
ΆΓΓΕΛΟΣ ΣΠΑΘΗΣ
Για όσο αντέχω…



Βιογραφικό σημείωμα

Γεννήθηκα το 1952 στη Θεσσαλονίκη

Φοίτησα στο Α΄ εξατάξιο γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης και το

πιστοποιητικό σπουδών μου γράφει «φοιτήσας στην Στ΄ τάξη,

απερρίφθη ως μη προσελθών στας γραπτάς εξετάσεις»

Ασχολήθηκα επαγγελματικά, κατά κανόνα με χειρονακτικές

εργασίες, πάντα όμως με το νου μου στο κοινωνικό όφελος.

Τα έργα μου δεν ήταν ποτέ πομπώδεις παρουσίες. Το 2008

έφτιαξα τις δύο ηλεκτρονικές σελίδες, η μία για τα ποιήματα που

έγραφα (www.solega.gr) και την δεύτερη, το ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ

ΦΟΡΟΥΜ ΔΙΑΝΟΗΣΗΣ (www.wif.gr) και μια τρίτη σελίδα που

συμμετέχω, είναι η σελίδα θεάτρου (www.etp.gr), που φτιάχτηκε με

πρωτοβουλία της Ελένης Σεμερτζίδου.



Η επιμέλεια αυτού του βιβλίου έγινε από την Ευαγγελία Μαυρίκου.

«…κι όταν θα διαβάσω και πάλι αυτές τις γραμμές, τότε θα εστιάσω

και πάλι σε κάποια πράματα της ζωής του.. και μετά θα τις

ξαναδιαβάσω και θα διαπιστώσω κάποια άλλα.. και ύστερα θ’

ανατρέξω σε αυτά που συγκράτησε ο νους, όχι επειδή μου έκαναν

εντύπωση, αλλά για κάτι άλλο.. ανομολόγητο ίσως.. μου θυμίζουν..

εμένα!!..»

Ευαγγελία Μαυρίκου



Εν αρχή..

Μετά τις χαρούμενες εποχές, ήλθαν καιροί δύσκολοι. Μέσα σε αυτό

το κλίμα, η σκέψη με οδήγησε σε νέες αναζητήσεις. Τα πενιχρά

οικονομικά μου, μου απαγόρευαν οποιαδήποτε άλλη αναζήτηση

παρά μόνο την πνευματική. Έτσι άρχισα να γράφω ποιήματα, που

από σεβασμό στην ποίηση τα ονόμασα «στιχοπλοκές». Ήταν μια

παλιά μου συνήθεια, που όταν βρισκόμουνα σε αδιέξοδα έγραφα

στιχάκια.

Σιγά-σιγά κατάλαβα, ότι το εγχείρημα δεν ήταν τόσο απλό.

Ανακάλυψα με μεγάλη μου έκπληξη, ότι η ποίηση, πηγαία και

αταλάντευτη, πηγάζει από τα βάθη της ψυχής και απευθύνεται σε

αυτήν. Έτσι ένας νέος κόσμος, άϋλος και καθοριστικός, που

κατευθύνει τα συναισθήματά μας , υπάρχει και μάλιστα με ένταση.

Σε αυτή την συγγραφική μου πράξη, θα προσπαθήσω να σας πω,

όλα όσα αποκόμισα. Θα σας τα διηγηθώ μέσα από την καρδιά μου.

Καὶ δὲν ἀντέχω, θὰ τ᾿ ἀκούσης ὅλα,

τίποτα δὲν ἐσκέπασεν ἡ λήθη.

Θὰ σοῦ τὰ πῶ σὰν ἕνα παραμύθι

καρδιά μου ἐρημικὴ κι᾿ ὀνειροπόλα.

Μαρία Πολυδούρη



Με καθαρή ματιά

Ήταν  11 Σεπτεμβρίου το 1952 όταν πρωτοείδα, θολά όπως
λέγεται, τον κόσμο γύρω μου. Γεννήθηκα από δύο στοργικούς
γονείς, την Μαρία Γιαννοπούλου  και τον Αντώνη Σπάθη. Σιγά σιγά
μεγάλωνα και με την στοργική φροντίδα της γιαγιάς μου
Παρασκευής. Μου δώσανε το όνομα της άλλης γιαγιάς μου που
δεν γνώρισα και έτσι άκουγα στο όνομα Άγγελος.

Ήμουν το δεύτερο παιδί της οικογένειας με πρώτο τον αδελφό μου
Μανόλη. Μεγαλώσαμε με ελεύθερο πνεύμα και εγώ από την
οικογένειά μου συγκράτησα την απόλυτη αγάπη.

Η γιαγιά μου, μου μάθαινε τα γράμματα στο κόκκινο
πλακοστρωμένο τζάκι της κουζίνας, με κιμωλίες που έφερνε ο
αδελφός μου από το σχολείο. Το βραδάκι, με κάθιζε στο πλατύ
πρεβάζι του παραθύρου και ακούγαμε τα τραγούδια από τους
πλανόδιους αγωνιστές της ζωής, οι οποίοι τραγουδούσαν στο
απέναντι μπακάλικο που τα βράδια γινόταν καπηλειό

Θυμάμαι, όταν είδα το πρώτο χιόνι στη ζωή μου, έτρεξα περιχαρής
να το παίξω. Όμως ξύλιασαν τα χεράκια μου και πονούσαν
αφόρητα. Έκλαιγα και η γιαγιά μου έσπευσε να τα χουχουλιάσει
μέχρι να συνέλθω.

Θυμάμαι επίσης την πρώτη μου «κοπάνα» από το νηπιαγωγείο και
όταν η δασκάλα έστειλε τα παιδάκια να μου πουν ότι με γυρεύει,
εγώ της παράγγειλα να με αφήσει  ήσυχο. Βλέπεται οι γραμμούλες
δεν με συγκινούσαν, αφού εγώ ήδη ήξερα τα γράμματα.



Έτσι το 1958 με γράψανε στην πρώτη τάξη του 7ου δημοτικού
σχολείου Θεσσαλονίκης.

Στα χρόνια του δημοτικού, ένοιωσα έναν παιδικό έρωτα, που
εκφραζόταν με την προτίμησή μου να παίζω με την Σοφούλα.
Γοητευόμουν όταν με κυνηγούσε και όταν με έπιανε αισθανόμουν
χαρά, Χαθήκαμε και μετά από 20-30 χρόνια την συνάντησα αλλά
δίστασα να της μιλήσω, Αυτόν τον δισταγμό δεν τον ερμήνευσα
ακόμα. Ίσως να ήταν η δειλία μου για τις βαθύτερες ανθρώπινες
σχέσεις, που με καταδίωκε σε όλη μου την ζωή, ακόμα και μέχρι
σήμερα.

Αργότερα θυμάμαι την Αμαλία, τον Κώστα, την Ξανθούλα που μ’
αγαπούσε, μα και την δυστροπία μου να συναναστραφώ με άτομα
που με κρατούσαν αδιάφορο. Το μόνο  ενδιαφέρον ήταν η φιλία
μου με τον Γιωργάκη που σακατεύθηκε μικρός από πολιομυελίτιδα
και ήταν φίλοι οι πατεράδες μας. Όλοι αυτοί ξεχάστηκαν με τα
χρόνια.

Έπειτα ήλθαν τα χρόνια του Γυμνασίου. Μεγάλα παιδιά πια,
αποκτήσαμε φιλίες μιας ηλικίας ανεξίτηλης από την μνήμη, γιατί
τότε συνειδητοποιήσαμε ότι βαδίζουμε να κερδίσουμε την ζωή.

Ώρες ατέλειωτες σε συζητήσεις, με τον Κώστα, τον καλύτερο φίλο
μου, και κάποιες αταξίες, αφού οι οικογένειές μας μένανε στο ίδιο
διώροφο και είχαμε άπλετο χρόνο. Μαζί γευθήκαμε τα πρώτα
«σοβαρά» αισθήματα, προσπαθώντας να αποκτήσουμε ταίρι. Ο
Κώστας τα κατάφερνε, μα εγώ υστερούσα. Βλέπετε ήμουν και είμαι
ακόμα χοντρός. «Θωρικτούλη» με φώναζε.



Μα σ’ εκείνες τις συζητήσεις, ανάγλυφο ήταν από μέρους μου, ο
σεβασμός προς τα κορίτσια και με διακατείχε ένας απόκοσμος
ρομαντισμός. Κάτι που με επηρεάζει ακόμα.

Ύστερα ήλθαν τα χρόνια του στρατού. Τίποτα το αξιοπρόσεκτο
παρά μόνον η απογοήτευση όταν προσπάθησα να πιάσω
παρηγορητικές φιλίες με ένα κορίτσι της περιοχής.

Απολύθηκα.

Μπήκα στο στίβο της ζωής, άνοιξα επιχείρηση, παντρεύτηκα,
γέννησα την Μαρία και τον Αντώνη και έπειτα χώρισα με την μάνα
τους, χωρίς ποτέ να καταλάβω γιατί παντρεύτηκα. Ίσως με είχε
συνεπάρει τότε η αίσθηση καθήκοντος.

Τα χρόνια που ακολούθησαν ήταν δύσκολα για μένα. Έπρεπε να
σταθώ όρθιος, σε ένα περιβάλλον που όλοι τρέχανε για την
οικονομική τους κυριαρχία. Εγώ, ταλαιπωρημένος από τις
τελευταίες αντιξοότητες, πίστευα ότι στη ζωή τα αναγκαία είναι
αρκετά.

Έτσι συμβιβάστηκα με αυτά, μέχρι που έφθασε η απαξίωση και η
φτώχια.

Έπειτα, αξιοποιώντας τα συντρίμμια που μου είχαν μείνει,
κατάφερα να δημιουργήσω την ηλεκτρονική μου σελίδα και με το
ψευδώνυμο ΣΟΛΕΓΓΑ, να γράφω και να αναρτώ στιχουργήματα,
που  όπως φάνηκε από την επισκεψιμότητα, άρεσαν. Μετά από
τόσες αποτυχίες, επαγγελματικές και αισθηματικές, σκέφτηκα ότι
την αφελή διαμαρτυρία μου, έπρεπε με τον καλύτερο τρόπο να την
δημοσιοποιήσω. Πίστεψα ότι μέσα στο χάος των αντιρρήσεων, θα
εύρισκα τόπο να εκφραστώ.



Ξεκίνησα να γράφω με την πεποίθηση ότι προσφέρω πνευματικά,
σ’ έναν κόσμο που έχει χάσει τον πνευματικό του προσανατολισμό.

Μα τι ουτοπία Θεέ μου;

Πέρασε αρκετός καιρός, ως που κατάλαβα πως γράφοντας, δεν
έδινα μόνο, αλλά έπαιρνα διαρκώς από τις σκέψεις μου και φύτευα
σπόρους στην ψυχή μου, που δεν ξέρω αν αυτοί βλάστησαν.

Τότε γράφθηκα σε μια λογοτεχνική ένωση και Η ΕΝΩΣΗ
ΕΚΔΟΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ μου επέδωσε τιμητική πλακέτα
για την προσφορά μου στα ελληνικά γράμματα. Εγώ χάρηκα για το
γεγονός αλλά μέσα μου ήξερα ότι αυτό ήταν πολύ πρόωρο. Ίσως
ένα γνήσιο βραβείο, να το πάρω στο μέλλον, από  μια καθολική
αναγνώριση.

Από αυτή την λογοτεχνική ένωση γνώρισα ανθρώπους με
πνευματικές ανησυχίες, αλλά και άλλους που «έξυναν την ψώρα
τους». Έτσι αργότερα απομακρύνθηκα.



Ελένη

Το μεγάλο ευτύχημα της μικρής μου παραμονής εκεί, είναι ότι εκεί
γνώρισα την νέα, ταλαντούχα και πλέον ελπιδοφόρα λογοτέχνιδα,
την Ελένη Σεμερτζίδου. Τότε ένα γλυκό κορίτσι με πολύ βαθιές
ανησυχίες και με έργα δημοσιευμένα μα και περιζήτητα στον
επαρχιακό τύπο, που όταν τα διάβασα, κατάλαβα καθαρά ότι η
λογοτεχνία δεν περιορίζεται. Με εντυπωσίασε ακόμη περισσότερο,
όταν στα πρώτα της ποιητικά βήματα, αντιλήφθηκα ότι
κυριαρχούσε η πληρότητα στην λοξή της έκφραση. Την πρώτη της
ποιητική συλλογή την ονόμασε ΛΟΞΕΣ ΩΔΕΣ.

Δεθήκαμε στο όνομα της λογοτεχνίας και καθημερινά, με τις ώρες
θα έλεγα, μιλούσαμε. Λέγαμε για τον κόσμο που μας περιβάλλει,
για την λογοτεχνία, για την ποίηση και γενικά για τις ανησυχίες μας
και για τις προσδοκίες που αξίζαμε.

Τότε μέσα μου άνθισε ένας απέραντος κήπος ομορφιάς και ζωής.
Μπορώ να πω ότι δεν ήταν ένας απλός έρωτας, αλλά μια αγάπη
που τον υπερβαίνει. Αργότερα, με αφορμή την τηλεοπτική σειρά
«Καρυωτάκης», μπήκα βαθιά στην έκφραση της Μαρίας
Πολυδούρη και κατάλαβα αυτό που ένοιωσα. Ο θαυμασμός έγινε
συγκίνηση όταν συναισθηματικά ταυτίστηκα με αυτήν.

