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ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ-2                                               Νάπολη, Απρίλιοσ 2011 

 

Χριςτιανόπουλοσ-Αναγνωςτάκησ: εκπρόςωποι τησ “ςχολήσ τησ Θεςςαλονίκησ”. 

 

Στθ διάρκεια αυτοφ του κφκλου των ςυναντιςεων- θ προθγοφμενθ πραγματοποιικθκε 

ςτισ 12 Μάρτθ και θ επόμενθ ζχει ανακοινωκεί για τισ 14 Μάθ- αναδείξαμε το γεγονόσ ότι ςτθν 

Ελλάδα θ ποίθςθ ςυγκζντρωνε πάντα το ενδιαφζρον ενόσ μεγάλου αρικμοφ ανκρϊπων και 

“ςυνοδεφει”  κάκε ςτιγμι τθσ κοινωνικισ ηωισ. Το γεγονόσ ότι μεγάλοι ςυνκζτεσ ζγραψαν 

μουςικι για τα ποιιματα ςθμαντικϊν ποιθτϊν αλλά και λιγότερο ςθμαντικϊν αποδεικφει ότι θ 

ποίθςθ κατζχει κεντρικό ρόλο ςτθν κακθμερινι ηωι των Ελλινων. Εξάλλου, όπωσ υπενκυμίηει ο 

Filippomaria Pontani, μελετθτισ και μεταφραςτισ τθσ ελλθνικισ ποίθςθσ του 20ου αι., «ο κριτικόσ 

ςτοχαςμόσ για τισ τεράςτιεσ τραγωδίεσ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ [αρκεί να κυμθκοφμε τθν 

Μικραςιατικι καταςτροφι, τθ δικτατορία του Μεταξά (1936-1940), το δεφτερο παγκόςμιο 

πόλεμο, τθν γερμανικι κατοχι, τον εμφφλιο πόλεμο, τθν τελευταία δικτατορία των 

ςυνταγματαρχϊν (1967-1974)], δεν επζτρεψαν ςτθν ελλθνικι ποίθςθ να “χακεί” ςτον του  

περίπλοκο λυριςμό τθσ πρωτοπορίασ... Αντίκετα οι ςτίχοι παρζμειναν ςτακερά ριηωμζνοι μζςα ςε 

ζνα ςυλλογικό αναφορικό πλαίςιο».(Filippomaria Pontani ς.XII). Σαν  θ ιςτορία και θ ελλθνικι 

ποίθςθ του 20 ου αι. να αποτελοφν, από πολλζσ απόψεισ, ζνα είδοσ ξζχωρθσ από τθν υπόλοιπθ 

Ευρϊπθ ιςτορίασ, που ζχει ςθμαδευτεί από τθν εμφανι και ςθμαντικι τθσ ςχζςθ με τθ ςυλλογικι 

ηωι.  

«Παρόλα αυτά και ςτθν Ελλάδα γράφτθκε πολλι “προςωπικι”, ποίθςθ που κα 
μποροφςαμε να τα χαρακτθρίςουμε και πολλοί ποιθτζσ αρνικθκαν τθν ςε πρϊτο πρόςωπο 
ςτράτευςθ ςε αγϊνεσ πολιτικοφσ και ιδεολογικοφσ, γιατί το κεϊρθςαν αςυμβίβαςτο με τθν 
ιδιοςυγκραςία τουσ ι τθν τζχνθ τουσ. Ο κυριότεροσ εκπρόςωποσ τθσ νεοελλθνικισ ποίθςθσ ςτο 
εξωτερικό, Ο Καβάφθσ, ανικει ςϋαυτιν τθν κατθγορία..»(Filippomaria Pontani ς.XII). Και τον 
Χριςτιανόπουλο δεν κα μποροφςαμε να τον κατάξουμε ςτουσ  ςτρατευμζνουσ ποιθτζσ, αν και 
από τα ποιιματά του δεν λείπουν οι κοινωνικο-πολιτικζσ αναφορζσ. Είναι θ ςχζςθ γενικά τθσ 
λογοτεχνίασ και τθσ ιςτορίασ που δεν μπορεί να ερμθνευτεί ςαν απλι αντανάκλαςθ, όπωσ 
εξάλλου μασ προτείνει  να αντιμετωπίςουμε το ηιτθμα κι ζνα τμιμα τθσ μαρξιςτικισ κριτικισ του 
20ου αι.  

