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1983: "Βραχνή ψυχή"-2013: "Αναπάντεχα κοντά". 

Η Αγγελική Σιδηρά, το Μάρτιο του 2013, με την έκδοση της τελευταίας ποιητικής 

της συλλογής "Αναπάντεχα κοντά", συμπλήρωσε ένα ποιητικό  κύκλο 30 χρόνων  με 

δέκα συνολικά ποιητικές συλλογές, με συνεχή ανέλιξη  στην ποιητική της έκφραση. 

Πριν σας παρουσιάσω την τελευταία της συλλογή, νομίζω ότι πρέπει να 

διατρέξουμε το ποιητικό της έργο, για να προσεγγίσουμε τη θεματολογία της, την 

οπτική της γωνία, την τεχνοτροπία της, τα κίνητρά της, τις επιδιώξεις της. Τέλος να 

γνωρίσουμε τη γυναίκα- ποιήτρια και τα πάθη της ζωής της , που αποτυπώνονται σε 

όλη της την ποιητική διαδρομή. 

Εδώ θα πρέπει να εξηγήσω και γιατί επιλέξαμε την Αγγελική Σιδηρά για να 

τιμήσουμε την ημέρα της γυναίκας. Όχι ίσως  γιατί είναι εκπρόσωπος μιας 

γυναικείας ποίησης, τέτοιοι γραμματολογικοί χαρακτηρισμοί έχουν προ πολλού 

θεωρηθεί αντιεπιστημονικοί, αλλά γιατί  η Αγγελική Σιδηρά έχει μια ιδιαίτερα 

ευαίσθητη γυναικεία οπτική να προσεγγίζει τα γεγονότα. Δημιούργησε ένα δικό της 

ποιητικό σύμπαν, το οποίο από συλλογή σε συλλογή εξελίσσεται και εμπλουτίζεται, 

καθώς παρακολουθεί και καταγράφει  οικογενειακά συμβάντα, τους κύκλους της 

γέννησης και του θανάτου. 

Η Αγγελική Σιδηρά είναι ποιήτρια χαμηλών τόνων. Γράφει με πάθος αλλά  ακόμη 

και όταν τα συναισθήματα είναι πολύ έντονα, η ποιήτρια τα ελέγχει και απλώς τα 

καταγράφει, σε μια προσπάθεια να αναζητήσει αναλογίες μεταξύ της βιωμένης 

καθημερινότητας  και όσων συμβαίνουν  μέσα της. 

Θεματολογία: Ο θάνατος, ως φυσικό γεγονός,επανέρχεται συνεχώς στις ποιητικές 

της συλλογές, ο θάνατος οικείων και προσφιλών προσώπων ,θάνατοι αιφνίδιοι 

όπως του αδελφού και του συζύγου ή θάνατοι αναμενόμενοι όπως του πατέρα και 

της μητέρας .Όμως η ποίηση της δεν έχει τίποτα το μεταφυσικό. Δεν φιλοσοφεί ,δεν 

προσπαθεί να ερμηνεύσει. Διαχειρίζεται την απώλεια ως απουσία και επομένως ως 

πηγή μοναξιάς. Ο κριτικός Δημήτρης Αγγελής χρησιμοποιεί τον όρο ποιήματα-

πενθήματα και αποδίδει στην ποιήτρια λυπημανία. Νομίζω ότι είναι άδικο, γιατί 

μπορεί ο θάνατος να είναι  το σημείο εκκίνησης ενός ποιήματος αλλά η ανάπτυξή 

του διασώζει στιγμές του παρελθόντος,  που επιθυμεί να επαναβιώσει η ποιήτρια, 

μέσα από τις οποίες  αναδύονται και άλλα θέματα όπως: ο έρωτας, η αγάπη, το 

μητρικό φίλτρο, οι τρυφερές στιγμές της καθημερινότητας, το θεϊκό στοιχείο. 

