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Εισαγωγή 

 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την ποιητική διαδρομή του ποιητή Νάνου 

Βαλαωρίτη. Θα παρακολουθήσουμε τις ιδέες που διατυπώνονται στα ποιήματά του 

από το 1947 που εκδίδει την πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο Η τιμωρία των 

μάγων μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα. Ο Νάνος Βαλαωρίτης παρέμεινε 

ενεργός λογοτεχνικά για περίπου 7 δεκαετίες. Εύλογα στο σημείο αυτό αναρωτιέται 

κανείς ποιο είναι το συνεκτικό στοιχείο που καταφέρνει να συγκροτήσει ένα τέτοιο 

έργο που εκτείνεται σε ένα τόσο μεγάλο χρονικό άνυσμα, ειδικά αν λάβει υπόψη του 

ότι καθώς τα χρόνια κυλάνε και η λογοτεχνική παραγωγή συνεχίζεται 

διαμορφώνονται νέοι ορίζοντες προσδοκιών. Επίσης, στην ολοένα με το πέρασμα του 

χρόνου αυξανόμενη λογοτεχνική παραγωγή παρακινεί το ενδιαφέρον μας να 

εξετάσουμε αν και σε ποιο βαθμό εγγράφονται τα ιστορικά και κοινωνικά 

συμφραζόμενα από τα χρόνια μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι και σήμερα. Πέρα 

από αυτό, στο έργο του ποιητή αποτυπώνονται οι λογοτεχνικές αναζητήσεις, η ουσία 

της τέχνης κατά την κρίση του και μια ατέρμονη διαλογική σχέση με τα 

μοντερνιστικά ρεύματα που επικρατούσαν κατά καιρούς στην Ευρώπη. Ο ίδιος 

εντάσσει τον εαυτό του στο μεταμοντέρνο αφού χαρακτηρίζει τα ποιήματά του 

μεταμοντερνιστικά ή μεταϋπερρεαλιστικά1. «Ήμουν κληρονόμος δύο αντιφατικών 

ρευμάτων. Η αντίθεση που έκαναν τόσο θαρραλέα οι μπητινίκοι ανάμεσα στο 

μοντερνισμό και τον υπερρεαλισμό απηχούσε ακριβώς τον τρόπο που 

αισθανόμουνα». 2 Επομένως, υπό αυτό το πρίσμα θα ανιχνεύσουμε τη σχέση που 

αναπτύσσει σε πρώτη φάση αφενός περνώντας κάτω από τη σκιά του μοντερνισμού 

διανύοντας τη σεφερική περίοδο της ποίησής του και αφετέρου κατευθυνόμενος με 

βηματισμούς αργούς αλλά αποφασιστικούς προς αυτό που ονομάστηκε εκ των 

υστέρων μεταμοντέρνο.   

 Επιπλέον, κύριος στόχος της παρούσας εργασίας αποτελεί η σκιαγράφηση 

ενός πανοράματος των θεματικών που ανιχνεύονται στην ποίησή του. Οι επιμέρους 

θεματικές επανέρχονται στις ποιητικές συλλογές σε ανύποπτο χρόνο και μαζί 

συνδιαμορφώνουν τη σκέψη του ποιητή, η οποία εξελίσσεται με το πέρασμα του 

χρόνου, με αποτέλεσμα να μην παρατηρείται απλώς μια επανάληψη μιας ιδέας αλλά 

κάθε φορά να προστίθεται και κάτι νέο στη προγενέστερη διατύπωση. Αυτή τη 

δυναμική στην ποίηση του Βαλαωρίτη θα κληθεί η παρούσα εργασία να παρουσιάσει.  

 Τέλος, η συγκεκριμένη μελέτη αποσκοπεί στην σύνθεση ενός επαρκούς 

οδηγού για μια ομαλή είσοδο στο έργο του Νάνου Βαλαωρίτη.  

   

 

 

 
1 Νάνος Βαλαωρίτης, «Το χιούμορ στον ελληνικό υπερρεαλισμό», Για μια θεωρία της γραφής, 
Εξάντας, Αθήνα 1990, σ. 168. 
2 Νάνος Βαλαωρίτης, Συνέντευξη στη Νατάσα Χατζηδάκη, περ. Σήμα, τχ 2, 14/12/1976, σ. 21-22.  
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Τα πρώτα ποιητικά εγχειρήματα: 

Η τιμωρία των μάγων, Η εποχή των εραστών, Η χαραυγή 

 

 Ο Νάνος Βαλαωρίτης είχε ενσωματωθεί στον λογοτεχνικό κύκλο της ομάδας 

των Νέων Γραμμάτων στην ηλικία των 18 χρονών. Είχε γνωριστεί και διατηρούσε 

στενές επαφές με τους πρωτεργάτες της νέας λογοτεχνίας, τον Γιώργο Σεφέρη και τον 

Γιώργο Κατσίμπαλη. 3 Ο Νάνος Βαλαωρίτης και ο Γιώργος Σεφέρης γνωρίστηκαν το 

1939, όταν τρία ποιήματά του δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό των Νέων Γραμμάτων. Ο 

νέος τότε και φιλόδοξος ποιητής γοητεύτηκε από τον ποιητή Γιώργο Σεφέρη που 

επισκίασε με την ποιητική δεξιοτεχνία του ολόκληρη τη δεκαετία.  

 Η επίδραση του Σεφέρη στα πρώτα ποιητικά βήματα του Βαλαωρίτη 

διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στο έργο του αλλά και τη σκέψη του. Στην ποίηση του 

Σεφέρη ο Βαλαωρίτης αντικρύζει μια άλλη Ελλάδα, μια εικόνα της Ελλάδας αμιγώς 

οικεία και σύγχρονη. «Μια Ελλάδα με τα βράχια της, με τη θάλασσα, με τα νησιά, με 

τα εκκλησάκια, με τις χαράδρες, με τις πικροδάφνες, όπου κυκλοφορούσαν ονειρικά 

πρόσωπα άλλα μυθολογικά, άλλα απλώς συμβολικά.» 4 Και, πάντως ήταν μια Ελλάδα 

που κατά την κρίση του ποιητή τότε μπορούσε να αναγνωρίσει κανείς, μια Ελλάδα 

που η προηγούμενη ποίηση δεν καθρέφτιζε και αποσιωπούσε μάλλον συνειδητά. Σε 

μια πρώτη ανάγνωση διαπιστώνουμε ότι ο κόσμος του Σεφέρη απηχείται φανερά 

στην ποίηση του Βαλαωρίτη λόγω του ύφους, του τόνου αλλά και του 

χαρακτηριστικού λεξιλογίου. Λέξεις λοιπόν σεφερικής αρχής, όπως : ρόδο, 

σύντροφοι, σπαθιά, αγάλματα, καράβια, πουλιά, λησμονιά, πόθος, πίκρα αλλά και 

χαρακτηριστικές αντωνυμίες όπως:  εμείς, οι άλλοι, εκείνοι απαντώνται αυτούσιες 

στον Βαλαωρίτη. 5 Στο σημείο αυτό, αξίζει να σταθούμε και σε ολόκληρους στίχους 

όπου με ευκολία γίνονται αντιληπτά τα σεφερικά διακείμενα: «οι σύντροφοι 

κοιμήθηκαν βαριά στις αμμουδιές», «δεν είναι πια σαν άλλοτε ο κόσμος σταθερός» , 

«και οι μεγάλες πέτρινες στιγμές των αγαλμάτων». Εκτός από το λεξιλόγιο διακρίνει 

κανείς κοινά μοτίβα. Πιο συγκεκριμένα, το «άγαλμα» στην ποίηση του Βαλαωρίτη 

λαμβάνει μια ευρύτερη σημασία στενά συνδεδεμένη με τη λέξη «άνθρωπος», ιδέα 

του σεφερικού σύμπαντος.   

 Την σεφερική φάση του Βαλαωρίτη καλύπτουν οι ποιητικές συλλογές: Η 

τιμωρία των μάγων, Η εποχή των εραστών, Η χαραυγή. Σε αυτή τη χρονική περίοδο, 

καταβάλλει κάθε προσπάθεια να εκφραστεί ως ένας γνήσιος μοντερνιστής ποιητής. Ο 

χαμηλόφωνος τόνος του Σεφέρη  είναι παρών:  

Επάνω στο κεφάλι μου έρχονται και κάθονται πολεμικά που- 

λιά. 

 
3 Αυτό άλλωστε είναι κάτι που το μαρτυρά και η αλληλογραφία που αντάλλασσαν.   
βλ. Νάνος Βαλαωρίτης-Γιώργος Σεφέρης, Αλληλογραφία (1945-1968) και τριάντα τέσσερις επιστολές 
του Ν. Βαλαωρίτη στον Γ. Κ. Κατσίμπαλη (1947-1950), επιμ. Θεοδόση Λίλα,  εκδ. ύψιλον/ βιβλία, 
Αθήνα 2004.  
4 Φωτεινή Μαργαρίτη, Το εργαστήρι του συγγραφέα, Το εργαστήρι του αρχιτέκτονα και μία 
συνομιλία με τον Νάνο Βαλαωρίτη, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 2007, σ. 129.  
5 Σίσσυ Πετρίδου, «Νάνος Βαλαωρίτης», Ελληνικός Μεταπολεμικός Υπερρεαλισμός, επιμ. Γιάννης Η. 
Παππάς, εισαγ. Ερατοσθένης Καψωμένος, εκδ. Περί Τεχνών, Πάτρα 2005, σ. 430.  
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Δεν τραγουδάνε μήτε σωπαίνουν αυτά τα πουλιά. Μαντεύ- 

Ουν 

Τη μεγάλη μας μοναξιά. Ατάραχος ο καθένας κοντά στον 

Ποταμό 

Φυλλομετρούμε τον Αποχωρισμό. Συμφιλίωση δεν υπάρχει 

 

Επίσης, στα πρώτα ποιητικά βήματα του Βαλαωρίτη εντοπίζει κανείς ένα ποίημα 

εμφανώς συνδεδεμένο με την παραδοσιακή φόρμα με τίτλο «Δημοτικό Τραγούδι», 

γεγονός που απαντάται και στη Στροφή, καθώς και ο Σεφέρης αν και 

διαφοροποιήθηκε από το παραδοσιακό στοιχείο δεν το απέρριψε εξ ου και το ποίημα 

με τον τίτλο «Δημοτικό Τραγούδι» στην πρώτη του ποιητική συλλογή. Ακόμα, οι 

μυθολογικές αναφορές στην Τιμωρία των μάγων κάνουν αυθόρμητα παραπομπή στο 

Μυθιστόρημα. Εκτός από τα παραπάνω, ο απαισιόδοξος τόνος μιας χαμένης πατρίδας 

που ενσωματώνει η ποίηση του Σεφέρη εντοπίζεται και στα βαλαωρίτεια ποιήματα:  

Η χώρα που αγαπήσαμε σιγά σιγά πεθαίνει 

Κάθε στιγμή στον κόρφο της ανοίγει νέα πληγή 6 

Βέβαια, ο θαυμασμός των δύο ποιητών είναι αμοιβαίος, γεγονός που τεκμηριώνεται 

και από την αλληλογραφία που διατηρούσαν. Ο Βαλαωρίτης εξαρχής αναγνώρισε 

στην ποίηση του Σεφέρη το νέο στοιχείο που εισήγαγε στην ελληνική λογοτεχνία και 

το συνοψίζει ως εξής: «το ελληνικό τοπίο των νησιών και των βουνών μέσα στην 

εγκατάλειψη και την αβεβαιότητα για το τι είναι ο τόπος, η πατρίδα, και τα πρόσωπα 

που τον αποτελούν». 7 Η ελεγειακή χρήση των συμβόλων είναι πρωτοφανής για τα 

ελληνικά δεδομένα όταν πρωτοεμφανίστηκαν τα ποιήματα του Σεφέρη, γεγονός που 

προκάλεσε αντιδράσεις αλλά και έκπληξη χωρίς απαραιτήτως να αποκρυπτογραφούν 

νοηματικά τα ποιήματα. Για τον Βαλαωρίτη πάντως, ήταν σα να έβαζε κάποιος έναν 

ακρογωνιαίο λίθο σ’ ένα οικοδόμημα ακόμα ανύπαρκτο. 8 Από το  Μυθιστόρημα ο 

κατά πολύ νεότερος Νάνος Βαλαωρίτης θα αποκομίσει ποιητική παρακαταθήκη, την 

οποία θα αξιοποιήσει αργότερα.  

 Σιγά-σιγά ο Βαλαωρίτης απομακρύνεται από το αμιγώς σεφερικό ύφος, το 

λεξιλόγιο και το θεματικό υπόβαθρο. Η μετάβασή του στον υπερρεαλισμό θα 

επιτευχθεί σταδιακά με βήματα σταθερά κάθε φορά. Η Κεντρική Στοά αποτελεί ένα 

μεταβατικό στάδιο του ποιητή, ένα βήμα παραπέρα από τη σκιά του Σεφέρη, ένα 

βήμα πιο κοντά στον Υπερρεαλισμό. 9 Είναι φανερό ότι ο ποιητής αναζητά έναν 

 
6 Νάνος Βαλαωρίτης, «Η τιμωρία των μάγων»,  Ποιήματα Ι, εκδ. Ύψιλον, Αθήνα 1996, σ. 51.  
7 Νάνος Βαλαωρίτης, «Γιώργος Σεφέρης: το τοπίο ως σύμβολο», Ή του ύψους ή του βάθους, επιμ. 
Άννα Μαράντη, εκδ. Ψυχογιός, Αθήνα 2013, σ. 131.  
8  Νάνος Βαλαωρίτης, Ή του ύψους ή του βάθους, ό.π., σ. 131.  
9 Για τη σχέση του Νάνου Βαλαωρίτη με τον Υπερρεαλισμό έχει γίνει εκτενής λόγος, καθώς οι 
παρακάτω τον εντάσσουν με τεκμήρια στο κίνημα αυτό: 
Οδυσσέας Ελύτης, «Το χρονικό μιας δεκαετίας», Ανοιχτά χαρτιά, εκδ. Αστερίας, Αθήνα 1974, σ. 290, 
291, 309, 316, 319.  
Sophia Voulgari, Between and beyond Genres: the Poetic Prose of Andreas Embirikos, E. Ch. Gonatas 
and Nanos Valaoritis (c. 1940-1967), Doctoral Thesis, King’s College London, University of London, 
London 1996, σ. 231-232, 243-256. 
Αμπατζοπούλου Φραγκίσκη, …δεν άνθησαν ματαίως. Ανθολογία υπερρεαλισμού, εκδ. Νεφέλη, 
Αθήνα 2006, σ. 54-64, 363. 
Πέρσα Αποστολή, «Από την πράξη στη θεωρία της υπερρεαλιστικής γραφής. Πτυχές του κριτικού 
λόγου του Νάνου Βαλαωρίτη», Ηλεκτρονικό περιοδικό poema 3, Άνοιξη 2007. 
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καινούριο τρόπο έκφρασης, τη δική του Στροφή. Το πεζολογικό ύφος αντανακλάται 

εμφανώς στη μορφή που έχουν κάποια ποιήματά του και πιο συγκεκριμένα γίνεται 

λόγος για τα ποιήματα «Ο πύργος του Χαλεπιού», «Ο μαύρος ήλιος», «Ε.Μ.Ε.», 

«Προσωπογραφία Ι», «Προσωπογραφία ΙΙ». Ο πεζολογικός τόνος υπεισέρχεται 

επιλεκτικά σε κάποια ποιήματα της Κεντρικής Στοάς, όμως είναι ένα χαρακτηριστικό 

που θα συνοδεύει τον ποιητή καθ’ όλη την καλλιτεχνική του πορεία.  

 Επίσης, στην ίδια ποιητική συλλογή θα συναντήσουμε ένα ακόμη στοιχείο το 

οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον ποιητή. Αναλυτικότερα, στα ποιήματά του 

ξεδιπλώνονται σύμπαντα (κατασκευής εξ ολοκλήρου του ποιητή), στα οποία οι 

κανόνες της κοινής λογικής απουσιάζουν και έρχεται κανείς σε επαφή με κάποια 

παράδοξα στοιχεία. Στο ποίημα «Στους γήινους παραδείσους Ι» γίνεται λόγος για 

έναν τόπο όπου οι άνθρωποι κατοικούν σε ξύλινα σπίτια και είναι εντελώς 

εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες δεν 

ανταποκρίνονται με διαφάνεια, με αποτέλεσμα να είναι αφερέγγυες. Και σε αυτό το 

σημείο κάνει την εμφάνισή του το παράδοξο στοιχείο. 10 Οι άνθρωποι και τα πουλιά 

σε αυτό το σύμπαν δεν τρέφονται με το ψωμί το οποίο «δεν φυτρώνει στα δέντρα 

όπως μας είχαν διηγηθεί πολλές φορές» αλλά με μουσική, η οποία μάλιστα είναι «η 

κύρια τροφή τους, πνευματική και σωματική και την τρώνε πρωί, βράδυ και 

μεσημέρι, και τις νύχτες ακόμη ξυπνούν και τσιμπούν λίγη». 11 Στη συνέχεια 

ακολουθεί λεπτομερής περιγραφή του τρόπου με τον οποίο φυτρώνει η μουσική σε 

αυτό τον μαγικό τόπο όπου οι θεοί συνυπάρχουν με τους ανθρώπους, τους οποίους ο 

ποιητής έχει συναντήσει «κάνα δυο φορές σε επίσημες τελετές προς τιμήν των ξένων 

αντιπροσώπων». Αφού μας βεβαιώσει ότι σε αυτό τον τόπο δεν υπάρχει μέλλον και 

το παρελθόν έχει περάσει στη λήθη όλων, ο ποιητής εστιάζει στη φύση και το ρόλο 

των θεών, οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνο για ό, τι σχετίζεται με τη μουσική.  Αυτό τον 

παράδοξο τρόπο επιλέγει ο Βαλαωρίτης προκειμένου να επικοινωνήσει στους 

αναγνώστες του τη σημαντικότητα της μουσικής. Στήνει ένα μαγευτικό σκηνικό, 

δηλώνει εξαρχής από τον τίτλο ότι θα κάνει λόγο για τον παράδεισο έτσι όπως 

εκείνος τον αντιλαμβάνεται, βάζει τον άνθρωπο πλήρως εξαρτημένο από τη φύση και 

την τέχνη προκειμένου να επιβιώσει.    

 Αξίζει να συγκρίνει κανείς τα ποιήματα «Ο γήινος παράδεισος Ι» και «Ο 

Γήινος παράδεισος ΙΙ». Σε αυτές τις δύο ποιητικές στιγμές συνοψίζεται όλη η ουσία 

της Κεντρικής Στοάς. Στα δύο αυτά ποιήματα εντοπίζει κανείς μια κοινή θεματική που 

 
Mario Vitti, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 2008, σ. 491. 
10 Όσον αφορά το παράδοξο στοιχείο στον Ν.Β. βλ. Μαρία Όλγα Γεωργούλα, Νάνος Βαλαωρίτης: 
όψεις του χιούμορ στο έργο ενός μεταπολεμικού συγγραφέα, διπλωματική εργασία, Θεσσαλονίκη, 
2017, σ. 37: 
«Σε συνέντευξη ο Βαλαωρίτης, με αφορμή την Ανθολογία του μαύρου χιούμορ του Αντρέ Μπρετόν, 
υπογραμμίζει τη συσχέτιση του χιούμορ με το παράδοξο στοιχείο, με περίπλοκες ψυχικές 
καταστάσεις, με παρωδιακά σχήματα και λογοπαίγνια και επισημαίνει την ανατρεπτική λειτουργία 
του. Συνδέει το χιούμορ τόσο με τη λαϊκή όσο και με τη σοβαρή λογοτεχνία και υπενθυμίζει τη 
βαρύνουσα σημασία που του αποδίδει ο Φρόυντ. Τονίζει την ανάγκη να αποτελέσει το καθημερινό 
και παράδοξο στοιχείο απαραίτητο χαρακτηριστικό της σημερινής ποίησης, ώστε αυτή να καταστεί 
καταληπτή στον αναγνώστη. Επιπλέον, υπογραμμίζει την αυξημένη παρουσία και την αμυντική 
λειτουργία του χιούμορ απέναντι στη βία σε εποχές κρίσης. Κλείνοντας, δηλώνει: «πιστεύω ότι τα 
υπερρεαλιστικό χιούμορ έχει μια δικαίωση, η οποία δεν έχει ανατραπεί και θα συνεχιστεί, θα 
βγαίνουνε πάντοτε κείμενα, τα οποία θα αξίζουνε, να πούμε, αυτόν τον χαρακτηρισμό». 
11 Νάνος Βαλαωρίτης, «Κεντρική Στοά», Ποιήματα Ι,  ό.π., σ. 132-133.  
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μας κατευθύνει ο ίδιος ο ποιητής να τα συσχετίσουμε λόγω του τίτλου. Άρα, το όλον 

διχοτομείται σε δύο μέρη. Η εκδοχή που επιλέγει ο ποιητής να παρουσιάσει ως 

επίγειο παράδεισο είναι όμοια και στις δύο συνθέσεις. Αυτό που μεταβάλλεται είναι η 

μορφή. Στο πρώτο ποίημα ο ποιητής «πατάει» στις υπερρεαλιστικές δομές. Στο 

δεύτερο ποίημα ο ποιητής δείχνει το ισχυρό δέσιμό του με τον μοντερνισμό και τον 

Σεφέρη. Σε κάθε περίπτωση, αφήνει τον δέκτη του να επιλέξει τη μορφή του 

μηνύματος, το μήνυμα δεν αλλάζει.    

 

Σχέση ανθρώπου και κοινωνίας:  

Η Ανισόρροπη Μούσα 

 

 Η συγκεκριμένη ποιητική συλλογή περιλαμβάνει ποιήματα που γράφτηκαν 

από το 1963 μέχρι το 1965. Χαρακτηριστικό της συλλογής αποτελούν η 

αποδέσμευση από κάθε περιορισμό στη μορφή (στο στίχο, τις συλλαβές, το μέτρο) 

και το πεζολογικό ύφος. Κάθε ποίημα αποτελεί μια αυτοτελή ολότητα, το νόημα 

δηλαδή του ποιήματος ολοκληρώνεται στην έκταση αυτού και δεν παρατηρείται 

καμία νοηματική συσχέτιση ανάμεσα στα ποιήματα της συλλογής. Επίσης, η 

αυτοαναφορικότητα διαδραματίζει σημαντική θέση και σε αυτή την ποιητική 

συλλογή. Επιπλέον,  οι οντολογικοί προβληματισμοί του ποιητή για την ανθρώπινη 

ύπαρξη διατυπώνονται ξεκάθαρα και επαναλαμβάνονται εκ νέου εκφράζοντας με τον 

τρόπο αυτό την πολυπλοκότητα της σκέψης του ποιητή αλλά και της ανθρώπινης 

υπόστασης. Τέλος, σε αυτή τη συλλογή η σχέση του ανθρώπου με την κοινωνία 

αποτελεί μια θεματική για την οποία μέχρι στιγμής μόνο νύξεις είχε επιχειρήσει σε 

προγενέστερες συλλογές. Στην Ανισόρροπη Μούσα η σχέση του ατόμου με την 

κοινωνία είναι ένα θέμα που θα απασχολήσει σε βάθος τον ποιητή.  

 Ένα ακόμα στοιχείο που εισάγεται στο ποιητικό corpus του Βαλαωρίτη είναι 

η αίσθηση του εγκλωβισμού του ανθρώπου στον κόσμο. Ένας εγκλωβισμός που 

φαίνεται να πηγάζει πρωτίστως από αίτια οντολογικά και δευτερευόντως από 

κοινωνικοπολιτικά και ιστορικά αίτια. 12 Αυτό το στοιχείο είναι εφικτό να 

διαπιστωθεί στο ποίημα «Χωρίς», όπου το ποιητικό υποκείμενο παρουσιάζει με μία 

παράδοξη αφαιρετικότητα τον κόσμο γύρω του. Παράδοξη διότι αφαιρεί από το 

εκάστοτε στοιχείο το πιο βασικό συστατικό του: 

Χωρίς τειχιά υψώνεται ένα πελώριο χτίσμα 

Χωρίς δέντρα ένα εκτεταμένο δάσος 

Χωρίς πρόσωπο ένας άνθρωπος σαν ρίζα 

Χωρίς σώμα ένα κορίτσι ολόγυμνο 

 

Δίχως νερό ένας ποταμός κατρακυλούσε αδιάφορος 

Δίχως δρόμο ξεκινάει στο δρόμο του ένας δρόμος 

[…] 

Χωρίς όνομα ονοματίζεται ό, τι υπάρχει 

Χωρίς χρήματα εξαλείφεται ένα λογαριασμός απλήρωτος 

 

 
12 Πέτρος Γκολίτσης, Από τις αφετηρίες στην ολοκλήρωση του μοντερνισμού, εκδ. Ρώμη, 
Θεσσαλονίκη 2016, σ. 77.  
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Με αυτόν τον τρόπο συντίθεται το ποίημα. Στο τέλος η δήλωση του ποιητικού 

υποκειμένου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον:  

 

Χωρίς ν’ ανοίξει άνοιξε ένα πελώριο στόμα 

Και με κατάπιε ολόκληρο χωρίς να βγάλω άχνα. 

 

Το ποιητικό υποκείμενο φαίνεται εντελώς ανήμπορο να αντιμετωπίσει την εξωτερική 

του πραγματικότητα με αποτέλεσμα να εγκλωβίζεται στο εσωτερικό ενός τέρατος. Το 

ποίημα μοιάζει σαν άλλη Κραυγή του Μουνκ, καθώς το περιβάλλον παραμορφώνεται 

συμπαρασύροντας το υποκείμενο του έργου.  

 Στη συνέχεια η σχέση ανθρώπου και κοινωνίας κλυδωνίζεται ίσως 

ανεπανόρθωτα. Το ποιητικό υποκείμενο περιφέρεται και βιώνει μόνο απάθεια από 

τον κοινωνικό του περίγυρο: 

 

Κανένας δεν με πρόσεξε σαν βγήκα από το σπίτι μου 

Κανένας δεν μου μίλησε στο δρόμο απ’ τους γνωστούς μου 

Κανένας δεν με πήρε είδηση όταν έμπαινα 

Σε μια μεγάλη Τράπεζα για ν’ αποσύρω χρήματα 

 

Έτρεξα σ’ ένα φίλο μου-κουδούνισα και μου άνοιξε 

Με κοίταξε κατάματα σαν να κοιτάει ξένο 

Και βρόντηξε την πόρτα με θυμό στα μούτρα μου 

Σαν να μην ήτανε κανείς εκεί όπου στεκόμουνα 

 

Το αίσθημα της μοναξιάς κατακλύζει τον ψυχισμό του ποιητικού υποκειμένου, το 

οποίο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διεκδικήσει απλώς και μόνο την 

ορατότητά του. Κάθε προσπάθεια αποδεικνύεται μάταιη.  

Η κορύφωση της τραγικότητας που βιώνει το ποιητικό υποκείμενο έρχεται όταν η 

ύπαρξη του θα ταυτιστεί απολύτως με το παράλογο στοιχείο: 

 

Όταν του είπαν ότι δεν υπάρχω – οι δικηγόροι – 

Τα παρατήσανε μην μπλέξουνε με το «Παράλογο»13 

 

Η σχέση ατόμου και κοινωνίας δεν είναι κάτι στατικό. Παραπάνω ο άνθρωπος ως 

κάτοχος του γνώθι σαυτόν αντιμετωπίζει τον πλήρη αποκλεισμό από το κοινωνικό 

σύνολο, εκτοπισμένος στο περιθώριο περιφέρεται σαν αόρατος ανάμεσα στους 

ζωντανούς, οι οποίοι αδυνατούν όχι απλώς να τον αναγνωρίσουν αλλά ακόμα και να 

αντιληφθούν την ύπαρξή του. Στο ποίημα «Παντογνωσία», διαπιστώνει κανείς το 

ακριβώς αντίθετο σχήμα. Το ποιητικό υποκείμενο δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει 

το γνώθι σαυτόν. Το παράδοξο είναι πως αυτή τη φορά η κοινωνία και  το άτομο 

αλληλεπιδρούν: 

 

Σκέφτηκα και σκέφτηκα και το κεφάλι μου άνοιξε στα δυο 

Μα τίποτα δεν έβγαινε – κανένα νόημα συγκροτημένο 

 
13 Νάνος Βαλαωρίτης, «Η τελευταία μου εμφάνιση», Ποιήματα ΙΙ, Ανισόρροπη Μούσα, εκδ. Ύψιλον, 
Αθήνα 1987,  σ. 24-26.  
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Κοιτάχτηκα μες στον καθρέφτη και είδα έναν άγνωστο – 

Κι ο άνθρωπος με ρώτησε αν ήξερα πως μ’ έλεγαν 

 

Και μ’ έστειλε σ’ έναν γιατρό για να μου πει ποιος είμαι 

Και μου’ δωσε μια συνταγή να γίνω ελαφρύς 

 

Κι έσκυψα να δω τι ήτανε στη συνταγή γραμμένο 

Κι ήταν το μνημόσυνο για κάποιον πεθαμένο 

 

Πήγα στο νεκροταφείο και έκατσα σ’ έναν τάφο 

«Απαγορεύεται» μου λέει ο φύλακας «να κάθεσαι έδω» 

 

Κι είδα πως καθόμουνα επάνω σ’ ένα μάρμαρο 

Πού’ γραφε μ’ ωραία γράμματα τ’ όνομά μου – 

 

Δεν πίστευα τα μάτια μου κι ήθελα να πετάξω 

Απ’ το παράθυρο του νου μου να πάω σ’ άλλον κόσμο 14 

 

 Η προβληματική που παρατηρείται στη σχέση του ανθρώπου με την κοινωνία  

οδηγεί αναμφίβολα στην πλήρη απαξίωση οποιαδήποτε νοήματος. Στο σημείο αυτό ο 

ποιητής βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τον στοχασμό και τις ιδέες των 

ντανταϊστών ομοτέχνων του. Στην Ανισόρροπη Μούσα λοιπόν εγγράφονται -εκτός 

από την αδυναμία της ομαλής ένταξης του ανθρώπου στο κοινωνικό σύνολο (σαν 

άλλος ήρωας του ρομαντισμού)-   οι συνέπειες για τον άνθρωπο που αδυνατεί να βρει 

τον εαυτό του και να γίνει αποδεκτός από τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας. Οι 

συνέπειες για το άτομο είναι ολέθριες και κατ’ επέκταση και για την κοινωνία αφού 

αποτελεί μέρος της. Το άτομο οδηγείται στην αμφισβήτηση κάθε αξίας και η εύρεση 

του νοήματος καταλήγει να λάβει τραγικές διαστάσεις για τον ψυχισμό του ατόμου: 

Μου λέει εμπιστευτικά: 

«Τη μια μέρα ζω την άλλη είμαι νεκρός 

Τη μιαν υπάρχω την άλλη δεν υπάρχω 

Άρα τίποτα δεν έχει σημασία – 

 

Ό, τι και να κάνω ή να κάνει 

Δεν είναι τάχατες το ίδιο με 

Του μυαλού το οινόπνευμα ή με 

Το ζώδιο μιας πληγής αγιάτρευτης;»15 

 

 

 

 

 
14 Νάνος Βαλαωρίτης, «Παντογνωσία», Ποιήματα ΙΙ, Ανισόρροπη Μούσα, ό.π., σ. 27-29.  
15 Νάνος Βαλαωρίτης, «Ο Τρελός»,  Ποιήματα ΙΙ, Ανισόρροπη Μούσα, ό.π., σ. 41.  
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Από την ανεπάρκεια του γλωσσικού συστήματος στην μηχανιστική προσέγγιση: 

Ανισόρροπη Μούσα, Εστίες Μικροβίων 

 

 Ένας ευρύτερος στοχασμός όσον αφορά τη γλώσσα ενυπάρχει στο έργο του 

Βαλαωρίτη εν γένει. Το γλωσσικό σύστημα καταλαβαίνουμε ότι από τις πρώτες 

κιόλας ποιητικές συλλογές απασχολεί τον ποιητή μέσα από το οποίο αδυνατεί να βρει 

διέξοδο. Μια επιτυχής επικοινωνία μοιάζει εξ ορισμού αδύνατη και ο ποιητής 

καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να μας κάνει κοινωνούς της ποίησης και 

μάλλον μάταια να εντοπίσει το νόημα των λέξεων, το οποίο από τη φύση της 

γλώσσας μεταβάλλεται συνεχώς. Η θέση της ρευστότητας των νοημάτων των λέξεων 

απουπώνεται σε όλο το φάσμα της καλλιτεχνικής δημιουργίας του Βαλαωρίτη. Σε 

πρώτη φάση θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι έχει επηρεαστεί από τις έννοιες που 

έχουν παραδοθεί στα Μαθήματα Γενικής Γλωσσολογίας. 16 Και πιο συγκεκριμένα, 

έχει καταπιαστεί από την αυθαίρετη σύνδεση του σημαίνοντος και του σημαινομένου. 

Η ακουστική εικόνα και η σημασία της συνδέονται κατά τον Σωσσύρ εντελώς 

αυθαίρετα. Καθώς ο Σωσσύρ έχει κάνει λόγο για την αυθαίρετη συσχέτιση των 

εννοιών με τις λέξεις δίχως να δημιουργείται κάποια προβληματική στην επικοινωνία, 

ο ποιητής φαίνεται από τους στίχους του να αδυνατεί να φτάσει στα σημαινόμενα των 

σημαινόντων. Αυτή η ιδέα, η μη ακεραιότητα του νοήματος είναι ένα ζήτημα που 

απασχολεί τον ποιητή. Η αναζήτηση του σημαινομένου είναι ένα μοτίβο το οποίο 

επανέρχεται συνεχώς στο έργο του. Ο αγώνας του ποιητή γίνεται μάταιος και η 

συνειδητοποίησή του αποκτά τραγικές διαστάσεις όταν φτάνει στο σημείο να 

ομολογήσει:    

Μάταια οι ποιητές προσπαθούν 

να γεμίσουν το κενό 

[…] 

Το κενό επανέρχεται 

Πιο άδειο από πριν 

Και ζητάει 

Νέο γέμισμα. 