Με ποιάν; Μάλλον και με τις δύο.

Είναι καιρός πια, να καταλάβουμε ότι ένας έρωτας, όσο και
μεγάλος να είναι, δεν υπερτερεί μιας ανιδιοτελούς αγάπης και για
να γίνομαι πιο κατανοητός την ονόμασα ΙΔΙΟΤΥΠΟ ΕΡΩΤΑ.



Είναι βέβαιο ότι ο έρωτας παύει με τον θάνατο. Η αγάπη όμως
παύει; Ας αφήσουμε την μνήμη μας να ανατρέξει στην ιστορία και
ας θυμηθούμε αυτούς που αγάπησαν πρώτα απ’ όλα την πατρίδα
μας, το δόγμα μας, τον πλησίον μας… ακόμα τους αγαπάμε και στο
διηνεκές. Οι έρωτες μείνανε μόνον σαν μια γλυκιά ανάμνηση.

Η Ελένη λοιπόν, που με συγκίνησε βαθύτατα, έγινε η μούσα μου.
Από την προσωπικότητα και την μορφή της αντλούσα έμπνευση
για να γράφω ασταμάτητα, στην αρχή με ερωτική χροιά, η οποία
όμως δεν συμβάδιζε πάντα με τις προκαταλήψεις μου, γιατί
πίστευα ότι η διαφορά ηλικίας που έχουμε, γελοιοποιεί  την
έκφραση. Τότε αυτός ο περιορισμένος έρωτας, διπλοκλειδωμένος
από τις προκαταλήψεις, βρήκε διέξοδο στην αγάπη.

Σαν σύννεφο σε σκέφτομαι, σαν πρωινή δροσούλα

Και μέσα μου βλαστάρια ανθούν, πανσέδες, ρόδα, γιούλια.

Σαν ένα αγρό σ’ αναπολώ, μ’ όμορφα χαμομήλια

Και πεταλούδες που και που, σιμά στα δυό σου χείλια.

Και χελιδόνια, ναι κι αυτά, που χάρη φτερουγίζουν

Στου αέρα την ανεμελιά, ζεστές φωλιές να χτίζουν

Ακόμα πιο σε νοσταλγώ, σαν φως που αργά χαράζει

Ακτίνες ήλιου και Θεού, να θάλπουν το αγιάζι.

Και μια αλήθεια θα σου πω, όταν βρεθείς κοντά μου

Πως την γαλήνη μου έφερνες, σαν ήρεμα μου έπαιρνες

Ψυχή, καρδιά και όνειρα ως τάματα γλυκιά μου.



Δεν ξέρω αν αισθανόταν έτσι και η ίδια. Πάντως δύο φορές μου
είπε πως μ’ αγαπάει.

Και καθώς σκάρωνα τα στιχάκια μου, ανακάλυπτα όλο και πιο
έντονα τον εαυτό μου. Ανακάλυψα  πτυχές του χαρακτήρα μου,
που ούτε τις φαντάστηκα ποτέ. Και το κυριότερο είναι που
ερμήνευσα κάποιες συμπεριφορές μου στο παρελθόν.

Αυτή η αυτογνωσία, έστω όση απόκτησα, με οδήγησε να αρχίσω
να ξαναδιαβάζω τους υπέροχους ποιητές μας με τα μάτια της
ψυχής μου.

Ήταν μία αποκάλυψη.



Μέσα από τους ποιητές..

ΞΕΧΑΣΤΗΚΑΝ...

Ξεχάστηκαν οι Ποιητές στις μαύρες συνειδήσεις

ο χρόνος πήρε μακριά τα λόγια τους που ήταν σοφά

δίχως τις εξηγήσεις…

Ξεχάστηκε απρόσμενα

πρώτος ο Γιάννης Ρίτσος

και ξεχασμένος βρίσκεται

ο Γιώργος Σαραντάρης.

Ξεχάστηκε η της αρχοντιάς

Μαρία Πολυδούρη

και μες στους μαύρους τους καιρούς

ο Νίκος Καββαδίας

Ξεχάστηκε αργά κι αυτός

ο Μ. Αναγνωστάκης

Ξεχάστηκε το πέρασμα

του Κώστα Καρυωτάκη

Ξεχάστηκαν οι Ποιητές...

δεν ντρέπεστε λιγάκι;



Ήταν ένα απόγευμα, όταν επισκέφτηκε στο σπίτι μας, την μητέρα
μου ο κύριος Ευάγγελος, επιθεωρητής μέσης εκπαίδευσης,
φιλόλογος, και παρατήρησε απάνω στο τραπέζι το βιβλίο ΑΞΙΟΝ
ΕΣΤΙ του Οδυσσέα Ελύτη. Το συνταρακτικό ποίημα που τότε είχε
αναθαρρήσει τους Έλληνες.

-«Ποιος διαβάζει ποίηση;» ρώτησε

-«Ο Άγγελος!!!» απάντησε η μητέρα μου περήφανα.

Έμεινε έκπληκτος. Με θεωρούσε ως τότε ένα αδιάφορο παιδί.

–«Μπράβο! Μπράβο !!» είπε.

Πέρασε από τότε αρκετός καιρός μέχρι να συνειδητοποιήσω τους
στίχους του ποιητή. Πάντως και τότε προσπαθούσα να τους
καταλάβω. Συγκινητικός στίχος, μού ήταν το «άξιον εστί το τίμημα»
και αργότερα ερμήνευσα το «μια πατούσα που σύναξε σοφία στην
άμμο» .

Πραγματικά, για την επίτευξη μεγάλων ονείρων, ενδεχομένως να
απαιτούνται θυσίες, ακόμα ακόμα και της ίδιας της ζωής. Τότε αυτή
γίνεται αθάνατη. Δεν μένει μόνο στη μνήμη των ανθρώπων αλλά
κουρνιάζει στις καρδιές τους . Αυτό το τίμημα λοιπόν, καταξιώνεται.

Το «μια πατούσα που σύναξε σοφία στην άμμο» με παρέπεμψε να
συλλογιστώ τι είναι η άμμος. Γιατί την επικαλείται ο ποιητής; Το
ερμήνευσα ως ένα κατακερματισμένο και αδρανές υλικό. Να λοιπόν
το πώς παρουσιάζει την αδιάφορη κοινωνία, και όταν παίρνει
διαστάσεις η αδιαφορία τότε αυτή αδρανοποιείται.



Θυμάμαι τα λόγια της συμβολαιογράφου μου, όταν μου είπε από
αβρότητα:

–«Θέλω να συμβάλω και εγώ, σαν ένας κόκκος άμμου.»

-«Μεγάλη κουβέντα λέτε!!» της είπα και της εξήγησα το γιατί. Τα
αποδέχτηκε με θαυμασμό.

Ο ποιητής του Αιγαίου, συνέχισε να με συγκινεί και χάρηκα όταν
αναδείχθηκε ως ποιητής της οικουμένης, λαμβάνοντας επάξια το
βραβείο ΝΟΜΠΕΛ.

Πριν τον Οδυσσέα Ελύτη, είχε προηγηθεί η παγκόσμια
αναγνώριση του Γιώργου Σεφέρη, με την βράβευση και αυτού με το
βραβείο ΝΟΜΠΕΛ. Καταφανώς επάξια.

Με είχαν εγείρει το ενδιαφέρον και την περιέργεια, οι  παρακάτω
στοίχοι του:

Μέσα στις θαλασσινές σπηλιές / υπάρχει μια δίψα υπάρχει μια
αγάπη/υπάρχει μια έκσταση,

όλα σκληρά σαν τα κοχύλια / μπορείς να τα κρατήσεις / μες στη
παλάμη σου.

Παρομοιάζει την ψυχή του ανθρώπου με το άβατο της θάλασσας
και μέσα της, κάποιες εν δυνάμει αναλαμπές που εντρυφούν, όπως
η δίψα για την ζωή, η υπέροχη αγάπη και που αυτά αν τα νοιώσεις
σε εκστασιάζουν. Και επισημαίνει πως όλα αυτά είναι σκληρά σαν
τα κοχύλια, μα μπορείς να τα κάνεις κτήμα σου.



Θυμάμαι, από τις ατέλειωτες συζητήσεις με την Ελένη, το πόσο μας
απογοήτευε η συμπεριφορά κάποιων ατόμων, που με την στάση
τους εμπόδιζαν να χαρούμε την ζωή και εκτός αυτού περιόριζαν το
συναίσθημα της αγάπης. Για έκσταση ούτε λόγος.

Θυμάμαι ακόμη το πόσο συγκινημένη ήταν και όπως μου είπε,
έκλαψε τότε εκτιμώντας την άψογη συμπεριφορά μου στην νύφη
μου, Κυριακή. Τότε κατάλαβα ότι οι θαλασσινές σπηλιές μου,
άγγιζαν αυτές της Ελένης.

Πολύ αργότερα, γνωρίστηκα με ένα λεβεντόπαιδο που δούλευε
στον χασάπη της γειτονιάς μου. Κάναμε συζητήσεις, κυρίως
πολιτικές που απ’ ότι φαίνεται, είχε εκτιμήσει τις σκέψεις μου. Μια
μέρα μου ζήτησε να του ερμηνεύσω την συμπεριφορά του, που
όταν άκουγε τους μελοποιημένους στίχους του Γιάννη Ρίτσου,
βούρκωνε. Του απήντησα ότι του μιλάνε βαθιά και ότι όσοι
γράφουμε, επιδιώκουμε ακριβώς αυτό.

Έτσι θυμήθηκα τον Γιάννη Ρίτσο, που όλως παραδόξως έχει
επικρατήσει ως «στρατευμένος» ποιητής. Αλλά στρατευμένος και
ποιητής γίνεται;

Οι περισσότεροι βλέπουν το έργο του σαν έναν ύμνο στην
αριστερά. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Όταν στο «καπνισμένο
τσουκάλι», αφήνει να εννοηθεί  για την ανθρώπινη σχέση πως
πάσχει από κρυπτοφοβίες, γράφει: «και να αδελφέ μου που
μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα και απλά» και συνεχίζει
«καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα».



Βέβαια η προσήλωσή του στο κομουνιστικό κόμμα είναι δηλωμένη
από τον ίδιο. Και τι μ’ αυτό; Όλοι δεν έχουμε τις κομματικές μας
προτιμήσεις;

Σημασία λοιπόν έχει τι λέει ένας ποιητής. Όχι το προς τα πού
κλίνει. Αυτό το λέω γιατί καμία έκφανση της κοινωνίας δεν καλύπτει
ολοκληρωτικά την ανθρώπινη σκέψη και κανείς δεν μπορεί να
διεκδικήσει το απόλυτο…

Μόνο μπορεί να μείνουνε κατόπι μας οι στίχοι

δέκα μονάχα στίχοι μας να μείνουνε, καθώς

τα περιστέρια που σκορπούν οι ναυαγοί στην τύχη,

κι όταν φέρουν το μήνυμα δεν είναι πια καιρός.

Έτσι ακριβώς πίστεψα, όταν συνειδητοποίησα πως το εγχείρημά
μου δεν είναι απλό. Τα ποιήματα του Κώστα Καρυωτάκη, όταν τα
διάβασα, μου το επιβεβαίωσαν. Στις συζητήσεις που είχα με την
Ελένη, της έλεγα ότι λόγω της ηλικίας της θα προλάβει να δει μια
ευρύτερη αναγνώριση του έργου της. Για μένα έλεγα πως δεν
προλαβαίνω κάτι τέτοιο, γιατί εκτός του ότι είναι αμφίβολο το
ταλέντο μου, δεν φτάνουν και τα χρόνια.

Ο ποιητής Κώστας Καρυωτάκης σ’ όλο το έργο του περιγράφει την
λυπημένη πραγματικότητα. Εδώ έχω να πω, πως 60 χρόνια τώρα,
παρ’ όλο που στα καθημερινά μου έδειχνα ανέμελος, κατά βάθος,
δάκρυα ήταν αυτά που πλημμύριζαν την ψυχή μου. Αιτία ήταν το
ότι πάντα με διακατείχε το συναίσθημα του ανικανοποίητου. Αιτία



όμως της δυστυχίας μου, όπως κατάλαβα διαβάζοντας την ποίηση
του εν λόγω ποιητή και της πολυαγαπημένης Μαρίας Πολυδούρη,
ήταν η έλλειψη του έρωτα και της αγάπης. Όχι πως δεν μ’
αγαπούσανε, αλλά εγώ επιζητούσα το απόλυτο, το βαθύτερο και
μάλλον το ιδανικό. Επιζητούσα επίσης, την δικιά μου εξωτερίκευση
των συναισθημάτων μου και αυτό χωρίς πλαστότητα. Γιατί μπορεί
να είμαστε συνεπείς με τον εαυτό μας και να το πιστεύουμε… Αλλά
με ποιόν εαυτό μας;

Επανέρχομαι στον ποιητή:

Μεσ' από το βάθος των καλών καιρών

οι αγάπες μας πικρά μάς χαιρετάνε.

Πραγματικά, οι εποχές της ζωής μου που ήλπιζα σε μια σχέση
έρωτα και ιδανικής αγάπης, καλοί καιροί λέει ο ποιητής, πέρασαν.
Ότι αισθάνθηκα τότε, με έναν πικρό χαιρετισμό τώρα με αφήνουν
και η τραγωδία συνεχίζεται.