 



Η Αγγελική Σιδηρά είναι αφιερωμένη, ταγμένη στην οικογένεια και είναι φυσικό η 

οικογένεια να έχει μεγάλο μερίδιο στα θέματα της. Αν διαβάσει κανείς όλες της τις 

συλλογές θα έχει την αίσθηση ότι είναι και ο ίδιος μέλος αυτής της οικογένειας, 

καθώς όλα τα μέλη της, νεκροί και ζωντανοί,  μεγάλοι και μικροί, έχουν παρελάσει  

κινηματογραφικά μπροστά του. Στα οικογενειακά αυτά θέματα η Σιδηρά είναι πολύ 

τρυφερή και πολύ αγαπητική. Η απέραντη και  άδολη αγάπη για τους δικούς της 

ανθρώπους εξισορροπεί  την ελεγειακή μοναξιά και μας αποτρέπει να 

χαρακτηρίσουμε την ποίησή της απαισιόδοξη. Η αγάπη είναι εκείνη που δικαιώνει 

την ποίηση της Αγγελίκής  Σιδηρά. 

Χαρακτηριστικά: Βασικό γνώρισμα της ποίησης της Αγγελικής Σιδηρά είναι η απλή 

και αβίαστη γλώσσα, η σαφήνεια των θεμάτων με τα οποία απευθύνεται στον 

αναγνώστη. Σπάνια θα αναρωτηθεί κανείς, "τι θέλει να πει η ποιήτρια εδώ;". Όμως 

σε καμία περίπτωση βέβαια δεν είναι απλοϊκή ποίηση. Ακριβώς επειδή κατορθώνει 

με απλά και λιτά μέσα να μας προβληματίσει και να μας διεγείρει συναισθηματικά 

κατατάσσεται στην υψηλή ποίηση. Ο λόγος της είναι άλλοτε αφαιρετικός- 

στοχαστικός, άλλοτε εμπειρικός- βιωματικός  με εμμονή στη λεπτομέρεια. 

Καταγράφει τα γεγονότα και τα πρόσωπα από τα ίχνη τους, τα αποτυπώματα που 

άφησαν στο πέρασμά τους. 

Πολύ συχνά τα ποιήματα είναι ευρηματικά και εκπλήσσουν ευχάριστα τον 

αναγνώστη, καθώς ανακαλύπτει μαζί με την ποιήτρια ποιητικό λόγο σε ξεχασμένη 

συλλογική γνώση και εμπειρία ( παιχνίδια μεγάλων..αλάτι ψιλό...).  

Η διακειμενικότητα επίσης  χαρακτηρίζει την ποίηση της Αγγελικής Σιδηρά. 

Ενστερνίζεται και χρησιμοποιεί τη φράση της Μαργκερίτ Γιουρσενάρ " Πρώτες μου 

πατρίδες ήταν τα βιβλία", και στις τρεις τελευταίες της συλλογές, τις  πιο άρτιες 

κατά τη γνώμη μου, χρησιμοποιεί αναγνωστικές αφορμές,  μουσικά ακούσματα ή 

και πίνακες ζωγραφικής για να  εκφράσει τη δική της παροντική αλήθεια. Τα 

παραθέματα που χρησιμοποιεί ( οι φράσεις της Γιουρσενάρ για παράδειγμα) δεν 

είναι δεσμευτικά. Η ποιήτρια δεν υποστηρίζει κατά κανόνα το αρχικό τους νόημα. 

Συχνά το ανατρέπει, το συμπληρώνει και το επανεξετάζει από άλλη οπτική γωνία.  

Όλες οι ποιητικές της συλλογές είναι οργανωμένες σε ενότητες, σε ομάδες 

ποιημάτων με συγκεκριμένο προσανατολισμό περιεχομένου και ο αναγνώστης 

καθοδηγείται κατά κάποιο τρόπο στην πρόσληψη των ποιητικών μηνυμάτων. Και 

όλες είναι αφιερωμένες σε δικούς της ανθρώπους. Με μία εξαίρεση: αφιερώνει τη 

συλλογή "Αμείλικτα γαλάζιο" στον ομοϊδεάτη και ομοθέματο  ποιητή Νίκο Φωκά 

(και στο Φωκά ο θάνατος είναι σημείο εκκίνησης της σκέψης του και η αστική 

καθημερινότητα ο χώρος από τον οποίο αντλεί τις αφορμές για τον ποιητικό του 

στοχασμό- "ο κάκτος"). Οι τίτλοι των συλλόγων είναι ο πυρήνας του περιεχομένου 

τους και η ποιήτρια τους αντλεί από  στίχο   ποιήματος ιδιαίτερα σημαντικού γι' 

αυτήν. 



Θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω συνοπτικά και ενδεικτικά κάποιες από τις 

εννέα προηγούμενες συλλογές της ποιήτριας . 

"Η όγδοη νότα", 1995, συλλογή αφιερωμένη στον αδελφότης που έφυγε στα 45  

του χρόνια. Στην ενότητα Απουσίες κυριαρχεί ο συγκρατημένος πόνος της απώλειας 

και η απουσία δηλώνεται με τα αντικείμενα των απόντων (σ.9 Τα γυαλιά), τη σχέση 

μνήμης νεκρών και ζωντανών (σ.14 Μια άλλη εκδοχή) και τις συνέπειες για τους 

ζωντανούς, όταν οι απουσίες αυξάνονται (σ.26 Όταν αρχίσανε να φεύγουν). Θα 

επανέλθει πολλές φορές και στις επόμενες συλλογές στην απουσία του αγαπημένου 

αδελφού με μεγαλύτερη νηφαλιότητα και πολλή τρυφερότητα με αναμνήσεις από 

την παιδική τους ηλικία. Στην ίδια συλλογή περιέχεται μια ενότητα με τίτλο Άνοια 

όπου με αφορμή τη νόσο του Αλτσχάιμερ από την οποία υπέφερε τα τελευταία 

οκτώ χρόνια της ζωής του ο πατέρας της, διαπραγματεύεται τη φθορά του 

ανθρώπου με την πάροδο του χρόνου και τη ζωή του τίποτα, όταν χαθούν τα 

ανθρώπινα χαρακτηριστικά (σ.53 Τιτελί).(αναβαλλόμενος θάνατος σ.25, στον πιο 

μικρό... και para nada στο αναπάντεχα...) 

"Ο πιο μικρός περίπατος" 1998,συλλογή αφιερωμένη στα παιδιά της, τους τρεις 

γιους της, τον Βασίλη , τον Αλέξη και τον Χρήστο. Στην ενότητα Παιχνίδια μεγάλων, 

ανασύροντας παιχνίδια ξεχασμένα, μιας παιδικής ηλικίας που χάθηκε ανεπιστρεπτί, 

παίζει παιχνίδια με την ιδέα του θανάτου αλλά και αποδέχεται το φόβο του 

θανάτου (σ.12 το κρυφτό  και σ.19 το παιχνίδι). Σ' αυτή τη συλλογή περιέχεται μια 

συγκλονιστική ενότητα με τίτλο: Θα την έλεγα Άννα. Σε δέκα μικρά κείμενα, άλλοτε 

ποιήματα και άλλοτε μικρά πεζά, η ποιήτρια καταθέτει την επιθυμία της να είχε 

αποκτήσει μια κόρη που θα την ονόμαζε Άννα. Παρακολουθούμε  αυτή τη 

φανταστική Άννα να ονειρεύεται, να πηγαίνει σχολείο, να  κεντάει, να πετάει 

χαρταετό την Καθαρή Δευτέρα, να ζηλεύει τους αληθινούς γιους της ποιήτριας και 

τέλος να εξαφανίζεται ήσυχα όπως ανεπαίσθητα είχε γεννηθεί και μεγαλώσει στο 

ποιητικό σύμπαν της ποιήτριας. Σας διαβάζω ενδεικτικά αποσπάσματα: σ.σ.53, 

61,62. 

