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ΛΔΣΦΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΓΔΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΜΔΣΣΗΝΙΑΣ 

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ 

 

Σν απόγεπκα ηεο Σξίηεο, 9 Ννεκβξίνπ 2010, ηα κέιε ηεο Λέζρεο Αλάγλσζεο ηνπ 

πλδέζκνπ Φηινιόγσλ Μεζζελίαο ζπλάληεζαλ ηνλ πνηεηή Νίθν αββάθε θαη 

αζρνιήζεθαλ κε ηηο πνηεηηθέο ζπιινγέο: «Ιλδίεο 1452» 1999, «Οη Άιηεο» 2005 θαη 

«Η Γξαπέηεο» 2010. 

 Ο Νίθνο αββάθεο γελλήζεθε θαη κεγάισζε ζηε Φνηληθνύληα απ’ όπνπ έθπγε γηα 

ζπνπδέο ζην εμσηεξηθό. Άξρηζε λα γξάθεη ζηα 26 ηνπ ρσξίο λα ππάξρνπλ 

πξνεγνύκελα «ζπκπηώκαηα» θη όζν θη αλ πξνζπάζεζε λα θαηαπλίμεη απηή ηελ 

επηηαθηηθή αλάγθε έθθξαζεο, ηειηθά ελέδσζε θαη αξθεηά ρξόληα αξγόηεξα 

δεκνζίεπζε ηελ πξώηε ηνπ πνηεηηθή ζπιινγή. 

 Ο πνηεηήο εμνηθεησκέλνο κε ηελ αγγινζαμνληθή πλεπκαηηθή  δσή γξάθεη ηα πξώηα 

ηνπ πνηήκαηα ζηα αγγιηθά, αθνύ ζ’ απηή ηε γιώζζα ζθέθηεηαη θαη εθθξάδεηαη εθείλε 

ηελ πεξίνδν. ήκεξα δεη, εξγάδεηαη θαη γξάθεη ζηε Φνηληθνύληα. 

ηε δεύηεξή ηνπ πνηεηηθή ζπιινγή «Ιλδίεο 1542» -κε πνηήκαηα γξακκέλα από ην 

1983 σο ην 1998- ν πνηεηήο αληιεί έκπλεπζε από πξνζσπηθά ηνπ βηώκαηα, όπσο 

είλαη ε κνλαμηά, ε πηθξή γεύζε πνπ αθήλεη ν έξσηαο, ν ρσξηζκόο, ε πξνδνζία, ε 

απνγνήηεπζε θαη ε καηαίσζε.  

Γύξηζεο ηελ πιάηε 

κάδεςεο ηα ηειεπηαία ζνπ πξάγκαηα  

ηα πέηαμεο ζηελ βαιίηζα  

θαη έθπγεο. 

…………….. 

Γελ αηζζαλόκνπλ ιππεκέλνο 

δελ ήζεια λα θιάςσ. 

ηεγλόο. Ήκνπλ ζηεγλόο. 

Καη έηζη έρσ παξακείλεη. «Πανζέληνος» 

Με γιώζζα ιηηή, ζε εμνκνινγεηηθό ηόλν αθήλεη λα δηαθαλνύλ νη ππαξμηαθέο ηνπ 

αλεζπρίεο γηα ηελ αηληγκαηηθόηεηα θαη ηε καηαηόηεηα ηεο ύπαξμεο θαη είλαη δηάρπηνο 

ν πξνβιεκαηηζκόο ηνπ αλ:  

Δίκαζηε ύιε; 

…………. 

Δίλαη νη ήρνη θαη νη κπξνπδηέο κηα κνξθή ύιεο; 

…………. 

Δίκαζηε εκείο έλα αηύρεκα; 

Έλα αηύρεκα ηεο δεκηνπξγίαο;…………. «Αίνιγμα» 

 Η ππαξμηαθή αγσλία ηνπ πνηεηή είλαη έληνλε θαη δηαβξσηηθή, δηάρπηε ζ’ όιε ηελ 

πνηεηηθή ζπιινγή,  

Όηαλ όια  

ηα γηαηί, πώο θαη πόηε 

ζα έρνπλ απαληεζή 

 

ε άβπζζνο ηνπ ζθόηνπο  

ζα κε αλακέλεη. 

