
                                                          

“Ο ΝΟΗΤΟΣ  ΛΥΚΟΣ”: ΜΑΝΟΥ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

 
Ο Μάλνο Διεπζεξίνπ είλαη πνιύ γλσζηόο ζηηρνπξγόο από ην 1970 πεξίπνπ, έγηλε ηδηαίηεξα δεκνθηιήο κε ηα 

κπζηζηνξήκαηα «Ο θαηξόο ησλ ρξπζαλζέκσλ», γηα ην νπνίν πήξε θξαηηθό βξαβείν κπζηζηνξήκαηνο ην 2005, «Ζ 

γπλαίθα πνπ πέζαλε δπν θνξέο» θαη «Άλζξσπνο ζην πεγάδη», είλαη όκσο θπξίσο θαη πάλσ απ’ όια πνηεηήο. Έρεη 

γξάςεη ελλέα πνηεηηθέο ζπιινγέο θαη έμη νιόθιεξα ρξόληα κεηά ηελ «Πόξηα ηεο Πελειόπεο», 2003, καο 

πξνζθέξεη ηε δέθαηε πνηεηηθή ηνπ ζπιινγή κε ηίηιν: «Ο λνεηόο ιύθνο». 

Ο ηίηινο πξνθαιεί από ηελ πξώηε ζηηγκή θαη εξεζίδεη ηνλ αλαγλώζηε λα αλαδεηήζεη ηελ ηαπηόηεηα «ηνπ 

λνεηνύ ιύθνπ». Μηα πξώηε απάληεζε δίλεηαη από ηνλ ίδην ηνλ πνηεηή, πεξίπνπ ζην ηέινο ηεο ζπιινγήο, κε ηνπο 

εμήο ζηίρνπο: 

                                       «Ο λνεηόο ιύθνο είλαη ν ρξόλνο. 

                                                 Σσλ αηζζεκάησλ πάληα θεπνπξόο. 

                                              Ο έθεδξνο ηεο ιύπεο δνινθόλνο. 

                                              Ο λνεηόο ιύθνο είλαη Κξόλνο. 

                                              ηα κέγαξα ηεο λύρηαο ζπξσξόο. 

                                              Σνπ ζηέκκαηνο ησλ όξθσλ παηξνθηόλνο». 

Κξαηάκε, ινηπόλ, όηη ν λνεηόο ιύθνο είλαη ν ρξόλνο, ν θζνξνπνηόο, απηόο πνπ ηξώεη ηα παηδηά ηνπ, απηόο πνπ 

δακάδεη ηα αηζζήκαηα, ακβιύλεη ηε ιύπε αιιά θαη νδεγεί ζηε λύρηα, ην ζάλαην. 

Ζ νπζηαζηηθή όκσο απάληεζε βξίζθεηαη ζηα παξαζέκαηα, ηα νπνία ν Μάλνο Διεπζεξίνπ πξνηάζζεη ηεο 

πνηεηηθήο ηνπ ζπιινγήο θαη θαιύπηνπλ δύν νιόθιεξεο ζειίδεο. 

Σν πξώην παξάζεκα είλαη απόζπαζκα από ηελ γ΄ επρή ηνπ Ησάλλνπ ηνπ Υξηζνζηόκνπ από ηελ αθνινπζία ηεο 

Μεηαιήςεσο, ην αθόινπζν:  

                                            «Καί  ἵλα κή, ἐπί πνιύ ἀθηζηάκελνο 

                                            ηῆο θνηλσλίαο ζνπ, ζεξηάισηνο 

                                            ὑπό ηνῦ λνεηνῦ ιύθνπ γέλσκαη…» 

Ζ επίζεκε κεηάθξαζε ηεο εθθιεζίαο έρεη σο εμήο: 

                                           «γηα λα κε γίλσ ππνρείξην ηνπ λνεηνύ ιύθνπ 

                                           (ηνπ δηαβόινπ), κέλνληαο καθξηά γηα πνιύ θαηξό 

                                           από ηελ θνηλσλία ησλ κπζηεξίσλ νπ». 