"Κοντσέρτο στη Δρέσδη"2004, αφιερωμένο στη μνήμη Γιώργου, του συζύγου της,  

με αφετηρία τον τραγικό πνιγμό του συντρόφου της τον Ιούνιο του 2002, όταν η 

ίδια βρισκόταν στην Ανατολική Γερμανία  σ' ένα μικρό χωριό, το Schwarzheide 

(Μαύρο Λειβάδι), και το ίδιο εκείνο βράδυ παρακολουθούσε μια συναυλία στη 

γειτονική Δρέσδη.  Μ' ένα λιτό ποίημα στην ομότιτλη ενότητα  (τίτλος: Ποίημα 

λιτό,σ.14 ) περιγράφει τα γεγονότα με ελεγχόμενο τον ανθρώπινο πόνο. Είναι 

φυσικό τα περισσότερα  ποιήματα να αναφέρονται στην απουσία εκείνου αλλά και 

σε άλλους αποχωρισμούς που εντείνουν την αίσθηση της απώλειας και της 

μοναξιάς. Τα προσωπικά τους αντικείμενα θα  γίνονται στο μέλλον η αφορμή  για  

προσκλητήριο απόντων. (σ.35 Αντικείμενα του μέλλοντος). 

 



"Αμείλικτα γαλάζιο" 2007, αφιερωμένο στο Νίκο Φωκά. Όλες οι ενότητες και όλα 

τα ποιήματα αυτής της συλλογής έχουν την αφετηρία τους σε φράσεις από βιβλία 

της Μαργκερίτ Γιουρσενάρ. Τα παραθέματα λειτουργούν ως τίτλοι των ποιημάτων  

αλλά δεν είναι δεσμευτικοί για το περιεχόμενο ούτε τα ποιήματα ενισχύουν τα 

παραθέματα. Οι φράσεις της Γιουρσενάρ είναι η αφόρμηση   και η ποιήτρια τα 

διαχειρίζεται με πλήρη ελευθερία, για να  τα εναρμονίσει στο δικό της ποιητικό 

σύμπαν. Τα ποιήματα είναι κατά κανόνα στοχαστικά, η έκφραση αφαιρετική με 

καλοδουλεμένη τεχνική  και διευρυμένη θεματολογία .Σας διαβάζω ενδεικτικά:(σ.30 

Μνήμη Νανάς Ησαϊα, Πρώτες μου πατρίδες ήτανε τα βιβλία). Αυτό το ποίημα, 

συγκρατήστε το, θα γίνει ο πυρήνας της επόμενης συλλογής της. Τέλος θα σας 

διαβάσω ένα ακόμα ποίημα που αναφέρεται και πάλι στον απόντα σύντροφο, 

θεωρώ όμως ότι είναι από τα πιο αισθαντικά, ερωτικά ποιήματα (σ.58 Στο σινεμά). 

"Αμφίδρομη έλξη" 2010, αφιερωμένο στα παιδιά μου στα εγγόνια μου, αντί 

διαθήκης, προαναγγέλλει η Αγγελική Σιδηρά και προσθέτει. Πόσο μυρίζει όμορφα 

το χώμα/ ύστερ' από τη βροχή./Έτσι και η ζωή σας/ θα 'θελα να μοσχοβολά/μετά 

που θα  χω φύγει./Δημιούργησε την εντύπωση ότι αυτή θα ήταν η τελευταία της 

συλλογή, ο απολογισμός της. Ευτυχώς για μας ακολούθησε κι άλλη συλλογή και της 

ευχόμαστε  να συνεχίσει να μας αιφνιδιάζει  με την ανεξάντλητη ποιητική της 

δημιουργία. Η μεγαλύτερη ενότητα της συλλογής επιγράφεται "Η Φαντίνα και οι 

άλλες" και αποτελείται από 15 ποιήματα με ηρωϊδες  από τις αναγνωστικές 

εμπειρίες  της ποιήτριας από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Παρελαύνουν  

πολύ γνωστά μας ονόματα: Φαντίνα, Τιτίκα, Τζέην Έυρ, Χιονάτη, Ιφιγένεια, Ελένη, 

Ηλέκτρα, Μήδεια, Φραγκογιαννού και άλλα πολλά. Και εδώ η ποιήτρια 

διαχειρίζεται το υλικό της ελεύθερα και ενώνει τις αναγνωστικές της εμπειρίες με 

τα  προσωπικά της  βιώματα  για να καταθέσει τη γυναικεία της ματιά στη μοίρα και 

