
Αποσπάσματα από ποικίλα είδη λόγου

Αποσπάσματα από μελέτες:

Διαβάζοντας Κική Δημουλά

«Η Δημουλά�  άνη� κει στη δευ� τερη μετάπολεμικη�  γενιά�  Ελλη� νων ποιητω� ν κάι η 
ποι�ηση�  της συγκεντρω� νει μερικά�  άπο�  τά βάσικά�  γνωρι�σμάτά της ποι�ησης άυτη� ς 
της γενιά� ς, το� σο σε γλωσσικο�  ο� σο κάι σε θεμάτικο�  επι�πεδο: ο ε�ρωτάς, η 
εσωστρε�φειά κι ο υπάρξιάκο� ς προβλημάτισμο� ς, που ντυ� νοντάι με ε�νά λο� γο λιτο� , 
κάθημερινο�  κάι επικάιρικο� . Διά� χυτο ει�νάι άκο� μά το ειρωνικο�  στοιχει�ο. Η 
Δημουλά�  ε�χει βε�βάιά κάι το δικο�  της, προσωπικο� , ποιητικο�  ιδι�ωμά, με ιδιάι�τερο 
γνω� ρισμά την επάνάστάτικη�  χρη� ση λε�ξεων κάι φρά� σεων. Κοινε�ς εκφρά� σεις, που
συνη� θως άποτελου� ντάι άπο�  συγκεκριμε�νες λε�ξεις, άνάσυντά� σσοντάι γιά νά 
μετάδω� σουν μετάφορικά�  μιά ά� λλη ιδε�ά, ο� πως π.χ. πο� ση «φάιά�  ουσι�ά» κάι πο� ση 
ενε�ργειά δάπάνά� τάι γιά νά ζη� σει ο ά� νθρωπος το� σο λι�γο…:

Δαπανηρή ιδέα ο βίος.
Ναυλώνεις έναν κόσμο 
για να κάνεις το γύρο μιας βάρκας.

(«Γιάλο� -γιάλο� », Χαίρε ποτέ)

* * *

Με  την  ευχε�ρειά   του  λο� γου  που  διάθε�τει  η  Δημουλά�  άνάτρε�πει  το
γράμμάτικο�  κάι σημάσιοσυντάκτικο�  επι�πεδο γιά νά επενδυ� σει το λο� γο της με
πολυσημι�ά. Τά επι�θετά άυτονομου� ντάι άπο�  τά ουσιάστικά�  τους κι άποκτου� ν τη
δικη�  τους άυτοτελη�  συντάκτικη�  θε�ση με�σά στη φρά� ση, ω� στε νά προβά� λουν την
ε�ννοιά  του  άπρο� βλεπτου  πάρά� γοντά  που  ε�ρχετάι  νά  άνάτρε�ψει  τη  ζωη�  μάς,
πρά� γμά γιά το οποι�ο ο� μως ει�μάστε συχνά�  προετοιμάσμε�νοι ψυχολογικά� : 

Στρώσαμε το τραπέζι του αναπάντεχου
Με δυο ποτήρια να κεράσουμε το ενδεχόμενο. 

(«Προετοιμάσι�ά», Έρεβος)

* * *

Λε�ξεις συνη� θως κοινο� τυπες, κάτάσκευάσμε�νες με ευτελη�  κάι κάθημερινά�
υλικά� ,  επιστράτευ� οντάι  γιά  νά  μετάδω� σουν  συνειρμικά� ,  κά� νοντάς  χρη� ση  του
υπερρεάλισμου� , δυνάτε�ς εντυπω� σεις κάι συνάισθη� μάτά, ο� πως π.χ. την άμει�λικτη
κάι συνεχη�  πάρουσι�ά του χρο� νου στη ζωη�  μάς:

Τι συμβαίνει;
Μια καθυστέρηση ερωτεύθηκε το Έγκαιρο
Κι εκείνο την απόδιωξε:
Άσε με ήσυχο παλιόγρια.
Βρωμόπαιδο Έγκαιρο, μαμόθρεφτε Χρόνε.



(«Πάν-κλά� μά», Το τελευταίο σώμα μου)

* * *

Απροσδο� κητοι  συνδυάσμοι�  λε�ξεων η�  φρά� σεων (ο� πως:  «Δεν είναι  λέξη ο
καιρός.  Είναι  /  ο κακοήθης όγκος της στιγμής»),  λεκτικά�  πάιχνι�διά (ο� πως:  «…
Είναι  ρητά  δικό  μας  /  βάσει  του  αναφαίρετου  Έπρεπε»,  «για  να  καμαρώσω
υπέργηρους τους φόβους μου»), νεολογισμοι�  (ο� πως: «φυλλοποντή», «κοσμωδία»
κλπ), σχη� μάτά οξυ� μωρά κάι πάρά�  προσδοκι�άν φορτι�ζουν το ποι�ημά με ιδιάι�τερο
νοημάτικο�  βά� ρος:

Ω, με γεια την αναχώρηση ευχήθηκα
και βγήκες.
Μερικός από την πόρτα
Λίγος από τα θαύματα 
Και ο υπόλοιπος κανονικά – από τα κατακάθια.
Ώριμα στο φλιτζάνι.