Στην πιο πρόσφατη επικοινωνία μου με την Ελένη, έλεγε με
ένταση ότι οφείλω να ξεχάσω το παρελθόν. Ίσως να έχει δίκιο, μα
μόνο μια κουβέντα είναι. Γιατί άμα ο συναισθηματικός κόσμος είναι
δεμένος με αυτό, τότε είναι αδύνατον να ξεχαστεί. Η σύντομη ζωή
της Μαρίας Πολυδούρη, αυτό ακριβώς μαρτυράει. Δεν μπόρεσε
ποτέ της να ξεχάσει τον Κώστα, παρ’ όλο που της προσφέρθηκαν
όλα τα εχέγγυα για μια εξαιρετική ζωή. Και όμως τα αρνήθηκε.
Ήταν άρρηκτα δεμένη με το παρελθόν της.



Τὸ ἴδιο ποτήρι μοῦ κερνᾶ τὴν πίκρα καὶ τὴν ἡδονή.

Ὅταν τὴ μία συναπαντῶ κ᾿ ἡ ἄλλη δὲν ἀπολείπει.

Ὅμοιος βαρὺς ἕνας παλμὸς βαθιὰ τὰ στήθη μου δονεῖ

κ᾿ ἔφτασε νὰ μὴν ξέρω πιὰ τί ᾿ναι χαρά, τί λύπη..

Και ήταν δεμένη με το παρελθόν της, γιατί τότε είχε νοιώσει την
πληρότητα του έρωτα, δηλαδή της βαθιάς αγάπης. Αργότερα
έγραψε:

Δεν τραγουδώ παρά γιατί μ΄ αγάπησες

σε περασμένα χρόνια.

Και σε ήλιο, σε καλοκαιριού προμάντεμα

και σε βροχή, σε χιόνια,

δεν τραγουδώ παρά γιατί μ΄ αγάπησες.

Αυτή η αγάπη που ένοιωθε την οδήγησε στην αφοσίωση για τα
ιδανικά της. Αυτά που δεν της επέτρεψαν να συνάψει σχέσεις
απόμακρες από κάθε πραγματικό συναίσθημα και όταν η ψυχή της
μίλησε, η αφοσίωση στον αγαπημένο της Κώστα Καρυωτάκη, έγινε
παντοτινή.

Ίσως γεννάται το ερώτημα, τι είναι αυτό που την οδήγησε στον
ποιητή; Ήταν μια τυχαία συνάντηση; Τυχαίο ήταν ότι συναντήθηκαν
οι δρόμοι τους. Η επιλογή τους όμως να σχετισθούνε, είναι
απόρροια της πνευματικής εμπιστοσύνης που ενέπνεε ο ένας για
τον άλλο, δηλαδή, βαθιά πίστη για τον συναισθηματικό τους κόσμο.



Θυμάμαι κάποιες από τις πολλές συζητήσεις που είχα με τον φίλο
μου τον Κώστα, έφηβοι τότε, που αναζητούσαμε το μέλλον μας. Ο
φίλος μου υποστήριζε ότι τα λεφτά από μόνα τους δεν φέρνουν την
ευτυχία, αλλά είναι το κλειδί για να την αποκτήσουμε. Εγώ έδωσα
βάρος στην προσπάθεια να πλουτίσω και ξέχασα τα
συναισθήματα, με αποτέλεσμα να νοιώθω κενός όλα αυτά τα
χρόνια. Μιλάω για το συναισθηματικό μου έλλειμμα. Τούτο μου
έφερε την δυστυχία.

Και επανέρχομαι στον Κώστα Καρυωτάκη. Περιγράφει την
συναισθηματική του μεταβολή, εξ αιτίας της αγαπημένης του.

Δροσούλα το ιλαρό το πρόσωπό της

κι εγώ ήμουν το κατάξερο ασφοδίλι.

Πώς μ' έσεισε το ξύπνημα μιας νιότης,

πώς εγελάσαν τα πικρά μου χείλη!

Σάμπως τα μάτια της να μου είπαν ότι

δεν έιμαι πλέον ο ναυαγός κι ο μόνος,

κι ελύγισα σαν από τρυφερότη,

εγώ που μ' είχε πέτρα κάνει ο πόνος.

Πραγματικά, η δύναμη της αγάπης και της αφοσίωσης είναι αυτή
που μπορεί να φέρει την κάθαρση. Λύγισα από την τρυφερότητα
μας λέει, όταν ο πόνος τον είχε κάνει σκληρό σαν πέτρα. Και το



περιγράφει μάλιστα ως δική του έκπληξη, βάζοντας το «εγώ» στον
τελευταίο στοίχο.

Ο ποιητής πάντοτε με ακρίβεια περιγράφει τον κόσμο του και
πάντοτε με ακρίβεια αυτά που διεγείρουν τις αισθήσεις του.

Έτσι και εγώ, σε ένα πρόσφατο ποίημα μου, γράφω για την
προσδοκία που έχω. Βλέπετε, αποζητώ και εγώ την πραγματική
και βαθιά αγάπη. Αυτήν που θα εξωτερικεύσει τον συναισθηματικό
μου κόσμο και θα με λυτρώσει από τον μαρασμό.

Σε γύρευα στον ουρανό

στα σύννεφα πιο πέρα

και η καρδιά μου πέταγε

σαν ένα ακούραστο πουλί

σε ξέφρενο αέρα.

Η Μαρία Πολυδούρη, μας δίνει μια πιο συναρπαστική εικόνα του
εσωτερικού της κόσμου.

«ΣΕΜΝΟΤΗΣ» (από τις «Τρίλλιες που σβήνουν»)

«Την ομορφιά που κλείνω μέσα μου / κανείς δε θέλω να τη νοιώση.
/ Δε θα μπορούσε να τη σίμωνε / χωρίς γι' αυτό να τη πληγώση. /
Έχω ένα κρίνο, κρίνο ολάνοιχτο / χωρίς καμμιά σκιά στην όψη. /
Καμμιά ηδονή δεν επεθύμησε / να το φιλήση, να το κόψη. / Έχω
ένα ρόδο που ζυγιάζεται / πάνω στην ίδια του τη φλόγα / κ' είναι σά



νάγινε ολοκαύτωμα / και να σιωπούσε και να ευλόγα. / Μια
μαργαρίτα πούνε αμφίβολη / μ' όλο το ναι που λέει η καρδιά της. /
Μόνον αφίνει να λικνίζεται / παθητικά την ομορφιά της. / Κι' άλλα
λουλούδια πούνε σύμβολα / κι' άλλα μονάχα που μεθούνε / μα
τόσο είναι όλα λεπτοκάμωτα / φανταστικά μόνον ανθούνε. / Την
ομορφιά που κλείνω μέσα μου / κανείς ποτέ δε θα τη νοιώση. / Κι'
αν την πληγώσει θάναι ανίδεος / κι' ούτε γι' αυτό θα μετανοιώση».

Είναι πικραμένη από την ζωή της. Την απέραντη ομορφιά της
ψυχής της, την κρατάει πλέον σαν μια παρηγοριά, γιατί αισθάνεται
πως το τέλος της πλησιάζει. Αλλά οφείλουμε να σιωπήσουμε.



Στη λαχτάρα των ονείρων..

Και αν οι καιροί περάσαν και τα χρόνια

μια δίψα μέσα μου, θαρρώ αιώνια

ζητάει νερό για την καρδιά μου

προσμένοντας όλους τους κρουνούς

και να ξεπλύνουν τα όνειρά μου.

Δεν είναι όνειρα λερά

ορίζουν μια αγάπη

μα είναι βασανιστικά

γιατί στον κόσμο φάνηκαν

σαν της ζωής φενάκη.

Μα η καρδιά μου ζωντανή

τον έρωτα πονάει

κι αν ξωστρακίσαν οι καιροί

μόνη ελπίδα έμεινε

αγάπη να ζητάει.



Έγραψα αυτό το ποίημα ορμώμενος από την συναισθηματική μου
ανάγκη, για να καταλάβουν οι αναγνώστες ότι τα όνειρα που ο
καθένας μας κάνει, οφείλουν να συμβαδίζουν πάντα με την καρδιά
του. Και αν δεν γίνονται αντιληπτά από τον περίγυρο, η καρδιά
πάντα θα επιμένει.

∆εν είναι που ‘δες ‘κείνο τ’ όνειρο, και η καρδιά σου όλο µατώνει

∆εν είναι που νωρίς σβήνει τ’ απόβραδο, και το σκοτάδι του σε
µαραζώνει

Είναι που πιο ψηλά, πάνω στα σήµαντρα, ηχούν οι άκρατες
κραυγές κι ελπίδες

Είναι που θέλησες, χωρίς απάγκιο, να τιθασεύσεις καταιγίδες.

Ελένη Σεμερζίδου

Πόσο αληθινή είναι η Ελένη!! Πόσο βελούδινη!! Πραγματικά, τα
αόριστα όνειρα απογοητεύουν. Ματώνουν την καρδιά. Και όταν η
προσμονή φθάσει στο σκοτάδι, η απογοήτευση οδηγεί στο
μαρασμό. Αλλά αυτά είναι τα καθοριστικά της ύπαρξης; Όχι. Πιο
πάνω από αυτά είναι η βοή των ελπίδων, με άκρατες κραυγές και η
τόλμη να αγωνισθεί κανείς χωρίς εφόδια, σε καταστάσεις που
παρομοιάζονται με καταιγίδες. Έτσι όμως, το πιθανότερο είναι πάλι
να οδηγηθεί στο μάτωμα της καρδιάς και στον μαρασμό. Και
βέβαια μπαίνει το ερώτημα: Είναι τόλμη ή κουταμάρα;



Έτσι εμπνεύστηκα και έγραψα:

Μια ζωή με όνειρα
με μύριες συζητήσεις
δεν φέρανε την Άνοιξη
Και 'γω κλεισμένος στα στενά
ποθώ αναζητήσεις.

Μα τι να ξέφτισε μετά
τι χάθηκε στο δρόμο
ήτανε όλα νοητά
μα έτσι με οδήγησαν
στο δάκρυ και στον πόνο.

Χωρίς απάγκιο είπε αυτή
το βιό μου που γνωρίζει
τι εγώ ανέμελο πουλί
στα πέρατα ξεχάστηκα
στον δρόμο που τσακίζει.

Τώρα ακόμα αναζητώ
και ελπίζω ακόμα κάτι
που θα μου φέρει ομορφιά
σ' αυτήν την άτακτη ζωή
και δεν είναι άλλο από αυτή,
Την όμορφη Αγάπη.



«Όταν κάποιος μας πληγώνει, πρέπει να το γράφουμε στην άμμο
όπου οι άνεμοι της συγνώμης μπορούν να το σβήσουν. Αλλά όταν
κάποιος κάνει κάτι καλό για μας, πρέπει να το χαράζουμε στην
πέτρα, όπου κανένας άνεμος δεν μπορεί να το σβήσει».

Πως σας φαίνετε αυτό που διαβάσατε;

Είναι μια από τις πολλές σκέψεις της Ευαγγελίας  Μαυρίκου.

Όταν η Ελένη ολοκλήρωνε τα έργα της, κάποιος τα προλόγιζε. Η
Ευαγγελία ήταν τότε ασκούμενη στο πλευρό της. Προσφέρθηκε να
προλογίσει αυτή ένα έργο της. Με έκπληξη διαβάσαμε όλοι, το
πόσο εύστοχα προλόγιζε την ποιητική συλλογή. Αλλά δεν ήταν
μόνο αυτό. Η Ευαγγελία επιμελείτο τις ηλεκτρονικές εκδόσεις,
ομορφαίνοντάς τις με υπέροχες και εύστοχες εικόνες.

Η ευαισθησία αυτού του κοριτσιού δεν διαφέρει από την
ευαισθησία των ποιητών. Κατά την αντίληψή μου, είναι η
προσωποποίηση της ύπαρξης  ελπίδας στα πνευματικά πράγματα.

Δεν ξέρω

Εγώ, τον ουρανό τον κοίταξα

Την ώρα που ο Ήλιος απ’ τις γρύλιες μου μιλούσε

Ελένη Σεμερτζίδου

Πόσο εύστοχη είναι η Ελένη!

Πόσες ήταν οι φορές που μας ζητήθηκε να πάρουμε θέση για
θέματα που ελάχιστα ή καθόλου δεν μας άγγιζαν; Και το χειρότερο,



μας ζητούσαν να εμπλακούμε ποδοπατώντας το είναι μας. «Δεν
ξέρω», λέει η ποιήτριά μας. Και επισημαίνει ότι την ζωή της, την
χάραξε με το φως του Ήλιου που τότε, αν και λιγοστό, ήταν
πρόθυμο και της μίλησε. Ας μην την μπλέκουμε λοιπόν, σε
καταστάσεις που ο ανθρώπινος νους επινοείται.

Θυμάμαι, γυμνασιόπαιδο τότε, όταν σε ένα μάθημα στο σχολείο, ο
φιλόλογος καθηγητής μου, απευθύνθηκε σε μένα περιγελαστικά

–«Σπάθη..παραθυρίζεις…»

Είχα αφαιρεθεί κατά την παράδοση και έιχα αφήσει την σκέψη μου
να σεργιανάει έξω από το παράθυρο. Τότε νοητά μου μιλούσε ο
Ήλιος. Έκανα σκέψεις για τον βαθύτερο λογισμό των ανθρώπων
και για την ανάγκη τους να εκφράζονται.  Κοίταζα τον ουρανό και
πραγματικά δεν ήξερα τίποτα…Μήπως τώρα ξέρω;

Σε κάποια ώρα του ίδιου φιλόλογου, στην εξαιρετική ύλη που μας
δίδασκε, φθάσαμε στο ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη «οι
Θερμοπύλες». Κατά την εξέταση, που όπως φαίνεται ήξερε τις
δημοκρτικές μου καταβολές, ζήτησε από μένα να απαγγείλω το
ποίημα. Την προηγούμενη μέρα κατά την παράδοση, είχε ζητήσει
να το μάθουμε απ’ έξω. Δεν ήμουν ιδιαίτερα καλός στα φιλολογικά
αλλά με εμπιστεύθηκε.

