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Πρόλογος 

Αντικείμενο διερεύνησης της παρούσας εργασίας είναι το σώμα ιδωμένο ως έμφυλο σώμα 

μέσα από το έργο τριών Ελλήνων μεταπολεμικών ποιητών, της Κατερίνας Αγγελάκη – Ρουκ 

(Φεβρουάριος 1939 – 21 Ιανουαρίου 2020), του Γιώργου Χρονά (1948 -) και του Γιάννη 

Βαρβέρη (1955 – 2011). Θα αξιοποιηθούν οι μεταδομιστικές θεωρίες που επιχειρούν να 

προσεγγίσουν της έννοιες του σώματος, της σεξουαλικότητας, του φύλου, της ταυτότητας, 

του υποκειμένου και να ερμηνεύσουν τη μεταξύ τους σχέση. Μέσω εννοιών που εισάγουν 

οι θεωρητικοί του μεταδομισμού, όπως οι εξουσιαστικοί λόγοι και η «υποκειμενοποίηση», 

το έμφυλο σώμα θα καταδειχθεί ως απότοκο της πατριαρχίας, και επομένως φορέας 

καταπίεσης για το υποκείμενο. Κοινό χαρακτηριστικό και των τριών ποιητών που θα 

εξετάσουμε συνιστά ακριβώς το βίωμα του σώματός τους ως καταπίεση. Η Κατερίνα 

Αγγελάκη – Ρουκ είναι μία γυναίκα που δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπα ομορφιάς, ενώ ο 

σταφυλόκοκκος την βασάνισε από βρεφική ηλικία και άφησε ανεξίτηλα σημάδια στο σώμα 

της. Για τον Γιώργο Χρονά η καταπίεση συνδέεται με την ομοφυλοφιλία του, ενώ ο Γιάννης 

Βαρβέρης υπήρξε ένας ετεροφυλόφιλος άνδρας που αισθανόταν ότι απέχει από το ιδεώδες 

της αρρενωπότητας. Επιπλέον, και οι τρεις ποιητές έχουν συνείδηση της πατριαρχίας ως 

πηγής της δυσφορίας τους σε σχέση με το σώμα τους. Θα δούμε στην ποιητική τους γραφή 

να αποτυπώνεται το πώς η σχέση του κάθε ποιητή με το σώμα του διαμορφώνεται 

διαμέσου του πατριαρχικού πολιτισμού, αλλά και κατά πόσον και με ποιόν τρόπο ο κάθε 

ένας από τους τρεις επιδιώκει την ανατροπή του πατριαρχικού καθεστώτος. 

Κυρίαρχο ρεύμα που επικρατεί γύρω στα μέσα του 20ου αιώνα στο χώρο των θεωρητικών 

επιστημών, στα πεδία της φιλοσοφίας, της ανθρωπολογίας, της ψυχανάλυσης, των 

σπουδών φύλου και του φεμινισμού, είναι ο μεταδομισμός. Συνιστά μετεξέλιξη του 

ρεύματος του δομισμού που εμφανίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα με θιασώτη τον 

γλωσσολόγο Ferdinand de Saussure. Ο Saussure εισάγοντας τον όρο «δομή» στον κλάδο της 

γλωσσολογίας, υποστήριξε το αυθαίρετο του γλωσσικού σημείου, δηλαδή την αυθαίρετη 

σύνδεση του σημαίνοντος / λέξης και του σημαινομένου / νοήματος1. Αντιλήφθηκε τη 

γλώσσα ως δομή, δηλαδή κλειστό σύστημα σημείων που δεν αναφέρεται στην εξωτερική 

πραγματικότητα. Αυτό σημαίνει ότι η γλώσσα δεν περιγράφει την πραγματικότητα, αλλά 

στην ουσία την κατασκευάζει2. Το νόημα παράγεται μέσω των σχέσεων και κυρίως των 

διαφορών μεταξύ των σημείων της δομής3. Χαρακτηριστικό της γλώσσας ως δομής είναι τα 

ιεραρχικά δίπολα, δηλαδή ζεύγη αντιθέτων στα οποία τα μέλη φέρουν ιδεολογική φόρτιση4 

ώστε το ένα προσλαμβάνεται ως ανώτερο ενώ το δεύτερο τοποθετείται στον αρνητικό 

πόλο.  

Ο μεταδομισμός ενστερνίζεται την ιδέα περί της κατασκευής της πραγματικότητας μέσω 

κυρίως της γλώσσας5. Η αντίληψη του ατόμου για τον εαυτό του και τον κόσμο 

                                                            
1 Σηφάκη Ευγενία, Σπουδές φύλου και λογοτεχνία, επιμ. Ι. Ταξοπούλου, εκδ. ΣΕΑΒ (Σύνδεσμος 
ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών), Αθήνα, 2015, σ. 98, URL: 
https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/5721/3/%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%C
E%AD%CF%82%20%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%
BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20%20%CE%95.%20
%CE%A3%CE%B7%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B7%20%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%
CF%8C-KOY.pdf, ημερ. προσπ. 21 / 3 / 2021 
2 Ό. π., σ. 99 
3 Ό. π., σ. 98 - 99 
4 Ό. π., σ. 99 
5 Ό. π., σ. 100 
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https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/5721/3/%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%82%20%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20%20%CE%95.%20%CE%A3%CE%B7%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B7%20%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-KOY.pdf
https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/5721/3/%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%82%20%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20%20%CE%95.%20%CE%A3%CE%B7%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B7%20%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-KOY.pdf
https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/5721/3/%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%82%20%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20%20%CE%95.%20%CE%A3%CE%B7%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B7%20%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-KOY.pdf


διαμορφώνεται κατεξοχήν μέσα από τα ιεραρχικά δίπολα, που παράγουν νόημα μέσω των 

αντιθέσεων. Μερικά από τα ιεραρχικά δίπολα που έχουν επικαθορίσει την δυτική σκέψη 

είναι τα ακόλουθα: νους – σώμα, πολιτισμός – φύση, άνδρας – γυναίκα, ζωή – θάνατος, 

ενέργεια – παθητικότητα, πληρότητα – έλλειψη, λόγος – σιωπή, ετεροφυλοφιλία – 

ομοφυλοφιλία, είναι – φαίνεσθαι6.  

Ο μεταδομιστής φιλόσοφος Jacques Derrida, εισάγει την έννοια της «αποδόμησης», που 

σημαίνει την αμφισβήτηση τόσο της ιεράρχησης όσο και των στεγανών ορίων μεταξύ των 

μελών ενός ζεύγους αντιθέτων. Καταρχάς, το θεωρούμενο ως κατώτερο μέλος 

καταδεικνύεται ως η πηγή του άλλου, και επομένως η ιεράρχηση αντιστρέφεται. 

Ακολούθως, επισημαίνεται η ρευστότητα των ορίων μεταξύ των αντιθέτων, καθώς όχι μόνο 

η κάθε έννοια προϋποθέτει για να υπάρξει την αντίθετή της, επομένως ο κάθε πόλος του 

ζεύγους είναι «εμμενής» στον άλλον, αλλά επίσης οι ομοιότητες των θεωρούμενων ως 

αντιθέτων είναι περισσότερες από όσες γίνονται παραδεκτές. 

Βασική έννοια που χρησιμοποιούν οι μεταδομιστές είναι αυτή των «εξουσιαστικών λόγων». 

Ως εξουσιαστικοί λόγοι θεωρούνται οι κυρίαρχες αντιλήψεις που επικρατούν σε ορισμένο 

τόπο και χρόνο και έχουν κανονιστικό χαρακτήρα, δηλαδή λειτουργούν ως κανόνες 

ρυθμιστικοί ως προς το τί είναι αποδεκτό και τί όχι7. Οι λόγοι αυτοί χαρακτηρίζονται από 

ιστορικότητα, δεν έχουν δηλαδή διαχρονική ισχύ, παράγονται στα πλαίσια συγκεκριμένων 

ιστορικών και πολιτισμικών συμφραζομένων8. Επίσης, απορρέουν κατά κανόνα από τους 

θεσμούς, που τους παράγουν και τους διαιωνίζουν, όπως η εκκλησία, το κράτος, η 

οικογένεια, το σχολείο9. Η εξουσιαστική τους ισχύ έγκειται στην καθοριστική τους 

επενέργεια στην διαμόρφωση του υποκειμένου μέσω μιας διαδικασία που οι μεταδομιστές 

ονόμασαν «υποκειμενοποίηση». Υποκειμενοποίηση είναι η διαδικασία διαμόρφωσης της 

ταυτότητας του ατόμου εντός ενός συγκεκριμένου πλαισίου – ιστορικού, κοινωνικού, 

πολιτισμικού –, υπό την κανονιστική ισχύ των κυρίαρχων λόγων που επενεργούν στο 

υποκείμενο κυρίως μέσα από τους θεσμούς. Μέσω αυτής της διαδικασίας που λειτουργεί 

δια βίου, διαμορφώνεται το «υποκείμενο» με την έννοια αυτού που υπόκειται στο δίκτυο 

των εξουσιαστικών λόγων10. Καθώς οι κυρίαρχοι λόγοι σε μία ιστορική στιγμή που 

εκπηγάζουν από διαφορετικούς θεσμούς συχνά είναι αντιφατικοί μεταξύ τους, η 

αντιφατικότητα αυτή αντικατοπτρίζεται και στην ταυτότητα του υποκειμένου που 

συγκροτείται μέσω αυτών. 

Στα τέλη του 18ου αιώνα τοποθετούνται οι απαρχές της νεωτερικότητας, της περιόδου 

δηλαδή που χαρακτηρίζεται από κρίσιμες αλλαγές στην δομή των δυτικών κοινωνιών αλλά 

και στον τρόπο άσκησης της εξουσίας11 εντός τους. Η βιομηχανική επανάσταση και η 

εδραίωση του καπιταλισμού, η εγκαθίδρυση εθνικών δημοκρατικών κρατών στο δυτικό 

κόσμο, παράλληλα με την ανάδυση μιας αστικής τάξης. Η ισχύς δεν απορρέει πλέον από 

έναν πυρήνα, τον μονάρχη ή το κράτος, αλλά διαμορφώνονται πολυπλοκότερες σχέσεις 

εξουσίας. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην εξάρτηση του κρατικού μηχανισμού από τις 

οικονομικές δραστηριότητες της αστικής τάξης, αλλά και την εξάρτηση των εκάστοτε 

                                                            
6 Ό. π. 
7 Ό. π., σ. 106 - 107 
8 Ό. π.  
9 Ό. π., σ. 106 
10 Φορτούνης Γιώργος, «Η απορία του υποκειμένου: Φουκώ, Αλτουσέρ, Μπάτλερ», περ. Σύγχρονα 
Θέματα, τχ. 106, Αθήνα, Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2009, σ. 52 
11 Michel Foucault 



αρχόντων από την «λαϊκή εξουσία». Η νέα οικονομία της εξουσίας λοιπόν αποβλέπει στον 

έλεγχο της συνείδησης και αυτό, σύμφωνα με τον Γάλλο μεταδομιστή φιλόσοφο Michel 

Foucault, επιδιώκει να το επιτύχει αξιοποιώντας το σώμα ως μέσο.  

Η επικράτηση του διαφωτιστικού ιδεώδους για την παντοδυναμία του ανθρώπινου νου και 

τη δυνατότητά του να ελέγξει τη φύση συνδυάστηκε με την ραγδαία ανάπτυξη των θετικών 

επιστημών. Η ιατρική επιστήμη του 19ου αιώνα μελετά εξονυχιστικά το ανθρώπινο σώμα – 

και ιδιαίτερα το σώμα της γυναίκας12 -  και παράγει λόγους γύρω από αυτό13, οι οποίοι 

επενδύονται με το αλάνθαστο της επιστήμης14 και θεωρούνται αδιαμφισβήτητοι. 

Εδραιώνεται ένα ιδεώδες του αρτιμελούς και υγιούς, λευκού, αρρενωπού, ετεροφυλόφιλου 

άνδρα15, ο οποίος ενσαρκώνει το μεγαλείο του ανθρώπινου νου, θεωρείται δημιουργός του 

πολιτισμού16, διαδεχόμενος τον Θεό – πατέρα δημιουργό της ζωής, στη φιγούρα του 

βρίσκει την έκφρασή του ο κατεξοχήν άνθρωπος17. Είναι ο «πατέρας», λίκνο του 

πολιτισμού, θέτει τους κανόνες στην κοινωνία και την οικογένεια. Όποιος αποκλίνει από το 

ιδεώδες αυτό θεωρείται φορέας «παθολογίας» και εξορίζεται στο κοινωνικό περιθώριο18. 

Έτσι λοιπόν διαμορφώνονται τα ιεραρχικά δίπολα, στα οποία θεμελιώνεται ο δυτικός 

πολιτισμός. Η αντίθεση ανάμεσα στο νου και τη φύση αντανακλάται στο δίπολο άνδρας – 

γυναίκα19. Ο άνδρας ενσαρκώνει όχι μόνο την έννοια του πνεύματος στον αντίποδα της 

ύλης, αλλά την ίδια την έννοια του ανθρώπου20. Η «ειδοποιός» διαφορά των δύο έγκειται 

στην παρουσία ή απουσία του φαλλού. Η γυναίκα θεωρείται ως ένα κακέκτυπο, μία ατελής 

εκδοχή του άνδρα, εγγενώς φορέας παθολογίας, ορίζεται ως έλλειψη σε αντίθεση προς την 

πληρότητα που χαρακτηρίζει τον άνδρα21. Η ανατομία της την καθηλώνει στο επίπεδο του 

ζωώδους εφόσον συνεπάγεται μια αχαλίνωτη σεξουαλικότητα22, η γυναίκα εγγίζει 

περισσότερο την άλογη φύση και λιγότερο το ανθρώπινο. Η γυναίκα λοιπόν ως φύση 

ταυτίζεται με την αρρώστια και το θάνατο, ενώ ο άνδρας – δημιουργός είναι φορέας της 

ζωής, σαν τον Θεό που εμφυσά το πνεύμα – σπέρμα στην ύλη και την ζωογονεί.  

Επομένως, το σώμα ταυτίζεται με πλεονάζουσα, αχαλίνωτη σεξουαλικότητα σε αντίθεση 

προς το πνεύμα που αντιπροσωπεύει τη σύνεση. Το σώμα είναι το σημαίνον στο οποίο 

αυθαίρετα αποδίδονται νοήματα. Όπως το σώμα της γυναίκας είναι αμιγώς σεξουαλικό και 

αναπαραγωγικό σώμα, έτσι και το σώμα του ομοφυλόφιλου άνδρα θεωρείται φορέας 

ακόρεστων σεξουαλικών ενστίκτων και εξίσου παθολογικό σώμα23. Ο ομοφυλόφιλος είναι 

λιγότερο άνδρας24, διότι όπως και η γυναίκα εξουσιάζεται από τα φυσικά του ένστικτα. 

                                                            
12 Αθανασίου Αθηνά, Η μελέτη του φύλου ως αναλυτικού εργαλείου στο χώρο της υγείας, στα 
πλαίσια της προσπάθειας του ΕΠΕΑΕΚ: «ΠΜΣ: Γυναίκες και φύλα: ανθρωπολογικές και ιστορικές 
προσεγγίσεις», Σεπτέμβριος 2004, σ. 2 
13 Foucault Michel, Ιστορία της σεξουαλικότητας Η δίψα της γνώσης, μτφρ. Γ. Ροζάκη, επιμ, 
μετάφρασης Γ. Κρητικός, εκδ. Ράππα, Αθήνα, 2003:, σ. 56 
14 Ό. π., σ. 70 -71 
15 Αθανασίου, ό. π. , σ. 3, 7 
16 Ό. π., σ. 6 
17 Ό. π., σ. 3, 10 
18 Ό. π., σ. 3 
19 Ό. π. 
20 Ό. π., σ. 2 - 3 
21 Σηφάκη, ό. π., σ. 102, όπου παραπέμπει στο: Eagleton Terry, Εισαγωγή στη θεωρία της 
λογοτεχνίας, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα, 1996, σ. 201 
22 Ό. π., σ. 3 
23 Foucault, ό. π., σ. 58 -59, 87 
24 Ό. π.  



Όπως επισημαίνει ο Foucault η σεξουαλικότητα από τα τέλη του 18ου αιώνα και έπειτα, 

συνεπάγεται μια συγκεκριμένη ταυτότητα για το υποκείμενο25. Η ομοφυλοφιλία δεν 

συνιστά μια πράξη, ούτε απλώς μία πλευρά του ατόμου, αλλά το προσδιορίζει 

εξολοκλήρου26. Η παραπάνω ιεράρχηση θεμελιώνεται πάνω στο ανθρώπινο σώμα, όπως 

αυτό έχει ερμηνευτεί από τις θετικές επιστήμες, και «φυσικοποιείται», εφόσον προκύπτει 

ως επακόλουθο εγγενώς «υγιών» ή «παθολογικών» ιδιοτήτων του ατόμου27. 

Οι εξουσιαστικοί λόγοι γύρω από το σώμα και τη σεξουαλικότητα, υποστηριζόμενοι από 

θεσμούς, την οικογένεια28, το σχολείο, την εκκλησία, οδηγούν στην υποκειμενοποίηση29, 

μια διαδικασία που πραγματοποιείται επιτελεστικά, καθώς οι λόγοι αυτοί διαμορφώνουν 

το «σύγχρονο πειθαρχικό υποκείμενο»30. Το υποκείμενο δεν υφίσταται πριν από τους 

εξουσιαστικούς λόγους, κατασκευάζει τον εαυτό του31 ενόσω τους αναπαράγει 

επιτελεστικά μέσα από την ομιλία του, της κινήσεις και τη στάση του σώματος, τις πράξεις 

του μέσα σε συγκεκριμένα πολιτισμικά συμφραζόμενα. Επιπλέον, το υποκείμενο δεν 

γίνεται κατανοητό από τον μεταδομισμό ως φορέας μιας υφιστάμενης a priori, κρυμμένης 

ουσίας, μιας σεξουαλικότητας η οποία καταπιέζεται από την εξουσία, αλλά συνιστά αυτό 

καθαυτό μια πολιτισμική κατασκευή. 

O Michel Foucault επισημαίνει ότι η εξουσία διαχέεται μέσα στην κοινωνία32, δεν εκπηγάζει 

από το κράτος, αλλά είναι έκκεντρη33. Το κάθε υποκείμενο ταυτόχρονα και την ασκεί και τη 

δέχεται, ελέγχει τον άλλον και ελέγχεται από αυτόν, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται ένα 

δίκτυο εξουσιαστικών λόγων34, σαν ιστός αράχνης, από το οποίο κανείς δεν μπορεί να 

ξεφύγει. Ακόμη και ο ετεροφυλόφιλος άνδρας διαρκώς ελέγχεται καθώς καλείται να 

ανταποκριθεί σε ένα ιδεώδες το οποίο υφίσταται μόνο στο επίπεδο του φαντασιακού χωρίς 

να αντανακλά πραγματικά υποκείμενα, γι' αυτό παραμένει άπιαστο. Το υποκείμενο λοιπόν 

αισθάνεται πάντοτε ότι ακολουθείται από το εποπτικό βλέμμα του άλλου που είναι 

πανταχού παρόν35. 

Κρίσιμος ρόλος όσον αφορά την υποκειμενοποίηση πρέπει να αποδοθεί στην γλώσσα. 

Σύμφωνα με τον μεταδομιστή ψυχαναλυτή Jacques Lacan, η διαδικασία αυτή ξεκινά ήδη 

από τη βρεφική ηλικία, κατά το αναπτυξιακό στάδιο του «καθρέφτη». Η μετάβαση στο 

στάδιο του καθρέφτη ταυτίζεται με την μετάβαση του βρέφους από το λεγόμενο 

«φαντασιακό», το προγλωσσικό στάδιο κατά το οποίο το βρέφος φαντάζεται ότι το ίδιο 

αποτελεί προέκταση του σώματος της μητέρας του, στο «συμβολικό», δηλαδή στον 

                                                            
25 Foucault, ό. π., σ. 98 - 99 
26 Foucault, ό. π., σ. 58 - 59 
27 Ό. π., σ. 70 
28 Ό. π., σ. 12 
29 Foucault, ό. π., σ. 59, 64 - 65 
30 Κιοσόγλου Θάνος, «Μισέλ Φουκώ: η συγκρότηση του σύγχρονου πειθαρχικού υποκειμένου», 
Conatus (διαδικτυακό περιοδικό), τχ. 1, εκδ. από το Εργαστήρι Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ, 
Φεβρουάριος 2016, σ. 44, URL: 
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31 Judith Butler, Gender Trouble 
32 Foucault Michel, Ιστορία της σεξουαλικότητας Η δίψα της γνώσης, μτφρ. Γ. Ροζάκη, επιμ, 
μετάφρασης Γ. Κρητικός, εκδ. Ράππα, Αθήνα, 2003:, σ. 46 – 47, 57 - 58 
33 Ό. π., σ. 66, 117 - 118 
34 Ό. π., σ. 47, 50 
35 Κιοσόγλου, ό. π., σ. 46 
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γλωσσικό κώδικα36. Η γλώσσα ως κατεξοχήν φορέας των εξουσιαστικών λόγων της 

πατριαρχίας, εισάγει το βρέφος στο «νόμο του φαλλού», και λειτουργεί ως καθρέφτης 

μέσα στον οποίο εκείνο για πρώτη φορά αναγνωρίζει τον εαυτό του ως ξεχωριστό άτομο, 

διακριτό από τη μητέρα του37. Ο καθρέφτης της γλώσσας, όπως και οποιοσδήποτε 

καθρέφτης, οδηγεί πάντοτε σε μία «παραγνώριση»38 του εαυτού, που συνιστά αλλοτρίωση, 

εφόσον το βρέφος βλέπει τον εαυτό του μέσα από τα μάτια του άλλου, του πολιτισμού του 

οποίου η γλώσσα είναι φορέας. Καθοριστικό ρόλο παίζει η μητέρα39, καθώς είναι εκείνη 

μέσω της οποίας πραγματοποιείται η είσοδος στο συμβολικό. Με άλλα λόγια, το βρέφος 

αρχίζει να γνωρίζει τον εαυτό του μέσα από τα μάτια της μητέρας του. 

Στο στάδιο του καθρέπτη, το βρέφος ελκύεται από την εικόνα του εαυτού του με τρόπο 

οιονεί ερωτικό, αλλά ταυτόχρονα αισθάνεται θυμό, καθώς αναγνωρίζει σε αυτήν τον εαυτό 

του αλλά και τον «άλλον», τον διάφορο από τον ίδιο40. Τελικά, καταλήγει να ταυτιστεί με 

την εικόνα του, τον «μικρό άλλο», απωθώντας τον «μεγάλο άλλο» στη λήθη, ώστε 

διαμορφώνεται το ασυνείδητο. Επομένως, το κάθε υποκείμενο καθίσταται εξ ορισμού 

αλλοτριωμένο από τον εαυτό του και θεωρείται ότι έχει χάσει την αρχέγονη επαφή με το 

σώμα του41, εφόσον κατά το Freud, κάθε αναπαράσταση προϋποθέτει το θάνατο του 

αναπαριστώμενου42. 

Η αποδομιστική κριτική του Jacques Derrida έρχεται να «αποφυσικοποιήσει»43 τις 

θεωρούμενες ως εγγενείς ιδιότητες των αντιθετικών εννοιών και να καταδείξει τη 

ρευστότητα των ορίων τους. Επίσης, σημειώνουμε ότι αυτό που αμφισβητούν οι 

μεταδομιστές δεν είναι η ανατομική διαφορά ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα, αλλά η 

σημασιοδότηση αυτής της διαφοράς. Η παρουσία ή η έλλειψη του φαλλού, ο ερωτικός 

προσανατολισμός, γενικώς ό,τι περικλείεται στην κατασκευασμένη έννοια της 

σεξουαλικότητας, ανάγεται αυθαίρετα σε κρίσιμο παράγοντα ιεράρχησης μεταξύ των 

ατόμων44 και τα προσδένει σε προκαθορισμένους κοινωνικούς ρόλους.  

Οι θεωρούμενες λοιπόν ως στεγανές ταυτότητες των δύο φύλων στην πραγματικότητα 

έχουν ρευστά όρια, καθώς η κάθε έννοια προκειμένου να υπάρξει προϋποθέτει την 

αντίθετή της45. Ο άνδρας δεν υφίσταται ως έννοια χωρίς να στηρίζεται παρασιτικά στην 

έννοια της γυναίκας, η ζωή προϋποθέτει τον θάνατο, το έξω προϋποθέτει το μέσα, αλλά και 

αντιστρόφως. Επιπλέον, στη γυναίκα αποδίδονται ιδιότητες όπως η ευαισθησία, η 

υπομονή, η ειρηνική φύση, αλλά και η ακόλαστη σεξουαλικότητα46, η αδυναμία και η 
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42 Θεοδωροπούλου, ό. π.  
43 Πρόκειται για έννοια που συναντάμε συχνά σε 
44 Αθανασίου, ό. π., σ. 8 
45 Σηφάκη, ό. π., σ. 102 
46 Αθανασίου, ό. π. 

https://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_a5/12.html
https://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_a5/12.html


ευαλωτότητα, η έλλειψη σύνεσης, η παθητικότητα. Κατά τους αποδομιστές επειδή ακριβώς 

οι ιδιότητες αυτές ενυπάρχουν και στον άνδρα, εκείνος τις έχει απωθήσει στην κατηγορία 

«γυναίκα» αρνούμενος να τις αποδεχτεί47. Επιπλέον, η μεταδομιστική προσέγγιση 

καταδεικνύει την αντιφατική πρόσληψη της κατηγορίας «γυναίκα» που δημιουργεί ρωγμές 

στην ίδια την έννοια της ταυτότητας: η γυναίκα είναι ταυτόχρονα η μητέρα – Παναγία και 

συνδέεται με την παρθενία και την αγνότητα, αλλά και η ερωμένη – αντικείμενο του πόθου, 

ενσάρκωση της Εύας και του πειρασμού48. 

Για τους παραπάνω λόγους το πολιτισμικά κυρίαρχο αρσενικό εξαρτάται από τις κατηγορίες 

του περιθωρίου49, καθώς η ύπαρξή τους είναι απολύτως αναγκαία για την διαιώνισή του50. 

Έτσι, οι «παθολογικές» κατηγορίες που αφορούν τη θηλυκότητα και την ομοφυλοφιλία 

πρέπει να υπάρχουν στο περιθώριο της πόλης, του αστικού πολιτισμού. Ενώ δηλαδή τα 

όρια ανάμεσα στην πόλη και τον χώρο του περιθωρίου είναι στεγανά και αδιαπέραστα, 

υπάρχει ταυτόχρονα σχέση εγγύτητας: το περιθώριο τοποθετείται «οριακά» εκτός πόλης, 

όμως την ίδια στιγμή αποτελεί μέρος της.  

Την χωρική αυτή οριοθέτηση των αντιθέτων μπορούμε να την αντιληφθούμε και μέσω των 

εννοιών του μέσα και του έξω ή του ιδιωτικού και του δημόσιου. Από τον Foucault 

αντλούμε την εικόνα των ομοφυλόφιλων και εν γένει όσων στιγματίζονται ως φορείς μη 

υγιούς σεξουαλικότητας, να τελούν υπό εγκλεισμό στα ψυχιατρεία ή στις φυλακές, τους 

χώρους του περιθωρίου, με στόχο την συμμόρφωσή τους51. Επίσης, η (αυτό)αναπαράσταση 

των ομοφυλόφιλων ανδρών στη λογοτεχνία του 20ου αιώνα έχει συνδεθεί με την 

«στρατηγική της απόκρυψης» (closet strategy), δηλαδή την αντιμετώπιση της 

ομοφυλοφιλίας ως «κοινού» μυστικού, που υπονοείται αλλά ποτέ δεν τολμά να ειπωθεί 

απερίφραστα, με αποτέλεσμα να συντηρείται και να διαιωνίζεται ο αμιγώς ιδιωτικός χώρος 

της «ντουλάπας» (closet). Αντίστοιχα, οι πολιτισμικές αναπαραστάσεις της γυναίκας την 

θέλουν στον ιδιωτικό οικιακό χώρο52, ως σύζυγο και μητέρα – τροφό, πάντοτε δηλαδή να 

υπάρχει σε σχέση με ή για κάποιον άλλον.  

Κατανοούμε επομένως με βάση τα παραπάνω, ότι ο μεταδομισμός είναι ένα ρεύμα το 

οποίο επανεξετάζει από το δικό του πρίσμα τις έννοιες του υποκειμένου αλλά και της 

ταυτότητας, εστιάζοντας στις ιστορικές και πολιτισμικές συνιστώσες που κατασκευάζουν 

συγκεκριμένες ταυτότητες μέσω της διαδικασίας της υποκειμενοποίησης. Τα δίπολα και οι 

αντιθέσεις ανταποκρίνονται στην ανάγκη του ανθρώπινου νου να διαμορφώνει στεγανές 

κατηγορίες ώστε να τακτοποιήσει και να προσεγγίσει την χαώδη πραγματικότητα από την 

οποία ο άνθρωπος περιβάλλεται, όμως αυτές οι κατηγορίες χαρακτηρίζονται από 

τεχνητότητα. Οι αντιφάσεις είναι εγγενείς στην ύπαρξη. Οι μεταδομιστές επιχειρούν 

καταρχάς να αποδομήσουν τις ιστορικά προσδιορισμένες κοινωνικές ταυτότητες που 
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θεμελιώνονται στην απώθηση των αντιφάσεων και καταπιέζουν τα υποκείμενα λόγω της 

κανονιστικής τους ισχύος, και ακολούθως να αμφισβητήσουν την ίδια την έννοια της 

ταυτότητας ως επινοημένη53.  

Η εκάστοτε ταυτότητα φέρει θετική ή αρνητική σήμανση ιεραρχώντας ομάδες ανθρώπων 

με βάση μία τυχαία και αυθαίρετα επιλεγμένη – ή και κατασκευασμένη -  ιδιότητά τους. Για 

το νεωτερικό υποκείμενο κρίσιμη συνιστώσα ιεράρχησης αποτέλεσε η «σεξουαλικότητα»54 

ως απόρροια της ανατομικής διαφοράς των δύο φύλων. Η ανθρωπολόγος Judith Butler 

επιχειρεί να αποφυσικοποιήσει όχι μόνο την έννοια του κοινωνικού φύλου, αλλά να 

καταδείξει και την έννοια του βιολογικού φύλου ως ιστορικά κατασκευασμένη55. Σύμφωνα 

με την ίδια, η «σεξουαλικότητα» είναι έννοια διανοητικά δυσπρόσιτη56, και το φύλο προς 

το οποίο προσανατολίζεται συνιστά μία μόνο από τις άπειρες παραμέτρους της57. Με τον 

ίδιο τρόπο, η σεξουαλικότητα συνιστά μόνο μία από τις συνιστώσες με βάση τις οποίες 

είναι δυνατό να προσεγγίσουμε το εκάστοτε υποκείμενο58. Η μετανεωτερική «ταυτότητα» 

του υποκειμένου είναι αντιφατική, καθώς αυτό υπόκειται σε αντιφατικούς λόγους, και 

ρευστή59, εφόσον διαρκώς μπορεί να μεταβληθεί. Επίσης, χαρακτηρίζεται από 

ενδεχομενικότητα, καθώς δεν απορρέει από κάποια εγγενή «ουσία» του υποκειμένου, 

αλλά διαμορφώνεται μέσα από τυχαία και αστάθμητα ιστορικά συμβάντα60. 
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Οι ποιητές  

Κατερίνα Αγγελάκη – Ρουκ: φεμινισμός και «γυναικεία γραφή» 

Κατά τη δεκαετία του '60, και ενώ οι δομιστικές και μεταδομιστικές θεωρίες σταδιακά 

επικρατούν σε ποικίλα πεδία της σκέψης, όπως τις επιστήμες της ανθρωπολογίας και της 

ψυχανάλυσης, την θεωρία της λογοτεχνίας, τη φιλοσοφία, αναδύεται το δεύτερο 

φεμινιστικό κίνημα στην Αμερική και την Ευρώπη, με επίκεντρο τον αγγλοσαξονικό χώρο. 

Στα πλαίσια αυτού του κινήματος όσον αφορά την λογοτεχνική συγγραφή, εμφανίζεται η 

έννοια της «γυναικείας γραφής» η οποία επινοήθηκε από τις λεγόμενες «Γαλλίδες 

φεμινίστριες» Helen Cixous και Luce Irigaray61. Γυναικεία γραφή δεν συνιστά το 

οποιοδήποτε κείμενο προέρχεται από γυναίκα62, αλλά η γραφή που παράγεται ως 

αποτέλεσμα της αδιαμεσολάβητης επαφής της γυναίκας με το σώμα της, πριν αυτή η σχέση 

«λογοκριθεί»63 και η γυναίκα γνωρίσει το σώμα της μέσα από τον αλλοτριωτικό καθρέπτη 

του πολιτισμού. Προβάλλεται λοιπόν το αίτημα η γυναίκα «να γράψει το σώμα της»64, το 

οποίο είναι μεστό από σεξουαλικότητα και πολυφωνικό. Η λιβιδινική ενέργεια της γυναίκας 

που καταπιεζόταν όταν απελευθερωθεί συνιστά ορμητική και αστείρευτη πηγή ζωής και 

δημιουργίας65, ένα διαρκές γίγνεσθαι66. Γι' αυτό το γυναικείο σώμα όπως και η γυναικεία 

γραφή, δεν μπορεί να οριοθετηθεί, αλλά ταυτίζεται με την συμπαντική67, άπειρη και 

ανιστορική, πληθυντικότητα68. Η γυναικεία γραφή συνδέθηκε αποκλειστικά με την ποιητική 

παραγωγή, καθώς θεωρήθηκε ότι η ποιητική γραφή ενέχει τη δυνατότητα να παρακάμψει 

τις πατριαρχικές, σεξιστικές δομές της γλώσσας, επομένως είναι καταλληλότερη για να 

αποτυπώσει το ασυνείδητο69. Εκπρόσωποι αυτής της ποίησης ήταν οι Αμερικανίδες 

ποιήτριες Sylvia Plath, Anne Sexton70 και Adreinne Rich71.  

Βασική κριτική που έχει ασκηθεί στην έννοια της γυναικείας γραφής από το πρίσμα του 

φεμινισμού, αφορά την θεμελίωσή της στην φυσιολογία του σώματος. Αν η «θηλυκότητα» 

θεωρείται απόρροια της εγγενούς σεξουαλικής πλημμυρίδας του γυναικείου σώματος, τότε 

αναπαράγεται η πατριαρχική πρόσληψη της γυναίκας που την ταυτίζει με τη φύση72. 

Επίσης, παραγνωρίζεται εντελώς η ιστορικότητα του υποκειμένου «γυναίκα», καθώς αυτό 
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διαμορφώνεται μέσα σε συγκεκριμένο ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο73, ώστε ελλοχεύει ο 

κίνδυνος παλινδρόμησης σε ουσιοκρατικές προσεγγίσεις όσον αφορά τα φύλα. 

Για την ποιήτρια 

Η Κατερίνα Αγγελάκη – Ρουκ γεννήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου του 1939 και πέθανε στις 20 

Ιανουαρίου του 202074. Ως βρέφος προσβλήθηκε από σταφυλόκοκκο75, με αποτέλεσμα να 

υποβληθεί από τρυφερή ηλικία σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων. Η παιδική της ηλικία 

σημαδεύτηκε από την ασθένειά της, ενώ οι συνέπειες την ακολούθησαν και στην ενήλικη 

ζωή της αφήνοντάς της σωματική δυσμορφία, ορατή στο βάδισμα και στο παράστημά της. 

Στην λογοτεχνική σκηνή πρωτοεμφανίστηκε στο περιοδικό Καινούργια εποχή με το ποίημα 

«Μοναξιά» το οποίο συνέθεσε στα 17 της και το προώθησε προς δημοσίευση με προτροπή 

του νονού της, Νίκου Καζαντζάκη76. Σπούδασε αγγλική φιλολογία και ακολούθως μετέβη 

στην Γενεύη όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές της ως μεταφράστρια και διερμηνέας77. Κατά το 

διάστημα από το 1963 έως το 2011 δημοσίευσε δεκαπέντε ποιητικές συλλογές, ενώ το 2014 

δημοσιεύτηκαν τα Άπαντά της από τις εκδόσεις Καστανιώτη. 

 

 Η αποδόμηση της πατριαρχικής αφήγησης για τον κόσμο  

Στις πρώτες συλλογές της Αγγελάκη Ρουκ είναι έντονη η παρουσία του μύθου και της 

αλληγορίας. Μυθολογικά ή ιστορικά πρόσωπα λαμβάνουν συμβολική διάσταση ώστε η 

ποιήτρια να αποδώσει την δική της αφήγηση για τον κόσμο και των άνθρωπο ανατρέποντας 

τις προϋπάρχουσες αφηγήσεις της θρησκείας, που αποτελεί έναν χώρο κατεξοχήν 

πατριαρχικό. Έτσι, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ως μια ενότητα στην ποίηση της Ρουκ 

τις τρεις πρώτες της συλλογές, , Λύκοι και Σύννεφα (1963), Ποιήματα 1963 – 1969 (1969) και 

Μαγδαληνή, το μεγάλο θηλαστικό (1974). 

Το πρώτο εκτενές ποίημα της συλλογής μας εισάγει στον ποιητικό κόσμο της Αγγελάκη – 

Ρουκ μέσω της ακόλουθης φράσης: «Το σώμα μου έγινε η αρχή ενός ταξιδιού.»78. Το ταξίδι 

αυτό της ποιήτριας έχει αφετηρία την συνειδητοποίηση της θνητότητα του σώματός της. 

Από τότε λοιπόν ξεκινά η ενηλικίωση, τη στιγμή που το άτομο αρχίζει να διαγράφει την δική 

του πορεία απορρίπτοντας το ως τώρα γνωστό και την ασφάλεια που του παρέχει: « Εγώ 

που τόπους είχα ονειρευτεί / όπου τ' άλογα ξέφρενα τρέχουν / στα γλιστερά μονοπάτια του 

ήλιου / σ' άρματα κι άμβωνες / το κορμί μου στα ύψη οραματίστηκα. / Κι όμως τις μέρες 

μου ταχτικά τελείωνα / εκεί στο πατρογονικό πηγάδι / με τα πρόσωπα και τα πράγματα της 

αυλής / μαζί μου χρόνους πολλούς σβησμένους.»79. Η ποιήτρια μεταπλάθει τον μύθο του 

Μινώταυρου, μισού ανθρώπου μισού ταύρου, στον οποίο κάθε χρόνο οι Αθηναίοι 
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πλήρωναν φόρο αίματος, στέλνοντας επτά νέους και επτά νέες ως τροφή για το τέρας. Το 

«παρθενικό» ταξίδι των κοριτσιών και των αγοριών ξεκινά στο ποίημα ως μια πορεία 

θανάτου: «Φώτα της παραλίας νεκροπομπή / για τα χόρτα του καλοκαιριού …. Τη φυγή - 

τελείωση πανάρχαιας δίψας - / την ονόμασαν για μένα θάνατο.»80. Η έκβαση του μύθου 

στο ποίημα διαφέρει από αυτήν του αρχαιοελληνικού μύθου, καθώς ο Μινώταυρος δεν 

φονεύεται από τον ημίθεο βασιλιά Θησέα, αλλά αναπαύεται στην «πιο δροσερή γωνιά της 

γης»81, όταν παύει πλέον να είναι απαραίτητος για τον άνθρωπο: «Τώρα που καλό γιόμισε 

το χώμα / μελλοντικούς καρπούς / τώρα που οι σφήκες και τα χελιδόνια / θα διαιωνίζονται 

με τα φύλλα / και τα νερά υπομονετικά / θα γεννήσουν την πέτρα / κι η πέτρα τα νερά / και 

τα νερά την πέτρα / τώρα που γέμισε βοές μικρών θεών το σπήλαιο / πεθαίνει ο 

Μινώταυρος.»82. Η ποιήτρια φτιάχνει μια νέα αφήγηση για την κόσμο και τον άνθρωπο. Ο 

θεός – Μινώταυρος παύει πλέον να είναι η απαρχή του κόσμου και παραδίδει την σκυτάλη 

της δημιουργίας στην γυναίκα που εν προκειμένω αντιπροσωπεύεται από την μυθική 

Αλιείη: «Στον λευκό χιτώνα της / είχε χαράξει με το χνότο του / τον κόσμο. / Τώρα ο χιτώνας 

πιο λευκός παρά ποτέ / κι ο κόσμος ένα γύρω. / Ανασαίνει ο Ταύρος / όπως ύστερα από 

ωραία πράξη»83. Ο Μινώταυρος – Θάνατος εγχαράσσει στο σώμα της Αλιείης, ίσως σαν 

άλλος Θεός – δημιουργός που εμφυσά πνοή στον άνθρωπο, τις άπειρες εν δυνάμει 

γεννήσεις και την καθιστά πηγή και ομφαλό της δημιουργίας. Ταυτόχρονα, η επαφή του 

Ταύρου με την γυναίκα συνιστά μία «ωραία πράξη». Η Αλιείη – Γυναίκα στο συγκεκριμένο 

χωρίο ανακαλεί την βιβλική Εύα που την αγγίζει ο Σατανάς – Θάνατος, όμως δεν της στερεί 

την αγνότητά της που αποδίδεται με το λευκό χρώμα του χιτώνα της.  

Όταν η Αλιείη είναι αυτή που πλέον κυοφορεί τον κόσμο, επέρχεται η συμφιλίωση ουρανού 

και γης: «(Ο Βύτος) συναδελφώνει τις πατούσες του με το χώμα / το μέτωπο με τους 

αστερισμούς· / η Λευκή Αρκούδα / ξαναγυρνά στα φύλλα.»84. Ο θάνατος παύει να είναι 

απρόσωπος και τρομερός, καθώς ενυπάρχει στην γυναίκα και συνιστά την αρχή της ζωής: 

«Έτσι θ' αναπαυθεί ο θεός Ταύρος / θ' αρνηθεί το φόρο / θα προδώσει το καταφύγι του. / 

Μακρύς θ' ανοίξει ο δρόμος. / Μεσοστρατίς στο ξέφωτο θα σταθούν.85 / Θα του λεν 

παραμύθια / που γέννησαν γι' αυτόν / με τη βοήθεια των λύκων και των αστεριών / κι 

αυτός θα διηγείται / τους πόνους της ανείπωτης γέννας. / Τελευταίος θεός / αμφίβολα 

γενναίος.»86. Η Κατερίνα Αγγελάκη – Ρουκ αποκαθηλώνει και τον τελευταίο θεό, διαλύει τις 

απάτες και τα ψέματα που ο άνθρωπος έχει επινοήσει για να αντιμετωπίσει το θάνατο. Σε 

αυτήν την νέα αφήγηση για τον κόσμο το μόνο κέντρο είναι ο άνθρωπος, που όταν 

αγκαλιάσει τον θάνατο ως αναπόσπαστο κομμάτι της ύπαρξης του και πάψει να τον 

αντιλαμβάνεται ως κάτι που υφίσταται έξω από τον ίδιο, ως έναν προαιώνιο εχθρό, θα του 

ανοιχτεί ο δρόμος προς την γνώση, προς την «τελείωση πανάρχαιας δίψας»: «Τολμηρά 

δεσποτικό πια το φως σου / ανοίγει περάσματα / μεσ' από τα τρυφερά μυστικά της νύχτας / 

και προσπερνά …. Κουράστηκαν τα παράθυρα του άγνωστου / να χτυπάνε στον αγέρα. Ο 

ήλιος πια χωρίς περηφάνια / προσφέρεται σ' ένα πιάτο ελιές / σε μια κούπα μέλι.»87. Ο 

θεός – Ταύρος εξουσιάζει τον άνθρωπο και εμποδίζει την πλήρωση της ανάγκης του να 
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εντρυφήσει στα μυστικά της νύχτας. Στο αλληγορικό ποίημα της Ρουκ ο Μινώταυρος – 

Θάνατος καταδεικνύεται ως μια οντότητα μη υπαρκτή, αποκύημα του φόβου και της 

μοναξιάς του ανθρώπου. Συντελείται το πέρασμα από τον μύθο, συγκεκριμένα τον 

θρησκευτικό μύθο, προς μία ωριμότερη φάση της ανθρώπινης ζωής, στην οποία δεν έχει 

θέση οποιαδήποτε θεϊκή φιγούρα και ο άνθρωπος αρχίζει να αντικρύζει τον εαυτό του στον 

καθρέπτη. Δεν περιμένει έξωθεν την σωτηρία, αλλά εκείνος αποκλειστικά ορίζει την ζωή 

του: «Ταραχή / παντοδύναμα τα νέα πλάσματα / πηλός το θαύμα στα δάχτυλά τους / και 

τραγουδάει …. Μόνοι καλλιεργητές / μόνοι τρυγητές εμείς. / Χαρά στ' αμπέλια μας.»88. 

Έχει σημασία να συζητηθεί και η παρουσίαση του άνδρα σε σχέση με τη γυναίκα στο έργο 

της Ρουκ. Ο άνδρας εμφανίζεται ως φορέας του θείου και γι' αυτό ελεύθερος από τη 

δεσποτεία του θανάτου. Η θαλάσσια θεότητα Αλιείη, η Γυναίκα, υμνεί την καρποφόρα 

λύπη την οποία δεν γνωρίζει ο εραστής της, Βύτος: «Εσύ δεν μπορείς να ξέρεις αυτή τη 

λύπη. / Έρχεται κι αδειάζει μέσα σου / καλόβολη στέρνα κοντά στις καλλιέργειες.»89. Ο 

άνδρας δεν βιώνει τον θάνατο με τον ίδιο τρόπο όπως η γυναίκα: «Τα χέρια σου δεν ήταν 

γι' αγάπη / γι' ανθόνερο και άφεση αμαρτιών. / Ξέρεις την αγάπη του καλοκαιριού με τ' 

αγιόκλημα / την αγάπη των υδάτινων ζώων / και των γιασεμιών με τον λευκό τοίχο. / Η 

αγάπη σου δάχτυλο τεντωμένο για Κει. / Βαρύ το παραμύθι σου … Άσε με ν ' αγκαλιαστώ τη 

γης / με τα ρύζια και τα στάχυα / με τις πορείες ταπεινών εντόμων. / Βαρύς ο ουρανός σου, 

Βύτο. / Κάνε να βρέξει ήπια. / Στα χέρια σου τώρα οι αμφορείς / με τις πηγές τ' ουρανού. / 

Στα πνευμόνια σου οι αγέρηδες  / απ' τις ερημοκορφές. / Ο Μινώταυρος αγγίζει τα χώματα 

/ πριν σ' τα παραδώσει. / Σε χρίζει ελεύθερο.»90. Ο άνδρας και η γυναίκα αποδίδονται ως 

ένα ζεύγος αντιθέτων. Ο πρώτος συνάπτεται με το αγιόκλημα και το γιασεμί, και τα δύο 

αναρριχητικά και αειθαλή φυτά, που αποδίδουν τις έννοιες του ύψους και της αθανασίας. 

Είναι ο κληρονόμος του ουρανού. Αντίθετα, η γυναίκα συνδέεται με την γη και τη βλάστησή 

της, το χώμα, το ταπεινό. Ο άνδρας είναι ελεύθερος ενώ η γυναίκα είναι δεμένη με τη γη. 

Πρέπει να επισημανθεί η επιλογή της Αλιείης να παραμείνει πιστή στην παλιά της εικόνα, 

επειδή ο ουρανός την βαραίνει περισσότερο από την ύλη. Η γυναίκα αυτήν τη φορά 

επιλέγει τη θέση της, η οποία είναι προνομιακή, καθώς η λύπη της γυναίκας αποβαίνει 

γόνιμη. Εντούτοις, οι έννοιες άνδρας και γυναίκα, ουρανός και γη, δεν αλληλοαναιρούνται 

καθώς το ένα δεν υφίσταται χωρίς το άλλο, η βλάστηση της γης χρειάζεται το νερό του 

ουρανού. 

Ακόμη, στον μύθο της Ιφιγένειας οι άνδρες – πολεμιστές παρουσιάζονται ως ζώα με θεϊκό 

περίβλημα. Αντίθετα, η Ιφιγένεια συνειδητοποιεί την αναγκαιότητα του θανάτου ως μέρους 

της ανθρώπινης ύπαρξης και καταφάσκει στην φύση και στην αλλαγή των εποχών: «Δεν 

πιστεύουν οι πολεμιστές. / Ταύροι είναι / με ήλιους ζωγραφιστούς στις πανοπλίες / και τις 

κνήμες / βαριά φυτεμένες στο χώμα. / Δεν πιστεύουν στους καρπούς της αναμονής / στις 

θάλασσες που επιστρέφουν / όλο και πιο πλούσιες - / αναγεννιούνται κι οι βυθοί.».»91.  

Άλλη μία συμβολική μορφή που συναντάμε είναι αυτή του Λάφικτου. Πρόκειται για 

ανδρική φιγούρα, είναι ταυτόχρονα ζώο και θεός, όπως και ο Μινώταυρος, και έχει 

επινοηθεί για να παρέχει στους ανθρώπους ασφάλεια μπροστά στον εχθρό - θάνατο: 

«Αποκοιμιόταν η πολίχνη / και το παραμύθι / με μορφή ζώου / αγρυπνούσε στα τείχη»92. 
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Είναι η άλλη όψη του Μινώταυρου και πιθανότατα παραπέμπει στην μορφή του Ιησού, 

καθώς παρουσιάζεται ως ένα ευσπλαχνικό πλάσμα με αγάπη προς τους ανθρώπους93.  

Ακολούθως, συναντάμε την μορφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του μυθικού κατακτητή, που 

επίσης του αποδίδεται συχνά θεϊκή καταγωγή. Ο Αλέξανδρος παρουσιάζεται από την 

ποιήτρια ως ο πρώτος εξιδανικευμένος εραστής: «Πόλη κοιμισμένη η αμαρτία / την 

ξύπνησες για να την κατακτήσεις. / Οι θεοί είναι μικροί, έλεγες, χρειάζεται η άβυσσος / για 

να γεννηθεί ένα αστέρι. / Το σχέδιο του κόσμου με είχε περιγράψει / η αυγή μάγισσα 

γερασμένη / με παρέδιδε στη νύχτα / ύπνος χωρίς θαύμα»94. Ο άνδρας καταφάσκει στον 

έρωτα και στο σώμα, στη νύχτα και στα αστέρια, και ξεκινάει την περιπέτεια ως κατακτητής. 

Η γυναίκα είναι καθηλωμένη σε ακινησία και δεν μπορεί να ακολουθήσει τον άνδρα στο 

ταξίδι του, ανήκει στον χώρο της νύχτας. Ο ξανθός Αλέξανδρος μπορεί να μεταβαίνει από το 

φως στο σκοτάδι: «Σατανά / βεβαιότητα του σάπιου φύλλου / γελάς όπως στο χαντάκι του 

χρόνου εξασκούμαι / γελάς με τα περιστέρια μου / σαν ζωγραφίζουν καστρόπορτες στον 

ουρανό. / Με παιδεύεις· / ίσα μοίρασες τη γύρη και τη σήψη / στους ώμους μου»95. Με 

όπλα την τρέλα του και το ξανθό του περίβλημα αναμετριέται με τον θάνατο – Σατανά: 

«Μα εγώ / πιο μακροχρόνιος απ' τη νίκη / πιο ξανθός απ' την αρρώστια / πιο νέος απ' το 

μάρμαρο της μορφής μου / σε κρατώ / με κρατάς / έχω την τρέλα / έχεις το γέλιο»96. Η 

πράξη του έρωτα αποκαθηλώνει τη θεϊκή περιβολή του Αλέξανδρου – κατακτητή και 

αποκαλύπτει την θνητή του φύση: «Τινάζεσαι / η πλάτη μόνο θυμίζει την περιπέτεια / 

ζαρώνεις / σου φιλώ ένα ένα / τα μέλη που μαραίνονται / κατεβαίνεις / όπου τίμια 

εξαφανίζονται τα σκουλήκια / όπου βρωμάει ο σάπιος καρπός97 … Ανάμεσα στα πόδια σου 

/ ήταν το κακό / πλήθαινε με την άνοιξη / θύμωνε με το χειμώνα / …. σώμα κι εσύ / πάνω 

στα σώματα.»98. 

Παρατηρούμε ότι οι ανδρικές μορφές που συναντάμε στις πρώτες συλλογές της ποιήτριας 

μετέχουν σε δύο φύσεις, είτε του ζώου και του θεού, όπως ο Μινώταυρος και ο Λάφικτος, 

είτε του θεού και του θνητού, όπως ο Αλέξανδρος. Ακόμη, οι πολεμιστές στον μύθο της 

Ιφιγένειας αναφέρονται ως ταύροι με κατ' επίφασιν θεϊκό παρουσιαστικό. Επίσης, κοινό 

τους χαρακτηριστικό είναι ο πόλεμος, η οργή που οδηγεί στη βία. Ο Μινώταυρος 

εξευμενίζεται μόνο μέσω του φόρου αίματος, ο θάνατος παρουσιάζεται ως τιμωρία για την 

δίψα του ανθρώπου για γνώση. Ο Λάφικτος, στην απελπισία της μοναξιάς του, οργίζεται 

και προκαλεί καταστροφή: : «Ανέβηκε ο ήλιος του Μάρτη. / Στην πεδιάδα οι τοίχοι της 

εκκλησιάς / περίβολος ο ορίζοντας. / Ήταν ακόμα δυο χρυσές αχλαδιές / χωρίς καρπό / κι 

ένα μαχαίρι. / Πώς δεν ακούστηκε τέτοια καταστροφή! / Πνιχτά στέρεψαν οι βρύσες / 

σβήσαν τα κορίτσια.»99. Όπως και στην περίπτωση της Ιφιγένειας, η οργή και η βία του 

άνδρα στρέφεται προς τη γυναίκα. Η παραπάνω εικόνα παραπέμπει στο προπατορικό 

αμάρτημα, ο Λάφικτος πιθανόν στην μορφή του σατανά. Στον αντίποδα η γυναίκα 

χαρακτηρίζεται από υπομονή, περιμένει την παρέλευση του χειμώνα και υποδέχεται την 

άνοιξη όταν έλθει, αποδέχεται ολόκληρο τον κύκλο της φύσης, που εμπεριέχει τη ζωή και 

το θάνατο. Η Ιφιγένεια αρνείται τη θυσία: «έκπληκτοι οι στρατιωτικοί / ανέβαλαν τον 
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πόλεμο / και την Ελένη βρήκαν ταπεινή / να ετοιμάζει το δείπνο.»100. Σε αυτό το σημείο 

αίρεται η ενοχή της Ελένης - Εύας αφού παρουσιάζεται ως συνέπεια και όχι ως αιτία για τον 

πόλεμο. Επίσης, υπομένει καρτερικά την μοναξιά της ελπίζοντας: «Οι λύκοι δεν πηγαίνουν 

στη θάλασσα - / τρομάζουν τα πέλματα στην άμμο. / Όμως μοιάζει η παραλία στην ελπίδα. 

/ Απλώνεται και μένω πιστός. / Όλα εδώ θα φτάσουν με τον καιρό. / Η άνοιξη δεν προδίδει 

/ έρχεται απ' τους υδάτινους ορίζοντες / ως τις μυγδαλιές και τις κιτρινωπές νεκρές 

αλεπούδες. / Παλιά ταξίδια στα βάραθρα / - ήταν μόνο οι σκιές των αετών από πέρα - / 

κούρνιασαν στο όνειρο / το αρχαίο ζευγάρι πλάθει τους αγρούς.»101. Ο λύκος, σύμβολο για 

την γυναίκα, που επιθυμεί να φτάσει τα σύννεφα, εντέλει συνειδητοποιεί την απάτη που 

κρύβουν τα «ταξίδια στα βάραθρα» και αγκαλιάζοντας την συνθήκη της μοναξιάς και της 

ακινησίας που της επιφυλάσσει η φύση της – σε αντίθεση προς την συνθήκη του άνδρα που 

συνίσταται στην κίνηση και την πράξη – προσμένει τους καρπούς της αναμονής. Η γυναίκα 

συνδέεται με την πίστη, ενώ ο άνδρας με την απιστία. 

Επιπλέον, η γυναίκα αποδίδεται ως θηλαστικό ζώο, ως λύκος όπως είδαμε, ως τίγρης («την 

τίγρη τη νυχτερινή / τη μάνα»102) και ως η «Μαγδαληνή, το μεγάλο θηλαστικό». Στο 

ομώνυμο ποίημα, η γυναίκα συνδέεται με το παλιό, τετριμμένο και κοινότοπο: «Περνώ τη 

ζωή μου / από την κεφαλή της ίδιας πάντα / σκουριασμένης βελόνας / και ράβω, ράβω τα 

πάθη μου. / Οι ζάρες της κοιλιάς μου / όπως οι δρόμοι της πόλης / η πλατεία με το ηρώον 

στη μέση / όλα γνωστά / κι εγώ γνωστή μ' άμαθη / ξέρω μόνο ό,τι είμαι στον έρωτα / ό,τι με 

νικάει στον έρωτα· / μια κοινοτοπία που τραγουδάει.»103. Η γυναίκα λοιπόν ως τώρα αντλεί 

την ταυτότητά της από την αναπαραγωγική λειτουργία που επιτελεί, ως η μάνα που 

γεννάει, δεν είναι τίποτε παραπάνω από τις ζάρες της κοιλιάς της, το εγώ της χάνεται μέσα 

στον κύκλο της αέναης επανάληψης. Έχει ανάγκη τον άνδρα – Μεσσία για να της 

προσδώσει ταυτότητα: «Τίποτα δεν θ' αποδείξω / με τη ζωή μου / γι' αυτό και σ' 

ερωτεύτηκα / θηλαστικό μιας προϊστορίας / που θα 'ρθει / φαρμακωμένη απ' τον τόσο 

σπόρο / μηρυκάζω τα μάταια λόγια / του ρόλου μου»104. Η επανάληψη της ερωτικής 

πράξης, ο κύκλος της ζωής, για τον άνδρα σημαίνει αναγέννηση, για την γυναίκα φθορά: «Ο 

χρόνος μας είναι μετρημένος / θα επιζήσουμε κι οι δυο / μετά την αποκαθήλωση / εγώ 

σέρνοντας / χρονοφαγωμένο το σώμα / κι εσύ με λάμψη πάντα / μεσ' απ' τα βαθιά, 

μωρουδίστικα / τραγούδια του Μεσσία: / «Χριστέ μου / τί όμορφος που είσαι / κι έχεις ένα 

όνομα / σκληρό σαν το ρετσίνι / μ' άλλο σκληρό απάνω σου / δεν έχεις ….»105. Η ποιήτρια 

θέλει να προβάλει το πώς η γυναίκα ετεροπροσδιορίζεται και αποτυπώνεται από τον 

πατριαρχικό λόγο χωρίς η ίδια να γνωρίσει τον εαυτό της: «Μάνα μου / κηδεία 

πολυπρόσωπη / καπέλα και συναναστροφές / οι ιστορίες δε σε σκάβουν / μόνο σε 

ονοματίζουν / σε τοποθετούν, σε αναφέρουν / όμως εγώ θέλω το μέσα μέσα μέσα  / το 

εσωτερικό απ' το δέρμα σου / το μηχανάκι της αναπνοής σου / κι εκείνο το άλλο / το 

καλικαντζαρένιο της σκέψης σου.»106.  Δεν την ενδιαφέρει αυτό που φαίνεται, οι ζάρες της 

κοιλιάς ή το ροζ που φορούσε στην κηδεία της – ποτέ δεν ξέφυγε από την εικόνα του άλλου 

για εκείνη, άρα ούτε ο θάνατος της ήταν δικός της. Την ενδιαφέρει το «έσω σώμα», το 

κομμάτι της γυναίκας που μόνο η ίδια γνωρίζει και δεν μπορεί ο άνδρας να το καταγράψει. 
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Αλλού η ποιήτρια υπερασπίζεται το γυναικείο σώμα το οποίο ο πατριαρχικός λόγος της 

θρησκείας έχει καπηλευθεί και πάνω στην ενοχοποίησή του έχει στηρίξει την υπόσχεση της 

λύτρωσης: «Αχ! Η ενοχή - / καταδίκη για το καλό / σώμα· / απορρίφθηκε ο μαστός / 

πετάχτηκε η λεκάνη / σκεπάστηκε ο χώρος της κοιλιάς με τόσο ψέμα! / Ενοχή – καρκίνος / 

εθέριεψε / τρώει τη θεία μέρα / την παιδική την κάμαρη / τον άγριο Υπερίωνα / με την 

εβένινη στύση / τούτον και τον άλλο / Παράδεισο / κάθε σωστή θεότητα / κι αυτή τη 

λευτεριά. / Πόσες καμένες μάγισσες / με καψαλισμένα λευκά φακιόλια ….»107. Η 

ενοχοποίηση του γυναικείου σώματος συνεπάγεται την άρνηση της ίδιας της ζωής, της 

οποίας αναπόσπαστο κομμάτι είναι ο θάνατος, του επίγειου παράδεισου.  

 

 

 

 Η ανάδυση του «εγώ» και η διαρκής ενηλικίωση 

«Το σώμα μου έγινε η αρχή ενός ταξιδιού»108 είναι η εναρκτήρια φράση της πρώτης 

συλλογής της Κατερίνας Αγγελάκη – Ρουκ. Πέρα από τη λειτουργία της φράσης στα πλαίσια 

του ποιήματος μέσα στο οποίο τη συναντάμε, αφορά την ίδια την ποιήτρια και την ποιητική 

της δημιουργία. Η ασθένειά της άφησε ανεξίτηλα σημάδια πάνω στο σώμα της, 

προκαλώντας της ένα είδος δυσμορφίας, φανερό κυρίως στο παράστημα της και στον 

τρόπο που περπατούσε. Από την στιγμή της γέννησής της χρειάστηκε να παλέψει για τη ζωή 

της, να αντιμετωπίσει τόσο πρώιμα την απειλή του θανάτου: «Αντί γι' αστέρι μια ουλή 

έλαμπε πάνω απ' τη γέννησή μου· / οι πόνοι που δοκίμαζα στο άπηχτό μου σώμα / πίσω με 

σπρώχναν στο σκοτάδι της αρχής / μπουσούλαγα στο τίποτα, τα δάχτυλα μικρούτσικα / 

κρατάγανε το θάνατο, μαύρο γυαλιστερό παιχνίδι»109. Η ποιήτρια ποτέ δεν βίωσε το 

σφρίγος και την ομορφιά της νεότητας, ούτε την αμεριμνησία της ηλικίας αυτής που συχνά 

δημιουργεί την ψευδαίσθηση της αθανασίας. Μεγαλώνοντας λίγο έβρισκε καταφύγιο 

στους ονειρικούς κόσμους της φαντασίας της, όμως πάντοτε οι σκέψεις της διακόπτονταν 

από τους πεζούς καθημερινούς ήχους του σπιτιού, το καζανάκι του μπάνιου, την μέριμνα 

για το φαγητό: «Η κουζίνα και η χάρτινή μου φαντασία - / τόσο νωρίς λοιπόν χαράσσονται 

οι πόλοι;»110. Όπως τους νέους και τις νέες του μύθου του Μινωταύρου, η ποιήτρια 

λαχταράει να εγκαταλείψει την ασφάλεια του γνωστού και την ερεθίζει «ο γλυκός κίνδυνος 

που κρύβει άγνωστο σώμα»111. Μέχρι που φτάνει να συμφιλιωθεί με την αρρώστια και να 

βρει την καλή της όψη: «Παρατηρούσα πως σαν αγρίμι σιγά σιγά / μέρωνε η πληγή μες στο 

κλουβί το σώμα / κι ήξερα ότι στην επέμβαση αυτή χρωστούσα τα ταξίδια / τους τόπους 

τους αλλιώτικους π' από μικρή είχα δει»112. Το θνητό της σώμα λοιπόν γίνεται η αφετηρία 

του ταξιδιού της – κυριολεκτικά και κυρίως μεταφορικά - γι' αυτό και καταφάσκει στη 

θνητότητά της. 

