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Το  βιβλι�ο  που  ε�χουμε  στά  χε�ριά  μάς  φε�ρει  την  υπογράφη�  της  Αγά� θης
Γεωργιά� δου κάι άφορά�  τον Ηλι�ά Γκρη� ,  σημάντικο� τάτο ποιητη�  της γενιά� ς  του
’70.  Η  συστημάτικο� τητά  της  Γεωργιά� δου,  η  επά� ρκειά  των  επιστημονικω� ν
εργάλει�ων που διάθε�τει κάι το κάλλιεργημε�νο άισθητη� ριο�  της οδη� γησάν σ’ άυτη�
τη μελε�τη, η οποι�ά μάς δι�νει μιά πλη� ρη εικο� νά του ποιητη�  κάι του ε�ργου του.

Το  βιβλι�ο,  πάρά�  μι�ά  200  σελι�δες,  περιλάμβά� νει  τρι�ά  με�ρη.  Το  πρω� το,  με  τον
γενικο�  τι�τλο «Ηλι�άς Γκρη� ς», επιμερι�ζετάι σε τρεις ενο� τητες: «Κάι μάζι� κάι μο� νος:
Ο Ηλι�άς Γκρη� ς κάι η ποιητικη�  γενιά�  του ’70», η πρω� τη. «Το ποιητικο�  τάξι�δι του
Ηλι�ά Γκρη� : Μιά ποιητικη�  άποτι�μηση», η δευ� τερη κάι το «Επι�μετρο», η τρι�τη. Στο
δευ� τερο κεφά� λάιο ε�χουμε την «Ανθολο� γηση των Ποιημά� των» κάι στο τρι�το τη
«Συνε�ντευξη στον Γιω� ργο Στάμάτο� πουλο».

Ας πά� ρουμε τά πρά� γμάτά άπο�  την άρχη� . Ο Ηλι�άς Γκρη� ς γεννη� θηκε το 1952 στά
Κρε�στάινά  Ολυμπι�άς,  σπου� δάσε  Οικονομικά�  στη  Βιομηχάνικη�  Σχολη� ,  ση� μερά
Πάνεπιστη� μιο Πειράιά� ,  πη� ρε  με�ρος στη φοιτητικη�  εξε�γερση τον Νοε�μβρη του
1973,  ε�γινε  δημοσιογρά� φος  κάι  εργά� στηκε  στην  ΕΡΤ,  ο� που  ως  ρεπο� ρτερ,
συντά� κτης  κάι  άρχισυντά� κτης  άσχολη� θηκε  με  εκπομπε�ς  ιστορικου�  κάι
πολιτιστικου�  περιεχομε�νου. Ει�νάι με�λος της Επιτροπη� ς Σενάρι�ων, της Επιτροπη� ς
Κράτικω� ν  Βράβει�ων  Λογοτεχνι�άς  Κυ� πρου,  της  Ετάιρει�άς  Συγγράφε�ων  κάι
Αντιπρο� εδρος  του  Κυ� κλου  των  Ποιητω� ν.  Τε�λος,  εκτο� ς  άπο�  ποιητη� ς  ει�νάι
πεζογρά� φος, δοκιμιογρά� φος κάι άνθολο� γος.

Ο Ηλι�άς Γκρη� ς ει�νάι εγγεγράμμε�νος στά μητρω� ά της γενιά� ς του ’70, στην οποι�ά
συστεγά� ζοντάι ποιητε�ς διάφορετικου�  διάμετρη� μάτος, θεμάτολογι�άς κάι υ� φους,
λο� γω μεγάλυ� τερης η�  μικρο� τερης  σχε�σης  με ιστορικά� ,  πολιτικά�  κάι  κοινωνικά�
γεγονο� τά τά οποι�ά επηρε�άσάν το ε�ργο τους. Ο χρο� νος που κυ� λησε μάς επιτρε�πει
πλε�ον  νά  επάνάξιολογη� σουμε  τις  σχε�σεις,  ομοιο� τητες  κάι  διάφορε�ς,  στοιχει�ά
συ� γκλισης η�  άπο� κλισης των ποιητω� ν της γενιά� ς.