 

 Εν τέλει δημιουργικό –θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει- είναι αυτό το 

«κενό», χάρη στο οποίο γεννιούνται συνεχώς νέα ποιήματα. Ωστόσο, ο εφησυχασμός 

είναι ένα στοιχείο το οποίο επ’ ουδενί δεν αρμόζει στην ιδιότητα του ποιητή. Στο 

συγκεκριμένο ποίημα πραγματώνεται αυτό που υποστήριξε ο ίδιος ο ποιητής: 

«προσπαθούμε αδιάκοπα με χειρονομίες, με φωνές, με συνθήματα να 

συνεννοηθούμε, να έρθουμε σε συμφωνία, να πάψει η ατελείωτη αυτή αγωνία». 17 Η 

«ατελείωτη αυτή αγωνία» θα αποτελέσει ένα μοτίβο, το οποίο θα επανέρχεται 

συνεχώς στο έργο του Βαλαωρίτη. 

 
16 Βλ. Φερντινάν ντε Σωσσύρ, Μαθήματα Γενικής Γλωσσολογίας, μτφρ. Αποστολόπουλος Φώτης, εκδ. 
Παπαζήσης, Αθήνα 1979.  
17 Βλ. Πέτρος Γκολίτσης, Από τις αφετηρίες στην ολοκλήρωση του μοντερνισμού, ό.π., σ. 40. 
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 Και στην Ανισόρροπη Μούσα θα επανέλθει το μοτίβο της εξορισμού 

ανέφικτης γλωσσικής επικοινωνίας, (όπως ακριβώς αναλύθηκε και παραπάνω): 

Κι όταν ο ένας έλεγε «εντός», ο άλλος έλεγε «έξω» 

Κι όταν έλεγαν κι οι δύο «εκτός ή μέσα» 

Το’ λεγαν με δικό τους τρόπο αμίμητο ο καθένας 

 

Κι έτσι ο ένας ήταν το κενό το ατέλειωτο 

Όπου σαν αντιμείμενο έπεφτε εντός του ο άλλος 

Χωρίς ποτέ να σταματήσει το πέσιμό του18. 

 

Ο προβληματισμός του ποιητή όσον αφορά τη γλώσσα είναι παρών και σε άλλη 

χρονική στιγμή: 

Ζούμε φυσικά μέσα στην πιο απόλυτη 

τηλεπάθεια αν κρίνω από τα λίγα παρα- 

δείγματα που έχω – επικοινωνούμε μέσα από 

ανυπόφορα κενά και από διαστήματα που θα 

τρόμαζαν κάθε εξερευνητή.19 

Ο ποιητής υπογραμμίζει την ανεπάρκεια του γλωσσικού κώδικα να εξυπηρετήσει 

επικοινωνιακά τον άνθρωπο. Η τηλεπάθεια είναι αυτή που σε ένα βαθμό βοηθά τον 

άνθρωπο και όχι η γλώσσα. Προφανώς και ο όρος «τηλεπάθεια» χρησιμοποιείται 

ειρωνικά από τον ποιητή προκειμένου να τονίσει με τον τρόπο αυτό την ανεπάρκεια 

του γλωσσικού συστήματος.  

 Το 1977 στο Σαν Φρανσίσκο θα δημοσιευτεί η ποιητική συλλογή του Νάνου 

Βαλαωρίτη με τίτλο Εστίες Μικροβίων. Ο ποιητής είχε έρθει ήδη σε επαφή με τον  

André Breton νωρίτερα στο Παρίσι, γεγονός που αντανακλάται έντονα στον τρόπο 

που γράφει. Εύκολα γίνεται η διαπίστωση ότι ο Βαλαωρίτης έχει εισχωρήσει με την 

έκδοση της συγκεκριμένης ποιητικής συλλογής στον υπερρεαλισμό. Ο 

υπερρεαλισμός για τον Νάνο Βαλαωρίτη είναι μια ατέρμονη προσπάθεια να 

ανασημασιοδοτήσουμε την πραγματικότητα, όπου η παροδικότητα και η αμφισημία 

των νοημάτων δυσχεραίνουν τον ρόλο του ποιητή. 20 Ο ποιητής μοιάζει αβοήθητος σε 

αυτό τον αγώνα που η σημασία είναι κάτι ρευστό.   

 Ένα έκδηλο στοιχείο που μαρτυρά τη σχέση του ποιητή με τον υπερρεαλισμό 

είναι η μηχανιστική προσέγγιση που παρατηρείται δίχως αμφιβολία και είναι 

αδύνατον να περάσει απαρατήρητη. Ένα τέτοιο ποίημα είναι «Το Καπέλλο». Σε αυτό 

το μακροσκελές ποίημα με μια πρώτη ματιά παρατηρεί κανείς την παντελή απουσία 

σημείων στίξης, την ανυπαρξία πλοκής και την αναρχία των στίχων. Όλο το ποίημα 

στηρίζεται σε μία φράση που επαναλαμβάνεται στην αρχή κάθε στίχου: «Το καπέλλο 

ενός ανθρώπου που». 21 Ακριβώς το ίδιο μοτίβο της σύλληψης και έκφρασης της 

 
18 Νάνος Βαλαωρίτης, Ποιήματα ΙΙ, Ανισόρροπη Μούσα, ό.π., σ. 15-17. 
19 Ν. Β., «Ποιοι είμαστε»,  Μερικές Γυναίκες,  εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1982, σ. 48.   
20 Βλ. Νάνος Βαλαωρίτης, Για μια θεωρία της γραφής, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1990 : 
«Ο υπερρεαλισμός δεν είναι ούτε ‘δόγμα’ ούτε κλειστό φιλοσοφικό σύστημα αλλά μια ανοικτή και 
αναπροσαρμοζόμενη ‘μέθοδος’ σκέψης και αντιμετώπισης της ζωής. Είναι μια προσπάθεια 
ανασύνθεσης της ‘σκόρπιας συνείδησης’ της εποχής μας σε ένα ‘σύνολο’ που εκ των ένδον και εκ 
των έξω επιδέχεται διαρκώς αναθεωρήσεις και εμπλουτισμό με νέα στοιχεία και δεδομένα-είναι μια 
σύνθεση πολλών ιδεών εκ των έσω και οι πηγές του είναι πολλαπλές εκ των έξω».  
21 Νάνος Βαλαωρίτης, Εστίες Μικροβίων,  εκδ. Καλώδιο, Σαν Φρανσίσκο 1977, σ. 8, 9.  
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ποιητικής έμπνευσης επαναλαμβάνεται και σε δύο ακόμα ποιήματα της ίδια 

συλλογής: το «Μαρμάρινο Ποίημα» και το ποίημα με τίτλο «Με». 22 Το ποιητικό 

υποκείμενο γίνεται αρκετά περιγραφικό χωρίς όμως οι λεπτομερείς περιγραφές του 

να εντάσσονται σε κάποια αφήγηση. Οι περιγραφές αυτές λ.χ. : 

Με τη φουρτουνιασμένη διαύγεια ενός κρούσταλλου 

Με τη δυνατή ανταύγεια μιας θάλασσας από λάδι 

Με την απειλή του επερχομένου πολέμου 

Με τα πόδια στο νερό και το κεφάλι στα σύννεφα 

 

Με το διάφανο μισοφόρι κοντά στο παράθυρο 

Με το διάφανο μισοφόρι στη πόρτα του κήπου 

Με το διάφανο μισοφόρι στον ήλιο που έπεφτε πλάγια 

Με το διάφανο μισοφόρι γυρίζοντας μου τη πλάτη 

 

 Πιο αναλυτικά όσον αφορά τη μηχανιστική προσέγγιση, οι στίχοι παραπάνω 

διακρίνονται για την ανάδειξη ιδιαίτερων λεπτομερειών που όμως δεν εξυπηρετούν 

ούτε κάποια πλοκή ούτε χρησιμεύουν στην κατανόηση κάποιου συλλογισμού. Ίσως 

στους αναγνώστες δημιουργείται σκόπιμα από τον ποιητή η αίσθηση της 

στασιμότητας, της χωρίς λόγο αναμονής, η απουσία νοήματος. Η μηχανιστική 

προσέγγιση είναι άρρηκτα συνυφασμένη με το θέατρο του παραλόγου, η επίδραση 

του οποίου πέρασε και στη λογοτεχνία. Το ποιητικό υποκείμενο αναπλάθοντας εν 

μέρει το στίχο και αφήνοντας το άλλο μέρος αυτούσιο ενσαρκώνει έναν ήρωα λόγου 

χάρη του Μπέκετ, σαν άλλος Εστραγκόν ή Βλαντιμίρ που περιφέρεται άσκοπα 

περιμένοντας κάποιον ονόματι Γκοντό. Η μηχανιστική προσέγγιση του Βαλαωρίτη 

επομένως παραπέμπει στους (με μια πρώτη ματιά) ανούσιους διαλόγους των 

περιπλανώμενων Ντιντί και Γκογκό, οι οποίοι θεωρούν πως η έλευση του Γκοντό θα 

τους φανερώσει το νόημα της ζωής. Η επαναληπτικότητα είναι ένα στοιχείο που 

χαρακτηρίζει το έργο του Μπέκετ και υπογραμμίζει την τραγικότητα των 

χαρακτήρων:  

-Πάμε να φύγουμε. 

-Δεν μπορούμε.  

-Γιατί;  

-Περιμένουμε το Γκοντό.  

-Α, ναι. 

Ο παραπάνω διάλογος επανέρχεται συνεχώς στην παράσταση. Το παράδοξο είναι ότι 

η άφιξη του Γκοντό δεν επαληθεύεται δραματουργικά. Οι επαναλαμβανόμενοι –

σχεδόν προβλέψιμοι- διάλογοι υπογραμμίζουν σε ένα πρώτο επίπεδο ανάγνωσης τη 

νωχελικότητα που χαρακτηρίζει τους δύο αλήτες. Στην πραγματικότητα όμως, πίσω 

από το επιφανειακό περιτύλιγμα εντοπίζει κανείς το παράλογο της ανθρώπινης 

ύπαρξης. Ομοίως, η μηχανιστική τεχνική χρησιμοποιείται και στα ποιήματα του 

Νάνου Βαλαωρίτη για να αναδείξει την ατέρμονη προσπάθεια του ανθρώπου να 

φτάσει στο νόημα της ύπαρξης. Βέβαια, στη σκέψη του Βαλαωρίτη το νόημα της 

ανθρώπινης ύπαρξης συνδέεται στενά με το γλωσσικό νόημα. Επομένως, μέσω της 

μηχανιστικής προσέγγισης ο ποιητής υπογραμμίζει την αδυναμία του ανθρώπου να 

 
22 Νάνος Βαλαωρίτης, Εστίες Μικροβίων, ό.π., σ. 14-19.  
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φτάσει στο νόημα, όπως ακριβώς εκφράστηκε νωρίτερα από το θέατρο του 

παραλόγου.  

 Η μηχανιστική προσέγγιση που πρωτοεμφανίζεται στις Εστίες Μικροβίων θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ως μια προσπάθεια να υπονομευτεί η λογική και κατ’ 

επέκταση το άτομο ως –ο κατεξοχήν- φορέας της λογικής. Αυτό είναι άλλωστε ένα 

στοιχείο το οποίο δεν θα εγκαταλειφθεί στην συγκεκριμένη συλλογή. Αυτή είναι η 

στιγμή που θεμελιώνεται ο βαλαωρίτειος ποιητικός τόνος. Από το σημείο αυτό ξεκινά 

η αμφισβήτηση του ορθού λόγου, γεγονός που επιβάλλεται να συσχετιστεί με το 

ψυχροπολεμικό κλίμα κατά τη διάρκεια της περιόδου που ακολούθησε μετά τη λήξη 

του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η αβεβαιότητα της επομένης ημέρας και η ανασφάλεια 

που βίωναν οι άνθρωποι στον δυτικό κόσμο γέννησε πολλές «φωνές» αμφισβήτησης 

της «προόδου» που σημειώθηκε στην ανθρωπότητα από την Αναγέννηση και έπειτα. 

Βέβαια, το σημαντικό είναι πως στον Βαλαωρίτη δεν συναντάμε παντελώς απόρριψη 

του ορθού λόγου αλλά μόνο την αμφισβήτηση αυτού. Σε αυτή τη διαπίστωση 

οδηγείται κανείς αν λάβει υπόψη του το ποίημα «Πιστεύω», το οποίο εντάσσεται και 

αυτό στις Εστίες Μικροβίων. Σε αυτό, το ποιητικό υποκείμενο αντικαθιστά τα 

θρησκευτικά σύμβολα με λέξεις από τον χώρο της επιστήμης:  

 

Πιστεύω σε μια χημική ένωση Πατέρα Παντοκράτορα 

Πιστεύω σε μια ηλεκτρική εκκένωση Άγιο Πνεύμα 

Πιστεύω σ’ ένα Γυιο Μονογενή που βγήκε από το σπέρμα 

 

Η γλωσσική ανεπάρκεια είναι ένα μοτίβο που επανέρχεται συνεχώς στην ποίηση του 

Βαλαωρίτη από τις πρώτες ποιητικές συλλογές που είχαν σημειωθεί νύξεις, μέχρι και 

το ώριμο έργο του που οριοθετείται την τελευταία δεκαετία της λογοτεχνικής του 

παραγωγής. Το ποιητικό υποκείμενο υπογραμμίζει την γλωσσική αδυναμία ως προς 

το επικοινωνιακό πλαίσιο και δυσχεραίνει την καθημερινότητα των ανθρώπων 

αποξενώνοντάς τους κοινωνικά: 

 

και κλείνω το βιβλίο της Ύστερης 

ρωμαϊκής μας ιστορίας με φανερή 

 

ανακούφιση ως προς τη γλωσσική 

μας ανεπάρκεια για την καλή 

διαχείριση των λεκτικών 

ακροβασιών μας23 

 

καθώς είχα πια μπει 

στην επικίνδυνη ζώνη  

του δειλινού 

της γνώσης των σημείων 

[…] 

(πότε θα ελευθερωθώ απ’ 

τη γλώσσα των σημείων 

 
23 Ν.Β., «Μάρτιοι Είδοι», Γραμματοκιβώτιο ανεπίδοτων επιστολών: Ποιήματα 2002-2006, εκδ. 
Ύψιλον, Αθήνα 2010,  σ. 42.  
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και οιωνών) 24 

 

 Ένα ακόμα θεματικό μοτίβο που υπεισέρχεται στις Εστίες Μικροβίων είναι η 

αντίθεση που υπάρχει στη σχέση του ανθρώπου με την κοινωνία. Παρουσιάζει 

ενδιαφέρον η πορεία αυτής της σχέσης στο έργο του ποιητή, καθώς δεν είναι λίγες οι 

φορές που αγγίζει την ειρωνεία. Τέλος, το ποιητικό υποκείμενο είναι ολοφάνερο ότι 

κρατάει συνειδητά αποστάσεις από τις παραινέσεις που αποσκοπούν στην αλλοίωση 

της προσωπικής του ταυτότητας: 

 

Μου ζήτησαν να πάω να δω και να πιστέψω 

Μου είπαν ν’ αγγίξω χωρίς να δω και να πιστέψω 

Μου είπαν να δω χωρίς ν’ αγγίξω και να πιστέψω 

μου είπαν να μη δω καθόλου και να πιστέψω 

μου ζήτησαν χρήματα και μου’ παν να τα επιστρέψω 

μου ζήτησαν δείγματα φιλίας και διάφορα πειστήρια. 

Σ’ όλα αρνήθηκα να συγκατατεθώ και ν’ αλλαξοπιστήσω 

Υπερασπίζοντας τη βασιλεία του σκύλου και της βελόνας 

Επάνω στους αφελείς και μακρυνούς ανθρώπους 

Την σκοπιμότητα της ασυναρτησίας 

την ωριμότητα της παντοδυναμίας… 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 Ν.Β., «Περί του Αεριοφώτος»,  Γραμματοκιβώτιο ανεπίδοτων επιστολών: Ποιήματα 2002-2006, 
ό.π.,  σ. 77.   
25 Νάνος Βαλαωρίτης, «Το θαύμα»,  Εστίες μικροβίων, ό.π., σ. 24.  
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Αναζητήσεις γύρω από τη ύπαρξη:  

Ο Πύργος του Χαλεπίου, Ανισόρροπη Μούσα, Εστίες Μικροβίων, Κύριο Σώμα, 

Ανώνυμο Ποίημα του Φωτεινού Αϊ-Γιάννη, Στο κάτω κάτω της γραφής, Μερικές 

Γυναίκες, Έγχρωμος Στυλογράφος, Μια αλφάβητος κωφαλάλων, Γραμματοκιβώτιο 

ανεπίδοτων επιστολών 

 

Ο υπαρξισμός ως φιλοσοφικό ρεύμα εμφανίστηκε για πρώτη φορά τον 19ο αιώνα. 

Αρχικά, το επίκεντρο του ενδιαφέροντος του συγκεκριμένου ρεύματος στράφηκε 

στην αντίληψη ότι η φιλοσοφία δεν είναι μια αντικειμενική ή θεωρητική επιστήμη, 

καθώς σύμφωνα με τα προστάγματα του υπαρξισμού η φιλοσοφία είναι μια επιστήμη 

σύμφυτη με την πραγματική και συγκεκριμένη ύπαρξη του ανθρώπου, ως μοναδική 

ύπαρξη.  

 Μια από τις εκφάνσεις του υπαρξισμού στο έργο του Νάνου Βαλαωρίτη είναι 

η ελλιπής γνώση που διαθέτει το άτομο για τον εαυτό του αλλά και η αδυναμία να 

φτάσει στην πλήρη γνώση. Συγκεκριμένα, στο ποίημα «Ο Προκρούστης» 

εκμεταλλεύεται το κενό της παράδοσης και αναλύει όλα ενδεχόμενα μεταξύ του 

Προκρούστη και του Θησέα παραθέτοντας όλα τα δυνατά σενάρια, με τα οποία 

κατάφερε να επιβληθεί ο Θησέας. Χαρακτηριστική είναι η καταληκτική: «Όσο για το 

κρεβάτι…αν υπήρξε ποτέ κρεβάτι, επάνω του δεν κοιμόμαστε κάθε βράδυ;».  26 

 Και στις μετέπειτα ποιητικές συνθέσεις του εντοπίζει κανείς τεκμήρια που 

φανερώνουν την επαφή του ποιητή με τον υπαρξισμό. Αναλυτικότερα, στο 

εναρκτήριο ποίημα της Εστίας Μικροβίων με τίτλο «Το Αίνιγμα» και πιο 

συγκεκριμένα στον καταληκτικό στίχο διερωτάται όσον αφορά την υπόστασή του και 

θέτει ευθέως το ερώτημα στον εαυτό του κλείνοντας με τον τρόπο αυτό το ποίημα 

χωρίς να δίνει επί της ουσίας απάντηση στο αίνιγμα:  

 

Λάμπω σαν το διαμάντι αλλά δεν είμαι άστρο 

Τι είμαι λοιπόν αν δεν είμαι αυτό που είμαι 

Ουράνιο σώμα ή γήινο, στερεό, υγρό ή αέρινο; 27 

 

Ίσως αυτοσκοπός του ποιητή να μην είναι η απάντηση του αινίγματος αλλά η 

διατύπωση του αινίγματος, η συνειδητοποίηση με άλλα λόγια της άγνοιάς μας για την 

φύση μας και την προέλευσή μας.  

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύλληψη του ατόμου στην ποίηση του Νάνου 

Βαλαωρίτη. Αυτό που εντυπωσιάζει είναι ότι το άτομο δεν συλλαμβάνεται ως μια 

ολότητα που όλα τα μέρη της συνυπάρχουν αρμονικά και είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένα. Η άτομο στην ποίηση του Βαλαωρίτη απαρτίζεται από διάφορές πτυχές 

αντικρουόμενες μεταξύ τους. Η ολότητα του ατόμου υπονομεύεται αισθητά, καθώς 

 
26 Νάνος Βαλαωρίτης, Ποιηματα Ι, Ο πύργος του χαλεπίου (1945-1955), ό.π., σ. 89-92.  
27 Νάνος Βαλαωρίτης, Εστίες Μικροβίων, ό.π., σ. 7.  
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αναδεικνύεται η σχετικότητά του. Μάλιστα, η υπονόμευση του ατόμου στο έργο του 

δίνεται με πιο προσωπικό τόνο:  

 

(Μέσα μου ένας ΝΑΝΟΣ ψήλωνε 

Ψήλωνε ώσπου να χαθεί στα σύννεφα 

Μέσα μου ένας ΓΙΓΑΣ μίκραινε 

Μίκραινε ώσπου να χαθεί στο χώμα)28 

 

Η παρενθετική στροφή παρεμβάλλεται στο ομότιτλο –με την ποιητική συλλογή- 

ποίημα. Έκδηλη είναι η υπονόμευση του «εγώ». Αργότερα, ο ποιητής επαναφέρει τον 

προβληματισμό όσον αφορά την ύπαρξή του και αυτή τη φορά ο προβληματισμός 

τοποθετείται χρονικά στις απαρχές της ύπαρξης: 

 

Μήπως κρυφά μ’ αλλάξανε σαν ήμουνα μωρό 

Και βάλανε στη θέση μου άλλων γονιών παιδί; 

Μήπως μου δώσαν αλλουνού το παρουσιαστικό 

Κάνοντας εις βάρος μου μια φάρσα τραγική;  29 

 

Στο σημείο αυτό ο ποιητής κινείται στο πλαίσιο της φιλοσοφίας και της ποίησης 

ταυτόχρονα. Η υπόθεση ότι ο δημιουργός των όντων ενδέχεται να είναι παρεμβατικός 

αναίτια και σε απρόσμενο χρόνο οδηγεί σε μία φιλοσοφική θεώρηση μιας επίγειας 

ματαιότητας καθώς ο άνθρωπος στέκει ανήμπορος στην σύλληψη των νόμων που 

διέπουν την ανθρώπινη φύση και αμέτοχος σε ό,τι αφορά την αυτοκυριαρχία του.  

 Και στην Ανισόρροπη Μούσα συνειδητοποιεί κανείς ότι έχουμε να κάνουμε 

πρωτίστως με έναν οντολογικό ποιητή. Στο πρώτο μάλιστα ποίημα της συλλογής 

λειτουργεί η μηχανιστική προσέγγιση του Βαλαωρίτη: 

 

Κάποιος κοιτάει μέσα μου και βλέπει ότι με βλεπει 

Κάποιος ακούει μέσα μου κι ακούει ότι μ’ ακούει 

[…] 

Κάποιος που είναι μέσα μου χτίζει ένα σπιτάκι 

 

Ο στίχος όμως που ξεχωρίζει και δίνει κάτι διαφορετικό σε σχέση με την 

προγενέστερη ποιητικής του παραγωγή είναι ένα σχόλιο που το συγκαταλέγει στα 

ποιήματα ποιητική αλλά ταυτόχρονα διατυπώνεται και ένα υπαρξιακός 

προβληματισμός: 

 

Κάποιος μου λέει, δεν είμαι εγώ, που γράφω αυτή την ώρα 

Μα ένα χέρι ελαστικό που σπρώχνει το δικό μου 

 

Στο ποιητική συλλογή Κύριο Σώμα, όπου κυριαρχεί η ροή της συνείδησης 

διατυπώνεται το ερώτημα ξεκάθαρα: 

Φωνάζοντας: «Ποιοι είμαστε, πού παμε, πούθε ερχόμα- 

 
28 Νάνος Βαλαωρίτης, Εστίες Μικροβίων, ό.π., σ. 22.  
29 Νάνος Βαλαωρίτης, «Ο άνθρωπος χωρίς μυαλό»,  Ανισόρροπη Μούσα, Ποιήματα ΙΙ [1965-1974], 
ό.π., σ. 20-23.  
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στε…» 30 

 

Στη συνέχεια, στην ίδια ακόμα ποιητική συλλογή το ποιητικό υποκείμενο βρίσκεται 

σε μια κατάσταση πλήρους σύγχυσης. Συγκεκριμένα, το άτομο αδυνατεί να 

καταστήσει εφικτό το γνώθι σαυτόν. Το άτομο στην ποίηση του Βαλαωρίτη 

εμφανίζεται ως μια σχιζοειδής προσωπικότητα που δυσκολεύεται αισθητά στον 

έλεγχο της συνειδητότητάς του αφού ο εσωτερικός του κόσμος είναι πολυσχιδής με 

πτυχές αντικρουόμενες μεταξύ τους ορατές και μη: 

Αλλά εκεί με πρόσμενε αυτός που δεν με γνώριζε 

Εκείνος που δε μ’ άφηνε να μπω στον εαυτό μου 

Μαύρο λιοντάρι μούγκριζε και μ’ έδιωχνε από μπρος μου- 

Μέσα στη λίμνη φάνηκε ο άλλος εαυτός μου 

Με μια γενειάδα κάτασπρη όπως του κοσμογέροντα 

Απ’ τα πριν γνωρίζοντας τη σκέψη μου μού απάντησε 

«Πρέπει να κάνεις τρεις φορές το γύρο του εαυτού σου 

Μια να σου φύγει η εντύπωση πως είσαι μόνος ένας 

Δυο για να δεις πως ήτανε άλλοι χιλιάδες μέσα σου 

  Τρεις για να βρεις την άκρη σου το μέρος που τελειώνεις». 

Και σώπασε ο απέραντος που ήταν σαν πέτρα μέσα μου 

Και τρεις φορές ξεκίνησα και τρεις φορές επέστρεψα 

Αλλά δεν βρήκα τίποτα που κιόλας να μην το ’ξερα 

Και κάθισα και θρήνησα για όλα αυτά που ήξερα 

Για κείνο που δεν ήμουνα στα μάτια του εαυτού μου.31 

 

Το ποιητικό υποκείμενο φαίνεται να είναι πλήρως αποξενωμένο από τον ίδιο του τον 

εαυτό. Δεν αναγνωρίζει πτυχές του εαυτού του, ενώ την ίδια στιγμή αντιμετωπίζει 

δυσκολία στο να τις αποδεχτεί ώστε να εξασφαλίσει την ψυχική του ισορροπία.    

 Στο Ανώνυμο ποίημα του Φωτεινού Αϊ-Γιάννη ξεδιπλώνεται η υπαρξιακή 

ανησυχία του ποιητή. Αυτή τη φορά, αν και δεν περιορίζεται στην μερικότητα της 

γνώσης που έχει το άτομο για τον εαυτό του, το βάρος των διατυπώσεών του πέφτει 

στην αναζήτηση του σκοπού και της αιτίας της ύπαρξης. Θα μπορούσαμε να 

υποθέσουμε ότι ο ποιητής ενδεχομένως έχει επηρεαστεί από φιλοσόφους του 

υπαρξισμού. Στο σημείο αυτό είναι εμφανής ο αντίκτυπος της σκέψης του Ζαν Πωλ 

Σαρτρ στο έργο και την οπτική του Νάνου Βαλαωρίτη. Ο υπαρξιστής φιλόσοφος έχει 

δομήσει τους στοχασμούς του στην πεποίθηση ότι «η ύπαρξη προηγείται της ουσίας». 

Η προαναφερθείσα θέση αντανακλάται κατά κόρον στο έργο του ποιητή εν συνόλω. 

Το άτομο μπροστά σε αυτή τη συνειδητοποίηση -ότι επί της ουσίας ο σκοπός της 

υπόστασης του δεν προϋπάρχει της δημιουργίας του αλλά είναι κάτι που έπεται- 

πλήττεται ψυχικά και καταβάλλει κοπιώδη προσπάθεια προκείμενου να εμφυσήσει 

την ουσία στην ύπαρξή του. Ο Σαρτρ είπε για τον άνθρωπο πως είναι 

καταδικασμένος να είναι ελεύθερος και τον έφερε αντιμέτωπο με τις πράξεις του, 

καταδικασμένος διότι δεν έπλασε μόνος του τον εαυτό του και ταυτόχρονα ελεύθερος 

 
30 Νάνος Βαλαωρίτης, «ΙΧ», Ποιήματα ΙΙ, Κύριο Σώμα, ό.π., σ. 59. 
31 Νάνος Βαλαωρίτης, «ΧΧΙ», Ποιήματα ΙΙ, Κύριο Σώμα, ό.π., σ. 73.  
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γιατί από τη στιγμή που ήρθε στον κόσμο είναι υπεύθυνος για ό,τι κάνει. 32 

Χαρακτηριστικά, στα ποιήματα του Νάνου Βαλαωρίτη το ποιητικό υποκείμενο 

ταλανίζεται από υπαρξιακές αναζητήσεις, τις οποίες αδυνατεί να αποσαφηνίσει. Τα 

ερωτήματα επανέρχονται και παραμένουν αναπάντητα. Κάποιες φορές προσθέτουν 

μια πεσιμιστική διάθεση υπογραμμίζοντας με τον τρόπο αυτό την ανθρώπινη 

αδυναμία να φτάσει στη γνώση και την ασημαντότητα της ανθρώπινης ύπαρξης 

μπροστά στο μεγαλείο της φύσης: 

χωρίς να γνωρίζουμε με ακρίβεια ποιοι είμαστε 

και γιατί στον κόσμο ετούτο βρεθήκαμε χωρίς να το θέλουμε 

[…] 

και προχωράμε, αλίμονο, χωρίς να βλέπουμε στην ομίχλη 

πού πάμε
.
 χωρίς να γνωρίζουμε με ακρίβεια ποιοι είμαστε

.
 

προχωράμε στο βάθος ώσπου χανόμαστε μέσ’ στο τοπίο 

το μνημείο της φύσης
.
 στο ξεχείλισμα του φωτός 33 

 

Τέλος, ακόμα και η προσφυγή σε κάποια ανώτερη δύναμη δεν αποφέρει καμία 

παρηγοριά στους ανθρώπους, οι οποίοι είναι μόνοι τους στην εναγώνια αναζήτηση 

της αιτίας και του σκοπού της ύπαρξης. Η ανυπαρξία του θείου αποτελεί κοινό τόπο 

στη σκέψη του Σαρτρ και του Βαλαωρίτη. Η παραπάνω παραδοχή καθιστά το άτομο 

αποκλειστικά υπεύθυνο για τις πράξεις και μοναδικό υπαίτιο –ανεξαρτήτως των 

συνθηκών- για την κατάστασή του, γεγονός που υπογραμμίζει το οδυνηρό δεδομένο 

που συνοδεύει την ύπαρξη. Οι άνθρωποι, στο βαλαωρίτειο σύμπαν απευθύνονται στο 

απόλυτο τίποτα ενώ παράλληλα την ίδια στιγμή αποσκοπούν και μόνο στην 

ευμάρεια, δηλαδή σε μια ζωή που αυτοσκοπός της είναι η επιφάνεια και όχι η ουσία:  

γονατίζουν οι άνθρωποι και προσεύχονται στο άπειρο 

Τίποτα
. 
στο κενό

.
 και στο άδειο

.
 και γυρεύουν 

Απ’ του κόσμου ετούτου το δαίμονα μια χάρη μικρή 

Μιαν ευχή ένα τίποτα
.
 να πλουτίσουν να ζήσουν

.
 34 

 

 Στην ίδια ποιητική συλλογή, ακόμα πιο έκδηλη γίνεται η επιρροή που έχουν 

ασκήσει στη σκέψη του Νάνου Βαλαωρίτη ο Αλμπέρ Καμύ και ο Ζαν-Πωλ Σαρτρ με 

τις κοσμοθεωρίες τους όσον αφορά την ανθρώπινη κατάσταση. Η αμφισβήτηση της 

λογικής, το παράλογο της ύπαρξης και η απόρριψη κάθε παραδεδομένης άποψης θα 

αποτελέσουν κοινούς τόπους στο έργο του Βαλαωρίτη και των μεγάλων φιλοσόφων 

των ταραγμένων δεκαετιών στα μέσα και λίγο αργότερα του 20ου αιώνα. Το 

Ανώνυμο ποίημα του Φωτεινού Αϊ-Γιάννη αποτελεί κραυγή αγωνίας από τον ίδιο τον 

ποιητή μπροστά στα αναπάντητα ερωτήματα της προέλευσης και του σκοπού της 

ύπαρξης του ανθρώπου. Ο άνθρωπος με τα εργαλεία που διαθέτει, εκείνα του ορθού 

λόγου, οδηγείται στη διαπίστωση πως η απάντηση των καίριων ερωτημάτων όσον 

αφορά την ύπαρξη είναι κάτι που υπερβαίνει το μέτρο των δυνάμεων του. Αυτή η 

 
32 Ζαν-Πωλ Σαρτρ, Ο υπαρξισμός είναι ένας ανθρωπισμός, μτφρ. Αντώνης Χατζημωυσής, εκδ. Δώμα, 
Αθήνα 2020,  σ. 36.  
33 Ν. Β., Ανώνυμο ποίημα του Φωτεινού Αϊ-Γιάννη, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 1978, σ. 19.  
34 Ν. Β., Ανώνυμο ποίημα του Φωτεινού Αϊ-Γιάννη, ό.π., σ. 19-20. 
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τραγική διαπίστωση όπως φαίνεται και στο παρακάτω ποίημα οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι η ανθρώπινη ύπαρξη είναι συνυφασμένη με το παράλογο στοιχείο: 

γιατί μα γιατί να βρεθούμε ολομόναχοι εδώ πέρα 

τόσοι άνθρωποι που δεν ξέρουν γιατί να γεννιόμαστε 

ανάποδα κι’ ανάποδα πάντοτε με το κεφάλι στη γη 

και με τα πόδια ψηλά να ζούμε παράλογα και ανόητα 

κι’ ανεξήγητα να πεθαίνουμε χωρίς να βρεθεί ένα πλάσμα 

να μας εξηγήσει γιατί μα γιατί να βρισκόμαστε 

μια μέρα ολόγυμνοι σε τούτο τον κόσμο πρωτόπλαστοι 

και την άλλη στον τάφο και κανείς δεν μπορεί να λύσει 

το πρόβλημα, γιατί τέτοιο μίσος παράλογο, τόση άγνοια 

τόσα εγκλήματα και παράλογες πράξεις να γίνονται 

στη γέννηση και στο θάνατο ανάμεσα και να κάνουν 

τη ζωή ανυπόφορη το βίο αβίωτο την ελπίδα στο κουτί 

της Πανδώρας μακρινή αμυδρή και απίθανη και μας 

τα κορόιδα της τύχης τα παίγνια τ’ ανδρείκελα 

τα νευρόσπαστα τ’ ανύποπτα θύματα του απίθανου αστείου 

που κάποιος σε βάρος μας έπαιξε η μοίρα η σύμπτωση 

η κακιά μας η τύχη το Σύμπαν το άγνωστο το παράξενο 

που ανελίσσεται κι’ επεκτείνεται κι’ επιστρέφει στο χάος 

κι’ εμείς η ζωή μας ο αναίτιος καρπός του παράλογου 

δράματος που γύρω μας εκτυλίσσεται με μαρτύρια με φόνους 

με βάσανα που γεννάνε στο νου μας την αίσθηση του κενού 

το αίσθημα του παράλογου του ανισόρροπου της μαυρίλας 35 

 

Οι τελευταίοι στίχοι θα μπορούσαν να ταιριάξουν απόλυτα σε κάποιον μονόλογο που 

εκφώνησε ο Άμλετ, ο κατ’ εξοχήν αμφιταλαντευόμενος κλασικός (αντι)ήρωας που 

στην προσπάθειά του να φτάσει στην αλήθεια συνειδητοποίησε την αδυναμία του με 

αποτέλεσμα να διερωτηθεί σε βάθος για το νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Ομοίως, 

το ποιητικό υποκείμενο -σαν άλλος Άμλετ επί σκηνής- διατυπώνει μια σειρά 

ερωτημάτων, από τα οποία δεν αναμένει κάποια απάντηση και στην πραγματικότητα 

επιδιώκει να υπογραμμίσει την αδυναμία των ανθρώπων να φτάσουν στη γνώση. Τα 

επαναλαμβανόμενα και συνειδητά διατυπωμένα αναπάντητα «γιατί» φανερώνουν ότι 

η ανθρώπινη ύπαρξη είναι συνυφασμένη με την άγνοια. Ο άνθρωπος είναι ένα πιόνι 

που καθορίζεται από την τυχαιότητα και την παροδικότητα. Μπροστά σε αυτή τη 

διαπίστωση το ποιητικό υποκείμενο αποκτά μια πεσιμιστική διάθεση στα όρια της 

τραγικότητας.  