 

Με όιεο κνπ ηηο απηαπάηεο δηαιπκέλεο 

ε αγξηόηεηα ηνπ ράνπο 

ζα έρεη επηβάιιεη 

ηελ απόιπηε θπξηαξρία ηεο. «Σο μέλλον»  
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αιιά ζπλδπάδεηαη κε κηα δεκηνπξγηθή θαη ηαπηόρξνλα ιπηξσηηθή απαηζηνδνμία, αθνύ 

ην «εγώ» αληηζηέθεηαη ζηηο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνθξαηηθέο ζεσξίεο, είλαη κε 

αληρλεύζηκν ζηελ ύιε ή απιώο ζηελ θπηηαξηθή δνκή καο. 

 Αθήζηε ηηο κεραλέο 

λα πξνζπαζήζνπλ λα αλαθαιύςνπλ 

πνηνο είκαη. 

 

Οπδέπνηε  

ζα κάζνπλ νηηδήπνηε γηα κέλα  

αζρέησο από ην πόζν θαιά  

ζα εμεηάζνπλ ην D.N.A. κνπ.«D.N.A.» 

 ηε δεύηεξε απηή πνηεηηθή ζπιινγή θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο θαη ηα πξώηα 

πνηήκαηα κε αλαθνξέο ζε ηζηνξηθά πξόζσπα, ηνλ Guy Debord, ηνλ Γνπιηέικν 

Βηιεαξδνπίλν, ελώ ζην νκόηηηιν κε ηελ πνηεηηθή ζπιινγή πνίεκα ν επαίζζεηνο 

πνηεηήο δελ κπνξεί λα κελ εθθξάζεη ηνλ απνηξνπηαζκό ηνπ γηα ηνλ αηκνζηαγή 

απνηθηνθξάηε Δπξσπαίν πξόγνλν, πνπ ζηέθεηαη  ρσξίο ζεβαζκό ζην άιιν, ην 

δηαθνξεηηθό. Ο πξόγνλνο γλσζηώλ ηνπ από ηε εβίιε κπνξεί λα είλαη ν ππεξάλσ 

πάζεο ππνςίαο άλζξσπνο ηεο δηπιαλήο πόξηαο. 

Παηδηθή ζάξθα  

ηαΐδεη ηα ζθπιηά ηνπ. 

…….. 

Σηο θνηιηέο ησλ εγθύσλ 

ραξάδεη ζαλ Απγνπζηηάηηθν θαξπνύδη. 

 

Σελ αζσόηεηα ζην αίκα 

πλίγεη θαζεκεξηλά.….. «Ηνδίες 1452»    

 Καη κεηά ηηο πεξηπιαλήζεηο ζην ιαβύξηλζν ησλ ππαξμηαθώλ πξνβιεκαηηζκώλ θαη 

ηελ νδύλε ηεο ςπρήο, ν αββάθεο -ζην ηειεπηαίν πνίεκα ηεο ζπιινγήο- απνθνξηίδεη 

ηελ αηκόζθαηξα ζαλ λα απνηίεη θόξν ηηκήο ζηνλ Καββαδία, ζηνλ παππνύ ηνπ, ζηνπο 

λαπηηθνύο θαη ςαξάδεο ηνπ ρσξηνύ ηνπ. 