 
Ο τίτλοσ τθσ ςθμερινισ παρουςίαςθσ επιλζχτθκε ωσ αναφορά ςε μια ιδζα αρκετά 

διαδεδομζνθ μεταξφ των κριτικϊν και ιςτορικϊν τθσ Νεοελλθνικισ λογοτεχνίασ, που μιλοφςε για 
τθν φπαρξθ μιασ λογοτεχνικισ ςχολισ τθσ Θεςςαλονίκθσ (βλ. Λίνου Πολίτθ Ιςτορία τθσ 
Νεοελλθνικισ λογοτεχνίασ, βϋζκδοςθ, Ακινα, ΜΙΕΤ, 1979, ς. 321, 342). Όςοι υιοκζτθςαν τθν 
άποψθ μιλοφςαν τον κακοριςτικό ρόλο που θ πόλθ είχε ςτθ κεματολογία, τθ μορφι και το φφοσ 
τθσ τζχνθσ των λογοτεχνϊν και που ηοφςαν και παριγαγαν εδϊ και που κεωρικθκαν 
πρωτοποριακά.  Θ Θεςςαλονίκθ, που μόλισ το 1912 είχε ενςωματωκεί ςτθν Ελλάδα, είχε ζνα 
εντελϊσ ιδιαίτερο χαρακτιρα απόρροια τθσ γεωγραφικισ τθσ κζςθσ –κοντά ςτα ςφνορα με τθν 
Τουρκία και με τθν Ανατολικι Ευρϊπθ - αλλά και τθσ πολυεκνικότθτασ του πλθκυςμοφ τθσ, αρκεί 
να κυμθκοφμε ότι κατοίκθςαν εδϊ για αιϊνεσ και μζχρι το τζλοσ του δεφτερου παγκόςμιου  
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πόλεμου Ζλλθνεσ, Εβραίοι ςεφαρδίτεσ, Αρμζνιοι, βαλκανικζσ εκνότθτεσ. Αυτι θ ιδιαιτερότθτά 
τθσ, το μείγμα δθλαδι εςωςτρζφειασ και εξωςτρζφειασ ςυχρόνωσ, ζκαναν τθν πόλθ ευαίςκθτο 
δζκτθ κι εργαςτιριο για τθν καλλιζργεια των νζων φιλοςοφικϊν ιδεϊν και των νζων  
καλλιτεχνικϊν ρευμάτων (π.χ. του εςωτερικοφ μονόλογου). Παράλλθλα όμωσ διαπιςτϊνουμε ότι 
εδϊ, ςτον ίδιο αυτό χϊρο, ςυνυπάρχει και γιγαντϊνεται, ο  ςυντθρθτιςμόσ, θ εςωςτρζφεια κι ότι 
θ πόλθ γίνεται προπφργιο των διάφορων μορφϊν εκνικιςμοφ. 

Παρόλθ όμωσ τθν φπαρξθ όλων αυτϊν των ιδαίτερων χαρακτθριςτικϊν που κάνουν ίςωσ 
τθν Θεςςαλονίκθ ςτοιχείο ζμπνευςθσ και επιδροφν ςτο φφοσ και ςτθ κεματολογία οριςμζνων 
δθμιουργϊν που ςυνδζονται μαηί τθσ, δεν μποροφμε να ποφμε ότι εδϊ δθμιουργικθκε μια 
καλλιτεχνικι, λογοτεχνικι “ςχολι” με τθ ςθμαςία που δίνουμε ςτον όρο, ενόσ ρεφματοσ δθλαδι 
που ζχει κοινά χαρακτθριςτικά κεματολογικά κι αςπάηεται τισ ίδιεσ περίπου αιςκθτικζσ αρχζσ.  

