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Ηλίας Λάγιος, Η Έρηµη Γη (1984-1996)  

 

                                                          «και είπε Κύριος ο Θεός προς Κάιν· πού εστιν Άβελ   

                                                          ο αδελφός σου; Και είπεν· ου γινώσκω· µη φύλαξ του  

                                                          αδελφού µου ειµί εγώ; Και είπε Κύριος· τι πεποίηκας;  

                                                         Φωνή αίµατος του αδελφού σου βοά προς µε εκ της γης» 

                                                                                           Γένεσις, ∆΄, 9-10 

 

Πρόλογος  

   

       Η Έρηµη Γη του Ηλία Λάγιου δηµοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1984 µε το 

ψευδώνυµο Αλέξης Φωκάς στο περιοδικό Ωλήν, που εξέδιδε ο ίδιος µαζί µε τον 

Γιώργο Κοροπούλη  ως η έβδοµη Άσκησις της συλλογής Ασκήσεις Ι-ΙΧ. Ο Λάγιος 

µεταγράφει στίχο προς στίχο την Έρηµη Χώρα έχοντας ως θεµατικό κέντρο τον 

ελληνικό εµφύλιο και τα παρεπόµενά του· η «έρηµη γη» του Λάγιου είναι η Ελλάδα 

στα χρόνια που ορίζονται από την κατοχή και τον εµφύλιο µέχρι τα γεγονότα του 

Πολυτεχνείου και τη Μεταπολίτευση. Στο πλαίσιο της τοπικής και χρονικής αυτής 

µετατόπισης ο Λάγιος αντικαθιστά τις συνδηλώσεις και τα παραθέµατα που 

χρησιµοποιεί ο Έλιοτ µε παραποµπές στην ελληνική λογοτεχνική και εκκλησιαστική 

παράδοση.  

      Λογοτεχνική αφορµή της Έρηµης Γης στάθηκε, καθ’ οµολογία του ποιητή το 

κείµενο του κ. Νάσου Βαγενά «Πάτροκλος Γιατράς ή Οι ελληνικές µεταφράσεις της 

Έρηµης Χώρας».  

     Στο διήγηµά του «Pierre Menard, συγγραφέας του ∆ον Κιχώτη» ο Μπόρχες 

περιγράφει και αξιολογεί την προσπάθεια ενός φανταστικού γάλλου συγγραφέα του 

20
ου

 αιώνα να συγγράψει «τ ο ν ∆ον Κιχώτη».
1
 Αποτέλεσµα της προσπάθειας αυτής 

του Menard να προχωρήσει πέρα από τη µετάφραση και να ξαναδηµιουργήσει τον 

∆ον Κιχώτη ήταν κάποια αποσπάσµατα λέξη προς λέξη πανοµοιότυπα µε το έργο του 

Θερβάντες.  

     Το παραπάνω διήγηµα φαίνεται πως ενέπνευσε τον Νάσο Βαγενά να εφεύρει έναν 

φανταστικό µεταφραστή της Έρηµης Χώρας στο αφήγηµα «Πάτροκλος Γιατράς ή Οι 

                                                 
1
 Το διήγηµα ανήκει στη συλλογή Ο κήπος µε τα διακλαδωτά µονοπάτια (1941), που συµπεριλήφθηκε 

κατόπιν στις Μυθοπλασίες (1944). 



ελληνικές µεταφράσεις της Έρηµης Χώρας». Ο Γιατράς «ήθελε να γράψει την Έρηµη 

Χώρα, εκείνη που η Ποίηση είχε εµπιστευθεί στον Θωµά Έλιοτ»· ασκεί κριτική στις 

ιδεολογικές και εκφραστικές επιλογές του Έλιοτ, εκµεταλλεύεται την ιστορική 

εµπειρία που µεσολάβησε και κάνει στη µετάφραση επεµβάσεις που στοχεύουν στην 

αναδηµιουργία του ποιήµατος  

 

 

Το ιδεολογικό κλίµα και η πολιτική θέση της Έρηµης Γης  

 

     Η κριτική στάση του Λάγιου απέναντι στις επιλογές της Αριστεράς           

 

 Η Έρηµη Γη είναι ένα ποίηµα µε πολιτικό και ιδεολογικό στίγµα· ταλαντεύεται 

ανάµεσα στην πίστη και την αµφισβήτηση, ανάµεσα στην παραδοχή της ήττας και το 

κάλεσµα για εξέγερση. Το κάλεσµα όµως αυτό στην Έρηµη Γη φαίνεται περισσότερο 

σαν πίστη στην αξία του αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη παρά σαν πίστη στην 

τελική νίκη. 

  

        Χαρακτηριστική για τον ιδεολογικό προσανατολισµό της Έρηµης Γης  είναι η 

αφιέρωσή της στον Άγι Στίνα (έκδοση του 1996),  

                                  «στην µνήµη του  Άγι Στίνα, επαναστάτη, 

                                   όµορφη, πλούσια κι άπαρτη, και σεβαστή κι αγία» 

 

αλλά και η µαρτυρία του Γ. Ι. Μπαµπασάκη για έναν διάλογο µε τον ποιητή:        

«Μιλήσαµε για την τραγωδία της Αριστεράς. 

- Μου φαίνεται πως ό, τι µας µένει είναι ο Στίνας κι ο Πλουµπίδης, αποφάνθηκε».
2
 

 

       Ο Άγις Στίνας, σηµαντικό πολιτικό στέλεχος του Κ.Κ.Ε., διαγράφηκε από το 

κόµµα το 1931 λόγω της διαφωνίας του για το διορισµό νέας Κεντρικής Επιτροπής µε 

επικεφαλής τον Νίκο Ζαχαριάδη. Στα βιβλία του Αναµνήσεις και ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΟΠΛΑ 

καταγγέλλει τις προθέσεις και ασκεί δριµεία κριτική στις πρακτικές του Κ.Κ.Ε., που 

πιστεύει ότι µε την επιλογή του να οδηγήσει τη χώρα στον εµφύλιο πόλεµο πρόδωσε 

                                                 
2
 Γ. Ι. Μπαµπασάκης, «Η.Κ.Λ., Εγγραφές σε ένα µαγνητόφωνο». Βλ. Ηλίας Λάγιος, Η Έρηµη Γη, 

Ερατώ, Αθήνα 1996, 17. 