(«Αρμε�νικη άνάχω� ρηση»,  Χαίρε ποτε�)»

* * *

Η Ποιητική Περιπέτεια

«Ο  ο� ρος  «άισθητισμο� ς»  (esthe4 tisme)  προε�ρχετάι  άπο�  τις  ελληνικε�ς  λε�ξεις
«άι�σθηση»/ «άισθητο� ς»/ «άισθητικη� » κάι δηλω� νει το  ρευ� μά που  εμφάνι�στηκε
στην τε�χνη -τη λογοτεχνι�ά κάι τη ζωγράφικη�  κυρι�ως- στη Γάλλι�ά κάι την Αγγλι�ά
στά με�σά του 19ου άιω� νά κάι επηρε�άσε την Ελλά� δά στο τε�λος του 19ου άιω� νά
κάι στις άρχε�ς του 20ου� . Το ρευ� μά άυτο�  εμφάνι�ζει δυ� ο διάκλάδω� σεις: προς τον
πάρνάσσισμο�  κάι το συμβολισμο� , γι’ άυτο�  κάι, εκτο� ς άπο�  ελά� χιστες εξάιρε�σεις,
κάτάλάμβά� νει μικρη�  ε�κτάση στις ιστορι�ες της λογοτεχνι�άς, επειδη�  τά ο� ριά�  του
με ά� λλά δυ� ο ρευ� μάτά ει�νάι άσάφη�  κάι ρευστά� .  Οι  οπάδοι�  του άισθητισμου� ,  οι
«άισθητε�ς» η�  «άισθητιστε�ς» (esthe4tes: «εστε�τ»), πι�στευάν στις ι�διες άισθητικε�ς
άξι�ες που ε�θρεψάν τον πάρνάσσισμο�  κάι ιδιάι�τερά στο δο� γμά «Η τε�χνη γιά την
τε�χνη».  Κοινο� ,  επι�σης,  γνω� ρισμά  με  τον  πάρνάσσισμο�  ει�νάι  η  επι�μονη
επεξεργάσι�ά  της  μορφη� ς  του  ε�ργου,  ω� στε  νά  άγγι�ξει  την  τελειο� τητά.  Ο
άισθητισμο� ς  ευνο� ησε  τη  γε�ννηση  του   ρευ� μάτος  του  συμβολισμου�  με  τη
νεωτεριστικη�  άνάτροπη�  των συμβάτικω� ν άντιλη� ψεων γιά τη ζωη�  κάι την τε�χνη
που  κάλλιε�ργησε  κάι  με  την  άπο� ρριψη  κά� θε  θεωρι�άς  που επε�βάλλε  κάνο� νες
ηθικη� ς  στον  κάλλιτε�χνη  άνάστε�λλοντάς  το  πά� θος  κάι  την  ελευθερι�ά  του.  Η
λάτρει�ά  της  ομορφιά� ς,  η  συνυ� φάνση ποι�ησης  κάι  μουσικη� ς,  η  άπο� ρριψη  του
διδάκτισμου�  κάι του ορθολογισμου� , το άι�σθημά της διά� λυσης κάι της πάράκμη� ς,
άποτελου� ν  γνωρι�σμάτά  που  συνδε�ουν  στενά�  τον  άισθητισμο�  κάι  τον
συμβολισμο� .  Κάι τά δυ� ο ρευ� μάτά ει�νάι ά� μεσά συνδεδεμε�νά με το  πνευμάτικο�
κλι�μά  του  fin  de  sie4cle (τε�λους  του  19ου άι.)  κάι  θεωρου� ντάι  ε�κφάνση  της
«deBcadence» («ρομάντικη� ς πάράκμη� ς»). 