 Οι δφο ποιθτζσ που ςασ παρουςιάηουμε ςιμερα, γεννθμζνοι και οι δυο ςτθν 
Θεςςαλονίκθ με μια θλικιακι διαφορά ζξι ετϊν, είναι πράγματι πολφ δαφορετικοί μεταξφ τουσ, 
κυρίωσ όςον αφορά ςτθ κεματικι τουσ.  

 
Ο Χριςτιανόπουλοσ επιλζγει τα ςφντομα ποιιματα ενϊ ςτθ κεματολογία του κυριαρχοφν: 

θ αναηιτθςθ κι θ επικυμία του, θ αίςκθςθ τθσ ταπείνωςθσ αλλά και θ πρόκλθςθ ςαν ςτοιχεία 
μιασ αντιφατικισ ςυμπεριφοράσ ςτθν προςπάκειά του να κάνει αποδεκτι τθν ερωτικι του 
επιλογι. Δεν λείπει όμωσ από τθν ποίθςι του θ αναφορά ςτθν κοινωνικι πραγματικότθτα και θ 
ερωτικι κεματολογία διαποτίηεται από το αίςκθμα τθσ υπαρξιακισ αγωνίασ. Πϊσ κα ιταν 
δυνατόν εξάλλου να ςυμβαίνει το αντίκετο, από τθ ςτιγμι που ο ζρωτασ ςυμπυκνϊνει όλα τα 
παραπάνω ςτοιχεία; 

Ο ποιθτισ που γεννικθκε το 1931 και ηει ακόμα ςτθ γενζκλια πόλθ τθν οποία πολφ 
ςπάνια εγκαταλείπει. Στο βιβλίο Θεςςαλονίκθν ου με εκζςπιςεν, που περιλαμβάνει 
αυτοβιογραφικά κείμενα, μιλά για τθν καταγωγι του από τθν Μικρά Αςία και τθν πόλθ όπου 
γεννικθκε, «πόλθ μυςτθριϊδθσ, ποτιςμζνθ με τον μυςτικιςμό των Ιςπανοεβραίων κατοίκων τθσ 
και τθν ανατολίτικθ αφρα των προςφφγων που εγκαταςτάκθκαν εδϊ μετά το 1922, πόλθ 
ςυνεχοφσ κι αδιάλειπτθσ ιςτορικισ πορείασ 2500 ετϊν...». και  δθλϊνει «από τθ ηωι μου 
πζραςαν: θ μθτζρα μου, θ ποίθςθ και θ Θεςςαλονίκθ». Στο ίδιο βιβλίο περιγράφει επίςθσ τα 
δφςκολα παιδικά του χρόνια, χρόνια αγϊνων για τθν επιβίωςθ, γεμάτα ςυμβιβαςμοφσ αλλά και 
μικρζσ θρωικζσ πράξεισ των απλϊν ανκρϊπων. Ακόμθ μιλά ανοιχτά για τθν ομοφυλοφιλία του, 
τισ ζμμεςεσ αλλά ςαφείσ αναφορζσ ςε αυτιν, που περιζχονται ςτθν πρϊτθ του ςυλλογι Εποχι 
των ιςχϊν αγελάδων και τθν κατακραυγι που ξεςικωςαν. Ιδιαίτερθ αναφορά κάνει ο ποιθτισ και 
ςτθν εκκλθςία και ςτα κατθχθτικά ςχολεία που είχαν ςθμάδεψαν τθ διαμόρφωςθ τθσ 
προςωπικότθτάσ του. Όλα αυτά τα ςτοιχεία μασ είναι χριςιμα και  μποροφμε να τα 
επιςθμάνουμε ςτα ποιιματα που κα διαβάςουμε ςιμερα.  

