
Πέλπο Ληαθνύιε 

 

Ζ πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ Κσζηή Σξηαληαθύιινπ   λ  

 

 

Ο Κσζηήο Σξηαληαθύιινπ είλαη γλσζηόο από ηελ δεθαεηία ηνπ ‘70 

ηόζν γηα ηα εηθαζηηθά ηνπ έξγα, πνπ ζπλερίζηεθαλ κε ηελ παξνπζίαζε 

ησλ ειεθηξνληθώλ ηνπ θεξαπλώλ κέζα από αηνκηθέο εθζέζεηο ζε κεγάια 

κνπζεία ηνπ εμσηεξηθνύ θαη ηεο Διιάδαο, όζν θαη ζαλ πνηεηήο θαη 

νπηηθόο πνηεηήο, πνπ θάζε θνξά ν ζπγθεξαζκόο πνίεζεο θαη εηθαζηηθώλ 

δίλεη κέζα από ην πξνζσπηθό ηνπ ζηίγκα ηελ ζπλέρεηα ηεο πνηεηηθήο 

έξεπλαο. Ζ δπλαηόηεηα πνπ κνπ δόζεθε κέζσ ηεο ηειεθσληθήο 

επηθνηλσλίαο πνπ είρα κε ηνλ ίδην ηνλ πνηεηή, κνπ εκθύζεζε θάπνηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ζθέςεηο γηα ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ. Οη πιεξνθνξίεο 

πνπ κνπ έδσζε ήηαλ πνιύηηκεο θαη αο κνπ επηηξαπεί λα πσ θαη απόιπηα 

θαηαλνεηέο, κηαο θαη όηαλ αθνύκε ηε ιέμε πνίεζε θαη πνηεηήο, ίζσο 

πνιινί από εκάο, πηζηεύνπκε όηη ζα έξζνπκε αληηκέησπνη κε κηα 

θνπιηνύξα κε θαηαλνεηή. Αλ θαη ηα ζηνηρεία πνπ κνπ έδσζε ήηαλ πάξα 

πνιιά, δελ έιεηπε ε ζαθήλεηα θαη ε αθξίβεηα ζηα ιεγόκελά ηνπ. Άκεζνο 

θαη κε γξήγνξε ξνή ιόγνπ κεηακόξθσζε ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία ζε 

έλα πξαγκαηηθό κάζεκα.  

Ζ εξγαζία απηή κνπ δίλεη ην βήκα γηα λα πξαγκαηεπηώ θάπνηα 

πνηήκαηα από ηελ πνηεηηθή ηνπ ζπιινγή «ν», ην λεζί. Δδώ ν πνηεηήο 

πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη ην δηθό ηνπ παξάδεηζν γηα λα θαηαθύγεη. 

Έξρεηαη αληηκέησπνο κε ην εξώηεκα: κπνξεί ν θαιιηηέρλεο λα 

απνκνλσζεί από ηνλ θόζκν ή ζα πξέπεη λα κείλεη εθεί θαη λα ηνλ 

αληηκάρεηαη; κσο γίλεηαη αληηιεπηό όηη ηειηθά αθόκε θαη ζηνλ πην 

απνκαθξπζκέλν ηόπν ζα αληηκεησπίζεη ηνλ θινληζκό δηαθόξσλ αμηώλ, 



θαηάξξεπζεο ηδενινγηώλ, ζπληεξεηηζκνύ αθόκε θαη ηνπ ηέινπο ηεο 

ηέρλεο.  

 

Ο Κσζηήο Σξηαληαθύιινπ γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1950. Από 

ην 1969 έσο θαη ζήκεξα, δεκνζηεύεη θαη δηαβάδεη ηελ πνίεζή ηνπ ηελ 

νπνία θαη παξνπζηάδεη δσληαλά κέζα από ηα πνηεηηθά ηνπ δξώκελα. 

πκκεηέρεη ζε εθζέζεηο Οπηηθήο Πνίεζεο. Έρεη δεκνζηεύζεη ζηα 

πεξηνδηθά Νέα πληέιεηα, Μαλδξαγόξαο, Γέθαηα, Νέν Δπίπεδν, Υάξηεο, 

Μνξκώ, Πόιε ησλ Γπλαηθώλ, Ηδενδξόκην, ήκα, Υξνληθό, Σξακ. ζηελ 

Πξώηε Αληηζηαζηαθή Αλζνινγία Πνίεζεο, Παξίζη,1970. Από ην 1969 

έσο θαη ζήκεξα δηαβάδεη ηελ πνίεζή ηνπ από ηελ Αίζνπζα ηεο 

Δζπεξάλην ζηελ νδό Παηεζίσλ θαη Αγίνπ Μειεηίνπ ην 1968, ζην 

Πεηξακαηηθό Θέαηξν ηεο Μαξηέηηαο Ρηάιδε ζηελ νδό Αθαδεκίαο, ζην 

Υαγηάηη, ζηελ ζρνιή ηνπ Γνιηαλίηε ην 1972 παξάιιεια κε ηελ Πξώηε 

Δβδνκάδα Ξέλεο Πνίεζεο πνπ νξγαλώλεη, ζην Πνιηηηθό Καθελείν ηνπ 

Νηθόια Άζηκνπ ζηελ Πιάθα, ζηελ Αίζνπζα Σέρλεο Γηάλλε ηαζά ηνπ 

Λεσλίδα Υξεζηάθε θαη κεηά ηελ δεθαεηία ηνπ '70  έσο ζήκεξα δηαβάδεη 

ζε πνιιέο πεξηζηάζεηο θαιεζκέλνο από δηαθνξεηηθνύο θνξείο. Μεξηθέο 

από ηηο πην πξόζθαηεο αλαγλώζεηο: 2010 εκέξα ηεο πνίεζεο, 

θαιεζκέλνο ζηνλ Ηαλό από ην δηαδηθηπαθό πεξηνδηθό  Πνηείλ. Για ηο 

πεπιβάλλον, αλάγλσζε ζην Γ. Ηλζηηηνύην Αζελώλ, Δη. πγγξαθέσλ, 

2008 .Αλάγλσζε ζηνλ Γ. Αζελαίσλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζπλέδξηνπ Το 