τα πάθη των γυναικών. Όλα αυτά τα ποιήματα είναι εξαιρετικά, συγκλονιστικά στις 

διαπιστώσεις τους και υψηλής αισθητικής.(σ.σ.14 Τζέην Έυρ,18 Η Χιονάτη,21 Η 

πεντάμορφη,37 Η Φραγκογιαννού, από τα ωραιότερα ποιήματα  που αφορούν τις 

γυναίκες και γι αυτό η ποιήτρια το περιέλαβε σε δύο συλλογές, και στο "αμείλικτα 

γαλάζιο" και στην "αμφίδρομη έλξη"). Για να δείτε την ποιητική εξέλιξη της 

Αγγελικής Σιδηρά, πριν σας διαβάσω το ποίημα που αναφέρεται στη "Μις 

Χάβισαμ", από τις  "μεγάλες προσδοκίες" του Κάρολου Ντίκενς , θα σας διαβάσω το 

"μάθημα Λατινικών" από τη συλλογή "Ο πιο μικρός περίπατος" για να διαπιστώσετε 

το ποιοτικό άλμα της Σιδηρά. ( ο πιο μικρός....σ.39, αμφίδρομη...σ.13). Τέλος η 

επιγραφόμενη ενότητα "Ο κύκλος των εποχών", με τέσσερα ποιήματα για τις 

ισημερίες και τα ηλιοστάσια,  συμβολίζει τους αέναους κύκλους της ζωής, η οποία 

είναι αιώνια και συνεχής ανεξάρτητα από τη θνητότητα του μεμονωμένου ατόμου 

και τις αναπόφευκτες απώλειες. Η Αγγελική Σιδηρά δε φοβάται πλέον το Θάνατο. 

Έχει εξοικειωθεί μαζί του και προετοιμάζεται. Με τα ποιήματα θα κερδίσει ένα 

κομμάτι αθανασίας  γι' αυτήν και τους δικούς της. 



"Αναπάντεχα κοντά"2013,αφιερωμένο στις έξι μικρές μου αιωνιότητες: Μαριάννα, 

Γιώργο, Αγγελική Γιώργο, Θοδωρή, Τζωρτζίνα, τα έξι εγγόνια της.  Παρόλο που μ' 

ένα  στίχο της η ποιήτρια είχε αποφανθεί πως "Όχι τα ποιήματα δεν ξέρουν να 

γελάνε", αυτή η συλλογή είναι κατάφαση ζωής, είναι ένας ύμνος για τη ζωή, είναι 

μια αισιόδοξη στάση και μια γενναία απόφαση για την αντιμετώπιση της φθοράς, 

του χρόνου που φεύγει  και του οριστικού τέλους  που έρχεται, με στωικότητα και 

επίγνωση της θνητότητάς μας. 

Η συλλογή δομείται σε έξι ενότητες. Η πρώτη ενότητα, οι Μικρές αιωνιότητες , 

περιέχει οκτώ πολύ τρυφερά ποιήματα, προσφορά αιώνιας αγάπης στα έξι εγγόνια 

της, μέσα από τα οποία προσβλέπει στο μέλλον, για να υπερβεί τη φθορά και τη 

λήθη. Μέσα από τα μάτια τους και την άδολη  αγάπη τους, η ζωή αποκτά νόημα και 

η ίδια  ξαναβρίσκει το παρθενικό της βλέμμα της πρώτης φοράς, διαγράφει τους 

κανόνες  της ενήλικης ζωής της και απολαμβάνει την αιωνιότητα της κάθε στιγμής. 

(σ.11 Αβαπώ-σ.14 Η σημαιοφόρος) 

Η επόμενη ενότητα με τίτλο Λούνα Παρκ, είναι μια προσομοίωση ζωής, ένα  πάρκο 

με διασκεδαστικούς κλόουν και πολύχρωμα μπαλόνια αλλά και με τρομακτικά 

παιχνίδια, όπως ο γύρος του θανάτου.(στο ομότιτλο ποίημα θα λυγίσουμε ίσως  με 

τη συγκλονιστική επίκληση: Έλα, λοιπόν, τώρα που ξέρεις, δείξε μου./Δείξε μου πώς 

πεθαίνουν./) Τα παιχνίδια της ζωής, όσο τρομακτικά κι αν είναι,  δεν αναιρούν τη 

συλλογική ζωή, με τις πρόσκαιρες έστω χαρές, μέσα από την επανάληψη, τον κύκλο 

δηλαδή της γέννησης και του θανάτου. (σ.22 Επανάληψη). 

