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                                                                              Κσζηή Τξηαληαθχιινπ  

 

                                   άγνωστος  Χ στην Ποίηση       

                                       

                                                                                       …Tu lis les prospectus les catalogues les affiches qui chantent tout haut 

                                                                                           Voilà la poésie ce matin…, Guillaume Apollinaire, Zone, 1913. 

 

Πνίεζε Τέινο. Δηζάγεηε Νφκηζκα Γηα Να Σπλερίζεηε. Δλεξγνπνηεί απηή ε «παηρληδνκεραλή» 

πνιιά δηιιήκαηα θαη αλαζεσξεί ηα παηρλίδηα πνπ μέξακε; Πψο παίξλεη κπξνο ε πνίεζε; Δίλαη 

κηα έμππλε κεραλή; Τη ξίζθν παίξλνπκε γηα λα ηελ θηλεηνπνηήζνπκε; Γηα πνην παηρλίδη; Γηα 

κεγάιεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο ππήξρε κηα κνλφηνλε επαλάιεςε κηα ζπληεξεηηθή πξνζέγγηζε 

θαη φπσο πάληα, κε θσηεηλέο εμαηξέζεηο εδψ θη εθεί, ζε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο θαη ρξνληθέο 

ζηηγκέο. Ο 20φο αηψλαο έθαλε ηελ δηαθνξά, νη ελαιιαγέο ήηαλε ηφζν γξήγνξεο θαη ηφζν 

δεκηνπξγηθέο πνπ ε κία λα δηαζπάηαη κέζα ζε ηξείο άιιεο πνηεηηθέο ηάζεηο ή θηλήκαηα ή 

αηνκηθέο πεξηπηψζεηο.1 Κη αλ είλαη απηφ ην λφκηζκα πνπ ν Φάξνληαο δεηνχζε απφ ηνπο 

πεζακέλνπο γηα λα ηνπο πεξάζεη απέλαληη; Μα γηα πνπ πξνρσξάεη ε πνίεζε ηεο πεηξακαηηθήο 

αλαδήηεζεο θαη ηεο δεκηνπξγηθήο εθθξαζηηθήο ησλ ζεκεξηλψλ πξνβιεκαηηζκψλ κε ηα 

δεδνκέλα πνπ καο πξνζθέξνληαη ή καο πεξηβάιινπλ; Μήπσο ε κεραλή ζήκεξα ζ’ απηνχο 

πνπ «θεξδίδνπλ» ξίρλεη έλα αλαςπθηηθφ θαη έλα ipad κε 500 ηίηινπο γηα ηελ πιαδ; Μήπσο 

πάιη απηή ε κεραλή δελ ηνπο ιέεη πσο θεξδηζκέλνη είλαη φινη φζνη θηλεηνπνηνχλ ηε ζπλέρεηα 

ηεο πνηεηηθήο δεκηνπξγίαο; Καη κήπσο πάιη δελ ηνπο ιέεη πσο αθηλεηνπνηείηαη, απηή ε 

ππνηηζέκελε «πνηεηηθή κεραλή», αδξαλνπνηείηαη, εγθισβηζκέλε ζηηο γλσζηέο ζπληαγέο πνπ 

δελ πξνσζνχλ ηελ πνηεηηθή αίζζεζε…! Αλ δεηήζεηε απφ έλα ιεμηθφ λα ζαο νξίζεη ηελ 

έλλνηα ηεο «δπλακηθήο πνίεζεο», κάιινλ δελ ζα έρεηε απνηέιεζκα, ελψ ην ίδην ζα ζπκβεί θαη 

κε άιιεο ζχλζεηεο αηζζήζεηο πνπ δελ νξίδνληαη εχθνια - αο δψζνπκε ινηπφλ ηελ άδεηα ζ’ 

απηή ηελ πνηεηηθή κεραλή λα παίμεη έλα άγλσζην παηρλίδη. 

Αλ ζηηο έλλνηεο/ιέμεηο/αηζζήζεηο έθιεςαλ ηελ ςπρή θαη ζην ζηφκα ηνπο βάιαλε έλα λφκηζκα 

γηα ηνλ Φάξνληα, εκείο αο ηνπο δψζνπκε ην δσληαλφ εθείλν λφεκα κε ην πάζνο πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα λα αλαηξέςνπλ ηελ ησξηλή ηνπο αρξεζηία. Τν δίιεκκα ζρεηηθηζκόο ή ζάλαηνο 

δελ ππάξρεη κηα πνπ είλαη δηαπηζησκέλε ηαπηνινγία, αθνχ ν ζρεηηθηζκφο θαηαξγεί ηηο 

δηαθξίζεηο θαη ηα θξηηήξηα πνπ καο επηηξέπνπλ λα ζθεθηφκαζηε θαη λα θξίλνπκε, νδεγψληαο 

ζηε δηαλνεηηθή αδξάλεηα θαη αθηλεζία - φπσο θαη ε πηψρεπζε ησλ αλζξψπηλσλ αμηψλ πνπ 

ππάξρεη πεξηζζφηεξν ζαλ έλα βνιηθφ ςέκα. Αο πνχκε ινηπφλ ηα πξάγκαηα κε ην φλνκά ηνπο: 

κε θάζε κέζν ζχγρξνλν/δπλακηθφ αο εκςπρψζνπκε απηή ηελ έλλνηα/ιέμε/αίζζεζε/δξψκελν, 

έηζη πνπ ε πνίεζε λα κηιήζεη / λα νξακαηηζηεί γηα λα ηελ μαλααλαθαιχςνπλ νη λένη 

ζηαζψηεο/εκπλεπζηέο ηεο. Πνην είλαη ην λφκηζκα πνπ πξέπεη λα πιεξψζνπκε γηα λα 

γλσξίζνπκε ηελ πνίεζε ηνπ αχξην; Γλσξίδνληαο ηηο ηειεπηαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο 

είκαζηε πεπεηζκέλνη γηα ην κέιινλ ηεο πνίεζεο κε πξσηνπνξηαθή ρξήζε/νηθεηνπνίεζε απηψλ 

ησλ ηερλνινγηθψλ λέσλ κέζσλ θαη εθαξκνγψλ; Ζ ζπλνιηθή αηζζεηηθή θξηηηθή καηηά ζηελ 

πνίεζε ηφζσλ αηψλσλ -φζν απηφ κπνξεί λα γίλεη- κήπσο καο απνδεζκεχεη, απφ ηελ 

κεκςίκνηξε εηεξφλνκε ζπκπεξηθνξά πνπ ζέιεη ζήκεξα λα θπξηαξρεί ζε θάζε γιψζζα θαη 
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ηφπν, επηηξέπνληαο έηζη έλα +νιηθφ απειεπζεξσκέλν πξφηαγκα πνηεηηθήο αίζζεζεο λα 

δηαρπζεί κέζα ζηα αλζξψπηλα γισζζηθά δίθηπα;  

 

 

ἐν ἀρχῇ ᾖν ἡ ποίησις 

                                                       “Όποιος δεν ξεχάσει τον πρώτο του έρωτα, δε θα γνωρίσει τον  τελευταίο.” 

Γράφουν  οι  Ρώσοι φουτουριστές ποιητές, στην Μόσχα το 1912, στο 

Ράπισμα στο κοινό γούστο.3 

Γεδνκέλν είλαη πσο πνηεηέο ήηαλ απηνί πνπ δεκηνχξγεζαλ ηα ζεκαληηθφηεξα θηλήκαηα ηνπ 

20νχ αηψλα.
 
Τνλ Φνπηνπξηζκφ ν Marinetti, ην Νηαληά ηεο Επξίρεο ν Ball, ην Νηαληά ηνπ 

Βεξνιίλνπ ν Hausmann, ν Khlebnikov ηνλ ξσζηθφ Κπβν-Φνπηνπξηζκφ, ν Dotremont ην 

θίλεκα Cobra, ν Breton ην θίλεκα ηνπ Σνπξξεαιηζκνχ. Οη Αξραίνη Έιιελεο αζθήζεθαλ ζε 

φισλ ησλ εηδψλ ηα πνηεηηθά «παηρλίδηα». Ζ πνίεζε είρε ην +νιηθφ πάζνο ηνπ έξσηα. Απφ ηηο 

αθξνζηηρίδεο, ηηο παιηλδξνκήζεηο, ηηο κεηξηθέο απμνκεηψζεηο κέζα ζηνλ ζηίρν ζηα 

ιεηπνγξάκκαηα, ηηο ζχλζεηεο πνιχηερλεο παξνπζηάζεηο έσο ηελ αιιαγή ζπληαθηηθήο δνκήο 

κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Οη ηερληθέο αλαδεηήζεηο ζπλδπάζηεθαλ κε ηνπο γξίθνπο, ηα 

αηληγκαηηθά επηγξάκκαηα, πνπ ρξεηαδφληνπζαλ κειέηε.2 Τνλ 4ν
  
αηψλα ηεο δηθήο καο επνρήο 

δεκηνπξγήζεθε ε ηερληθή ησλ πνηεκάησλ-ερψ, κέζα ζηελ ζπλνιηθή νλνκαζία πνπ ηνπο 

δίλαλε ησλ ηερλνπαηγλίσλ. Μέζα ζ’ απηή ηελ θαηεγνξία εγγξάθεηαη έλα κέξνο ησλ 

νπηηθνπνηεκέλσλ/παξαζηαηηθψλ πνηεκάησλ, απηψλ δειαδή πνπ ε ζηηρνπνίεζε κε ηελ 

εγγξαθή ζε έλα αληηθείκελν ή θφξκα, ρξεηαδφηαλε εηδηθή ζηηρνπξγηθή εθεπξεηηθφηεηα. 

Μπνξνχκε λα αλαθεξζνχκε ζε κηα ζεηξά απφ ηέηνηεο πνηεηηθέο παξνπζίεο/θαηαγξαθέο ζηελ 

αξραηφηεηα απφ ηνλ Θεφθξηην, ηνλ Γνζηάδα θαη ηνλ Σηκία, ζηελ ζπλέλνρε ζπλχπαξμε ησλ 

carmina figurate θαη ζηελ ζπλερή ρξήζε γηα δηαθφζκεζε ησλ θεηκέλσλ αιιά θαη γηα 

ζξεζθεπηηθή ρξήζε ηφζν ζηελ Φξηζηηαληθή φζν θαη ζηελ Δβξατθή ζξεζθεία. Απφ ηελ 

παξαζηαηηθή θαιιηγξαθία (calligraphie figurée) έσο ηελ ηππνγξαθηθή ηεο πιένλ εθδνρή, 

δειαδή ηνλ Rabelais, έσο ηνπο θπθιηθνχο ιαβχξηλζνπο ηνπ 1663 ζην βηβιίν Metametrica ηνπ  

Lobkowicz, θηάλνπκε ζηνλ Guillaume Apollinaire, ηνλ F.T. Marinetti, ηνλ Giacomo Balla θαη 

φινπο ηνπο άιινπο.
 

Μεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν, ζρεκαηηθά αλαθέξσ πσο ε 

«ζπλχπαξμε» πνίεζεο θαη πεδνγξαθίαο δεκηνχξγεζε ην θίλεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνίεζεο 

(poésie concrète). Αληίζηνηρα ε « ζπλχπαξμε» εηθφλαο θαη πνίεζεο πξφηεηλε ηελ νπηηθή 

πνίεζε (poésie visuelle) φπσο θαη  ερεηηθή πνίεζε (poésie sonore) νλνκάζηεθε ε ζρέζε 

κνπζηθήο θαη πνίεζεο. Οη θαηαβνιέο είλαη πνιιέο αιιά αλαπηχρζεθαλ απηφλνκα, ελψ 

ζήκεξα απηέο ηηο ηάζεηο νηθεηνπνηνχληαη ηα λέα κέζα γηα λα πξνσζήζνπλ ηα κελχκαηά ηνπο. 

Τν ηππσκέλν πνίεκα είλαη ε εηθφλα ηνχ πξνθνξηθνχ ιφγνπ
. 
αιιηψο εηπσκέλε απηή ε θξάζε, 

ην πνίεκα έρεη δπφ ηνπιάρηζηνλ ζαθείο κνξθέο απηή πνπ αθνχγεηαη θαη απηή πνπ βιέπεηαη 

/δηαβάδεηαη. Θπκάκαη ζε κηα ζπδήηεζε λα γίλεηαη αλαθνξά ζηηο επηηχκβηεο 

εζψγιπθεο/εμψγιπθεο παξαζηάζεηο κε ηηο επηγξαθέο ηνπο ζηνλ Κεξακεηθφ, φπσο θαη ζηελ 

Ηαπσληθή παξάδνζε αληαιιαγήο θαξηψλ, φπνπ ππάξρεη εηθφλα θαη ιφγνο καδί θαη ζπκβνιίδεη 

θάπνηα εηδηθή θαηάζηαζε, αιιά θαη ζηνπο Ηαπσληθνχο ζπξενχο φπνπ ε εηθφλα εκπιέθεηαη κε 

έλα δίζηηρν. Όκσο ηίπνηα απφ φια απηά δελ έρνπλ λα θάλνπλ άκεζα κε απηφ ηνλ δηαρσξηζκφ 

ηεο ζχγρξνλεο πνηεηηθήο έξεπλαο. Καη φια ηα παξαπάλσ καδί δείρλνπλ κηα ζρέζε, πνπ γηα λα 

γίλεη φκσο πνηεηηθφ είδνο πξέπεη λα ππάξρεη επαηζζεζία, παξέκβαζε, έκπλεπζε, πνηφηεηα, 

πνηεηηθή κέζεμε θαη νχησ θαζεμήο. Απηή ε πνίεζε ζπκκεηέρεη ζηελ γεληθή θίλεζε ησλ 

ηερλψλ θαη κάιηζηα φπσο είδακε ηελ εθεπξίζθεη θαη ηελ νξγαλψλεη. Ζ πνίεζε αλνίγεηαη ζε 
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ζπλεξγαζίεο θαη απνθηά κηα δηπιή ηαπηφηεηα, κηα ηξηπιή πξνζσπηθφηεηα, κηα πνιιαπιή 

νληφηεηα. Ζ πνίεζε απειεπζεξψλεηαη. Γίλεηαη πνιππνηεηηθή, πνιπκεζηθή, ηερλνινγηθή, 

νινθιεξσηηθή, κε καληθέζηα, θεζηηβάι θαη πεξηνδηθά θαη δξψκελα θαη νινλπθηίεο φπνπ δελ 

βαξηνχληαη λα αθνχλε, λα βιέπνπλ, λα ηξνκάδνπλ, λα επαλεθεπξίζθνπλ, λα αηζζάλνληαη ηελ 

πνίεζε. Πνίεζε Γξάζε, Άκεζε Πνίεζε, Πνίεκα Παξηηηνχξα, Πνίεζε Δχξεκα, Τπραία 

Πνίεζε, Πνίεζε Κνιάδ, Πνίεζε Πξάμε. Τν καγλεηφθσλν κε ηαηλία επηηξέπεη ηηο πξψηεο 

εξεπλεηηθέο ζπλζέζεηο ηφζν κνπζηθψλ φζν θαη ερεηηθψλ πνηεηψλ φπσο ν Bernard Heidsieck. 