Ννκίδσ, όκσο, όηη ε κεηάθξαζε πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζπγθεθξηκέλε πνηεηηθή ζπιινγή, κε δεδνκέλν όηη ν 

πνηεηήο νξίδεη ην λνεηό ιύθν σο ην ρξόλν θαη όηη γη’ απηόλ ε θνηλσλία ησλ κπζηεξίσλ αληηζηνηρεί ζηα κπζηήξηα 

ηεο ηέρλεο, πξέπεη λα κεηαθξάζνπκε: 

                                            «γηα λα κελ αισζώ (ληθεζώ) από ην ρξόλν, 

                                            κέλνληαο γηα πνιύ θαηξό καθξηά από ηελ ηέρλε κνπ» 

Έηζη έρεη γίλεη, όρη κόλν ε απνθξππηνγξάθεζε ηνπ ηίηινπ αιιά έρνπκε ην βαζηθό θιεηδί, γηα λα 

πξνζεγγίζνπκε ην ζύλνιν ηεο πνηεηηθήο ζπιινγήο. 

Παξάιιεια θαη όια ηα άιια παξαζέκαηα γίλνληαη κνλνπάηηα πξνζέγγηζεο ησλ λνεκάησλ ηεο πνηεηηθήο 

ζπιινγήο, όπσο γηα παξάδεηγκα ε θξάζε ηνπ Καβάθε «Ο θαηξόο είκεζα εκείο» ή «Σν ζώκα κνπ είλαη γεκάην 

ηξύπεο…» ηνπ Παιακά. Κάπνηα από ηα παξαζέκαηα ζα ηα ζπλαληήζνπκε σο παξαιιαγκέλνπο ζηίρνπο θαη κέζα 

ζηε ζπιινγή. 

«Ο λνεηόο ιύθνο» είλαη έλα κεγάιν, νκνηνθαηάιεθην, εληαίν πνίεκα πνπ απνηειείηαη από ηνλ πξόινγν θαη 

δέθα επηκέξνπο ελόηεηεο, κε θεληξηθό ζέκα ηελ νιηγόιεπηε θάζνδν ηνπ πνηεηή ζηνλ Άδε, κε νδεγό ηνλ θύιαθα 

Άγγειό ηνπ. Γίλεηαη απηόκαηα ν ζπλεηξκόο κε ηελ «Νέθπηα» ηνπ Οκήξνπ ή ηε «Θεία Κσκσδία» ηνπ Γάληε, πνπ 

επηβεβαηώλεη θαη ν πνηεηήο κε ηνπο ζηίρνπο; 

                                            «Καη δελ μερλώ πσο ηέηνηεο θαηαζηάζεηο 

                                            καο έδσζελ ν κέγαο πνηεηήο 

                                            κ’ αζύγθξηηεο θαη ζείεο παξαζηάζεηο». 

Θα απνθαιπθζεί ζηελ πνξεία ηεο αλάγλσζεο, όηη απηή ε θάζνδνο γίλεηαη κέζα ζην όλεηξν, κηα λύρηα 

Υξηζηνπγέλλσλ. Θα αθνινπζήζνπκε ηνλ πνηεηή ζηελ θαηάδπζή ηνπ ζηνλ Κάησ Κόζκν, αθνύ πξνεγνπκέλσο 

εζηηάζνπκε γηα ιίγν ζηνλ «Πξόινγν», όπνπ ν πνηεηήο πξαγκαηεύεηαη «ην λόεκα ηεο ηέρλεο ηνπ». 

Ο Δξλζη Φίζεξ ζην βηβιίν ηνπ «Ζ αλαγθαηόηεηα ηεο ηέρλεο» απνδίδεη ζηνλ Εαλ Κνθηώ ηε θξάζε: «Ζ πνίεζε 

είλαη απαξαίηεηε – κόλν αο ήμεξα γηαηί», κε ηελ νπνία ν Κνθηώ ζπλνςίδεη ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ηέρλεο θαη ην 

ξόιν ηεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή. 



Ο Μάλνο Διεπζεξίνπ επηρεηξεί λα δώζεη ηηο δηθέο ηνπ απαληήζεηο γηα ην ξόιν ηεο ηέρλεο θαη εηδηθόηεξα ηεο 

πνίεζεο. Γξάθεη: 

                                           «Εεηηάλνο ζηα νπξάληα θαξκαθεία 

                                           δεηνύζα θάξκαθα θαληαζηηθά 

                                           γη’ αγάπε, εκπηζηνζύλε θη επζπιαρλία 

                                           θαη γηα κηα ηέρλε δίρσο εξκελεία 

                                           δεηνύζα ππξνζβέζηε λα ληθά 

                                           ην ππξ πνπ θαηαθαίεη ηε καλία». 