Τα επόμενα τέσσερα ποιήματα της ενότητας Ηλί, Ηλί  ανακαλύπτουν  το Θεό σε 

όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας  παρόλο που η ποιήτρια αγωνιά συνεχώς 

για την παρουσία του."Πόσο απελπιστικά μακριά /βρίσκεσαι Θεέ μου/και πόσο 

αναπάντεχα κοντά;"  Μ' αυτούς τους στίχους φωτίζεται και ο τίτλος της συλλογής, 

με την έννοια ότι ο θάνατος που καραδοκεί πιθανόν να είναι ένα βήμα προς το Θεό, 

στον οποίο μόνο υπάρχει η ελπίδα της αιωνιότητας.(σ.32 Ηλί, Ηλί) Είναι όμως ένας 

θεός που αναθέτει στον άνθρωπο την ευθύνη της ζωής του: "και μεταθέτοντας 

ξανά/σε μένα την ευθύνη" Η αγάπη, η άφατη αγάπη είναι η σωτηρία του ανθρώπου 

και η δικαίωση της ύπαρξης του. Η ελπίδα μιας κάποιας αιωνιότητας θα προκύψει 

μέσα από την αγάπη.  Η αγάπη εξάλλου, όπως ήδη έχουμε τονίσει, δικαιώνει την 

ποίηση της Αγγελικής Σιδηρά (σ.34 Τα δώρα). 

Ακολουθεί η ενότητα Καύσωνας  που ως φυσικό γεγονός  προκαλεί ακραίες 

συμπεριφορές και φυσικές καταστροφές. Η ποιήτρια με τον καύσωνα συμβολίζει τις 

δύσκολες περιόδους της ζωής και στα τέσσερα ποιήματα που αποτελούν την 

ενότητα μιλάει για την αφόρητη πραγματικότητα του θανάτου, το διακαή πόθο για 

επικοινωνία με τον  απόντα αγαπημένο, για ανίατες ασθένειες, ακόμη και για 

εγκλήματα στην παραζάλη ενός καύσωνα  πραγματικού ή ενός καύσωνα συμβόλου 



των ακραία επώδυνων συνθηκών της ζωής. Όμως και απ'  αυτά  τα  ποιήματα 

αναδύονται θετικά συναισθήματα(σ.37 Αθήνα). 

Στα μουσικά θέματα, μετά από ένα μουσικό κρεσέντο ακολουθεί το ιντερμέτζο, ένα 

είδος διαλείμματος για να αποφορτιστεί  ο ακροατής, να επανέλθει στους 

κανονικούς ρυθμούς. Έτσι μετά τον Καύσωνα ακολουθεί η ενότητα Trop tard που 

στα γαλλικά σημαίνει πολύ αργά με οκτώ ποιήματα, όλα με ξενόγλωσσους τίτλους, 

οι οποίοι παραπέμπουν σε τραγούδια, που έγιναν επιτυχίες στο τέλος της δεκαετίας 

του 50 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 60. Μας μεταφέρει δηλαδή η ποιήτρια μ' 

ένα νοσταλγικό και μουσικό όχημα στα χρόνια της νεότητάς της. Αυτή η μουσική 

υπόκρουση, πιθανόν αναγνωρίσιμη σε πολλούς από εμάς, λόγω ηλικίας, απαλύνει 

και τις πιο επώδυνες αναμνήσεις της ποιήτριας, τις ματαιωμένες επιθυμίες, τη 

διαπίστωση ότι είναι πολύ αργά για όνειρα και σχέδια. Εξάλλου η ποιήτρια έχει 

απολαύσει την αγάπη, τον έρωτα, τη διασκέδαση, τα ωραία φορέματα στον καιρό 

της νιότης  της. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η Αγγελική Σιδηρά έχει αστική 

προέλευση  και συντηρεί μνήμες ενός γοητευτικού και ευγενούς βίου (Τασούλα 

Καραγεωργίου) και άσχετα από το τι θλιβερό  λέει, τα μέσα που χρησιμοποιεί για να 

τα εκφράσει παραπέμπουν  σε μια εκλεπτυσμένη ευρωπαϊκή παιδεία, η οποία 

συνδύαζε την ποίηση με το ποιητικώς  ζην. (σ.49 Friendly persuasion-s.50 A' casa d' 

Irene). 