Τα ηερλνινγηθά κέζα θέξαλε θαηλνχξηεο πξνζεγγίζεηο ζην πνηεηηθφ θαηλφκελν θαη 

θαηλνχξηεο ζρέζεηο πνηεηηθέο. Έηζη ε πνίεζε ζπλαληήζεθε/εκπινπηίζηεθε κε άιιεο 

εθθξαζηηθέο δπλαηφηεηεο θη έθηηαμε έλα ηεξάζηην θαηάινγν ζρέζεσλ θαη λέσλ πνηεηηθψλ 

κνξθψλ: Βηληενπνίεζε, Σεκεησηηθή Πνίεζε, Οινγξαθηθή Πνίεζε, Σεκεηνινγηθή Πνίεζε, 

Cinepoesia, Ζιεθηξνπνίεζε, Γηαδηθηπαθή Πνίεζε, Κπβεξλνπνίεζε, Βηνπνίεζε… 

Ζ πνίεζε πνπ έγηλε βηληενπνίεζε μεθίλεζε κε αλαινγηθά δεδνκέλα, ε ςεθηαθή επνρή έδσζε 

κηα άιιε πξννπηηθή. Απηή ε πνίεζε έρεη θαηαβνιέο ζηνλ Marcel Duchamp θαη ζην ζχληνκν 

θηλεκαηνγξαθηθφ ηνπ έξγν Anémic Cinema ηνπ 1926 θαη βέβαηα ζηνλ Ακεξηθαληθφ 

Πεηξακαηηθφ Κηλεκαηνγξάθν - φια απηά πξηλ απφ ην βίληεν. Τφηε απηέο νη παξαγσγέο είηαλε 

ηδηαίηεξα πξνβεβιεκέλεο, ππήξραλ ιίγεο αλάινγεο πξνζπάζεηεο θαη φινη ζέιαλε λα 

ελεκεξσζνχλ. Βηληενπνίεζε είλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηεί ην κέζνλ ηνπ βίληεν γηα λα 

δεκηνπξγήζεη πνηεηηθή κέζεμε. Χεθηαθή πνίεζε είλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηεί κε ηέηνην 

ηξφπν πνπ λα πνηεηηθνπνηεί ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία. Ζ πνηεηηθή απαγγειία πνπ 

θαηαγξάθεηαη θαη ηπγράλεη ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο είλαη έλαο δηάινγνο ησλ ηερλψλ, κηα 

πνιχηερλε/πνιππνηεηηθή  έθθξαζε ηεο νπνίαο φκσο ην κέζνλ είλαη  ζαλ ην ραξηί πνπ έρεη θαη 

δηάθνζκν ή ηελ ζπλνδεία θάπνηαο κνπζηθήο ζηελ απαγγειία ηνπ πνηήκαηνο, έηζη μεθίλεζε 

φκσο ε βηληενπνίεζε. Σήκεξα κε κηα ηεξάζηηα παξαγσγή βίληεν πνηεκάησλ πνπ αλεβαίλνπλ 

ζην δηαδίθηπν ή ζπκκεηέρνπλ ζε πνιχσξα θεζηηβάι  ε  πξαγκαηηθή ζέαζή ηνπο είλαη κηθξή 

θαη ην απνηέιεζκά ηνπο ράλεηαη ζην πιήζνο! Απηφ δελ ζεκαίλεη πσο ε πξαθηηθή απηή 

ζηακαηάεη, θάζε άιιν: ζε θάπνηεο ρψξεο φπσο ζηελ δηθηά καο πξφζθαηα ην αλαθάιπςαλ θαη 

δξαζηεξηνπνηήζεθαλ αλάινγα.
 
«Ζ

 
 πξψηε πνιππνηεηηθή αλαγλψξηζε/θαηνρχξσζε βξίζθεηαη 

ζηελ απνδνρή ηνπ ερεηηθνχ πνηήκαηνο θαη απφ ην 1980 θαη κεηά κε ηελ ρξήζε ησλ πξνβνιψλ 

δηαθαλεηψλ θαη απφ ην 1990 κε ηελ βηληενπνίεζε», γξάθεη ν Enzo Minarelli ζην θείκελφ ηνπ 

«Quelles images, quelle image dans la vidéopoésie?».2 Απφ ηελ κία ε ζπγρψλεπζε εηδψλ 

δεκηνπξγεί κηα αίζζεζε ρσξίο αηζζεηηθή ηαπηφηεηα γηαηί φια γίλνληαη ζπγθερπκέλα θαη 

αιιειεπηθαιχπηνληαη, απφ ηελ άιιε ν Italo Calvino3 δηαθσλεί κε ηελ ηδέα ηεο νιηθήο 

πνηεηηθήο παξνπζίαο κφλνλ κέζα απφ ην γισζζηθφ ηδίσκα.  

Απηφ πνπ έλσζε ην θαληαζηαθφ ησλ πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα 

είλαη απηφ ηεο επαλάζηαζεο, ηεο εθβηνκεράληζεο, αιιά θαη ησλ ηζηνξηθψλ πξσηνπνξηψλ 

ζηελ ηέρλε (παξ’ φιν πνπ ε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο δελ είηαλε φπσο ζήκεξα άκεζε) θαη 

είλαη βέβαην πσο κεηά ην 1970 απηφ πνπ κνηάδεη ελνπνηεκέλν ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο είλαη 

ην ηέινο κηαο επνρήο αμηψλ, ε εκπνξεπκαηηθή αμηνιφγεζε θη ν θαηαλαισηηζκφο. Δδψ ινηπφλ 

πξσηνπνξία πψο κπνξεί λα ππάξμεη αλ πάεη πίζσ ε θνηλσλία; Πξνο ηα πνχ πξψηνο ζηελ 

πνξεία; Μα φπνηνο πάεη κπξνζηά νηθνλνκηθά είλαη πξσηνπφξνο! Σηνλ αληίπνδα αθξηβψο 

απηνχ ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ θαηλνκέλνπ ππάξρνπλ νη πεηξακαηηθνί, νη πεξηζσξηαθνί, νη 

εξεπλεηηθνί πνηεηέο/θαιιηηέρλεο πνπ κε απζεληηθφηεηα εξεπλνχλ γηα λα δψζνπλ ην ζηίγκα 

ηεο απειεπζεξσκέλεο πνίεζεο θαη ηέρλεο. Δδψ ηίζεηαη ην δήηεκα ηεο έιιεηςεο γέλλεζεο 

απηφρζνλνπ θηλήκαηνο κε δηεζλή εκβέιεηα, αιιά θαη ηεο φπνηαο επηξξνήο/δηαζχλδεζεο ησλ 

δηεζλψλ θηλεκάησλ ζηα θαζ’ εκάο. Ζ πνίεζε ζηα θαζ’ εκάο έρεη ην κεξίδην ζπληήξεζεο πνπ 
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έρνπλ θαη νη άιιεο ρψξεο. Γεζπφδεη ζηελ ινγνηερληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη απηφ νθείιεηαη 

ζηελ έιιεηςε ηζηνξηθψλ θαηαβνιψλ αιιά θαη ζχγρξνλσλ δεκηνπξγηψλ πνπ λα εγγξάθνληαη 

ζηελ πξσηνπνξία θαη ζηελ έξεπλα λέσλ πνηεηηθψλ. Παξάγεηαη αλνχζηα επαλάιεςε, κε 

παξεκβαηηθή πνίεζε πνπ πεξηζσξηνπνηεί ην πνηεηηθφ γεγνλφο. Γελ αξθεί έλα θαιφ πνίεκα γηα 

λα δηθαηνινγείηαη ε ηέηνηα παξαγσγή αδηάβαζησλ πνηεηηθψλ ζπιινγψλ. Σηελ παξαπάλσ 

γεληθή νξηνζέηεζε - θαη φπσο ζε θάζε ηέηνηα - είλαη δεδνκέλν πσο μερσξηζηέο ζαπκαζηέο 

πνηεηηθέο θσλέο έρνπλ ζθξαγίζεη ηελ πνηεηηθή δσή απηνχ ηνπ ηφπνπ, ην γεληθφηεξν 

πεξηβάιινλ φκσο είλαη φπσο ην πεξηέγξαςα. Δίλαη εχθνιν λα θξχβεζαη πίζσ απφ ηελ 

δηαρξνληθή αμία ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ, ηελ ελλνηνδνηηθή αμία ηεο ίδηαο ηεο γιψζζαο, γηα λα 

κελ έρεηο νπζηαζηηθή παξέκβαζε ζηε ζεκεξηλή γιψζζα θαη ηελ ζεκεξηλή πνηεηηθή ηεο 

αίζζεζε. 

 Ο ρξφλνο αλήθεη ζηελ πνίεζε, φκσο ε αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ ζαλ ρξφλνπ δεκηνπξγίαο θαη φρη 

επαλάιεςεο κπνξεί λα εκπλεχζεη ην δπλακηθφ θαληαζηαθφ ηεο πνίεζεο. Σήκεξα ππάξρνπλ 

λένη πνπ ςάρλνπλ θαη επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηελ πνηεηηθή αίζζεζε αιιά θαη απνθεχγνπλ ηελ 

ζπληεξεηηθή ηεο πξνζέγγηζε. Όρη πσο δελ ππάξρεη ζηνπο λένπο αθφκε θαη ε κεηακνληέξλα 

ινγηθή ηνπ ζρεηηθηζκνχ θαη ηεο ζπληήξεζεο! Σε πνηνπο ρξεηάδεηαη ε πξσηνπνξηαθή ινγηθή 

ζήκεξα; Πνηνη είλαη νη πνηεηέο πνπ παξάγνπλ ζεκαληηθή πνίεζε ζήκεξα (φινη ζα 

απαληνχζαλε ην ίδην;) ή πνηνη λνηψζνπλ πξσηνπφξνη θαη ζέινπλ λα ην απνδείμνπλ κε ηηο 

πνηεηηθέο ηνπο παξαγσγέο; Μήπσο νη απζεληηθνί πξσηνπφξνη/πνηεηέο έηζη θη αιιηψο δελ ην 

ζέηνπλ θαη κάιηζηα δελ ην δηεθδηθνχλ κέζα ζε κηα ηέηνηα ειιεληθή ινγνηερληθή 

πξαγκαηηθφηεηα; Μήπσο ζα έπξεπε λα ζπκβεί ην αληίζεην θαη λα δνζεί ε κάρε; Μήπσο απηφο 

ν ραξαθηεξηζκφο ππνηηκά ην κεγαιείν ηεο πξσηφηππεο έκπλεπζεο πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ 

κηα ζηξαηησηηθήο εθαξκνγήο/πξνέιεπζεο θαηαβνιή, ηεο ιέμεο πξσηνπνξία; Έηζη, 

ρξεζηκνπνηψληαο απηφλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ, αο αθνχκε/δηαβάδνπκε «εξεπλεηηθφο», 

«αλαλεσηηθφο», αο ςάμνπκε λέεο ελλνηνδνηήζεηο γη’ απηά  ηα κεγάια πνηεηηθά γεγνλφηα πνπ 

κφιηο θαη ηα καζαίλνπκε/ηα παξαθνινπζνχκε θαη πνιιέο θνξέο εμαθαλίδνληαη, αθήλνληαο 

έλα ειάρηζην ίρλνο. Έρσ ζπλεζίζεη απηφ ην γεγνλφο απφ εηθαζηηθά έξγα Τέρλεο-Τερλνινγίαο 

πνπ έρνπλ κηα ηέηνηα ζπκπεξηθνξά εμαθάληζεο. Αιιά θαη απφ ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, απφ 

ρνξεπηηθέο, απφ εηθαζηηθά δξψκελα, απφ πνηεηηθά δξψκελα- φπνπ πήξα ελέξγεηα θαη 

πλεπκαηηθή ηξνθή θαη ηα ραξαθηήξηζα αξηζηνπξγήκαηα, δηακάληηα θαη κεηά απφ ιίγν θαηξφ 

δελ ζπκφκνπλα ηνπο ζπληειεζηέο, ήμεξα πσο ηνπο είδα ζην ηάδε θεζηηβάι ζηελ ηάδε Γθαιεξί 

- απηφ αξθεί. Καη απηφ πνπ πήξα, αξθεί. Δθεί επηηφπνπ κέζα ζην έξγν, ζηελ αηκφζθαηξά ηνπ 

ζην πεξηβάιινλ απηφ ελεξγνπνηεκέλνο έλα θνκκάηη ηέρλεο θη εγψ. Ναη ν ξφινο ηεο 

πξσηνπνξίαο είλαη θαη λα δηαρέεηαη, λα ζθνξπίδεη ην πλεχκα ηεο γηα λα ζπλερίδεη λα αλαπλέεη 

δεκηνπξγηθά απηφο ν ρψξνο. Ζ ζεηηθή πιεπξά είλαη λα δψζεη δσή έηζη πνπ πην εχθνια λα 

νξζψζεη ην αλάζηεκά ηεο γηα λα μεπεξαζηνχλ νη επαλαιήςεηο θαη νη κνλφηνλεο πιεθηηθέο 

πνηεηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο.  

Θέισ λα κελ γίλεη ζχγρπζε θαη ηαπηηζηεί ε πνιηηηθή πξσηνπνξία κε ηελ θαιιηηερληθή, παξφηη 

βέβαηα κία ιέμε έρεη πνιιέο ρξήζεηο θαη ππεξεηεί πνιινχο ζθνπνχο. Γηα παξάδεηγκα ε 

επηζηεκνληθή /ηερλνινγηθή πξσηνπνξία νξίδεηαη σο ηέηνηα γηαηί δεηάεη απηφκαηα λα 

μεπεξαζηεί, απηφο είλαη λφκνο ηεο επηζηεκνληθήο εμέιημεο θαη έξεπλαο. Όρη πσο ηφηε πνπ 

ηαπηίζηεθαλ ε πνιηηηθή/θνηλσληθή πξσηνπνξία κε ηελ θαιιηηερληθή ήηαλε δπλαηφ λα ηα 

δηαρσξίζεηο, γηαηί ζηα ηζηνξηθά θηλήκαηα έρνπκε κηα κάιινλ εχθνιε ηαπηνινγηθή 

πξνζέγγηζε. Υπήξμε ελζνπζηαζκφο γηα ηα θαηλνχξηα θνηλσληθά επηηεχγκαηα, απηφ νδήγεζε 

πνιινχο πνηεηέο ζην λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηφ ην δεδνκέλν ζαλ απάληεζε ζηα ππάξρνληα 

πνηεηηθά είδε πνπ θπξηαξρνχζαλ θαη είραλ λα θάλνπλ κε εξκεηηθέο κνξθέο πνίεζεο. Δίλαη 
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βέβαην πσο νη ειπίδεο γηα λα δήζεη θαη λα δήζεη θαιχηεξα έλαο θφζκνο θέξλνπλ αηζηνδνμία θη 

ε γηνξηή ησλ ηερλψλ είλαη πξν ησλ ππιψλ, ζαλ ην πξσηλφ ρακφγειν ελφο παηδηνχ. Απηφ δελ 

ζεκαίλεη πσο ην έλα ηαπηίδεηαη κε ην άιιν. Με άιια ιφγηα ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο γξάθηεθαλ 

αξηζηνπξγήκαηα φπσο θαη ζε ζπλζήθεο θξάηεζεο κεηαθξάζηεθαλ αξηζηνπξγήκαηα. 

 Μπνξψ ινηπφλ εδψ λα πξνζζέζσ απηή ηελ δχζθνιε θαη αληηθαηηθή αιιά θαη αλαγθαία 

αιεζηλή, ζέισ λα πηζηεχσ, παξαηήξεζή κνπ ζρεηηθά κε ην πσο ζα θηψραηλε ηελ πνίεζε ν 

πνιηηηθφο/ηδενινγηθφο πξνβιεκαηηζκφο ή ν ιατθηζκφο θαη ζρεηηθά κε ην πψο, αληίζηνηρα, ζα 

αιινίσλε ηνλ αλαγθαίν νξζφ ιφγν ηεο πνιηηηθήο ζθέςεο ε πνηεηηθή δπλαηφηεηα, κηα πνπ 

είλαη απφ ηελ κηα έλαο δεκηνπξγηθφο ιφγνο δηεθπεξαίσζεο θη αληηκεηψπηζεο ζχλζεησλ 

ηδενινγηθψλ πξνβιεκάησλ θαη δηαρείξηζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θη απφ ηελ άιιε ν σθεαλφο 

ηεο θαληαζίαο ηεο πνίεζεο πνπ δελ ζα είρε πνχ λα εγγξαθεί θαη πνηεο ζαθαηεκέλεο απφ ηελ 

πνιηηηθή ιέμεηο λα επηδηνξζψζεη. Πξνζσπηθά, γη’ απηφ είπα πσο είλαη κηα αληηθαηηθή κνπ 

ζθέςε, ζέισ λα πηζηεχσ θαη εχρνκαη ην αληίζεην, πσο ζα εκπινχηηδε δειαδή θαη ζα 

αλέπηπζζε ην θαληαζηαθφ δεδνκέλν απηψλ ησλ πνιηηηθψλ κπαιψλ – ζηελ πνίεζε φκσο δελ 

ζα πξφζζεηε ηίπνηα! Σπλερίδνληαο απηή ηελ παξαηήξεζή κνπ, ζέισ κε παξάπνλν λα 

ζπκπιεξψζσ πσο νη πνιηηηθνί κνπ ζπλνκηιεηέο, αιιά θαη ζχληξνθνη αθφκε, δελ δψζαλε 

πνηέ βάζε ζηελ πνίεζε ή ζηελ Τέρλε, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, κεηαμχ απηψλ θαη ν Κ. 