Ο Χριςτιανόπουλοσ μαηί με τον  Νίκο-Αλζξθ Αςλάνογλου και τον Γιϊργο Ιωάννου, αποτελοφν τθ 
δεφτερθ γενιά των Θεςςαλονικζων ποιθτϊν, αυτι που εμφανίηεται ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 
‘50 και είχε χαρακτθριςτεί ωσ “θ τριάδα των ερωτικϊν ποιθτϊν” τθσ πόλθσ. Ζηθςαν τον τελευταίο 
πόλεμο και τον εμφφλιο όντασ παιδιά ι ζφθβοι και επζλεξαν και οι τρεισ να μθν ςυνταχτοφν με 
καμμιά πλευρά ςτθν πολιτικι. Δικό τουσ μζλθμα, που δικαιολογεί άλλωςτε και τον χαρακτθριςμό 
“ερωτικοί ποιθτζσ”, θ ζκφραςθ τθσ ερωτικισ τουσ ιδιαιτερότθτασ αλλά και θ αλλαγι των 
παραδοςιακϊν εκφραςτικϊν μζςων. Και οι τρεισ τουσ κα αποτελζςουν τον πυρινα του 
περιοδικοφ «Διαγϊνιοσ» (1958-1983), που ζχει ωσ ιδρυτι και διευκυντι το Ντίνο 
Χριςτιανόπουλο. Το καλλιτεχνικό πνεφμα που καλλιζργθςε θ «Διαγϊνιοσ» κι επθρζαςε πολλοφσ 
νεότερουσ ποιθτζσ, ςυνοψίηεται ςτα λόγια του Αςλάνογλου «Πρϊτα πρϊτα ανάγκθ ν’απαλλαγεί ο 
ποιθτικόσ λόγοσ από ελαττϊματα που ιταν κλθρονομιά τθσ παραδοςιακισ ςχολισ (κεματολογία, 
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πλατειαςμοί, ρθτορικά και φραςτικά κλιςζ, πολυλογία). Δεφτερο: φειδϊ ςτθ χρθςιμοποίθςθ 
μοντζρνων εκφραςτικϊν μζςων. Τρίτο: λαγάριςμα ςτθν επεξεργαςία του ςτίχου μζχρι τθν τελικι 
του αποκρυςτάλλωςθ...»  Μζροσ του αποςπάςματοσ που παρακζτει ο Π.Σφυρίδθσ ςτθν ειςιγθςι 
του ςτο ςυνζδριο με κζμα « Θ ποίθςθ τθσ Θεςςαλονίκθσ τον 20ο αι.».Πρακτικά του ςυνεδρίου, 
Θες/νίκθ 2003, ς.157. 