το Λαϊκό Κίνηµα. Γράφει στο αυτοβιογραφικό του σηµείωµα που προτάσσεται των 

Αναµνήσεων: 

     «Απ’ αυτό πέρασα στον τροτσκισµό. Είχα κι εγώ όπως και πολλοί άλλοι την 

αυταπάτη ότι αυτός εκπροσωπούσε  την επαναστατική πτέρυγα του  κινήµατος. […] 

Τον Μάρτη του 1935, ύστερα από οξείς ιδεολογικούς αγώνες στον χώρο της 

αυτοκαλούµενης ‘‘αριστερής αντιπολίτευσης’’, δηµιουργείται µια πολιτική οµάδα 

που ξεχωρίζει απ’ όλες τις άλλες τάσεις, οµάδες, οργανώσεις, κόµµατα, και από τις  

προγραµµατικές της αρχές, και από τα µέσα και τις µορφές πάλης, και από την 

µαχητικότητα, την αφοσίωση και το ήθος των µελών της. Για τις ιδέες και τη δράση 

αυτής της οµάδας παίρνω όλη την ευθύνη. Και εντελώς ιδιαίτερα παίρνω όλη την 

ευθύνη για τις θέσεις και τη δράση της στον πόλεµο και στην κατοχή. Αυτή η Οµάδα 

διατηρεί την συνέχειά της και την αυτονοµία της µέχρι σήµερα. Και είναι µια από τις 

πολύ λίγες παλιές επαναστατικές οµάδες που στάθηκε ικανή (µε την πολύτιµη 

βοήθεια του Καστοριάδη) να αποβάλει ό, τι από την παλιά θεωρητική πανοπλία του 

κινήµατος εµπόδιζε την διάκριση της Επανάστασης από την σταλινική 

αντεπανάσταση και, δίχως εσωτερικές συγκρούσεις και σχίσµατα, να προσαρµοστεί 

µ’ αυτό που γενικά λέµε ‘‘πνεύµα του γαλλικού Μάη του’68’’».
3
 

        Ο Πλουµπίδης, από την άλλη, είναι παρόν µέσα στο ίδιο το ποίηµα µε έναν 

φραστικό υπαινιγµό (στ. 51-55): 

«Εδώ ο Ιούδας µε τ’ αργύριά του, κι εδώ η δικαιοσύνη της Ιστορίας, 

Κι εδώ ο στρατοδίκης κι ο χαφιές, κι αυτή η καταδίκη  

Με τη σφραγίδα, κάτι που βαραίνει το Κόµµα µας,  

Κι άµα το δω θα πικραθώ. Ο Μπελογιάννης 

χαµογελά κρατώντας το γαρύφαλλο. Παλέψτε για τον κοµµουνισµό. Θα ’ρθει». 

      

       Στις «Σηµειώσεις για την Έρηµη Γη» ο Λάγιος επεξηγεί: «Η περί καταδίκης 

αναφορά στον Πλουµπίδη. Για λόγους ανθρωπολογικής (ήγουν ιστορικής) τάξεως 

παραθέτω αποσπάσµατα από την ‘‘Απόφαση του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής 

Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας για τον προβοκάτορα Νίκο 

Πλουµπίδη (Μπάρµπα)’’ της 25/7/52».
4
 Στο σχόλιο του ποιητή, αλλά και στην  

αποστροφή «Παλέψτε για τον κοµµουνισµό. Θα ’ρθει», είναι σαφής η ειρωνεία τόσο 

                                                 
3
 Άγις Στίνας, Αναµνήσεις: εβδοµήντα χρόνια κάτω απ’ τη σηµαία της Σοσιαλιστικής Επανάστασης, 

Ύψιλον, Αθήνα 
2
1985  

4
 Ηλίας Λάγιος, Η Έρηµη Γη, Ερατώ, Αθήνα 1996, 48-49.           



για την καταδίκη του Πλουµπίδη, όσο και για τη «σκληρή γραµµή» του Κόµµατος, 

που οδήγησε (µεταξύ πολλών άλλων) τον Μπελογιάννη στο εκτελεστικό 

απόσπασµα.
5
 

       Όµως ο Λάγιος αποτίνει φόρο τιµής και σε µια άλλη µεγάλη µορφή  του 

Κοµµουνιστικού Κόµµατος και της Αντίστασης που αποκηρύχθηκε από την Κ. Ε.· σε 

µια παράδοξη σύνδεση ο Λάγιος αφιερώνει το ∆΄ µέρος της Έρηµης Γης µε τίτλο «Ο 

Θάνατος και η Θάλασσα» στον αντάρτη των βουνών, Άρη Βελουχιώτη:
 6

  

 

«Άρης ο Έλληνας, αιώνες τώρα πεθαµένος, 

Τη θύµησή του κρατάνε τ’ αηδονάκια κι οι παχιόισκιες λαγγαδιές 

Τα καριοφύλια και τα σύγνεφα.   

       Μπάτης σεµνός µέσ’ απ’ το πέλαο ξεπηδώντας  

Ασπάστηκε τα οστά του και τραγούδησε. Παντρεµένος τον αγώνα 

Σταύρωσε τη ζωή του µες τη νιότη  

Προς ένα τόπο όλο βουνά ελιά και θάλασσα. 

                 Σύντροφε και πατριώτη, 

Ω εσύ που κρατείς το τιµόνι αρµενίζοντας προς τη νίκη, 

Στοχάσου τον Άρη, πόσο σου ’µοιαζε, και πώς πέθανε για σένα».
7
  

 

       Την αφιέρωση στον Άγι Στίνα ακολουθούν οι πρώτες και οι τελευταίες φράσεις 

του Κοµµουνιστικού µανιφέστου των Μαρξ και Ένγκελς (το κείµενο είναι στα 

γερµανικά· το µεταφέρω σε µετάφραση):  

«Ένα φάντασµα τριγυρίζει στην Ευρώπη, το φάντασµα του κοµµουνισµού. [..] Οι 

προλετάριοι δεν έχουν απ’ αυτή (την κοµµουνιστική επανάσταση) να χάσουν τίποτε 

άλλο παρά τα δεσµά τους. Κι έχουν να κερδίσουν έναν κόσµο ολόκληρο».
8
 

      Το Κοµµουνιστικό µανιφέστο κλείνει, βέβαια, µε το επαναστατικό κάλεσµα: 

«Προλετάριοι όλου του κόσµου ενωθείτε!». Όµως η Έρηµη Γη είναι µια πικρή 

                                                 
5
 Για τον Μπελογιάννη ο Λάγιος παραπέµπει «για µια σωστή, αγιολογική ανάγνωση» στο ποίηµα του 

Γιάννη Ρίτσου Ο άνθρωπος µε το γαρύφαλλο (1952): «Σιωπή. Οι λαοί περνούν σηκώνοντας στους 

ώµους τους/ το µέγα φέρετρο του Μπελογιάννη». Βλ. Ηλίας Λάγιος, Η Έρηµη Γη, Ερατώ, Αθήνα 

1996, 49.           
6
 Ο Βελουχιώτης διαγράφηκε από την Κ. Ε. του Κ.Κ.Ε. την ηµέρα του  θανάτου του (15-6-1945).  

