
ΛΕΣΦΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Ο πνηεηήο Βαζίιεο Ρνύβαιεο 

 

Σελ Παξαζθεπή, 7 Μαΐνπ 2010, ζηελ ηειεπηαία ζπλάληεζε ηεο Λέζρεο Αλάγλσζεο 

ηνπ πλδέζκνπ Φηινιόγσλ Μεζζελίαο, αζρνιεζήθακε κε δπν από ηηο πνηεηηθέο 

ζπιινγέο ηνπ Βαζίιε Ρνύβαιε, “Νεθηηθόο λνπο” 2001 θαη “Νόηνο” 2004. Ο πνηεηήο 

παξεπξηζθόκελνο κάο κίιεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ιεζρώλ αλάγλσζεο, ηελ πνίεζε 

θαη δηάβαζε πνηήκαηα από ην πνηεηηθό ηνπ έξγν.  

 

Ο Βαζίιεο Ρνύβαιεο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα (1969) κε θαηαγσγή από ην Βεξίλν 

Αραΐαο θαη ηελ Κνξώλε Μεζζελίαο. Πνηεηήο, δεκνζηνγξάθνο, κεηαθξαζηήο. 

πνύδαζε Βπδαληηλή Φηινινγία ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο, γλώξηζε ηα έξγα ηεο 

Κξεηηθήο Αλαγέλλεζεο, πνπ ηνλ ζεκάδεςαλ βαζηά κε ην δεκηνπξγηθό δπλακηζκό 

ηνπο. Δθπιήζζεη κε ην εύξνο ηεο δεκηνπξγηθήο ηνπ δξάζεο, εθδόηεο ηνπ 

ειεθηξνληθνύ πεξηνδηθνύ γηα ηελ πνίεζε "poema" (http://www.e-poema.eu/) θαζώο 

θαη ηνπ νκόηηηινπ εθδνηηθνύ νίθνπ. ην έξγν ηνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη πνηήκαηα θαη 

δηεγήκαηα, ελώ έρεη δεκνζηεύζεη πιήζνο από άξζξα, βηβιηνθξηζίεο ζε δηάθνξα 

ινγνηερληθά έληππα θαη εθεκεξίδεο. ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Δζληθνύ 

Κέληξνπ Βηβιίνπ ιεηηνπξγεί ιέζρε αλάγλσζεο ζηελ Κνξώλε, ζην ρώξν ηεο 

Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο, από ηηο αξρέο ηνπ 2007.  

ην πξώην πνηεηηθό ηνπ έξγν “Νεθηηθόο λνπο”, κέζα από γόληκν πξνβιεκαηηζκό 

πιάζεη ηα βηώκαηα ηνπ κε αηζζήζεηο θαη δηαηζζήζεηο ζε ιέμεηο, αξζξώλνληαο 

αξκνληθά ζηίρνπο κε ιπξηθό θαη ζηνραζηηθό ιόγν. Ο πνηεηήο αδξάρλεη κπζηηθά 

λνήκαηα, λνήκαηα ηεο ςπρήο ηνπ κηζνθξπκκέλα κεο ζηηο θξάζεηο ηεο πνηεηηθήο ηνπ 

νδνηπνξίαο. 

Ό,ηη είλαη εκπεηξία δσήο, γέλλεκα λνπ θαη ζπληξηβή θαξδηάο γίλεηαη θαηάζεζε ςπρήο 

κε ύθνο εμνκνινγεηηθό. Πνηήκαηα ζε γιώζζα απιή θαη θαηαλνεηή, νιηγόζηηρα θαη 

επηγξακκαηηθά, ζε πεδή, ιηηή κνξθή θαη ρσξίο ζηίμε. ηίρνη αλεπηηήδεπηνη, ζύληνκνη, 

βησκαηηθνί κε θπξίαξρεο εηθόλεο από ηε θύζε, θαηαγίλνληαη κε ηελ αλαδήηεζε, ηελ 

πεξηπιάλεζε ζηε γλώζε θαη ην ζηνραζκό, ελώ αλαδεηθλύνπλ ηελ επαηζζεζία, ηε 

κειαγρνιία, ηε λνζηαιγία, ηελ απνγνήηεπζε θαη ηελ ππαξμηαθή αγσλία ηνπ πνηεηή. 