Καζηνξηάδεο πνπ θαη ζηα εγθαίληα εθζέζεψλ κνπ εξρφηαλε, πνπ αγαπνχζε ηελ πνίεζε, ηελ 

αξραία Διιεληθή γιψζζα, ηε κνπζηθή… είρε κηα +νιηθή καηηά, επξεία εγθπθινπαηδηθή 

κφξθσζε, αληρλεπηηθή γλψζε θαη ζπλέλσλε ζε κία θηινζνθηθή πξφηαζε πνιιά δηαθνξεηηθά 

ελδηαθέξνληα  θαη κε κηα απειεπζεξσηηθή, θξηηηθή θαη πνιπεπηζηεκνληθή εκπλεπζκέλε 

παξνπζίαζε. 

Έηζη ην 1971, κέζα ζηελ λέα θξηρηή θαηαδπλάζηεπζε απηνχ ηνπ ηφπνπ, κεηά απφ ηελ πνίεζε 

ηεο ήηηαο, κεηά απφ ηελ πνίεζε ηεο ρακέλεο γεληάο, κεηά απφ ηελ κε πξφβιεςε ηεο 

επεξρφκελεο θαηαζηξνθηθήο γηα ηνλ ηφπν δηθηαηνξίαο ηφζν απφ ηνλ Α. Παπαλδξένπ φζν θη 

απφ ηελ Αξηζηεξά, κεηά ινηπφλ απφ φια απηά θαη κέζα ζηελ εκηπαξαλνκία κε βαζαληζηήξηα 

θη εμνξίεο, φζνη ήκαζηαλ έμσ ή θαη φζνη επέζηξεςαλ απφ θπιαθέο θη εμνξίεο ζπγθξνηήζακε 

ηελ άηππε ειιεληθή νκάδα νζηαιηζκόο ή Βαξβαξόηεηα ε νπνία πξνζπάζεζε λα θέξεη έλαλ 

θαηλνχξην πξνβιεκαηηζκφ γηα έλα θαηλνχξην φξακα αλαηξνπήο, φξακα δσήο, κε κεηαθξάζεηο 

θαη πνιηηηθέο παξεκβάζεηο ηφζν ζηελ λνκηκφηεηα κε ζπδεηήζεηο θαη παξεκβάζεηο ζε ρψξνπο 

πνιηηηθήο δηεθπεξαίσζεο ηδεψλ, φζν θαη ζηελ παξαλνκία. Παξ’ φιε ηελ ηδηφηππε θνηλσληθή 

θαηάζηαζε ππήξραλ πνιιέο πνιηηηθέο νκάδεο απφ δηαθνξεηηθνχο ηδενινγηθνχο ρψξνπο. 

«Πξάμε», ινηπφλ ην φλνκα ησλ εθδφζεσλ. Παξάιιεια ιίγα ρξφληα πξηλ παξνπζηάδσ ηνπο 

πνηεηέο θαη ηελ θίλεζε ηνπ Λσηνχ θαη ζπλερίδσ κε ην πεξηνδηθφ Πξάμε κε κεηαθξάζεηο 

ρξήζηκεο φζν γηα ηνλ πνηεηηθφ ιφγν ηφζν θαη γηα ηνλ θνηλσληθφ ιφγν. Σε απηφ ην πεξηνδηθφ 

πξσηνεκθαλίδεηαη θαη ν πνηεηήο Αλδξέαο Παγνπιάηνο, ε Φνχληα κε θπλεγάεη θαη βξίζθνκαη 

ζηελ Γαιιία, ήηαλε Ηνχιηνο ηνπ 1972. Οη πξψηεο κεηαθξάζεηο απφ ηηο εθδφζεηο Πξάμε θαη 

ηνπο θίινπο ηεο νκάδαο πνπ αζρνιήζεθαλ κε απηέο είλαη ηνπ Κ. Καζηνξηάδε 

δεκνζηνπνηήζεθαλ δε κε ην ςεπδψλπκν Cardan. Δλψ εθδφζεθαλ επίζεο θείκελα ηνπ Μαξμ 

αιιά θαη ηνπ Λεθφξ. Ζ νκάδα θαη κεηά ηελ Φνχληα ζπλερίζηεθε, ε θπβέξλεζε ηνπ 1976 

έθιεηζε ην πεξηνδηθφ θαη ηνλ ππεχζπλν ηεο έθδνζεο Ζξψδε Μπαθνγηάλλε ζηε θπιαθή. Ο 

Σπχξνο Σηίλαο δνχζε αθφκε θαη είηαλε πάληα ελεξγφο ζπκπαξαζηάηεο. Καη βέβαηα απφ ηφηε 

πνιιέο νκάδεο ζπγθξνηήζεθαλ έσο ζήκεξα πνπ λέεο πάιη νκάδεο πξνβιεκαηηζκνχ θαη 

ζπδήηεζεο ππάξρνπλ εξεπλψληαο ην πξφηαγκα ηεο απηνλνκίαο κε πνιηηηθέο παξεκβάζεηο 

αιιά θαη έθδνζε πεξηνδηθνχ, ην Μάγκα είλαη ην ηειεπηαίν ηέηνην έληππν. Όξακα αλαηξνπήο 

γηα κηα θαιχηεξε δσή πάληνηε ππάξρεη φζν ην ζέινπκε θαη ην θάλνπκε εθηθηφ κε ηηο 
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παξεκβάζεηο καο. Όηαλ κηα ηδενινγία ζέιεη γεξφ μεζθφληζκα θαη θακηά θνξά θαη πέηακα, 

επαλαζηάηεο είλαη απηνί πνπ ην θαηεδαθίδνπλ γηα λα μαλαγελλεζεί ην ρακφγειν ηεο ειπίδαο 

ζηα ρείιε φισλ καο. Καη φπσο βιέπεηε ηφζελ ψξα κηιάσ γηα ηελ αλζξψπηλε ζπλζήθε κε 

βάζε απηά πνπ ε Αξηζηεξά φξηζε ζαλ ην ηέινο ηνπ επαλαζηαηηθνχ νξάκαηνο, ιεο θαη ν 

επαλαπξνζδηνξηζκφο θαη ε επαλαηνπνζέηεζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη θάηη αμεπέξαζην! Όηαλ ν 

αηκφο δηαθεχγεη απ’ ην θαδάλη πνπ βξάδεη θαη δελ μέξνπκε λα δηαβάζνπκε ηα κελχκαηα ηνπ 

θαπλνχ, ηα ζήκαηα ηεο απνγνήηεπζεο, ηα ζεκεία παληθνχ, νξγήο θαη ηελ θαηάζηαζε 

ζπλαγεξκνχ πνπ καο πεξηβάιιεη - ε αλζξψπηλε ζπλζήθε ζα κπιερηεί ζε κηα απ’ ηα ίδηα. Ο 

πνηεηήο είλαη θαη πνιίηεο, κπνξεί λα είλαη θαη ελ δπλάκεη επαλαζηάηεο, ξηδνζπάζηεο θαη 

κπνξεί ην έλα κε ην άιιν λα ηξαβάλε ην δξφκν ηνπο κε κηα απηνζπλείδεζε εκπιεθνκέλσλ -

θαη πσο αιιηψο- γεγνλφησλ, αιιά ηφζν κφλνλ φζν ππάξρνπλ κέζα ζην ίδην θνξκί θαη ζηνλ 

ίδην θνηλσληθφ ηζηφ. 

 

 

ποίηση  σε εξέλιξη 

 

                                                                                            …Αλλά υπάρχουν και μερικές τέχνες που μεταχειρίζονται όλα τα μέσα 

για τα οποία μιλήσαμε, εννοώ δηλαδή και ρυθμό και τραγούδι, και 

μέτρο, όπως είναι η ποίηση των διθυράμβων και των νόμων, καθώς και η 

τραγωδία και η κωμωδία….,  1/1447b,  Ποιητική,  Αριστοτέλους. 

Οη αθίζεο φξηδαλ γηα ηνλ Guillaume Apollinaire ηελ πνίεζε εθείλν ην πξσί, νη αθίζεο 

ζήκεξα, κεηά ηφζα ρξφληα δηαθήκηζεο, είλαη απηέο πνπ φξηζαλ ηελ δηθή ηνπο απηφλνκε 

χπαξμε πνπ θαηαζηξαηεγεί ηελ ιέμε/έλλνηα, ζηελ νπζία ηελ δπζθήκεζαλ  θαη θπζηθά ηελ 

πνίεζή ηεο, νξίδνληαο θη έλα αηζζεηηθφ πιαίζην ζε κηα γηγαληηαία πξνζέγγηζε φπνπ ν 

άλζξσπνο είλαη πνιχ κηθξφο κπξνζηά ζηελ εηθφλα ηνπ ζηελ αθίζα. Όια έρνπλ αιιάμεη  θαη νη 

πξνζιακβάλνπζεο επίζεο. Γηα πνηα ηέρλε κεηά ην Άνπζβηηο αλαξσηηέηαη ν Αληφξλν; Ζ κάρε 

γηα ηελ «επηβίσζε» κηαο γιψζζαο κε πνην ηξφπν γίλεηαη; Παξαθξάδνληαο κπνξεί θαλείο λα 

πεη γηα πηα πνίεζε κεηά ηνλ ήδε θεξπγκέλν πξνιεπηηθφ πφιεκν ή ηελ νηθνινγηθή 

θαηαζηξνθή ή ηελ απάζεηα γηα ηα θνηλά θαη ηελ θξίζε ησλ αμηψλ. Ζ πνίεζε είλαη έλαο 

έξσηαο πνπ δελ ηειεηψλεη, αιιά θάζε θνξά νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζαλ αίζζεζε ζε αέλαε 

επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηεο πνιχπινθεο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο. Κάπνηε ε Διιεληθή είηαλε 

κηα δηεζλήο γιψζζα. Ζ αιιαγή ζπληειέζζεθε φκσο. Μα γηα ην γισζζηθφ δήηεκα θαη ηνλ 

αλαιθαβεηηζκφ δελ θηαίεη ε πνίεζε! Ενχκε ζε κηα πεξίνδν πνπ φια δείρλνπλ πσο ζε ιίγα 

ρξφληα κε ηελ ηεξάζηηα αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο γεο, ηελ ιεηςπδξία, ηελ εξεκνπνίεζε, 

ηελ αχμεζε ηεο κεηαλάζηεπζεο, ηελ θηψρεηα, ζα έρνπκε ην έλα ηξίην ηνπ πιεζπζκνχ 

αλαιθάβεηνπο, αιιά δσληαλνχο κάιινλ αθφκε! Όια απηά ινηπφλ γξάθνληαη γηα ηνπο 

πιεζπζκνχο εθείλνπο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα ζηνηρεηψδε ηεο  δσήο, ζηε 

κφξθσζε θαη ζηα αγαζά εθείλα ηνπ ηερλνινγηθά ιεγφκελνπ πξνεγκέλνπ θφζκνπ.   

Τν πνίεκα ζην δηαδίθηπν ζε λαλνδεπηεξφιεπηα βξίζθεηαη κπξνζηά κνπ ζηε γιψζζα κνπ, ελψ 

γξάθηεθε πξηλ απφ έλα ιεπηφ ζηελ Κηλεδηθή γιψζζα ηεο Νφηηαο Κίλαο! Φπζηθά θαη δελ 

πηζηεχσ πσο ε κεηάθξαζε είλαη φπσο αλ ην κεηέθξαδα εγψ, αλ ήμεξα Κηλεδηθά θαη κάιηζηα 

εηδηθήο δηαιέθηνπ. Όκσο πηζηεχσ λα αληηιακβάλεζηε ηη ζεκαίλεη απηφ ζαλ πνηεηηθή εμέιημε 

θαη κάιηζηα ζε δέθα ρξφληα κεηά απφ ζήκεξα. Αλ ζθεθηνχκε ην πνίεκα ησλ αλαπλνψλ ηνπ 
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Bernard Heidsieck ή ηελ ερεηηθή πνίεζε ηνπ Kurt Schwitters ή ηνπ Henri Chopin δελ 

ρξεηάδεηαη κεηάθξαζε, φπσο άιισζηε  θαη ε  αξραία Διιεληθή Πνίεζε γηα ηνπο Γάιινπο 

θίινπο κνπ δελ ρξεηάδεηαη κεηάθξαζε. Δίλαη γλσζηή αιήζεηα πσο ιίγνη γλσξίδνπλ ηελ 

Διιεληθή γηα λα δηαβάζνπλ ηελ πνίεζή ηεο! Καη είλαη επίζεο δεδνκέλν πσο ε γιψζζα ηεο 

πνίεζεο κεηαθξάδεηαη αιιά ε πνηεηηθή αίζζεζε είλαη ακεηάθξαζηε. Δμ άιινπ «ν πνηεηήο 

δελ είλαη κφλνλ κεηξνπνηόο θαη κπζνπνηόο, είλαη αθφκε λνεκαηνπνηόο, δεκηνπξγφο λνεκάησλ 

θαη ζεκαζηψλ. Δίλαη αθφκε εηθνλνπνηόο, δεκηνπξγφο εηθφλσλ θαη κεινπνηόο, δεκηνπξγφο 

κνπζηθήο.» φπσο γξάθεη, ζε γαιιηθή γιψζζα, ν  Κ. Καζηνξηάδεο4. 

Τα βηβιία ηη ζα γίλνπλ; Όια ζα είλαη ζε ipad θαη ζην Issuu.com; Ζ γιψζζα ζα ζηακαηήζεη λα 

παξάγεη πνίεζε; «Οη άλζξσπνη ζα δηαβάδνπλ;», ξσηάεη κηα βηβιηνπψιεο ησλ Αζελψλ ζε 

ηειενπηηθή εθπνκπή. Όρη, δελ είλαη ηφζν ηζνπεδσηηθά απηά πνπ ζπκβαίλνπλ γχξσ καο. 

Πξάγκαηη κέζα απφ ην δηαδίθηπν κπνξείο λα θαηεβάζεηο έλα βηβιίν ή έλα ηκήκα ηνπ θαη 

πνιιέο θνξέο επί πιεξσκή. Ζ ρεηξφηεξε εξψηεζε είλαη αλ εθηφο απφ ηνπο εηδηθνχο ε πνίεζε 

ζα αγγίμεη έλα επξχηεξν θνηλφ. Απηφ φκσο ήηαλε έλα παληνηηλφ αίηεκα. Ο Σεθέξεο πξηλ 

πάξεη ην Νφκπει είρε πνπιήζεη ειάρηζηα αληίηππα ηεο ηειεπηαίαο ηνπ πνηεηηθήο ζπιινγήο. 