Ενώ στην πρώτη συλλογή της Ρουκ κυριαρχεί ο μύθος και η αλληγορία σταδιακά η ποιήτρια 

απομακρύνεται από αυτήν την γραφή και όλο και συχνότερα γράφει στο πρώτο ενικό – και 

                                                            
107 Ό. π., σ. 134 - 135 
108 Αγγελάκη – Ρουκ, «Λύκοι και σύννεφα, 1963», ό. π., σ. 13 
109 Αγγελάκη – Ρουκ Κατερίνα, «Επίλογος αέρας, 1990», ό. π., σ. 275 
110 Ό. π., σ. 276 
111 Ό. π., σ. 279 
112 Ό. π., σ. 284 



στο δεύτερο απευθυνόμενη στον εραστή -, αραιώνοντας αισθητά την χρήση των συμβόλων 

που επιτρέπουν την γενίκευση για να εστιάσει αποκλειστικά στο εγώ της. Η πορεία από τις 

συμβολικές μορφές προς τον εαυτό πιθανόν ανταποκρίνεται στις ηλικιακές φάσεις της 

ωρίμανσης που βιώνει και ξεκινάει από έξω προς τα μέσα. Αφού πρώτα αποκαθηλώνει 

τους λόγους της θρησκείας, της μυθολογίας, της ιστορίας αντικαθιστώντας τους με την δική 

της αφήγηση, έπειτα γράφει το δικό της προσωπικό βίωμα του έρωτα και του θανάτου, για 

την συμβολή του εραστή στην ανάδυση του εγώ. Τέλος, γράφει την διαδρομή της έρημης 

σάρκας, του μοναχικού σώματος χωρίς επιθυμίες ή και χωρίς μνήμη που παλεύει να 

επιβιώσει την στιγμή που είναι γυμνό από κάθε είδους παρηγορητικό ψέμα και ο φόβος 

του θανάτου είναι πιο απειλητικός από ποτέ.  

Παρακολουθούμε πώς η ποιήτρια ξεκινά να αναζητά την δική της γλώσσα για να αφηγηθεί 

τον εαυτό της, απορρίπτοντας ό,τι θεωρούσε ως τότε γνωστό και δεδομένο: «Κάτι θαμπό με 

γέννησε / κι ας μου 'παν πως γεννήθηκα στον ήλιο / Μικρή στο πάθος και στη θλίψη / 

πηγαίνω προς κάτι ανάλαφρο / που θα 'ταν η ζωή / και σταματώ… / γυρίζω… ο 

θάνατος!»113. Η αρχή της αναζήτησης ξεκινά από την συνείδηση του θανάτου ως κλειδί για 

το μυστικό της ύπαρξης: «Ποια είναι εκείνη η ώρα κοντά στα ξημερώματα / που με τ' 

όνειρο φτάνω στο γκρεμό / και πέφτω, πέφτω / χωρίς το σώμα μου; … Πού βρίσκομαι τη 

στιγμή εκείνη / τη μόνη που βαραίνει / τη μόνη που δείχνει τη μεγάλη περιπέτεια / πού 

βρίσκομαι σαν μου αφαιρούν / μιαν άνοιξη την κάθε νύχτα / και δεν αγγίζω την κοιλιά / 

που γεννάει / την πεταλούδα που ξεραίνεται;»114. Αυτό που επιδιώκει η ποιήτρια είναι η 

επαφή με το δικό της σώμα, επειδή «την ώρα εκείνη / το σώμα μόνο τη γνωρίζει / 

σφαδάζει, γρυλίζει»115. Το σώμα συνιστά τον τόπο, όπου συμβαίνει ο θάνατος. 

Συνειδητοποιώντας το δικό της σώμα η ποιήτρια μπορεί να υπάρξει μέσα στον κόσμο αλλά 

διακριτή από ό,τι υπάρχει γύρω της: «Είμαι κι η μπάλα μου μαζί / ο κόσμος / εφαρμόζει 

γύρω μου τέλεια … Μάνταλο βαρύ, σύννεφο βαρύ / μ' έχει αποκλείσει / μουδιάζω, 

βουβαίνομαι / παχύρευστη στο στόμα μου η ζωή / μπουκώνει τη φωνή μου. / Είμαι στατική 

/ στο κέντρο της κίνησης / κυλάω / σαπίζω τη στιγμή / με πάθος»116. Γίνεται εκείνη ο 

ομφαλός της γης, όπως η Αλιείη, η μήτρα που γεννάει τον κόσμο και καταφάσκοντας στην 

ζωή, την «σαπίζει». Η θέση της αυτή στο κέντρο συνεπάγεται την απώλεια της φωνής και 

την εδραίωση της συνθήκης της σιωπής, την δέσμευσή της στην κατάσταση της ακινησίας, 

καθώς και το ανήκειν στο χώρο του «μέσα». Εντούτοις, καθώς η γυναίκα αποτελεί την πηγή 

του κόσμου, συμμετέχει και στα δύο σκέλη των αντιθετικών ζευγών κίνηση και ακινησία, 

λόγος και σιωπή, έξω και μέσα, ζωή και θάνατος. 

Επίσης, η ποιήτρια θέτει το εγώ της στο κέντρο της ύπαρξης. Επιστρέφει στον πυρήνα, είναι 

η ίδια ο πυρήνας τον οποίο η θρησκεία έχει καλύψει με ψέματα: «Μήλα, φεγγάρια / τέλειοι 

κύκλοι οι βιβλικές διηγήσεις / στη μέση το μυστικό / οι ήχοι, τα φορέματα / το σπάνιο 

περιστέρι ….»117. Όλα ξεκινούν από τα σωθικά της, ο έρωτας και η ζωή έχουν εκεί την πηγή 

τους: «Γιατί αν όπως λένε / οι επιθυμίες μας από μόνες τους / βεβαιώνουν τον μαγικό χώρο 

/ της εκπλήρωσής τους / τότε ο Επιθυμητός / είναι η μόνη απόδειξη / πως θράφηκε ο 

έρωτας / απ' τα εντόσθιά μου κάποτε / σαν ύαινα ή σαν ιεροφάντης»118. Η ποιήτρια 

λαχταράει το βάθος, για χάρη του οποίου πρέπει να θυσιάσει την κίνηση – ζωή, επειδή εκεί 
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βρίσκεται το μυστικό της ύπαρξης: «Χάνω την κίνηση / υψώνομαι, βυθίζομαι / το φως με τη 

σκιά μπολιάζω / τολμώ ….. Κορφές μακρόσυρτες αναβλύζουν οι πηγές / κι εγώ μαζί τους / 

πάλι θα κλάψω, πάλι θα γκρεμιστώ / πάλι δόξα θ' αναπέμψω / γιατί με κουβαλούν / γιατί 

σε κουβαλούν, ιππότη / ως την πρώτη αμυχή / ως την παλιά αιτία»119. Ο ποιητής 

συγκεκριμένα είναι ο άνθρωπος που αναζητά το βάθος και επιθυμεί να γευτεί το θάνατο: 

«Αχ! ν' άγγιζα τη φωτιά και την κατάρα / να μην πεθάνω παρθένος / έλεγε ο ποιητής / κι η 

καμπούρα σκιά του διασκέδαζε το φως»120. Η ποιήτρια υμνεί το θνητό σώμα γιατί μόνο 

μέσα από αυτό κερδίζεται η ζωή: «Το σώμα είναι η Νίκη των ονείρων / όταν βάζει το ένα 

πόδι μπρος στο άλλο / και κερδίζει το συγκεκριμένο χρόνο. / Έναν τόπο. / Με τράνταγμα 

βαρύ. / Θάνατο.»121. Εν τέλει ο θάνατός της είναι προνομιακός γιατί μέσα από αυτόν της 

επιτρέπεται να διεκδικήσει την μοναδικότητά της ύπαρξής της ξεφεύγοντας από τον κύκλο 

της αέναης επανάληψης. Είναι χαρακτηριστική η ανατροπή του παραδοσιακού ρόλου της 

γυναίκας, απόρροια της ταύτισής της με την φύση: «θρησκεύομαι τη γοητεία / το σχήμα 

των δοντιών σου / στο παλιό μας μήλο. / Είμαι ένα βαθούλωμα / που μύρισε λιβάνι· / ό,τι 

είσαι διαιωνίζεται / ό,τι εγώ σταματάει εδώ / κι έμεινα χνάρι μοναδικό /στις θεϊκές 

επαναλήψεις.»122. Η φύση της γυναίκας την καθιστά ατελή, καθώς είναι ένα «βαθούλωμα» 

που έχει ανάγκη τον άνδρα για να πληρωθεί. Έτσι, η γυναίκα βιώνει τις ποικίλες αντιθέσεις. 

Η ατελής της φύση που την καθιστά μέτοχο στο θάνατο παρά στο θείο, της εξασφαλίζει το 

προνόμιο της μοναδικότητας, ώστε μπορεί να ξεφύγει από τον κύκλο της φύσης, στα 

πλαίσια του οποίου επιτελεί τον επαναλαμβανόμενο ρόλο της μάνας: «Οι ζάρες της κοιλιάς 

μου / όπως οι δρόμοι της πόλης / η πλατεία με το ηρώον στη μέση / όλα γνωστά»123. Η 

μετοχή του άνδρα στο θείο παρά στο θνητό δεν του επιτρέπει ποτέ να κατανοήσει τον 

εαυτό του όπως η γυναίκα: «Με τον έρωτα μαθαίνω / τί βάρος θα σηκώνεις εσύ πάντα / - 

θεός ή επισκέπτης; - »124.  

Η ποιήτρια λοιπόν πραγματοποιεί μία αδιάκοπη πορεία απ' έξω προς τα μέσα αναζητώντας 

την ουσία της ύπαρξης και του εαυτού της. Στην διάρκεια αυτής της πορείας επιχειρεί να 

αποδεσμευτεί από οτιδήποτε εδράζεται έξω από τον εαυτό της, οτιδήποτε μπορεί να 

λειτουργήσει ως πειρασμός και να την παρασύρει στην ψευδαίσθηση της αθανασίας. 

Επιπλέον, η πορεία της ποιήτριας είναι αλληλένδετη με την ποιητική δημιουργία. Εκεί που 

τελειώνει η ζωή, αρχίζει το όνειρο ή η ποίηση: «Βόλους παίζουν στον ουρανό / ο τρελός κι ο 

λαβωμένος ποιητής  / κερδίζονται και χάνονται / τα δάκρυα, ελαφρά / το βάρος μας το 

ασήκωτο / στο μπλε κατρακυλάει125 … κι οι δυο χαϊδεμένοι της ποίησης / πίσω απ' το 

φεγγάρι / ακόμα παίζουν βόλους / και μετρούν / την αιώνια αμοιβαιότητα των 

δακρύων»126. Τα δάκρυα γίνονται παιχνίδι, η θλίψη και ο πόνος μετουσιώνονται σε ποίηση. 

Οι δυο «χαϊδεμένοι της ποίησης» είναι οι εραστές που μετέχοντας στον έρωτα 

καταφάσκουν στην ζωή αλλά και τον θάνατο. Ενώ λοιπόν το «θαύμα» του έρωτα της 

παρέχει μια γεύση του θείου, η απώλεια και ο πόνος που αυτός επιφέρει της προσφέρουν 

γνώση. Η ποιήτρια χρησιμοποιεί την συμβολική μορφή της Πηνελόπης για να μιλήσει για το 

δώρο που της προσφέρει η απώλεια του άνδρα – Οδυσσέα. Προσπαθεί να μετουσιώσει τον 

πόνο του σώματος σε ποίηση «σβήνοντας, σχίζοντας, πνίγοντας τις ζωντανές κραυγές της» 
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από το υφαντό της, το τέλειο ποίημα, χωρίς ποτέ να φτάνει το απόλυτο που επιθυμεί127. Η 

μοναξιά και το βίωμα της απώλειας θα την οδηγήσει στην γνώση: «Περιμένοντας φτάνω 

στην ουσία / του εαυτού μου. / Πώς να περιγράψω το κουκούτσι / όταν πια δεν 

περιβάλλεται / είναι γυμνό και δε φοβάται / δονείται, δε σπαρταρά / και μου επιβάλλει τη 

σταθερότητα  / του χρόνου;128». Η αλληλεπίδραση με το έξω από αυτήν συνιστά 

απαραίτητη προϋπόθεση για να κατανοήσει τον εαυτό της και να φτάσει στο αιώνιο 

σύμβολο καθώς απομακρύνεται από το συγκεκριμένο βίωμα, που αφορά το σώμα: 

«Καταλαβαίνω λίγο / την παρουσία μου / εδώ / μ' εσένα και χώρια από σένα· / το κρέας 

μου σε περιμένει / μα η σκέψη μου σ' είδε να 'ρχεσαι / από καιρό / και σ' έχει ξεπροβοδίσει 

πάλι. / Τα πρόσωπα υπάρχουν / μόνο μέσα μας / τα μάτια τους λάμνουν / στα υγρά του 

οργανισμού μας.»129. Ενώ λοιπόν η ποίηση της Ρουκ γίνεται όλο και περισσότερο 

εσωστρεφής όσο εκείνη περνάει σε επόμενη φάση ωριμότητας, ταυτόχρονα 

επιβεβαιώνεται η αναγκαιότητα της συνύπαρξης των αντιθέτων. Η φύση της γυναίκας 

επιτρέπει αυτήν την συνθήκη, ενώ η φύση του άνδρα είναι αυτάρκης: «Οι χαρμόσυνες 

κλειδώσεις του καλού μας καβαλάρη / έχουν δική τους λογική / που μοιάζει με την κίνηση / 

του φοίνικα όταν τη σκιά του ερωτεύεται / και μες στ' απόγευμα ζει / την αρμονία της 

απόλυτης ζωής του. / Τυραννάει το άδειο / που αφήνει το σχήμα σου / σαν τα μεγάλα 

αινίγματα της φύσης»130. Η έλλειψη λοιπόν, η στέρηση, η ατέλεια της γυναίκας καθώς 

χρειάζεται το αντίθετό της για να ολοκληρωθεί, κινητοποιεί το εσωτερικό της ταξίδι. 

Η Κατερίνα Αγγελάκη – Ρουκ γράφει για την ποιητική της δημιουργία: «Η ποίηση είναι το 

βάσανο της ύλης / και η μουσική παρηγοριά του άυλου.»131. Η ποίηση λοιπόν προϋποθέτει 

το ατελές, το θνητό, τον πόνο, δηλαδή το σώμα που τη γεννάει. Ο πόνος αυτός είναι που 

ξεχωρίζει τον άνθρωπο από οτιδήποτε άλλο μέσα στον κόσμο, καθώς απορρέει από την 

συνείδηση της θνητότητας του σώματος. Ως ποίηση νοείται η μετουσίωση της 

πραγματικότητας, όπως φαίνεται στο ακόλουθο ποίημα: «Ολόκληρη η κοιλιά / 

μεταμορφώνεται σε κάτι βαθύ / ένα δάσος με σκιές μεταθανάτιες / κι ο αφαλός ένα 

σιωπηλό πνευστό / όργανο θείο / για να μαντεύεις τα πράγματα / στο ρίγος. / Πλαταίνει το 

παιχνίδι του νου· / μεσ' απ' το νου γεννιέται / άλλος νους λαμπρότερος / νοείται η 

μικρότατη μέρα / της πυγολαμπίδας / κι εξαίρεται το πρόσωπο / σαν πρωταγωνιστής.»132. Η 

ποίηση λοιπόν γεννιέται μέσω της μεταμόρφωσης του πραγματικού (της κοιλιάς και του 

αφαλού) και επιχειρεί να προσεγγίσει αυτό που υπάρχει πέρα από την εμπειρία, τα όρια 

της ύπαρξης. Εντούτοις, ο πυρήνας της είναι πάντα το σώμα, δεν ξεφεύγει από το 

συγκεκριμένο, αντίθετα πιστοποιεί την αξία του. Επίσης, έχει νόημα να σχολιαστεί η έννοια 

του νου. Η ποίηση είναι προϊόν της εμπειρίας του σώματος που μετουσιώνεται από το νου 

σε «άλλο νου λαμπρότερο». Προκύπτει επομένως η ποίηση από την αλληλεπίδραση του 

σώματος και του πνεύματος, δεν υφίσταται ερήμην του ενός ή του άλλου.  

Ακόμη, συναντάμε την εικόνα της ποιήτριας - μάντισσας: «Όμως όταν συλλαμβάνω / το 

μέλλον με χόρτα / με νεύματα, νέφη και στάχτες / όπως παλιά οι ζωώδεις φύσεις / των 

ποιητών / τότε τ' ανάποδα άσπρα μάτια μου / ανθίζουν σαν βολβοί / και γίνονται χρησμοί / 

οι ελαφροί σου κυνισμοί / της νύχτας»133. Πιθανόν σε αυτό το σημείο η Ρουκ αναφέρεται 
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στην Πυθία και στο μαντείο των Δελφών, η οποία μασούσε φύλλα και εισέπνεε τις 

αναθυμιάσεις καιόμενων βοτάνων για να δώσει χρησμούς. Μάλιστα ερχόταν σε έκσταση, 

κατάσταση που πιθανόν η ποιήτρια συνδέει με τον οίστρο της ποιητικής έμπνευσης. Η 

ποιήτρια λοιπόν είναι εκείνη που μεσολαβεί ώστε η πραγματικότητα να μετουσιωθεί σε 

ποίηση, με την διαφορά ότι ο ρόλος της στην παραγωγή του ποιήματος – χρησμού είναι 

ενεργός και όχι αυτός του μέσου – οργάνου όπως της Πυθίας. Τα ανάποδα άσπρα μάτια της 

ποιήτριας ίσως είναι δηλωτικά της εσωστρέφειας που απαιτεί η ποιητική δημιουργία, αλλά 

και του καινούργιου που γεννιέται στο λευκό, από μέσα προς τα έξω. Αξιοσημείωτη είναι 

και η εικόνα της άνθισης: τα μάτια της ποιήτριας είναι οι βολβοί, δηλαδή ο πυρήνας από 

τον οποίο γεννιέται το ποίημα. Η εικόνα αυτή μπορεί να παραλληλιστεί με την εικόνα της 

Αλιείης, που στον λευκό της χιτώνα εγγράφεται ο κόσμος μετά την επαφή με τον 

Μινώταυρο. Από την γυναίκα – Αλιείη πηγάζει η ζωή και ο θάνατος, η ύπαρξη με τις 

αντιθέσεις της. Από την ποιήτρια πηγάζει ένας νέος νους, το ποίημα, που είναι 

αυθύπαρκτο: «η λέξη μόνο βγαίνει / από τη λέξη / κι η ιδιοσυγκρασία της / αναβλύζει 

ολόκληρη / σαν φύση»134. Μόνο που η γέννα αυτή δεν συνδέεται (μόνο) με το σώμα, αλλά 

με το πνεύμα της ποιήτριας. 

Παρατηρούμε επιπλέον ότι συχνά η ποιήτρια ταλαντεύεται ανάμεσα στο μέσα και στο έξω. 

Ζηλεύει την φύση για την αμεριμνησία των όντων απέναντι στον θάνατο: «Σε άδεντρο χώρο 

/ το πουλί σημειώνει / την ακινησία / με λαρυγγισμούς· / μέσα στο θάνατό του  / συνδυάζει 

το πάθος / με την αδιαφορία / ό,τι ένα σώμα ποτέ / δεν μπόρεσε / στην τόση εμπλοκή 

του»135. Για τον άνθρωπο η κατάφαση στο σώμα και τη ζωή είναι αλληλένδετη την 

κατάφαση στο θάνατο. Από την φύση λείπει η συνείδηση του θανάτου. Η ποιήτρια λοιπόν 

άλλοτε θέλγεται από τον θάνατο και την γνώση, ενώ άλλοτε θα ήθελε να μπορούσε να την 

αρνηθεί προς χάριν του θαύματος της ζωής και του έρωτα: «Γη, που από μικρή με 

γλύκαινες / - σαν μ' είχανε μαλώσει / αντίκριζα τη θάλασσα κι ανέβαιν' η καρδιά μου - / 

ρίξε το βάλσαμο ξανά, να στυλωθώ / να σκέφτομαι τον έρωτα / σαν να μου τον διηγούνταν 

/ σαν να μου είχε εξηγηθεί ο πόνος, η απουσία / και μες στην κολυμπήθρα σου / πάλι να 

φανταστώ τα σώματά μας / να κολλούν χωρίς οδύνη / εγώ κι εκείνος / σαν φτερωτά ζωάκια 

/ χυμένοι μες στη φύση / να χάνουμε σε σημασία / κερδίζοντας σε αγάπη»136. Σε αυτό το 

απόσπασμα αντιστρέφεται το νόημα που βρίσκουμε στην ίδια συλλογή: «το σώμα όλα 

ξαναφτιάχνει τον εαυτό του / σηκώνεται και πέφτει στο κρεβάτι / σαν να το πελεκάνε / 

πότε άρρωστο και πότε ερωτευμένο / ελπίζοντας / πώς ό,τι χάνει σε αφή / κερδίζει σε 

ουσία»137.  

Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συλλογή Ενάντιος έρωτας (1982) η οποία 

εμπεριέχει έναν ύμνο στην ομορφιά της ζωής και το θαύμα του έρωτα. Λίγο πριν το τέλος, 

την είσοδο στην ηλικία της ωριμότητας, η λαχτάρα για τον έρωτα φαίνεται να δυναμώνει: 

«δεν ειν' ο έρωτας ποτέ / τόσο γλυκός στο στόμα / όσο το άνθος σου βαστώ / για πόσο; 

Λίγο ακόμα.». Η συλλογή αποτελείται από τριάντα δύο ποιήματα, ενώ εναλλάσσονται 

ποιήματα λυρικά, συχνά έμμετρα, και πεζά ποιήματα. Τα ποιήματα αυτής της συλλογής 

είναι τα πιο λυρικά, πιστεύω, από το σύνολο του έργου της. Σε αυτά βρίσκουμε την φύση, 

την ζωή και τον έρωτα, έννοιες αλληλένδετες, να υμνούνται στο πρόσωπο του άνδρα – 

εραστή: «Μεσ' απ' τα φύλλα σ' είδα / μεσ' απ' τα νερά σ' είδα / στο φως των φύλλων / στα 
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φύλλα των νερών / μεσ' απ' τα νερά – φεγγάρια / στις λίμνες στους καταρράχτες σ' είδα / 

στις λίμνες που φτιάχνει το φως / στους καταρράχτες που κατρακυλάει το φως / το φως 

γύρ' απ' το σώμα σου». Στο συγκεκριμένο απόσπασμα παρουσιάζεται μία εικόνα με έντονα 

τα στοιχεία της φύσης, το νερό, το πράσινο και το φως που αναμειγνύονται, και στο κέντρο 

της εικόνας σαν να αναδύεται ο άνδρας μες από τη φύση. Η έννοια της όρασης 

προβάλλεται και συνδέεται με ό,τι υπάρχει έξω από την ποιήτρια. Ο άνδρας γίνεται το 

κέντρο της ύπαρξης: «Το νόημά σου αναβλύζει: / ότι καμιά ζωή / δεν είναι πιο δυνατή απ' 

τον πόθο / καμιά πράξη πιο τελειωτική / απ' την ποίηση.». Η ποιήτρια αναζητά την πηγή 

στο εσωτερικό του άνδρα, όχι του εαυτού της: «θέλω να σε κατακτήσω / από τα μέσα / εκεί 

που ξεκινάνε οι στοχασμοί σου / οι χυμοί σου όλοι … / Ασεβής προς το άνθος / λέω και 

μέσα τεχνητά / θα χρησιμοποιήσω / για να βρεθώ κάτω / απ' το θόλο του σώματός σου / να 

δροσιστώ στη σκιά / του εσωτερικού ναού σου / ως το μέρος το μυστικό / απ' όπου 

αναβλύζουν / φρέσκες κάθε πρωί / οι δικαιολογίες / του τέλειου σαρκίου σου / πριν 

ξεσπάσουν σε ομορφιά.».  

Αντίθετα, στα πεζά ποιήματα της συλλογής πρωταγωνιστεί η γυναίκα – φορέας θανάτου, η 

ποίηση σε αντίθεση προς την ζωή, ενώ προβάλλεται η έννοια του μέσα έναντι του έξω. Η 

ποιήτρια είναι ο τζίτζικας, το άσχημο έντομο που φωνάζει μες στη ζέστη του καλοκαιριού: 

«Μέσα μου χιλιάδες τραγούδια στοιβάζονται καλοκαιρινά. Ανοίγω το στόμα μου και μες 

στο πάθος μου προσπαθώ να τους βάλω μια σειρά. Τραγουδώ. Άσχημα. Αλλά χάρη στο 

τραγούδι μου ξεχωρίζω από τις φλούδες των κλάδων και από τ' άλλα άφωνα ηχεία της 

φύσης». Η ποιητική δημιουργία είναι ο τρόπος να ακουστεί η φωνή της και ταυτόχρονα 

αυτό που την ξεχωρίζει από την υπόλοιπη φύση, η συνείδηση δηλαδή του θανάτου. Όταν 

όμως βιώνει την ομορφιά, τη δροσιά του έρωτα, σταματάει το τραγούδι της: « Τότε παύω 

να ουρλιάζω – ή να τραγουδάω όπως νομίζει ο κόσμος – γιατί το θαύμα μιας δροσιάς μέσα 

μου βαθιά λέει περισσότερα απ' όλα όσα δημιουργώ για να μην πεθάνω από τη ζέστη.». Η 

ποίηση δεν είναι παρά ένας μηχανισμός επιβίωσης για την ποιήτρια όταν δεν συντελείται 

το θαύμα του έρωτα, που εδώ προκρίνεται σε σχέση με την ποίηση. Επίσης, η ποίηση 

εμφανίζεται στον αντίποδα της ζωής ως αυτή που την αντικαθιστά και με αυτόν τον τρόπο 

«την σκοτώνει»: «Όπως όταν αργά σήκωνε εκείνος ο έρμος το μπράτσο, με τριγύριζε με μια 

ταπεινή δόξα κι η φωνή του η γάργαρη έμοιαζε παιδιού π' απαγγέλει ποίημα ηρωικό πριν 

εκτελεστεί. Το χέρι του με τα μασημένα νύχια έμπαινε αργά μέσα μου, όσο να γίνω εγώ η 

κίνηση της ίδιας της ταφής μου. Μ' αυτήν ερχόμουν σε επαφή και τελείωνα το κάθε ποίημα 

…. Αρχίζω να φαντάζομαι περισσότερα απ' όσα πράττω. Τα χέρια μου ιδρώνουν. Αφήνω την 

πένα, σκουπίζω τα τρία δάχτυλα που τη βαστάν στα χοντρά μου μπούτια. Η δημιουργία 

βρίσκεται στο φουλ.». Η πράξη της ποίησης αντικαθιστά την πράξη της ζωής, την ερωτική 

πράξη. Είναι ενδεικτική η εικόνα της ποιήτριας που έχοντας αντικαταστήσει το πέος με την 

πένα της γραφής φτάνει σε οργασμό. Η ποίηση ταυτίζεται με τον θάνατο: «Εγώ μόνο τον 

έρωτα σκοτώνω με τις ώρες. Τον πατάω στην κοιλιά όσο να φύγει από μέσα του όλο το φαΐ 

κι ελαφρούλης πια να πάψει να με πιέζει. Χαζεύω τα άσαρκα ψεύδη του τότε, παρατηρώ 

πώς βήχει πάντα ίδια σαν βγαίνει από το μέρος, διασκεδάζω που 'ναι ωραίος, αλλά θα 

πεθάνει κι αυτός, πού θα πάει!». Αλλού η ποιήτρια είναι η αράχνη που βρίσκεται 

«στρογγυλή στο κέντρο» και παρασύρει στα δίχτυα της τους άνδρες – λεία. Ονειρεύεται 

όμως τον άνδρα που θα την κατακτήσει: «θα δίνω όλο και περισσότερη υγρή κλωστή στο 

στόμα του απρόσμενου εκμεταλλευτή της σοφής μου σκευωρίας, όσο να γκρεμιστώ απ' την 

κορφή της αδηφάγας φύσης, στον ερωτικό δήμιό μου ολότελα δοσμένη.». Η ποιήτρια 

προτιμά να κατακτηθεί από τον άνδρα που θα την καταναλώσει όπως εκείνη ως τώρα 



κατανάλωνε τους άνδρες – έντομα και θα την γκρεμίσει από τον θρόνο της ως η ισχυρότερη 

στη φύση. 

Τα παραπάνω ποιήματα νομίζω ότι αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής, διότι είναι με διαφορετικό 

τρόπο εξομολογητικά και αποτυπώνουν μια πλευρά της ποιήτριας που μοιάζει να αυτό-

απωθείται κατά κανόνα στην ποίησή της. Αποτυπώνεται για πρώτη φορά τόσο ξεκάθαρα η 

λαχτάρα της για τον έρωτα και τη ζωή, η επιθυμία της να «κατακτηθεί» από τον άνδρα138, η 

κατάφασή της στη ζωή, την φύση, τον έρωτα. Πραγματοποιεί μια κατάθεση για το ότι η 

ενασχόλησή της με την ποίηση συνιστά μηχανισμός άμυνας απέναντι στην ασθένειά της, 

και ανάμεσα στην έρωτα – ζωή και στην ποίηση – θάνατο επιλέγει το πρώτο. Από την 

άποψη του φεμινισμού, ίσως εδώ διαπιστώνουμε και μία κατάφαση στο οικείο, δηλαδή 

στην πραγματικότητα όπως είναι διαμορφωμένη μέσα από τους λόγους της πατριαρχίας. 

Εντοπίζουμε την στερεοτυπική αναπαράσταση της γυναίκας ως απειλής, ως γυναίκας – 

αράχνης που με δόλο σκοτώνει, την αναπαράσταση του άνδρα ως του κατακτητή στον 

οποίο η ανίσχυρη «θηλυκιά» παραδίδεται άνευ όρων. Υπάρχει λοιπόν μία «παλινδρόμηση» 

η οποία αν μη τι άλλο αποκαλύπτει την δυσκολία της ποιήτριας να διαφύγει από τις 

επικρατούσες πολιτισμικές αναπαραστάσεις των φύλων. 

 

 Η σημασία των αντιφάσεων στην ποίηση της Αγγελάκη – Ρουκ 

«Βούλιαξε το αρχικό μου γράμμα κάτω από το βάρος των αντιφάσεων του προσώπου 

μου»139 μας λέει η ποιήτρια. Οι αντιφάσεις διατρέχουν το σύνολο της ποίησής της και 

χαρακτηρίζουν κατεξοχήν το εγώ της. Μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε την έντονη 

παρουσία αντιθετικών ζευγών στην ποίηση της Ρουκ. Η βασικότερη αντίθεση από την οποία 

προκύπτουν οι υπόλοιπες αφορά το δίπολο ζωή / έρωτας – θάνατος, καθώς ο θάνατος 

συνιστά δεσπόζουσα έννοια στην Ρουκ. Στο δίπολο αυτό στηρίζονται παράγωγα ζεύγη 

αντιθέτων, όπως άνδρας – γυναίκα, κίνηση – ακινησία, ορατό – αόρατο, φωνή / γλώσσα – 

σιωπή, πληρότητα – έλλειψη, ηδονή – οδύνη. Όμως, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο 

κεφάλαιο, οι αντιθέσεις αυτές δεν αλληλοαναιρούνται, αλλά ο ένας πόλος του ζεύγους 

αποτελεί προϋπόθεση της ύπαρξης του άλλου. Ο θάνατος συναντάται στα δύο άκρα της 

ζωής, την αρχή και το τέλος της. Στο μύθο της κοσμογονίας της Αγγελάκη – Ρουκ, ο θάνατος 

– Μινώταυρος «χαράζει με το χνότο του τον κόσμο» στον λευκό χιτώνα της γυναίκας – 

Αλιείης. Το σώμα της γυναίκας λοιπόν είναι ο τόπος όπου ξεκινά η ζωή μέσα από το 

θάνατο. Η γυναίκα ταυτίζεται με τη μήτρα, τον ομφαλό της ύπαρξης, όπου όλα αρχίζουν και 

τελειώνουν: «Κυκλικά κινείται το περιβόλι / γύρω απ' τον ύπνο· / η μαστιχιά και το πεύκο / 

αγγίζονται ερωτικά. / Η μάνα ξαναγίνεται / σάκος υγρός / βαδίζω πάλι στον Παράδεισο / 

και σφίγγομαι, σφίγγομαι / με το σώμα μου μαζί / σαν ποτισμένο χώμα. / Θα ονειρευτώ κι 

απόψε ίσως / το τέλος του κόσμου / την έκρηξη του ήλιου / ως το κουκούτσι.»140. Ο 

θάνατος στο παραπάνω απόσπασμα παρουσιάζεται ως μία επιστροφή στον τόπο της 

γέννησης, η ύπαρξη ως κύκλος.  Η ίδια ιδέα επανέρχεται συχνά στην ποίηση της Ρουκ: «Σε 

τόπο χλοερό / σε τόπο σκιερό / σε τόπο βάρβαρο με ροδοδάφνες / από κάτω αρχίζει όλη 

αυτή η βλάστηση / που υμνολογώ / από κάτω αρχίζει / ν' ανεβαίνει η μοίρα.»141.   
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139 Αγγελάκη – Ρουκ, «Η ύλη μόνη, 2001», ό. π., σ. 397 
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Η συνύπαρξη των αντιθέτων στην ποιητική σκέψη της Ρουκ είναι ιδιαίτερα έκδηλη στα 

ποιήματα για την «Λυπιού». Πρόκειται για την «ενδοχώρα» της ποιήτριας, τον τόπο που 

έχει επινοήσει για να πηγαίνει όταν είναι «βαθιά λυπημένη / λυπημένη ως τους άλιωτους 

πάγους μέσα μου / ως τα κρυσταλλωμένα δάκρυα / ως να βγουν οι νοσταλγίες, 

πανθηρούλες λευκές / που δαγκώνουν και τσούζουν οι δαγκωματιές τους»142. Είναι ο τόπος 

όπου πηγαίνει για να αναζητήσει τη λύπη, όταν τα δάκρυα της έχουν στερέψει: «Στη 

Λυπιού κλαίω συνέχεια / από τότε που μου 'δειξες την αξία της λύπης. / Όχι, δεν είναι το 

αρνητικό της γονιμότητας / αλλά το θετικό της απουσίας …. / Έλεγες και το προφίλ σου με 

τάραζε / σαν να το 'χαν σκαλίσει στον πιο σκληρό βράχο / τα μάτια σου σαν να 'ταν από 

θειάφι / αλαφιασμένα, μ' αλάφιαζαν. / Ας κλαίμε λοιπόν κι ας το λέμε χαρά / χαρά γιατί 

είμαστε ακόμη εδώ υποφέροντας …… Κοιτάζοντάς σε ανακάλυψα την ενδοχώρα / του 

αισθήματος»143. Η λύπη είναι γόνιμη όπως και η χαρά, είναι στην ουσία η άλλη όψη της. 

Ενώ η ηδονή εντοπίζεται στον έρωτα, στην επαφή με το διαφορετικό, με το ό,τι υπάρχει έξω 

από την ποιήτρια, η οδύνη βρίσκεται στο «έσω σώμα». Είναι λοιπόν η άλλη όψη της ηδονής 

του έρωτα, καθώς ο «άλλος» και η απουσία του μετά τον έρωτα, αποτελεί προϋπόθεση για 

να οδηγηθεί η ποιήτρια στο να ανακαλύψει αυτήν την όψη του πάθους, που εδράζεται 

μέσα της. 

Ακόμη, στην Λυπιού η ποιήτρια μαθαίνει ότι η σιωπή είναι η άλλη όψη της γλώσσας: «Η 

γλώσσα της Λυπιού είναι η σιωπή. / Στη σιωπή τα ποιήματα / γεννιούνται όπως στον έρωτα 

/ μόνο που το συνηθίζει / η ασυγκίνητη σιγή / και να τα γεννάει / και να τα καταπίνει.»144. 

Όπως η ηδονή του έρωτα, έτσι και η λύπη και η σιωπή, γεννά ποιήματα, έχει τη δική της 

γλώσσα. Η σιωπή δεν είναι η απουσία γλώσσας, αλλά μία διαφορετική γλώσσα. Είναι η 

γλώσσα του «μέσα», που η ποιήτρια πρέπει να την μάθει: «Τα πουλιά τα μαθαίνεις απ' έξω 

/ όπως και το φως που αλλοιώνει / τη σημασία του τίποτα. / Δε θα μπορέσεις ποτέ 

αυθόρμητα / να εκφραστείς σ' αυτή τη γλώσσα / όμως θα σ' αιφνιδιάζει πάντα η αλήθεια 

της. / Διαβάζεις τα δέντρα, τα βουνά στο πρωτότυπο. / Λες: Τί έχω εγώ να πω σ' αυτή τη 

γλώσσα; / Το πληγωμένο ζώο μέσα σου βαθιά δεν απαντά. / Σωπαίνει.»145. Η γλώσσα που 

ως τότε μιλούσε η ποιήτρια ήταν η γλώσσα του «έξω», η γλώσσα που μιλιέται κάτω από το 

παρηγορητικό και ταυτόχρονα παραπλανητικό φως του ήλιου. Η σιωπή είναι η γλώσσα του 

πρωτοτύπου ή αλλιώς η γλώσσα – μήτρα146, την οποία η ποιήτρια δεν έμαθε ποτέ ή την έχει 

ξεχάσει. Μία γλώσσα απωθημένη στο ασυνείδητο.  

Η γλώσσα ή η ποίηση για την Κατερίνα Αγγελάκη – Ρουκ παραμένει πάντοτε συνυφασμένη 

με την ανάδυση του εγώ. Στην αρχή, εγκαταλείποντας την ασφάλεια του πατρικού της, 

αναζητά μέσα από τον έρωτα τη δική της γλώσσα, «τη γλώσσα των δικών μου πραγμάτων» 

όπως γράφει, γνωρίζοντας το θνητό της σώμα μέσα από τον άλλον, τον εραστή. Μιλάω για 

την ποιήτρια σημαίνει, λέω το δικό μου σώμα, καθώς την ποίηση την βρίσκουμε μόνο στα 

«θλιμμένα σώματά μας»147. Ο δρόμος προς την ενηλικίωση ανοίγει για την ποιήτρια όταν 

εκείνη αρχίζει να απομακρύνεται από τη μορφή της μάνας και λαχταράει τη θάλασσα, την 

ομορφιά και τον κίνδυνο που την καλούν, περνάει από το «ροζ» στο «μπλε», το μπλε του 

διαβόλου148, για να πληρώσει τη μοναξιά της: «απαρηγόρητη η Μπλανς Ντυμπουά / μ' 
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ακολουθεί ως τα Εξάρχεια· / οι κίτρινες πατημένες γλαδιόλες στη βροχή / πικρά με 

συμβολίζουν. / Η ανήλικη λαγνεία μου λατρεύει τον ηθοποιό / που εισάγει τα κύρια θέματα 

της ζωής μου / πόθος – θάνατος / αποσύρεται μετά εκείνος και συνεχίζω εγώ / τις 

υπόλοιπες πράξεις στη στενόχωρη σκηνή μέσα μου· / Ως την πόρτα του σπιτιού έχω 

τραγικά ανέβει στα μάτια μου· / τί μου λείπει και κλαίω; / Βρέχει και θα 'μαι πάντα μόνη, 

ανέραστη νυφίτσα μες στο κρύο.»149. Στο παραπάνω χωρίο κυριαρχεί η εικόνα του νερού 

ως βροχή και ως δάκρυα. Η ποιήτρια λαχταρά την ένωση με το νερό της βροχής που δεν 

φτάνει ως το μέσα της, ενώ τα δάκρυά της ανεβαίνουν στα μάτια. Τα μάτια είναι το όριο 

του μέσα και του έξω και η ποιήτρια θέλει να γνωρίσει ό,τι υπάρχει έξω από την ίδια – εν 

τέλει όμως και μέσα της. Με την έλευση του εραστή αρχίζει το ταξίδι της ποιήτριας στη 

θάλασσα του έρωτα – θανάτου, και μέσα από το ταξίδι αυτό αρχίζει ν' ανακαλύπτει τον 

εαυτό της μέσω της ένωσης με το αντίθετό της. Στα ποιήματα της Πηνελόπης, η ποιήτρια 

αφηγείται το πώς έχοντας γνωρίσει και περιμένοντας τον Οδυσσέα, φτάνει στην ουσία του 

εαυτού της: «Κλεισμένη μες στο σπίτι / όπως μες στο χρόνο / κοιτάζω το δέντρο / όπως το 

Θεό: / έξω απ' το χρόνο. / Καταλαβαίνω λίγο / την παρουσία μου / εδώ / μ' εσένα και χώρια 

από σένα· / το κρέας μου σε περιμένει / μα η σκέψη μου σ' είδε να 'ρχεσαι / από καιρό / 

και σ' έχει ξεπροβοδίσει πάλι. / Τα πρόσωπα υπάρχουν / μόνο μέσα μας / τα μάτια τους 

λάμνουν / στα υγρά του οργανισμού μας.»150. Η γνωριμία με τον έρωτα δεν σημαίνει την 

κατάργηση της μοναξιάς, αλλά την διαρκή ταλάντευση ανάμεσα στην παρουσία και την 

απουσία, το έξω και το μέσα, την πλήρωση και την απώλεια. Η μοναξιά της ποιήτριας είναι 

πάντοτε μια γόνιμη λύπη από την οποία γεννιέται το ποίημα. 

Την εποχή της ακμής, που δοξάζεται το σώμα μέσω του έρωτα, διαδέχεται η εποχή της 

ωριμότητας και η επιστροφή στην μοναξιά, όταν η σάρκα είναι πλέον μια «ωραία έρημος». 

Η ποιήτρια – Γιαννούσα αναρωτιέται: «Φαίνομαι καλύτερα στο φως ή στο σκοτάδι;»151 και 

«Θα μου φανερώνονταν αν δεν είχα υποφέρει;»152. Και πάλι από τη γόνιμη λύπη ξεπηδούν 

τα ποιήματα: «Πέτρες και χόρτα / πράγματα που με κόκκινο θάνατο / τα σκεπάζει η δύση / 

βγαίνουν απ' τη σιωπή τους / κι όχι μιλούν – θα 'ταν αντίθετο / απ' τη φύση τους – αλλά 

σημαίνουν / την αλήθεια της γυναίκας / γιατί της φανερώνουν τη δική τους. / Η θάλασσα 

έχει ένα άλλο πρόσωπο, το βράχο / ο κότσυφας το κλαρί / η ώθηση του λουλουδιού τη 

λάσπη.  / Η δύναμη της σκοτεινής ζωής / ξεσπάει σε ύπερους, σε στήμονες / σ' ανάσες 

πολυτάραχες σαν κείνες / που σε σκλαβώναν κάποτε. / Τώρα κάτω, κάτω βαθιά, μυρίζεις / 

μυρίζεις πώς ευωδιάζει ό,τι δε φαίνεται;»153. Η επιστροφή στην μοναξιά της αρχής είναι η 

μοίρα της γυναίκας μετά τον έρωτα, όταν το σώμα δεν είναι πλέον κατάλληλο για να δεχτεί 

το νερό της βροχής και μετατρέπεται σε έρημη σάρκα. Τότε η ποιήτρια γίνεται μια «άνυδρη 

ύπαρξη»154 που το μόνο που μπορεί να την δροσίσει είναι τα δικά της δάκρυα. Η 

εσωστρέφεια που χαρακτηρίζει εν γένει την ποίηση της Αγγελάκη – Ρουκ εντείνεται στις 

ώριμες ποιητικές συλλογές. Η φάση της ωριμότητας, παρά τον πόνο που συνεπάγεται για 

εκείνη, δεν είναι ουσιαστικά παρά ένας ακόμη αναβαθμός στην πορεία της ποιήτριας προς 

την κατανόηση του εαυτού της, μιας διαρκούς πορείας προς την ενηλικίωση που 

πραγματοποιείται απ' έξω προς τα μέσα και είναι άρρηκτα δεμένη με το βίωμα του 
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σώματος. Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο απόσπασμα: «Εδώ εγώ τί κάνω; Κοιτάω μέσα 

απ' τα χρονοφαγωμένα / παράθυρα τους ανέμους / ερωτικούς ν' αγκαλιάζουν τη βλάστηση 

/ και φαντάζομαι επεισόδια απ' τη ζωή μου / σκηνές του θανάτου μου να παίζονται / στην 

ερημωμένη βεράντα / με πρωταγωνιστή τον εγωπαθή χρόνο. ….. Αλλά να, η ελιά ολόκληρη 

ξεστηθώνεται / μπρος στη θάλασσα / ξεκινά κι αυτή όπως όλα τα ριζωμένα όντα / απ' το 

άφατο / κι όπως υψώνεται μαθαίνει / να μιλά μιαν άλλη γλώσσα. / Αν είναι έτσι, δεν έχασα 

ποτέ / παρά το χρόνο μου· / όλα όσα μοιάζουν με απώλειες / είχαν έρθει απ' έξω. / Κι 

έπειτα δε μου 'χαν πει τίποτα / γι' αυτές τις στιγμές που θα 'μουνα σαν τη φύση: / άδεια. / 

Και δε μου 'χαν πει τίποτα γι' αυτό το άδειο: / πολύλαλο.»155. Τοποθετεί πλέον το εγώ της 

στο κέντρο της ύπαρξής της, ένα κέντρο που δεν υπόκειται στην ρευστότητα του χρόνου και 

την απώλεια του έρωτα. Το «άδειο» είναι αυτό που μένει μετά το πέρας του έρωτα να 

χαρακτηρίζει την ποιήτρια. Η έννοια του άδειου παραπέμπει στην έλλειψη του ανδρικού 

μορίου που συμπληρώνει τη γυναίκα και την καθιστά πλήρη. Η ποιήτρια – γυναίκα αρχίζει 

να συλλαμβάνει πλέον τον εαυτό της απογυμνωμένο από τα παρηγορητικά ψεύδη, να 

μαθαίνει μία άλλη γλώσσα που πηγάζει από το άφατο. Συγκεντρώνεται απόλυτα στον 

εαυτό της: «Αποσύρομαι για να διαβάσω / ό,τι ήταν πάντα γραμμένο εκεί / ανάμεσα στα 

δύο στήθη / ανάμεσα σε δύο θάμνους της ψυχής / βαθιά μέσα στα χώματα του νου.»156.  

Επιπλέον, στην ποίηση της Κατερίνας Αγγελάκη – Ρουκ επανέρχονται δύο αντίθετες μεταξύ 

τους έννοιες, η έννοια της επανάληψης, που συνδέεται κυρίως με τη φύση, και η έννοια της 

μοναδικότητας, που συνδέεται με το θάνατο. Το σχήμα του κύκλου κυριαρχεί στην 

εικονοποιΐα των ποιημάτων. Στρογγυλή είναι η μήτρα της γυναίκας, στρογγυλός είναι και ο 

θάνατος: «Εγώ δεν έχω παρά το θάνατο / απλό, καθαρό, στρογγυλό»157, ενώ στρογγυλή 

είναι και η γυναίκα – αράχνη σύμβολο θανάτου που παρασέρνει τα θύματά της στο κέντρο 

του ιστού όπου βρίσκεται158. Το εγώ της ποιήτριας είναι το κέντρο αυτού του κύκλου: 

«Είμαι κι η μπάλα μου μαζί / ο κόσμος / εφαρμόζει γύρω μου τέλεια»159. Στρογγυλό είναι 

επίσης το φεγγάρι, επίσης σύμβολο της γυναίκας. Στον αντίποδα του κύκλου που συνδέεται 

με τη θηλυκότητα, είναι οι τέλειοι κύκλοι της πατριαρχίας: «Μήλα, φεγγάρια / τέλειοι 

κύκλοι οι βιβλικές διηγήσεις / στη μέση το μυστικό / οι ήχοι, τα φορέματα / το σπάνιο 

περιστέρι.»160. Η τίγρης «η νυχτερινή, η μάνα», που δεν αντέχει το φως της ημέρας, αγγίζει 

το κέντρο του κύκλου, όπου εδράζεται το μυστικό - θάνατος: «Το φεγγάρι! Και τινάχτηκε. / 

Όλο και πιο πολύ κατεβαίνει / στα μυστικά … / Βρίσκει τη σιωπή / τη σηκώνει με το νύχι / 

την τοποθετεί σε ό,τι αγγίζει. / Τί τρυφερή η τίγρη στη σιωπή! / Ποιά μουσική ακούει / με το 

τέταρτο πόδι στον αέρα … / Σταματά το χρόνο μπρος στην πεταλούδα / πηδάει έπειτα / στη 

μέση του κύκλου / δροσιά, μεσάνυχτα / δίψα και ξημερώματα.»161. Η τίγρης σταματά την 

ροή του χρόνου, του κυκλικού χρόνου, και διαγράφει τη δική της πορεία προς το κέντρο. 

Στον αντίποδα λοιπόν της κυκλικής κίνησης, υπάρχει η ευθύγραμμη κίνηση που συνδέεται 

με τη διάσταση του βάθους, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο απόσπασμα: «Χάνω την 

κίνηση / υψώνομαι, βυθίζομαι … Κορφές μακρόσυρτες αναβλύζουν οι πηγές / κι εγώ μαζί 

τους / πάλι θα κλάψω, πάλι θα γκρεμιστώ, πάλι τη δόξα θ' αναπέμψω»162. 

                                                            
155 Αγγελάκη – Ρουκ, «Άδεια φύση, 1993», ό. π., σ. 339 - 340 
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162 Ό. π., σ. 66 



Τα ποιήματα της Αγγελάκη – Ρουκ αντικατοπτρίζουν τις διαφορετικές ηλικιακές φάσεις της 

ποιήτριας. Μπορούμε να διακρίνουμε τρεις περιόδους, με κριτήριο την αντίληψή της σε 

σχέση με το σώμα της: την εποχή του ξύλου, κατά την οποία το ποιητικό υποκείμενο βιώνει 

την μοναξιά και τον θυμό του σώματος που επιθυμεί την γνωριμία με τον έρωτα και τη 

θάλασσα. Την εποχή του νερού, όταν το σώμα – χώμα ενώνεται με το νερό της βροχής και 

ταλαντεύεται επαναληπτικά ανάμεσα στην παρουσία και τη μοναξιά, τον έρωτα και την 

απώλεια, το μέσα και το έξω. Την εποχή μετά την ακμή του σώματος, όταν ο έρωτας είναι 

μόνο ανάμνηση και η ποιήτρια επιστρέφει στη συνθήκη της μοναξιάς.  Παρακολουθώντας 

λοιπόν την διαδρομή αυτήν, εντοπίζουμε και πάλι το σχήμα του κύκλου ως επιστροφή της 

ποιήτριας στην αρχή καθώς προσεγγίζει το τέλος. Η ποιήτρια ήδη από τις πρώιμες συλλογές 

της, συνδέει το παρελθόν με το μέλλον: «… αλλά ερωτεύομαι / τη σκιά πίσω απ' το πανί του 

Καραγκιόζη / την απέραντη νοσταλγία / όταν ό,τι έχασα / κι ό,τι δε γνώρισα ποτέ / 

βουτιόνται στο ίδιο σκούρο.»163. Επίσης, η ποιήτρια, μετά από το τέλος του έρωτα και λίγο 

πριν εισέλθει στην εποχή της ωριμότητας, σταματά τον χρόνο και επιστρέφει στο πατρικό 

της σπίτι με τις αναμνήσεις του, θυμάται τον παιδικό της εαυτό: «Σιάζομαι στη σκιά μου· / 

καρφιτσώνω τα τσουλούφια του χρόνου / που ξεφεύγουν απ' το σκούρο οβάλ μου … Τα 

πρόσωπα τ' αναγνωρίζω / γιατί ήξερα τη γιαγιά τους / και οι φωνές -της μικρής «όχι!» / της 

μάνας της «οχιά!»- / ηχούν σαν τότε … Πότε; / Πριν απ' το φόβο για ό,τι είναι να 'ρθει / πριν 

απ' τον τρόμο για ό,τι είναι ήδη εδώ / πριν απ' αυτό το «εγώ», μια σκιά χωρίς καθρέφτη»164. 

Πριν τον έρωτα, το εγώ δεν υφίσταται, αναδύεται όταν η ποιήτρια αποκτά συνείδηση του 

θνητού της σώματος μέσω του έρωτα. 

Ταυτόχρονα, η ποιήτρια διαγράφει μία εξελικτική και επομένως ευθύγραμμη πορεία. Ήδη 

από πολύ νωρίς έχει συνείδηση της πορείας που θα ακολουθήσει όταν επιλέγει να γνωρίσει 

τη θάλασσα και τον έρωτα: «χαράζουν οι ουρανοί / κι έχει λιώσει η λαμπάδα της αυγής. / 

Μακρύς ο δρόμος.»165. Η κάθε καινούρια μέρα δεν θα είναι μία αναγέννηση, δηλαδή μια 

επανάληψη της ζωής, αλλά θα προστίθεται γραμμικά στις προηγούμενες. Η επιστροφή της 

ώριμης ποιήτριας στην αρχή, η πορεία από το χώμα στον ουρανό και ξανά από τον ουρανό 

στη γη, εμπίπτει στο πλαίσιο μιας γραμμικότητας. Η θητεία της στον έρωτα και η επαφή με 

το αντίθετό της αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να κατανοήσει το κομμάτι του 

εαυτού της που υπήρχε πάντοτε μέσα της αλλά δεν μπορούσε να το προσεγγίσει: 

«Αποσύρομαι για να διαβάσω / ό,τι ήταν πάντα γραμμένο εκεί / ανάμεσα στο δύο στήθη / 

ανάμεσα σε δύο θάμνους της ψυχής / βαθιά μέσα στα χώματα του νου. … Αποσύρομαι· 

θέλω να 'ναι όλα ήσυχα / μα όχι πνιγηρά, ελαφρόχρωμα / αλλ' όχι λευκά / για να δω τί 

έβραζε στη χύτρα. / Τα υποπροϊόντα του έρωτα; Η φύση; …. Ούτε τη φύση -παφλάζει, 

θορυβεί- / ούτε τη φύση θέλω / μόνο ν' ακούσω καθαρά παλεύω / κάποιον ν' απαγγέλει τα 

όσα γράφτηκαν. / Γιατί εγώ νόμιζα πως άλλα ήταν γραμμένα / σε άλλη γλώσσα ….»166. Η 

ποιήτρια διαγράφει μία πορεία από την άγνοια στη σοφία, από έξω προς τα μέσα. Ο 

αναγνώστης την ακολουθεί στην αδιάκοπη ενηλικίωσή της. Το «εγώ» της ποιήτριας είναι 

άρρηκτα δεμένο με το σώμα και με τη γλώσσα. Παρακολουθούμε το «εγώ» αυτό να 

αναδύεται αρχικά μέσω της γνωριμίας με τον έρωτα και σταδιακά να απογυμνώνεται από 

τα κατασκευασμένα ψεύδη, τα οποία προστατεύουν τον άνθρωπο από την επίγνωση του 

θανάτου. Επιστρέφει λοιπόν η ποιήτρια στην αρχική συνθήκη της μοναξιάς έχοντας όμως 

πλέον συνείδηση του σώματός της. Επιστρέφει σε μια «ξεχασμένη αλφαβήτα». Η ποιήτρια 
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είχε μάθει να μιλάει σε μια γλώσσα, οι λέξεις και οι έννοιες της οποίας ήταν εκ των 

προτέρων διαμορφωμένες. Η πορεία της τής επιτρέπει να απελευθερωθεί από τα δεσμά 

της γλώσσας. Αντικρύζει την ύπαρξη στην παρθενική της μορφή: «Εδώ τ' αστέρια λάμπουν / 

όπως όταν αυτόφωτα ανέβαιναν / τα βεγγαλικά ποιήματα / κι η γη που μουλωχτή / 

γλιστρούσε ως τη θάλασσα / έμοιαζε να μην είχε κοιμηθεί ποτέ της / με άνθρωπο»167. Οι 

απαρχές της ύπαρξης συνδέονται με τη θηλυκότητα, και τοποθετούνται πριν τον άνθρωπο 

και πριν τον χρόνο -και αυτός ανθρώπινη επινόηση: «ουράνια σώματα σε ηδονή 

ελευθερίας / ούρλιαζαν με λάμψεις. / Ο αέρας μύριζε άγνωστα λουλούδια / και κανένας 

λαμπτήρας δε μαρτυρούσε / ένα ψεύτικο ή αληθινό «τώρα». Α, ναι, είπα και βύθισα την 

ακαλαίσθητη πατούσα μου / σε χόρτα ατροφικά, έτσι ήταν πριν … / Πριν σηκωθεί η αυλαία 

του σύννεφου / κι αρχίσει η πρώτη πράξη / με τον πρώτο υποκριτή να παίζει τον πρώτο 

αρσενικό… / Έτσι ήταν πριν σκεφτούν να πνίξουν / τα θηλυκά μωρά / πριν μας αλλάξει ο 

Έρασμος την προφορά / πριν το πρώτο παράπονο ακουστεί / για τη ζωή πάνω σ' αυτή τη γη 

/ έτσι ήταν η ύπαρξη – σκηνή / πριν αρχίσει το πολύπραχτο έργο.»168. Η ποιήτρια 

επιστρέφει ή φτάνει, σε μία πρωταρχική μορφή της ύπαρξης, όπου δεν καταδυναστεύει τα 

όντα ο φόβος του θανάτου, καθώς δεν έχει ακόμη ακουστεί το «πρώτο παράπονο για τη 

ζωή πάνω σ' αυτή τη γη», επομένως τα όντα είναι ελεύθερα και πλήρη, «αυτόφωτα». Είναι 

η ύπαρξη πριν την επενέργεια του ανθρώπου – πολιτισμού, που αναιρεί την ελευθερία, 

συλλαμβάνει το θάνατο στον αντίποδα της ζωής και εγκλωβίζει τη γυναίκα στο ρόλο της 

μάνας – τροφού «πνίγοντας τα θηλυκά μωρά». Η γυναίκα πάντα θα γεννάει σαν την 

Παναγία το θείο βρέφος, θα λειτουργεί ως «μεσολαβήτρια» για χάρη του άνδρα – 

δημιουργού. Θα είναι το «μεγάλο θηλαστικό», μια αιώνια επανάληψη, ενώ ο ρόλος της 

καινούργιας ύπαρξης, που θα υπερβεί το παλιό και ξεπερασμένο, προορίζεται μόνο για τον 

άνδρα. 

Οι συνύπαρξη των αντιθέτων στην ποίηση της Ρουκ συνδέεται με την έννοια της 

πληθυντικότητας η οποία έχει αποδοθεί στην γυναικεία ύπαρξη και το σώμα της γυναίκας. 

Το γυναικείο σώμα είναι ιδωμένο ως μήτρα169, ως πηγή που χωνεύει τις αντιφάσεις, 

προσκρούοντας έτσι στην «φαλλογοκεντρική» κατανόηση της ταυτότητας. Γι' αυτό το λόγο 

η «γυναικεία γραφή», εφόσον συνίσταται στη βάση του προτάγματος του «γράφω το σώμα 

μου», είναι εξ ορισμού ανατρεπτική170. Η ταυτότητα της γυναίκας παραμένει ένα γίγνεσθαι, 

διαρκώς ανοικτή και δεκτική στο «άλλο», ανάμεσα στο μέσα και στο έξω, το «προσωπικό 

σώμα» και το άπειρο. Το σώμα παράγει νόημα στη συνθήκη της μοναξιάς του μέσω του 

αποκλεισμού του από τον έξω χώρο : «Ήρθε το όνειρο / και μόνο μια τσάντα κρατούσε / την 

τσάντα μου.»171.  Ταυτόχρονα, η ποιήτρια αντλεί νόημα μέσα από την ένταξη του εαυτού 

της στο όλον, στο άπειρο: «Όμως ο τρόμος μπρος στην ολόμαυρη καταστροφή / που τυλίγει 

τα δάση … μπερδεύεται παράξενα στα φύλλα της καρδιάς σου / με μιαν αγαλλίαση / γιατί 

επιτέλους ξέφυγες απ' τη φυλακή του «εγώ» …. Για μια στιγμή δε γαντζώνεσαι πια / στα 

κάγκελα της ασημαντότητάς σου / τη συγκρίνεις με την αιώνια σημασία / της βλάστησης / 

και σ' αυτή παραδίνεσαι μ' όλο σου το κορμί»172.  
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 Η ποιήτρια και η άλλη μοναξιά 

Η επιβίωση της ποιήτριας μέσα στην εποχή της καινούργιας μοναξιάς είναι μια επίπονη 

διαδικασία. Η νέα αυτή μοναξιά σημαδεύεται από το αμετάκλητο του επερχόμενου 

θανάτου: «Η νέα μοναξιά ασήκωτη / κι η λύπη της ακόμη πιο βαριά / αφού ο καθένας 

κουβαλάει τώρα / αμετάκλητη τη χρόνια πολύτιμη / αρρώστια της ύπαρξής του …. Κι όλα 

μοιάζουν από φιλάργυρο μετρημένα / και μαζί περιττά / αφού είναι πια άχρηστα στη 

φύση.»173. Παρόλα αυτά η θνητότητα συνεχίζει να είναι στη συνείδηση της ποιήτριας μία 

πολύτιμη συνθήκη. Οι ώριμες συλλογές της Ρουκ χαρακτηρίζονται από την διαρκή 

ταλάντευση ανάμεσα στην νοσταλγία για το παρελθόν και την ευγνωμοσύνη για το παρόν 

της, τον φόβο του θανάτου και την ικανοποίηση της ποιήτριας επειδή κατορθώνει να 

επιβιώσει την κάθε ημέρα που την οδηγεί προς τον θάνατο χωρίς να καταφύγει σε 

παρηγορητικά ψεύδη. Η ποιήτρια μακαρίζει τη φύση επειδή σε αυτήν δεν υπάρχει η 

απώλεια και ο θάνατος, καθώς απουσιάζει η επίγνωση της θνητότητας: «Τα δέντρα ζήλευα 

που όσο ζουν / ανανεώνουν τη νιότη τους / με φύλλα· / φύλλα προσωρινά αιώνια / 

ερωτευμένα με τη βροχή. / Και τα αειθαλή / με τη σταθερή ωριμότητά τους / ίσως να μη 

γνώρισαν ποτέ / κάτι που θα τρέμουν μην το χάσουν / ίσως να μην ερωτεύτηκαν ποτέ / τον 

άνεμο.» 174. Δεν σταματάει να νοσταλγεί τον έρωτα: «Να σε βλέπω πρέπει πού και πού / για 

να τελειώσω το άπραχτο έργο μου / και να με εμπνέει για μια στιγμή / κάτι λίγο 

διαφορετικό / από την έλλειψή σου»175. Μέχρι και η ποίησή της δεν είναι παρά ένας ακόμη 

μύθος που την προφυλάσσει από τον φόβο: «θα ψευδομαρτυρήσει ο λόγος / για να 

κερδίσεις εσύ / τον αντικατοπτρισμό του έρωτα. / Συνθέτει την υπεράσπιση κι αθώωσή σου 

/ που θυσίασες το μυστικό της αιωνιότητας / για ένα στιγμιαίο σμίξιμο με τον ουρανό / και 

με μια ευφάνταστη του στίχου στροφή / σε κάνει να ξεχνάς τη δίαιτά σου την καθημερινή: / 

εφήμερο ωμό.»176.    

Άλλοτε η γλώσσα γίνεται αποκαλυπτική, η νέα γλώσσα της σιωπής που μαθαίνει να μιλά η 

ποιήτρια: «Η γλώσσα έκρυβε με μαεστρία / την κάθε γιγάντια προσδοκία / όλα όσα η 

σιωπή τώρα εκφράζει με τόση άνεση …. Λευτεριά δεν είναι μόνο / να λυτρωθείς από την 

επιθυμία / αλλά και να τολμάς να διακηρύξεις / τον μυστικό σου πόθο … Δε θέλω να 

πεθάνω! / Έτσι. Χωρίς ιδιαίτερο λόγο. / Δε θέλω.»177. Η ποιήτρια αξιοποιεί τα δώρα που της 

προσφέρει ο θάνατος και εξασκείται διαρκώς στο να πει την σιωπή: «Μόνο ένα χρώμα 

άδειο, ουδέτερο / την πέτρα της καρδιάς μου / σκέπαζε. / Και να που ήρθε / ύστερ' από 

τόσο καιρό / χωρίς να παριστάνει / φανταστικές χαρές / ή ακραίες απελπισίες. Ήρθε το 

όνειρο / και μόνο μια τσάντα κρατούσε / την τσάντα μου ….. Εισιτήριο δεν είχα πληρώσει / 

μα το όνειρο / γενναιόδωρα μου είχε χαρίσει / ένα σύντομο ταξίδι / σε μια χώρα 

απελευθερωμένη. / Απελευθερωμένη από τα καταναγκαστικά / παροράματα της 

πραγματικότητας.»178. Η πορεία της ποιήτριας είναι ένα ταξίδι προς την απελευθέρωση, 

καθώς βαθμιαία απεκδύεται οποιαδήποτε παραμυθία την θωράκιζε από τον θάνατο. 