Πάράτι�θετάι  ο  κάτά� λογος  με  τους  εγγεγράμμε�νους  του  ’70  (εδω�  κάι
πάρενθετικά�  θά που� με πως πολλοι� πάράπονου� μενοι ει�νάι άπ’ ε�ξω κάι ρωτου� ν άν
θά άποφάσι�σει κάνε�νάς ληξι�άρχος νά τους άνάγνωρι�σει τη γε�ννηση!). Η Αγά� θη
Γεωργιά� δου πάράθε�τει πά� ντως τά τεκμη� ριά της διάπι�στευσης της γενιά� ς, κάθω� ς
κάι  τους  πάρά� λληλους  τι�τλους  της.  Στά  μη  εξάιρετε�ά  χάράκτηριστικά�  της
συμπεριλάμβά� νοντάι  η  ιστορι�ά  κάι  τά  συνάκο� λουθά,  οι  πολιτικε�ς  εξελι�ξεις,  η
εξε�γερση  του  Πολυτεχνει�ου,  ο  το� πος  κάτάγωγη� ς,  τά  διεθνη�  γεγονο� τά  που
συντάρά� σσουν τον κο� σμο, η μετάπολι�τευση, οι σπουδε�ς, οι τιμε�ς με βράβει�ά κάι
οι  εξωποιητικε�ς  ενάσχολη� σεις,  η  επι�δράση  άπο�  τους  beat  στην  Αμερικη�  κάι
ά� λλους ποιητε�ς  που διάσκε�λισάν  τον  Ατλάντικο�  κάι  επηρε�άσάν την  Ευρω� πη,
ο� πως  Γκι�νσμπεργκ,  Ντι�λάν,  Πά� ουντ,  Έλιοτ.  Η  προτι�μηση  στά  ολιγο� στιχά
ποιη� μάτά, τά προσωπικά�  συνάισθη� μάτά, οι μετάφυσικε�ς άνάζητη� σεις –νάι κάι
ο� χι–,  η τράυμάτικη�  εμπειρι�ά  άπο�  το ιστορικο�  πάρελθο� ν,  η νοστάλγι�ά  γιά την
πάτρικη�  γη κάι την πάιδικη�  ηλικι�ά, η γλω� σσά κάι οι δυνάτο� τητε�ς της.
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Η Αγά� θη Γεωργιά� δου διάκρι�νει δυ� ο μεγά� λες περιο� δους στην ποι�ηση του Ηλι�ά
Γκρη� .  Η  πρω� τη  ει�νάι  η  ιστορικη�  φά� ση  με  τις  πρω� τες  συλλογε�ς,  την  ε�ντονη
«πολιτικη�  άγρυ� πνιά»  του  ποιητη� ,  ο  οποι�ος  άν  κάι  δεν  ε�ζησε  τον  Εμφυ� λιο,
εισε�πράξε  ωστο� σο  το  μετεμφυλιάκο�  κλι�μά  κάι  βι�ωσε  τις  ά� λλες  πολιτικε�ς
άνάτράχε�ς,  με�σά  στις  οποι�ες  άνδρω� θηκε.  Το  ε�ργο  δε�χετάι  άρκετε�ς  θετικε�ς
κριτικε�ς άπο�  επιφάνει�ς μελετητε�ς.

Η δευ� τερη περι�οδος άφορά�  το χρονικο�  διά� στημά 1993-2018 με τις φιλοσοφικε�ς
άνησυχι�ες, οι οποι�ες ωστο� σο άνιχνευ� οντάν κάι στά ποιη� μάτά της προηγου� μενης
φά� σης.  Αξιοσημει�ωτη ει�νάι  η  πάράτη� ρηση της Γεωργιά� δου ο� τι  στο διά� στημά
1988-2018 εξε�δωσε μο� νο 117 ποιη� μάτά, η� τοι τε�σσερά ποιη� μάτά τον χρο� νο. Σ’
άυτη�  τη  φά� ση  άποκρυστάλλω� νοντάι  τά  χάράκτηριστικά�  του  Γκρη� ,  ο� πως
φιλοσοφικη�  εμβά� θυνση  στά  πρά� γμάτά  (Δημη� τρης  Πάπουτσά� κης)  κάι
«συντάι�ριάσμά του υψηλου�  φρονη� μάτος με τη λυρικη�  άποθε�ωση της ερημιά� ς
[…] του άγριμιου� , της άνημποριά� ς του νά ξάνάβρει� τά ι�χνη της προε�λευση� ς του»
(Αλε�ξης Ζη� ράς).

Οι πυλω� νες της ποι�ησης του Γκρη�  ει�νάι  τρεις:  η ιστορι�ά,  η φιλοσοφι�ά κάι το
βι�ωμά. Με ά� λλά λο� γιά τά γεγονο� τά, ο στοχάσμο� ς κάι η εμπειρι�ά που οδηγου� ν
στη δημιουργι�ά.  Η ρι�ζά της  σκε�ψης του Γκρη�  φτά� νει  στους προσωκράτικου� ς
φιλοσο� φους, τους οποι�ους χάράκτη� ρισε «ποιητε�ς που ε�γράψάν την ποι�ηση της
φιλοσοφι�άς» κάι συχνά�  η ποι�ηση�  του ε�χει εκει� τη «λοξη�  μάτιά�  της».

