις με το κοινωνικό υλικό.

Χρηοιμοποίηοα πολύ τη λέξη οαρκαομό.
Καταχρηοτικό ίοως μια κι ο Τ. Καζαντζής
άοκιμάζει όλα τα είδη; Χιούμορ, οότιρα,
κοροϊδία. Ολες τις κατηγορίες της παλαιού
τύπου ειρωνείας. Δεν του είναι, όμως,
άγνωοτη και μια δεύτερη ειρωνεία; Τηρεί
ίοη απόοταοη απ' όλα τα πρόσωπα αναπαρά
γοντας την απόσταση αφηγητή - προσώπου
οτην απόσταση αναγνώστη - προσώπου'".
Μέχρι ένα σημείο παραμένει αμέτοχος στα
γεγονότα. Όσπου να εισβάλει η πρώτη
ειρωνεία με τον σαρκασμό και την κοροϊδία
της. Και πάλι, χωρίς να αναιρέσει τη
δεύτερη.

Λν ο Γ. Σκαρίμπας κι ο Α. Γιαννόπουλος
γνωρίζοντας την ισχύ του λόγου τους πάνω
οτο υλικό άφησαν πίσω την αμέτοχη ειρω
νεία", ο Τ. Καζαντζής χωρίς να την αφήσει
την ριοκάρει και με τις συνεχείς συγχωνεύ-
οεις αφηγητή-προσώπου την κερδίζει ανα
νεωμένη. Από την άποψη αυτή δεν είναι
τυχαία η εξαφάνιση του πρώτου ενικού
προοώπου στους ΠΡϋΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ. Δείχνει
την προαπάθειά του να διατηρήσει την
αμέτοχη στάση που στα πρώτα διηγήματα
κατορθώθηκε με την εκ φύσεως μη σχολια
στική παιδική ηλικία του αφηγητή, εξαφανί
ζοντας το εγώ και ισορροπώντας με τον εν
απογειώσει σαρκασμό.

νΐΙΙ. ΤΕΛΟΣ

ϋ Τόλης Καζαντζής μεταπηδά από την
πραγματικότητα σε εικόνες της μνήμης που
μεταπλάθει σε ιστορίες. Τις εφευρίσκει
προτιμώ να πω, για να ανακουφιστεί' να του
γεμίσουν το πραγματικό τριγύρω του κενό
με την τρυφερή, άγρια και τιμωρητική
φαντασία τους.

και τις αποβολές προς άλλες λογοτεχνικές αγο
ρές, όπου το νόμισμα για την απόκτηση της
καθιέρωσης δεν είναι πάντα ή μόνο το έργο». Βλ.
ο.π. σημ 1.
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ΣΗΜΕΙΟΣΕΙΣ
1. ο Τόλης Καζαντζής δίνει ιδιαίτερη σημασία

οτα προϋπάρχοντα χρονογραφήματα αλλά δεν
καταλήγει να τα θεωρεί προπομπούς με την
ακριβή σημαοία της λέξης τουλάχιστον. Βλ.
ΤΟΛΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ; «Η ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟ
ΝΙΚΗΣ». Απόσπαομα ευρύτερης μελέτης δημο-
οιευμένο στον ΠΟΛΙΤΗ (Νοέμ 1983 - τεύχος
εκτός αριθμήσεως); ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΕΖΟΣ ΛΟΓΟΣ
1912-1980.

2. Συσπειρωμένοι γύρω από το περιοδικό;
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ» (1932-1939). Προηγήθη
καν τα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ» (1922-1924).

3. Αυτή είναι η άποψη των Μ. Πιερή - Σ.
Τφύτη. Βλ. «ΠΕΖΟΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
Εισαγωγή. ΠΟΝΤΗΣ (Νοέμ 1983).

4. Χρησιμοποιήθηκαν ακόμη οι κατηγορίες-ό-
ροι; «Πεζογράφοι της θεσσαλονίκης» και «Ποιη
τές της θεσσαλονίκης» (από το περιοδικό ΔΕ
ΝΤΡΟ και τον Ν. Καρατζά). Οι Μ. Πιερής - Σ.
Τιούπις ελέγχουν τον πρώτο ως μάλλον παραπλα-
Ίΐπκό και τον δεύτερο ως εμπειρικό. Οι ίδιοι
τιτλοφορούν το αφιέρωμα τους οτον ΠΟΛΙΤΗ
•ΠΕΖΟΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».