Κατορθώνει να αντικρύσει το θάνατο κατά πρόσωπο και να αντλήσει ηδονή χωρίς πλέον να 

υψώνει προστατευτικά τείχη και αυτό είναι η ελευθερία. Το όνειρο πηγάζει από τον εαυτό 

                                                            
173 Αγγελάκη – Ρουκ, «Στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα, 2005», ό. π., σ. 461 
174 Ό. π., σ. 454 - 455 
175 Αγγελάκη – Ρουκ, «Μεταφράζοντας σε έρωτα το τέλος της ζωής, 2003», ό. π., σ. 428 
176 Ό. π., σ. 421 - 422 
177 Αγγελάκη – Ρουκ, «Στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα, 2005», ό. π., σ. 458 - 459 
178 Αγγελάκη – Ρουκ, «Η ανορεξία της ύπαρξης, 2011», ό. π., σ. 482 - 483 



της και μόνο. Έτσι επιδιώκει να μπει «στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα» μέσω του 

ονείρου, όπως είχε προαναγγείλει ήδη στην πρώτη της συλλογή: «Εποχή ονείρων / 

εφιάλτες ως το απόγευμα / ή μια χαρά αρίζωτη / αναίτια / τρελή να περιπλανιέται / στις 

λεβάντες / και τις καλαμιές / καρφώνει λάβαρο στον ουρανό.»179. Ο ουρανός περιέχει το 

απόλυτο κενό, κρύβει μέσα του το άδειο, καθώς η μόνη πραγματικότητα είναι η θνητή ζωή 

πάνω στη γη: «Ίσως τα φίδια που μας ζώνουν / να 'ναι πλάσματα καλά / χρήσιμα / αφού 

ελευθερώνουν τις υποψίες μας / γύρω από ψεύτικες υποσχέσεις. / Και όπως ελίσσονται / 

μας διδάσκουν ότι καμιά πραγματικότητα / δεν είναι πιο πολύτιμη, πιο αληθινή / απ' την 

ανάσα της στιγμής. /  Τί σου υποσχέθηκαν οι άνθρωποι; / Γλυκιά ζωή; /  Μα θέλει μεγάλη 

φαντασία / Τί σου υποσχέθηκαν οι άγιοι; / Αιώνια ζωή; / Μα θέλει μεγάλη αντοχή.»180. Το 

όνειρο είναι αυτό που σώζει την ποιήτρια, το νερό που ποτίζει την έρημο – σάρκα όταν έχει 

πάψει η βροχή181. Το όνειρο δεν έχει αιτία ή σκοπό: «… πως θράφηκε ο έρωτας / απ' τα 

εντόσθιά μου κάποτε / σαν ύαινα ή σαν ιεροφάντης / πως βρέθηκε μια ανοιχτή στιγμή / 

που άνθρωπος ετόλμησε να ονειρευτεί πως χάνει. / Χάνει το πρόσωπό του στο παρόν / για 

νά 'μπει σαν ρέμα / σαν δηλητήριο, σαν αεράκι / σαν αίμα μέσα στον άλλον / και να χαθεί, 

χωρίς να χάσει / ή να κερδίσει τίποτα.»182.  

Ακόμη, το όνειρο συνδέεται στην ποίηση της Κατερίνας Αγγελάκη – Ρουκ με την έννοια της 

γλώσσας: «πώς θα 'ταν η ζωή μου / χωρίς το μεθυστικό υγρό που καταπίνω …. χωρίς κάτω 

απ' τη γλώσσα / να κουρνιάζει ένα όνειρο / το όνειρο να γίνεται σώμα ρευστό / να το 

αγγίζω με την κάθε ρουφηξιά / αλλά και χωρίς να παύω ποτέ / να μετρώ σταλιά σταλιά / το 

άδειο που λιμνάζει μέσα μου;»183. Στο απόσπασμα αυτό αξίζει να προσέξουμε ότι η γλώσσα 

ως λόγος και ποίηση, αποδίδεται μέσω της εικόνας της γλώσσας ως οργάνου του σώματος, 

με υλικούς – σωματικούς όρους. Η ίδια εικόνα επανέρχεται και αλλού: «Την κρατώ 

κολλημένη στα ούλα / ψάχνω με τη γλώσσα / την ψυχή που υποτίθεται / με ζωντανεύει και 

πέρα απ' τη ζωή. …. Με την ψυχή στο στόμα κατάλαβα / πόσο εύκολα λιώνει το παραμύθι. / 

Αλλά τί γεύση!»184. Η κατανόηση συνδέεται με τη γεύση, που προκύπτει μέσω των 

αισθητηρίων της γλώσσας. Επίσης, ενώ λιώνει το παραμύθι, δηλαδή ο μύθος της 

αθανασίας της ψυχής, η ποιήτρια γεύεται και απολαμβάνει το προϊόν της τήξης. 

Επανέρχεται λοιπόν το υγρό στοιχείο, το «μεθυστικό υγρό» που «ελαφρώνει το βάρος της 

μέρας / το αβάσταχτο φορτίο της νύχτας» και είναι αναγκαίο για την επιβίωσή της, το 

«όνειρο κάτω απ' τη γλώσσα»185. Το αντίδοτο της αγωνίας βρίσκεται στην ποίηση και την 

γλώσσα. Μόνο μέσω της γλώσσας η ποιήτρια μπορεί να καταλάβει, όπως αφηγείται στο 

ποίημα με τίτλο «Έχω μια πέτρα»: «Γλείφω μια πέτρα. Οι πόροι της γλώσσας μου 

σοφιλιάζουν με τους πόρους της πέτρας. Στεγνώνει η γλώσσα μου και σέρνεται ως τη μεριά 

της πέτρας που ακουμπάει στο χώμα, που 'χει μούχλα κολλημένη επάνω της σαν αίμα. 

Ξαφνικά μου ξανάρχεται σάλιο, υγραίνει την πέτρα κι η πέτρα κυλάει μες στο στόμα μου. 

Την πέτρα αυτή τη λέω Οιδίποδα. Γιατί όπως ο Οιδίποδας είναι κι αυτή ακανόνιστη με 

βαθιές αυλακιές για μάτια. Κατρακυλάει κι εκείνη με πρησμένα πόδια. Κι όταν ακίνητη, 

κρύβει από κάτω της μια μοίρα, ένα ερπετό, τον λησμονημένο μου εαυτό. Την πέτρα αυτή 

                                                            
179 Αγγελάκη – Ρουκ, «Λύκοι και σύννεφα, 1963», ό. π., σ. 57 
180 Αγγελάκη – Ρουκ, «Η ανορεξία της ύπαρξης, 2011», ό. π., σ. 478 
181 Όπως έχει αποδειχθεί και παραπάνω, το νερό της βροχής αποτελεί σταθερό σύμβολο στην 
εικονοποιΐα της Κατερίνας Αγγελάκη – Ρουκ, και παραπέμπει στην στιγμιαία ένωση του ουρανού με 
το χώμα της γης (σύμβολο για το σώμα της γυναίκας) μέσω του έρωτα.  
182 Αγγελάκη – Ρουκ, «Άδεια φύση, 1993», ό. π., σ. 321 
183 Αγγελάκη – Ρουκ, «Η ανορεξία της ύπαρξης, 2011», ό. π., σ. 479 - 480 
184 Αγγελάκη – Ρουκ, «Μεταφράζοντας σε έρωτα της ζωής το τέλος, 2003», ό. π., σ. 422 - 423 
185 Αγγελάκη – Ρουκ, «Η ανορεξία της ύπαρξης, 2011», ό. π., σ. 479 



τη λέω Οιδίποδα. Γιατί ενώ από μόνη της δεν έχει κανένα νόημα, έχει το σχήμα και το 

βάρος της εκλογής. Τη λέω και τη γλείφω. Ως το τέλος της ιστορίας μου. Όσο να καταλάβω 

τί θα πει εκλογή. Όσο να καταλάβω τί θα πει τέλος.»186. Η πέτρα αντιπροσωπεύει τη 

θνητότητα της ποιήτριας, το φθαρτό σώμα και τη μοίρα του θανάτου. Όπως λέει, το 

λησμονημένο της εαυτό, αυτόν που συνεχώς απωθείται από τη συνείδηση μέσω της 

καθημερινής πλάνης του έρωτα. Δεν είναι τυχαίο το ρήμα «έχω» του τίτλου, η πέτρα είναι 

το μόνο δικό της, που ανήκει σε εκείνη και μόνο. Ταυτόχρονα, ενώ η πέτρα είναι κομμάτι 

του εαυτού της ποιήτριας, το ρήμα «έχω» δηλώνει απόσταση από αυτήν, καθώς η ποιήτρια 

δεν είναι μόνο πέτρα, αλλά είναι και γλώσσα, δηλαδή συνείδηση. Επίσης, οι πόροι της 

πέτρας «σοφιλιάζουν» με τους πόρους της γλώσσας, η γλώσσα δίνει νόημα στην πέτρα, ενώ 

παράλληλα η γλώσσα προϋποθέτει την πέτρα, εφόσον η ποιήτρια βρίσκει τη γλώσσα των 

δικών της πραγμάτων187 μόνο μέσω της συνείδησης του σώματός της. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει επίσης το πώς η πέτρα και η γλώσσα υποδέχονται η μία το σώμα της άλλης και 

συμπληρώνουν η μία την άλλη. Πρόκειται για μία διαφορετική πληρότητα από εκείνη που 

παρέχει στην γυναίκα ο άνδρας, αλλά και αυτήν που ο ίδιος απολαμβάνει, γιατί συμβαίνει 

εν κινήσει. Η κίνηση αυτή είναι εσωτερική κίνηση και αποδίδεται μέσω της ρευστότητας 

του υγρού στοιχείου, καθώς την επαφή της πέτρας και της γλώσσας επιτρέπει το σάλιο. 

Αξίζει λοιπόν να σημειωθεί η αντίθεση ανάμεσα στην ακινησία της πέτρας και την 

ρευστότητα που συνδέεται με τη γλώσσα και το όνειρο. Μέσω της γλώσσας η ποιήτρια 

υπερβαίνει τα «καταναγκαστικά παροράματα της πραγματικότητας» και φτάνει στο όνειρο, 

δηλαδή μένει πιστή στην πραγματικότητα χωρίς ωραιοποιήσεις, και με την επίγνωση του 

επικείμενου θανάτου, καταφάσκει στη ζωή. Οι έννοιες της ακινησίας και της κίνησης 

επανέρχονται συχνά στην ποίηση της Κατερίνας Αγγελάκη – Ρουκ. Η ποιήτρια – γυναίκα 

συνδέεται παραδοσιακά με τον αρνητικό πόλο αυτού του αντιθετικού ζεύγους, την 

ακινησία, λόγω της ταύτισής της με τη φύση, επομένως φορέα της επανάληψης. Η Ρουκ 

αντιστρέφει την παραπάνω ιδέα, καθώς ο θάνατός της τής χαρίζει μοναδικότητα και ανάγει 

την ύπαρξή της σε ροή, πορεία, διαδρομή. Στον αντίποδα, συνδέει τον άνδρα με την 

μονοτονία και την επανάληπτικότητα της φύσης, καθώς υπόκειται στη μοίρα των «θεϊκών 

επαναλήψεων»188. 

Η γλώσσα λοιπόν μπορεί να επιτύχει μια υπέρβαση της μοίρας. Ταυτόχρονα, η γλώσσα ως 

συνείδηση της θνητότητας διαφοροποιεί την ποιήτρια από την φύση. Η ποιήτρια δεν 

αναπαράγεται, δεν διαιωνίζεται η φυσική της ύπαρξη μέσω της γέννας. Ο λόγος, ως 

γλώσσα αλλά και έλλογη σκέψη, δηλαδή συνείδηση, τοποθετεί την ποιήτρια έξω από τον 

κύκλο της φύσης και της επιτρέπει την επιλογή. Επιλέγει την κατάφαση στην ζωή αλλά και 

τον θάνατο, ώστε η ύπαρξή της δεν είναι παθητική, καθώς δεν είναι δέκτης μιας 

προκαθορισμένης μοίρας. 

Τέλος, διαπιστώνουμε ότι η ποιήτρια αντιστρέφει στην ουσία την ιεράρχηση των 

αντιθετικών ζευγών αναδεικνύοντας τον αρνητικό πόλο ως φορέα της αυθεντικότητας που 

στερείται ο θετικός. Τα γνωρίσματα που παραδοσιακά αποδίδονταν στον άνδρα τον 

χαρακτηρίζουν μόνο κατ' επίφασιν, ενώ η ουσία εδράζεται στην γυναίκα. Από το σώμα της 

γυναίκας πηγάζει η ζωή, η γλώσσα – μήτρα, η γυναίκα χαρακτηρίζεται από αέναη 

εσωτερική κίνηση. Από αυτήν την άποψη, η ποιήτρια αναπαράγει τα ιεραρχικά δίπολα, 

                                                            
186 Αγγελάκη – Ρουκ, «Ενάντιος έρωτας, 1982», ό. π., σ. 211 
187 Αγγελάκη – Ρουκ, «Ποιήματα 63 – 69, 1971», ό. π., σ. 94 
188 Οι παρατηρήσεις αυτές έχουν συζητηθεί εκτενέστερα σε προηγούμενο κεφάλαιο. 



όμως οικειοποιείται τις ιδιότητες από τις οποίες η πατριαρχία την έχει αποκλείσει189. Το 

υγρό στοιχείο με την ρευστότητά του συμβολίζει την ίδια τη ζωή, καθώς η ζωή ταυτίζεται με 

την κίνηση. Η ποιήτρια μαθαίνει να βρίσκει το νερό μέσα της, στα πηγμένα δάκρυα, στο 

σάλιο της, και όχι να περιμένει τη βροχή, δηλαδή το σπέρμα του άνδρα να την ζωογονήσει. 

Η ίδια δημιουργεί μέσω της ποίησης το «μεθυστικό υγρό», το «όνειρο κάτω από τη 

γλώσσα». Επιπλέον, η γυναίκα κατανοεί περιμένοντας όπως η Πηνελόπη, όμως δεν 

περιμένει τον άνδρα. Η αναμονή συνδέεται με την επιμονή της γυναίκας στην προσπάθειά 

της, δεν είναι παθητική αλλά ενεργητική αναμονή που συνοδεύεται από εσωτερική κίνηση. 

Η ποιήτρια διαρκώς ταλαντεύεται ανάμεσα στον έρωτα και την μοναξιά, ενώ, καθώς η 

μοναξιά εδραιώνεται, πάντοτε αναπολεί τον έρωτα και παλεύει να τον συγκρατήσει μέσω 

της μνήμης. Η ποίησή της είναι η διαδικασία της αναζήτησης και όχι το αποτέλεσμα, το 

ταξίδι που αρχίζει από το σώμα της και θα παραμείνει ταξίδι ως το τέλος. Με αυτόν τον 

τρόπο αποδίδεται η δυσκολία της ποιήτριας να αυτοπροσδιοριστεί, καθώς πάντοτε θα 

ανατρέχει στον νεαρό ωραίο άνδρα και την αθανασία του έρωτα για να αντλήσει ελπίδα, η 

δυσκολία της να μιλήσει μιαν άγνωστη γλώσσα. Η γλώσσα, η ποίηση και το «εγώ» θα 

παραμείνουν ως το τέλος ανοιχτά ζητήματα. 

 

 Επιλογικά: η ανατρεπτική ποιήτρια και το σώμα ως γίγνεσθαι 

Η Κατερίνα Αγγελάκη – Ρουκ μέσω της ποίησης της αρθρώνει το δικό της λόγο επιχειρώντας 

να επανανοηματοδοτήσει την ύπαρξή, να αυτοπροσδιοριστεί, αντικαθιστώντας την 

αφήγηση της πατριαρχίας για εκείνη με μία δική της αφήγηση και γλώσσα. Απεκδύεται 

σταδιακά ιδιότητες που την εγκλωβίζουν: στο τέλος της διαδρομής της δεν είναι κόρη των 

γεννητόρων της, δεν είναι σύζυγος ή ερωμένη κάποιου άνδρα, δεν έγινε ποτέ μάνα. 

Πάντοτε οι άνδρες και οι έρωτες εμφανίζονται ως παροδικοί. Ως ερωμένη η ίδια δεν είναι η 

ωραία γυναίκα, η φθορά να έχει χαραχτεί ήδη από τη νεότητά της πάνω στο σώμα της και 

δεν την εγκαταλείπει ποτέ η συνείδηση αυτής της συνθήκης. Δεν ανταποκρίνεται στα 

στερεότυπα από τα οποία εκπηγάζουν οι προσδοκίες της πατριαρχίας σε σχέση με την 

γυναίκα. Η σωματική της δυσμορφία λοιπόν καθόρισε την στάση της απέναντι στη ζωή και 

το φύλο της. Αποδέχεται την θέση που της επιφυλάσσει η πατριαρχική αφήγηση ως το 

αρνητικό μέλος των ιεραρχικών διπόλων, την ταύτισή της με τον θάνατο, την έλλειψη, την 

ακινησία. Ενώ από τη μία η αρρώστια της έδειξε την αδυναμία της μπροστά στο θάνατο 

από την πιο τρυφερή ηλικία, κατόρθωσε να μετατρέψει τα φυσικά της ελαττώματα σε 

προωθητική δύναμη ζωής. Αυτό αποτυπώνει και η ποίησή της.  

Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι η ποιήτρια δεν οικειοποιείται καμία από τις 

γυναικείες «αρετές», που υφίστανται ως κοινωνικές – πολιτισμικές προσδοκίες σε σχέση με 

την γυναίκα. Δεν είναι όμορφη και επιθυμητή, δεν γεννάει και δεν γίνεται μάνα. Πουθενά 

στην ποίησή της δεν εμφανίζεται ως σύζυγος, παρά μόνον ως η ερωμένη, παρότι 

παντρεμένη με τον Ρόντεϊ Ρουκ. Ακόμη όταν εμφανίζεται ως η «πιστή» κατά την παράδοση 

Πηνελόπη, καθιστά σαφές ότι «δεν υφαίνει, δεν πλέκει» αλλά προσπαθεί να γράψει το 
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ποίημα. Αντιστρέφει την λειτουργία της γυναίκας όσον αφορά την αλληλεπίδρασή της με 

τον άνδρα, καθώς δεν είναι το αντικείμενο που εκείνος χρησιμοποιεί για να ικανοποιηθεί 

σεξουαλικά, αλλά η γυναίκα χρησιμοποιεί τον άνδρα για να φτάσει στην ποιητική 

δημιουργία. Με αυτήν την έννοια ο άνδρας γίνεται αντικείμενο της γυναίκας δημιουργού. 

Όμως όχι (μόνο) αντικείμενο της όρασης, όπως το γυμνό γυναικείο σώμα για τον ζωγράφο ή 

τον γλύπτη, αλλά αντικείμενο μέσω του οποίου προάγεται το σωματικό βίωμα. Το σώμα 

του άνδρα η ποιήτρια το αγγίζει, το γεύεται, το μυρίζει, για να έρθει σε επαφή με το δικό 

της σώμα, κι έπειτα μετουσιώνει την ενσώματη εμπειρία σε ποίημα. Αυτοσκοπός της είναι 

το ποίημα, ή μάλλον η γλώσσα όπως παραδέχεται η ίδια190. Ο άνδρας μετατρέπεται σε 

«βοηθό», «υπηρέτη» της γυναίκας στην πορεία της προς την κατάκτηση της γλώσσας. Η 

ποιητική δημιουργία αντικαθιστά τη σεξουαλική πράξη. Η ποιήτρια χρησιμοποιεί τον 

αρσενικό για να «πάρει αυτό που θέλει» και έπειτα να τον «ξεφορτωθεί». Ο σεξουαλικός 

οργασμός αντικαθίσταται από τον δημιουργικό οργασμό. Είναι επίσης χαρακτηριστικό το 

ότι ο έρωτας στην Ρουκ αποτυπώνεται ως μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία έλξης, 

ένωσης και παρακμής, και ο άνδρας ως περαστικός από τη ζωή της. Ο έρωτας συνίσταται 

αποκλειστικά στο πάθος και τη σωματική έλξη, δεν αποδίδεται ως συντροφικότητα σε 

βάθος χρόνου, ούτε ως συζυγική αγάπη191. 

Επίσης, το σώμα της παραμένει ένα διαρκές γίγνεσθαι. Το ρευστό «όνειρο κάτω από τη 

γλώσσα» παραπέμπει στην γυναικεία σεξουαλικότητα και λίμπιντο. Το σώμα της που 

ενσαρκώνει τη φθορά, είναι ταυτόχρονα και «μητρικό σώμα»192 που γεννάει, δηλαδή 

παράγει νόημα επ' άπειρον. Ακριβώς επειδή προσεγγίζει το τίποτα, το «άδειο», ανάγεται σε 

ένα σημαίνον με άπειρα σημαινόμενα, πάντοτε ανοιχτό. Η πληθυντικότητα του γυναικείου 

σώματος της ποιήτριας έγκειται στην συναίρεση των αντιφάσεων, αλλά και την δυνατότητα 

που φέρει να μην αποκλείει τίποτα, κανένα νόημα, παρά μόνο το μονοφωνικό. Πάντοτε 

αναβάλλεται το τελικό νόημα που απορρέει από το σώμα της, πάντοτε διατηρείται η 

συνθήκη της ταλάντευσης. Η παλινδρόμηση της ποιήτριας στην ανάγκη της θέασης του 

ωραίου, από τη μία καταδεικνύει την δυσκολία της να αυτοπροσδιοριστεί ερήμην του 

άλλου, αλλά παράλληλα εκφράζει την διαρκή ταλάντευση, την κίνηση, το σώμα που 

παραμένει δεκτικό χωρίς να αποκλείει ποτέ τίποτα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
190  
191 Αυτό αφορά την ποίηση και όχι τη ζωή της Αγγελάκη – Ρουκ σύμφωνα με μαρτυρία της ίδιας, 
καθώς επανειλημμένα είχε κάνει λόγο για την βαθιά αγάπη που την συνέδεε με τον σύντροφό της, 
Rodney Rooke. Εξάλλου, παρότι αναμφισβήτητα η ποίησή της είναι σε μεγάλο βαθμό εξομολογητική 
– αυτοβιογραφική, θα ήταν άτοπο να ταυτίσουμε απόλυτα το ποιητικό υποκείμενο με την ποιήτρια.  
192 Cixous, «The laugh of the Medusa», ό. π., σ. 881 - 882 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γιώργος Χρονάς, Γιάννης Βαρβέρης: εξουσιαστικοί λόγοι και επιτελεστικότητα 

Κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, παράλληλα με την εξάπλωση του φεμινιστικού 

κινήματος, αρθρώνουν φωνή και άλλες ομάδες που καταπιέζονται από τις πολιτισμικές 

αναπαραστάσεις της πατριαρχίας σε σχέση με το φύλο και τη σεξουαλικότητα. Πρόκειται 

καταρχάς για όσους αποκλίνουν από το ιδεώδες της ετεροκανονιστικής σεξουαλικότητας, 

τους ομοφυλόφιλους άνδρες και τις λεσβίες. Οι πολιτικές διεκδικήσεις των ομάδων αυτών 

βρίσκουν εν μέρει αντίκρισμα στην καθιέρωση των «σπουδών μειονοτικών σεξουαλικών 

ταυτοτήτων»193 (gay / lesbian studies) στο ακαδημαϊκό πεδίο. Επίσης, σταδιακά αρχίζει να 

εμπεδώνεται η συνείδηση ότι και τα υποκείμενα που δεν εμπίπτουν σε μειονότητες, 

δηλαδή οι ετροφυλόφιλοι άνδρες, βιώνουν καταπίεση από τους εξουσιαστικούς λόγους, 

καθώς καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα φαντασιακό ιδεώδες αρρενωπότητας194. 

Οι θεωρητικές προσεγγίσεις γύρω από την έμφυλη καταπίεση κατά το τελευταίο τέταρτο 

του 20ου αιώνα θεμελιώνονται στην φιλοσοφική θεωρία του Foucault περί της κατασκευής 

της ταυτότητας του υποκειμένου μέσω των εξουσιαστικών λόγων. Εμφανίζεται λοιπόν και 

αρχίζει να κερδίζει έδαφος η έννοια της «επιτελεστικότητας», σύμφωνα με την οποία το 

εκάστοτε υποκείμενο κατασκευάζει το ίδιο τον έμφυλο εαυτό έμπρακτα, μέσω ενσώματων 

παραστασιακών επιτελέσεων195. Δηλαδή το σώμα του υποκειμένου αναπαράγει σε κάθε 

στιγμή τους πολιτισμικούς κώδικες σε σχέση με το φύλο, μέσω ποικίλων σωματικών 

επιτελέσεων, όπως η στάση του σώματος, οι κινήσεις196, οι μορφασμοί του προσώπου, η 

κίνηση ή η ακινησία του σώματος, η παρουσία ή απουσία από συγκεκριμένο χώρο197, ο 

εκφερόμενος λόγος198, προφορικός ή γραπτός, η ένταση και ο τόνος της φωνής, η εκφορά 

του λόγου ή η σιωπή σε συγκεκριμένα συμφραζόμενα. Σύμφωνα με την Judith Butler, το 

σώμα δεν συνιστά παθητική οντότητα πάνω στην οποία εγγράφονται οι εξουσιαστικοί 

                                                            
193 Τσακιστράκη, ό. π., σ. 134 - 135 
194 Σηφάκη, ό. π., σ. 108 όπου παραπέμπει στο: Παπαρούση Μαρίτα, «Εκφάνσεις της ανδρικής 
ταυτότητας στη σύγχρονη πεζογραφία: Η περίπτωση του Θ. Γρηγοριάδη», 2015, σ. 1, URL: 
https://www.eens.org/EENS_congresses/2010/Paparoussi_Marita.pdf, ημερ. προσπ. 27 / 3 / 2022 
195 Ό. π., σ. 124 – 125 και Butler, ό. π., σ.  
196 Ό. π., σ. 124 
197 Ό. π., σ. 123 
198 Ό. π., σ. 125 

https://www.eens.org/EENS_congresses/2010/Paparoussi_Marita.pdf


λόγοι199, αλλά διαδραματίζει ενεργητικό ρόλο στην κατασκευή της έμφυλης ταυτότητάς 

του. Αν το παραπάνω ισχύει, τότε το υποκείμενο δύναται μέσω δημόσια εκτελούμενων 

«ανατρεπτικών ενσώματων επιτελέσεων»200, να υπονομεύσει τους κυρίαρχους 

πολιτισμικούς λόγους και να πραγματώσει καινούργια ενδεχόμενα της ύπαρξής του. 

Επομένως, το «ιδιωτικό» σώμα παύει να υπάρχει καθώς το σώμα φορτίζεται με πολιτική 

σημασία201.  

Ακόμη, και το ίδιο το λογοτεχνικό έργο συνιστά μία επιτέλεση, αφού αναπαράγει 

πολιτισμικούς κώδικες – εξουσιαστικούς λόγους. Στον χώρο της λογοτεχνίας, οι 

μεταδομιστικές θεωρίες βρίσκουν την έκφρασή τους στο ρεύμα του μεταμοντερνισμού. 

Αφετηρία του ρεύματος του μεταμοντερνισμού είναι η αντίληψη της κατασκευής της 

πραγματικότητας μέσω της γλώσσας ως φορέα εξουσιαστικών λόγων202. Ένα από τα μέσα 

που αξιοποιούν οι μεταμοντέρνοι συγγραφείς και ποιητές, είναι η ειρωνεία ώστε να 

υπονομεύσουν την δυνατότητα αναπαράστασης, το κείμενο το ίδιο, αλλά και το 

υποκείμενο της γραφής. Όπως επισημαίνει ο Roland Barthes ο συγγραφέας πλέον 

αντικαθίσταται από τον γραφέα, καθώς πρόκειται για υποκείμενο της γλώσσας και όχι 

δημιουργό203. 

 

Γιώργος Χρονάς 

Ο Γιώργος Χρονάς, γεννημένος στον Πειραιά το 1948, είναι ποιητής και δημοσιογράφος204. 

Από το 1971 έχει εκδώσει πέντε ποιητικές συλλογές, ενώ έχει γράψει επιπλέον πεζά και 

θεατρικά205. Από το 1981 εκδίδει το δικό του περιοδικό Οδός Πανός, ενώ είναι ιδρυτής των 

εκδόσεων «Οδός Πανός και Σιγαρέτα»206. Αρκετά ποιήματά του έχουν μελοποιηθεί και του 

έχει απονεμηθεί το «Διεθνές Βραβείο Καβάφη» το 2011207. 

Στην ποίηση του Χρονά βασικό θέμα αποτελεί ο «θάνατος» του σώματος, που οφείλεται 

στην καταστολή των επιθυμιών του. Το ανθρώπινο σώμα είναι κυρίως ιδωμένο από τον 

ποιητή ως ερωτικό σώμα, που συνιστά φορέα σεξουαλικών επιθυμιών. 

                                                            
199 Butler, ό. π., σ. 136, 147 - 148 
200 Ό. π., σ. 136 – 141, 145. Η φράση «ανατρεπτικές ενσώματες επιτελέσεις» επιχειρεί να αποδώσει 
μεταφραστικά την φράση «subversive bodily acts», που αποτελεί τον τίτλο του τελευταίου 
κεφαλαίου του συγγράμματος Gender trouble (Butler, ό. π., σ. 79) 
201 Ό. π., σ. 140 
202 Νάτσινα Α., Καστρινάκη Α., Δημητρακάκης Γ., Δασκαλά Κ.Η πεζογραφία στη μακρά δεκαετία του 
'60, εκδ. ΣΕΑΒ, 2015, σ. 177, URL: 
https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/2197/6/00_master_document_natsina-KOY.pdf, ημερ. 
προσπ. 30 / 3 / 2022 
203 Barthes Roland, «Ο θάνατος του συγγραφέα», Η λογοτεχνική θεωρία του 20ου αιώνα, Ανθολόγιο 
κειμένων, επιμ. K. M. Newton, μτφρ. Α. Κατσικερός, Κ. Σπαθαράκης, Πανεπιστημιακές εκδόσεις 
Κρήτης, Ηράκλειο, 2013, σ. 208 
204 Κεφάλας Ηλιάς, «Ο ζοφερός ποιητικός κόσμος του Γιώργου Χρονά», στην ιστοσελίδα «Διάστιχο», 
1 / 9 / 2018, URL: https://diastixo.gr/arthra/10415-o-zoferos, ημερ. προσπ. 29 / 3 / 2022 
205 Ό. π. 
206 Ό. π. 
207 «Γιώργος Χρονάς, στην ιστοσελίδα Βιβλιονέτ, URL: 
https://biblionet.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF/?personid=5040, 
ημερ. προσπ. 29 / 3 / 2022 

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/2197/6/00_master_document_natsina-KOY.pdf
https://diastixo.gr/arthra/10415-o-zoferos
https://biblionet.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF/?personid=5040


Η ποίηση του Γιώργου Χρονά πραγματεύεται το θέμα του «εν ζωή» θανάτου του ατόμου. 

Του θανάτου δηλαδή που δεν επιφέρουν οι νόμοι της φύσης, αλλά οι συνθήκες της 

κοινωνικής ζωής. Ήρωες του Χρονά –με την αρχαιοελληνική σημασία του όρου, όπως θα 

δούμε – είναι οι περιθωριοποιημένοι και απόκληροι της κοινωνίας, οι πόρνες, οι 

ομοφυλόφιλοι208 που μπαινοβγαίνουν στα κακόφημα χαμάμ, τα λουτρά και τα σινεμά 

πορνό, όσοι «πάσχουν» και διώκονται. Ζωτικός τους χώρος είναι τα σκοτεινά και έρημα 

σοκάκια της Αθήνας, οι «αθέατοι» τόποι, «πίσω» από την ζωή που φαίνεται. Ακόμη, οι 

δυτικές συνοικίες, ο Κεραμεικός, το Πέραμα, το Γκάζι, οι φτωχογειτονιές της Αθήνας209 

συμπληρώνουν την τοπιογραφία του ποιητικού κόσμου του Χρονά. Στον αντίποδα, γίνονται 

αναφορές στην άλλη όψη της πόλης, με τις πλατείες, τις εξέδρες, τον επίσημο 

μητροπολιτικό ναό, την «λαμπρή», επίσημη όψη. 

Ο ποιητικός κόσμος του Χρονά, λοιπόν, χτίζεται πάνω στις αντιθέσεις. Υπάρχουν οι νικητές 

και οι ηττημένοι, η επίσημη όψη από τη μία και η κρυφή, αθέατη ζωή από την άλλη, με 

άλλα λόγια η ζωή της ημέρας και η ζωή της νύχτας, το φως και το σκοτάδι. Ανατρέποντας 

την παραδοσιακή ιεράρχηση των παραπάνω εννοιών, ο ποιητής προκρίνει τον «ζοφερό 

κόσμο» του σκότους, αυτόν που στεγάζει τους ηττημένους. 

Ακόμη, ένα σημαντικό δίπολο στην ποίηση του Χρονά διαμορφώνουν οι έννοιες του έξω και 

του μέσα, το περίβλημα και η ουσία, το φαίνεσθαι και το είναι. Χαρακτηριστικό είναι το 

ποίημα «Το χαμάμι του Μουχτάρ Πασά»: «για ιδέστε το χαμάμι του Μουχτάρ Πασά πώς 

είναι δίχως / λάμπες / μες στη νύχτα / με σκοτωμένα τα σκυλιά του»210. Η πραγματική όψη 

είναι εκείνη που αποκαλύπτεται στο σκοτάδι, τη νύχτα, όταν τα πράγματα απογυμνώνονται. 

Η ημέρα κρύβει το αληθινό πρόσωπο: η γυναίκα του Μουχτάρ Πασά βγαίνει «με ομπρέλα 

μες στους ήλιους να ψωνίσει», δηλαδή καλύπτεται, ενώ ο Μουχτάρ Πασάς μιλάει «με 

προσοχή» στους δημοσιογράφους. 

Η ποίηση του Χρονά είναι έντονα ανθρωποκεντρική211. Πρωταγωνιστής είναι ο άνθρωπος, 

και συγκεκριμένα ο άνθρωπος που πάσχει: «… Κάθε χτύπος κι ένα καρφί / Requiem. 

Θρήνος. Επιτάφιος. Νεκροταφεία. Ρόδα. Γιασεμιά. / Στα χέρια / Στα πόδια. / Αριστερά ο 

ληστής / Δεξιά ο ληστής / Στη μέση / Εσύ…»212. Εκείνος που πάσχει δεν είναι πλέον 

θεάνθρωπος αλλά ο άνθρωπος ο περιθωριοποιημένος από την κοινωνική πραγματικότητα. 

Και στο ποίημα «Λάμπες» της ομώνυμης συλλογής ο ποιητής μας λέει ότι γράφει για τον 

«εσφαγμένο» λιμενεργάτη, αγωγιάτη, μικροπωλητή213. Όπως σημειώνει ο Η. Κεφάλας, ο 

Χρονάς αντικρίζει τους αναξιοπαθούντες ήρωές του με βλέμμα στοργικό και συμπονετικό214, 

όπως τις πόρνες στα Μαύρα τακούνια: « Εμείς ξέρουμε καλά ποιά ήσουνα, μαύρα 

                                                            
208 Κεφαλάς, ό. π. 
209 Ό. π. 
210 Γιώργος Χρονάς, «Οι λάμπες, 1974», Γιώργος Χρονάς τα ποιήματα 1973 – 2008, Oδός Πανός, 
Αθήνα, 2019, σ. 60 
211 Ψάχου Μαρία, «Η ώρα της φυρονεριάς … στην ποίηση του Γ. Χρονά: σκέψεις για τα Μαύρα 
τακούνια», περ. Ανθρώπινο, τχ. 4, Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2017, σ. 126, URL: 
https://www.academia.edu/38888903/%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%AE_
%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_, ημερ. προσπ. 30 / 3 / 2022 
212 Γιώργος Χρονάς, «Βιβλίο Ι, 1973», ό. π., σ. 16 
213 Γιώργος Χρονάς, «Οι λάμπες, 1974», ό. π., σ. 58 
214 Κεφάλας, ό. π. 

https://www.academia.edu/38888903/%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%AE_%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_
https://www.academia.edu/38888903/%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%AE_%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_


κραγιόνια / ψηλά τακούνια τις νύχτες πώς αγάπαγες ξέρουμε. / Μες στα καλάμια πόσο 

βαθιά ανέπνεες, ξέρουμε.»215. Το ποιητικό υποκείμενο δίνει άφεση αμαρτιών στην πόρνη, 

την οποία έχει απορρίψει ο οικογενειακός και κοινωνικός της περίγυρος, γνωρίζοντας ότι 

αμάρτησε ακούσια. Ο ποιητής καθαγιάζει τον κατατρεγμένο, καθιστώντας τον παράλληλα 

τραγικό πρόσωπο, καθώς οι ήρωες του υποφέρουν χωρίς να φταίνε. 

Μία ακόμη διάσταση της ποίησης του Χρονά, είναι η κοινωνική – ρεαλιστική. Πρόκειται για 

ποίηση του «εμείς»216, που δίνει φωνή στις ομάδες του περιθωρίου, ενώ συχνά ασκεί 

έντονη κοινωνική κριτική. Ταυτόχρονα, όμως, το «εμείς» του ποιητή δεν συνιστά μια 

απρόσωπη μάζα, αλλά μία ομάδα που τη συνδέει η κοινή μοίρα και στην οποία η βαρύτητα 

πέφτει στο άτομο. Είναι το «εμείς» της αλληλεγγύης, που δεν καταργεί την ατομικότητα. 

Παρατηρούμε την συχνότατη χρήση του πρώτου πληθυντικού προσώπου, με την οποία ο 

ποιητής εντάσσει τον εαυτό του στην ομάδα, παράλληλα με την συσσώρευση ονομάτων για 

να δηλωθούν τα δευτερεύοντα πρόσωπα της δράσης ή το ερωτικό «εσύ»217. Η εμμονή στα 

ονόματα θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει την θέληση του ποιητή να δώσει υπόσταση στο 

συγκεκριμένο άτομο, το όνομα απηχεί την συγκεκριμένη ταυτότητα. 

Ο κόσμος της ποίησης του Χρονά αποδίδεται κυρίως με συμβολικές εικόνες και έναν 

ενδοποιητικό κώδικα, ώστε η σύνδεση με την κοινωνική πραγματικότητα δεν είναι 

αυτονόητη. Οι σταθμοί και τα λιμάνια συνιστούν σύμβολα της ματαιωμένης επιθυμίας218, 

το νερό της βροχής και της θάλασσας συνδέεται με την ερωτική επιθυμία219, τα 

«Χριστούγεννα» σηματοδοτούν την οριστική ήττα των ηρώων και την αναίρεση της 

κοινωνικής τους υπόστασης220. Ακόμη, τα χρώματα φέρουν συνδηλώσεις, όπως θα δούμε σε 

επόμενο κεφάλαιο. 

                                                            
215 Γιώργος Χρονάς, «Τα μαύρα τακούνια, 1979», ό.π., σ. 109 
216  
217 Βλ. Χρονάς, «Βιβλίο Ι, 1973», ό. π., σ. 43: «Η αρχή να γίνει με τους τρεις λιποτάκτες στρατιώτες της 
νύχτας / του Σεπτέμβρη … Μην ξεχάσεις κλείνοντας το ποίημα / Νικόλαος / Κωνσταντίνος / Ιωάννης / 
Τ' όνομά τους.» 
218 «Στο τέλος να αναγνωρίζεις μια τύψη / Μιαν έξη / Σε σώματα που ξεχάστηκαν στο χρόνο / Σε 
πρόσωπα στον καθρέφτη που υπήρξαν / Μόνο οπτασίες / Στη συνάντηση των επτά ή των οκτώ / Στο 
λιμάνι της Όστιας / ή / Στο σταθμό της Κορίνθου.»: Χρονάς, «Βιβλίο Ι, 1973», ό. π., σ. 15 
219 «Απόψε δεν κάνει κρύο / και η βροχή που ήτανε να πέσει / σαν τη μορφή σου που έσβησε δε θα 
πέσει» (Χρονάς, «Οι λάμπες, 1974», ό. π., σ. 65). Συχνά το υγρό στοιχείο συνδέεται με τη μορφή της 
μάνας, από την οποία κυρίως απορρέει η ενοχή και το δίλημμα των ηρώων: «Σ' αυτή την κλινική / 
που βλέπει τη θάλασσα / γεννήθηκα» (Χρονάς, «Κατάστημα νεωτερισμών, 1997, ό. π., σ. 229) … 
«γεννήθηκες 3 κιλά και 50 γραμμάρια / Ψηλά σε σήκωσαν οι νοσοκόμες / να δεις τη θάλασσα. / 
Όταν ήρθες πάλι δίπλα μου / ίσα που ανέπνεες» (Χρονάς, «Κατάστημα νεωτερισμών, 1997, ό. π., σ. 
230). 
 Επίσης: «Κάθε φορά που η αίσθηση της παρουσίας / μέσα στην ανώνυμη κάμαρα προσπαθεί να 
συλλάβει / στο κλάσμα του δευτερολέπτου την ηδονή / ξεπροβάλλει σπαραχτικά μόνο το Πέραμα / 
όπως το είδαν τα παιδιά εκείνη την Κυριακή / που ο φωτογράφος έξω από τις ταβέρνες / με τα 
γραμμόφωνα και τον τραγουδιστή / με τη χωρίστρα στη μέση / στις επτά το πρωί φωτογράφιζε τη 
μάνα / του Νέρωνα και του Αλκιβιάδη / με φόντο τη Σαλαμίνα, τα καρνάγια / και τις βάρκες που 
σαπίζαν στα νερά.» (Χρονάς, «Βιβλίο Ι, 1973», ό. π., σ. 10): αποδίδεται η εικόνα της μάνας στο κέντρο 
μιας φωτογραφίας και στο βάθος οι βάρκες – ερωτικές επιθυμίες να «σαπίζουν» στα νερά, καθώς 
εμποδίζονται να ταξιδέψουν. 
220 Ενδεικτικός είναι ο τίτλος «Απηγορευμένο ερωτικό τραγούδι Χριστουγέννων»: «Έπρεπε να το 
'χαμε σκεφτεί / πριν μπει ο χειμώνας μια κυριακάτικη φωτογραφία μαζί, / μετά θα μπορούσες να 



Στην ουσία της όμως, η ποίησή του παραμένει ρεαλιστική. Πέρα του ότι απογυμνώνει και 

καταγράφει  σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα, προσεγγίζει τους ήρωές του και πέρα από την 

κοινωνική τους διάσταση, ως ανθρώπους που παλεύουν με τα πάθη τους και αγωνίζονται 

να μην χάσουν τον εαυτό τους υπό την πίεση του περιβάλλοντος. Παρότι τους αντικρίζει ως 

τραγικές μορφές και αγιοποιεί το περιθώριο, εν τέλει αναδεικνύει τον αγώνα του απλού 

ανθρώπου – του κάθε ανθρώπου – να μην αλλοτριωθεί. 

Η κοινωνική καταπίεση και η αντίσταση του ατόμου 

Η ποιητική παραγωγή του Χρονά παρουσιάζει σε μεγάλο βαθμό συνοχή ως προς τα 

θεματικά μοτίβα της. Και στις πέντε συλλογές που θα εξεταστούν κεντρικό θέμα αποτελεί η 

καταπίεση του ατόμου από τις κοινωνικές συμβάσεις και η προσπάθειά του να επιβιώσει 

και να διασώσει την αξιοπρέπειά του μέσα σε ένα δυσμενές περιβάλλον. Το ζήτημα της 

κοινωνικής καταπίεσης του ατόμου είναι ιδιαίτερα έντονο στις δύο πρώτες συλλογές, με 

ποιήματα που γράφτηκαν την περίοδο 1969 ως 1974. Μία αξιοσημείωτη πτυχή της αφορά 

την καταπίεση της γυναίκας και την εκμετάλλευσή της από το κοινωνικό – πολιτισμικό 

περιβάλλον221. 

Στο ποίημα Ωδή στη Μαίριλυν Μονρόε, ο Χρονάς αποδίδει φόρο τιμής σε μία γυναίκα που 

υμνήθηκε και ειδωλοποιήθηκε από την αμερικανική κουλτούρα, όμως, στην ουσία, υπήρξε 

θύμα της. Ο Χρονάς δίνει φωνή στη  Μαίριλυν Μονρόε, για να αφηγηθεί την δική της 

εκδοχή του εαυτού της, να αποκαλύψει μετά θάνατον μία πλευρά της έξω από την αφήγηση 

που ο δυτικός πολιτισμός έχει διαμορφώσει για εκείνη. Λίγο πριν τον θάνατό της εκφράζει 

το αίτημα να αποτυπωθούν πάνω στο σώμα της οι κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες 

που την «σημάδεψαν» (η ευλογιά των λιμενεργατών, η μέθεξη της τζαζ και της ροκ εν ρολ 

με την ηρωίνη, η πορνεία, ο οπτικοακουστικός πολιτισμός) και καθόρισαν την ύπαρξή της222. 

Και στο συγκεκριμένο ποίημα διαφαίνεται η αντίθεση του φαίνεσθαι και του είναι. Το σώμα 

της Μαίριλυν Μονρόε ταυτίστηκε με την τελειότητα της γυναικείας ομορφιάς και 

περιβλήθηκε με αίγλη από την βιομηχανία του κινηματογράφου. Η εκδοχή αυτή 

ανατρέπεται στο ποίημα, όπου αποδίδεται η εικόνα ενός σώματος παραμορφωμένου, 

καθώς έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης από τον εμπορικό αμερικανικό πολιτισμό. 

Στα πλαίσια ενός ασφυκτικού κοινωνικού περιβάλλοντος, ο ποιητής εστιάζει στον άνθρωπο 

και τον αγώνα του να αντισταθεί στον κομφορμισμό, όπως φαίνεται στο ποίημα Τώρα 

σέρνομαι: «με υστεροβουλία μελέτησαν τις πράξεις μου / στα διφορούμενά μου ευθέως 

έδωσαν απάντηση / στο Πραιτώριο / στον Καϊάφα / στο έκτακτο στρατοδικείο / των 

Ισπανών εξορίστων βιαίως με προσήγαγον / μου αφαίρεσαν τον τίτλο του σχοινοποιού / 

μου αφαίρεσαν τον τίτλο του αγγειοπλάστη / μου αφαίρεσαν τον τίτλο του ποιητή …. 

Τουλάχιστον αν είχα φτιάξει μια πανοπλία / κείνη τη μέρα που πέρασα από τη Σπάρτη / 

ίσως να επιζούσα / εμένα μου αρκεί που δεν καταδέχτηκα / να κρατήσω την αναπνοή μου 

                                                                                                                                                                          
φύγεις για το Νείλο ή τ' Αλγέρι / με τους ποδηλατιστές του ήλιου. / Τώρα πια τ' απογεύματα δεν έχω 
όνομα» (Χρονάς, «Βιβλίο Ι, 1973», ό. π., σ. 49).  
221 Χαρακτηριστικά ποιήματα: «Όταν η Σαλώμη θα ζητήσει εν ψυχρώ την κεφαλή, / ως άλλου Ιωάννη, 
του πρωινού εκφωνητή του ραδιοφωνικού / σταθμού Μεσολογγίου / πάνω σ' ένα πρόστυχο λαϊκό 
δίσκο 78 στροφών …. Θα τον αφήσεις μόνο μπροστά στο μικρόφωνο να πνίγει / τα όνειρα των 
γυναικών που δεν δέχτηκαν καμία ηδονή / και θα πεθάνουν χωρίς καμία ηδονή /   
222 Χρονάς, «Βιβλίο Ι, 1973», ό. π., σ. 40 



ώσπου να πεθάνω / όπως οι Ρωμαίοι στρατιώτες που γνώρισα.»223. Το ποιητικό υποκείμενο 

επιλέγει να μην θυσιάσει την αξιοπρέπειά του για να επιβιώσει, δηλαδή να μην 

συμμορφωθεί στις κοινωνικές επιταγές και να υποστεί τις συνέπειες. 

Το σώμα στην ποίηση του Γιώργου Χρονά 

 Η πόλη και ο θάνατος 

Η πόλη είναι ο χώρος όπου η αυθεντική ζωή έχει υποκατασταθεί από τη μη φυσική, 

επομένως ψεύτικη ζωή. Γι' αυτό επικρατεί ο θάνατος όχι ως η φυσική κατάληξη των ζώντων 

οργανισμών, αλλά ως «περιρρέουσα ατμόσφαιρα»224, ως κατάσταση παρακμής και 

αποσύνθεσης: «Έρχονται κυρίες με ψεύτικα μαλλιά / Φλυαρούν κι είναι από χρόνια να 

πεθάνουν / Κάθονται σε καρέκλες / ανοίγουνε περιοδικά / Όλο το κεφάλι τους στα χέρια 

μου αφήνουν / Μια κίνηση να κάνω / Το 'κοψα …. Κοπέλα μου, της είπα, τράβα στους 

αγρούς / Εδώ τί παριστάνεις; / Τί έρχεσαι σε μένανε και στήνεσαι / μιαν άλλην όψη να σου 

δώσω / Αφού αυτή που 'χες την έχασες / Την άλλη που ζητάς πού να την εύρεις;»225. 

Μερικές φορές οι ήρωες παραδίδονται στην εξουσία του πολιτισμού προδίδοντας τον 

εαυτό τους: « … Κρυώνω, λέει η πρωταγωνίστρια / Κι αυτός; / Θα άνοιξε τώρα κατάστημα 

ηλεκτρικών / μες στην πλατεία της Καλαμάτας / - ψησταριές, φούρνους, γυαλικά θα έχει 

στη βιτρίνα …. Τον προτιμώ, το λέω καθαρά / στα σκοτεινά τα σινεμά πορνό / παρά έμπορο 

ηλεκτρικών ειδών / μες στην πλατεία της Καλαμάτας»226. Ο ήρωας φαντάζεται τον εραστή 

του ενταγμένο στο πολιτισμικό κατεστημένο όπου κυριαρχεί η εμπορευματοποίηση των 

ανθρωπίνων σχέσεων στον αντίποδα της αυθεντικότητας που υπερασπίζονται οι ήρωες. 

Παρατηρούμε ότι τα ηλεκτρικά είδη υποκαθιστούν το φυσικό φως και τη ζεστασιά που ο 

πρωταγωνιστής δεν μπορεί να παρέχει στην γυναίκα του. Ανάμεσα σε εκείνον και εκείνη 

μεσολαβεί το τζάμι μιας βιτρίνας.  

Επιπλέον, η πόλη είναι ο χώρος όπου έχουν καθιερωθεί οι στεγανές αντιθέσεις, τα 

ιεραρχικά δίπολα: το φως και το σκοτάδι, η ζωή και ο θάνατος, ο άνδρας και η γυναίκα. Μία 

ενδιαφέρουσα παράμετρος της ποίησης του Χρονά αφορά την σχέση της ημέρας με τη 

νύχτα. Συχνά αποτυπώνεται η στιγμή ακριβώς της μετάβασης από το φως στο σκοτάδι και 

αντιστρόφως, που είναι σημαίνουσα για τους ήρωες. Μια τέτοια στιγμή περιγράφεται στο 

ακόλουθο απόσπασμα: «Υπηρέτης φτάνει σε κάμαρα υπηρέτη / Φορά ο ένας τα λευκά κι ο 

άλλος είναι νέγρος … Κι ο ένας αργά χωρίς διαταγές προσέρχεται / Ενώ η μέρα κάτω στα 

νερά σταθερά απέρχεται …  Χωρίς εκείνος τα λευκά κι ο άλλος πάντα νέγρος / Ενώ η μέρα 

κάτω στα χωριά σταθερά απέρχεται.»227. Η κάμαρα είναι ο χώρος που κρύβει τους ήρωες, 

όπου εκείνοι δρουν ελεύθερα, και επιπλέον ένας χώρος που συνδέεται με τη νύχτα. Τα 

λευκά ρούχα που βγάζει ο υπηρέτης για να αποκαλυφθεί το γυμνό του σώμα παραπέμπουν 

στην ταυτόχρονη υποχώρηση του φωτός της ημέρας που δίνει τη θέση του στο σκοτάδι. Και 

στο ποίημα «Ο ναύτης του μεσονυχτίου» η μετάβαση από την ημέρα στη νύχτα αποδίδεται 

                                                            
223 Χρονάς, ό. π., σ. 29 
224 Στεργιούλας Διονύσης, «Ο θάνατος στην ποίηση του Γιώργου Χρονά», περ. Πόρφυρας, τχ. 135, 
Κέρκυρα, Απρίλιος – Ιούνιος 2010, σ. 51, URL: 
https://www.academia.edu/45564176/%CE%9F_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF
%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CF
%84%CE%BF%CF%85_%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85_%CE%A7%CF%81%
CE%BF%CE%BD%CE%AC, ημερ. προσπ. 27 / 3 / 2022 
225 Χρονάς, «Μαύρα τακούνια, 1979», ό. π., σ. 120 
226 Χρονάς, «Ο αναιδής θρίαμβος, 1984», ό. π., σ. 202 
227 Χρονάς, «Οι λάμπες, 1974», ό. π., σ. 82 
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https://www.academia.edu/45564176/%CE%9F_%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85_%CE%A7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%AC


μέσω της αλλαγής ενδυμασίας: «Λευκή η στολή του με ζώνη μαύρη να τον κόβει στη μέση / 

πένθος κηδείας και ξεπεσμός …. Έβγαζε τα ρούχα του αργά καθώς η πόλη πίσω έμενε / κι 

έδειχνε ανάποδη μες στο νερό.  Μέχρι που έμεινε δίχως / προέλευση. Δίχως καταγωγή. Μ' 

έναν περίεργο πόνο / στον αριστερό ώμο. / Κάποιος από σας, είπε, θα με προδώσει. Έβγαζε 

κι έριχνε / την καλοκαιρινή στολή μες τα νερά και τη μαύρη / χειμωνιάτικη στολή αργά 

αργά φορούσε.»228. Βγάζοντας τα ρούχα του ο ναύτης Χριστός, απεμπολεί το παρελθόν του. 

Η λευκή στολή βυθίζεται στα νερά, όπως και η πόλη, δίνοντας τη θέση της στο καινούργιο 

και άγνωστο που θα έρθει. 

Η μετάβαση από την νύχτα στην ημέρα είναι πάντοτε βίαιη: «Άλλην ελπίδα δε γυρεύω / 

ούτε ζητώ / Δεν είμαι δα κανένας ξετσίπωτος / κάποιος ειδικευμένος εργάτης / καλά να 

υπηρετώ αυτούς που με πληρώνουν. / Πόρτες μέσα στη νύχτα ανοίγουνε και κλείνουν / 

Παράθυρα ακόμη καλά κρατούν το σκοτάδι / Μόνη μου ελπίδα η μέρα ετούτη  / όπως 

περνάει με βία και τη νύχτα σταματάει / Τους ήχους όπως μετέωρους αφήνει / Πολλά 

πράγματα, τίποτε δε θα κάνω / αφού ταραχή έρωτα με σπαράζει.»229. Η προσδοκία του 

ήρωα δεν είναι να ενταχθεί στον κόσμο που τον απορρίπτει, της εμπορευματοποίησης, 

αλλά η αντίστασή του συνίσταται στην αδράνειά του ενώπιον των «πραγμάτων». Όντας 

αναγκασμένος να βρίσκεται στον κόσμο της ημέρας, επιλέγει να διαιωνίσει και πέρα από τα 

όρια της νύχτας την «ταραχή έρωτα» παραβιάζοντας έτσι κατά κάποιον τρόπο τα όριο 

φωτός – σκοταδιού. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ακόλουθο απόσπασμα: «Η νύχτα φέρνει τις πεθαμένες 

ειδήσεις / της άλλης μέρας / διακόπτοντας τη διάρκεια της ημέρας με μια κραυγή / κι 

έπειτα σιωπή πάνω από τους τίτλους»230. Και εδώ υπάρχει βίαιη διακοπή της ημέρας από 

την έλευση της νύχτας, με τον ίδιο τρόπο που η μαύρη ζώνη στη στολή του ναύτη τον κόβει 

στα δύο. Διαφαίνεται η αντίθεση ανάμεσα στη σιωπή της νύχτας και τον λόγο που 

εκφέρεται την ημέρα. Αυτός ο λόγος είναι συνήθως ο λόγος του εκφωνητή του ραδιοφώνου 

ή της τηλεόρασης, ένας λόγος διαμεσολαβημένος από τον δυτικό πολιτισμό, ο λόγος των 

ειδήσεων, «νεκρός» πια λόγος αφού έχει γίνει δημοσιογραφικός λόγος και εκφέρεται 

υστερόχρονα. Στον αντίποδα, υπάρχουν οι φωνές των ηρώων που λαχταρούν να 

αρθρωθούν, αυθεντικές και άμεσες, προερχόμενες από ανθρώπους με συγκεκριμένο 

πρόσωπο και όνομα.  

Η πόλη επομένως επιβάλλοντας το καθεστώς των στεγανών αντιθέσεων καταδικάζει τους 

ήρωες στην αφάνεια εφόσον αρνούνται να ενταχθούν σε αυτό. Όπως διαπιστώθηκε η 

ημέρα της πόλης συνδέεται με λευκό ρούχο που καλύπτει την αυθεντικότητα: ο υπηρέτης 

και ο ναύτης του μεσονυχτίου βγάζουν τα λευκά τους ενδύματα, αφήνοντας πίσω τον 

υποκριτικό αστικό κόσμο, είναι οι «νέγροι μέσα στη λευκότητά τους»231. Γι' αυτό η νύχτα 

και το σκοτάδι που έχουν απορριφθεί από έναν πολιτισμό, ο οποίος απεμπολεί τον θάνατο 

έξω από τα όριά του, έχουν γίνει ο ζωτικός χώρος των ηρώων. Οι αντιθέσεις συνυπάρχουν 

στην φύση και αυτήν τη συνθήκη επιδιώκουν να επαναφέρουν οι ήρωες: «Με μαύρα παλτά 

και με ψηλά τακούνια / πού πάνε θεέ μου / αυτές οι γυναίκες μέσα στη νύχτα / Δεν ξέρουνε 

σ' αυτές τις μάντρες / κρύβονται μηχανουργεία / ηλεχτρολόγοι και οξυγονοκολλητές / Και 

πιο μέσα η νύχτα πλέκεται με χτύπους / στη μέρα;»232. Οι ήρωες ζουν και δρουν μες στη 

                                                            
228 Χρονάς, «Ο αναιδής θρίαμβος, 1984», ό. π., σ. 185 
229 Χρονάς, «Τα μαύρα τακούνια, 1979», ό. π., σ. 135 
230 Χρονάς, «Ο αναιδής θρίαμβος, 1984», ό. π., σ. 214 
231 Η φράση αντλημένη από το ποίημα «Προσωπογραφία»: Χρονάς, «Οι λάμπες, 1974», ό. π., σ. 86 
232 Χρονάς, «Τα μαύρα τακούνια, 1979», ό. π., σ. 106 



νύχτα. Δεν είναι έμποροι, αλλά απλοί τεχνίτες που προσπαθούν, επιστρέφοντας στις πηγές 

της ύπαρξης, να συνδέσουν τα αντίθετα, το φως και το σκοτάδι, τη μέρα και την νύχτα, τη 

ζωή και το θάνατο. Ο φαλλός που σφάζει τον εραστή «μπαίνοντας βαθιά ανοίγει ζωή στο 

θάνατο»233. Η αυθεντική ζωή χωράει στους κόλπους της και τον θάνατο ως συνθήκη της 

ύπαρξης. Επομένως διαφέρει ο θάνατος «της πόλης, της ημέρας», όπου η φύση, η 

αυθεντικότητα καλύπτεται από ένα λευκό ρούχο, από ένα ψεύτικο λευκό φως, από τον 

θάνατο που βιώνουν οι ήρωες στο σκοτάδι της νύχτας: «Επιτρέψτε μου να ερωτευθώ, εγώ 

η Άννα της Αραγωνίας / τον τελευταίο απόγονο της οικογενείας των Κομνηνών και να φύγω 

/ μαζί του με το τραίνο σ' ένα ταξίδι ατέλειωτο για την Κυπαρισσία / ανάμεσα σε ελιές και 

πεύκα, εφημερίδες της υπαίθρου πέτρες / και το βράδυ σας υπόσχομαι να παραδοθώ 

στους μισθοφόρους σας / και στην πυρά σας μπροστά στην πλατεία της Καλαμάτας / με μια 

πλερέζα μόνο και κείνη τη βέρα του γάμου μου.»234.  Η ηρωίδα – καθώς ήρωες του Χρονά 

είναι άνδρες και γυναίκες – επιλέγει την αυθεντική ζωή όπως την επιθυμεί και έναν θάνατο 

στον οποίο θα παραδώσει το γυμνό σώμα της. 

Από την άποψη των αντιθέσεων, που στον Χρονά αποδίδονται κατεξοχήν μέσα από το 

δίπολο φως – σκοτάδι, ενδιαφέρον παρουσιάζει το παρακάτω ποίημα: «Ένα πρωί φόρεσε 

παντελόνι / Έξω από το νεκροταφείο φόρεσε ένα παντελόνι / Νύχτα μπήκε στην πόλη σας 

πάνω σε μηχανάκι / Νύχτα φορώντας γυαλιά μ' ένα σβησμένο τσιγάρο / πάνω σε μηχανάκι 

/ Κανείς δεν το φαντάστηκε πως ήταν η αδελφή του / Κανείς δεν το υποψιάστηκε πως κάτω 

στη μάντρα του γκαζιού / δίχως δέρμα / δίχως επιθυμίες να τις ορίζει / είναι η αδελφή του / 

Τα χέρια της στη θέση του αφαλού / ο αφαλός της στο κέντρο μιας κλινικής / στο πρόσωπό 

της μια στάχτη υγρή / Τα πόδια της ν' ακουμπούν στις πόρτες σας / να σημαδεύουν τις 

μέσα σκάλες της οικοδομής / μετά να καταργούν τις κλειδαριές, αυτούς τους χώρους / της 

αναμονής / Τώρα χτυπώντας τα τύμπανα της σιωπής / κάτω στη μάντρα του γκαζιού με 

δανεισμένες κάλτσες / χτυπώντας τα μαύρα τύμπανα μιας νεκρής / με πράσινα χείλη μες 

στη βροχή / μισή άνδρας, μισή γυναίκα / Είναι η αδελφή σας / Ένα ψάρι που βλέπει έξω 

από το νερό αυτές τις παραλίες / Μισή άντρας, μισή γυναίκα / Είναι η αδελφή σας / Ένα 

πρωί φόρεσε παντελόνι / μετά πήρε το δρόμο για τη Θήβα / ενώ η μέρα πίσω της έμοιαζε 

μεμβράνη.». Η μορφή της Αντιγόνης αφορά τον ποιητή ως σύμβολο έμπρακτης αντίστασης 

απέναντι στην αδικία της εξουσίας. Και εδώ λειτουργεί ως συμβολική – ιδανική μορφή που 

συναιρεί στο πρόσωπό της τα αντίθετα καταργώντας τα όρια και μπορεί να δει έξω από το 

νερό «αυτές τις παραλίες» με διαυγή όραση. Και στο ποίημα αυτό διαπιστώνουμε την 

έμφαση στη στιγμή της μετάβασης από την νύχτα στην ημέρα. Στη διάρκεια της νύχτας, 

ακουμπάει τα πόδια της στις κλειδωμένες πόρτες και σημαδεύει το κέντρο για να 

«γεννήσει»235 επενεργώντας στην πραγματικότητα. Τα χέρια στη θέση του αφαλού 

δηλώνουν την δυνατότητα της έμπρακτης αντίδρασης, είναι τα χέρια που μπορούν να 

«σπάσουν κλειδαριές». Οι ήρωες αποτυγχάνουν να αναγνωρίσουν την δυνατότητα αυτή, κι 

έτσι η Αντιγόνη μόλις ξημερώσει, φορώντας ένα παντελόνι, κατευθύνεται στη Θήβα, 

παραμένοντας ένα απραγματοποίητο ιδανικό. Η πόλη αποτυγχάνει να την δεχτεί στους 

κόλπους της και το φως της ημέρας την ξορκίζει. 

 

 

                                                            
233 Χρονάς, «Βιβλίο Ι, 1973», ό. π., σ. 12 
234 Χρονάς, ό. π., σ. 51 
235 Πέρα από την εικόνα που συνθέτει ο ποιητής στην έννοια της γέννας μας παραπέμπει η αναφορά 
στην κλινική. 