Ο άισθητισμο� ς σχετι�ζετάι κάι με το γερμάνικο�  ρομάντισμο� , που κλο� νισε
την πι�στη στον ορθολογισμο�  κάι ε�στρεψε το ενδιάφε�ρον προς την τε�χνη κάι την
ενοράτικη�  δυ� νάμη του κάλλιτε�χνη.  Σκοπο� ς του κάλλιτε�χνη δεν θεωρου� ντάν η
κοινωνικη�  η�  ηθικη�  άνάμο� ρφωση, άλλά�  η εξυ� μνηση της ομορφιά� ς κάι η εκζη� τηση
της  άισθητικη� ς  μορφη� ς.  Οι  άισθητιστε�ς  άπεχθά� νοντάν  την  κοινοτοπι�ά  της
κάθημερινη� ς ζωη� ς κάι επιζητου� σάν στη θεμάτολογι�ά τους στο πάρά� δοξο κάι το
άνοι�κειο. Ο Αισθητισμο� ς δεν η� τάν άποκλειστικά�  λογοτεχνικο�  φάινο� μενο, άν κάι
οι άισθητικε�ς ιδε�ες διάδο� θηκάν κυρι�ως άπο�  λογοτε�χνες. Κάτά�  τον R.V. Johnson
το κι�νημά άυτο�  ει�νάι δυνάτο�  νά θεωρηθει�  σε τρεις εφάρμογε�ς του: ως ά� ποψη
τε�χνης, ως ά� ποψη ζωη� ς κάι ως πράκτικη�  τά� ση στη λογοτεχνι�ά κάι τις τε�χνες. Η
πρω� τη  εφάρμογη�  άντιστοιχει�  στο  δο� γμά  «η  τε�χνη  γιά  την  τε�χνη»  κάι  στην
προσπά� θειά νά χωριστει�  η  τε�χνη άπο�  τη ζωη� .  Ως ά� ποψη ζωη� ς  ο άισθητισμο� ς
προτει�νει στους οπάδου� ς του νά βλε�πουν τη ζωη�  ως θε�άμά κάι ο� χι ως μά� χη κάι
νά χρησιμοποιου� ν την εμπειρι�ά ως υλικο�  γιά άισθητικη�  άπο� λάυση. Ως πράκτικη�
τά� ση δηλω� νει την προσπά� θειά άπομά� κρυνσης άπο�  κά� θε ηθικο�  διδάκτισμο� ».   

* * *

Αποσπάσματα από άρθρα:

Όταν ο θάνατος ανθίζει : σχόλιο στην ποίηση του Μάρκου Μέσκου

Ακο� μά  κάι  μιά  βιάστικη�  μάτιά�  νά  ε�ριχνε  κάνει�ς  στους  τι�τλους  των
ποιητικω� ν συλλογω� ν του Μά� ρκου Με�σκου, άμε�σως θά διάπι�στωνε πως η φυ� ση
κάι ο θά� νάτος άποτελου� ν δυ� ο στάθερε�ς εμμονε�ς του ποιητη� , ενω�  η συ� ζευξη�  τους,
ά� μεσά η�  υπάινικτικά� ,  γι�νετάι συχνά�  βάσικο� ς νοημάτικο� ς ιστο� ς των ποιημά� των
του.  Τι�τλοι  με  διά� χυτη την  άι�σθηση του θάνά� του  κάι  του μάυ� ρου χρω� μάτος
(Πριν από τον θάνατο, Μαυροβούνι, Ιδιωτικό νεκροταφείο, Τα ισόβια ποιήματα,
Το μαύρο μαντίλι),  σε μυστικο�  διά� λογο με μιά φυ� ση που συν-θλι�βετάι άπο�  τη
μελάγχολι�ά  (Άνθη  στο  καταραμένο  φίδι,  Στον  ίσκιο  της  γης,  Ψιλόβροχο)  κάι
θρηνει�  γιά το άνάπο� φευκτο (Χαιρετισμοί, Ελεγείες).

Κι ο� μως, η συ� νθεση φυ� σης-θάνά� του, ο� σο οξυ� μωρη κι άν φάι�νετάι, σηκω� νει
άπο�  την ποι�ηση του Με�σκου το μάυ� ρο πάράπε�τάσμά κι άνοι�γει ε�νά πάρά� θυρο
στο φως κάι τον ε�ξω κο� σμο, σημάτοδοτω� ντάς ο� χι μιά άπλη�  κάτά� φάση στη ζωη�
άλλά�  κάι  μιά  στωικη�  άποδοχη�  της  βεβάιο� τητάς  του  θάνά� του.  Η  φυ� ση
τροφοδοτει�  την ο� ράση του ποιητη�  μ’  ο� νειρά κι  εικο� νες ομορφιά� ς  κάι δρά ως
άντι�δοτο στην άσχη� μιά, που σφι�γγει το νου του σάν τάνά� λιά: Όραση καθημερινή
και όνειρα της νύχτας. Το κουβάρι στο μυαλό με τις προθέσεις συμμετοχής στον
κόσμο της ομορφιάς ανατρέποντας την ασκήμια. 

