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Η ποίηση όμως δεν κινδυνεύει.
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 Νίκος Παππάς, Η Αληθινή Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
(1100-1973), 1973

 ... Οπλισμένος με μια αίσθηση απίθανα ευαίσθητη και καινούρια, ξεπερνάει 
το στάδιο των πειραματισμών και εισχωρεί βαθιά σε μια αγχώδη και εποχική 
ψυχολογία του σύγχρονου ανθρώπου, που δεν είναι καθόλου εκζήτηση και 
άγρα αιφνιδιασμών, αλλά ουσιαστικός μετασχηματισμός. Παρουσιάστηκε στα
1966 με το βιβλίο του, Οι ΄Αταφοι, που διέγραφε ελπίδες και σημαντικές 
προοπτικές. Με το δεύτερο βιβλίο του, Αλμπατζάλ, 1971, με 12 διηγήματα, 
παρουσιάζει κατακτήσεις και προεκτάσεις, που πρέπει να σημειωθούν με 
ενθουσιασμό, απ' όσους μπορούν να εισδύσουν στα μυστικά του αληθινά 
καινούριου και δημιουργικού στοιχείου, που χρησιμοποιείται από οργανική 
ανάγκη, που δεν έχει τίποτα το κοινό με τους καινόπληκτους νεανίες. Θέματα,
απομόνωση καίριων στιγμών, χρώμα ποιητικό, διήγηση αστραπιαία και 
φλογισμένη, διαγράφουν μια αληθινά παρθενική όραση στα πράγματα.

 
Πέταγμα προς το Επέκεινα

Ηλίας Κεφάλας, Ο πλοηγός του απείρου, περ. Διαβάζω, τεύχ. 178,
Νοε. 1987

Ο "πλοηγός του απείρου" είναι το ενδέκατο βιβλίο του Τόλη Νικηφόρου, που 
έρχεται να προστεθεί στη μακρά και γόνιμη θητεία του στα γράμματα, καθώς 
συμπληρώνει πλέον είκοσι χρόνια συνεχούς δημιουργίας και προσφοράς.
Ο "πλοηγός του απείρου" είναι ένας φιλοσοφικός μονόλογος, που 
επιβεβαιώνει τις προτάσεις του δημιουργού, καθώς διατυπώνεται εσωτερικά, 
κάτω από μια καθολική ενόραση των επέκεινα γεγονότων. Ο ποιητής 
εγκαταλείπει πλέον την επίγεια πραγματικότητα και απογειώνεται προς την 
υφή του ονείρου. Η θεματογραφία του συντήκεται σε μια ασυναίσθητη 
μεταστοιχείωση των κεντρικών της κυττάρων και από τη διαδικασία της 
μεταβολής αυτής ξεπροβάλλει το τελευταίο υπόστρωμα, η ιδέα και η έννοια 
του θανάτου, που είναι και το βασικότερο θέμα της λογοτεχνίας σε όλες τις 
εποχές.

Ο ποιητής, με το αδιατάρακτο ύφος της κοσμικής γαλήνης, ανιχνεύει τη 
διαφάνεια του χρόνου, προσεγγίζει την πηγή της αδιάφθορης ύλης και 
αποκρυσταλλώνειι σε μαγικές εικόνες τη μυστική φλέβα του ακαταμέτρητου. 
Η διαδικασία μοιάζει με μυστικιστικές απόπειρες εσχατολογικών 
συλλογισμών. Μέσα όμως από την ποιητική διήθηση των λέξεων κάθε 
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εννοιολογική αναφορά προσλαμβάνει μια λυρική έπαρσηκαι καταξιώνεται 
αισθητικά.

Τα ποιήματα της συλλογής έρχονται σαν αθόρυβοι παφλασμοί γεμάτοι από 
την αγωνία του κωπηλάτη, καθώς το κουπί αγγίζει τις τελευταίες όχθες, στις 
εκβολές του ποταμού. Το ταξίδι φθάνει στο τέλος, ανα-καλούνται οι 
κατακτημένες εμπειρίες και αρχίζει η ενατένιση των μακρινών κυμάτων του 
ωκεανού.