 

 

 

 Η μορφή της μάνας, η απουσία της μορφής του πατέρα και η συγγένεια στην 

ποίηση του Χρονά 

 

Η μορφή της μάνας συνιστά ένα θεματικό μοτίβο που διατρέχει την ποίηση του Χρονά και 

εμφανίζεται ήδη από τις πρώτες του συλλογές. Η μάνα εμφανίζεται συχνά να θρηνεί 

παραπέμποντας στη μορφή της Παναγίας: « … και κοιμούνται σα μωρά, σαν σε πίνακα του 

Τζιότο – ο Εμμανουήλ στο ναό. Ο Εμμανουήλ στο δρόμο. Ο Εμμανουήλ με τον πατέρα του 

προβάρει ένα καινούργιο παντελόνι στο ραφτάδικο του Πέτρου και η μητέρα του δακρύζει 

μπροστά στις αράχνες και τις άδειες καμπαρντίνες, μπροστά σε μια τραγουδίστρια καμπαρέ 

και ένα δικηγόρο χαμένης δίκης – η Ιωάννα ήρθε στο δικαστήριο με το μωρό της και ο 

δικαστής σηκώθηκε και φώναξε: εδώ δεν είναι βρεφοκομείο. Έξω.»236. Στο παραπάνω 

απόσπασμα παρουσιάζεται η Παναγία – μάνα να θρηνεί τον αποχωρισμό από το γιό της, ο 

οποίος έχει φύγει από την αγκαλιά της πλέον και ακολουθεί τον πατέρα του, ενώ η ίδια 

μένει πίσω. Γενικώς, η μάνα είναι μια προσφιλής φιγούρα για τους ήρωες του Χρονά. Η 

σχέση τους με την μάνα χαρακτηρίζεται από πόνο και ενοχή: «Κάθε φορά που η αίσθηση 

της παρουσίας / μέσα στην ανώνυμη κάμαρα προσπαθεί να συλλάβει / στο κλάσμα του 

δευτερολέπτου την ηδονή / ξεπροβάλλει σπαραχτικά μόνο το Πέραμα / όπως το είδαν τα 

παιδιά εκείνη την Κυριακή / που ο φωτογράφος έξω από τις ταβέρνες / με τα γραμμόφωνα 

και τον τραγουδιστή / με τη χωρίστρα στη μέση / στις επτά το πρωί φωτογράφιζε τη μάνα / 

του Νέρωνα και του Αλκιβιάδη / με φόντο τη Σαλαμίνα, τα καρνάγια / και τις βάρκες που 

σάπιζαν στα νερά.»237. Η διακειμενική αναφορά στην «ανώνυμη κάμαρα» που έκδηλα 

παραπέμπει στην καβαφική ποίηση, συνιστά ταυτόχρονα ένα σχόλιο: οι ήρωες του Χρονά 

δεν επιθυμούν να είναι ανώνυμοι, ούτε αρκούνται στην ηδονή μες στον κλειστό χώρο της 

κάμαρας. Τους βασανίζει η διάσταση του μέσα από το έξω, το «πρόσωπο» τους που πρέπει 

να κρύβουν στο πεδίο της καθημερινής αστικής ζωής. Δηλώνεται επομένως και κάποια 

απόσταση από τον Καβάφη που εντάχθηκε στον κανόνα της εποχής του ενόσω ζούσε. 

Από την μορφή της μάνας που θρηνεί και υπάρχει πάντοτε σαν αγκάθι στη συνείδηση των 

ηρώων, απορρέει κυρίως το δίλημμα που τους καθιστά τραγικούς ήρωες: «Ποιός σας είπε 

πως δεν μπορώ / Ν' αγαπήσω / Το Σικάγο / Μέσα σε μισή ώρα μόνο / Με μια μαύρη 

μπλούζα / Που γράφει καθαρά με κιμωλία / «Ζητώ τη μάνα μου» / «Ποιός σας είπε πως δεν 

μπορώ / Ν' αγαπήσω / Το Σικάγο / Μέσα σε μισή ώρα μόνο / Με μια άσπρη μπλούζα / Που 

γράφει με κάρβουνο / «Ζητώ φίλο»238. Πάντοτε από τη μία πλευρά βρίσκεται η μάνα, στο 

                                                            
236 ό. π., σ. 56. Ο θρήνος της μάνας και σε άλλα ποιήματα, ενδεικτικά:  Σχέδιο ποιήματος για νέο 
ποιητή: « … που η μάνα του λέει στους δημοσιογράφους κλαίγοντας «παιδιά μου, παραδοθείτε» 
αντλημένο από Χρονάς Γιώργος,  Τα ποιήματα 1973 – 2008, «Βιβλίο Ι, 1973», εκδ. οδός Πανός, 
Αθήνα, 2019, σ. 43 
Δύο κινηματογραφικά σχέδια της Ώχρας Ασφοτέφ: «Μπροστά πάει η μητέρα. Θρηνώδης λαϊκή 
τραγουδίστρια … Έχει ανάψει το κερί και κάθεται στο τσιμέντο με το κεφάλι γερμένο στις γραμμές 
ενώ σιγοτραγουδάει « εκείνο το θολό ποτάμι …». Κλαίει.» 
Μακάριοι όσοι πενθούν σε αυλές με σπασμένα πλακάκια περιμένοντας να φτάσει ο φωτογράφος 
της Κυριακής: «Η μάνα μου άδικα πια θρηνεί μόνη τα βράδια …» 
237 Ό. π., σ. 10 
238 Ό. π., σ. 33 



Πέραμα, τον τόπο καταγωγής του πολυπρόσωπου ήρωα του Χρονά, και στον αντίποδα, 

απέναντι βρίσκεται η θάλασσα της Σαλαμίνας, ο χώρος όπου πραγματώνονται οι επιθυμίες 

και ο έρωτας: «Γεννήθηκες τρία κιλά και πενήντα γραμμάρια / Ψηλά σε σήκωσαν οι 

νοσοκόμες / να δεις τη θάλασσα. / Όταν ήρθες πάλι δίπλα μου / ίσα που ανέπνεες. / Σε 

πήρα στο στήθος μου. / Οιδίποδα να σε πω ή Θόδωρο;»239.  

Οι ήρωες συχνά θρηνούν την απώλεια της μητέρας τους: «Πως τα μάτια σου πράσινα είναι 

σαν τους κάμπους που δεν είδες και το σώμα σου το πιο μεγάλο πλήγμα για τους 

αδυνάμους. Δεν χόρτασες τον ήλιο, τις πέτρες και τώρα μαθαίνεις πως με φορεία γυρνάνε 

τη μάνα σου στις εκκλησίες, πως την κηδεύουν στην ψαραγορά και στις διαδηλώσεις, 

Σεμπάστιαν»240. Οι ήρωες μαζί με το πράσινο της φύσης, τον ήλιο και τις πέτρες χάνουν και 

την μάνα τους όταν επιλέγουν τον θάνατό τους στις «μέσα κάμαρες»241, το πρόσωπο που 

συνιστά σημείο αναφοράς τους, και πεθαίνει ταυτόχρονα με το σώμα τους. Η απόφαση των 

ηρώων να απαρνηθούν την καθεστηκυία τάξη, συνεπάγεται το θάνατο του προσφιλούς 

προσώπου της μητέρας, καθώς κι εκείνη εντάσσεται σ' αυτήν: «Μ' αυτόν τον γνωστό Θεό 

φαίνεται / πως χάσαμε για πάντα τη μητέρα μας / Νύχτες όταν ετοίμαζε πετσέτες / να 

σκεπάσει τα κόλλυβα / ή όταν άλλοτε με λιβάνι τα δαιμόνια νόμιζε πως έδιωχνε μακριά.  / 

Έβρεχε και φορούσε μαύρο παλτό / όταν μπήκε στο δωμάτιο / Εγύριζε από τη θάλασσα 

όπου ρίξανε το Σταυρό / είχε βραχεί και μπαίνοντας είπε / - Τέτοια μέρα γιατί μείνατε εδώ; 

/ Τίναξε το παλτό της, και πέρασε στο πλαϊνό δωμάτιο.»242. Η μάνα ανήκει στον κόσμο 

«αυτού του γνωστού Θεού». Δεν κατανοεί την σημασία της βροχής για τους ήρωες. 

Βρίσκεται στο διπλανό δωμάτιο, κοντά στους ήρωες, όμως σε χώρο διακριτό από αυτούς, 

υφίσταται πάντα ένα όριο ανάμεσά τους. Ο θάνατος της μάνας πονάει τους ήρωες επειδή 

δεν μπορούν να απαρνηθούν το δεσμό μαζί της, γι' αυτό και την κηδεύουν στον δικό τους 

τόπο ως μία δική τους: «Εσύ, ο Τζένιο κι η Μπεατρίς να φύγετε από δω / Εγώ κι ο Πάρις θα 

κατέβουμε από τη μεριά των πλοίων / Η κηδεία της θα γίνει απόψε στις επτά / σε δικό μας 

καλά κλεισμένο τόπο.»243. 

Αντιθέτως, η μορφή του πατέρα απουσιάζει σχεδόν από την ποίηση του Χρονά. Εμφανίζεται 

σπανίως και μόνο για να απαγορεύσει και να χωρίσει τους εραστές244. Συνδέεται με την 

φιγούρα του Θεού – πατέρα, και οι ήρωες έχουν άρει τους δεσμούς με αυτόν. Είναι ο 

ιδιοκτήτης του «κρεοπωλείου»245, του τόπου όπου σφαγιάζονται και πάσχουν τα σώματα 

των ηρώων, και πραγματοποιούνται οι δοσοληψίες μεταξύ των εμπόρων και των πελατών. 

Σε αντίθεση με τη μάνα που πάσχει και εκείνη παράλληλα με τους ήρωες, ο πατέρας δεν 

εμφανίζεται ποτέ να συμμετέχει στα τεκταινόμενα  και να επηρεάζεται από αυτά. Ενώ ο 

πατέρας, λοιπόν, συνδέεται με τον απρόσωπο Θεό, η μητέρα, όπως αναφέρθηκε, συνδέεται 

με την μορφή της Παναγίας. Είναι η μητέρα που θρηνεί για τα πάθη του παιδιού της, 

ντύνεται στα μαύρα, αρρωσταίνει, κλαίει, υποφέρει. Αν ο πατέρας – θεός εκπροσωπεί τον 

καθεστώτα πατριαρχικό πολιτισμό, η μάνα είναι μια μορφή γήινη, που συνδέεται μάλλον 

με τη «φυσική» ζωή, ώστε οι δύο αυτές μορφές παραπέμπουν στο δίπολο πολιτισμός – 

φύση. Με βάση κάποιες – αν και περιορισμένες σε αριθμό – αναφορές στα Άπαντα του 

                                                            
239 Χρονάς, «Κατάστημα νεωτερισμών, 1997», ό. π., σ. 230 
240 Χρονάς, «Οι λάμπες, 1974», ό. π., σ. 64 
241 Χρονάς, «Βιβλίο Ι, 1973», ό. π., σ. 36 
242 Χρονάς, «Ο αναιδής θρίαμβος, 1984», ό. π., σ. 194 
243 Ό. π. 
244 Ας πούμε ο πατέρας χωρίζει τους εραστές στο ποίημα «La morte delli amanti»: Χρονάς, 
«Κατάστημα νεωτερισμών, 1997», ό. π., σ. 220 
245 Χρονάς, «Τα μαύρα τακούνια, 1979», ό. π., σ. 146 



ποιητή, νομίζω ότι μπορούμε να συνάγουμε αυτόν τον συσχετισμό της μάνας με τη φύση: η 

μάνα φέρνοντας το ετοιμοθάνατο βρέφος στο στήθος της, του ξαναδίνει ζωή με το γάλα της 

(το γάλα και το μέλι αναφέρονται και αλλού ως τροφές «φυσικές» που τις αναζητούν οι 

ήρωες)246. Το γάλα εξάλλου πηγάζει κατευθείαν από το σώμα της μητέρας, η πράξη του 

θηλασμού είναι κατεξοχήν «φυσική». Επίσης, ο ύπνος συνιστά μια ανικανοποίητη επιθυμία 

για τους ήρωες που ταλαιπωρούνται από μόνιμη αϋπνία, η οποία εκπληρώνεται στον 

απόλυτο βαθμό στην βρεφική ηλικία στην αγκαλιά της μητέρας: «Κορίτσι, Μάρθα, πάρε τις 

φίλες σου / και πηγαίνετε να κοιμηθείτε / μέσα στην κούνια σκεπάστε το μωρό / και 

κοιμηθείτε για μέρες. / Πιείτε γάλα ζεστό με μέλι  / και κοιμηθείτε. Είναι επείγον. 

Κοιμηθείτε.»247. Η ικανοποίηση της «φυσικής επιθυμίας»248  του ύπνου για τους ήρωες 

πραγματοποιείται μέσω της αναγωγής τους στην βρεφική κατάσταση. 

Η έμφαση στις μορφές του πατέρα και κυρίως της μάνας εντάσσεται στο πλαίσιο του 

ευρύτερου προβληματισμού σε σχέση με τις έννοιες της συγγένειας και της καταγωγής που 

έχουν επίσης κομβική σημασία για τους ήρωες του Χρονά. Οι ήρωες αυτοί δεν έχουν 

συγγενείς. Κάποιες φορές έχουν μία μάνα που θρηνεί γι' αυτούς και τους περιμένει στους 

αγρούς. Είναι οι πόρνες που τα σπίτια τους τις έχουν ξεγράψει, τα «παιδιά του βυθού» που 

δεν είχαν ποτέ συγγενείς249. Οι ήρωες εν τέλει μένουν χωρίς καταγωγή και προέλευση: 

«Αισθάνομαι χωρίς προέλευση / χωρίς καταγωγή / όπου καταλήγω με καλύπτουν / οι 

μουσικές / οι φωτισμένες πλευρές των πόλεων»250. Η λύση των συγγενικών δεσμών είναι 

πάντοτε επίπονη: «Από την κηδεία του πατέρα μου έρχομαι / Κάντε στην άκρη. / Μπορώ να 

πω δεν τον αγαπούσα / Ποτέ δεν τον ήθελα / Πάντα είμαστε αντίπαλοι / Αλλά να, από την 

κηδεία του πατέρα μου έρχομαι / κάνει ζέστη και τον ξάδελφό μου / πάνω από το φέρετρο 

είδα που έκλαιγε / πιο πολύ από μένα.»251. 

 

 Η ματαίωση της αποτύπωσης: ο θάνατος και η ανάσταση 

Στην ποίηση που εξετάζουμε επανέρχονται οι έννοιες της απεικόνισης της μορφής σε 

φωτογραφίες, σε καθρέπτες, σε βιτρίνες και παράθυρα, στο νερό, και της ηχογράφησης της 

φωνής252. Επανέρχεται το αίτημα της καταγραφής και αποτύπωσης της οντότητας των 

ηρώων. Το αίτημα αυτό διαρκώς ματαιώνεται, όπως μαρτυρείται στο ποίημα «Αρνητικά 

ειδώλων». Η ματαίωση της εμφάνισης της φωτογραφίας ισοδυναμεί με ματαίωση της 

ανάστασης των ηρώων: «Την ώρα που θα χτυπάνε οι καμπάνες / Τα αρνητικά των ειδώλων 

στα φωτογραφεία / Θα μείνουν αρνητικά / Κάθε χτύπος κι ένα καρφί / Requiem. Θρήνος. 

Επιτάφιος. Νεκροταφεία. Ρόδα. Γιασεμιά / Στα χέρια / Στα πόδια.». Οι αναστάσιμες 

καμπάνες γίνονται καρφιά για τους ήρωες, που τους καθηλώνουν και τους παγιδεύουν σε 

έναν τάφο, τους καταδικάζουν σε ακινησία. Αυτό που ματαιώνεται είναι η μετάβαση των 

ηρώων από το σκοτάδι στο φως, το να καταστούν ορατοί, να αποτυπωθεί η μορφή τους. Ο 

                                                            
246 Χρονάς, «Κατάστημα νεωτερισμών, 1997», ό. π., σ. 230 
247 Ό. π., σ. 246 
248 Όρος του φιλοσοφικού συστήματος του αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου Επίκουρου. Σύμφωνα με τον 
Επίκουρο μόνο η ικανοποίηση των φυσικών επιθυμιών αποτελεί προϋπόθεση για την κατάκτηση της 
ευτυχίας από τον άνθρωπο. Οποιαδήποτε μη φυσική επιθυμία είναι περιττή και επιζήμια για την 
ψυχική γαλήνη. 
249 Χρονάς, «Αδέσποτα συλλογών, 1996 - 2008», ό. π., σ. 265 
250 Χρονάς, «Κατάστημα νεωτερισμών», ό. π., σ. 231 
251 Χρονάς, «Ο αναιδής θρίαμβος, 1984», ό. π., σ. 193 
252 Χρονάς, «Βιβλίο Ι, 1973», ό. π., σ. 16 



τίτλος «Αρνητικά ειδώλων» υποβάλλει την αντίθεση ανάμεσα στο λευκό και το μαύρο, το 

φως και το σκοτάδι, που συνιστά τον ζωτικό χώρο τον ηρώων. Επίσης, ο αφηγητής τηρεί 

κάποια ειρωνική απόσταση από το εγχείρημα της αποτύπωσης: «Αριστερά ο ληστής / Δεξιά 

ο ληστής / Στη μέση / Εσύ / Αρνητικό φωτογραφίας στα χέρια φωτογράφου. / Την ώρα του 

Ηλί Ηλί, λαμά σαβαχθανί / Ο φωτογράφος / -Λίγο δεξιά.»253. Η τύχη των ηρώων του 

εναπόκειται ολοκληρωτικά στα χέρια, στην βούληση του φωτογράφου που την στιγμή του 

θανάτου δίνει σκηνοθετικές οδηγίες, όπως ίσως ο θάνατος και η ανάσταση του Χριστού 

συνιστά την πραγμάτωση της βούλησης του Θεού – πατέρα. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο 

αφηγητής αποστασιοποιείται και από τις μορφές εκείνες, κυρίως από τον χώρο της τέχνης, 

που παρά την παρέκκλισή τους από τον κανόνα της εποχής τους, κατάφεραν να περάσουν 

στο πεδίο του ορατού και να γίνουν αποδεκτοί: «Την ώρα που θα χτυπάνε / Οι καμπάνες / 

Οι μέτοικοι στα καμιόνια θα ψάχνουν για κατάλυμα / Στην Αθήνα, στην Αλεξάνδρεια, στη 

Ρώμη / Στην πόρτα ο κλόουν ή ο Αλκιβιάδης / Στην πόρτα ο Καβάφης ή ο Μάρκος 

Βαμβακάρης / Στην πόρτα ο Καρνταρέλλι ή ο Παβέζε / - Ο φωτογράφος μας έκανε ό,τι 

μπορούσε / Μια αποτυχία η φωτογραφία σας.»254. Η έννοια της αποτύπωσης είναι 

συνυφασμένη με αυτήν του σύγχρονου πολιτισμού και η αποτυχία των ηρώων να γίνουν 

κομμάτι αυτού ισοδυναμεί με θάνατο. 

Ακολούθως, στο ποίημα «War Requiem» συναντάμε επίσης την έννοια της αποτύπωσης: 

«Κι όμως είσαι μακριά. Πολύ επάνω. Μέσα σε ομίχλη πρωινού / βυθισμένος. / Σε βορινό 

τοπίο σχεδιασμένος. Δεξιά από το πρόσωπό του. Σε μια / προοπτική / πνιγμένος πάνω από 

τα μαλλιά του. / Και είσαι μόνος, απέραντα μόνος πίσω από το τζάμι του ηχολή- / πτη. Σε 

αίθουσες / σάουντ προυφ αποκλεισμένος …  Του φωνάζεις, δε σ' ακούει. Βυθίζεσαι μέσα 

σου. / Τα κάτω άκρα σου ανύπαρκτα. / Μια προέκταση του σώματός του. Τα κάτω άκρα 

σου.»255. Ακόμη μία προσπάθεια αποτύπωσης των ηρώων αποβαίνει μάταιη, καθώς τους 

καταδικάζει σε ακινησία και σε σιωπή. Η παραπάνω περιγραφή νομίζω ότι παραπέμπει σε 

χριστιανική εικόνα, στην οποία στην μέση εικονίζεται μία μορφή ενός αγίου ή συνήθως του 

Χριστού, ενώ πάνω δεξιά και αριστερά βλέπουμε τις μορφές αγίων ή αγγέλων. Και πάλι ο 

ήρωας παραμένει βυθισμένος σε «ομίχλη πρωινού» όταν η μέρα διαδέχεται τη νύχτα: 

«Κονιάκ και παξιμάδι μιας Κυριακής που πέρασε μέσα / από τον ήλιο. / Και είσαι ωραίος / 

Σαν τύψη βραδιάς ωραίος γιατί δε μιλάς, δεν αρρωσταίνεις, δε / φωνάζεις ή δε σ' 

ακούνε.»256. Δεν κατορθώνει να ενταχθεί στον κόσμο της ημέρας. Επιπλέον, η αναφορά στα 

«ανύπαρκτα κάτω άκρα» δηλώνει την καθήλωση στην ακινησία ως αδυναμία έμπρακτης 

και ενσώματης αντίδρασης. 

Εν τέλει, οι ήρωες παραδίνονται συνειδητοποιώντας ότι η προσδοκία της αποτύπωσης τους 

είναι μάταιη και έτσι αυτοκτονούν. Στο ακόλουθο απόσπασμα αποδίδεται ο θάνατος του 

«Απτού»: «Προς το βράδυ πέθανε. Τον σκεπάσανε βιαστικά με μια στρατιωτική κουβέρτα. 

Είχε πάντα δύο γαλάζια μάτια ψεύτικα. Ένα χαμόγελο μόνο για τους δικούς μας. Το σώμα 

του νεκρό το έφερε ένα κάρο. Μετά από δύο εικοσιτετράωρα τον κηδέψανε. Η δημαρχία 

του Αλλουμάν εφρόντισε τα της ταφής του. Νεκροταφείον του Αγίου Στεφάνου. Όμως εγώ 

ταπεινός κατά τα άλλα ιερεύς, παρεκκλήσιον Αγίου Απτομένου Σώματος, εχθρός του 

θεάομαι – θεώμαι και των Ησυχαστηρίων Αεροφωτογραφίας, οφείλω να καταγράψω όσα 
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είδα κατά την λειτουργίαν της ταφής. Το φέρετρο, λευκό, υποβαστάζετο υπό τριών 

προσώπων. Ο κύριος του οπτικού πεδίου. Η κυρία του ακουστικού τοπίου. Ο τσιγκογράφος 

της πλατείας Very Fine.»257. Ο ήρωας «Απτός» δεν ανασταίνεται την τρίτη ημέρα, επομένως 

πρόκειται για έναν οριστικό θάνατο. Η αίσθηση της αφής προβάλλεται σε αντιδιαστολή 

προς την όραση και την ακοή, τις δύο αισθήσεις που θεωρούνται ιεραρχικά ανώτερες στα 

πλαίσια του δυτικού πολιτισμού. Επίσης, ο ποιητής «παίζει» με το ρήμα «άπτω - άπτομαι», 

το οποίο συνδέεται αφενός με την έννοια της αφής, του αγγίγματος των σωμάτων, της 

επαφής και επικοινωνίας: «Απτέ απτέ, σε παρακαλώ. Ψαύω. Εγγίζω. Ψηλαφώ. Πιάνω.»258. 

Όμως έχει επίσης την έννοια του «ανάβω» και παραπέμπει στο μοτίβο του φωτός ή της 

φωτιάς. Το ζωντανό, απτόμενο σώμα παράγει φως και ζέστη, γι' αυτό οι ήρωες των οποίων 

το σώμα πάσχει, είναι οι «λάμπες». Νομίζω, υποβόσκει η ποιητική ιδέα ότι το σώμα που 

πάσχει, δηλαδή σημαδεύεται και υπόκειται στην θνητότητά του, καταναλώνεται, καίγεται, 

και έτσι παράγει «ενέργεια» ή «επενέργεια», επενεργεί δηλαδή στην πραγματικότητα. Το 

διακύβευμα επομένως από το οποίο παραιτούνται οι ήρωες είναι η δυνατότητα να 

επέμβουν δραστικά και έμπρακτα στην κοινωνική πραγματικότητα επιφέροντας αλλαγή. 

 Επίσης, το μοτίβο της φωτογραφίας δεσπόζει και στο ποίημα «Απηγορευμένο ερωτικό 

τραγούδι Χριστουγέννων»: «Έπρεπε να το 'χαμε σκεφτεί / πριν μπει ο χειμώνας μια 

κυριακάτικη φωτογραφία μαζί, / μετά θα μπορούσες να φύγεις για το Νείλο ή τ’ Αλγέρι / με 

τους ποδηλατιστές του ήλιου.»259. Στον ιδιαίτερο κώδικα συμβόλων του Χρονά το καλοκαίρι 

συνδέεται με το παρελθόν κατά το οποίο οι εραστές μπορούσαν να ικανοποιήσουν, έστω 

και ενόσω διώκονταν, τις επιθυμίες τους, και ο χειμώνας σηματοδοτεί την οριστική «ήττα» 

τους και κατάπνιξη των επιθυμιών τους. Στο ποίημα το ερωτικό «εσύ» παραλληλίζεται με τα 

αποδημητικά πουλιά, που με την έλευση του χειμώνα μεταναστεύουν αναζητώντας τον 

ήλιο. Η αποτύπωση της μορφής των εραστών σε μια «κυριακάτικη φωτογραφία», που έχει 

ζωτική σημασία για τον ποιητή, δεν πραγματοποιείται. Σε αυτήν την περίπτωση η μη 

πραγματοποίηση της αποτύπωσης δεν οφείλεται στο κοινωνικό περιβάλλον, αλλά στα ίδια 

τα πρόσωπα. Το «εσύ» στο οποίο απευθύνεται ο ποιητής, όταν οι δυο τους καθρεπτίζονται 

τυχαία στον καθρέπτη ενός καταστήματος, αντικρίζοντας την αντανάκλασή τους σπεύδει να 

κουμπώσει το πουκάμισο: «και συ κούμπωσες βιαστικά / το πουκάμισο γύρω στο λαιμό σου 

σα να πήγες σε χαμάμ / οδός Ζήνωνος, οδός Επίκουρου, και αγαπήθηκες με πάθος / στο 

χαμάμ και βγαίνοντας στο δρόμο το απόγευμα από το χαμάμ / πρόσεχες τα βήματα, τα 

βλέμματα, τις αιωρήσεις των χεριών σου.»260. Το πρόβλημα σε αυτήν την περίπτωση δεν 

έγκειται στην οπτική της κοινωνίας για τους εραστές, αλλά  στο  δισταγμό του ατόμου να 

κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέπτη. Επιπλέον, οι εσωτερικευμένες ενοχές των ηρώων 

αντικατοπτρίζονται στην δυσκολία τους να κοιτάξουν το είδωλό τους στον καθρέπτη: «Σου 

έστειλα ένα γράμμα χθες / γιατί δεν έπαιρνες ένα τρανζίστορ / να φύγεις για το Λαύριο / Το 

μεσημέρι θα 'τρωγες στα δέντρα / μετά θα 'βρισκες λόγο για να βαλσαμωθείς / στα χώματα 

/ Τώρα μόνη στον καθρέπτη γράφεις υποψίες / Πως δεν σου πάει / Αυτή η πράσινη 

πλαστική χτένα δεν σου πάει / Αυτές οι τσίτινες μαύρες μακριές φούστες / Δεν σου πάνε / 

Και θέλεις να φωνάξεις / Γιατί ο καθρέφτης είναι πάντα εκεί / Ένα τηλέτυπο / Γιατί ο 

καθρέφτης είναι πάντα εκεί / Ένας μαύρος ήλιος … Γιατί εκείνος είναι πάντα ένας 

δημοσιογράφος / Στη μήτρα σου / Κι εσύ θέλεις να μιλήσεις / Μέσα από τηλέφωνα, 

θυροτηλέφωνα, πλυσταριά / σε νοσοκομεία να φωνάξεις, σε λεωφορεία να κρεμαστείς, 

                                                            
257 Ό. π., σ. 77 - 78 
258 σ. 77 
259 Χρονάς, «Βιβλίο Ι, 1973», ό. π., σ. 49 
260 Ό. π. 



μπροστά σε μηχανοδηγούς να ευνουχιστείς»261. Στο παραπάνω απόσπασμα τίθεται το 

κρίσιμο για τους ήρωες ζήτημα της σχέσης με τον άλλον, της δυνατότητας επικοινωνίας. 

Επικοινωνούν στέλνοντας γράμματα ή μέσω του τηλεφώνου, όταν παύει να είναι εφικτή η 

άμεση επαφή: «Έπρεπε να του τηλεφωνήσεις, Παύλο. Δε σκέφτηκες ότι κοιμά- / ται με τα 

παράθυρα κλειστά. / Τα είδε, τα είδε όλα, σας λέω αφήστε τον να κοιμηθεί.»262. Είναι 

ιδιαίτερα κρίσιμο για τους ήρωες το αίτημα η φωνή τους να φτάσει τον άλλον, ενώ η φωνή 

συνδέεται στον ποιητικό κόσμο του Χρονά με το σπέρμα263. Διαπιστώνουμε στο 

απόσπασμα που εξετάζουμε, ότι ο καθρέπτης μεσολαβεί ανάμεσα στον πομπό και τον 

δέκτη της ομιλίας, και καθηλώνει τον πρώτο στη μοναξιά, εμποδίζοντας την φωνή του να 

βγει.  Ενώ ο ήρωας επιθυμεί όχι απλώς να μιλήσει μέσω του τηλεφώνου, αλλά να φωνάξει 

ενώπιον του πλήθους, παγιδεύεται στην μοναξιά και την σιωπή. Πάγιο και ζωτικό αίτημα 

των ηρώων συνιστά η επικοινωνία, όπως δηλώνεται στο ποίημα «Στον Άδη»: «Οι ματιές μας 

διασταυρώνονται. / - Δώσε μου τη φωτιά σου.»264. 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι το βλέμμα του πολιτισμού αδυνατεί να συλλάβει και να 

απαθανατίσει το γυμνό, άρα ερωτικό, και πάσχον σώμα των ηρώων. Η απεικόνιση του 

γυμνού ανδρικού σώματος είναι αυτό που αρχικά πυροδοτεί την ανάδυση των 

απωθημένων επιθυμιών: «Ανεπανόρθωτα ένα γκαρσόνι ζωγράφισε τον Βίνκελμαν / στην 

κουζίνα καλοκαίρι με εκείνα τα στενά ναυτικά παντελόνια / με εκείνα τα πουκάμισα 

ανοιχτά στο στήθος σαν βράχος σε πέλαγος / Με ένα όνομα που δεν ήτανε δικό του / Με 

ένα όνομα που δεν ήτανε δικό μας»265. Ο χώρος της κουζίνας παραπέμπει στην ερωτική 

επιθυμία ως πείνα για το σώμα του εραστή. Η αποτύπωση του ανδρικού σώματος σημαίνει 

την συνειδητοποίηση της καταπιεσμένης επιθυμίας και της αλλοτρίωσης του ατόμου, 

καθώς δεν έχει δικό του όνομα. Έπειτα, η αποτύπωση διαρκώς αναβάλλεται: ο εραστής 

κρύβει το γυμνό λαιμό του με τα σημάδια από τις περιπτύξεις με το ρούχο του, το γυμνό και 

γεμάτο χυμούς σώμα του νεαρού εραστή που βρίσκεται σε ερωτική διέγερση δεν 

αντικατοπτρίζεται στον καθρέπτη: «Σε φαντάζομαι να έχεις πυρετό / να λιώνεις / Τα χείλη 

σου να κολλάς / στον άδειο καθρέφτη / Τα σεντόνια / άσπρα σεντόνια / να μη χωράνε τα 

πόδια σου / Τα μαλλιά σου να θέλουν κούρεμα / και να μην μπορείς να σηκωθείς / να πας 

στον κουρέα.»266. Όπως τα μαλλιά θέλουν κούρεμα, έτσι και πόδια και ο φαλλός του 

νεαρού άνδρα παγιδεύονται μέσα στα λευκά σεντόνια, στο λευκό ύφασμα του πολιτισμού.  

Οι εξουσιαστικοί λόγοι κατά τον Foucault, καθορίζουν μέσω της κανονιστικής ισχύος τους 

το τί μπορεί να ειπωθεί και τί όχι στα όρια του πολιτισμού - πόλης, τί είναι «πολιτισμικά 

αποδεκτό»267. Ο καθρέπτης του πολιτισμού αδυνατεί να συλλάβει το σώμα του άνδρα ως 

ερωτικό σώμα, δηλαδή σώμα διεγερμένο σεξουαλικά ή σώμα που προκαλεί την διέγερση. 

Το ερωτικό σώμα είναι και πάσχον σώμα, καθώς «πληγώνεται» από τον φαλλό. Η 

πατριαρχία δεν μπορεί να χωρέσει στα όριά της το πάσχον ανδρικό σώμα, παρά μόνον 
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εφόσον συνοδεύεται από την προσδοκία της ανάστασης. Στο ακόλουθο απόσπασμα το 

ανδρικό ερωτικό σώμα αποτυπώνεται στον καθρέπτη, στα μάτια του εραστή του, όμως υπό 

συγκεκριμένες συνθήκες: «Ω γλυκέ μου φασίστα / σε βλέπω από τον καθρέφτη του 

μπάνιου / να κοιμάσαι γυμνός. / Βλέπω το στήθος σου βαθιά πώς ανασαίνει / την αναπνοή 

σου βαριά / μια μυρωδιά από τσιγάρο και αλκοόλ … το πρόσωπό σου θα βγει κι απόψε / 

στην τηλεόραση / πλάι σε σπασμένα γυαλικά και βρεγμένα στο αίμα σεντόνια268». Τα πάθη 

του πρωταγωνιστή αποτυπώνονται σε φωτογραφίες, στην τηλεόραση, ο θάνατός του 

περνάει στο πεδίο του ορατού. Όμως, προϋπόθεση αποτελεί η παρουσία της ισχυρής 

ανδρικής φιγούρας ενός πατέρα: «Ω γλυκέ μου φασίστα / αφού το θέλεις απόψε ο Φύρερ / 

θα ΄ναι μεταξύ μας»269, καθώς και μιας μητέρας που θρηνεί: η προσφώνηση «ω γλυκέ μου 

φασίστα» παραπέμπει επίσης στο θρήνο της Παναγίας. Η μορφή της μάνας – Παναγίας, την 

οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση ενσαρκώνει ο εραστής, συνιστά κρίσιμης σημασίας 

συνιστώσα, καθώς επισφραγίζει το πεπρωμένο της ανάστασης. Δηλαδή, η γυναίκα 

επωμίζεται το ρόλο αυτής που θρηνεί, γεννάει και πεθαίνει, ώστε η ταυτότητα του άνδρα 

να μπορεί να κατασκευαστεί στον αντίποδα εξοστρακίζοντας τη θνητότητα από τα όριά της. 

Στο υπό ανάλυση ποίημα, συνέπεια της πατρικής φιγούρας είναι η απώλεια του ονόματος 

του εραστή που χάνει το «δικό του» πρόσωπο και γίνεται μέρος μια ανώνυμης μάζας, όπως 

αποκαλύπτει ο τίτλος του ποιήματος Χωρίς όνομα270. Στην αφήγηση του ποιήματος, η 

άρνηση του ποιητή να ακολουθήσει τον εραστή του271, συνιστά απόρριψη του πολιτισμού 

στα πλαίσια του οποίου οι εραστές απολαμβάνουν ορατότητα272, όμως διαιωνίζουν τους 

έμφυλους ρόλους. 

Επιπλέον, η όραση συνιστά δεσπόζον μοτίβο στο σύνολο του έργου του Γιώργου Χρονά. Οι 

ήρωες συχνά έχουν θολό βλέμμα: «Κάποτε οι ναύτες αποχτούν / μιαν απόσταση από τα 

πράγματα / Τις βιτρίνες των καθαριστηρίων / Καθώς το βλέμμα τους σαν ψάρι έξω από το 

νερό / ή από μέρες θολωμένο πάνω στον πάγκο δεν πουλήθηκε / σε δρόμους άγνωστους 

πλανάται». Στο παραπάνω απόσπασμα η όραση συνδέεται με την έννοια της βιτρίνας. Το 

θολωμένο βλέμμα των ηρώων – ψαριών αναμένει την ανταπόκριση των πελατών, του 

κοινού. Σταδιακά οι ήρωες απελευθερώνονται όταν παύουν να προσδοκούν μια δικαίωση 

έξωθεν ώστε κλείνουν τα μάτια τους: «Και τα μάτια του είναι πια κλειστά / όπως τα 

βλέμματα της νύχτας / που μόνο οι περαστικοί τα μιλάνε δυνατά / φανατικοί αναγνώστες 

που δεν τα μελετάνε / Και οι ειδήσεις πέφτουνε273 σε άδεια σπίτια / τώρα που αέρας274 
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σου … Κάτω από ψεύτικες βλεφαρίδες / πίσω από πούδρες και κραγιόν / αναπνέω μια ζωή / πέρα 
απ' αυτές τις μπιραρίες και τα χοιρινά / με κρασί.»: Χρονάς, «Κατάστημα νεωτερισμών, 1997», ό. π., 
σ. 237 
272 Οι επιθυμίες του σώματος δεν καταπιέζονται: «Ω γλυκέ μου φασίστα, / ποτέ δεν είχα 
περισσότερες τρίχες / στο στήθος / κι ο πούτσος μου δεν έφτανε ποτέ / στον αφαλό μου» (Χρονάς,  
ό. π., σ. 236) 
273 Νομίζω ότι εδώ οι ειδήσεις που πέφτουν παραπέμπουν στο γνώριμο μοτίβο της βροχής που 
πέφτει. Οι ειδήσεις, το καθεστώς της δημοσιογραφίας, διαιωνίζουν την εδραιωμένη «επίσημη» 
πραγματικότητα. Μπλοκάροντας την είσοδο της είδησης, οι ήρωες αποκόπτονται οριστικά από 
αυτόν τον κόσμο. 
274 Ο αέρας εδώ παραπέμπει συμβολικά στο ταξίδι, την απομάκρυνση από την πόλη και την αλλαγή, 
όπως και αλλού: «… στου Μπουένος Άιρες τα δέντρα / αργά πίσω από τζάμια θολά / η μοίρα του 



χαιρετάει κάμαρες / και αντικείμενα θριάμβου». Δεν προσδοκούν πλέον να τους κατανοήσει 

το κοινό των παραστάσεων, οι θεατές, οι αναγνώστες, οι πελάτες των κρεοπωλείων, αυτοί 

δηλαδή των οποίων η φωνή μπορεί να ακουστεί, και να τους ανασύρουν εκείνοι από την 

αφάνεια και το σκοτάδι, στο φως. Επιπροσθέτως, οι ήρωες σφαλίζοντας τα μάτια 

μπλοκάρουν το δίαυλο με τον κόσμο της ημέρας κι έτσι απελευθερώνονται από τις 

ετεροκανονιστικές προσδοκίες του.  

 

 Η φύση και ο θάνατος στην ποίηση του Χρονά 

Ενδιαφέρον στην ποίηση του Γιώργου Χρονά παρουσιάζουν οι διάσπαρτες αναφορές στην 

φύση. Η φύση στα ποιήματα που εξετάζουμε δεν αποτελεί μέρος της σκηνογραφίας, 

δηλαδή δεν συναντάμε εικόνες που αποδίδουν φυσικά τοπία, καθώς ο χώρος όπου 

κινούνται οι ήρωες είναι αμιγώς αστικός. Οι εικόνες της φύσης αφορούν κυρίως την 

βλάστηση της γης και το υγρό στοιχείο και συνδέονται με την καταπιεσμένη σεξουαλική 

επιθυμία των ηρώων. 

Η καταπιεσμένη σεξουαλική ορμή παρομοιάζεται με τους καρπούς των δέντρων που είναι 

καταδικασμένοι να σαπίζουν, ενώ είναι ώριμοι και γεμάτοι χυμούς: «Τους δρόμους όπου 

λούζονται βαλσαμωμένοι πολεμιστές αρχαίοι / Μεσημέρια, το απόγευμα αβέβαιο 

/Μεσημέρια, τα πουκάμισα σκισμένα / Καρποί που ωριμάζουνε σε πάγκους πεταμένοι / 

Χυμοί δέντρων που περιφρονήθηκαν»275. Επίσης, η σεξουαλική επιθυμία συχνά αποδίδεται 

ως «πείνα»: «υπάρχουν σώματα στρατιωτών που δεν καταμετρήθηκαν / και πείνες 

ανθρώπων που ‘χουνε πεθάνει»276. Βλέπουμε λοιπόν ότι η σεξουαλικότητα 

«φυσικοποιείται», προβάλλεται δηλαδή έντονα η «φυσική» της διάσταση. 

Επίσης, χαρακτηριστικό είναι το ποίημα Οι φοιτητές της Γεωπονικής Σχολής: «οι άλλοι που 

θα ‘ρθουνε – φοιτητές της Γεωπονικής Σχολής / θα ‘χουνε τα παράθυρα κλειστά την ώρα της 

μελέτης / σε βάζα τα μυστικά της χαμένης ζωής των φυτών / των νεκρών δέντρων θα 

κρατούν»277. Για ακόμη μία φορά η καταπιεσμένη σεξουαλική επιθυμία συνδέεται με την 

νεκρή φύση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τίτλος Natura Morta ποιήματος που συναντάμε 

στην πρώτη συλλογή, και αναφέρεται στα σινεμά που λειτουργούσαν ως πρόσχημα για 

συναντήσεις και καταφύγια των εραστών, τα οποία όμως πλέον έχουν χάσει αυτόν τους το 

ρόλο: « και να μυρίζει το σινεμά / και να μυρίζουν τα χέρια σου / η ανάσα σου να γίνεται 

σεξ / δίχως εκτόνωση στο διάλειμμα / Και στο τέλος να ‘ σαι πάντα εσύ / που να φωνάζεις 

στο σκοτάδι / - Τα λεφτά μας.»278. 

Θα μας απασχολήσει η παρουσία της φύσης σε ένα ακόμη ποίημα από τον Αναιδή θρίαμβο 

με τίτλο «Το τέλος ενός εκδότη εφημερίδων». Πρόκειται για έναν από τους δυνατούς, τους 

                                                                                                                                                                          
υφαίνεται.» (σ. 196). Από το ποίημα ο ναύτης του μεσονυχτίου: «Πήγες ποτέ στο Μπουένος Άιρες; / 
Μπήκες ποτέ σε αεροπλάνο;», οι ερωτήσεις απευθύνονται προς τη μορφή του ναύτη – Χριστού μόλις 
έχουν ξεκινήσει το ταξίδι και αφήσει πίσω την πόλη (σ. 185). 
275 Χρονάς, «Ο αναιδής θρίαμβος, 1984», ό. π., σ. 181 
276 Ό. π., σ. 183 
277 Ό. π., σ. 188 
278 Χρονάς, «Βιβλίο Ι, 1973», ό. π., σ. 21 



«νικητές» της ζωής, που τελικά αποποιείται το ρόλο του σε ένα παιχνίδι χωρίς ηθική 

υπακούοντας στην συνείδησή του: «τα δάκτυλά μου στα παπούτσια ακόμα αναπνέουν»279. 

Ο αφηγητής νιώθει ακόμη ζωντανός μέσα στο καθεστώς του οποίου έχει γίνει μέρος και 

αντιστέκεται στην αλλοτρίωση. Περιγράφει την αφθονία των καρπών και του νερού: « Τα 

χέρια μου έχουν ασπρίσει στα νερά. Όπου κι αν κοιτάξεις / χιόνι. / Τα δέντρα μες στην 

πυκνή ομίχλη / Τα πόδια μου έχουν μακρύνει από τους χυμούς και το φρέσκο γάλα / Όπου 

κι αν κοιτάξω στα ράφια στο δωμάτιο / φρούτα, μέλι και ξηροί καρποί.»280. Η «φυσική» ζωή 

είναι η ζωή που είχε στερηθεί ο αφηγητής και την ανακαλύπτει εκ νέου. 

 

 Η σημασία του υγρού στοιχείου και οι εκκρίσεις του σώματος  

 

Το υγρό στοιχείο είναι ο κατεξοχήν ζωτικός χώρος των ηρώων. Η θάλασσα και ο βυθός είναι 

ο χώρος του ομοφυλοφιλικού έρωτα, όπου οι ήρωες υπάρχουν και όπου μόνο οι «δικοί 

τους» έχουν πρόσβαση. Η βροχή συχνά επιτρέπει την συνεύρεση των ηρώων σε κλειστούς 

χώρους καθιστώντας τους ασφαλείς από τα βλέμματα των περαστικών. Η σημασία του 

νερού για τους ήρωες αναδεικνύεται και στον ακόλουθο ποίημα αφιερωμένο στο Νίκο 

Γκάτσο: «Ο ποταμός ο Λούσιος είναι αυτός / από το βουνό εδώ παίρνει το νερό του / Κανείς 

δεν τονε ξέρει / κανείς δεν τονε βλέπει / Λίγο περνάει από πέτρες / από χωράφια περνάει / 

Κάτι όμορφα άλογα, κάτι ελεύθερα πουλιά / ξεδιψάνε στο νερό του· / μετά πέφτει στον 

αρχαίο Αλφειό. / Μόνο η μεγάλη θάλασσα που τονε δέχεται  / σωπαίνει το χαμό του»281. 

Αναφέρεται σε έναν μυθικό ποταμό με το όνομα Λούσιος, που γεννιέται στις υπόγειες 

πηγές ενός βουνού και παραμένει αόρατος και ανύπαρκτος για τους ανθρώπους. Εκλεκτά 

πλάσματα, τα όμορφα άλογα και τα ελεύθερα πουλιά, ξεδιψούν με το νερό του, ενώ μόνο η 

θάλασσα όπου εκβάλλει τον θρηνεί σιωπηλά, καθώς την στιγμή που ενώνεται μαζί της 

«πεθαίνει», εφόσον το νερό του δεν ξεδιψάζει πλέον.  

Επιπλέον, στην ποίηση που εξετάζουμε επανέρχεται ως αίτημα η επιστροφή στο κέντρο ή 

στις πηγές: «Εγώ τότε ήμουν τυφλός και δεν είχα ένα μαχαίρι / να τελειώσω στις μέση στο 

δωμάτιο / την ομφαλοσκόπησή μου να τελειώσω …. Κάποτε θα πρέπει να ακολουθήσω τις 

διαδρομές / των ανθρακωρύχων, σαν μια προέκταση του σώματός σου / να τις 

ακολουθήσω / Τότε στο κέντρο του κέντρου ένα ηλεκτρόφωνο / θα παίζει / τους ρυθμούς 

που δεν χορέψαμε ποτέ»282. Το κέντρο που αναζητούν οι ήρωες συνδέεται με τις βαθύτερες 

κρυμμένες επιθυμίες του σώματός τους: «τους γερανούς στον ουρανό βαριά είδε να 

πετούν σαν άστρα / όταν το μαχαίρι μπαίνοντας βαθιά άνοιγε ζωή στο θάνατο. / Οι μέρες 

πέρασαν αφήνοντας τα κουμπιά ανοιχτά στο πουκάμισο»283. Ο εραστής είναι εκείνος που 

με ένα μαχαίρι (συχνή μεταφορά για το πέος) ανοίγει πληγή στο σώμα μέσα από την οποία 

- «σαν μια προέκταση του σώματός σου284» όπως λέει ο ποιητής -,  ο ήρωας – αφηγητής 

αρχίζει να αποκτά πρόσβαση στα μύχια του εαυτού του. Η «σφαγή» από τον εραστή είναι 

απελευθερωτική, καθώς «ανοίγει ζωή», ανοίγει πέρασμα για να αναδυθούν οι απωθημένες  
                                                            
279 Χρονάς, «Ο αναιδής θρίαμβος, 1984», ό. π., σ. 212 
280 Ό. π., σ. 213 
281 Χρονάς, «Οι λάμπες, 1974», ό. π., σ. 83 
282 Ό. π., σ. 62 
283 Χρονάς, «Βιβλίο Ι», ό. π., σ. 12 
284 Εννοεί το σώμα του εραστή. Το «μαχαίρι» σκίζει τα ρούχα που καλύπτουν το σώμα, τους 
πολιτισμικούς λόγους που επιβλήθηκαν πάνω σε αυτό, και ανοίγει μια δίοδο προς το ανεξερεύνητο 
βάθος. 



επιθυμίες. Αποδίδεται η εικόνα της ψυχής που βγαίνοντας από το σώμα πετάει προς τη 

φύση: «Όπως η ψυχή του πέταξε σαν ανάσα σε πνευστό / από τα χείλη στα δέντρα που 

πράσινα στο χώμα της Κορίνθου / τη μουσική από μόνα τους τριγύρω έφτιαναν»285. 

Αντιδιαστέλλεται η μουσική που παράγεται ως προϊόν του ανθρώπινου πολιτισμού προς 

την πηγαία μουσική που παράγει η φύση. Αυτό που επιζητούν οι ήρωες είναι να ξαναβρούν 

τις χαμένες «μουσικές των κέντρων». Βέβαια, το μοτίβο των «πηγών», δεν θα λέγαμε ότι 

παραπέμπει σε μία ουσιοκρατική πρόσληψη του υποκειμένου. Νομίζω ότι δεν δηλώνει 

κάποια βιολογικά προσδιορισμένη ταυτότητα, αλλά την ερωτική επιθυμία πριν αυτή 

υπαχθεί σε καθεστώς κανονιστικών πολιτισμικών προσδοκιών. 

Οι επιθυμίες των σωμάτων συνδέονται, όπως είναι εμφανές και από τα παραπάνω, με το 

υγρό στοιχείο: «Την πρώτη φορά αγαπηθήκαμε / Σε έρημους δρόμους / Πάνω από ένα 

σκεπασμένο ποτάμι / Βρώμικο / Σε ακατανόητους χωματόλοφους / Των οδών Καισαρείας, 

Περιστάσεως, Κοζάνης / Και των λοιπών. / Την πρώτη φορά αγαπηθήκαμε / Σε άδειους 

δρόμους / Πάνω από την παλίρροια των επιθυμιών μας.»286. Το ποτάμι στο οποίο 

αναφέρεται ο ποιητής είναι πιθανότατα ο Κηφισός, ένας αρχαίος ποταμός ο οποίος στην 

σύγχρονη εποχή έχει καλυφθεί με τσιμέντο και πάνω από αυτόν έχει εξαπλωθεί η 

βιομηχανική ζώνη με αποτέλεσμα την μόλυνση των υδάτων του, γι' αυτό χαρακτηρίζεται ως 

«βρώμικος». Αντίστοιχα, και ερμηνεύοντας την μεταφορά του ποιήματος, τα πηγαία νερά 

των επιθυμιών του ανθρώπινου σώματος έχουν καλυφθεί και θαφτεί από ό,τι 

αντιπροσωπεύει τον σύγχρονο αστικό πολιτισμό. Ζητούμενο για τον ποιητή αποτελεί η 

απαλλαγή του σώματος από οτιδήποτε το έχει νοθεύσει, οτιδήποτε δεν είναι δικό του: «Με 

το φακό θα σας πυροβολώ στο σκοτάδι / Θα σας ανοίγω τρύπες, στα παντελόνια, στα 

πουκάμισα / τρύπες θα σας ανοίγω / Από μέσα τους θα βγαίνουν οι πνιγμένες σας φωνές / 

οι γυναίκες σας δίχως μαλλιά απ' το βυθό θα βγαίνουν / Θα τους φωτίζω το διάδρομο, αυτά 

τα σκαλιά της αποθήκης / Να μη γυρίζετε το κεφάλι στο σκοτάδι, θα φωνάζω. / Το 

πρόσωπό σας θα χάνεται στα νερά. Στο βάθος θα περνούν / οι ταχτοποιημένοι σας 

συγγενείς. Οι ανίδεοι φίλοι σας / Τότε θα σας καρφώνω στα μπροστινά καθίσματα / Θα 

καταργώ τις λέξεις σας. Σε προγράμματα στερεότυπα / τυπωμένα σε χιλιάδες θα καταργώ 

τη ζωή σας / Λοιπόν, λοιπόν δεν υπάρχει καμιά γυναίκα στην αίθουσα; / Μη στέκεσθε στην 

είσοδο και εμποδίζετε την έξοδο του μολυσμένου / αέρα»287. Στο παραπάνω απόσπασμα 

από το ποίημα «Ο μονόλογος μιας ταξιθέτριας», η ταξιθέτρια γίνεται συνεργός των ηρώων, 

ανοίγοντας και πάλι τρύπες στα ρούχα τους ώστε να απαλλάξει το σώμα από ό,τι έχει 

εισχωρήσει σε αυτό χωρίς να του ανήκει, να φύγει ο μολυσμένος αέρας και να μπορέσουν 

οι ήρωες να αναπνεύσουν ελεύθερα. Σε αυτό το σημείο έχει νόημα να σχολιαστεί ο τρόπος 

που αποδίδεται το δίπολο μέσα – έξω. Τα ρούχα συμβολίζουν την καταπίεση από τον 

πολιτισμό, ενώ το ίδιο το σώμα των ηρώων είναι φορέας των πολιτισμικών επιταγών. Η 

διάκριση λοιπόν ανάμεσα στο μέσα και το έξω, το ιδιωτικό και το πολιτικό, υπονομεύεται. 

Επιπλέον, αφθονούν οι αναφορές στις σωματικές εκκρίσεις των ηρώων. Η καταπίεση των 

επιθυμιών συνδέεται με την παρεμπόδιση της εξόδου της υγρασίας από το σώμα: «Και να 

μυρίζει το σινεμά / Και να μυρίζουν τα χέρια σου / Η ανάσα σου να γίνεται σεξ / χωρίς 

εκτόνωση στο διάλειμμα»288 και αλλού: «Καμιά επιθυμία δε τελειώνει με υγρασία / Στο 

                                                            
285 Ό. π. 
286 Ό. π., σ. 13 
287 Χρονάς, «Ο αναιδής θρίαμβος, 1984», ό. π., σ. 173 - 174 
288 Χρονάς, «Βιβλίο Ι, 1973», ό. π., σ. 21 



σινεμά το Ρέα στεγνώνουνε τα μάτια»289. Ακολουθεί μία ακόμη ενδιαφέρουσα εικόνα από 

το ποίημα «Το τέλος της πόλης»: «Πολλάκις το υδραυλικόν σύστημα δεν λειτουργούσε, 

οπότε όλος ο πέριξ χώρος ήτο σε αμμωνιακόν νέφος τυλιγμένος»290. Φανταζόμαστε τους 

ήρωες ανάμεσα σε πυκνή ομίχλη από τα ίδια τους τα ούρα. Συναντάμε επίσης την εικόνα 

του ιδρωμένου ανδρικού σώματος, του νεαρού άνδρα που υποφέρει από πυρετό και τον 

λούζει ο ιδρώτας291. Και ο «Χριστός στα Σπάτα» περιγράφεται με τον ιδρώτα να τρέχει πάνω 

στο μέτωπο, το στήθος και τα χέρια του292. Συχνότερες είναι οι αναφορές στο σπέρμα που 

πεθαίνει φυλακισμένο στο σώμα χωρίς να αποδίδει καρπούς293.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές στην εκσπερμάτωση. Στην συλλογή  Οι λάμπες 

διαβάζουμε: «Η πρώτη αντιδιαδήλωση είναι θαμμένη μέσα στα νερά του πάρκου / όπως η 

πρώτη εκσπερμάτωση μέσα στις χούφτες σου ….. σε άδειες κάμαρες ξενοδοχείων / σε 

ηχογραφώ …. Μέσα στις χούφτες μου κηδεύω την τελευταία μου σιωπή.»294. Η 

εκσπερμάτωση στο τέλος του ποιήματος έχει αντικατασταθεί από την σιωπή. Η πράξη της 

εκσπερμάτωσης σημαίνει την άρση αυτής της σιωπής: Και στο ποίημα «Ο Άγγελος της 

Εσπέρας» η εκσπερμάτωση συνδέεται με μία «νίκη» των ηρώων, που και πάλι 

πραγματοποιείται μέσω του σώματος: «Οι άλλοι που θα 'ρθουνε – φοιτητές της Γεωπονικής 

Σχολής / θα έχουνε τα παράθυρα κλειστά την ώρα της μελέτης … Στα παράθυρα όταν η 

πόλις θα κοιμάται / θα γέρνουν / βλέποντας μόνο αυτοί  / στον έναστρο ουρανό της 

εκσπερμάτωσης / τον άγγελο της εσπέρας»295. Και εδώ η εκσπερμάτωση συνδέεται με το 

φως, καθώς ο ουρανός της είναι έναστρος. Μέσω του σώματος επιτυγχάνεται το 

μπόλιασμα του αμιγούς σκοταδιού με φως296. Αν το παράθυρο συνιστά όριο της φυλακής 

των ηρώων, φαίνεται η πράξη της εκσπερμάτωσης να επενεργεί εκτός του οριοθετημένου 

χώρου όπου διαβιούν.  

 

 

 Τα ρούχα και το σώμα ή «Εκκωφαντική πανδαισία τρόπων ένδυσης» 

Ένα ακόμη στοιχείο που έχει σημασία να εξετάσουμε είναι ο ρόλος της ενδυμασίας. Ήδη 

στις πρώτες συλλογές επανέρχεται η αναφορά στο ανοιχτό πουκάμισο που αποκαλύπτει το 

γυμνό στήθος των εραστών. Από τη μία, το γυμνό σώμα ξυπνάει τη σεξουαλική έλξη: 

«Ανεπανόρθωτα ένα γκαρσόνι ζωγράφισε τον Βίνκελμαν / στην κουζίνα καλοκαίρι με εκείνα 

τα στενά ναυτικά παντελόνια / με εκείνα τα πουκάμισα ανοιχτά στο στήθος σαν βράχος σε 

                                                            
289 Χρονάς, «Τα μαύρα τακούνια, 1979», ό. π., σ. 147 
290 Χρονάς, «Οι λάμπες, 1974», ό. π., σ. 95 
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πέλαγος»297. Επίσης, στο ποίημα «Ίβυκος» από το Βιβλίο Ι, η ερωτική αφύπνιση 

πραγματοποιείται όταν «το μαχαίρι μπαίνοντας βαθιά άνοιγε ζωή στο θάνατο»298. Το 

μαχαίρι, ίσως φαλλικό σύμβολο, χαράζει βαθιά το σώμα αφήνοντας ανοιχτό το πουκάμισο. 

Το πουκάμισο σκίζεται λοιπόν αποκαλύπτοντας το γυμνό σώμα, απογυμνώνοντας την ως 

τότε κρυμμένη επιθυμία. 

Παρατηρούμε ότι η απογύμνωση του σώματος συνιστά πάγιο αίτημα των ηρώων και 

συνδέεται με την απελευθέρωση: «…μου είπε «βγάλε το πουκάμισό σου να 

ηχογραφήσουμε» και όσο περνούσε η ώρα και η φωνή μου δεν έβγαινε σαν εμετός ή χτικιό 

πάνω σε μαντίλι, σαν τετέλεσθαι ή  καλύτερα γιόκα μου να πέθαινα εγώ, επαναλάβαμε, 

επαναλάβαμε την ηχογράφηση, ώσπου δεν κράτησα τίποτα από τα κλειδιά και τα 

μανικετόκουμπα, και έπεσα και κοιμήθηκα ως ήμουν χωρίς πουκάμισο δίπλα στα 

μικρόφωνα και το άδειο κομοδίνο μ’ ένα κερί από χοιρινό λίπος για τσιγάρο στο πλοίο…»299. 

Η σεξουαλική συνεύρεση των εραστών αποτελεί μια πράξη ελευθερίας. Παρακολουθούμε 

τον ήρωα να απαλλάσσεται σταδιακά από τις έντονες ενοχές της ομοφυλοφιλίας του, που 

πάντα συνδέονται με τη μορφή της πικραμένης μάνας, καθώς και από την αγωνία του να 

παραμείνουν κρυφές οι πράξεις του. Έτσι τελικά αποκοιμιέται γυμνός και ήρεμος, εφόσον 

αισθάνεται ασφάλεια, ώστε καταφέρνει να ξεφύγει από την ασφυκτική πραγματικότητα και 

να «ταξιδέψει». 

Όμοια λειτουργία της ενδυμασίας συναντάμε και στο «Μονόλογο μιας ταξιθέτριας»: «Με το 

φακό θα σας πυροβολώ στο σκοτάδι / θα σας ανοίγω τρύπες στα παντελόνια, στα 

πουκάμισα τρύπες / θα σας ανοίγω / Από μέσα τους θα βγαίνουν οι πνιγμένες σας 

φωνές»300. Οι «σφαίρες από φως» σκίζουν τα ρούχα και απελευθερώνουν ό,τι κρυβόταν και 

καταπιεζόταν. 

Επίσης, η ενδυμασία λαμβάνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην συλλογή Κατάστημα Νεωτερισμών. 

Ο ποιητής αποδοκιμάζει την «εκκωφαντική πανδαισία τρόπων ένδυσης»301 που 

χαρακτηρίζει τους νέους καιρούς. Στην απόφαση της καταστηματάρχη να αλλάξει τη βιτρίνα 

προβάλλοντας την αφθονία των ενδυμάτων, η αντίδραση του ποιητή είναι 

αδιαπραγμάτευτη:« -Κυρία, παραιτούμαι.»302. Επίσης, στην ίδια συλλογή η πολυτελής 

ενδυμασία συνδέεται, σε ένα πλαίσιο που ανακαλεί τη χριστιανική ρητορική, με την 

αλαζονεία, ενώ το χυδαίο ντύσιμο, που αποκαλύπτει το σώμα αποτελεί σημείο ταπείνωσης 

και σεμνότητας: « Δεν είναι δυνατόν να προσέρχεσθε με πολυτελή ρούχα, κτερίσματα στα 

χέρια και στο σώμα, για να γνωριστείτε με αγνώστους. Αυτοί εκπλήσσονται με το θράσος 

σας και βιάζονται να σας δουν στο σκοτάδι χωρίς ρούχα και αναιδή κοσμήματα στα 

δάκτυλα. Έτσι, για τη σεμνότητα του έρωτα, γέρνοντας, σας τα αφαιρούν.»303. Τα ρούχα, 

λοιπόν, προσδίδουν στο άτομο μια συγκεκριμένη κοινωνική – οικονομική ταυτότητα, 

κρύβοντας ταυτόχρονα την ερωτική του επιθυμία, που αποκαλύπτεται στο σκοτάδι. 
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Ταυτόχρονα, προβάλλεται η ηθική του έρωτα που τοποθετείται έξω από το πλαίσιο της 

δοσοληψίας και του εμπορευματοποιημένου πολιτισμού:« Δωρεάν ελάβατε. Δωρεάν 

δότε»304. 

Σε σχέση με το σώμα, λοιπόν, επανέρχεται το αίτημα απαλλαγής από τα ρούχα, τα οποία 

συνδέονται με την καταπίεση που ασκεί το έξω στο μέσα, ή αλλιώς οι κοινωνικές – 

πολιτισμικές συμβάσεις στην ατομικότητα. Εκφράζεται η ανάγκη απογύμνωσης του 

σώματος από τα ρούχα – φορείς του πολιτισμού. 

 

 

 Ο καθαγιασμός του πάσχοντος σώματος 

 

Στην ποίηση του Χρονά συναντάμε το μοτίβο του σημαδεμένου σώματος, του σώματος που 

πάσχει: «οι λάμπες δεν είσαι εσύ ούτε εγώ είναι το παιδί του μαγαζιού / μέσα στα αίματα / 

στην πόρτα με τα σφαγμένα σώματα των ζώων …… ο εσφαγμένος λιμενεργάτης οι λάμπες / 

ο εσφαγμένος αγωγιάτης οι λάμπες / ο εσφαγμένος μικροπωλητής οι λάμπες / οι λάμπες 

δεν είναι ποιήματα / ασήμαντα ποιήματα οι λάμπες ποιήματα»305. Ο ποιητής μέσα από το 

έργο του απλώς καταγράφει, ο αγώνας δίνεται έμπρακτα και αποτυπώνεται στο μαρτύριο 

των ζωντανών σωμάτων των πρωταγωνιστών που πάσχουν. Μέσω της μετοχής 

«εσφαγμένος» ο ποιητής καθαγιάζει τα πάσχοντα πρόσωπα. Επιπλέον, η αναφορά στο 

«κρεοπωλείο» είναι συχνή στον Χρονά και έχει σαφώς αρνητικό πρόσημο. Είναι ο χώρος 

της καθημερινής κοινωνικής συναλλαγής και του γίγνεσθαι, εκεί όπου τελείται η πράξη. 

Πρωταγωνιστές δεν είναι οι πελάτες, ούτε τα αφεντικά αλλά τα σφαγμένα ζώα και το παιδί 

του μαγαζιού με το ματωμένο σώμα, όσοι μετέχουν ενεργά στο γίγνεσθαι και το βίωμα 

φτάνει και εγγράφεται στο σώμα τους. Και αλλού στον Χρονά διαβάζουμε: «Κύριε, / που 

ακονίζεις τα μαχαίρια / στις κλειστές για τους πελάτες/  κρεαταγορές / στεφάνωσε αυτό το 

παιδί / της χορτοφαγίας / που δουλεύει με δάκρυα / μπροστά στα νεκρά σώματα / των 

ζώων / καθώς κείτονται / στεφανωμένα / μες στα αίματα.»306. Το μαρτύριο των σωμάτων 

είναι σιωπηλό και αφανές, και η δικαίωσή τους πραγματοποιείται πίσω από κλειστές 

πόρτες. 

Είναι εμφανής λοιπόν η αντίθεση ανάμεσα σε όσους πάσχουν και σε όσους είναι 

βολεμένοι, που αποδίδεται με ενάργεια και στο ακόλουθο ποίημα: «Ο κόκορας κι εγώ 

ραντίσαμε όλες τις οικοδομές / τα χτίσματα των πόλεων προτού να υψωθούν / Να πέσουν. 