Ταξίδι,2009 . Αλάγλσζε ζην Νοζόηπορ ,2009  . Ζ Ληάλα αθειιίνπ 

παξνπζηάδεη ηνλ Κ.Σ. ζην 29ν πκπόζην Πνίεζεο ηεο Πάηξαο ,2009 . 

Αλάγλσζε ζην πλεδξηαθό Κέληξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

Πάηξαο,2009. 2001,"Bunker Poetico ''( 49.Venice Biennial,Curator 

H.Szeeman,developed with " Isola della Poesia " .2005 , Venice Biennial 



- Collateral Events and  2009, Biennale di Venezia - Eventi Collaterali / 

Save The Poetry - Night of Light, project by C.Davinio. πκκεηέρεη ζε 

εθζέζεηο Πνίεζεο θαη Νέσλ Σερλνινγηώλ. Από ην πεξηνδηθό θαη ηελ 

θίλεζε ηνπ Λσηνύ πνπ νξγαλώλεη ην 1968, πξσηνεκθαλίζηεθαλ πάξα 

πνιινί πνηεηέο θαη δηαλννύκελνη, κεηαμύ απηώλ: Β.ηεξηάδεο, Ν.Ζζαΐα, 

Μ.Λαηλά, Γ.Πνηακίηεο, Π.Καπόλεο, Κ.Μαπξνπδήο, .Σξάκπαο, 

Γ.Λνύιεο, Νη.Εαραξόπνπινο, Γ.Γησξγήο (Από ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: 

www.costis.eu.). 

 

α. 

πιρα μια βακειά ανάςα 

αζρα που ζρχεται από μακριά 

εκεί όπου βρυχϊνται των ανζμων οι βράχοι νθςί 

είςοδοσ ςτισ μικρζσ ομίχλεσ αγκαλιά να διαλφεται   

με βακειά ειςπνοι  

αζρα που φζρνει 

νυκτερινι πλοιγθςθ ςε ςκθνζσ άναυδεσ 

τον άλλο κόςμο των βράχων που ςυνομιλοφν 

με τον άνεμο να τουσ γδζρνει 

αζρα που ξεροςταλιάηει ςτισ ψθμζνεσ  ξερολικιζσ 

όπου ριπζσ καταιγιςτικζσ ςε μια δίνθ μθνυμάτων 

φυςάει πάνω από τθν κάλαςςα και ξεςθκϊνει 

μζγα βουθτό τραγοφδια αιςκιςεων πλεγμζνων  



ςτο νθςί πάνω ςτθν άμμο τθσ κλεψφδρασ  

αμμοκφελλα  ονειροδαρμζνθ  

ψυχζσ 

 

περπατάω ςτον βυκό του γαλάηιου 

τα βράχια ψιλι άμμοσ του ανζμου 

περιιγθςθ εν πλω κραυγι ςτθν ομίχλθ   

φεφγω ςτο βάκοσ με μια ειςπνοι  

χαμζνοσ ςε δίνθ 

μια κι ζξω 

νθςί 

 

στ. 1 «πήξα κηα βαζεηά αλάζα»: ε αλάζα είλαη πλνή, εηζπλένπκε 

αέξα, άξα νμπγόλν, άξα δσή. κσο ν αέξαο απηόο πξνζδηνξίδεηαη, καο 

ιέεη όηη έξρεηαη από καθξηά. Ίζσο από εθεί πνπ ν πνηεηήο ζέιεη λα 

βξίζθεηαη θαη λα αλαπλεύζεη θαη ζίγνπξα απηόο ν ηόπνο δελ είλαη ην 

παξόλ πνπ δεη. Ο αέξαο θηάλεη από καθξηά, ην ίδην θαη ε αιιαγή. Ζ 

κεηαβνιή είλαη θάηη δηαθνξεηηθό, θάηη μέλν πξνο θάζε παξαδνζηαθή 

γξακκή πιεύζεο. 