Γειαδή γηα ηνλ πνηεηή καο ε ηέρλε – πνίεζε είλαη παξεγνξηά, ιύηξσζε από ηνπο «δαηκόλνπο ηεο πηθξήο ηνπ 

ηύρεο». Αο ζπκεζνύκε θαη ηνλ Καξπσηάθε «Ζ πνίεζε είλαη ην θαηαθύγην πνπ θζνλνύκε». 

Μέζσ ηεο ηέρλεο ηνπ ζα κεηαιάβεη αληίδσξν από ηελ αησληόηεηα, θαζώο κόλν απηόο ληθά ην ρξόλν, όπσο νη 

θσηνγξάθνη αηρκαισηίδνπλ ζην δηελεθέο «ηα είδσια ηεο κηαο ζηηγκήο». 

                                           «Οη γέξνη θσηνγξάθνη ζα γπξίδνπλ 

                                           ζην ζθνηεηλό ηνπο ζπίηη ζησπεινί 

                                           ηα είδσια ηεο κηαο ζηηγκήο αγγίδνπλ 

                                           κε ην κπαιό, κ’ αηζζήζεηο πνπ ξαγίδνπλ» 

Βεβαίσο ε ηέρλε ζέιεη αθνζίσζε, ππνηαγή, είλαη αδεθάγα, καο θιέβεη ηε δσή. Έλαο ήξσαο ηνπ Κνύληεξα 

έρεη ην εμήο δίιεκκα: Ν’ αθνζησζεί ζηε ζπγγξαθή ηνπ κπζηζηνξήκαηόο ηνπ ή λα αθηεξώζεη ρξόλν ζηελ 

αγαπεκέλε ηνπ; Κη ν Κνύληεξα ζεκεηώλεη: «Σε δσή ή ηε δεηο ή ηε γξάθεηο». 

Ο πνηεηήο Μάλνο Διεπζεξίνπ δηαηππώλεη ηελ ίδηα άπνςε κε ηνπο παξαθάησ ζηίρνπο: 

                                            «Παγίδεςαλ ην ρξόλν ζην ραξηί 

                                            γη’ απηό ρηνλίδεη πάληα ζηελ θαξδηά ηνπο». 

Μπνξεί κε ηελ πνίεζή ηνπ λα ληθά ην ρξόλν αιιά ηε λίθε απηή ηελ πιεξώλεη κε απέξαληε κνλαμηά θαη 

απνκόλσζε. Δμάιινπ ν ίδηνο έρεη δειώζεη γηα ηε ζπγγξαθή ησλ κπζηζηνξεκάησλ ηνπ (κηα άιιε κνξθή ηέρλεο): 

«Σα κπζηζηνξήκαηα κε απαζρόιεζαλ ηα ηειεπηαία 13-14 ρξόληα. Έγξαθα κέξα-λύρηα, δελ είδα δηαθνπέο, δελ είδα 

ηίπνηα». 

                                            «Έηζη ρηνλίδεη ρξόληα θαη γηα κέλα  

                                            ζηα μέλα ζπίηηα κέζα πνπ μππλώ 

                                            θη αλαθαιώ θαληάζκαηα αγηαζκέλα. 

                                            Γη’ απηό κηιώ γηα ιάζε μεραζκέλα. 

                                            Γη’ απηό κηιώ θη εδώ θαζώο γεξλώ 

                                            γηα πξάγκαηα πνπ ζθάιαζη γηα κέλα. 

Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαζόδνπ ζηνλ Κάησ Κόζκν ζα γίλεη ζηελ α΄ ελόηεηα κε ηε «πλάληεζε κε ηνλ Άγγειν», 

πξνθαλώο ηνλ θύιαθα άγγειό ηνπ, πνπ ηνπ πξνηείλεη ηαμίδη ζηνλ Κάησ Κόζκν γηα λα αιιάμεη «ν ξπζκόο ηνπ» 

(παξαιιαγή παξαζέκαηνο ηνπ Γ. Βηδπελνύ «Μεηεβιήζε εληόο κνπ θαη ν ξπζκόο ηνπ θόζκνπ») θαη ηνλ 

πξνεηδνπνηεί «Με λνκίδεηο πσο πάκε ζε γηνξηή θαη ζ’ εθδξνκή». 

