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Η λέσχη ανάγνωσης που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Φιλολόγων  
Μεσσηνίας, μελετώντας στις τακτικές συνεδρίες της το έργο πνευματικών 

ανθρώπων του τόπου, την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2010 αφιέρωσε τη 
συνεδρία της στη μελέτη  του έργου ενός από τους σύγχρονους  μανιάτες 
ποιητές1, του Τέλη Πετρουλέα. Τα αποτελέσματα της συνάντησης 

υπήρξαν εξαιρετικά επιτυχή και συνέβαλαν με πολύτιμο τρόπο στην 
ερμηνεία του τριαντάχρονου πνευματικού έργου του μανιάτη ποιητή. Η 

συζήτηση επάνω στο ποιητικό έργο του Πετρουλέα ήταν εξαιρετικά 
γόνιμη κι ανέδειξε τις ποικίλες και πολύπτυχες προσλήψεις της ποίησής 
του στο κοινό. Θα λέγαμε ότι η συζήτηση επάνω στο ποιητικό έργο του 

Τέλη Πετρουλέα οδήγησε σε γόνιμα συμπεράσματα, καθώς αναδείχτηκαν 
τα στοιχεία εκείνα που τον κατατάσσουν στους  καταξιωμένους νέους 

Έλληνες ποιητές της λεγόμενης «δεύτερης μεταπολεμικής» γενιάς, μια 
και το έργο του καθίσταται ποιητικά διαχρονικό και η μελέτη του 
αναμφίβολα θα απασχολήσει τους ιστορικούς της ποίησης και τους 

κριτικούς του ελληνικού πνευματικού γίγνεσθαι. 
Ο Πετρουλέας ως ποιητής εμφανίστηκε στα ελληνικά γράμματα το 1985 
με την ποιητική του συλλογή «Περιστροφές Λυχνοσβήστη». Το 1990 

εκδίδει τη δεύτερη ποιητική του συλλογή με τίτλο «Εσωστρακιαμοί». Το 
1999 έρχεται η «Αναίμακτη Ανακομιδή», ενώ το 2008 εκδίδει τα 

«Μετεμφύλια». 
Τα ποιήματα του Πετρουλέα είναι ολιγόστιχα, ο λόγος του είναι λιτός και 

συμπυκνωμένος, απογυμνωμένος από τα περιττά, από στολίδια και 
βερμπαλιστικές εξάρσεις. Ο λόγος του προτιμά να είναι λαϊκός, 
προσπαθεί να γίνει ο λόγος του καθημερινού ανθρώπου, που αγωνιά για 

την καθημερινή του ζωή. Η ποίηση του Πετρουλέα έχει σταθερή πολιτική 
δομή. Αυτό σημαίνει ότι ο ποιητής γράφει για τον άνθρωπο ως πολιτικό 

ον, αποτυπώνει στη γραφή του την αγάπη του για τη ζωή, τον κόσμο, το 
συνάνθρωπο, το φίλο, τον εχθρό, τη σύντροφο. Με όπλο τη βαθειά 
ειρωνεία, το σαρκασμό και το γόνιμο αυτοσαρκασμό και μέσα από τις 

αναποδογυρισμένες εικόνες, τις αναποδογυρισμένες ιδέες συνθέτει ένα 
σύγχρονο λόγο, με τον οποίο ήρεμα και μεγαλόκαρδα αποδέχεται τον 
κόσμο, μεριμνώντας να αναζητήσει τα στοιχεία εκείνα που συντείνουν 

στην ανάταση της παγκόσμιας ανθρώπινης ουσίας στην Ιστορία. 
Αν θα θέλαμε να δούμε την ποιητική πορεία του Πετρουλέα μέσω των 

ποιητικών του συλλογών, θα παρατηρούσαμε μια πορεία από τη vita 
complentativa στη vita activa. Από τις έντονες φιλοσοφικές αναζητήσεις 
των «Περιστροφών Λυχνοσβήστη» και μέσω του εσωτερικού διαλόγου και 