/ Εσείς που καλά κλειστήκατε κει μέσα / τί παριστάνετε / μικροϊδιοκτήτες, 

μαγαζάτορες;»307. Επίσης, έχει νόημα να παρατεθεί ένα ακόμη ποίημα όπου επανέρχεται το 

μοτίβο του κρεοπωλείου: «Ο πατέρας μου κρεοπωλείο είχε όταν πτώχευσε / Εγώ γιος 

κρεοπώλη, ο παραγιός του φίλος μου / Κλείναμε τα ρολά / Τα φώτα κλείναμε / Ξέρεις, δεν 

έκανε καλά που μ' έσφαξε.»308. Στο ποίημα αυτό βλέπουμε να αποτυπώνεται η μορφή του 

πατέρα – κρεοπώλη ως φορέα εξουσίας.  
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Επιπλέον, η αντίδραση – αντίσταση απέναντι στην καταπίεση συχνά λαμβάνει σωματική 

διάσταση. Στην συλλογή  Οι λάμπες διαβάζουμε: «Η πρώτη αντιδιαδήλωση είναι θαμμένη 

μέσα στα νερά του πάρκου / όπως η πρώτη εκσπερμάτωση μέσα στις χούφτες σου ….. σε 

άδειες κάμαρες ξενοδοχείων / σε ηχογραφώ …. Μέσα στις χούφτες μου κηδεύω την 

τελευταία μου σιωπή.»309. Η εκσπερμάτωση στο τέλος του ποιήματος έχει αντικατασταθεί 

από την σιωπή. Η αντίσταση των ηρώων έγκειται στην άρση αυτής της σιωπής:  

Ένα ακόμη ζήτημα που αξίζει να σχολιαστεί στην ποίηση του Χρονά είναι η συμβολική 

σημασία της εκσπερμάτωσης. Οι ήρωες εμφανίζονται να κηδεύουν τις «νεκρές 

εκσπερματώσεις», το σπέρμα δηλαδή που δεν «έφτασε» κάπου και δεν γονιμοποίησε: «Μα 

πιο πολύ το σπέρμα του θρηνώ / καλά κλεισμένο μέσα στους αδένες του να πεθαίνει / γιατί 

είναι βέβαιο πως αν έπεφτε δυνατά σε γόνιμη γη / λαμπρά βρέφη θα του 'δινε / Έπειτα, 

αργότερα αυτά τα παιδιά του / όπως θα ερχόντουσαν από τη μεριά της θάλασσας / 

φθινόπωρο οι τελευταίες λάμψεις του ήλιου, / θα τον συναντούσαν γυμνό να λούζεται στα 

ντουζ / σκύβοντας στο χώμα κάποιο σαπούνι να φτάσει / Ζητώντας μια λευκή πετσέτα που 

δεν υπάρχει.»310. Το σπέρμα των ηρώων παγιδεύεται στο σώμα, όπως και η φωνή τους που 

δεν μπορεί να ακουστεί δυνατά, και αργοπεθαίνει καθώς το ζωντανό σώμα των ηρώων δεν 

ικανοποιεί την «πείνα» του. Αποδίδεται η εικόνα του σπέρματος που σαν τον καρπό ή σαν 

τη βροχή πέφτει στη γη και την γονιμοποιεί. Τα «λαμπρά βρέφη» περνούν τα σύνορα από 

την θάλασσα στη στεριά, ενώ η μετάβαση από το φως στο σκοτάδι πραγματοποιείται 

ομαλά, αφού τα παιδιά αυτά είναι οι τελευταίες λάμψεις του φθινοπωρινού ήλιου.  

Η εκσπερμάτωση λοιπόν αποτελεί μια πράξη αντίστασης, που χαρίζει μια ηθική νίκη στους 

ήρωες: «Οι άλλοι που θα 'ρθουνε – φοιτητές της Γεωπονικής Σχολής / θα έχουνε τα 

παράθυρα κλειστά την ώρα της μελέτης / Σε βάζα τα μυστικά της χαμένης ζωής των φυτών / 

των νεκρών δέντρων θα κρατούν. / Χάμω στο πάτωμα, δίπλα στα φλιτζάνια του καφέ, / στα 

κουτιά της ζάχαρης / πιζάμες με κάθετες γραμμές θα φορούν. / Στα παράθυρα όταν η πόλις 

θα κοιμάται / θα γέρνουν / βλέποντας μόνο αυτοί / στον έναστρο ουρανό της 

εκσπερμάτωσης / τον άγγελο της εσπέρας.»311. Διαπιστώνουμε ότι το σπέρμα και πάλι 

συνδέεται με τη λάμψη, το φως που διασκεδάζει το σκοτάδι. Διαπερνά το όριο του 

κλειστού παράθυρου και συνδέει τη μέρα και τη νύχτα. Έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός 

ότι «η ώρα της μελέτης» πίσω από τα κλειστά παράθυρα, δεν τοποθετείται στο χώρο της 

νύχτας αλλά της ημέρας, πριν η πόλη αποκοιμηθεί. Οι ήρωες επομένως έχουν βρει το 

πρόσωπό τους, δεν έχουν ένα διαφορετικό πρόσωπο την ημέρα το οποίο δεν είναι δικό 

τους. Αυτή η επιλογή τους έχει ως οδυνηρή συνέπεια τη μοναξιά, την περιθωριοποίηση, την 

κοινωνική ανυπαρξία. Όμως τους επιτρέπει να επιφέρουν έμπρακτα την αλλαγή, καθώς η 

«αυτοκτονία» στην οποία προβαίνουν συνιστά συνειδητή, εκούσια δράση.  

Επιπροσθέτως, στο σύνολο του ποιητικού έργου του Γιώργου Χρονά αναδεικνύεται η 

σημασία που ο ποιητής αποδίδει στα χέρια των ηρώων. Στο ακόλουθο απόσπασμα από το 

ποίημα «Ο φίλος των πραγμάτων», ο εραστής επιλέγει να ικανοποιεί τις ερωτικές του 

επιθυμίες στο φως της ημέρας: «Όχι στα κρεβάτια, μήτε στις χαμηλές κουβέντες / που 

λέγονται κάτω από σβησμένες λάμπες / αλλά μαζί σου θα 'βγαινε στα καφενεία και στους 

στρατώνες / στα ειδικά σινεμά και στα γήπεδα / Λίγο θα σ' άφηνε / πίσω από πόρτες θα 

χανότανε. Χέρια γυμνά, δάχτυλα γεμάτα / ασβέστες / πίσω από μαύρα παραβάν με 

αυστηρές ματιές θα τον καλούσαν / Εσύ θα 'μενες για μια στιγμή μετέωρος – δε θα 'ξερες 
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που έχει / πάει / Δίπλα σε άδεια καρότσια312, σε γριές που μαζεύουνε άχρηστα χαρτιά, / 

πλάι σε φορτοεκφορτωτές – βάλε ένα χέρι αγόρι, θα σου ψιθύριζαν, / τα χέρια σου στο 

σακάκι θα ζέσταινες / Στις χαμένες ματιές του δρόμου.»313. Είναι εμφανής η αντίθεση 

ανάμεσα στα χέρια που ο ένας νεαρός άνδρας κρύβει μέσα στο σακάκι, και τα «βρώμικα» 

χέρια που προβάλουν πίσω από τα παραβάν. Επίσης, ανάμεσα στις «αυστηρές» ματιές που 

βρίσκουν το στόχο τους και τις «χαμένες ματιές του δρόμου». Οι ήρωες συχνά κρύβουν την 

ντροπή τους μέσα σε λευκά ρούχα: «Μου σύστησε το φίλο του / - μαζεύει άδεια κουτιά από 

αναψυκτικά, / μπίρες, είπε, / τη νύχτα, γιατί τη μέρα ντρέπεται / να τον βλέπουν· τα πουλά 

με το κιλό. / Μένει με τη μάνα του. Κάτω αυτή στην κάμαρη / εκείνος απάνω, ανεβαίνει την 

ξύλινη σκάλα στο δωμάτιο. / Δεν βλέπει τα χέρια του, τα πόδια του μες στις / λευκές 

κάλτσες.»314. 

Παρουσιάζει ενδιαφέρον και το παρακάτω ποίημα με τίτλο «H Ήττα»: «Νεαροί παλαιστές 

του τατουάζ / κρατούν την Ήττα στα χέρια τους / Οι λαβές, τα μπράτσα των αγαλμάτων / 

ούτε σήμερα έφεραν ρεκόρ315». Αποτυπώνεται η εικόνα των σφριγηλών νεανικών σωμάτων 

που αγωνίζονται στην καθημερινή αρένα με τα σημαδεμένα γυμνά κορμιά τους και τα 

δυνατά χέρια τους. Η ήττα των ζωντανών παλλόμενων σωμάτων έχει ηθική αξία. Αντίθετα, 

η «νίκη» δεν κατακτάται από τα «μπράτσα των αγαλμάτων»: «Κούκλες από χώμα της Κίνας 

/ την επιθυμητή νίκη τους δείχνουνε / Μπαίνουν αμίλητοι στα αποχωρητήρια / στα λούνα 

παρκ χάνονται / Τώρα το θόρυβο από τα φερμουάρ / για σάλπιγγες στον ύπνο τους / 

εκλαμβάνουν316 / Προηγούμαι, λέει η φωνή / Έπομαι, λέει η ηχώ της.»317. Η νίκη αυτή τους 

παγιδεύει στη συνθήκη της σιωπής. Κάποιος άλλος τους δείχνει το δρόμο που πρέπει να 

ακολουθήσουν, δεν ορίζουν εκείνοι την πορεία τους, η δική τους φωνή χάνεται. Η σιωπή 

και ο ύπνος – θάνατός τους διακόπτεται από το θόρυβο των φερμουάρ που ηχούν σαν 

σάλπιγγες της ανάστασης. Οι εκσπερματώσεις τους είναι νεκρές, επειδή η φωνή τους 

προσκρούει σε παραπετάσματα που οριοθετούν τον μέσα από τον έξω κόσμο, την νύχτα 

από την ημέρα, παγιδεύεται και σβήνει. 

Το σπέρμα ή η φωνή των ηρώων μπορεί να μπολιάσει και να γονιμοποιήσει το σκοτάδι με 

φως, όπως το νερό της βροχής τη γη. Οι «φοιτητές της γεωπονικής σχολής» την ώρα της 

μελέτης θα κάθονται «χάμω στο πάτωμα, δίπλα στα φλιτζάνια του καφέ, / στα κουτιά της 

ζάχαρης / πιζάμες με κάθετες γραμμές θα φορούν»318. Οι ήρωες πέφτουν και πεθαίνουν 

στο πάτωμα, βαμμένο με κίτρινη ώχρα319, Ο Χριστός στα Σπάτα απαλλάσσεται από τα 

ρούχα του ενώ έχει καταληφθεί από «ιερή» μανία και πέφτει στο χώμα: «Εγύρισε την 

πλάτη κι έπεσε σ' έκσταση / αφρίζοντας στο χώμα / μη θέλοντας τίποτα πάνω στο 

σώμα320». Είναι επομένως κρίσιμης σημασίας η επαφή του σώματος με το πάτωμα ή το 

χώμα ώστε να ενωθεί η γη με τον ουρανό μέσω της εκσπερμάτωσης (γι' αυτό και φορούν οι 

ήρωες πιζάμες με κάθετες γραμμές). 

                                                            
312 Τα άδεια καρότσια παραπέμπουν στην συνθήκη της μη γονιμότητας, καθώς ο ποιητής 
αναπαριστά τον παρηκμασμένο και νεκρό κόσμο της ημέρας. 
313 Χρονάς, ό. π., σ. 206 
314 Χρονάς, «Κατάστημα νεωτερισμών, 1997», ό. π., σ. 264 
315 Χρονάς, «Ο αναιδής θρίαμβος, 1984», ό. π., σ. 176 
316 Νομίζω ότι η επιλογή του ρήματος «εκλαμβάνω», δηλαδή αντιλαμβάνομαι ένα γεγονός ή 
κατάσταση με ορισμένο τρόπο,  
317 Ό. π. 
318 Ό. π., σ. 188 
319 Χρονάς, «Κατάστημα νεωτερισμών, 1997», ό. π., σ. 221 
320 Χρονάς, «Ο αναιδής θρίαμβος, 1984», ό. π., σ. 211 



Οι ήρωες μέσω της αυτοθυσίας τους δημιουργούν τις συνθήκες για έναν διαφορετικό  

κόσμο – πάντοτε επίγειο – από αυτόν που τους απορρίπτει, είναι οι πέστροφες που 

«ταξιδεύοντας αντίθετα στο ρεύμα / ραντίζουν με σπέρμα τα σκορπισμένα πάνω στα 

βούρλα αυγά τους»321. Ο Πιερ Πάολο Παζολίνι θα απευθύνει τα ακόλουθα λόγια στην 

Μαρία Κάλλας: «Μαρία, μεγάλη η χάρη σου / και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. / 

Όχι, όχι δεν είναι για μας / Εμείς γεννηθήκαμε για να υποφέρουμε, μου είχες πει.»322. Οι 

πάσχοντες ήρωες δεν θα απολαύσουν τους καρπούς που έσπειραν, και γι' αυτό είναι 

τραγικοί ήρωες. Οι αναφορές στο σπέρμα δεν είναι τυχαίες, καθώς παραπέμπουν στην νέα 

δημιουργία, την αναγέννηση, όπως στο ακόλουθο απόσπασμα: «Είναι μεσημέρι και πεινάς 

/ δυο δεκάρικα έχεις στην τσέπη. / Το μοσχαράκι ραγού ετελείωσεν. / Το φρικασέ 

απεσύρθη. / Φωνάζουν τα μεγάφωνα. Παρακαλώ, στη σειρά σας. / Πεινάς και σηκώνεσαι 

να πας στις τουαλέτες. / Στέκεσαι μπροστά στις λευκές από τα απορρυπαντικά λεκάνες / και 

σαν αρχαίος κωπηλάτης στο μέσον του πελάγους / αρχίζεις να κωπηλατείς / περιμένοντας 

να φτάσεις. /  Το σπέρμα σου πετιέται στα πλακάκια / σαν πρωινό στεφάνι / σ' αυτή την 

καφετέρια του Χάους.»323. Η εκσπερμάτωση συνιστά αντίσταση, συνιστά απελευθέρωση 

της φωνής των ηρώων καθώς αφήνει αποτύπωμα και λερώνει το αποστειρωμένο λευκό324. 

Επιπλέον, η εκσπερμάτωση πραγματοποιείται μέσα στην «καφετέρια του Χάους» και το 

σπέρμα παρομοιάζεται με «πρωινό στεφάνι», που παραπέμπει πιθανόν στο φως της αυγής. 

Ίσως μπορούμε να διαβάσουμε μία εικόνα γένεσης, καθώς το χάος και το αποστειρωμένο 

λευκό, που δηλώνει το κενό και την απουσία ζωής, δέχονται την επενέργεια του σπέρματος. 

Το σπέρμα συνδέεται με την νέα δημιουργία, τη γένεση της ζωής, την καινούργια αυγή. 

Παράλληλα διαβάζουμε ένα σχόλιο για τα όρια, μεταξύ θάλασσας και στεριάς, σκοταδιού 

και φωτός, που παραβιάζονται από τον ήρωα. Οι ήρωες έχουν κατορθώσει να φτάσουν στο 

«κέντρο του κέντρου», την πηγή της ύπαρξης που εδράζεται μέσα τους («και σαν αρχαίος 

κωπηλάτης στο μέσον του πελάγους»), στο σώμα τους, την ύλη τους. Καθώς η εξωτερική 

πραγματικότητα έχει εκφυλιστεί λόγω του δυτικού πολιτισμού, η αυθεντική «φυσική» ζωή 

έχει αλλοτριωθεί, στα πλαίσια μάλλον μιας κυκλικής θεώρησης της ιστορίας γεννιέται ο 

νέος κόσμος, όχι από «άχραντο» πνεύμα αλλά από ύλη.  

 

 Τέχνη και επιτελεστικότητα 

Ένα επιπλέον ζήτημα που αξίζει να σχολιαστεί είναι η έννοια της τέχνης όπως εμφανίζεται 

στην ποίηση του Γιώργου Χρονά. Τα ποιήματα του Χρονά παρουσιάζουν έντονη 

διακειμενικότητα, με διάχυτες τις αναφορές στις τέχνες του κινηματογράφου325, της 

                                                            
321 Χρονάς, «Κατάστημα νεωτερισμών, 1997», ό. π., σ. 218 
322 Ό. π., σ. 261 
323 Ό. π., σ. 241 
324 Η έννοια της καθαρότητας και της αποστείρωσης επανέρχεται και αλλού. Παραπέμπω στο ποίημα 
«Διατηρείτε την πόλη καθαρή» από την συλλογή Βιβλίο Ι :«Τα γράμματα πίσω από τα φώτα φώναζαν 
/ «διατηρείτε την πόλη καθαρή» / Τα γράμματα πάνω στους τοίχους, / στις σκεπές των σπιτιών 
φώναζαν / «διατηρείτε την πόλη καθαρή» ….. Βλέπεις τα φώτα μας το φώναζαν από παντού διάολε / 
«διατηρείτε την πόλη καθαρή» …. Ποιά μέρα ήταν που πετάξαμε τα εισιτήρια, / τη στάχτη απ' το 
τσιγάρο μας;». Η επιδίωξη της απόλυτης καθαριότητας καταλήγει προοδευτικά και κάπως 
ανεπαίσθητα στην επιβολή και καταπίεση του ατόμου. Η έκφραση της επιθυμίας του συνδέεται με 
τη βρωμιά. Το ποίημα αντλημένο από: Χρονάς, «Βιβλίο Ι, 1973», ό. π., σ. 20. Παραπέμπει βέβαια και 
στο δίπολο καθαριότητα – μιαρότητα / υγεία – παθολογία. 
325 «Ωδή στη Μαίριλυν Μονρόε» (Χρονάς, «Βιβλίο Ι, 1973, ό. π., σ. 40), «Η σκηνή πάντα η ίδια / 
δείχνει χήνες στα νερά / και τεχνητές λίμνες που στερεύουν / Απέναντι οι σκάλες που κυλάνε τα 



ζωγραφικής326, της μουσικής327, του θεάτρου, της λογοτεχνίας328, της γλυπτικής329. Δεν 

λείπουν και οι αναφορές σε συγκεκριμένες καλλιτεχνικές δημιουργίες, όπως 

κινηματογραφικές ταινίες, ζωγραφικούς πίνακες, λογοτεχνικά κείμενα, ή και εκπροσώπους 

της μίας ή της άλλης τέχνης που μπαινοβγαίνουν ως ήρωες στα ποιήματα330. Ακόμη, οι 

μορφές του Οιδίποδα και του Χριστού – την δεύτερη αντιμετωπίζει ο ποιητής επίσης ως 

μυθοπλαστική φιγούρα – πρωταγωνιστούν συχνά στις αφηγήσεις του. Επιπλέον, όπως έχει 

επισημανθεί, κάποια από τα ποιήματα παραπέμπουν σε κινηματογραφική τεχνική, καθώς 

συνιστούν στιγμιότυπα, τυχαίες εικόνες ζωής331. Αλλού ο ποιητής μοιάζει να δίνει 

σκηνογραφικές οδηγίες: «Δεξιά μπαίνοντας του λιμένος / λίγο πιο κάτω από το ρολόι των 

αλευρομύλων / πάνω από την εκκλησία των Καθολικών / πίσω από τα σπίτια των Αρμενίων 

/ φθάνει τα βράδια / ο Άγγελος της Εσπέρας.»332. Ως συνέπεια της επιλογής αυτής 

διαχέονται τα όρια ανάμεσα στην τέχνη και τη ζωή. 

Ιδιαίτερη θέση στην ποίηση του Χρονά έχει, νομίζω, η τέχνη του θεάτρου. Τα κωφά ή βωβά 

πρόσωπα της παράστασης που επικοινωνούν μέσα από τα «ευθυτενή» τους σώματα333, ο 

χορός από τον οποίο οι ήρωες ζητούν δικαίωση334, «το πάλκο του θανάτου, όπου η 

Περσεφόνη ιερουργεί»335, παραπέμπουν τόσο στην αρχαία τραγωδία όσο και ευρύτερα στη 

θεατρική σύμβαση. Οι νεαροί άνδρες του Χρονά συχνότατα παρουσιάζονται ως ηθοποιοί 

που παίζουν ρόλους πάνω σε μια σκηνή. Αλλού είναι οι μάγοι που πλέον χωρίς το κοινό 

τους «απειλητικά κινούνται προς τις πλατείες»336. Στο «Τραγούδι του τέλους», η ταξιθέτρια 

ανοίγει τις πόρτες για να εξέλθουν οι ήρωες από τα σκοτεινά σινεμά όπου 

προφυλάσσονταν από τα βλέμματα, σηματοδοτώντας την αρχή ενός νέου έργου, «κάτω 

                                                                                                                                                                          
καρότσια με τα βρέφη / Κτίρια μέσα στο γκρίζο και υπόστεγα / κάποιος ναύτης του Ποτέμκιν / να 
συνομιλεί χωρίς υπεκφυγές / με ναύτες απ' τον Πόρο.» (Χρονάς, «Ο αναιδής θρίαμβος, 1984», ό. π., 
σ. 183): πρόκειται για διακειμενική αναφορά στην ταινία του Sergei Eisenstein «Θωρηκτό Ποτέμκιν» 
του 1925. Ανακαλεί την διάσημη σκηνή όπου ένα καρότσι με το βρέφος κατρακυλάει στις σκάλες της 
Οδησσού. 
326 Αναφορές στον Βανγκ Γκονγκ και τον Κ. Παρθένη (Χρονάς, «Κατάστημα νεωτερισμών, 1997», ό. π., 
σ. 218) και στην ζωγραφική απεικόνιση των ανδρικών σωμάτων ως ερωτικά σώματα 
(«Ανεπανόρθωτα ένα γκαρσόνι ζωγράφισε τον Βίνκελμαν / στην κουζίνα καλοκαίρι με εκείνα τα 
στενά ναυτικά παντελόνια / με εκείνα τα πουκάμισα ανοιχτά στο στήθος σαν βράχος σε πέλαγος»: 
Χρονάς, «Οι λάμπες, 1974», ό. π., σ. 61), ίσως παραπέμποντας και στους πίνακες του Γ. Τσαρούχη. 
327 Βλ. πολλούς τίτλους ποιημάτων. Από το Χρονάς, «Βιβλίο Ι, 1973, ό. π.: «Άγνωστο δημοτικό 
τραγούδι» (σ. 51), «Ωδή στον οξυγονοκολλητή από τη Βηρυτό» (σ. 28), «Από τα τζουκ μποξ των 
πανδοχείων» (σ. 53 – 55) 
328 «Στο τέλος προτίμησε ν' αυτοκτονήσει όπως εκείνες οι ηρωίδες του Χάξλεϋ» (Χρονάς, «Οι λάμπες, 
1974», ό. π., σ. 91). Επίσης, οι αναφορές στην «κάμαρα» παραπέμπουν στον Καβάφη: «Οι 
απελεύθεροι» στο Χρονάς, «Οι λάμπες, 1974», ό. π., σ. 82 και «La morte degli amanti» στο Χρονάς, 
«Κατάστημα νεωτερισμών, 1997», ό. π., σ. 220 – 221. 
329 «Οι λαβές, τα μπράτσα των αγαλμάτων / ούτε σήμερα έφεραν ρεκόρ» (Χρονάς, «Ο αναιδής 
θρίαμβος, 1984», ό. π., σ. 176), «Όταν σχολάει από τη δουλειά – τα αγάλματα / στο πέρασμά του 
καταρρέουν» (Χρονάς, «Ο αναιδής θρίαμβος, 1984», ό. π., σ. 168) 
330 Χαρακτηριστική η περίπτωση του Πιερ Πάολο Παζολίνι αλλά και της Μαρίας Κάλλας (Χρονάς, 
«Κατάστημα νεωτερισμών, 1997», ό. π., σ. 260 - 261 
331 «Κοιμηθείτε! Κοιμηθείτε! / Φωνάζει ο Άγγελος στα παιδιά της πρέζας. / Αρκετά. / Κανείς δεν 
νοιάζετε για σας. / Μήτε οι ίδιοι / εσείς / που είστε σαν πεθαμένοι.» (Χρονάς, ό. π., σ. 27). 
Χαρακτηριστικός είναι και ο τίτλος του ποιήματος, «Σκηνή». 
332 Ό. π., σ. 259 
333 Χρονάς, «Βιβλίο Ι, 1973», ό. π., σ. 17 
334 Χρονάς, «Ο αναιδής θρίαμβος, 1984», ό. π., σ. 191 
335 Χρονάς, «Αδέσποτα συλλογών», ό. π., σ. 266 
336 Χρονάς, «Τα μαύρα τακούνια, 1979», ό. π., σ. 153 



στις πλατείες, στους άδειους κήπους»337. Οι ήρωες επιδιώκουν να καταργήσουν τα σύνορα 

ανάμεσα στην σκηνή και το κοινό, την τέχνη και την ζωή, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο 

απόσπασμα: «στην κουζίνα σταματάει ζητώντας σημάδια ηθοποιών / που αφού δεν έλαβαν 

από το χορό ό,τι ζητούσαν / στους ανυποψίαστους θεατές γυρνούν και απευθύνονται»338. 

Χαρακτηριστικό είναι και το ποίημα «Κοσμικόν πάθος», του οποίου ο τίτλος νομίζω ότι 

επίσης αποκαλύπτει το αίτημα της άρσης των ορίων της ζωής και της τέχνης. Το «πάθος», 

που παραπέμπει στους κώδικες της θρησκείας και του θεάτρου, οφείλει να κατέβει από τον 

ουρανό και από τη σκηνή, να «ενανθρωπιστεί» στο επίπεδο του κοσμικού: «Θα 

επαναλάβουμε όλες τις σκηνές / χωρίς εκείνον πρωταγωνιστή μεταξύ μας / Θα έρχεται από 

το δρόμο / που αφήνουν τα εργοστάσια ανάμεσα στα δέντρα / εκεί στο γήπεδο του 

μπάσκετ / χωρίς τους αθλητές του ιδρωμένους / Θ' αφήνει το μοτοσακό  στον τοίχο / και θα 

μας πλησιάζει.»339. Και στο παραπάνω ποίημα φανερώνεται ότι η ποίηση του Χρονά είναι 

ποίηση του «εμείς», καθώς προβάλλεται η ανάγκη απαλλαγής από το πολιτισμικό 

καθεστώς που στηρίζεται στην ιεράρχηση των ανθρώπων. Η μορφή του Χριστού δεν θα 

είναι πλέον ηγετική, θα είναι κι εκείνος ένας από τους αθλητές, που παλεύουν, πάσχουν, 

ηττώνται και δεν ανασταίνονται. Επανέρχεται επίσης η αναφορά στους ρόλους που παίζουν 

οι ήρωες, τις σκηνές που θέλουν να επαναλάβουν, αλλά με τους δικούς τους όρους πλέον, 

και όχι ακολουθώντας τις οδηγίες ενός σκηνοθέτη.  

Οι ήρωες παίζουν τους ρόλους του συνειδητά και εκούσια, όπως η κυρία Νίχιλ, μορφή 

συμβολική. Η κυρία Νίχιλ γνωρίζει ότι ο νεαρός εραστής της θα την δολοφονήσει για την 

περιουσία της και ενσαρκώνει συνειδητά το ρόλο της340: «Του έλεγα, θεέ της συγκεκριμένης 

μου επιθυμίας / Δολοφόνε αυτής της μπάλας που πρέπει κάποτε να σπάσει / Εισαγωγή στη 

λίμπιντο.»341. Η «μπάλα» συνιστά τη μεμβράνη, το περίβλημα που πρέπει να διαρραγεί 

ώστε οι ήρωες να εισχωρήσουν στα «άδυτα» του εαυτού τους ή τις «μουσικές των 

κέντρων».  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ποίημα «La morte degli amanti» ως προς το μοτίβο 

της τέχνης. Ήδη ο τίτλος, στα πλαίσια της διάχυτης διακειμενικότητας της ποίησης του 

Χρονά, παραπέμπει στο θεατρικό του Ιταλού δημιουργού Luigi Chiarelli, με τον ομώνυμο 

τίτλο342. Η αφήγηση ξεκινάει ως εξής: «Η φωνή του σβήστηκε μαζί με τις σκιές / πίσω από 

τις κάμαρες343 που συναντιόμαστε / αργά το Σάββατο, / ζώντας τη μυθολογία στις 

λεπτομέρειες / πριν από τη γένεση του κόσμου, / διατηρώντας εσύ το ρόλο του Πρωτέα / κι 

εγώ ένα ρόλο που δεν ενθυμούμαι πια / τις λέξεις του / τις φράσεις του / τα σχήματά του. / 

Μόνο κατά διαστήματα θυμάμαι εκείνες / τις σκιές μας στον τοίχο, με κινήσεις τόσο 

γνωστές / που ούτε τις παρατηρούσαμε / ούτε τις σχολιάζαμε / ούτε τουλάχιστον τις 

ζούσαμε.»344. Κεντρικό θέμα του αποσπάσματος είναι η απώλεια της μνήμης. Η φωνή, όπως 

και η σκιά, του νεκρού εραστή δεν υφίσταται στο τώρα, ούτε καν στη μνήμη του 

                                                            
337 Χρονάς, «Κατάστημα νεωτερισμών, 1997», ό. π., σ. 228 
338 Χρονάς, «Ο αναιδής θρίαμβος, 1984», ό. π., σ. 168 
339 Ό. π., σ. 203 
340 Η συνάντηση της κυρίας Νίχιλ μετά τον θάνατό της με τον προσφιλή στον Χρονά σκηνοθέτη Πιερ 
Πάολο Παζολίνι, ενισχύει την πρόσληψή της ως  
341 Ό. π., σ. 186 
342 Θα μπορούσε να παραπέμπει επίσης στο ποίημα του Charles Baudelaire «La mort des amants», 
καθώς η χρήση της ιταλικής γλώσσας αποτελεί πάγια επιλογή του ποιητή. Πιθανόν να παραπέμπει 
συνειδητά και στα δύο έργα. 
343 Επίσης, η λέξη «κάμαρα» την οποία συναντάμε συχνά στον Χρονά, αποτελεί διακειμενική 
αναφορά στον Καβάφη. 
344 Χρονάς, «Κατάστημα νεωτερισμών, 1997», ό. π., σ. 220 



αγαπημένου του. Γι' αυτό και ο αφηγητής μπορεί να απευθυνθεί σε β΄ ενικό πρόσωπο στον 

εραστή του μόνο ενόσω αφηγείται την αλληλεπίδρασή τους μέσα στην κάμαρα345. Και πάλι 

εντοπίζουμε το μοτίβο της όρασης. Οι κινήσεις των ηρώων προβάλλονται στον απέναντι 

τοίχο ως σκιές, τις οποίες οι εραστές δεν παρατηρούν. Την δημιουργία των σκιών επιτρέπει 

ένα κερί που φωτίζει τη σκοτεινή κάμαρα, και η τήξη του συμβολίζει το θάνατο της νύχτας 

αλλά και της ένωσης των εραστών: «Όμως εκείνη η μουσική, διασπαστική μουσική, / 

μονότονη μουσική στη σιωπή μας, διαλυτική / στο χρόνο που έλιωνε σε κεριά του τάλιρου, 

/ με χοιρινό λίπος φτιαγμένα, πάνω στο τραπέζι / ερχόταν από τα άδυτα μαζί με το λιβάνι, / 

που καίγονταν.346. Οι σκιές στον τοίχο αποτελούν τον αντικατοπτρισμό των ηρώων. Εκείνοι 

δεν δίνουν σημασία σε αυτό το καθρέπτισμα. Εντούτοις το μόνο που ο ήρωας μπορεί να 

θυμηθεί αμυδρά είναι, όχι τα λόγια του ρόλου του, αλλά οι κινήσεις αυτές των σωμάτων, οι 

οποίες «αποτυπώνονται» φευγαλέα στον απέναντι τοίχο. Έχουν ιδιαίτερη σημασία τα λόγια 

με τα οποία ο αφηγητής αναφέρεται στις κινήσεις των σωμάτων: «κινήσεις τόσο γνωστές / 

που ούτε τις παρατηρούσαμε / ούτε τις σχολιάζαμε / ούτε τουλάχιστον τις ζούσαμε.». 

Παραπέμπουν στις έννοιες της όρασης, της ομιλίας – φωνής, και της εμπειρίας – ζωής. Η 

έννοια του πράττω λοιπόν διαφοροποιείται από την έννοια του βιώνω, που προϋποθέτει 

την ενσυνείδητη δράση. Οι κινήσεις του ρόλου τους, τους είναι «γνωστές», μηχανιστικά 

επαναλαμβανόμενες, και γι' αυτό έχουν «σβήσει» μετά το πέρας της συνεύρεσης. 

Έχει νόημα να εξεταστεί ένα ακόμη ποίημα συγκριτικά με την παραπάνω εικόνα, με τον 

τίτλο «Οι φοιτητές της Γεωπονικής Σχολής»: οι ήρωες μελετούν καθισμένοι στο πάτωμα και 

φορώντας πιζάμες, έχοντας φυλάξει τα μυστικά της νεκρής φύσης, και έχοντας δίπλα τους 

υλικά για να φτιάξουν καφέ. Μετά το πέρας της μελέτης τους, «στα παράθυρα όταν η πόλις 

θα κοιμάται / θα γέρνουν / βλέποντας μόνο αυτοί / στον έναστρο ουρανό της 

εκσπερμάτωσης τον άγγελο της εσπέρας»347. Και εδώ ο ουρανός λειτουργεί ως καθρέπτης 

για τους ήρωες, οι οποίοι βλέπουν τον εαυτό τους να καθρεπτίζεται. Η πράξη, η 

εκσπερμάτωση ως διαδικασία, πραγματοποιείται «έντεχνα», οι ήρωες – φοιτητές μελετούν 

για να φτάσουν σε αυτήν. Η εκσπερμάτωση ως αποτέλεσμα, αποτυπώνεται στον καθρέπτη 

– ουρανό ώστε μπορούν να τη δουν οι ήρωες. Οι ήρωες, λοιπόν, δεν ταυτίζονται με την 

φύση, αλλά οι ίδιοι συνειδητά γίνονται δημιουργοί – τεχνίτες – καλλιτέχνες κι έτσι αφήνουν 

το δικό τους αποτύπωμα, πραγματοποιούν μία γέννα, παράγουν ζωή.  

Στην περίπτωση των νεκρών εραστών348, το σώμα τους αποτυπώνεται στον τοίχο ως σκιά. 

Όπως αναφέρθηκε, το φως του κεριού επιτρέπει την ύπαρξη της σκιάς, επομένως αυτή 

παύει να υπάρχει μόλις λιώσει το κερί. Αντιθέτως οι «φοιτητές» παράγουν το δικό τους 

φως, την δική τους φωνή, και αυτό τους επιτρέπει να δουν. Το ρήμα «βλέπω» όπως και το 

«παρατηρώ» ή «μελετώ» έχει ενεργητική σημασία, δηλώνει την πράξη της θέασης που 

γίνεται εμπρόθετα. Το ρήμα «παρακολουθώ» από την άλλη δηλώνει την παθητική θέση του 

θεατή, ο οποίος βλέπει κάτι όντας αμέτοχος σε αυτό: «Χθες έγινε η κηδεία του. Δεν την 

παρακολούθησα.»349. Αυτή η διαφοροποίηση των σημασιών συνδέεται με την πρόθεση του 

ποιητή να διαρρήξει τα όρια μεταξύ της τέχνης και της ζωής, ή αλλιώς, μεταξύ των 

                                                            
345 Το πρόσωπο με το οποίο πραγματοποιείται η αναφορά στον εραστή αλλάζει από γ΄ (η φωνή του) 
σε β΄ ενικό.  
346Ό. π., σ. 220 
347Χρονάς, «Ο αναιδής θρίαμβος, 1984», ό. π., σ. 188 
348 Ο ένας έχει αυτοκτονήσει, και ο άλλος, νεκρός εν ζωή, παραμένει φυλακισμένος στην κάμαρα με 
τη σκιά του. 
349 Χρονάς, «Κατάστημα νεωτερισμών, 1997», ό. π., σ. 221 



ηθοποιών που παίζουν στη σκηνή και του αμέτοχου κοινού που παρακολουθεί την 

παράσταση. 

Επιπλέον, έχει νόημα να δούμε το πώς ο Χρονάς σχολιάζει την σχέση ανάμεσα στο κεφάλι 

και το σώμα. Τα σώματα των ηρώων στις σκοτεινές ή μισοφωτισμένες κάμαρες, 

ικανοποιούν τα φυσικά τους ένστικτα και ανάγκες. Στον περίκλειστο χώρο της κάμαρας οι 

ήρωες ταυτίζονται με το σώμα τους, με τη φύση τους. Στο φως της ημέρας, στον έξω χώρο, 

τα σώματά τους δεν υφίστανται. Τα «φυσικά» σώματα επιτρέπεται να υπάρξουν μόνο στον 

ιδιωτικό, μέσα χώρο. Η μορφή της γυναίκας - μάνας συναντάται επίσης σε εσωτερικούς 

χώρους, στην κλινική όπου γεννάει, στο σπίτι, στην κουζίνα. Σε ορισμένα σημεία 

σχολιάζεται επίσης η αποσύνδεση του κεφαλιού από το σώμα: «Έρχονται κυρίες με 

ψεύτικα μαλλιά / Φλυαρούν κι είναι από χρόνια να πεθάνουν … Όλο το κεφάλι τους στα 

χέρια μου αφήνουν / Μια κίνηση να κάνω . Το 'κοψα …. Ακέφαλα πτώματα, τί επιμένετε να 

χτενιστείτε;350». Ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας τις νύχτες καταλήγει σε κακόφημα 

ξενοδοχεία αναζητώντας λύτρωση: «Είδα τον αρχισυντάκτη μου σε επαρχιακό ξενοδοχείο / 

να παρακαλάει μια γυναίκα να τον χαϊδέψει / στο πίσω μέρος της κεφαλής, εκεί που 

καταλήγουν τα νεύρα / εκεί που μαζεύονται οι ειδήσεις των χρόνων / Εκεί που η κούραση 

μεθάει και φωνάζει»351. Ακόμη, οι ήρωες αποφασίζουν να αποκεφαλιστούν: αφού το σώμα 

τους έχει ήδη «απαγορευτεί», επιλέγουν συνειδητά τον οριστικό τους θάνατο. 

Αποτινάσσουν ένα πρόσωπο που δεν είναι δικό τους και αποκλείονται οριστικά από τον 

χώρο του ορατού. Χάνοντας το κεφάλι τους, απαλλάσσονται από το «θολό βλέμμα» και 

διεκδικούν την δυνατότητα να αντικρίσουν τον εαυτό τους στον καθρέπτη. Το κεφάλι τους 

έχει καταστεί ο φορέας των απαγορεύσεων, των ενοχών, είναι ό,τι τους κρατά δέσμιους352. 

Στην νέα εκδοχή του πολιτισμού που οραματίζεται ο ποιητής, η κατάργηση του εσωτερικού 

χώρου συνδέεται με την κατάργηση των ορίων ανάμεσα στο σώμα και το κεφάλι. Την 

στιγμή που ο ήρωας353 πέφτει στο πάτωμα και πεθαίνει, εισχωρεί στα άδυτα του εαυτού 

από όπου εκλύεται μυρωδιά από σπέρμα και λιβάνι, και όπου συναντά τις «χαμένες 

μουσικές των κέντρων». Διακύβευμα για τους ήρωες είναι και η εισαγωγή στη λίμπιντο, 

«αυτήν την μπάλα που πρέπει κάποτε να σπάσει»354. Τα χωρικά όρια, τα σύνορα του μέσα 

και του έξω καταργούνται όταν οι ήρωες πραγματοποιούν την εκσπερμάτωση όχι στις 

κάμαρες ή στα σκοτεινά σινεμά όπου πραγματοποιούνται οι συνευρέσεις τους, αλλά σε 

δημόσιους χώρους και στον χώρο του ορατού. Η εκσπερμάτωση στον Χρονά λαμβάνει 

συμβολική διάσταση και δηλώνει, νομίζω, το coming out των ηρώων στο φως της ημέρας. 

Όταν συνειδητά δεν κρύβουν πλέον το σώμα τους, που είναι «φυσικό», ερωτικό σώμα, 

έχοντας απεμπολήσει τις ενοχές τους, τότε οι εκσπερματώσεις τους παύουν να είναι νεκρές, 

διότι επενεργούν στην πραγματικότητα. Το σπέρμα είναι η φωνή τους που δεν πνίγεται 

πλέον. Έτσι, θεμελιώνεται ένας νέος πολιτισμός: «Έβγαζε τα ρούχα του αργά καθώς η πόλη 

πίσω έμενε / κι έδειχνε ανάποδη μες στο νερό. Μέχρι που έμεινε δίχως / προέλευση. Δίχως 

καταγωγή. Μ' έναν περίεργο πόνο / στον αριστερό ώμο. / Κάποιος από σας, είπε, θα με 

προδώσει. Έβγαζε κι έριχνε / την καλοκαιρινή στολή μες στα νερά και τη μαύρη / 

                                                            
350 Χρονάς, «Τα μαύρα τακούνια, 1979», ό. π., σ. 120 
351 Χρονάς, «Ο αναιδής θρίαμβος, 1984», ό. π., σ. 214 
352 Βλ. το μοτίβο της θολής όρασης, τα μάτια και το πρόσωπο που έχουν χάσει οι ήρωες συνδέονται 
με το κεφάλι. 
353 Του ποιήματος «La morte degli amanti» 
354 Ό. π., σ. 186 



χειμωνιάτικη στολή αργά αργά φορούσε.»355. Το λευκό ένδυμα αντικαθίσταται από το 

μαύρο, δηλαδή τη νέα εκδοχή του πολιτισμού που θα δημιουργήσουν οι ήρωες. 

Ο πολιτισμός σε αντίθεση προς τη φύση συνδέεται με την έννοια του καθρέπτη. Οι ήρωες 

αδυνατούν να δουν το πρόσωπό τους στον καθρέπτη. Αυτή η ματαίωση συνδέεται και με 

την ακινησία. Όταν το σώμα λιώνει μες στα σεντόνια356 ή οι ήρωες κάθονται σε καρέκλες, 

δεν μπορούν να δουν το είδωλό τους στον καθρέπτη: «Αν σηκωθώ από την καρέκλα, / 

μπορώ να δω το ύψος μου, / τα μάτια μου στον καθρέφτη»357. Η κρίσιμη στιγμή της 

επίγνωσης έρχεται όταν το σώμα των ηρώων έρχεται σε επαφή με τη γη, όπως φαίνεται και 

στο ακόλουθο απόσπασμα όπου παρατηρούμε και πάλι το μοτίβο του καθρέπτη: «Γιατί 

όταν έπεσε στο πάτωμα / λύθηκαν τα μαλλιά της / και είδε το πρόσωπό της στο ταβάνι / 

δίχως φωνές να της παραστέκει / Και δεν κινήθηκε, αλλά μονάχη όπως ήταν / παρέμεινε 

εκεί / Ένα πράγμα, ένα αντικείμενο καταστρεμμένο / Άσχημη όπως τη γέννησε η μάνα της / 

δίχως φωνή μες στο σκοτάδι»358. Η ηρωίδα χωρίς τη φωνή της είναι «άσχημη», είναι 

άμορφη φύση. Η «πτώση» της ηρωίδας υποδηλώνει κίνηση και έχει ανατρεπτική διάσταση, 

καθώς εκείνη παύει πλέον να «υποστηρίζεται». Επίσης, είναι χαρακτηριστικό το ότι η αρχή 

της συνειδητοποίησης έρχεται όταν οι ήρωες βλέπουν τη φιγούρα του ναύτη με τα στενά 

παντελόνια και το γυμνό στήθος ζωγραφισμένη στον τοίχο, ένα σώμα σαν το δικό τους, 

ερωτικό δηλαδή, να γίνεται κομμάτι του πολιτισμού, σαν να αντικρίζουν σε καθρέπτη ένα 

δικό τους κομμάτι. 

 

 

Γιάννης Βαρβέρης 

 

Ο Γιάννης Βαρβέρης γεννήθηκε το 1955 στην Αθήνα όπου και πέθανε το 2011. Καθιερώθηκε 

στο χώρο των ελληνικών γραμμάτων ως ποιητής, μεταφραστής αλλά και κριτικός θεάτρου. 

Όσον αφορά το ποιητικό του έργο, η πρώτη του εμφάνιση έλαβε χώρα το 1975 με την 

ποιητική συλλογή Εν φαντασία και λόγω, ενώ εξέδωσε ακόμη έντεκα συλλογές. Έχει 

βραβευτεί για το ποιητικό του έργο, ενώ ποιήματα του έχουν μεταφραστεί και 

συμπεριληφθεί σε ξένες ανθολογίες359.  

Ο Γιάννης Βαρβέρης θεωρείται εκπρόσωπος της γενιάς του '70. Κεντρικά θέματα της 

ποίησής του είναι το σώμα, ο θάνατος και η μοναξιά. Ένα από τα γνωρίσματα της γενιάς 

του που έχει ιδιαίτερη θέση στην βαρβερική ποίηση είναι η χρήση της ειρωνείας και του 

σαρκασμού360. Ο Βαρβέρης παίζει «εν ου παικτοίς», πραγματεύεται το δράμα της ύπαρξης 

                                                            
355 Ό. π., σ. 185 
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359 «Γιάννης Βαρβέρης», στην ιστοσελίδα «Βιβλιονέτ», URL: 
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Χάρτης στα πλαίσια αφιερώματος στον Γιάννη Βαρβέρη, τχ. 12, Δεκέμβριος 2019, URL: 
https://biblionet.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF/?personid=1499, 
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με παιγνιώδη τρόπο ενώ ο αυτοσαρκασμός361 συνεπάγεται την ανατρεπτική διάσταση της 

ποίησής του. 

 

 Η έννοια του θανάτου στο έργο του Γιάννη Βαρβέρη. Ο θάνατος και ο ποιητής: μια 

σχέση απώθησης και έλξης 

Ο θάνατος είναι αναμφίβολα μία έννοια δεσπόζουσα στην ποίηση του Γιάννη Βαρβέρη, μια 

έννοια πανταχού παρούσα, που δεν λείπει από καμία συλλογή, και από αυτήν ξεκινά η 

ποιητική σκέψη και δημιουργία. Ο Βαρβέρης γράφει ποιήματα για τον Μέγα εχθρό, το 

θάνατο, αποδίδοντας συχνά την σχέση τους με όρους τυχερού παιχνιδιού. Στην συλλογή Ο 

θάνατος το στρώνει, η έννοια του θανάτου συνδέεται με την πτώση του χιονιού, ενώ η 

φράση «το στρώνει» σαφώς παραπέμπει σε χαρτοπαίγνιο362. Χαρακτηριστικό είναι το 

ποίημα «Μπαρμπούτι» της ίδιας συλλογής: «Μια ζαριά εγώ / μια Εσύ / μια εγώ / μια τα 

συντρίβεις μ' ένα κρακ - / και με κοιτάς στα μάτια.»363. Ο θάνατος και ο ποιητής επιδίδονται 

σε ένα τυχερό παιχνίδι με ζάρια και η ζωή του ποιητή θα διαρκέσει για όσο αυτό 

συνεχίζεται, πάντοτε εκείνος θα εξαρτάται από την τύχη. Όμως το αποτέλεσμα είναι 

προδιαγεγραμμένο, αφού πάντοτε ο θάνατος θα πάρει την απόφαση να το διακόψει 

κοιτάζοντας τον ποιητή, τον εξαρχής χαμένο, στα μάτια. Ο θάνατος, λοιπόν, είναι ο ανίκητος 

αντίπαλος που πάντοτε διατηρεί το πάνω χέρι και τον απόλυτο έλεγχο, ώστε ο ποιητής 

καθίσταται όχι μόνο ηττημένος, αλλά και καταδικασμένος σε μία παθητική θέση και 

αναγκασμένος να υφίσταται την μοίρα του. Στο Γράμμα στο Μπεν Χουρ364 ο ποιητής – 

Μεσσάλας ζητά από τον θάνατο – Μπεν Χουρ, έχοντας επίγνωση της βέβαιης ήττας του, να 

του προσφέρει έστω μια αξιοπρεπή ήττα, ώστε να μην φανεί η αδυναμία του πρώτου. 

Σύμφωνα με την αλληγορία του ποιήματος, ο άνθρωπος σε νεαρή ηλικία («το ηλίθιο 

πλήθος που αλαλάζει») ίσως να έχει την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να νικήσει το θάνατο, 

όμως λίγο πριν την τελική αναμέτρηση συνειδητοποιεί την αδυναμία του365.  

Ταυτόχρονα όμως, ο θάνατος ασκεί έλξη στον ποιητή. Ο θάνατος προσφωνείται ως 

«αποτρόπαιη σιωπηλή Δεσποινίς» που του ασκεί ακατανίκητη έλξη: «Όμως μπορεί και να 

'σαι τρυφερός· / μπορεί να μοιάζεις με τις άσχημες του κόσμου …. Μπορεί να μοιάζεις με 

τις σιωπηλές αυτές / που αν μας μιλούσαν / δε θα γράφαμε πια ποιήματα / που αν μας 

φιλούσαν το φιλί τους / δε θα στέγνωνε στους αιώνες / που αν κάναμε έρωτα ποτέ / θα 

'τανε για να γίνουμε / ολόκληροι έρωτας για πάντα. … γιατί μια δύναμη αρωματική 

σπρώχνει το χέρι μου / να στρίψει το τιμόνι και να 'ρθω / μετωπικά να τσακιστώ / στην 

αγκαλιά Σου.»366. Η ποθητή επαφή με την παρθένα που ασκεί γοητεία – γητεία στον ποιητή 

θα κατέληγε σε μία κατάσταση πληρότητας και απόλυτης ικανοποίησης με διάρκεια στο 

διηνεκές. Αλλού ο θάνατος είναι ο πατέρας – πηγή των όντων: «Απευθείας συγκοινωνούν / 

μόνο οι γυναίκες με τον Θάνατο. / Ο Θάνατος μας στέλνει εδώ / μέσα από την πληγή τους. / 

Και το τρελό της αίμα / είναι τα δάκρυα τα δικά Του για το χωρισμό. / Μην κλαις, Πατέρα. 

Ολόκληρη ζωή / κι εμείς κι εκείνες / εκεί / δεν κάνουμε έρωτα· / μονάχα σε διακρίνουμε 

                                                            
361 Ό. π. 
362 Βαρβέρης Γιάννης, «Ο θάνατος το στρώνει, 1986», Ποιήματα τόμος α΄ 1975 – 1996, εκδόσεις 
Κέδρος, Αθήνα, 2013, σ. 191 
363 Βαρβέρης, (α’), ό. π., σ. 233 
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365 Ό. π., σ. 146 
366 Ό. π., σ. 232: από το ποίημα «Εθνική οδός» 



στο βάθος / στο αμυδρό Σου φως / κουνώντας το ίδιο πάντοτε μαντίλι / απεγνωσμένα.»367. 

Ολόκληρη η ζωή λοιπόν δεν είναι παρά μια μελέτη θανάτου, μία αέναα επαναλαμβανόμενη 

απόπειρα επιστροφής σε μία πρωταρχική κατάσταση ενότητας και πληρότητας. 

Μάλλον μπορούμε να κάνουμε λόγο για λακανικές επιδράσεις όσον αφορά την προσέγγιση  

του θανάτου από τον Βαρβέρη. Κατά τον Lacan η επιθυμία είναι προϊόν της πρωταρχικής 

έλλειψης που βιώνει το βρέφος όταν κατά τη γέννηση διαχωρίζεται βίαια από τη μητέρα 

του368. Έτσι μπορεί να αναγνωστεί η αρχέγονη, συχνά ερωτική έλξη του ποιητή από τον 

θάνατο. Πρόκειται για την λακανική «ενόρμηση θανάτου». Κάθε ενόρμηση είναι ενόρμηση 

θανάτου κατά τον Lacan και σε αυτήν συνυπάρχουν δύο αντιφατικές όψεις, η ερωτική 

επιθυμία και η επιθετικότητα369. Πηγή αυτών των αντιφάσεων είναι η αλλοτριωμένη σχέση 

του ατόμου με τον εαυτό του κατά τις πρώιμες ήδη αναπτυξιακές φάσεις της βρεφικής 

ηλικίας, όταν αναγνωρίζει τον εαυτό του ως τον «άλλον» που βλέπει μες στον καθρέπτη και 

καταλήγει να ταυτιστεί με αυτήν την εικόνα του370. Το υποκείμενο δεν αντιλαμβάνεται 

πλέον τον εαυτό του στα πλαίσια μιας πρωταρχικής ενότητας αλλά πασχίζει να συντηρήσει 

την ιδέα της αυτονομίας του.  

Ακολούθως, η περαιτέρω αλλοτρίωση του ατόμου από τον εαυτό του συμβαίνει μέσω της 

γλώσσας. Η γλώσσα κατά τον Λακάν εισάγει το «νόμο του πατέρα»371, δηλαδή τον 

πολιτισμό, και συνιστά έναν ακόμη καθρέπτη μέσα στον οποίο το υποκείμενο βλέπει μια 

εικόνα του εαυτού του, πάντοτε διαμορφωμένη έξωθεν, και ταυτίζεται με αυτήν372. Έτσι, το 

«εγώ» του υποκειμένου παραμένει πάντοτε αλλοτριωμένο από τον πραγματικό εαυτό του ο 

οποίος απωθείται στο ασυνείδητο.  

Στην ποίηση του Βαρβέρη όπως θα δούμε, υποβάλλεται η αντίθεση φύση – πολιτισμός. 

Στην επενέργεια του πολιτισμού στην φύση – ως αστικοποίηση αλλά κυρίως στο βαθμό που 

αλλοτριώνει μέσω της γλώσσας το υποκείμενο από τον εαυτό του – οφείλεται η 

                                                            
367 Βαρβέρης, «Πιάνο βυθού, 1991», (α΄),  ό. π., σ. 264: πρόκειται για το ποίημα «Νόστος» 
368 Θεοδωροπούλου Μαρία, «Saussure και Lacan: Από τη γλωσσολογία στην ψυχανάλυση», 
Εγκυκλοπεδικός οδηγός για τη γλώσσα, επιμ, Α. – Φ. Χριστίδης, Μαρία Θεοδωροπούλου, εκδ. Κέντρο 
ελληνικής γλώσσας, Θεσσαλονίκη, 2001, αναρτημένο στην «Πύλη για την ελληνική γλώσσα», 2001, 
URL: https://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_a5/12.html, ημερομηνία 
προσπέλασης 3/1/2021 
369 Κουμίδη Ελένη, «Ο μονισμός της ενόρμησης και η έννοια του θανάτου στο στάδιο του καθρέφτη», 
URL: http://www.elenikoumidi.gr/%CE%BF-
%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-
%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CF%84/, 
ημερ. προσπ. 6 / 3 / 2022 
370 Θεοδωροπούλου, ό. π., όπου παραπέμπει στο Dor J., Εισαγωγή στην ανάγνωση του Λακάν, Το 
ασυνείδητο δομημένο σαν γλώσσα (τ. 1ος). Μτφρ. Ι. Μποτουροπούλου, εκδ. Πλέθρον, Αθήνα, 1994, 
όπου ο συγγραφέας κάνει λόγο για «τον χαρακτήρα της φαντασιακής του (ενν. του παιδιού) 
αλλοτρίωσης, από όπου και η «χρόνια παραγνώριση» που δεν θα πάψει να διατηρεί με τον ίδιο του 
τον εαυτό». 
371 Σηφάκη Ευγενία, «Φύλο και ψυχαναλυτική θεωρία: η ψυχαναλυτική φεμινιστική προσέγγιση του 
φύλου και της σεξουαλικότητας στη λογοτεχνία», από την επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας (uth.gr), σ. 34, URL: 
https://eclass.uth.gr/modules/document/file.php/ECE_U_201/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE
%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82/5.%20%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BF%20%CE%B
A%CE%B1%CE%B9%20%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%
CE%B7.pdf, ημερ. προσπ. 6/3/2022 
372 Ό. π., σ. 33 

https://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_a5/12.html
http://www.elenikoumidi.gr/%CE%BF-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CF%84/
http://www.elenikoumidi.gr/%CE%BF-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CF%84/
http://www.elenikoumidi.gr/%CE%BF-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CF%84/
http://www.elenikoumidi.gr/%CE%BF-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CF%84/
https://eclass.uth.gr/modules/document/file.php/ECE_U_201/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82/5.%20%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BF%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7.pdf
https://eclass.uth.gr/modules/document/file.php/ECE_U_201/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82/5.%20%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BF%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7.pdf
https://eclass.uth.gr/modules/document/file.php/ECE_U_201/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82/5.%20%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BF%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7.pdf
https://eclass.uth.gr/modules/document/file.php/ECE_U_201/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82/5.%20%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BF%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7.pdf


τραγικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Το σχόλιο του Βαρβέρη για τη σχέση πολιτισμού – 

φύσης – θανάτου εκφράζεται εύγλωττα ιδιαίτερα στην τελευταία του συλλογή με τίτλο Ζώα 

στα σύννεφα. Στο ακόλουθο ποίημα καταδεικνύεται η τραγικότητα της σύγχρονης ύπαρξης 

και η αλλοτριωτική επενέργεια του πολιτισμού: «Μια τίγρης το 'σκασε από τσίρκο / κι έπινε 

τώρα ήσυχη το εσπρεσάκι της / με το μπισκότο στα Ηλύσια Πεδία. / Βλέμμα κανένα πάνω 

της / αλλά κι αυτή, κυρία. / Πήρε και μεσημέριαζε: / - Αυτός είναι πολιτισμός, είπε 

θλιμμένα. / Όταν κανείς δεν τρώει / ό,τι του αναλογεί.»373. Ο πολιτισμός έχει στερήσει τον 

άνθρωπο από την αυθεντική του ύπαρξη: «Επισκεπτόμενος / κήπους ζωολογικούς / πάντα 

σχεδόν θα δεις / διεθνή την πινακίδα: «ΖΟΟ». / Μήπως είναι κι αυτή / μια λέξη ελληνική / 

σαν ρήματος κραυγή ασυναίρετη / που όταν τη συναιρέσεις πάει να πει: «Απλώς και μόνον 

ΖΩ»;»374.  

Επιπλέον, ο πολιτισμός προσφέρει στον άνθρωπο ένα αντίδοτο στην αγωνία του θανάτου, 

γι' αυτό και ο άνθρωπος συμβιβάζεται και του εκχωρεί εξουσία πάνω στο σώμα του: 

«Κάθεται η κατσίκα / στο άρμεγμα υποτακτική / κάνει πως δεν καταλαβαίνει / γυρίζει το 

κεφάλι πέρα δώθε / επειδή πονώντας λίγο. / Κάθε λοχεία και θλίψη / το ξέρει ο 

προνοητικός βοσκός / στα επόμενα χόρτα ανακατεύει το αντικαταθλιπτικό της.»375. Όμως, ο 

ίδιος ο πολιτισμός έχει ουσιαστικά αλλοτριώσει τη σχέση του ανθρώπου με τον θάνατο: «-

Γιατί στις τηλεοράσεις τους / με δείχνουν αποτρόπαιη; / Ανοίγοντας το φαλαινήσιο στόμα 

μου / την είσοδο στο τέλος τους / εξασφαλίζω ανώδυνη. / Για κάθε ψάρι / είμαι η μεγάλη 

πετονιά / χωρίς το αγκίστρι.»376. Όμως, η εμμονή του πολιτισμού να νικήσει το θάνατο είναι 

ένα «εξ αρχής χαμένο στοίχημα»377: «Κυρίες και όμιλοι / παλεύουνε με πάθος / να σώσουν 

το υπό εξαφάνιση / άλφα ή βήτα ζώο / ενώ τις νύχτες / στα παλαιοντολογικά μουσεία / 

τραντάζονται απ' τα γέλια / οι σκελετοί / των δεινοσαύρων.»378.  

Ένα ακόμη μοτίβο της βαρβερικής ποίησης είναι αυτό των δακρύων. Η θάλασσα και το υγρό 

στοιχείο συνδέονται με το θάνατο και με το ασυνείδητο. Πρόκειται για έναν τόπο 

επικίνδυνο για το συνειδητό εγώ του ποιητή, που προσπαθεί διαρκώς να αποφύγει - 

απωθήσει: «Κι αφού μ' εξέτασε ο κουράντες μου γιατρός πήρε στα χέρια του εκείνο το 

περίεργο φαναράκι και είπε· ας δούμε λίγο και το βυθό του ματιού σας …… Και τώρα κάτω: 

Εδώ βλέπω σφουγγάρια σε πυθμένα, ατέλειωτες σειρές βαριά σφουγγάρια. Θέλει λιγάκι 

προσοχή το θέμα αυτό· μην τρίβετε τα μάτια σας ποτέ, γιατί από τα σφουγγάρια μπορεί 

κάποτε να στάξουν ναυαγοί· είπε, και χάθηκε η φωνή του κι ο ίδιος ο γιατρός μου. 

Καρφώνει τώρα όλους τους δράκοντες με το φανάρι. Γι' αυτό κι εγώ τονε προσέχω σαν τα 

μάτια μου. Γιατί εκεί που βρίσκεται αν βουρκώσω δάκρυ θ' ανέβει η υπόκωφη φωνή του 

πνιγομένου.»379. Αξίζει να σημειωθεί στο παραπάνω απόσπασμα η παρουσίαση του 

υποκειμένου ως μη συμπαγούς, καθώς το συνειδητό εγώ κάνει διάλογο με τον «προσωπικό 

του γιατρό», μία διαφορετική εκδοχή του υποκειμένου. Τα δάκρυα που βρίσκονται 

παγιδευμένα μες στα σφουγγάρια στο βυθό της θάλασσας μπορούν να σκοτώσουν, να 

πνίξουν τον «προσωπικό γιατρό», γι' αυτό το υποκείμενο πασχίζει να διατηρήσει μια 

εξαιρετικά εύθραυστη ισορροπία.  
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Ο θάνατος λοιπόν συνδέεται με τα συναισθήματα, που και αυτά καταπιέζονται και 

απωθούνται. Συνδέεται με την τρυφερότητα και την αγάπη. Είναι «εκείνο το μεγάλο σπίτι. 

Που κατοικείται μόνον από χάδια / και το 'χουν χτίσει μόνον χάδια / με υλικό / χάδια.»380. 

Χαρακτηριστικό είναι και το ακόλουθο απόσπασμα: «Τί ωραίες γαζέλες / που ήρθαν στο 

ποτάμι / μέσα στην άγρια ξηρασία. / -Τί ωραίες γαζέλες / και να πεθαίνουνε / για μια 

σταλιά νερό / είπε ο κροκόδειλος  / ορμώντας και δακρύζοντας / πραγματικά.»381. Το 

«ορμώντας» που δηλώνει την πράξη του φόνου και το «δακρύζοντας» που δηλώνει την 

αγάπη και τον πόνο για το θάνατο δεν αλληλοαναιρούνται αλλά συνυπάρχουν. Ο 

διαχωρισμός τους είναι αποτέλεσμα της επέμβασης του πολιτισμού στη φύση. Θα πει 

αλλού ο ποιητής: «Φωτιές ανάβω γύρω από σπίρτο μοναχό και το λατρεύω …… Η φλόγα 

τρεμόσβηνε κι εγώ τη μετέφραζα. Ξάφνου το ρεύμα κόπηκε κι η μάνα μου έβγαλε σουγιά. 

Φόνος και τύψη γίναν ένα στη μέση εγώ σελιδοδείχτης.»382. Το σπίρτο που τυλίγεται στη 

δική του φλόγα και καταναλώνει τον ίδιο του τον εαυτό παραπέμπει στο θάνατο, το βίωμα 

του θανάτου αδιαμεσολάβητο ακόμα. Η επέμβαση της μητέρας (αντίστοιχη μάλλον με την 

επέμβαση του κουράντε γιατρού που σκοτώνει τους δράκοντες με το περίεργο φαναράκι 

του) ανατρέπει και επιφέρει την ενοχοποίηση ας πούμε, του θανάτου, συνδέοντας τον 

φόνο με την τύψη. Ως συνέπεια το υποκείμενο παγιδεύεται στο χώρο του «ανάμεσα». 