7
 «Η ευθεία αναφορά για τον Βελουχιώτη – ως εικός. Μαζί, όµως, µια άλλη, ταπεινή παραποµπή. Στον 

Άρη Αλεξάνδρου και στο ποίηµα του Του ήλιου που χαιρετίζει τον Άλλο», Ηλίας Λάγιος, Η Έρηµη Γη, 

Ερατώ, Αθήνα 1996, 52. 
8
 Κ. Μαρξ- Φ. Ένγκελς, Το κοµµουνιστικό µανιφέστο, µτφ. Α. ∆. Σιδέρι, Έκδοση Σοσιαλιστικού 

Βιβλιοπωλείου, Αθήνα 
2
1921, 19 και 70. 



αποτίµηση της Στο τέλος της Έρηµης Γης ο Λάγιος περιγράφει µε πικρή ειρωνεία τον 

«επαναστατικό ενθουσιασµό» των νέων της γενιάς του (στ. 423-426): 

       «Βγήκα απ’ το αµφιθέατρο 

Ξυπνώντας, πίσω µπρος και πλάι µου τα πλήθη 

Να βγάλουµε τον κόσµο από την τάξη του.  

Λύκε, λύκε είσαι εδώ;» 

  Και ολοκληρώνει το ποίηµα µε ένα µάλλον υπαρξιακό κάλεσµα:  

«Επανάσταση Έρως Ελευθερία 

   Θάνατος Θάνατος Αθάνατος  

               Σύντροφοι». 

  

 

 

Απόπειρα ερµηνευτικής προσέγγισης του ποιήµατος  

 

Στο πρώτο µέρος του ποιήµατος (Α΄. Η ΤΑΦΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ) Συγκερασµός 

παρελθόντος – παρόντος και κατάργηση των χρονικών ορίων. 

Στους στίχους 8-11 ο ποιητής συναιρεί τον ιστορικό χρόνο: 

«Το θέρος µας αιφνιδίασε καθώς ξεχύθηκε από τη µάντρα της Καισαριανής 

Αντάµα µε τον ήλιο· πυργώσαµε συννεφοτοιχισµένες ακροπόλεις,  

Κι η µπόρα σύρθηκε ως τη γωνία Πατησίων και Στουρνάρα 

Εκεί που γιόρταζαν τη λευτεριά και τους χτυπήσαµε…». 

      

      Η µάντρα της Καισαριανής είναι φυσικά το γνωστό Σκοπευτήριο, εκεί όπου 

εκτελέστηκαν µαζικά εκατοντάδες Έλληνες αγωνιστές από τα γερµανικά 

στρατεύµατα κατοχής κατά τη διάρκεια της Εθνικής Αντίστασης. Γωνία Πατησίων 

και Στουρνάρα είναι ο εξωτερικός χώρος του Πολυτεχνείου, όπου δολοφονήθηκαν 

διαδηλωτές στην εξέγερση του 1973. Ο ποιητής φαίνεται να παίζει µε τη συλλογική 

ευθύνη όταν χρησιµοποιεί το α΄ πληθυντικό σε µια απολογητική έκφραση: «Εκεί που 

γιόρταζαν τη λευτεριά και τους χτυπήσαµε…». 

      Τον ίδιο απολογητικό τόνο, αλλά σε προσωπικό επίπεδο, συναντάµε και στη 

συνέχεια, όταν η σκέψη του αφηγητή στρέφεται ξανά στα χρόνια της Αντίστασης (στ. 

13-19): 

«Και σαν ήµασταν παιδιά ανεβήκαµε στον ελασίτη 



Τον µπάρµπα µας, να γίνουµε ελευθερωτές· τον στήσαν στα έξι µέτρα,  

 Και δείλιασα. Και φώναξε, Αλέξη, 

Αλέξη, πού πας; Μα κλειδαµπάρωσα την πόρτα του σπιτιού µου.  

Ήταν ωραία στα βουνά, θα σ’ άρεζε.  

Η νάρκη µου κουφή, σχεδόν ολονυχτίς, µα κάθε µέρα παίρνω ‘‘Εστία’’». 

 

      Εδώ η πικρή παραδοχή της προσωπικής ήττας φαινοµενικά ανατρέπεται από την 

αδιάφορη αποστροφή «Ήταν ωραία στα βουνά, θα σ’ άρεζε»· στην πραγµατικότητα 

νοµίζω ότι αυτή η αποστροφή λειτουργεί ειρωνικά. 

 

 

Στην Άσκηση Πρώτη της συλλογής ο ποιητής αυτοσυστήνεται και δηλώνει την ταξική 

του τοποθέτηση: 

«..γεννηµένος στην πορτοκαλότροφη άρτα της παναγίας ήπειρος, 

αστός από τα γεννοφάσκια µου, µα ερωτοχτυπηµένος υµνωδός 

του προλεταριάτου καθώς σου ορίσθη και το θέλησα..»
9
 

 

 

 

 

Από τον Ύµνο του Πρόκλου Εις Αθηνάν πολυµήτιν (Στην πάνσοφη Αθηνά): 

«Κλύθι µευ, η φάος αγνόν απαστράπτουσα προσώπω». 

 Ο Λάγιος στις σηµειώσεις της Έρηµης Γης παραθέτει και τον επόµενο απ’ αυτόν 

στίχο: « δός δε µοι όλβιον όρµον αλωοµένω περί γαίαν…»
10

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Ηλίας Λάγιος, Ποιήµατα, Ίκαρος, Αθήνα 2009, 60.  

10
 «Επάκουσέ µε, συ που το πρόσωπό σου απαστράπτει από φως αγνό,/ και δος µου λιµάνι 

ευδαιµονίας, σ’ εµένα που πάνω στη γη πλανιέµαι». Η µετάφραση από το Πρόκλου, Η ιερατική τέχνη. 

Οι ύµνοι, µτφ. Π. Καλλιγάς, Στιγµή, Αθήνα 2009, 73. 



Η φράση «Άρατε πύλας» προέρχεται από τους τελευταίους στίχους του  23
ου

 Ψαλµού 

(«Ψαλµός τω ∆αυΐδ, της µιάς των Σαββάτων»), και πρόκειται για δοξολογία που 

απαγγέλλεται όταν ανοίγει η πόρτα ενός Ναού στα εγκαίνιά του: 

    «Άρατε πύλας οι άρχοντες υµών· και επάρθητε πύλαι αιώνιοι, και εισελεύσεται ο 

βασιλεύς της δόξης.  