ηε β΄ ελόηεηα «πλαληήζεηο θαη απνραηξεηηζκνί» νη πξώηνη πνπ ζπλαληνύλ είλαη έλαο κνπζηθόο θαη έλαο 

πνηεηήο, αηώληα ηηκσξεκέλνη. Παξόηη θαιιηηέρλεο, δελ θαηαμηώλνληαη, γηαηί ε δσή ηνπο δελ ήηαλ αληάμηα ηεο 

ηέρλεο ηνπο ή γηαηί ρξεζηκνπνίεζαλ δόιηα κέζα γηα λα αλαδεηρζνύλ.  Γξάθεη: 

                                            «Σεο κνπζηθήο παηδί, ηεο λύρηαο θίδη,  

                                            γηνξηάδνπλε καδί ηνπ νη νρηέο, 

                                            γηαηί ην κίζνο ην ’ρε δαρηπιίδη 

                                            ηνπο θίινπο ηνπ γηα λα παηά ζαλίδη». 

Δπίζεο ν πνηεηήο εδώ θάλεη θξηηηθή θαη απηνθξηηηθή ζηηο ζπληερλίεο θαη ηα ζηλάθηα ηα θαιιηηερληθά: 

                                            «Κνηηώ ηνλ πνηεηή θη ειεεκνζύλε 

                                            ηελ αγθαιηά ηνπ δίλσ. Σνλ θξαηώ. 

                                            Κη ν κνπζηθόο γειά κ’ επγλσκνζύλε. 

                                            Σεο ζπληερλίαο θηαίεη ε αθξνζύλε 

                                             ζην κίζνο ην ππξξό θη αγθπισηό, 

                                             θσλάδνπλ θαη δεηνύλ δηθαηνζύλε». 

ηελ ελόηεηα «Φσηνγξαθία εθδξνκήο» πεξηγξάθεη κηα «θνιαζκέλε εθδξνκή» κε πινίν, ζην παξειζόλ, όρη 

κόλν ην δηθό ηνπ αιιά θαη ηεο παηξίδαο - Διιάδαο κε αλαθνξέο ζην Γηγελή, ζην Βπδάληην, ζηνπο Παιαηνιόγνπο, 

ζην αγγάξην, ζην Μαξαζώλα θαη ηελ Πξνπνληίδα, ζηα πάζε θαη ηα ιάζε ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο. 

Αθνινπζεί ε «πλάληεζε κε ηελ Ζδνλή», έλα επράξηζην αιιά πηθξό δηάιεηκκα, ιίγν πξηλ ηελ ελόηεηα «Σα 

νλόκαηα», όπνπ ν πνηεηήο παξαζέηεη έλαλ θαηάινγν-θαηάζηηρν λεθξώλ, ησλ νπνίσλ νη αξράγγεινη ηεινύζαλ ηηο 

θεδείεο. Δίλαη νλόκαηα λεθξώλ εξώσλ, πεζόλησλ ζηε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή θαη ην Αιβαληθό κέησπν. 



                                            «Μηα ιηηαλεία ήηαλ νλνκάησλ 

                                            εθείλσλ ησλ αλζξώπσλ ε ζεηξά.  

                                            Νεθξνί εξώησλ, έλδνμσλ ζαλάησλ 

                                            ζε κάρεο πξνο ηηκήλ ησλ ανξάησλ 

                                            θαη ηξαπκαηίεο δίρσο πηα θηεξά 

                                            γηα κηα παηξίδα κάγηζζα ζαπκάησλ».  

ηελ επόκελε ελόηεηα «Σν θνξίηζη πνπ ην ’ιεγαλ Γέζπνηλα», κεηά από θάπνηνπο πηθξνύο ζηνραζκνύο γηα ηα 

βάζαλα ηεο αγάπεο, ζπκβαίλεη ην εμήο ζπληαξαθηηθό. Ο Άγγεινο πξνζηάδεη ηνλ πνηεηή λα γπξίζεη ζηε γε, ζηνλ 

Πάλσ Κόζκν θη απηόο αξλείηαη. Βξίζθεη ηνλ Άδε πεξηζζόηεξν θηιηθό γη’ απηόλ θαη απηή ηνπ ε ζηάζε είλαη ην 

κέηξν ηεο απέξαληεο κνλαμηάο θαη εξεκηάο πνπ ληώζεη ζηνλ Πάλσ Κόζκν. 