Απο�  ά� ποψη υ� φους, άρχι�ζει επικολυρικά� , συνεχι�ζει δράμάτικά�  κάι τε�λος σάν άπο�
τον ουράνο�  ψηλά�  εποπτευ� ει τον κο� σμο κά� τω. Θά μπορου� σε κάνει�ς νά διάκρι�νει
στις άρμονικε�ς άντιθε�σεις άνά� μεσά στο εξωστρεφε�ς κάι στο εσωστρεφε�ς,  στο
επικο�  κάι στο λυρικο� , στο ολιγο� στιχο κάι στο πολυ� στιχο ποι�ημά, στο άτομικο�  κάι
στο συλλογικο� . Οπωσδη� ποτε πάντάχου�  πάρω� ν κάι ο ε�ρωτάς.

Η Γεωργιά� δου πάράκολουθει� τη στάδιάκη�  εξε�λιξη του ποιητη�  με�σά άπο�  τά ε�ργά
του, της οποι�άς διάκρι�νει τά χάράκτηριστικά� : συνάισθημάτικη�  διάφοροποι�ηση
κάι διά� ψευση: χάμε�νος «άπο�  τ’ ο� ράμά» άυτο� ς που «κάτά� σάρκά φο� ρεσε πάνο�  κάι
σημάι�ες»,  σάφη� ς  νυ� ξη  τους  άγω� νες  (άνάφορά�  στον  Σεφε�ρη),  ζω� ντάς  σε  μιά
«ε�ρημη χω� ρά» (άνάφορά�  στον Έλιοτ) κάι  φυσικά�  σε κά� θε στι�χο κάι σε κά� θε
συλλογη�  κάι εποχη�  θά φάνει�  η πάιδει�ά του κάι η θητει�ά  του στους μεγά� λους
Έλληνες  κάι  ξε�νους  ποιητε�ς,  πρά� γμά  που  επιβεβάιω� νει  ο� τι  η  Τε�χνη  δεν  ε�χει
συ� νορά  κάι  ο  ποιητη� ς  ει�νάι  εδω�  κάι  πάντου� .  Η  Γεωργιά� δου  επισημάι�νει  τις
άνάφορε�ς στον ποιητη�  της Ρωμιοσύνης Γιά� ννη Ρι�τσο, στον συντοπι�τη του Τά� κη
Σινο� πουλο,  στον  πάνελλη� νιο  Κωστη�  Πάλάμά� ,  στον  πάγκο� σμιο  Άλεν
Γκι�νσμπεργκ.

Ακολουθει�  ο πονεμε�νος στοχάσμο� ς με τον «ολά� κερο λυγμο� »,  με ε�μφάση στην
πολιτικη�  ευθυ� νη  κάι  τους  «ά� λάλους  κάημου� ς»  της  προηγου� μενης  γενιά� ς.  Η
ά� ποψη�  του  ο� τι  «η  άληθινη�  ποι�ηση  φε�ρει  πολιτικη�  ιδεολογι�ά  μες  στην
άλληλοπεριχω� ρηση του επι�κάιρου με  το άιKδιο»  μοιά� ζει  σάν  επάνάδιάτυ� πωση
του μη κάτονομάζο� μενου νυν κάι αιέν άπο�  το Άξιον Εστί του Οδυσσε�ά Ελυ� τη.

Οι στι�χοι του Μιχά� λη Κάτσάρου� : εσυ�  ε�χεις «μνη� μη τσιγγά� νου άτι�θάσου/ θά σε
στενε�ψει το ε�νδυμά/ των Κυρι�ων κοσμικω� ν ποιητω� ν/ των με δο� ξάν κάι ποι�ηση»
άποτελει�  διάκριτικη�  προειδοποι�ηση  προς  τον  Γκρη�  κάι  ο  νοω� ν  νοει�τω  τον
υπονοου� μενο  ψο� γο  άφενο� ς  κάι  τη  διεκδι�κηση  του  Γκρη�  στά  δικά�  του  –του
Κάτσάρου� –  πολιτικά�  κάι  κοινωνικά�  σχη� μάτά.  Έτσι,  οι  στι�χοι  «η μονάξιά�  των



βουνω� ν/ στά μάλλιά�  σου κοιμι�ζει άστε�ριά» επιβεβάιω� νουν τη διάφοροποι�ηση
του ποιητη�  εδάφικά�  κάι ιδεολογικά� , γιά νά μην πω άπλω� ς κοινωνικά� .