     Τις εστιν ούτος ο βασιλεύς της δόξης; Κύριος κραταιός και δυνατός, Κύριος 

δυνατός εν πολέµω.  

     Άρατε πύλας οι άρχοντες υµών· και επάρθητε πύλαι αιώνιοι, και εισελεύσετε ο 

βασιλεύς της δόξης.  

     Τις εστιν ούτος ο βασιλεύς της δόξης; Κύριος των δυνάµεων αυτός εστιν ο 

βασιλεύς της δόξης.  

                     ∆όξα. Και νυν. Αλληλούια».
11

  

 

 

 

Στη θέση του … ο Λάγιος βάζει τους στίχους  

    …. σπάει µάλιστα τον οµηρικό δεκαεξασύλλαβο για να προσαρµόσει τη µορφή του 

στο …  

Μιλάει η Ανδροµάχη (Ιλιάς, Ζ, 429-430): 

«Έκτορ, ατάρ σύ µοί εσσι 

 πατήρ και πότνια µήτηρ 

 ηδέ κασίγνητος, σύ δε µοι 

 θαλερός παρακοίτης».
12

 

 

Και παρακάτω (στ. 35-36): 

« ‘‘Όταν µ’ αγάπησες ήµουν δεκαεξάχρονη παιδούλα· 

Μ’ έκραζες θυγατέρα του Σκαµάνδρου’’».
13

 

 

                                                 
11

 Το Ψαλτήριον του Προφήτου και Βασιλέως ∆αυΐδ µετά των Εννέα Ωδών,  Έκδοσις της Αποστολικής 

∆ιακονίας της Ελλάδος, Αθήνα 
7
1996, 31. 

12
 «Έκτορα, εσύ τώρα µου είσαι πατέρας, µάνα κι αδελφός,/ εσύ ο θαλερός µου σύζυγος στο κρεβάτι», 

µτφ. ∆. Ν. Μαρωνίτης. Ο Αχιλλέας είχε σκοτώσει τον πατέρα και τους επτά αδελφούς της 

Ανδροµάχης, και είχε πάρει σκλάβα τη µητέρα της. Οικογένεια και προστάτης της είναι τώρα ο 

Έκτορας. 
13

 Στην πραγµατικότητα Σκαµάνδριο αποκαλούσε ο Έκτορας τον Αστυάνακτα: «Ο Έκτορας τον έλεγε 

Σκαµάνδριο, οι άλλοι όµως/ Αστυάνακτα, γιατί ο πατέρας του ήταν εκείνος που κρατούσε της Τροίας 

το κάστρο». Βλ. Ιλιάδα, Ζ, 402-403. 



  

             Η συνάντηση Έκτορα και Ανδροµάχης στις Σκαιές Πύλες (στ. 394-497) είναι 

από τις πιο συγκινητικές σκηνές της Ιλιάδας και κεντρικό επεισόδιο της ραψωδίας 

Ζ.
14

   Σ’ αυτήν η Ανδροµάχη παρακαλεί τον Έκτορα να µη γυρίσει στο πεδίο της 

µάχης, να λυπηθεί την ίδια και το παιδί τους. Ο Έκτορας ενσαρκώνει στην Ιλιάδα το 

πραγµατικό ιδεώδες της παλικαριάς, είναι η πιο ηρωική µορφή· φοβάται, αλλά νικά 

το φόβο το για να υπερασπιστεί την τιµή τη δική του και του πατέρα του.  

Ο Έκτορας εκφράζει και τη συζυγική αγάπη. Πιο πολύ τον πονά η σκέψη της 

σκλαβιάς της Ανδροµάχης αφού γνωρίζει  ότι θα χαθεί η Τροία. Τα προφητικά αυτά 

λόγια επαναλαµβάνονται στην Έρηµη Γη (στ. 42): 

«Έσσεται ήµαρ, ότ’ αν ποτ’ ολώλη Ίλιος ιρή».
15

 

 

 

Όλη η τραγωδία του πολέµου αποτυπώνεται στην  συζυγική οµιλία Έκτορα και 

Ανδροµάχης, µε την παρουσία και του Αστυάνακτα.  

 

  Στο «Ένα παιχνίδι πρέφα» η ατµόσφαιρα του λαϊκού καφενείου θυµίζει κάτι από τα 

διηγήµατα των ∆. Βουτυρά και Π. Πικρού (φτωχογειτονιά, κατώτερα κοινωνικά 

στρώµατα, αποτυχηµένη ζωή, µοιρολατρία), αλλά και τους Μοιραίους του Βάρναλη. 

Πρόκειται για ένα σκηνικό φθοράς και παρακµής. 

   Στο Β΄ µέρος του ποιήµατος ο Λάγιος µετατρέπει τη διαλύει την µεγαλοαστική 

ατµόσφαιρα της Έρηµης Χώρας  (Μια παρτίδα σκάκι). 

 

Το όραµα, το όνειρο και το «ενύπνιο» στην Έρηµη Γη 

 

                                                   Πιστεύω στη µελλοντική συγχώνευση αυτών των δύο κατ’ επίφαση            

                                                   τόσο αντιφατικών καταστάσεων, του ονείρου και της πραγµατικότητας,   

                                                   σ’ ένα είδος απόλυτη  πραγµατικότητας, υπερπραγµατικότητας, αν  

                                                   µπορεί κανείς να πει κάτι τέτοιο. 

                                                                                   Αντρέ Μπρετόν  

 

                                                 
14

 Ο Μαρωνίτης δίνει στη Ζ ραψωδία τον τίτλο «Έκτορος και Ανδροµάχης οµιλία». 
15

 Βλ. Ιλιάδα, Ζ, 448-449: «Θα ’ρθει µια µέρα ν’ αφανιστεί της Τροίας το κάστρο/ (µαζί του ο Πρίαµος 

και του Πριάµου ο λαός)».   



       Η Έρηµη Γη ταλαντεύεται ανάµεσα στο όνειρο και την πραγµατικότητα, ανάµεσα 

στο όραµα και τις αισθήσεις.     Το θέµα του ονείρου στο ποίηµα. Ειρωνική 

αντιστροφή στη λειτουργία της όρασης. 