Ο ποιητής, υπερβαίνοντας τα εφήμερα κλειδιά, κρούει τη μυστική ώρα και 
θρυμμματίζει το πρόσωπό του. Χωρίς δισταγμό και με ακράδαντη πεποίθηση 
του τελικού προορισμού, πορεύεται από τον εφήμερο πόνο στο άπειρο δέος. 
Από την ορατή οδύνη στην αόριστη προοπτική της ανυπαρξίας. Η δύναμη των
τραγικών αυτών αντιθέσεων μέσα στη γενική περιπέτεια του όντος, 
τροφοδοτεί και με ομόλογη δύναμη τις συναφείς εκπυρσοκροτήσεις του 
ποιητικού λόγου. Γιατί τα φαινόμενα της ζωής εξαπατούν με την επίφαση 
τους και καθιστούν ασύλληπτο το αδιόρατο πέρασμα της μαγικής ύλης, του 
σώματος που καταυγάζει την ενδότερη φλόγα της ζωής και δίνει το έναυσμα 
για την εξύμνηση της άρθαρτης ομορφιάς. 'Ετσι, μόνο οι εμπειρίες της 
τρομερής και αράγιστης τελευταίας ώρας επιτυγχάνουν τη διαφάνεια των 
φαινομένων και την έσχατη ανάλυση τους.

Η τελευταία ώρα ή, ακόμα, και η προϊούσα αίσθηση της κυριεύει το ποίημα 
κάνοντάς το κοινωνό ενός οικείου θανάτου μέσα από την κατανυκτική 
συγκατάβαση της ολοσχερούς καταστροφής. Η αποδοχή της απο-κάλυψης 
αυτής στηρίζεται στην πεποίθηση του ποιητή ότι όλα αποτελούν ταυτόσημες 
φάσεις μιας αέναης επανάληψης. Η ύλη αλλάζει μορφές κουβα-λώντας την 
ίδια εσωτερική της ταυτότητα. Το πνεύμα μεταλαμπαδεύεται μέσα από μια 
ατέρμονη πορεία γνώσης και εξαγνισμού.

η πέτρα κρύβει μέσα της
το άγαλμα ή ένα σπίτι
κάθε στιγμή μπορεί το ξύλο
ένα παιχνίδι να γεννήσει ή τη φωτιά
μέσα στη λάσπη
ήδη ανθίζει το πιο μεθυστικό λουλούδι
ένα μεγάλο κόκκινο πουλί
σκίζει σαν αστραπή τον ουρανό

Αλλά, ερευνώντας τη φύση της μεγάλης απορίας, τη σκοτεινή υφή του 
αγνώστου, ο ποιητής Τόλης Νικηφόρου δεν αποκόπτεται εντελώς από την 
κατασταλαγμένη πίκρα της εφημερότητας και το χθόνια παράπονο της 
καθημερινής ζωής. Είναι η πηγή που αναβλύζει το νάμα του καθαρμού, γι' 
αυτό και γυρίζει και παίρνει φως, δυναμώνοντας τη φλόγα της μοναξιάς του 
και φιλοσοφημένα αποφαίνεται "οι νεκροί δεν γνωρίζουν τον θάνατό τους" ή 
"να φοβάσαι την πικρή γεύση της μοναξιάς/και το ανεξερεύνητο φάσμα της 
αλήθειας". Εκεί βρίσκεται ο μεγάλος πόνος που τρέφει τα φτερά για τη 
μεγάλη πορεία και πέταγμα προς το επέκεινα. Κι ακόμα, εκεί βρίσκεται η 
απόκρυφη στιγμή της τρυφερότητας, οριζόμενη από ένα αιώνιο παρόν, ένα 
αστείρευτο λίμνασμα του χρόνου που καλεί τους εκλεκτούς να δρέψουν. 



Πρόκειται για τις πιο εξαίσιες ποιητικές στιγμές του Τόλη Νικηφόρου, που 
αξίζει να χαρούμε ένα μικρό απόσπασμα.