Το ποίημα αρχίζει «Τιμή σε εκείνους όπου στην ζωή των όρισαν
και φυλάγουν Θερμοπύλες»

-«Τιμή σε σένα!» αναφώνησε μόλις το τελείωσα. Αυτή ήταν η
πανηγυρική μου εισαγωγή στην ποίηση. Έκτοτε δεν την
εγκατέλειψα ποτέ.



Οφείλω όμως να αναφέρω το όνομα του καθηγητή μου. Είναι ο
εξαιρετικός δάσκαλος κύριος Μηταφτσής.

Λίγο μεταγενέστερος του Κώστα Καριωτάκη και της Μαρίας
Πολυδούρη είναι ο Γιώργος Σαραντάρης.

Μόλις πεθάνει

Ἡ ἀγάπη

Θέλει σιωπὴ μεγάλη

Γιὰ νά ῾βρει στὴν ἄκρη τοῦ πόνου

Τὴν περίφημη λίμνη

Τὴ λήθη.

Είμαι βέβαιος ότι ο ποιητής μιλάει για αγάπες που ξεχαστήκανε.
Ξεχάστηκαν βαθιά, όσο βαθιές ήταν αυτές κατά την διάρκειά τους.
«Μόλις πεθάνει μια αγάπη θέλει σιωπή μεγάλη» μας λέει.
Πραγματικά, θέλει τόση σιωπή, μέχρι να σιωπήσει το θυμικό μας.
Μα τόση σιωπή, που ο νους μου πηγαίνει μέχρι τον θάνατο. Αλλά
με ζωντανεύουν οι στοίχοι του λέγοντας παρακάτω, ότι η άκρη του
πόνου είναι η λήθη.Το ξέχασμα δηλαδή.

Σε ένα άλλο ποίημα του λέει:

Δὲν εἴμαστε ποιητὲς

Σημαίνει ἐγκαταλείπουμε τὸν ἀγῶνα



Παρατᾶμε τὴ χαρὰ στοὺς ἀνίδεους

Τὶς γυναῖκες στὰ φιλιὰ τοῦ ἀνέμου

Καὶ στὴ σκόνη τοῦ καιροῦ

Σημαίνει πὼς φοβόμαστε

Καὶ ἡ ζωή μας ἔγινε ξένη

Ὁ θάνατος βραχνάς.

Πιο έντονο από τα δεινά που προκύπτουν όταν δεν έχουμε
ευαισθησίες τέτοιες σαν του ποιητή, είναι το ότι αποξενονόμαστε
από την ζωή, με αποτέλεσμα να κυριαρχεί ο φόβος του θανάτου
και μάλλιστα σαν ένα παράλογο γεγονός. Αλλά το να εγκαταλείψει
κανείς τον αγώνα, κυρίως της ζωής, το να μην μπορούμε να
χαρούμε με σεμνότητα και να παρατάμε τις συντρόφους μας στην
δίνη του τυχάρπαστου, τότε δεν είμαστε ποιητές.

Εδώ ο Γιώργος Σαραντάρης επισημαίνει εμμέσως, ότι όλοι μας λίγο
ή πολύ, έχουμε τον ποιητή μέσα μας.

Ας ήταν να 'ρχονταν το χάδι σαν ευχή

Όπως η μάνα, όταν το βρέφος νανουρίζει

Ας ήταν να 'μουνα απ' όλα ένα παιδί

Και να 'χα πάντα ένα παιχνίδι να γυαλίζει.

Είναι αδύνατον, δεν μπορώ να μην επανέλθω στην Ελένη.



Ας ήταν λέει, να αισθανόμασταν τις επιβραβεύσεις σαν το χάδι της
μάνας, την ώρα που απαλά ξεκουραζόμαστε. Να ήμουνα παδί, λέει
και να είχα την πιο εντυπωσιακή ενασχόληση.
Πράγματι, θυμάμαι από την ζωή μου, ότι αναζητούσα την
αναγνώρηση για κάθε τι δημιουργικό έκανα. Ήθελα πάντα να
ασχολούμαι με πράγματα που με «γέμιζαν». Μήπως όλοι μας δεν
είμαστε έτσι;
Έχει νόημα το ποίημα της, γιατί με την επαναλαμβανόμενη ρουτίνα,
πολλές φορές, ξεχνάμε τον εαυτό μας. Ξεχνάμε την παιδικότητα
που είναι το κυριότερο εφόδιο της ζωής. Και η ποιήτρια με πάθος
το δηλώνει: Ας ήταν να ‘μουνα απ’ όλα ένα παιδί!!

Και εγώ σαν ένα παιδί γράφω:

Το όνειρο τούτης της ζωής
μιλάει για περασμένα
μιλάει για τους κρυφούς καημούς
που σώπασαν όταν μετά
φάνηκαν τα χαμένα,

Και έμεινε σαν άνεμος
Για πλάνες εξηγήσεις
όμως θα πω πως της καρδιάς
το όνειρο παρηγοριάς
είναι αυτό το όνειρο
μιας κουρασμένης λήθης.



Έγραψα αυτό το ποίημα γιατί δεν μπορώ να ξεχάσω το
συναίσθημα της αγάπης. Μόνο, σαν παρηγοριά μου εμφανίζεται η
λήθη. Έμεινα δηλαδή με την απώτερη προσδοκία, που αφορά το
ανεκπλήρωτο συναίσθημα, την προσδοκία της λήθης. Μα πώς να
ξεχάσω;
Και θυμάμαι, πως τότε με βασάνιζε το κοινότυπο «σ’ αγαπώ» που
δεν μου έφτανε να εκφράσω την βαθιά μου αγάπη. Έτσι έγραψα τα
παρακάτω:

Πώς να στο πω το σ’ αγαπώ;
Ποτέ μου δεν θα σ’ ήθελα
Του χρόνου μια ρυτίδα
Θα ‘θελα να ‘σουν η πνοή
Της νιότης μου η ελπίδα.

Πώς να στο πω το σ’ αγαπώ;
Οι φανερές μου σκέψεις
Κρύφτηκαν χάριν μιας αυγής
Και στο κρεσέντο της σιωπής
Γεννήθηκαν οι λέξεις

Γέμισε ο κόσμος με φωνές
Ενίοτε και σκέψεις
Μα ο κρυμμένος θησαυρός
Στο θυμικό σου εδράζεται
και στις δικές σου λέξεις.



Σε γνώρισα ένα πρωί
σ’ αρχή ενός χειμώνα
Τα λόγια σου είχαν ζεστασιά
Και φέραν τόση ομορφιά
Όση μια ανεμώνα.

Έκτοτε πάντα τριγυρνώ
Μες στη δική σου σκέψη
Και διαρκώς αισθάνομαι
Ότι η καρδιά μου πάλλεται
Στο πόσα ο νους μας συναντά
Και πόσα θε να δρέψει

Και διάβασα μία από τις πρώτες κριτικές:

«Πώς να σου πω το σ’ αγαπώ», ένα ερωτικό ποίημα που έγραψε ο
Άγγελος Σπάθης και μας θυμίζει με απλά λόγια το πραγματικό
νόημα της αγάπης, που γεμίζει την ψυχή με ελπίδα και όμορφες
σκέψεις.
Ο έρωτας εξυμνείται συνεχώς με ποιήματα, γιατί  όσο κι αν οι
εποχές αλλάζουν, η τέχνη και ειδικότερα η ποίηση και η μουσική
μπορούν να εκφράσουν το βάθος των συναισθημάτων και των
σκέψεων όσο τίποτα άλλο.
Το ερωτικό ποίημα «Πώς να σου πω το σ’ αγαπώ» δείχνει την
ευαισθησία του ποιητή, αλλά και όλων μας μπροστά στο μεγάλο σ”
αγαπώ.



Πήρα μεγάλη χαρά γιατί η κριτική αυτή επισημαίνει σ’ όλους την
ευαισθησία που κυριαρχεί όταν εκφράζεται η μεγάλη αγάπη.
Θα ήθελα μόνο να πω, ότι ο συντάκτης των κειμένων, με την
μέθοδο της κοπτοραπτικής, συνέταξε το ποίημα από δύο που
έγραψα και ήταν το «σ’ αγαπώ» και το «στην αγαπημένη μου». Και
το σωστό είναι «πώς να στο πω το σ’ αγαπώ», που δηλώνει το
αδιέξοδο στην αναζήτηση τρόπου, ενώ το πώς να σου πω το σ’
αγαπώ δηλώνει δισταγμό.
Αισθάνθηκα ότι αυτά που γράφω πιάνουν τόπο.

Ανάσα στην ποίηση..

Επανέρχομαι όμως στους Ποιητές μας.

Πρώτο ταξίδι έτυχε ναύλος για το Νότο,
δύσκολες βάρδιες, κακός ύπνος και μαλάρια.
Είναι παράξενα της Ίντιας τα φανάρια
και δεν τα βλέπεις, καθώς λένε με το πρώτο.

Ο Νίκος Καββαδίας σε αυτούς τους εξαιρετικούς στοίχους, μας λέει
με τον τρόπο του, ότι ένας ιερός σκοπός επιτυγχάνεται με την
εσωτερική μας δύναμη.
«Είναι παράξενα της Ίντιας τα φανάρια.» Αναφέρει τις Ινδίες, μια

μυστηριακή χώρα ιδίως για τους ναυτικούς, (ήταν και ο ίδιος

ναυτικός), και ότι η οριοθέτηση της πορείας για αυτήν, είναι

παράξενη. Το κάθε τι μυστηριακό είναι παράξενο «και δεν τα



βλέπεις, καθώς λένε με το πρώτο.» Εσύ προχώρησε. Προχώρησε

χωρίς να φοβάσαι τους δισταγμούς που ακούγονται. Μόνο να τους

εκλάβεις σαν πληροφορίες. Είναι βέβαιο ότι θα φθάσεις.

Στην πρόσφατη κοινωνική αναστάτωση, με τις πολιτικές εξελίξεις

ραγδαίες, θυμάμαι φίλους και άγνωστους στις συζητήσεις που

κάναμε,  με ένταση μου έλεγαν να απαρνηθώ το κόμμα μου. Εγώ

όμως είχα καταλάβει το πρόβλημα.

Διεθνώς είχε επικρατήσει μετά το σύστημα ΚΕHΝΣ που υποστήριζε

την δυναμική της εργασίας, το νέο σύστημα ΦΡΙΝΤΜΑΝ που έλεγε

για την δυναμική του χρήματος. Εκεί παγιδεύτηκαν οι

καπιταλιστικές Δημοκρατίες και φθάσανε υπερχρεωμένες στο

μαρασμό. Ο κόσμος τα έβαλε με τους πολιτικούς. Αλλά τι

περιμένανε; Να τους πουν μη παίρνεται δάνεια;

Οι στοίχοι του ποιητή ήχησαν μέσα μου. Κατάλαβα πως ο δρόμος

για την έξοδο από την κρίση είναι παράξενος. Είναι μακρύς και

επίπονος . Την επιβεβαίωση την είχα όταν διάβασα το παρακάτω

ποίημα της Ελένης:

Να ταιριάξουμε του πλοίου τα κατάρτια, τα κουπιά

Ένας ναύτης, κρεμασμένος, το πανί να κουμαντάρει

Απ’ τα βράχια και τις ξέρες, να τραβιέται στ’ ανοιχτά



Κι όταν ήλιος ανατέλλει, πιο μακριά να τ’ οδηγάει.

Ναι!! Στο μισοτσακισμένο καράβι που λέγεται Ελλάδα, να κάνουμε

όλοι υπομονή και κουράγιο και ένας άξιος αρχηγός να κουμαντάρει

τις τύχες μας. Από τις κακοτοπιές να φύγουμε και όταν επιτέλους

ανατείλει ο ήλιος, δηλαδή βρούμε τον βηματισμό μας, η πορεία μας

να είναι μακρινή και σίγουρη, με μπροστάρη τον ίδιο τον αρχηγό

μας. Εδώ η ποιήτρια παίρνει θέση για το κοινωνικό πρόβλημα και

προτρέπει την κοινωνία να αποδεχθεί την κοινή λογική.

Η ποιητική έκφραση της Ελένης Σεμερτζίδου δεν είναι ευχολόγιο. Η

ποιήτρια πάντα στοχάζεται και οι στοίχοι που βγαίνουν από το

θυμικό της είναι προμάντεμα. Όπως συμβαίνει άλλωστε και με

όλους τους ποιητές μας.