                                             «Δδώ ζα κείλσ, ιέσ. σηεξία 

                                             δελ έρσ κε θαλέλα θεξαηά. 

                                             Ζ θόιαζε αο γίλεη ειεπζεξία 

 

                                             Δδώ ζα κείλσ. Έρσ ηε κεηέξα. 

                                             Γηαγηά, παηέξα, θίινπο ζπγγελείο. 

                                             Γε ζέισ λα γπξίζσ ζηε θνβέξα 

                                             θαη κηαο παηξίδαο ζάπηαο ηνλ αέξα». 

πληειείηαη ε βίαηε άλνδνο ζηνλ Πάλσ Κόζκν, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, αθνύ βεβαίσο μππλά αιιά είλαη ζην 

κεηαίρκην ύπλνπ θαη μύπληνπ, ζηελ ελόηεηα «Όξακα βαζίιηζζαο αγίαο». Ο πνηεηήο βηώλεη έλα πξαγκαηηθό όξακα, 

θαζώο εκθαλίδεηαη ε νπηαζία ηεο κεηέξαο ηνπ θαη ηνλ παξαθηλεί θη απηή λα επηζηξέςεη ζηε γε. 

                                             «Ξππλώ θη ε πύιε εμόδνπ αλνηγκέλε. 

                                             Γπν βήκαηα θαη όια ζα ραζνύλ. 

                                             Καη βιέπσ ηε κεηέξα κνπ θηαζκέλε 

                                             ηηο θαηαηγίδεο λα ’λαη πηα ληπκέλε. 

                                             …………………………………… 

                                             Μνπ ιέεη: Μελ θνηηάο πνπ δε ζ’ αγγίδσ. 

                                             Ούηε κ’ αθήλνπλ νύηε θαη κπνξώ.  

                                             Αέξαο είκαη, πλεύκα πνπ ζηξαγγίδσ.  

                                             ηε γε λα μαλαπάο, απηό ζνπ νξίδσ». 

Δίλαη ζπγθηλεηηθόο ν δηάινγνο κεηέξαο-γηνπ θαζώο ην παξάζεκα ηεο εηζαγσγήο από ηα εγθώκηα ηνπ Μ. 

αββάηνπ «Νῦλ ζπαξάηηνκαη ηά ζπιάρλα κεηξηθῶο…» κεηαιιάζζεηαη ζε ζηίρνπο πνπ δειώλνπλ ηε κεηξηθή 

αγάπε θαη ζηνξγή αθόκε θαη από ηνλ Κάησ Κόζκν. 

                                             «Ση θάλεηο; Πνύ δνπιεύεηο; Πνηνη ζ’ αθνύλ; 

                                             Καπλίδεηο; Υαξηνπαίδεηο;Γε ζ’ αθνύκε, 

  

                                             πην δπλαηά. Λνηπόλ; Πνηνο ζε θνηηάδεη; 

                                             Πνηνο ξάβεη ηα θνπκπηά ζνπ ηα ρξπζά; 

                                             Κνπκπηά δελ έρσ, κάλα. Με καξάδη 

                                             ην δέλσ ην πνπθάκηζν πνπ αιιάδεη 

                                             θαη κέγεζνο θαη ρξώκα θαη θνςηά, 

                                             αλάινγα πνηνο θίινο κνπ γηνξηάδεη». 

Ζ κάλα, πέξα από ηε ζπκβνπιή λα γπξίζεη ν πνηεηήο ζηνλ πάλσ θόζκν, πξνρσξάεη αθόκε παξαπέξα, κε ηελ 

πξνηξνπή «ΜΖ ΓΡΑΦΔΗ, ΜΖ ΓΗΑΒΑΕΔΗ» θαζώο θαιά, ζα κάλα, έρεη ελλνήζεη πώο απηέο νη αζρνιίεο είλαη 

πνπ έρνπλ απνκνλώζεη ηνλ πνηεηή θαη ηνπ έρνπλ ζηεξήζεη ηηο ραξέο ηεο δσήο. 