το κρύο μπαίνει απ' το σπασμένο τζάμι
μπαίνει το μαυροπούλι με το ράμφος του
και το αχνό διάγραμμα τριών σπιτιών
μπαίνει μια λυγερή αφρικάνα
με τις αυθάδικες γροθιές για στήθια
μπαίνουνε γλάστρες κίτρινες πορτοκαλιές
ρούχα που κυματίζουν στο σχοινί
κάποιος που πίνει απέναντι καφέ
σκυφτός και μόνος

το κρύο μπαίνει γκρίζο απ' το σπασμένο τζάμι
μπαίνει σκυφτό και μόνο
η μουσική ακούγεται
σαν νάναι λάθος οι στροφές του δίσκου

Αλλά η οπτασιακή εικονοποιία, η αλλόκοτη μουσική που λανθάνει μέσα στη 
συγκεχυμένη ακοή, οφείλεται στην εξαϋλωτική διάθεση του πόνου, στο 
διαλύον φως που εισχωρεί και διασπά φασματικά την πραγματικότητα, αυτό 
το παλιρροιακό κύμα της άλλης αίσθησης που αποκαλύπτει τη φύση της 
άυλης ομορφιάς, στη μέθεξη της οποίας καταξιώθηκε ποιητικά ο Τόλης 
Νικηφόρου.

 
 
H αισθητική και το βάθος της ποίησης

Γιολάντα Πέγκλη, Ένα λιβάδι μέσα στην ομίχλη που ονειρεύεται,
περ. Πάροδος, τεύχ. 2, Οκτώβριος 2003

Μια απλή και βαθειά αφήγηση, γεμάτη ομορφιά, τρυφερότητα και λυρισμό, 
διακρίνει την σπουδαία εκφραστική του κ. Τόλη Νικηφόρου στη νέα του 
ποιητική συλλογή «Ένα λιβάδι μέσα την ομίχλη που ονειρεύεται».
Πρωταρχικοί πυρήνες και στενογραφικοί σχεδόν μηχανισμοί, συνδυάζουν μια
σοβαρή ουσιαστική δουλειά έντονα εστιασμένη στη πάσχουσα ύπαρξη, μια 
εποπτεία του υλικού από τον ποιητή, ο οποίος, προκειμένου να δώσει αυτά τα 
εξαιρετικά δείγματα ποιητικού λόγου δεν αντιμετωπίζει το ελάχιστο 
πρόβλημα.

Αντίθετα παρουσιάζει τη βεβαιότητα ενός ανθρώπου προορισμένου να βιώσει
και να εκφράσει ποιητικά τις σύντομες αυτές ιστορίες και να κάνει τον 
αναγνώστη του κοινωνό αυτών των αξιών και αυτής της ποιότητας.
Πρόκειται για μια ανοιχτή κατάθεση οργανωμένης φιλοσοφημένης γλώσσας 
(καθόλου εργαστηριακής, φυσικής και αβίαστης) όπου τίποτα δεν είναι 
ασταθές και τα πάντα εξηγούνται και φωτίζονται όχι μόνο στην εσωτερική 
ομοιογένειά τους και το νοηματικό τους κύρος αλλά και στο επίπεδο της 



αισθητικής, δηλαδή της τυπικής δομής τους, λειτουργίας αποτελεσματικής και
απόλυτα κατακτημένης.

 
Μνημονικές αναδρομές για μια αδρή και λιτή εποχή. Από 
τα όνειρα στις διαψεύσεις. 

Α. Ζήρας, Νόστος, εφημ. Ελευθεροτυπία, ένθετο Βιβλιοθήκη,
6.4.2001

     Αξιολογότατος ποιητής και διηγηματογράφος, ο Τόλης Νικηφόρου είναι 
περισσότερο γνωστός σ' έναν ολιγάριθμο κύκλο λογοτεχνών της 
Θεσσαλονίκης. Μόνιμος συνεργάτης του περιοδικού Νέα Πορεία - από τα 
παλαιότερα ελληνικά λογοτεχνικά έντυπα του μεταπολέμου - έχει δημοσιεύσει
έντεκα συλλογές ποιημάτων και πέντε διηγημάτων, συμπεριλαμβανομένου 
του πρόσφατου Νόστου, ενός βιβλίου που απότελείται από δεκαπέντε 
αλληλένδετα διηγήματα. Όλα τους, εκτός από ένα, το τελευταίο της σειράς, 
είναι μνημονικές αναδρομές του Νικηφόρου στα εφηβικά του χρόνια, όταν 
στη δεκαετία του '50 φοιτούσε στο κολέγιο "Ανατόλια ", στα προάστια της 
Θεσσαλονίκης. 'Ενα κολέγιο με μεγάλη εκπαιδευτική ιστορία, αφού ιδρύθηκε 
στη Μικρά Ασία και ακολούθησε το κυρίως σώμα των ελληνικής καταγωγής 
προσφύγων του 1922 στην εγκατάστασή τους στη Μακεδονία.