Δδψ είλαη πνπ πέξα απφ ηελ πνηεηηθή νηθνγέλεηα πνπ αλήθεη ν θαζέλαο καο αλαξσηηέκαη 

πνιχ αλ ε πνίεζε ζα ζπλερίζεη λα δηεηζδχεη κε ηελ παιηά κέζνδν. Νέεο κνξθέο κπνξνχλ λα 

δηαδψζνπλ δπλακηθφηεξα θαη λα δηεγείξνπλ ην πνηεηηθφ αηζζεηήξην κέζα απφ πνιχηερλεο 

/πνιππνηεηηθέο παξνπζηάζεηο θαη βέβαηα ην δηαδίθηπν πνπ επηηξέπεη ηελ δηάδνζε, ηελ θξηηηθή 

παξνπζίαζε θαη ηελ δηάρπζε μεπεξλψληαο ηηο θησρέο ινγηθέο ηεο δηαλνκήο ζε βηβιηνπσιεία 

θαη ηεο αλάξηεζεο ή φρη ζηελ βηηξίλα. Καη βέβαηα κέζα ζε απηφλ ηνλ ηεξάζηην φγθν 

αζεκαληφηεηαο θαη θαζαξίαο εληφο θη εθηφο δηαδηθηχνπ γχξσ απφ ηελ πνίεζε, ηίζεηαη έλα 

βαζηθφ εξψηεκα: ηη λα δηαβάζνπκε; Βηβιία ρσξίο ηέινο, βηβιία πνίεζεο πνπ αλαδεηθλχνπλ 

έλα ηεξάζηην θαηαξξάθηε ελέξγεηαο θαη κηα ρηνλνζηηβάδα λνεκάησλ, βηβιία πνίεζεο πνπ 

εηζρσξείο θαη λνηψζεηο κεηά ζα λα θνξάο θάπνην θέιπθνο γηα λα δεηο θαη λα κπξίζεηο ηε δσή, 

βηβιία… Λεπθή επηηαγή ζηελ επφκελε ιεπθή ζειίδα πνίεκα γηα ην ιεπθφ, γηα ην αγέλλεην, 

γηα ην επφκελν. Αληρλεπηήο πνίεκα δηαζηεκηθφο θαθφο ή ζθάθαλδξν γηα απχζκελνπο ρψξνπο, 

λ’ αλαπλένπκε ζηα κεζνδηαζηήκαηα ηεο ζθέςεο θαη ηνπ νλείξνπ, λα μεράζνπκε λ’ 

αλαπλένπκε θαη λα βπζηζηνχκε θαη λ’ αθεζνχκε ζην πξνηεηλφκελν λέν αιθαβεηάξη, ζηελ 

ηρλειαζία ησλ πνηεηηθψλ αηζζήζεσλ, καθξηά απ’ ην βηβιίν αιιά θαη κέζα ζηηο αγέλλεηεο 

ζειίδεο. 

Σηελ πεξίνδν ησλ δηαδηθηπαθψλ ςεθηαθψλ πνιηηηζκψλ φιν θαη πην πνιχ ζα ζπλαληάκε 

πξνζεγγίζεηο ζηελ πνίεζε κε ελζσκάησζε μέλσλ/εμσγελψλ πξνο ηελ θεηκεληθή πνίεζε 

ζηνηρείσλ. Πνιππνηεηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ καο πάεη πίζσ ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα αιιά 

δείρλεη θαη ην δξφκν γηα επαλελλνηνδφηεζε απηήο ηεο πνηεηηθήο αίζζεζεο. Δίλαη κηα 

πξννδεπηηθή πεξίνδνο πνηεηηθψλ αλαδεηήζεσλ; Ή είλαη κηα πεξίνδνο αλαδίπισζεο ζηα 

θεθηεκέλα; Απφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄70 έλα πέπιν ζησπήο αξρίδεη λα απιψλεηαη κηα 

πνπ ε εκπνξεπκαηηθή αμία ησλ πάλησλ άξρηδε λα αλζίδεη θαη κηα κεηακνληέξλα  θαηάζηαζε 

κηα λέα δνπιεία, έλαο λένο αλαιθαβεηηζκφο γελλήζεθε κέζα ζε κηα ζρεηηθηζηηθή απάζεηα. 

Έηζη, νη ηνπηθέο θνηλσλίεο απηάξεζθεο δελ πξνζπάζεζαλ λα ππεξπεδήζνπλ, λα ρηππεζνχλ κε 

ην επεξρφκελν θελφ λνήκαηνο αιιά βνιεχηεθαλ θιείζηεθαλ ζην θαβνχθη ηνπο απηνιηβαληδφ-

κελεο ή νξγαλψλνληαο θαιχηεξα ηα ηνπ νίθνπ ηνπο απνθεχγνληαο ηελ δηαπνιηηηζκηθή 

επηθνηλσλία θαη δηαδεκηνπξγηθφηεηα. Έηζη, ε θξηηηθή αληηκεηψπηζε ζχξζεθε ζηα ζηελά 

νηθνγελεηαθά πιαίζηα. Ήξζε φκσο ην δηαδίθηπν θαη αλαγθαζηηθά κπήθαλε νη πιεξνθνξίεο 

ζηα ζπίηηα καο. Κάηη άιιαμε. Νένη βξήθαλ άιιν πεδίν δξάζεο ιακπξφ λα αζθήζνπλ ηε 

δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο. Πέξαζαλ πάλσ απφ ην θελφ απηψλ ησλ ηξηψλ δεθαεηηψλ ζε έλα 
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ζαπκάζην δηαδηθηπαθφ θφζκν πιεξνθνξίαο. Όρη φκσο θαη θξηηηθήο. Έηζη ην ηνπηθφ ρσξηφ 

γηγαληψζεθε ζην πιαλεηηθφ θαη ε ίδηα λννηξνπία θπξηάξρεζε. Γηαηί πιένλ πνηνο κπνξεί λα 

θξίλεη ηη, ζε έλαλ θφζκν θαηαθνκκαηηαζκέλν ζε ηκήκαηα πιεξνθνξίαο πνπ δελ ηα 

γλσξίδνπκε θαη είλαη θπζηθφ θαη πνηέ λα κελ έξζνπκε ζε επαθή καδί ηνπο. 

Οη θεληξηθέο δηαδηθηπαθέο πχιεο θαη νη ζπγθεληξσηηθνί ηζηφηνπνη πεξλάλε θάπνηα γεληθά 

πνηεηηθά ζηνηρεία, πεξηζζφηεξν εθδνηηθά, νη αλάινγνη ηφπνη έξεπλαο ηα δηθά ηνπο, νη 

πνιπκεζηθνί ηα δηθά ηνπο θαη κε απηή ηελ εηδίθεπζε θηάλνπκε ζην ν θαζέλαο ηα ηνπ νίθνπ 

ηνπ, απηφ δειαδή πνπ ην θελφ λνήκαηνο πξνψζεζε. Σήκεξα βέβαηα απηφ ζπκβαίλεη θαη ιφγσ 

ηνπ ηεξάζηηνπ πινχηνπ πνηεηηθήο πιεξνθφξεζεο. Αιιά αθφκα θαη ζηα ηνπ νίθνπ ηνπο ε 

θξηηηθή καηηά είλαη πεξηνξηζκέλε. Κάπνηνο ιέεη απηφ είλαη έλα θαιφ πνίεκα γη’ απηνχο ηνπο 

ιφγνπο. Σσζηά θαη πξέπεη λα ην πεη, φκσο πνηνο αζθεί αληίινγν;  Δίλαη ζαλ κηα ζπλερήο 

απηνδηαθήκηζε κε πεξηνξηζκέλν θνηλφ θαη νη δπλαηφηεηεο δηαιφγνπ ελψ είλαη άπεηξεο, ιφγσ 

ηεξάζηηνπ φγθνπ πνηεηηθήο πιεξνθφξεζεο αιιά θαη γηα άιινπο επλφεηνπο ιφγνπο, ειάρηζηνη 

αζρνινχληαη κε ην ζρνιηαζκφ. Δίλαη δηαθαλήο ε ιεηηνπξγία ηεο θξηηηθήο θαη ησλ βξαβείσλ ή 

πξέπεη λα επαλεμεηαζζνχλ νη νκάδεο πίεζεο ζε ζρέζε κε ηηο αμίεο θαη ην ηζηνξηθφ γίγλεζζαη 

ηεο πνηεηηθήο δεκηνπξγίαο ζηελ εμέιημή ηεο; Όια απηά βέβαηα αλ πξαγκαηηθά θαη άθνβα καο 

ελδηαθέξεη ε εμέιημε ηεο πνίεζεο, ε πξνψζεζή ηεο θαη ην μαλαδσληάλεκά ηεο θαη αλ καο 

ελδηαθέξεη ε λέα γεληά λα είλαη πνηεηηθά κνξθσκέλε αιιά θαη λα έρεη ζηα ρέξηα ηεο ηα 

εξγαιεία πνπ ζα δψζνπλ ζηελ γιψζζα θαη ηηο πνηεηηθέο αηζζήζεηο ηεο, λέν έλαπζκα ζε 

δξφκνπο ππέξβαζεο θαη ζχλζεζεο. 

Δλ δπλάκεη πξσηνπνξηαθή πνίεζε είλαη εθείλε πνπ έρεη ηελ ειεπζεξία λα εθαξκφζεη θάζε 

γισζζηθή έξεπλα θαη ηξφπν παξνπζίαζήο ηεο, ζε αληίζεζε κε κηα πνίεζε πνπ επαλαιακβάλεη 

θαη αζηακάηεηα μαλαεπηζθέπηεηαη ηηο θιεξνλνκεκέλεο θφξκεο ηνπ παξειζφληνο. 

Αλαλεσηηθή πνίεζε ινηπφλ κε επηλνεηηθή δεκηνπξγηθφηεηα. Γερφκαζηε κε ζηγνπξηά ηελ 

έξεπλα ζηελ επηζηήκε, γηαηί φρη ζηε ινγνηερλία; Φξεζηκνπνηνχκε κε βεβαηφηεηα ηελ 

πξσηνπνξηαθή εθαξκνγή ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, γηαηί λα κελ απνιαχζνπκε ηελ 

πνηεηηθή πξσηνπνξηαθή ζχλζεζε αηζζήζεσλ κηαο αλεμάληιεηεο έξεπλαο; Άθνβα ινηπφλ λα 

ρξεζηκνπνηνχκε ζήκεξα ηελ ιέμε «πξσηνπνξηαθφ» παξά ιέμεηο κε πιάγηα αλαθνξά πνπ 

έξρνληαη απφ κηα λενζπληεξηηηθή ζηάζε θαη ππνθξχπηνπλ ηνλ θαθφ ζρνιηαζκφ φπσο 

πβξηδηθφ, πεηξακαηηθφ θαη άιιεο παξφκνηεο. Όηαλ, ηελ δεθαεηία ηνπ ΄60, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ήηαλε γηαηί νη ηζηνξηθνί πξσηνπφξνη ήηαλε ελ δσή θαη δξψληεο, γηα λα δηαθνξνπνηεζνχλ 

ινηπφλ απφ ηελ ηζηνξηθή πξσηνπνξία δεκηνπξγήζεθαλ απηέο νη ιέμεηο. Ήζεια λα ζπκίζσ πσο 

ζηελ Διιάδα πξσηνπαξνπζηάδνληαη ζε πεξηνδηθά φπσο ην αγγιφθσλν Residu, Αζήλα 1965, 

θεηκεληθά πεηξάκαηα απφ ηνλ Ron Zimardi θαη νπηηθά πνηήκαηα απφ ηνλ Charles Henri Ford, 

φπσο πξνεγνχκελα ζην πεξηνδηθφ Κνριίαο, πνπ θπθινθνξεί ζηελ Θεζζαινλίθε ην 1946, ζην 

εμψθπιιν ηνπ αξηζκνχ 7-8, παξνπζηάδεηαη ζε κεηάθξαζε ζρεκαηηθφ/νπηηθφ πνίεκα ηνπ 

Guillaume Apollinaire, Σν ιαβσκέλν πεξηζηέξη θαη ην ζηληξηβάλη. Κάπνηε ιέγνληαο πνίεζε 

ελλννχζεο θαη θηινζνθία αξγφηεξα έγηλε μερσξηζηή πξνζέγγηζε ηεο ζθέςεο. Κάπνηε 

ιέγνληαο πνίεζε ζθεθηφκαζηαλ κέηξν, ηξαγνχδη θαη κνπζηθή, αξγφηεξα μερψξηζαλ ζαλ είδε 

ηέρλεο. Αξγφηεξα ε θιαζζηθή πνίεζε ακθηζβεηείηαη, ην δεηνχκελν επαλαπξνζδηνξίδεηαη, 

πνιιέο θνξέο κάιηζηα ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο ηέρλεο. Τν ίδην ςάμηκν γηα δξφκνπο ειεχζεξεο 

δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο θη επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπο γίλεηαη θαη ζηηο άιιεο ηέρλεο ζηηο αξρέο 

ηνπ 20νχ
 
αηψλα, ζηελ δεθαεηία ηνπ ΄60 αιιά θαη ζήκεξα. Δίλαη πξνθαλέο πσο ε εμέιημε ηεο 

ηερλνινγίαο έδσζε ειπίδεο ζηελ θαηαλάισζε, είλαη έλα ζηνηρείν θαη απηφ πνπ ελνπνηεί ην 

θαληαζηαθφ ησλ Γπηηθψλ θνηλσληψλ πνπ ειπίδνπλ ζε λέεο ξεμηθέιεπζεο εθεπξέζεηο. Σήκεξα 

δνχκε κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ απνηπρία ζηελ κνλεηαξηζηηθή απηνδηαρείξηζε ηνπ 
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θαπηηαιηζκνχ, κε κε ειεγρφκελεο θξίζεηο αιιά κε ζηηγκηαία απνζφβεζε θαηάξξεπζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, κε πεξηζσξηνπνίεζε κεγάισλ ιατθψλ ηκεκάησλ, κε θαηαβαξάζξσζε αξρψλ θαη 

αμηψλ, κε αλππνιεςία ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο. Γλσζηφ απνηέιεζκα απιεζηίαο ησλ 

θεξδνζθφπσλ θαη έιιεηςεο ζπκκεηνρήο θαη παξέκβαζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ θφζκνπ. 

Γελ αξθεί ην φηη έλα έξγν είλαη αληηθνλθνξκηζηηθφ ή ελάληηα ζηελ κφδα θαη ζην θαηεζηεκέλν 

γηα λα είλαη πξσηνπνξηαθφ. Μπνξεί ινηπφλ λα είλαη αληηθνκθνξκηζηηθφ ή ελάληηα ζηελ κφδα, 

δξψληαο κε ηα ίδηα κέζα ηνπ θαηεζηεκέλνπ θαη απεπζπλφκελνη απηνί νη δεκηνπξγνί ζην ίδην 

αθξηβψο θαληαζηαθφ ζηνηρείν κε ζάηηξα ξεμηθέιεπζε ή θαη κε επαλαζηαηηθή θαηαθξαπγή 

αληίζεζεο. Μεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν αιιά παξάιιεια κε ην αληηπνιεκηθφ θίλεκα 

ελάληηα ζηνλ πφιεκν ηνπ Βηεηλάκ, κπνξεί έλα θίλεκα φπσο απηφ ηνπ Underground ζηελ 

Βφξεηα Ακεξηθή λα είρε ηέηνηα πνιιά ζηνηρεία αληηζέζεσλ, αιιά ην ελδηαθέξνλ είλαη πσο 

ζπκπεξηέιαβε ηελ έξεπλα θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ, ηε κίμε αηζζήζεσλ, ζπλνκίιεζε κε άιια 

θηλήκαηα ελδηάκεζσλ ηερλψλ θαη δελ αξθέζηεθε ζηελ πνίεζε θαη ηελ κνπζηθή, αιιά έγηλε 

ηξφπνο δσήο, θηλεκαηνγξάθνο θη αγθάιηαζε έλαλ νιφθιεξν θφζκν. Τν Underground, ελψ ζα 

έπξεπε λα πεξηιακβάλεη κφλνλ θαη ζηελά ηνπο κνπζηθνχο πνπ ην δεκηνχξγεζαλ, απιψζεθε ζε 

πνηεηέο θαη ζπγγξαθείο, έγηλε ζπλψλπκν ηφηε θαη κε ηνλ πεηξακαηηθφ θηλεκαηνγξάθν θαη ηελ 

νπηηθή πνίεζε θαη ηελ ερεηηθή πνίεζε θη έλαλ νιφθιεξν θφζκν αλαλεσηηθήο ηέρλεο απφ 

ζέαηξν, πνηεηηθά δξψκελα έσο θφκημ. Απηφ βέβαηα ζηελ Βφξεηα Ακεξηθή φπνπ ε παξνπζία 

ηνπ Underground ήηαλε γεγελήο θαη ππφ αλάπηπμε. Τειηθά ραξαθηεξίζαλε ζπλνιηθά κηα 

γεληά, απηή ησλ Beat. Έγηλε θίλεκα θη έηζη φια θηλήζεθαλ γχξσ ηνπ ή μεπήδεζαλ απ’ απηφ. 