Λίγν πξηλ επηζηξέςεη νξηζηηθά ζηε γε, ζην παξόλ, εκθαλίδεηαη «Ο θύιαθαο ηνπ δάζνπο» (άιιε ελόηεηα) θαη 

αλαδεηά ηνπο άζζνπο ηεο ηέρλεο ηνπ πνηεηή, ηελ ηθαλόηεηά ηνπ δειαδή λα γξάθεη αθόκε πνηήκαηα. Πεγαίλνπλ 

καδί ζηλεκά θαη ν πνηεηήο βιέπεη ηε δσή ηνπ ζε ηαηλία, κηα δσή πνπ δελ ηνλ ηθαλνπνηεί, πνπ είλαη έξκαην ηνπ 

πιήζνπο, πνπ πξνζπαζνύλ λα ηνλ θαηαζπαξάμνπλ αιιά βιέπεη θαη ηε κειινληηθή ηνπ θαηαμίσζε από ηελ ηέρλε 

ηνπ θαη παξεγνξείηαη. 

                                            «Με πάεη ζηλεκά. Να δσ ηαηλία 

                                            πνπ παίδνπλ ηε δηθή κνπ ηε δσή 

                                            θαη ηε δσή πνπ κνπ ’θαλαλ πνξλεία. 

                                            Λνπθάδσ, θιαίσ, βιέπσ κ’ αγσλία. 

                                            ην κπαξ πίλσ κηα ζόδα εκεηηθή. 

                                            ηελ ηνπαιέηα πίζζα θη ακκσλία». 



                                            …………………………………… 

 

                                            «Με πξνζθπλνύλ γπλαίθεο από αράηε. 

                                            Ρνπκπίληα θέξλνπλ. Πίλσ βπζζηλί. 

                                            Τγξά δηακάληηα κνπ ’ξημαλ ζηελ πιάηε 

                                            ζηεθαλσκέλνη πνηεηέο. Γνλαηη- 

                                            ζκέλνη όινη ηξέκνπλ. Ση ζθελή! 

                                            Σν ηαπεηλό κνπ ζθέπηνκαη θξεβάηη».  

ηελ πξνηειεπηαία ελόηεηα «Ο ππγκάρνο θαη ε ρνξεύηξηα» γηα άιιε κηα θνξά ππάξρεη ε πξνηξνπή «Με 

γξάθεηο, κε δηαβάδεηο» από έλα θνξίηζη, ρνξεύηξηα ηνπ ηζίξθνπ, πνπ αξλείηαη λα ζπλδεζεί καδί ηνπ, γηαηί 

πξνβιέπεη «πνπ κηα δσή ζα γξάθεηο ζα δηαβάδεηο». 

                                           «Κνληά ηνπ έλα θνξίηζη θαη καηώλεη 

                                           ζα κηα θηζάξα. θέηε απεηιή. 

                                           Υνξεύηξηα ηνπ ηζίξθνπ. Με ζθνηώλεη 

                                           ……………………………………….. 

                                           ε ζέισ, ιέσ. Κιαίεη: Μ’ αγνξάδεηο; 

                                           Μαδί ζνπ, πώο; Πνπ ζα ’ζαη ζαηαλάο,  

                                           πνπ κηα δσή ζα γξάθεηο, ζα δηαβάδεηο». 

Απηή είλαη θαη  ε ηειεπηαία θαληαζηηθή ζθελή πνπ πεξηγξάθεη ν πνηεηήο θαζώο απνθαζίδεη λα ηειεηώλεη κε 

όιεο απηέο ηηο θνβεξέο κεηακνξθώζεηο. 

                                           «Καη δίλσ ηέινο. Παίξλσ ηη παιηό,  

                                           θνξώ θαπέιν… 

                                           ……………….. 

                                           Αλάζαλα, ραζήθαλ όια. Μέλεη  

                                           ην ηξαπεδάθη, ηα βηβιία, ε ζηξσκλή,  

                                           ν Μπαρ, κηα θαξη πνζηάι…». 