 

στ. 3 «εθεί όπνπ βξπρώληαη ησλ αλέκσλ νη βξάρνη λεζί»: ην εθεί 

ινηπόλ είλαη ην λεζί. ην πξώην άθνπζκα απηό θέξλνπκε ζην κπαιό 

καο, κηα εηθόλα πνπ λα ζπκίδεη λεζί. ε απηή ηελ πξώηε αλαθνξά ζην 

πνίεκα ηεο ιέμεο λεζί, αο κνπ επηηξαπεί κηα κηθξή ζεκείσζε πνπ 



θξάηεζα κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο κνπ κε ηνλ πνηεηή. Πξνο έθπιεμή κνπ, 

κνύ αλέθεξε όηη απηό ην λεζί κπνξεί λα είλαη κηα λεζίδα. πσο κπνξώ 

λα θαληαζηώ ώζηε λα παξαζέζσ θάπνηα εμήγεζε, ζα μεθηλήζσ από ηελ 

θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο λεζίδαο ζην δξόκν, όπνπ δηαρσξίδεη ηα δύν 

ξεύκαηα αιιά επηηξέπεη θαη ζηνπο πεδνύο λα ζηαζνύλ εθεί γηα λα 

πεξάζνπλ απέλαληη. Έηζη, θαη ν πνηεηήο, θαίλεηαη ζαλ λα ζηέθεηαη ζε 

απηή ηε λεζίδα πνπ όκσο εδώ δηαρσξίδεη ηελ πνίεζε, ηελ παξαδνζηαθή 

θαη ηελ πξσηνπνξηαθή, θαη επηιέγεη κόλνο ηνπ ην δξόκν ηεο πνίεζεο πνπ 

ζα αθνινπζήζεη.   

 

στ. 4-16 «είζνδνο ζηηο κηθξέο νκίριεο … νλεηξνδαξκέλε»:  ηώξα ε 

βαζεηά εηζπλνή θέξλεη εθείλν ηνλ αέξα πνπ ζα καο κεηαθέξεη ζε έλαλ 

άιιν θόζκν όπνπ ηα βξάρηα ζπλνκηινύλ ελώ ν άλεκνο ηα γδέξλεη. 

Γεληθόηεξα κέρξη θαη ηνλ 15ν ζηίρν έρνπκε εηθόλα ηαξαρήο. Ο αέξαο 

μεζεθώλεη όιν ην ηνπίν ηνπ λεζηνύ. Σν ζηνηρείν ηνπ αέξα κπνξεί λα 

δηθαηνινγεζεί θαη κέζα από ηελ θαηαγσγή ηνπ πνηεηή, πνπ είλαη ε Ίνο. 

Δίλαη έλα λεζί ζην νπνίν ν άλεκνο ππάξρεη ζρεδόλ πάληα, είλαη δπλαηόο 

αιιά μαθληθά κπνξεί λα ζηακαηήζεη. Ζ Ίνο επίζεο γεσγξαθηθά ηνπ 

απνδίδεη ηελ εκπεηξία ηεο έθξεμεο. Έλαο ήρνο βνπεηνύ πνπ αξρίδεη, 

ζηακαηά θαη έξρεηαη ελ ζπλερεία από αιινύ.  Ο αέξαο ινηπόλ μεζεθώλεη 

ηε ζάιαζζα, ηα βξάρηα, ηελ άκκν. Καη ζηνλ ηδαληθό απηό απνκνλσκέλν 

ηόπν ινηπόλ κπνξνύλ ηα πάληα λα αλαηαξαρζνύλ. ην λεζί ηνπ πνηεηή, 

ζην κέξνο εθείλν πνπ ζέιεη λα θαηαθύγεη γηα λα ζώζεη ηελ ηέρλε ηνπ, 

αθόκε θαη εθεί κπνξεί λα αλαηαξαρζεί ηδενινγηθά. 

 



στ. 16 «ςπρέο»: ε ηειεπηαία ιέμε ηεο ζειίδαο απηήο. Γξακκέλε 

κόλε ηεο, ρσξίο λα ηε ζπλνδεύεη θακία άιιε ιέμε ή θξάζε. Ζ ςπρή 

είλαη ε νπζία ηνπ αλζξώπνπ, ην θαηαθύγηό ηνπ, ν ζεζαπξόο ηνπ. Μήπσο 

ην λεζί ηνπ πνηεηή θαη ε ςπρή έρνπλ κία νπζηαζηηθή ζρέζε; Μήπσο θαη 

ζηα δύν ππάξρεη ηαξαρή; πσο ν άλεκνο ηαξάζζεη ηε θύζε έηζη θαη ε 

ςπρή θινλίδεηαη από ηα ζπλαηζζήκαηα. Μπνξεί λα είλαη θόβνο γηα ην 

παξόλ, γηα ηελ αιιαγή, γη’ απηό πνπ ζα έξζεη. 

ηελ επόκελε ζειίδα πεξπαηάκε καδί κε ηνλ πνηεηή, ζην βπζό ηνπ 

γαιάδηνπ. Αλαξσηηέκαη όκσο ην εμήο: δε καο πξνζδηνξίδεη ζην βπζό 

πνηνπ γαιάδηνπ; Μήπσο έρεη λα θάλεη θαη κε ην γαιάδην ηνπ νπξαλνύ; 

Βέβαηα κε ηε θξάζε «πεξηήγεζε ελ πισ» κεηαθεξόκαζηε ζην ρώξν ηεο 

ζάιαζζαο. κσο ν πνηεηήο θεύγεη ζην βάζνο κε κηα εηζπλνή θαη πάιη 

εκπιέθεηαη ην ζηνηρείν ηνπ αέξα. Ο αέξαο δίλεη θαη κηα αίζζεζε 

ειεπζεξίαο πνπ εδώ ηελ αληηιακβαλόκαζηε σο ηελ ειεπζεξία ηνπ πνηεηή 

λα θηλεζεί ζύκθσλα κε απηά πνπ ν ίδηνο νξακαηίδεηαη. 

