
 

ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Ελένη Ψαρρέα, βραβευμένη ποιήτρια στον Α΄ διαγωνισμό ποίησης των 

Γ΄ ΠΟΛΥΔΟΥΡΕΙΩΝ  

 

Η Λέσχη Ανάγνωσης του Συνδέσμου Φιλολόγων Μεσσηνίας την Τρίτη 12 Απριλίου, 

ασχολήθηκε με την ποιητική συλλογή της Έλενας Ψαρρέα, με τίτλο Επεμβάσεις (η 

οποία βραβεύτηκε στα Γ΄ ΠΟΛΥΔΟΥΡΕΙΑ). Συλλογή με 30 ποιήματα και ένα 

εξαιρετικό αισθητικά εξώφυλλο, που σκίτσαρε ο Γιάννης Αλεξάκης και κυκλοφορεί 

από τις εκδόσεις ΑΡΜΟΣ.  

Η Έλενα Ψαρρέα γεννήθηκε στην Αθήνα το 1983 και μεγάλωσε στην Καλαμάτα. 

Σπούδασε Ελληνική Φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών και ολοκλήρωσε 

μεταπτυχιακές σπουδές σε ζητήματα φύλου στο τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, 

του  πανεπιστήμιου Αιγαίου. Από τα φοιτητικά της χρόνια συμμετέχει στα κοινωνικά 

κινήματα και ιδιαίτερα στο γυναικείο. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.  

Στις Eπεμβάσεις τής Έλενας Ψαρρέα λέξεις, προτάσεις, διάλογοι, εικόνες, 

διαδέχονται η μια την άλλη, δέχονται την επέμβασή της και αυτό είναι το ουσιώδες 

στη γραφή της: η συνεχής ενασχόληση με τον Λόγο. Εστιάζει σε υπαρξιακά και 

καθημερινά προβλήματα, ενώ γίνεται συνοδοιπόρος μ’ άλλους ανθρώπους. Στο 

πλαίσιο ενός συνεχούς και χαμηλόφωνου (εσωτερικού) διαλόγου της ψυχής της και 

της σκληρής πραγματικότητας, η ποίησή της προσδεμένη στο αισθητό εξερευνά τα 

υπερβατικά του βάθη, δοκιμάζει ποιητικές φόρμες και ρυθμούς και διαπερνά τη 

διαλεκτική του εντός και του εκτός. Η ποιήτρια με τους στίχους της δυναμιτίζει, τον 

κόσμο της αλλά και τον δικό μας κόσμο. Δυναμιτίζει τους φραγμούς ανάμεσα στο 

υπαρξιακό, κοινωνικό, πραγματικό και φανταστικό, την τέχνη και τη ζωή. Λέξεις 

λιτές αλλά αρκετά δυνατές, σε γνώριμες θύμησες, σκέψεις, βιώματα συνθέτουν την 

ποιητική συλλογή. Το βιβλίο πλαισιώνει ένα αμιγώς φιλοσοφικό υπόβαθρο, ενώ 

εύκολα διακρίνεται η βαθιά γνώση του ποιήτριας για τα καθημερινά προβλήματα του 

αστικού τοπίου.  

Ο ποιητικός λόγος που λειτουργεί συμβολικά ενσαρκώνοντας ανθρώπινες, 

κοινωνικές καταστάσεις, μετατρέπεται σε συναίσθημα και επιδρά ευεργετικά  στον 

αναγνώστη. 

Ποιήματα λιτά στην έκφραση, γραμμένα με μικρούς συνθηματικούς στίχους, με 

κυρίαρχα τα πολλά ουσιαστικά, τα απαραίτητα επίθετα ή μετοχές, τα ζωντανά 

εύστοχα ρήματα της εξελικτικής αφήγησης. Πλούσιες και ποικίλες εικόνες, η μια 

διαδέχεται την άλλη με κινηματογραφική ταχύτητα και εκπλήσσουν τον αναγνώστη 

για την πρωτοτυπία τους. Εικόνες πολυεπίπεδες, ελκόμενες από τις πέντε αισθήσεις, 

εμπλουτισμένες από τις εμπειρίες και τις γνώσεις της ποιήτριας, καταδεικνύουν την 

αισθητική αλλά και την προβληματική της δημιουργού. Στίχοι δουλεμένοι με 

προσοχή και αρτιότητα, με έκδηλη την παρουσία του ταλέντου, απηχούν τους 

κοινωνικούς προβληματισμούς και μιλούν απευθείας στο συναίσθημα του αναγνώστη 

μετακενώνοντας μια άλλη στάση ζωής, αντίληψης, ενσυναίσθησης. 