5. Βλ. Τέλλος Άγρας ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕ
ΧΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΡΟΣΟΠΑ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΑ
Ελληνικό Φύλλα, Ιουλ. 1935. Ανατύπωση στον
ΠΟΛΙΤΗ (Νοέμ. 1983).

0. Και ουνεχίζει ο ίδιος; «κλίμα λογοτεχνικό
αβάσταχτο που δικαιολογεί και τις μεταγραφές

γραφεί
η ΕΛΕΝΑ ΧΟΥΖΟΥΡΗ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΜΑΡΚΟΓΑΟΥ
Έσχατη υπόσχεση
Παρατηρητής, θεσσαλονίκη 1984

ϋ Πρόδρομος Χ. Μάρκογλσυ έρχεται από το
βαρύ κλίμα της «μητέρας Θεασαλανίκης»,
όπαυ έζησε και ζει, αλλά και ^ς γενέτει-
ράς του Καβάλας όπου πέρασε παιδικά κι
εφηβικά χρόνια. Έρχεται όμως κι από την
περίοδο εκείνη που η κοινωνική συνείδηση
έσερνε μεσα της νωπή, την μεταγραμμένη
σε ωδύνη, ήττα του εθνικολαϊκού μας
κινήματος αλλά και γινάταν μάρτυρας της
προσπάθειας γι' αναγέννηση και ανασυγκρό-
τησή του μέσα από πολλαπλές αντιφάσεις,
ενώ ο περιβάλλων χώρος ειαχωρούσε στα
διακά σε μια γοργή διαδικασία αλλοίωσης
και αλλοτρίωσης του.

Εμφανίζεται στα γράμματα τα 1961 μ' έ
να ποίημά του που δημοσιεύτηκε στην
εφημερίδα «Πρωινή» της Καβάλας. Μετά
από κάποιες δημοσιεύσεις σε λογοτεχνικό
περιοδικά της εποχής, παρουσιάζει την
πρώτη συνολική ποιητική του δουλειά το
1962 με τον τίτλο «Έγκλειστοι». Ακολου

θούν η «Χωροστάθμηαη» το 1965, τα «Κύμα
τα και 01 Φωνές» το 1971, «Το Δόντι της
Πέτρας» το 1975, η «Συνοπτική Διαδικασία»
το 1980 κι ένα πεζό κείμενο «Ο Χώρος της
Ιωάννας και α Χρόνος του Ιωάννη» επίσης
τα 1980. Το τελευταίο του βιβλίο « Έσχατη
Υπόσχεαη» περιέχει και τις πέντε ποιητικές
του συλλογές καθώς και το «Παράρτημα»
όπως τιτλοφορεί την ενότητα, την τοποθε
τημένη χρονολογικά μετά τους «Έγκλει
στους». Μια ποιητική δηλαδή παρουοία είκο
σι χρόνων (1958-1978). Έτσι δίνεται η
ευκαιρία για μια συνολική θέαση και ανάγνω
ση του έργου του ποιητή.

Από τις πρώτες ποιητικές του καταθέ
σεις ο Πρόδρομος Μάρκογλου αποκαλύπτει
μιαν οξεία κοινωνική συνείδηση που η
ευαισθησία της τιτρώσκεται και μεταγρόφε-
ται σ'επώδυνο ποιητικό Λόγο. Την συνα
ντούμε να προχωρεί αε μια Πολιτεία που
είναι «ένα ναρκοπέδιο» με «μότια ορθάνοι
χτα από τη φρίκη» και με την ξιφολόγχη να
«σκαλίζει σπααμωδικά το έδαφος».