H συλλογή κλείνει με τη μεγαλύτερη σε έκταση ενότητα, Ο γλάρος χρόνος, όπου 

πράγματι ο χρόνος παρομοιάζεται με ένα γλάρο, που προσπαθεί να ξεγελάσει την 

ποιήτρια να τον ακολουθήσει στη στεριά ενώ η ίδια επιθυμεί τη θάλασσα, για να 

ενωθεί με τον αγαπημένο της, τον οποίο ταυτίζει με τη θάλασσα. Ο χρόνος που 

φεύγει και το τέλος που πλησιάζει θα την φέρουν αναπάντεχα κοντά στους απόντες 

αγαπημένους. Αναμνήσεις αναδύονται από το παρελθόν, φουστάνια που δε θα 

ξαναφορέσει, μουσικές εξαίσια χορευτικές ,που δεν έχει ταίρι για να τις χορέψει. Η 

φθορά ως γήρας αλλοιώνει τη μορφή αλλά υπάρχουν πάντα τα όνειρα και οι 

ψευδαισθήσεις για να την παρηγορήσουν (σ.57 Ο γλάρος χρόνος-σ.61 Η 

αποστροφή). 

Μια τελευταία επισήμανση. Σ' αυτή την ενότητα η Αγγελική Σιδηρά διευρύνει  τη 

θεματολογίας της  και εντάσσει δύο ποιήματα κοινωνικού προβληματισμού. Σαφώς 

επηρεασμένη από την κρίση που βιώνουμε , αφορμώμενη από το στίχο του Ν. 

Καρούζου: Μην του μιλάτε. Είναι άνεργος  αφιερώνει  στο πλήθος των  ανέργων  το 

ομότιτλο ποίημα "Άνεργος". Πιστεύω ότι δεν εκφράζει μόνο την αλληλεγγύη της 

στους ανέργους αλλά και την αγωνία της για το αβέβαιο μέλλον των δικών της 

παιδιών. Το τελευταίο ποίημα της ενότητας αλλά και της συλλογής ολόκληρη, με 

τίτλο, "25 Μαρτίου 1943" και με υπότιτλο το παράθεμα: "Μόνο λίγο καιρό 

ξαποσταίνει/ και ξανά προς την δόξα τραβά" μας υπενθυμίζει τα δεινά της 

κατοχικής Ελλάδας και προφανώς  τα αντιπαραβάλλει με τα δεινά της σημερινής 



επονείδιστης πραγματικότητας. Από τη μια τα καρότσια που κουβαλάνε τους 

πεθαμένους από την άλλη οδοφράγματα στην Πατησίων. Οι δωσίλογοι και οι 

μαυραγορίτες, οι ουρές για τα συσσίτια επανέρχονται ξανά και ξανά.  Κι όμως το 

ποίημα είναι αισιόδοξο. Ακούστε το .... 

Ανακεφαλαιώνοντας και κλείνοντας, θα ήταν πολύ φυσικό να χαρακτηρίσει κανείς 

την ποίηση της Αγγελικής Σιδηρά πολύ προσωπική ποίηση, περιορισμένη στα 

πλαίσια της οικογενειακής της σάγκας και στα προσωπικά της βιώματα. Όμως η 

ποίηση της Αγγελικής μας αφορά όλους και όλες. Ό,τι συμβαίνει στη δική της 

οικογένεια , συμβαίνει στις οικογένειες όλων μας. Η απώλεια των αγαπημένων, τα 

γηρατειά, οι ασθένειες, τα ματαιωμένα όνειρα μας επισκέπτονται όλους . Η  

ποιητική ευαισθησία της ποιήτριας μας τα φωτίζει, μας παρηγορεί  και η ποίηση της 

μας αφορά όλους. 

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ 

φιλόλογος 