Συγκεκριμένα σημεία στίξης τα κόμματα και οι τελείες. Πολλές και σίγουρες οι 

τελείες καθιστούν σχεδόν μουσικούς τους μικρούς κοφτούς αυτοτελείς σε νόημα- 

στίχους. Πυκνή γίνεται και η χρήση του κόμματος, είτε απλά, είτε σε ασύνδετο 

σχήμα. 

Σε τρία μέρη χωρίζει τη συλλογή  της η ποιήτρια δίνοντας έτσι  μορφή- ενότητα στις 

ευαίσθητες ανησυχίες - αναζητήσεις της και φέρνοντάς μας κοντά στη σκληρή 

πραγματικότητα κάνει τις αναζητήσεις της οικείες και αγαπητές. Θετικά και αρνητικά 

συναισθήματα μετουσιώνονται σε μια θετική στάση ζωής, σε μια υπέρβαση 



αντιθετικών συναισθημάτων για τη ζωή ως αυταξία και τον έρωτα ως αναγέννηση. 

Συναισθήματα που τιθασεύονται μέσα από τη διαλεκτική της ποιητικής αφήγησης, 

της ποιητικής εικόνας και μεταμορφώνονται με την επενέργεια της αγάπης. 

Διαβάζοντας τους απλούς, βιωματικούς, λιτούς στην έκφραση, γεμάτους στοχασμό 

και αυτοκριτική στίχους της Έλενας Ψαρρέα διαπιστώνουμε εύκολα μια σχέση 

αλληλουχίας στην παράταξη των τίτλων. Μονολεκτικοί τίτλοι, λέξεις απλές, 

καθημερινές, φορτωμένες ωστόσο με το δικό τους ειδικό βάρος. 

Ευρήματα – Αλληλογραφία- Είμαι, Πυρετός – Ονειρεύομαι- Τσιγάρο, Δημοσίευση – 

Εργαστήριο – Ομηρία. Διαπιστώνουμε πως σχηματίζουν έναν κύκλο από τους τρεις, 

αντίστοιχα προς τις τρεις ενότητες που χωρίζει η ποιήτρια τις Επεμβάσεις. 

Μέσα στα Ευρήματα κυριαρχεί η αυτοέρευνα ξεκινώντας απ’ το ίδιο το σώμα μέχρι 

τα «αξιομνημόνευτα υλικά». Περιγραφικό και εξομολογητικό ποίημα, που ασκεί 

έντονη αυτό-κριτική, αυστηρή, απορριπτική  

Κάθε μέρα ξεκοιλιάζομαι./Ανοίγω μια  τομή στα μαλακά μόρια του σώματος,/που 

ονομάζω κοιλιά,/ καθότι ανίδεη ανατομία./Δεξιά αριστερά ξεφορτώνω 

ευρήματα./Χαρτιά λερωμένα με απομνημονεύματα./Ποτά με διάφορες στην 

περιεκτικότητα/ζάλης./……Ξαπλώνω άδεια./Το καθημερινό μου χειρουργείο,/η 

προϋπόθεση/για ύπνο. 

Τα Ευρήματα συνδέονται με την Αλληλογραφία και το Είμαι, επιβεβαίωση ύπαρξης, 

οντότητας, αισθήσεων, ματαιοπονίας μα και αυτοεκτίμησης. 

Έχω τη μορφή γράμματος/που στέλνομαι σε εμένα.………Ο ήχος της γυρισμένης 

πλάτης/με ρυθμίζει σε αποστολέα./…….Εγώ απλώνομαι σε εμένα,/ χωρίς περιττές 

αντωνυμίες…..  

Είμαι,/μιλώ,/ανασαίνω,/ακούω./Αναβλύζω αισθήματα./Σε όχθες πεζοδρομίων…. 

Σε α΄ ενικό πρόσωπο με τα απανωτά ρήματα υπογραμμίζεται η παρουσία των 

αισθημάτων∙ αισθήματα που εισπράττουν στάσιμα ή μόνιμα την περιφρόνηση απ’ 

τους διαβάτες όντας παιδιά της προπατορικής πτώσης (αμαρτίας). 