Ο πνηεηήο δσληάλεςε  

Ξέθπγε από ηα πινθάκηα 

Τν γαιάδην ζθνηάδη ηα’ σθεαλνύ 

Κάιπςε ηα κάηηα κε ζθόλε θαη ςέκαηα 

Αλαδύζεθε 

Πάιεςε  

Γελ έκαζε πνηέ αλ ληθήζεθε. “ΔΓΚΛΔΙΣΟ” 

ηίρνη κε εζσηεξηθό ξπζκό θαη εμαίζην αηζζεηηθό απνηέιεζκα απνηππώλνπλ κε 

πνιύρξσκεο θπζηθέο εηθόλεο έλα θαζαξό ειιεληθό ζαιαζζηλό ηνπίν, κε έληνλν ην 

εξσηηθό ζηνηρείν: 

Σηα όλεηξά καο πόηε πόηε 

Η γνξγόλα αλαδύεηαη 

Μαο ηξαγνπδά ζηα ρείιε 

Μαο θηιά 

Δκάο ηα δειθίληα ηεο ξέκβεο. “ΣΑ ΓΔΛΦΙΝΙΑ” 

Θα θιείζσ ηε ζύληνκε αλαθνξά ζηελ πξώηε ηνπ πνηεηηθή ζπιινγή παξαζέηνληαο ην 

ηειεπηαίν πνίεκα ηεο ζπιινγήο “Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΦΑΝΟΤ”, όπνπ ν 

πνηεηήο δνθηκάδεη θόβν θαη αγσλία γη’ απηά πνπ ζπκβαίλνπλ κέζα ηνπ, γύξσ ηνπ. 

Μεξηθέο θνξέο θάκπησ ηε ζησπή 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD%CE%B7_%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82


Απνζέησ νιίγν θσο ζηε ζιίςε 

Χακνγειώ θαη νξέγνκαη αλύπαξθηνπο θαξπνύο 

Σηα θαηλόκελα παξαζύξνκαη δήζελ αιόγηζηα 

Σηα ππνλννύκελα ηηηξώζθσ ηα ζσζηθά κνπ 

Δίκαη έλαο απέξαληνο απώλ  
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Η πνηεηηθή ηνπ ζπιινγή “Νόηνο” είλαη δνκεκέλε ζε δπν  ελόηεηεο. Καη ζ’ απηά ηα 

πνηήκαηα μερσξίδεη ν έληνλα ιπξηθόο θαη γιαθπξόο γισζζηθόο ραξαθηήξαο ηνπ 

πνηεηή. Η πξώηε ελόηεηα πνπ επηγξάθεηαη Α΄, απνηειείηαη από 12 καθξνζθειή 

πνηήκαηα, αξηζκεκέλα κε ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο πνπ απεπζύλνληαη ζε κία γπλαηθεία 

κνξθή. Απηή ζα κπνξνύζε λα είλαη κηα πξώελ αγαπεκέλε, όκσο ζ’ έλα άιιν επίπεδν 

αλάγλσζεο ζα κπνξνύζε λα είλαη θαη ε αιήζεηα ηεο πνίεζεο ή θαη ε πνίεζε ε ίδηα. Ο 

πνηεηήο ρξεζηκνπνηώληαο ην β΄ πξόζσπν αλαπηύζζεη ηε ζεκαηηθή ηνπ κε ηε κέζνδν 

ηνπ ζπλεηξκνύ, κε θόλην ην κεζνγεηαθό ηνπίν, ώζηε λα δηθαηνινγείηαη θαη ν ηίηινο 

“Νόηνο”.  

Γαιαδσπό θσο ηεο αιήζεηαο 

Ταμηδεύεηο ζην καύξν αθξσηήξη 

 κε θόξθν θαιό θαη βηβάξη 

Σθόλε  

ηνπ πόζνπ μεξνιηζηά 

ρλάξη ζηα ρείιε 

ηνύθεο καιιηά θύθηα 

θη άιιε ζθόλε ζηελαγκόο 

         ζην λεξό ρνριάδνπλ 

Έξρνληαη νη κπαξκπεξίλνη πεηξαηέο   

θύζεκα θαη ζηάρηε ζηα ζαιαζζηλά θαζηέιηα 

ν ελδηάκεζνο ζεόο κάο ρσξίδεη  

πεξηζζόηεξν λνγάλε νη ηξεινί  

Η Β΄ ελόηεηα  απνηειείηαη από ηξία πνηήκαηα κε ηίηινπο ζε παξελζέζεηο πνπ νξίδνπλ 