 Αργότερα, η αγωνία των ερωτημάτων όσον αφορά την ύπαρξη, το σκοπό της 

δημιουργίας, το νόημα της ζωής θα καταλαγιάσει για λίγο. Ο ποιητής είτε πιο ώριμος 

ποιητικά είτε πιο συνειδητοποιημένος δίνει την εντύπωση πως έχει αποδεχτεί τον 

εαυτό του χωρίς να αναζητά εναγωνίως απαντήσεις γύρω από την ταυτότητά του. 

Βέβαια, αυτό που παρατηρείται είναι πως το άτομο διχοτομείται σε δύο μέρη, σε δύο 

εαυτούς που φαίνεται να συμβιώνουν αρμονικά μεταξύ τους: 

 

Χωρίζομαι στα δύο κι απ’ τη μια μεριά μου είμαι 

 
35 Ν. Β., Ανώνυμο ποίημα του Φωτεινού Αϊ-Γιάννη, ό.π., σ. 23-24.  
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Μια ταινία του Γκοντάρ. Απ’ την άλλη του Μπου- 

                                                                 νουέλ 

Μένουμε φίλοι, αλλά με κάποια μονοτονία στις σχέσεις 

                                                                              μας 

Συναντιόμαστε στο δρόμο. Καμμιά φορά 

Χαιρετιόμαστε. Άλλοτε όχι 

Τα ποιήματα που γράψαμε μαζί 

Φυσικά κανείς δεν ξέρει αν τα ‘γραψε 

Εκείνος που ψιθυρίζει στ’ αυτί 

Ή εκείνος που οδηγάει την πένα36 

 

Η ειρηνική διχοτόμηση θα αποτελέσει μια ψευδαίσθηση και μάλιστα παροδική. Το 

ποιητικό υποκείμενο εν τέλει μπροστά στη συνειδητοποίηση της διττής υπόστασής 

του θα συλλάβει να κόψει το νήμα της ζωής: 

 

Κι ακούω μια φωνή: Δεν είσαι πια εδώ 

Είσαι μέσα σου, βρε κουτέ. Από τώρα και μπρος 

Θα μιλάμε οι δυο μας παντοτινά, δίχως ανάπαυλα… 

Τι κόλας, σκέφτομαι, τι αφόρητη κατάσταση 

Και πιάνω πάλι το περίστροφο και στριφογυρίζω 

Τη σφαίρα… Κι ίσως μια μέρα γλιτώσω 

Από τον εαυτό μου. 37 

 

Αρά, ο «μόνος τρόπος» για να ξεφύγει το ποιητικό υποκείμενο από τον ίδιο του τον 

εαυτό είναι ο θάνατος αλλά και πάλι αυτό δεν είναι απολύτως σίγουρο αφού το 

«ίσως» δηλώνει ξεκάθαρα αβεβαιότητα όσον αφορά τη λύση του προβλήματος που 

ταλανίζει το ποιητικό υποκείμενο. Βέβαια, εμφανίζεται πια πλήρως 

συνειδητοποιημένο και πρόθυμο να παύσει ανεπιστρεπτί την αφόρητη αυτή 

κατάσταση της σύλληψης του είναι. Το προαναφερθέν είναι ένα καινούριο στοιχείο 

που εισάγεται στο βαλαωρίτειο corpus, αφού το ποιητικό υποκείμενο δεν εμφανίζεται 

σε απόλυτη σύγχυση, ούτε διατυπώνει ερωτήματα που θα αφήσει αναπάντητα λόγω 

άγνοιας.  

 Στην βραβευμένη από κρατικούς φορείς ποιητική συλλογή Μερικές Γυναίκες 

που εκδόθηκε το 1982, ο Νάνος Βαλαωρίτης στο εναρκτήριο ποίημα τοποθετεί μια 

γυναίκα στην Πλατεία Συντάγματος να απευθύνεται στους περαστικούς, «να 

ξεστομίζει τρομερές αλήθειες και να ρωτάει τον καθένα βάζοντάς τον σε μεγάλη 

αμηχανία». Είναι μια γυναίκα που θέλει να προβληματίσει, να αφυπνίσει τον 

περίγυρο δίνοντας έμφαση στην άγνοια που διακατέχει όλους και ειδικότερα όσον 

αφορά τα ενδότερα στοιχεία που συνθέτουν το κάθε άτομο. Πέραν όμως των 

ερωτημάτων που σχετίζονται με τη συνειδητότητα του εαυτού του, τίθενται 

ερωτήματα που εξετάζουν την επαφή που έχει το άτομο με την πραγματικότητα ή που 

νομίζει πως έχει. Στα συγκεκριμένα ερωτήματα, ενδεχομένως από κάποιον να 

θεωρείται αυτονόητη η απάντηση, είναι όμως με τέτοιο τρόπο διατυπωμένα ώστε να 

 
36 Ν. Β., «Ο μόνος τρόπος», Στο κάτω κάτω της γραφής, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 1984, σ. 17.  
37  Ν. Β., «Ο μόνος τρόπος», Στο κάτω κάτω της γραφής, ό.π., σ. 18.  
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αφήνουν περιθώριο για σκέψη μήπως εκείνα που νομίζει κανείς πως είναι αυτονόητα 

δεν είναι τελικά: 

Όταν συναντάτε τη φιλενάδα σας είστε βέ- 

βαιος 

Πως είναι η ίδια που είχατε και χτες κοντά σας; 

Ή σας την έστειλαν επίτηδες να δούνε αν 

είστε στα καλά σας; 

Μήπως θέλουν οι συγγενείς σας να σας δη- 

μεύσουν την περιουσία 

[…] 

Θυμόσαστε πώς σας λένε και πού γεννηθή- 

κατε 

[…] 

Έχετε ακόμα απορίες γιατί ζείτε; 

Κι αν δεν έχετε πώς δικαιολογείτε 

Την παρουσία σας πάνω στη γη; 38 

  

Εν συνεχεία εισάγεται ένα καινούριο στοιχείο: η υπαρξιακή αναζήτηση επεκτείνεται 

και στους ανθρώπους με τους οποίους αλληλεπιδρά το άτομο και δεν περιορίζεται 

μόνο στον εαυτό του. Το άτομο δεν αναρωτιέται πια μόνο ποιος είναι ο ίδιος αλλά 

ποιοι πραγματικά είναι οι γύρω του. Τα ερωτήματα γύρω από την ύπαρξη 

κατακλύζουν την συνείδηση του ατόμου από εσωτερικά και εξωτερικά ερεθίσματα με 

αποτέλεσμα να συνειδητοποιεί τη τραγική κατάσταση που έχει βρεθεί λόγω της 

άγνοιας που τον διακατέχει. Αμφιβάλλει για κάθε τι και το ερώτημα που τίθεται είναι 

αν το άτομο θα μπορέσει τελικά να μεταφερθεί από το επίπεδο της άγνοιας στο 

επίπεδο της γνώσης, στάδια που χαρακτηρίζουν τους κατ’ εξοχήν τραγικούς ήρωες 

της κλασικής λογοτεχνίας. Στην ίδια ποιητική συλλογή θα απαντηθεί: 

Δύο γυναίκες με υποδέχονται στην πόρτα 

αμίλητες. Καμιά απ’ τις δύο δε θέλει να 

πει την αλήθεια. Δε θέλουν να στεναχωρηθώ 

όταν μάθω τι έχω να πάθω. Εκείνο που 

κρύβουν επιμελώς η μια από την άλλη είναι ένα 

μυστικό τόσο περίεργο, τόσο παράλογο και 

φρικτό που κι αν το πούνε κανείς δε θα τους 

έλεγε μπράβο. 

[…] 

Κι αφήνουν την πόρτα μισάνοιχτη για να βλέ- 

πουν τι κάνω 

Να δουν αν θα μάθω εκείνο που θέλουν να 

κάνουν μαζί μου 

Μια πράξη φριχτή αποτρόπαια που θα γίνει 

Μια μέρα διπλό μυστικό των δυο γυναι- 

κώνε 

Μια πράξη που αν μαθευτεί θα διασπάσει 

Το φράγμα του ύπνου αυτών που κοιμούνται 

 
38 N. B., «Η γυναίκα της πλατείας Συντάγματος», Μερικές Γυναίκες, ό.π., σ. 7-17.   
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Μακάριοι στις πόλεις στην ύπαιθρο στα βου- 

να 

Που δεν ξέρουν τι γίνεται μέσα τους, έξω τους, 

γύρω τους, δίπλα τους39 

 

Από το παραπάνω ποίημα έκδηλη είναι η άποψη του Βαλαωρίτη γύρω από τη γνώση. 

Η γνώση στα ποιήματα του Βαλαωρίτη λειτουργεί με τραγικούς όρους αφυπνιστικά 

για το άτομο, όπως ακριβώς λειτουργεί το φως του ήλιου στους δεσμώτες στην 

Αλληγορία του Σπηλαίου του Πλάτωνα. Η γνώση και στον αρχαίο φιλόσοφο και στον 

Νάνο Βαλαωρίτη είναι μια επώδυνη κατάσταση για το άτομο.  

 Βέβαια, το άτομο είναι ανάγκη να προσέξει ιδιαίτερα από πού θα επιλέξει να 

αντλήσει γνώση. Με αφορμή τη λέξη «πτώση» ο ποιητής συνειρμικά συνδέει παρά 

μόνο λεκτικά και όχι σε βάθος την πτώση του προπατορικού αμαρτήματος με την 

έννοια της πτώσης που προϋποθέτει τη βαρύτητα επικαλούμενος τον Νεύτωνα για τη 

θεωρία του: 

Η πτώση ενός μήλου – πράμα που 

μας φέρνει σε μιαν άλλη πτώση – ετούτη τη 

φορά ηθική που συνέβηκε με το μήλο που 

πρωτοδάγκωσε ο Αδάμ, όταν του το προσέ- 

φερε η Εύα, κι έτσι σήμερα οι δύο πτώσεις 

γίνανε μια, και δεν μπορεί πια να διακρίνει 

κανείς που αρχίζουν οι νόμοι της φυσικής και 

που τελειώνει η αμαρτία40 

 Υπάρχει μια σύγχυση όσον αφορά τη σύλληψη της πραγματικότητας και αυτό διότι 

το άτομο αδυνατεί να φτάσει στην ουσιαστική γνώση αφού στη συνείδησή του 

συγχέει θεολογικά συμφραζόμενα με τους νόμους της φυσικής. Το άτομο, με άλλα 

λόγια, δεν είναι σε θέση να εντοπίσει το σημείο που σταματά η αφήγηση της 

χριστιανικής διδασκαλίας και ξεκινάει η πραγματική ζωή και λόγω αυτού είναι 

ανέφικτο να κατανοήσει την πραγματικότητα τόσο για τον ίδιο του τον εαυτό αλλά 

και για τους γύρω του. Βέβαια, αυτή η σύγχυση που υπάρχει στο άτομο από την αρχή 

της ύπαρξής του λαμβάνει τραγικές διαστάσεις για την υπόστασή του. Αυτό φαίνεται 

ξεκάθαρα όταν το ποιητικό υποκείμενο βρεθεί στη γραμμή του ηλεκτρικού 

σιδηροδρόμου που ενώνει την Αθήνα με τον Πειραιά. Εκεί θα τον πλησιάσει μια 

γυναίκα και θα τον ρωτήσει ψιθυρίζοντας στο αυτί αν θέλει να αλλάξουν ρόλους. Πιο 

συγκεκριμένα: 

[…] Γύρισα 

-όσο μπορούσα, γιατί ήταν σχεδόν αδύνατο 

να κινηθεί κανείς και είδα μια σκυλομούρα 

φοβερή με δόντια χαλασμένα, σχεδόν μαϊμού. 

-Είμαστε τόσο όμοιοι, είπε, και άνοιξε το 

στόμα της μισή πηχή. Είδα τότε πως το στόμα 

της ήταν η είσοδος του υπογείου σιδηρο- 

δρόμου και από τις δύο μεριές περνούσαν ηλεκτρι- 

κά καλώδια και γραμμές ηλεκτροφόρες. 

 
39 N. B., «Όταν γυρνώ κατάκοπος απ’ τη δουλειά…», Μερικές Γυναίκες, ό.π., σ. 28-30.  
40 Ν. Β., «Γυναίκες με μουστάκια»,  Μερικές Γυναίκες, ό.π., σ. 90.  
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[…] 

Παρ’ όλα αυτά το τρένο έμπαινε με ιλιγ- 

γιώδη ταχύτητα εκεί μέσα. Αν πάμε έτσι, 

σκέφτηκα, θα είναι αδύνατο να σταματήσει ο 

οδηγός στην Ομόνοια. Κοίταξα με ανησυχία 

το ρολόι μου. Μου μένανε πέντε λεπτά για να 

προλάβω ένα σπουδαίο ραντεβού. 

[…] 

Το τρένο είχε 

Σταματήσει στο Σταθμό. Όταν προσπάθησα 

να βγω είδα πως ήταν αδύνατο να σηκωθώ 

από τις γραμμές. Το τρένο ήμουν εγώ!41 

    Στο παραπάνω ποίημα είναι εμφανής η σύγχυση που βιώνει το άτομο και όσον 

αφορά το ποιος πραγματικά είναι ο ίδιος και όσον αφορά ποιος πραγματικά είναι 

κάποιος που συναντά. Η αποκρουστική γυναίκα και η αδυναμία να πραγματοποιήσεις 

μια απλή μετακίνηση δηλώνουν ξεκάθαρα ότι η εσωτερική σύγχυση που βιώνει το 

άτομο επί της ουσίας εξωτερικεύεται και στους ανθρώπους γύρω του και γενικότερα 

στο περιβάλλον. Το συγκεκριμένο ποίημα, σαν άλλος εξπρεσιονιστικός πίνακας του 

Μουνκ, προβάλλει τον αντίκτυπο που έχει ο εσωτερικός κόσμος του ατόμου στην 

πραγματικότητα έξω από αυτόν. Πέρα από την αλλοίωση της εξωτερικής 

πραγματικότητας ως απόρροια του ψυχισμού του ατόμου, το άτομο είναι 

εγκλωβισμένο σε μια κατάσταση που αρχικά δεν γνωρίζει αλλά και δεν μπορεί να 

ελέγξει. Η ταύτιση του ατόμου με ένα τρένο που τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα είναι 

μια ευφάνταστη υπερρεαλιστική εικόνα που φανερώνει έναν άνθρωπο απομονωμένο 

από τον κοινωνικό περίγυρο στον εαυτό του. Η σχέση του ατόμου με τον εαυτό του 

δεν είναι πάντοτε ειρηνική και αυτό βγαίνει προς τα έξω, αφού η μη αρμονική 

συνύπαρξη οδηγεί στην αλλοίωση της εξωτερικής πραγματικότητας.  

  

 Στον Έγχρωμο Στυλογράφο που θα δημοσιευτεί στην Αθήνα τον 1986 ο Νάνος 

Βαλαωρίτης θα δώσει μια απάντηση στα υπαρξιακά ερωτήματα που ταλανίζουν το 

άτομο και το καθιστούν ανήμπορο διαχείρισης της ίδιας της πραγματικότητας: 

 

Το τέλος του κόσμου το εγώ το ποιος είμαι, ποιος είσαι; 

Θα’ ναι προβλήματα για τον άυλο άνθρωπο λυμένα για πάντα…42 

 

Με άλλα λόγια, η απάντηση όλων αυτών των ερωτημάτων γύρω από την ύπαρξη του 

ατόμου θα απαντηθούν όταν το άτομο θα έχει περάσει το οριακό σημείο που 

καθορίζει την ύπαρξη.  

 Στην όψιμη λογοτεχνική παραγωγή του Βαλαωρίτη τα ερωτήματα 

που σχετίζονται με την προέλευση του ατόμου και το σκοπό της ύπαρξης τείνουν να 

θεωρηθούν παρωχημένα. Η εναγώνια αναζήτηση απαντήσεων στα υπαρξιακά 

ερωτημάτα έχει καταλαγιάσει. Το ποιητικό υποκείμενο στον 21ο αιώνα διακατέχεται 

από μια αγχώδη διαταραχή που σχετίζεται με το πέρασμα του χρόνου. Στην ποιητική 

συλλογή Μια αλφάβητος κωφαλάλων που εκδόθηκε το 2003 και περιλαμβάνει 27 

 
41 Ν. Β., «Το τρένο», Μερικές Γυναίκες, ό.π., σ. 123-124.  
42 Ν. Β., Ο Έγχρωμος Στυλογράφος, εκδ. Δωδώνη, Αθήνα 1986, σ. 115.  
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κολλάζ φιλοτεχνημένα από τον ίδιο τον ποιητή, μέσα  από μια ονειρική ατμόσφαιρα 

που αν και θεματικά δεν αντιστοιχούν απηχούνται όμως λεπτομέρειες στις εικόνες 

έτσι ώστε ο αναγνώστης να είναι σε θέση να τις συλλάβει μόνος του. Σε αυτά τα 

κολλάζ ο χρόνος φαίνεται να απασχολεί τον ποιητή, γεγονός που τεκμηριώνεται από 

τα ρολόγια που αναπαρίστανται στην πλειοψηφία αυτών, ρολόγια σε μεγάλο μέγεθος 

και σε εμφανή σημεία. Στα ποιήματα της συγκεκριμένης συλλογής είναι πασιφανές 

ότι η αίσθηση του πεπερασμένου, η διαπίστωση της κύλισης του ανθρώπινου αυτού 

κατασκευάσματος του χρόνου καθιστά το ποιητικό υποκείμενο ανίκανο να δώσει τις 

απαντήσεις στα ερωτήματα που διατυπώνει όσον αφορά τον χρόνο: 

Ποιο βάναυσο χέρι σπρώχνει διαρκώς 

(με μια ύπουλη πρόθεση σαφώς) 

Όλα τα ρολόγια να πάνε εμπρός 43 

 

 Σε άλλο ποίημα, στην ίδια συλλογή και πιο συγκεκριμένα σε ένα 

διάλογο ανάμεσα στο ποιητικό υποκείμενο και έναν «αχυρένιο άνθρωπο», ο δεύτερος 

αποζητά εναγωνίως το νόημα της ζωής, ερώτημα το οποίο το ποιητικό υποκείμενο 

αδυνατεί να απαντήσει, γεγονός που το αντιμετωπίζει με νηφαλιότητα. Σε αυτό το 

ποίημα, ο Χρόνος χρωματίζεται αρνητικά και αποτελεί έναν από τους παράγοντες 

που συμβάλλουν στην αλλοίωση του ατόμου, αλλοίωση που δεν μπορεί να 

αποφευχθεί παρά μόνο για λίγο να καθυστερήσει: 

 

Τι θέλεις Αχυρένιε άνθρωπε 

Και μου χτυπάς την πόρτα; 

 

-Να μου ανοίξεις θέλω να μου πεις 

Ποιο είναι το νόημα της ζωής 

Θέλω να μάθω γιατί να υπάρχω εδώ 

Κάτω από τον έναστρο ουρανό 

 

Αχυρένιε άνθρωπε γιατί με κυνηγάς 

Τέτοιες ανόητες κουβέντες να σου πω 

Κι από περιέργεια παιδική να μάθεις 

Αυτά που στον κόσμο κανένας δεν γνωρίζει; 

 

[…] 

 

Μα ΄σύ Αχυρένιε μου πρόσεξε καλά 

Μη σε ξεφτίσουν γρήγορα οι χρόνοι. 44 

 

Ο χρόνος στο ώριμο έργο του Βαλαωρίτη λαμβάνει τραγικές διαστάσεις. Πιο 

συγκεκριμένα, στο ποίημα «Καθυστερούμε» (βλ. εικόνα παρακάτω, σ. 26) έκδηλη 

είναι η αγωνία του ποιητή όσον αφορά το πέρασμα του χρόνου, γεγονός που φαίνεται 

 
43 Ν.Β., «Φωταγωγία», Μια Αλφάβητος Κωφαλάλων, εκδ. Άγκυρα, Αθήνα 2003, σ. 17.  
44 Ν.Β., «Ανεδαφικό»,  Μια Αλφάβητος Κωφαλάλων, ό.π., σ. 54,55. 
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και από τον τίτλο αλλά και από τη μορφή του ποιήματος που παραπέμπει σε 

κλεψύδρα. 45 

 

 

  
  

Σε άλλο ποίημά του, στην ίδια ποιητική συλλογή, το ποιητικό υποκείμενο 

καταγγέλλει: 

Αν είχαμε Χρόνο και Κόσμο αρκετό μπροστά μας 

Δε θα’ ταν έγκλημα Κυρά μου οι δισταγμοί σου 

[…] 

Μα πίσω από την πλάτη μου διαρκώς ακούω 

Του χρόνου το δρεπανηφόρο άρμα γρήγορα 

Να καλπάζει κι απέραντη μπροστά μας 

Ν’ απλώνεται η Έρημος της Αιωνιότητας 

[…] 

Ας απολαύσουμε ακόμα όσο προλαβαίνουμε 

[…]Ας καταβροχθίσουμε τον Χρόνο εντελώς 

Ας μην αργοπορούμε στις αργές δαγκάνες του  46 

 

Η τραγική διάσταση της έλευσης του χρόνου προβάλλεται σε κάθε ευκαιρία. Είναι 

κάτι που το ποιητικό υποκείμενο αδυνατεί να διαχειριστεί και οδηγείται στη 

υιοθέτηση μιας εντελώς πεσιμιστικής στάσης περί ματαιότητας λόγω του τέρματος 

που επιβάλλει ο χρόνος: 

Προσπαθούμε 

αλλά οι προσπάθειές μας 

μάταιες δεν είναι ούτε άσχετες 

εφόσον υπάρχει ένα ενδιάμεσο 

με τα υπεισερχόμενα 

υπονοούμενα 

απλώς χρονοτριβούμε 

εφόσον τ’ απολεσθέντα 

δευτερόλεπτα 

 
45 Ν.Β., «Καθυστερούμε» Γραμματοκιβώτιο ανεπίδοτων επιστολών, ό.π., σ. 15.  
46 Ν.Β., «Στη διστακτική μου ερωμένη», Γραμματοκιβώτιο ανεπίδοτων επιστολών, ό.π., σ. 24, 25.  
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αποθηκεύονται 

ως απολιθώματα 47 

 

 

Αυτοσχόλια, περί ποιητικής: 

Εστίες Μικροβίων, Ανώνυμο Ποίημα του Φωτεινού Αϊ-Γιάννη, Ήλιος ο Δήμιος μιας 

Πράσινης Σκέψης, Γραμματοκιβώτιο ανεπίδοτων επιστολών 

 

Ολόκληρο το έργο του Νάνου Βαλαωρίτη βρίθει από αναφορές και σχόλια για τον 

τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται το πρωτογενές υλικό από όπου αντλεί την 

έμπνευσή του προκείμενου να εκφραστεί εντέχνως με την ιδιότητα του ποιητή. Στην 

πραγματικότητα γίνεται λόγος για τα «Ποιήματα Ποιητικής» που υπάρχουν σε 

αφθονία στο λογοτεχνικό του έργο.  

Βέβαια,  στο έργο του Βαλαωρίτη μπορεί να αναζητήσει κανείς τις απόψεις του 

ποιητή για την ποιητική τέχνη. Στο ποίημα «Κλειδιά», ο Βαλαωρίτης αποδίδει την 

ιδιότητα του ποιητή ως «το γυμνασμένο αυτί» το οποίο ανασύρει «νοήματα που 

νάρκωσε ο Καιρός». Στο ίδιο ποίημα ο Βαλαωρίτης εστιάζει στην προσφορά του 

ποιητή που δεν είναι άλλη από το να μας κοινωνήσει στο βωμό της ποίησης. Ο 

χρόνος επιφέρει φθορά στα νοήματα και ο ποιητής καλείται να εργαστεί ώστε να 

αποκαθιστά το νοηματικό χάσμα κάθε φορά.  

 Το ποιητικό έργο του Βαλαωρίτη βρίθει από ποιήματα ποιητικής. Στις Εστίες 

Μικροβίων, το τελευταίο ποίημα της συλλογής είναι μακροσκελές και από τον τίτλο 

μάλιστα αποκαλύπτεται η θεματική του. Σε αυτό το ποίημα έκδηλη είναι η 

αυτοαναφορικότητα όχι απλώς σε ένα πρώτο επίπεδο ανάγνωσης ότι πρόκειται για 

ένα ποίημα, το οποίο μιλάει για την ποίηση. Εδώ, ο ποιητής κάνει λόγο για τα δικά 

του ποιήματα και για τον δικό του προσωπικό τόνο. Στο τελευταίο ποίημα της 

συλλογής Εστίες Μικροβίων εντοπίζει κανείς στίχους με το στοιχείο της 

αυτοαναφορικότητας: 

 

Έγραφε τότε ο ποιητής με κλειδωμένη πόρτα 

Στο νου του ό, τι του κατέβαινε χωρίς να το διορθώνει 

[…] Έγραφε τότε ο ποιητής έγραφε και ξανάγραφε 

Τον ίδιο στίχο αμέτρητες φορές αλλάζοντάς τον 

Έγραφε τότε ο ποιητής χωρίς να συλλογίζεται 

[…] Έγραφε τότε ο ποιητής αυτά που είχε μέσα του 

Παραγνωρίζοντας το γεγονός πως δεν τον καταλάβαιναν 

[…] Έγραφε τότε ο ποιητής πάνω στην άσπρη κόλλα 

Λίγες φρασούλες πούλεγαν όλες το ίδιο πράμμα 48 

 

Από το παραπάνω ποίημα είναι φανερό ότι ο ποιητής έχει πια προσχωρήσει στον 

Υπερρεαλισμό. Συγκεκριμένα, η αυτόματη γραφή εντοπίζεται στο ποίημα όχι τόσο 

ως καταγραφή εικόνων που ανακαλούνται συνειρμικά χωρίς τη διαμεσολάβηση της 

λογικής αλλά ως μια αυτοματοποίηση της γλώσσας ή, όπως έχει ξαναειπωθεί, ως μια 

μηχανιστική προσέγγιση από τον ποιητή. Επίσης, είναι ξεκάθαρη η άρση κάθε 

 
47 Ν.Β., «Ανεπίτρεπτα Πειράματα», Γραμματοκιβώτιο ανεπίδοτων επιστολών, ό.π., σ. 70.  
48 Νάνος Βαλαωρίτης, «Ποιητική Τέχνη», Εστίες μικροβίων, ό.π., σ. 48-49.  
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δέσμευσης ως προς τη μορφή (παντελής απουσία στίξης, ελλειπτικότητα στον λόγο, 

«αναρχία» στροφών και στίχων). Τέλος, οι ισχυρές λεκτικές εντυπώσεις αλλά και οι 

εντυπωσιακές εικόνες αποτελούν ένα ακόμα τεκμήριο ότι ο ποιητής ακολουθεί τα 

προστάγματα που υπαγορεύει ο υπερρεαλισμός («Έγραφε τότε ο ποιητής όπως 

κυλάει ένα ρέμα/ Τους στίχους του ασυγκράτητους όπως θα του ερχόντουσαν»).   

 Στο Ανώνυμο ποίημα του Φωτεινού Αϊ-Γιάννη ο Νάνος Βαλαωρίτης 

υπογραμμίσει την παρεμβατικότητά του σε άλλα ποιητικά έργα, άλλων καλλιτεχνών. 

Επί της ουσίας το τελικό αποτέλεσμα είναι απόρροια μιας διαλεκτικής διαδικασίας. 

Με άλλα λόγια, κάνει την παραδοχή πως για κάθε ποιητική πραγμάτωση ο ίδιος 

αξιοποιεί γόνιμα την προγενέστερη χρονικά από εκείνον λογοτεχνική παράδοση: 

Και με στοιχειώνουν τα λόγια αυτών που θαυμάζω 

και αλλάζω διορθώνω ξαναγράφω τα λόγια τους 

και τα κάνω δικά μου. 

 

Ναι, τα κάνω δικά μου τα χωνεύω τ’ αλλάζω
.
 κι έρχομαι 

ανυπόδητος ταπεινός στο ναό για προσκύνημα υποβάλλω 

τα σέβη μου παραβάλλω αφαιρώ και προσθέτω γεμίζω 

κενά διαγράφω αφαιρώ μια παράγραφο προσθέτω μιαν άλλη 

κάνω τη σκέψη πιο έντονη την εντύπωση τη συγκίνηση 

την πλοκή διασκευάζω
.
 απ’ τα αυλάκι του βγάζω το λόγο 

σ’ άλλη κοίτη τον βάζω
.
 υποτάσσω τα μέρη το σύνολο 

και λύνω και κόβω και δένω με θράσος προσθέτω επιφάνεια 

και βάθος
.
 κι άλλα μέρη μακραίνω κι’ αλλού συντομεύω

.
 

καταργώ διαστρεβλώνω παρεμβάλλω ερμηνείες δικές μου 

τη διαδοχή της γραφής ανατρέπω
.
 τη σειρά δεν τη σέβομαι

.
 

ελεύθερα διασκευάζω το λόγο
.
 δε σέβομαι τη συνέχεια 49 

  Επιπλέον, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε την επίδραση που έχει ασκήσει ο 

Ρολάν Μπαρτ στη σκέψη του Νάνου Βαλαωρίτη. Ο Γάλλος θεωρητικός έχει κατά 

κόρον επηρεάσει όχι μόνο τους λογοτέχνες αλλά και τον τρόπο που προσλαμβάνεται 

η λογοτεχνία εν γένει από ειδικούς και μη. Το πλαίσιο στο οποίο κινείται η ώριμη 

σκέψη του Μπαρτ είναι αμιγώς μεταδομιστικό και σε κάθε περίπτωση κατευθύνει 

τους αναγνώστες σε ένα σύμπαν ριζικής και συνεχούς αβεβαιότητας. Παραπάνω είναι 

εμφανείς οι ρηξικέλευθες απόψεις του όσον αφορά την ενότητα ενός κειμένου που 

δεν βρίσκεται στην προέλευσή του αλλά στον προορισμό του και κατ’ επέκταση η 

γέννηση του αναγνώστη προϋποθέτει τον θάνατο του συγγραφέα. 50 Μετά την 

«ανακοίνωση» του θανάτου του συγγραφέα και την αδυναμία εύρεσης νοήματος ο 

Μπαρτ θα εστιάσει στο αίσθημα της απόλαυσης ενός κειμένου και πιο συγκεκριμένα 

θα ονομάσει «επιστήμη των ηδονών της λαλιάς» και «καμασούτρα» την πρόσληψη 

των λογοτεχνικών κειμένων. Σε όλα τα κλασικά κείμενα ο Μπαρτ διακρίνει εντός 

τους ένα είδος «εξασθενημένης τμήσης», καθώς σύμφωνα με τις αξιώσεις του ίδιου 

δεν διαβάζουμε ολόκληρα τα κείμενα με την ίδια αναγνωστική ένταση. Στην 

 
49 N. B., Ανώνυμο ποίημα του Φωτεινού Αϊ-Γιάννη, ό.π., σ. 21. 
50 Ρολάν Μπαρτ, «Ο θάνατος του συγγραφέα», Η λογοτεχνική θεωρία του εικοστού αιώνα, επιμ. K. 
M. Newton, μτφρ. Αθανάσιος Κατσικέρος – Κώστας Σπαθαράκης, Π. Ε. Κ., Ηράκλειο 2013, σ. 211.  
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πραγματικότητα, υπογραμμίζει, επιβάλλεται ένας ρυθμός, αβίαστος κι ελεύθερος που 

πολύ λίγο σέβεται την ολότητα του κειμένου. Μάλιστα, συνεχίζει, η απληστία της 

γνώσης παρασέρνει τους εκάστοτε αναγνώστες να δρασκελίσουν ή να προσπεράσουν 

ορισμένα χωρία, γεγονός που ο συγγραφέας δεν μπορεί να προβλέψει και να γράψει 

συνειδητά αυτό που δεν θα διαβαστεί. Κλείνοντας την ενδιαφέρουσα προσέγγιση ο 

Μπαρτ καταλήγει στη διαπίστωση ότι αυτό που στα αλήθεια απολαμβάνει ο 

αναγνώστης δεν είναι το ίδιο το κείμενο αλλά τις παρεμβάσεις που κάνει ο ίδιος ο 

αναγνώστης στο κείμενο. 51 Παραπάνω, στο Ανώνυμο ποίημα του Φωτεινού Αϊ-

Γιάννη ο «παρεμβατικός ρόλος» του ποιητή στα έργα των ομοτέχνων του, όπως 

ανιχνεύεται στο παραπάνω ποίημα, μπορεί να αναλυθεί υπό το πρίσμα των σχετικών 

απόψεων του Μπαρτ.  

