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              ΛΕΥΗ ΑΝΑΓΝΩΗ ΤΝΔΕΜΟΤ ΦΘΛΟΛΟΓΩΝ ΜΕΗΝΘΑ 

               «ΜΗ ΚΕΠΑΖΕΘ ΣΟ ΠΟΣΑΜΘ» ,     ηνπ  Γηώξγνπ Μαξθόπνπινπ 

 Σελ Σξίηε, 3 Ννεκβξίνπ 2009, ζηε Λέζρε Αλάγλσζεο ηνπ πλδέζκνπ Φηινιόγσλ Μεζζελίαο, 

παξνπζηάζηεθε ην έξγν ελόο ζεκαληηθνύ Μεζζήληνπ ινγνηέρλε, ηνπ Γηώξγνπ Μαξθόπνπινπ. Έγηλε αλαθνξά ζηελ 

πινύζηα πνηεηηθή ηνπ δηαδξνκή θαη επηζεκάλζεθαλ ηα θύξηα ζηνηρεία πνπ απνηεινύλ ηηο θηλεηήξηεο αξρέο ηνπ έξγνπ 

ηνπ πνπ είλαη νη ηόπνη θαη νη θάηνηθνί ηνπο. Σόπνη θαη άλζξσπνη πξνέξρνληαη ζρεδόλ πάληνηε από όλεηξα, από 

πξνζσπηθά βηώκαηα θαη αλαπνιήζεηο ηνπ πνηεηή. 

Ο Γηώξγνο Μαξθόπνπινο γξάθεη καθξνζθειή πνηήκαηα πνπ μερσξίδνπλ γηα ηελ αθεγεκαηηθή ηνπο ξνή. Οη 

ζηίρνη ηνπ δηαθξίλνληαη γηα θάπνηνπο «επηθνύο» ηόλνπο. Ο ίδηνο ιέεη: «Καηά ην ήκηζπ ζηελ πνίεζή κνπ είκαη ρακειώλ 

ηόλσλ θαη θαηά ην άιιν ήκηζπ αξέζθνκαη ζε θάηη ην «ξσκαιέν», ην νπνίν μεθηλάεη από ηε ζπιινγή «Η θιεθηνπξηά 

ηνπ θάησ θόζκνπ» θαη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη έληνλν κέρξη θαη ζήκεξα». Απηό ην θάλεη, γηαηί πξνζπαζεί, έζησ θαη 

γηα ιίγν, όζν θξαηάεη ε έκπλεπζε ελόο πνηήκαηνο, λα μεθύγεη από ηε θξηθηή πξαγκαηηθόηεηα θαη λα ζεθώζεη «γηα 

ιίγν θαη πάιη ηα θνκκέλα θηεξά ηνπ». 

Η «Θιίςηο ηνπ πξναζηίνπ» είλαη έλα απεγλσζκέλν «αθξνβαηηθό λνύκεξν» ελόο εγθισβηζκέλνπ παηδηνύ ζην 

πεξηζώξην ηεο ηόηε Αζελατθήο θνηλσλίαο, όπσο ιέεη ν ίδηνο. Η ζιίςε γηα ηελ αλεπαλόξζσηε πηώζε ηνπ αλζξώπνπ, 

πιηθή θαη εζηθή θαη ε δηάςεπζε ησλ νλείξσλ πνπ θάλνπκε όινη καο, είλαη ηα θύξηα ζηνηρεία ησλ «Ππξνηερλνπξγώλ». 

Η απνζπαζκαηηθόηεηα ησλ αλζξώπηλσλ ζρέζεσλ θαη ε αλεπάξθεηα ηνπ έξσηα, έηζη, όπσο ιεηηνπξγεί ζήκεξα, ηνλ 

απαζρνινύλ έληνλα ζηε ζπιινγή ηνπ «Θζηνξία ηνπ μέλνπ θαη ηεο ιππεκέλεο». 

Εηδηθόηεξα ε Λέζρε Αλάγλσζεο αζρνιήζεθε κε ηε ζπιινγή «Με ζθεπάδεηο ην πνηάκη», θξαηηθό βξαβείν 

πνίεζεο, 1999. 

Ο άλζξσπνο είλαη έλα πνηάκη πνπ ηξέρεη αζηακάηεηα θαη δελ εμαληιείηαη. Οη πνηεηηθέο εηθόλεο δπλαηέο, νη 

ηόλνη ειεγεηαθνί, κηα πνίεζε εμνκνινγεηηθή. Η γιώζζα απζηεξή αιιά θαη απιή, ηξπθεξή. Άιινηε ζιηκκέλνο, άιινηε 

ζπγθηλεκέλνο ν πνηεηήο, κειαγρνιηθόο αιιά θαη κε κηα δξνζηά ζηελ έθθξαζή ηνπ. Μαο ηαμηδεύεη ζηνλ «πεξαζηηθό 

ρξόλν», όπσο ιέεη ν ίδηνο, πνπ γη’ απηόλ ζεκαίλεη ηε ιύηξσζε θαη ηελ πίθξα ηνπ ηειεζίδηθα ρακέλνπ παξειζόληνο.  