…Κεξί από κέλαλε α ζεο λα εηδείο 

θνίηα ζηε ζάιαζζα λα μεγεζήο…. «Ζ προζεστή ηοσ καπεηάν Κώζηα» 

Καη ζηελ ηξίηε πνηεηηθή ηνπ ζπιινγή «Οι Άληες» - κε πνηήκαηα πνπ θαιύπηνπλ ηελ 

πεξίνδν 1995 κέρξη 2005- ηα ππαξμηαθά ζέκαηα ζπλερίδνπλ λα ηαιαλίδνπλ ηνλ πνηεηή 

απηή ηε θνξά πην έληνλα, αθνύ αηζζάλεηαη αιινηξησκέλνο, δηραζκέλνο λα παιεύεη κε 

ηνλ άιιν ηνπ εαπηό πνπ ηνλ παξαπιαλεί νδεγώληαο ηνλ ζ’ άιιεο αηξαπνύο 

πγθξνύνκαη πνιύ ζπρλά 

κ’ έλα ηύπν κέζα κνπ παξάμελν. 

Σνπ εμεγώ θαη δελ θαηαιαβαίλεη  

……….. 

Όηη δελ πξέπεη λα ηηλάδεη ηα πάληα ζηνλ αέξα….«Ο ωζηός Γρόμος» 

ή κε ην δαίκνλά ηνπ πνπ ηνλ  

…….ζπκβνπιεύεη ζηελ δνινθνλία 

ησλ αγαπεκέλσλ κνπ πξνζώπσλ,  

……….. 

ηελ βεβήισζε ησλ ηεξώλ θαη νζίσλ. 

αθήλνληάο ηνλ ζ’ έλα 

…………… καξηύξην  

ηεο ακθηβνιίαο, ηεο απόγλσζεο  

θαη κνλαμηάο…… «Γέζμιος» 
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 Με δηάζεζε θηινζνθηθή πξνζπαζεί λα αληρλεύζεη ηα όξηα ηεο ειεπζεξίαο ηνπ αηόκνπ 

πνπ ζηνλ αγώλα ηνπ γηα ην αγαζό ηεο εγθισβίδεηαη ζε κία επίθαζή ηεο. 

………. 

 Όινη όζνη δηέπξαμαλ 

ην κέγα ιάζνο ηεο απόδξαζεο, 

από ηε θπζηθή ηνπο εμνξία 

…. 

ην κεηάλησζαλ πηθξά. «Οι Ηζοβίηες» 

 Έλα δεύηεξν ζεκαηηθό θέληξν ηεο ζπιινγήο είλαη ηα πξόζσπα. Γίπια ζε κηα 

πηλαθνζήθε ηζηνξηθώλ πξνζώπσλ, όπσο ν ηζηνξηθόο E.H. Carr, ν Γηάλλεο Ξελάθεο, ν 

Ρίηζνο, ν Σζαξνύρεο, ε Χξαία Διέλε, βξίζθνπλ κηα ζέζε νη ήξσεο ηεο 

θαζεκεξηλόηεηαο ηνπ πνηεηή, ν παηέξαο θη ν παππνύο ηνπ, νη θίινη ηνπ. 

Οη νηθνινγηθέο ηνπ αλεζπρίεο γηα ην πεδίν βνιήο ζην απέλαληη λεζί, «Σο ηέλος ηοσ 

Παραδείζοσ» θαη επαηζζεζίεο γηα ηε θύζε αλαδύνληαη κε πξσηόγλσξε ηξπθεξόηεηα 

ζε ζθελέο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο, όπσο ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηδαλίσλ  

… 

Θεξίδσ ηνπο ερζξνύο κνπ 

αξγά θαη ζηαζεξά 

ρσξίο λα μεπέθησ 

ζηε ραξηζηηθή βνιή ησλ ηξαπκαηηώλ 

θαη εζθεκκέλα παξαβιέπσ ηνπο ιηπνηάθηεο. 

…… 

Θαπκάδσ ηνπο πεζκέλνπο ερζξνύο κνπ. 

Παξακέλνπλ παλέκνξθνη αθόκα θαη ζην ζάλαηό ηνπο 

………. 