Δίρε νπσζδήπνηε αληαπφθξηζε θαη ζε άιια κέξε αιιά εθθξαζκέλε επηιεθηηθά, αλάινγα θαη 

κε ην θνηλσληθφ θαληαζηαθφ πνπ αλέβαηλε ζηελ εθάζηνηε ζθελή. Πνηνη ήηαλε νη ζεαηέο ηνπ 

πεηξακαηηθνχ θηλεκαηνγξάθνπ; Μα βέβαηα άλζξσπνη πνπ είραλε ζρέζε κε κηα άιιε καηηά 

ζπλνιηθά ηνπ θφζκνπ, ηεο πνίεζεο, ηεο δσήο, ηεο ηέρλεο. Αλ θαη πάιη δελ καο αξθεί ην λα 

αλαηξέπνληαη ηα πάληα ζ’ απηνχο ηνπο κηθξφθνζκνπο γηα λα ηνπο νξίζνπκε ζαλ κηα 

πξσηνπνξία, ηφηε απφ πνχ μεπεδάεη απηή ε άιιε θαηαλφεζε ησλ πξαγκάησλ αλ δελ είλαη απφ 

απηνχο ηνπο γελλαίνπο ζρεκαηηζκνχο ζηε κέζε ηεο θνηκψκελεο αθαζηαθήο νπδέηεξεο 

ιανζάιαζζαο ηνπ ηίπνηα; Μέζα ζ’ απηή ηελ θαηαλαισηηθή αζεκαληφηεηα φπνπ νη 

ζπγγξαθείο θη νη θαιιηηέρλεο ππάξρνπλ φζν ηνπο ππνζηεξίδεη ην κάξθεηηλγθ θαη ηνπο 

ηδνγάξνπλ ζην θαδίλν θαη ζηελ πηάηζα, ε ηζηνξία ηη θαηαγξάθεη; Μηα θνχζθα πνπ ιηψλεη κε 

ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο αθήλνληαο πίζσ ηεο ρηιηάδεο βηβιία θη έξγα ηέρλεο άρξεζηα, φληαο  

εκπνξεχκαηα πνπ αλαθπθιψλνπλ κφδεο θαη ηεξηίπηα ηξφπνπ δσήο. Σηελ δηεζλνπνηεκέλε αιιά 

θαη ζηελ ηνπηθή ζθελή αληηγξάθνληαο θη επαλαιακβάλνληαο κφδεο αθνινπζνχλ 

εζεινηπθιψληαο ηηο επηηαγέο ησλ θπξίαξρσλ αηζζεηηθψλ ξεπκάησλ φληαο εηεξφλνκνη 

ζηπινβάηεο ελφο θανήζνπο πνιηηηζκνχ ζε παξαθκή. Γηα πνιινχο αηψλεο ππήξμε κηα 

νπζηαζηηθή ζησπή. Έηζη θαη ηψξα πξνρσξάκε κέζα απφ απηφ ην ηεξάζηην ηξηζδηάζηαην 

πνιπθσληθφ ππεξπαξαγσγηθφ ζε ινγνηερλία θαη ζε αληηθείκελα βνπεηφ, ζηε ζησπή. Ζ 

πξσηνπνξία πάληα ππάξρεη, φκσο δελ πνπιάεη! Γίλεη δσή ζηελ πνίεζε, ζηελ ηέρλε θαη ζηελ 

Γεκνθξαηία. Αο αλαθαιχςνπκε ηελ πξσηνπνξία, αο είκαζηε δεθηηθνί ζηνλ πεηξακαηηζκφ θαη 

ζηελ έξεπλα θαη κπνξεί ζε θάπνην πνηεηηθφ βηβιίν ή ζε θάπνηα πνηεηηθή δξάζε/πξάμε/κίμε 

αηζζήζεσλ λα βξνχκε θαη λα αλαθαιχςνπκε θαη λα νξίζνπκε ηελ λέα αλαδήηεζε, ηελ λέα 

έξεπλα. Δίλαη φια ζέκα ηεο γιψζζαο θαη λα κελ ηελ θνβφκαζηε. Μπνξνχλ φινη λα είλαη 

πξσηνπφξνη; Μαθάξη. Μπνξνχλ φινη λα πάξνπλ έλα βξαβείν; Πνηνη απφ ηνπο πξσηνπφξνπο 

πνηεηέο βξαβεχηεθαλ; Καη δελ είλαη θαθφ λα ππάξρνπλ ρξήκαηα γηα ηνπο πνηεηέο θαη ηνπο 

θαιιηηέρλεο θη αο ιέγνληαη βξαβεία. 
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+ολική αίσθηση 

 

Απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1974 πνπ θπθινθνξεί ζηελ Αζήλα ην πνηεηηθφ βηβιίν κνπ 

Απνζπάζκαηα ηνπ Κσζηή, απφ ηνλ Λ. Γηνβάλε, έσο θαη ζήκεξα πνιιέο θνξέο 

ρξεηάζηεθα/ρξεζηκνπνίεζα ηελ αηζζεηηθή πξνζέγγηζε πνπ ραξαθηήξηζα ζαλ +νιηθή 

πξφηαζε. Φξεζηκνπνηψ απηή ηελ ηδηαίηεξε γξαθή, φρη ζαλ γξαθηζηηθφ ινγνπαίγλην, αιιά γηα 

λα ππάξμεη δηαθνξνπνίεζε απφ ηελ ιέμε  «ζπλνιηθή», πνπ είλαη ήδε ελλνηνδνηεκέλε ιέμε -  

ζην θείκελφ κνπ απηφ παξνπζηάδσ ηηο δηαθνξέο ηνπο αιιά θαη ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο ηνπο 

ζρέζεηο. Έηζη, γηα λα επαλέιζσ, ην βηβιίν κνπ απηφ παξνπζηάζηεθε κε κηα +νιηθή πνηεηηθή – 

κηα πνηεηηθή ζε εμέιημε ζηηο ζειίδεο ελφο βηβιίνπ. Απηή ε πξνζέγγηζε πνπ εμαπιψζεθε κε 

ζαθήλεηα ζην γιππηφ κνπ Σν εξσηεκαηηθό ηεο Γεο, φπσο θαη ζηηο αηνκηθέο εθζέζεηο 

Mediassemblages, Ρεπζηόηεηα ζηεξενπνηεκέλε  θαη ζηα πεξηβάιινληά  κνπ Λαβύξηλζνο ή ην 

θελό κλεκείν, Ηιεθηξηθό πεδίν μεθίλεζε ηφζν ζαλ πξφηαζε παξνπζίαζεο θαη ζχλζεζεο ελφο 

έξγνπ φζν θαη ζαλ +νιηθή πξνζέγγηζε/πξφηαζε δσήο. Έλα +νιηθφ έξγν ηέρλεο. Έηζη ε πξψηε 

θνξά πνπ νξγαλψλσ κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε επαλαλάγλσζεο ησλ κνξθψλ πνπ κε βνεζάλε 

εθθξαζηηθά κέζα απφ ηελ ηζηνξία, γίλεηαη ζην πξψην κνπ πνηεηηθφ βηβιίν, πνπ φρη κφλνλ 

πεξηέρεη ηκήκαηα απφ δηθά κνπ αλέθδνηα βηβιία θαη επηγξαθέο δξφκσλ θαη παξαηλέζεηο / 

ζθέςεηο γηα ηνλ αλαγλψζηε αιιά θαη ζθέςεηο γηα απηή ηελ ίδηα ηελ πξάμε ηεο έθδνζεο, φπσο 

θαη ηκήκαηα απφ άιινπο ζπγγξαθείο κε κηα ηδηαίηεξε παξέκβαζε. Ζ πνίεζε πνπ βγαίλεη ζηε 

δσή θαη ε δσή πνπ κπαίλεη ζηελ πνίεζε. Γελ θνβάκαη ην θαηλνχξην ζηελ πνηεηηθή αίζζεζε 

αιιά ην παιηφ θη απηνχο πνπ βνιεχνληαη γχξσ ηνπ, ην θαζηεξσκέλν, ην ζίγνπξν. Ζ 

πεπαηεκέλε ζήκεξα είλαη πηα κηα ιεσθφξνο ηαρείαο δηέιεπζεο: πξνζνρή κε ζαο ζπλζιίςνπλ 

νη βηαζηηθνί νδεγνί! Απφ πάλσ θη απφ θάησ γχξσ θαη πέξα απφ θάζε ζθελή ηνπ παξειζφληνο 

ππάξρεη πάληα ρψξνο γηα λέα κελχκαηα θαη θαηλνχξηεο πξνζεγγίζεηο, λαη ηέηνηα είλαη θαη ε 

δηθή κνπ +νιηθή πξνζέγγηζε. Άιιν ε πξάμε κε ηα δεδνκέλα πιηθά φπσο: γξάθσ πνίεζε κε 

ιέμεηο, φπσο δσγξαθίδσ κε ρξψκαηα θαη θάλσ γιππηά κε ηξηζδηάζηαηα πιηθά θαη άιιν ν 

ηξφπνο επηθνηλσλίαο ηνπο πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ +νιηθή πξφηαζε θαη ηνλ νινθιεξσκέλν 

εζσηεξηθφ δηάινγν κεηαμχ ηνπο. Ζ ελλνηνινγία πνπ ζπλδέεη κεηαμχ ηνπο 40 πνηήκαηα ζε έλα 

βηβιίν,15 καξκάξηλα θεθάιηα ζε έλα γιππηφ, 20 πίλαθεο θαη πέληε γιππηά ζε κηα έθζεζε. Γηα 

λα είλαη δσληαλά, παξεκβαηηθά θη εθξεθηηθά. Σεκεηψλσ πσο ππήξμαλ θνξέο πνπ δελ κνπ 

ρξεηάζηεθε απηφο ν ηξφπνο παξνπζίαζεο – φκσο φπνηε ηνλ νξγάλσζα έηζη, είρα νπζηαζηηθή 

αληαπφθξηζε γελλνχζε εξσηήκαηα πνπ δηεπθφιπλαλ ηνλ δηάινγν θαη ηελ 

πνηεηηθή/θαιιηηερληθή επηθνηλσλία. Δίλαη κηα πξνζέγγηζε πνπ κε απαζρφιεζε / κε 

πξνβιεκάηηζε, έρνληαο ζηφρν ηελ νπζηαζηηθνπνίεζε ηνπ απνζπαζκαηηθνχ ιφγνπ. 

Τν πνιχηερλν έξγν, πνπ νλνκάζηεθε θαη ζπλνιηθφ, θαη απηφ πνπ κε ππέξβαζε ησλ 

δεδνκέλσλ νξίσλ ζπλδηαιέγεηαη κε άιιε ηέρλε δελ έρεη λα θάλεη κε απηφ πνπ δη-αηζζεηηθά 

(δη-αηζζεηηθά= δηα κέζνπ ησλ αηζζεηηθώλ πξνηαγκάησλ κε ηα νπνία δηαιέγσ λα έξζσ ζε 

δηάινγν) πξνηείλσ ζαλ +νιηθφ. Δίλαη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο/πξνηάζεηο, ε κία ζπγθξνηεί 

έλα έξγν ζχλζεησλ θαιιηηερληθψλ ζρέζεσλ θαη απηή πνπ δηαπξαγκαηεχνκαη εδψ ζεσξεί ηελ 

πξνεγνχκελε πξφηαζε αηζζεηηθή/θαιιηηερληθή  πξνυπφζεζε ησλ αξρψλ ηνπ 20νχ φπσο έρεη 

σο πξνυπφζεζε θαη φια ηα άιια αηζζεηηθά ξεχκαηα. Άιιν ε ζπλέξγεηα ησλ ηερλψλ, ε κίμηο, 

ην jamming, ε αληίιεςε ηνπ θνιάδ, ην assemblage, ή ην ζέαηξν, ν θηλεκαηνγξάθνο, ν ρνξφο, 

ή αθφκε νη πνιχηερλεο αξραίεο εθθξάζεηο ηέρλεο θαη άιιν ην +νιηθφ πνπ πνιιέο θνξέο ζε 

έλα είδνο ηέρλεο εκθαλίδεηαη ζαλ κηα αηζζεηηθή ζηπιηζηηθή πξφηαζε. +νιηθφ έξγν ηέρλεο δελ 

δεκηνπξγείηαη επεηδή ζπλεξγάδνληαη θάπνηεο ηέρλεο, απηφ νλνκάδεηαη θνιάδ ηερλψλ, κίμηο 
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αηζζήζεσλ, πνιχηερλν έξγν, ζπλνιηθφ έξγν. Απηφ ηαηξηάδεη θαη κε ηελ αληίιεςε ηνπ θνιάδ 

φπνπ γηα παξάδεηγκα έλαο κνπζηθφο παίξλεη ηξία κνπζηθά κνηίβα (δεκνηηθφ, έληερλν θη 

ειεθηξνληθφ) θαη ηα ελψλεη/ελζσκαηψλεη ή έλαο πνηεηήο θνιιάεη ζηίρνπο άιισλ θαη παξάγεη 

έλα πνίεκα. Μηα ελλνηνινγηθή +νιηθή πξνζέγγηζε ζα ήζειε ηα ηξία απηά κνπζηθά κνηίβα 

απηφλνκα ζηελ ίδηα ρσξηθή παξνπζία, παηγκέλα απφ ηνλ ίδην εθηειεζηή, ηαπηφρξνλα! Ζ 

πξαθηηθή ηνπ θνιάδ ζαλ έλλνηα ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζηελ πνίεζε, απφ ην επξσπατθφ 

Νηαληά έσο ηνλ Ακεξηθαλφ Γνπίιιηακ Μπάξννπδ πνπ θείκελά ηνπ ήηαλ θηηαγκέλα απφ 

ηκήκαηα θεηκέλσλ φπσο θαη ζηνπο  πεηξακαηηζκνχο ηνπ Claude Pelieu ζηελ Γαιιία, ζηελ 

πξνθαλή πνίεζε ηνπ Jiri Kolar, ζην παγθφζκην θίλεκα ηεο Οπηηθήο Πνίεζεο (Visual Poetry) 

θαη θπζηθά ζην κνλαδηθφ Empty Words ηνπ John Cage, έλα ηπραίν αλαθάηεκα ιέμεσλ θαη 

ζπιιαβψλ. Σ’ απηή ηελ εξεπλεηηθή πνιππνηεηηθή ζπκπεξηθνξά εγγξάθεηαη θαη ην Poème 

Electronique, ηνπ Η. Ξελάθε γηα ην πεξίπηεξν ηεο Philips ζηελ Παγθφζκηα Έθζεζε ηνπ 1958. 