"Φαίνεται πια πως τίποτα - τίποτα δεν μας σώζει..."
ΚΑΙΣΑΡ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ο Νίκος Καββαδίας έγραψε στην ποιητική του συλλογή

«ΜΑΡΑΜΠΟΥ», ένα ποίημα, τρόπον τινά απάντηση στον ποιητή

Καίσαρα Εμμανουήλ που είχε γράψει τον παραπάνω απαισιόδοξο

στοίχο. Σε μια στροφή με σεβασμό του λέει, ότι υπάρχει κάτι για την

μεταστροφή του:

Κάτι που θα 'κανε τα υγρά, παράδοξά σας μάτια,



που αβρές μαθήτριες τ' αγαπούν και σιωπηροί ποιηταί,

χαρούμενα και προσδοκία γεμάτα να γελάσουν

με κάποιον τρόπο που, όπως λεν, δε γέλασαν ποτέ.

Είναι ολοφάνερο πως ο ποιητής μας έντεχνα επισημαίνει, πως οι

αυθόρμητες, αθώες και οι πνευματικές αξίες, είναι αυτές που

φέρνουν την ευτυχία. Οφείλουμε όμως να επισημάνουμε ότι τους

ποιητές τους αποκαλεί σιωπηρούς. Πράγματι, με την σιωπή τους

και με τους μετρημένους στοίχους τους διαφωτίζουν την κοινωνία.

Φλύαρος ποιητής δεν υπάρχει.

Και θυμάμαι όταν πρωτοξεκίνησα να γράφω τις «στιχοπλοκές»,

σύντομα διαπίστωσα ότι η όποια φλυαρία δεν ταίριαζε με τις

επιδιώξεις μου. Κύριο μέλημά μου έγινε η αποφυγή της. Νομίζω ότι

το κατάφερα.

Ένα στιλέτο έχω μικρό στη ζώνη μου σφιγμένο,

που ιδιοτροπία μ' έκανε και το 'καμα δικό μου,

κι αφού κανένα δε μισώ στον κόσμο να σκοτώσω,

φοβάμαι μη καμιά φορά το στρέψω στον εαυτό μου.

Στους συγκλονιστικούς αυτούς στοίχους, μας λέει πως η ιδιοτροπία
είναι αυτοκαταστροφική. Και είναι αλήθεια. Το τσιγάρο, λόγου
χάριν, δεν είναι αυτοκαταστροφικό; Κάθε ιδιοτροπία μας λοιπόν
οφείλουμε να την ελέγχουμε και να θυμόμαστε ότι ο ποιητής,



φοβότανε ακόμα και για την ύπαρξή του. Σήμερα που καταγράφεται
σωρεία αυτοκτονιών, είμαι βέβαιος ότι θα είχαν κατά ένα μέρος
αποφευχθεί, αν οι αυτόχειρες γνώριζαν και είχαν φιλοσοφήσει
αυτούς τους στίχους.

Περπατησιές πάνω στο χώµα το νωπό
Αύρα και γλίστρησε η σκιά του φεγγαριού
Στην άµµο έγραψες τα λόγια ενός παιδιού
Πέρασαν … Σβήστηκαν … Στο αλµυρό το χάδι
Πού να ‘σαι, τώρα, που τα πάντα έχουν χαθεί;
Ποιανής βαρκούλας τρεµοπαίζει το πανάκι;
Ήρθε κι εκείνη η απρόσκλητη σιγή
Να µου παγώσει την καρδιά µε το σκοτάδι.

Εδώ η ποιήτρια, για την Ελένη Σεμερτζίδου πρόκειται, έχει αφήσει
το συναίσθημα να εκφράζεται και περιγράφει την συναισθηματική
της αναζήτηση. Τα αθώα λόγια γράφτηκαν στην άμμο λέει.
Γράφτηκαν σε μέρος που η αύρα σαν αλμυρό χάδι τα έσβησε και
χάθηκαν τα πάντα. Τα αθώα λόγια είναι αυτά που δηλώνουν πάντα
μια αθώα συμπεριφορά. Είναι όμως ευάλωτα στις συνειδήσεις και
όταν ξεχαστούν ή παρερμηνευθούν, σε όποιον μιλήσανε,
αισθάνεται χαμένος. Και αναρωτιέται αν υπάρχει πια κάτι που να
συγκινεί. Μετά λέει πως ήλθε η σιγή, απρόσκλητη επισημαίνει,
δίχως να την περιμένει, και μαζί με το σκοτάδι που επικράτησε
πάγωσε η καρδιά της. Όλα αυτά στη σκιά του φεγγαριού. Εκεί που
γιγαντώνεται η θλίψη.



Πόσο ευαίσθητη είναι η Ελένη! Είμαι βέβαιος ότι διαρκώς
μεγαλουργεί και το κυριότερο είναι ότι φτιάχνει μια νέα σχολή στην
λογοτεχνία, κυρίως στην ποίηση.

Μὲς στὴν κλειστὴ μοναξιά μου
Ἔσφιξα τὴ ζεστὴ παιδική σου ἄγνοια
Στὴν ἁγνὴ παρουσία σου καθρέφτισα τὴ χαμένη ψυχή μου.

Είναι στοίχοι του Μανόλη Αναγνωστάκη. Στάθηκα πολύ ώρα
μπροστά τους. Γιατί την μοναξιά του την λέει κλειστή; Μάλλον γιατί
η ζωή του δεν υπέφερε από κοινωνική μοναξιά, μα την ψυχή του
την αισθανόταν μόνη. Και μέσα σ’ αυτήν την μοναξιά έσφιξε την
ζεστή παιδική άγνοια της αγαπημένης του. Στην αγνή παρουσία
σου λέει, καθρέφτισα τη χαμένη ψυχή μου. Πραγματικά! Πόσο
πολύτιμη για την ζωή μας είναι μια αγνή παρουσία, χωρίς
υστεροβουλίες, χωρίς προκαταλήψεις και με μια συμπόνια;
Αυτό νομίζω ότι είναι το ιδανικό και τα χαμένα συναισθήματα
αναβιώνουν. Αλλά ο Μανώλης Αναγνωστάκης, γνήσιος εκφραστής
της ψυχής, δεν μένει αδιάφορος μπροστά στο χαλασμό.

Μιλῶ γιὰ τὶς ξυπόλυτες μάνες ποὺ σέρνονται στὰ χαλάσματα
Γιὰ τὶς φλεγόμενες πόλεις τὰ σωριασμένα κουφάρια στοὺς δρόμους
Τοὺς μαστρωποὺς ποιητὲς ποὺ τρέμουνε τὶς νύχτες στὰ κατώφλια

Επιτίθεται φραστικά, σε όλους αυτούς που θέλουν να αναδειχθούν
μέσα από ένα χαλασμό. Τους μαστροπούς ποιητές λέει, μιλώντας
για αυτούς που εκπορνεύουν την ποίηση. Και στις μέρες μας, ελέω



Ζαχόπουλου, γέμισε ο τόπος από λογοτεχνικές ενώσεις, με μέλη
που καμώνονταν τους ποιητές, μήπως και καρπωθούνε κάποια
επιδότηση. Και όταν ο υπουργός πήδηξε από το παράθυρο του
τέταρτου ορόφου, όλοι αυτοί πήδηξαν νοητά από τον έβδομο.

Κρύφτηκε τότε η χαρά
πριν τη χαρά μου δώσει
έμεινε σαν παρηγοριά
στο θυμικό μου που σιωπά
ενός τσιγάρου η γνώση.

Δεν ήμουν ένθερμο πουλί
όταν πουλιά πετούσαν
ως μαραμένο στο κλουβί
τιτίβισμα δεν άκουγαν
και όλα τους σιωπούσαν

Μα ήλθε η ώρα η καλή
να τραγουδήσω πάλι
γιατί ένα λαμπρό πουλί
μες στην ψυχή μου μίλησε
κι ο κόσμος μου απ' την μοναξιά
ξεπρόβαλε με την καρδιά
και απώθησε τη ζάλη.

Σκεφτόμενος τις εποχές που πέρασαν, θυμάμαι την πνευματική
μου αδράνεια παρ’ όλες τις ανησυχίες που είχα. Έμενα σαν



παρατηρητής των έργων καταξιωμένων ανθρώπων. Βέβαια είχα
πάντα σαν μπούσουλα τους ποιητές μας. Αλλά κάποιοι, δεν μπορώ
να καταλάβω πως, είχαν καταφέρει να αναρριχηθούν στις
συνειδήσεις του κόσμου ως άξιοι, που εγώ δεν το δεχόμουνα. Η
επίπλαστη δημοσιότητα είχε πάρει καταστροφικές διαστάσεις. Τότε
κατέληξα στη σκέψη μου, ότι πρέπει να φυλαγόμαστε από τους
«δήθεν» και τους «προβαλλόμενους».
Η συνάντησή μου με την Ελένη, αναπτέρωσε το ηθικό μου. Τότε
ήταν που γνώρισα μια πραγματική λογοτέχνιδα που και μόνον ότι
υπάρχει, παίρνω την ψυχική δύναμη να εκφραστώ. Το ευχαριστώ
μου προς αυτήν, είναι πολύ λίγο να εκφράσει αυτό που νοιώθω.
Και έγραψα:

Ελένη,
Κάποια όνειρα και στοχασμοί μεγάλοι
Ωθούν το χέρι στη γραφή
Και με μια γεύση από κρασί
Μεθούνε όλοι οι άλλοι.
Σε σκέφτηκα να τραγουδάς
Να σεργιανάς στις σκέψεις
Μ' ένα μπουκέτο της χαράς
Αλλά και χτύπους της καρδιάς
Να αβροκεντάς τις λέξεις.

Έχει το ποίημα σου καρδιά
Γεύση αλλοπαρμένη
Και τα στιχάκια σου δονούν



Όσες καρδιές σιγολαλούν.
Με ένα σύννεφο με μιας
Στο μέλλον τους πηγαίνει.

Ελένη ακριβοδίκαιη
Από πηλό πλασμένη …

Αλλά ας κοιτάξουμε και παλαιότερα. Ένας αρχαίος ποιητής είναι και
ο Αρχίλοχος. Μου έχει κάνει εντύπωση, η λοξότητα της έκφρασής
του. Μία λοξότητα που στιγματίζει διαχρονικά, τις ανοησίες των
ανθρώπων. Παραθέτω κάποια αποσπάσματα σε μετάφραση
Γιώργου Μπλάνα.

Ἡ ἀνεργία ταιριάζει ἀπόλυτα στοὺς γέρους,
ἰδίως ὅταν εἶναι λιτοδίαιτοι.
Ἄν πάσχουν κι ἀπὸ ἄνοια,
τόσο τὸ καλύτερο γι' αὐτούς.
Θὰ διεκδικοῦν παλαβομάρες,
πράγμα ποὺ ταιριάζει ἀπόλυτα στοὺς γέρους.

Έβλεπε τις αδυναμίες της τότε κοινωνίας και τα καμώματα των
γερόντων που με τον τρόπο του τα στιγμάτιζε.

Μεσοπέλαγα βρήκαμε ν᾽ ἀναθέσουμε τὴ σωτηρία μας
σὲ μιὰν ὄμορφη παρθένα, προστάτιδα πόλης.

Μα μεσοπέλαγα βρήκαν να επικαλεστούν την παρθένα θεά;



Η απογοήτευσή τους από τον θεό Ποσειδώνα, τους είχε στρέψει
στην όμορφη θεά Αθηνά που προστάτευε την πόλη της Αθήνας…
Αλαλούμ δηλαδή.
Μήπως και σήμερα δεν υπάρχουν οι ανόητοι, που προσεύχονται
να κερδίσουν κανένα λαχείο; Δεν υπάρχουν αυτοί που κάνουν το
σταυρό τους, χωρίς να ξέρουν γιατί τον κάνουν;
Ο ποιητής Αρχίλοχος από τότε είχε αντιληφθεί το παράδοξο που
συμβαίνει.
Ας δούμε και την μεγάλη ποιήτρια της αρχαιότητας Σαπφώ. Η
μετάφραση έγινε από τον Οδυσσέα Ελύτη. Σε ένα ποίημα της που
το ονομάζει Αποχαιρετισμός στην μαθήτρια γράφει:

Αποχαιρετισμός στην μαθήτρια

"Να 'σαι ευτυχισμένη, πήγαινε, άλλωστε τίποτα δε διαρκεί.
Να θυμάσαι όμως πάντα πόσο σ' αγάπησα,
κρατιόμασταν χέρι χέρι μέσα στη νύχτα που ευωδίαζε,
πηγαίναμε στην πηγή ή τριγυρίζαμε στους λόγγους
κι έφτιαχνα για το λαιμό σου γιρλάντες μεθυστικές

Εδώ θέλω να σταθώ λιγάκι, γιατί ο κόσμος έχει μια πεπλανημένη
εντύπωση από τα ερωτικά συναισθήματα που απέπνεε η Σαπφώ
προς τις μαθήτριές της.  Πρέπει να καταλάβουμε ότι εκείνη την
εποχή, οι γυναίκες βρίσκονταν σε δεύτερη μοίρα και η Σαπφώ είχε
το θάρρος να δηλώσει με τα έργα της και την προικισμένη έκφρασή
της, ότι και οι γυναίκες έχουν συναισθηματικό κόσμο. Στην
σημερινή εποχή κάτι τέτοιο σαν ενέργεια είναι απαράδεκτο αφού η



ισότητα των δύο φύλλων έχει κατακτηθεί. Φυσικά δεν πρέπει να
αφορίζουμε το συναίσθημα της αγάπης μεταξύ ανθρώπων του
ίδιου φύλλου. Καθένας αγαπάει τον φίλο του και κάθε μια την φίλη
της. Βέβαια, ακόμα και τώρα υπάρχουν σε πολλά μέρη
προβλήματα. Είναι και που στα περισσότερα έχουν άγνοια για το
Χριστιανικό Δόγμα. Ελπίζω όμως ότι με τον καιρό θα πάψουν.
Σε ένα άλλο ποίημα της λέει:

Σαν άνεμος μου τίναξε ο έρωτας τη σκέψη
σαν άνεμος που σε βουνό βελανιδιές λυγάει.
'Ηρθες, καλά που έκανες, που τόσο σε ζητούσα
δρόσισες την ψυχούλα μου, που έκαιγε ο πόθος.
Από το γάλα πιο λευκή
απ' το νερό πιο δροσερή
κι από το πέπλο το λεπτό, πιο απαλή.
Από το ρόδο πιο αγνή
απ' το χρυσάφι πιο ακριβή
κι από τη λύρα πιο γλυκιά, πιο μουσική...