Το ποιθτικό του ζργο είναι μικρό ςε ζκταςθ, ο ίδιοσ αποκαλφπτει ότι γράφει τρία ποιιματα το 
χρόνο. Κι απ’αυτό κατά καιροφσ αφαιρεί κάποια ποιιματα που εκ των υςτζρων απορρίπτει, 
αςκϊντασ ςυνεχϊσ ςτον εαυτό του τθν αυςτθρι κι εμπεριςτατωμζνθ κριτικι που επιφυλάςςει 
και ςτουσ άλλουσ ομότεχνοφσ του. «Αν ζμενα ςτθν εξομολόγθςθ είναι πικανό ότι για πολλοφσ κα 
ιμουν τουλάχιςτον ςυμπακισ. Δυςτυχϊσ ι ευτυχϊσ προχϊρθςα και ςτθν κριτικι», παραδζχεται 
ςε μια ραδιοφωνικι του ςυνομιλία με τον δθμοςιογράφο Χρ.Ηαφείρθ, το 1988. Στουσ ςτίχουσ του 
επιςθμαίνουμε μια ευρεία κλίμακα ςυναιςκθμάτων, από τθν θδονι και τθ ςτοργι μζχρι τθν 
απόγνωςθ, από τθν ειρωνεία και τθν πρόκλθςθ μζχρι τον αυτοςαρκαςμό, χωρίσ ποτζ θ ζκφραςθ 
αυτϊν των ςυναιςκθμάτων να πζφτει ςτθν αιςκθματολογία. Κςα- ίςα ο ςαρκαςμόσ, ακόμα και 
ςτισ πιο τραγικζσ ςτιγμζσ, λειτουργεί ωσ αντίβαρο τθσ ςυναιςκθματικισ φόρτιςθσ. Ο λόγοσ του 
απαλλαγμζνοσ από κάκε είδουσ ςτολίδια, με πλικοσ λαϊκά ςτοιχεία, ςμιλεμζνοσ μ’επιμονι 
γίνεται ςυχνά επιγραμματικόσ, μασ διαπερνά και λειτουργεί εξαγνιςτικά μεσ τθν ωμότθτά του. Θ 
ςυγγζνεια με τον Καβάφθ είναι ορατι ςτα ποιιματα κυρίωσ τθσ πρϊτθσ του ςυλλογισ. Μια πιο 
υπόγεια ςχζςθ φαίνεται να ζχει και με το ζργο του Παηολίνι. πεηϊν, ςτθ μουςικι. Θ γλϊςςα του 
αναγνωρίςιμθ, λιτι, απροςχθμάτιςτθ, καίρια, , ακόμα και ςτα πεηά του κείμενα, ςκάβει βακιά 
μζςα του αλλά και γφρω, βγάηοντασ ςτθν επιφάνεια ό,τι τον αθδιάηει και τον πονά, χωρίσ ωςτόςο 
να καταλιγει ςε μια απαιςιόδοξθ ι μθδενιςτικι αντίλθψθ του κόςμου. Θ προςφορά του όμωσ 
εκτείνεται και πζρα από τθν ποίθςθ: ςτθν κριτικι, ςτθν αρχαιλογία ςτθ δοκιμιογραφία, ςτθν 
ςυγγραφι, ςτθ  μουςικι. Εκείνο που κυριαρχεί ςτο ζργο του Χριςτιανόπουλου, όπωσ και ςτθ ηωι 
του, είναι θ διαρκισ αναηιτθςθ, θ διαρκισ άςκθςθ ςε νζεσ φόρμεσ, αλλά και θ επίμονθ 
επιςτροφι ςτα ίδια (κυρίωσ όςον αφορά ςτθ κεματολογία). Κινοφμενοσ από μιαν εςϊτερθ 
ανάγκθ που αγνοεί επιδεικτικά τουσ νόμουσ τθσ αγοράσ και τθν “πνευματικι μόδα”, κατορκϊνει 
κι επιβάλλει τισ επιλογζσ του, ηϊντασ και δθμιουργϊντασ, χρόνια τϊρα, μ’ ζναν τρόπο 
αντιςυμβατικό, δθλϊνοντασ: αν ζχω μια κάποια δφναμθ τθν οφείλω ςτθν ποίθςθ. 

 

Ο Μανώλησ Αναγνωςτάκησ γεννικθκε το 1905 ςτθ Θεςςαλονίκθ και πζκανε το 2005 ςτθν 
Ακινα. Θεωρείται από τουσ κατεξοχιν “πολιτικοφσ” ποιθτζσ τθσ γενιάσ του. Γιατρόσ ςτο 
επάγγελμα, δραςτθριοποιθμζνοσ ςτο χϊρο τθσ αριςτεράσ, ζηθςε τθν ιττα τθσ αριςτεράσ μετά τον 
εμφφλιο, ςτα τζλθ του 1949, ςτθ διάρκεια του οποίου είχε καταδικαςτεί ςε κάνατο, ενϊ  
προθγουμζνωσ είχε διαγραφεί από το κομμουνιςτικό κόμμα (1946), εξαιτίασ τθσ διαφωνίασ του 
με τθ ςταλινικι πτζρυγα. Τον χακτιριςαν εκπρόςωπο τθσ “γενιάσ τθσ ιττασ”,  δθλαδι τθσ γενιάσ 
που εμφανίςτθκε μετά τον δεφτερο παγκόςμιο πόλεμο. Τον χαρακτθριςμό δεν αποδζχτθκε ποτζ 
ο ίδιοσ κεωρϊντασ ότι δεν υπάρχει οφτε γενιά τθσ ιττασ οφτε γενιά τθσ νίκθσ διευκρινίηοντασ «Η 
ποίθςι μου είναι βιωματικι. Δεν βγαίνει από καμία ςτράτευςθ». Πράγματι όπωσ ςθμειϊνει ο 
νεοελλθνιςτισ Mario Vitti « δεν είναι αβάςιμθ θ πεποίκθςθ που κερδίηει ζδαφοσ ςτουσ κόλπουσ 
τθσ κριτικισ, κατά τθν οποία το κακοριςτικό κίνθτρο ςτον λόγο του Αναγνωςτάκθ δεν είναι αυτό 
των παραινζςεων κοινωνικϊν και θκικϊν οφτε, βζβαια, πολιτικϊν μα ζνα βακφτερο κίνθτρο,  
υπαρξιακό».(p.353)  Στα ποιιματα που ςασ προτείνουμε μπορείτε να επιςθμάνετε αυτό το 
ςτοιχείο ακόμα και ςτα ποιιματα καταγγελίασ, όπωσ το “Μιλϊ” ι ςτο τελευταίο, το ςαφζςτερα 
υπαρξιακό που τιτλοφορείται: “θ αγάπθ είναι ο φόβοσ.. ”.   
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Χαρακτθριςτικό και των δφο ποιθτϊν, αλλά περιςςότερο του Αναγνωςτάκθ, είναι ότι ςτα ποιιματά τουσ 