 Ένα ακόμη στοιχείο που αξίζει να σχολιαστεί είναι ο τρόπος με τον οποίο 

αναπαρίσταται η ιδιότητα του ποιητή, η οποία αποδίδεται περιφραστικά. Η 

σκιαγράφηση της προσωπικότητας του ποιητή μέσα από τους στίχους του Βαλαωρίτη 

δίνεται με πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, καθώς αποκλίνει από την εικόνα εκείνου 

που αναλώνεται στα γραπτά του και περνάει ώρες ατελείωτες στην ησυχία της 

βιβλιοθήκης του. Ο ποιητής στο βαλαωρίτειο σύμπαν είναι ένα πρόσωπο έξω από τα 

κοινότοπα στερεότυπα:  

αρρωστημένη συνείδηση που δεν ησυχάζει ποτέ 52 

 

ο γραφιάς που τολμάει 

τα φωνή του να υψώσει να κατακρίνει τον παπά ή τον άρχοντα 

στα κελιά στα μπουντρούμια περνάει τη ζωή του 

γράφοντας εκκλήσεις για χάρη
.
 παρακλήσεις και ποιήματα 

να χαριστεί η ποινή του
. 53 

   

κι’ οι χτίστες του 

λόγου 

κουβαλάν τον ασβέστη της ποίησης στο γιαπί της κοιλιάς του 

κι ένας άξονας διασχίζει τη γη και τον βαστάνε 

απ’ την άκρη τη μια ο θεός κι απ’ την άλλη ο διάβολος 54 

 

του ποιητή το σουλούπι αχνό 

στη σκιά βυθισμένο μελετάει συμφορές μελετάει τ’ αναπόφευχτα 

τα μαύρα σημάδια τα θλιβερά προμηνύματα55 

Μα στέρεψε στην πένα μου το μελάνι 

Και συνεχίζω με το μολύβι να γράφω 

Να καταγράφω εντυπώσεις αταίριαχτες 

 
51 Βλ. Μπαρτ Ρολάν, Η απόλαυση του κειμένου, μτφρ. Φούλα Χατζιδάκη-Γιάννης Κρητικός, επιμ. 
Άλκης Σταύρου, εκδ. ΡΑΠΠΑ, Αθήνα 1977, σ. 19-21. 
«Έτσι λοιπόν, αυτό που χαίρομαι σε μίαν αφήγηση δεν είναι άμεσα το περιεχόμενό της ούτε καν η 

δομή της, αλλά μάλλον οι γρατσουνιές που κάνω στο ωραίο περίβλημα».  
52 N.B., Ανώνυμο Ποίημα του Φωτεινού Αϊ-Γιάννη, ό.π., σ. 16.  
53 N.B., Ανώνυμο Ποίημα του Φωτεινού Αϊ-Γιάννη, ό.π., σ. 26. 
54 N.B., Ανώνυμο Ποίημα του Φωτεινού Αϊ-Γιάννη, ό.π., σ. 28. 
55 N.B., Ανώνυμο Ποίημα του Φωτεινού Αϊ-Γιάννη, ό.π., σ. 36. 
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Περιπέτειες όνειρα και πάθη ανεξήγητα. 56 

 

Διατρέχω όλο το κείμενο αλλά δεν βγάζω γρυ 57 

 

Το στοιχείο του έρωτα: 

Ο ήρωας του τυχαίου, Η Πουπουλένια Εξομολόγηση 

 

 Θα αποτελούσε παράλειψη αν δεν επισημανθεί το στοιχείο του έρωτα στην 

ποίηση του Βαλαωρίτη. Το ερωτικό στοιχείο, το εντοπίζει κανείς σε όλες σχεδόν τις 

ποιητικές του συλλογές.   

  Αρχικά, οι τολμηρές ερωτικές εικόνες στην ποίηση του Βαλαωρίτη 

ξεχωρίζουν καθώς δεν υπάρχει καμία διάθεση σεμνοτυφίας. Παρατηρείται μια 

απενοχοποιητική και απελευθερωτική τάση στα διάσπαρτα ερωτικά ποιήματα σε όλο 

το έργο του, τα οποία υπερβαίνουν κάθε ηθική λογοκρισία. 58  Η ερωτική πράξη 

αποτελεί κάτι το μυστηριώδες αλλά και οικείο ταυτόχρονα: 

 

Κι όλα τα αινίγματα ανοιχτά και τα μυστήρια ξάστερα 

Ανάμεσα στους δυο μηρούς του κόλπου της Χαρίκλειας 

Η απορροφητική μανία μιας ακοίμητης περιέργειας 

Το μάτι το μονόφθαλμο του χνουδωτού εφηβαίου 

Μ’ ανασηκωμένα γόνατα κρυφοκοιτάζοντάς με 

Δυο μαύροι κύκλοi των σταυρών της κούρασης 

Όπως το εκκρεμές που αέναα πηγαινοέρχεται 

Μες στα δοχεία του και καλού και του κακού 

Με μια παράξενη φωσφορική ατμόσφαιρα αιωνιότητας.59 

 

Η Πουπουλένια Εξομολόγηση εκδόθηκε στο 1982 και ξεχωρίζει ανάμεσα στις 

ποιητικές συλλογές του Νάνου Βαλαωρίτη διότι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος 

στρέφεται εξ ολοκλήρου στον έρωτα. Η ποιητική συλλογή κατέχει μια ξεχωριστή 

θέση στο βαλαωρίτειο corpus, καθώς όλα τα ποιήματα συνδέονται λόγω των 

ερωτικών συμφραζομένων:  

 

Πριν να πιαστεί η ανάσα της μες στον αντίχειρά της 

Εκστατικά απ’ το βλέμμα της τα χείλια του φιλιόντουσαν 

Τη μέση ανασηκώνοντας με αναφυλλητά 60 

 

Αδρομερώς, στην συγκεκριμένη ποιητική συλλογή εγγράφονται στοιχεία που 

συνθέτουν την ψυχοσύνθεση ενός ερωτευμένου ανθρώπου. Αναλυτικότερα, στην 

Πουπουλένια Εξομολόγηση ο ποιητής εισάγει την αντίθεση ανάμεσα στο «είναι και το 

 
56 Ν. Β., «15 Ιουλίου 1978»,  Ήλιος ο Δήμιος μιας Πράσινης Σκέψης, ό.π.,  σ. 48. 
57 Ν. Β., «Κατάθλιψη»,  Ήλιος ο Δήμιος μιας Πράσινης Σκέψης, ό.π., σ. 73. 
58 Ν.Β., «Λογοκρισία ερωτικών θεμάτων»,  Όψεις λογοκρισίας στην Ελλάδα, επιμ. Γιάννης Ζιώγας, 
εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 2008, σ. 60. 
59 Ν. Β., «ΤΟ ΕΝΑ», Ποιήματα ΙΙ, Ο ήρωας του τυχαίου, ό.π., σ. 80.  
60 Ν. Β., «XV», Η Πουπουλένια Εξομολόγηση, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 1982, σ. 30. 
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«φαίνεσθαι». Συγκεκριμένα, αυτό που θέλει να αναδείξει είναι το χάσμα που υπάρχει 

ανάμεσα σε αυτό που είναι φαινομενικά και μόνο αληθές και σε αυτό που είναι 

πράγματι αληθές που όμως είναι αθέατο. Αυτό το μοτίβο άλλοτε μετουσιώνεται σε 

μεμονωμένους στίχους άλλοτε και σε ολόκληρα ποιήματα.  

όταν περπάταγες μπροστά κάνοντας πως δεν μ’ έβλεπες61 

 

χαμηλοκοίταζε κάνοντας πως δε μ’ έβλεπε 

έκανε πως δεν ήξερε ποιος ήμουνα 62 

 

Επίσης, το άτομο υπό την επίδραση του έρωτα χάνει κάθε αίσθηση του χρόνου, 

καταργείται η ολότητα της ατομικότητας του και ξεπερνάει τα όρια της λογικής: 

 

Ο κλέφτης του ανεξήγητου ο ανθρωποφάγος χρόνος 

Αναλυμένος σε μικρά κομμάτια του εαυτού μου 

Εδώ ένα κύτταρο βροχής εκεί ένα δάκρυ ανέμου 

Ο διχασμένος άνθρωπος που κόπηκε στα δυο 

Ένα κλαράκι πιάνοντας για να σωθεί όταν έπεφτε 

Από ψηλό καμπαναριό σε σκοτεινή χαράδρα 

Εικόνες ανεξήγητες που βλέπουν στ’ όνειρό τους 

Όσοι απ’ το περίβλημα της λογικής τους βγαίνουν 

 Σαν τον πνιγμένο αρπάζοντας ό, τι βρεθεί μπροστά τους 63  

 

     Ο έρωτας για το άτομο είναι ένα οδυνηρό επεισόδιο για τον ψυχισμό του. 

Βρίσκεται σε μια επείγουσα κατάσταση. Καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να 

διατηρήσει στο ακέραιο τον εαυτό του και παρομοιάζεται με κάποιον που κινδυνεύει 

να χάσει την ίδια του τη ζωή πριν τον καταπιεί η θάλασσα. Ο έρωτας στον Νάνο 

Βαλαωρίτη δεν αποτελεί μια μεγαλεπήβολη ιδέα, η οποία απογειώνει το άτομο ούτε 

είναι συνώνυμο της ευτυχίας. Αντίθετα, οδηγεί τον άνθρωπο στο παράλογο και τον 

κατακερματισμό του εαυτού του.  

 Το παραπάνω μοτίβο που παρουσιάζει τον ερώτα ως μια επώδυνη για το άτομο 

εμπειρία ψυχικά και σωματικά ενυπάρχει σε όλη την ποιητική συλλογή. Ο έρωτας 

είναι μια κατάσταση που οι εμπλεκόμενοι βρίσκονται σε αυτή με άνισους όρους, 

καθώς ο ένας από τους δύο βιώνει τη συγκεκριμένη κατάσταση εντονότερα, καθώς 

απουσιάζει η αμοιβαιότητα: 

 

Αιώνια παρεξήγηση με χείλια βελούδινα 

Με μάτια από φίλντισι και με φτερά ασημένια 

Ο κόσμος μι’ αντανάκλαση εκείνου που σκεφτόμουνα 

Παρανοϊκή κατάσταση με γένος θηλυκό 

Ένα φυτό ανθρωπόμορφο που μου’ κλεινε το μάτι 

Ένας καπνός που υψώθηκε ήρεμος σαν το Νέστορα 

Είναι του είναι η ιδιότητα να είναι ή να μην είναι 

Συνάμα η κατασκότεινη κι η φωτισμένη όψη μου 64 

 
61 Ν. Β., Η Πουπουλένια Εξομολόγηση, ό.π., σ. 12.  
62 Ν. Β., «Έντυπα για μια θεομηνία»,  Η Πουπουλένια Εξομολόγηση, ό.π., σ. 51.  
63 Ν. Β., «XVI», Η Πουπουλένια Εξομολόγηση, ό.π., σ. 32.  
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Ακόμα, το ποιητικό υποκείμενο έρχεται αντιμέτωπο με την αβάσταχτη 

συνειδητοποίηση της παροδικότητας του χρόνου και της τραγικότητας της ζωής: 

 

Σ’ ένα ποτήρι νερό πέφτουν τα νιάτα σου και πνίγονται65 

 

         Άλλο ένα στοιχείο που εντοπίζει κανείς στον έρωτα είναι η μοναχικότητα. Αυτό 

το στοιχείο εντείνει την τραγικότητα που ενυπάρχει στον έρωτα, καθώς πλάι στο 

αντικείμενο του ερωτικού πόθου συνειδητοποιεί κάνεις τη βαθιά μοναχική πτυχή του 

εαυτού του: 

Και μέσα στον καθένα μας 

Τιμωρημένος κάθεται 

Σ’ ένα κελλί μονάχος του 

Ο Κόμης εαυτός μας! 66  

 

         Επιπλέον, στη συγκεκριμένη ποιητική συλλογή για πρώτη φορά διασαλεύεται 

παντελώς η μορφή του ποιήματος. Ο λόγος κατακερματίζεται ολοσχερώς. Επί της 

ουσίας αντανακλάται το νόημα στη μορφή του ποιήματος. Αυτό γίνεται εμφανές 

ειδικότερα στο ποίημα «Οδοντοδεντροστοιχία», όπου ενώ ξεκινά ομαλά το ποίημα 

αρχικά σε κάθε στίχο υπάρχει μία μόνο λέξη. Στη συνέχεια, κάθε στίχος είναι και μία 

συλλαβή και στη πορεία κάθε στίχος είναι μόνο ένα γράμμα. Ο κατακερματισμός που 

υφίσταται ο εσωτερικός κόσμος του ατόμου όταν αυτό καταλαμβάνεται από ερωτικό 

συναίσθημα αντανακλάται στον τρόπο που έχει στοιχειοθετηθεί το ποίημα.  

      Μία ακόμα κατάσταση που καλείται να αντιμετωπίσει το άτομο που έχει 

αισθανθεί έντονη ερωτική έλξη είναι μια ατέρμονη αφαιρετικότητα εσωτερική και 

εξωτερική που θα οδηγήσει χωρίς αμφιβολία σε πλήρη απομόνωση το άτομο τόσο 

από την κοινωνία όσο και από τον ίδιο του τον εαυτό: 

 

Ανεβαίνοντας από τον άδειο σταθμό στο άδειο τραίνο διαλέγοντας 

Σ’ ένα άδειο διαμέρισμα ένα άδειο κάθισμα για να ακουμπήσω 

Τον άδειο μου εαυτό. 67 

 

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος με τον οποίο κλείνει  η Πουπουλένια 

Εξομολόγηση, καθώς το άτομο έχει αποξενωθεί από τον ίδιο του τον εαυτό, δεν τον 

αναγνωρίζει ενώ πρωταγωνιστεί σε συμφραζόμενα που στερούνται λογικής και 

παραπέμπουν σε μια ονειρική κατάσταση στο μεταίχμιο ύπνου και ξύπνιου: 

 

Άνοιξα την εφημερίδα 

Κι είδα 

Πως μ’ είχανε συλλάβει 

Για παράνομη δράση 

Το πρόσωπο 

Της φωτογραφίας δίπλα στ’ όνομά μου 

 
64  Ν. Β., «XVΙI», Η Πουπουλένια Εξομολόγηση, ό.π., σ. 34. 
65  Ν. Β., «Μια ιστορία χωρίς τέλος», Η Πουπουλένια Εξομολόγηση, ό.π., σ. 44.  
66  Ν. Β., «Κόμης Δράκουλας», Η Πουπουλένια Εξομολόγηση, ό.π., σ. 48. 
67  Ν. Β., «Το άδειασμα», Η Πουπουλένια Εξομολόγηση, ό.π., σ. 75.  
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Δεν ήταν τ’ όνομα του δικού μου προσώπου 

Μα είναι το πρόσωπο του ονόματος 

Ενός προσώπου σαν το δικό μου 

Το λάθος 

Είναι λοιπόν ασήμαντο 

Αφού είναι βέβαιο 

Πώς κάποιος που κυκλοφορούσε 

με το πρόσωπό μου 

πιάστηκε στη θέση μου.68  

 

 

Συνομιλώντας με την Ιστορία: 

Εστίες Μικροβίων, Ανώνυμο Ποίημα του Φωτεινού Αϊ-Γιάννη, Στο κάτω κάτω της 

γραφής 

 

Αν και ποιητής της διασποράς ο Βαλαωρίτης αφουγκράζεται τα κοινωνικοπολιτικά 

δρώμενα του ελλαδικού χώρου. Έκδηλες είναι οι αναφορές στην ιστορική 

πραγματικότητα όπως εκείνη αποτυπώνεται στην Κεντρική Στοά που θα εκδοθεί το 

1958. Πιο συγκεκριμένα, στη δεύτερη κιόλας ποιητική του συλλογή εγγράφεται ένα 

χαρακτηριστικό τοπίο ερήμωσης, νηνεμίας και εξορίας τα αμέσως μετέπειτα χρόνια 

από τον εμφύλιο πόλεμο: 

 

Έρχεται πρώτα στον ποιητή η λέξη «πολιτεία» 

Γεμάτη πρόσωπα που δεν γνωρίζουμε 

Στενάχωροι δρόμοι πανύψηλα τείχη τριγύρω. 

Κατόπιν η λέξη «καράβι» που σημαίνει ελπίδα 

Και η λέξη «αετός» που παριστάνει τον ουρανό. 

Σύμβολα της μοναξιάς 

Στρογγυλά σαν χαλίκια στην ακρογιαλιά 

Ανεπανόρθωτα σαν τον ήλιο. 

Τριγύρω τα περικλείνει η λέξη «θάλασσα» 

Που είναι το πρόσωπο της Παναγιάς 

Απέραντη όσο είναι ο πόνος μας 

Δίπλα σ’ αυτήν ένας καβαλάρης 

Που τη μορφή του μού είναι αδύνατο να διακρίνω 

Χαμένος παντοτινά μέσα στη νύχτα των ονείρων 

Είναι το άσπρο που λαχταράμε να μας φωτίσει 

Το χέρι που κάποτε θα έρθει να σμίξει με το δικό μας. 69 

 

Με το παραπάνω ποίημα φανερά συνομιλεί με τον Καβάφη -έναν ακόμα ποιητή της 

διασποράς- που ασχολήθηκε εκτενώς με τα ιστορικά τεκταινόμενα. 70  Τα ποιήματα 

 
68 Ν. Β., «Υστερόγραφο Ποίημα», Η Πουπουλένια Εξομολόγηση, ό.π., σ. 128.  
69 Νάνος Βαλαωρίτης, «Ονομαστικά», Ποιήματα Ι, ό.π., σ. 115.  
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αυτά, όπως έχει άλλωστε υποστηρίξει και ο ίδιος ο ποιητής -όμως είναι και 

ολοφάνερο από το ύφος και την επιλογή των λέξεων- συνθέτουν την εικόνα της 

Ελλάδας του πολέμου και της Κατοχής. 71 

 Στις Εστίες Μικροβίων72 επιπρόσθετα ο ποιητής καταθέτει ένα σχόλιο στον 

καταληκτικό στίχο του ποιήματος, στον οποίο αντανακλάται το κοινωνικοπολιτικό 

κλίμα της ταραγμένης εκείνης περιόδου που η έννοια της Δημοκρατίας ήταν προϊόν 

υπό αμφισβήτηση από τους τότε ηγέτες του ελληνικού κράτους: 

 

Αγώνες για τη Δημοκρατία αγώνες δρόμου και αγωνία 

Μισός αιώνας παρά τέταρτο και κάτι ακόμα παραλίγο επάνω μου73 

 

 Όμως, παρ’ όλο που ο ποιητής καταβάλλει κάθε προσπάθεια να αποκρυσταλλώσει 

ένα ύφος υπερρεαλιστικό και να προσχωρήσει με αργό βηματισμό στο παράλογο, στα 

ποιήματα του θα βρίσκουμε σχόλια με τα οποία επιτυγχάνεται η σύζευξη μεταξύ 

πραγματικότητας και υπερπραγματικότητας. Αυτό είναι άλλωστε και κάτι που ο ίδιος 

ο ποιητής το αιτιολογεί στο συγκεκριμένο ποίημα, καθώς αισθάνεται το βάρος της 

σύγχρονης του ιστορικής συγκυρίας.    

 

Το 1974 ο ποιητής θα δημοσιεύσει στην Αμερική το αντιστασιακό ποίημα Ανώνυμο 

ποίημα του Φωτεινού Αι-Γιάννη, το οποίο είχε ολοκληρώσει ένα χρόνο νωρίτερα. 

Προφανέστατα απηχεί τη θέση του ποιητή όσον αφορά το δικτατορικό καθεστώς της 

χούντας των συνταγματαρχών που έλαβε χώρα εκείνη την περίοδο στον ελλαδικό 

χώρο και πρόσθεσε μια ακόμη μελανή σελίδα στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας. 

Πάνω σε αυτό θα τοποθετεί ο Τάκης Παπατσώνης: «Συμμετέχεις με τον δραματικό 

και σπαραχτικό τρόπο στα βδελυρά πράγματα που τόσα χρόνια μας πληγώνουν, 

χωρίς ακόμα να πάψουν ολότελα. Και η συμμετοχή σου καθώς συνδυάζεται με μια 

ερωτική προσέγγιση, γίνεται πολύ πιο αισθητή και αγωνιστική». 74 

  O Βαλαωρίτης αξιοποιεί μία ακόμα φορά το μοτίβο του έρημου τοπίου. Η 

ερήμωση στον Βαλαωρίτη λαμβάνει τραγικές διαστάσεις, το άτομο είναι παντελώς 

μόνο του, στο απόλυτο κενό περιπλανιέται και αναρωτιέται: 

 

Δε βλέπω το δρόμο, τα βουνά, η πεδιάδα, τα σπίτια, 

Πού πήγαν οι άνθρωποι; πού πήγαν η θάλασσα; το φεγγάρι; 

ο ήλιος; οι πέτρες; τ’ αστέρια; Τα δέντρα περπάτησαν 

τάχατες προς τη θάλασσα;75 

   

 
70 Βλ. Κ. Π. Καβάφης, «Τείχη» .  
71 Νάνος Βαλαωρίτης, Για μια θεωρία της γραφής Γ’- Από το κείμενο στο Υπερκείμενο, εκδ. Ψυχογιός, 
Αθήνα 2016, σ. 116: 
«[…] οι δυο πρώτες μου όμως συλλογές, Η τιμωρία των μάγων (1947) και η Κεντρική Στοά (1958), 
έχουν μια πιο βαριά φωνή και απηχούν την ελληνική τραγωδία. Στα ποιήματα αυτά αφθονούν οι 
εικόνες του πολέμου και της Κατοχής».  
72 Για την αποφυγή σύγχυσης: οι Εστίες Μικροβίων εκδόθηκαν το 1977, όμως τα ποιήματα της 
συγκεκριμένης συλλογής γράφτηκαν από το 1961 μέχρι το 1964.  
73 Νάνος Βαλαωρίτης, «Όλο το 24ωρο», Εστίες Μικροβίων, ό.π., σ. 43. 
74 Νάνος Βαλαωρίτης, Μοντερνισμός, πρωτοπορία και Πάλι, εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα 1997, σ. 80. 
75 Νάνος Βαλαωρίτης, Ανώνυμο ποίημα του Φωτεινού Αϊ-Γιάννη, ό.π., σ. 9.  
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 Το μοτίβο της ερήμου στην πορεία θα συνοδευτεί με το μοτίβο της πλήρους 

ακινησίας και της απόλυτης ησυχίας. Το ποιητικό υποκείμενο μέχρι στιγμής 

περιπλανιόταν ολομόναχο και βίωνε το αίσθημα της μοναξιάς όχι μόνο από την 

έλλειψη ανθρώπινης παρουσίας αλλά το ποιητικό υποκείμενο δίνει την αίσθηση ότι 

ζει στο απόλυτο κενό όπου μέχρι και τα θεμελιώδη στοιχεία της φύσης τον έχουν 

εγκαταλείψει σε ένα κόσμο αφιλόξενο που δεν μπορεί να αναγνωρίσει απολύτως 

τίποτα και ο νόστος μοιάζει ανέφικτος. Στη συνέχεια, έρχονται να προστεθούν κι 

άλλα στοιχεία τα οποία επιδεινώνουν το παρόν του ποιητικού υποκειμένου, το οποίο 

αποζητά εναγωνίως μια στοιχειώδη επικοινωνία: 

 

Πώς βρεθήκαμε με τα χέρια δεμένα; με τα μάτια δεμένα; 

Με το στόμα δεμένο; Με τα πόδια δεμένα; 

Με το νου σκοτισμένο συνείδηση αμυδρή 

Με τα μάτια σβησμένα ο ένας στον άλλον μπροστά καθισμένοι 

Σαστισμένοι αμίλητοι, μίλα μου πες μου τι γίνεται; 

Τι συμβαίνει; γιατί; οτιδήποτε πες μου 
.76 

 

Όμως, λίγο αργότερα το ποιητικό υποκείμενο θα βρεθεί προ εκπλήξεως. Και αυτό 

διότι από εκεί που η επίτευξη μιας στοιχειώδους επικοινωνίας μοιάζει ανέφικτη μέχρι 

στιγμής, τώρα κάποιος θα τον καλέσει στο τηλέφωνο. Όμως, η επικοινωνία τους είναι 

εντελώς παράδοξη και προσδίδει μια ακόμα πιο πεσιμιστική διάθεση στην 

ατμόσφαιρα του ποιήματος: 

 

μια φωνή μου μιλάει στο τηλέφωνο 

και με ρωτάει αν χρειάζομαι φέρετρο
.
 77 

 

Έπειτα, στο συγκεκριμένο ποίημα θα γίνουν αναφορές ικανές να οδηγήσουν τους 

αναγνώστες σε ασφαλείς συσχετισμούς. Το Ανώνυμο ποίημα του Φωτεινού Αϊ-Γιάννη 

ήταν η διατύπωση της κρίσης του ποιητή όσον αφορά το δικτατορικού καθεστώτος 

που έλαβε χώρα στα τέλη της δεκαετίας του ’60. Αν και το επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος αυτής της συλλογής στρέφεται στον ψυχισμό του ατόμου, από αυτή 

δεν λείπουν οι αναφορές από την επίμαχη νύχτα της 17ης Νοεμβρίου: 

 

Γρήγορη νευρική ομιλία και του κακού η συνείδηση 

Πελαγώνει
.
 σαστίζει

.
 κλονίζεται

.
 δεν ξέρει πού και ποιον 

Να χτυπήσει
.
 τα χάνει

.
 και λυσσώντας χτυπάει όπου βρει 

Τον αθώο, τον ένοχο, το νέο, το γέρο, τον αντάρτη, τον άσχετο, 

Του δαίμονα του κακού το βάναυσο κάλεσμα
.
 της πόρτας το σπάσιμο 

Όταν πέφτει και μπαίνει ο πράκτορας ο κατάσκοπος
. 

 

Στο παραπάνω απόσπασμα αίσθηση προκαλούν οι εσωτερικές παύσεις στο στίχο με 

την χρήση των άνω τελειών. Οι παύσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με τη «γρήγορη 

 
76 Νάνος Βαλαωρίτης, Ανώνυμο ποίημα του Φωτεινού Αϊ-Γιάννη, ό.π., σ. 11.  
77 Ν. Β., Ανώνυμο ποίημα του Φωτεινού Αϊ-Γιάννη, ό.π., σ. 15.  
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νευρική ομιλία» που μόλις προηγείται. Με αυτό τον τρόπο καταφέρνει να μεταδώσει 

το αίσθημα της σύγχυσης, καθώς αναφέρεται στη νύχτα που εισέβαλε το στρατιωτικό 

όχημα στον χώρο του Πολυτεχνείου. Το νόημα των στίχων αντανακλάται εντέχνως 

στη μορφή του ποιήματος.  

 

Ένα ζήτημα που έχει ήδη απασχολήσει τον ποιητή είναι το ζήτημα της αλήθειας. Η 

αλήθεια στον Πύργο του Χαλεπίου, στις Εστίες Μικροβίων, στην Ανισόρροπη Μούσα, 

στο Κύριο σώμα και το Ανώνυμο ποίημα του Φωτεινού Αϊ-Γιάννη συνδέεται με 

οντολογικά ερωτήματα όσον αφορά την ανθρώπινη ύπαρξη, καθώς το ποιητικό 

υποκείμενο εμφανίζεται σε αυτές με ερωτήματα που δεν θα απαντηθούν και μοιάζει 

με ένα πρόσωπο από κάποιον πλατωνικό διάλογο που έχει καταλήξει σε απορία. 

Αργότερα, η αλήθεια θα απασχολήσει τον ποιητή με κοινωνικοπολιτικούς όρους. Στις 

αρχές της δεκαετίας του ’70, ο ποιητής θα αρχίσει να αναζητά την ιστορική αλήθεια. 

Ο διφορούμενος τίτλος του ποιήματος «ΑΝΤΙ-ΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ» υποδηλώνει 

αφενός την έννοια της αμεροληψίας (αντικειμενικότητα) και αφετέρου άρνηση ή 

εναντίωση (: πρόθεση «αντί») σε σχέση με το β΄ συνθετικό που στη συγκεκριμένη 

περίπτωση είναι η λέξη κειμενικότητα. Ακριβώς επειδή υπάρχει η παύλα, καταφέρνει 

να διαχωρίσει την πρόθεση από το ουσιαστικό. Σε αυτή την περίπτωση φαίνεται πως 

κρατάει αποστάσεις από την έννοια της αμεροληψίας και ίσως με τον τρόπο αυτό 

υπογραμμίζει από τον τίτλο κιόλας του ποιήματος κάποια αδυναμία που εντοπίζει ο 

ποιητής στα κείμενα εν γένει. Στο καταληκτικό στίχο του ποιήματος δίνεται η 

απάντηση στο ερώτημα που είχε νοητά διατυπωθεί στον τίτλο: 

 

Κι η τεμπελιά απλώνεται όπως η θάλασσα των Σαρ- 

γασσών στα προάστια και πέφτω 

Στα γόνατα και παρακαλάω το πρώτο τυχόντα να μου 

πει την αλήθεια…78 

 

 Στο παραπάνω ποίημα οι ισχυροί διασκελισμοί επηρεάζουν καταλυτικά τη 

γοργή ανάγνωση. Το ποιητικό υποκείμενο πετυχαίνει εντέχνως να μεταδώσει την 

σύγχυση την οποία βιώνει αναζητώντας την αλήθεια, την οποία δεν θα τη μάθει παρά 

από κάποιον περαστικό. Ακόμα, ως προς την μορφή το ποίημα είναι με τέτοιο τρόπο 

στοιχειοθετημένο που παραπέμπει σε κάποια μορφή καρδιογραφήματος ενός 

αλαφιασμένου ανθρώπου, στοιχείο που υποδηλώνει την εναγώνια αναζήτηση της 

αλήθειας.  Στα κείμενα δεν υπάρχει η αλήθεια, ίσως ο ποιητής υπαινίσσεται τη 

λογοκρισία, καθώς το ποίημα τοποθετείται χρονικά (« Ιούνιος 1973»). Βρισκόμαστε 

λίγο πριν γραφεί ο επίλογος του διδακτορικού καθεστώτος που είχε επιβληθεί στον 

ελλαδικό χώρο. Πλέον, οι ιστορικές συγκυρίες είναι ιδιάζουσες. Έτσι, ο ποιητής 

αφήνει κατά μέρος το άλογο στοιχείο. Προτεραιότητά του φαίνεται πως τη δεδομένη 

χρονική στιγμή είναι να απευθυνθεί στο ευρύ κοινό και να γίνει εξαρχής κατανοητός. 

Τέλος, η μεταστροφή του ποιητή είναι ορατή όσον αφορά τις υπαρξιακές του 

αναζητήσεις. Παύει να αγωνιά για το άτομο ως μονάδα και στρέφεται στα κοινωνικά 

και ιστορικά συμφραζόμενα που αφορούν το άτομο, το οποίο συλλαμβάνεται ως 

ιστορικό προϊόν, εξ ου και η αγωνία του να μάθει την αλήθεια.  