Για τον ποιητή το όραµα είναι η αλήθεια και η «ορατή» πραγµατικότητα, ενώ η 

πραγµατικότητα που αντικρίζουν οι αισθήσεις µας µια ηθεληµένη αυταπάτη  

(στ. 185): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στις Σηµειώσεις για την Έρηµη Γη ο Λάγιος λέει: «Το κείµενο του Νάσου Βαγενά 

«Πάτροκλος Γιατράς ή Οι ελληνικές µεταφράσεις της Έρηµης Χώρας» 

καταχωρηµένο στο βιβλίο του «Η συντεχνία» (Κέδρος, 1976) το οποίο αναφέρεται σε 

µια υποθετική - όχι όµως γι’ αυτό και λιγότερο πιθανή- επανάγνωση (ή 

παραδιόρθωση;) του The Waste Land υπήρξε το έναυσµα για την συγγραφή του 

ποιήµατος. Είµαι επίσης υποχρεωµένος να αναφερθώ σε ένα ιστορικό έργο το οποίο 

επηρέασε την γενιά µου καταλυτικά· εννοώ Το ∆εύτερο Αντάρτικο. Να προσθέσω, 

εδώ, ότι η αφήγηση εξελίσσεται χρονικά στην διάρκεια µιας ηµέρας του Ιανουαρίου – 

εκτός από το πέµπτο µέρος που πραγµατεύεται τον πολύ καιρό της νύχτας. Αλήθεια, 

τα τέσσερα πρώτα µέρη αναπαριστούν το όνειρο µιας – εν δυνάµει – ιστορικής 

πραγµατικότητας, ενώ το πέµπτο, ως όνειρο ονείρου, είναι αυτή η ίδια, η µυστική 

πραγµατικότης. Να κλείσω λέγοντας ότι ο τίτλος του ποιήµατος παραπέµπει, φυσικά, 

στο σολωµικό επίγραµµα Η καταστροφή των Ψαρών, όπου η  ∆όξα 

                                                                     …στην κόµη στεφάνι φορεί 

                                                                     γεναµένο από λίγα χορτάρια 

                                                                     που είχαν µείνει στην έρηµη γη.      

 

 

 

 



 

 

 

 

Γράφει ο Νάσος Βαγενάς: « Καθώς ήµουν προϊδεασµένος από τις παρωδίες της 

Συνεστιάσεως, περίµενα µια συνήθη παρωδία της Έρηµης Χώρας. Όµως εκείνο που 

διάβασα ήταν κάτι διαφορετικό. Ο Λάγιος είχε ξαναγράψει το ποίηµα του Έλιοτ όχι 

µε πνεύµα σατιρικό, αλλά µε τη µατιά ενός αριστερού Έλληνα ποιητή, ενός 

κοµµουνιστή Ποιητή- Προφήτη. Ο αφηγητής της Έρηµης Γης δεν ήταν, όπως στην 

Έρηµη Χώρα, ο Τειρεσίας, αλλά ο ψευδώνυµος ποιητής της, ο Αλέξης Φωκάς, 

ταυτιζόµενος µε τον µαντικών ικανοτήτων ( «του Θεού κασσανδρική φωνή») µοναχό 

Αθανάσιο τον Αθωνίτη: «Εγώ ο Αθανάσιος…», «Εγώ ο Φωκάς…», «Κι εγώ ο 

Αθανάσιος, κι εγώ ο Φωκάς…», έγραφε  ο Λάγιος στα τρία σηµεία του ποιήµατος 

όπου στον Έλιοτ ο αφηγητής µιλάει σε πρώτο πρόσωπο: «Εγώ ο Τειρεσίας…» (στη 

δεύτερη έκδοση της Έρηµης Γης, την αυτοτελή, του 1996, ο Φωκάς θα εµφανιστεί µε 

το πραγµατικό του όνοµα: «Εγώ ο Αθανάσιος…», «Εγώ ο Λάγιος…», «Κι εγώ ο 

Αθανάσιος, κι εγώ ο Ηλίας…»). Η διαπλοκή του Αθανασίου- Φωκά µε τον 

ιεροµόναχο ∆ιονύσιο της Γυναίκας της Ζάκυνθος ήταν φανερή.  

   Έβλεπα ότι αναπαράγοντας την υπερβατική αναζήτηση της Έρηµης Χώρας µε τις 

συντεταγµένες ενός πολιτικότερου νεοελληνικού οράµατος ο Λάγιος δεν 

αποµακρυνόταν από την οντολογική διάσταση του ποιήµατος του Έλιοτ. Απλώς 

επιχειρούσε να την αποτυπώσει µε ορθότερο, κατά την αίσθησή του, τρόπο: µε τους 

όρους µιας εξάρτησης του οντολογικού από το κοινωνικοπολιτικό. Συνέθετε µιαν 

αριστερή Έρηµη Χώρα, µεταγράφοντας επί το ελληνικότερον ακόµη και τον τίτλο του 

αγγλικού ποιήµατος µε τη φράση «έρηµη γη» του επιγράµµατος των Ψαρών. Έτσι 

στη θέση του Φληβά του Φοίνικα εµφανίζεται ο Άρης ο Έλληνας (δηλαδή ο 

Βελουχιώτης), στη θέση της κυρίας Σοζόστρις ο Βλαδίµηρος Λένιν, ο Σµυρνιός 

έµπορος κύριος Ευγενίδης γίνεται ο µεθοδικός καθοδηγητής σύντροφος 

Ρασπουτινόπουλος, οι «φωνές που τραγουδούσαν µέσα από ξεροπήγαδα και στέρνες 

αδειανές» γίνονται «φωνές [που] τραγουδούσαν µέσ’ από τα κοιµητήρια και τόπους 

εξορίας», και ούτω καθεξής. 

    ∆ιάβαζα ένα ποίηµα γραµµένο από έναν νεαρό ποιητή µε γνώση και ωριµότητα 

ασυνήθιστη για την ηλικία του, µε στιχουργική ικανότητα αξιοθαύµαστη. Έβλεπα ότι 

το ποίηµα αυτό ερχόταν να πλουτίσει τον θαλερό κανόνα της νεοελληνικής παρωδίας, 



γιατί ήταν µια παρωδία άλλης τάξεως. Για πρώτη φορά, απ’ όσο γνώριζα, 

εµφανιζόταν µια ποιητική παρωδία άλλης τάξεως. Για πρώτη φορά, απ’ όσο γνώριζα, 

εµφανιζόταν µια ποιητική παρωδία στη γλώσσα µας όχι παιγνιώδης αλλά σοβαρή και 

µε σκοπό διαφορετικό από τον αναµενόµενο. Και η ανάγνωσή της γινόταν ακόµη πιο 

ενδιαφέρουσα, γιατί η παρωδία ήταν διπλή: το πρωτότυπο δεν ήταν µόνο η Έρηµη 

Χώρα του Έλιοτ αλλά και η µετάφρασή της από τον Σεφέρη, όπως το έδειχναν οι 

φράσεις από αυτήν που ο Λάγιος µετέφερε κατά λέξη στο δικό του ποίηµα. 