αναπαράγουν τθν κακθμερινότθτα που τουσ περιβάλλει ο ποιθτικόσ τουσ λόγοσ ακολουκϊντασ το 

πρότυπο του κακθμερινοφ λόγου, ειςάγοντασ ςτθν ποίθςθ, εκτόσ από τθν ειρωνεία, και  το ςχόλιο, 

χρθςιμοποιϊντασ  μζχρι και τθν παρζνκεςθ. Και οι δυο ζχουν εγκαταλείψει τθν ομοιοκαταλθξία (με 

εξαίρεςθ κάποια ποιιματα του Χριςτιανόπουλου) κι αποφεφγουν κάκε  εκφραςτικό ςτολίδι. Φαίνεται και 

πωσ και ςτουσ δφο αςκεί μια ιδιαίτερθ γοθτεία θ ποίθςθ του Καβάφθ ςε ποιιματα του οποίου κάνουν 

αναφορζσ. Αναφζρουμε παραδειγματικά τθν Ικάκθ του Χριςτιανόπουλου, του οποίου θ αναφορά ςτο 

ομθρικό νθςί ανακαλεί ςτθ μνιμθ το αντίςτοιχο ποίθμα του Αλεξανδρινοφ, κακϊσ και  και το: νζοι τθσ 

Σιδϊνοσ 1970 του Αναγνωςτάκθ που κάνει ςαφι αναφορά ςτο ποίθμα του Καβάφθ  νζοι τθσ Σιδϊνοσ 400 

π .Χ .  Ο ρεαλιςμόσ τθσ τζχνθσ  του Χριςτιανόπουλου και του Αναγνωςτάκθ αποδεικνφεται κι από τθ ςυχνι 

αναφορά ςε ονόματα ανκρϊπων και τόπων που ορίηουν με ςαφινεια το φυςικό ανκρϊπινο περιβάλλον 

τθσ ποίθςισ τουσ. Ο Αναγνωςτάκθσ ιδιαίτερα  βρίςκεται ςε ςυνεχι διάλογο με  τουσ ςυντρόφουσ του 

πολιτικοφ αγϊνα, τουσ ομότεχνοφσ του, τουσ φίλουσ του που τουσ αναφζρει ονομαςτικά. 

Ο Αναγνωςτάκθσ ζχει προςφζρει κι αυτόσ ςτθν κριτικι και τθ δοκιμιογραφία από το 1959 μζχρι το 1961  

διευκφνει  το περιοδικό Κριτικι κι ωσ διανοοφμενοσ ιταν πάντα παρϊν ςτουσ πολιτικοφσ αγϊνεσ, πάντα 

μζςα από τισ γραμμζσ τθσ αριςτεράσ, παρά τον αρχικό εξοςτρακιςμό του από το κομμουνιςτικό κόμμα. 