 

 
78 Ν. Β., Στο κάτω κάτω της γραφής, ό.π., σ. 9.  
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Η ταυτότητα του έθνους:  

Στο κάτω κάτω της γραφής, Ανιδεογράμματα, Γραμματοκιβώτιο ανεπίδοτων επιστολών, 

Άνθη Θερμοκηπίου 

 

Το ζήτημα της εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων απασχόλησε ιδιαίτερα τον Νάνο 

Βαλαωρίτη. Ο ίδιος έχει ομολογήσει τη δυσκολία του να κατανοήσει την 

ιδιοσυγκρασία των Ελλήνων. Αν και είχε ζήσει δέκα χρόνια στην Αγγλία, άλλα δέκα 

χρόνια στη Γαλλία και στην Αμερική είκοσι οχτώ χρόνια, υποστηρίζει με κάποια 

βεβαιότητα ότι γνώρισε τους Άγγλους, τους Γάλλους και τους Αμερικανούς πολύ 

καλύτερα από ό,τι γνώρισε τους «Έλληνες», εννοώντας τους Ελλαδίτες αλλά και τους 

«διεσπαρμένους». 79 Με άλλα λόγια, ο ποιητής κατάφερε να γνωρίσει αρκετά καλά 

πώς σκέπτονται οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι Αμερικάνοι, ποια είναι τα κύρια 

χαρακτηριστικά τους στη διανόηση, στον χαρακτήρα, στα ελαττώματα και στα 

προτερήματα. Άλλωστε ο ίδιος ομολογεί: «Παρ’ όλα αυτά, στην Ελλάδα από την 

ηλικία των τεσσάρων ως τα είκοσι τρία συνεχώς, και κατόπιν μια δεκαετία, του ’60-

‘70, και μετά το 1976 κάθε καλοκαίρι, και μετά το 1993 έξι μήνες το χρόνο, ώσπου 

να εγκατασταθεί το 2004 μόνιμα, η Ελλάδα και οι Έλληνες παρ’ όλο που είναι μικρή 

χώρα, του φαίνονται ένα τεράστιο χάος, καθώς τα μηνύματα που φτάνουν σε εκείνον 

δείχνουν τελείως αναχρονιστικά». 80 

 Αυτό το συνειδητοποίησε όταν μια γριούλα στο πλοίο, αγρότισσα, τον ρώτησε 

αν ήταν «ο ποιητής» (εννοώντας τον Αριστοτέλη Βαλαωρίτη). Επί της ουσίας, αυτό 

που καταλογίζει ο Νάνος Βαλαωρίτης στους Έλληνες είναι ότι έχουν χάσει κάθε 

αίσθηση του χρόνου: «ο χρόνος στον μικρό αυτό χώρο δεν μοιάζει να υπάρχει, αλλά 

και στις ανώτερες τάξεις και σφαίρες της εγγράμματης διανόησης. Αν ρωτούσα 

κάποιον ποιος «Περικλής» είναι, βέβαια από ποια οικογένεια κλπ. ή ποιος 

«Αριστοτέλης», θα υπήρχε κάποιος δισταγμός αν εννοούσα τους αρχαίους ή κάποιο 

σύγχρονο συνονόματο». Καθώς προχωράει τον συλλογισμό του καταλήγει στο 

γεγονός ότι δεν μπορεί ένας Έλληνας να εντοπίσει ακριβώς πού ανήκει, σε ποιαν 

εποχή, σε ποιο περιβάλλον, σε ποια στιγμή του χρόνου της ζωής του. Σύμφωνα με 

τον ποιητή, οι περισσότεροι Έλληνες βλέπουν μια προκατασκευασμένη ιστορία, ένα 

αφήγημα, στο οποίο εντάσσονται, και από κει, εγκλωβισμένοι διά βίου, δεν βγαίνουν 

παρά για να ρωτήσουν τι καιρό κάνει. Αυτή η προκατασκευασμένη, φανταστική 

πραγματικότητα δεν τους εμποδίζει να λειτουργήσουν ως ο Σάντσο Πάντσα 

πρακτικά, αλλά πάντοτε δίπλα τους ρίχνει την τρομερή σκιά του ο Δον Κιχώτης μέσα 

τους.   

 Την παραπάνω σκέψη του ποιητή την εντοπίζει κανείς και στα ποιήματά του. 

Πιο συγκεκριμένα, αντιπαραβάλλει τη λέξη «έλλην» με τη λέξη «μέλλον», η 

ομοιότητα των οποίων  -δεν είναι απλώς συμπτωματική- αλλά εντείνει 

σημασιολογικά την αντίθετη που υπάρχει ανάμεσά τους: 

 
79 Ν. Β., «Ζούμε σε μια χώρα όπου το φως σκοτώνει», Ή του ύψους ή του βάθους, ό.π., σ. 45.  
80 Ν. Β., Ή του ύψους ή του βάθους, ό.π., σ. 46.  
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Δεν με πτοεί η λέξις έλλην – κι ούτε μένω τις νύχτες 

Ξύπνιος αναλογιζόμενος ποιος ήμουν και θα’ μια 

Στις συνειδήσεις των ανθρώπων που θα ζήσουνε 

Εδώ και χίλια χρόνια – και θα δοκιμάζουν 

Να θυμηθούν το πρόσωπό μου – που θα’ χει τότε 

Σβήσει από τη μνήμη τους  λόγω ελλείψεως 

Φωτογραφιών πορτραίτων και γλυπτών – η έλξη 

Λοιπόν μιας στήλης ρεύματος ηλεκτρικού 

Επενεργεί επάνω μας σιγά σιγά και τέλος σβήνει 

Οριστικά – η τραγική ετούτη μοίρα των πραγμάτων 

Απηχεί το περιορισμένο της ζωής των όντων που ανα- 

                                                                       πνέουν 

Που βλέπουνε τον ήλιο, που τρώνε και ονειρεύονται 

Κι όμως δε νομίζω πως διαπράττω λάθος όταν λέω 

Πως η λέξις έλλην ολίγην σχέσιν έχει με τη λέξη 

                                                                μέλλον.81 

 

Ο ποιητής αρχικά δηλώνει πως δεν τον «πτοεί η λέξις έλλην». Με άλλα λόγια, η λέξη 

«έλλην» εδώ είναι αρνητικά φορτισμένη και δεν τον κάνει να χάσει το θάρρος του. 

Ούτε βέβαια φαίνεται να τον απασχολεί ποιος ήταν στο παρελθόν αλλά ούτε πως θα 

τον βλέπουν οι μελλοντικοί άνθρωποι. Αν και ο ποιητής έχει κατά κόρον εκφράσει 

τους προβληματισμούς του όσον αφορά την ανθρώπινη ύπαρξη, στο συγκεκριμένο 

ποίημα διακρίνει κανείς μια διαφορετική αντιμετώπιση. Αυτό που γίνεται αντιληπτό 

είναι πως το ποιητικό υποκείμενο ενδιαφέρεται μόνο για το «περιορισμένο της ζωής» 

και δείχνει συνειδησιακά επαρκές και απολύτως συνειδητοποιημένο ως προς την 

παροδικότητα της έμβιας κατάστασης. Προφανώς το συγκεκριμένο ποίημα 

αναφέρεται στις αμφιβολίες για το ποιοι είμαστε, τι είμαστε, γιατί είμαστε, 

ερωτήματα τα οποία στη βάση τους ενέχουν ιστορικά συμφραζόμενα και όχι 

οντολογικά. Ο ποιητής αντιδιαστέλλει τη θέση του ως προς τους νεοέλληνες, οι 

οποίοι διακρίνονται για το πείσμα τους να διατηρούν μια διαρκή και συνειδησιακή 

ομίχλη, η οποία τους περιβάλλει και τους εγκλωβίζει σε σκοτάδια αβεβαιότητας και 

συμπλέγματα ανωτερότητας που σε καμία περίπτωση δεν επαληθεύονται 

επιστημονικά με ιστορικούς όρους. Αυτό που βιώνουν είναι σαν μια νοσταλγία για 

κάτι που δεν προσδιορίζεται, αλλά που υπάρχει, στοιχειώνει και καταλαμβάνει όλη τη 

διανοητική και συγκινησιακή συνείδηση. Τέλος, σύμφωνα με τον ποιητή οι Έλληνες 

έχουν απωλέσει κάθε αίσθηση της έννοιας της ιστορικότητας με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται ένας «πανζουρλισμός» για το τίποτα και να φαίνεται ακόμα πιο μάταιη 

η ύπαρξή μας και άπιαστη η λογική της ένταξής μας στον σύγχρονο κόσμο. 82  

 Σε αυτό το συνειδησιακό αδιέξοδο που έχουν οδηγηθεί οι νεοέλληνες ο Νάνος 

Βαλαωρίτης θα προτείνει λύση. Συγκεκριμένα, οι Έλληνες είναι ανάγκη να 

βελτιώσουν τα κενά τους, να αναπτυχθούν (όχι συλλογικά) αλλά προσωπικά. Προς 

αυτή την κατεύθυνση, προτείνει ως μόνη λύση πάλι ένα νέο κύμα διασποράς μήπως 

και ξεφύγουν από την αρχαία κατάρα, την παραλυσία, την ανέχεια και την μικρότητα. 

 
81 Ν. Β., «Καμμιά λέξη δεν ταιριάζει με τη λέξη έλλην», Στο κάτω κάτω της γραφής, ό.π., σ. 47.  
82 Ν. Β., Ή του ύψους ή του βάθους, ό.π., σ. 48. 
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Εξ ου και ο καταληκτικός στίχος του ποιήματος, ο οποίος μετουσιώνει την άποψη του 

Βαλαωρίτη στο συγκεκριμένο θέμα: «η λέξις έλλην ολίγην σχέσιν έχει με τη λέξη 

μέλλον». Συνοψίζοντας, οι Έλληνες είναι ανάγκη να κρατήσουν συνειδητά 

ιδεολογικές αποστάσεις από το αρχαίο ένδοξο παρελθόν και να μην δημιουργούν 

συνθήκες ταύτισης παρόντος και παρελθόντος διότι είτε προκαλούνται σε αυτούς 

αισθήματα ενοχής και ανημπόριας σε σύγκριση με το άθλιο παρόν είτε 

παρακάμπτεται το παρόν και κυριεύονται από μια αίσθηση ανωτερότητας.  

 Σε άλλο ποίημα ο Νάνος Βαλαωρίτης θίγει τον ίδιο προβληματισμό όσον 

αφορά τη σύγχυση που υπάρχει στην εθνική ταυτότητα των Ελλήνων.  

[…] Δεν σχηματίζονται εύκολα οι λέξεις στο κεφά- 

λι μου. Δε μου πάνε οι συλλαβές. Τις διαλέγουν ερήμην 

μου οι οδηγίες. Και τις πηγαίνουν όπως τις πέτρες από 

λιμάνι σε λιμάνι. Υπάρχει μια τραγική αφθονία έλλει- 

ψης. Υπάρχει μια αφθονία τραγικής έλλειψης. Υπάρ- 

χει μια έλλειψη τραγικής ειρωνείας. Πέστε μου τι θα 

‘κανε τη ζωής μας καλύτερη απ’ ό, τι είναι; Μια αναπαρά- 

σταση με λεπτομέρειες. Αμυδρά θυμάμαι κάποιον. Άν- 

δρα μοι έννεπε ος μάλα πολλά. Πάμε να πιούμε έναν 

καφέ. Αν θες να βγεις το βράδυ δεν είναι ανάγκη να 

πεις σε κανένα πού θα πάμε. […] 83 

Το μακροσκελές αυτό ποίημα που εκτείνεται σε εννέα σελίδες αποτυπώνει την 

ασάφεια στον αυτοπροσδιορισμό της ταυτότητάς τους που προκύπτει λόγω ιστορικής 

άγνοιας των νεοελλήνων. Βιώνουν μια μπερδεμένη κατάσταση εξαιτίας μιας 

«τραγικής έλλειψης». Η τραγική έλλειψη έγκειται στην απουσία της αίσθησης της 

ιστορίας. Οι Έλληνες έχουν χάσει κάθε επαφή με την ιστορία με αποτέλεσμα να 

βιώνουν μια συνθήκη ανυπόφορη για εκείνους αφού κινούνται χωρίς να έχουν 

κατακτήσει το γνώθι σαυτόν, ή μάλλον ακόμη χειρότερα έχοντας υιοθετήσει ένα 

επίπλαστο γνώθι σαυτόν. Το αποτέλεσμα από αυτή τη σύγχυση είναι ένα πολιτισμικό 

συνονθύλευμα το οποίο αφενός δεν τεκμηριώνεται με ιστορικούς όρους και αφετέρου 

είναι μονόδρομος προς μια πνευματική παραλυσία. Το ομηρικό παράθεμα στο 

παραπάνω ποίημα υποδηλώνει ακριβώς αυτό το χάος που χαρακτηρίζει τους 

νεοέλληνες. Το συγκεκριμένο χωρίο από το προοίμιο της Οδύσσειας δείχνει τελείως 

αναχρονιστικό στα συμφραζόμενα που έχει ενταχθεί σκόπιμα για να αναδείξει τον 

τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες συλλαμβάνουν και υποδέχονται την καθημερινή 

πραγματικότητα συνδυασμένη με μία συνείδηση ιστορίας ή μάλλον την απουσία της 

ιστορικότητας.  

 Στο ίδιο ποίημα διαβάζει κανείς: «Αποταμιεύω τις ρίζες μου για μια καλύτερη 

αύριο». Η έννοια της λέξης αποταμιεύω είναι ξεκάθαρη και συνοψίζει την θέση του 

ποιητή όσον αφορά τη διαχείριση του ιστορικού παρελθόντος. Αποταμιεύω σημαίνει 

βάζω κάτι στην άκρη και το χρησιμοποιώ συνειδητά όταν το έχω ανάγκη. Η 

αποταμίευση σημαίνει ότι αν και γνωρίζω πως υπάρχει κάτι και δεν το χρησιμοποιώ 

στο παρόν. Αυτό πρέπει να κάνουν οι Έλληνες με την ιστορία: να γίνουν γνώστες 

χωρίς να ταυτίζονται.  

 
83 Ν. Β., «Επικίνδυνοι Συσχετισμοί», Στο κάτω κάτω της γραφής, ό.π., σ. 52.  
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«Μόνος πάλι στο κατώφλι μιας άλλης εποχής». Ακριβώς αυτή είναι η εικόνα των 

νεοελλήνων, οι οποίοι διακρίνονται για την ακινησία, την απραγία, τη μοναχικότητα 

και την εκτός πραγματικότητας διάσταση.   

 Δριμεία κριτική θα ασκήσει ο Νάνος Βαλαωρίτης και αργότερα στους 

Έλληνες για τη σχέση που έχουν αυτοί επιλέξει να έχουν με τη ιστορία.  

Σε ποια κατεύθυνση μας πάει του κόσμου 

Και της Ιστορίας το ρεύμα και γνωρίζεις 

Μια στιγμή που δεν είναι εκεί – εκείνη 

Το κάθε τι στη θέση του σ’ απεικονίζει 

Και σε κάνει να νομίζεις πως το βρήκες 

Απατηλή εντύπωση που περιβάλλει 

Το γένος των ανθρώπων με οπτασίες 

Τρόμου θαυμασμού τρέλας και αναβρασμού 

Ψυχής – μάταια τα νήματα της λογικής 

Πάνε να δέσουν το άδετο βιβλίο 

Που σ’ το δώσαν στο σχολείο για βραβείο 

Όμως τα φύλλα του σκορπάνε στους ανέμους 

Τι μένει; Τι σημαίνει ο θόρυβος που ακούω 

Να βγαίνει από χιλιάδες στόματα φυλακισμένων 

Μέσα στον ίδιο τον εαυτό τους. 84 

Σύμφωνα με το προαναφερθέν ποίημα, δεν υπάρχει λογική σε αυτό που κάνουν οι 

Έλληνες, δεν υπάρχει καμία λογική αλληλουχία στη σχέση που έχουν με την Ιστορία. 

Οι φράσεις που χρησιμοποιεί στο μακροσκελές αυτό ποίημα απηχούν την τραγική 

κατάσταση των νεοελλήνων: «της γυάλινής τους φυλακής», «Κάτι δικό τους εντελώς 

που καλλιεργούν εδώ και χρόνια», «ομίχλη καλύπτει το τοπίο», «υπήρξε πάντοτε έξω 

τόπου και χρόνου». Το αφήγημα που έχουν διαμορφώσει δεν έχει καμία επαφή με την 

πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως που προκύπτει είναι πως συνειδησιακά έχουν 

τοποθετήσει τους εαυτούς τους σε αυτό το αφήγημα με αποτέλεσμα το άτομο να 

έρχεται σε σύγκρουση με τον ίδιο του τον εαυτό, καθώς έχει την εντύπωση πως είναι 

κάτι που δεν είναι. Στο χάσμα μεταξύ γνώσης και άγνοιας ο σύγχρονος Έλληνας  

καθιστά ανέφικτη την επαφή του με την πραγματικότητα και το άτομο είναι εντελώς 

εκτεθειμένο στους καιρούς και πνευματικά ανάπηρο.  

 Μπροστά σε αυτή τη διαπίστωση, αρχικά, η στάση του ποιητή είναι εντελώς 

απαισιόδοξη. Μια αίσθηση στασιμότητας διαπερνά τους στίχους του:  

Τι θα γίνει – μα τίποτα δεν γίνεται 

Και δεν ξεγίνεται ό,τι συνέβηκε νωρίτερα 85 

Οι Έλληνες για να ξεφύγουν από τη «συνειδησιακή ομίχλη» οφείλουν να 

αναζητήσουν εναγωνίως την αλήθεια, ώστε να αποκαταστήσουν την από καιρό 

χαμένη σχέση τους με την Ιστορία και να τοποθετήσουν τους εαυτούς σε ένα πλαίσιο, 

το οποίο θα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και δεν θα είναι ένα συγκινησιακά 

φορτισμένο κατασκεύασμα που συνδέει με συναισθηματισμούς και τάσεις 

ανωτερότητας την αρχαία και βυζαντινή Ελλάδα με τη σύγχρονη. Ο ποιητής στο 

 
84 Ν. Β., «Τα βάσανα ενός παιδιού του αιώνα», Ανιδεογράμματα, εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα 1996  σ. 
21.  
85 Ν. Β., «Τα βάσανα ενός παιδιού του αιώνα», Ανιδεογράμματα, ό.π., σ. 24.  
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σημείο αυτό θα προτείνει ως εργαλείο για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας 

την αιτιοκρατία: 

Ο καιρό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει 

Η διάθεση με την οποία του δόθηκε. 

Με κάποιο τρόπο του δόθηκε. Με κάποιο 

Τρόπο έδωσε τόπο στην οργή. Έφτασε 

Σε μιαν αποφασιστική καμπή της ιστορίας 

Έφτασε στο απροχώρητο. Έφτασε στην αιτία.86   

Κατά το ποιητικό υποκείμενο, το ζητούμενο είναι να φτάσουμε στην αιτία. Μόνο με 

αυτό τον τρόπο οι Έλληνες θα καταφέρουν να ξεφύγουν από τα δεσμά του πλαστού 

αφηγήματος που υιοθέτησαν άκριτα. Η φιλοσοφική αυτή τάση που δίνει έμφαση στην 

αιτία είναι ευρέως γνωστή ως αιτιοκρατία ή ντετερμινισμός. Σύμφωνα με αυτή την 

τάση τα ιστορικά γεγονότα πρέπει να τοποθετηθούν με μια καθολική αιτιώδη σχέση 

και νομοτελειακή συνάφεια μεταξύ τους.  

 Και φυσικά δεν θα μπορούσε ο ποιητής να μην αναφερθεί στο βαθιά ριζωμένο 

δίλημμα που ταλάνιζε ανέκαθεν συνειδησιακά του Έλληνες ως προς το πού ανήκουν 

πολιτισμικά: στην Ανατολή ή τη Δύση; Το ποιητικό υποκείμενο περιπλανάται δίχως 

να γνωρίζει ποια κατεύθυνση να ακολουθήσει. Θα ταυτιστεί με τον Ελπήνορα, το 

κατ’ εξοχήν σύμβολο του ασήμαντου ήρωα που πέθανε μακριά από την πατρίδα του 

και δεν πρόλαβε να φτάσει στην πατρίδα του και να «γευτεί» τον πολυπόθητο και 

διαχρονικό αίσθημα του νόστου. Το σύμβολο αυτό έχει αξιοποιηθεί και από άλλους 

ποιητές. Σύμφωνα με την μελέτη της Καστρινάκη: «Κατά την αμέσως μεταπολεμική 

εποχή, η αρχηγική μορφή του Οδυσσέα υποχωρεί μπροστά στην ανάδειξη εκείνου 

που υπήρξε ο τελευταίος τροχός της αμάξης, ο έσχατος των πολεμιστών, ο Ελπήνωρ, 

ο οποίος παραμερίζει κάπως τον Οδυσσέα, είτε ως θετικό πρόσωπο, έχοντας δηλαδή 

τη μορφή του άδικα λησμονημένου νεκρού παλικαριού (στον Σινόπουλο), είτε ως 

αμφίσημη μορφή, τρυφερή αλλά και επικίνδυνη (στον Σεφέρη)». 87 Βέβαια, θα πρέπει 

να ληφθεί υπόψη ότι ο Ελπήνορας ξαφνικά ξαναπαίρνει ενεργό μέρος στον μύθο του 

Οδυσσέα, σε χρόνια κατεξοχήν αντι-ηρωικά. 88 Τα χρόνια που ακολούθησαν μετά τον 

Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο θα μπορέσουν να χαρακτηριστούν αντιηρωικά, αφού τα 

αποτελέσματά του ανέδειξαν την βαρβαρότητα του ανθρώπου. Στον Ελπήνορα οι 

λογοτέχνες εντόπισαν στοιχεία ικανά ώστε να τον ανασύρουν από τη λήθη της 

μακραίωνης παράδοσης και να συνομιλήσουν μαζί του ακόμα και να ταυτιστούν.  Το 

ποιητικό υποκείμενο στην Μπαλάντα του Ξενιτεμένου θα επιλέξει να  ταυτιστεί με τον 

Ελπήνορα, έναν άσημο πολεμιστή της Τροίας που έχασε με άδοξο τρόπο τη ζωή του, 

από απροσεξία σε κατάσταση μέθης και αφού έχει λήξει ένας δεκαετής πόλεμος: 

 

Τα αισθήματά μου είναι βρεγμένα ακόμη 

Απ’ το βροχερό ετούτο χειμώνα 

Θέλω να πάω κάπου μα δεν ξέρω πού 

Αφού δεν είμαι ούτε στη δύση ούτε 

 
86 Ν. Β., «Υπογραφή με άλλοθι», Ανιδεογράμματα, ό.π., σ. 35.  
87 Αγγέλα Καστρινάκη, «Μορφές του Οδυσσέα στον 20ό αιώνα», Η λογοτεχνία, μια σκανταλιά, μια 
διαφυγή ελευθερίας, εκδ. Πόλις, Αθήνα 2003, σ. 229. 
88 Γ.Π. Σαββίδης, Οι μεταμορφώσεις του Ελπήνορα. (Από τον Πάουντ στον Σινόπουλο), εκδ. Ερμής, 
Αθήνα 1981, σ. 11-13.  
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Στην ανατολή. Μπροστά μου ο ήλιος 

Ανατέλλει και πίσω ο ήλιος βασιλεύει. 

Πώς κατάντησα εδώ πέρα χοίρος 

Στης Κίρκης το νησί; Πώς κατέληξα 

Να γίνω Ελπήνορας και κολαζίστας 

Που πέφτοντας έσπασε το κρανίο του 

Απ’ τη σοφίτα του σπιτιού του; 89 

 

Την απογοήτευσή του για την στάση των Ελλήνων δεν θα την κρατήσει κρυφή. 

Αντίθετα, τολμώντας μια ακόμα πιο τολμηρή στοιχειοθεσία (βλ. εικόνα παρακάτω) 90 

θα υπογραμμίσει την ανεδαφικότητα στην ιδιοσυγκρασία των σύγχρονων ομοεθνών 

του, καθώς η κύρια ασχολία τους είναι η απόλαυση του αγαπημένου τους ροφήματος 

δίχως να «αναλώνονται» σε πιο ουσιαστικά ζητήματα μέσα από τα οποία θα 

εξελιχθούν αλλά και θα αποκαταστήσουν την χαμένη ιστορική αίσθηση που τους 

χαρακτηρίζει: 

 

 
 

Και στα Άνθη Θερμοκηπίου ο Βαλαωρίτης θα ασκήσει δριμεία κριτική στους 

σύγχρονους Έλληνες. Αυτή τη φορά θα επιμείνει στην αμάθεια που τους 

χαρακτηρίζει και τους οδηγεί σε υπαρξιακές αναζητήσεις και κρίσεις ταυτότητας: 

 

Στην περιφερειακή μικρή 

και γραφική μας χώρα 

δυστυχώς δεν βλέπουμε την ώρα 

να φύγουμε για ν’ αποφύγουμε 

 

της αμάθειας και της ασυνέπειας 

την καχυποψία και την αμφιβολία 

για το ποιοι είμαστε και τι μας κίνησε 

να χτίζουμε ναούς του Σολωμόντος 

 

 
89 Ν. Β., «Η μπαλάντα του Ξενιτεμένου»,  Ανιδεογράμματα, ό.π., σ. 70.  
90 Ν. Β., «Ανεμία η υποτονική»,  Γραμματοκιβώτιο ανεπίδοτων επιστολών, ό.π., σ. 61.  



43 
 

και μισοτελειωμένους πύργους της Βαβέλ 

[…] 

με την καλή μας φίλη την ομίχλη91 

 

Στη συνέχεια, στη ποιητική συλλογή με τίτλο Ουρανός χρώμα βανίλιας, ο 

Βαλαωρίτης θα διατυπώσει για μια ακόμα φορά την συνειδησιακή αντίφαση που 

χαρακτηρίζει τους νεοέλληνες:  

Πολλές φορές έχουμε περάσει απ’ το 

αφηρημένο στο συγκεκριμένο 

κι απ’ το όμορφο στο σμιλεμένο 

χωρίς ν’ αντιληφθούμε ότι πέφτουμε 

σε αντιφάσεις τραγικές και χάσματα 

 

[…] 

 

για χρόνια θα βαραίνει στη Γραικιά 

η αφέλεια ελαφρόμυαλων επιλογών 

η ψευτοεμβρίθεια να δωροδοκείται 

να σβήσει ό,τι έχει απομείνει ανανεωτικό 

στη γερασμένη μας τέχνη μιας γραφής 92 

 

Βέβαια, στην ίδια ποιητική συλλογή θα προσθέσει κάτι ακόμα στη μέχρι τώρα 

τραγική συνειδητοποίηση της ευρύτερης παρακμής των σύγχρονων ομοεθνών του. 

Πιο συγκεκριμένα, στο ώριμο πια έργο του ο Νάνος Βαλαωρίτης αποτυπώνει σε 

χιουμοριστικά συμφραζόμενα τις αποστάσεις που από καιρό κρατά όσον αφορά την 

τάση περί ανωτερότητας που εκδηλώνουν πολλοί νεοέλληνες: 

Τον Νίκο Εγγονόπουλο γνώρισα 

στον κάτω Λουμίδη το σαρανταδύο 

στης Οδού Σταδίου το καφενείο μπαρ 

τον ξαναείδα στο σπίτι του Εμπειρίκου 

 

όπου διάβασε τον «Μπολιβάρ» 

με το χαρακτηριστικό του ύφος 

όταν τελείωσε με το «Μπολιβάρ 

είσαι ωραίος σαν Έλληνας» 

 

μ’ έπιασε ένα γέλιο νευρικό 

ξέσπασμα απ’ την ένταση 

που είχε δημιουργήσει 

η ανάγνωση του ποιήματος 

 

ένα γέλιο λυτρωτικό χαράς 

και αγαλλίασης για το υπέροχο 

εκείνο υπερρεαλιστικό 

 
91 Ν.Β., «Μύθος», Άνθη Θερμοκηπίου, εκδ. Απόπειρα, Αθήνα 2010, σ. 56.  
92 Ν.Β., «Περί βραβείων Διατροφείο», Ουρανός χρώμα Βανίλιας, εκδ. Άγκυρα, Αθήνα 2011 σ. 34, 35.  
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κατόρθωμα της ειρωνικής 

 

γραφής που χρησιμοποιούσε τόσο 

αντιφατικά τον στόμφο τον ρητορικό 

διατηρώντας ωστόσο το ανατρεπτικό 

του περιεχόμενο … ένα χιούμορ 

 

εκρηκτικό – το γέλιο αυτό ήτα μια 

αναγνώριση κι όχι μια παρερμηνεία 93 

 

 

H αμφισβήτηση της νεωτερικότητας: 

Ανώνυμο Ποίημα του Φωτεινού Αϊ-Γιάννη, Έγχρωμος Στυλογράφος, Ήλιος ο Δήμιος 

μιας Πράσινης Σκέψης  

 

Στο Ανώνυμο ποίημα του Φωτεινού Αϊ-Γιάννη αποτυπώνεται μεταξύ άλλων και η 

στάση του Νάνου Βαλαωρίτη όσον αφορά τη νεωτερικότητα. Μια στάση φανερά 

πολιτική όταν πια έχουν εκδηλωθεί όλες οι εκφάνσεις τις νεωτερικότητας.  

Η έννοια της κρίσης ως συνώνυμο της νεωτερικότητας και των νεότερων χρόνων 

αποτέλεσε σημείο αναφοράς για πολλούς τον προηγούμενο από εμάς αιώνα. 

Συγκεκριμένα, ο Ζήσιμος Λορεντζάτος αφιέρωσε ένα εκτενές δοκίμιο προκειμένου 

να καταλήξει πως ο δυτικός άνθρωπος αναζητά κάποιο χαμένο κέντρο, «έξω από τα 

σιδερένια δεσμά της λογοκρατίας», στα οποία ο ίδιος παγιδεύτηκε από την 

Αναγέννηση κι έπειτα. 94 Ο  δοκιμιογράφος Ζήσιμος Λορεντζάτος κρατά αποστάσεις 

από τον ορθό λόγο και τα «επιτεύγματα» του Διαφωτισμού.   

 Έχει σημασία στο σημείο αυτό, το γεγονός ότι η κριτική του Βαλαωρίτη στη 

νεωτερικότητα έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από άλλους στοχαστές, οι οποίοι 

άσκησαν δριμεία κριτική στις αξίες της σύγχρονης εποχής. Ένας από τους 

σημαντικότερους διανοητές που ασχολήθηκε συστηματικά με την κρίση των αξιών 

και το διχασμό του ανθρώπου στη νεωτερική εποχή είναι ο Φρειδερίκος Νίτσε. Αυτό 

αποτυπώνεται γλαφυρά σε όλα τα έργα του και ιδίως στη Γενεαλογία της Ηθικής, 

όπου ο Νίτσε θέλοντας να υπερβεί την επίπλαστη ηθική της εποχής μας ανατρέχει 

στις πρώτες μορφές ηθικής, ώστε να αναδείξει την πνευματική ενότητα και 

αυθεντικότητα (μέσω μίας διονυσιακής προσέγγισης) των άφθαρτων αξιών. 

Εμβαθύνοντας περισσότερο, έχει μεγάλη σημασία να τονίσουμε ότι ο στόχος της  

κριτικής του Φρειδερίκου Νίτσε και του Νάνου Βαλαωρίτη είναι η υπέρβαση του 

ηθικού και πνευματικού διχασμού και η προσέγγιση του αιώνιου και κοσμικού Είναι 

πέρα από το καλό και το κακό και τα εφήμερα διλήμματα της νεωτερικότητας.   

 Στον παραπάνω «διάλογο» τοποθετείται  και ο ποιητής αναλύοντας τις δικές 

του θέσεις. Στο έργο του εντοπίζουμε ένα πρόβλημα γύρω από το οποίο στρέφεται 

ολόκληρη η ποιητική δημιουργία του Βαλαωρίτη. Στη βάση αυτού του προβλήματος 

τοποθετείται ο άνθρωπος και η σχέση του με το εξωτερικό περιβάλλον. Ο Νάνος 

Βαλαωρίτης κάνει λόγο για έναν κόσμο που οδεύει με γοργούς ρυθμούς και χωρίς 

 
93 Ν.Β., «Περί αποκλίσεων γενικώς», Ουρανός χρώμα βανίλιας, ό.π., σ. 98, 99. 
94 Λορετζάτος Ζήσιμος, «Το χαμένο κέντρο (Για τον Σεφέρη)», Μελέτες, Αθήνα 1961, εκδ. Δόμος, T.1, 
Αθήνα 1994, σ. 356.  
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αμφιβολία προς τα πίσω. Η πρόοδος αποτελεί μια έννοια που ο ποιητής δεν την 

εντοπίζει στην σύγχρονη του πραγματικότητα, καθώς ο ίδιος διακρίνει μόνο 

κατάπτωση και παρακμή.  

 

Μα ο κόσμος πηγαίνει σίγουρα προς τα πίσω στο χάος 

οι άδειες διακρίσεις τα πολλαπλά αξιώματα τ’ ανώφελα 

συγκροτήματα τα τετριμμένα πια πρόσωπα οι περασμένες 

αξίες η έκρηξη πληθυσμών
.
 η ρύπανση της ατμόσφαιρας 

του πόσιμου ύδατος
.
 η εξάντληση του εδάφους

.
 η σπατάλη 

του πλούτου της γης
.
 τ’ απροετοίμαστα πνεύματα

.
 τα πανικόβλητα 

άρθρα
.
 το τέλος της μεγάλης υπεροψίας της άσπρης 

φυλής
.
 η έλλειψη των καυσίμων

.
 η αναρχία το χάος στις πόλεις

.
 

το τέλος του ελεύθερου λόγου
.
 το τέλος της σκέψης 

της έρευνας
.
 η κατιούσα καμπύλη

.
 ο νέος μεσαίωνας

.
 