Ζ ιέμε «λεζί» δεζπόδεη ζην ηέινο κόλε ηεο θξαηώληαο ηε 

θαληαζία θαη ηε ζθέςε καο ζηνλ ηόπν εθείλν πνπ ζα απνηειέζεη ην βήκα 

έθθξαζεο ησλ ηδενινγηώλ θαη αληηιήςεσλ ηνπ πνηεηή. 

 

β. 

είςαι κι εςφ ςτο νθςί 

εκεί ο αζρασ θγείται    εκμαιεφει τα βράχια 

εγγράφει νζεσ ςκζψεισ φαράγγια δφναμθσ 

όπου βγαίνουν ελεφκερεσ ςυνκζςεισ  

πλεξοφδων λζξεων και ςυνειρμϊν μετάβαςθ 



ςε περίοδο περίςκεψθσ και τρζλασ θ περιπλάνθςθ 

ξενάγθςθ ςε άγνωςτεσ λζξεισ κεοφσ ακατάλθπτουσ 

όντασ το μάγμα ςτερεοποιθμζνο ςε μιαν ανάςα ζμπυρθ 

γνϊςτθ των άνιςων διαδρομϊν   

να φζρνουν τθν επόμενθ ςκθνι εκπνοισ ςε άπνοια 

 

όταν διάλεξα νθςί Μαρία τθν πιρε ο άνεμοσ και τθν ςικωςε ολόκλθροσ 

κόςμοσ λογοτεχνίασ άνοιξε μπροςτά μου να κλείνω τα βιβλία το ζνα 

μετά το άλλο να μθν με απορροφιςουν μζςα τουσ ςελίδεσ ςελίδεσ 

διείςδυςθ  γεμάτεσ υπονοοφμενα γεια ςου Μαρία και διάλεξα το 

επόμενο όνομα όταν μου ζδωςεσ τον χάρτθ  να τοποκετθκϊ ςτο νθςί 

ςφννεφο άνεμο     λζξθ   ςτθ   λζξθ 

 

στ. 1 «είζαη θη εζύ ζην λεζί»: ν πνηεηήο εδώ θαίλεηαη λα 

θαληάδεηαη θαη έλα δεύηεξν πξόζσπν λα βξίζθεηαη καδί ηνπ ζην λεζί, ην 

νπνίν γηα ηνλ ίδην απνηειεί θαηαθπγή θαη δε ζέιεη λα είλαη κόλνο ηνπ. 

ηνλ παξάδεηζν πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη έρεη ηελ αλάγθε λα βξεζεί καδί 

κε θάπνηνλ, ίζσο γηαηί ζέιεη ζπκπαξάζηαζε ζε απηό πνπ ζθέθηεηαη θαη 

νξακαηίδεηαη. Θέιεη ζπκκεηνρή αληηθαζηζηώληαο έηζη ην εγώ από ην 

εκείο. 

 

στ. 2 «εθεί ν αέξαο εγείηαη   εθκαηεύεη ηα βξάρηα»: ν αέξαο ινηπόλ 

εγείηαη. πζηαηηθό ηεο θύζεο κε δηηηή ζεκαζία πνπ από ηε κηα ραξίδεη 

δσή θαη από ηελ άιιε κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ θαηαζηξνθή. Δδώ 

εθκαηεύεη ηα βξάρηα. Με ηε δηαθνπή ζηε ξνή ηνπ ζηίρνπ πνπ είλαη 

εκθαλήο κεηά ην ξήκα εγείηαη, καο θάλεη λα ζηακαηήζνπκε γηα 



δεπηεξόιεπηα ηελ αλάγλσζή καο, ζα λα ζέιεη λα ηνλίζεη απηό πνπ ζα 

αθνινπζήζεη. Έηζη, ν αέξαο είλαη απηόο πνπ εθκαηεύεη ηα βξάρηα, 

απνζπά θάηη από κέζα ηνπο. Ζ θύζε αληηκάρεηαη ηε θύζε (αέξαο- 

βξάρηα), όπσο θαη νη άλζξσπνη αληηκάρνληαη θαζεκεξηλά γηα αμίεο, 

θνηλσληθά ζέκαηα, ηδενινγηθά δεηήκαηα. 

 

στ. 3 «εγγξάθεη λέεο ζθέςεηο θαξάγγηα δύλακεο»: εδώ θαίλεηαη 

πνιύ θαζαξά ε αλάγθε ηνπ πνηεηή γηα ην θαηλνύξγην. Θέιεη λα 

απνηηλάμεη ηηο ζηεξεόηππεο αληηιήςεηο, λα βξεζεί ζε λένπο δξόκνπο 

δεκηνπξγίαο. Σα θαξάγγηα είλαη ηόπνο δπζπξόζηηνο, ζέιεη πξνεηνηκαζία 

θαη θνπξάγην γηα λα πεξάζεηο από απηά. Άξα, απηέο νη λέεο ζθέςεηο ζα 

πξέπεη λα απνηεινύλ ηέηνηα θαξάγγηα δύλακεο, πνπ γηα λα ηηο 

αθνινπζήζεη θάπνηνο ζα πξέπεη λα ην επηζπκεί πνιύ, ώζηε λα κπνξέζεη 

λα μεπεξάζεη νπνηαδήπνηε δπζθνιία πνπ ζα ζηαζεί ηξνρνπέδε ζην έξγν 

πνπ νξακαηίδεηαη θαη ζέιεη λα επηηειέζεη. 