Αξίηει να κυμίςουμε ότι το 1970, μεςοφςθσ τθσ χοφντασ των ςυνταγματαρχϊν, μαηί με άλλοσ δεκαεπτά 

διανοοφμενουσ τθσ αριςτεράσ και τθσ κεντροδεξιάσ, προχωρεί ςε μια προκλθτικι κίνθςθ εναντίον του 

κακεςτϊτοσ, επιμελοφμενοσ τθν ζκδοςθ ενόσ τόμου με  τίτλο Δεκαοχτϊ κείμενα, που περιελάμβανε  

κείμενα για  τθ δθμοκαρατία. Επειδι θ δράςθ τθσ  χοφντασ δεν περιορίηονταν μόνο ςτθ λογοκριςία αλλά 

εκτείνονταν και ςτθ ςφλλθψθ, εξοριςμό και φυλάκιςθ των διαφωνοφντων, οι δεκαοχτϊ διανοοφμενοι, 

μεταξφ των οποίων κι ο νομπελίςτασ ποιθτισ Γ. Σεφζρθσ, με αυτι τουσ τθν κίνθςθ  αναλαμβάνουν 

ςυλλογικι ευκφνθ και  προκαλοφν ανοιχτά  το κακεςτϊσ  να τουσ ςυλλάβει.  

Θα κζλαμε να κλζιςουμε τθ ςθμερινι παρουςίαςθ των ποιθτϊν τθσ Θεςςαλονίκθσ με τα λόγια του ποιθτι 

που μπορεί να αφοροφςαν τθ γενιά του κα μποροφςαν όμωσ να αφοροφν και τθν δικι μασ 

πραγματικότθτα, όχι μόνο τθν ελλθνικι αλλά τθν παγκόςμια: « ...θ δικι μασ θ γενιά, περνά ςιγά ςιγά χωρίσ 

να αφινει τα οριςτικά ίχνθ ςτο διάβα τθσ, χωρίσ να επιβάλλει τθν παρουςία τθσ, τα κυρίαρχα ιδανικά τθσ, 

εγκαταλείποντασ τον ςτίβο ζρμαιο ςτουσ λογισ λογισ χρεοκόπουσ και εν αμαρτίαισ γθράςαντασ ι ςε 

νεότερουσ φωναςκοφσ που “επαναςτατοφν”, “οργίηονται” και κραυγάηουν χωρίσ να υποπτεφονται το 

μοναδικό νόθμα κάκε επανάςταςθσ. Mζςα ςε ζνα αςφυκτικό χϊρο απ' όπου λείπει το οξυγόνο τθσ 

ελευκερίασ, μζςα ςτισ δφςοςμεσ ςυνκικεσ που ζχουν παγιωκεί από χρόνια τϊρα ςτθν πατρίδα μασ, θ δικι 

μασ θ γενιά, αποδεκατιςμζνθ από τα καλφτερα παιδιά τθσ, κτυπθμζνθ από παντοφ, ζμεινε ουςιαςτικά ςτισ 

ςτιλεσ του περικωρίου ι παράδωςε τθν “εκπροςϊπθςι” τθσ ςτα χζρια των πιο αδφναμων μελϊν τθσ, που, 

ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ, τουλάχιςτον πλαςτογραφοφν το αλθκινό νόθμα του αγϊνα τθσ. Σ' ζναν τόπο 

που ςε όλουσ τουσ τομείσ αποκεϊνεται θ μετριότθτα, θ δουλοπρζπεια και ο ελιγμόσ, θ απορφανιςμζνθ 

γενιά μασ, μθν μπορϊντασ να παίξει τον θγετικό ρόλο που ιςτορικά τθσ ανικε, κινδυνεφει να ενταφιαςτεί 

άφωνθ, μονίμωσ αποςχομζνθ, ενϊ θ κλεψφδρα του χρόνου αμείλικτα εξαντλείται». 
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