η φρούρηση δεκαπλάσια παντού τα μέτρα δρακόντεια 

ο φόβος του κρυμμένου εχτρού
.
 ανεύρετο 

το χαρτί
.
 το μελάνι πανάκριβο

.
 καθίζηση γενική 

του επιπέδου της μόρφωσης
.
 το τέλος του κόσμου. 95 

 

Στον Έγχρωμο Στυλογράφο, μια ποιητική συλλογή που τυπώθηκε το 1986, ο ποιητής 

ασκεί κριτική στον σύγχρονο κόσμο. Πέρα από το περιεχόμενο, αυτό που ξεχωρίζει 

στην συγκεκριμένη συλλογή είναι η μορφή. Οι στροφές είναι άνισες και κάθε στροφή 

τελειώνει με την ένδειξη παραπομπής. Η αμέσως επόμενη στροφή είναι η ανάλυση 

της παραπομπής και με αυτό τον τρόπο προχωράει το ποίημα. Επί της ουσίας, η κάθε 

στροφή είναι μια παραπομπή μέσα στην παραπομπή που η επόμενη παραπομπή είναι 

η παραπομπή της παραπομπής. Αυτό συμβαίνει από την αρχή του ποιήματος και 

συνεχίζει για 145 σελίδες που αριθμεί συνολικά η ποιητική σύνθεση. Η μορφή του 

ποιήματος αντανακλά το περιεχόμενο για μια ακόμη φορά στην ποίηση του Νάνου 

Βαλαωρίτη. Με μια πρώτη ανάγνωση έρχεται αντιμέτωπος κανείς με μια χαοτική 

διάσταση τόσο στη μορφή όσο και το περιεχόμενο. Το ποιητικό υποκείμενο 

μετακινείται δίχως να διαφαίνεται κάποια λογική αλληλουχία από το ένα θέμα στο 

άλλο και δίχως κάποια νοηματική σύνδεση ανάμεσα στις στροφές-παραπομπές-

υποσημειώσεις. Ο αναγνώστης μάταια αδυνατεί να φτάσει σε κάποια πηγή νοήματος, 

κάτι που έρχεται να το επιβεβαιώσει το ποιητικό υποκείμενο: 

Στην εποχή μας σήμερα διέξοδος δεν υπάρχει 

Κι είναι σχεδόν αδύνατον να βγάλεις κάποιο νόημα 

Από μια μάζα σκοτεινή περίεργων αντιφάσεων 

Που γύρω σου με ζοφερή μανία πολεμάνε… 

Γι’ αυτό λοιπόν κι εγώ εδώ αφήνω κατά μέρος 

Της λογικής τα έλλογα και λογοκρατημένα 

Στενάχωρα κοινότυπα και άδεια συμπεράσματα 

 
95 Νάνος Βαλαωρίτης, Ανώνυμο ποίημα του Φωτεινού Αϊ-Γιάννη, ό.π., σ. 33.  
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Και δασκαλεύω αφορισμούς που τίποτα δεν λένε96 

 

Το ποιητικό υποκείμενο συνδέει τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες του παρόντος με 

την χαοτική διάσταση της ποίησής του. Μια επιφανειακά μαρξιστική θεώρηση κατά 

την οποία η εκάστοτε μορφή τέχνης βρίσκεται σε άμεση ποιοτική εξάρτηση από την 

εποχή όπου γεννάται (θεωρία βάσης και οικοδομήματος). Είναι επιφανειακά 

μαρξιστική καθώς στη συνέχεια το ποιητικό υποκείμενο καταλήγει σε μια 

απαισιόδοξη σύλληψη για την εξέλιξη της ανθρωπότητας, στην πορεία της οποία δεν 

διακρίνει άνοδο αλλά πτώση, στοιχείο που αντιδιαστέλλεται όσον αφορά τα 

προτάγματα μιας μαρξιστικής θεώρησης σύμφωνα με την οποία η ανθρωπότητα 

σημειώνει πρόοδο με το πέρασμα του χρόνου: 

 

Οι γενιές των Ελλήνων που πάλεψαν για να δούμε 

Και μια επιτέλους καλύτερη μέρα από τούτην εδώ… 

Άχρηστες πήγανε Ω μεγάλη Μητέρα των πάντων97 

 

Βέβαια το ποιητικό υποκείμενο θα αναφερθεί ευθέως στην επίπλαστη αντίληψη του 

σύγχρονου ανθρώπου, δηλαδή στην υποτιθέμενη «πρόοδο»: 

 

Αυτόματα λοιπόν ξανά βρίσκει καινούρια επίπεδα 

Βλακείας κι ηλιθιότητας να συνοδεύσουν προόδους 

Που ασφαλώς θα γίνανε μεσ’ στην εξέλιξή του 

Απ’ τον πρωτόγονο άνθρωπο ως τον σημερινό 

Συνειδητό παλιάνθρωπο που μας εκμεταλλεύεται 

Μ’ υποκρισία κρύβοντας τ’αληθινά του κίνητρα 

Που αν τον ρωτήσεις θα σου πει ειλικρινά δεν ξέρω 

Με κούφιες μεγαλόστομες εκφράσεις εξηγώντας 

Το πάντοτε ανεξήγητο μυστήριο της κακίας του98 

 

Τέλος, φαίνεται πως λίγο πριν το τέλος ο ποιητής τονίζει τον τρόπο με τον οποίο θα 

λυθεί το κοσμικό πρόβλημα του ανθρώπου, το οποίο τον οδηγεί σε μια κατάσταση 

πλήρους στασιμότητας εδώ και χιλιάδες χρόνια. Το άτομο οφείλει να εντοπίσει τη 

θέση του στον ρου της ιστορίας. Προς αυτή την κατεύθυνση καταλυτικός θα είναι και 

ο ρόλος του ποιητή: 

Πού να γυρίσω για να βρω τ’ αγαπημένο πρόσωπο 

Το πρόσωπο του ποιητή του νεαρού φιλόσοφου 

Το πρόσωπο της όμορφης ρομαντικής γυναίκας 

Στην τελική κατάργηση της ιστορίας κάποτε 

Με τη φυγή του άνθρωπος απ’ το περίβλημά της 

Θα το πετύχει άραγες να την διακόψει μένοντας 

Τελείως ανιστόρητος σε εκστατική κατάσταση 

Ελπίζοντας η λευτεριά να τον τυλίξει ολόκληρο 

Στ’ αέρινα στα διάφανα στ’ αόρατα φασκιά της…99 

 
96 Ν. Β., Ο Έγχρωμος Στυλογράφος, ό.π., σ. 113.  
97 Ν. Β. , Ο Έγχρωμος Στυλογράφος, ό.π., σ. 114.  
98 Ν. Β. , Ο Έγχρωμος Στυλογράφος, ό.π., σ. 118.  
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Συνοψίζοντας, η Ιστορία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την υπόσταση του 

ανθρώπου, καθώς από εκείνη είναι μάταιο να ξεφύγει κανείς. Επί της ουσίας, αυτό 

που κατάφερε ο άνθρωπος στην προσπάθεια να διαφύγει από αυτή ήταν να ξεφύγει 

παρά μόνο από το «περίβλημά» της, να διαμορφώσει δηλαδή μια πλαστή εντύπωση 

και να περιφέρεται «ανιστόρητος» και νομίζοντας πως έχει κατακτήσει την 

πολυπόθητη ελευθερία.  

 Βέβαια, η ιδέα της ολοένα φθίνουσας πορείας της ανθρωπότητας δεν 

πρόκειται να εγκαταλειφθεί από τον ποιητή. Καθώς βαδίζουμε προς την αλλαγή της 

χιλιετίας η αμφισβήτηση της προόδου καταγγέλλεται με ξεκάθαρους όρους: 

 

Η αρχή του αιώνα μας (ή το τέλος) 100 

Σε άλλο ποίημα:  

Και τώρα βλέπω να γίνονται 

Πολύ χειρότερα πράγματα από πριν 

Εμπόλεμοι λαοί αλληλοτρώγονται 

Κομματιάζονται άνθρωποι και πόλεις 

 

Γερνάμε μα τίποτα δεν βελτιώνεται 

Μόνο η περιέργεια προοδεύει 

Με άλματα επί κοντώ επί τόπου 

Κι όλο ανακαλύπτουν νέα φάρμακα 

 

Οι φάμπρικες δουλεύουν μέρα νύχτα 

Φτιάχνοντας πιο τέλειες μηχανές 

Που ταξινομούν πληροφορίες 

Στο μυαλό της μνήμης του εγκεφάλου του101 

 

Το ποιητικό υποκείμενο επισημαίνει μια συνεχή πτώση και δεν διακρίνει καμία 

ουσιαστική πρόοδο. Μια αίσθηση κατακερματισμού κυριαρχεί όσον αφορά τους 

ανθρώπους και τις πόλεις. Μια από τις εκφάνσεις αυτής της παρακμής του 

πολιτισμού είναι οι ένοπλες συγκρούσεις κατά τη διάρκεια δύο παγκοσμίων πολέμων 

που αποτέλεσαν τις πιο εκτεταμένες γεωγραφικά και δαπανηρές σε 

πλουτοπαραγωγικούς πόρους ένοπλες συγκρούσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας. 

Κατά τη διάρκεια δύο αυτών πολέμων, οι χώρες που έλαβαν μέρος σε αυτούς 

διέθεσαν όλες τις οικονομικές, βιομηχανικές και επιστημονικές ικανότητες τους στην 

προσπάθεια τους να υπερισχύσουν απαριθμώντας παράλληλα εκατομμύρια νεκρούς. 

Το ποιητικό υποκείμενο  εσωτερικεύει την επικρατούσα κατάσταση: 

 

Μια φριχτή οδύνη με κυριεύει 

Μου τρώει τη φαιά ουσία με μανία 102 

 
99 Ν. Β. , Ο Έγχρωμος Στυλογράφος, ό.π., σ. 120. 
100 Ν. Β.,  «Ο Προ-Ιστάμενος», Ήλιος ο Δήμιος μιας Πράσινης Σκέψης, εκδ. Γαβριηλίδης, Αθήνα 2014, 
σ. 23.  
101 Ν. Β., «16.12.1987», Ήλιος ο Δήμιος μιας Πράσινης Σκέψης, ό.π., σ. 38.  
102 Ν. Β., «16.12.1987», Ήλιος ο Δήμιος μιας Πράσινης Σκέψης, ό.π., σ. 38. 
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Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος κατονομάζεται: 

 

Ο Πόλεμος νούμερο δύο 

Μας αποπλάνησε τελείως103 

 

Εν συνεχεία το ποιητικό υποκείμενο καταγγέλλει την απάθεια των ανθρώπων 

μπροστά στις τόσες αιματοχυσίες: 

 

Ενώ σφάζονται χιλιάδες άνθρωποι στ’ αλήθεια 

Μα δεν είναι τίποτα να σου χαλάσει ο ύπνος 104 

 

Κλείνοντας τη συγκεκριμένη θεματική, έχει επιλεγεί το προλογικό σημείωμα της 

Νέας Συντέλειας –περιοδικό που εξέδιδε ο Νάνος Βαλαωρίτης- στο οποίο 

στηλιτεύεται κάθε πρόοδος αφού κάθε «επιτυχία» του ανθρώπινου είδους συμβάλλει 

όλο και περισσότερο προς τον όλεθρο και τον αφανισμό:  

Σε τι χρησιμεύει μια νέα Συντέλεια του Κόσμου; Ο κό- 

σμος μας προφανώς δεν πάει καλά. Αλλάζουν πολλά 

προς το χειρότερο με την επίφαση της βελτίωσης. Καλύτερα 

αυτοκίνητα… ναι, αλλά περισσότερα, ώστε να αυξάνεται το 

διοξείδιο του άνθρακος στην ατμόσφαιρα… πολύ λίγα ηλε- 

κτρονικά προς το παρόν, περισσότερα φαγητά, λαχανικά και 

φρούτα… ναι αλλά 

άνοστα 

αλλά αλλοιωμένα… 

περισσότερα 

κρασιά 

αλλά 

με 

τι χημικές ουσίες 

για τη γεύση και το ωρίμασμα… 

Περισσότερα βιβλία ναι 

αλλά τι ποιότητα γραφής που να δικαιολογεί 

την πληθώρα… 

Περισσότερες ποιητικές συλλογές αλλά με τι 

ποιότητα ποιητικής γραφής. 

Ο κόσμος μας όσο βελτιώνεται χειροτερεύει. 

Αυτά τα δύο πάνε μαζί. 

Γιατί όμως, 

Είναι αναγκαία αυτή η φθορά, 

Ποιος, τι την προκαλεί, 

Αν είναι να αυτοκαταστραφούμε 

θα το έχετε μαντέψει… 

εφεύραμε παιχνίδια 

 
103 Ν. Β., «16.12.1986», Ήλιος ο Δήμιος μιας Πράσινης Σκέψης, ό.π., σ. 40. 
104 Ν. Β., «τα εξ αμάξης», Ήλιος ο Δήμιος μιας Πράσινης Σκέψης, ό.π., σ. 78. 
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πολύ φονικά και αυτά 

δεν μένουν στα χέρια του ενός 

αλλά πολλών με κακές διαθέσεις 

και με κατοχυρωμένο 

μίσος που δεν εκτονώνεται 

δεν παύει με κανέναν τρόπο…105 

Στο γύρισμα του αιώνα: Η προφητεία και η πραγμάτωσή της:  

Αλληγορική Κασσάνδρα και η Κάθοδος των Μ, Άστεγος ο Μέγας, Το ξανανοιγμένο 

Κουτί της Πανδώρας, Άνθη Θερμοκηπίου, Χρίσματα, Ουρανός χρώμα βανίλιας, Πικρό 

Καρναβάλι 

  

 Στην Αλληγορική Κασσάνδρα, το ποιητικό υποκείμενο εμφανίζεται πλήρως 

ταυτισμένο με την μυθική κόρη του Πριάμου και της Εκάβης, η οποία διακρινόταν 

για το χάρισμα της μαντικής που συνοδευόταν όμως με την κατάρα να προφητεύει 

αποκλειστικά δυσάρεστα γεγονότα που επρόκειτο να συμβούν και να μην γίνεται 

πιστευτή. Με τη μυθική αυτή φιγούρα έχουν εκφραστεί κι άλλοι ποιητές: ο Πολέμης, 

ο Καβάφης, ο Σεφέρης, ο Σικελιανός, η Καρέλλη και ο Ρίτσος. 106 Ο Νάνος 

Βαλαωρίτης για τη συγγραφή της δικής του «Κασσάνδρας» επηρεάστηκε σε μεγάλο 

βαθμό από την αντίστοιχη του Γ. Σεφέρη, καθώς εντάσσεται στο Μυθιστόρημα: «Το 

πιο αινιγματικό ποίημα της ελληνικής γλώσσας, καθώς εκεί βλέπουμε κυρίως εικόνες, 

προοπτικές, μυστηριώδεις αναφορές σε μύθους και πρόσωπα, σε καταστάσεις 

ακαθόριστες που όμως το γράψιμο είναι συγκεκριμένο και σαφές». 107 Ο Σεφέρης 

καταπιάνεται µε ένα παρόν το οποίο ανακαλεί άμεσα το παρελθόν που επιθυμεί να 

αναστήσει: «οι ήρωές του, τα σκηνικά του, ακόμα και η γλώσσα του μπορούν να 

προκαλέσουν μυθικές προεκτάσεις χωρίς την παραμικρή επιτήδευση, γιατί η 

πραγματικότητα και ο μύθος υπάρχουν σε μια φυσική συζυγία». 108 Ομοίως, το 

ποιητικό υποκείμενο στον Βαλαωρίτη σε όλο το εύρος της τριλογίας που 

περιλαμβάνεται στην Αλληγορική Κασσάνδρα («Αλληγορική Κασσάνδρα», «Ωδή 

στην Οδύνη», «Περιπλάνηση») με αφορμή το παρόν καταφέρνει να δημιουργήσει 

εντελώς ανεπιτήδευτα μια σύνδεση με το αρχέγονο προσωπείο της Κασσάνδρας. Με 

τη χρήση αυτού του προσωπείου καταδεικνύει όχι απλώς την απαισιοδοξία του για τα 

μελλούμενα αλλά θέλει να υπογραμμίσει την αλήθεια για όσα δυσάρεστα προμηνύει.  

 Το ποιητικό υποκείμενο υιοθετώντας το θηλυκό γένος («σ’ ένα κόσμο άδειο 

είμαι η τελευταία», «μια μεγάλη σιωπή τύλιξε την οικουμένη και είμαι/ μέσα της 

όπως σ’ ένα σεντόνι, κουκουλωμένη/ Περιμένοντας να έρθει μια νύχτα ακόμα 

μοναξιάς» κ.ά.) αποκαλύπτει έναν επερχόμενο πόλεμο, την ολοκληρωτική 

καταστροφή μιας χώρας με θύματα αμέτρητες ψυχές ανθρώπων: 

 

Εκτάσεις απέραντες καμένες, νεκρές, ακατοίκητες 

Παντού ερημιά, φαρμακωμένα ποτάμια κυλούσαν 

 
105 Ν.Β., Για μια θεωρία της γραφής Γ’- Από το κείμενο στο Υπερκείμενο, ό.π., σ. 278, 279. 
106 Βλ. Δήμητρα Γιωτοπούλου, Η μορφή της Κασσάνδρας στην Αρχαία Ελληνική και Νεοελληνική 
Λογοτεχνία, διδακτορική διατριβή, Πάτρα, Ιούλιος 2012.  
107 Δαφέρμου Κατερίνα, «Πώς αχρηστεύεται ο ποιητής», (συνέντευξη του Νάνου Βαλαωρίτη),  εφηµ. 
Βήµα, 18-03-2007. 
108 Keeley Edmund, «Ο Σεφέρης και η μυθική μέθοδος», Μύθος και φωνή στη σύγχρονη ελληνική 
ποίηση, µφρ. Σπύρος Τσακνιάς, εκδ. Στιγμή, Αθήνα 1987, σ. 79-80. 
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ο κουρασμένος πλανήτης γλιστράει µες στο διάστημα 

Αργότερα ένας πόλεμος θα ξεσπάσει εξοντωτικός 

 

Τέρατα μεταλλικά καλημερίζονται µ’ εκρήξεις 

Πονάνε, η φωτιά απλώνεται παντού 109 

Ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη ποιητική συλλογή έχει η παρουσίαση της ταυτότητας 

της Κασσάνδρας, μιας και αυτό το ζήτημα έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τον ποιητή και 

σε άλλες του συλλογές και έχει αποτελέσει ένα από τα καίρια ζητήματα στη σκέψη 

του:  

 

Κι εγώ µια δούλα σκλάβα παλλακίδα ανελεύθερη 

Σύντροφος του κρεβατιού και δώρο στρατού 

Υπερβολές που συνηθίζει το ασθενέστερο φύλο 

Έτσι µας χαρακτηρίζουν εμάς τις γυναίκες 

Αρσενικοί τι τραβάμε εμείς οι γυναίκες 110 

 

 Η Αλληγορική Κασσάνδρα αποτελεί μια μικρογραφία του έργου του 

Βαλαωρίτη, καθώς σε αυτή εγγράφονται τα πιο χαρακτηριστικά μοτίβα της ποίησής 

του. Αρχικά, εγγράφεται η πολυπρισματικότητα της ταυτότητας του ατόμου. 

Σύμφωνα με τη εργασία της Δήμητρας Γιωτοπούλου: «Η Κασσάνδρα καθορίζεται 

από τη γυναικεία τη φύση, δεν είναι απλώς μια μάντισσα κακών, είναι δούλα, 

παλλακίδα και ανελεύθερη. Πιο συγκεκριμένα, δεν είναι ελεύθερη, αλλά 

κατευθύνεται και επηρεάζεται από τις κοινωνικές νόρμες που υπαγορεύουν το ρόλο 

του αδύναμου και εξαρτημένου ανθρώπου, στοιχεία που ταιριάζουν στην αισχύλεια 

Κασσάνδρα». 111 Επιπλέον, οι υπερρεαλιστικές εικόνες και ο παραληρηματικός λόγος 

υποδηλώνουν την άρνηση της λογικής ως μέσο προσέγγισης της αλήθειας. Τέλος, η 

επιλογή του προσωπείου της Κασσάνδρας δεν είναι διόλου τυχαία. Πολλές φορές ο 

ποιητής έχει επισημάνει την αδιαφορία των ανθρώπων στην ιστορία και την αδυναμία 

αυτών να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα λόγω της (ανύπαρκτης) σχέσης που 

έχουν οι ίδιοι με την ιστορία. Ο ψυχισμός του ποιητή ταυτίζεται με τον ψυχισμό της 

Κασσάνδρας, καθώς και οι δύο διατυπώνουν την αλήθεια, όμως κανείς δεν τους 

ακούει, κανείς δεν τους δίνει σημασία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη 

αποξένωση του ανθρώπου από τον ίδιο του τον εαυτό, αφού αδυνατεί να περάσει από 

την άγνοια στη γνώση, καθώς κινείται σε τραγικά για τον εαυτό του συμφραζόμενα.  

 Η απαισιόδοξη πρόσληψη της πραγματικότητας θα συνεχιστεί και 

στην επόμενη ποιητική συλλογή που θα εκδοθεί το 2002, την Κάθοδο των Μ. Η 

παραπομπή στον Ξενοφώντα ίσως είναι εσκεμμένη καθώς με τον τρόπο αυτό 

τοποθετεί τον αποδέκτη σε επείγουσες ιστορικά καταστάσεις για τους 

πρωταγωνιστές, οι οποίοι μάχονται για να κρατηθούν στη ζωή. 112 Στην ποιητική 

 
109 Ν. Β., Αλληγορική Κασσάνδρα, εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα 1998, σ. 24-25. 
110 Ν. Β., Αλληγορική Κασσάνδρα, ό.π., σ. 29-30. 
111 Δήμητρα Γιωτοπούλου, «Η πολυδιάστατη Κασσάνδρα του Νάνου Βαλαωρίτη», ό.π., σ. 5.  
112 Εντάσσεται συνειδητά σε μια λογοτεχνική παράδοση που αξιοποιεί το συγκεκριμένο πρότυπο του 
αρχαίου Έλληνα ιστορικού, βλ. Θανάσης Βαλτινός, Η κάθοδος των εννιά, εκδ. Εστία, Αθήνα 2011.  
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συλλογή του Βαλαωρίτη έκδηλη είναι η πεσιμιστική διάθεση που διακατέχει το 

ποιητικό υποκείμενο: 

 

Ξύπνα γλυκό μου ξόανο και περιπάτει – 

Αν θέλεις νερό θα στύψουμε μια ελπίδα 113 

 

Ακόμη μεγαλύτερη η αποξένωση απ’ την πληρότητά μας 

Δεν έχω καμιά ιδέα για το τι μας περιμένει αύριο 

Αυτό το καθημερινό παρόν δε με διασκεδάζει διόλου 

Η εξάρτησή μου απ’ το παρελθόν έχει λήξει από καιρό 

Και το μέλλον – στόμιο σκοτεινής σπηλιάς με ρουφάει 

Παρηγοριά μεγάλη ο πηγαιμός από το Πριν στο Πουθενά. 

Μα θα τα πούμε οπωσδήποτε αργότερα εκεί Κάτω. 114 

 

Αντικρύζοντας παρέλπιδα την καταστροφή 115 

 

Ένας δρόμος – πεζοί κυκλοφορούν στα πεζοδρόμια  

τα σπίτια γέρνουν λίγο προς τα μέσα  - μοιάζουν ετοιμόρροπα 

 

Θα πέσουν ή θα μείνουν έτσι γερμένα  

όπως σε μια γερμανική εξπρεσιονιστική ταινία 

 

Τίποτα σε αυτόν τον αγεωμέτρητο κόσμο δεν  

στέκεται στα πόδια του 116 

 

 

Πέρα όμως από τις απαισιόδοξες νότες, το κλίμα βαραίνει αφού υπάρχει και η 

αίσθηση της στατικότητας και πως τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει από το υπάρχον 

ανυπόφορο παρόν που οδηγεί με ακρίβεια στην παρακμή και το σκοτάδι: 

 

Πιστεύετε στα προαισθήματα 

Πιστεύετε στους οιωνούς 

Εγώ δεν πιστεύω σε τίποτα.117 

 

Και δεν εννοούν να αλλάξουν τίποτα – κι αν 

τολμήσουν ν’ αλλάξουν, τι θα γίνουν – ένα τίποτα 118 

 

Παρά μια επανάληψη του ίδιου με παραλλαγές 119 

 

Δεν έχει τέλος αυτός ο δρόμος 

 
113 Ν. Β., «Μια κούκλα», Η Κάθοδος των Μ, εκδ. Ύψιλον, Αθήνα 2002, σ. 14.  
114 Ν. Β., «Το τέρας της ιστορίας», Η Κάθοδος των Μ, ό.π., σ. 15.  
115 Ν. Β., «Σε μια παρένθεση», Η Κάθοδος των Μ, ό.π., σ. 33.  
116 Ν. Β., «Ακουστικές Εμπλοκές», Η Κάθοδος των Μ, ό.π., σ. 24.  
117 Ν. Β., «Η κάθοδος των Μ», Η Κάθοδος των Μ, ό.π., σ. 8.  
118 Ν. Β., «Ακουστικές εμπλοκές», Η Κάθοδος των Μ, ό.π., σ. 25.  
119 Ν. Β., «Προοίμιο», Η Κάθοδος των Μ, ό.π., σ. 30.  
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Δεν έχει τέλος αυτό το περπάτημα 120 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ρόλος της τέχνης και συγκεκριμένα η ποίηση σε αυτούς 

τους χαλεπούς καιρούς όπου δεσπόζει η πνευματική καθίζηση. Το ποιητικό 

υποκείμενο υπογραμμίζει την ανεπάρκεια της ποίησης στο ταραγμένο παρόν:  

 

Βαράτε παιδιά το πάτωμα 

κι όλοι μέσα θα βρεθούμε 

σαβανωμένοι από ευφράδεια 

με καλλωπισμένα ρήματα 

 

Και βρεθήκαμε άναρθροι 

στην κάτω ακρογιαλιά 

όπου μας φιλούν τα κύματα 

του βροχερού Νοτιά. 121 

 

Να ρίξουμε όλοι μαύρη πέτρα πίσω μας ν’ από- 

χωρίσουμε απ’ τον καταραμένο τόπο 

[…] 

Αλλά η τρέχουσα πραγματικότητα που γεμίζει τις εφημερίδες  

με φρίκη, απέχθεια, συμπόνια και αγανάκτηση 

 

Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να εκφράσει κανείς όχι 

ποιητικά αλλά κυριολεκτικά με επιτόπου ανταποκρίσεις 122 

 

Φυσικά, πίσω από τα προαναφερθέντα κρύβεται η αιτία της κοινωνικής αυτής 

κατάπτωσης. Για μια ακόμη φορά η αλλοτρίωση του ατόμου από τον εαυτό του και 

κατ’ επέκταση από το κοινωνικό σύνολο στο οποίο ανήκει προβάλλεται ως η βασική 

αιτία για την βαθμιαία ηθική πτώση του σύγχρονου ανθρώπου και του πολιτισμού εν 

γένει:  

Η ύπαρξή μου μού ανήκει τόσο πολύ 

Που προσπαθώ να την χάσω 

Μια κάποια ματαιότητα υποφώσκει. 

Μου δίνεται μια λαβή 

Μα δεν την αρπάζω. Πάντοτε 

Κάτι με σπρώχνει να μην κάνω κάτι * . 

Ξέρουμε πολύ καλά από πού καταγόμαστε. 

Η γνώση αυτή είναι ικανή να μας καταστρέψει. 

Δε σ’ αφήνει ούτε να ιδρώσεις. 

Μια τέτοια γνώση σε έδεσε χειροπόδαρα. 

[…] 

Θέλω να βρίσκομαι πάντοτε μέσα στο άγνωστο. 

Μεταξύ αγνώστων αισθάνομαι διαφορετικός 

 
120 Ν. Β., «Η αυτοκρατορία του ψευδωνύμου», Η Κάθοδος των Μ, ό.π., σ. 56.  
121 Ν. Β., «Επιτύμβιο Θαλασσινό», Η Κάθοδος των Μ, ό.π., σ. 19.  
122 Ν. Β., «Προοίμιο», Η Κάθοδος των Μ, ό.π., σ. 27-29.  
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Όταν συναντάω κάποιον για πρώτη φορά 

Δε θέλω να του μιλήσω. Τη δεύτερη φορά 

Αναγκάζω τον εαυτό μου συχνά να πιάσει κουβέντα. 123 

    

Η αλλοιωμένη εξωτερική πραγματικότητα, η ανεπάρκεια της ποίησης, η αίσθηση της 

ανέφικτης ανατροπής της υπάρχουσας εφιαλτικής κατάστασης του παρόντος, η 

αλλοτρίωση του ατόμου και η αποξένωση των ανθρώπων από το κοινωνικό γίγνεσθαι 

είναι οι παράγοντες που έχουν διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην τραγική απόληξη 

του σύγχρονου ανθρώπου, ο οποίος χαρακτηρίζεται από μια ατέρμονη 

αφαιρετικότητα, επαναφέροντας ο ποιητής (σε αμιγώς κοινωνικοϋπαρξιακά 

συμφραζόμενα, πρβλ. Πουπουλένια Εξομολόγηση) την έννοια του «αδειάσματος», 

υποδηλώνοντας με τον τρόπο αυτό την αντίθεση που διακρίνει τον σύγχρονο τρόπο 

ζωής ανάμεσα στο «είναι» και το «φαίνεσθαι» και κατ’ επέκταση και τον ίδιο τον 

άνθρωπο: 

 

Θόλωναν και καθάριζαν κάποτε με μεγάλη λαμπρότητα 

χρώματα γυαλιστερά έντονες εικόνες 

 

Απείρου κάλλους –αλλά χωρίς αισθητική 

οντότητα- άδειοι άνθρωποι σκιές, σχήματα 

 

Τίποτα ιδιαίτερο κι όμως ήξερε τι σκέπτοντας 

αλλά δεν καταλάβαινε, αγκαλιάζοντας φιλιόντουσαν 124 

 

Αναγγέλλουν μεσίτες την κάμψη των τιμών 

Πτώση του τιμάριθμου- ύψωση των μισθών 

Μια αναθεώρηση της ζωής για όλους, με πιθανότητα 

Κατάργησης των πυραύλων και άρση της φορολογίας  

Του διαφυγόντος κέρδους του ορατού μέγιστου ποσοστού 125 

 

-Μα να που ο κόσμος χαλάει 

Κι εσύ μου γνέφεις από απέναντι 

έλα έλα μη διστάσεις σού’ χω σοκολατίνες 126 

 

Η κατάληξη του ποιητικού υποκειμένου και κατ’ επέκταση για το κάθε άτομο 

ξεχωριστά -που αποτελεί μέλος της κοινωνία όπως αυτή διαμορφώνεται υπό τη σκιά 

της αμφιλεγόμενης προόδου και της επίπλαστης εξέλιξης- αποτυπώνεται με 

τραγικούς όρους στους στίχους του Βαλαωρίτη, καθώς το άτομο κατέχει τη γνώση 

όσον αφορά την ύπαρξή του, δείχνει να γνωρίζει ποιος ήταν κάποτε και ποιος είναι 

σήμερα:  

Όμως αυτός ο λαίμαργος κι αχόρταγος αστός 

Δεν ήταν άλλος από τον εαυτό μου 

 
123 Ν. Β., «Μαγνητικό Πεδίο», Η Κάθοδος των Μ, ό.π., σ. 40.  
124 Ν. Β., «Ακουστικές εμπλοκές», Η Κάθοδος των Μ, ό.π., σ. 25.  
125 Ν. Β., «Εμφάνιση φάλαινας σε προάστιο της πρωτεύουσας», Η Κάθοδος των Μ, ό.π., σ. 31.  
126 Ν. Β., «Μια πάνινη ματιά προς τα πίσω, Η Κάθοδος των Μ, ό.π., σ. 57.  
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Που κάποτε βρήκα βυθισμένο στον εαυτό του 

Σ’ ένα τραπεζάκι καφενείου κεντρικού 127 

Η γνώση για μια ακόμη φορά επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στο άτομο όταν αυτό θα 

την κατακτήσει και σε καμία περίπτωση δεν έχει λυτρωτικές ιδιότητες, όπως θα ήταν 

το αναμενόμενο. Πιο συγκεκριμένα, το άτομο αφού κατέκτησε το γνώθι σαυτόν 

φαίνεται πως αρκέστηκε στο «ζην», εγκαταλείποντας το «ευ ζην»: 

Πάλι καλά που χτες δεν μού ’πεσε το ταβάνι στο κεφάλι 

Πάλι καλά που είμαι ακόμα όρθιος σήμερα 

 

Πάνω στα δυο μου πόδια με άθικτο κεφάλι 

Πάλι καλά που ο άνθρωπος που χτύπησε την πόρτα μου 

 

(δεν είχε περίστροφο στο άλλο χέρι) 

Πάλι καλά που δεν με πάτησε το τραμ 

 

Στην Αθήνα του τριάντα ή στο Άμστερνταμ 

Πάλι καλά που βγήκα σώος και υγιής 

(από τη πίσω πόρτα της Λυρικής σκηνής) 

 

Πάλι καλά που είμαι ακόμα ζωντανός 128 

 

Κλείνοντας την Κάθοδο των Μ, ο ποιητής επιλέγει ένα ποίημα αμιγώς ειρωνικό. Σε 

αυτό το ποίημα ειρωνεία είναι έντονη καθώς γίνεται χρήση της λέξης «ευτυχώς» σε 

κάθε δεύτερο στίχο που όμως δεν χρησιμοποιείται με την αρχική της σημασία. 

Παρατηρείται λοξή γραφή, καθώς ο ποιητής θέλει να αναδείξει κάποιο άλλο νόημα 

και όχι αυτό που διατυπώνει με κυριολεκτικούς όρους. Χαρακτηρίζεται από δηκτική 

διάθεση, αφού στόχος του είναι να επισημάνει την αντίθεση σημασία από αυτό που 

διατυπώνει λεκτικά: 

 

Ευτυχώς υπάρχει το σούρτα-φέρτα του κόσμου, 

η ζωή στους δρόμους στις πλατείες 

Ευτυχώς υπάρχουν ζητιάνοι για να μας θυμίζουν 

ότι υφίσταται οικονομική ένδεια 

Ευτυχώς υπάρχει χορτάρι για να ξαπλώνονται 

οι αργόσχολοι και τα ζευγάρια 

[…] 

Ευτυχώς υπάρχουν σχολεία να μαθαίνουν τα μικρά 

παιδιά γράμματα (του Θεού τα πράματα)129 

 

Στον καταληκτικό στίχο της ποιητικής συλλογής και του ποιήματος το ποιητικό 

υποκείμενο αναφέρεται στον εαυτό του ως ιστορικό προϊόν παρουσιάζοντας την 

καταστροφή ως μη αναστρέψιμη συνέπεια στις ζωές των ατόμων στις σύγχρονες 

κοινωνίες: 

 
127 Ν. Β., «Πορτραίτο ενός Οκνηρού με Σκύλο», Η Κάθοδος των Μ, ό.π., σ. 46.  
128 Ν. Β., «Η αυτοκρατορία του ψευδωνύμου», Η Κάθοδος των Μ, ό.π., σ. 55.  
129 Ν. Β., «ΕΥΤΥΧΩΣ», Η Κάθοδος των Μ, ό.π., σ. 68.  
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ΕΥΤΥΧΩΣ, υπήρξα κι εγώ, μέσα στον Εικοστό Αιώνα, 

που τόσους γέννησε, έθρεψε και κατέστρεψε. 