Η μορφή της μητέρας έχει ιδιαίτερη θέση και σημασία στο έργο του Βαρβέρη. Ο ποιητής 

δυσκολεύεται να απογαλακτιστεί αφού η σχέση του με την μητέρα του τού προσφέρει την 

επιθυμητή ασφάλεια απέναντι στο φόβο του θανάτου. Στο ποίημα «Ο θάνατος έχει πολλά 

ποδάρια» εκφράζεται η αγωνία του ποιητή απέναντι στην παντοδυναμία του θανάτου και 

την παρηγορητική επιστροφή στο πατρικό, όπου βρίσκεται η μάνα του και τον νανουρίζει 

καθησυχάζοντας τους φόβους του: «Δεν πα' να 'ναι κουτσός ή και χταπόδι / ή να τσουλάει 

στο αναπηρικό. / Ξάπλωσα στο κρεβάτι μου κι εγώ / ενώ τον ύπνο μου νανούρισες 

γλυκύτατα / μέσα γαζώνοντας / στην πατρογονική μας ραπτομηχανή / ποδός.»383. Όσο το 

πόδι της μάνας του συνεχίζει να εργάζεται για να ράψει, αισθάνεται ασφαλής. Επιπλέον, 

ενδεικτικό είναι και το μοτίβο του γαλακτοφόρου στήθους. «Κι αν τρέμω τη φαλτσέτα του 

μπρούτζινου ντεληκανή / εκεί στη Φωκίωνος / μη μου σπαθίσει το βύζαγμα / είναι γιατί 

γαντζώνομαι / στ' ουρανού το μπιμπερό τη μέρα / και τη νύχτα στη ρώγα της λάμπας 

μου»384, θα πει στη μάνα του. Η εικόνα αυτή παραπέμπει στον φροϋδικό «φόβο του 

φαλλού», τον φόβο του βρέφους απέναντι στον πατέρα ως ερωτικό αντίζηλο385. 

Ακόμη, ο βαρβερικός Φιλέας Φογκ, ο μοναχικός ήρωας που εμφανίζεται ως ανεστραμμένο 

είδωλο του ήρωα του Βερν, αναζητά τη μητέρα του επειδή εκείνη του έκοβε τα νύχια του 

δεξιού χεριού όταν μάκραιναν. Το τίμημα της μοναξιάς του είναι η ανάγκη να τα κόβει 

μόνος του, η μόνη ανάγκη που εξακολουθεί να υφίσταται στη συνθήκη της απομόνωσής 

του386. Όταν τα νύχια του δεξιού χεριού μακραίνουν, ο ποιητής αναζητά πάντοτε την 
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μητρική φιγούρα που θα τον καθησυχάσει: «Νύχια του δεξιού χεριού που δε βρέθηκε 

κανείς να μου κόψει. / Μάκρυναν έγειραν / και τώρα γρατζουνάνε τα ντουβάρια. / Έβαλα 

το κεφάλι μου στα στήθη της Σαλώμης / να ναρκωθώ να μη νιώθω. / Και με κλωσάει. / 

Έγινα σα να λέμε: καθώς τ' αυγό / στα δυο λιθάρια.»387. Η Σαλώμη γίνεται το υποκατάστατο 

της μάνας και το στήθος της προσφέρει ανακούφιση μέσα από τη νάρκη.  

Οι μορφές του πατέρα και της μητέρας του ποιητή που επανέρχονται συχνότατα, πρέπει να 

διαβαστούν όχι απλώς ως αυτοβιογραφικές αναφορές, αλλά στη συμβολική τους διάσταση. 

Τα ποιήματα που αναφέρονται στους γονείς του είναι κατεξοχήν τα ποιήματα όπου 

εκδηλώνεται η ευαλωτότητά του, το ύφος απεκδύεται την επιτήδευση και την παιγνιώδη 

του υφή, και ο ποιητής αφήνει τα δάκρυα του να διαποτίσουν το ποίημα: «Ξαπλώνω απόψε 

πάλι στη μεριά σου. / Και με φωνάζω από το διπλανό δωμάτιο / μ' αγκαλιάζω με φιλάω / 

είμαι περήφανος για τους βαθμούς σου ….. – Μπαμπά, πάλι τσιγάρο; / μ' ακούω να λέω / 

αλλά δεν ξέρω πια / ποιός απ' τους δυο / καπνίζει / και ποιός κλαίει.»388. Η απέραντη 

νοσταλγία προς τον πατέρα παραπέμπει στην αρχέγονη επιθυμία επανένωσης με τον 

πατέρα – θάνατο. Αντίστοιχα, η αγωνία για την επιβίωση του μετά τον θάνατο της μητέρας 

του σχετίζεται με την παρηγορητική της λειτουργία και την ασφάλεια που του παρέχει 

απέναντι στο φόβο του θανάτου: «Έλα λοιπόν, φύγε κι εσύ λοιπόν / φύγε να μείνω μόνος 

με το μέλλον μου / μιας και το μόνο μέλλον μου είναι / να γίνουν όλα γύρω παρελθόν.»389 

 Ο έρωτας ως έκφανση του θανάτου. Η Σαλώμη και ο Δράκουλας ή δύο στήθη και 

ένας φαλλός390 

Ο έρωτας στην ποίηση του Γιάννη Βαρβέρη συνδέεται σχεδόν αποκλειστικά με την ερωτική 

πράξη. Συχνά ο ποιητής χρησιμοποιεί τη μεταφορά του τσιγάρου που καπνίζουν οι εραστές 

σαν το σώμα ο ένας του άλλου, ενώ στο τέλος της συνεύρεσης, η γόπα είναι αυτό που έχει 

απομείνει391. Η ερωτική πράξη λοιπόν συνδέεται με την «κατανάλωση» του σώματος, και 

συνεπώς με το θάνατο. Ο ποιητής παρατηρεί την όμορφη Σαλώμη να δαγκώνει το τοστ σαν 

κορμί, ενώ εκείνος φαντασιώνεται ότι δαγκώνει το λαιμό της: «Πλατεία του Αίματος. / Σε 

τοστάδικο κίτρινο / δίχως μπέρτα και μ' άσπαστο πρόσωπο / σε καμάκωσα. Τώρα τρώμε· / 

εγώ το λαιμό σου / με τα μάτια σαν έλκηθρα / στου χιονιού τα χιλιόμετρα.»392. Σαφώς η 

μορφή του Δράκουλα συνδέεται με το θάνατο, καθώς τρέφεται από το αίμα της γυναίκας – 

                                                                                                                                                                          
με μανία, προσπαθούσε / και τότε ήταν που σκεπτόταν τη μητέρα του / με πόση φροντίδα θα του 
έκοβε / τα νύχια του δεξιού του χεριού.» 
387 Βαρβέρης, «Αναπήρων πολέμου, 1982», ό. π., σ. 97 
388 Βαρβέρης, «Άκυρο θαύμα, 1996», (α΄), ό. π., σ. 393 
389 Βαρβέρης, «Πιάνο βυθού, 1991», ό. π., σ. 250 
390 Η εμμονή του Βαρβέρη στα συγκεκριμένα σημεία του γυναικείου αλλά και του ανδρικού σώματος 
αντίστοιχα και η πληθωρική εικονοποιΐα που χτίζει ο ποιητής για να τα αποδώσει (π.χ. τα στήθη ως 
βουνά, ως λεμόνια και ο φαλλός ως ράμφος, ως μπαστούνι, ως κυνόδοντας) μας παραπέμπουν στην 
φετιχιστική πρόσληψη του σώματος από τον πατριαρχικό πολιτισμό σύμφωνα με την Cixous: Cixous, 
«The laugh of the Medusa», ό. π., σ. 881 
391 «Τη στάχτη μου όμως / σαν γίνει λίγο / σαν πάρει σώμα / αμέσως την τινάζω νευρικά. / Κι όλο 
καινούργια καύτρα ξεπροβάλλει. / Και τότε τρέμω στη λάμψη του ματιού της / και συγκεντρώνεται 
αίμα στους καρπούς μου / κι οι φλέβες μου πετάγονται απ' τον ύπνο τους / και κοκκινίζουν οι 
παλάμες / κι όλο το χέρι μου σε ιδρώτα σε συναγερμό / αρπάζει το τσιγάρο και τ' αδράχνει / με τα 
χέρια του / σαν να 'χω εμπρός μου / και να σπαρταρά / το τελευταίο κορμί / της ζωής μου.»: 
Βαρβέρης, (α΄), «Αναπήρων πολέμου, 1982», ό. π., σ. 94 – 95,  
«Φίλε, κάπνιζε τον έρωτα κι άμα τελειώσει λιώσε τη γόπα, πάτα την, διάλυσέ την.»: Βαρβέρης, ό. π., 
σ. 122 
392 Βαρβέρης, «Ο θάνατος το στρώνει, 1986», ό. π., σ. 158 



λείας. Ο βαρβερικός έρωτας μπορεί να διαβαστεί ως ενόρμηση θανάτου, καθώς συνίσταται 

εξίσου στην έλξη και τον πόθο αλλά ενέχει την καταστροφή και το θάνατο. 

Ο έρωτας είναι για τον ποιητή ένα παιχνίδι, αλλά παιχνίδι ζωής και θανάτου θα λέγαμε, 

είναι οι «ολονύχτιες ποκίτσες» τις οποίες τρέχει να προλάβει να αποτυπώσει στο χαρτί393. Η 

σαγήνη της Σαλώμης αποδίδεται μετωνυμικά ως δύο παντοδύναμα στήθη: «Μεθυσμένο 

κεφάλι μου / να σπαράζει το χέρι μου / τεντωμένα τα νύχια του / ναρκωμένα στο ύψος της 

/ να ικετεύω στα γόνατα / τις θηλές της αγέρωχες / Την Ντολόρες ντελ Ρίο! / Τη θεία 

Ντολόρες!»394. Η επιρροή της Σαλώμης στον ποιητή είναι σαρωτική και εγκυμονεί τον 

κίνδυνο καταστροφής: «Έβαλα το κεφάλι μου στα στήθη της Σαλώμης / να ναρκωθώ να μη 

νιώθω. / Και με κλωσάει. / Έγινα σα να λέμε: καθώς τ' αυγό / στα δυο λιθάρια.»395. Η 

παράδοση του ποιητή στην γοητεία της ισοδυναμεί με νάρκη της οδύνης του που 

προκαλείται από την ανάπτυξη των νυχιών του δεξιού του χεριού, τα οποία αποδίδονται 

σαν νύχια αρπακτικού, μεγάλα και γαμψά. Τελικά, ο ποιητής ξεσκίζει τα στήθη της Σαλώμης 

με τα νύχια του, αποκαλύπτοντάς την μοίρα της θνητής τους φύσης396.  

Στο παραπάνω απόσπασμα, αξίζει να εξεταστεί το πώς παρουσιάζεται το κεφάλι του 

ποιητή, το οποίο επίσης επανέρχεται για να δηλώσει μετωνυμικά την αρρενωπότητα, 

αντίστοιχα με τα στήθη της Σαλώμης. Επίσης, τα γαμψά νύχια αρπακτικού συνδέονται με το 

κεφάλι καθώς εκπορεύονται από αυτό. Το κεφάλι, τα νύχια, το ράμφος αλλού συνδέονται 

και συνιστούν μεταφορές του φαλλού: «Εγώ έχω λέγειν / εκείνη στήθη δύο ραγδαία· / κι οι 

δυο μας μελίρρυτοι λοιπόν. / Τί θ' απογίνω;  / Λάκκος ή πίδακας;»397. Το λέγειν παραπέμπει 

αφενός στον λόγο – ως έλλογη σκέψη και ως γλώσσα-, αφετέρου στο φαλλό, ως 

χαρακτηριστικά του άνδρα. Θυμόμαστε εξάλλου και τον όρο «φαλλογοκεντρικός» που 

χρησιμοποιούν οι φεμινίστριες του δεύτερου κύματος398. Ο φαλλός έχει καταστρεπτική 

λειτουργία, να βυθίζεται και να τρυπάει. Χαρακτηριστικό είναι το ποίημα «Το ράμφος 

βυθίζεται όπου βρει»: «Φίλε, κάπνιζε τον έρωτα κι άμα τελειώσει λιώσε τη γόπα, πάτα την, 

διάλυσέ την. Άνοιξε το ψυγείο, πυροβόλησε τ' αυγά, να χυθούν οι κρόκοι στο πάτωμα, να 

συρθούν να γλύφουν τα παιδιά σου. Και σπάσε το θερμόμετρο μη μετρηθεί το πάθος· και 

ρίξε τον υδράργυρο στ' αυτιά σου. Τέλος σημάδεψε και τους βολβούς σου με τη στέκα σ' 

αίθουσα μπιλιάρδων.»399. Το ράμφος εξουδετερώνει μετά το τέλος της ερωτικής 

συνεύρεσης, οτιδήποτε μπορεί να συνιστά απειλή για το εγώ (φίλε) φέρνοντάς το σε επαφή 

με το θάνατο, τα αυγά – παιδιά, τα μάτια που μπορούν δυνάμει να δακρύσουν. 

Επιβεβαιώνεται λοιπόν η αμφίθυμη στάση του ποιητή απέναντι στον έρωτα, καθώς 

αντιμετωπίζει την σαρκική επιθυμία ως θανάσιμη απειλή.  

Ενδιαφέρον ως προς την εικονοποιΐα του φαλλού, παρουσιάζει το ακόλουθο ποίημα: «Είπα 

κι εγώ ένα βράδυ να βυζάξω τα τοπία. / Ξερίζωσα λοιπόν τα δυο μου μάτια / κι έκαψα 

βούτυρο σ' ένα φαρδύ τηγάνι / να πιω βουνά και λίμνες / στέρεα τώρα. / Ο κόσμος είναι 

δυο μαστοί το δίχως άλλο / και μια και δυο κουτάλα της κουζίνας / πήρα να τους γευτώ 

μέσα στο πιάτο· / ψαύοντας με τη γλώσσα της θηλές τους / τα δάκρυα σαν παιδάκια είχαν 

κλωτσήσει / σαν τόπια τα τοπία είχαν κυλήσει / στο νέο τους χάρτη μιας πεδιάδας 

                                                            
393 Βαρβέρης, «Αναπήρων πολέμου, 1982», ό. π., σ. 124 
394 ό. π., σ. 98 
395 ό. π., σ. 97 
396 ό. π., σ. 98: «Που βρόμισε τέλος κι αυτή / σκυλιά κι όρνεα / και σάπια βυζιά» 
397 Βαρβέρης, «Το ράμφος, 1978», ό. π., σ. 33 
398 Σηφάκη Ευγενία, Σπουδές φύλου και λογοτεχνία, ό. π., σ. 87 
399 Βαρβέρης, «Αναπήρων πολέμου, 1982», ό. π., σ. 122 



ομελέτας. / Αυγά και μάτια ένα μπαστούνι παίρνω τώρα / κι όπου σας βρίσκω θα τρυπάω 

και θα βαδίζω.»400. Και πάλι συναντάμε το μοτίβο των δύο μαστών, στους οποίους έχουν 

μεταμορφωθεί τα μάτια του ποιητή. Σε αυτή την περίπτωση ο αριθμός δύο – δύο μάτια, 

δύο στήθη -, δεν χαρακτηρίζει τη Σαλώμη, αλλά τον ποιητή. Όμως, η απόπειρα του 

αποτυγχάνει καθώς τα δύο αυγά – μάτια – μαστοί συναιρούνται και μετατρέπονται σε 

πεδιάδα – ομελέτα, η οποία συνιστά πηγή φόβου για εκείνον. Εν τέλει ο τυφλός πλέον 

ποιητής καταφεύγει στο γνωστό μπαστούνι – φαλλό, που τρυπάει «όπου βρίσκει»401.  

Αξίζει επίσης να αναφερθούμε και στην έννοια του ύψους που υπονοείται στο 

συγκεκριμένο ποίημα. Τα δύο στήθη / μάτια μπορούμε να τα φανταστούμε να ορθώνονται 

σε αντίθεση προς την επίπεδη πεδιάδα. Και αλλού συναντάμε την έννοια του ύψους. Σε 

ορισμένα ποιήματα τα βουνά έχουν ιδιαίτερη συμβολική σημασία, καθώς «αγγίζουν» τον 

ουρανό. Έτσι, αντιπαραβάλλονται με την γη, το χώμα και τα «πεπρωμένα της πανίδας»402, 

δηλαδή την μοίρα του θανάτου. Απευθυνόμενος ο ποιητής στην γυναίκα λέει: «Κάποια 

γυναίκα όλο κοιτά φεγγάρια Πανσελήνου. / Εσύ είσαι όρος / όταν θεριεύεις ύψος / μυρίζει 

μέλλον φθινοπωρινό / απαλό της μνήμης.»403. Η συνθήκη της ύπαρξης είναι διαφορετική 

για τα δύο φύλα. Η γυναίκα έχει το προνόμιο να γεννάει, ώστε έρχεται σε επαφή με την 

πρωταρχική, αδιαμεσολάβητη αίσθηση του θανάτου, την «απαλότητά» του. Για την 

γυναίκα το παρελθόν (μνήμη), το παρόν (γέννα) και το μέλλον, συνιστούν μια ενότητα. Δεν 

ισχύει το ίδιο για τον άνδρα, όπως θα δειχτεί παρακάτω. 

Επιπλέον, ο φαλλός φέρει την ιδιότητα της σκληρότητας: «γύρεψε τόπο να διαβεί / να βρει 

της νύστας του τη θήκη / ένα κάτι / σαν το μάτι μου. / Που 'χε σκληρύνει και φουσκώσει / 

ξύλινο αυγό του μανταρίσματος / έσπασε την καρδιά / και των αυγών των κόκκινων / και 

των παιδιών / και των ματιών των κόκκινων / αυτό / το δήθεν κόκκινο.»404. Ο φαλλός 

εξαλείφει το κάθε ενδεχόμενο ευαισθησίας. Η σκληρότητα του φαλλού έρχεται σε αντίθεση 

με την τρυφερότητα η οποία χαρακτηρίζει την πρωταρχική σχέση του ανθρώπου με το 

θάνατο. Επίσης, σε αντίθεση με τα κλαμένα μάτια και τα κόκκινα αυγά, το αυγό του 

μανταρίσματος – φαλλός είναι ψεύτικο και άψυχο, δήθεν κόκκινο. Ο ποιητής λοιπόν 

καταλήγει και πάλι να τρυπάει ό,τι συναντήσει στο δρόμο του με το φαλλό, όντας μύωπας ή 

τυφλός, καθώς το μάτι του δεν είναι πλέον μάτι, αλλά έχει μεταμορφωθεί σε φαλλό.  

Αξίζει ακόμη να αναφερθούμε σε ένα ακόμη ποίημα όπου συνδέεται η έννοια του φαλλού 

με το θείο βρέφος: «Τρόπαιο είναι σφίγγει λαιμούς / και καθεύδειν ουκ εά με / ίσκιους 

φοράει βαρείς / βαρύ το παιδί μου ασήκωτο. / Άλλη διαρρύθμιση ήταν πριν / η νέα 

συνθλίβει το μυαλό μέσα στα μέλη / τί μόχθος να δαμάζω αυτό το βρέφος των εμπρησμών 

/ σε λίγο όλο σε λίγο του λέω / με μάτια πράσινα κι πράσινη καρδούλα / μαγεύει τους 

αθώους και αγνούς / Αμνό το βάφτισα και πιστούς σφάζει / κάθε Λαμπρή για την αγάπη. / 

Τί σάρκα η σάρκα του / -Σώστε την αλκή της / κρώζει το παιδάκι μου / - Επινοήστε με, 

δολοφόνοι.»405. Καταρχάς, είναι εμφανής η απώλεια ελέγχου από μέρους του ποιητικού 

υποκειμένου. Το «παιδί του», αν και είναι τρόπαιο, τον βασανίζει διαρκώς, δεν του 

επιτρέπει να ηρεμήσει, εφόσον βρίσκεται σε διαρκή πάλη με αυτό προσπαθώντας να το 

εξημερώσει. Το βρέφος αυτό με τους «βαρείς ίσκιους» λες και τον κρατάει δέσμιο στο 

                                                            
400 Βαρβέρης, «Ο θάνατος το στρώνει, 1978», ό. π., σ. 178 
401 Βλ. τον τίτλο ποιήματος «Το ράμφος βυθίζεται όπου βρει» 
402 Βαρβέρης, «Πεταμένα λεφτά, 2005», (β΄), ό. π., σ. 71 
403 ό. π. 
404 Βαρβέρης, «Το ράμφος, 1978», ό. π., σ. 54 - 55 
405 Ό. π., σ. 41 



χώμα και την γη, την στιγμή που το μυαλό, το κεφάλι, αυτό που πλησιάζει περισσότερο τον 

ουρανό, συνθλίβεται. Επιπλέον, η σάρκα του βρέφους πρέπει να παραμείνει άθικτη και 

αλώβητη από τον θάνατο, ο οποίος είναι ο εχθρός του. Συνδέεται ακόμη με την έννοια του 

δόλου: «-Επινοήστε με, δολοφόνοι». Το βρέφος ή ο φαλλός αποτελεί κατασκεύασμα του 

νου, όπως δηλώνει το ρήμα «επινοώ». Έχει την ιδιότητα να σκοτώνει, να πνίγει, να τρυπάει. 

Αντίθετα με την έννοια του φόνου, η οποία ενέχει την αγάπη, ο φαλλός συνδέεται με την 

δολοφονία, μία πράξη που αποκλείει την αγάπη και συνιστά εξαπάτηση, καθώς ο «Αμνός» 

δεν θυσιάζεται αλλά θυσιάζει για να σωθεί. 

Ο Βαρβέρης επιλέγει να αποδώσει κατεξοχήν την αμιγώς σαρκική και απειλητική όψη του 

έρωτα. Θα εξετάσουμε το πώς παρουσιάζεται ο έρωτας στο ποίημα με τίτλο «Εγώ και 

ποίημα ερωτικό;»406. Όταν η ερωμένη του ποιητή με αφορμή ένα ταξίδι φεύγει από κοντά 

του προσωρινά, εκείνος σταδιακά συναιρεί σε ένα σώμα το δικό του σώμα και το σώμα της 

γυναίκας: «τσούγκρισα δυο ποτήρια στην υγειά μας / και χάιδεψα με το δεξί μου / το 

αριστερό σου χέρι μου»407. Τελικά, ικετεύει την αγαπημένη του να μην επιστρέψει: «μον' το 

καλό που σου θέλω μη γυρίσεις / σ' αγαπώ κι άλλη γυναίκα δε χωράει / δε χωράει στη ζωή 

μας.»408. Η γυναίκα έχει δύο όψεις στον Βαρβέρη. Είναι η όμορφη Σαλώμη, της οποίας το 

σώμα καταδυναστεύει τον ποιητή και τον καθιστά άθυρμα στα χέρια της. Και είναι η 

γυναίκα που ο ποιητής αγαπάει μετά το τέλος και πέρα από τον σαρκικό έρωτα, και δεν 

συνιστά απειλή για εκείνον, όπως γράφει και αλλού: «Όταν δεν έχει μείνει σάρκα πια / 

παρά στον αέρα μόνο / τα ούλα μας να στάζουν / ανασηκώνεται η αγάπη / κι ανάβει το 

φως απαλά.»409. Η ερωτική πράξη συνιστά έναν πόλεμο μεταξύ των σωμάτων και δεν 

μπορεί να συμβιβαστεί με την αγάπη, που όπως και ο θάνατος, χαρακτηρίζεται από 

«απαλότητα». Η αγάπη λοιπόν συνδέεται με την απουσία του προσώπου, όπως ακριβώς 

και ο θάνατος, αφού σύμφωνα με τον ποιητή «μόνο αυτοί που έχουν πεθάνει μας 

αγάπησαν»410. 

 Η σχέση του ποιητικού υποκειμένου με τη φύση 

Η μορφή του Δράκουλα με την οποία συναντάμε συχνά τον Βαρβέρη συνδέεται με την 

αρχέγονη αρρενωπότητα η οποία στην πόλη της Αθήνας του 20ου αιώνα αποτελεί 

παραφωνία411. Ο σύγχρονος αστικός πολιτισμός δεν αφήνει περιθώριο έκφρασης του 

ενστίκτου αυτού που αν βγει στην επιφάνεια, θα συνιστά απειλή για το υποκείμενο. 

Εκφράζεται επομένως η αντίθεση φύση – πολιτισμός. Ο αστικός πολιτισμός επιβάλλει την 

καταπίεση των ενστίκτων του σώματος και αυτό προκαλεί δυσφορία στο ποιητικό 

υποκείμενο. Η σχέση του αστικού πολιτισμού με την φύση διαφαίνεται και στο ακόλουθο 

ποίημα: «Επί λέξη μου είπε: / - Εμφανίζοντας τη φωτογραφία σας / διέκρινα ξάφνου την 

κοιλιά σας / να σπρώχνει αργά και ύπουλα / το φερμουάρ / σιγά σιγά να στάζει απ' τον 

αφαλό σας / ένα παχύρρευστο άσπρο / κι εσάς / να κοιτάτε σα χαμένος αυτό το υγρό 

                                                            
406 Βαρβέρης, «Πιάνο βυθού, 1991», ό. π., σ. 280 - 281 
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409 Βαρβέρης, «Αναπήρων πολέμου, 1982», ό. π., σ. 83 
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Καρπάθιος», περ. Χάρτης στα πλαίσια αφιερώματος στο Γιάννη Βαρβέρη, τχ. 12, (Δεκέμβριος) 2019,  
URL: https://www.hartismag.gr/hartis-12/afierwma/o-megas-karpaoios, ημερ. προσπ. 7/3/2022. 
Όπως είδαμε, το ποιητικό υποκείμενο απασχολεί ο έρωτας σχεδόν αποκλειστικά στην σαρκική του 
διάσταση. 

https://www.hartismag.gr/hartis-12/afierwma/o-megas-karpaoios


πράγμα να προχωρεί / και να λούζει / ολόκληρο το αρνητικό / να ξεχειλίζει πλαδαρά στις 

μοκέτες μου / ν' απειλεί φακούς και προβολέα / τέλος να κατακλύζει το ίδιο το μαγαζί μου! 

/ - Οπότε / προκειμένου για το ψωμάκι μου / καταλαβαίνετε …»412. 

Η σχέση του ποιητικού υποκειμένου με την φύση αποδίδεται σε αρκετές περιπτώσεις και 

χαρακτηρίζεται από φόβο και ενοχή από μέρους του πρώτου: « Αυτή η εκδρομή μου 

χάλασε το κέφι. / Δεν είναι μόνο τ' ορεινό χωριό μ' όλα τα τόσα / που όμως τις λέξεις τους 

έχω για πάντα χάσει / και που δεν ξέρω πια γι' αυτά να γράφω ποιήματα / δεν είναι που 

μου φράζει τα ρουθούνια / τόση πατρίδα μονομιάς / όσο είναι εκείνες οι αγελάδες που ενώ 

βόσκουν / τη γύρω χλόη γεμίζουνε / μ' αμέριμνες πελώριες κοπριές / κι η μυρωδιά κι ο 

ήλιος στο μυαλό / σ' ανάβει και ζαλίζεσαι και θες / να γίνεις ένα / να κυλιστείς στην ύλη 

τους / να κυλιστείς / να βρεις συχώρεση.»413. Η σύνδεση του ποιητικού υποκειμένου με την 

ύλη είναι μια συνθήκη χαμένη στο βάθος του χρόνου και σε μεμονωμένες στιγμές 

λαχταράει την επανένωση μαζί της. Η κατάφαση στην ύλη και στο σώμα επαναφέρει μια 

ενότητα του υποκειμένου κατά την οποία σώμα και μυαλό δεν βρίσκονται σε πολεμική 

σχέση, καθώς όπως φαίνεται στο συγκεκριμένο ποίημα, οι αισθήσεις του σώματος 

«ανάβουν» το μυαλό. Επιπλέον, οι κοπριές παραπέμπουν στο κομμάτι εκείνο της φύσης, το 

οποίο έχει πλήρως εξοβελίσει από τα όριά του ο πολιτισμός, τις ανθρώπινες απεκκρίσεις, 

τα ούρα και κυρίως τα κόπρανα. Ο πολιτισμένος άνθρωπος επιδιώκει να ξεχάσει ότι η 

αφόδευση συνιστά κομμάτι του ίδιου και όχι μια λειτουργία που αφορά μόνο τα ζώα. Το 

ποιητικό υποκείμενο λαχταρά να επανενωθεί με την ύλη, να γίνει ένα με αυτήν. Οι κοπριές 

παραπέμπουν στην ανακύκλωση της ύλης, η οποία δεν χάνεται, απλώς αλλάζει μορφή. Γι' 

αυτό οι κοπριές είναι «αμέριμνες», καθώς δεν υφίσταται ο θάνατος για την ύλη, παρά μόνο 

για το υποκείμενο. Η μυρωδιά, η πιο ασήμαντη αίσθηση στον δυτικό κόσμο, επενεργεί στο 

μυαλό, το οποίο είναι αμιγώς υλικό, ώστε ο έξωθεν επιβεβλημένος διαχωρισμός μυαλού 

και σώματος τείνει να καταργηθεί για να ενωθεί το ποιητικό υποκείμενο με την ύλη. 

Αρκετά ακόμη σημεία είναι δηλωτικά της στάσης του ποιητή προς τη φύση και εκφράζουν 

το φόβο της ένωσης μαζί της: « Στο δωμάτιο έστρωσα / το χαλί με τις χλόες / να 

κυλιστούμε. / Εγώ δεν φύομαι πουθενά.»414. Η φύση και το σώμα συνδέονται με το θάνατο. 

Αλλού ο ποιητής εκφράζει την νοσταλγία του για αυτήν την αρχέγονη σχέση του ανθρώπου 

με το θάνατο: «Απευθείας συγκοινωνούν / μόνο οι γυναίκες με τον Θάνατο. / Ο Θάνατος 

μας στέλνει εδώ / μέσα από την πληγή τους. / Και το τρελό της αίμα / είναι τα δάκρυα τα 

δικά Του για το χωρισμό. / Μην κλαις, Πατέρα. Ολόκληρη ζωή / κι εμείς κι εκείνες / δεν 

κάνουμε έρωτα· μονάχα Σε διακρίνουμε στο βάθος / στο αμυδρό Σου φως / κουνώντας το 

ίδιο πάντοτε μαντίλι / απεγνωσμένα»415. 

Ακόμη, ως προς το θέμα που εξετάζουμε, παρουσιάζουν ενδιαφέρον κάποια 

αυτοαναφορικά ποιήματα. Ο ποιητής παρομοιάζει τον εαυτό του με κυνηγό που προσπαθεί 

μάταια να πιάσει την καρδία του – ζώο, η οποία δραπετεύει συνεχώς μέσα σε ένα δάσος. 

Γνωρίζει εξ αρχής το ατελέσφορο αυτής της προσπάθειας καθώς «η φυσική κατάσταση / 

της καρδίας μου / είναι μέσα στο δάσος / και έξω απ' τα ποιήματα»416. Ο ποιητής 

προσπαθεί να συλλάβει το αίσθημα και να επιτύχει την έκφραση της ενότητας: «Είναι κάτι 

φορές / ελάχιστες / που είσαι βέβαιος πως τα νιώθεις όλα / πιο πολύ από ποτέ  / που 
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θέλεις να τα πεις ή να τα γράψεις / όλα  / αυτό που ετοιμαζότανε κι ετοιμαζόταν / ξέρεις 

πως τώρα το μπορείς / το έχεις / το περιέχεις / το είσαι / ολόκληρος / ολόκληρο / όμως εκεί 

που πας να το / αδύνατον / σε πλημμυρίζει ίσως ακόμα αλλά / δεν ξέρεις ποιό / νιώθεις ν' 

αδειάζεις / από ποιό / να σβήνει / ποιό / σαν τη σοφία του εμβρύου / που χάνεται / όταν 

βγαίνει»417. Η ενότητα αποτελεί διακύβευμα για τον ποιητή, ταυτίζεται με το «αιμάτινο 

βελούδο» που αναζητά και καταφέρνει να συλλάβει στιγμιαία. Εν τέλει ποτέ δεν 

καταφέρνει να τρυπήσει «τη νύστα στον κρόταφο»418, να διαλύσει το θρόμβο στο κεφάλι 

του, το οποίο θα συνεπαγόταν την αρμονία μεταξύ μυαλού και σώματος. Συχνά 

επανέρχεται η αδυναμία του ποιητή να ριχτεί στο πεδίο της δράσης: «Δε μου ανήκει στίχος 

κανένας. Οι φίλοι μου του χειρούργη- / σαν όλους. / Οι ακέραιοι φίλοι μου Μπρασενς και 

Φερρέ. Και οι άλλοι. / Και δεν είναι κεφάλι τούτο, είναι μίσος. Και τα πλαστικά κρινάκια της 

μαμάς τ' απόθεσα στην πύλη του Πολυτεχνείου …… Δεν είναι κεφάλι τούτο που καπνίζει / 

κορδελίτσες χορεύτριες οριεντάλ / σάρκες κι οστά ιδεών κι απολαμβάνει. / Πήρα κι εγώ το 

σκαρπέλο και το συγύρισα / βγήκα επιτέλους στον αγώνα / ξεκάλτσωτος με πέδιλα της 

κακιάς ώρας και σγουρό μαλλί / σίγουρο. / Μα πάλι δε διαβάζονται οι στίχοι μου· / μέσα κι 

έξω όλοι μου οι στίχοι / ραβδώσεις της ζέβρας κι εγώ δεσμοφύλακας»419. Οι στίχοι του δεν 

θα είναι ποτέ απόλυτα δικοί του, καθώς δεν κατορθώνει να απαρνηθεί την ασφάλεια της 

ίδιας του της φυλακής. 

  

 

 

 Η έννοια της γέννας και ο κερματισμένος χρόνος στον Βαρβέρη 

Το διακύβευμα για την ποίηση, αλλά και για την ύπαρξη θα λέγαμε του ποιητή, είναι να 

κατορθώσει να γεννήσει. Παρακολουθούμε τις εναγώνιες προσπάθειές του προς αυτήν την 

κατεύθυνση που πάντοτε αποβαίνουν άγονες. Όπως είδαμε, η γέννα για τον Βαρβέρη 

νοείται βασικά ως ποιητική γέννα, παραγωγή ποιητικού έργου. Προϋπόθεση της γέννας 

αυτής είναι ο μύωπας ποιητής να κατορθώσει να δει καθαρά, να διακρίνει μέσα στο αμιγές 

σκοτάδι, και να σκοτώσει: «Δε μου ανήκει στίχος κανένας. Οι φίλοι μου τους χειρούργησαν 

όλους. Οι ακέραιοι φίλοι μου Μπρασένς και Φερρέ. Και οι άλλοι. Και δεν είναι κεφάλι 

τούτο, είναι μίσος. Και τα πλαστικά κρινάκια της μαμάς τ' απόθεσα στην πύλη του 

Πολυτεχνείου. Δεν είναι κεφάλι τούτο που δεν ξεχωρίζει το τόξο απ' το βέλος. Έτσι και να 

σκοτώσω δε θα το χαρώ δε θα μάθω ποτέ με τί σκότωσα. …… Τί άλλο να θέλει το ποίημα 

παρά να περάσεις την κλωστή στη βελόνα – κι αλήθεια τη νύχτα γεμίζει κλωστές το 

δωμάτιο – ακόμα κι ο Όμηρος τα κατάφερε σκέφτομαι· αλλά πού βελόνα να τρυπήσω τη 

νύστα στον κρόταφο ….»420. Αυτό που απασχολεί τον ποιητή είναι η αδυναμία του να 

γράψει δικούς του στίχους. Η αδυναμία αυτή οφείλεται στον διαχωρισμό κεφαλιού και 

σώματος, καθώς το ποίημα απαιτεί «να περάσεις την κλωστή στη βελόνα». Το βράδυ είναι 

η ώρα που «ξυπνάει» το σώμα και οι αισθήσεις του, το οποίο κατά τη διάρκεια της ημέρας, 

κάτω από το φως του ήλιου, ελέγχεται από το κεφάλι. Γι' αυτό η νύχτα κατεξοχήν 

προσφέρει ευκαιρίες στον ποιητή να καταργήσει αυτόν τον διαχωρισμό, αφού 

προηγουμένως εγκαταλείψει την ασφάλεια της λάμπας του και έρθει αντιμέτωπος με το 
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απόλυτο σκοτάδι. Επίσης, δεν χρησιμοποιεί τυχαία το ρήμα «χειρούργησαν» 

αναφερόμενος στους ποιητές – στιχουργούς Ζορζ Μπρασένς και Λεό Φερρέ, καθώς 

προβάλλεται η έννοια του χεριού ως μέρους του σώματος που τελεί πράξη. Αντίθετα, ο 

ποιητής δεν συμμετέχει στην πράξη, απλώς καταθέτει λουλούδια που δεν είναι καν 

πραγματικά και δεν ανήκουν στον ίδιο αλλά στην μαμά του. 

Ένα πάγιο αίτημα για τον Βαρβέρη είναι να πετύχει την αφύπνισή του από την νάρκη, όπως 

το διατυπώνει, «να τρυπήσει (ενν. η βελόνα) τη νύστα στον κρόταφο». Η ίδια ιδέα 

εκφράζεται και στο «Μικρό μυστήριο ποντίκι»: όταν ο ποιητής επιστρέφει από τις 

δραστηριότητες της νύχτας και τον κατακλύζουν οσμές, αφές, σωματικές αισθήσεις, αγωνιά 

να διατηρηθεί η επενέργειά τους ώστε το «μικρό μυστήριο ποντίκι» να ροκανίσει τον 

θρόμβο στο κεφάλι. Όμως, ενώ ο ποιητής επιθυμεί αυτήν την αφύπνιση, το υποκείμενό του 

απειλείται από αυτήν ταυτόχρονα: «Το πίσω μάτι σου το γυάλινο τρυπάει το σκότος κι 

εφορμάς / ω τρένο. Δε θέλει φως το μέλλον είναι τούνελ / μόνο με βραχυκύκλωμα μπορείς 

να βρεις το φως σου / σπάζοντας τα πετρώματα της σήραγγας μπροστά στην έκπληξη / των 

ποντικών / αόρατων και τυφλών από το μαύρο που ροκάνισαν. / Το ξέρουν πως ορμώντας 

στις εξόδους χάνεις. Και γελούν. Δύστυχε γύρνα πίσω κι ερωτέψου το βαγόνι σου ….. κι εδώ 

στα υπόγεια δε μας έμεινε άλλη δύναμη / αυτό το σύστημα υδροκίνησης μονάχα / το τρένο 

κλαίει και πάει θέλω να πω / και χρειαζόμαστε ποσότητες απίθανες / χειροκροτήματα σαν 

γρίλιες που απότομα πέφτουν / ερμητικές μπροστά μας γιατί αλλιώς - / μια χαραμάδα 

δάκρυ και χαθήκαμε»421. Τα δάκρυα, που όπως είδαμε παραπάνω συνδέονται με το 

ασυνείδητο, με μια πρωταρχική και απωθημένη σχέση με το θάνατο, αν βγουν στην 

επιφάνεια, απειλούν το υποκείμενο με βραχυκύκλωμα, γι' αυτό πρέπει να παραμείνουν 

απωθημένα. Η επιθυμία του ποιητή που αν εκπληρωθεί θα αποβεί μοιραία για τον ίδιο 

παραπέμπει και πάλι στην ενόρμηση θανάτου: «Ήμουν ψαράκι και με πήρανε τα χρόνια / 

βουβός ο πόντος και να ψάχνω ψαροντούφεκο / ούτε μπουκάλι να πετάξω στη στεριά / 

πώς ξέμπλεκα απ' τα δίχτυα τί συνέβαινε / κι όλο μου ξέφευγε το αγκίστρι πάντα. / Στον 

ύπνο εδώ πώς να 'ρθει ο ύπνος να σε κοιμηθεί ….. γιατί όχι τότε που με χώριζε ένα τίναγμα 

/ αλλά δεν ύψωσα το στόμα στον αφρό / σαν προσευχή να το γεμίσω αέρα αέρα / 

υδροκυάνιον αέρα / κι ουρανό.»422. Αν ό,τι κρύβεται απωθημένο βγει στην επιφάνεια, ο 

«Μεγάλος Άλλος» κατά τον Lacan που αποτελεί τον αδιαμεσολάβητο εαυτό, αυτόν που 

προϋπάρχει οποιασδήποτε αναπαράστασης, θα επιφέρει την καταστροφή του 

«εξωτερικού» / «κοινωνικού» εαυτού. Ο απωθημένος εαυτός συνδέεται στον Βαρβέρη με 

τον φόβο του θανάτου, καθώς αυτό που στην ουσία απωθείται είναι το άμεσο σωματικό 

βίωμα όταν ο άνθρωπος μυείται στον πολιτισμό ή «νόμο του φαλλού» μέσω της γλώσσας. 

Όταν το βρέφος χωριστεί από τη μητέρα του βιώνει την πρωταρχική έλλειψη. Από εκείνη τη 

στιγμή γεννιέται η ενόρμηση θανάτου, η επιθυμία του ανθρώπου να καταστραφεί ώστε να 

αποκατασταθεί η πληρότητα που έχει βιώσει κάποτε: «Μια μέρα ο κύριος Φογκ / καθόταν 

ακίνητος / βαθιά μέσα στην πολυθρόνα του. / Με μπροστά του τη θάλασσα. / Κανέναν δεν 

έβλεπε / κανείς δεν τον έβλεπε. / Όπου μέσα απ' τα κύματα / ένα κάτι όλο μάτια πλησίασε / 

και στα πόδια του κάθισε / κι ούτε κύμα δε σάλεψε / εκτός μόνο / τα μάτια του. / - Φιλέα 

είμ' εγώ / αυτή που έπρεπε να 'ρθει / μόνο αν ήταν να φύγει για πάντα / είπε και πάει / απ' 

τα μάτια του χάθηκε / και ποτέ του ξανά δεν την είδε / γιατί πώς θα μπορούσε να δει / κάτι 

που ήταν βαθιά / πολύ βαθιά / μέσα στα μάτια του;»423. Στο παραπάνω ποίημα αποδίδεται 

η αρχετυπική μορφή της ιδανικής ερωμένης – μητέρας που αναδύεται από το ασυνείδητο 
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και συνδέεται με το θάνατο (καθώς «έπρεπε να 'ρθει μόνο αν ήταν να φύγει για πάντα»). 

Αξιοσημείωτη είναι η έμφαση στα μάτια και την όραση. Την στιγμή της αποκάλυψης της 

γυναικείας μορφής χαρακτηριστικό είναι ότι κανείς δεν τον βλέπει, ώστε να δει τον εαυτό 

του στα μάτια και όχι μέσα από καθρέπτες. Πρόκειται για την μοναδική στιγμή που ο ήρωας 

βλέπει ολοκάθαρα – σε αντίθεση προς τον μύωπα ποιητή – καθώς αποκαθίσταται η 

απωθημένη στη μνήμη επαφή με το θάνατο και η αίσθηση του σωματικού, 

αδιαμεσολάβητου βιώματος. 

Το σωματικό βιώμα είναι αυτό που κυνηγάει ο ποιητής να συλλάβει μέσα στην ποίησή του: 

«Είναι κάτι φορές / ελάχιστες / που είσαι βέβαιος πως τα νιώθεις όλα / πιο πολύ από ποτέ / 

που θέλεις να τα πεις ή να τα γράψεις / όλα / αυτό που ετοιμαζότανε κι ετοιμαζόταν / 

ξέρεις πως τώρα το μπορείς / το έχεις / το περιέχεις / το είσαι / ολόκληρος / ολόκληρο / 

όμως εκεί που πας να το / αδύνατον / σε πλημμυρίζει ίσως ακόμα αλλά / δεν ξέρεις ποιό / 

νιώθεις ν' αδειάζεις / από ποιό / να σβήνει / ποιό / σαν τη σοφία του έμβρυου / που 

χάνεται / όταν βγαίνει.»424. Τις φορές που ο ποιητής κατορθώνει μια φευγαλέα επαφή με το 

σώμα του, αυτή διακόπτεται μόλις επιχειρήσει να την πει ή να την γράψει. Το άμεσο βίωμα 

δεν μπορεί να περάσει στην γλώσσα, καθώς σύμφωνα με τον Freud κάθετί πρέπει πρώτα 

να φονευτεί προκειμένου να αναπαρασταθεί425. Η ποίηση ως γλώσσα εξ ορισμού δεν 

χωράει την εμπειρία του άμεσου βιώματος426.  

Την εικόνα του ποιητή που εγκυμονεί το ποίημά του, η οποία υπονοείται στο παραπάνω 

ποίημα, συναντάμε συχνά στον Βαρβέρη. Ο αστικός πολιτισμός στον οποίο ο ποιητής 

ανήκει δεν συνάδει με την αυτήν του την ιδιότητα, που σημαίνει την εκθήλυνσή του: «Να 

δεν αισθανόταν καλά όπως σε κάτι ακτές / εδώ ζεστά και παρακάτω μπούζι όλο 

προφασιζόταν / ασαφείς αδιαθεσίες όλο στη μέση τον στενεύανε τα παντελόνια / βρε τί 

έχω σβάρνα τους – γιατρέ μου τί έχω πολύ απλά / είσθε έγκυος κύριέ μου μην τρομάζετε το 

ποίημα / είναι και θα μείνει εντελώς ρεαλιστικό κατά τα άλλα / οι κάβλες του το τάβλι του 

το γήπεδό του αλφάδι / να το ρίξεις η γκόμενα να το ρίξεις οι φίλοι / γεγονόταϊιιι 

φημεριδεϊιις – το έριξε»427. Ο ποιητής που συνδέεται με το σώμα του για να γεννήσει το 

ποίημα απειλεί τα παγιωμένα πρότυπα της αρρενωπότητας. Είναι εκείνος που έχει 

συνείδηση των πλανών του πολιτισμού χωρίς να κατορθώνει να ξεφύγει από αυτές. Το 

ποιητικό υποκείμενο είναι πολυπρόσωπο: «Διαβάζοντας αυτά τα ποιήματα / εδώ / κάτω 

απ' το φως / τέλειωσαν είπες όλα μεταξύ μας. / Όμως γραφτήκανε μες στο σκοτάδι / 

πίστεψε / κι / ούτε θυμάμαι πώς και πότε / κι αν είναι δυνατόν / να υπαινίσσεσαι 

οτιδήποτε! / Στο κάτω κάτω δεν τα ξέρω καν / δεν τα 'χω γράψει εγώ / αυτό είναι 

βέβαιο.»428. Το υποκείμενο παρουσιάζεται διχασμένο, άλλοτε είναι ο «κοινωνικός» εαυτός 

που υπάρχει στο φως της μέρας και άλλοτε ο ποιητής – Δράκουλας που βγαίνει την νύχτα 

αναζητώντας θηράματα. Αλλού ο ποιητής λέει ότι δεν είναι παρά «μια θήκη μέσα σε χοντρό 

παλτό», ενώ συχνά ανοίγει διάλογο με τον εαυτό του: «Εγώ βέβαια ως άνθρωπος γράφων / 

από ζωολογία δε γνωρίζω / και τί μου τον φέρνεις εδώ / αυτόν τον ψόφιο παπαγάλο; …. Να 

πας λοιπόν στο χειρουργείο των παπαγάλων / αυτοί όχι εγώ / θα σου ανοίξουν το ράμφος / 

για να χωρέσει ο νεκρός / ο νεκρός σου / πατέρας»429. Ο ποιητής λοιπόν είναι καταρχάς 
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ένας άνθρωπος του πνεύματος και όχι της δράσης, που δεν γνωρίζει από ζητήματα πέραν 

των πνευματικών. Είναι επίσης εκείνος που βιώνει την απώλεια του θανάτου και 

προσπαθεί να θεραπεύσει τον εαυτό του, τον ψόφιο παπαγάλο. 

Ακόμη, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, ο ποιητής βρίσκεται παγιδευμένος 

στη μνήμη των νεκρών του και δεν ζει το παρόν. Σαν τον Δράκουλα, μια φιγούρα του 

παρελθόντος παράταιρη στο παρόν, επιδιώκει τις νύχτες μέσω του έρωτα να βιώσει την 

αίσθηση της ζωής. Η κάθε προσπάθειά του να γεννήσει είναι καταδικασμένη σε αποτυχία, 

επειδή στερείται του παροντικού βιώματος: «Το έργο μου ήταν των νεκρών. / Φλόγισα στην 

κοιλιά της το αμφιρρέπον σώμα / το 'θρεψα με το χρόνο τους. / Ας δει τώρα το φως / ένα 

ψόφιο παιδί / ή ένα τέρας.»430. Ο κερματισμένος χρόνος απασχολεί τον ποιητή: « - Πόσα 

δεν ξέρεις / απ' όσα εγώ θυμάμαι. / Στο κεφαλάκι σου σφηνώνω μνήμες της δικής μου 

μνήμης»431,  και αλλού: «Εν μέσω δύο Νίκων / ενός νεκρού / κι ενός μικρού / δέχομαι τις 

ευχές σας / φυσικά για τον δεύτερο. …… Κανείς σας δεν ευχήθηκε για κείνον / που ήταν 

ωστόσο η προϋπόθεση της έστω ευχής σας»432. Θα μπορούσαμε να δούμε μία αντιστοιχία 

προσώπων με τις χρονικές βαθμίδες – ο πατέρας του ποιητή συνδέεται με το παρελθόν ως 

μνήμη, ο γιος του με το μέλλον, και ο ποιητής ως συνδετικός κρίκος είναι φορέας της 

μνήμης, αλλά και εκείνος από τον οποίο απορρέει το μέλλον. Παρακολουθούμε την 

μέριμνά του να συνδέσει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. Τίθεται λοιπόν το ζήτημα 

της συνέχειας του χρόνου, τον οποίο ο δυτικός πολιτισμός έχει κατακερματίσει, ενώ 

πάντοτε το μέλλον γεννιέται από το παρελθόν, η ζωή από τον θάνατο. 

Ένα ακόμη ζήτημα που τίθεται στην ποίηση του Βαρβέρη είναι αυτό της απώλειας ελέγχου 

από τον ποιητή. Αυτή εκφράζεται καταρχάς σε σχέση με το θάνατο και τη μοίρα, της οποίας 

εκείνος είναι έρμαιο και δεν μπορεί να ξεφύγει. Αντίστοιχα, βρίσκει τον εαυτό του 

ανυπεράσπιστο μπροστά στη γοητεία της Σαλώμης, αλλά και μπροστά στο ίδιο το ποίημα: 

«Είτε πηχτός γυρίζοντας από ποκίτσες ολονύχτιες / αρπάζω σαν τρελός τα πρες – παπιέ / να 

μη μου φύγουνε / τα φύλλα με τα ποιήματα / να μην πετάξουν.»433.  Στο ακόλουθο 

απόσπασμα περιγράφεται η αποτυχία μιας επιδιωκόμενης γέννας, από το ποίημα «Ο 

αυτάρκης φτιάχνει τον καφέ του μόνος του», όπου ο ποιητής βράζει καφέ στο μπρίκι με 

υλικά αποκλειστικά από τον δικό του κήπο: «κρυφοκοιτάει το πυρωμένο αγκάλιασμα / ενώ 

με ρίγος ονειρεύεται το προϊόν / της θείας ζυμώσεως. / Όμως εκεί, κατά το σύννεφο – 

καϊμάκι / ο πονηρός πολτός / τον υπνωτίζει στις καυτές του ανάσες / τον τυλίγει στον καυτό 

χορό των αρωμάτων / τινάζεται / σε τελευταίο σπασμό / κι εκσπερματώνει / γύρω στο 

μπρίκι / πάνω στο τραπέζι / και παντού / - μπροστά στα μάτια του!»434. Και πάλι οι 

αισθήσεις αιχμαλωτίζουν τον ποιητή ώστε χάνει τον έλεγχο και την εποπτεία της 

διαδικασίας και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα δεν επιτυγχάνεται. Ο ποιητής παρακολουθεί 

την διαδικασία της ζύμωσης ως εξωτερικός παρατηρητής, δεν αποτελεί μέρος της, γι' αυτό 

θεωρεί ότι δεν απειλείται από το σώμα όπως συμβαίνει στην αναμέτρησή του με τον 

θάνατο και την Σαλώμη.  

Όπως διαπιστώθηκε παραπάνω, η έννοια της γέννας στον Βαρβέρη συνδέεται με αυτήν του 

φόνου: «μαύρα κρανία / μέσα στο μαύρο / και μόνον τότε / για να σκοτώσεις. / Αλλιώς /  

τσακίζεται / όλ' η ζωή σου / στα ποιήματά σου / κι όμως ούτε ένα / απ' τα δικά σου 
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ποιήματα / γραμμένο.»435. Προϋπόθεση της γέννησης του ποιήματος αποτελεί η επιστροφή 

σε μία πρωταρχική, προ του καθρέπτη κατάσταση ύπαρξης, που θα επιτευχθεί με το να 

μπορέσει ο ποιητής να σκοτώσει: «Μοιάζει όταν μπαίνεις / μοιάζει με μύτη / σε τζαμαρία / 

πριν δεις πώς είσαι / και πριν καν είσαι / πριν δεις πώς είναι»436. Μέσω του φόνου του 

«κοινωνικού» εαυτού θα έρθει σε επαφή με τον «μεγάλο άλλο» του Lacan. Αξίζει να 

συζητηθεί και το ακόλουθο απόσπασμα, όπου ο απωθημένος στο ασυνείδητο εαυτός 

αποδίδεται μέσω του ψόφιου παπαγάλου τον οποίο ο ποιητής ως «άνθρωπος γράφων» δεν 

μπορεί να θεραπεύσει: «Εκείνο που παρατηρώ / είναι μόνο το ράμφος· / παχύ και κυρτό 

έχει κατέβει / και φράξει / το στόμα / και μέσα στο στόμα / εμετοί / που φρακάρανε / και 

έχει κατέβει / και κλείσει / τη λίγη του ανάσα / και μπει / στο λαιμό / και ψοφήσει. / Μην 

κλαις / αυτή ειν' η αρρώστια / όλων μάλλον / των παπαγάλων»437. Το ράμφος εδώ όπως και 

αλλού παραπέμπει στο φαλλό. Το ράμφος, όπως και ο φαλλός, επιτίθεται στο ίδιο το σώμα 

του οποίου αποτελεί κομμάτι, καθώς αποτελεί προϊόν – επινόημα του πολιτισμού. 

Το ζητούμενο λοιπόν της ποίησης του Βαρβέρη είναι η γέννα, η παραγωγή έργου, η πράξη. 

Ο θάνατος ως αναπόφευκτη μοίρα καθιστά τον ποιητή παθητικό αποδέκτη, παγιδευμένο σε 

«δόκανο», ανίκανο να διεκδικήσει την ελευθερία του. Ο θάνατος παραλληλίζεται συχνά με 

την θάλασσα – σύμβολο ταυτόχρονα και του ασυνείδητου – και η καθημερινή, συμβατική 

ζωή συνδέεται με την ξηρά, όπου βρίσκεται και το υποκείμενο του αστικού πολιτισμού 

προσδεμένο στην ασφάλεια της απόστασης. Θα μας πει ο ποιητής ότι «το πιο βασανισμένο 

αμφίβιο είναι το κύμα της ακτής», ο ίδιος δηλαδή, καθώς βρίσκεται στο «ανάμεσα», είναι 

«μια θήκη μέσα σε χοντρό παλτό»438. Διακύβευμα για τον ποιητή είναι να διακρίνει, να 

κατανοήσει αν δάκρυσε ή όχι, δηλαδή να προσεγγίσει το ασυνείδητο, καθώς η θάλασσα – 

θάνατος ενυπάρχει στον άνθρωπο, από τον θάνατο πηγάζει η ζωή. Αλλιώς, να γεμίσει τα 

πνευμόνια του με «υδροκυάνιον αέρα κι ουρανό» αντί να υπομείνει να «γερνάει 

ατέλειωτα» και να βυθίζεται καθώς βαραίνει439. Η πράξη λοιπόν ως ζητούμενο βρίσκεται 

στον αντίποδα της αναπόδραστης μοίρας. Χαρακτηριστικό είναι και το ποίημα «Διάλογος 

με τον ποιητή» όπου το ποιητικό υποκείμενο συνδιαλέγεται με τον Κρίτωνα Αθανασούλη: 

«(εγώ) – Ένα πουλί κάθε νυχτιά στις γρίλιες τη θλίψη μου μηνούσε με το ράμφος. Με τη 

μνήμη του πάλευα. Και ποτέ δεν ερχόταν. Το βιος μου τούτα εδώ τα δόκανα. Τί βία με 

καλείς να μετέλθω; (ο ποιητής) – Πέφτω στα γόνατα του δρόμου, χιμάω τα στήθη πάνω στις 

φαύλες μάχαιρες. Τούτη είν' η βία μου. Δεν είμ' εγώ, σε διώκει αυτό το αιμάτινο βελούδο 

που είναι, να ξέρεις, των ανθρώπων όλων κοινό χιτώνιο.»440. Η πράξη ισοδυναμεί με 

εκούσια εγκατάλειψη της ασφάλειας που παρέχει η συμβατική ζωή, ενώ το αιμάτινο 

βελούδο παραπέμπει στην απαλότητα του θανάτου. Ο ποιητής θα γίνει κοινωνός του 

θανάτου αλλά και του ουρανού, αμιγώς υλικού, που έχει απωλέσει. 

 Ο κύριος Φογκ: ο άνθρωπος μόνος ενώπιον του σώματός του 

Το καίριο ζήτημα της ενότητας πραγματεύεται και η συλλογή του 1993 «Ο κύριος Φογκ». Ο 

βαρβερικός Φιλέας Φογκ συνιστά ένα ανεστραμμένο είδωλο του ήρωα του Ιούλιου Βερν441. 
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Παρουσιάζεται ακίνητος, καθηλωμένος «βαθιά μέσα σε μια πολυθρόνα» μπροστά στη 

θάλασσα442 σε αντίθεση προς τον αεικίνητο ήρωα του Βερν. Το αίτημα αυτού του 

(αντι)ήρωα είναι να έρθει σε αυτόν η θάλασσα χωρίς ο ίδιος να μετακινηθεί και σιγά σιγά 

να γίνει όλη η στεριά, θάλασσα443. Υπάρχει στη συνθήκη της απόλυτης ακινησίας και 

μοναξιάς, χωρίς μνήμη των δικών του και κυρίως της μητέρας του444. Πρόκειται για έναν 

κατεξοχήν εσωστρεφή ήρωα. Αυτή η συνθήκη του εξασφαλίζει την δυνατότητα να 

παραμένει «αθέατος»445. Η μόνη κίνηση που υφίσταται είναι αυτή των κυμάτων και των 

ματιών του: «Μόνη κίνηση / το βλέμμα επάνω στα κύματα. / Όπου πήγαιναν.»446. Η μόνη 

κίνηση είναι η εσωτερική κίνηση, το βλέμμα του ήρωα είναι στραμμένο προς τα μέσα, όπου 

βρίσκεται η θάλασσα. Αποδίδεται η εικόνα του ήρωα που βρίσκεται απέναντι από την 

θάλασσα και την κοιτάζει χωρίς να μεσολαβεί το βλέμμα του «άλλου», ο καθρέπτης. 

Ταυτόχρονα, το βλέμμα του Φιλέα Φογκ βρίσκεται «επάνω» στα κύματα, όχι απέναντι. 

Νομίζω ότι αυτή η διατύπωση έχει επιλεχθεί σκόπιμα και αποδίδει ακριβώς αυτήν την 

αμεσότητα. Υπάρχει σχεδόν ταυτότητα μεταξύ του βλέμματος και της κίνησης των κυμάτων.  

Ο Φιλέας Φογκ της συλλογής επιλέγει να αποπληρώσει το χρέος του από το στοίχημα χωρίς 

να επιχειρήσει το ταξίδι του γύρου του κόσμου, καθώς δηλώνει εραστής των «εξ αρχής 

χαμένων στοιχημάτων»447. Η ζωή η ίδια είναι το εξαρχής χαμένο στοίχημα, εφόσον πάντοτε 

θα κερδίζει ο θάνατος. Παρουσιάζει ενδιαφέρον η μορφή του Πολυτεχνά, του πιστού 

υπηρέτη του ήρωα του Βερν, που με την επινοητικότητά του τον βοηθάει καταλυτικά να 

φέρει εις πέρας το ταξίδι του. Ο βαρβερικός ήρωας επιλέγει να απολύσει τον υπηρέτη του: 

«Ή ταξιδεύει μόνος του κανείς στο στοίχημα ή / ταξίδι δεν υπάρχει· ούτε και στοίχημα. / 

Πολυτεχνά, ήδη από τ' όνομα ήσουνα μια εγγύηση / μα κατά βάθος απειλή κι αλαζονεία. … 

Είσαι από τις αράχνες που όλο υφαίνουν / μ' αυτοθυσία τον εφησυχασμό και την αγάπη 

μας / μόνο για να χαρούν πριν απ' το τέλος / την ικετευτική απορία στο βλέμμα του 

ευεργέτη.»448. Η σύγκρουση του Φιλέα Φογκ με τον Πολυτεχνά εκφράζει την σχέση 

πολεμικής του υποκειμένου, του «εγώ», με το σώμα του449. Το σώμα είναι ιδωμένο ως 

υποδεέστερο του νου από τον δυτικό πολιτισμό και αυτήν την ιεράρχηση αντικατοπτρίζει 

το ζεύγος κυρίου – υπηρέτη. Συγκεκριμένα, ο Πολυτεχνάς ταυτίζεται με τον φαλλό, το μόνο 

μέρος του σώματος που συχνά συνδέεται με το κεφάλι και του αποδίδεται ισχύς επί της 

ύλης. Είναι μια επινόηση του πολιτισμού που οδηγεί στον εφησυχασμό του ανθρώπου 

μέσω της ψευδαίσθησης ότι δεν απειλείται από το θάνατο και δύναται να εξουσιάσει τη 

φύση. Ο φαλλός λοιπόν στον δυτικό πολιτισμό βρίσκεται ανάμεσα στο σώμα και το 
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κεφάλι450. Ο Πολυτεχνάς απαντάει στον κύριο Φογκ ως εξής: «- Τώρα που πια έχουν τα 

πάντα ματαιωθεί / ε ναι λοιπόν, κάτι Λονδρέζοι σαν εσένα / στοιχειώσανε τον κόσμο μέσ' 

από τις λέσχες τους. / Ποιοί είσαστε σεις που βάζετε στοιχήματα / μιας τερατώδους 

ακριβείας μ' έξοδα άλλων / ποιοί που αξιωθήκατε να ευεργετείτε / ποιοί που απαιτείτε την 

ευγνωμοσύνη / για κάτι ψιχουλάκια συγκατάβασης.»451. Η πατριαρχία καθιέρωσε 

αυθαίρετα την ιεράρχηση νου – σώματος οδηγώντας στην καταπίεση και καταδυνάστευση 

του δεύτερου. Όμως, «αργά ή γρήγορα η Λέσχη αλλάζει χέρια»452 καθώς επέρχεται το 

γήρας, ώστε η ψευδαίσθηση της ασφάλειας αποδεικνύεται χίμαιρα.  

Η μοναξιά του βαρβερικού Φιλέα Φογκ συνδέεται κυρίως με την απόσταση που τηρεί από 

το βίωμα και την πράξη του έρωτα. Ο «άλλος» που απειλεί το υποκείμενο είναι κατά βάσιν 

η γυναίκα ως ερωμένη. Έτσι, ο φαλλός – Πολυτεχνάς πέφτει σε αχρηστία. Η ακινησία του 

ήρωα αποδίδει την μοναξιά του σώματος: «ναι, ως γνήσιος τζέντλμαν / αδιάφορος για κάθε 

μετακίνηση / εραστής / των εξαρχής χαμένων στοιχημάτων»453. Η σχέση του άνδρα και της 

γυναίκας, όπως φάνηκε και παραπάνω, έχει καταλήξει παιχνίδι εξουσίας και επικράτησης, 

ώστε ο «γνήσιος τζεντλμαν» είναι εκείνος που αποσύρεται εξαρχής, καθώς μέσω του 

φαλλού επιτυγχάνεται η βίαιη επιβολή του άνδρα στη γυναίκα. Και στο ακόλουθο 

απόσπασμα που περιγράφει την ενδυμασία του ήρωα, διαβάζουμε ένα σχόλιο για το 

φαλλό: «Γάντια, καπέλο-  /  από τότε. / Το μπαστούνι 454- / ένα παρόν που ενέδρευε· / ξέρει 

ποτέ κανείς αν θα σηκωθεί και πώς / σε ποιάν αγκύλωση;»455. Το μπαστούνι – φαλλός, 

απαραίτητη προϋπόθεση για την κίνηση, δεν παύει να συνιστά απειλή για τον ήρωα. Η 

λιβιδινική ενέργεια, η «ενόρμηση θανάτου»456, δεν είναι εύκολα ελέγξιμη: «Ό,τι ήθελε το 

είχε / ο κύριος Φογκ / φτάνει πολύ να το ήθελε. … Αλλά ποιός να του κόψει τα νύχια / του 

δεξιού του χεριού; / Τα 'τρωγε βέβαια με μανία, προσπαθούσε / και τότε ήταν που 

σκεπτόταν τη μητέρα του / με πόση φροντίδα θα του έκοβε / τα νύχια του δεξιού του 

χεριού.»457. Ο κύριος Φογκ δεν έχει τον έλεγχο πάνω στην ενστικτώδη αυτή σεξουαλική 

ενόρμηση, καθώς τα νύχια αναπτύσσονται στο δεξί του χέρι, μέσω του οποίου το συνειδητό 

«εγώ» εκδηλώνεται. Επομένως, στα νύχια αρπακτικού αντικατοπτρίζεται η ανάγκη για τον 

άλλον. Κρίσιμη είναι για το υποκείμενο η μορφή της μητέρας, που στο πλαίσιο του δυτικού 

πολιτισμού, έχει αναλάβει να κόβει τα νύχια του άνδρα, να τιθασεύσει τα ζωώδη ένστικτα 

και να τον «εξημερώσει». Επομένως, ο ρόλος που επιτελεί η γυναίκα ως μητέρα μέσα στο 

πατριαρχικό σύστημα είναι κομβικός, εφόσον τα μάτια της γίνονται ο καθρέπτης μέσα από 

τον οποίο το υποκείμενο μαθαίνει να βλέπει τον εαυτό του και τον κόσμο.  