       Του τηλεφώνησα και του τα είπα όλα αυτά. Του είπα ότι πίστευα πως η Έρηµη 

Γη δεν είναι µια ποιητική άσκηση, όπως δήλωνε ο τίτλος του βιβλίου που την 

περιείχε, αλλά ένα ποιητικό επίτευγµα. «Είσαι φίλος µου», είπε. 

 

    Στον ινδουιστικό µυστικισµό του Έλιοτ και τα παραγγέλµατα της Ουπανισάδ 

(αυτοκυριαρχία, δόσιµο, συµπάθεια), ο Λάγιος απαντά µε ένα σύµβολο που 

προέρχεται από την αρχαία ελληνική θρησκεία: Στην Έρηµη Γη ο κεραυνός 

επιβλητικά αποκαλύπτει το «µέγα» γράµµα Ε, το οποίο ερµηνεύει ο ποιητής µε τις 

λέξεις Επανάσταση – Έρωτας – Ελευθερία (στ. 399- 422):  

     «Και βρόντησεν ο κεραυνός το µέγα γράµµα  

Ε 

Επανάσταση: Τι έχουµε προσφέρει; 

Σύντροφε, τρανεύει το αίµα την καρδιά µου 

Η ωραία τόλµη µιας ζωής εξεγερµένης 

Που µια αρχαία φρόνηση ποτέ δε θ’ αναιρέσει 

Μ’ αυτή, µόνο µ’ αυτήν, έχουµε υπάρξει 

Που κανείς δε θα αναφέρει στα παιδιά µας 

Και µόνο εµείς θα ξέρουµε µε το τριζόνι νεκροποµπό 

Κι αύριο µια χασισωµένη ανθρωπότητα να δηµιουργεί 

Με το ίχνος των κορµιών µας. 

Ε 

Έρωτας: Άκουσα τα βήµατά σου 

Ένιωσα το χέρι σου στο χέρι µου 

Με την άρνηση του άλλου, βεβαιώνοντας τη φυλακή σου 

Με τη µοναξιά του άλλου, σακατεύοντας τη φυλακή σου
16
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 Πρβ. το µότο της έκδοσης του 1984 (Ηλίας Λάγιος, Ποιήµατα, Ίκαρος, Αθήνα 2009, 191):  



Μόνο τώρα που πήρε να φεγγίσει, ένα δάκρυ  

Για µια στιγµή ζωντανεύει τον τρόµο της Πηνελόπης. 

Ε 

Ελευθερία: Το πλοίο ανταποκρίθηκε 

Χαρούµενο, στο χέρι που το στρέφει 

Η πρόσκληση ήταν γαλήνια, κι η καρδιά σου ανταποκρίθηκε 

Χαρούµενα στην πρόσκληση, κυβερνηµένη, κυβερνώντας 

Την ύστατη κυριαρχία». 

 

       Στον πλατωνικό διάλογο Τίµαιος (385 κ.ε.) γίνεται αναφορά για µια επιγραφή µε 

το γράµµα Ε που υπήρχε στον πρόναο του µαντείου των ∆ελφών ως ιερή αφιέρωση 

στον Απόλλωνα.   Η θρησκευτική και φιλοσοφική σηµασία αυτής της επιγραφής είναι 

το θέµα του διαλόγου του Πλούταρχου Περί του Ει του εν ∆ελφοίς. Στο κείµενο, 

µάλιστα, του Πλουτάρχου αναφέρεται ότι υπήρχαν τρία αναθήµατα µε την επιγραφή 

Ε, ένα χρυσό, ένα χάλκινο και ένα ξύλινο. Έτσι, δηµιουργήθηκε η παράδοση των 

τριών Ε των ∆ελφών.  

       Ο Πλούταρχος υποστηρίζει ότι οφείλεται στην έµπνευση του Απόλλωνα η 

αφιέρωση ενός Ε στο ναό του στους ∆ελφούς, αφού ο θεός θέτει στην ψυχή του 

ανθρώπου ερωτήµατα µε σκοπό να την οδηγήσει στην αλήθεια. Ποια είναι όµως η 

σηµασία αυτού του Ε; Ο Αµµώνιος, ο δάσκαλος του Πλουτάρχου, δίνει για τον 

συγγραφέα την αληθινή λύση του προβλήµατος: Υποστηρίζει ότι το Ε συµβολίζει το 

β΄ ενικό πρόσωπο του ρήµατος ειµί (ει= είσαι, υπάρχεις), και είναι ένας χαιρετισµός 

αντάξιος προς έναν θεό.
17

 Οι άνθρωποι και ο υλικός κόσµος δε µετέχουν στην 

αληθινή ύπαρξη, αφού υπόκεινται σε διαρκείς µεταβολές. Αληθινή ύπαρξη έχει 

µονάχα ο θεός. Η ερµηνεία του Αµµωνίου βλέπει στο γράµµα Ε µια νύξη στην ίδια 

                                                                                                                                            
                                       Άκουσα το κλειδί 

Στην πόρτα να γυρίζει µια φορά µόνο   

Καθένας µε το κλειδί ανοίγοντας τη φυλακή του 

Καθένας µε το κλειδί γκρεµίζοντας τη φυλακή του 
                              ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΓΙΑΤΡΑΣ                                                                                                                  

 

 
17

 «(Το γράµµα Ε) είναι µια αυτοτελής προσαγόρευση και προσφώνηση του θεού, η οποία µε την 

εκφώνησή της κάνει αυτόν που την πρόφερε να συλλαµβάνει τη δύναµη του θεού. Γιατί ο θεός σε κάθε 

έναν που προσέρχεται εδώ απευθύνει το γνώθι σαυτόν […]. Εµείς, πάλι, απαντώντας στο θεό λέµε 

«είσαι» (=ει), θεωρώντας ως αληθή, αψευδή και µόνη ταιριαστή µόνο σ’ εκείνον την προσφώνηση 

αυτήν που σηµαίνει το είναι», Πλούταρχος, Περί του Ει του εν ∆ελφοίς, µτφ. Σταύρος Γκιργκένης, 

Ζήτρος, Θεσσαλονίκη 2002, 329. 