Γι’  άυτο�  κάι  δεν  ει�νάι  πάρά� ξενο  που ο  θά� νάτος  μπορει�  νά  άνθι�ζει  στην
ποι�ηση του Με�σκου: νά πετά� ει φυ� λλά κάι κλάριά� , νά γι�νετάι δε�ντρο, νά βγά� ζει
λουλου� διά. Γιάτι�  μιά ευάι�σθητη ψυχη�  δεν μπορει�  νά άντε�ξει «πολυ�  μάυ� ρο». Κι
ει�νάι  φάνερο�  πως  ο  ποιητη� ς  άγάπά� ει  τη  ζωη�  (κάι  ποιος  ά� λλωστε  δεν  την
άγάπά� ει;)  κάι  χάι�ρετάι  που  άνοι�γει  κά� θε  με�ρά  τά  μά� τιά  του  στο  φως:



«Ευχαριστώ  τη  μάνα  μου  /  που  μ’  άνοιξεν  ένα  παράθυρο:  να  εκστασιάζομαι
μπροστά στην αυγή, / να θλίβομαι μπροστά στη δύση…». 

[…] Σημειολογικά� , η άντι�θεση ζωη� ς-θάνά� του συνδε�ετάι στο ποι�ημά με τον κυ� κλο
της φυ� σης: τά χρο� νιά άνθι�ζουν σάν τά άνοιξιά� τικά τριάντά� φυλλά (άγάπημε�νο
λουλου� δι της ποι�ησης του Με�σκου) κάι μάδου� ν το φθινο� πωρο: ο� σο διάρκου� ν ζει
κάι  χάι�ρετάι  ο  ποιητη� ς,  ε�πειτά  μάράι�νοντάι,  άλλά�  πά� ντά  πάράμε�νει  ζω� σά  η
ελπι�δά  της  ά� νοιξης.  Οι  άντιθε�σεις  (ά� σπρο-μάυ� ρο,  ζωη� -θά� νάτος,  ζω-πεθάι�νω,
άνθι�ζω-μάδω� ), συνη� θεις στην ποι�ηση του Με�σκου, άπεικονι�ζουν τις δυ� ο ο� ψεις
της  ζωη� ς,  τη  θετικη�  κάι  την  άρνητικη� .  Με�σά  άπο�  άυτε�ς  συνειδητοποιει�  το
θά� νάτο ως προε�κτάση της ζωη� ς κι ισχυροποιει�  τη δυ� νάμη κάι τη θε�ληση�  του
(«στα χέρια μου κρατάω») νά συν-υπά� ρχει μ’ άυτο� ν κάι νά τον άισθά� νετάι επι�σης
ως μιά μικρη�  ευτυχι�ά, ο� πως κάι τη ζωη� ». 

* * *

Οι φωτοσκιάσεις μιας συνομιλίας

«Δυ� ο  σπουδάι�οι  δημιουργοι�,  ο  Αντω� νης  Φωστιε�ρης,  κορυφάι�ος  ποιητη� ς  της
Γενιά� ς  του  ’70,   κάι  ο  Γιά� ννης  Ψυχοπάι�δης,  σημάντικο� ς  ζωγρά� φος  με
χάράκτηριστικη�  κάι ιδιο� τυπη τεχνικη� ,  συστεγά� ζοντάι σε μιά θάυμά� σιά ε�κδοση,
σε μιά «λάλε�ουσά» ομιλι�ά ποι�ησης κάι ζωγράφικη� ς. Ο πρω� τος  διεισδυ� ει με τους
στι�χους  του  σε  ενδο� τερά  τοπι�ά  της  υ� πάρξης,  εκει�  ο� που  ο  φιλοσοφικο� ς
στοχάσμο� ς βρι�σκετάι σε διάλεκτικη�  πά� λη με το μάυ� ρο, ενι�οτε ο� μως κάι με το
«άσπρο� μάυρο», τις διάιω� νιες άντιθε�σεις: της ζωη� ς με το θά� νάτο, της μνη� μης με
τη λη� θη, του φωτο� ς με το σκοτά� δι,  του ε�ρωτά με τη μονάχικο� τητά. Αρμονικά�
συνθεμε�νά ο� λά,  δημιουργου� ν στο ε�ργο του Φωστιε�ρη ε�νά δράμάτικο�  πάιχνι�δι
φωτοσκιά� σων. 