διαλογισμού των «Εσωστρακισμών» ο ποιητής αρχίζει να εξιστορεί την 
ανθρώπινη συμπεριφορά, να ανατέμνει την ανθρώπινη παθολογία με 
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μέσο το θάνατο, τους νεκρούς και τις αναμνήσεις στην «Αναίμακτη 
Ανακομιδή» και να συγγράφει τελικά μια ιστορία των σκέψεων, των 

χαμένων ονείρων, τω ελπίδων και των προσδοκιών του μετεμφυλιακού 
κόσμου με επίκεντρο τη νότια Πελοπόννησο κι ειδικά τη Μάνη. 

Αυτό είναι και το σημείο, στο οποίο θα θέλαμε να δώσουμε ιδιαίτερη 
έμφαση, μια και δείχνει να αποτελεί την ειδοποιό διαφορά, που 
καταξιώνει τον Πετρουλέα ως γνήσιο εκπρόσωπο της ελληνικής 

μεταπολεμικής ποίησης. 
Στο χώρο των κοινωνικών επιστημών και της θεωρίας της ιστοριογραφίας 

την τελευταία 20ετία γίνεται μια γόνιμη συζήτηση, που έχει πυρήνα της 
το διάλογο σχετικά με το κατά πόσο η λογοτεχνία κι η αφήγηση 
συνιστούν «έγκυρο» τεκμήριο για την ιστορική κοινότητα και την 

ιστοριογραφική σύνθεση. Η «μεταϊστορία», όπως ο Hayden White την 
ονόμασε, καθιερώθηκε καταδεικνύοντας τη σχέση ιστορίας κι αφήγησης, 

δηλαδή ιστορίας και λογοτεχνίας. 
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο η νεότερη μεταπολεμική ελληνική ιστορία έχει 
«ιδωθεί» μέσα από την οπτική της ποίησης: η πολιτική τάση της 

λεγόμενης «πρώτης μεταπολεμικής γενιάς» (Αναγνωστάκης, Πατρίκιος, 
Αλεξάνδρου κ.ά.),δηλαδή πολλοί ποιητές, που οι κριτικοί της 

λογοτεχνίας ονομάζουν «ποιητές της μετεμφυλιακής πείνας», μια και οι 
μετεμφυλιακές εμπειρίες τους ξεκινούν από τις δύσκολες μετεμφυλιακές 
συνθήκες ζωής. 

Ποιητικά ορόσημα στη μεταπολεμική ιστορία της χώρας μας, που 
περιγράφουν τα μετεμφυλιακά τραύματα θεωρούνται η έκδοση της 
Υψικάμινου του Ανδρέα Εμπειρίκου, τα κείμενα του Μίλτου Σαχτούρη 

για τον Εμφύλιο Πόλεμο κι η αυτό-αναγνώριση από τον Εγγονόπουλο 
στα 1948 στο ποίημα «Ποίηση 1948» στη συλλογή Έλευσις  του γεγονότος 

ότι η ποίησή του είναι γεμάτη τραύματα (τα ποιήματά μου/ είν’ τόσο 
πικραμένα/(και πότε άλλωστε δεν είσαν;)/κι΄ είναι/-προ πάντων-
/και/τόσο/λίγα)2. 
Εδώ έρχεται η ποίηση του Πετρουλέα να αποτυπώσει τη μεταπολεμική 
νοτιο-πελοποννησιακή ιστορία. Θα λέγαμε ότι μέσα από τη δουλειά του 

αποτελεί έναν εν δυνάμει δυναμικό ιστορικό ποιητή. Ως προς τη μορφή 
χρησιμοποιεί όλα τα εργαλεία ενός ιστορικού: φωτογραφίζει, 

αποθηκεύει, αναζητά, ανακαλύπτει και διαχειρίζεται αρχεία, 
μουσειοποιεί και σωρεύει το ιστορικό παρελθόν, αναζητά στις πηγές3, 
απομαγνητοφωνεί αφηγήσεις των ανθρώπων της περιοχής… Έτσι 

συλλέγει το υλικό του, το οποίο τελικά είναι μια ιστορία «από τα κάτω», 
μια ιστορία της ίδιας της κοινωνίας για τον εαυτό της. 