     Ευνόητα, η μνημονική αναδρομή του συγγραφέα σε περιστατικά, πρόσωπα
και καταστάσεις που είχαν επίκεντρο τη σχολική του ζωή είναι διαπερασμένη 
από μια συγκίνηση. Αλλά η συγκίνηση εντείνεται ακόμη περισσότερο στα 
πεζά του βιβλίου, καθώς ο αφηγητής/περσόνα του Νικηφόρου αγωνίζεται και 
αγωνιά για κάτι ανέφικτο και συνάμα ουσιωδέστατο. Να υπερβεί με τη 
φαντασία του τη χρονική απόσταση και να ξανακερδίσει, με το στερεωμένο 
στο μεταξύ στοχασμό του, τα ουσιώδη ενός παρελθόντος που συνήθως μοιάζει
απόμακρο και μυθικό. Αυτό, τουλάχιστον στο επίπεδο της λογοτεχνικής 
πραγματικότητας, ο συγγραφέας το κατορθώνει με το να διατηρεί στα πεζά 
του τη ματιά του αθέατου αφηγητή αλλά και τη ματιά του εφήβου που 
συμπάσχει και συμπράττει στα δρώμενα. Είναι αναμφίβολο, έτσι τουλάχιστον 
όπως ολοκληρώνονται οι ιστορίες του βιβλίου, ότι στα βιώματα του 
συγγραφέα υπάρχει μια αδιαίρετη ενότητα χρόνου. Τον παρακολουθούμε σε 
μια από τις τακτικές συναντήσεις των μεσήλικων φίλων να αναστοχάζεται τα 
σαράντα χρόνια που πέρασαν και να φαντάζεται ότι η παρούσα στιγμή είναι 
μια εκβολή της δεκαετίας του '50, επουλώνοντας έτσι τις χαίνουσες πληγές 
της μνήμης.

     Υπάρχει λοιπόν στα πεζά αυτά, πέρα από την περιγραφική και η καθαρά 
ποιητική αίσθηση, κάτι που δεν είναι άγνωστο σε όσους γνωρίζουν το έργο 
του Τόλη Νικηφόρου στο σύνολό του. Η νοσταλγία - ο νόστος - γι' αυτή την 
περίοδο της μαθητείας του στον κόσμο και η ακένωτη διάθεση του να 
επιστρέφει συχνά σ' αυτήν αναγνωρίζονται επίσης και στο όψιμο ποιητικό 
έργο του. Τουλάχιστον, από τη στιγμή που ο επιθετικός λόγος της πολιτικής 
ηθικής αναδιπλώθηκε - εμφανώς με τον Πλοηγό του Απείρου (1986) - σε μια 
ελεγειακή και πλούσια λυρική ανακύκλωση ενθυμήσεων του από πρόσωπα 



αγαπημένα, φέρνοντας τώρα στο φως ένα ανεξερεύνητο ορυχείο παιδικών 
τραυμάτων και οδυνηρών εμπειριών.

     Τα ομόκεντρα διηγήματα του Νόστου ανασυστήνουν μια λιτή και αδρή 
εποχή, που η πολιτική της οξύτητα και η οικονομική της ένδεια υπάρχουν 
ορισμένες φορές ως γενικές αισθήσεις στον ορίζοντα των ιστοριών που 
παρακολουθούμε. Ας έχουμε κατά νου, διαβάζοντας τα πεζά του Νικηφόρου, 
ότι η δεκαετία του '50 αρχίζει με το τέλος του εμφυλίου και προχωρεί πάνω 
από την καθημαγμένη πολιτική συνείδηση ενός μεγάλου μέρους της ελληνικής
κοινωνίας. Όμως εδώ - και πολύ σωστά - προβάλλονται σε πρώτο επίπεδο οι 
παρουσίες των εφήβων, οι συγκρούσεις, οι ανταγωνισμοί, οι αισθησιακές τους
δοκιμασίες. Με ένα λόγο θερμό αλλά και γεμάτο χάρη, κινούμενο διαρκώς 
ανάμεσα στην ειρωνεία και στο χιούμορ, ο Νικηφόρου συνήθως ολοκληρώνει 
τις ιστορίες του αντιπαραθέτοντας ελεγειακά τον παρελθόντα, μαγευτικό 
χρόνο των απραγματοποίητων ονείρων στον παρόντα χρόνο των διαψεύσεων 
και των αναγκαίων πια αθροίσεων της ζωής.

     Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να επισημάνω ότι όλα τα πεζά του Νόστου, 
αλληλένδετα μεταξύ τους, δεν έχουν την ίδια ποιοτική στάθμη. Υπάρχουν 
ορισμένα που ξεχωρίζουν, όπως το πρώτο που περιγράφει σπαρακτικά, εκ 
των ένδον, τη δοκιμασία ενός παιδιού που έχει στερηθεί την οικογενειακή 
θαλπωρή και παίρνει την απόφαση να δει το μέλλον του ως οικότροφος του 
σχολείου. Και γενικότερα, όμως θα έλεγα ότι πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες - και
κατά τη γνώμη μου πιο κατορθωμένες λογοτεχνικά - δεν είναι εκείνες όπου 
υποχωρεί ο αφηγητής για να αναδειχτεί πιο σφαιρικά η κοινωνία του 
κολεγίου - δάσκαλοι και μαθητές. Περισσότερο αναγνώρισα τις αφηγηματικές
αρετές του Νικηφόρου σε όσες ιστορίες προέχει ο εξομολογητικός τόνος και 
χρησιμοποιείται πρωταγωνιστικά ως διάμεσο του συγγραφέα η περσόνα του 
εφήβου της εποχής εκείνης. Όσες, δηλαδή, αναπτύσσουν, με ένα 
συγκρατημένο, χαμηλόφωνο λυρισμό τις αποφασιστικές εμπειρίες που 
βαθμιαία συντελούν στην άνδρωσή του και που κάποιες στιγμές μάς θυμίζουν 
τον Οικότροφο Τέρλες του Ρόμπερτ Μούζιλ. Αναφέρομαι σε εμπειρίες 
θεμελιακές για τη μαθητεία ενός εφήβου στη ζωή, στη στέρηση από την 
οικογένεια, στην άγρια -σχεδόν πρωτόγονη - χαρά από την ανάδυση της 
προσωπικότητας, στο δέος μπροστά στο μυστήριο των αναρίθμητων τόμων 
της σχολικής βιβλιοθήκης. Αυτές - και όχι μόνο - μας δίνονται με τον πιο 
θελκτικό, αλλά και τον πιο δραματικά παραστατικό τρόπο στα πεζά του 
Νικηφόρου.

 

 Β. Βασιλικός, Ο δρόμος για την Ουρανούπολη, περ. Ιndex, τεύχ. 24,
Ιούλιος/Αύγουστος 2008

Ένα βιβλίο διηγημάτων που συνοψίζουν μια ζωή στη στράτευση, στον έρωτα
και  στους  φίλους,  στην  επαγγελματική  εργασία  -  που με  άγγιξε  ιδιαίτερα.
Δυο φορές που το διάβασα ένιωσα τα μάτια μου υγρά από την συγκίνηση,
χωρίς  ωστόσο  να  κυλήσει  το  δάκρυ  γιατί  δεν  υπάρχει  κανένας
μελοδραματισμός. Ούτε όμως και κυριολεκτικά δράμα. Είναι η ίδια η ζωή με
τις απογοητεύσεις της, τα όνειρά της, της αισιόδοξη απαισιοδοξία της (ή το
αντίστροφο) σε χαμηλού τόνου αφήγηση,  αφομοιωμένη ωστόσο και τελικά



αποδεκτή από τον ίδιο τον συγγραφέα. Θεσσαλονικιός ο Τόλης Νικηφόρου
μας περιγράφει νεανικές και μεσήλικες στιγμές της ζωής του, χωρίς κανένα
σπαραγμό,  με  ένα  ταλέντο  συγγραφέα  πρώτου  μεγέθους,  χωρίς  εξάρσεις.

Ναι,  αυτή  είναι  η  ζωή.  Ενός  ατόμου  συνειδητοποιημένου  και  άκρως
ευαίσθητου, που δεν καβάλησε, στον πολυκύμαντο βίο του, κανένα καλάμι.

Διαβάστε το. Ταξιδέψτε κι εσείς στη μυθική Ουρανούπολη, απέναντι από το
Άγιο Όρος. Κι εκεί, ίσως συναντήσετε το «φάσμα» του Λουκά, του υπέροχου
αυτού  ανθρώπου  και  ζωγράφου.

«Έτσι  αποχώρησαν  οι  πρωτεργάτες  και  μείναν  οι  διεκπεραιωτές».