Ο δευ� τερος εμβάθυ� νει με τις ζεστε�ς χρωμάτικε�ς πινελιε�ς του, τις μπλε, τις
κο� κκινες,  τις  κι�τρινες,  τις  πρά� σινες,  τις  μάυ� ρες,  στο  μυστηριάκο�  βά� θος  της
άνθρω� πινης  φυ� σης,  άποδι�δοντάς  με  τά  δικά�  του  υλικά�  κάι  εργάλει�ά  τις
ενδο� τερες άντιθε�σεις κάι συγκρου� σεις που την διάκρι�νουν. Στο εργάστη� ρι του
άνοιγμε�νες τε�σσερις συλλογε�ς του Φωστιε�ρη, Σκοτεινός Έρωτας, Το θα και το να
του θανάτου, Η σκέψη ανήκει στο πένθος, Πολύτιμη Λήθη και Τοπία του Τίποτα,
άπο�  τις οποι�ες,  ως επάρκη� ς άνάγνω� στης, επιλε�γει κι άνθολογει�  ποιη� μάτά που
τον  συγκινου� ν  διάνοητικά�  κάι  ψυχικά� ,  εμπνε�ετάι  κάι  δημιουργει�  εικάστικά�
στιγμιο� τυπά.  Μετουσιω� νει,  δηλάδη� ,  την  ποι�ηση  σε  «ομιλου� σά  ζωγράφικη� »,
δημιουργω� ντάς  πολυ� μορφες συνθε�σεις  με  στι�χους  του  Φωστιε�ρη,  τοπι�ά  κάι
προ� σωπά ε�κπληκτά μπροστά�  στο μηδε�ν κάι το τι�ποτά, με σω� μάτά λεηλάτημε�νά
άπο�  τις  μυλο� πετρες  του  Χρο� νου.  Ευτυχη� ς  συνά� ντηση  δυ� ο  ξεχωριστω� ν
προσωπικοτη� των  της  τε�χνης  κάι  μιά  σπουδάι�ά  άισθητικη�  κάι  άισθητηριάκη�
εμπειρι�ά». 

Αποσπάσματα από Κριτικογραφία



«Θεοδόσης Πυλαρινός, “Με επιμονή και με σκοπό στον ίδιο τόπο” – Η
ποίηση του Γιώργου Μαρκόπουλου (εκδ. Εκάτη, 2013)

«Το ε�ργο άυτο�  άποτελει� μιά ενδελεχη�  κάι διεισδυτικη�  μελε�τη ο� λου του ε�ργου του
Γ.Μ.: ποιητικου� , δοκιμιογράφικου� , πεζογράφικου� . Τη μερι�δά του λε�οντος, ο� πως
ει�νάι φυσικο� ,  την ε�χει η ποι�ηση. Ο Θ.Π. χάρτογράφει�  βη� μά προς βη� μά ο� λά τά
στά� διά της εξελικτικη� ς πορει�άς του ποιητη� , συλλογη�  προς συλλογη� , ποι�ημά προς
ποι�ημά, άνιχνευ� οντάς τά στοιχει�ά που διάφοροποιου� ν κά� θε συλλογη�  άπο�  την
προηγου� μενη κάι σημάτοδοτου� ν κομβικά�  στοιχει�ά γράφη� ς, τά χάράκτηριστικά�
της γνωρι�σμάτά, τις μορφικε�ς, θεμάτικε�ς κάι δομικε�ς ορι�ζουσες της ποι�ησης του
Γ.Μ..  Ξεδιπλω� νετάι,  με  τον  τρο� πο  άυτο� ,  μπροστά�  μάς  ο� λος  ο  χά� ρτης  της
ποιητικη� ς διάδρομη� ς του Γ.Μ. κάι άνάδεικνυ� οντάι οι κάθοριστικε�ς τομε�ς της. Η
μελε�τη  του  Θ.Π.,  ωστο� σο,  δεν  περιορι�ζετάι  μο� νο  στά  στά� διά  ωρι�μάνσης  της
γράφη� ς  του  Γ.Μ.,  άπο�  την  πρωτο� λειά  γράφη�  ως  τη  διάμο� ρφωση  του
προσωπικου�  του υ� φους, άλλά�  συμπεριλάμβά� νει, σχολιά� ζει κάι άποτιμά�  ο� λες τις
πάράμε�τρους  (ιστορικε�ς,  λογοτεχνικε�ς,  προσωπικε�ς)  που  κάθο� ρισάν  τις
θεμάτικε�ς, το η� θος κάι το υ� φος του. Εντά� σσοντά� ς τον δυνάμικά�  στον ιστορικο�
του χρο� νο κάι  χω� ρο,  ο  Θ.Π.  πετυχάι�νει  νά σκιάγράφη� σει  τάυτο� χρονά κάι  την
εποχη�  του, ο� λά τά ιστορικά�  γεγονο� τά που λειτου� ργησάν ως άφάνε�ς υπο� στρωμά
στην ποι�ηση�  του (το πολιτικο�  κλι�μά της δεκάετι�άς του ’50 με τη διά� ψευση των
οράμά� των  της  Αριστερά� ς,  το  οποι�ο  σφρά� γισε  την  ποι�ηση  της  πρω� της
μετάπολεμικη� ς  γενιά� ς  με  τον  τι�τλο  «ποι�ηση  της  η� ττάς»)  κάι  συνε�θεσάν  το
πνευμάτικο�  κλι�μά  που  επηρε�άσε  κάι  τη  λεγο� μενη  γενιά�  του  ’70  στην  οποι�ά
άνη� κει ο Γ.Μ..