Ο πυρετός, κατάσταση εναγώνια κούρασης και ανησυχίας και ο χρόνος να τρέχει 

…ανελέητα με ή χωρίς παπούτσια… 

Ο πυρετός γίνεται ιδρώτας./Η περιήγηση/προσγείωση./…….. Ο χρόνος τρέχει με λυμένα 

κορδόνια/κλαπ, κλαπ…./χωρίς παπούτσια/πληγές χαμογελούν,/χωρίς συγκάτοικο/ 

μονόλογοι στις αποβάθρες. 

Ονειρεύομαι /Βουλιάζω τα χέρια στο χώμα./Κρεμιέμαι από το λαιμό./Αναποδογυρίζω 

τον ουρανό./………..Φέγγω πάνω από τη λίμνη/Προλαβαίνω για μια ευχή./Να 

ονειρεύομαι. 

Πάλι η προσωπική σφραγίδα της ποιήτριας καθοδηγεί τα νήματα σε κατάσταση 

χαλάρωσης, ξεκούρασης, ανασυγκρότησης και λάμψης. Στον ίδιο «προσωπικό χώρο» 

εντάσσεται και το Τσιγάρο με τη σύντομη αναφορά στη «ζωή και στο τέλος» του. 

Κρατιόταν από το χέρι της./Έμπαινε στο στόμα της./Ανέπνεε σταθερά./Ήξερε ότι είχε 

πέντε λεπτά./Όμορφο χέρι./Μαλακό, με μακριά δάχτυλα, νύχια./Ανάλαφρο κράτημα./ 

……Βρέθηκε στο τσιμέντο./Προσπαθούσε να αναπνεύσει./Μόνο παπούτσια και 

ρόδες./Ξεψυχούσε, με τον καπνό του να χάνεται… 

Η Δημοσίευση  με το σπάνιο ταξίδεμα του κολλάζ,  

…Κολλώ τα μέλη/ από εκεί που ξεκίνησα./Στα εξογκώματα ρίχνω ζάχαρη, /Το λευκό 

του αθώου…. 

Και το Εργαστήριο, όπου η εμβάθυνση και η λεπτομέρεια αναμοχλεύουν παράξενα 

αισθήματα, κλείνουν σιγά-σιγά  τον κύκλο του α΄ μέρους. Η Ομηρία αποτελεί τον 

επίλογο παλεύοντας «με τα σωθικά» και αποδίδοντας μιαν αλλιώτικη διαβάθμιση 

χρωμάτων.  



……Ο πόνος παραπατάει./Ψάχνει τις φλέβες του./Όρθιος  τοίχος./Ξαπλώνεις./Μιλάς 

στο λευκό./Γίνεται ροζ./ Οι συγγενείς δεν τρίζουν. /Κατρακυλάς στο κόκκινο…. 

Μιαν άλλη ιστορία συνθέτουν οι τίτλοι του β΄ μέρους μονολεκτικοί και λιτοί, 

περιγραφικοί και περιεκτικοί εκφράζουν χώρο, σκέψεις και προβληματισμό, 

συνεχόμενα συναισθήματα λογιών - λογιών, όπως αγωνίας και απόγνωσης, 

αναζήτησης και εμπιστοσύνης, θλίψης, πόνου αλλά και ανόρθωσης και περηφάνιας, 

ισχυρά συναισθήματα αντίστασης για τη σωτηρία των πόλεων και απορίας για τα 

κοινωνικά προβλήματα. Στο πεζοδρόμιο οι μουσικοί στίχοι μαρτυρούν το 

περιεχόμενό τους: 

…..Το βλέμμα στο βήμα./Περιοδικές προσπεράσεις,/Όλοι τους./Παραθερίζουν σε 

σκέψεις/Ευήλιες,/Υπόγειες,/Ευρύχωρες,/Ασφυκτικές./ Το κλειδί θαμμένο /στο δέρμα./Η 

κατάδυση είναι ασχολία /Για τυχοδιώκτες.……./Είναι άνεργος./Μη ρωτάς./ Δεν έχει 

πρησμένα μάτια….  