ηελ ηειεπηαία ελόηεηα «Ο Ννεηόο Λύθνο», από ηελ νπνία νλνκάζηεθε νιόθιεξε ε ζπιινγή, ν πνηεηήο 

εγθισβηζκέλνο ζην παξόλ, ζηε θζαξηή δσή, πηαζκέλνο ζηα δίρηπα ηνπ λνεηνύ ιύθνπ, ηνπ θζνξνπνηνύ ρξόλνπ, 

θαηνλνκάδεη ην λνεηό ιύθν, ζπλνκηιεί κε ηελ ηέρλε ηνπ, απνδέρεηαη ηα γεξαηεηά θαη παξεγνξηέηαη όηη απηό πνπ 

δελ αληέρεη ην θνξκί ηνπ, ην ρξόλν δειαδή, ηνλ αληέρεη ην Γέλνο θαη ε θπιή καο, ε νπνία δηαθπιάζζεη ζαλ 

Κηβσηόο ηνπ Νώε όιε ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά πνπ θαζέλαο ζπλεηζθέξεη ζηαιαγκαηηά - ζηαιαγκαηηά. 

Καη βέβαηα θάλεη θαη κηα ηειεπηαία απνθάιπςε. Γελ ρξεηάδεηαη λα θαηέβεη θαλείο ζηνλ Άδε γηα λα 

ζπλαληήζεη ηνλ Κάησ Κόζκν. Ο Κάησ Κόζκνο είλαη εδώ, γύξσ καο, ζηελ θαζεκεξηλόηεηά καο, ζηα 

ζπγθινληζηηθά θαη βίαηα γεγνλόηα, εζληθά θαη παγθόζκηα πνπ ζπκβαίλνπλ γύξσ καο. 

                                           «Καη Κάησ Κόζκνο είλαη πάληα ε κύξλε. 

                                           Πιαζηήξαο. Βεληδέινο. Σν Γνπδί. 

                                           ην αίκα ε βαζηιεύνπζα. Κνθίλη  

                                           κε ηα’ άπιπηα ηεο γεο. Σν θνκπνζθίλη. 

                                           Ο απηνθξάησξ πίζσ απ’ ην λαδίξ. 

                                           Ο νισκόο θη ν Κάιβνο. Ζ ειήλε». 

Ζ πνηεηηθή ζπιινγή έρεη εκεξνκελία ζπγγξαθήο 1986-2010. Γειαδή ν πνηεηήο «θνηινπνλνύζε» 24 ζπλαπηά 

έηε. Γελ είλαη θαζόινπ παξάμελν, αλ ιάβεη θαλείο ππόςε ηνπ ό,ηη έρεη δειώζεη ν Μάλνο Διεπζεξίνπ, αθόκε θαη 

γηα ηα κπζηζηνξήκαηά ηνπ. «Πνηέ δελ έγξαςα θάηη, ρσξίο λα γίλνπλ κεηά άπεηξεο αιιαγέο. Πνηέ δελ έγξαςα κηα 

πξόηαζε, ρσξίο λα θάηζσ από πάλσ ηεο 100 θαη 200 θνξέο λα ηελ μαλαδώ, κε δηαθνξεηηθή δηάζεζε, δηαθνξεηηθή 

ώξα θαη κέξα. Σν θνηηάδσ, ην βιέπσ, κε αγαλαθηεί, ην μαλαθνηηάδσ, ην δέξλσ, κέλσ εθεί». Πόζν κάιινλ ζα 

ηζρύνπλ απηά θαη γηα ηελ πνίεζε. Γη’ απηήλ ηελ πνηεηηθή ζπιινγή αθόκε πεξηζζόηεξν. 

Ζ ζπιινγή απνηειείηαη από 105  6ζηηρεο νκνηνθαηάιεθηεο ζηξνθέο κε ελαιιαζζόκελνπο 11ζύιιαβνπο θαη 10 

ζύιιαβνπο ηακβηθνύο ζηίρνπο κε απζηεξή νκνηνθαηαιεμία. Οκνηνθαηαιεθηνύλ ν 1
νο

 - 3
νο 

- 4
νο 

θαη 5
νο

 ζηίρνο θαη ν 

2
νο

 κε ηνλ 5
ν
. Ζ νκνηνθαηαιεμία δελ πεξηνξίδεηαη ζε κηα ζπιιαβή αιιά πνιιέο θνξέο επεθηείλεηαη  θαη πέξαλ ηεο 

δεύηεξεο ζπιιαβήο, π.ρ.  «ζαξξνύζα, αηκνξξαγνύζα, πελζνύζα, ηζνξξνπνύζα» 

                       θαη    «βπδαληηλνύ, νπξαλνύ». 