Απηόο είλαη ίζσο ν κνλαδηθόο πόιεκνο  

πνπ ραίξνκαη πνπ ζα ράζσ. «Σα Υειμερινά μοσ Ανάκηορα» 

θαη αθήλνπλ επηηέινπο λα δηαθαλεί ν ιπξηζκόο ζηελ πεξηγξαθή ησλ δηθώλ ηνπ 

δέληξσλ-θίισλ κε ραξαθηεξηζηηθά αλζξώπηλα, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε αξκνλία κε ηε 

θύζε ζην «Δικόνες από ηο Φίλιον». 

 «Οι Άληες», ην κνλαδηθό πνίεκα ηεο ζπιινγήο πνπ αλαθέξεηαη ζε δώα, κνηάδεη 

παξάηαηξν σο πξνο ηε ζεκαηνγξαθία αιιά απνηειεί πξνάγγειν ηεο ηέηαξηεο 

ζπιινγήο, όπνπ ηα δσηθό βαζίιεην έρεη ηελ ηηκεηηθή ηνπ. 

…… 

Με ηηο πξώηεο ζηαγόλεο ηεο βξνρήο 

νη βάηξαρνη αξρίδνπλ ηελ Αξγνλαπηηθή ηνπο εθζηξαηεία. 

………….. 

Δθεί ζην δξόκν επηκέλνπλ λα 

πξνζθέξνπλ ηηο ζπζίεο ηνπο ζηελ Αζελά. 

Πόζνη από απηνύο ζα θηάζνπλ ζηελ 

Κνιρίδα είλαη άγλσζην, θαζώο επίζεο 

αλ ηνπο ελδηαθέξεη πηα ην δέξαο. 

ηελ ηέηαξηε πνηεηηθή ηνπ ζπιινγή ν πνηεηήο επαλαθάκπηεη σξηκόηεξνο, κε 

πινπζηόηεξε ζεκαηνινγία, πην κεζηή γιώζζα θαη κε λνήκαηα θξπκκέλα πίζσ από ηηο 

γξακκέο, ηα νλόκαηα θαη ηηο ιέμεηο∙ λνήκαηα πνπ απαηηνύλ θαη κηα δεύηεξε 

αλάγλσζε γηα λα κπνξέζνπκε λα ηα μεθιεηδώζνπκε. 

 Μαδί κε ηα βησκαηηθνύ πεξηερνκέλνπ πνηήκαηα, όπνπ θπξηαξρεί ε ππαξμηαθή αγσλία 

γηα ηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο, ηνπο θαηαλαγθαζκνύο ηεο δσήο, ηελ ειεύζεξε επηινγή 

ησλ απνιαύζεσλ, ζπλππάξρνπλ θαη πνηήκαηα ε πξνζέγγηζε ησλ νπνίσλ απαηηεί 
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γλώζεηο πνιεκηθήο, νηθνλνκηθήο (Wall) θαη πνιηηηθήο ηζηνξίαο, ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο, 

ηνπ πνιηηηζκνύ, ησλ εμεξεπλήζεσλ θαη αλαθαιύςεσλ. 

 Πξσηαξρηθό ξόιν ζ’ απηήλ ηελ πνηεηηθή ζπιινγή παίδεη ε ηέρλε θαη ν νξηζκόο ηεο,  

ε αλαδήηεζε ησλ νξίσλ ηεο ειεύζεξεο έθθξαζεο ηνπ θαιιηηέρλε πνπ βξίζθεηαη ππό 

ηελ πξνζηαζία ελόο Μαηθήλα, ε αμία ηνπ θαηά παξαγγειία έξγνπ, ην κεγέζνπο θαη ε 

πνζόηεηα παξαγσγήο. 

………….. 

Δίλαη ν θαιιηηέρλεο  

Γεκέλνο  

Με ην ζξόλν 

Ή κε ηνλ έλνηθν; 

 

Σπθιώλεη  

Η δηαθνλία ηεο ηέρλεο; «Σο Δρώηημα» 

Πνηήκαηα, όπσο «Ο μαέζηρος ηοσ Νηελθη», καο κεηαθέξνπλ ζηα εξγαζηήξηα ησλ 

Φιακαλδώλ δσγξάθσλ, ελώ πίλαθεο όπσο ην «Ένα Εεσγάρι Άρβσλα»  ηνπ Βίλζελη 

Βαλ Γθνγθ αλαβαπηίδνληαη κέζα από ηνλ πνηεηηθό ιόγν, απνθηνύλ πνιπζεκία θαη 

πνιιαπιάζηα αμία ηεο αξρηθήο, παίξλνπλ λέεο δηαζηάζεηο θαη ςπρή.  