Τα πάντα μπορείς να δεις από το Παράθυρο: 

…Την επαύριον έρχεται άνοιξη./Προς τα πάνω και στροφή./Κατεβαίνει ολοταχώς,/ 

Μαργαρίτες μεγάλες/Με κόκκινα και μπλε κεφάλια,/ Σχίνα μαύρα, το ένα δίπλα το 

άλλο,/Κυκλάμινα σε υπόκλιση/Με φέρσιμο συρμάτινου μοχλού.…../Η απέναντι κόκκινη 

άνοιξη /Γοητεύει τα περιστέρια της πόλης…. 

Κι ο ουρανός αποτελεί σήμα κατατεθέν στο στόχο για να κοιτάμε ψηλά: 

….Περπατούσε και έβλεπε./Είπε: «όχι κάτω∙/όχι γύρω∙/μόνο ψηλά.»…. 

Βιομηχανία ποίημα διαχρονικό, αλλά και επίκαιρο εκπέμπει SOS για το περιβάλλον, 

τη θάλασσα, τον ουρανό, τον άνθρωπο, την ψυχή του. Η έφοδος (επιθετική) 

ρύπανσης απειλεί τα πάντα γύρω. Ούτε ο δρόμος δεν τελεί το φυσικό του ρόλο 

πλέον… 

Είναι ένας δρόμος ήσυχος./Σπάνια περνούν αυτοκίνητα. /Οι άνθρωποι προπαντός οι 

άνθρωποι.………/Σκύβω το κεφάλι, τους ώμου, την πλάτη, λυγίζω τα γόνατα./ Εκπνέω 

κτίρια, σκουριές/πίσσα, κατακάθια, πετρέλαιο, σκουπίδια./Να τα συγκρατήσω με τα 

χέρια προσπαθώ/δεξαμενές, φουγάρα, μέταλλα, βενζίνη./Μια βιομηχανία. /Σε μια 

ήσυχη πόλη. 

Στη συνέχεια  πορτρέτα ανθρώπων και σπιτιών κουρασμένων συνασπίζονται ως οι 

νικητές του Θανάτου. 

Άνθρωποι λευκοί μέσα σε πορτρέτα./Σπίτια κουρασμένα από τις κραυγές/Και τα 

γέλια./Γκρίζα αρώματα, γκρίζα χρώματα/ Όπου ακροβατεί το βλέμμα.…….. / 

Ο θάνατος κάποτε δρασκέλισε τη ζωή/Χωρίς να χτυπήσει κουδούνι./Ύστερα 

ξεχάστηκε./Βούλιαξε σε μια πολυθρόνα./Τώρα θυμήθηκε./Σαν πιστός ταξιδευτής/ 

Σήκωσε τις βαλίτσες του/Για να φύγει. 

Η δε προίκα του Άστεγου σηματοδοτεί την ύπαρξή του!! 

Ωδή χωρίς αριθμό./Με το τηλέφωνο νεκρό./Η κουβέρτα στα σκαλοπάτια,/τα ρούχα στα 

παρτέρια.……../Απλώνεται /στον αόμματο ήλιο, /ένοικος στον ουρανό./άνοικος στο 

δρόμο…. 

Τα ροδοπέταλα οδηγούν τάχα για πάντα στη ζωντανή «αποξηραμένη αγάπη», ή στην 

ανάμνηση και μόνο αυτής; 

Αυτοκτονούν,/το χειμώνα./Κρεμασμένα,/με αόρατα σχοινιά./Θυμίζουν /αποξηραμένη 

αγάπη, /με αγκάθια διατηρητέα….. 

Με τη Δι-ερώτηση διατρανώνεται ο ρόλος του ποιητή, των ποιητών και η ενδεχόμενη 

αμοιβή τους «ηχεί μέσα απ’ τα μεγάλα λόγια κάποιων». 

…Κι οι ποιητές μένουν απλήρωτοι./Να επιθεωρούν τα ανεκπλήρωτα./Πόσες 

φαντασιώσεις χωράνε στα τζάμια./Οι μεγάλες προτάσεις,/να κοπούν./ Ποτέ σ’ ένα 

στίχο. 