 

στ. 5 «πιεμνύδσλ ιέμεσλ θαη ζπλεηξκώλ κεηάβαζε»:  εδώ 

πξαγκαηώλεηαη ε αιιαγή. Φαίλεηαη όηη πεγαίλνπκε ζε έλαλ άιιν ρώξν, 

ζε έλαλ άιιν ηόπν ζθέςεο πνπ έξρεηαη ζηνλ επόκελν ζηίρν, δειαδή 

κπαίλνπκε ζε πεξίνδν πεξίζθεςεο θαη ηξέιαο, όπνπ όκσο εθεί πξέπεη λα 

πεξηπιαλεζνύκε. 

 

στ. 7 «μελάγεζε ζε άγλσζηεο ιέμεηο ζενύο αθαηάιεπηνπο»: ίζσο 

βξηζθόκαζηε ζε κηα θαηλνύξγηα ηέρλε θαη ζε κηα λέα ηδενινγηθή γξακκή. 

 



στ. 8 «όληαο ην κάγκα ζηεξενπνηεκέλν ζε κηαλ αλάζα έκππξε»: ν 

ζηίρνο απηόο εκπεξηέρεη ην ζπζηαηηθό ηεο θσηηάο. Ζ θσηηά, όπσο θαη ν 

αέξαο πνπ είδακε ιίγν πην πάλσ, ζπκβνιίδεη θαη απηή δύλακε, θσο, 

δεκηνπξγία, γηαηί πνιιά πιηθά ζκηιεύνληαη κε ηε θσηηά. Σν κάγκα ζε 

κηαλ αλάζα έκππξε είλαη ζηεξενπνηεκέλν. Ζ αλάζα είλαη νπζηαζηηθά 

απηό πνπ καο δίλεη δσή. Ζ έκππξε αλάζα θπξηνιεθηηθά είλαη ε αλάζα 

πνπ γίλεηαη πάλσ ζηε θσηηά. Βιέπνληαο όκσο θαη ηνλ επόκελν ζηίρν, 

αληηιακβάλνκαη όηη ζα κπνξνύζε λα ππάξμεη θαη κία άιιε λνεκαηηθή 

ζπλνρή κεηαμύ απηώλ ησλ δύν ζηίρσλ, ζε ό,ηη αθνξά ηε θξάζε «έκππξε 

αλάζα». Δπεμεγώ: αθνύγνληαο θαη κόλν θάπνηνο ηνπο δύν απηνύο 

ζηίρνπο, ρσξίο λα έρεη νπηηθή επαθή κε ην πνίεκα, ζην άθνπζκα «αλάζα 

έκππξε» κπνξεί λα θαηαιάβεη ην «έκπεηξε», δειαδή κε –εη, αλάζα πνπ 

ίζσο ζα ιέγακε όηη μέξεη πώο λα αλαπλέεη. κσο εδώ είλαη γξακκέλν κε 

–π. πλερίδνληαο ηελ αλάγλσζε ν επόκελνο ζηίρνο μεθηλά κε ηε ιέμε 

«γλώζηε», γλώζηε ησλ άληζσλ δηαδξόκσλ. Θα κπνξνύζε ινηπόλ λα 

κεηαβεί ε εξκελεία καο σο πξνο ην όηη ε αλάζα γλσξίδεη, είλαη έκπεηξε, 

κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη θαη γλώζηεο άληζσλ δηαδξόκσλ, δειαδή 

αληηιήςεσλ, ζηάζεο δσήο θαη αθόκε ηεο ζηάζεο απέλαληη ζηελ ηέρλε 

πνπ δελ είλαη ίδηα γηα όινπο. Ζ άπνςή κνπ απηή ζα κπνξνύζε λα 

ζηεξηρζεί ζην όηη ν ίδηνο ν πνηεηήο ζην βηβιίν ηνπ «άγλσζηνο ρ ζηελ 

πνίεζε» γξάθεη όηη ην πνίεκα έρεη δύν ηνπιάρηζηνλ ζαθείο κνξθέο απηή 

πνπ αθνύγεηαη θαη απηή πνπ βιέπεηαη/ δηαβάδεηαη. 

Κάησ από ην πνίεκα θαίλεηαη έλα απόζπαζκα πνπ νπηηθά δε δέλεη 

κε απηό πνπ δηαβάζακε κέρξη ηώξα. ηελ αλάγλσζή ηνπ θαίλεηαη ζαλ 

κηα αλαδξνκή γηαηί ιέεη «όηαλ δηάιεμα λεζί», άξα ν παξειζνληηθόο 

ρξόλνο ηνπ ξήκαηνο καο γπξίδεη πίζσ. Έρνπκε ηελ εκθάληζε ελόο 



γπλαηθείνπ νλόκαηνο, Μαξία. Ίζσο ην πξόζσπν απηό είλαη εθείλν ην 

«εζύ» πνπ βξήθακε ζηνλ 1ν ζηίρν. Αλ ηζρύεη θάηη ηέηνην 

θαηαιαβαίλνπκε όηη ε γπλαηθεία θύζε ζην λεζί είλαη νπζηαζηηθή. 

   

γ. 

είςαι κι εςφ νθςί    αζρασ των βράχων 

μόλισ που αποβιβάςτθκεσ ςτθ γραφι  

αλλόκοςμοσ βρυχθκμόσ παφλαςμόσ ζκρθξθ  

κυκλάδεσ όνειρα με διαπαςϊν κοχφλια άγγιγμα μια παραλία 

παλίρροια μυρωδιζσ             αζρασ ονείρων 

υπόςχεςθ που ςου δίνει το νθςί 

είναι πάντα ϊρα για βουτιά    

υπάρχει πάντα ζνα νθςί ςτον ορίηοντα 

μζςα ςτον άγριο άνεμο αναςαίνω  

αναγνωρίηοντασ τισ καταιγίδεσ 

ελευκερία 

στ. 1 «είζαη θη εζύ λεζί»: ζπκίδεη ηνλ πξώην ζηίρν ηνπ β΄ κέξνπο. 