την ουσία του θεού. Ο Πλούταρχος, λοιπόν, συνδέει  τη δελφική λατρεία µε τον 

Πλατωνισµό.
18

  

      Τα τρία Ε του Λάγιου δεν αναφέρονται, προφανώς, στον πλατωνικό ιδεαλισµό 

και στην ουσία του θεού· προβάλλουν  τα ιδανικά µε τα οποία οφείλει ο άνθρωπος να 

βιώνει την ουσία της πραγµατικής ζωής. Οι τελευταίοι στίχοι είναι ένα αγωνιστικό 

κάλεσµα.   

        

      Είναι, πάντως ενδιαφέρον ότι το Ε των ∆ελφών εµφανίζεται και σε ένα άλλο 

ποίηµα που παρουσιάστηκε ως απάντηση στην Έρηµη Χώρα του Έλιοτ· ο 

Αµερικανός ποιητής  Charles Olson στα 1949, και παρακολουθώντας την πορεία του 

Μάο προς την ανακήρυξη της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας, συνέθεσε ένα ποίηµα 

που ο ίδιος το χαρακτήρισε (an) Anti-Wasteland. Στο ποίηµα The Kingfishers o Olson 

διαπλέκει το αίνιγµα του επιγραφής των ∆ελφών και το θρύλο του ναού Άνγκορ Βατ 

µε τον Κινέζο επαναστάτη, «διαπλέκει το χρόνο και τον τόπο σε µια εναρµονισµένη 

ισορροπία»:
19

 

 

«I thought of the E on the stone, and of what Mao said 

  la lumiere” 

                    but the kingfisher 

  de l’aurore” 

                    but the kingfisher flew west 

  est devant nous! 

                    he got the color of his breast 

                    from the heat of the setting sun! 

  

 

Μπορούµε να πούµε ότι  ο Λάγιος δηµιουργεί ένα «νέο και αυτοδύναµο ποιητικό 

ύφος»;  

Είναι η Έρηµη Γη ένα αυτόνοµο ποίηµα, που δεν προϋποθέτει την ανάγνωση του 

πρωτοτύπου;  

                                                 
18

 Πλούταρχος, Περί του Ει του εν ∆ελφοίς, µτφ. Σταύρος Γκιργκένης, Ζήτρος, Θεσσαλονίκη 2002, 

262-282. 

 
19

 Perry Anderson, The origins of Postmodernity, Verso, London 1998, 9. Ο Anderson συγκαταλέγει 

τον Olson στους προδρόµους του µεταµοντερνισµού.  



 

Η Έρηµη Γη είναι ένα ποίηµα για τον ενθουσιασµό, τους αγώνες, τις ελπίδες και τις 

αυταπάτες, το θάνατο, την απόγνωση και την απογοήτευση της γενιάς του πολέµου 

αλλά και της δικής του γενιάς.  

 

Η δικαιοσύνη της Ιστορίας  

 

«Εδώ ο Ιούδας µε τ’ αργύριά του, κι εδώ η δικαιοσύνη της Ιστορίας, 

Κι εδώ ο στρατοδίκης κι ο χαφιές, κι αυτή η καταδίκη  

Με τη σφραγίδα, κάτι που βαραίνει το Κόµµα µας,  

Κι άµα το δω θα πικραθώ. Ο Μπελογιάννης 

χαµογελά κρατώντας το γαρύφαλλο. Παλέψτε για τον κοµµουνισµό. Θα ’ρθει. 

Βλέπω µες στην αυγή του τις µάζες να χρησµωδούν.  

Σπασίµπα νταβάριτς. Αν πας στο Κ.Ε. 

Πε τους πως πρέπω να βρει λύση µοναχό τους. 

Σ’ αυτά συνέχεια µας επιτηρεί ο καιρός µας». 

 

  Άλλωστε, για τον Αλέξη Φωκά (Ασκήσεις Ι-ΙΧ, 1984) η ποίηση «είναι η συνείδηση 

και το ευοί ευάν της ιστορίας».
20
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 Ηλίας Λάγιος, Ποιήµατα, Ίκαρος, Αθήνα 2009, 60. 



 

 

 

      Στην Έρηµη ο Λάγιος οδηγεί τη γλώσσα «από την καταγωγή της στο καταγώγιό 

της» (στ. 66- 76):
21

 

 

«Κινούσαµε απ’ τον Άγνωστο και φτάναµε στου Παπασπύρου·  

Εκεί που λιάζονται οι ζιγκολό, απαντώντας  

Με ήχο νεκρό στο στερνό κάλεσµα της οφειλής. 

Εκεί είδα έναν που κάποτε περίσσια αγάπησα, και τον σταµάτησα ουρλιάζοντας:   

    ‘‘Καριόλη!  

Συ που ήσουνα µαζί µου στο Twins, την ντισκοτέκ των Σπετσών! 

Το λείψανο που φύτρωσε είδωλο στον κήπο σου,  

Είναι οµοαίµατο αδέλφι σου; Πες µου, το πηδάς; 

Ή µήπως τ’ αφάνισε το φαρµάκι της αλήθειας;  

Ω, κράτα µακριά το Πάθος, τον ξεβρακώνει τον άνθρωπο,  

Γιατί θα ξεράσει τη βρωµιά µας στον αέρα! 

Συ! Αθάνατος θεός άµβροτος, ουκέτι θνητός!’’» 

 

 

 

 

 

 

«Περί ταυτότητος…» 

                                                            «Βιτσέντζος είν’ ο ποιητής και στη γενιά Κορνάρος» 

                                                                                                Ερωτόκριτος  

          

         Στην Έρηµη Γη η παρουσία του υποκειµένου της γραφής είναι διακριτή όχι 

µόνο µε τη χρήση προσωπείων, αλλά και µε την  παρουσίαση της ίδιας της 

ταυτότητας του ποιητή. Όπως είδαµε παραπάνω, ο Λάγιος δηµοσίευσε το 1984 την 
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 ∆ανείζοµαι την έκφραση από τον ίδιο τον ποιητή· ο Λάγιος τη χρησιµοποιεί για να σχολιάσει τις  

αντιθέσεις στη γλώσσα του Σολωµού. Βλ. Ηλίας Λάγιος, «Ιακώβου Πολυλά: ‘‘Προλεγόµενα’’. 

Περιδιάβαση στο χώρο του φανταστικού», Νέα Εστία, τ. 144, τχ. 1707, 1998, σελ. 1311.  



Έρηµη Γη µε το ψευδώνυµο Αλέξης Φωκάς.
22

 Έτσι, λοιπόν, ο ποιητής εµφανίζεται µε 

το «πραγµατικό» όνοµά του µέσα στο ίδιο το ποίηµα, αυτοσαρκαζόµενος, µάλιστα, 

ως δειλός, ρίψασπις και άπιστος µικροαστός (στ. 15-16 και 228-230): 

«Και δείλιασα. Και φώναξε, Αλέξη, 

Αλέξη, πού πας; Μα κλειδαµπάρωσα την πόρτα του σπιτιού µου».  