Με το «εχθρικο�  τοπι�ο» η ποι�ηση του Γκρη�  κά� νει στροφη�  προς τά με�σά κάι προς
τά  πι�σω.  Ξάνάβλε�πει  τά  πάιδικά�  χρο� νιά,  ξάνάβιω� νει  την  εφηβει�ά  του,
περιγρά� φει τον τρο� μο κάι τον θά� νάτο, τη βουρκωμε�νη ζωη� . Ωστο� σο, δεν πάυ� ει
νά ονειρευ� ετάι.

«Στην  ά� κρη  της  Κο� λάσης»  «ο� που  πάιδι�  φυλλομετρου� σε  τά  ο� νειρά»  (ο� πως  ο
Λουντε�μης μετρου� σε τά ά� στρά) συνθε�τει άλυσι�δες πολυ� στιχων ποιημά� των, με
κρι�κο την τελευτάι�ά λε�ξη του προηγου� μενου με την πρω� τη λε�ξη του επο� μενου,
εξάσφάλι�ζοντάς την ενο� τητά κάι τη συνοχη�  σε ε�νάν κάτάρρά� κτη νοημά� των κάι
συνάισθημά� των.

Στον Λήθαργο κόσμο, κάτάστάλάγμε�νος ποιητικά�  κάι τεχνικά� , θά γρά� ψει μάκρά�
ποιη� μάτά  γιά  τον  Σινο� πουλο  κάι  τον  Κάτσάρο� ,  γιά  τον  ε�ρωτά  κάι  την
επάνά� στάση. «Ένά ά� σπρο χάρτι�  ει�νάι  πεδι�ο άτελει�ωτης μά� χης· άπο�  με�σά του
βγάι�νει σχεδο� ν πά� ντά ζωντάνο�  ε�νά ποι�ημά».

Σημάντικοι�  στάθμοι�  επι�σης  ει�νάι Η  Εφεσος  των  αλόγων,  ο� που  ο  ποιητη� ς  με
ηράκλει�τειο στοχάσμο�  άτενι�ζει τη ζωη�  φιλοσοφικά� , μυστικιστικά� , υπάρξιάκά� . Ο
Λε�άνδρος  Πολενά� κης  τον  χάράκτηρι�ζει  άγρι�μι  που  «πορευ� ετάι  μονά� χο  στους
δρο� μους της ψυχη� ς», εφο� σον ο ποιητη� ς ελευθερω� νετάι, σάν τά ά� λογά, άπο�  τά
ο� ποιά χάλινά� ριά του. Ξάνάγυρι�ζει στους μεγά� λους της πάρά� δοση� ς μάς, Σολωμο�
κάι  Κά� λβο,  επάνάξιολογει�,  κρι�νει  κάι  άπορρι�πτει  ποιητε�ς  που  άνάγνω� ριζε
πάλάιο� τερά.  Οι  λε�ξεις  τω� ρά  «γάυγι�ζουν»  τον  πο� νο  του.  Ο  κάιρο� ς  του
Πολυτεχνει�ου τον σημάδευ� ει:  «Απο�  κει�νη  τη νυ� χτά ο� ,τι  κι  άν πω φωνά� ζει  το
άι�μά».

Επιστρε�φοντάς  στην  προσωπικη�  του  μυθολογι�ά,  άνάστοχά� ζετάι  πά� νω  στις
πάλιε�ς πληγε�ς κάι τον Εμφυ� λιο που δεν ξεχνιε�τάι.

Με  τις Δεκατρείς  φωνές  στην  Κύπρο,  ποιη� μάτά  «βάθιά� ς  ποιητικη� ς  πνοη� ς»  τά
χάράκτηρι�ζει  η  Γεωργιά� δου,  άποτι�ει  φο� ρο  τιμη� ς  στους  Κυ� πριους  άδελφου� ς.
Ο Αλφειός  πρόγονος (υπο� δηλη  σχε�ση  με  τον σκοτεινό  Αλφειό του  ομο� τεχνου
Γιω� ργου  Μάρκο� πουλου)  του  δι�νει  τη  στροφη�  προς  τους  προγο� νους,  την
άνά� μνηση της συ� νδεσης, «στά άσημιά�  νερά�  που ξεπλε�νει άμάρτι�ες» (ο� πως κάι η
θά� λάσσά  η  θάυμάτουργη�  του  Σεφε�ρη  στο  «Ένάς  λο� γος  γιά  το  κάλοκάι�ρι»).
Στο Σαν άλλος Οιδίποδας άνάφε�ρετάι στον ιδάνικο�  άυτο� χειρά Δημη� τρη Λιάντι�νη,
«συ� μβολο  άντι�στάσης  ενά� ντιά  στην  κάθημερινη�  ευτε�λειά»,  σ’  άυτο� ν  που  δεν
φοβη� θηκε τον θά� νάτο κάι βά� δισε θάρράλε�ά επά� νω του.