Οη εηθαζηηθέο ηέρλεο νηθεηνπνηνχληαη ηφζν ηελ πνίεζε φζν θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θάλνληάο 

ηελ ηέρλε. Γηαηί ε πνίεζε λα κελ νηθεηνπνηεζεί, γηα λα παξέκβεη, γηα λα πνηεηηθνπνηήζεη ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα, κε ηα δηθά ηεο πιηθά, κηα πνπ παληνχ ππάξρεη ν ιφγνο θαη νη έλλνηεο πνπ 

είλαη θνξέαο; 

Έλα +νιηθφ έξγν ηέρλεο ππάξρεη θαη κέζα ζηελ «ζπλνιηθή» αληίιεςε ηεο ηέρλεο φπσο 

πεξηγξάθεηαη απφ πνιινχο θαιιηηέρλεο θαη πνηεηέο. Γελ κνπ αξέζνπλ απηέο νη ζηξηθλέο 

θξάζεηο φκσο είλαη ιεπηέο νη δηαθνξέο γηα λα απνζαθεληζηνχλ θαη λα  πξνζδηνξηζηνχλ. Οη 

+νιηθέο πξνηάζεηο δεκηνπξγνχλ ξήμε κηαο θαηεζηεκέλεο πξαθηηθήο θαη αλνίγνπλ δηάινγν κε 

ηνλ ζεαηή κέζα απφ έλαλ αλνηρηφ ελλνηνινγηθφ θαζνξηζκφ. Ο Γ. Παπατσάλλνπ έιεγε πσο 

«…ν έλαο πξνζθέξεη ηελ δσγξαθηθή ηνπ, ν άιινο ηελ πνίεζή ηνπ, ν άιινο ηελ κνπζηθή ηνπ 

θαη βγαίλεη έλα έξγν ζπλφινπ». Απηφ δελ έρεη λα θάλεη κε ην +νιηθφ έξγν πνπ ζπδεηάσ, αιιά 

φπσο πξνείπα θπζηθά ελππάξρνπλ απηέο νη αηζζεηηθέο δηαζέζεηο κηα πνπ κέζα απφ φιεο 

απηέο ηηο πξνηάζεηο κπνξεί, αλ ην ρξεηάδεηαη ν πνηεηήο/θαιιηηέρλεο λα παξάμεη έλα +νιηθφ 

έξγν. Ο άλζξσπνο είλαη έλα +νιηθφ έξγν. Απφ ηνλ πξψην άλζξσπν πνπ ρξεηάζηεθε ηελ ηέρλε 

πνηεο αηζζεηηθέο λα ζέζεηο γηα αλαδήηεζε, αθνχ αθφκε νχηε ην αίηεκα ηεο αηζζεηηθήο δελ ζα 

ππήξρε. Αληίζεηα ην πνιχηερλν έξγν ζαλ κηα ηειεηνπξγία ζηνπο πξσηφγνλνπο έθεξλε  ζε 

δηάινγν κπζηαγσγηθφ πνιιψλ κνξθψλ ηέρλεο. Ζ ηέρλε ζέισ λα είλαη δεκηνπξγηθή, 

εξεπλεηηθή, πεηξακαηηθή, απειεπζεξσκέλε θαη λα πξνζπαζεί λα εμειίμεη/αλαλεψζεη ηνλ ιφγν 

ηεο θαη αο κέλεη θαη ζε κία κνξθή ηέρλεο. Δμ άιινπ ε κνπζηθή, ν ιφγνο θαη ε εζνπνηία 

ζπλεξγάδνληαη θαη ην απνηέιεζκα ιέγεηαη γηα παξάδεηγκα ζέαηξν ή θηλεκαηνγξάθνο θαη 

ιεηηνπξγνχλ ζαλ απηφλνκα είδε/κνξθέο. Μήπσο ε απνιπηφηεηα ππνλνεί ζπληεξεηηζκφ; Έηζη 

κηα θαηλνχξηα, απηφλνκε κνξθή ηέρλεο ζην κέιινλ κπνξεί λα ελζσκαηψλεη πνιχηερλα είδε 

αιιά θαη +νιηθέο αηζζεηηθέο πξνηάζεηο, κέζα ζηα πιαίζηα κηαο ζπλνιηθήο αληίιεςεο ηεο 

ηέρλεο. Ο Νάλνο Βαιασξίηεο ζην θείκελφ ηνπ, Πεξί Πνηήζεσο, ηνπ 2004, δεκνζηεπκέλν ζην 

πεξηνδηθφ Νέα Σπληέιεηα, ηεχρνο 3-4, γξάθεη ην εμήο: «…ε πνίεζε είλαη θη απηή φπσο ν 

έξσηαο έλα δαηκνληθφ ζηνηρείν πνπ ζπλδέεη ην ζείν θαη αθαηάιεπην κπζηήξην ηνπ θφζκνπ κε 

ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ θαη κφλν εθείλε είλαη ηθαλή λα ηελ απνθαιχςεη ζηελ 

πιεξφηεηά ηεο. Κη εδψ δελ κηιάκε κφλν γηα ηελ πνίεζε κε ηελ ζηελή έλλνηα ελφο είδνπο 

ινγνηερληθνχ κε ηηο κνξθέο πνπ ππνδχζεθε ζηνπο αηψλεο θαη πψο άιιαμαλ απηέο κε ηνλ 

ρξφλν, αιιά κε ην επξχηεξν πλεχκα ηεο πνπ κπνξεί λα νλνκάζνπκε «πνηεηηθφηεηα» θαη 

«πνηεηηθνπνίεζε» θαη πψο ιεηηνπξγεί απηή ζε φια ηα εθθξαζηηθά είδε, είηε ησλ εηθαζηηθψλ 

ηερλψλ, ηεο κνπζηθήο, ηνπ ζεάηξνπ, ηεο γξαθήο θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο. Θα έιεγα κάιηζηα 

θαη κέζα ζηε δσή ηελ ίδηα φπσο ηελ δηακνξθψλνπ-κε.». Ζ +νιηθή δηακφξθσζε κηαο 

δεκηνπξγηθήο ηέηνηαο πξφηαζεο, εγγξάθεηαη ζηε ινγηθή ηεο ηδενινγηθήο νηθεηνπνίεζεο θη 

αληηπαξάζεζεο δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ έθθξαζεο ζε δηάινγν κεηαμχ ηνπο. Γεκηνπξγηθή 
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ηέηνηα αληηπαξάζεζε πνπ λα αλνίμεη ηνλ κεηαμχ ηνπο δηάινγν επί ηεο νπζίαο έηζη πνπ λα  

ηζρπξνπνίεζε ηε ζρέζε ηνπο κε ραξαθηεξηζηηθά ζπγγεληθφηεηαο. 

Έηζη, ζην καξκάξηλν γιππηφ κνπ, ηα θεθάιηα μεπεδάλε απφ ην έδαθνο κε κηα αδξή γιππηηθή 

γξαθή, ζπλερίδνπλ κε πην ξεαιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο έσο πνπ θηάλνπλ ζηνλ θσηνξεαιηζκφ γηα 

λα δηαιπζνχλ ζε αθαηξεηηθέο θφξκεο – απφ ηνλ άγξην εμπξεζηνληζκφ, ζηνλ ξεαιηζκφ ζηελ 

αθαίξεζε φια ζε έλα γιππηφ, κε ζηφρν Σν εξσηεκαηηθό ηεο Γεο λ’ αληαπνθξηζεί ζηελ επζχλε 

ηνπ ηίηινπ ηνπ.5 Σηε ζεηξά Mediassemblages, (πξψηε παξνπζία ην 1983), ρξεζηκνπνίεζα 

πνιινχο ηχπνπο εηθφλσλ κέζα ζηε +νιηθή παξνπζία απηήο ηεο ζεηξάο. Φξεηαδφηαλε λα 

δεκηνπξγήζσ έλα ζρφιην γη’ απηά ηα πιηθά ζηελ Διιάδα κηα πνπ εθείλε θαη κφλνλ ηελ 

ζηηγκή άξρηδε λα θαηαθιχδεηαη / λα θπξηαξρείηαη απφ ηα πνιχρξσκα ηππνγξαθηθά κέζα 

καδηθήο ελεκέξσζεο. Έηζη ηα πεξηνδηθά θαη νη έγρξσκνη θαηάινγνη είλαη πνπ δψζαλε ην 

πξσηαξρηθφ πιηθφ θαη θαηεχζπλαλ ηηο ζπλζέζεηο – πάληα βέβαηα κέζα απφ ην δηθφ κνπ 

επηιεθηηθφ, παξεκβαηηθφ, θξηηηθφ, ζαξθαζηηθφ κάηη. Υπήξραλ δηαθνξεηηθά ζηπι θαη κνξθηθέο 

πξνζεγγίζεηο ηνπ θνιάδ θαη ηνπ assemblage, αιιά ελλνηνινγηθά ελσλφληνπζαλ κε ηελ 

θξηηηθή έλλνηα ηεο ππαιιαγήο, ηελ δεηθηηθή ρξήζε θάπνησλ πνιχρξσκσλ ζεκάησλ θαη ηελ 

+νιηθή πξφζεζε απέλαληη ζηα πνιχρξσκα κέζα εθείλεο ηεο επνρήο. Σηηο κεγάιεο 

εγθαηαζηάζεηο +νιηθέο πξνηάζεηο Λαβύξηλζνο ή ην θελό κλεκείν, ην ζεκαληηθφ ήηαλ λα 

δηέιζεη ν ζεαηήο αλάκεζα ζηα πεξάζκαηα απφ δηαθαλείο θαζξέθηεο, λα αληηθαζξεθηηζηεί 

αιιά λα ζπλαληήζεη ιφγσ δηαθάλεηαο θαη ηνλ ζεαηή ηεο άιιεο πιεπξάο, άιινηε δηαβάδνληαο 

ην θείκελν ηνπ Καζηνξηάδε πνπ ζπκκεηείρε ζε έλα θνηλφ έξγν καο θη άιινηε παξαηεξψληαο 

θάπνηα πεξίεξγα δηθά κνπ έξγα έσο θαη έλα παλφ δηαδήισζεο κε ζπαζκέλα θεθάιηα απφ 

ειαθξχ πιηθφ πνπ ζπλέζεηαλ έλα ζχλζεκα θαη φια καδί γηα λα γηνξηάζνπκε ηα 200 ρξφληα 

ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο κέζα θη έμσ απφ ην Γαιιηθφ Ηλζηηηνχην ηεο Αζήλαο. Δηεξφθιηηα 

ζηνηρεία ζε κηα δηαδξνκή αλαγλψξηζεο ηνπ νπζηαζηηθνχ ζηνηρείνπ ηεο επηθνηλσλίαο πνπ 

αλαπηχρζεθε ζε ηξεηο κεγάιεο αηνκηθέο κνπ εθζέζεηο κε απνθνξχθσκα ην Σειεηνπξγία  ηνπ 

20νύ αηώλα. Τν ίδην θαη ζηα Ελεξγεηαθά πεδία, +νιηθέο πξνηάζεηο παξνπζίαζεο Τέρλεο-

Τερλνινγίαο, φπνπ θπξίαξρε πξνζέγγηζε γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο έξγνπ ήηαλε ην θαηά πφζν 

ζα αθήλεη ζηα κάηηα ηνπ ζεαηή λα θαίλεηαη ν θεξαπλφο ζσζηά. Τα ππφινηπα δε 

βξηζθφληνπζαλ κέζα ζηηο επηιεγκέλεο πξνηεξαηφηεηέο κνπ. Όια καδί ινηπφλ ηα έξγα ζηα 

Ελεξγεηαθά πεδία, δίλαλε ην ηειηθφ νπηηθφ/ερεηηθφ ελνξρεζηξσκέλν πεξηβάιινλ φπνπ ν 

θεξαπλφο απνθηνχζε ηελ κεγαιχηεξε ειεπζεξία ηνπ θαη δεκηνπξγηθή ηνπ παξνπζία θαη 

νληφηεηα. Αηζζεηηθά ινηπφλ, ελψ έλα-έλα ηα έξγα είλαη  αλαγλσξίζηκα σο αλαθνξά ηνλ 

δεκηνπξγφ ηνπο, θέξνπλ δηαθνξεηηθέο αηζζεηηθέο θαηαβνιέο/αλαθνξέο άιια δε 

παξνπζηάδνληαη ζαλ επίηνηρα, άιια ζαλ θαηαζθεπέο, άιια ζαλ πεξηβάιινληα πάληα κε θχξην 

κέιεκα ηνλ δηάινγν κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε κνλαδηθφ ζηφρν ηε ιάκςε ησλ θεξαπλψλ ζηα 

κάηηα ησλ ζεαηψλ. Απηφ είλαη αθξηβψο ε απειεπζέξσζε απφ ηηο θιεηζηέο θφξκεο φπσο 

επίζεο θαη ε ζηφρεπζε ηεο επαλελλνηνδφηεζεο ή ηεο εχξεζεο ηεο νπζίαο. 

 Όπσο ζην ηέινο ηνπ πνηεηηθνχ κνπ βηβιίνπ ππάξρεη έλα θείκελν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

έθδνζε, έηζη θαη ζην καξκάξηλν γιππηφ θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο έλα θείκελν ζπλνδεχεη πάληα 

απηή ηελ πξάμε, παξάιιεια θη απηφλνκα δξψληαο. Ζ παξνπζίαζε απηή ινηπφλ, ν ηξφπνο ηεο 

θαη ην απνηέιεζκά ηεο είλαη ζεκαίλνπζα θαη παξεκβαίλεη, γηα παξάδεηγκα ζην εξψηεκα ηη 

είλαη βηβιίν, φπσο θαη ηη είλαη κηα έθζεζε, φπσο θαη ην πνηα είλαη ε αθεγεκαηηθή εθείλε 

πξνζέγγηζε πνπ λα δίλεη ζηα απνζπάζκαηα κηα άιιε αλάγλσζε. Έηζη απαληάεη ζηελ 

αθήγεζε θαη παξεκβαίλεη ελλνηνδνηψληαο ηα απνζπάζκαηά ηεο. Καη κάιηζηα φρη ζαλ 

ζξαχζκαηα ηπραία, αιιά ηέηνηα πνπ δεκηνπξγνχλ κηα άιιε, νιηθή επαλαλάγλσζε. Απηή ε 

+νιηθή παξνπζία ηεο πνίεζεο κπνξεί λα γίλεη, φπνηε ρξεηάδεηαη ζηνλ πνηεηή, κέζα ζε έλα 
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ηφπν/βηβιίν/δξψκελν/βηληενπνίεκα θαη θπζηθά ζε VJ’s γλσξίδνληαο θη αλαθηψληαο ηηο 

ηζηνξηθέο θαηαβνιέο πνπ δηαιέγεη θη ειεχζεξα λα εθθξαζηεί ζε φπνηα ηζηνξηθή θφξκα έηζη 

πνπ λα κελ δηαησλίδεηαη ε επηιεγκέλε θφξκα γηα λα εγθισβίδεη, αιιά λα αζθεί ηα θαζήθνληά 

ηεο γηα λα επηηχρεη ε έθθξαζε ηελ πιένλ δπλαηή παξνπζία ηεο. Απηή ε ζπγθαηνίθεζε πνπ 

πξνηείλσ ζε έλαλ ηφπν, βηβιίν, γιππηφ ή ην δηαδίθηπν, ζε κηα ρψξα, ην αλζξψπηλν θνξκί, ηηο 

πέληε γιψζζεο ζε έλα βηβιίν θαη ηηο πέληε αηζζήζεηο ζε έλα θνξκί θαη ηηο πέληε επείξνπο 

κπνξεί λα θηλεηνπνηεζεί δεκηνπξγηθά κφλνλ κέζα απφ ηελ απειεπζέξσζε απφ ηα θιεηζηά 

αηζζεηηθά δφγκαηα, κφλνλ κέζα απφ ηελ δπλαηφηεηα λα γελλεζνχλ θαηλνχξηεο πξνζεγγίζεηο 

κέζα απφ ηελ γλψζε πνπ έρνπκε γηα ηελ παγθφζκηα ηζηνξία ηεο πνίεζεο. Έηζη γηα κέλα 

πεξηγξάθεηαη ην πξνζσπηθφ χθνο παξνπζίαζεο θη εγγξαθήο ηνπ θάζε πνηήκαηνο ή πνηεηηθήο 

πξαθηηθήο. Απηή είλαη ε ελλνηνινγηθή κνπ θαηεχζπλζε ζε έλαλ επηιεγκέλν δη-αηζζεηηθφ 

δηάινγν. Τν εληνπίδσ ζαλ έλα ζπλερέο δεκηνπξγηθφ δεηνχκελν ηνπ κνληεξληζκνχ, πνπ αληιεί 

απφ ηηο πεγέο ησλ αηζζεηηθψλ ξεπκάησλ έρνληαο ηελ ειεπζεξία λα είλαη +νιηθά αλζξψπηλν 

ην δεκηνπξγηθφ πξφηαγκα. Έηζη, ινηπφλ, δελ είλαη πέξα απφ ηα αηζζεηηθά πξνηάγκαηα ή ζηπι, 

αιιά αληίζεηα θάζε θνξά ηηκψληαο/νξίδνληαο/επαλαπξνζδηνξίδνληαο δηαθνξεηηθά αηζζεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ζεσξψληαο ηελ +νιηθή έθθξαζε πξνζπάζεηα ζπλέρηζεο θη έξεπλαο 

εθθξαζηηθήο απηψλ ησλ επηιεγκέλσλ κνξθψλ ζε εμέιημε. Έηζη, θαηλνχξηεο αιιεινπρίεο 

εθθξαζηηθέο νξίδνπλ κηα αηζζεηηθή ζχκπιεμε/ζπκπφξεπζε ζε δξφκνπο απειεπζεξσκέλνπο. 