βιώνοντας μια επαχή που οι οδυνηρές
της μνήμες διαπερνούν και σπαρόσσουν το
παρόν της, δεν μπορεί παρά να καταγράψει
αυτούς τους σπασμούς ανάγοντάς τους
σ" ένα συνολικότερο πρόβλημα επιλογών και
ευθυνών. Γι' αυτό και αναρωτιέται; «δεν
ξέρω αν θα 'χουμε συνέχεια / πού να βρεις
καινούργιους δρόμους / δεν θα υπάρξουν
καν εκπλήξεις / στα δάντια της μυλόπετρας
/ σιγά-σιγά κατεβαίναυμε / τι έχουμε νο
πούμε / μας άφησαν ένα κίβδηλο πρόσω
πο...» («Έσοπτρον»). Το ποιοι μας άφησαν
ένα τέτοιο πρόοωπο «σχεδόν γυμνούς» έτοι
ώστε να «πρέπει τώρα να μετρήσουμε την
τάφρο» που «πολύ αγαπήσαμε» και δεν
«μπορούμε να προδώσουμε» είναι σαφέστα
το για τον Μάρκογλου. Ο ίδιος ανήκει
α' εκείνη την γενιά η οποία δεν βίωσε μεν
συμμετέχοντας άμεσα και ενεργά την υπέρ
βαση του τόπου στην δεκαετία του '40,
αλλά που μετάγγισε μέσα της καθ' ολοκλη
ρίαν το Όραμα, οε μια ηλικία ιδιαίτερα
τρυφερή. Μια γενιά μεταίχμιο που η άνδρω-
οή της συμπίπτει με το επώδυνο ράγισμα
του Οράματος και την έναρξη μιας εποχής
όπου η αλλαζονεία της εξουσίας δεν γνωρί
ζει θεμιτά κι αθέμιτα όρια. Μια γενιά η
οποία γνωρίζοντας να κρατά τις αποστάσεις
της από την εμπειρία και το βίωμα της
προηγούμενης, δεν αφήνεται να υποκύψει
εντελώς στην ωδύνη και στο αδιέξοδο της
ήττας. 0 Μάρκογλου βλέπει ότι «κάθε
βράδυ η Πολιτεία / νεκρούς γεμίζει και
τραυματίες / πεδίο μάχης», ότι «πρόσωπα
με διαμπερή τραύματα / αλλαλάζουν και
πεθαίνουν στ'όνειρο», όμως και ότι «μα
ζεύουν τις δυνόμεις για την άλλη μέρα / για
την άλλη νύχτα», γιατί ο «καθένας είναι κι
ένα οδόφραγμα»... «ένα οδόφραγμα / που ο
ήλιος το βρίσκει πάντα να μάχεται».

Με την ίδια οξεία κοινωνική συνείδηση ο
Πρόδρομος Μάρκογλου προσπαθεί να μετα
γράψει σε ποιητικό Λόγο, εικόνες και σχέ
σεις που συνιστούν την αγωνία για επιβίωση
της εργατικής κοινωνίας της γενέτειρός
του Καβάλας, (καπνεργάτες, καπνεργά-
τριες), επισημαίνοντας τ' αλλοτριωτικά με
γέθη που δημιουργούν αυτές οι σχέσεις.
Εγχείρημα δύσκολο - μ' ελάχιστες ευτυχείς
ποιητικές εξαιρέσεις οτον παγκόσμιο ποιη
τικό χώρο. Τα ποιητικά σχήματα στην «Χω-
ροστάθμηση» είναι κάπως ανώριμα, χαλαρά,
πεζολογικά, κοινωνιολογίζοντα, στερούνται

της αφαίρεσης και της πυκνότητας των
άλλων ενοτήτων, ιδιαίτερα των δύο τελευ
ταίων, αν και εδώ ανασύρονται συνθέσεις
αξιόλογες όπως οι Ζ' («νύχτες»), ΙΑ'
(διαλείμματα), Α' (ιχνογρόφημα). Κ' (ή
πόλη).

Προχωρώντας την ποιητική του ωρίμανση
ο Μάρκογλου - πορεία φανερή οτο βιβλίο
του- προχωρεί και καλλιεργεί τον στοχασμό
του, έχοντας πόντα σαν βόση την αυλλογι-
κότητα της συνείδησης καθώς και τις
απαιτήσεις και τις ωδύνες του Οράματος.
Βασικός άξονας ολόκληρης της ποίησής
του, η οποία χαρακτηρίζεται κόποιες φορές
και από μιαν έντονη φιλοσοφική διόθεση.
Έτσι «επειδή ο θόνατος / είναι μια λύση