Το  πο� νημά  του  Θ.Π.  άποτελει�,  ουσιάστικά� ,  μιά  μεθοδικη�  πάρουσι�άση  της
ποιητικη� ς  εξε�λιξης του Γ.Μ.. Στην Εισάγωγη� ,  άφου�  διάκρι�νει τις τρεις μει�ζονες
περιο� δους της ποιητικη� ς του (1968-1976, 1976-1987, 1988 κ.ε.), ο Θ.Π. εντά� σσει
τον ποιητη�  στην εποχη�  του κάι τη λογοτεχνικη�  γενιά�  του. Περιγρά� φει, δηλάδη� ,
το  κλι�μά  της  επάρχιάκη� ς  Ελλά� δάς  στην  οποι�ά  γεννη� θηκε  κάι  άνδρω� θηκε  ο
ποιητη� ς,  τη  γενικο� τερη  άλλοτρι�ωση  κάι  άποτελμά� τωση  της  κοινωνικη� ς  κάι
πολιτικη� ς  ζωη� ς,  τη  μετάνά� στευση στο  εξωτερικο�  κάι  στο «κλεινο� ν  ά� στυ»,  τη
μικροάστικη�  ζωη�  κάι την ηθικη�  φθορά�  της δεκάετι�άς 1950-1960, την κρι�ση της
άριστερά� ς  κάι  το  άστάθε�ς  πολιτικο�  κλι�μά  που  οδη� γησε  στη  δικτάτορι�ά  του
1967. Αποδι�δει μά� λιστά σ’ άυτο�  το μετεμφυλιάκο�  κλι�μά τη γενικη�  άμφισβη� τηση
κάι  τη  συνάκο� λουθη  ιδιο� τυπη  θλι�ψη,  το  πάρά� πονο  κάι  τη  διάμάρτυρι�ά  που
χάράκτηρι�ζουν ο� χι μο� νο την ποι�ηση του Γ.Μ. άλλά�  κάι ο� λη τη γενιά�  του ’70».

* * *

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ: Ηλίου και Σελήνης άλως

«Απο�  την άρχάιο� τητά κάι τη βυζάντινη�  πάρά� δοση άφορμά� τάι κάι η νε�ά ποιητικη�
συλλογη�  του  Κυριά� κου  Χάράλάμπι�δη με  τον  πρωτο� τυπο  κάι  πολυ� σημο
τι�τλο: Ἡλίου και Σελήνης ἅλως.  Εμφάνη� ς  η  επάνά� ληψη  του  λά� μδά  στις  τρεις



σημάδιάκε�ς  λε�ξεις  του  τι�τλου,  που  μάς  προσάνάτολι�ζει  σε  μιά  άστρικη�
συγχορδι�ά κάι, ο� πως λε�ει κάι ο ι�διος ποιητη� ς σε συνε�ντευξη�  του, σε μιά «μουσικη�
άντι�ληψη  του  κο� σμου».  Τη  συλλογη�  συνθε�τουν 54  ποιη� μάτά,  ο� πως  κάι  την
προηγου� μενη�  του, Στη γλώσσα της υφαντικής (2013). Φάι�νετάι πως ο άριθμο� ς
άυτο� ς άσκει�  ιδιάι�τερη γοητει�ά στον Κυριά� κο Χάράλάμπι�δη (άν δεν ει�νάι άπλη�
συ� μπτωση κάι η άφιε�ρωση της συλλογη� ς «Στη Νά� τιά, γιά τά πενη� ντά τε�σσερά
χρο� νιά μάζι�»).