 

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 1999 130 

 

Στην επόμενη ποιητική συλλογή,  Άστεγος ο Μέγας, που εκδόθηκε το 2004 ο 

Βαλαωρίτης υιοθετεί το προσωπείο του αστέγου, καθώς υπό αυτό το πρίσμα βαδίζει 

πιο κοντά σε μια πιο αυθεντική εκδοχή του ανθρώπου. Ο άστεγος είναι ένας 

άνθρωπος που χαρακτηρίζεται από μοναχικότητα, δεν δίνει βάση στο «φαίνεσθαι» 

και γενικότερα την εξωτερική εμφάνιση, η ιστορία δεν τον συγκινεί ούτε αποκομίζει 

από εκείνη αισθήματα ανωτερότητας. Τον άστεγο τον ενδιαφέρει να καλύψει τις 

βασικότερες βιολογικές του ανάγκες χωρίς να παρασύρεται από επίπλαστες ανάγκες 

που έχουν δημιουργηθεί στον σύγχρονο άνθρωπο λόγω του καταναλωτισμού και τις 

μαζικής παραγωγής. Επίσης, ο άστεγος του Βαλαωρίτη είναι ένας άνθρωπος που 

βρίσκεται σε αρμονία με τον εαυτό του και την «ταυτότητα» του. Όσον αφορά την 

κοινωνία, ο άστεγος δεν γίνεται αποδεκτός από την πλειονότητα της κοινωνίας και 

πολλές φορές εισπράττει πλήρη αποδοκιμασία, όμως αυτό είναι κάτι που δεν επιφέρει 

κάποιο αντίκτυπο στην ψυχολογία του, καθώς είναι κάτι το αναμενόμενο και κάτι 

που ίδιος το έχει επεξεργαστεί με αποτέλεσμα να μην τον αγγίζουν οι αντιδράσεις την 

ομήγυρης μπροστά στη θέαση του ίδιου. Ο άστεγος για τον Νάνο Βαλαωρίτη 

αποτελεί ένα σύμβολο του ελεύθερου ανθρώπου από τα δεσμά της ιστορίας.  

 Βέβαια, δεν θα μπορούσε να μην επισημάνει κάποιος την 

διακειμενική σχέση που αναπτύσσεται στον Δωδεκάλογο του Αστέγου με τον 

Δωδεκάλογο του Γύφτου. Ο προγενέστερος συντάχθηκε το ταραγμένο συνειδησιακά 

διάστημα 1899-1907 και πιο συγκεκριμένα την «επομένη» της εθνικής ταπείνωσης 

που σημειώθηκε το ’97. Ο ποιητής-προφήτης αναφέρεται στον 14ο αιώνα, εποχή 

παρακμής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, παραλληλίζοντας τις δύο αυτές κρίσιμες 

ιστορικά περιόδους. Αναλυτικότερα, προλέγει τον χαμό της πολιτείας, δηλώνει την 

αγανάκτησή του για τον ξεπεσμό της, ώσπου θα αναδυθεί ένα όραμα ελπίδας, το 

οποίο θα αποτελέσει ένα αισιόδοξο μήνυμα εθνικής αναγέννησης. Ο γύφτος θα 

περάσει μια σειρά από δοκιμασίες. Όμως, κάθε δοκιμασία θα είναι και μια 

απογοήτευση: θα σταθεί ανήμπορος να υποτάξει το εγώ στις απαιτήσεις της 

κοινωνίας («Και όταν ήρθαν και με σκόλασαν/ με τους οικοδόμους οικοδόμο, / και 

όταν μου είπαν: / ‘Γύφτε, τράβα δρόμο!’»), απογοήτευση θα του δώσει η αγάπη, που 

την είχε πιστέψει σαν λύτρωση ιδανική («Στα μεστά στα νικηφόρα / στήθια σου ηύρα 

μοναχά / της γυναίκας την απάτη»), την αύξουσα απογοήτευση  θα του δώσουν «ο 

θάνατος των θεών» και ο θάνατος των αρχαίων («Ξένος έμεινα κι ασκλάβωτος / από 

σέβας, δέηση, τάμα· / είμ' εγώ των άθεων ο προφήτης..») και στον τον έβδομο λόγο 

πραγματοποιείται ο θάνατος των πατρίδων, αφού διαδοχικά είδαμε να πέφτουν όλα 

τα σύμβολα που δένουν τον άνθρωπο και μαζί τον υποβαστάζουν, η δουλειά, η 

αγάπη, η θρησκεία, η μελέτη, τώρα έρχεται και η σειρά της πατρίδας:, καθώς τον 

Γύφτο κανένας τόπος δεν τον χωρεί, καμιά πατρίδα δεν έχει αρκετές χάρες για να τον 

κρατήσει (Είμαστ' εμείς οι απάτριδοι κ' οι αγιάτρευτοι / 

…………………………………………………. / κ' οι Πολιτείες λημέρια των 

 
130 Ν. Β., «ΕΥΤΥΧΩΣ», Η Κάθοδος των Μ, ό.π., σ. 69.  
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ακάθαρτων, / κ' οι Πολιτείες ταμπούρια των κιοτήδων·/ 

 ……………………………………………. / η μάντρα είν' ο αφίλιωτος οχτρός μας»). 
131 

 Ομοίως, στον Άστεγο του Βαλαωρίτη εντοπίζει κανείς τα παραπάνω 

στοιχεία. Συγκεκριμένα, το ποιητικό υποκείμενο βιώνει τον κοινωνικό αποκλεισμό 

της εργασίας («κανένας δεν μου δίνει δουλειά», σ. 12) και έχει κλονιστεί 

συναισθηματικά λόγω ερωτικής απογοήτευσης (« […] πως κάποτε / εγώ κι εκείνη σε 

μια κλίνη / αγαπημένοι μέχρι θανάτου – χωρίσαμε  / ήταν το δράμα της ζωής μου – 

ποτέ / δεν θα σε ξεχάσω μου’ πε δακρύζοντας /  κι έφυγε μ’ έναν άλλον», σ. 13). 

Επίσης,  κρατά βαθιά ειρωνική στάση προς την ελληνικότητα, αφού την απορρίπτει 

εντελώς ως ξεχωριστή εθνολογική ταυτότητα αντικρύζοντας σε αυτή μια τυχαία 

μεταξύ άλλων ισότιμων εθνολογικών ταυτοτήτων: 

 

Η ομογένεια και κουραφέξαλα – 

Δεν σήμαιναν τίποτα για μένα‒ 

Δεν ήξερα καν γιατί είχα γεννηθεί 

Κατά πρώτο λόγο – κι από γονείς 

Έλληνες – που με κάναν Έλληνα, 

χωρίς κανένας να με ρωτήσει τι ήθελα 

να ’μαι. Γιατί όχι Κάφρος ή Εσκιμώος – 

τι διαφορά θα ’χε αν έγραφα αυτά 

που γράφω καφρικά ή εσκιμωικά – 132   

 

Βέβαια, εκτός από τον Παλαμά με τον οποίο συνδέεται μέσω του τίτλου, ο 

Βαλαωρίτης επιδιώκει να εισχωρήσει σε μια ευρύτερη λογοτεχνική παράδοση που 

αξιοποιεί το σύμβολο του ανθρώπου-αγύρτη: 

 

Άστεγος – ένας καλά πληροφορημένος, αλήτης, 

παμπόνηρος ζητιάνος, 

Ας είναι καλά ο Καρκαβίτσας – αιωνία του η 

μνήμη 

που μας τον πρωτοπεριέγραψε – αυτός κι ο Όμηρος133 

 

Στον Ίρο ο Όμηρος, στον Γύφτο ο Παλαμάς και στον Άστεγο ο Βαλαωρίτης βλέπουν 

έναν άνθρωπο ασυμβίβαστο, έναν άνθρωπο ελεύθερο και ανυπότακτο που δεν έχει 

πατρίδα και αναζητά πάντα κάτι καινούριο. Αποζητά τη δημιουργία ξεκινώντας από 

το μηδέν αμφισβητώντας παραδεδομένες αξίες και ιδανικά. Τέλος, είναι ανάγκη να 

επισημανθεί ο λυτρωτικός ρόλος που διαδραματίζει η τέχνη στις εκδοχές του αγύρτη 

όπως αυτός αναπαρίσταται στη νεοελληνική λογοτεχνία: το τραγούδι του γέροντα 

στον Καρκαβίτσα, το βιολί στον Παλαμά, τα σπασμένα χέρια της Αφροδίτης στο 

Βαλαωρίτη.  

 
131 Κ. Θ. Δημαράς, Κωστής Παλαμάς: η πορεία του προς την τέχνη, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα, 1989, σ. 114-
122.  
132 N. B., Άστεγος ο Μέγας, εκδ. Ύψιλον, Αθήνα 2004, σ. 29.  
133 N. B., Άστεγος ο Μέγας, ό.π., σ. 24.  
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 Στην ποιητική συλλογή με τίτλο Το Ξανανοιγμένο Κουτί της 

Πανδώρας που θα εκδοθεί το 2006, ο Βαλαωρίτη θα αξιοποιήσει γόνιμα την αρχαία 

ελληνική μυθολογία, συνταιριάζοντάς την με σύγχρονα συμφραζόμενα. Αρχικά, 

ανασύρει μια αρχετυπική μορφή της αρχαίας ελληνικής θρησκείας και μυθολογίας. 

Στην Πανδώρα εντοπίζεται η αφετηρία μιας μακραίωνης παράδοσης που ανάγει τη 

γυναίκα σε αιτία όλων των δεινών (ξεκινώντας από τον Ησίοδο έως την αντίστοιχη 

της βιβλικής Εύας). Παρ’ όλα αυτά, ο ποιητής στη συγκεκριμένη ποιητική συλλογή 

έμφαση δίνει στην επαναληπτικότητα και όχι στην ίδια την πράξη, εξ ου και το 

«ξανανοιγμένο». Επίσης, δεν είναι λίγα τα χωρία όπου επικαλείται την επανάληψη ως 

στοιχείο παρακμής, το οποίο καθιστά τον σύγχρονο άνθρωπο τραγικό πρόσωπο: 

 

η επανάληψη είναι παντού 

οι επινοήσεις εξασθενισμένες 

η πρωτοτυπία εξαφανισμένη 134 

 

(προσευχή, δίαιτα, γυμναστική 

νηστεία, φαγοπότι  και άσκηση) 

καταβροχθίζουμε με λαιμαργία 

τροφές για τους λιτοδίαιτους 135 

 

Η κορύφωση αυτής της επαναληπτικότητας έρχεται όταν το ποιητικό υποκείμενο θα 

αξιοποιήσει στοιχεία από την ίδια του την ζωή. Πιο συγκεκριμένα, η μετανάστευση 

αποτέλεσε ένα καίριο κεφάλαιο για την πορεία της ζωής του ποιητή. Αναφερόμενος 

σε αυτό εντοπίζει και παράλληλα συνειδητοποιεί τον τραγικό χαρακτήρα της 

επαναληπτικής και στείρας διαδικασίας άνευ νοήματος:  

 

Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου 

ήμουνα πάντοτε ένας μετανάστης 

μετανάστευα εσωτερικά 

όταν ήμουνα παιδί 

κλεινόμουνα στον εαυτό μου 

στα βιβλία και στα όνειρα μου 

 

μα ήρθαν πολλές καταστροφές 

και έγινε αφόρητος ο τόπος μου 

[…] 

κι όσο μεγάλωνα μ’ έκαιγε να φύγω 

από εδώ να πάω μακριά 

να δω καινούριες χώρες 

όπου όλοι ήταν ξένοι ωραίοι 

και διαφορετικοί 

 

κάθε φορά που μετανάστευα 

 
134 Ν.Β., «Ο Τροπικός της Κόκκινης Συνήθειας», Το Ξανανοιγμένο Κουτί της Πανδώρας, εκδ. Άγκυρα, 
Αθήνα 2006, σ. 25.  
135 Ν.Β., «Άλλο», Το Ξανανοιγμένο Κουτί της Πανδώρας, ό.π., σ. 53. 
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από μια στην άλλη χώρα 

μετανάσταινα και μετανάσαινα 

από άστυ σε άστυ πήγαινα 

χαρούμενος ν’ ανακαλύψω 

κάτι καινούριο και άγνωστο 

 

αλλά γρήγορα με τον καιρό 

κουράστηκα να φεύγω 

για να πάω κάπου αλλού 

γρήγορα του αλλού το νέο γινόταν 

ρουτίνα βάρος κι επανάληψη – 

 

[…] 

και γύρισα εκεί όπου μεγάλωσα 

να ξαναγίνω όπως στην αρχή 

με τιμές κι επαίνους 

ετούτη τη φορά τι άλλο 

ένας μετανάστης εσωτερικός 136 

 

       Στο «κύκνειο άσμα» του Ξανανοιγμένου Κουτιού της Πανδώρας, το ποιητικό 

υποκείμενο ταυτίζεται με τον Σίσυφο, συγχωνεύοντας στη συγκεκριμένη ποιητική 

συλλογή δύο μύθους. Πιο αναλυτικά, ο Σίσυφος αποτελεί τον κατ’ εξοχήν αντιήρωα 

πάνω στον οποίο έχουν βασιστεί οι φιλόσοφοι όλων των εποχών προκειμένου να 

αναδείξουν την τραγική μοίρα των ανθρώπων. Στον μύθο του Σισύφου ο Βαλαωρίτης 

ανιχνεύει πολλές ομοιότητες με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, ο οποίος διακρίνεται από 

μια ανούσια επαναληπτικότητα, μια επίπονη ρουτίνα χωρίς κανένα απολύτως νόημα: 

κι ας μη με λένε Σίσυφο 

όταν στον ενδέκατο όροφο καταφθάσω 

και δεν κατρακυλήσω κάτω 137 

 

      Η πεσιμιστική διάθεση επισφραγίζει και την ποιητική συλλογή Άνθη 

Θερμοκηπίου. Από την αρχή της συλλογής γίνεται αντιληπτή μια ευρύτερη αίσθηση 

πλήρους αδράνειας και απραξίας με όρους παρακμής: 

 

Απόλυτη γαλήνη – δεν φυσάει 

ούτε φύλλο δεν κουνιέται 

ούτε κλαρί ούτε χαρτάκι 

στο χώμα ριγμένο… καμιά 

 

κίνηση στο δρόμο κανείς 

διαβάτης δεν περνάει 

όλοι καθισμένοι αμίλητοι138 

 

 
136 Ν.Β., «Μετά Ετυμολογία», Το Ξανανοιγμένο Κουτί της Πανδώρας, ό.π., σ. 106, 107. 
137 Ν.Β., «Όσα επάνω μου βαραίνουν», Το Ξανανοιγμένο Κουτί της Πανδώρας, ό.π., σ. 109. 
138 Ν.Β, «Απραξία», Άνθη Θερμοκηπίου, ό.π., σ. 14.  
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Κάθομαι έτσι ακίνητος 

για ώρες σε μια καρέκλα 

και κοιτάζω ίσια εμπρός μου 

χωρίς ν’ αναγνωρίζω πρόσωπα139 

 

        Λίγο αργότερα, στο παραπάνω αίσθημα της εξολοκλήρου ακινησίας που 

συνοδεύεται από έλλειψη διάθεσης για οποιαδήποτε δράση έρχεται να προστεθεί η 

συνειδητή καθυστέρηση προκειμένου να υλοποιηθεί οποιαδήποτε πράξη. Η 

τραγικότητα του χρόνου επανέρχεται υπογραμμίζοντας τη δυσκολία που 

αντιμετωπίζει το άτομο στη διαχείριση της καθημερινότητας. Η ζωή είναι συνώνυμο 

μιας αέναης καθυστέρησης από άποψη χρόνου: 

 

Χρονοτριβούμε ώσπου να εξαλειφθεί 

το παρόν του παρελθόντος και του μέλλοντος 

όσο για τη διάρκεια κι εκείνη αυτάρκης 

πλατειάζει πέρα από τα στρώματα 

του κόσμου του γνωστού επέκεινα140 

 

Η απαισιόδοξη πρόσληψη της πραγματικότητας κορυφώνεται όταν το ποιητικό 

υποκείμενο θα κάνει την παραδοχή, ότι με το πέρασμα του χρόνου αυτό που διακρίνει 

δεν είναι πρόοδος και η βελτίωση αλλά η στασιμότητα και η παρακμή. Ο άνθρωπος 

παρουσιάζεται ως  παθητικός παρατηρητής της Ιστορίας συμβάλλοντας στη 

διαιώνιση της κατάπτωσης, στο πλαίσιο της οποίας έχει παγιδευτεί: 

 

Αλλά δεν υπερπηδούνε τίποτα 

δεν βελτιώνονται ούτε αλλάζουν 

προς το καλύτερο ή το χειρότερο 

μένουν στάσιμα ακίνητα έτοιμα 

 

να σε μαγκώσουν σ’ ένα λούκι 

να σε κλείσουνε από παντού 

να μην μπορείς να μετακινηθείς 

απ’ τη θέση σου απολιθωμένος141 

 

Η απραξία και η αδράνεια εξωτερικεύονται. Ο ψυχισμός του ατόμου αντανακλάται 

στη φύση: 

Και οι κεραυνοί μένουν άπρακτοι μεταξύ τους 

Κρεμασμένοι στα γειτονικά τους σύννεφα 142 

 

Επίσης, στην τέχνη η απραξία και η αδράνεια εγγράφονται στην προσπάθεια των 

ποιητών να δώσουν σάρκα και οστά στις ανεδαφικές ιδέες τους: 

 

 
139 Ν.Β., «Αδράνεια», Άνθη Θερμοκηπίου, ό.π., σ. 16. 
140  Ν.Β., «Χρονοτριβή», Άνθη Θερμοκηπίου, ό.π., σ. 28. 
141 Ν.Β., «Περνάνε χρόνια», Άνθη Θερμοκηπίου, ό.π., σ. 48. 
142 Ν.Β., «Εισαγωγές-εξαγωγές (ελληνικών τραγωδιών)», Άνθη Θερμοκηπίου,  ό.π., σ. 50.  
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[…] οι τελευταίοι 

ποιητές κραυγάζουν Ωωωω Αααα για 

να εξωραϊσουν τις άδειες συνειδήσεις του 

 

αλλά το μόνο που βγαίνει είναι 

το σχέδιο μιας μουντζούρας143 

 

 

 

Στην ποιητική συλλογή Χρίσματα που θα εκδοθεί το 2011, ο Νάνος Βαλαωρίτης θα 

επισημάνει ένα νέο καρκίνωμα, το οποίο έρχεται να προστεθεί στα κύρια γνωρίσματα 

του σύγχρονου ανθρώπου. Η κριτική του ποιητή στον σύγχρονο τρόπο ζωής είναι 

δριμεία. Η ζωή του ανθρώπου στον 21ο αιώνα είναι αγχώδης, στο πλαίσιο της οποίας 

ο άνθρωπος μονίμως προσπαθεί κάτι να προλάβει, κάτι το οποίο πέρα από το γεγονός 

ότι δεν διακρίνεται για τη σημαντικότητά του, όταν αυτός το καταστήσει εφικτό, 

αμέσως υπάρχει κάτι νέο που πρέπει να βιαστεί και να κάνει γρήγορα. Η 

καθημερινότητά του ανθρώπου είναι αγχωτική δίχως να συγκεκριμενοποιείται η 

αιτία, ο άνθρωπος κινείται πλήρως κατευθυνόμενος από το άγχος του και δεν μοιάζει 

να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τη λογική για να αντιμετωπίσει με νηφαλιότητα 

την καθημερινότητα, η οποία είναι ένας φαύλος κύκλος από τα όρια του οποίου το 

άτομο δεν μπορεί να δραπετεύσει: 

 

Φεύγω για να ξανάρθω 

πιο γρήγορα από πριν 

τρέχοντας σαν τρελός να 

προλάβω τον εαυτό μου 

 

που βιαστικά ξεκινάει με ταξί 

για το σταθμό λεωφορείων ΚΤΕΛ 

[…] 

Τι σημασία έχει πού και πώς 

πηγαίνει κανείς να βγει 

απ’ τα ηνία της καθημερινής 

ζωής και για ποιο λόγο 

 

ο τελικός προορισμός μου 

πάντοτε ο ίδιος θα’ ναι 

μπρος πίσω πάνω κάτω, 

κι ολοταχώς εμπρός τυφλός 

 

χωρίς να μπορώ να σταματήσω 144 

  

        Επιπρόσθετα, η αγχώδης ψυχική διαταραχή που κατακλύζει τα άτομα στις 

σύγχρονες κοινωνίες και τα καθιστά ανίκανα για οποιαδήποτε ουσιαστική 

 
143 Ν.Β., «Εισαγωγές-εξαγωγές (ελληνικών τραγωδιών)», Άνθη Θερμοκηπίου, ό.π., σ. 50. 
144 Ν.Β., «Εκεί που», Χρίσματα, εκδ. Κοινωνία των (δε)κάτων, Αθήνα 2011, σ. 42.  
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δραστηριότητα και κυρίως τυποποιεί την καθημερινότητά τους δεν αφήνει 

ανεπηρέαστες τις διαπροσωπικές σχέσεις των ατόμων. Το ποιητικό υποκείμενο 

υπογραμμίζει την ανεδαφικότητα στις σχέσεις που συνάπτουν τα άτομα μεταξύ τους, 

την απουσία νοήματος στις σχέσεις αυτές, την έλλειψη ουσίας εν γένει: 

 

μα κι αν πλάγιαζες μαζί μου 

δεν θα σ’ άφηνα να κοιμηθείς 

θα με υποχρέωνες να κάνω έρωτα 

όλη νύχτα ώσπου να εξαντληθώ;… 

 

της είπα γελώντας όχι κι έτσι 

είπε: άλλωστε εγώ σε ήθελα 

μόνο για μαξιλάρι, πρόσθεσε 

χαμογελώντας πονηρά145 

 

Έχουμε πέσει μπρούμυτα 

στα μικροπράγματα 

όχι τα καθημερινά αλλά 

τα κατ’ εξαίρεσιν πάντοτε 

 

Λιώνουμε το βούτυρο για να 

Δώσουμε γεύση στο άνοστο 146 

 

Κυρίως όμως εκείνο που λείπει είναι 

Το χαμόγελο αντί για το χασκόγελο 

Η ευγενής προσφώνηση – Τι γίνεσαι  

Έχω χρόνια να σε … νόμιζα πως πέθανες 147 

 

Σε μια τέτοια αγχωτική κατάσταση που η καθημερινότητα του ατόμου αποτελεί 

συνώνυμο του μύθου του Σισύφου το άτομο έχει απωλέσει κάθε παρηγοριά 

θρησκευτικής φύσης που θα ήταν δυνατόν να καταλαγιάσει τη διαταραχή στον 

ψυχισμό του. Το άτομο στην ποίηση του Νάνου Βαλαωρίτη είναι εντελώς μόνο του 

καθώς έχει την πεποίθηση πως ο δημιουργός του απολαμβάνει στη θέαση αυτού να 

υποφέρει: 

-σε περιπαίζει από ψηλά ο δημιουργός του κόσμου- 

αυτός που δημιούργησε τη φάλαινα και το δυόσμο 

-ΣΕ ΞΕΧΑΣΕ ΕΣΕΝΑ 148 

 

       Συνοψίζοντας, η αγχωτική καθημερινότητα του ατόμου που είναι απόρροια του 

σύγχρονου τρόπου ζωής, η ανεδαφικότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις και η έλλειψη 

πίστης σε κάτι ανώτερο μεταφυσικά οδηγεί τον σύγχρονο άνθρωπο σε μια μη 

αναστρέψιμη κατάσταση στα όρια της κατάθλιψης. Για την καταπολέμηση αυτής την 

 
145 Ν.Β., «Παραγγελία κατ’ οίκον», Χρίσματα,  ό.π., σ. 52 
146 Ν.Β., «Πόσες περιέχει ψυχές ένα πορτοφόλι», Χρίσματα,  ό.π., σ. 57.  
147 Ν.Β., «Τα παρεπόμενα, Περί Προτεραιοτήτων και Ματαιοτήτων», Χρίσματα,  ό.π., σ. 78.  
148 Ν.Β., «Ο Αδημιούργητος», ό.π., Χρίσματα,  σ. 45.  
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κατάστασης, το ποιητικό υποκείμενο θα προτείνει τον διχασμό του ατόμου ως τη 

μόνη διέξοδο από αυτή την κατάπτωση που βιώνει ο σύγχρονος άνθρωπος, ως 

τραγικό πρόσωπο της ιστορίας το οποίο πλήττεται δίχως να ευθύνεται και δίχως να 

μπορεί να το αντιμετωπίσει αν στην καλύτερη περίπτωση έχει καταφέρει να 

κατακτήσει το γνώθι σαυτόν: 

 

Βυθισμένοι στο νερό ως το λαιμό 

Είμαστε στεγανοί απ’ τη μέση και κάτω 

απ’ το κεφάλι ως τα πόδια στον ιδρώτα λουσμένοι 

απ’ τη μοναξιά και την ταλαιπωρία 

καμιά βοήθεια απ’ τη φαντασία 

πουθενά δεν στέκεται ό,τι πάει να πέσει 

γέρνοντας μ’ επικίνδυνη κλίση 

σαν το πριονισμένο πύργο της Πίζας 149 

 

πέρασαν ώρες και αιώνες  

ώσπου χάθηκε η μειοψηφία 

πήρε τη θέση της η άπνοια  

προκαλώντας ανισορροπία 

[…] 

πρέπει να κοπείς στα δυο  

να καρφώσεις στο τραπέζι 

 το ασυνείδητό σου μέρος 

(δεν υπάρχει άλλος τρόπος)150 

 

 

Η σκέψη του Νάνου Βαλαωρίτη στο όψιμο έργο του στρέφεται στο φυσικό 

περιβάλλον, στο οποίο εντοπίζει το ποιητικό υποκείμενο την ύστατη συνέπεια της 

αλλοτρίωσης του ατόμου. Πιο συγκεκριμένα, η ποιητική συλλογή με τίτλο Ουρανός 

χρώμα βανίλιας που θα εκδοθεί το 2011 θα αποτελέσει μία προσπάθεια προσέγγισης 

στη σχέση ανάμεσα στη λογοτεχνία και το φυσικό περιβάλλον, σύμφωνα με τον 

ορισμό που συγκρότησε ο  Σέρυλ Γκλότφελτυ αναφερόμενος στην οικοκριτική ως 

τρόπο μελέτης. 151 Επί της ουσίας, η οικοκριτική προέρχεται ετυμολογικά από την 

ελληνική λέξη οίκο και κριτική και εννοείται ακριβώς αυτό που λέει η λέξη: ο κριτής 

του σπιτιού-του ευρύτερου σπιτιού μας, της φύσης. Επομένως, ο οικοκριτικός είναι 

αυτός που κρίνει τα πλεονεκτήματα και τα σφάλματα που ενυπάρχουν στα κείμενα 

και πιο συγκεκριμένα επισημαίνει τις επιδράσεις του πολιτισμού στη φύση και πώς 

απεικονίζονται στη λογοτεχνία. 152 Αναλυτικότερα, για τον οικοκριτικό, η φύση 

υπάρχει χωρίς να ετεροπροσδιορίζεται υποχρεωτικά από κάτι ανθρώπινο. Υπάρχει 

σαν μια οντότητα αυτόνομη και αυτάρκης, η οποία όμως τείνει στη λογοτεχνία να 

 
149 Ν.Β., «Προχωράμε», Χρίσματα,  ό.π., σ. 79. 
150 Ν.Β., «Μαρμαρυγή», Χρίσματα,  ό.π., σ. 88. 
151 Cheryll Glotfelty-Harold Fromm, «Οικοκριτική», Γνωριμία με τη θεωρία: μια εισαγωγή στη 
λογοτεχνική και πολιτισμική θεωρία, επιμ. Peter Barry, μτγρ. Αναστασία Νάτσινα, εκδ. Βιβλιόραμα, 
Αθήνα, 2013, σ. 285. 
152 William Howarth, «Some principles of Ecocritism», The Ecocriticism Reader, επίμ. Cheryll Glotfelty-
Harold Fromm, Landmarks in Literary Ecology-University of Georgia Press, 1996, σ. 69.  
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δίνεται με ανθρωποκεντρικούς όρους (και όχι όπως πραγματικά είναι). Στην ουσία, 

διαβάζοντας οικοκριτικά εντοπίζει κανείς διάφορα στοιχεία και ερμηνείες που 

σχετίζονται με τη φύση που όμως σε ένα πρώτο επίπεδο ανάγνωσης λανθάνουν. Η 

οικοκριτική προσέγγιση εστιάζει στο εξωτερικό, στο σπίτι και το περιβάλλον του και 

σε καμία περίπτωση στο άτομο και στη ψυχολογία του. 153 Και -όταν αυτά 

συνδέονται- εύστοχα έχει υιοθετήσει τον όρο «παθητική πλάνη» (pathetic fallacy) ο 

Τζων Ράσκιν για την ενστικτώδης τάση μας να βλέπουμε τα αισθήματά μας να 

αντανακλώνται στο περιβάλλον. 154 Στο όψιμο έργο του Νάνου Βαλαωρίτη δεν 

απαντάται ο όρος της παθητικής πλάνης παρ’ όλο που υπάρχει άμεση σύνδεση 

ανάμεσα στην ανθρώπινη παρέμβαση και το φυσικό περιβάλλον. Στα ποιήματα του 

Βαλαωρίτη διατυπώνεται ένας προβληματισμός όσον αφορά την οικολογική 

καταστροφή που απειλεί τον πλανήτη μας και στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα: 

 

Το λέω δίχως τραγική ειρωνεία 

Η γη κινδυνεύει να χάσει 

το  καπέλο της στα χαρτιά. 

Μεταφορά: καπέλο ίσον: 

Ατμόσφαιρα, τα χαρτιά 

Υπονοούν υπαινικτικά 

Την αναισθησία των ιθυνόντων. 

Κινδυνεύει να χάσει το πετσί της: 

Τον φλοιό το περίβλημά της 

Τα μαλλιά της κεφαλής της 

Τα όρη και τα δάση της 

Συσσωρευτική μετωνυμία. 155 

 

Στο παραπάνω απόσπασμα έκδηλη είναι η καταγγελτική διάθεση του ποιητικού 

υποκειμένου. Μάλιστα, ο προβληματισμός του ποιητή υποδηλώνεται με την 

απομάγευση των σχημάτων λόγου. Ο λειτουργικός ρόλος της ερμηνείας των 

σχημάτων λόγων από το ίδιο τον ποιητή φανερώνει τη σοβαρότητα της κατάστασης 

και την επικινδυνότητα της τρέχουσας στιγμής όπου δεν υπάρχει η πολυτέλεια του 

χρόνου για καλλωπιστικά στοιχεία των στίχων, τα οποία ενδεχομένως είτε 

καθυστερήσουν τον αποδέκτη να φτάσει στην ερμηνεία τους είτε δεν φτάσει ποτέ.  