θη έλα δηαθνξεηηθό ηόπν: (από ηνλ Αθξάγαληα) - (από ην Πέξαλ) - (από ηε 

Φαλεξσκέλε) 

Πνηήκαηα πνπ μεηπιίγνπλ ζειίδεο ηζηνξίαο, κλήκεο θαη δσήο. Ο πνηεηήο θνηηώληαο 

θαηάκαηα ηελ ηζηνξία αξζξώλεη κε απόιπηε σξηκόηεηα ζθέςεο θαη ξνή ύθνπο ηνλ 

πξνζσπηθό ηνπ ιόγν, ώζηε καο θάλεη θνηλσλνύο ηεο δηθήο ηνπ αγσλίαο, πξνβαίλνληαο 

ζε κηα πηθξή δηαπίζησζε ζην πνίεκα (από ηνλ Αθξάγαληα). 

Γελ ζα γίλσ πνηέ μαλά απηόο πνπ ήκνπλ 

...ε αίζζεζε  

πσο έρνπλ ξαγίζεη όζα αγαπνύζα.  

.................................. 

Όια βπζίδνληαη  

Σηελ αιήζεηα ηνπ ζηθειηθνύ νξίδνληα 

Με ηελ αξραία θνίηε ηνπ πνηακνύ  

Τα ςέκαηα ηεο λύρηαο  

Τνλ θόπν λα πξνζπνηνύκαη ηα γλώξηκα. 

Ο πνηεηήο ζην πνίεκα (από ην Πέξαλ) κε έληνλε λνζηαιγηθή δηάζεζε κηιά γηα έλα 

έλδνμν παξειζόλ πνπ νξηζηηθά έρεη εθιείςεη. 

...Σε ζπκάκαη, Βαζηιεία  

κε ηα ιπηά μαλζά καιιηά 



λα ηξαγνπδάο  

ζηνξγηθή ζηνλ Κεξάηην. 

Γελ ζα πάςσ λα ράλσ  

ηνλ νξίδνληα  

ηνλ αόξηζην ηεο θαληαζίαο  

λ` αλαζαίλσ ηελ αλάζα ζνπ.  

Οη δξόκνη αρλίδνπλ αθόκε. Τίπνηε δελ απόκεηλε  

Να ην πελζώ. 

Καη ζην ηξίην πνίεκα (από ηε Φαλεξσκέλε) αλαδεηώληαο γέθπξεο ηνύ παξειζόληνο 

επηζηξέθεη εθεί από όπνπ μεθίλεζε. 

Σηέθνκαη ζηελ πεδνύια όπσο άιινηε. 

……….. 

Οη κύζνη ζηηο ειηέο.  

Μηα δνμαξηά πειαγίζηα.  

Κη ν Άη-Ληαο λα δπγηάδεη  

ζηηο παιάκεο ηνπ  

ην θσο. 

Η πνίεζή ηνπ θηλείηαη ζηνλ γεσγξαθηθό ρώξν ηεο λόηηαο θαη ηεο αλαηνιηθήο 

Δπξώπεο, εζηηαζκέλε ζηε λόηην Ιηαιία, ηε ηθειία, ην Αηγαίν, ηελ 

Κσλζηαληηλνύπνιε. Μέζα από ηνπο ζηίρνπο ηνπ όκσο δηαθαίλεηαη πσο ε ζθέςε ηνπ 

είλαη πάληα ζηνλ ηόπν ηνπ, (Φαλεξσκέλε).  

Η απζεληηθή επαθή κε ηνλ ηόπν ηνπ ζεκαηνδνηεί ηελ αγάπε ηνπ γηα απηόλ. Αλ ε 

πνίεζε είλαη ε νδόο πξνο ηελ αιήζεηα γηα θάζε πνηεηή, ηόηε ε ζπγθεθξηκέλε πνηεηηθή 

ζπιινγή απνηειεί ην ηδαληθό ζηαπξνδξόκη, ζην νπνίν ε δπλακηθή επαηζζεζία ηνύ 

Πνηεηή ηε ζπλαληά. 

Οη ζηίρνη ηνπ ηνληζκέλνη, ξπζκηθνί ζπκππθλώλνπλ έλλνηεο, ηδέεο, νη νπνίεο αθνξνύλ 

ηνλ έξσηα γηα ηελ γπλαίθα, ηελ πνίεζε, ηνλ ηόπν αιιά θαη γεληθόηεξα ηελ ίδηα ηε 

δσή. 