Η Γεωργιά� δου χάράκτηρι�ζει συγκλονιστικο�  το ποι�ημά «Η συντριβη�  του Γιά� ννη
Ρι�τσου». Προσθε�τω εδω�  το άνά� λογο του Ελυ� τη «Σολωμου�  συντριβη�  κάι δε�ος»
γιά νά επισημά� νω την προσφυγη�  του ενο� ς ποιητη�  στον ά� λλο, του νεο� τερου στον
πάλάιο� τερο, σάν νά λε�με πως η άνάφορά�  κάι μο� νο του ονο� μάτο� ς του λειτουργει�
ιάμάτικά� , προσδι�δει τη δυ� νάμη γιά την άντιμετω� πιση ο� ποιου κάκου�  («ο� που κάι
νά  σάς  βρι�σκει  το  κάκο� ,  άδελφοι�  […]/  μνημονευ� ετε  Διονυ� σιο  Σολωμο�  κάι
μνημονευ� ετε Αλε�ξάνδρο Πάπάδιάμά� ντη…», ο� πως κάι πά� λι διδά� σκει ο Ελυ� της κάι
ο� πως πάρομοι�ως «άντρειευ� ετάι» ο Σεφε�ρης μιλω� ντάς με τους πεθάμε�νους κάι
τον Οδυσσε�ά κάι ο Σολωμο� ς με τον Όμηρο).



Ο  Ηλι�άς  Γκρη� ς  ε�χει  τον  κάλο�  λο� γο  των  ε�μπειρων  μελετητω� ν  κάι  ομοτε�χνων
πά� νω στο ε�ργο του, που με δυο λο� γιά θά μπορου� σάμε νά το χάράκτηρι�σουμε
πολιτικο� , υπάρξιάκο� , στοχάστικο� , βάθιά�  ελληνικο�  κάι πάνάθρω� πινο. Ο ποιητη� ς
ε�χει συνει�δηση της γης του, της ιστορι�άς του, της άποστολη� ς του κάι του χρε�ους
άπε�νάντι στους μεγά� λους ομοτε�χνους του.

Ακολουθει�  μιά  άντιπροσωπευτικη�  άνθολο� γηση  ποιημά� των  κάι  το  βιβλι�ο
ολοκληρω� νετάι με τη σημάντικο� τάτη συνε�ντευξη που πάράχω� ρησε ο ποιητη� ς
στον Γιω� ργο Στάμάτο� πουλο, στου οποι�ου τά ερωτη� μάτά άπάντά�  εφ’ ο� λης της
υ� λης κάι συνοψι�ζει ζωη�  κάι ε�ργο, μιλά�  γιά τους δεσμου� ς κάι τά ριζω� μάτά με την
πάτρικη�  γη  κάι  τη  γενιά�  του,  επάνάπροσδιορι�ζει  τον  ρο� λο  του  ποιητη� ,  τους
στο� χους του με τη γλω� σσά κάι την ιστορι�ά κάι εκφρά� ζει τους φο� βους κάι τις
ελπι�δες του γιά το με�λλον της Ελλά� δάς.

Θά τελειω� σουμε με τη γλυκιά�  άπο� φάνση που, ο� σο κι άν φάι�νετάι ωράιοποιητικη�
η�  βάρυ� γδουπη,  ει�νάι  πάρη� γορη  κάι  ελεητικη� :  «Το  ποι�ημά ει�νάι  η  πιο  άτελη� ς
άισθητικη�  τελειο� της… Ο ποιητη� ς  ε�χει επι�γνωση ενο� ς άνεξο� φλητου χρε�ους […]
η� τάν κάι ει�νάι η ά� γρυπνη συνει�δηση της εποχη� ς».

Η Ανθούλα   Δανιήλ    είναι   δρ   Φιλολογίας,   συγγραφέας   και   κριτικός
λογοτεχνίας,   μέλος   της   Ένωσης   Ελλήνων   Θεατρικών   και   Μουσικών
Κριτικών.

https://diastixo.gr/kritikes/meletesdokimia/13489-ilias-gris
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