Τπάξρεη όκσο κία βαζηθή λνεκαηηθή δηαθνξά ∙ ιείπεη ην «ζην» δειαδή 

πξηλ καο έιεγε όηη «είζαη θη εζύ ζην λεζί» ελώ ηώξα ην πξόζσπν εθείλν 

είλαη θαη απηό λεζί. Μηα κηθξή παύζε γηα λα πξνζδηνξίζεη όηη είλαη 

αέξαο βξάρσλ, όπσο ζπάεη δειαδή ν άλεκνο πάλσ ζηα βξάρηα. Πάιη ην 

ζηνηρείν ηνπ αέξα ζε ζπλδπαζκό κε ηα βξάρηα ζα κπνξνύζακε λα πνύκε 

όηη απνηειεί θάπνην κνηίβν. Καη ζην ζη. 5 από ηελ εκθάληζε ηνπ 

πνηήκαηνο θαη κόλν, πάιη βιέπνπκε απηή ηελ παύζε ηελ πνηεηηθή 



δηαθνπή. Μηιάεη γηα παιίξξνηα από κπξσδηέο πνπ είλαη πάιη αέξαο αιιά 

απηή ηε θνξά νλείξσλ. Μπαίλεη ινηπόλ ην όλεηξν, απηό πνπ θαληάδνκαη, 

απηό πνπ ηόζν πνιύ ζέισ λα γίλεη θαη ην νλεηξεύνκαη γηαηί δελ ην έρσ. 

Ίζσο ν πνηεηήο νλεηξεύεηαη κηα απειεπζεξσκέλε πνίεζε θαη ηέρλε 

ελάληηα ζηνπο εκπνξεπκαηηθνύο πνηεηέο. 

 

στ. 8 «ππάξρεη πάληα έλα λεζί ζηνλ νξίδνληα»: ππάξρεη πάληα 

δειαδή ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ν θάζε πνηεηήο ίζσο θαη ν θάζε 

άλζξσπνο, κπνξεί λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηηο αμίεο, ηηο αληηιήςεηο ηνπ γηα 

ηε δσή θαη ηα πξάγκαηα. 

 

στ. 9 «είλαη πάληα ώξα γηα βνπηηά»: δελ ππάξρεη θάπνηνο 

πεξηνξηζκόο γηα ην πόηε ζα απνθαζίζεη θάπνηνο λα θάλεη ηελ 

ελδνζθόπεζή ηνπ. Να πξνηάμεη απηά πνπ πηζηεύεη, λα θέξεη ηελ 

πξσηνπνξία κέζα από ηε δηθή ηνπ νπηηθή. 

 

στ. 10-12 «κέζα ζηνλ άγξην άλεκν αλαζαίλσ»: ν πνηεηήο γλσξίδεη 

ηνπο θηλδύλνπο, ηηο αληηδξάζεηο ζα κπνξνύζακε λα πνύκε πνπ ζα 

πξνθαιέζεη κέζα από ηελ απνθπγή ηεο ζπληεξεηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο 

πνηεηηθήο αηζζεηηθήο. κσο, δεη κέζα ζ’ απηό, δεη από απηό, από ηελ 

αιιαγή, από ην θαηλνύξγην, ην αλέληαρην θαη νδεγείηαη ζηελ ειεπζεξία 

ηεο ςπρήο ηνπ, ηεο πξνζσπηθήο δηακόξθσζεο ησλ έξγσλ ηνπ 

απνδεηθλύνληαο όηη ην δηαθνξεηηθό πνπ θνπβαιάεη ν θαζέλαο κέζα ηνπ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ηειηθά ζηελ απειεπζέξσζε ηεο πνίεζεο. 

 

  



δ. 

αλλαγι πλεφςθσ πζτρα περίπτυξθ           

ατμοπλοϊκι ι  διαδικτυακι  ςφνδεςθ       

ςπάνια ςυνομιλία 

γι’ αυτό κάποια νθςιά  

φεφγανε ςε άτακτουσ κυματιςμοφσ  

ενϊ άλλα αλαφροΐςκιωτα χανόντουςαν 

ςε ςυνεχι αναμζτρθςθ με τισ βουνοκορφζσ  θ ανάςα 

μου πιρε τον αζρα μου  

που αφινει τα όνειρα  χωρίσ φακοφσ  

να βρίςκουν τα δικά τουσ μονοπάτια  

τισ νυχτερινζσ ϊρεσ περιδιαβάηοντασ νθςί 

από νθςί ςε νθςί  ςφννεφο που χάνεται ςτον αζρα 

 