Οη γελέζιηεο λεζίδεο 

Οη αγσλίεο πνπ ζέιεζεο λα ιεζκνλήζεηο 

Θα ηηο αξλεζείο; 

……. 

Τνπο εμάληεο ζην κπνπξίλη πνηνο ζα θξαηήζεη;  

Τν Πόξην Πηκ αθόκε λα θαλεί 

Τελ Κνξώλε ε θαξαληίλα ζθίγγεη 

Σην Ννπνξέδε καισηέο ηππόηεο βιαζηεκάλε 

…….. 

Δδώ ηα ράδηα θαίγνληαη  θη αξσκαηίδνπλ  

Δδώ ην δέξκα παξαδίλεηαη ζηνλ ύπλν  

Δδώ κηινύλ πηα κόλν πνηεηέο. 

Ο ιπξηζκόο θαη ε γιαθπξή αλαπαξάζηαζε εηθόλσλ θαη ηνπίσλ πξνζδίδνπλ ζηα 

πνηήκαηα κηα αδηόξαηε κειαγρνιία θαη αλαδήηεζε. Ο απόιπηα ελαξκνληζκέλνο 

ζπγθεξαζκόο ηεο απόγλσζεο θαη ηεο ειπίδαο, αλ θαη πξνθαιεί ζηνλ αλαγλώζηε 

αληηθαηηθά αηζζήκαηα, ηειηθά ηνλ νδεγεί ζηελ ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή εξεκία.  

Γιώζζα ελαιιαζζόκελε, ηδησκαηηθή θαη ιόγηα, κε ύθνο εληαίν θαη πνηθηικέλν, κε 

ζηίρνπο ειεύζεξνπο, πξνζαξκνζκέλνπο κε θπζηθόηεηα θαη δηαθξηηηθά ππνηαγκέλνπο 

ζηελ εθάζηνηε εθθξαζηηθή ζθνπηκόηεηα. 

Φαίλεηαη λα γλσξίδεη ζε βάζνο ηνπο ηξόπνπο, ηηο δνκέο θαη ηελ εηδηθόηεξε πθή ηεο 

πνίεζεο.  



Μεζνδηθόο παξαηεξεηήο ησλ ρσξνηαμηθώλ δεδνκέλσλ, πξνζεθηηθόο κειεηεηήο ηνπ 

παξειζόληνο αλαδεηθλύεη ην παξόλ κέζα από ην παξειζόλ. 

Βιέπεη ην ζήκεξα κέζα από ηνπο κύζνπο θαη ηελ ηζηνξία, κεηνπζηώλνληαο ην 

παξειζόλ ζε παξόλ. Οη ζηίρνη ηνπ αληαλαθινύλ ηηο ζύγρξνλεο απόςεηο ηνπ, 

επηρεηξώληαο λα αλακεηξεζνύλ κε ην αύξην. 

Η δηαρξνληθόηεηα ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο νκνξθηάο ησλ κεζνγεηαθώλ ηνπίσλ είλαη ε 

αθαηάιπηε ζπλέρεηα ηεο δσήο πνπ εμαζθαιίδεη ηε δηαρξνληθόηεηα ηεο ίδηαο ηεο 

ύπαξμεο ηνπ πνηεηή.  

Σαπηόρξνλα ζπλδέεη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ κλήκεο κε ηελ αληηθεηκεληθή 

απνηύπσζε ηνπο ζε ζηίρνπο, πνπ ιεηηνπξγνύλ σο ζπλδεηηθόο θξίθνο ηνπ παξειζόληνο 

κε ην παξόλ. 

Η επίδξαζή από πνιινύο Έιιελεο πνηεηέο αξαληάξε, Καββαδία, Διύηε, Γθάηζν, 

εθέξε είλαη εκθαλήο, ελώ ζπληέιεζαλ ζηελ απειεπζέξσζε ησλ πνηεηηθώλ ηνπ 

εθθξαζηηθώλ κέζσλ.  

Δλ θαηαθιείδη, ε επαηζζεζία ηνπ πνηεηή ζηνπο πνηεηηθνύο ηξόπνπο, ν γισζζηθόο 

πινύηνο θαη ε βαζεηά γλώζε ηεο Ιζηνξίαο, ηεο βπδαληηλήο θαη δεκνηηθήο παξάδνζεο 

θαη ηνπ κεζνγεηαθνύ ηνπίνπ ηνλ αλαδεηθλύνπλ ζ’ έλα εκπλεπζκέλν θαη ηαιαληνύρν 

δεκηνπξγό. 
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