Το αίτημα του Φιλέα Φογκ να γίνει η στεριά θάλασσα δεν εκπληρώνεται: (μιλάει η 

θάλασσα / Μεγάλη Κυρία) «- Από αιώνες κύριε Φογκ / ό,τι δεν είναι θάλασσα / είναι δικό 

μου δώρο στη στεριά / ώστε να υπάρξει. … Αλλά με λένε Θάλασσα / και δεν ξεχνώ η στεριά 

/ πώς πρόσβαλε την προσφορά μου. / Λοιπόν δε θα 'ρθω κύριε Φογκ. / Και δε θα γίνουν 

όλα θάλασσα. / Μάθετε όμως αυτή η ακτή σας δίπλα μου πριν έρθετε / ήταν θάλασσα / 

                                                            
450 Στην συλλογή Το ράμφος του 1978, ο φαλλός αποδίδεται ως το θείο βρέφος, μια υπόσχεση 
αθανασίας, ανάμεσα στο θείο και το θνητό: Βαρβέρης, «Το ράμφος, 1978», ό. π., σ. 41 
451 «Ο κύριος Φογκ, 1993», ό. π., σ. 319 
452 Ό. π. 
453 Ό. π., σ. 315 
454 Και αλλού συναντάμε αντίστοιχη απόδοση του φαλλού ως μπαστούνι ενός τυφλού υποκειμένου. 
455 Ό. π., σ. 324 
456 Κατά τον Jacques Lacan κάθε ενόρμηση συνιστά ενόρμηση θανάτου, ενώ ο Freud είχε διακρίνει 
την ενόρμηση ζωής από την ενόρμηση θανάτου. 
457 Ό. π., σ. 331 



βυθός που υπερυψώθηκε / μόνο για σας. / Για να 'στε ό,τι θελήσατε / έστω κι απέναντί μου 

/ λίγο θάλασσα.»458. Η ζωή γεννιέται από το θάνατο και η δαιμονοποίηση της έννοιας του 

θανάτου συνιστά προϊόν του πολιτισμού και συνεπάγεται την απώλεια της πρωταρχικής 

ενότητας. Εκφράζεται το αδύνατο της επιστροφής στην προ του πολιτισμού συνθήκη, 

καθώς αυτός έχει ήδη διαμορφώσει το εκάστοτε υποκείμενο. Όμως η θάλασσα 

επιφυλάσσει ένα δώρο στον ήρωα, τον άνθρωπο που έχει έστω αποκτήσει κάποιο βαθμό 

συνειδητότητας : «- Αρκετά μίλησα· / ό,τι έπρεπε / ό,τι μπορούσα / το είπα. / Και ό,τι είπα / 

ό,τι ψιθύρισα / δεν ήτανε παρά / ο φλοίσβος / ή η βροχή / αλλά ο φλοίσβος / ή η βροχή / 

καθώς χτυπούσαν / πάνω μου.»459. Το να μιλήσει ο ήρωας και να μπορέσει να πει έστω ό,τι 

λίγο τον αγγίξει αδιαμεσολάβητα, χωρίς να φλυαρεί, με επίγνωση των ορίων των 

δυνατοτήτων του, είναι η ανταμοιβή του. Προϊόν της συνάντησης του ήρωα και με τη 

θάλασσα είναι η μουσική, που έχει ανάγκη τον ήρωα για να υπάρχει: « - Χρόνια τον 

εξευμένιζα με φλοίσβους / πάντοτε μ' απειλούσε με σιωπή.»460. Η μουσική είναι προϊόν της 

αυθεντικής ύπαρξης ή αλλιώς της ελευθερίας του ανθρώπου. 

Ο κύριος Φογκ του Βαρβέρη λοιπόν, συνιστά ένα ανεστραμμένο είδωλο του Φιλέα Φογκ 

του Βερν, καθώς στην ουσία και οι δύο επιθυμούν να γνωρίσουν τον κόσμο και τη ζωή. Και 

οι δύο επιχειρούν ένα αδύνατο εγχείρημα. Στην περίπτωση του βαρβερικού Φογκ η 

εξωτερική κίνηση έχει αντικατασταθεί από την εσωτερική, έχουμε έναν ήρωα εσωτερικά 

αεικίνητο461. Ο ήρωας του Βαρβέρη προσπαθεί να αναστρέψει την αποξένωση από το ίδιο 

του το σώμα που έχει προκληθεί έξωθεν, ώστε η ακινησία δεν συνιστά απόρριψη του 

σώματος. Αντιθέτως, ενόσω το σώμα βρίσκεται σε κίνηση, ο φαλλός το εξουσιάζει462.  

Λέει ο ήρωας στη μητέρα του, «όπως κάθε παιδί που θα έρθει / ή που έχει πεθάνει πριν 

έρθει / εγώ βρίσκομαι μέσα σας πάντα / πιο καλά ίσως έτσι μητέρα / αντί να μας χωρίσει ο 

θάνατος / καλύτερα ο θάνατος ας μας χωρίζει.»463. Το σώμα του ανθρώπου ανήκει πάντοτε 

στο θάνατο, ενώ η ζωή παρεμβάλλεται ανάμεσα στη γέννηση και την επιστροφή σε αυτόν. 

Ο Φιλέας Φογκ οραματίζεται την επιστροφή στην εμβρυακή κατάσταση μέσα στην κοιλιά 

της μητέρας του. Όμως η προσπάθειά του είναι εξαρχής καταδικασμένη, καθώς εκείνος ήδη 

έχει μυηθεί στον πολιτισμό. Η εικόνα της πολυθρόνας μπροστά στη θάλασσα καταδεικνύει 

το τεχνητό της συνθήκης του. Η ακινησία του σώματος είναι μια συνθήκη που 

πραγματώνεται μόνο στο κρεβάτι μιας κάμαρας κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής 

συνεύρεσης, η μοναξιά του σώματος είναι συνθήκη που δεν συνάδει με την ακινησία. Έτσι, 

ο ήρωας έχει ανάγκη το έπιπλο, την πολυθρόνα – δηλωτική του αστικού πολιτισμού – ως 

υποστήριγμα. 

Επίσης, η μοναξιά του υποκειμένου που αποδίδεται ως έλλειψη επαφής με τον άλλον, 

δηλαδή τη γυναίκα, αποβλέπει στην ουσία στην υπέρβαση της συνθήκης της μοναξιάς 

μέσω της επίτευξης της ενότητας. Πιθανόν δεν είναι τυχαία η προσωποποίηση της 

Θάλασσας – Θανάτου ως θηλυκής, ούτε η «επιφάνεια» της αναδυομένης γυναίκας που 

παραπέμπει στο ασυνείδητο. Το βασικό ζήτημα του Βαρβέρη εδώ όπως και στο σύνολο της 

ποίησής του είναι η συμφιλίωση με την θηλυκότητα: την Σαλώμη, τη μητέρα του, τη 

«θηλυκή» του πλευρά που παραμένει απωθημένη. Ο έρωτας ως έλξη των αντιθέτων είναι 
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δημιουργική δύναμη καθώς παράγει ζωή, η οποία όμως προϋποθέτει τον θάνατο του 

ατόμου. Γι' αυτό η ζωή γεννιέται πάντοτε από το θάνατο. 

 

 

 

 Η χαμένη ενότητα και η μοναξιά του σώματος στην όψιμη ποιητική παραγωγή του 

Βαρβέρη 

 

Θεμελιώδες ζήτημα που απασχολεί τον ποιητή είναι αυτό της ενότητας, την οποία είχε 

κάποτε βιώσει: «Ήμουν μικράκι / κι όλο έκανα σκοινάκι. / Πηδούσα χαρωπά από τον έναν / 

στον άλλο και στον άλλον ήχο»464. Η χαρά του ποιητή οφείλεται στην ενότητα αυτή, στο 

χοροπηδητό του μικρού παιδιού, που συνδέει τον ουρανό με τη γη. Όπως είδαμε και 

παραπάνω, ο ποιητής βιώνει διαρκώς την αίσθηση της αλλοτρίωσης από το σώμα του: 

«Σώμα γυμνό / ό,τι πολυτελώς θρηνήσαμε / ήρθε η ώρα / εσύ κι εγώ / οι δυο μας / σώμα 

με σώμα / να το ζήσουμε»465. Ο ποιητής έρχεται αντιμέτωπος με το σώμα του μετά το 

πέρας της νεότητας και αναγκάζεται να βιώσει ό,τι τόσον καιρό απέφευγε, την αναμέτρηση 

με το θάνατο, με το σώμα του, σε μία μάχη «σώμα με σώμα». Η απώλεια της πρωταρχικής 

ενότητας έχει εδραιώσει μια σχέση πολεμικής ανάμεσα στο ποιητικό υποκείμενο και το 

σώμα του. 

Στις ώριμες συλλογές του ποιητή, βασικό θέμα είναι η πολεμική προς τον χριστιανισμό ως 

θρησκεία που δαιμονοποιεί τον θάνατο και απορρίπτει το θνητό σώμα στη βάση του 

ιεραρχικού διπόλου σώμα – πνεύμα. Εξαιτίας της επενέργειας της θρησκείας στην ζωή του 

ανθρώπου, εκείνος στερήθηκε την ελευθερία του: «Βαδίσαμε στα τυφλά / ψαύοντας το 

κενό / γεμάτο / ανάμεσα στα ξόανα που ασκήτεψαν. / Φορέσαμε το φυλαχτό τους. / Μας 

χαρίσαν / την κατάργηση της ηρεμίας / το μελτεμάκι του οιωνού / κι από την έλξη του 

απαλού / μια υποψία στο βάθος.»466. Ο χριστιανισμός αποστρέφεται τον σαρκικό έρωτα 

λόγω της υπαρξιακής του σχέσης με το θάνατο και θέτει τον άνθρωπο σε μια συνθήκη 

επαγρύπνησης ώστε να καταπολεμά τις επιθυμίες του σώματός του προφυλάσσοντας έτσι 

τον εαυτό του από την μοίρα του θανάτου. Ο ποιητής αν και συνειδητοποιεί ότι η θρησκεία 

έχει επιφέρει αλλοτρίωση από τον εαυτό του, αδυνατεί να ξεφύγει: «Ιερείς ανάδοχε και 

σεβαστοί γονείς μου / σας σκέπτομαι με αγάπη μέχρι τώρα / που πια κι εγώ βαδίζω προς 

την έξοδο. / Όμως ακόμα δεν μπορώ να συγχωρήσω / πώς έτσι ανέμελα χαρούμενοι / 

εγκλωβίσατε το μέλλον μου / ανύποπτο στη βίαιη βάπτισή μου· / πώς έναν άνθρωπο 

άπραγο / και μάλιστα δικό σας / από εικονικές τον καθαρίσατε αμαρτίες / και πώς τον 

παραδώσατε / αθώα πνοή / σε οργανωμένη ανάσα / για όλη τη ζωή του. / Τέλος, εσύ, ιερέ 

ναέ / σίγουρε και πανίσχυρε, πνεύματος θείου / πώς καταδέχτηκες να σύρεις στις βουλές 

σου / νήπιο / που μόλις τώρα ενήλικο / μπορεί επιτέλους να μιλήσει / στ' όνομα όλων των 

αβάπτιστων νηπίων;»467. Ο ποιητής συνδέει την χριστιανική θρησκεία με την βία και τον 

πόλεμο, καθώς η δεύτερη παγιδεύει τον άνθρωπο δια βίου σε μια συνθήκη πολέμου προς 
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το ίδιο του το σώμα, και καταργεί την ελεύθερη βούλησή του. Η περίοδος της ωριμότητας 

την οποία διανύει ο ποιητής, του επιτρέπει την συνειδητοποίηση: «Με ασήκωτους 

κοθόρνους / απαθώς κατάκοποι / τώρα καταλαβαίνουμε / τί μας εχώρισε από τα πουλιά / 

απ' τον αέρα τί μας χώρισε / πόσο μας βάρυνε / ένα γραμμάριο φυλαχτό.»468. Το σώμα 

γίνεται βαρίδι για τον άνθρωπο κρατώντας τον καθηλωμένο στη γη και εμποδίζοντας την 

κίνησή του, ώστε εκείνος καταλαμβάνεται από κόπωση. Αυτή η εικόνα έρχεται σε αντίθεση 

προς εκείνη του μικρού παιδιού που χοροπηδάει ανέμελο κάνοντας σκοινάκι. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει και το ποίημα με τίτλο «Τί να 'ν' το σώμα;»: «Μην είν' οι κάμποι, τα ψηλά 

βουνά; / Κάτι από δύση θα ' ναι πάντως σε κραιπάλη / κι έχει στολίδια του μαντείες να μη 

σαστίζει σ' αλλαξοκαιριές. ….. Ή το πιο απίθανο, μες στον κοιτώνα / καθώς επικρατεί το 

σκόρπισμα του ελέους / κι οι αψήφιστες ραγισματιές στο ημίφως / να 'ναι μια σάρκα που 

φτεροκοπά / ενώπιον των οστών της.»469. Η εικόνα της πεδιάδας και του βουνού 

επανέρχεται στην ποίηση του Βαρβέρη, δηλώνοντας την αντίθεση μεταξύ του άνδρα και της 

γυναίκας. Τα βουνά συνδέονται με τα στήθη και μέσω της έννοιας του ύψους αποδίδεται η 

προνομιακή συνθήκη της γυναίκας σε σχέση με τον άνδρα, καθώς εκείνη δεν υπόκειται 

στην ίδια μοίρα. Δηλαδή, όπως λέει αλλού ο ποιητής, η γυναίκα γεννάει και μέσω της 

γέννας διατηρεί και βιώνει την πρωταρχική σχέση του ανθρώπου με το θάνατο470, δεν 

υφίσταται με άλλα λόγια την αλλοτρίωση στον ίδιο βαθμό με τον άνδρα, εφόσον στο 

πλαίσιο της πατριαρχίας η γυναίκα ταυτίζεται με την φύση. Η εικόνα λοιπόν του βουνού, 

όπως και των πουλιών παραπάνω, παραπέμπει στη σύνδεση ουρανού και γης. Επίσης, στο 

παραπάνω απόσπασμα ο ποιητής αντιλαμβάνεται το σώμα ως συνώνυμο της φθοράς, 

κάνοντας όμως λόγο για τις ελάχιστες στιγμές του σαρκικού έρωτα, όταν το σώμα 

«φτεροκοπάει» και τείνει να αψηφήσει το υλικό του βάρος και να επανενωθεί με τον 

ουρανό αποκαθιστώντας την χαμένη ενότητα. Το βάρος με το οποίο έχει φορτώσει το 

ανθρώπινο σώμα η θρησκεία έρχεται σε αντίθεση με την έννοια του «αιμάτινου 

βελούδου»471 που κυνηγάει ο ποιητής, το οποίο είναι υλικό, φθαρτό και αιθέριο. 

Επίσης, η έλλειψη ενότητας αφορά και την πράξη του σαρκικού έρωτα κατά την οποία δύο 

σώματα συναντιούνται: «Το έργον των θεών διακόπτομεν εμείς.472 / Γιατί καθώς μες στην 

κραιπάλη ενός ξενοδοχείου / τα σώματα συμφύρονται / νωθρά επειγόμενα να παρατείνουν 

/ αναβολές μιας λύτρωσης μοιραίας / κάτι ανεμίσματα κουρτίνας / στο βλέμμα φανερώσαν 

φευγαλέα λωρίδα / Παρθενώνος / θραύοντας τον αργό συντονισμό / φουσκώνοντας τρελή 

βιασύνη / για συνοπτικές διαδικασίες / να βγω στο δρόμο / να γυρίσω σπίτι μου / να 

μαζευτώ / να δω τί κάνω»473. Η αναφορά στο ξενοδοχείο δεν είναι τυχαία, καθώς συνδέεται 

με την έννοια του «άλλου», του ξένου προς τον εαυτό. Πραγματοποιείται μια «σύμφυρση» 

των σωμάτων, το ένα σώμα τείνει να γίνει δεκτικό προς το ξένο προς τον εαυτό του σώμα. 

Επίσης, το υποκείμενο του ποιήματος, ενώ εντάσσεται στο περιβάλλον του άστεως της 

Αθήνας, διαφεύγει για λίγο μέσα στα όρια του ξενοδοχείου από αυτήν την σύνδεσή του με 
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την πόλη, γίνεται ξένος προς αυτήν για όσο διαρκεί ο έρωτας. Επιπλέον, η γλώσσα με την 

οποία ο ποιητής αναφέρεται στα σώματα γίνεται παιγνιώδης μέσω των αντιφάσεών της: τα 

σώματα είναι ταυτόχρονα νωθρά και επειγόμενα, παρατείνουν αναβάλλοντας, ενώ το τέλος 

του έρωτα θα είναι λυτρωτικό αλλά και μοιραίο. Έτσι, δηλώνεται το μη συμπαγές των 

υποκειμένων, που τελούν μία «παράνομη» πράξη, ταυτόχρονα ανήκουν στην πόλη αλλά 

και δρουν ως ξένοι μέσα σ' αυτήν. Η ένωση των σωμάτων είναι ιδιαίτερα εύθραυστη και 

διακόπτεται από την εικόνα του Παρθενώνα, συμβόλου της παρθένας θεάς Αθηνάς. 

Υπονοείται λοιπόν η αντίθεση ανάμεσα στο νου, τη σύνεση, προς την τρυφή και τις ηδονές 

του σώματος. Εν τέλει η ένωση των δύο σωμάτων ματαιώνεται και το σώμα διατηρεί τη 

συνθήκη της μοναξιάς του, παραμένει μονάδα. Σε άλλο ποίημα της συλλογής διαβάζουμε: 

«Είναι το σώμα ένα σκληρό / δεν το λυγίζει ο έρωτάς μας / ούτε καν / όταν μετά από τις 

κοπιώδης περιπτύξεις του / σφουγγίζουμε με οδύνη / την ξένη σάρκα / εκ της σαρκός 

του.474». Το σώμα είναι μονάδα, «ένα σκληρό», έχει στεγανά όρια που δεν επιτρέπουν σε 

ό,τι ξένο προς αυτό να εισχωρήσει. Η σάρκα του εραστή ή της ερωμένης που απομένει 

παρασιτικά πάνω στο δέρμα μετά τον έρωτα πρέπει να καθαριστεί και το σώμα να 

παραμείνει αμιγές. Επίσης αντιστρέφεται σκόπιμα η διατύπωση της Βίβλου, σύμφωνα με 

την οποία η γυναίκα είναι σαρξ εκ της σαρκός του άνδρα. Στο ποίημα του Βαρβέρη ο 

εμπρόθετος προσδιορισμός δηλώνει την απομάκρυνση της σάρκας από την άλλη σάρκα, 

ενώ στην Γένεση δηλώνει την προέλευση, την σχέση συγγένειας και εγγύτητας.  

Στην ποίηση του Γιάννη Βαρβέρη επανέρχονται οι έννοιες της μονάδας και της δυάδας με 

έναν τρόπο συχνά παιγνιώδη. Για παράδειγμα ένα ενδιαφέρον ως προς αυτήν την 

παράμετρο ποίημα έχει τίτλο «Εγώ και ποίημα ερωτικό;», στο οποίο ο ποιητής 

μετατρέπεται στην γυναίκα που αγαπάει: «… χάιδεψα με το δεξί μου / το αριστερό σου χέρι 

μου … Μετά εποχή φθινοπώρου ή δάκρυα του σώματος; / Τα σεντόνια μου πάντως στο 

ξύπνημα / σαν πάτωμα κουρείου … Ω δεν είμαι μια τραβεστί δεν είμαι / ένας που ίσως και 

βεβαίως θα φαντάζεσαι / μον' το καλό που σου θέλω μη γυρίσεις / σ' αγαπώ κι άλλη 

γυναίκα δε χωράει / δε χωράει στη ζωή μας.475». Ο ποιητής επισημαίνει την διάσταση 

ανάμεσα στην γυναίκα που αγαπά και το σώμα της, και επιχειρεί να υπερβεί τον πόλεμο 

ανάμεσα στα δύο σώματα που λαμβάνει χώρα κατά τον έρωτα μέσω της μεταμόρφωσης 

του δικού του σώματος στο σώμα της ερωμένης του. Πρόκειται για μία απόπειρα να 

επιτευχθεί η ενότητα που καταλήγει σε μία ιδιότυπη εικόνα, την εικόνα ενός πλάσματος με 

ανδρικό κεφάλι και γυναικείο σώμα, που παραπέμπει σαφώς στην αφήγηση που ταυτίζει 

τον άνδρα με το νου και τη γυναίκα με τη φύση. Ακόμη, νομίζω ότι δεν είναι τυχαία η 

δήλωση του ποιητή «δεν είμαι ένας που ίσως και βεβαίως θα φαντάζεσαι» και υπονοεί και 

πάλι το μη συμπαγές του υποκειμένου. Αλλού οι δύο εραστές συναιρούνται ώστε να 

αποδώσουν ως προϊόν τη μονάδα: «Τους βλέπεις; Είμ' εγώ που μια νυχτιά / ξαπλώσανε στο 

αχούρι των αλόγων. / Να ο παλμός, γιορτάζει μονοσύλλαβος / και ρουθουνίζει. Ούτε καν 

νιώσαν πώς, / κυνηγοί αυτοί, επέσανε σ' ενέδρα ζώων ….. Μου αρκεί που προσκυνώ / το 

μάστορά μου ρύπο σας / ω νεκροί μάγοι. / Ελάτε να σας φιλήσω.»476.  Οι μάγοι υπέκυψαν 

στις ζωώδεις επιθυμίες του σώματος με αποτέλεσμα το θάνατό τους («ω νεκροί μάγοι») 

ώστε να γεννηθεί το ποιητικό υποκείμενο477. Η έννοια του μάγου παραπέμπει σε εκείνον 

που μπορεί να ελέγξει τις φυσικές δυνάμεις και να κυριαρχήσει πάνω στη φύση. Οι ισχυροί 
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μάγοι παρασύρονται και πλαγιάζουν στο «αχούρι των αλόγων». Η λέξη «άλογο» νομίζω ότι 

πέρα από το συγκεκριμένο ζώο, παραπέμπει κυρίως στην έννοια του άλογου όντος, δηλαδή 

αυτού που στερείται λογικής και νου.  

Ακόμη, η εποχή της ωριμότητας δεν συνεπάγεται για τον ποιητή το τέλος των επιθυμιών 

του σώματος. Παρότι έχει πλέον καταλαγιάσει η απειλή του «ξένου» σώματος, ο ποιητής 

συνεχίζει να συνιστά αντιφατική ύπαρξη και το σώμα του συνεχίζει να τον απασχολεί, όπως 

φαίνεται στο ακόλουθο απόσπασμα: «Η διήγηση γραμμένη στο σεντόνι. / Είναι μια κράση 

εκεί κουλουριασμένη / και τη χαϊδεύει εφημερία μουντή. / Ο ταχυδρόμος άπνοια 

παραδίδει / αυτή ξεραίνεται στο δέρμα / κι αδυνατεί το χέρι να την ξύσει. / Έχουν 

στεγνώσει κάποιες βρύσες μέσα / βρύσες αμφότερες χαράς και των δακρύων. / 

Αργοσαλεύει καλοσύνη αθέλητη χωρίς μια πράξη / σαν έρμος καφενές που ξέμεινε / από 

νερό και ζάχαρη / εύθρυπτο φλυτζανάκι τεφρό. / Είναι μια κράση εκεί λικνιζομένη / πάνω 

στην τέχνη της υφαντουργίας. / Κατά το ημίφως και τη βούλησή του / μαύρα μαλλιά 

κρουνοί γυφτιάς / κατατροπώνουν ενδοιασμούς / στην οροφή τους γνέθεται αποθέωση / 

το αρχαίο κουβάρι / για να βγει στον αφρό / νεογνός λεκές / αυτόχειρ. / Απέναντι στον 

τοίχο οι κράσεις βλέπουν / τους χαρτοπαίχτες του Σεζάν / ποιός θα κερδίσει / από τους δυο 

κι οι δυο / ο πίναξ ένας.»478. Αποδίδονται δύο εκδοχές του ποιητή που συνυπάρχουν 

ταυτόχρονα. Ο ποιητής ως ένα σώμα άνυδρο, χωρίς πλέον ερωτικές επιθυμίες και χωρίς 

καμία πλέον χρησιμότητα. Η δεύτερη εκδοχή του ποιητή είναι αυτή του σώματος που 

βρίσκεται σε ενέργεια, λικνίζεται ερωτικά πάνω στα σεντόνια, δονείται και εκσπερματώνει 

μέσω της αυτοϊκανοποίησης. Οι δύο εκδοχές χαρακτηρίζονται ως «κράσεις», λέξη που 

αποδίδει την έννοια της ετερογένειας, της ανάμειξης ανόμοιων στοιχείων. Ο πίνακας του 

Σεζάν «Οι χαρτοπαίκτες» στον απέναντι τοίχο, λειτουργεί ως καθρέπτης για τον ποιητή, του 

οποίου οι δύο «κράσεις» αγωνίζονται για να επικρατήσουν η μία επί της άλλης. Και στο 

παραπάνω ποίημα επανέρχονται οι αριθμοί ένα και δύο, που απασχολούν μόνιμα τον 

ποιητή. Ενδιαφέρον είναι το ότι εδώ η έννοια της μονάδας δεν απειλείται από τον αριθμό 

δύο: οι δύο αντιμαχόμενες κράσεις συναποτελούν το όλον, και η κάθε μία κράση μπορεί να 

δει το όλον, που περιέχει την ίδια και την άλλη κράση. Ο ώριμος ποιητής μπορεί να δει στον 

καθρέπτη τον εαυτό του και ως μονάδα. 

Στις ώριμες συλλογές του ποιητή, όπως δείχτηκε παραπάνω, αλλάζει η σχέση του ποιητικού 

υποκειμένου με το σώμα του. Η ερωτική επιθυμία έχει καταλαγιάσει και δεν 

καταδυναστεύει πλέον το υποκείμενο. Έχει νόημα να εξετάσουμε το μοτίβο της όρασης σε 

σχέση με το σώμα. Ο ποιητής παρουσιάζεται στις νεανικές του συλλογές ως «μυωπική 

στρουθοκάμηλος»479 και επανέρχεται το μοτίβο της αδυναμίας του να διακρίνει καθαρά. 

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα του τυφλού ποιητή που με τον φαλλό καταφέρνει 

χτυπήματα στα τυφλά: «Αυγά και μάτια ένα μπαστούνι παίρνω τώρα / κι όπου σας βρίσκω 

θα τρυπάω και θα βαδίζω.»480. Ο φαλλός λοιπόν συνδέεται με την ανεπαρκή όραση. Στο 

ακόλουθο ποίημα μπορούμε να δούμε πώς συνδέεται η όραση με την ερωτική επιθυμία: 

«Υπάρχουνε και στο βυθό δρυμοί της κάψας / που δεν τους σβήνει το νερό. / Ακούγονται κι 

εκεί άηχες φωνούλες / από λαυράκια, κέφαλους, σαργούς / γλαρώνουνε κι εκεί τα μάτια / 

όταν οι δυο κοιλιές τρίβονται η μια στην άλλη / ώστε να πληθυνθεί / το θαύμα των ιχθύων. 

/ Ψαριών που για μιαν άνωθεν μπουκίτσα / δεν οσμίζονται το δόλιο προτηγάνισμα / κι όλα 

τα παρατάνε σύξυλα / κι αλλάζουνε σπασμό και μοίρα. /  Βλακείες ψαρίσιες. Κοιτάξετε 
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καλά / να επιτηρείτε την αγάπη / από ένα τόσο δα / πινάκιο με σκουλήκι.»481. Ακόμη λοιπόν 

και αφού παρέλθει η ηλικία της ακμής, μπορεί το σώμα να έχει επιθυμίες. Η πράξη του 

έρωτα συνδέεται με την θολή όραση, καθώς τα μάτια γλαρώνουν, σε αντίθεση προς την 

επαρκή όραση που συνδέεται με την απόσταση από τον σαρκικό έρωτα. Η ερωτική πράξη 

είναι αποτέλεσμα έλλειψης σύνεσης και οξύνοιας («βλακείες ψαρίσιες»), ενώ η απόσταση 

επιτρέπει την επιτήρηση και την διατήρηση του ελέγχου, καθώς τοποθετεί το υποκείμενο 

στη θέση του ψαρά αντί του αλιεύματος. Η αναπαραγωγή, η «πλήθυνση του θαύματος των 

ιχθύων» προϋποθέτει το θάνατο των ψαριών που ερωτοτροπούν. Επιπλέον, έχει 

ενδιαφέρον να αναφερθούμε στην έννοια της όρασης στο ποίημα «Κλινοφιλία»: «Απέναντι 

στον τοίχο οι κράσεις βλέπουν / τους χαρτοπαίκτες του Σεζάν / ποιος θα κερδίσει / από 

τους δυο κι οι δυο / ο πίναξ ένας.»482. Βλέπουν λοιπόν και οι δύο κράσεις στον πίνακα – 

καθρέπτη τον εαυτό τους, μπορούν να παρατηρήσουν τον εαυτό τους και την πάλη τους 

από απόσταση, και αυτή η απόσταση τους προσφέρει την εποπτεία του όλου. Η 

αντιφατικότητα του υποκειμένου δεν βιώνεται ως τραγική συνθήκη, όπως φαίνεται και στο 

ακόλουθο ποίημα με τίτλο «Το όνειρο του Γιάννη και του Γιάννη»: «Όραμα ευφρόσυνο 

προχθές / λευκός λαιμός όλ' η ψυχή / των συνανθρώπων. / Κι άνθη λευκά / στο μαξιλάρι. / 

Σεβάσμιο όραμα προχθές / πετρώσαν μελωδίες ανθέων / εμύρισε πάλι άνθρωπο το 

μαξιλάρι. / Κάθε ύπνος έχει τρόπο / να σε απολύει / επάνω στη χλιδή.»483. Και πάλι, όπως 

και στο ποίημα «Κλινοφιλία», υπάρχει η εικόνα του κρεβατιού όπου κάποιος βρίσκεται 

ξαπλωμένος. Στην πρώτη εκδοχή, ο λευκός λαιμός συνδέει το σώμα με το κεφάλι σαν 

βλαστός και τα λευκά άνθη μάλλον παραπέμπουν στα λευκά μαλλιά του ποιητή, αλλά και 

στην απουσία ερωτικής επιθυμίας, την αγνότητα. Όταν το σώμα δεν έχει ερωτικές 

επιθυμίες, δεν βρίσκεται σε πόλεμο με το κεφάλι αλλά και τον «άλλο» εφόσον δεν 

απειλείται από το ξένο σώμα. Η δεύτερη εκδοχή του κοιμώμενου ποιητή είναι η 

«ανθρώπινη» που διατηρεί την ευαλωτότητα της υλικής του φύσης. Χαρακτηριστική και 

στα δύο ποιήματα είναι η εικόνα της ακινησίας του σώματος, ιδιαίτερα αν θυμηθούμε τον 

εναρκτήριο στίχο: «Η διήγηση γραμμένη στο σεντόνι». Επίσης, επιλέγεται σκόπιμα η λέξη 

«όραμα» ως εναλλακτική του ονείρου, που παραπέμπει στην έννοια της όρασης. 

Στην ωριμότητά του ο ποιητής πετυχαίνει μία «νίκη», να μην καταφύγει στην θρησκεία για 

να αναζητήσει κίβδηλη παρηγοριά: «Πες μοναχά γι' αναψυχή / και βέβαια με εισιτήριο 

επιστροφής / ξαναγυρίζεις κάποτε / στα ξένα. / Έχουν ριζώσει εκεί / κομψότεροι μισοί στο 

νέο τους χώμα / στο πρόσωπό τους καταπράσινες οι ελπίδες / θριαμβεύει / ήτα γλυκύτατη 

/ η λήθη της πατρίδας. / Ξένος εξ αίματος / δε γίνεται να τους μιλήσεις. / Συντετριμμένος 

βλέπεις να βλέπουνε στα μάτια σου / τη νίκη.»484. Οι «ηττημένοι» έχουν γίνει ανάλαφροι 

αποβάλλοντας το υλικό τους βάρος και μένοντας μισοί, επομένως έχοντας πάψει να 

συνιστούν «μονάδα». Επίσης, επανέρχονται οι έννοιες της όρασης, αλλά και του 

καθρεφτίσματος: ο ποιητής βλέπει τον εαυτό του μέσα από καθρέπτη, μέσα από τα μάτια 

των άλλων, όμως αυτήν τη φορά στα μάτια τους καθρεπτίζονται τα δικά του μάτια, μπορεί 

να δει έστω διαμεσολαβημένα τα δικά του μάτια. Γενικότερα, φαίνεται ότι ο ώριμος 

ποιητής έχει κερδίσει μια ορισμένη αίσθηση ελέγχου, η οποία του έλειπε κατά τη νεότητά 

του. Μπορούμε να διαπιστώσουμε την μετατόπιση αυτήν μέσα από την σύγκριση δύο 

συγγενικών εικόνων που αποδίδουν την εκσπερμάτωση. Η πρώτη υπάρχει στη συλλογή 

Αναπήρων πολέμου του 1982: «Ο αυτάρκης φτιάχνει τον καφέ του μόνος του. / Στον κήπο 
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του λίγοι σπόροι καφέ / και τεύτλα για τη ζάχαρή του. / Τρίβει με υπομονή  / κάτω απ' το 

μπρίκι / δυο ξυλαράκια για προσάναμμα / στήνει πιο κει το φλιτζανάκι του / και περιμένει. 

/ Ανακατεύει πού και πού κατά τη συνταγή / τ' απλά υλικά / κρυφοκοιτάει το πυρωμένο 

αγκάλιασμα / ενώ με ρίγος ονειρεύεται το προϊόν / της θείας ζυμώσεως. / Όμως εκεί, κατά 

το σύννεφο – καϊμάκι / ο πονηρός πολτός / τον υπνωτίζει στις καυτές του ανάσες / τον 

τυλίγει στον τρελό χορό των αρωμάτων / τινάζεται / σε τελευταίο σπασμό / κι 

εκσπερματώνει / γύρω στο μπρίκι / πάνω στο τραπέζι / και παντού - / μπροστά στα μάτια 

του!»485. Ακόμη και εν απουσία του άλλου σώματος, δεν επιτυγχάνεται ο έλεγχος και η 

εποπτεία του κεφαλιού πάνω στο σώμα του υποκειμένου. Η ερωτική διέγερση του σώματος 

δεν καταλήγει στην γέννα, το τελικό προϊόν το οποίο προσδοκά ο ποιητής να κρατήσει στα 

χέρια του, αλλά η εκσπερμάτωση ισοδυναμεί με θάνατο. Τα μάτια του ποιητή δεν 

συνιστούν μέσο εποπτείας της διαδικασίας, δεν εμπλέκονται σε αυτήν, καθώς το 

υποκείμενο μόνο κρυφοκοιτάει. Εν τέλει, τα μάτια αδυνατούν να επέμβουν σε ό,τι 

διαδραματίζεται ενώπιόν τους. Επίσης, η επιθυμία του ποιητή να φτιάξει καφέ συνδέεται 

με την επιθυμία αφύπνισης, ζήτημα που επανέρχεται από τις πρώιμες συλλογές. Στην 

συλλογή του 2005 με τίτλο Πεταμένα λεφτά εντοπίζουμε ανάλογη εικόνα: «Κατά το ημίφως 

και τη βούλησή του / μαύρα μαλλιά κρουνοί γυφτιάς / κατατροπώνουν ενδοιασμούς / στην 

οροφή τους γνέθεται αποθέωση / το αρχαίο κουβάρι / για να βγει στον αφρό / νεογνός 

λεκές / αυτόχειρ»486. Στην εικόνα αυτή όπου ο ποιητής αυτοϊκανοποιείται η σεξουαλική 

διέγερση καταλήγει σε γέννα, προϊόν της οποίας είναι ο «νεογνός λεκές». Επίσης, η λέξη 

«αυτόχειρ», από την μία υπονοεί την πράξη της αυτοϊκανοποίησης, όμως παραπέμπει 

παράλληλα στην έννοια της αυτοχειρίας. Συμβαίνει μία ανάδυση από το βυθό στην 

επιφάνεια η οποία στην βαρβερική ποίηση μεταφράζεται ως αφύπνιση αλλά και θάνατος. 

Η ειδοποιός διαφορά έγκειται στο εκούσιο της εκσπερμάτωσης. Το χέρι, που συνδέεται 

στον Βαρβέρη με την ποιητική γραφή και τη συνειδητότητα του υποκειμένου, συνεργεί 

στην ικανοποίηση των σαρκικών επιθυμιών. Αν και ο ποιητής επιλέγει τον χαρακτηρισμό 

«κράση» για να αποδώσει κάθε μία από τις εκδοχές του ώριμου υποκειμένου, αμβλύνεται 

στις ώριμες συλλογές η εντύπωση της πολεμικής ανάμεσα στο κεφάλι και το σώμα. 

Αποδίδονται δύο διαφορετικές εκδοχές του υποκειμένου, δύο εκδοχές του σώματος.  

Η ωριμότητα επιτρέπει στο ποιητικό υποκείμενο μία σημαντική συνειδητοποίηση που 

σχετίζεται με την έννοια της πλήξης. Η πλήξη είναι η γενεσιουργός αιτία της ύπαρξης: «είναι 

χρησμός να μην το μάθω / ποιό τάχατες καμίνι βαρεμάρας με ύφανε / από το χάος σ' αυτή 

τη φάτνη του γραφτού»487. Το ποιητικό υποκείμενο βιώνει την κατάσταση της πλήξης σαν 

απουσία του σώματος: «Έχουν στεγνώσει κάποιες βρύσες μέσα / βρύσες αμφότερες, χαράς 

και των δακρύων»488. Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο απόσπασμα: «Βουίζει γύρω η 

πλήξη / βουίζω κι εγώ, ο ίσκιος της. / Βουίζει γιατί νηστεύουνε τα πάθη / προφήτες 

ευμετάβλητης νομοθεσίας / απλώνοντας ευδαιμονία στις νέες αφίξεις. / Θα παρελάσουν, 

δε μπορεί, οι αναστημένοι / ευγνώμονες για τόση διαύγεια / μετά από φοβερή τρομάρα. …. 

Υποδοχή. Εν' άσυλο με σάπια περιβόλια / φιλήδονες ακτές με διψασμένες γραίες / 

βραχάκια με λεπρούς της Βίβλου / χρήματα, ακίνητα / κι ακίνητα με χρήματα γεμάτα / και 

με κλειστά δια βίου / τα καταστήματα. / Βουίζει γύρω η πλήξη / και γλεντά / γλεντάω κι 

εγώ, ο ίσκιος της.»489. Η άρνηση των σαρκικών παθών, δηλαδή του έρωτα, σημαίνει άρνηση 

                                                            
485 Βαρβέρης, «Αναπήρων πολέμου, 1982», ό. π., σ. 112 - 113 
486 Βαρβέρης, «Πεταμένα λεφτά, 2005», ό. π., σ. 69 - 70 
487 Ό. π., σ. 67 
488 Ό. π., σ. 69 
489 Ό. π., σ. 82 - 83 



της ζωής, καθώς το σώμα δεν καταναλώνεται αλλά ούτε απολαμβάνει. Αντίθετη της ζωής 

δεν είναι η έννοια του θανάτου, αλλά εκείνη της πλήξης. Ο ώριμος ποιητής παρατηρεί την 

παραπάνω εικόνα από απόσταση ενώ ταυτόχρονα συμμετέχει σε αυτήν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίλογος  

Και στους τρεις ποιητές που συζητήθηκαν καίριο ζήτημα αποτελεί η σχέση του υποκειμένου 

με το σώμα του. Από αυτήν την άποψη η ποίηση που γράφουν και οι τρεις έχει σαφώς 

υπαρξιακή διάσταση, καθώς γράφοντας το σώμα τους στην ουσία αναζητούν την ταυτότητά 

τους. Όλοι τους επηρεασμένοι από το ρεύμα του μεταδομισμού που αναδείχτηκε σε 

κυρίαρχο ήδη από τα μέσα του 20ου αιώνα, επιχειρούν να αποδομήσουν τα ιεραρχικά 

δίπολα που θεμελίωσαν τον δυτικό πολιτισμό από τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό και έπειτα. 

Από τότε η σχέση του έμφυλου υποκειμένου με το σώμα του προσδιορίζεται από το δίπολο 

πολιτισμός – φύση. Είναι ξεκάθαρο και για τους τρεις ποιητές, είτε πρόκειται για τον Γιώργο 

Χρονά που γράφει ποίηση με εμφανώς κοινωνικές προεκτάσεις, είτε για τον Γιάννη 

Βαρβέρη και την Κατερίνα Αγγελάκη – Ρουκ, η ποιητική γραφή των οποίων χαρακτηρίζεται 

μάλλον από «εσωτερικότητα»490, ότι η σχέση του ατόμου με το σώμα του δεν είναι μόνο 

                                                            
490 Φάντη, «Ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά μοτίβα στην ποίηση του Γιάννη Βαρβέρη», ό. π.: η 
συντάκτρια κάνει λόγο για την «ανόθευτη εσωτερικότητα» της ποίησης του Βαρβέρη και την συνδέει 
με την γυναικεία ποίηση, όπως την ορίζει η Κατερίνα Αγγελάκη – Ρουκ. Για Αγγελάκη – Ρουκ βλ. 



προσωπικό ζήτημα, αλλά πρωτίστως πολιτικό και κοινωνικό καθώς πάνω στην σχέση αυτή 

έχει θεμελιωθεί και διαιωνίζεται η εξουσία του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού. Και οι τρεις 

ποιητές βιώνουν την καταπίεση που απορρέει από την εξουσία αυτήν, για διαφορετικούς 

λόγους ο κάθε ένας. Η Κατερίνα Αγγελάκη – Ρουκ λόγω του φύλου της αλλά και των 

ιδιαίτερων συνθηκών της ζωής της. Αρρωσταίνει από σταφυλόκοκκο σε βρεφική ηλικία, το 

1940, και φέρει τα σημάδια της ασθένειάς της δια βίου: τον πόνο και την παραμόρφωση 

που την φέρνουν από νωρίς αντιμέτωπη με την έννοια της φθοράς και του θανάτου. Ο 

Γιώργος Χρονάς λόγω της ομοφυλοφιλίας του παρεκκλίνει από το ετεροκανονιστικό 

πρότυπο για την αρρενωπότητα, ενώ ο Γιάννης Βαρβέρης, αν και δεν ανήκει σε κάποια 

μειονότητα, νιώθει παγιδευμένος ανάμεσα σε προκαθορισμένους, αντιφατικούς ρόλους 

που καλείται να ενσαρκώσει: του πολιτισμένου αστού ή / και του πρωτόγονου αρσενικού 

που πρωταγωνιστεί στα ποιήματά του ως ο Δράκουλας. Οι ρόλοι αυτοί είναι ασύμβατοι και 

αλληλοαναιρούμενοι στα πλαίσια του δυτικού πολιτισμού, λόγω του καθεστώτος των 

ιεραρχικών αντιθέσεων που επιβάλει τον αυστηρό διαχωρισμό ανάμεσα στο νου και το 

σώμα. Η σεξουαλική πράξη και η λίμπιντο απωθούνται στο ασυνείδητο ως απαγορευμένες 

για τον πολιτισμένο άνδρα και τοποθετούνται στον αντίποδα της ερωτικής αγάπης. Ο 

εραστής – κυνηγός που κυριαρχεί μέσω του φαλλού πάνω στην γυναίκα δεν μπορεί να 

ταυτίζεται με τον σύντροφο ή σύζυγο που την αγαπάει. Το «εγώ», δηλαδή το συνειδητό 

κομμάτι του ποιητή, επειδή ακριβώς αντιλαμβάνεται τις ταυτότητες αυτές ως κατασκευές, 

εμφανίζεται παγιδευμένο ανάμεσα στο ασυνείδητο ή «αυτό», στο οποίο δεν έχει 

πρόσβαση, και το υπερεγώ που επιβάλει τους κανόνες του.  

Για κάθε έναν λοιπόν από τους τρεις ποιητές, η σχέση με το σώμα του / της 

διαμεσολαβείται αναπόφευκτα από την οπτική του πατριαρχικού πολιτισμού και 

διαμορφώνεται ανάλογα με τη θέση και τη λειτουργία που αποδίδεται στο υποκείμενο σε 

αυτό το πλαίσιο. Στην ποίησή τους εκφράζεται η προσπάθεια ενός συνειδητού 

επαναπροσδιορισμού της σχέσης αυτής και επακολούθως της ταυτότητάς τους.  

Η Κατερίνα Αγγελάκη – Ρουκ γράφει από τη θέση που επιφυλάσσει γι' αυτήν η πατριαρχία, 

δηλαδή τον αρνητικό πόλο στα πλαίσια ενός συστήματος θεμελιωμένου σε ιεραρχικά ζεύγη 

αντιθέσεων, που ταυτίζει την γυναίκα με το θάνατο, την έλλειψη, την σιωπή, στον αντίποδα 

της ζωής, της ολότητας και της γλώσσας, έννοιες που συνδέονται με την αρρενωπότητα. 

Καταρχάς, επιχειρεί να υπονομεύσει το πατριαρχικό καθεστώς αντιστρέφοντας την 

ιεράρχηση των αντιθέσεων και να αναδείξει τον αρνητικό πόλο ως πηγή του θετικού. Η ζωή, 

η κίνηση, ο έρωτας, ακόμη και ο άνδρας, πηγάζουν από την θηλυκότητα. Η θέση της αυτή 

μπορεί να αποβεί προνομιακή μέσω της συνειδητότητας. Η ποιήτρια γράφει το θνητό και 

«θλιμμένο» της σώμα, γράφει το βίωμα της φθορά του σώματός της. Την ίδια στιγμή που 

ξεκινάει το βίωμα γεννιέται και η συνείδηση, και επομένως το εγώ, έννοιες αλληλένδετες 

με τη γλώσσα. Μιλάω σημαίνει υπάρχω ως συνειδητό εγώ. Πραγματοποιεί μια διαρκή 

πορεία ενηλικίωσης, από τα έξω προς τα μέσα, γράφοντας το θνητό σώμα της την στιγμή 

της απουσίας του άνδρα και της μοναξιάς. Όσο η μοναξιά εδραιώνεται σε σταθερή συνθήκη 

της ύπαρξής της, σταδιακά απαλλάσσεται από το βλέμμα του άνδρα και αντικρύζει την 

ύπαρξή της γυμνή. Αναζητά λοιπόν η ποιήτρια το «εγώ» της πριν αυτό ετεροπροσδιοριστεί 

από την πατριαρχία αλλά και μια καινούργια γλώσσα, τη «γλώσσα των δικών της 

                                                                                                                                                                          
Παπαστάθη Δέσποινα, «Όρια και τάσεις της β΄ μεταπολεμικής γενιάς», από τις σημειώσεις της 8ης 
παράδοσης του μαθήματος Νεοελληνική μεταπολεμική ποίηση: α΄ και β΄ μεταπολεμική γενιά, τμήμα 
Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017, σ. 6, URL: 
https://slideplayer.gr/slide/12318852/, ημερ. προσπ. 31 / 3 / 2022 

https://slideplayer.gr/slide/12318852/


πραγμάτων», την οποία πρέπει να επανεφεύρει. Μέσω της γραφής θέλει να αποδομήσει 

την γλώσσα του άνδρα, να ξανασυναντήσει τα γράμματα του αλφάβητου ελεύθερα, πριν 

δεσμευτούν στη λέξη491. Όπως αποφαίνεται η ίδια η Ρουκ, όλη η πορεία της αποτέλεσε μια 

προσπάθεια να δαμάσει τη γλώσσα, υπηρέτησε την γλώσσα περισσότερο από ότι την 

ποίηση492.  

Στον Γιώργο Χρονά από την άλλη, αποδίδεται η ταυτότητα του άνδρα, η οποία, στο πλαίσιο 

της πατριαρχίας, συνεπάγεται συγκεκριμένες προσδοκίες από εκείνον. Το σώμα του άνδρα 

συνοδεύεται από την προσδοκία της απόλυτης ακεραιότητας και καθαρότητας. Πρέπει να 

μένει άθικτο από πληγές και άσπιλο από σωματικές εκκρίσεις. Ο άνδρας είναι φορέας του 

φαλλού, αλλά όχι δέκτης. Το ανδρικό σώμα παραμένει αρχικά κρυμμένο πίσω από τα 

ρούχα και σταδιακά αρχίζει να αποκαλύπτεται, αρχίζει να αποτυπώνεται μες στα ποιήματα 

η γυμνή ανδρική σάρκα, όταν ανοίγουν στο στήθος τα πουκάμισα και κονταίνουν τα 

παντελόνια, ή διαγράφεται το σώμα των εραστών μέσα από την κίνησή τους493. Τελικά 

απομένουν γυμνοί στα λουτρά ή στις παλαίστρες. Το ανδρικό σώμα στην ποίηση του Χρονά 

αναδύεται και καταγράφεται ως ερωτικό σώμα. Μια τέτοια απεικόνιση δεν μπορεί να 

εμπεδωθεί από το πατριαρχικό καθεστώς στο οποίο αγνοείται η φυσική, υλική υπόσταση 

του άνδρα και το σώμα του δεν μπορεί να κατανοηθεί ως φορέας της ερωτικής και 

σεξουαλικής επιθυμίας. Ο άνδρας οφείλει να υπάρχει κατ' εικόνα του «γνωστού» Θεού – 

πατέρα. Οι ήρωες του Χρονά απορρίπτουν αυτήν την αρχετυπική μορφή του πατέρα που 

επιβάλει απαγορεύσεις, σπάνε τους δεσμούς της συγγένειας και τις δεσμεύσεις που αυτοί 

συνεπάγονται. Προβάλλεται στην ποίηση του Χρονά η μορφή ενός καινούργιου Χριστού 

που δεν ακολουθεί το θέλημα του Θεού – πατέρα, πάσχει και επιλέγει να μην αναστηθεί 

καταφάσκοντας στο θνητό του σώμα. Επίσης, η απόρριψη «αυτού του γνωστού Θεού»494 

συνεπάγεται την κατάργηση των ιεραρχήσεων του δυτικού πολιτισμού που διαιωνίζονται 

μέσω αυτού. Το νέο ιδεώδες λοιπόν στην ποίηση του Χρονά είναι ο Χριστός χωρίς πατέρα, 

που συνιστά τραγικό ήρωα.  

Όσον αφορά τον Γιάννη Βαρβέρη, στην ποίησή του συνιστά δεσπόζουσα η πολεμική σχέση 

ανάμεσα στον ποιητή και το σώμα του, ή αλλιώς, ανάμεσα στο κεφάλι και το σώμα. 

Ασχολείται εμμονικά με τον φαλλό, τον οποίο η πατριαρχία έχει συνδέσει με το κεφάλι και 

την έλλογη σκέψη, επιχειρώντας να απωθήσει στη λήθη την σωματική του διάσταση. Ο 

φαλλός συχνά αποδίδεται ως ένα μάτι που τις νύχτες βγαίνει από τη θήκη του και 

προσπαθεί να δει καθαρά μες στο σκοτάδι, μέσα στο σώμα της γυναίκας495. Καθώς όμως 

έρχεται σε επαφή με το άλλο σώμα, μεταμορφώνεται σε ράμφος, μπαστούνι, νύχια 

αρπακτικού, και μην μπορώντας πλέον να δει, χτυπάει στα τυφλά. Όταν το σπέρμα βγαίνει 

σαν το δάκρυ, στερεί από το συνειδητό «εγώ» τον έλεγχο, καθώς το σώμα επικρατεί του 

κεφαλιού, γι' αυτό και ο φαλλός διακόπτει βίαια την ένωση των σωμάτων. Το σπέρμα – 

                                                            
491 Αγγελάκη – Ρουκ, «Επίλογος αέρας, 1990», ό. π., σ. 276 
492  
493 Βλ. Χρονάς, «Τα μαύρα τακούνια, 1979», ό. π., σ. 137: «Οι ναύτες τα μικρά τ' αγόρια αγαπούν / 
καθώς με χαμηλά παντελόνια σε περίπτερα / για τσιγάρα μπαίνουν / καθώς πίσω από αχτίνες 
ποδηλάτων το σώμα τους / τινάζουν / Όπως σκύβουν με στουπέτσι τα παπούτσια τους να βάψουν / 
ή όταν αργά κυλάνε στεφάνια από βαρέλια / σε γυμναστήρια και σε παλαίστρες.», Χρονάς, «Βιβλίο Ι, 
1973», ό. π., σ. 12: «… το μαχαίρι μπαίνοντας βαθιά άνοιγε ζωή στο θάνατο … Οι μέρες πέρασαν. Μα 
το πουκάμισο έμεινε ανοιχτό.» 
494 Χρονάς, «Ο αναιδής θρίαμβος, 1984», ό. π., σ. 194 
495 Βαρβέρης, «Το ράμφος, 1978», ό. π., σ. 54 -55. Πρόκειται για το ποίημα με τίτλο «Τα βράδια δεν 
είναι για να βγαίνεις». 



δάκρυ συνδέεται με την απωθημένη ευαισθησία και την «θηλυκότητα», την απωθημένη 

στο ασυνείδητο πρωταρχική σχέση του ανθρώπου με τον θάνατο. Ο θάνατος για τον 

πατριαρχικό πολιτισμό συνιστά τον προαιώνιο εχθρό και στη βάση του δίπολου ζωή – 

θάνατος θεμελιώνονται οι ιεραρχικές αντιθέσεις του. Η πράξη του έρωτα κατά την οποία τα 

σώματα του άνδρα και της γυναίκας ενώνονται και συγχωνεύονται απειλεί την καθεστηκυία 

τάξη, επειδή τα επαναφέρει στην κατάσταση της απόλυτης ενότητας που αποδίδεται μέσω 

της εικόνας του εμβρύου στην κοιλιά της μάνας του πριν γεννηθεί496, στην οποία δεν 

υφίσταται η έλλειψη. Αυτή η «ενόρμηση θανάτου» πρέπει να καταπνιγεί, καθώς εφόσον 

αποκατασταθεί η σύνδεση του νου με το σώμα, του αρσενικού και του θηλυκού, της ζωής 

με το θάνατο, τραντάζεται συθέμελα το πατριαρχικό καθεστώς. Έτσι, ο φαλλός είναι το 

μέλος του ανδρικού σώματος που οικειοποιείται η πατριαρχία για να το στρέψει πρώτα 

εναντίον του ίδιου του σώματος στο οποίο ανήκει. Ο Βαρβέρης αναδεικνύει με αυτόν τον 

τρόπο τον εγκλωβισμό που βιώνει το ίδιο το πολιτισμικά κυρίαρχο αρσενικό σε ένα 

σύστημα που στηρίζεται στην αλλοτρίωσή του. 

Είναι λοιπόν και στους τρεις παραπάνω ποιητές κοινό αίτημα η αποτίναξη του 

πατριαρχικού ζυγού και η εκ νέου κατανόηση του σώματος και του εαυτού πέρα από την 

αλλοτριωτική οπτική του πολιτισμού. Το σώμα έχει απορριφθεί και ενοχοποιηθεί από την 

πατριαρχία ως φορέας του θανάτου, συνώνυμο της φθοράς. Αυτήν την σύνδεση του 

σώματος με τη θνητότητα αναδεικνύουν και οι ποιητές αλλά προσδίδοντάς της διαφορετική 

νοηματοδότηση. Ο θάνατος δεν είναι για τους υπό μελέτη ποιητές μια έννοια που αναιρεί 

τη ζωή, αλλά η άλλη όψη της ύπαρξης και αποτελεί προϋπόθεση για να υπάρξει η ζωή. Έτσι, 

μέσω της ποίησής τους αποδομούν τα ιεραρχικά δίπολα του δυτικού πολιτισμού, με 

διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικό βαθμό ο κάθε ένας. Όμως, καθώς το εκάστοτε 

υποκείμενο έχει ήδη συλλάβει τον εαυτό του και τον κόσμο μέσα από το πρίσμα της 

πατριαρχίας, η ποίησή τους αποτυπώνει κυρίως τον αγώνα του υποκειμένου να 

απελευθερωθεί από τα προκαθορισμένα νοήματα του πολιτισμού για να παράγει το δικό 

του νόημα. Δηλαδή από υποκείμενο, με την έννοια του ότι υπόκειται σε ένα σύστημα που 

παράγει νόημα ερήμην του, να γίνει δημιουργός. Ανάλογα με τη θέση του υποκειμένου στο 

σύστημα της πατριαρχίας, διαφοροποιείται η εσωτερική πορεία του κάθε ενός από τους 

τρεις. 

Η Κατερίνα Αγγελάκη – Ρουκ και ο Γιάννης Βαρβέρης είναι δύο ποιητές στους οποίους 

μπορούμε εύκολα να εντοπίσουμε κοινές θεματικές και μοτίβα. Και οι δύο είναι 

εσωστρεφείς ποιητές υπό την έννοια ότι εστιάζουν στο «εγώ» τους και πολύ λιγότερο ή 

καθόλου στα κοινωνικά τους συμφραζόμενα. Στην ποίηση του Γιάννη Βαρβέρη υπάρχουν 

στοιχεία που μας τοποθετούν στην πόλη της Αθήνας του όψιμου 20ου αιώνα, όπως 

αναφορές στην πλατεία της Ομόνοιας, το μετρό, τον ηλεκτρικό, τον ναό του Ηφαίστου, την 

Ακρόπολη, αλλά και σε ένα πλαίσιο αστικοποίησης, καθώς επανέρχεται ως μοτίβο το 

αντιθετικό ζεύγος άστυ – φύση497. Αντίθετα στην ποίηση της Ρουκ απουσιάζει οποιαδήποτε 

αναφορά που να παραπέμπει σε ορισμένο τόπο ή χρόνο. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει επειδή 

η ποιήτρια επιλέγει να κινηθεί στον χώρο που θεωρεί δικό της και μόνο, δηλαδή τον «έσω» 

χώρο, έναν χώρο τον οποίο η πατριαρχία δεν ενδιαφέρθηκε να γνωρίσει, την «άγρια ζώνη» 

                                                            
496 Βαρβέρης, «Πιάνο βυθού, 1991», ό. π., σ. 290: το ποίημα με τίτλο «Compact». 
497 Βαρβέρης, «Ο θάνατος το στρώνει, 1986», ό. π., σ. 147: «Ομόνοια νύχτα»,  Βαρβέρης, «Αναπήρων 
πολέμου, 1982», ό. π., σ. 103 - 108: «Ο ηλεκτρικός», Βαρβέρης, «Το ράμφος, 1978», ό. π., σ. 45 - 46: 
«Σύναξη στο ναό του Ηφαίστου για το φως και το κορμί». Επίσης για το δίπολο άστυ – φύση βλ. το 
ποίημα «Νεκρή φύση σε κήπο» στο Χρονάς, «Πιάνο βυθού, 1991», ό. π., σ. 265 - 266 



κατά τον Edwin Ardener498. Αντίθετα, ο Γιάννης Βαρβέρης κινείται σε γνωστά μέρη της 

πόλης της οποίας είναι κομμάτι και δεν μπορεί να συλλάβει τον εαυτό του εκτός των ορίων 

της, καθώς δηλώνει: «εγώ δεν φύομαι πουθενά»499. Αν για τη γυναίκα το σώμα της είναι η 

φυλακή της στην πατριαρχία, ο άνδρας βρίσκεται φυλακισμένος μέσα στα όρια της πόλης 

και έξω από το σώμα του. 

Ακόμη, παρουσιάζουν ενδιαφέρον οι συγκλίσεις και οι αποκλίσεις στον τρόπο 

πραγμάτευσης των θεματικών του έρωτα, του θανάτου και της μοναξιάς. Και για τους δύο 

ποιητές είναι κρίσιμη η σεξουαλική επαφή ως πραγματοποίηση μιας συνάντησης των δύο 

αντιθέτων, η οποία δυνητικά θα ανοίξει στο υποκείμενο το δρόμο προς την κατανόηση του 

σώματός του. Η Αγγελάκη – Ρουκ μέσα από τον σαρκικό έρωτα ανακαλύπτει για πρώτη 

φορά το θνητό της σώμα ώστε αναδύεται το «εγώ» της. Πραγματοποιείται μια μετάβαση 

από την παιδική ηλικία, κατά την οποία η κυρίαρχη μορφή της μητέρας ενοχοποιεί το 

γυναικείο σώμα και απαγορεύει στην κόρη της να το γνωρίσει500, στην νεότητα. Τότε η 

μορφή της μητέρας αντικαθίσταται από εκείνη του άνδρα, μέσω του οποίου η γυναίκα για 

πρώτη φορά ξεκινά ένα ταξίδι με αφετηρία και προορισμό το δικό της σώμα. Η σεξουαλική 

πράξη της προσφέρει μια γεύση του θείου και της αθανασίας, όμως την ποιήτρια 

ενδιαφέρει περισσότερο η γόνιμη μοναξιά που διαδέχεται την απώλεια του έρωτα. Μέσα 

από το αντίθετό της αρχίζει να κατανοεί τον δικό της εαυτό. Αρχικά λοιπόν η γυναίκα δεν 

είναι σε θέση να αυτοπροσδιοριστεί ερήμην του άνδρα, καθώς το μόνο που μπορεί να 

γνωρίσει από τον εαυτό της είναι αυτό που εκείνος της επιτρέπει: το σώμα της κατά τις 

στιγμές του σαρκικού έρωτα, εφόσον η γυναίκα έχει υπόσταση στην πατριαρχία είτε ως το 

σώμα που γεννάει είτε ως το σώμα – αντικείμενο του πόθου του άνδρα. Όμως, η μοναξιά 

ως έλλειψη είναι ένας χώρος αποκλειστικά δικός της, καθώς ο άνδρας διατηρεί το προνόμιο 

της πληρότητας. Από την άλλη, τον Γιάννη Βαρβέρη απασχολεί η σεξουαλική πράξη εν τω 

γίγνεσθαι και την αποδίδει με όρους μιας πάλης σώμα με σώμα των δύο φύλων. Για τον 

άνδρα η μοναξιά, νοούμενη ως αυτονομία, συνιστά μια «φυσική» συνθήκη για την οποία η 

ίδια η ύπαρξη της γυναίκας συνιστά απειλή. Η ερωτική συνεύρεση αποτελεί την συνθήκη 

κατά την οποία ο άνδρας αναγκάζεται να έρθει σε επαφή με το σώμα του. Όταν η λίμπιντο 

αρχίζει να απελευθερώνεται, ο άνδρας υποκύπτει στην αρχέγονη ενόρμηση θανάτου ώστε 

ο κοινωνικός του εαυτός, ο «μικρός άλλος» απειλείται από τον «μεγάλο άλλο», από ό,τι 

υπάρχει απωθημένο στο ασυνείδητο.  

Μια ακόμη διαφοροποίηση μεταξύ των δύο εντοπίζουμε στα ποιήματα της ωριμότητας, 

όταν η μοναξιά εδραιώνεται ως πάγια πλέον συνθήκη της ύπαρξης. Για την Κατερίνα 

Αγγελάκη – Ρουκ η μοναξιά του σώματος δεν είναι παρά ένα επιπλέον αναβαθμός στην 

πορεία της προς την αυτογνωσία. Στην φάση της ωριμότητας οι αντιφάσεις της ποιήτριας 

εντείνονται, καθώς ο θάνατος, ενώ της παρέχει το κλειδί για την κατανόηση του εαυτού, 

αποτελεί ταυτόχρονα τον υπέρτατο εχθρό. Η ίδια αντιλαμβάνεται το θάνατο ως θεμελιώδη 

συνθήκη, ταυτόσημη της ύπαρξης, ως συνώνυμο της θηλυκότητας αλλά και της ελευθερίας 

                                                            
498 Αμβραζή, «Φεμινιστική κριτική και γυναικεία γραφή», ό. π., σ. 39 – 41, όπου παραπέμπει στο: 
Ardener Edwin, «Belief and the Problem of Women», Perceiving Women, επιμ. S. Ardener, εκδ. 
Halstead Press, Νέα Υόρκη, 1978 
499 Βαρβέρης, «Το ράμφος, 1978», ό. π., σ. 44 
500 Αγγελάκη – Ρουκ, «Μαγδαληνή, το μεγάλο θηλαστικό, 1974», ό. π., σ. 127: «Εγκαταλείπω τα 
παιδικά / τολμώ την καταστροφή / δε θεωρώ πολύτιμη συγκρότηση / το σώμα. / Και τότε να την 
έρχεται / μέσα απ' το τοπίο που διαστρέβλωσα / έρχεται / στρώνει τη βραδινή Νιβέα στο πρόσωπο / 
έντρομη / με κοιτάει να γλιστράω / σε τόπους αναγίαστους.» 