Έρνπκε δειαδή πνίεζε κε παξαδνζηαθή κνξθή, κε παιαηά κεηξηθή, ρσξίο απηό λα έρεη ιεηηνπξγήζεη ζε 

βάξνο ηεο νπζίαο θαη ησλ λνεκάησλ. Ζ νκνηνθαηαιεμία δελ είλαη απηνζθνπόο αιιά ην κέζν πνπ ζα αλαδείμεη ην 

λόεκα. Γη απηό θαη ζηελ πξώηε αλάγλσζε, ζηε δίλε ηεο εμηζηόξεζεο, δε γίλεηαη ακέζσο αληηιεπηή ε καζεκαηηθή 

πεηζαξρία ηεο κνξθήο. Δίλαη όκσο έληνλνο ν κνπζηθόο ξπζκόο ησλ ζηίρσλ πνπ ζπλνδεύεη αξκνληθά ηελ εμέιημε ηεο 

ηζηνξίαο. Τπάξρεη κηα κνπζηθή αξκνλία ζε όιε ηε ζπιινγή, πνπ καδί κε κηα θαηαλπθηηθή αηκόζθαηξα, πνπ 



πξνέξρεηαη από κηα πεξίεξγε ζξεζθεπηηθή πίζηε ηνπ πνηεηή, δηθήο ηνπ αθεηεξίαο, ζα κπνξνύζαλ λα ήηαλ νη 

βάζεηο γηα έλα Μπαρ, ελόο ζξεζθεπηηθνύ νξαηνξίνπ. Φαίλεηαη πσο ν Μάλνο Διεπζεξίνπ έρεη ην ξπζκό κέζα ηνπ. 

Ζ κνξθή ηεο ζπιινγήο είλαη ςηινδνπιεκέλε βεινληά ζε δαληέια κε καζεκαηηθνύο ππνινγηζκνύο. 

Παξά ηελ παξαδνζηαθή απηή κνξθή ηεο ζπιινγήο, νη ηξόπνη έθθξαζεο είλαη κνληέξλνη, ππεξξεαιηζηηθνί, 

ηδηαίηεξα εθθξαζηηθνί. Αλαθέξσ δύν παξαδείγκαηα: 

Α) «Φσηνγξαθία εθδξνκήο»: 1) «Ρακκέλα ηα θνπκπηά ηνπ κε ην ρηόλη 

                                                   θαη πίλεη πγξό γπαιί ην γηαζεκί». 

                                               2) «Σν γάια ζαο’ νπξαλνύ ζαο νπξαλνύο 

                                                    θαη θαηνπξνύλ ηνπ κέιινληνο νη γλώζεηο». 

Β) «πλάληεζε κε ηελ εδνλή».  «Σα πόδηα ζαο πνηάκηα γηαζεκηά 

                                                  θη ε ρηεληζηά ζαο δάζε κε ζεξία». 

Σειεηώλνληαο θαη γηα λα ζπλνςίζσ κε ιίγα ιόγηα ην πεξηερόκελν ηεο ζπιινγήο ζα ζαο κεηαθέξσ ηελ θξίζε 

γηα ηε ζπιινγή ηνπ δηθνύ καο Μεζζήληνπ πνηεηή, ηνπ Γηώξγνπ Μαξθόπνπινπ, όπσο αθξηβώο κνπ ηε δηαηύπσζε 

ζε ηειεθσληθή επηθνηλσλία γηα ηελ απνςηλή καο εθδήισζε: 

« Ο λνεηόο ιύθνο είλαη ε παηξηδνγλσζία ηεο εζσηεξηθήο κνλαμηάο ηνπ θαζελόο, αθόκε θη αλ πξνζπνηείηαη όηη 

βγαίλεη πξνο ηα έμσ, κε ζηνηρεία θαληαρηεξά θαη πινπκηζηά, θαηά βάζνο όκσο εξεκηθά πξάγκαηα».  

                                               

                                                                                             αο επραξηζηώ. 

                       

                                                                                                         Μαρία Τσαγκαράκη 

Φηιόινγνο 

(Παξνπζίαζε ζηελ εθδήισζε 15-12-2010) 

                                                                                       

  

  

 

 

     

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                             

                                                                    

 

                                                          

 

                                                  