Όια δελ θνιιάλε κε φια, ην ζεκεξηλφ αλαθάησκα δελ είλαη απειεπζεξσκέλν. Αληίζεηα 

θξχβεη ηελ ηδενινγία ηνπ κεηακνληέξλνπ ζρεηηθηζκνχ θαη δελ νξίδεη κηα ηδενινγηθή θαη 

αηζζεηηθή πξνζέγγηζε. Πνηεηηθή πξφηαζε κε έλαλ ελλνηνινγηθφ θαζνξηζκφ ηέηνην πνπ ην 

παηρλίδη λα γίλεηαη ε δνπιεηά ησλ πνηεηψλ!  

Τν φηη ππάξρεη ηζηνξία ησλ θνηλσληψλ, ζεκαίλεη αιιαγέο πνπ θαηαγξάθνληαη. Μπνξνχκε λα 

ζθεθηνχκε ηελ πνίεζε ρσξίο ηζηνξία - δειαδή ρσξίο αιιαγέο; Σήκεξα κε ηνπο γξήγνξνπο 

ξπζκνχο ελαιιαγψλ θαη ξπζκψλ δσήο, ε πνίεζε έρεη κπεη ζε δηαδηθαζία γνξγήο 

ελζσκάησζεο, κεηάιιαμεο γηα λα εθθξάζεη έλα φρεκα πνπ θηλείηαη εηθνληθά, πνπ δηαδξά 

ζηηγκηαία κε ηνλ ρξήζηε/αλαγλψζηε, πνπ βξίζθεηαη ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ πιαλήηε θαη ν 

ρψξνο απηφο ζηνλ νπνίν γίλεηαη φιν απηφ ην ςεθηαθφ γεγνλφο είλαη άπινο. Υπάξρνπλ 

θάπνηνη πεξίνδνη πνπ εκθαλίδνληαη αλαλεσηέο/πξσηνπφξνη πνηεηέο, αιιηψο ηη ηζηνξία ζα 

ππήξρε; Ηζηνξία ηεο επαλάιεςεο, ηεο νκνηφηεηαο ή ζεκαηηθήο κφλνλ πξνζέγγηζεο θαη 

ζηπιηζηηθήο νκνηνγέλεηαο; Θα ήηαλε ινγηθφ απηνί νη πξσηνπφξνη λα είλαη απηνί πνπ κέλνπλ 

ζηελ Ηζηνξία κηα πνπ ράξαμαλ κνλνπάηηα – ζήκεξα ζηελ Διιάδα γίλεηαη ην αλάπνδν, ηνπο 

μερλάκε απηνχο πνπ κε κηα αλαλεσηηθή αίζζεζε αλαηξνπήο θαηέζεζαλ ηελ πνηεηηθή ηνπο 

δηαδξνκή. Αλ δελ είραλ πξνυπάξμεη απηνί νη πνηεηέο πνπ καο πέξαζαλ απφ ηελ άιιε πιεπξά 

ηεο πνίεζεο, δελ ζα είρε ζήκεξα λφεκα λα πξνζπαζνχκε λα κηιήζνπκε ζε βάζνο γηα ηελ 

πνηεηηθή έξεπλα θαη ηελ εθάζηνηε πξσηνπνξία γηα λα θηάζνπκε κάιηζηα ζήκεξα λα 

αλαδεηνχκε ην κεηά. Έηζη πξέπεη λα κειεηήζνπκε ηελ δηεζλή θαη ηνπηθή πξσηνπνξηαθή 

πνίεζε θαη ηα ζεκαληηθά βήκαηα πνπ γίλαλε, ζα πξέπεη ινηπφλ λα αλαθεξζνχκε ζε πνηεηέο 

δηεμνδηθά, δεηήζεθε φκσο απφ ην ζπκπφζην λα κελ γίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο – φπσο 

επίζεο λα εζηηάζνπκε κφλνλ ζηνλ 20φ αηψλα.  

Ζ πνηεηηθή επηθνηλσλία ςάρλεη πάληνηε απάηεηα κνλνπάηηα. Σηφρνο έλαο νξίδνληαο κε κηα 

λέα πνιπδηάζηαηε ζχληαμε/αίζζεζε, πνιππνηεηηθή ζχληαμε κηαο έθθξαζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί 

φ,ηη θαη ην αλζξψπηλν θνξκί. Τνλ ήρν, ηελ εηθφλα, ηελ αλάγλσζε, ηελ θαηαλφεζε, ηηο 

κπζηηθέο αηζζήζεηο θαη φια απηά καδί. Πνίεζε ζεκαίλεη πνιιά πξάγκαηα. Αλ δεηήζεηο 

πνηεηηθή αίζζεζε πνχ αθξηβψο ζα ηελ βξεηο; Μέζα ζε πνην βηβιίν -αλ βξίζθεηαη κφλνλ κέζα 

ζε έλα βηβιίν- θξχβεηαη απηή ε πεξίεξγε αίζζεζε θαη πψο ζα ηελ δηαιέμεηο θαη ηη ζα είλαη 
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απηή ε αλαλεσηηθή αίζζεζε επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο πνηεηηθήο; Γηαηί, ηίπνηα δελ 

αλαλεψλεηαη; 

Ξαλαδηαβάδνληαο απηά πνπ ππάξρνπλ θαη δίλνληαο εθθξαζηηθή δπλαηφηεηα ζε θέιπθνο πνπ 

πεξηθιείεη φκνηα αιιά θαη εηεξφθιηηα είλαη κηα έγθπνο/έθξπζκε ζηηγκή πνπ αλακέλεηο πέληε 

δηαθνξεηηθά ζηνηρεία απφ κηα κφλνλ γέλλα – φια κέζα ζην ίδην θέιπθνο δσήο/αλάγλσζεο. 

Αλάκεζα ζηηο θφξκεο γηα λα θαλεί/λα αλαδεηρζεί ην ειεχζεξν πλεχκα θαη ζηπι κέζα ζ’ απηφ 

ην θέιπθνο, καθξηά απφ θνξκαιηζηηθέο θαζειψζεηο. Αλάκεζα ζηηο θφξκεο κε ειεπζεξία έηζη 

πνπ λα δεκηνπξγεζεί θέιπθνο κε ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ή έλα ηδηαίηεξν ηδίσκα ή κηα 

ηαπηφηεηά ηνπ. Έηζη παξάγεηαη αηζζεηηθή, κηα πνηεηηθή αληηκεηψπηζε ηέηνηα πνπ ε 

επαλαλάγλσζε ησλ δηάθνξσλ επηιεγκέλσλ κνξθψλ λα γίλεηαη ην θέιπθνο ηνπ έξγνπ ηέρλεο ή 

ηνπ πνηεηηθνχ βηβιίνπ ή έλα λέν αηζζεηηθφ ζψκα πξνζέγγηζεο ηεο δεκηνπξγίαο. 

Καιιηηέρλεο/πνηεηέο/κνπζηθνί εθαξκφδνπλ απηή ηελ δη-αηζζεηηθή πξφηαζε. Απηή ε πξφηαζε 

παξνπζίαζεο, απηφ ην θέιπθνο είλαη έλα +νιηθφ έξγν. Καη θηάλνπκε ζηνλ ηξφπν ζχλζεζεο, 

ζε απηφ δειαδή πνπ ελππάξρεη θαη ελψλεη εζσηεξηθά φιν ην έξγν. Απηφ πνπ ην θάλεη θαη 

αλαπλέεη πνπ ην δηαηεξεί δσληαλφ ή πνπ αθφκε ην ζθνηψλεη. Σρέδην δσήο, αγσλίαο, έξεπλαο, 

νκνξθηάο, επραξίζηεζεο, αγψλα, θαηάθηεζεο. Έηζη θη αιιηψο πξέπεη λα δερηνχκε πσο 

ππάξρεη κηα ηδηαίηεξε έληαζε αλάκεζα ζηελ γξαπηή ιέμε θαη ηελ εθθσλνχκελε /πξνθνξηθή 

ιέμε, φπσο θαη αλάκεζα ζηελ γξαπηή ιέμε θαη ην πεξηερφκελν ζην νπνίν ελλνηνδνηείηαη απηή 

ε ιέμε, φπσο θαη αλάκεζα ζηε γξαπηή ιέμε θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ 

θεηκέλνπ. Ζ έξεπλα γηα ηνλ άγλσζην Φ ζηελ πνίεζε θαη ζηελ ηέρλε, έηζη ψζηε λα 

δεκηνπξγήζεη έλα +νιηθφ έξγν, κε βνήζεζε ζην λα μεθαζαξίζσ ηελ πνιπεπίπεδε πξνζέγγηζε 

απέλαληη ζηελ αθήγεζε θαη κνπ έβαιε αηζζεηηθέο επηινγέο θαη πεξηνξηζκνχο γηα λα 

εξεπλήζσ ηηο εθθξαζηηθέο/πνηεηηθέο /πιαζηηθέο αλεζπρίεο κνπ. 

Έλαο θφζκνο πνίεζεο. Έλαο θφζκνο ηέρλεο. Μηα γεηηνληά πνπ επηθνηλσλεί θαη παίδεη θαη 

δεκηνπξγεί – δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη ζε εηεξφθιηηεο δηαδξνκέο πνπ ζπγθξνηνχλ έλαλ θφζκν 

κε κηα ζπλνιηθή καηηά ζπγγεληθφηεηαο. Πνιχ ζα ήζεια φια λα νδεγνχλ ζηελ +νιηθή 

παξνπζία ηνπ αηφκνπ/θαιιηηέρλε/πνιίηε. Απηή ε νινθιήξσζε είλαη δεηνχκελν γεγνλφο ζηηο 

κεγάιεο επαλαζηαηηθέο γηνξηέο/πεξηφδνπο, γηα φζνπο ην έρνπλ δήζεη, γηα φζνπο ην έρνπλ 

αηζζαλζεί. Σαλ ζπλέρεηα ηνπ ζηελ βξάζε θνιιάεη ην ζίδεξν αιιά θαη ζαλ επρή δηθή κνπ γηα 

έλα κέιινλ κε +νιηθφ παλαλζξψπηλν φξακα. 

 

 

Μετά-Ποίηση ή μεταποίηση ; 

                                                    « Si je cesse un jour ces recherches, c’est que  je serai las d’être traité en                

hurluberlu, justement parce que les recherches paraissent absurdes à 

ceux qui se contentent de suivre les routes tracées. »                                

Apollinaire, lettre à André Billy, 1918. 

Τν κεηά είλαη ε ζπλέρεηα ηνπ κνληεξληζκνχ, ησλ πξσηνπνξηψλ ηνπ ησλ λεσηεξηθψλ θαη 

αλαλεσηηθψλ ηνπ ξεπκάησλ. Δθθάλζεηο ηνπ κνληέξλνπ θη φρη αθαδεκατζκνί θη επηζηξνθέο 

ζηνλ θιαζηθηζκφ, ζηνλ λενθιαζηθηζκφ. Σπζηήκαηα ζηίρσλ πνπ ζηέθνπλ αληηκέησπα, αιιά θη 

ελζσκαηψλνληαη κε ηαρχξπζκα θαηλφκελα πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ κέζα ηνπο πνιιέο κνξθέο 

πνπ ηηο νηθεηνπνηνχληαη, δεκηνπξγψληαο ηελ θαηλνχξηα αλάγλσζε ζε κηα λεφηεπθηε πνηεηηθή 

κεραλή. Δίλαη έλαο ηχπνο λέαο ζθέςεο ζε ζπζρεηηζκφ κε ηνλ κνληεξληζκφ. Τνλ ηειεπηαίν 
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θαηξφ βιέπνπκε πνιινχο λα μαλαεπηζθέπηνληαη αηζζεηηθά θηλήκαηα αιιά θαη δεθαεηίεο, 

φπσο απηήλ ηνπ ΄60, αιιά θαη ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα. Απηφ κπνξεί θαλείο λα πεη πσο είλαη 

έλαο αζπλερήο δηάινγνο – φκσο είλαη ζπλέρεηα! Αλ ζθεθηνχκε πσο κεγάιεο αλαηάζεηο ηεο 

ζθέςεο είδακε ηζηνξηθά λα έρνπλ ελδηάκεζα θελά αηψλσλ. Τψξα νη αλαθνξέο γίλνληαη ζε 

θνληηλέο καο δεθαεηίεο. Όζν νη έλλνηεο ράλνπλ ην λφεκά ηνπο, ε πνίεζε κε ην δπλακηθφ 

θαληαζηαθφ ηεο εξγαζηήξην, κε ηηο ξεμηθέιεπζεο εκπλεχζεηο ηεο πξέπεη λα βξεη δξφκνπο 

θαηάιιεινπο λα επαλελλνηνδνηήζεη απηέο ηηο κνλαρηθέο θαη καγεκέλεο/ρακέλεο ηζηνξίεο γηα 

λα βξνπλ ηνλ δξφκν γη’ απηή ηε ιέμε, γη’ απηή ηελ αίζζεζε πνπ αλήθνπλ, πνπ ςάρλνπλ γηα λα 

ζπλερίζνπλ ην ηαμίδη κέζα ζηε δσή θαη ηελ πνίεζε. Αο επαλαπξνζδηνξίζεη ινηπφλ ε πνηεηηθή 

δπλακηθή απηέο ηηο ιέμεηο, κε έλλνηεο δσληαλέο θαη πνιχηερλεο αηζζήζεηο, αο ηηο 

επαλνηθεηνπνηεζεί, αο ηηο απειεπζεξψζεη.  

             Τη άιιαμε ζηε ιέμε, ζην θείκελν, ζηελ πνίεζε. Γεκηνπξγήζεθε πξάγκαηη ε ππεξιέμε, ην 

ππεξθείκελν θαη ε ππεξπνίεζε; Υπέξινγε θαηάζηαζε ζχλζεζεο δεδνκέλσλ θαη αηζζήζεσλ; 

Ζ πνηεηηθή εκπεηξία ήηαλε πάληνηε ε ίδηα; Γηα φινπο ηνπο ιανχο ζε φια ηα πιάηε θαη κήθε 

ηεο γεο θαη γηα φιεο ηηο επνρέο; Τη είλαη ε λέα κε γξακκηθή γξαθή αιιά θαη νη αλαγλψζεηο 

πνηεκάησλ πνπ έρνπλ παξαρζεί απφ πνηεηηθή κεραλή/πξφγξακκα ζην νπνίν ιέμεηο έβαιε ν 

πνηεηήο; Τν πνηεηηθφ αίηεκα, ζ’ απηή ηελ επνρή κε ηελ θνξεηή αζχξκαηε δχλακε ηνπ 

δηαδηθηχνπ, είλαη ε πνηεηηθνπνίεζε ησλ δεκηνπξγηθψλ αλαδεηήζεσλ. Ζ κέζεμε ηεο 

ζαπκαζηήο πνηεηηθφηεηαο ζην απιφ θαη ζην άγξην ηπραίν πνπ ζε παξαζχξεη θη νξίδεη λφκνπο 

άγλσζηνπο θη αηζζήζεηο πξσηφγλσξεο. 