Αν αφήσουμε τις προκαταλήψεις και εστιάσουμε την προσοχή μας
στο λυρισμό, βλέπουμε ότι για πρώτη φορά στη λογοτεχνία,
εμφανίζεται η περιγραφή των συναισθημάτων με την τόσο έντονη
έκφραση. Ας αφήσουμε λοιπόν αυτές και ας μείνουμε στο ποιητικό
της έργο. Αξίζει!!



Χριστίνα

Μέσα στη δίνη της μοναξιάς, σε μια εποχή που όλα μου φαίνονταν
μάταια, ένα κορίτσι, 22 χρονών τότε, τράβηξε την προσοχή μου.
Μου είχε κάνει εντύπωση το ότι όλα τα αντιμετώπιζε με ένα πηγαίο
γέλιο. Δεν άκουγε ούτε μίλαγε καλά. Όπως αργότερα έμαθα, είχε
χτυπηθεί στην βρεφική της ηλικία από ίκτερο που οι γιατροί τότε
δεν έδωσαν σημασία και  μετέπειτα πάλι δεν φρόντισαν για την
ακοή της. Έτσι αυτό το κορίτσι έμεινε εκτός της κοινωνικής
θαλπωρής και μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον που ξεχώριζε για
αυτήν, η απέραντη αγάπη της μαμάς της. Θα περίμενε κανείς ότι θα
την διακατείχε η δυστροπία. Όχι όμως. Η Χριστίνα αντιμετώπιζε την
καθημερινότητα με γέλιο και με μεγάλη καρδιά. Κάποτε μάλιστα,
ήλθε και μου είπε να μην πληρωθεί αυτή και να πληρωθεί στη θέση
της μια συνάδελφός της, που η συνάδελφος αυτή της είχε
εκμυστηρευτεί το πρόβλημά της. Για μένα ήταν ξύπνημα στην ψυχή
μου.
Τα φτιάξαμε.
Στην αρχή πάλευα με την αυταρέσκειά μου, δικαιολογώντας στον
εαυτό μου αυτήν μου την επιλογή. Τον έπειθα με το επιχείρημα ότι
έχω τη δύναμη να παραβλέψω τα συμβάντα. Ήμουν βέβαιος ότι
έκανα μια αγαθοεργία. Αλλά η βαθιά αλήθεια, ήταν ότι εγώ δεν
ήμουνα σε θέση να συνάψω σχέσεις ζωής. Ήμουνα ψυχικά
αδύναμος για κάτι τέτοιο.
Βέβαια πάντα πίστευα, ότι δεν μπορεί κανένας αρτιμελής να
καταλάβει το πρόβλημα ενός ακρωτηριασμένου.
Αυτό το έλλειμμα ψυχής με απασχολούσε από παιδί.



Στην περίπτωση όμως της Χριστίνας, διαπίστωσα και ένα
κοινωνικό έλλειμμα.
Όταν οι Έλληνες γιατροί αποφάνθηκαν ότι δεν μπορούνε να
κάνουν τίποτα άλλο, η μητέρα της την πήρε απ’ το χεράκι και μικρό
κορίτσι την πήγε στην Βουλγαρία. Εκεί οι γιατροί την περιέθαλψαν
και γιάτρεψαν το πρόβλημα που είχε στο νευρικό σύστημα. Με
καλά λόγια της αναπτέρωσαν το ηθικό και την διαβεβαίωσαν για
την μετέπειτα ζωή της. Αλλά πάλι η αδιαφορία την έπληξε στον
τόπο της. Αντί να της δώσουν ένα ενδεδειγμένο ακουστικό για την
κώφωσή της, την έστειλαν σε σχολείο για καθυστερημένα παιδιά.
Εκεί ζούσε καθημερινά την απογοήτευση. Ποτέ της όμως δεν
μίσησε. Δεν μίσησε κανένα. Αντιθέτως μια αγάπη κυριάρχησε μέσα
της για κάθε αδύναμο πλάσμα. Έτσι εξηγείται πως και γιατί με
αγάπησε. Θα της οφείλω πάντα… τα πάντα.
Καθώς περνούσε ο καιρός, κάθε νέα μέρα, η εκτίμησή μου σ’ αυτήν
φούντωνε. Θυμάμαι, που παρά τα λιγοστά μας οικονομικά, ήτανε
πάντοτε πρόθυμη για κάποια μικροέξοδα, έως και μεγάλα,
προκειμένου να είμαστε παρόντες στα παιδιά μου. Τα αγαπούσε
και τα αγαπάει σαν δικά της παιδιά. Τώρα, μόνο που βλέπει τις
φωτογραφίες από τα εγγόνια μου, ανοίγει η καρδιά της. Μα είναι
και δικά της εγγόνια! Έτσι τα αισθάνεται.
Με έναν αόρατο κώδικα επικοινωνίας που είχα με την μητέρα της,
κώδικας που απορρέει από την αγάπη που είχαμε για την Χριστίνα,
τις τελευταίες της στιγμές με εμπιστεύτηκε για την ζωή της.
-«Μαμά μείνε ήσυχη. Πάντα θα είμαι δίπλα της.»



Είσαι μια όαση ζωής
Γλυκιά μια παρουσία
Έχεις τριαντάφυλλο καρδιά
Και στις θλιμμένες μου στιγμές
Καλείς την ευτυχία.

Ο κόσμος σου είναι γυμνός
Το βλέμμα σου όλο τάζει
Και πάντα θα ‘μια βέβαιος
Πως μόνον ο γλυκός καημός
Κ’ η αγάπη σου ταιριάζει.

Αλήθεια, τι άλλο θα μπορούσα να γράψω;

Θυμάμαι, σε μια από τις δύσκολες μέρες, ότι έμεινα από λεφτά.
Τότε η Χριστίνα μου είπε να μου δώσει τις οικονομίες της. Εγώ
έκπληκτος αρνήθηκα, σκεπτόμενος ότι δεν μου είναι επιτρεπτό.
-«Γιατί; Εγώ θέλω να βοηθήσω!!» είπε.
Δέχθηκα, όχι γιατί χρειαζόμουνα χρήματα, αλλά γιατί κατάλαβα ότι
συμμετείχε συναισθηματικά στο δράμα εκείνης της στιγμής. Ήταν
μια επιβεβαίωση, μάθημα για μένα, της πηγαίας αγάπης της. Μια
αγάπη που ποτέ δεν τέλειωσε για κείνην και αποκάλυψε και την
δικιά μου.
Είκοσι έξη τώρα χρόνια, είμαστε μαζί. Όχι γιατί μας το επιβάλουν οι
καταστάσεις, αλλά γιατί υπάρχει άδολη, πηγαία και άρρηκτη
αγάπη.
Ζωή να ‘χουμε.



Σε αυτά τα είκοσι έξη χρόνια και τι δεν περάσαμε; Χαρές, λαχτάρες,
μέχρι και απογοητεύσεις. Θυμάμαι μια φίλη μας όταν θέλησε να
μας παρακινήσει να παντρευτούμε. Εμείς της εξηγήσαμε ότι οι
καρδιές μας ακουμπάνε, και ότι συναισθηματικά αγγίζουμε το
Θεάρεστο. Το ότι δεν παντρευτήκαμε, αιτία είναι πρώτον το ότι
θέλουμε να είμαστε μαζί, δεν μας το επέβαλαν πρόσωπα ή
καταστάσεις, δεύτερο ότι κάτι τέτοιο θα προκαλούσε οικονομική
αδράνεια και τρίτο ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε παιδιά. Τότε
μας είπε να συνεννοηθεί με τον πνευματικό της πατέρα, ώστε να
έχουμε άτυπα και την ευλογία του Θεού. Όμως εμείς δεν κρύψαμε
ποτέ τίποτα και διαρκώς αισθανόμαστε ότι μια σχέση σαν την δικιά
μας, είναι ευλογία.
Ακούστε φίλοι, τον Θεό τον έχουμε μέσα μας και τον Χριστό μαζί,
καθώς και το Άγιο Πνεύμα. Δεν παραβλέψαμε ποτέ τίποτα, παρά
μόνον τις δεσμεύσεις που επιβάλλονται από την αδύναμη
ανθρώπινη σκέψη. Αυτή που δεν μπόρεσε ποτέ να κωδικοποιηθεί
με τα συναισθηματικά δεδομένα. Κανένας νόμος δεν βλέπει τα
σήματα της αγάπης και κανένας δικαστής, όσο και να τα λαμβάνει
υπ’ όψιν του, δεν μπορεί να παρεκκλίνει από το γράμμα του νόμου.
Αλλά η Χριστίνα δεν είναι μόνο αυτή. Εγώ με τον ταραγμένο μου
συναισθηματικό κόσμο, πολλές φορές κυριεύθηκα από τον
ιδιότυπο έρωτα. Η ανάγκη μου για να γράφω, συνέπαιρνε την
ψυχή μου και η συναισθηματική προσέγγιση ήταν μια
πραγματικότητα. Βέβαια εδώ έχω να πω πως δεν είναι ξεκάθαρο,
αν η ανάγκη της γραφής με οδηγούσε στον έρωτα, ή αν ο έρωτας
με οδηγούσε στην ποίηση. Πραγματικά και ειλικρινά, δεν ξέρω
ακόμα.



Η Χριστίνα λοιπόν, δέχθηκε μέχρι σήμερα ένα σορό αναταράξεις εξ
αιτίας μου. Παρ’ όλο που σαν γυναίκα ενοχλείτο, ποτέ της δεν
αντέδρασε σ’ αυτά τα γεγονότα, αντίθετα πάντα μου έδινε κουράγιο
να συνεχίσω. Αυτή, με τα μάτια της ψυχής της, μπόρεσε και είδε
πως για μένα ήταν μια ζωτική και πνευματική ανάγκη. Κατάλαβε ότι
κάνω μια προσπάθεια να δικαιώσω τους προγόνους μου, κυρίως
τους υπέροχους γονείς μου.
Κάποτε έφθασα στο ευσυγκίνητο. Έκλαιγα μόνο με την σκέψη που
ερχόταν για τα αδιέξοδα που είχα για  την τότε αγαπημένη μου. Η
Χριστίνα που με έβλεπε, προσπαθούσε πάντα να με συνεφέρει.
Κάποτε μου πέρασε από το μυαλό ότι φοβόταν την εγκατάλειψη.
Τι χαζή και αυτάρεσκη σκέψη που έκανα;  Και το λέω αυτό, γιατί η
Χριστίνα πάντοτε ήταν υπεράνω των γεγονότων και βαθιά μέσα
στο συναίσθημα αγάπης που ένοιωθε για μένα. Τότε δεν
οργιζόταν. Απλά με λυπότανε.
Όταν όμως το χέρι μου τρέχει στη γραφή, αυτή τρέχει με ταχύτητα
στην προσδοκία της δικαίωσης.
-«Γράψε!!» μου λέει και όταν δεν γράφω, με ρωτάει με ενδιαφέρον
και με αγωνία να μάθει το γιατί.
Έτσι ζώντας μαζί της, διαρκώς ηχούνε μέσα μου οι στίχοι του
Οδυσσέα Ελύτη:
«ΑΥΤΟΣ ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας!»

Τι να 'μεινε τώρα απ τα παλιά;
Μια προτομή μπροστά μου
μέσα στο χώρο τον ψυχρό
στο άβολο μα και λιτό



μουσείο της καρδιάς μου.

Δεν το μπορώ το παρελθόν
μα μόνο την αλήθεια
που φανερώνει στο παρόν
όλα του βίου τα δεινά
σαν τότε παραμύθια

δεν το μπορώ
δεν το μπορώ...