Σν πξώην πνίεκα «Η θνβεξή παηξίδα κνπ» είλαη έλα από ηα ζπγθινληζηηθόηεξα πνηήκαηα πνπ γξάθηεθαλ ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, αλαθέξεη ν Αιέμεο Ζήξαο. 

Σξία καθξνζθειή πνηήκαηα, γξακκέλα σο επηζηνιέο, απεπζύλνληαη ζηνλ αγαπεκέλν ηνπ θίιν Δεκήηξε 

Παπαδίηζα, Μεζζήλην πνηεηή. ηελ επηζηνιή 1 κηα θξαπγή απνγνήηεπζεο γηα ηε ληόηε πνπ ζπαηάιεζε ηε δύλακή 

ηεο. ηελ επηζηνιή 2 είλαη δηάρπηνο ν θόβνο πνπ πόηηζε ηελ ςπρή ηνπ, ν θόβνο πνπ θξαηνύζε ηελ θαξδηά ηνπ ζε έλα 

θινπβί κε αλνηρηή ηελ πόξηα, πιελ όκσο απηόο δελ έθεπγε. ηελ επηζηνιή 3 κηα ζιίςε πνπ πξνέξρεηαη από έλαλ 

«θαηαζηαιαγκέλν ζηνραζκό». 

Η γπλαίθα ζηελ πνίεζε ηνπ Γ. Μαξθόπνπινπ παίδεη ζεκαληηθό ξόιν. Απηό θαίλεηαη ζην πνίεκα «Άιθεζηηο», 

όπνπ ν πόλνο γηα ην ρακέλν έξσηα είλαη ζησπειόο.  

ε κηα ελόηεηα ηεο ζπιινγήο ηνπ εξσηνηξνπεί κε ηνλ πεδό ιόγν, ζηηο «Δηαβάζεηο πεδώλ». 

ηελ θαζαξά αθεγεκαηηθή ηνπ πνίεζε ν Γηώξγνο Μαξθόπνπινο πξνζπαζεί λα αλαθαιέζεη ζηε κλήκε ηνπ θαη 

λα πεξηζώζεη από ηε θζνξά ό,ηη έρεη κείλεη από ην παξειζόλ, ηνπο ρώξνπο πνπ άιιαμαλ, ηα νξάκαηα πνπ πάλσ ηνπο 

έπεζε βαξηά ζθηά, ηνπο αλζξώπνπο πνπ μεράζηεθαλ, ηα ζρέδηα πνπ δελ πξαγκαηώζεθαλ. « Επηδηώθσ - ιέεη - λα βνεζώ 

ηνλ εαπηό κνπ θαη - ζηε ζπλέρεηα - ηνλ «πεξίγπξό» κνπ λα δεη κηα ζηηγκηαία νλεηξηθή θαηάζηαζε κέζα ζηελ επηέιεηα 

ησλ θαηξώλ, λα επαλαπνθηά ηε ρακέλε ηνπ αζσόηεηα κέζα ζ΄ έλαλ θόζκν ζσξάθσλ, πξνζρεκάησλ θαη ζιηβεξώλ 

άιινζη. Απηό απνηειεί θαη ην ζπνπδαηόηεξν θνηλσληθό αληίθξηζκα γηα  κέλα». 

Ο πνηεηήο κάο ηαμίδεςε ζε ηόπνπο γλώξηκνπο. Μαο έθαλε λα μεράζνπκε γηα ιίγν ηα θαζεκεξηλά, γηαηί κε ηελ 

πνίεζή ηνπ θαηαθέξλεη λα κεηαπνηεί ην αηνκηθό ζε ζπιινγηθό. Γη΄ απηό ν Γηώξγνο Μαξθόπνπινο είλαη έλαο 

βησκαηηθόο πνηεηήο ηεο γεληάο ηνπ ΄70. 

ηε ζπληξνθηά έλαο γθαξδηαθόο παηδηθόο ηνπ θίινο, ν θ. Ρνύηζεο, καο ζπγθίλεζε κε ηελ παξνπζία ηνπ θαη καο 

βνήζεζε ζην ηαμίδη γλσξηκίαο ηνπ πνηεηή. 

Ο ζπνπδαίνο ζπκπνιίηεο καο Γηώξγνο Μαξθόπνπινο είλαη αλεμάληιεηνο. Γη΄ απηό απνθαζίζηεθε θαη ζηελ 

επόκελε ζπλάληεζε, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σξίηε 1
ε 
 Δεθέκβξε 2009, ζηηο 7 κ.κ. ζην 1

ν 
 Γπκλάζην Καιακάηαο, 

λα ηαμηδέςνπκε θαη πάιη κέζα από ηελ πνίεζή ηνπ ζηνπο ηόπνπο πνπ αιιάμαλε, ζηνπο αλζξώπνπο πνπ θύγαλε, λα 

δξαπεηεύζνπκε, έζησ γηα ιίγν, από κηα πξαγκαηηθόηεηα πνπ καο πλίγεη, πνπ είλαη αδηέμνδε. 

΄ απηήλ ηε ζπλάληεζε ζα παξνπζηαζζνύλ επηιεγκέλα πνηήκαηα από ην ζύλνιν ηνπ πνηεηηθνύ ηνπ έξγνπ. 

                                                           

Μίνα Σταθοπούλου - Φηιόινγνο 

   



                                                                                        