«Εγώ ο Φωκάς, ποιητής µε οικείο µικροαστικό οραµατισµό, 

Μεταµορφώθηκα κι έπαιξα πάλι τη σκηνή, καλά γνωρίζοντας τι έχει µείνει. 

Και κάτεχα πως ο αναµενόµενος, ξένος µου ’χει γίνει». 

 

       Το παιχνίδι του ποιητή µε τα προσωπεία του συνεχίζεται, όταν το πρόσωπο του 

Αλέξη Φωκά διαπλέκεται µε ένα άλλο προσωπείο που έχει στο µεταξύ εµφανιστεί, 

αυτό του Αθανάσιου Αθωνίτη, πνευµατικού πατέρα του Νικηφόρου Φωκά και 

θεµελιωτή του µοναχισµού στο Άγιο Όρος (10
ος

 αι.).
23

 Η φωνή του Αθανάσιου στο 

ποίηµα συνδέεται µε µια λυρική και µελαγχολική αναπόληση των τελευταίων ηµερών 

του Βυζαντίου (στ. 218-227), 

 

 «Εγώ ο Αθανάσιος, µολονότι αλαφροΐσκιωτος, καρφωµένος, εν τω µέσω απτού  

         ορατού και ονείρου, 

Αθωνίτης, του Θεού κασσανδρινή φωνή λυκίσια, να δω, να δω, µπορώ,  

Στο δεντρί της Ιστορίας, στο δεντρί το µέγα και σκληρό, που του απείρου  

Το στριγκλολούλουδο βλασταίνει, σαν αιµατορουφήχτρα πίνοντας το στύγειο νερό
24

, 

Στα τείχη της πορνικής βασιλεύουσας τον Κωνσταντίνο το Στερνό· φορεί µανδύα και  

      χρυσοκέντητα υποδήµατα 

Υπαγορεύει στον Φραντζή το Χρονικό της Άλωσης, και καρτερεί µια κρινοδάχτυλη  

     βοσποριώτισσα.  

Έξω στον Κεράτιο, φασκιωµένα µ’ απάθεια σα χάδι 

Σήπονται τα µπρίκια στου ανατολίτη τις αχτίδες τις στερνές, 

Στοιβαγµένα στο ίλυνο κελί (φωλιά του πόθου µου το βράδυ) 
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 Το ψευδώνυµο αυτό χρησιµοποιούσε ο ποιητής όχι µόνο στα λογοτεχνικά του κείµενα, αλλά και στα 

κριτικά άρθρα που δηµοσίευε στο Ωλήν.  
23

 Ο Νικηφόρος Φωκάς παραχώρησε στον Αθωνίτη, ο οποίος τον είχε ακολουθήσει στην εκστρατεία 

της Κρήτης,  µέρος από τα λάφυρα της ανακατάληψης του Χάνδακα (961 µ.Χ.) για να ιδρύσει τη 

Μονή της Μεγίστης Λαύρας. 
24

 Σύµφωνα µε τη µυθολογία η Θέτιδα βάφτισε τον Αχιλλέα στα νερά της Στυγός για να γίνει άτρωτος. 

Ελληνική Μυθολογία, επιµ. Ι. Θ. Κακριδής, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1986, τ. 3, σελ. 140. 

 



Συναξάρια, θεολογίες, στιχηρά, και δυο τυραγνισµένες απ’ την παρθένο ερωτικές  

     επιστολές» 

 

καθώς και µε την εµπλοκή του θρησκευτικού στοιχείου  · ο Έρωτας, που υµνεί ο 

ποιητής στο τελευταίο µέρος της Έρηµης Γης, είναι στο σηµείο αυτό…. 

 

 (στ. 243-248): 

«Τώρα οι ώρες τους ξανοίγονται στον έρωτα, το αισθάνονται,  

Απόφαγαν, κι η νύχτα είναι δική τους,  

∆ίνονται στων κορµιών τους το φιλί 

Μεταλαβαίνοντας τη σπασµική ψυχή τους. 

Φίδια νερά και σµίγουν εν εκστάσει·  

Τα χέρια τους εκβάλλουν σε µια γύµνια που τόσο καλά ξέρουν· 

Ίρις οργασµού τους οδηγεί στην οδύνη, στη γαλήνη, 

Και νιώθουν την παραφροσύνη της αγάπης τους σ’ όλο το ένα που υποφέρουν. 

(Κι εγώ ο Αθανάσιος, κι εγώ ο Ηλίας, την είχα ζήσει τούτη τη χαρά 

Που µου δόθηκε σ’ αυτό το ίλυνο κελί, φωλιά του πόθου µου το βράδυ· 

Εγώ που πρόδωσα προδόθηκα κι απαρνήθηκα τα φτερά 

Μου, και καταδύθηκα στο παχύτερο σκοτάδι). 

Χαϊδεύονται στερνή φορά,  

Και ύστερα ξυπνά µέσα στον άγριο εφιάλτη του…» 

 

 

Επίλογος  

 

   Γεννηµένος το 1958 ο Λάγιος έζησε τα αποτελέσµατα του εµφύλιου διχασµού και 

τη δικτατορία, και ανήκει σε µια γενιά που ασφυκτιά και ψάχνει τρόπους έκφρασης 

ενάντια στον συντηρητισµό ενός δεξιού κατεστηµένου. Αµηχανία µπροστά σε ένα 

νέο κατεστηµένο που δηµιουργείται τη δεκαετία του ’80. Ανήκει στη λεγόµενη 

«γενιά της µεταπολίτευσης», αυτήν που ένας συνοµήλικος του ποιητή θα 

χαρακτηρίσει «χαµένη γενιά» σε ένα τραγούδι που συµπτωµατικά γράφτηκε το 1984, 



τον ίδιο χρόνο 
25

 : Η Έρηµη Γη είναι ίσως ένας τρόπος να εκφραστεί το αίσθηµα µιας 

γενιάς που .. 

 

 .. µα τίποτε δεν έδωσε σε µας η ιστορία/ αυτό το τίποτα να εκφράσεις και να 

εκφραστείς/ είναι η µόνη ευκαιρία που ’χω εγώ κι εσύ… 
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 Πρόκειται για το τραγούδι «Υπάρχει λόγος σοβαρός», που ο Πορτοκάλογλου έγραψε «για να πει την 

ιστορία της παρέας του και της γενιάς του» (Εκποµπή «Το κουτί της Πανδώρας», ΝΕΤ, 1-7-2011). 
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