 

Σε άλλα ποιήματα, στην ίδια ποιητική συλλογή: 

τη μέρα εισπνέουμε οξυγόνο 

που εκπνέουν τα φυτά 

μέρα νύχτα ο άνθρωπος 

εκπνέει διοξείδιο του άνθρακος 

μολύνοντας κι αυτός 

το περιβάλλον άθελά του 

 
153 Peter Barry, Γνωριμία με τη θεωρία: μια εισαγωγή στη λογοτεχνική και πολιτισμική θεωρία, ό.π., 
σ. 298. 
154 John Ruskin, Γνωριμία με τη θεωρία: μια εισαγωγή στη λογοτεχνική και πολιτισμική θεωρία, ό.π., 
σ. 300.  
155 Ν.Β., «Γαιομαντεία ή Ρητορική, (Είστε η πρώην μου διά παντός;)», Ουρανός χρώμα βανίλιας,  ό.π., 
σ. 77.  
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αρχίσαμε πολύ καλά 

μα θα τελειώσουμε άσχημα 156 

 

κάπως ταραγμένοι βγήκαμε  

στο δρόμο με χλωμό ουρανό 

χρώμα βανίλιας προς το μωβ 

και είδαμε ένα θέαμα μοναδικό 

 

απευθυνθήκαμε αμέσως  

στον πρώτο τυχαίο περαστικό 

όπου πράσινο και πυρκαγιές  

κύριε γνωρίζετε τους εμπρηστές 

 

η Πάρνηθα ολόκληρη 

πισώπλατα καιγότανε 

αυτά δεν ήταν σύννεφα  

του βροχερού καιρού 

 

αλλά τ’ αποκυήματα 

του στρατηγού ανέμου 

και της ασυμμάζευτης   

ασύμμετρής του απειλής 157 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποσπάσματα, ο «ουρανός χρώμα βανίλιας» είναι ένα 

τοπίο με καπνούς από ανεξέλεγκτη φωτιά. Επομένως και από τον τίτλο αλλά και από 

τα ποιήματα που συνθέτουν το όλον φανερώνεται ένας ευρύτερος 

περιβαλλοντολογικός προβληματισμός του ποιητή όσον αφορά το μέλλον του 

πλανήτη. Αδρομερώς, το ποιητικό υποκείμενο δεν εμφανίζεται καθόλου αισιόδοξο 

στη συγκεκριμένη ποιητική συλλογή. Επιπλέον, υπογραμμίζει την πεσιμιστική 

διάθεση που εγγράφεται στις τελευταίες ποιητικές συλλογές του Νάνου Βαλαωρίτη 

και σχολιάζεται στους στίχους αυτούς με όρους παρακμής και σήψης η πορεία της 

ανθρωπότητας: 

 

ακούγεται από μακριά το ζοφερό 

χλιμίντρισμα της απαισιοδοξίας158 

 

Το αίσθημα της απαισιοδοξίας δεν θα εγκαταλείψει τον ποιητή ούτε στην αμέσως 

μεταγενέστερη ποιητική συλλογή που θα εκδοθεί το 2013, Πικρό Καρναβάλι. Σε 

αυτή, ο ποιητής υπογραμμίζει την αδυναμία του να εξωτερικεύσει ποιητικά τον 

ψυχισμό του, γεγονός που εντείνει την απαισιοδοξία του. Όχι μόνο αδυνατεί να 

εκφραστεί στο βαθμό του να γίνει κατανοητός, αλλά το ποιητικό υποκείμενο 

αισθάνεται αόρατο σε έναν κόσμο που όσο κι αν προσπαθεί να ακουστεί η φωνή του 

 
156 Ν.Β., «Επιστήθια Επιμύθια, (στη Διάλεκτο των άστρων του Ευτ. Μπι.)», Ουρανός χρώμα βανίλιας, 
ό.π., σ. 48, 49. 
157 Ν.Β., «Ουρανός χρώμα Βανίλιας», Ουρανός χρώμα βανίλιας, ό.π., σ. 13, 14. 
158 Ν.Β., «Περιέργως πώς», Ουρανός χρώμα βανίλιας, ό.π., σ. 24. 
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βιώνει τον κοινωνικό αποκλεισμό με τον χειρότερο τρόπο, μέσω της πλήρους 

απάθειας:  

Γαυγίζω αλλά κανείς δεν με ακούει 

γρυλίζω αλλά δεν με προσέχει κανένας 

νιαουρίζω αλλά δεν γυρνάει κεφάλι να με δει 

ψιθυρίζω – αλλά δεν βρίσκω αυτί να με δεχτεί 159 

 

Όμως, στη συγκεκριμένη ποιητική συλλογή διατυπώνεται ένας αμιγώς πολιτικός 

προβληματισμός και επί της ουσίας αποτελεί την κύρια αιτία για το αίσθημα της 

απελπισίας που διακατέχει το ποιητικό υποκείμενο. Αναλυτικότερα, ο Νάνος 

Βαλαωρίτης θα ασκήσει δριμεία κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και γενικότερα ότι 

εννοεί κανείς με τον όρο «Δύση». Σύμφωνα με τον ποιητή, η εισχώρηση της Ελλάδας 

στην πολιτική και οικονομική ένωση που σήμερα αριθμεί είκοσι επτά ευρωπαϊκά 

κράτη όχι μόνο δεν ήταν μια συμφέρουσα πολιτική επιλογή για την Ελλάδα αλλά 

αποτελεί την αιτία για τον πνευματικό και αξιακό ξεπεσμό των νεοελλήνων. Και αυτό 

διότι, κατά τον Βαλαωρίτη, η Δύση «μας κατέκλεψε χωρίς να μας αποζημιώσει, 

ξεκινώντας από τους Ρωμαίους, τη λεηλασία της Κωνσταντινούπολης το 1204, και 

την αρχαιοκαπηλία απ’ τον 18ο αιώνα και μέρα, μας έγδυσαν κυριολεκτικά και μας 

παρέδωσαν ως εκλεκτό έδεσμα στους Τούρκους Οθωμανούς προς βρώσιν και πόσιν 

και παρ’ όλο που είχαμε την ίδια θρησκεία που όμως τη θεώρησαν αιρετική, ώστε να 

δικαιολογήσουν τη λεηλασία». 160 Επίσης, στην ίδια μελέτη, ο ποιητής παρατηρεί ότι 

η ζημιογόνος αντιμετώπιση από τη μεριά των δυτικών κρατών συνεχίστηκε και στη 

νεότερη ιστορία, καθώς «οι Γερμανοί δεν μας πλήρωσαν για τις καταστροφές του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου και οι άλλες ‘μεγάλες δυνάμεις’ κατακρατούν τα αρχαία μας 

και καρπώνονται την πολιτιστική μας κληρονομιά». 161 Και συνεχίζει: «αυτός ο 

σφετερισμός είναι η τακτική τους, χωρίς ντροπή, χύνοντας κροκοδείλια δάκρυα για 

τους καημένους ‘ξυπόλυτους’ με όλες τις έννοιες, Έλληνες, που συνεχώς 

ψωμοζητάνε». 162 Ο λόγος για τον οποίο σύμφωνα με τον Βαλαωρίτη οι δυτικές 

χώρες δεν εγκαταλείπουν την Ελλάδα είναι γιατί την χρειάζονται ως άλλοθι για να 

αιτιολογήσουν το «έγκλημα» της ύπαρξής τους, όπως άλλωστε το ίδιο ακριβώς 

συμβαίνει με όλους τους «πριμιτίφ λαούς» του πλανήτη. Οι παραπάνω σκέψεις 

λαμβάνουν χώρα με αφορμή την εποχή της κρίσης στην Ελλάδα (2009-2018), μια 

περίοδος κατά την οποία σημειώθηκαν βαρυσήμαντες κοινωνικές επιπτώσεις και 

αλλαγές στον τρόπο ζωής των Ελλήνων, καθώς η λιτότητα καθόριζε την ποιότητα της 

καθημερινής ζωής εκείνων. Όμως, η οικονομική ανασφάλεια που κατατρέχει την 

Ελλάδα της τελευταίας δεκαετίας δεν είναι πρόσφατο φαινόμενο. Η οικονομική 

ανασφάλεια παρατηρείται από τη στιγμή που κέρδισε την Ανεξαρτησία της το 1831 

και ως αποτέλεσμα αυτού υπήρξε η ερείπωση και η πείνα. Η ψυχολογία αυτή του 

φτωχού και του κατατρεγμένου έθνους επιδεινώθηκε μετά την καταστροφική ήττα 

της εκστρατείας στη Μικρά Ασία το 1922 και μετά τον ολοκληρωτικό αφανισμό των 

πάντων από τους Γερμανούς, οι οποίοι κατέστρεψαν τη χώρα και τη μετέτρεψαν σε 

Μπέλσεν από την πείνα και με την απογύμνωση όλου της του πλούτου και των 

 
159 Ν.Β., «Υδροκυάνιο», Πικρό Καρναβάλι, εκδ. Ψυχογιός, Αθήνα 2013, σ. 9.  
160 Ν.Β., «Ο ήλιος στην Ελλάδα ανατέλλει στη Δύση», Ή του ύψους ή του βάθους, ό.π., σ. 58.  
161 Ν.Β., Ή του ύψους ή του βάθους, ό.π., σ. 58. 
162 Ν.Β., Ή του ύψους ή του βάθους, ό.π., σ. 59.  



66 
 

βιομηχανιών. 163 Με άλλα λόγια παρατηρείται μια μετατόπιση στη σκέψη του Νάνου 

Βαλαωρίτη: ενώ αρχικά υποστηρίζει τις ευθύνες των ίδιων των νεοελλήνων για τα 

προβλήματα που τους ταλαιπωρούν, προς στο τέλος της ζωής του ρίχνει το φταίξιμο 

στους ξένους, απαλλάσσοντας το «φτωχό και κατατρεγμένο έθνος» από τις ευθύνες 

του. Οι απόψεις αυτές του ποιητή, αντανακλώνται στα ποιήματά του που γράφτηκαν 

από τα 2001 έως το 2015 που εντάσσονται στο Πικρό Καρναβάλι: 

Οι Γερμανοί σφίγγουν 

τις ζώνες τους προφανώς 

να τα οικονομήσουν αλλά 

με απώτερο σκοπό να 

 

κυριαρχήσουν πάλι 

σε όλη την Ευρώπη – 

κατασκευάζουν τα καλύτερα 

προϊόντα να δείξουν πόσο 

 

ανώτεροι είναι από τους άλλους164 

 

Πού πήγε η περίφημη ιπποτική οργάνωσή σας 

τα τεθωρακισμένα που σάρωσαν την Ευρώπη 

πού πήγε όλο αυτό το arbeit για επικράτηση 

η λύσσα της επιβολής μιας καθαρής παράνοιας165 

 

Ακόμα, ο ποιητής στηλιτεύοντας την υποκριτική στάση που κρατά η Ευρώπη 

αναφέρεται στο πολιτικό προσκήνιο των δύσκολων χρόνων της οικονομικής κρίσης 

στην Ελλάδα: 

Στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής 

Κρίσης η μικρή ασήμαντη 

Ελλάδα αγνοημένη έως χτες 

αναφέρεται  τώρα διαρκώς 

 

απ’ όλους – έγινε ξαφνικά χωρίς 

προειδοποίηση μια σύναξη 

τεμπελχανάδων που πρέπει 

πάση θυσία να ξεριζωθεί 

 

απ’ την Ευρωπαϊκή εύρωστη 

οικογένεια της συζυγικής ελίτ 

γιατί δεν λειτουργεί πλέον 

ικανοποιητικά […]166 

 

 
163 Ν.Β., «Η Ελλάδα στην εποχή της κρίσης», Ή του ύψους ή του βάθους, ό.π., σ. 82, 83. 
164 Ν.Β., «Σφιχτικό», Πικρό Καρναβάλι, ό.π., σ. 119.  
165 Ν.Β., «Σε ποια πτώση ανήκετε κύριε», Πικρό Καρναβάλι, ό.π., σ. 123. 
166 Ν.Β., «Soliraridad», Πικρό Καρναβάλι, ό.π., σ. 128. 
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Ο απαισιόδοξος τόνος του ποιήματος ολοένα κλιμακώνεται. Το ποιητικό υποκείμενο 

δεν διστάζει να καταθέσει το ψυχισμό του. Δεν διακρίνει καμία χαραμάδα 

αισιοδοξίας. Αντίθετα, αναμένει την επόμενη αναπόφευκτη οικουμενική σύγκρουση, 

-κι αν λάβουμε υπόψη τα συμφραζόμενα που προηγήθηκαν- στο πλαίσιο της 

ευρωπαϊκής «ενότητας», «ομόνοιας» και «ομοψυχίας»: 

 

Κολλημένος πισθάγκωνα σ’ έναν 

παρωχημένο χρόνο που έπαψε να 

υπάρχει πριν από μια δεκαετία 

δεν μπορώ ν’ ανταλλάξω ούτε μια 

 

κουβέντα – απ’ αυτές που συνηθίζω 

[…] κι είμαι απομονωμένος 

[…] μια Δευτέρα 25 Ιανουαρίου του 2013 

έτος ένα πριν απ’ τον τρίτο παγκόσμιο…167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
167 Ν.Β., «Πριν απ’ τον πρώτο … ένας», Πικρό Καρναβάλι, ό.π., σ. 163. 
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Επίλογος 

 

Η ολότητα του έργου του Βαλαωρίτη περιλαμβάνει ποιητικά, δοκιμιακά και 

πεζογραφικά κείμενα, τα οποία διαθέτουν μια εσωτερική συνοχή και λειτουργούν 

συμπληρωματικά το ένα με το άλλο. Ας παρακολουθήσουμε συνοπτικά την εξέλιξη 

της σκέψης του… 

 Η αφετηρία της ποιητικής έκφρασης του Βαλαωρίτη είναι κοινώς αποδεκτό 

ότι έχει επισφραγιστεί από την επίδραση που του έχει ασκήσει το έργο του Γιώργου 

Σεφέρη, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι τη στιγμή που ο κατά πολύ νεότερος ποιητής 

έκανε τα πρώτα του λογοτεχνικά βήματα ο ομότεχνός του βρισκόταν στο απόγειο της 

ποιητικής του πορείας. Σχετικά σύντομα ο Βαλαωρίτης συνειδητοποίησε ότι ένας 

μοντερνιστικός τρόπος γραφής και σκέψης δεν ικανοποιεί τις βαθύτερες ανάγκες για 

δημιουργική έκφραση και πρωτοτυπία, γεγονός που ο ίδιος έχει παραδεχτεί σε 

συνέντευξή του. Στην κοσμοθεωρία των μοντερνιστών εντοπίζει ένα χαρακτηριστικό 

το οποίο εν τέλει τον κάνει να αποστασιοποιηθεί από τον μοντερνισμό. Πιο 

συγκεκριμένα, στους μοντερνιστές ποιητές ο Νάνος Βαλαωρίτης διακρίνει μια 

προσπάθεια να συνδυαστεί ο πραγματικός κόσμος με μια νέα μορφή έκφρασης. 

Όμως, εκείνος ένιωσε την ανάγκη να κάνει κάτι διαφορετικό. Αυτό το διαφορετικό 

έγκειται στο γεγονός ότι αντιλήφθηκε γρήγορα πως το μοντέρνο είναι ένας κόσμος 

τον οποίο μπορεί να τον μεταλλάξει, να τον κάνει όπως θέλει και να δημιουργήσει 

ένα νέο κόσμο, μιας και έφτασε στο σημείο να απομακρυνθεί πια από την 

πραγματικότητα, «όχι μόνο την υπερρεαλιστική πραγματικότητα, δηλαδή την πολύ 

ρασιοναλιστική υπερρεαλιστική πραγματικότητα, η οποία συνδυάζει το όνειρο ή τη 

φαντασία με την πραγματικότητα αλλά την οντολογική δημιουργία», που κατά την 

κρίση του να παραδεχτεί πως είναι η βάση της ποιητικής του έμπνευσης. 168 Συνεπώς, 

ο Νάνος Βαλαωρίτης πριν ακόμα διαμορφώσει τη λογοτεχνική του φυσιογνωμία και 

εντελώς συνειδητά αντιτάχθηκε στον «μαραμένο πια μοντερνισμό».  

 Η Ανισόρροπη Μούσα λειτουργεί ως εισαγωγή για το ώριμο έργο του ποιητή. 

Σε αυτή τη συλλογή συναντάει κανείς για πρώτη φορά κάποιους πάγιους 

προβληματισμούς που δεν θα σταματήσουν να απασχολούν το ποιητικό υποκείμενο 

στις μεταγενέστερες συνθέσεις. Πιο συγκεκριμένα, στην Ανισόρροπη Μούσα 

αποτυπώνεται η αποξένωση του ατόμου από την κοινωνία και κατ’ επέκταση ο 

εγκλωβισμός στον εαυτό του. Η αποξένωση του ατόμου από την κοινωνία ολοένα 

εσωτερικεύεται καθώς το άτομο φτάνει στο σημείο της ύστατης αλλοτρίωσης από τον 

ίδιο του τον εαυτό, στον οποίο μέχρι πρότινος είχε παγιδευτεί: αρχίζει η πλοήγηση σε 

παράλογα συμφραζόμενα αποζητώντας εναγωνίως το νόημα της ζωής.  

 
168 Ν. Β., στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Νάνος Βαλαωρίτης στη Φωτεινή Μαργαρίτη, ό.π., 
σ.132, 133.   
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 Εκτός από την κοινωνία και τον ίδιο του τον εαυτό, η γλώσσα είναι ένα πεδίο 

στο οποίο το άτομο κινδυνεύει να παγιδευτεί εκ νέου. Η αναζήτηση του πραγματικού 

νοήματος των λεκτικών συνόλων και η ανεπάρκεια του γλωσσικού κώδικα να 

εξυπηρετήσει στο πλαίσιο της επικοινωνίας τον άνθρωπο οδηγούν στην κατασκευή 

μιας γλώσσας μηχανιστικής που αντανακλά την παντελή έλλειψη νοήματος. Το 

ποιητικό υποκείμενο οδηγείται σταδιακά σε ολοένα και βαθύτερες φιλοσοφικές 

αναζητήσεις. Σημείο αναφοράς για την κατανόηση του βαλαωρίτειου σύμπαντος 

αποτελεί η αναζήτηση της ύπαρξης και κυρίως ερωτήματα όσον αφορά την 

προέλευση και το σκοπό αυτής. Ο υπαρξισμός υποφώσκει στον απόηχο των στίχων. 

Αρχικά, στις Εστίες Μικροβίων υπογραμμίζεται η τραγική διαπίστωση της εξ ορισμού 

άγνοιας του ατόμου γύρω από τα καίρια ερωτήματα της ύπαρξης. Συνεχίζει να 

ταλανίζεται το ποιητικό υποκείμενο και στο Ανώνυμο Ποίημα του Φωτεινού Αϊ-

Γιάννη, μόνο που αυτή τη φορά δίνει έμφαση στο ανώφελο της προσφυγής σε κάποια 

ανώτερη δύναμη, καθώς δεν αποφέρει καμία παρηγοριά στους ανθρώπου. Αργότερα 

(Στο κάτω κάτω της Γραφής), θα προταθεί η διχοτόμηση του ατόμου προκειμένου να 

συμφιλιωθεί με τον εαυτό του. Στην ποιητική συλλογή Μερικές Γυναίκες η υπαρξιακή 

αναζήτηση επεκτείνεται και στους ανθρώπους με τους οποίους αλληλεπιδρά το άτομο 

και δεν περιορίζεται μόνο στον εαυτό του. Το άτομο δεν αναρωτιέται πια μόνο ποιος 

είναι ο ίδιος αλλά ποιοι πραγματικά είναι οι γύρω του. Και φυσικά η γνώση δεν θα 

του επιφέρει καμία σωτηρία στην απύθμενη σύγχυση που βιώνει. Στον Έγχρωμο 

Στυλογράφο θα υποστηρίξει πως όλα αυτά τα ερωτήματα γύρω από την ύπαρξη θα 

απαντηθούν όταν το άτομο περάσει σε μια άυλη κατάσταση. Τέλος, στο ώριμο πια 

έργο του αντικρίζει κανείς μια νηφάλια διαχείριση της άγνοιας γύρω από την ύπαρξη. 

Στην τελευταία του ποιητική συλλογή, Στο υποκύανο μάτι του Κύκλωπα, διατηρεί την 

παραπάνω στάση, καθώς το ποιητικό υποκείμενο δεν δείχνει να ταλανίζεται πια για 

την κατάσταση της άγνοιας της ανθρώπινης φύσης όσον αφορά τα υπαρξιακά του 

ερωτήματα. Αυτό διότι δεν γνωρίζουμε αν αυτό που θα ακολουθήσει της ύπαρξης 

είναι μια καλύτερη ή μια χειρότερη κατάσταση. Άρα εμμέσως το ποιητικό 

υποκείμενο δίνει προβάδισμα στο τώρα καθ’ αυτό της ύπαρξης αφήνοντας κατά 

μέρος τα ερωτήματα για την προέλευση της ύπαρξης και το σκοπό του ερχομού μας 

επί της γης: 

 

Ότι μπορεί να πηδήξουμε τα όρια 

της ζωής και του θανάτου κάποτε και να 

 

βρεθούμε όλοι μαζί στην κλούβα του κακού 

δημιουργού του κόσμου ετούτου 

 

χωρίς τη δυνατότητα να ξεπεράσουμε 

τα όρια κι εμπόδια που μας χωρίζουν 

 

από το εαυτό μας κι προοιωνίζονται 

τη συμμετοχή μας στην εκτόξευση 

 

ενός πυραύλου χωρίς δάκρυα ενοχής 

ή ανοχής για το αμάρτημα της 
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της παντελούς Άγνοιας που θα μας 

αγκαλιάσει μ’ ένα δυνατό φιλί 169 

 

 Επιπρόσθετα, στο έργο του Νάνου Βαλαωρίτη συγκεντρώνονται πληθώρα 

ερωτικών εικόνων, μέσα από τις οποίες εκμαιεύεται η προσέγγιση του ποιητή όσον 

αφορά τον έρωτα. Στο έργο του ξεχωρίζουν οι ερωτικές σκηνές, οι οποίες 

διακρίνονται για την τολμηρότητά τους χωρίς καμία τάση προς μια πιο ρομαντική 

απεικόνιση. Αντίθετα, στους στίχους αποτυπώνεται η απενοχοποιητική οπτική του 

ποιητικού υποκειμένου. Βέβαια, η παραπάνω πρόσληψη του έρωτα σε αμιγώς 

σαρκικά συμφραζόμενα ανατρέπεται στην Πουπουλένια Εξομολόγηση, στην οποία 

εγγράφεται η συμπεριφορά και ο ψυχισμός ενός ερωτευμένου ανθρώπου. Στη 

συγκεκριμένη ποιητική συλλογή, ο έρωτας αποτελεί ένα μελανό επεισόδιο για τον 

άνθρωπο, καθώς μέσα από αυτή την εμπειρία το άτομο έρχεται αντιμέτωπο με 

δυσάρεστες καταστάσεις: βιώνει το αίσθημα της μοναξιάς, αλλοτριώνεται από τον 

εαυτό του αλλά και από τη κοινωνία.  

 Επίσης, το ζήτημα της εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων απασχόλησε 

ιδιαίτερα τον Νάνο Βαλαωρίτη. Χαρακτηριστικά, ο ποιητής επισημαίνει διαρκώς τη 

«συνειδησιακή ομίχλη» που συνοδεύει τους Νεοέλληνες. Ο πνευματικός ξεπεσμός 

των Ελλήνων είναι απόρροια της λανθασμένης σχέσης που έχουν χτίσει με την 

Ιστορία, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ψευδαισθήσεις περί ανωτερότητας λόγω 

του αρχαίου λαμπρού παρελθόντος. Στην ποιητική συλλογή Στο Κάτω Κάτω της 

Γραφής ο ποιητής προτείνει την αναγκαιότητα να διαβαστεί η Ιστορία χωρίς 

συναισθηματισμούς και αυθαίρετες ταυτίσεις. Στα Ανιδεογράμματα, το ποιητικό 

υποκείμενο υποστηρίζει πως βασική προϋπόθεση για να θεωρηθεί εποικοδομητική η 

ανάγνωση της Ιστορίας είναι να αναζητείται για κάθε τι η αιτία, προτείνοντας μια 

αμιγώς ντετερμινιστική προσέγγιση των ιστορικών γεγονότων προκειμένου να 

αποφευχθεί το πλαστό αφήγημα της άμεσης καταγωγής των σύγχρονων Ελλήνων από 

τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό με όρους ανωτερότητας. Στα Άνθη Θερμοκηπίου το 

ποιητικό υποκείμενο υπογραμμίζει την αμάθεια που αδιαλείπτως χαρακτηρίζει τους 

σύγχρονες Έλληνες, οι οποίοι οδηγούνται σε μια διαρκή αναζήτηση της ταυτότητάς 

τους. Στον Ουρανό χρώμα Βανίλιας ο ποιητής κάνει λόγο περί συνειδησιακής 

αντίφασης προκειμένου να συνοψίσει το αδιέξοδο που έχουν βρεθεί οι Έλληνες. Την 

ίδια θέση κρατάει και στα τελευταία ποιήματά του: 

 

να φροντίσουν κάποιος 

να διοριστεί στο Δημόσιο 

ο ύψιστος σκοπός της 

ζωής του μέσου Έλληνα 

ν’ απλώσει την αρίδα του 

σ’ ένα γραφείο και 

να μην ξαναδιαβάσει ποτέ 170 

 

 
169 Ν.Β., «Ξέχνα Με», Στο υποκύανο Μάτι του Κύκλωπα, εκδ. Ψυχογιός, Αθήνα 2015, σ. 35. 
170 170 Ν.Β., «ΝΤΕΣΟΥΚΑΖ - DECHOUKAZ», Στο υποκύανο Μάτι του Κύκλωπα, ό.π., σ. 51. 
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 Επιπλέον, η έννοια της κρίσης ως συνώνυμο της νεωτερικότητας και των 

νεότερων χρόνων αποτέλεσε κοινό τόπο σε πολλές από τις συλλογές της ωριμότητας 

του ποιητή. Στο Ανώνυμο Ποίημα του Φωτεινού Αϊ-Γιάννη πραγματοποιείται μια 

πρώτη νύξη της παραπάνω άποψης. Άλλωστε, αυτή είναι μια ιδέα που δεν θα τον 

εγκαταλείψει ούτε στα τελευταία χρόνια της ζωής του, καθώς θεωρεί τον 

ορθολογισμό σε μεγάλο βαθμό υπαίτιο για τον ξεπεσμό των συγχρόνων του: 

 

ανάμεσα στα πυκνά φυτά κρυμμένος 

παντού επωμίζεται γεωμετρικά 

η χρεοκοπία του ορθολογισμού 

[…] 

το τίποτα πάντοτε εμφανίζεται 

μεταμφιεσμένο σε κάτι άλλο171 

 

 Στον Έγχρωμο Στυλογράφο επισημαίνεται η ματαιότητα στην προσπάθεια εύρεσης 

νοήματος ειδικά στην σύγχρονη μας εποχή, θεωρώντας τη λογική κοινότοπη που 

οδηγεί σε ανεδαφικά συμπεράσματα. Η ολοένα φθίνουσα πορεία της ανθρωπότητας 

καταγγέλλεται συνεχώς. Στον Ήλιο μιας Πράσινης Σκέψης κατονομάζεται ο Β΄ 

Παγκόσμιος Πόλεμος ως η αρχή του τέλους της ανθρωπότητας. Έπειτα, κάθε 

υποτιθέμενη πρόοδος του ανθρώπου φέρνει τον άνθρωπο πιο κοντά στον πλήρη 

αφανισμό.    

 Στην όψιμη περίοδο της ποιητικής του παραγωγής ο ποιητής υιοθετεί έναν 

απαισιόδοξο τόνο, ο οποίος γίνεται εμφανής στους στίχους του, καθώς θα συνοδεύσει 

τις ποιητικές συλλογές που θα ακολουθήσουν. Η Αλληγορική Κασσάνδρα προμηνύει 

ένα μέλλον δυσοίωνο και το ποιητικό υποκείμενο σαν άλλη μάντισσα κακών δηλώνει 

τη δυσαρέσκεια του ως προς την αδιαφορία των ανθρώπων στις μέχρι στιγμής 

εκτιμήσεις, αφού το χαρακτηριστικό γνώρισμα της μυθικής κόρης του Πριάμου ήταν 

ότι δεν γινόταν πιστευτή, παρ’ όλο που προφήτευε συμβάντα που επαληθεύονταν. 

Στην Κάθοδο των Μ κλιμακώνεται η απαισιοδοξία του ποιητή, καθώς κυριαρχεί ένα 

κλίμα διαρκούς στασιμότητας δημιουργώντας την αίσθηση πως τίποτα δεν μπορεί να 

αλλάξει προς το καλύτερο. Αιτία αυτού του δίχως τέλος ξεπεσμού είναι η 

αλλοτρίωση του ατόμου από τον εαυτό του αλλά και από την κοινωνία. Η αποξένωση 

του ατόμου υπερτονίζεται και στον Άστεγο τον Μέγα. Στο Ξανανοιγμένο Κουτί της 

Πανδώρας συνοψίζεται το παράλογο της ανθρώπινης ύπαρξης, καθώς το ποιητικό 

υποκείμενο ταυτίζεται με τον Σίσυφο, καταδεικνύοντας για μια ακόμη φορά την 

πεσιμιστική πρόσληψη της σύγχρονής του πραγματικότητας με όρους καθαρά 

τραγικούς, καθώς ο Σίσυφος υποδηλώνει μια ατέρμονη και συγχρόνως μάταιη 

προσπάθεια να βρεθεί σε μια καλύτερη κατάσταση, όμως καταλήγει συνεχώς εκεί 

από όλου ξεκίνησε. Στα Χρίσματα η πνευματική κατάπτωση αντανακλάται και στο 

φυσικό περιβάλλον. Τέλος, στο Πικρό Καρναβάλι το ποιητικό υποκείμενο 

διακατέχεται από το αίσθημα της απελπισίας καθώς το μόνο που περιμένει είναι ένας 

τρίτος μεγαλύτερος πόλεμος από τους δύο προηγούμενους. Και στην τελευταία 

ποιητική του σύνθεση δεν απομακρύνεται διόλου από τον απαισιόδοξο τόνο των 

προηγούμενων συλλογών: 

Καμιά πρόοδος απ’ το πρωί. Όλα στάσιμα. Όλα νεκρά. 

 
171  Ν.Β., «Πέννυ», Στο υποκύανο Μάτι του Κύκλωπα, ό.π., σ. 27.  
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Καμιά κίνηση στους δρόμους χωρίς να’ ναι Κυριακή. 

Αυτό που συμβαίνει είναι εξωφρενικό 

Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία γι’ αυτά, γι’ αυτό. 172 
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Νάνος Βαλαωρίτης, Ή του ύψους ή του βάθους, επιμ. Άννα Μαράντη, εκδ. Ψυχογιός, Αθήνα 

2013.  

Νάνος Βαλαωρίτης, Για μια θεωρία της γραφής Γ’- Από το κείμενο στο Υπερκείμενο, εκδ. 

Ψυχογιός, Αθήνα 2016.   

 

❖ Συνεντεύξεις, μελέτες και αφιερώματα για τον Ν.Β.: 

Μαρία Όλγα Γεωργούλα, Νάνος Βαλαωρίτης: όψεις του χιούμορ στο έργο ενός 

μεταπολεμικού συγγραφέα, διπλωματική εργασία, Θεσσαλονίκη, 2017. 

Πέτρος Γκολίτσης, Από τις αφετηρίες στην ολοκλήρωση του μοντερνισμού, εκδ. Ρώμη, 

Θεσσαλονικη 2016. 

Δήμητρα Γιωτοπούλου, Η μορφή της Κασσάνδρας στην Αρχαία Ελληνική και Νεοελληνική 

Λογοτεχνία, διδακτορική διατριβή, Πάτρα, Ιούλιος 2012. 

Δαφέρμου Κατερίνα, «Πώς αχρηστεύεται ο ποιητής», (συνέντευξη του ποιητή Νάνου 

Βαλαωρίτη),  εφηµ. Βήµα, 18-03-2007. 

Φωτεινή Μαργαρίτη, Το εργαστήρι του συγγραφέα, Το εργαστήρι του αρχιτέκτονα και μία 

συνομιλία με τον Νάνο Βαλαωρίτη, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 2007. 

Σίσσυ Πετρίδου, Ελληνικός Μεταπολεμικός Υπερρεαλισμός, επιμ. Γιάννης Η. Παππάς, εισαγ. 

Ερατοσθένης Καψωμένος, εκδ. Περί Τεχνών, Πάτρα 2005. 

Δημήτριος Χ. Σκλαβενίτης, Νάνος Βαλαωρίτης, Χρονολόγιο - Βιβλιογραφία - Ανθολόγιο 

(1933-1999), εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 2000.  

Νάνος Βαλαωρίτης, Συνέντευξη στη Νατάσα Χατζηδάκη, περ. Σήμα, τχ 2, 14/12/1976. 

 

❖ Μονογραφίες που αξιοποιήθηκαν για την ερμηνεία της σκέψης του Ν.Β.: 
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Φραγκίσκυ Αμπατζοπούλου, …δεν άνθησαν ματαίως. Ανθολογία υπερρεαλισμού, εκδ. 
Νεφέλη, Αθήνα 2006. 
 
Πέρσα Αποστολή, «Από την πράξη στη θεωρία της υπερρεαλιστικής γραφής. Πτυχές του 
κριτικού λόγου του Νάνου Βαλαωρίτη», Ηλεκτρονικό περιοδικό poema 3, Άνοιξη 2007. 
 
 
Μάριο Βίττι, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 2008. 

Κ. Θ. Δημαράς, Κωστής Παλαμάς: η πορεία του προς την τέχνη, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα, 1989. 

Οδυσσέας Ελύτης, «Το χρονικό μιας δεκαετίας», Ανοιχτά χαρτιά, εκδ. Αστερίας, Αθήνα 
1974. 
 

Αγγέλα Καστρινάκη, «Μορφές του Οδυσσέα στον 20ό αιώνα», Η λογοτεχνία, μια σκανταλιά, 

μια διαφυγή ελευθερίας, εκδ. Πόλις, Αθήνα 2003. 

Λορεντζάτος Ζήσιμος, «Το χαμένο κέντρο (Για τον Σεφέρη)», Αθήνα 1961, στο Μελέτες, εκδ. 

Δόμος, T.1, Αθήνα 1994. 

Ρολάν Μπαρτ, Η λογοτεχνική θεωρία του εικοστού αιώνα, «Ο θάνατος του συγγραφέα», 

επιμ. K. M. Newton, μτφρ. Αθανάσιος Κατσικέρος – Κώστας Σπαθαράκης, Π. Ε. Κ., Ηράκλειο 

2013.  

Ρολάν Μπαρτ, Η απόλαυση του κειμένου, μτφρ. Φούλα Χατζιδάκη-Γιάννης Κρητικός, επιμ. 

Άλκης Σταύρου, εκδ. ΡΑΠΠΑ, Αθήνα 1977. 

Γ.Π. Σαββίδης, Οι μεταμορφώσεις του Ελπήνορα. (Από τον Πάουντ στον Σινόπουλο),  εκδ. 

Ερμής, Αθήνα 1981.  

Ζαν-Πωλ Σαρτρ, Ο υπαρξισμός είναι ένας ανθρωπισμός, μτφρ. Αντώνης Χατζημωυσής, εκδ. 

Δώμα, Αθήνα 2020. 

Φερντινάν ντε Σωσσύρ, Μαθήματα Γενικής Γλωσσολογίας, μτφρ. Αποστολόπουλος Φώτης, 

εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα 1979. 

Peter Barry, Γνωριμία με τη θεωρία: μια εισαγωγή στη λογοτεχνική και πολιτισμική θεωρία, 

μτφρ. Αναστασία Νάτσινα, εκδ. Βιβλιόραμα, Αθήνα 2013.  

Keeley Edmund, «Ο Σεφέρης και η μυθική μέθοδος», Μύθος και φωνή στη σύγχρονη 

ελληνική ποίηση, µτφρ. Σπύρος Τσακνιάς, εκδ. Στιγμή, Αθήνα 1987. 

William Howarth, «Some principles of Ecocritism», The Ecocriticism Reader, επιμ. Cheryll 

Glotfelty-Harold Fromm, Landmarks in Literary Ecology-University of Georgia Press, 1996.  

Sophia Voulgari, Between and beyond Genres: the Poetic Prose of Andreas Embirikos, E. Ch. 

Gonatas and Nanos Valaoritis (c. 1940-1967), Doctoral Thesis, King’s College London, 

University of London, London 1996. 
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