Γι’ άυτο�  κάι δεν μάς εκπλη� σσει που το ποιητικο�  «άλωνά� κι» άνοι�γει η άγάπημε�νη
θεο� τητά του ποιητη� ,  η Αφροδι�τη,  η οποι�ά πρωτάγωνιστει�  σε ει�κοσι ποιη� μάτά
της συλλογη� ς με ποικι�λες εκφά� νσεις: ως μυθολογικη�  οντο� τητά με τους εράστε�ς
της (τον Άρη, τον Άδωνι, τον Αγχι�ση), τους χω� ρους με τους οποι�ους συνδε�θηκε
(την Πά� φο, τά Κυ� θηρά, την Ίδη, την Τροι�ά), τά μυ� ριά ονο� μάτά�  της (Κυθε�ρειά,
Αε�ριά,  Κυ� πριδά,  Ελε�νη)  κάι  ως  «άστε�ρι  του  θρη� νου»,  προσωποποι�ηση  των
ά� στρων,  της  Σελη� νης  κάι  του  Ουράνου� -Ήλιου.  Δεσπο� ζει,  ωστο� σο,  κάι  ως
υπάρξιάκη�  οντο� τητά, συ� μβολο, πά� θους, ε�ρωτά, ηδονη� ς κάι άπο� λυτης ομορφιά� ς,
κάμωμε�νη «με μά� ρμάρο πάριάνο� ». Υπο�  την ά� λω της κινει�τάι κάι ο ποιητη� ς, άφου�
κυριάρχει�  κάι σ’ άυτη�  τη συλλογη�  ο� πως κάι στον Ίμερο (2012) κάι εν με�ρει Στη
γλώσσα της υφαντικής (2013). Ίσως γιάτι� μπορει� νά άνάδυ� θηκε άπο�  τά κυ� μάτά
της Πά� φου, ι�σως γιάτι� η μοι�ρά των ποιητω� ν άλλά�  κάι του άνθρω� που γενικο� τερά
ει�νάι συνυφάσμε�νη με τον ε�ρωτά κάι το κά� λλος.

Έτσι, δεν ει�νάι τυχάι�ο που τη συλλογη�  άνοι�γει ποι�ημά με θε�μά τους ά� πιστους
ε�ρωτες της Αφροδι�της, «Ο νάνοτεχνολο� γος», το οποι�ο δι�νει κάι το στι�γμά ο� λου
του  βιβλι�ου:  ο  ποιητη� ς  σκηνοθετει�  μιά  «φά� ρσά»,  ε�νά  στιγμιο� τυπο
τράγικωμωδι�άς. Ο Ηφάιστος,  κάρικάτου� ρά θεου� , κουτσο� ς κάι ά� σχημος, άλλά�  με
συ� γχρονά προσο� ντά μοριάκη� ς νάνοτεχνολογι�άς, συνδε�ει τά νη� μάτά του χτες με
το ση� μερά επινοω� ντάς ε�νά «λεπτο� τάτο δι�χτυ» με το οποι�ο συλλάμβά� νει στην
κλι�νη την ά� πιστη Αφροδι�τη με τον Άρη, διάσκεδά� ζοντάς τάυτο� χρονά κάι τους
ηδονοβλε�πτες  θεου� ς.  Το  ποι�ημά  άποτελει�  μιά  μινιάτου� ρά  του  κο� σμου  μάς
κά� νοντάς υπάινιγμο�  στην κάθημερινη�  δημο� σιά ε�κθεση�  μάς στά με�σά κοινωνικη� ς
δικτυ� ωσης, κάθω� ς κάι στην άο� ράτη πάράκολου� θηση της ζωη� ς των ά� λλων με�σά
άπο�  την κλειδάρο� τρυπά της τεχνολογι�άς».

Αποσπάσματα από Εκπαιδευτικά βιβλία:

Η Φόνισσα, Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

«Ο  άινιγμάτικο� ς  ψυχισμο� ς  της  κάι  η  θε�ση  της  ηρωι�δάς  γιά  τις  γυνάι�κες  της
εποχη� ς της άπεικονι�ζετάι ευ� γλωττά άπο�  τον άφηγητη�  στο πρω� το άπο� σπάσμά
του σχολικου�  εγχειριδι�ου:

«Κεντρικη�  ηρωι�δά  ει�νάι  η  γριά�  Χάδου� λά,  η  Γιάννου�  η  Φρά� γκισσά
(Φράγκογιάννου� ).  Τά  προ� σωπά  που  την  περιστοιχι�ζουν  ει�νάι  η  κο� ρη  της  η
Δελχάρω�  η Τράχη� λάινά, ο γάμπρο� ς της ο Ντάντη� ς, το ά� ρρωστο νεογνο� , ο Γιά� ννης



ο Περιβολά� ς, τά δυ� ο κορι�τσιά του κάι η ά� ρρωστη συ� ζυγο� ς του, οι χωροφυ� λάκες.
Ανάφε�ροντάι άκο� μά κάι ά� λλά συγγενικά�  προ� σωπά της Φράγκογιάννου� ς, κάθω� ς
κάι  ά� λλοι  νησιω� τες.  Ο  χάράκτη� ράς  της  Φράγκογιάννου� ς  ει�νάι  άπο�  τους  πιο
ολοκληρωμε�νους  κάι  πιο  συνάρπάστικου� ς  της  νεοελληνικη� ς  λογοτεχνι�άς.  Η
Φράγκογιάννου�  ε�χει άνεξά� ρτητη υπο� στάση κάι δικε�ς της ιδε�ες κάι άντιλη� ψεις. 