που αναιρεί όλες τις λύσεις» γι'αυτό
εκείνος επιμένει. Κι επειδή «ο έρωτας δεν
είναι ένα σχήμα στον τοίχο» αλλά «όχημα
μοναδικό» που «αώζει την ψυχή μας από τη
φθορά» γΓ αυτό κραυγόζει α' αυτούς που
τον ακούν με αδιαφορία «στείροι / ανίκανοι
ν' αντιληφθείτε με πόση αγάπη / και θάνατο

χτίζεται / η κάθε μέρα / αυτή που είναι το
αιώνιο τραγούδι του κόσμου». Στο «Δόντι
της Πέτρας» και την «Συνοπτική Διαδικασία,
ποιήματα γραμμένα στην διάρκεια της τε
λευταίας επτάχρονης περιπέτειας, η ευαι
σθησία ταυ ποιητή θα πληγωθεί ακόμη πιο
βαθιά, θ' αναμετρήσει και θ' αναμετρηθεί, η
επαχή - εποχή που «ζητούσε μιαν απάντηση
από τα χέρια μας», θα επαναφέρει επί
τόπητσς περισσότερο καυτό τα πρόβλημα
της ενοχής «ένοχος ενοχής / πικρά διψα
σμένος / στους δρόμους / χωρίς συντρό
φους» ή του χρέους που «άγριο μουγκρίζει»
μεσ' οτο μυαλό του ποιητή. Αλλά και της
ιστορίας αυτού του τόπου, όπως διαπέρασε
τους κλειστούς οικογενειακούς πυρήνες και
τα πρωτογενή τους κύτταρα για να δέσει
έτσι με τις δικές τους άγραφες παραδόσεις
και να ορθωθεί εν είδει οικογενειακής
συγκέντρωσης μπρος στον ποιητή, και να
ζητάει να περισώσει την τιμή της στο
πρόσωπο του πατέρα-πατριόρχη αφού «δεν
φτόνει μόνο να ερμηνεύεις».

Η έαχατη υπόαχεση του ποιητή περι
κλείεται ουσιαστικά στα δύο τελευταία
ποιήματά του «Οδή στον Τύραννο» και
«Χρονικό» όπου παρεμβαίνουν στον ποιητικό
του Λόγο φρόσεις του Πινδόρου, του Μακια
βέλι, του Μακρυγιάννη και «λόγοι» της
επταετίας. Για να καταλήξει ο ποιητή σεμνά
με αυτά τα λόγια του Μακρυγιόννη; «Γιατί
είμαι απλός πολίτης και χειρώνακτας. /
Έγραψ'α αυτά / Για να φαίνονται».

Ο Μάρκογλου σ' ολόκληρο το μέχρι σήμε-
■ ρα ποιητικό του έργο, μεταφέρει την παρά
δοση του κλίματος των «πολιτικών» ποιητών
της θεσσαλονίκης της πρώτης μεταπολεμι
κής γενιάς, (Αναγνωστάκη, Κόρου, Θασίτη),
αλλά με διαμορφωμένη δική του προσωπικό
τητα και ύφος τσ οποίο είναι εμφανές όχι
μόνο στις μικρές αλλά και στις μεγαλύτερες
ποιητικές του συνθέσεις. _
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Επιστολές

Δημοσιεύουμε επιστολή του Δ.Σ. της
Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκάριων σχε
τικά με τη συζήτηση περί ελληνικών
βιβλιοθηκών που Δημοσιεύσαμε στο
τεύχος Απριλίου-ΜοΓιου 1984 και απάντηση
του Στέφανου Μπεκατρρου, υπεύθυνου για
τη διοργάνωση της συζήτησης αυτής;

Προς
Τη Σύνταξη του περιοδικού

«Γράμματα και Τέχνες»

Κύριοι,
Σχετικά με τη ουνέντευξη-ουζήτηοη για

τις βιβλιοθήκες που έγινε ανάμεσα αταν κ.
Μπεκατώρο εκ μέρους του περιοδικού οας
και οε μέλη της Ένωσής μας, συζήτηση
που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Απρίλη-Μάη
1984 (οελ. 7-20), θα θέλαμε να παρατηρή
σουμε τα παρακάτω:

Παρότι εκ προοιμίου υπογραμμίζετε οτην
εισαγωγή ότι οι βιβλιοθηκάριοι που έλαβαν
μέρος στη ουζήτηοη αυτή δεν κλήθηκαν σαν
εκπρόσωποι της Ένωσης και ότι επομένως
01 απόψεις τους δεν εκφράζουν αναγκαστι
κά τις απόψεις του τωρινού Διοικητικού
Συμβουλίου της, εν τούτοις η μακρόχρονη
θητεία των συναδέλφων μας αυτών στη
Διοίκηση της Ένωσης είναι δυνατόν να
δημιουργήσει σύγχυση πάνω στο θέμα. Για
το λόγο αυτό θα σας παρακαλούσαμε να
κάνετε για άλλη μια φορά τη διευκρίνιση
που θεωρούμε απαραίτητη, δημοσιεύοντας
παράλληλα τις θέοεις του Δ.Σ. στα σημεία,
όπου 01 απόψεις μας είναι διαφορετικές, ή
που ορισμένες ιδέες εκφράσθηκαν με τρό
πο που μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγή
σεις.

Συγκεκριμένα, δε συμμεριζόμαστε την
άποψ'η της κ. Σ. Παλαμιώτη άτι οι απόφοιτοι
των ΚΑΤΕΕ θέλουν εκπαίδευση από την
αρχή, ούτε ότι οι περισσότεροι από τους
δασκάλους τους, ιδιαίτερα αυτοί που έχουν
μεταπτυχιακό, δεν έχουν ιδέα από βιβλιοθή
κες. Το πρόβλημα της Σχολής δεν είναι οι
συνάδελφοι που έχουν μεταπτυχιακό, αλλά
01 άσχετοι που διορίσθηκαν από την προη
γούμενη κυβέρνηση και δημιούργησαν κατά
σταση. Αλλά και μέσα στις δοσμένες δύσκο
λες συνθήκες δεν πρέπει να αγνοηθούν σι
σοβαρότατες προσπάθειες των συναδέλφων
μας που στήριξαν τη Σχολή και έδωσαν
ουσιαστικές βάσεις στους σπουδαστές της.
Το ότι βγήκαν από τη Σχολή παιδιά που «δεν
ξέρουν τίποτα», είναι κάτι που δυστυχώς
χαρακτηρίζει όλη την Εκπαίδευση και όλες
τις Σχολές. Η γενίκευση όμως είναι επικίν
δυνη και μπορεί να βλάψει στην αναζήτηση
επαγγέλματος πολλούς αποφοίτους, που
ήδη έχουν τρομερές δυσκολίες να βρουν
δουλειά, ενώ έχουν όλες τις προϋποθέσεις.
Γιατί υπάρχουν απόφοιτοι, που όχι μόνο
πέτυχαν, αλλά και αρίστευσαν σε διαγωνι
σμούς οργανισμών. Πολλοί εξ άλλου απ' ό

σους διορίσθηκαν, ανταποκρίθηκαν με επι
τυχία στις απαιτήσεις του επαγγέλματος και
απέσπασαν την εκτίμηση των προϊσταμένων
τους.

Η παρατήρησή μας αυτή, μαζί με όσες
ακόμη θα μπορούσε να κάνει κανείς και για
άλλα σημεία της συνέντευξης, δεν αναιρεί
την αξία πολλών άλλων που σωστά ειπώθη
καν, ούτε την αξία της δικής σας πρωτσ-
βουλίας να αφιερώσετε ολόκληρο το διπλό
τεύχος σας Απρίλη και Μάη στις βιβλιοθή
κες και τα βιβλία, πράγμα για τα οποίο σας
ευχαριστούμε, αν και πιστεύουμε ότι η
σοβαρότητα του θέματος και η έκτααη που
θελήσατε να δώσετε θα δικαιολογούσε πρό
σκληση στον επίσημο φορέα του σώματος,
πράγμα που θα 'δινε ευρύτερο κύρος στη
συζήτηση.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Η Πρόεδρος
Ρ. Φέσσα