            Τν ζπλερέο παιίκςεζην είλαη ε γε ηεο επαγγειίαο ηεο πνηεηηθήο ελλνηνδφηεζεο. Έλα 

ηεηξάζηηρν αλψλπκν επίγξακκα ηεο αξρατθήο πεξηφδνπ, κε  ζχληαμε ηδηαίηεξα νξγαλσκέλε, 

ζήκεξα ρξεηάδεηαη κηζή ζειίδα θείκελν γηα λα κεηαθξαζηεί. Τψξα απηφ ην παιίκςεζην ην 

αληηκεησπίδσ ζηελ δπλακηθή ιεπθή ζειίδα ηνπ δηαδηθηπαθά ζπλδεκέλνπ ππνινγηζηή κνπ.6  Ζ 

δηαδξαζηηθή απηή πνηεηηθή ζειίδα έρεη παγθφζκηα ιεηηνπξγία, ιφγσ δηαδηθηχνπ θαη 

απηφκαηεο κεηάθξαζεο, είλαη έλα αηζζεηηθφ λέν ξεχκα θαη εγγξάθεηαη ζην γεληθφ θίλεκα 

πνίεζεο θαη λέσλ ηερλνινγηψλ, κε πνιιέο εθζέζεηο θαη εηδηθά θείκελα θαη καληθέζηα 

θαιιηηερλψλ. Δίλαη κηα πινπξαιηζηηθά νξγαλσκέλε πξφηαζε θη αηζζεηηθή πνπ αλαπηχζζεηαη 

πιένλ απηφλνκα, είλαη έλα θίλεκα εμεξεπλεηηθφ ησλ δπλαηνηήησλ θη αληρλεπηηθά πξσηνπφξν 

ηεο ςεθηαθήο θαληαζηαθήο πιαηθφξκαο. Απηή ε ζειίδα γηα ηελ πνίεζε είλαη κηα γεκάηε 

ιεπθή ζειίδα, πνπ ζαλ παιίκςεζην αξθεί λα ζθαιίζεηο γηα λα δηθηπψζεηο, αξθεί λα αθεζείο 

ζ’ απηή ηε λέα θχζε πνπ ην λα ηελ πνηεηηθνπνηήζεηο είλαη θάηη ην θπζηθφ. Δίλαη κηα 

πνιχηερλε ζειίδα, κηα έμππλε ζειίδα, ήξζε κηα λέα κνξθή γηα λα εκπινπηίζεη θαη λα 

ειεπζεξψζεη ην λφεκα. Ζ ζχκπιεπζε θεηκέλνπ, ήρνπ θαη εηθφλαο πξαγκαηνπνηήζεθε. Σηα 

ρέξηα ελφο δεκηνπξγνχ κπνξεί λα θάλεη ζαχκαηα. Ζ ηζηνξία ηεο ηππνγξαθίαο γηα ην Νηαληά 

θαη ηνπο Οπηηθνχο Πνηεηέο είηαλε ζεκαληηθή, εδψ φκσο ην παηρλίδη κε ηηο άπεηξεο 

γξακκαηνζεηξέο μεθηλάεη. Σ  ́απηή ηελ λέα ηζηνξία πνπ γξάθεηαη εδψ θαη ρξφληα ε ςεθηαθή 

πνίεζε απνθηά ηνλ δηθφ ηεο ρψξν θαη ηελ δηθηά ηεο θσλή. Ζ πνίεζε, απηφ ην καγηθφ 

εξγαζηήξην ηεο γιψζζαο, βξήθε ηα εξγαιεία ηεο. Νέα αηζζεηηθή θαη δηαθνξεηηθά ζηπι 

δηεθπεξαηψλνληαη κέζα ζηελ ςεθηαθή ινγηθή.  

Σε έλα θείκελφ κνπ γηα ηνλ άγλσζην Φ7 
ζεκεηψλσ πσο: « Δπεηδή ππάξρεη ηερλνινγηθή 

αλάπηπμε θη επηζηεκνληθή εμέιημε θη πζηεξία καδί, απηφ δελ ζεκαίλεη πσο πεξλάκε κηα 

πεξίνδν ζπλνιηθήο αλζξψπηλεο πξνφδνπ. Γελ ζεκαίλεη πσο κε ηελ αλαθάιπςε ηεο 

ηππνγξαθίαο δεκηνπξγήζεθαλ κεγάινη ζπγγξαθείο, νχηε πσο ε αλππαξμία ηεο εκπφδηζε ηνλ 

Αξηζηνηέιε λα γξάςεη ηφζα βηβιία ζε κηα ηέηνηα επξεία γθάκα πξαγκάηεπζεο, απφ ηα 

κεηεσξνινγηθά έσο ηελ πνηεηηθή. Δμ άιινπ απηφο ν νξγαλσκέλνο ςεθηαθφο λνεηφο ρψξνο, 
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κήπσο δελ είλαη απφξξνηα ηεο νξγάλσζεο ελόο εηδηθνύ ηκήκαηνο κφλνλ ηεο αλζξψπηλεο 

θαληαζίαο; Ο ειεθηξνληθφο πνιηηηζκφο καο γηα ηελ ψξα έθαλε έμππλεο ηηο κεραλέο. Πφζν 

ηαηξηάδεη απηή ε ιέμε γηα λα ραξαθηεξίζνπκε ηνλ 20φ αηψλα, δειαδή έμππλνο αηψλαο θαη 

θαηά πξνέθηαζε έμππλνο άλζξσπνο; Δίρε πξάγκαηη ηεξάζηηεο ελαιιαγέο, εθεπξέζεηο, 

θαιιηηερληθά θηλήκαηα, επαλαζηάζεηο, παγθφζκηνπο πνιέκνπο, ππξεληθά κέζα αθαληζκνχ. Ζ 

θσηνληθή θσηηά πνπ θαίεη κέζα ζηηο νζφλεο ζην ζπίηη καο, θέξλνληαο ζε εκάο ηελ ζπλνιηθή, 

πξψηεο αλάγλσζεο, επηθνηλσλία ζε άκεζε επαθή θαη κε δηαδξαζηηθή δπλαηφηεηα, ζπλερίδεη 

ηελ αξρέηππε ινγηθή ηεο θσηηάο ζην ζπίηη πξνζθέξνληαο επηπιένλ ηελ γπαιηζηεξή δεζηαζηά 

ηεο ιάκςεο ηεο ηερλεηήο επθπΐαο ησλ ππνινγηζηψλ; Ζ επηζηήκε βέβαηα ςάρλεη λα ελλνήζεη 

απηό πνπ βιέπνπκε, κφλνλ πνπ απηό είλαη παξάγσγν ηνπ αηζζάλνκαη, είλαη κηα ζχλζεζε φισλ 

ησλ αηζζήζεσλ ζπλεηδεηψλ θαη κε. Ζ επηζηήκε έρεη ηελ δηάζεζε λα εμεγήζεη ηα πάληα. 

Ννκίδεη θη έηζη πξέπεη γηα ηελ παξαγσγηθή ηεο ιεηηνπξγία πσο κπνξεί λα αλαθαιχςεη ηη 

θξχβεηαη θάησ απφ θάζε θαηλφκελν θαη απφ ηελ ψξα πνπ βξεζνχλ ιχζεηο θαη κπνπλ ζε 

εθαξκνγή, γελληνχληαη λέα πξνβιήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη θαηλνχξηεο έξεπλεο θαη ιχζεηο. Ζ 

πνίεζε γξάθεη ηελ ηζηνξία ηεο ρσξίο λα εμειίζζεηαη κεζνδηθά φπσο ε επηζηήκε. Δίλαη ην ίδην 

πξσηφγνλν έλα ρηεζηλφ γθξάθηηη, έλαο ζρεδηαζκφο ζηα πξντζηνξηθά ζπήιαηα θαη κηα αλάινγε 

ρεηξνλνκία ή επεμεξγαζία κ' έλα ζρεδηαζηηθφ πξφγξακκα ζηελ λέα καο ζπειηά ηνλ 

ππνινγηζηή ηνπ ζπηηηνχ καο; Όζν θεξδηζκέλε βγαίλεη ε πνίεζε απφ ηα ηερλνινγηθά πιηθά 

ηφζν θαη απηά ηα ίδηα γίλνληαη πην έμππλα θαη δεκηνπξγηθά ζηα ρέξηα πνηεηψλ. Απφ ην πην 

απιφ κηθξφθσλν, έσο ην καγλεηφθσλν, απφ ηα κεγάθσλα έσο ηα θσηναληηγξαθηθά 

κεραλήκαηα, απφ ηνπο πξψηνπο ππνινγηζηέο έσο ηα ζχγρξνλα ςεθηαθά πξνγξάκκαηα θαη 

βέβαηα λα κελ μεράζνπκε ηηο ηδηφηππεο θαηαζθεπέο απφ ρξεζηκνπνηεκέλα αληηθείκελα πνπ 

ρξεζίκεςαλ γηα πνηεηηθέο δξάζεηο ή θαη γηα ερεηηθέο παξνπζηάζεηο. Ζ αλάγλσζε ηνπ θφζκνπ 

ζαλ νιφηεηα, πνπ δίλεη δηθαίσκα ζηνλ ιφγν ηεο πνίεζεο λα ππάξμεη, ζέιεη λα θάλεη έλαλ 

πνηεηηθό θόζκν ηελ πνιχκνξθε πξαγκαηηθφηεηα. Ζ πνίεζε δηαπξαγκαηεχεηαη ην άγλσζην 

αλαδεηθλχνληαο θξπθέο πιεπξέο θαη δπζεχξεηεο αιήζεηεο, γηα λ' αλαδείμεη ην νπζηψδεο 

αλεμήγεην ή ην ηπραίν σξαίν. ». 

Όια κέζα ζηελ ειεθηξφζθαηξα ζε ςεθηαθή δηακεζνιάβεζε. Ζ ηειεφξαζε κέζα απφ ηνλ λέν 

ςεθηαθφ καλδχα δεη ηελ κεηακφξθσζή ηεο ζε έλα δηαδηθηπαθφ δηαδξαζηηθφ ζχζηεκα. Ζ 

απνξξφθεζε ελφο κέζνπ απφ/ζε έλα άιιν δελ ζεκαίλεη πσο ην έλα ράλεηαη – είλαη ε 

ζεκεξηλή εμέιημε ησλ κέζσλ θαη βέβαηα ησλ αηζζήζεσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη απηά ηα 

κέζα θαη βέβαηα δηαζχλδεζε θεηκέλσλ πνπ επαλελλνηνδνηνχληαη θαη 

θνξηίδνληαη/δηθηπψλνληαη κε δηαρξνληθά δεδνκέλα. Σήκεξα έρνπκε ηελ πξσηνπνξία ηεο 

ππεξθεηκεληθήο ηερλνινγίαο, δειαδή ηελ απφιπηε πνηεηηθνπνίεζε ησλ ηερλνινγηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη έηζη ηελ είζνδφ καο ζηελ πνηεηηθή κέζεμε; Ή ηελ πξσηνπνξία ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο θαη ζην πνηεηηθφ είδνο, φπσο θαη ζηελ κνπζηθή θαη ζε 

φιεο ηηο δπλάκελεο λα ςεθηνπνηεζνχλ ηέρλεο; Ζ εξψηεζε έρεη λα θάλεη θαη κε ην εάλ νη 

θαιιηηέρλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηελ ηερλνινγία ιέγνληαη/είλαη πνηεηέο. Ννκίδσ πσο 

ηνπο λνηάδεη πην πνιχ αλ απηφ πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ ζα είλαη κε κηα νπζηαζηηθή πνηεηηθή 

αίζζεζε παξά κε ην πψο ζα ηνπο θαηαηάμνπλ. Καη νη νλνκαζίεο πνπ δίλνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο 

είλαη ζχλζεηεο - γηα παξάδεηγκα ν Mark Amerika απηνπξνζδηνξίδεηαη σο VJ, δειαδή 

θαιιηηέρλεο ηεο βίληεν πεξθφξκαλο, παξάιιεια είλαη θαη ζπγγξαθέαο βηβιίσλ. Δδψ ην 

εξψηεκα πνπ απαζρνιεί είλαη ην ίδην πάληα: « ηη είλαη πνίεζε; »! Τψξα πνπ επηηέινπο ε 

κεηακνληέξλα παγίδα κνηάδεη λα ηειεηψλεη ή πάλησο γίλεηαη επξέσο αληηιεπηή ζαλ παγίδα θη 

ν ζρεηηθηζκφο αλαξσηηέηαη κε θάζε δηθαίσκα: «κήπσο είκαη έλα αθόκε ηζηνξηθό πηώκα;», αο 

ραξαθηεξίζνπκε ηελ δεκηνπξγηθή εξεπλεηηθή επαηζζεζία ησλ πνηεηψλ ζαλ ηελ  ζ π λ έ ρ ε η α  

ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ ηνπ Μεηά, δειαδή ηνπ Μνληέξλνπ, ηνπ Μνληεξληζκνχ. Μπνξεί 
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ε λέα εμέιημε ηεο ςεθηαθήο αίζζεζεο/αηζζεηηθήο  λα δψζεη ηελ κνληέξλα θηλεκαηηθή ινγηθή 

ηεο εμέιημεο; «Πηζηεχεηε πσο ε ζνβαξή ινγνηερλία, είλαη αξθεηά ζνβαξή;», ξσηάεη ν John 

Cage. Σηελ Τέρλε πξσηνπνξηαθνί θαιιηηέρλεο ππάξρνπλ πάληα, εξεπλεηηθνί, εκπλεπζκέλνη, 

πξνθεηηθνί, αιρεκηζηέο, ηνπ πεξηζσξίνπ, κε κηα καηηά νξίδνληαο καγηθψλ εθεπξέζεσλ - ζηελ 

πνίεζε δελ ππάξρνπλ πξσηνπφξνη, δελ ρξεηάδνληαη, δελ αλαγλσξίδνληαη; Μήπσο ζηελ 

πνίεζε νη ηνπηθέο απηάξεζθεο θιεηζηέο ζπληεξεηηθέο κηθξνθνηλσλίεο δελ επηηξέπνπλ ηε 

δηαθνξά λ’ αλαπηπρζεί, λα νξηζηεί ζαλ ηέηνηα; Σηελ Τέρλε ππάξρνπλ νη πξσηνπφξνη, εθηφο 

απφ ηελ κεηακνληέξλα πεξίνδν πνπ ηνπο έβαιε ζην πεξηζψξην θαη αδηαθφξεζε γηα ηελ 

εμέιημε ησλ ηερλψλ, ζηελ πνίεζε επίζεο ππάξρνπλ θαη ραξαθηεξίδνληαη σο αλαλεσηηθνί, 

εξεπλεηηθνί, πξσηνπνξηαθνί θη έηζη θαηαρσξνχληαη.8 Απηφ πνπ ζπκβαίλεη παγθφζκηα δελ έρεη 

λα θάλεη κε ηελ Πνίεζε
 
ή ηελ Τέρλε αιιά ζπλνιηθά κε ηηο αμίεο. Οη ιέμεηο ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα λα νξίζνπλ άιια πξάγκαηα. Σηελ ηέρλε φπσο θαη ζε φιεο ηηο άιιεο εθθάλζεηο ηνπ ην 

κεηακνληέξλν ιεηηνχξγεζε απνπξνζαλαηνιίδνληαο, ρξεζηκνπνηψληαο θαη ηνλ φξν 

πξσηνπνξία αθφκα γηα λα πνπιήζνπλ έξγα κεηακνληέξλα θαη βέβαηα ζηελ θνηλσλία ε 

νιηγαξρία νλνκάδεηαη δεκνθξαηία θαη ζηελ πνίεζε ζαλ ηίπνηα λα κελ άιιαμε ν 

λενθιαζηθηζκφο θαη ε λενζπληήξεζε νξίδνπλ έλα ηνπίν πνπ δελ ζα αληέμεη, δελ ζα κπνξέζεη 

λα μεπεξάζεη ηελ πνηεηηθή δχλακε πνπ έξρεηαη. Τν πνηεηηθφ ζψκα φπσο θαη θάζε δσληαλφο 

νξγαληζκφο ππάξρεη επεηδή είλαη κηα κεραλή πάζνπο, ειπίδαο, εδνλήο, ηξνθηθήο ιήςεο, 

απφιαπζεο, κάρεο, νξακαηηζκνχ. Παηρληδνκεραλή επαηζζεζίαο θη αλαηξνπήο, γηα λα βξεηο 

ηνλ θξπκκέλν εαπηφ ζνπ, γηα λα ηνλ ράζεηο, λα βξεηο έλαλ άιινλ ζηνλ αληηθαζξεθηηζκφ ηνπ, 

πνπ ππάξρεη γηα λα δίλεη θαη λα παίξλεη, λα καο αλνίγεη θάπνηεο αηζζήζεηο λα νινθιεξψλεη ην 

λφεκα ηεο ειεπζεξίαο. Φξεηάδεηαη κηα ηδηαίηεξε δπλακηθή γηα λα ζπγθξαηήζεηο απηέο ηηο 

ζπάληεο ζηηγκέο έηζη πνπ λα κεηακνξθψζεηο ζε κεηαδφζηκεο αηζζήζεηο ηηο αιιεπάιιειεο 

θσηεηλέο ιάκςεηο πνπ πεηάλε κέζα ζηε λχρηα - κέζα ζην φξακα ηνπ πνηεηή.  
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