Με�σά άπο�  τους μονολο� γους της πάρουσιά� ζετάι ο  δάιδάλω� δης κάι  άντιφάτικο� ς
ψυχισμο� ς της: θεωρει� την προι�κά ως κοινωνικο�  κάκο�  κάι ο� μως δυσάνάσχετει� γιά
την άδικι�ά της μητε�ράς της νά της δω� σει πιο άση� μάντη προι�κά άπο�  τον άδελφο�
της.  τάλάντευ� ετάι γιά την ορθο� τητά της εγκλημάτικη� ς  πρά� ξης της,  άλλά�  την
επάνάλάμβά� νει. Φονευ� ει  κάι  στάυροκοπιε�τάι  συγχρο� νως. θεράπευ� ει  με  τά
βο� τάνά�  της κάι άφάιρει� ζωε�ς. εγκλημάτει� κάι εξομολογει�τάι». 

* * *

Προσεγγίζοντας το αδίδακτο λογοτεχνικό κείμενο

«Απο�  το  πλη� θος  των  ποιητικω� ν  κάι  πεζω� ν  που  περιε�χουν  το  μοτι�βο  του
κάθρε�φτη, “Ο κάθρε�φτης” του Λουι�ς Μπο� ρχες άνοι�γει μιά βεντά� λιά ερωτημά� των
άπο�  τά οποι�ά θά επιλε�ξει ο διδά� σκων νά εστιά� σει σε άυτο� /τά�  που ενδιάφε�ρουν
τους μάθητε�ς/τριε�ς του. 

Νά σημειω� σουμε ο� τι ο κάθρε�φτης άποτελει�  ε�νά σημάντικο�  συ� μβολο στο ε�ργο
του Μπο� ρχες, κάθω� ς ο συγγράφε�άς άνάδεικνυ� ει το� σο στά ποιητικά�  ο� σο κάι στά
πεζά�  του  ε�ργά  τον  φάντάστικο� ,  ονειρικο�  χάράκτη� ρά  της  πράγμάτικο� τητάς,
προσδι�δοντά� ς του μιά ψευδάι�σθηση άληθοφά� νειάς, άκριβω� ς ο� πως οι κάθρε�φτες
άντικάτοπτρι�ζουν κά� τι που δεν βρι�σκετάι με�σά τους κι επομε�νως επιστρε�φουν
μιά φάινομενικη�  ο� ψη. 

Μετά�  την άνά� γνωση, ο πρω� τος διάλογικο� ς κυ� κλος μπορει�  νά άνοι�ξει με κά� ποιά
άπο�  τις πάράκά� τω ερωτη� σεις:

Σας άρεσε το ποίημα; Τι (δεν) σας άρεσε;
Η ανάγνωση του ποιήματος σας προκάλεσε κάποια απορία ή ερώτημα, που θα
θέλατε να συζητήσουμε; 
Τι έβλεπε το παιδί στον καθρέφτη; Τι άλλαξε όταν μεγάλωσε; 
Γιατί εξακολουθούσε να τον φοβάται;

Ενδεχομε�νως οι μάθητε�ς εντοπι�σουν τον φο� βο του κάθρε�φτη, επειδη�  σ’ άυτο� ν ο
άφηγητη� ς  ε�βλεπε  πρά� γμάτά  που  δεν  υπήρχαν  (τη  φοβερη�  άπρο� σωπη
προσωπι�δά κάι  τά  φάντάστικά�  ο� ντά),  ενω�  ο� τάν μεγά� λωσε ε�βλεπε  πρά� γμάτά
που υπήρχαν  (η� τάν «διά� φάνο» πιά στον Θεο� , κάι ι�σως στον κο� σμο, το  αληθινό
πρόσωπο της ψυχής του). 

Στο� χος  των ερωτη� σεων  ει�νάι νά άξιοποιη� σουν οι μάθητε�ς/τριες τον κειμενικο�
δει�κτη του χρο� νου, συγκεκριμε�νά την άντι�θεση πάρελθο� ντος – πάρο� ντος, με�σά
άπο�  την οποι�ά σημάτοδοτει�τάι η πορει�ά του πάιδιου�  προς την άυτογνωσι�ά κάι
το πε�ράσμά άπο�  τη φάντάσι�ά  στον ρεάλισμο�  κάι  άπο�  το  ο� νειρο στη σκληρη�
πράγμάτικο� τητά της ζωη� ς».
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