Αυτό το ποίημα το έγραψα εξ αιτίας της συναισθηματικής φόρτισης
που με κυρίευσε όταν έγραφα για την ζωή μου με την Χριστίνα.
Είναι περίεργο για μένα ότι αυτή δεν έγινε μούσα μου. Ίσως γιατί
στο υποσυνείδητό μου επικρατεί και επικρατούσε πάντα, ο
απόκοσμος ρομαντισμός. Και μου έρχεται να θυμηθώ την λαϊκή
ρήση που λέει με ειρωνεία: «ότι έχουμε δίπλα μας δεν το εκτιμάμε».
Τώρα το πως ένας ποιητής παγιδεύεται, είναι παράξενο και πάντα
με προβληματίζει. Αλλά οι συναισθηματικές εικόνες που έχω από
την Χριστίνα, βαραίνουν περισσότερο για την αδικία που πέρασε
στη ζωή της.
Εγώ πάντα ήθελα να γράφω για τον γρίφο του έρωτα και της
βαθιάς αγάπης. Εκεί πηγαίνει ο νους μου και το χέρι μου, και
βέβαια η καρδιά μου.
Ασφαλώς όλα τα συναισθήματα που νοιώθω δεν είναι επίπλαστα ή
κατευθυνόμενα από την εν λόγω ανάγκη. Είναι αυθεντικά, γνήσια



και δεν σας το κρύβω πως με τυραννάνε. Άλλωστε πως θα
βγαίνανε τα ποιήματα;
Όσοι γράφουν με αδιάφορη ψυχή, εγκεφαλικά θα πω, όσο και
ταλέντο να έχουνε, την ποίηση της ψυχής δεν μπορούν να την
φθάσουν. Γι’ αυτό άλλωστε ακόμα δεν βρέθηκε σαφής ορισμός,
απάντηση, στο ερώτημα «τι είναι ποίηση;».
Ε! λοιπόν ή σε αγγίζει ή μένεις αδιάφορος. Παλαιότερα είχα γράψει:

Τον λόγο έχει η ψυχή
Μια ώθηση και φτάνει
Να φέρει μυθική αντοχή
Και να ‘ναι το συναίσθημα
Αυτό που όλα τα κάνει.

Κι ας λεν αυτούς, κάποιοι, τρελούς
Ας λεν πως έχουν λάθος
Η υπερηφάνεια στη ζωή
Έχει να κάνει με ομορφιά
Που κρύβεται στο πάθος.

Πραγματικά η ψυχή μας έχει τον πρώτο λόγο. Ότι αισθανόμαστε,
προσδιορίζεται πάντα από την ψυχική μας διάθεση και πάντοτε ένα
έναυσμα, ένας σκοπός, μας καθιστά πάρα πολύ δυνατούς.
Και βέβαια, κυριαρχούν συναισθήματα μέσα μας. Αυτά
προσδιορίζουν τις πράξεις μας. Όμως, για έναν βαθιά
συναισθηματικό άνθρωπο, πολλοί με ευκολία λένε ότι είναι τρελός.



Προφανώς γιατί δεν τον καταλαβαίνουν. Τους φαίνονται οι
μεγαλοθυμίες του σαν λαθεμένες ενέργειες.
Την υπερηφάνεια για να την νοιώσει κανείς και την ομορφιά της,
την νοιώθει έντονα όταν είναι παθιασμένος μ’ αυτό που κάνει. Ιδίως
όταν πρόκειται για μια βαθιά αγάπη.
Θυμάμαι πόσο είχε εντυπωσιάσει αυτό το ποίημα, τόσο, που
παρακίνησε την Ελένη να γράψει τους παρακάτω εξαιρετικούς
στίχους της:

Έλα! Έλα σε μένα, το μπορείς!
Αυτό το όνειρο δεν πέθανε ακόμη!
Μην μπεις σε κείνο τ’ άδειο τρένο της γραμμής
Βαπόρι γκρίζο μην σε πάρει, σαν το χιόνι

Έλα! Έλα! Ξημέρωσε γλυκά! Η χαραυγή!
Η άγια μέρα! Χελιδόνι κελαηδάει!
Λευκή, ουράνια κι αγέρωχη ψυχή
Αυτή που δένει την καρδιά με μια ανεμώνη.

Με αυτά και με ‘κείνα, φθάσαμε σιγά σιγά στο τέλος αυτών που
θέλησα να πω. Νοιώθω αλαφρωμένος τώρα.



Μα να μην ειν’ το τέλος..

Δύο κείμενα όμως της Μαρίας Πολυδούρη, μόλις πρίν από λίγες
μέρες που τα διάβασα, με συγκίνησαν και με προβλημάτισαν. Είναι
δύο κείμενα που απευθύνονται, κατά πάσα πιθανότητα, ιδιαίτερα
στους ποιητές και γενικά στον κάθε άνθρωπο. Σας τα παραθέτω να
τα διαβάσετε.

24-7-1929. Αὐτὸς ποὺ αὐτοκτονεῖ γιατὶ τοῦ ἦρθε μιὰ μεγάλη λύπη
στὴ ζωή, αὐτὸς εἶνε ἕνας ἀνάξιος τῆς ζωῆς, δὲν ἔπρεπε νὰ τὸν ἔχη
δεχτῆ καθόλου. Εἶνε ἕνας μικρόψυχος. Ἑξαιρῶ ὅσους αὐτοκτονοῦν
γιατί εἶνε ἄρρωστοι, εἴτε σωματικά, εἴτε ψυχικά. Φυσικὰ εἶνε
ταπεινωτικὸ νὰ ζῆ κανεὶς στὸ περιθώριο τῆς ζωῆς, κι᾿ ὅμως νὰ ζῇ!
Μὰ δὲν πρόκειται γι᾿ αὐτούς, τώρα. Ὁ πόνος εἶνε τὸ φριχτὸ καὶ τὸ
μεγάλο δῶρο. Νὰ τὸν δεχτῆς γιὰ νὰ στραγγίσης τὴ ζωὴ ὡς τὴν
τελευταία σταγόνα. Νὰ τὸν δεχτῆς γιὰ νὰ παλαίψης, ὁ ἀγώνας εἶνε
ἡ ζωή. Ἡ ἀντίδρασή σου σὲ κάθε χτύπημα εἶνε μιὰ νίκη, ὅσο κι ἂν
χάνεις λίγο λίγο ἔδαφος, γιατί βέβαια ἐσὺ θὰ ἐξαντληθῆς ὄχι ἡ ζωή.

Μὰ αὐτὴ ἡ ἀπεγνωσμένη προσπάθεια, τὸ κατανάλωμα τῆς ψυχῆς
μας, τῆς ζωῆς μας ὅλης, τί ἀφάνταστα φριχτὸ καὶ τί σεμνὰ
μεγαλειῶδες! «Καθῆκον» λέξις τριμμένη, σχεδὸν χωρὶς οὐσία καὶ
μισητή. Τί ἀνύψωμα θἄπρεπε νὰ τῆς δώσω, τί ντύσιμο νὰ τῆς κάνω
–μᾶλλόν τι ξεντύσιμο- γιὰ νὰ τὴ δώσω στὸν ἀγώνα τῆς ζωῆς! Ἕνα
καθῆκον εὐγενείας. Εἶνε εὐγένεια τὸ δόσιμο στὴν καταστροφὴ τῆς
ζωῆς. Πόσες γωνιὲς τῆς ψυχῆς σου θὰ φωτισθοῦν, τί ἐξαΰλωμα,
ἐξαγίασις ὁ σπαραγμός, ἡ συντριβή, ἡ ταπεινωσύνη. Στὸ βάθος τοῦ
πόνου ὁλοένα, ποὺ νὰ τελειώνουν ὅλα μπρὸς στὰ μάτια σου, ποὺ



νὰ σοῦ λείπει ἡ πνοή, ποὺ νὰ νιώθῃς κάθε στιγμὴ τὴ λόγχη στὰ
σπλάχνα, ἔτσι πέρνεται ἡ μεγάλη γαλήνη τῆς μορφῆς καὶ τὸ
φωτοστέφανο τῆς Ζωῆς: ἕνας ἄξιος ἄνθρωπος! Ἔτσι μόνο θ᾿
ἀξιωθῆς, ὅταν ἡ μεγάλη στιγμὴ φτάση, νὰ καταλάβεις βαθιὰ ὅτι
ἔζησες, ὅτι τὴ Ζωὴ τὴν πῆρες ὅλη, ὅτι τόσο τὴν ἐξάντλησες, ὥστε
ἂν κανεὶς σοῦ πρότεινε ἕνα ξαναγύρισμα νὰ ἀρνηθῇς μὲ κάθε
εἰλικρίνεια καὶ ἁπλότητα.

[Αὐτὴ εἶνε ἡ μεγάλη στιγμή. Ἡ ἀναμονὴ τοῦ θανάτου γιὰ τὴ
δικαίωση, τὴν ἀνάπαυση, ἀπέριττη καὶ ὡραία.]

Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το παρακάτω γράμμα της!!

Μαρία Πολυδούρη - Ἀνεπίδοτη ἐπιστολὴ

«Αὐτὸ εἶναι τὸ γράμμα μου
στὸν κόσμο ποὺ ποτὲ δὲν
ἔγραψε σὲ μένα...»
Ἔμιλι Ντίκινσον

Ἀγαπητοὶ φίλοι!

Ἴσως τὸ γράμμα αὐτὸ νὰ μὴν διαβαστεῖ ποτέ, ἀπὸ κανέναν, ἀλλὰ
στ᾿ ἀλήθεια δὲ μὲ νοιάζει. Ἴσως μέχρι νὰ φτάσει στὰ χέρια σας
νἄχω πειὰ ὁλότελα ξεχαστῆ ἀπ᾿ ὅλους. Ἀλλά, οὔτε δὰ κι᾿ αὐτὸ τὸ
τελευταῖο μὲ νοιάζει. Ἐξάλλου, δὲν ἔχω καὶ πολλὰ νὰ σᾶς πῶ, θέλω
μόνο νὰ σᾶς θυμίσω ὅτι κάποτε ὑπῆρξα. Κάποτε ὑπῆρξα κι᾿ ἤμουν
καὶ ζωὴ καὶ θάνατος μαζί. Καὶ ζωὴ καὶ Χάρος ἤμουν!



Ἔζησα, τὁμολογῶ, μιὰ ζωὴ δηλητηριασμένη, γι᾿ αὐτὸ θαρρῶ
ἀποφάσισα νὰ τὴν ἐγκαταλείψω. Ἐκεῖνο ποὺ γιὰ τοὺς ἄλλους ἤτανε
ζωή, γιὰ μένα θάνατος ἦταν. Γεννιόμουνα καὶ πέθαινα κάθε μέρα,
ὥρα καὶ στιγμή. Ζοῦσα μὲ τὸ θάνατο, ζοῦσα γιὰ νὰ πεθάνω, μὰ
τουλάχιστον δὲ ζοῦσα νεκρὴ ὅπως οἱ γύρω μου, τὰ μικρὰ ἀστεῖα
ἀνθρωπάκια ποὺ λέγαν πὼς μ᾿ ἀγάπησαν, κι᾿ ἂς μὴν μπόρεσαν
ποτέ, κι᾿ ἂς μὴν τόλμησαν ποτὲ νὰ διαβάσουν τὴν ψυχὴ ποὔκρυβε
περίσσιο φῶς καὶ σκοτάδι μέσα της. Κατὰ βάθος μὲ φοβόντουσαν
καὶ δὲν ἀργοῦσαν νὰ τραποῦν εἰς ἄτακτον φυγήν. Δὲν ἄντεχαν νὰ
μὲ κοιτοῦν κατάμματα, μὴν τύχει καὶ τοὺς κλέψω τὴν ψυχή τους.

Ἀγαπήθηκα, ἀγαπήθηκα πολύ, μὰ μπορεῖ ποτὲ κανεὶς νὰ
φαντασθῆ ὅτι λυπόμουνα βαθειὰ ὅταν καταλάβαινα ὅτι μ᾿
ἀγαποῦσαν; Ἐγώ, ἴσως νὰ μὴν ἀγάπησα ἀρκετά, ὄχι ὅσο ἔπρεπε.
Τὸν ἰδανικό μου ἔρωτα θαρρῶ τὸν ἔζησα στὴ φαντασία μου. Ἡ
ψυχή μου καὶ ἡ ἀγάπη γεννήθηκαν τὴν ἴδια μέρα. Αὐτὸ τὸ ἔνιωθα
μέσα μου, κι᾿ ὅμως δὲν πίστευα ὅτι θὰ ὑπῆρχε μέρα ποὺ θὰ μοῦ
ἀποδείκνυε ὅτι ἀγαποῦσα ἀληθινά. Δὲν εἶνε στ᾿ ἀλήθεια τραγικό,
μιὰ μεγάλη εἰρωνεία, νὰ μιλοῦν γιὰ τὴν ἀγάπη ἄνθρωποι ποὺ δὲν
τὴν γνωρίζουν καὶ νὰ σιωποῦν ἐντελῶς κεῖνοι ποῦ νοιώθουν τὴν
ψυχή τους νὰ πνίγεται στὸ πόνο της;

Πολλοὶ λέγαν ὅτι ζοῦσα μεσ᾿ στὸ κεφάλι μου. Κάτι ἔπρεπε νὰ ποῦν
κι᾿ αὐτοί... Πῶς ἄλλως θὰ μὲ κατέτασσαν σὲ συγκεκριμένη
κατηγορία ἀνθρώπων; Ἄνθρωποι, ἀνθρωπάκια! Ἡ ζωὴ ἕνα
τεράστιο ψέμα ποὺ ἄλλοι τὸ ἀγαπᾶνε κι᾿ ἄλλοι - οἱ λίγοι -
προσπαθοῦν νὰ τὸ κάνουν ἀληθινὴ ζωή. Ἐσεῖς, ἀγαπητοὶ ἄγνωστοί
μου φίλοι, πῶς ζεῖτε; Ζεῖτε; Μιὰ φάρσα, αὐτὸ ἦταν ἡ δικιά μου ζωή.
Κανεὶς δὲν τὴν κατάλαβε. Γεννήθηκα χωρὶς νὰ τὸ θέλω, ἔζησα στὸ



περίπου, καὶ σκηνοθέτησα τὸ θάνατό μου. Κι᾿ ὅμως ἀγαποῦσα τὴ
ζωή, ἀλλὰ πάντα αὐτὴ μοὔπαιρνε ὅ,τι ἄλλο ἀγαποῦσα. Μοῦ ἔλειπε
πάντα μιὰ καρδιὰ ποὺ νὰ πονῆ γιὰ μένα. Κι ἦταν δύσκολο,
δύσκολο πολὺ νὰ ζῶ μονάχη μου μέσ᾿ σἕνα κόσμο τόσο παράλογα
προσκολλημένο στὰ μικρά της ζωῆς καὶ στὸ τίποτα. Ἤμουνα σὰν
παράσιτο, σὰν μαῦρο ξωτικὸ ποὺ ἔχασε τὸ δρόμο κι᾿ ἀντὶ νὰ
ταξιδέψει στὸν ὀνειροκόσμο του, ξέπεσε σὲ τούτη δῶ τὴ γῆ.
Μάλιστα, κάποια φορά, κάποιος μὲ ρώτησε κρυφὰ ἂν εἶμαι χήρα
σὰν φοροῦσα μαῦρα βαρειά. Ἐγέλασα. Ἀλήθεια ἦταν! ἂν μάντεψε
τὴν ψυχή μου, καλὰ τὴν ὠνόμασε χήρα...