Η Γ. Γραμματεύς
Ν. Ζαχιώιη

1. Νομίζω ότι δεν είναι απαραίτητο να
επαναληφθεί η διευκρίνιση που ζητά το Δ.Σ.
της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκάριων αλλά
η διευκρίνιση ότι εκείνο που πρέπει να
ενδιαφέρει τον διοργανωτή μιας πραγματικά
ελεύθερης συζήτησης δεν είναι να προσκα
λέσει εκπροσώπους ενός συλλογικού φο
ρέα, αλλά άτομα υπεύθυνα και πεπειραμένα
σχετικά με το θέμα που θα συζητήσουν (κι
όχι μόνο με την όποια θητεία τους α' ένα
Διοικητικό Συμβούλιο) και κυρίως με την
απόφαση να πουν ελεύθερα τη γνώμη τους
μακριά από οποιεσδήποτε δεσμεύαεις και
συγκαταβάσεις και μεαάτητες. Στην Ελλάδα
είναι ουνηθισμένο φαινόμενο οι εκπρόσωποι
των επίσημων φορέων να μη λένε πάντα
ολάκληρη την αλήθεια· έτσι, ο επίσημος
λόγος δεν είναι πάντα και ο έγκυρος λόγος,
δηλαδή ο αληθινός, ο ολόκληρας, ο ουσια
στικός λόγος. Κι αυτός ο τελευταίος ενδια
φέρει τα «Γράμματα και Τέχνες».

2. Όσον αφορά στη συγκεκριμένη άποψη
της κυρίας Σοφίας Παλαμιώτη. Νομίζω ότι η
κ. Παλαμιώτη υπήρξε σαφής λέγοντας ότι οι
περισσότεροι καθηγητές της Σχολής Βιβλιο
θηκονομίας των Τ.Ε.Ι. δεν έχουν ιδέα από
βιβλιοθήκες με την έννοια ότι ακόμη κι
εκείνοι που έχουν μεταπτυχιακό δεν έχαυν
εργαστεί σε βιβλιαθήκες και, άρα, δεν
έχουν τις απαραίτητες - και πολύτιμες -
εμπειρίες. Έτοι δεν είναι σε θέση να
ενημερώσουν σωατά και να προειδοποιή
σουν τους σπουδαστές τους για την κατά
σταση (= την κατάντια) των ελληνικών
βιβλιοθηκών.

Πιστεύω ότι τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ε.Β.
γνωρίζουν πως στη Σχολή Βιβλιοθηκονομίας
των ΤΕΙ δεν υπάρχει οργανωμένη πρότυπη
βιβλιοθήκη για την πρακτική άσκηση των
σπουδαστών χι ότι οι τελευταίοι στέλνονται
για εξάμηνη «άσκηση» σε βιβλιοθήκες-απο-
θήκες (π.χ. στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της
Αθήνας). Αν οι καθηγητές είχαν πείρα και
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υπευθυνότητα δασκάλων όφειλαν να αντιτά
ξουν την άρνηση τους στον τρόπο με τον
οποίο «ασκούνται» οι σπουδαστές τους. Δεν
το έχουν κάμει. Αυτό, δεν είναι προς τιμήν
τους. Αλλά και η Ε.Ε.Β. έχει καταγγείλλει
ποτέ δημάσια την άθλια κατάσταση που
επικρατεί στη Σχολή Βιβλιοθηκονομίας; Ε
πειδή έχω προσωπική πείρα από τη Σχολή
αυτή, δε με πείθουν τα μέλη του Δ.Σ. της
ΕΕ.Β. όταν λένε ότι έγινε από τους καθηγη
τές σοβαρή προσπάθεια που στήριξε τη
Σχολή και έδωσε ουσιαστικά βάσεις στοϋς
σπουδαστές της.

θεωρώ, λοιπάν, ιδιαίτερα μετριοπαθή την
άποψη της κ. Παλαμιώτη για διδάσκοντες
και διδασκόμενους. Η Σχολή Βιβλιοθηκονο
μίας των ΤΕΙ, από τον τρόπο που επιλέγει
τους σπουδαστές της, από την ποιότητα
της εκπαίδευσης που τους παρέχει (θεωρη
τική και πρακτική), από τις σημειώσεις που
τους διενέμει (οϊ περισσότερες δεν διαβά
ζονται καν), από την ποιότητα των καθηγη
τών της (π.χ. πτυχιούχος Παντείου διδά
σκει... φιλοσοφία και ιστορία της λογοτε
χνίας), ίσαμε ακόμη το ίδιο το περιβάλλον
και την υλικοτεχνική υποδομή (οι κτιριακές
εγκαταστάαεις και οι άλλοι χώροι των ΤΕΙ
Αθήνας θυμίζουν στάνη) έχει αποτύχει από
λυτα και είναι ανάγκη να καταργηθεί αμέ-
οως, να αποσπασθεί από τα ΤΕΙ και να
διοργανωθεί σε νέες βάσεις. Για την όλη
κατάσταση, φυσικά, οι λιγότερο υπεύθυνοι
είναι 01 καθηγητές και οι σπουδαστές.
Ομως οι πρώτοι την ανέχονται, έχουν