στ. 1 «αιιαγή πιεύζεο»: ζηξεθόκαζηε δειαδή πξνο θάπνηα άιιε 

πνηεηηθή θαηεύζπλζε. ην ζη. 2 ε αλαθνξά ζηελ αηκνπιντθή ή 

δηαδηθηπαθή πνίεζε καο θάλεη λα επηθεληξσζνύκε λνεκαηηθά ζηε 

ζπληεξεηηθή θαη ηελ πξσηνπνξηαθή πνίεζε αληίζηνηρα. ην βηβιίν ηνπ 

Κσζηή Σξηαληαθύιινπ «άγλσζηνο ρ ζηελ πνίεζε» ππάξρεη κηα αλαθνξά 

γηα ην όηη ε πνίεζε απειεπζεξώλεηαη θαη γίλεηαη πνιππνηεηηθή, 

πνιπκεζηθή, ηερλνινγηθή, νινθιεξσηηθή. Άξα, ε ηερλνινγηθή ή 

θαιύηεξα ε ςεθηαθή επνρή δίλεη κία δηαθνξεηηθή εμέιημε ηεο πνίεζεο 

ππό ην πξίζκα ηεο πην ζύγρξνλεο πνηεηηθήο επεμεξγαζίαο. 

 



στ. 9-10 «πνπ αθήλεη ηα όλεηξα ρσξίο θαθνύο… κνλνπάηηα»: πάιη 

εδώ ηα όλεηξα ζα βξνπλ ην δηθό ηνπο δξόκν, ζα πξνρσξήζνπλ γηα εθεί 

πνπ ν πνηεηήο νλεηξεύεηαη, ζην δηθό ηνπ ρώξν θαη κε ην δηθό ηνπ ηξόπν 

δεκηνπξγίαο. 

 

στ. 11-12 «πεξηδηαβάδνληαο λεζί»: κε ηε θξάζε απηή ζεσξώ όηη 

δειώλεηαη ε πεξηπιάλεζε ηνπ θαιιηηέρλε ζηελ πνηεηηθή επεμεξγαζία, 

κηα έξεπλα πνπ ζα θάλεη γηα λα κπνξέζεη λα θαηαιήμεη κέζσ ηεο 

αλαδήηεζήο ηνπ ζηελ πξσηνπνξηαθή ηέρλε. 

 

ε. 

ζτςι  ςτο νθςί             

αλλά όπωσ πάλι είπεσ κι εςφ 

ιμαςταν μαηί κάπου      οράματα οπωςδιποτε  

πάντωσ ναι ιπτάμενεσ οφκαλμαπάτεσ  για το ταξίδι  

οπταςίεσ να υφζρπουν υπολογιςτζσ ραντάρ διαδίκτυο 

οκόνθ αποβίβαςθ αοριςτία  υπερβολι εκπνοι 

ςτθ μζςθ του πουκενά ιμουν νθςί λοιπόν 

ανεμονθςίδα πλοιγθςθσ  ςτθν κορυφι του κόςμου 

να ςε παίρνει και να ςε φζρνει    δυνατόσ αζρασ 

ςτθν κρυφι πλευρά πάνω ςτον άνεμο ςτθ ςιωπι 

 

στ. 1-3: δηαβάδνληαο απηνύο ηνπο ζηίρνπο κπνξνύκε λα 

θαηαιάβνπκε όηη ν πνηεηήο ζεσξεί όηη ε ζπλύπαξμε  κε ην πξόζσπν πνπ 



καο έρεη ήδε αλαθέξεη ήηαλ ηειηθά νξάκαηα. Ήηαλ όπσο ραξαθηεξίδεη 

ιίγν πην θάησ νθζαικαπάηεο. 

 

στ. 5: «νπηαζίεο λα πθέξπνπλ ππνινγηζηέο ξαληάξ δηαδίθηπν»: κε 

ηελ αλαθνξά ηνπ ζε ππνινγηζηέο, ξαληάξ θαη δηαδίθηπν εκπιέθεη πάιη 

ηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο. Αο κελ μερλάκε όηη ν Κσζηήο 

Σξηαληαθύιινπ είλαη έλαο πνηεηήο πνπ εκπιέθεη ηελ εηθόλα κε ηελ 

πνίεζε θαη κέζα από ηε ζπλύπαξμή ηνπο πξόηεηλε ηε ιεγόκελε νπηηθή 

πνίεζε. Ο ππνινγηζηήο ζηεξίδεηαη ζηελ εηθόλα θαη ζε πνιιέο άιιεο 

ηερλνινγηθέο δπλαηόηεηεο, δίλνληαο ην βήκα ζε ηέηνηνπο πνηεηέο-

θαιιηηέρλεο λα δεκηνπξγνύλ, αμηνπνηώληαο απηά ηα λέα κέζα γηα ηελ 

επηηέιεζε ηνπ ζθνπνύ ηνπο.  

 

στ. 7: «ζηε κέζε ηνπ πνπζελά ήκνπλ λεζί»: εδώ πάιη ζεσξώ πσο ν 

πνηεηήο εμαθνινπζεί λα ππνζηεξίδεη όηη ε πξνζσπηθή θαιιηηερληθή ηνπ 

ύπαξμε κπνξεί λα ζηαζεί νπνπδήπνηε αθόκε θαη εθεί πνπ δελ ππάξρεη 

ηίπνηα. Μπνξεί λα βαζηζηεί ζε όζα ε πνίεζή ηνπ δίλεη θαη λα έρεη κέζα 

ηνπ έλαλ θόζκν νιόηεια δηαθνξεηηθό. Να δεκηνπξγεί ηε δηθή ηνπ ηέρλε 

θαη λα εμειίζζεηαη θαη ν ίδηνο κέζα από απηήλ, δηαηεξώληαο ηελ 

πνηεηηθή ηνπ απηνηέιεηα. 