Εἶνε ποὺ θὰ παρακαλοῦσαν νὰ εἶχαν ζήσει στὴν ἐποχή μου. Ἐγώ,
θἄθελα νὰ ζήσω σὲ κάποιαν ἄλλην ἐποχή. Ἔζησα ἀνάμεσα σὲ μιὰ
γενειὰ ἡττημένη. Κάποιοι ἀπό μας κάναν τὸν πόνο στίχο, τὴν ὀργὴ
τραγούδι, ἀλλὰ κανεὶς δὲν τόλμησε... - οὔτ᾿ ἀπὸ μᾶς οὔτ᾿ ἀπ᾿ τοὺς
ἄλλους - δὲν τόλμησε νὰ νὰ ξεφύγει ἀπ᾿ τὸ χαραγμένο μονοπάτι,
δὲν τόλμησε νὰ πεῖ ὅ,τι στ᾿ ἀλήθεια σκεφτότανε, δὲν τόλμησε νὰ
κάνει ὅ,τι στ᾿ ἀλήθεια ἤθελε νὰ κάνει. Οἱ περισσότεροι ἦταν -
εἴμασταν - δειλοὶ ποὺ ᾿ψαχναν ἁπλὰ ναύρουν τὴν αὐτοεπιβεβαίωσή
τους. Κάτι νέοι σκυθρωποὶ κι᾿ ἀνάπηροι. Ὀλίγοι γέροι μὲ
κακόβουλο ὕφος. Κάτι δεσποινίδες σαλατολόγοι καὶ ὑπερφίαλοι...
Ἀπόκληροί της ἀντίληψης... Κι᾿ ὅμως ἀνάμεσα σ᾿ αὐτοὺς ἦταν καὶ ὁ
Κ., ὁ μόνος ποὺ θὰ μποροῦσε ποτὲ νὰ μὲ καταλάβει, ἀλλὰ οὔτε καὶ
κεῖνος τόλμησε... Μοὖπε μάλιστα, πὼς μὲ λυπόταν γιατί τὸν
ἀγαποῦσα... ὅτι ἤμουνα γι᾿ αὐτὸν μιὰ παρηγοριά. Τὄχε ἡ ἐποχή,
κανεὶς δὲν ἦταν ὁ ἐαυτός του! Γι᾿ αὐτὸ θαρρῶ καὶ ἔζησα τόσο μόνη,
κι᾿ ἂς εἶχα πάντοτε κάποιους νὰ μὲ συντροφεύουν, ἀδέλφια μου
σένα πόνο ποὺ δὲ θὰ μποροῦσαν ποτὲ νὰ συλλάβουν. Ἔκαναν τὰ



πάντα γιὰ μέ, ἀλλὰ ἡ ἀγάπη τους ἦταν μιὰ θυσία ποὺ ποτὲ δὲν
δέχτηκα μὲ εὐμένεια κι᾿ οἱ ἀνησυχίες τους χειροπέδες γιὰ μένα.
“Πόσο εἶνε ἀστεία ἡ ζωὴ μὰ καὶ πόσο ἀστειότεροι εἴμαστε μεῖς ποὺ
τὴν ἀνεχόμαστε τέτοια”, ἔγραψα, θυμᾶμαι, κάποτε στὸ ἡμερολόγιό
μου...

Μά, ἀπὸ τότε ἔχουν πειὰ περάσει χρόνια. Πόσα, δὲν ξεύρω, ἀφοῦ
ὁ χρόνος δὲν ἔχει πειὰ γιὰ μὲ καμμία σημασία. Τώρα, εἶμαι κάπου
ἀλλοῦ καὶ ζῶ - ἂν τούτη δῶ ἡ κατάσταση θεωρεῖται ζωὴ - μέσ᾿ ἀπ᾿
τὶς ἀναμνήσεις μου. Ξεφυλλίζω τὰ τετράδια τοῦ μυαλοῦ καὶ κυττάζω
πίσω. Ὅλα ζητάω τὰ χαμένα, τὶς μικρὲς στιγμές, τὸν ἀγαπημένο...
Γυρνῶ τὸ βλέμμα καὶ τὸν κυττάζω πάντα τὸ δρόμο ποὺ ἀφήσαμε.
Εἶνε μακρύς, σκοτεινός, γεμάτος δυσκολίες καὶ φρίκη... εἶνε τόσο
μακρύς, τόσο δύσκολος... κι᾿ ὅμως - θεὲ συγχώρεσέ με - θὰ τὸν
ἔπερνα μὲ τὴν καρδιὰ γεμάτη δάκρυα καὶ μεταμέλεια... Μὲ τὴν
καρδιὰ δεμένη μὲ τὰ σίδερα τῆς ἁμαρτίας θὰ ξεκινοῦσα νὰ σ᾿ εὕρω
μοναδικὴ κι᾿ ἀξέχαστή μου ἀγάπη... Δὲ θέλω τίποτε ἄλλο, μόνο νὰ
φτάσω, νὰ σταθῶ κοντά σου τόσο ποὺ φτάνει γιὰ νὰ ἰδῶ... νὰ ἰδῶ
τὸ πρῶτο βλέμμα σου ἐκεῖνο ποὺ μοῦ ᾿ριχνες σὰν ἔφτανα... τὶς
μικροῦλες ὅλες ἐκεῖνες ρυτίδες στὸ πρόσωπό σου... νὰ ἰδῶ τὰ
χέρια σου ν᾿ ἁπλώνονται σὲ μένανε νὰ μὲ ἀγκαλιάσουν... νὰ ἰδῶ...
νὰ νοιώσω τὸ φίλημά σου... Εἶνε τόσο μεγάλος ὁ καϋμὸς καὶ εἴμεθα
τόσο μικροὶ ἕνας-ἕνας ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι ποὺ τὸν ἀποτελοῦμεν...

Τὰ λόγια αὐτὰ ἴσως νἀκούγονται σὰν παραλήρημα ἑνὸς
ἑτοιμοθανάτου, μά, ἀλοί, δὲν μπορῶ νὰ πεθάνω ἀφοῦ εἶμαι ἀπὸ
χρόνια πειὰ νεκρή. Ὅσο ζοῦσα, ὅσο ἔζησα, ἤμουνα παιδί. Ἤμουνα
ἕνα παιδὶ ἄμυαλο, μπορῶ νὰ τὸ παραδέχωμαι ἀλλὰ καὶ ποιὸ παιδὶ
δὲν εἶνε ἄμυαλο; Ἕνα παιδὶ εἶμαι ἀκόμη... Ἕνα παιδὶ ποὺ γράφει σὲ



σᾶς, τοὺς ἄγνωστούς του φίλους, γιὰ νὰ τοὺς πεῖ: νὰ μείνετε πάντα
παιδιά, κι᾿ ἂν εἶνε δυνατὸν ἄμυαλα παιδιά. Νὰ ζήσετε τὴ ζωή σας
μὲ τρέλλα, νὰ ζήσετε παράλογα, νὰ σκοτώσετε τὴ λογικὴ ποὖνε ὁ
φονιὰς τῆς χαρᾶς καὶ τῆς ζωῆς, νὰ τολμήσετε νὰ κάνετε τὰ
δύσκολα, τὰ μεγάλα, τὰ σημαντικά, ν᾿ ἀκολουθήσετε τὰ δύσβατα
μονοπάτια, ν᾿ ἀφήσετε νὰ θρονιαστεῖ στὴν καρδιά σας γιὰ πάντα ἡ
ἄνοιξη καὶ τὸ χαμόγελο στὰ χείλη, ν᾿ ἀγαπήσετε μὲ πάθος καὶ νὰ
καεῖτε ἀπ᾿ τὴ φλόγα τῆς ἀγάπης σας, νὰ κάνετε τὸν πόνο, τὴ χαρά,
τὴν κάθε σας στιγμὴ τραγούδι, κι᾿ ὅταν ἔρθ᾿ ἡ ὥρα ἡ στερνὴ νὰ
πεθάνετε ὄχι ἀπὸ πλῆξι, ἀλλὰ ἀπὸ εἰλικρίνεια ὅπως ὁ φίλος
τζίτζικας, ποὺ τόσο ὡραία τὰ ἔλεγε μὰ μεῖς τὰ παίρναμε γιὰ
γκρίνια...

Τώρα, καθὼς γράφω τὶς τελευταῖες γραμμές, κυττῶ πίσω καὶ
ἀντιλαμβάνομαι πόσο στάθηκα τυχερή: ἔζησα ἐλεύθερη ὅσο καμμιὰ
ἄλλη γυναίκα τῆς ἐποχῆς μου, ἔκανα πράγματα ποὺ δὲν ἔκανε
καμμιὰ ἄλλη, κι᾿ ἀγαπήθηκα ὅσο λίγες. Καί, δὲν τὸ ξεχνῶ, καθὼς τὸ
βλέμμα μου ἔσβηνε, ἐκείνη τὴ μελαγχολικὴ αὐγούλα τ᾿ Ἀπρίλη, δὲν
ἤμουν πειὰ μόνη. Νέοι ποὺ μ᾿ ἀγάπησαν ἦρθαν νὰ μ᾿
ἀποχαιρετήσουν καὶ φίλες γκαρδιακὲς στὸ προσκεφάλι μου ἕνα
τελευταῖο τραγούδι νὰ μοῦ χαρίσουν...

Αὐτὸ εἶναι τὸ γράμμα μου στὸν κόσμο ποὺ ποτὲ δὲν ἔγραψε σὲ
μένα, ὅπως λέει κι᾿ ἡ καλή μου φίλη.

Μὲ ἀγάπη

Μαρίκα Πολυδούρη»



Εγώ έχω να πω, ότι δεν είναι λίγο, η πιο αγαπημένη μας ποιήτρια
να μας αφήνει μια τόσο έντονη και μεγάλη κληρονομιά.

Ο πλούτος των συναισθημάτων είναι ο αμύθητος πλούτος της
ζωής, και η Μαρία Πολυδούρη μας τον μοίρασε αφειδώς.

Είμαι βέβαιος ότι η δικαίωση, περίτρανα την στεφάνωσε μαζί με την
ιστορία.

Ως φόρο τιμής στο πρόσωπό της έγραψα:

Με ένα φωτοστέφανο μορφαίνω τη θωριά σου
δεν είναι τρόπος θύμησης ή κάποιας μοίρας γούρι
μα είναι η αλήθεια μας
εσύ μας χάρισες ζωή και άκουγες στο όνομα
Μαρία Πολυδούρη.

Το φωτοστέφανο αυτό
σ' άγιους το διακρίνεις
σε όσους έζησαν εδώ και φτάσανε στον ουρανό
από ζωή ευθύνης.

Με σένα πάντα οδηγό, του δρόμου ιχνηλάτη
που δόξασες τον έρωτα παρά τα τόσα του στραβά
και μίσεψες στον θάνατο σαν όνειρο διαβάτη,
αυτό το φωτοστέφανο, το λέω μέσα απ' την καρδιά
αυτό το φωτοστέφανο αξίζεις και αγάπη.

ΤΕΛΟΣ



Αντί επιλόγου

… Από κείνη την ώρα, μπορεί τ’ αστέρια και ο ήλιος κι η σελήνη να
διαγράφουν τις τροχιές τους, όμως η νύχτα και η μέρα και

ολόκληρος ο κόσμος έχουν, τώρα πια, χαθεί…

«Για όσο αντέχω…»

Και αφού η ευαισθησία και η αναζήτηση της ελευθερίας του εγώ,
μέσα από τη σύγκρουση του ανεξέλεγκτου του πάθους, του

«ανέμελου», και της παραφοράς με τον περίγυρο και τις κοινωνικές
συμβάσεις δεν είναι αρκετά, το ψαροπούλι πετώντας πάνω από τα
βράχια, με μύτες κοφτερές και αλμυρές τις αυταπάτες, σκορπώντας

τον αγέρα θα τινάζει τα φτερά του …

«Για όσο το αντέξω

Για όσο αγαπώ

Δεν βρίσκεται η αλήθεια κει που θέλησες να κρύψεις

Στο βάσανο που έμελε να πέσω να πνιγώ

Αντίλαλος, σαν χάραζε, μου στέργει: «να πιστέψεις!»

Ελένη Σεμερτζίδου