Και το οδοιπορικό του β΄ μέρους αρχίζει να κλείνει με τη Διέξοδο συμβολικός τίτλος 

είτε εκτός σπιτιού ,είτε εντός… 

…Στα δυο ποτά /μια δολοφονία δώρο./Παραγγελία χιλιομέτρων.…./Γυρνώντας  σπίτι, 

/η μοναξιά ξαπλωμένη/έβλεπε τηλεόραση./Την σκοτώνω άλλη μια φορά./Με ανοικτό 

παράθυρο./Κλειστά φώτα. 

Το περιστατικό αναδεικνύει τη βιογραφία μιας εργαζόμενης κοπέλας περιγράφει με 

εντυπωσιακό τρόπο το ανάλαφρο ντύσιμό της και τις κατάλληλες κινήσεις της, 

καταλήγοντας στο πιθανό ατύχημά της, που της στέρησε την παρουσία απ’ το χώρο 

της. 

Ένδυμα καλοκαιρινό/με δυο τρύπες/ώμου/και φούσκωμα/πλάγιο κοιλιακό σερβίρεται/ 

σε πέμπτο όροφο/υπό του ήχους αυτοκινήτου μπάντας./…….Στο σταυροδρόμι των 

ποδιών της ξεχωρίζει μια ουλή./Ο επίδεσμος δεμένος στον αστράγαλο,/δεν έφτανε ως 

το μηρό./Ούτε στα πλευρά./ Πολύ περισσότερο στο άνοιγμα των χειλιών./Πέρασαν 

πολλές μέρες./Η καρέκλα αγνοεί τη θέση της./Σε κάποιες πολυκατοικίες ατμίζουν./Και 

οι άνθρωποι πάνε χαμένοι. 

Και ο Μπεν με την εκκεντρική μορφή του μάγκα και του τυχοδιώκτη συνάμα, 

ταχυδακτυλουργεί με την παράξενη ανερμήνευτη πορεία της ζωής και κλείνει 

επιτυχώς το β΄ μέρος.  

Τα παντελόνια μακριά,/Το καπέλο στο πλάι./Τα μαλλιά κομμένα/ Όπως στις ταινίες. 

………./Τον  φώναζαν Μπεν./Πως ήταν κορίτσι είπαν.   

Το γ΄ μέρος ως ο τρίτος κύκλος του επιλόγου ηχεί ως ο προορισμός της δημιουργού. 

Οι στίχοι ελεύθεροι κι αυθεντικοί σε α΄ πρόσωπο ελάχιστοι σε β΄ σε καθαρό ενικό 

αριθμό αναδεικνύουν τον τερματισμό ως την ύψιστη εσωτερική ανάγκη της 

ποιήτριας. 

Έφτασα στον ήλιο./Έδεσα τους ώμους/Το πρόσωπό σου σφιχτά,/Με τους μυς των 

ματιών./Η ανάσα πυρωμένη,/Το δέρμα γυαλί./Το έπλασες,/Το άπλωσες στον ουρανό να 

στεγνώσει. 

Σ’ ολάκερο το ποίημα αυτό συμπυκνώνονται με σοφία και απλότητα συνάμα, με 

αντιφατική λειτουργικότητα και μαεστρία όλες οι μεταφυσικές σκέψεις της 

ποιήτριας, οι οποίες μετασχηματίζονται σε λάμψη, ελπίδα και γνώση. 

Θα κλείσω το σύντομο σημείωμά μου, δίνοντας το λόγο στην πρωτοεμφανιζόμενη 

ποιήτρια και θα παραθέσω τους στίχους του ποιήματός της, με τίτλο Επιστροφή: 

….. ο μονόλογος δε δικαιολογείται./ Ανήμπορος ξοδεύεται./ Στη μνήμη 

καταγράφεται/Κρεμασμένος στον τοίχο./ Σε κενό σιωπής./ Για λίγες μέρες./ Ώσπου ο 

εραστής επιστρέφει./ Σε πρόσωπο άλλο./ Ο μονόλογος γίνεται διάλογος. 

Η Έλενα Ψαρρέα είναι μια ποιήτρια, με καθαρή νεανική φωνή και έχει όλα εκείνα τα 

στοιχεία που μας οδηγούν να την προσέξουμε, να εμβαθύνουμε στην ποίησή της 

περιμένοντας την μελλοντική εξέλιξή της.  

 

Για τη Λέσχη Ανάγνωσης  

Παναγιώτα Ψυχογυιοπούλου, φιλόλογος -βιβλιοθηκονόμος 

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, στις 5 Ιουνίου 2011 

 