 

στ. 8: «αλεκνλεζίδα πινήγεζεο»: πάιη εκπιέθεηαη ην ζηνηρείν ηνπ 

αέξα, ελώ ε ιέμε λεζίδα κε παξαπέκπεη ζην ζθεπηηθό ηνπ ίδηνπ ηνπ 

πνηεηή πνπ πξναλέθεξα, όηη δειαδή ην λεζί κπνξεί λα είλαη κηα λεζίδα. 

Ίζσο ε λεζίδα πνπ δηαρσξίδεη ηε ζπληεξεηηθή από ηελ πεηξακαηηθή θαη 



εξεπλεηηθή πνίεζε. ηνλ επόκελν ζηίρν ε θξάζε «δπλαηόο αέξαο» 

δηαρσξίδεηαη κνξθηθά από ην πνίεκα. 

 

στ. 

για όλα φταίει ο άνεμοσ 

άςκθςθσ επί χάρτου το νθςί 

παίρνω τισ λζξεισ μου και  φεφγω 

όπωσ και άλλεσ γνωςτζσ αγράμματεσ  λζξεισ 

πίςω ςτουσ δρόμουσ τθσ αυτοκίνθςθσ μανίασ 

με ςκζψεισ άλλων λζξεισ  

θ εκπνοι δεν είναι πάντα τζλοσ διαδρομισ 

μπορεί όμωσ να γίνει το παιχνίδι 

 

Σν πνίεκα απηό μεθηλά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλέκνπ σο ππαίηηνπ 

γηα όιεο ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ. Ο πνηεηήο αθήλεη, ίζσο γηα ιίγν ην 

λεζί, απνρσξεί γηα λα επηζηξέςεη όπσο ιέεη ζην ζη. 5 «ζηνπο δξόκνπο 

ηεο απηνθίλεζεο καλίαο». Σν αληηιακβάλνκαη, ζε ζρέζε κάιηζηα θαη κε 

ηνλ επόκελν ζηίρν πνπ ιέεη «κε ζθέςεηο άιισλ ιέμεηο» ζα λα γπξίδεη 

πάιη ζε απηό πνπ ήδε θαιιηηερληθά πθίζηαηαη, ην εκπνξεπκαηνπνηεκέλν. 

πλερίδεη ιέγνληαο όηη «ε εθπλνή δελ είλαη πάληα ηέινο δηαδξνκήο», όηη 

δειαδή ην ηέινο κηαο πεξηόδνπ πνπ είλαη δνκεκέλν ζε αμίεο δε ζεκαίλεη 

όηη κε ηελ αιιαγή θαη ηελ πνηεηηθή επεμεξγαζία κηαο πην κνληέξλαο 

νπηηθήο ζα θέξεη θάηη πνπ δε ζα κπνξέζεη λα έρεη κηα ζσζηή ζπλέρεηα. 

 



Κιείλνληαο ζέισ λα παξαηεξήζσ όηη ν Κσζηήο Σξηαληαθύιινπ 

δελ είλαη κόλν έλαο αθόκε πνηεηήο αιιά ηνλ ραξαθηεξίδεη θαιύηεξα ε 

ηδηόηεηα ηνπ θαιιηηέρλε. Με ηελ πξνζσπηθή ηνπ πηλειηά ζε απηό πνπ ν 

θαζέλαο καο απνθαιεί ηέρλε, άλνημε λένπο δξόκνπο ζηα κνλνπάηηα ηεο 

πνηεηηθήο έθθξαζεο αμηνπνηώληαο ηξόπνπο θαζ’ όια δηαθνξεηηθνύο από 

όζα κέρξη ζήκεξα έρνπκε δεη. Σα πνηήκαηά ηνπ αγγίδνπλ πνιιέο 

δηαζηάζεηο θαη κε ην ζπγθεξαζκό ηνπ γξαπηνύ πνηήκαηνο, ηνπ ήρνπ θαη 

ηεο εηθόλαο δεκηνπξγεί ην δηθό ηνπ έξγν, ηε δηθή ηνπ νπηηθή πνίεζε. Ο 

Κσζηήο είλαη ζαλ λα δεκηνπξγεί ζε ηερλεηό πεξηβάιινλ αθξαία θαηξηθά 

θαηλόκελα. Ο ιόγνο ηνπ δελ είλαη ιπξηθόο θαη ήπηνο αιιά έρνπκε έλα 

εθξεθηηθό ύθνο. ηα πνηήκαηα βιέπνπκε θάπνηα δηαζηήκαηα θελνύ 

κεηαμύ ησλ ιέμεσλ πνπ καο δεκηνπξγνύλ ηελ αίζζεζε ηεο ζησπήο. Ζ 

ζησπή γεληθά γηα ηελ πνίεζε είλαη πνιύ θαζνξηζηηθή, δελ είλαη αζώα θαη 

νύηε ρσξίο λόεκα. Ζ ζησπή ζηνλ Σξηαληαθύιινπ ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ 

πξσηνπνξηαθή κνπζηθή. Σα πνηήκαηά ηνπ δέρνληαη πνηθίιεο εξκελείεο, 

άιιεο ηόζεο θξηηηθέο από ηνπο αλζξώπνπο ησλ ηερλώλ θαη πεγή 

ζπδεηήζεσλ γηα ηνπο απινύο αιιά ηαπηόρξνλα θαη απζηεξνύο 

αλαγλώζηεο ηνπ.   

 

Πένς Λιακούλη, 2011. 
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