βολευτεί (μέσα στην ανεπάρκειά τους) οι
δεύτεροι θα έπρεπε να αφήσουν κατά
μέ()θς τους κομματικά κατευθυνάμενους
αγώνες τους (περί ανέμων και υδάτων, περί
ειρήνης, περί αφοπλισμού και τα λοιπά) και
να κοιτάξουν τι αγώνες μπορούν να κάμουν

για την ανύψωση του επιπέδου των σπου
δών τους και την κατοχύρωση του επαγγέλ
ματος που (οι περισσότεροι κατά τύχη)
διάλεξαν.

Η ΕΕ.Β. οφείλει να είναι περισσότερο
αυστηρή και απέναντι στη Σχολή (διοίκηση-
διδακτικό προσωπικό) και απέναντι στους
σπουδαστές. Μόνο έτσι ο λόγος της Βο
αποκτήσει ευρύτερο και ουσιαστικό κύρος.
Οσον αφορά στους ισχυρισμούς περί αρι-

στεύσεων και επαγγελματικών απαιτήσεων,
αυτά είναι λόγια, τυπικά μόνα διαπιστευτή
ρια. Δεν είναι λίγοι εκείνοι πσυ γνωρίζουν
καλά πώς γίνονται οι διαγωνισμοί (ιδίως από
δημόσιους οργανισμούς) και πώς διορίζο
νται οι... επιτυχόντες. Αλλά, άραγε, υπάρ
χουν επαγγελματικές απαιτήσεις στη βιβλιο
θηκονομία; Για να υπάρξουν πρέπει πρώτα
να υπάρχει επάγγελμα βιβλιοθηκάριου και νο
έχουν θεσπισθεί οι όροι που το καθορίζουν
και το ελέγχουν. Κάτι τέτοιο, άμως, όπως
γνωρίζουν τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ε.Β. δεν
υπάρχει ακόμη στον τόπο μας (δηλαδή
νομοθεσία περί βιβλιοθηκών και βιβλιοθηκά
ριων).

3. Η επιστολή του Δ.Σ. της Ε.Ε.Β (επιστο
λή, απ όσο γνωρίζω, μιας κάποιας πλειοψη
φίας του Δ.Σ. της Ε.Ε.Β.) ήρθε να μου
επιβεβαιώσει ότι σρθά προτίμησα το ουαια-
στικά κύρος των προσώπων που προσκάλε-
οα στη «Συζήτηση» από το τυπικό κύρος
εκ-προσώπων του Δ.Σ. της Ε.Ε.Β. Επειδή οι
θέοεις της επιστολής δεν θέλησαν, όπως
είναι φυσιολογικό για τον τόπο μας, να
εισχωρήσουν σε θέματα ουσίας αλλά στάθη
καν σε τυπικές και συμβατικές διαπιστώ-
σεις αφήνσντάς μας, έτσι, πολύ μακριά από
την ολόκληρη αλήθεια.

Στέφανος Μπεκατώρος
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Μιά ζεστή γωνιά μέ καλή
μουσική γιά σάς και τούς
εκλεκτούς φίλους σας...

Mil.Mont JLelier
BISTROT

Δεινοκράτους 19, Κολωνάκι,
Τηλ. 7239 116
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Γιώργος Μαρκόπουλος
01 ΠΥΡΟΤΕΧΝΟΥΡΓΟΙ

Ποίηση

21

Ρούλα Κακλαμανάκη
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Ι.Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ & ΣΙΑΣ Α.Ε.
ΣΟΛΩΝΟΣ 60 - ΑΘΗΝΑ 135 - ΤΗΛ. 3615077
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 2, ΤΗΛ. 3222730
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