σε μία εποχή «πριν το πρώτο παράπονο ακουστεί / για τη ζωή πάνω σ' αυτή τη γη»501. 

Εντούτοις, διαφαίνεται η αδυναμία της ν' αποδεσμευτεί από την παγιωμένη αντίληψη περί 

του θανάτου. Αντίθετα για τον Γιάννη Βαρβέρη η ωριμότητα και η μοναξιά συνεπάγεται μια 

μερική απελευθέρωση από την τυραννία του φαλλού που στερεί από το ποιητικό 

υποκείμενο τον έλεγχο. Χωρίς πλέον την απειλή του «άλλου» σώματος, μπορεί να 

αναμετρηθεί με το δικό του σώμα. Η άρση της μοναρχίας του φαλλού του επιτρέπει κάποια 

ορισμένη ελευθερία. Το ποιητικό υποκείμενο συμφιλιώνεται με το ανέφικτο της ενότητας 

και συλλαμβάνει τον εαυτό του ως μονάδα αποτελούμενη από δύο αντιφατικές και 

αντικρουόμενες όψεις: η μία εκδοχή του ποιητή είναι απαλλαγμένη από την δεσποτεία της 

λίμπιντο, σαν να μην έχει σώμα, και η άλλη κουβαλάει ακόμη το βάρος της ύλης της502. Σε 

κάθε περίπτωση συνιστά παγιωμένη συνθήκη η ακινησία του σώματος κατά την φάση 

αυτήν της ωριμότητας. Σημαντικός είναι και ο ρόλος της μνήμης, καθώς ο ποιητής βρίσκεται 

αντιμέτωπος με την επιλογή αν θα ξεχάσει ή όχι503. Η εξουσία πλέον περιέρχεται στο χέρι 

και το κεφάλι του ποιητή ώστε εκείνος απολαμβάνει μια ορισμένη δυνατότητα ελέγχου, 

ενώ ταυτόχρονα η πολεμική κεφαλιού και σώματος έχει καταλαγιάσει. 

Επιπροσθέτως, παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Βαρβέρης στα ποιήματα της 

ωριμότητας περνάει από το «εγώ» στο «εμείς». Βέβαια, εντάσσει τον εαυτό του σε ένα 

πλαίσιο του «εμείς» και σε πρωιμότερα ποιήματα, όμως στην φάση αυτήν μοιάζει η τάση 

αυτή να επικρατεί. Το ποιητικό υποκείμενο ανήκει στην συλλογικότητα των ποιητών, των 

ανδρών ποιητών ειδικότερα, των εκπολιτισμένων ανδρών αστών, έπειτα των ανδρών που 

έχει παρέλθει η νεότητά τους504 και μερικές φορές – λίγες αλλά σημαντικές – εντάσσει τον 

εαυτό του στην μη έμφυλη κατηγορία άνθρωπος505. Αντιθέτως, η Κατερίνα Αγγελάκη – Ρουκ 

εστιάζει προοδευτικά στο εγώ της, μεταβαίνοντας από τον μύθο και τα σύμβολα στην 

προσωπική της πορεία, που ξεκινά από την πατρική στέγη και τη μητρική αγκαλιά, περνάει 

από την εμπειρία του έρωτα για να καταλήξει στο γυμνό εγώ. Αυτή η διαφοροποίηση 

νομίζω ότι αντικατοπτρίζει τους διαφορετικούς ρόλους του άνδρα και της γυναίκας στο 

πατριαρχικό καθεστώς. Η γυναίκα στο σύστημα της πατριαρχίας δεν γνωρίζει την 

συλλογικότητα λόγω του εγκλεισμού της στον εσωτερικό, ιδιωτικό χώρο του σπιτιού. 

Αντίθετα ο άνδρας συμμετέχει στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι, στα στρατιωτικά 

τεκταινόμενα, επομένως του είναι οικείο το ανήκειν σε μία ομάδα. Η Ρουκ υιοθετώντας την 

προσέγγιση των «Γαλλίδων φεμινιστριών», στρέφεται αποκλειστικά στο εγώ επιχειρώντας 

να γράψει το σώμα της. Το σώμα της είναι το μόνο που της ανήκει οπότε η εμμονή σε αυτό 

συνδέεται και με την ανάγκη της γυναίκας να έχει κάτι δικό της και μόνο, το σώμα της, τη 

γλώσσα της. 

                                                            
501 Αγγελάκη – Ρουκ, «Η ύλη μόνη, 2001», ό. π., σ. 390 
502 Βλ. Βαρβέρης, «Πεταμένα λεφτά, 2005», ό. π., σ. 69 - 70: «Κλινοφιλία» 
503 «Χθες είδα πάλι στον ύπνο τον πατέρα. … - Άντε στην υγειά σου, είπε. Σήκωσε το ποτήρι, 
τσούγκρισε και το άφησε πάνω στο τραπέζι. – Δεν πίνεις, ρώτησα. – Εσύ να πιείς, απάντησε. Εγώ δε 
θέλω να ξεχάσω.»: Βαρβέρης, ό. π., σ. 68 
504 «Κρυφτείτε μέσα στα παλτά μέσα στα ποιήματα / μες στα βυζιά της γυναικός σας …»: Βαρβέρης, 
«Ο θάνατος το στρώνει, 1986», ό. π., σ. 187, «Του δωματίου το κλίμα βαρύ / καθώς τα σώματά μας 
αβαρή / άδεια από θείο χυμό τώρα ποθούν / μονάχα τα προσχήματα να κρατηθούν»: «Βαρβέρης, 
«Πεταμένα λεφτά, 2005», ό. π., σ. 84, «Έμποροι οφειλέτες άνθρωποι υπερήμεροι / ναυτικοί της 
ξηράς / συνταξιούχοι της θάλασσας … ακούστε πάνω στα μαλλιά σας / αυτό μου το χάδι: / Περιουσία 
μας είναι / ό,τι έχουμε χάσει»: Βαρβέρης, «Στα ξένα, 2001», ό. π., σ. 45 
505 «Δεν είμ' εγώ, σε διώκει αυτό / το αιμάτινο βελούδο / που είναι, να ξέρεις, των ανθρώπων όλων / 
κοινό χιτώνιο»: Χρονάς, «Το ράμφος, 1978», ό. π., σ. 65 



Επιπλέον, και στη Ρουκ αλλά και τον Βαρβέρη, η γλώσσα ανάγεται σε προορισμό και όχι 

απλώς εργαλείο της ποιητικής τους γραφής. Το διακύβευμα και για τους δύο είναι η 

δημιουργία που θα πηγάζει από τον εαυτό, τον προπολιτισμικό, μη αλλοτριωμένο εαυτό. 

Πρόκειται για μία εξαιρετικά επίπονη διαδρομή και για τους δύο, καθώς η γλώσσα συνιστά 

φορέα της πατριαρχίας. Σύμφωνα με τον Μπάροουζ, εκπρόσωπο των μπίτνικς, η γλώσσα 

είναι φορέας ενός ιού, και εφόσον ήδη έχει η ίδια προσβληθεί, επιμολύνει ό,τι έρχεται σε 

επαφή μαζί της, επομένως η γλώσσα η ίδια είναι ο εχθρός506. Η Αγγελάκη – Ρουκ 

αισθητοποιεί αυτό το ζήτημα μέσω της εικόνας της Πηνελόπης, που υφαίνει και ξηλώνει το 

υφαντό – ποίημα μην κατορθώνοντας την «τέλεια έκφραση»507. Η διατύπωση αυτή της 

ποιήτριας παραπέμπει στην ίδια τη γλώσσα, η αναμέτρησή της διεξάγεται προς την 

γλώσσα. Θέλει να δημιουργήσει το δικό της έργο μέσα στον ιδιωτικό χώρο της κάμαράς της, 

να φτιάξει μια νέα γλώσσα δική της και μόνο. Γλώσσα και νόημα δεν διαφοροποιούνται, 

παράγονται ταυτόχρονα. Όσον αφορά το Γιάννη Βαρβέρη, η μάχη του με τη γλώσσα 

αντιστοιχεί στην μάχη του με το σώμα. Προσπαθεί να γεννήσει το ποίημα, όμως η 

προσπάθειά του αποβαίνει πάντοτε μάταιη και το ποίημα πεθαίνει πριν γεννηθεί508. Είναι 

χαρακτηριστική η αυτοσαρκαστική εικόνα του ποιητή που μετά από τις νυχτερινές του 

περιπέτειες ως Δράκουλας κυνηγάει σαν τρελός τα φύλλα με τα ποιήματα να μην πετάξουν 

μακριά509. Ο ποιητής δεν προλαβαίνει να αποτυπώσει το βίωμα της σάρκας του. Το ποίημα 

που ονειρεύεται είναι αυτό που συλλαμβάνεται στις ελάχιστες στιγμές «μές στον κοιτώνα / 

καθώς επικρατεί το σκόρπισμα του ελέους / κι οι αψήφιστες ραγισματιές στο ημίφως»510, 

όταν κατά τη διάρκεια της συνεύρεσης το σώμα τείνει να επανενωθεί με το μυαλό, να το 

δεχτεί ξανά στους κόλπους του ως δικό του κομμάτι. Μόνο όταν επιτευχθεί η ενότητα των 

αντιθέτων, μπορεί να προκύψει η γέννα, η νέα δημιουργία. Αυτή η γέννα προϋποθέτει έναν 

θάνατο, το θάνατο της μονάδας καθώς τα δύο σώματα συγχωνεύονται. Πολλά από τα 

αυτοαναφορικά ποιήματα του Βαρβέρη αφορούν αυτήν την διαρκή ματαίωση της 

δημιουργίας ενός «δικού του» ποιήματος511.  

Ο Γιώργος Χρονάς διαφέρει και από τις δύο παραπάνω περιπτώσεις. Υπάρχει μία θέση γι' 

αυτόν ως κληροδότημα λόγω του ότι τυγχάνει να είναι φορέας του φαλλού. Αναμένεται 

από αυτόν να διαδεχτεί τον πατέρα του ώστε να διαιωνιστεί το σύστημα της πατριαρχίας 

μέσω της ανταπόκρισης των έμφυλων υποκειμένων σε προκαθορισμένους ρόλους. Οι 

ήρωες του Χρονά έχουν την δυνατότητα να εκπληρώσουν τον προορισμό τους στα πλαίσια 

του συστήματος, όμως αυτός ο προορισμός υφίσταται ως ενδεχόμενη επιλογή, δηλαδή δεν 

παρουσιάζονται ως εκ των προτέρων ενταγμένοι σε ένα προϋπάρχον καθεστώς. Οι ήρωες 

αυτοί επιλέγουν να μην διαδεχτούν τον πατέρα τους και ως εκ τούτου παραμένουν στο 

                                                            
506 Ελένη Ευαγγελία – Ελένη, Γενιά των μπιτ: Χαρακτηριστικά και τάσεις, διπλωματική μεταπτυχιακή 
εργασία που εκπονήθηκε για το «Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών» του Παντείου 
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509 Βαρβέρης, «Αναπήρων πολέμου, 1982», ό. π., σ. 124 
510 Βαρβέρης, «Πεταμένα λεφτά, 2005», ό. π., σ.64 
511 Βλ. «Στον ένατο όροφο της εγκυμοσύνης» (Βαρβέρης, «Αναπήρων πολέμου, 1982», ό. π., σ. 92), 
«Με τίτλο «Το χέρι»» (Βαρβέρης, «Ο θάνατος το στρώνει, 1996», ό. π., σ. 176), «Μάνα είναι μόνο 
μία» (Βαρβέρης, «Πιάνο βυθού, 1991, ό. π., σ. 283), «Compact» (Βαρβέρης, «Πιάνο βυθού, 1991, ό. 
π., σ. 290) 
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στάτους του γιου. Για να διαρρήξουν την αλυσίδα της διαδοχής, πρέπει να αρνηθούν και 

την σχέση με την μάνα, η οποία έχει αφομοιωθεί από το κυρίαρχο καθεστώς στον έμφυλο 

ρόλο της. Αντιθέτως, ο Γιάννης Βαρβέρης παρουσιάζεται πλήρως ενταγμένος στο σύστημα 

και το αντιμάχεται εκ των υστέρων. Το ίδιο και η Κατερίνα Αγγελάκη – Ρουκ, το φύλο της 

της επιφυλάσσει μία θέση στα πλαίσια της πατριαρχίας, την οποία επιχειρεί να αποδομήσει 

εκ των έσω. Οι ταυτότητες της πατριαρχίας προσδιορίζονται με κρίσιμη συνιστώσα τη 

σεξουαλικότητα και επομένως ο ομοφυλόφιλος άνδρας αδυνατεί εξ αρχής να ταυτιστεί με 

το προκατασκευασμένο ιδεώδες της αρρενωπότητας. Η πατριαρχία, ενώ αναγκάζεται να 

αποδεχτεί την γυναίκα ως οργανικό κομμάτι του συστήματος αποδίδοντάς της έναν 

ορισμένο ρόλο μέσα σε αυτό, έχει εξορίσει από τα όριά της τον ομοφυλόφιλο άνδρα. Ο 

Γιώργος Χρονάς επομένως και οι ήρωές του βρίσκονται εξ αρχής εκτός των ορίων της πόλης 

– του πολιτισμού. 

Επιπλέον, έχει σημασία το ότι πραγμάτευση της σχέσης του υποκειμένου με το σώμα του 

γίνεται και από τους τρεις ποιητές με όρους χωρικότητας. Η Κατερίνα Αγγελάκη – Ρουκ 

διακρίνει τον χώρο του έξω από τον χώρο του μέσα. Ο πρώτος είναι ο χώρος του άλλου, 

εκεί όπου βρίσκει το ροζ της μάνας της και το ουράνιο μπλε του άνδρα – αγγέλου, και όπου 

η σωματική της δυσμορφία είναι ορατή. Ο δεύτερος είναι ο αποκλειστικά δικός της χώρος, 

ο αόρατος, το «έσω σώμα»512. Το ίδιο το σώμα της σηματοδοτεί το όριο σε σχέση με τον 

έξω χώρο: το παραμορφωμένο σώμα της που είναι κομμάτι αυτού, της επιτρέπει την επαφή 

με τον άνδρα ώστε να ποτιστεί αυτό το «έσω σώμα» αλλά και να βιώσει την απώλεια. Στον 

Γιώργο Χρονά είναι επίσης εμφανής η χωρική διάσταση της πραγμάτευσής του. Το σώμα 

των ηρώων τίθεται στο επίκεντρο της αναζήτησης, και σταδιακά και αδιάκοπα 

αποκαλύπτεται. Απογυμνώνεται από τα ρούχα που το κάλυπταν, χάνει την παρθενικότητά 

του καθώς διαπερνάται και σημαδεύεται από τον φαλλό – μαχαίρι, αναδύεται στην 

επιφάνεια ό,τι υπάρχει κάτω από το δέρμα. Επίσης, οι ήρωες βρίσκονται ανάμεσα σε δύο 

κόσμους, τον ορατό και τον αόρατο, τον κόσμο της ημέρας και τον κόσμο της νύχτας. Ο 

χώρος του περιθωρίου που συνιστά τον ζωτικό τους χώρο, βρίσκεται μέσα στα όρια της 

πόλης, είναι τα «σκοτεινά σινεμά πορνό», τα ουρητήρια, τα λουτρά513. Είναι οι χώροι που 

καλύπτουν, που κρύβουν τους ήρωες από τα βλέμματα. Έτσι και τα ρούχα, καλύπτουν τα 

σημάδια στα σώματα από τις συνευρέσεις τους. Η δυνατότητα του να συναντιόνται στα 

κρυφά τους επιτρέπει να μεταβαίνουν από τον ένα χώρο στον άλλον, να διατηρούν ένα 

προσωπείο514. Διακύβευμα αποτελεί η αποκάλυψη του γυμνού σώματος των ηρώων, όχι 

πίσω από κλειστές πόρτες και παράθυρα και μόνο για να προσφερθεί στον εραστή, αλλά 

για να εκτεθεί ενώπιον του πλήθους. Στον αντίποδα των χώρων των μυστικών συναντήσεων 

βρίσκονται στην τοπογραφία του Χρονά οι πλατείες: «Έρχεται κάποια νύχτα που τ' 

αντικείμενα νεκρά / δεν υπακούουνε τους μάγους / Κι αδιαφορούν και παραμένουν όπως 

τυχαία βρέθηκαν / κάτω από τα μεγάλα τα παράθυρα, δίπλα στις πόρτες / κόκκινα ή μαύρα 

δίχως ήχο στη σιωπή … Έπειτα απειλητικά κινούνται προς τις πλατείες / Μάγοι πια δίχως 

κοινό / που αυτοϋπνωτίζονται / Τότε έξω βροχή ραΐζει το πρόσωπο της ξηρασίας.»515. 

                                                            
512 Η φράση αντλημένη από: Γαραντούδης Ευριπίδης, «Κατερίνα Αγγελάκη – Ρουκ, Το έσω σώμα», 
περιοδικό Ο αναγνώστης, 31 / 3 / 2014, URL: 
https://www.oanagnostis.gr/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B1-
%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%B7-
%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BA-%CF%84%CE%BF-%CE%AD%CF%83%CF%89-
%CF%83%CF%8E%CE%BC%CE%B1-%CE%AE-%CE%B7/, ημερ. προσπ. 31 / 3 / 2022 
513  
514 Βλ. Οταμπάσης, ό. π., σ. 84 
515 Χρονάς, «Τα μαύρα τακούνια, 1979», ό. π., σ. 153 

https://www.oanagnostis.gr/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%B7-%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BA-%CF%84%CE%BF-%CE%AD%CF%83%CF%89-%CF%83%CF%8E%CE%BC%CE%B1-%CE%AE-%CE%B7/
https://www.oanagnostis.gr/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%B7-%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BA-%CF%84%CE%BF-%CE%AD%CF%83%CF%89-%CF%83%CF%8E%CE%BC%CE%B1-%CE%AE-%CE%B7/
https://www.oanagnostis.gr/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%B7-%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BA-%CF%84%CE%BF-%CE%AD%CF%83%CF%89-%CF%83%CF%8E%CE%BC%CE%B1-%CE%AE-%CE%B7/
https://www.oanagnostis.gr/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%B7-%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BA-%CF%84%CE%BF-%CE%AD%CF%83%CF%89-%CF%83%CF%8E%CE%BC%CE%B1-%CE%AE-%CE%B7/


Απογύμνωση σημαίνει κατάργηση της απόκρυψης516. Έτσι, διαρρηγνύονται τα όρια 

ανάμεσα στο μέσα και το έξω517, το σπέρμα των ηρώων μεταμορφώνεται σε βροχή που 

πέφτει και ξαναδίνει ζωή στην έρημη γη. Ραγίζει το πρόσωπο – προσωπείο της ξηρασίας και 

επανεκκινεί ο κύκλος της ζωής. Επίσης, η πόλη στον Χρονά αποτελεί έναν χώρο 

περιχαρακωμένο, ενώ έξω από τα όριά της φύεται η ζωή.  

Όσον αφορά την προσέγγιση του Γιάννη Βαρβέρη, το σκηνικό όπου διαδραματίζονται οι 

περιπέτειες του ποιητικού υποκειμένου είναι και πάλι η πόλη της Αθήνας. Εκτός των ορίων 

της υπάρχει η φύση, τα ορεινά και πεδινά τοπία. Σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες 

περιπτώσεις, το σώμα518 του ποιητικού υποκειμένου δεν οριοθετεί το μέσα σε σχέση με το 

έξω, αλλά ενσαρκώνει τη σύγκρουση της πόλης και της φύσης, μέσω της πολεμικής 

ανάμεσα στο κεφάλι και το σώμα. Κατεξοχήν φορέας αυτής της συγκρουσιακής σχέσης 

είναι ο φαλλός, που ενώ αποτελεί τμήμα του σώματος, συνδέεται και ελέγχεται από το 

κεφάλι.  Η καθημερινή ζωή της πόλης, ο έξω χώρος, συνδέεται με την αδιάκοπη κίνηση, η 

κλίνη αντίθετα είναι τόπος ακινησίας. Όμως, τo δωμάτιο και το κρεβάτι, όπου δύο σώματα 

«συμφύρονται», συνιστά κατεξοχήν χώρο του γίγνεσθαι. Επομένως ο Βαρβέρης υπονομεύει 

την συνάρτηση του έξω με την κίνηση και του μέσα με την ακινησία, καθώς η κίνηση της 

πόλης σημαίνει την αδράνεια του σώματος, ενώ η «καθήλωση» στο κρεβάτι συνιστά την 

πραγματική κίνηση των σωμάτων προς την ένωσή τους και την νέα δημιουργία – γέννα. 

Επίσης, στα ποιήματα του «κ. Φογκ» σχολιάζονται οι έννοιες του μέσα και του έξω. Έχουμε 

έναν ήρωα ο οποίος βρίσκεται «καθηλωμένος» στην πολυθρόνα του, σε απόλυτη ακινησία, 

με φόντο τη φύση, πίσω του τα βουνά και μπροστά του να απλώνεται η απεραντοσύνη της 

θάλασσας. Το όριο ανάμεσα στην στεριά και τη θάλασσα είναι το όριο που διαχωρίζει το 

                                                            
516 Το ζήτημα της απόκρυψης του ομοφυλόφιλου σώματος πραγματεύεται αναλυτικά στην 
διπλωματική εργασία του ο Χ. Οταμπάσης. Επισημαίνει την επίδραση του Καβάφη στον Γιώργο 
Χρονά στον οποίο επίσης εντοπίζεται η «τεχνική της απόκρυψης». Επιπλέον, ο Οταμπάσης 
επισημαίνει την προσπάθεια του Γιώργου Χρονά να υπερβεί τα όρια του ιδιωτικού και να συνδέσει 
την σεξουαλικότητα με το πολιτικό: Οταμπάσης Χαράλαμπος, Ποιητικές α-ορατότητες: Το σώμα, το 
φύλο και η σεξουαλικότητα στην ποίηση των: Νίκου Στάγκου, Γιώργου Χρονά και Ανδρέα Αγγελάκη. 
Queer κριτική και θεωρία., διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία στα πλαίσια του τμήματος 
Φιλολογίας, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Κομοτηνή, 2016, σ. 68 – 69, 79, 81, πρόσβαση 
μέσω του διαδικτυακού τόπο Academia.edu, URL: 
https://www.academia.edu/36467223/%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%
CE%AD%CF%82_%CE%B1_%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B
5%CF%82_%CE%A4%CE%BF_%CE%A3%CF%8E%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF_%CE%A6%CF%8D
%CE%BB%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B7_%CE%A3%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%C
E%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7
%CE%BD_%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%9D%C
E%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%85_%CE%9
3%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85_%CE%A7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%AC_%C
E%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1_%CE%91%CE%B3%CE%B
3%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%B7_Queer_%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE
%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1, ημερ. 
προσπέλασης 31 / 3 / 2022 
517 Την προσπάθεια ρευστοποίησης των ορίων τη βλέπουμε σε αρκετά σημεία στον Χρονά: ο ήρωας 
αναζητάει «σημάδια ηθοποιών / που αφού δεν έλαβαν από το χορό ό,τι ζητούσαν / στους 
ανυποψίαστους θεατές γυρνούν και απευθύνονται.» (Χρονάς, «Ο αναιδής θρίαμβος, 1984», ό. π., σ. 
168). Επίσης: (ψάρι που βλέπει από μακριά αυτές τις παραλίες). Επίσης, θεωρώ πολύ εύστοχη την 
παρατήρηση του Χ. Οταμπάση για το ότι ο Χρονάς δεν κατορθώνει τα σώματα των ηρώων του να 
συνυπάρξουν με τα ετεροκανονιστικά σώματα, ώστε στην ουσία αναπαράγει ως κάποιο βαθμό την 
διάκριση του μέσα και του έξω: Οταμπάσης, ό.π., σ. 85 
518 Το σώμα ως όλον, το κεφάλι και ο κορμός δηλαδή.  

https://www.academia.edu/36467223/%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B1_%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82_%CE%A4%CE%BF_%CE%A3%CF%8E%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF_%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B7_%CE%A3%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%85_%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85_%CE%A7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1_%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%B7_Queer_%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://www.academia.edu/36467223/%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B1_%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82_%CE%A4%CE%BF_%CE%A3%CF%8E%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF_%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B7_%CE%A3%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%85_%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85_%CE%A7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1_%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%B7_Queer_%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://www.academia.edu/36467223/%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B1_%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82_%CE%A4%CE%BF_%CE%A3%CF%8E%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF_%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B7_%CE%A3%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%85_%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85_%CE%A7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1_%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%B7_Queer_%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://www.academia.edu/36467223/%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B1_%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82_%CE%A4%CE%BF_%CE%A3%CF%8E%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF_%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B7_%CE%A3%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%85_%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85_%CE%A7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1_%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%B7_Queer_%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://www.academia.edu/36467223/%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B1_%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82_%CE%A4%CE%BF_%CE%A3%CF%8E%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF_%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B7_%CE%A3%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%85_%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85_%CE%A7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1_%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%B7_Queer_%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1
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κεφάλι από το σώμα. Ο κύριος Φογκ απαρνιέται το φαλλό και επομένως την κίνηση στην 

στεριά, ενώ παραμένει φορέας του πολιτισμού. Η πολυθρόνα παραπέμπει στον εσωτερικό 

χώρο του διαμερίσματος του αστικού περιβάλλοντος. Η στεριά είναι η ζωή και το μέλλον 

στα οποία γυρίζει την πλάτη του ο κύριος Φογκ, η θάλασσα είναι το παρελθόν και το 

μέλλον, η γέννηση και ο θάνατος. Ο ήρωας προσπαθεί να αφουγκραστεί το σώμα του, το 

οποίο είναι φορέας της απεραντοσύνης της θάλασσας – θανάτου, να φτάσουν σε εκείνον 

τα κύματα ώστε να πληρωθεί η ανάγκη του για ενότητα. Η ζωή του πολιτισμένου ανθρώπου 

είναι μια ζωή περίκλειστη στα όρια της πόλης. Ο θάνατος συνδέεται με την απεραντοσύνη 

και την ενότητα της φύσης. Το σώμα του ανθρώπου όντας δυνάμει δεκτικό προς το άλλο, 

συνδέεται με το άπειρο του χώρου αλλά και του χρόνου καταργώντας τις συμβατικές 

χρονικές βαθμίδες. Το δίπολο του μέσα και του έξω αποδομείται.  

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει και μία αναφορά του ποιητή σε έναν ακόμη «ιδιωτικό» χώρο 

όπως αυτόν της κρεβατοκάμαρας, τον χώρο της τουαλέτας: «Η τουαλέτα μικρό σου 

βασίλειο / γλιστράς κλείνεσαι βάζεις το σύρτη. / Το μολύβι και λίγο χαρτί / τ' ακριβά σου 

κτερίσματα. / Ανασαίνεις αγνή αμμωνία / φτερουγίζεις ψηλά τα φυλλώματα. / Όταν βγεις 

κάποια ώρα και κρύβοντας / ταπεινά εργαλεία στις τσέπες σου / θα 'σαι ο άψογος πάλι και 

νόμιμος / της πεζής σιωπηρής υποψίας τους. / Με τη λάμψη στα μάτια σου πάντοτε / με τη 

λάμψη στα μάτια κρυφά / ενός μόνου που τέλεια ιερούργησε / στη φωλιά τους την ίδια και 

μ' άλλοθι / τα δικά τους / τα ούρα / και κόπρανα.»519. Στον μικρό χώρο της τουαλέτας το 

ποιητικό υποκείμενο εμπνέεται το ποίημά του. Οι αισθήσεις του διεγείρονται από τη 

μυρωδιά της αμμωνίας, το σώμα του ξυπνάει και συνεργεί στην γένεση του ποιήματος. Τα 

ούρα και τα κόπρανα αντιπροσωπεύουν τη «φυσική» πλευρά του πολιτισμένου ανθρώπου, 

η οποία συνήθως αποσιωπάται. Ενώ ο χώρος της τουαλέτας είναι χώρος αυστηρά 

ιδιωτικός, ο ποιητής τον εκμεταλλεύεται, πιθανόν στα πλαίσια μιας κοινωνικής επίσκεψης, 

για να έρθει σε επαφή με το «άλλο σώμα». Παραβιάζοντας την ιδιωτικότητα του 

πολιτισμένου αστού, ο ποιητής αισθάνεται ότι πραγματοποιεί μια μικρή επανάσταση. Είναι 

φανερή η αντίθεση ανάμεσα στον περιορισμένο χώρο της τουαλέτας και το «φτερούγισμα» 

του ποιητή προς το άπειρο της φύσης. Μέσα σε ένα περίκλειστο χώρο, ιδιωτικό, είτε την 

τουαλέτα ή την κρεβατοκάμαρα, το ίδιο το σώμα του υποκειμένου παύει να είναι ιδιωτικό. 

Τείνει να εκπληρώσει (ή να αποκαταστήσει) μια πρωταρχική ενότητα. Είναι χαρακτηριστική 

και η εικόνα του ποιητή που τον ζαλίζει η μυρωδιά από τις «αμέριμνες πελώριες κοπριές» 

και θέλει να γίνει ένα μαζί τους520.  

Το ζήτημα λοιπόν του χώρου στον Βαρβέρη δεν αναφέρεται απλώς στο δίπολο ιδιωτικό – 

δημόσιο / πολιτικό. Αποτελεί ένα σχόλιο πάνω στις ίδιες αυτές έννοιες, το «ιδιωτικό» σώμα 

και την σχέση του με ό,τι υπάρχει έξω από το ίδιο, το δικό του σώμα και το σώμα του 

άλλου. Καταδεικνύει την έννοια της ιδιωτικότητας ως πολιτισμικά – ιστορικά 

κατασκευασμένη, επομένως θέτει υπό αμφισβήτηση και την έννοια της υποκειμενικότητας. 

Το άτομο, το υποκείμενο του δυτικού πολιτισμού, είναι αποτέλεσμα του πρωταρχικού 

διαχωρισμού, του σώματος από το άλλο σώμα, και του σώματος από το κεφάλι – νου. Γι' 

αυτό και η σεξουαλική πράξη μεταφράζεται ως απειλή για το υποκείμενο, καθώς σημαίνει 

τον θάνατο του ατόμου ως προϋπόθεση για μία νέα γέννηση, δημιουργία521.  

                                                            
519 Βαρβέρης, «Ο θάνατος το στρώνει, 1986», ό. π., σ. 177 
520 Ό. π., σ. 174 
521 Βαρβέρης, «Πεταμένα λεφτά, 2005», ό. π., σ. 67: «Τους βλέπεις; Είμ' εγώ που μια νυχτιά / 
ξαπλώσανε στο αχούρι των αλόγων. / Να ο παλμός, γιορτάζει μονοσύλλαβος / και ρουθουνίζει … 
Μου αρκεί που προσκυνώ / το μάστορά μου ρύπο σας / ω νεκροί μάγοι. / Ελάτε να σας φιλήσω.». 



Συγκρίνοντας λοιπόν την λειτουργία της έννοιας του χώρου στους τρεις δημιουργούς, 

καταλήγουμε στις ακόλουθες παρατηρήσεις: για την Κατερίνα Αγγελάκη – Ρουκ η 

πραγμάτευση του σώματος παραμένει αποκλειστικά στη σφαίρα του ιδιωτικού. Οι 

αντιθέσεις ενυπάρχουν εγγενώς στο σώμα της γυναίκας, η ποιήτρια καταδεικνύει την 

ρευστότητα των ορίων τους, όμως η ρευστότητα αυτή εκφράζεται μέσα στα όρια του 

σώματός της: «Είμαι κι η μπάλα μου μαζί / ο κόσμος / εφαρμόζει γύρω μου τέλεια.»522. Οι 

χώροι του μέσα και του έξω παραμένουν διακριτοί. Ο Γιώργος Χρονάς από την άλλη, 

διασαλεύει τα σύνορα του μέσα και του έξω, πραγματεύεται την εσωτερική κυρίως πορεία 

των ηρώων του προς το μέσα του εαυτού τους, και, αφού απελευθερωθούν από τα 

στερεότυπα του φύλου και της σεξουαλικότητας, την στροφή προς τα έξω, ώστε να 

επενεργήσουν στην σφαίρα του δημόσιου. Πραγματοποιούν ένα coming out, ώστε το 

ιδιωτικό τρέπεται σε πολιτικό. Ο Γιάννης Βαρβέρης ο πιο μεταμοντέρνος θα λέγαμε από 

τους τρεις, καταργεί εντελώς την έννοια του ιδιωτικού, συναντώντας παράλληλα το αίτημα 

της queer λογοτεχνικής κριτικής σύμφωνα με το οποίο τα λογοτεχνικά κείμενα πρέπει να 

αναδεικνύουν τους μηχανισμούς κατασκευής της πραγματικότητας523. Η αμφισβήτηση της 

υποκειμενικότητας ασφαλώς παραπέμπει σε μία queer προσέγγιση. 

Έχει ενδιαφέρον να δούμε την τοποθέτηση των τριών ποιητών, ιδιαίτερα των δύο ανδρών, 

σε σχέση με τις γονεϊκές φιγούρες. Ο Γιάννης Βαρβέρης στοιχειώνεται από την ανάμνηση 

ενός πατέρα που έχασε σε νεαρή ηλικία. Απευθυνόμενος σε εκείνον απεκδύεται το 

ανάλγητο προσωπείο του Δράκουλα και διοχετεύει στα ποιήματα του πατέρα την 

ευαισθησία του. Η πατρική φιγούρα συνδέεται με την μορφή του Πατέρα – Θανάτου, τον 

οποίο ο ποιητής νοσταλγεί απέραντα και λαχταράει την επανένωση μαζί του. Σε αυτό το 

πλαίσιο η μνήμη κατέχει ζωτική σημασία και λειτουργία στην ποίηση του Βαρβέρη. Η 

μορφή της μητέρας από την άλλη προκαλεί στον ποιητή κατά βάθος αντιφατικά 

συναισθήματα. Φοβάται τον αποχωρισμό από εκείνη όμως είναι η μορφή που τον κρατά 

δέσμιο στην φυλακή της πόλης, καθώς δεν του επέτρεψε ποτέ να απογαλακτιστεί524. Η 

μητέρα στον Βαρβέρη είναι φορέας του πολιτισμού. Ο απωθημένος θυμός προς την μητέρα 

του εκφράζεται στην σχέση του με την γυναίκα – Σαλώμη. Στα ποιήματα του Βαρβέρη είναι 

ευδιάκριτη η κριτική του διάθεση προς τη γυναίκα. Ίσως υφίσταται και κάποιος 

εσωτερικευμένος μισογυνισμός αλλά και αισθήματα ζήλιας απέναντι στο γυναικείο φύλο, 

καθώς οι γυναίκες διατηρούν το προνόμιο της επαφής με το θάνατο525.  

Αντιθέτως, στον Γιώργο Χρονά η πατρική φιγούρα αντιπροσωπεύει τον Πατέρα – Θεό της 

χριστιανικής θρησκείας που θέτει απαγορεύσεις και τον απορρίπτει ως πηγή όλων των 

κακώς κειμένων. Η σχέση του με τη μητέρα χαρακτηρίζεται από αγάπη αλλά και από έντονα 

αισθήματα ενοχής. Η Κατερίνα Αγγελάκη – Ρουκ επιθυμεί να γνωρίσει την μητέρα της, που 

την έθαψαν με το ροζ φόρεμά της, χωρίς ποτέ να καταφέρει να ξεφύγει από τα δεσμά του 

φύλου της και να γνωρίσει τον εαυτό της526. Η σχέση της μητέρας με την κόρη της 

χαρακτηριζόταν από τις απαγορεύσεις της πρώτης σε σχέση με το γυναικείο σώμα και την 

σεξουαλικότητα, και την επακόλουθη ενοχή της δεύτερης. Η φιγούρα του πατέρα, του 

                                                            
522 Αγγελάκη – Ρουκ, «Ποιήματα '63 - '69, 1971», ό. π., σ. 97 
523 Butler, ό. π., σ. 136 – 137, 146: Η Butler αναφέρεται στην δυνατότητα της τεχνικής της παρωδίας – 
pastiche να καταδείξει τους μηχανισμούς κατασκευής της ταυτότητας. 
524 Βαρβέρης, «Το ράμφος, 1978», ό. π., σ. 43: «Είναι το σπίτι. / Γύρω τα ποτιστικά της μαμάς / 
μυρωδικά του κόρφου. / Στην κατάψυξη κάτι καλά φιδάκια / να 'χω ν' αλλάζω γλώσσα / κάθε που 
νικώ σάρκες.» 
525 Βλ. Βαρβέρης, «Πιάνο βυθού, 1991», ό. π., σ. 264: το ποίημα «Νόστος». 
526 Αγγελάκη – Ρουκ, «Μαγδαληνή, το μεγάλο θηλαστικό, 1974», ό. π., σ. 122 - 124 



Γιάννου που δεν έχει η ζωή του ούτε ο θάνατός του τίποτε το ποιητικό527, αντιμετωπίζεται 

με συμπάθεια από την ποιήτρια.  

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω έχει νόημα να σχολιαστεί η έννοια της γενεαλογίας σε κάθε 

έναν από τους ποιητές. Την Ρουκ δεν απασχολεί τόσο έντονα η σχέση της με τους 

γεννήτορες. Το γεγονός αυτό πιθανόν αντικατοπτρίζει την πρόσληψη της γυναίκας από τον 

πατριαρχικό πολιτισμό. Όπως μας λέει και η ίδια η ποιήτρια στο ποίημά της «Μαγδαληνή, 

το μεγάλο θηλαστικό», η γυναίκα απεικονίζεται και συλλαμβάνεται ως η μάνα που γεννάει, 

ως το παλιό που γεννάει το νέο, δηλαδή τον άνδρα. Η γυναίκα λοιπόν δεν υφίσταται στην 

πατριαρχία ως κόρη, αλλά μόνο ως σύζυγος και μητέρα. Η έννοια της γενεαλογικής 

συνέχειας υφίσταται μόνο σε σχέση με τον άνδρα, το «όνομα» του οποίου φέρουν και 

οφείλουν να διαιωνίσουν τα αρσενικά τέκνα. Στον Γιώργο Χρονά υπάρχει η επιδίωξη να 

διαταραχθεί αυτού του τύπου η γενεαλογική συνέχεια. Γι' αυτό ο «Χριστός» του Χρονά δεν 

έχει πατέρα, επομένως δεν θα αναστηθεί, απομένει χωρίς καταγωγή και προέλευση. 

Εντούτοις, η σχέση με την μητέρα αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Ο ποιητής μάλλον 

καταφάσκει σε μια συνέχεια που στηρίζεται στην φυσική διαιώνιση, την σχέση δηλαδή 

ανάμεσα στην μάνα και το παιδί της, γι' αυτό και είναι ιδιαίτερα επώδυνος για τους ήρωες 

ο χωρισμός από την μάνα τους. Επιπλέον, την σχέση του Θεού – Πατέρα με τον 

ενανθρωπισμένο υιό του αντικαθιστά η σχέση της θεάς Δήμητρας με την κόρη της 

Περσεφόνη528. Οι γυναικείες αυτές μορφές συμβολίζουν τον κύκλο των εποχών, αλλά εν 

προκειμένω και την σχέση της ζωής και του θανάτου καταργώντας τα στεγανά μεταξύ τους 

όρια. Η ανάσταση του Χριστού συνδέεται συμβολικά με την διαιώνιση της γενεαλογίας του 

πατέρα. Αντιθέτως, η σχέση μητέρας και κόρης εμπερικλείει στους κόλπους της τον θάνατο 

και τον πόνο ως επακόλουθα της γέννησης. Είναι εμφανής η σύνδεση από τον ποιητή της 

γυναίκας με την φύση αλλά και το θάνατο, όμως όχι από την σκοπιά της πατριαρχίας. Η 

γυναίκα, η φύση, παράγει και την ζωή αλλά και τον θάνατο. Ο Γιάννης Βαρβέρης επίσης 

σχολιάζει την έννοια της γενεαλογίας. Πρόκειται για έννοια που χρησιμοποιήθηκε για να 

περιγράψει την συνέχεια και την διαιώνιση του ονόματος του πατέρα από τους αρσενικούς 

απογόνους, η οποία στηρίζεται στο κοινό αίμα, παρακάμπτοντας εντελώς τον ρόλο της 

γυναίκας σε αυτήν. Τον ποιητή βασανίζει η αδυναμία του ίδιου να μεταβιβάσει στο γιο του 

κομμάτι του πατέρα του ώστε να το διασώσει από τη λήθη. Η μνήμη του πατέρα Νίκου θα 

πεθάνει μαζί με τον ποιητή529. Αντίθετα όταν η γυναίκα γεννάει «μυρίζει μέλλον 

φθινοπωρινό / απαλό της μνήμης »530. 

Την Κατερίνα Αγγελάκη – Ρουκ λοιπόν δεν απασχολεί η έννοια της γενεαλογίας, καθώς 

πρόθεσή της είναι να αποσυνδέσει το γυναικείο φύλο από την προσδοκία της διαιώνισης. 

Για τον Γιάννη Βαρβέρη η ανεπιστρεπτί χαμένη ενότητα μεταφράζεται σε καθήλωση που 

δεν του επιτρέπει να γεννήσει. Από την άλλη οι ήρωες του Γιώργου Χρονά κατορθώνουν να 

γεννήσουν όταν επιλέξουν να παραιτηθούν από την προσδοκία της αποτύπωσης. Η 

αποτύπωση, που λαμβάνει στην ποίηση του Χρονά την σημασία της ανάστασης, καθηλώνει 

το αντικείμενό της: εφόσον αυτό δεν μπορεί να πεθάνει, δεν είναι κομμάτι της φύσης, 

                                                            
527 Ό. π., σ. 107 - 108 
528 Βλ. Χρονάς, «Αδέσποτα συλλογών», ό. π., σ. 266: «Το πάλκο του θανάτου». 
529 Βλ. Βαρβέρης, «Άκυρο θαύμα, 1996», ό. π., σ. 362: «Πόσα δεν ξέρεις / απ' όσα εγώ θυμάμαι. / Στο 
κεφαλάκι σου σφηνώνω μνήμες / της δικής μου μνήμης / πρόσωπα, πράγματα που αγάπησα / και δε 
σου δόθηκε ούτε καν / να τα ξεχάσεις» και σελ. 364: «Εν μέσω δύο Νίκων / ενός νεκρού / κι ενός 
μικρού / δέχομαι τις ευχές σας / φυσικά για τον δεύτερο ….Κανείς σας δεν ευχήθηκε για κείνον / που 
ήταν ωστόσο η προϋπόθεση / της έστω ευχής σας» 
530 Βαρβέρης, «Πεταμένα λεφτά, 2005», ό. π., σ. 71 



επομένως δεν μπορεί και να γεννήσει. Οι ήρωες γίνονται οι ίδιοι η πηγή, το «κέντρο του 

κέντρου»531, και τότε πλέον οι εκσπερματώσεις τους παύουν να είναι νεκρές. Ξεκινούν 

εκείνοι μια νέα γενεαλογία ως παρακαταθήκη για τους μεταγενέστερους «φοιτητές της 

γεωπονικής σχολής»532. 

Σε αντίθεση με την Αγγελάκη – Ρουκ και τον Βαρβέρη στην ποίηση του Χρονά το ζωντανό 

σπέρμα των ηρώων διαπερνά τα επιβεβλημένα όρια και σπιλώνει την αστική καθαρότητα. 

Παραβιάζει τη στεγανότητα των αντιθέσεων, ανατρέπει τις αμιγείς κατηγορίες σπέρνοντας 

αστέρια στο σκότος του νυχτερινού ουρανού. Μόνο στον Χρονά από τους τρεις υπό μελέτη 

ποιητές η εσωτερική διαδρομή καταλήγει και σε εξωτερική αντίδραση και αντίσταση. Αυτή 

η διαφοροποίηση συνδέεται και με τη στάση του Χρονά απέναντι στη γλώσσα. Την στιγμή 

που για την Αγγελάκη – Ρουκ αλλά και τον Βαρβέρη η γλώσσα συνδέεται άρρηκτα με το εγώ 

και το σώμα, στον Χρονά δεν συναντάμε ανάλογο προβληματισμό. Για τον τελευταίο η 

τέχνη της ποίησης, επομένως και η γλώσσα, δεν είναι εξίσου σημαντική με την πράξη, την 

πραγματικότητα, που είναι ο προορισμός της διαδρομής των ηρώων. Τόσο στον Βαρβέρη 

όσο και στη Ρουκ, το σώμα τους χαρακτηρίζει η ακινησία. Η όποια νίκη επιτυγχάνεται είναι 

προσωπική νίκη. 

Παρατηρούμε ακόμη ότι υπάρχει μία σημαντική διαφορά ανάμεσα στον Γιώργο Χρονά και 

τους δύο άλλους ποιητές. Η Κατερίνα Αγγελάκη – Ρουκ αλλά και ο Γιάννης Βαρβέρης 

εγκλωβίζονται τελικά, ο κάθε ένας με διαφορετικό τρόπο, στην έμφυλη ταυτότητά τους533. 

Η πρώτη γράφει πάντοτε με συνείδηση του φύλου της και με έμφυλη οπτική, και επιχειρεί 

να αντιστρέψει την ιεράρχηση των αντιθέσεων αναδεικνύοντας τον αρνητικό πόλο ως πηγή 

του θετικού534. Όμως με αυτόν τον τρόπο αναπαράγει σε ορισμένο βαθμό τα δίπολα της 

πατριαρχίας αλλά και την έννοια της ιεράρχησης, απλώς με διαφορετικούς όρους. Ο 

Γιάννης Βαρβέρης επίσης γράφει από την θέση του αστού άνδρα και τοποθετεί την γυναίκα 

στον αντίποδα ως την αντίπαλο, όμως διαθέτει διαφορετικό βαθμό συνειδητότητας από 

την Κατερίνα Αγγελάκη - Ρουκ. Συνειδητοποιεί ότι η «πάλη των φύλων» είναι πολιτισμικά 

κατασκευασμένο φαινόμενο, ενώ ταυτόχρονα αδυνατεί να ξεφύγει από τα δεσμά και τους 

ρόλους που του επιφυλάσσει ο πολιτισμός. Από αυτήν την αντίφαση απορρέει και η 

μεταμοντέρνα διάσταση της ποίησής του. Ενώ βλέπει στην γυναίκα την εχθρό, τον θάνατο, 

την Σαλώμη, την ενσαρκωμένη Εύα του χριστιανισμού, γνωρίζει ότι και εκείνη υπόκειται 

στα δεσμά της πατριαρχίας και της θρησκείας, και τους συνδέει η κοινή λαχτάρα για το 

«αιμάτινο βελούδο», την ελευθερία που χαρίζει η επαφή με το θάνατο. Αρκετές φορές ο 

πληθυντικός των ώριμων συλλογών αναφέρεται και στα δύο φύλα αδιακρίτως: οι δύο 

μάγοι που πλάγιασαν στη φάτνη των αλόγων535, οι «φτωχοί, της αγάπης ενορίτες»536, οι 

άνθρωποι που συμμετέχουν «στο τρομαγμένο πανηγύρι» της ζωής537. Ο Γιώργος Χρονάς 

από την άλλη, έχοντας εμπεδώσει στην ποίησή του τάσεις της γενιάς των μπίτνικς, δεν 

εστιάζει στην έμφυλη ταυτότητα των ηρώων του. Ήρωες και ηρωίδες είναι οι ομοφυλόφιλοι 

άνδρες, οι ναρκομανείς, οι πόρνες, οι «εσώκλειστοι ψυχιατρείων», οι ομοφυλόφιλες 

γυναίκες, οι γυναίκες, νοικοκυρές και σταρ του σινεμά, που υποφέρουν από την 

εκμετάλλευση του σώματός τους, όλοι όσοι βρίσκονται στο κοινωνικό περιθώριο. Ο εχθρός 

                                                            
531 Χρονάς, «Οι λάμπες, 1974», ό. π., σ. 62 
532 Τίτλος ποιήματος: Χρονάς, «Ο αναιδής θρίαμβος, 1984», ό. π., σ. 188 
533 Πάντως με πολύ διαφορετικό βαθμό συνειδητότητας όπως θα δούμε. 
534 Η επιλογή αυτή παραπέμπει στην πρώιμη φάση του μεταδομισμού. 
535 Βαρβέρης, ό. π., σ. 67 
536 Ό. π., σ. 76 
537 Ό. π., σ. 90 



στον Χρονά είναι η πατριαρχία, οι εκπρόσωποι του συστήματος, ενώ οι μορφές του πατέρα 

αλλά και της μάνας, οι προκαθορισμένοι έμφυλοι ρόλοι, πρέπει να αποδομηθούν. 

Συχνότατες στην ποίηση του Χρονά είναι οι αναφορές στα παιδιά, τα άφυλα πλάσματα στα 

οποία προσβλέπουν οι ήρωες, εκείνα αντιπροσωπεύουν την ελπίδα για το μέλλον και θα 

είναι οι κληρονόμοι τους. Με την αποστασιοποίηση του Χρονά από τους έμφυλους ρόλους 

νομίζω ότι οφείλεται η πιο «επαναστατική» διάσταση της ποίησής του, με την έννοια ότι 

ελπίζει στην αλλαγή. 

Επιπλέον, μπορούμε να εξετάσουμε την διαπραγμάτευση των εξουσιαστικών λόγων από 

τους τρεις ποιητές σε σχέση με την έννοια της «υποκειμενοποίησης». Η έννοια αυτή 

περιγράφει την αντιουσιοκρατική προσέγγιση σύμφωνα με την οποία το υποκείμενο 

διαμορφώνεται ως τέτοιο μέσα από τις ποικίλες και αντικρουόμενες πολιτισμικές 

αναπαραστάσεις της πραγματικότητας και δεν υφίσταται εκτός του δικτύου των 

εξουσιαστικών λόγων. Στον κάθε έναν από τους τρεις ποιητές διαπιστώνουμε διαφορετικό 

βαθμό συνειδητότητας ως προς την δυνατότητα κατανόησης του εαυτού πέρα από το 

«βλέμμα» του πολιτισμού. Η Κατερίνα Αγγελάκη – Ρουκ όπως είδαμε προσπαθεί να ξεφύγει 

από τη δεσποτεία του βλέμματος του άλλου, της όρασης και επομένως της επιφάνειας, και 

να επιτύχει την προπολιτισμική επαφή με το γυμνό «έσω σώμα». Παραπέμποντας στις 

«Γαλλίδες φεμινίστριες», θεμελιώνει την πρώτη ενοποιητική αιτία της ύπαρξης στη βάση 

μιας θηλυκότητας που γίνεται κατανοητή ως πολλαπλότητα, πολυφωνία, και εδράζεται στο 

σώμα της γυναίκας. Όμως, κατ' αυτόν τον τρόπο αναπαράγει την πρόσληψη της 

διαφορετικότητας ως ιεράρχησης, την πολιτισμικά κατασκευασμένη διάκριση του μέσα και 

του έξω, της ουσίας και της επιφάνειας, της αρρενωπότητας και της θηλυκότητας στη βάση 

της φυσιολογίας.  

Ακολούθως, ο Γιάννης Βαρβέρης γράφει από την θέση του αστού άνδρα και τοποθετεί την 

γυναίκα στον αντίποδα ως την αντίπαλο, όμως διαθέτει διαφορετικό βαθμό 

συνειδητότητας από την Κατερίνα Αγγελάκη – Ρουκ. Το «εγώ» του ποιητικού υποκειμένου 

εμφανίζεται καθηλωμένο υπό το βάρος των εξουσιαστικών λόγων και των ρόλων του 

υποκειμένου, ανίσχυρο να αντιδράσει, αντιφατικό. Είναι έκδηλη η μη συμπαγής υπόσταση 

του υποκειμένου, η αντιφατικότητά του, και μέσω της τεχνικής του αυτοσαρκασμού που 

καταλήγει στην αυτοϋπονόμευση και γελιοποίηση της προσπάθειας του «εγώ» να 

αποκτήσει τον έλεγχο, ώστε να «γεννήσει» το ποίημα538. Από την άλλη πλευρά, στην Ρουκ 

το «εγώ» ισχυροποιείται προοδευτικά, παρότι διαρκώς ταλαντεύεται ανάμεσα στον εαυτό 

και στον άλλον. Τα όρια του εαυτού όμως είναι ευδιάκριτα, είναι τα όρια του μέσα και του 

έξω.  

Στην ποίηση του Γιώργου Χρονά επανέρχεται η έννοια της αλλοτρίωσης των ηρώων539 ως 

συνέπεια της αποσύνδεσης του κεφαλιού και του σώματος και διακύβευμα είναι και εδώ η 

«επιστροφή στις χαμένες μουσικές των κέντρων». Η διάκριση ανάμεσα στον μέσα χώρο, την 

κάμαρα, και τον έξω καταδεικνύεται ως πολιτισμική κατασκευή, η οποία διαιωνίζεται από 

                                                            
538 Βλ. την έντονα αυτοσαρκαστική απεικόνιση του ποιητικού υποκειμένου: «- Αλλά ρε μάνα πώς να 
καβαλήσω το λευκό φαρί / ρε παιδιά πώς ν' ανέβω στο γαϊδούρι της Επανάστασης / αφού είμαι 
χοντρός / και ζαλίζομαι … Είτε πηχτός γυρίζοντας από ποκίτσες ολονύκτιες / αρπάζω σαν τρελός τα 
πρες – παπιέ / να μη μου φύγουνε / τα φύλλα με τα ποιήματα / να μην πετάξουν.»: Βαρβέρης, «Το 
ράμφος, 1978», ό. π., σ. 124 
539 «η βάρκα αυτή δεν ήταν ποτέ δική μας» (Χρονάς, «Οι λάμπες, 1974», ό. π., σ. 69, «Εκείνο το 
απόγευμα βρήκαμε το πρόσωπό μας. Δεν ήμασταν πια εμείς. Ήμαστε ωραίοι τότε. Κάτι το σπάνιο» 
(Χρονάς, «Οι λάμπες, 1974», ό. π., σ. 84) 



τους ίδιους τους ήρωες. Επιπλέον, η διακειμενικότητα ως τεχνική τραβάει την προσοχή 

στον εαυτό της ώστε ο αναγνώστης να την αναγνωρίσει ως τέτοια, επιλογή που προκαλεί 

την εντύπωση της διαμεσολάβησης, της θέασης του κόσμου και του εαυτού πάντα μέσα 

από έναν καθρέπτη. Το όραμα του ποιητή για την αλλαγή της πραγματικότητας 

προϋποθέτει ένα ενσώματο υποκείμενο που θα προβεί σε συνειδητή δράση ώστε να 

επέλθει η αλλαγή. Το υποκείμενο του Χρονά είναι μάλλον ένα «ισχυρό» υποκείμενο.  

Όμως, αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα πραγματικότητα του Χρονά αποδίδεται με όρους της 

χριστιανικής θρησκείας. Συναντάμε τα μοτίβα της ιερότητας και του λιβανιού, του φωτός 

που διαλύει το σκοτάδι και παράγει ζωή από το χάος, τις μορφές του μεσσία Χριστού και 

του Αγγέλου. Οι ήρωες ενσαρκώνουν ρόλους αλλά αυτή τη φορά με επίγνωση, γίνονται οι 

ίδιοι δημιουργοί, ερμηνευτές αλλά και δέκτες που «βλέπουν» την παράστασή τους540. Η 

παραπομπές στην θεατρική τέχνη δεν είναι τυχαίες, καθώς το θέατρο συνιστά μια 

κατεξοχήν παραστασιακή τέχνη. Η νέα πραγματικότητα συνιστά παράσταση – 

αναπαράσταση ως έναν βαθμό, δεν διαφεύγει εντελώς από την επαναληπτικότητα. 

Η διαφοροποιήσεις που εντοπίζουμε στους τρεις ποιητές μπορούν να ερμηνευτεί στη βάση 

των διαφορετικών συνθηκών της πραγματικότηταςτου κάθε ενός από αυτούς. Η Κατερίνα 

Αγγελάκη – Ρουκ δεν συντάσσεται με τις επιδιώξεις του φεμινισμού σε πολιτικοκοινωνικό 

επίπεδο, η ποίησή της είναι κατά κόρον εσωστρεφής και δεν ασχολείται με την δυνατότητα 

αναδιαμόρφωσης της εξωτερικής πραγματικότητας. Αυτή η επιλογή πιθανόν συνδέεται με 

την ασθένειά της, καθώς ο μηχανισμός άμυνας που υιοθέτησε απέναντι στην απειλή του 

θανάτου είναι η αποδοχή της εξωτερικής συνθήκης και εσωτερική αντίσταση. Αυτός ο 

«μηχανισμός» λοιπόν αποτυπώνεται και στην ποίηση της, η οποία είναι «εγωκεντρική». 

Επίσης, ίσως μπορούμε να κατανοήσουμε  την οπτική της Ρουκ ως έναν αναβαθμό στην 

πορεία της εξέλιξης της γυναικείας – και όχι μόνο – χειραφέτησης. Πρόκειται για μία 

κοινωνική ομάδα η οποία αισθάνεται ότι δεν έχει ως τώρα αρθρώσει δικό της λόγο και 

ανέκαθεν ετεροπροσδιορίζεται, επομένως είναι εύλογη η ανάγκη πρώτα να εδραιώσει το 

«εγώ» της, να το ενδυναμώσει, και έπειτα να προχωρήσει σε πολιτικές διεκδικήσεις. Ο 

Βαρβέρης από την άλλη, μέσα από την ποίησή του εκφράζει την ανασφάλεια που βιώνει 

λόγω της μη ανταπόκρισής του στα πρότυπα της αρρενωπότητας. Αισθάνεται «σωστό 

βουτυρόπαιδο»541, μεγάλωσε πιθανόν σε υπερπροστατευτικό περιβάλλον ως παιδί, λόγω 

του ότι οι γονείς του τον γέννησαν σε μεγάλη ηλικία, δεν στερήθηκε αγαθών και μόρφωσης. 

Αναστοχάζεται πάνω στην συνθήκη του και στην ύπαρξη γενικότερα. Τα διαβάσματά του, η 

επαφή του με τον γαλλικό υπαρξισμό542, του επιτρέπουν να συνειδητοποιήσει την πλάνη 

του πολιτισμού. Παρακολουθούμε σαν μια προσπάθεια αφύπνισης του εαυτού του. Με τα 

λόγια του ίδιου: «Ακόμα κι όταν μιλάς για το θάνατο, μιλάς από τη μεριά της ζωής. Απλώς 

προσπαθείς να δείξεις ότι τα πάντα γίνονται για να παρηγορηθεί αυτό το ύψιστο γεγονός, 

αυτή η «μήτρα της ανυπαρξίας», όπως έλεγε ο Γεώργιος Βαφόπουλος, μέσα στην οποία 

είμαστε καρφωμένοι.»543. Όμως, σε αντίθεση με την Ρουκ - και τον Χρονά, όπως θα 

σχολιαστεί ακολούθως – δεν υφίσταται κάποια άμεση και επείγουσα συνθήκη, κάποια 

απειλή στο εδώ και τώρα, καθώς ο ποιητής απολαμβάνει ορισμένα «προνόμια», όσον 

                                                            
540 Βλ. παραπάνω 
541 Βαρβέρης Γιάννης, Ιχνηλάτες (τηλεοπτική εκπομπή), του δημοσιογράφου Δαυίδ Ναχμία, ΕΤ -1, 
Αθήνα, 2004, URL: https://www.youtube.com/watch?v=HIZImFv5JZU, ημερ. Προσπέλασης 1 / 10 / 
2021 
542 Ό. π. 
543 Ό. π. 

https://www.youtube.com/watch?v=HIZImFv5JZU


αφορά το φύλο και την κοινωνική του θέση. Παραμένει στην δική του συνείδηση ένας 

«εφησυχασμένος αστός». Η επαφή με τον θάνατο τοποθετείται στο απώτατο μέλλον. 

Ο Γιώργος Χρονάς από την άλλη πλευρά, λόγω της ομοφυλοφιλίας του διαφέρει και από 

τους δύο ποιητές. Παρόλο που και ο Χρονάς αλλά και η Ρουκ ανήκουν σε συλλογικότητες 

που καταπιέζονται από την πατριαρχία, η συνθήκη της γυναίκας διαφέρει από εκείνη του 

ομοφυλόφιλου. Και οι δύο συλλογικότητες έχουν εξοστρακιστεί στο περιθώριο της πόλης – 

πολιτισμού, όμως η γυναίκα συμμετέχει έστω μερικώς στην επίσημη ιστορία, ως σύζυγος 

και μητέρα. Ο ομοφυλόφιλος αντίθετα έχει πλήρως απορριφθεί και είναι αναγκαίο να 

παραμείνει έξω από τα όρια της πόλης, παρόλο που στην υποτιθέμενη παθολογία του αυτή 

η πόλη θεμελιώνεται. Όπως επισημαίνει η Eve Sedgwick Kosofsky, η συνθήκη του 

ομοφυλόφιλου διαφέρει από αυτήν οποιασδήποτε άλλης μειονότητας στο ότι δεν είναι 

φανερή544. Ο /η ομοφυλόφιλος /η κρύβονται. Γι' αυτό για τον Χρονά το coming out και η 

άρση των χωρικών ορίων είναι αδήριτη ανάγκη. Σύμφωνα με την μεταδομιστική 

προσέγγιση, ό,τι θεμελιώνει το οικοδόμημα της πατριαρχίας και το ιδεώδες της 

αρρενωπότητας είναι οι ποικίλες αποκλίσεις από αυτό, καθώς ο κάθε ένας από τους δύο 

πόλους ενός ζεύγους αντιθέτων υφίσταται μόνο στο βαθμό που υπάρχει ο άλλος και 

βρίσκονται σε πλήρη αλληλεξάρτηση. Επομένως, η ταυτότητα του ετεροφυλόφιλου άνδρα 

εξαρτάται απόλυτα από τις ταυτότητες του περιθωρίου. Από αυτές καμία δεν είναι πιο 

απειλητική για την πατριαρχία από την ταυτότητα του ομοφυλόφιλου άνδρα545 - και 

λιγότερο της ομοφυλόφιλης γυναίκας, διότι θέτουν υπό αμφισβήτηση την αντιστοιχία της 

ανατομίας και ερωτικού προσανατολισμού. Με τον ίδιο τρόπο οι διεμφυλικοί άνθρωποι 

τορπιλίζουν τα θεμέλια της ετεροκανονικότητας ανατρέποντας την παγιωμένη αντίληψη 

περί της σύνδεσης της ανατομίας όχι μόνο με τον ερωτικό προσανατολισμό, αλλά και το 

φύλο το ίδιο. Ακόμη, η «προφανής» διαφορά ανάμεσα στον άντρα και τη γυναίκα έχει ως 

συνέπεια ο πρώτος να καταφέρνει να απωθήσει στην κατηγορία «γυναίκα» ιδιότητες του 

ίδιου ώστε να νιώθει ασφαλής546. Όμως, στον ομοφυλόφιλο άντρα το κυρίαρχο αρσενικό 

μπορεί πιο εύκολα να δει το alter ego του λόγω της «προφανούς» ομοιότητας ανάμεσα στις 

δύο κατηγορίες. 

Ο ομοφυλόφιλος ποιητής επομένως βιώνει μια ιδιαίτερη συνθήκη στην πραγματικότητά 

του που αφορά την εσωτερικευμένη καταπίεση του σώματός του και των επιθυμιών του. Το 

coming out δεν αναφέρεται απλώς στην ανάγκη του ομοφυλόφιλου άνδρα να εκφράσει 

δημοσίως την ομοφυλοφιλία του, να αποκαλυφθεί, αλλά κυρίως να ξορκίσει τις ενοχές του, 

να σταματήσει ο ίδιος να αναπαράγει την καταπίεση του εαυτού του. Γι' αυτό οι ήρωες 

δίνουν έναν μοναχικό, προσωπικό αγώνα, η επανάστασή τους είναι προσωπική547. Ο 

ποιητής προβάλλει το όραμα ενός ενδυναμωμένου υποκειμένου που θα αφήσει το 

αποτύπωμά του στον καμβά του πολιτισμού. Ταυτόχρονα, η πολιτική και επομένως 

συλλογική διάσταση του οράματος του ποιητή διαφαίνεται και στην μελλοντική προοπτική 

που του δίνει πέρα από το άτομο και τον πεπερασμένο βίο του. Με άλλα λόγια το σώμα 
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ξαναγράφει στο χάρτη του πολιτισμού τον εαυτό του με διαφορετικούς όρους και με 

συνειδητότητα. Κατά την Judith Butler το σώμα δεν πρέπει να νοείται ως μια παθητική 

επιφάνεια όπου εγχαράσσονται οι εξουσιαστικοί λόγοι, αλλά ως δρων σώμα που συμβάλει 

στην κατασκευή της πραγματικότητας και του εαυτού του548.  
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