Ως προς το περιεχόμενο, ο Πετρουλέας με τα ποιήματά του μας 
μεταφέρει την ιστορία του τόπου στην πρόσληψή της από την τοπική 
νοτιο-πελοποννησιακή μεταπολεμική πραγματικότητα: η εμπειρία της 

Κατοχής, ο Εμφύλιος, τα τραύματα της μετεμφυλιακής κοινωνίας, η 
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άναρχη τσιμεντοποίηση κι αστικοποίηση των δεκαετιών 60-70 κι η 
εκβιομηχάνιση. 

Δυο τάσεις ιστορικότητας ξεπηδούν από τα ποιήματα του Πετρουλέα: α) 
μια κατευθείαν ιστορική περιγραφή των γεγονότων  (βλέπε τα ποιήματα: 

«Δείγμα αντιγραφής», «Η γιορτή της μητέρας», «Πουλητό» από την 
«Αναίμακτη Ανακομιδή» και «Προσωρινά», «Οφειλές», «Μέχρι το Γυμνάσιο», 
«Ημερολόγιο», «Εκπαιδευτικοί» από τα «Μετεμφύλια») και β) μια περιγραφή 

που αντιστοιχεί στις ιστορικές μετεμφυλιακές μνήμες (βλέπε τα 
ποιήματα: «Αντιποίημα», «150 χρόνια», «Μετά τον τελευταίο στίχο», 
«Δεκατρία», «Ιστορική πηγή» από την «Αναίμακτη Ανακομιδή» και «Ο 
Αρμακάς», «Το μουλάρι», «Χωροφύλαξ», «Λαογραφικά», «Διάλειμμα», 
«μφακες», «Νομιστεράκια» από τα «Μετεμφύλια»). 
Κλείνοντας παραθέτουμε δυο ποιήματα, ενδεικτικά αντιστοίχων των δυο 

αυτών ιστορικών τάσεων: 
Πρώτη τάση, καθαυτό ιστορική: «Περίληψη»: «Ο πρώτος κομματικός 

πυρήνας/ήταν των καρνάγιων/Πρακτικά δεν κρατήθηκαν/και οι πέντε 
ήταν αγράμματοι/ Ο δεύτερος ήταν του πυρηνελαιουργείου/μια από τα 
ίδια/ Ο τρίτος όμως/ έγραψε μεγάλη ιστορία/να φανταστείτε/είχαμε 
περίπου / ογδόντα δυο νεκρούς. (Αναίμακτη Ανακομιδή) 
Αναφορά σε πραγματικά ιστορικά γεγονότα: στους κομματικούς πυρήνες 
των καρνάγιων και του πυρηνελαιουργείου της Καρδαμύλης και στους 

ογδόντα δύο νεκρούς του χωριού του ποιητή (Ξωχώρι) τον καιρό του 
εμφυλίου. 

Δεύτερη τάση, μεταπολεμικών τραυμάτων: «Ας μην κάνει για ποίημα»: 
Ήταν όλοι τους χορτάτοι/Ξεχάσαμε αυτή/Του είπε κάποιος/ Έγνεψε/Την 
κράτησαν τρεις/Έβαλε το σκύλο του/Κι ύστερα/ Έδωσε ο ίδιος/ Τη 
χαριστική βολή/Ήταν παρθένα/ Ίσως βάλε με το νου του/Ποιος να την 
πάρει (Μετεμφύλια). 
 Η συλλογική μετεμφυλιακή μνήμη για την κακοποίηση των γυναικών, 
ακριβώς όπως διασώζεται και σε άλλους λαούς. 
 

 
Την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2010,στις 7:00 το απόγευμα, στη δημόσια 
κεντρική βιβλιοθήκη θα γίνει μια πρώτη προσέγγιση του συγγραφικού 
έργου του Ηλία Μπιτσάνη.   
 

 

 