Σν’ λα ην ’ρεη ξίμεη ζηνλ ύπλν. 

Φόθην ζηελ θνύξαζε 

Έρεη γείξεη δεμηά. 

 

Με καμηιάξη ηα ρέξηα ηνπ 

Κνηκάηαη ήζπρα. 

Σν άιιν παίξλεη κηα αλάζα 

Πξηλ γιαξώζεη…. 

 Ξερσξηζηή όκσο ζέζε έρνπλ ηα δώα πνπ πξσηαγσληζηνύλ είηε σο είδνο «Σακτ-Σο 

πνεύμα», «Ζ απόγονος ηης Αμάλθειας», κηθξέο πνηεηηθέο πξαγκαηείεο πνπ μεηπιίγνπλ 

ηελ ηζηνξία ησλ αληίζηνηρσλ εηδώλ, «Σο Γάζος ηοσ αναηέλλονηος Ζλίοσ», ή δώα 

νηθόζηηα όπσο ην «κσλί ζηην άλσζζο», ή ε «Νηίνα». 

Καζεκεξηλά αληηθείκελα, κεδακηλήο αμίαο, αιιά αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο δσήο 

καο, παίξλνπλ ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο θαη κεηνπζηώλνληαη ζε αληηθείκελα-ζύκβνια 

όπσο ν θαζξέθηεο, «Ζ Πύλη ηης Αλίκης» ή ην κνιύβη, «ALIAS FABER & CASTELL»,  

……. 

Καη θαηεμνρήλ ζθιάβνο ηνπ ραξηηνύ 

- Έηεξόλ ηνπ ήκηζπ – 

θηέξ ηεο επηθαλείαο ηνπ. 

………… 

Θύκα ηεο ειεθηξνληθήο  επαλάζηαζεο  

Βνξά ηνπ πάιαη πνηέ πνληηθηνύ. 

….. 

Kalasnikov ηνπ θακβά 

Γνθηκαζκέλε παιηνζεηξά 

Βεηεξάλνο κε πιάθα ηα παξάζεκα.… 

Σα βησκαηηθά πνηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξειζόλ θαη ηελ παηδηθή ειηθία ηνπ 

πνηεηή, είλαη έληνλα ζπγθηλεζηαθά θνξηηζκέλα θαη καο αγγίδνπλ βαζηά,  ηδηαίηεξα, αλ 

κνηξαδόκαζηε ηνλ ίδην ρώξν, ρξόλν θαη εκπεηξίεο καδί ηνπ. 

ηελ «Δκδίκηζη»    

Ο ερζξόο κόιηο είρε θαβαηδάξεη ηα 11. 

Σα γόλαηά ηνπ, όπσο ησλ πεξηζζνηέξσλ, 



 5 

Πιήξε κεηαιιίσλ ηεο κπάιαο 

Καη ηνπ θπλεγεηνύ. 

 

Σν πξώην ραζηνύθη  

ηνλ βξήθε αξηζηεξά, 

Έραζε ηελ ηζνξξνπία ηνπ 

Αιιά ην ιάζηηρν 

 

Βξέζεθε πάιη όξζηνο 

Γηα λα δερηεί ην δεύηεξν 

Πνπ ζθπξίδνληαο πξνζγεηώζεθε δεμηά. 

….. 

ηελ άθξε, ζηα ζθίλα  

Η ζάξθα ηνπ ζπνπξγηηηνύ 

Άρληδε  

 

Καζώο ν γάηνο 

Σελ θαηαβξόρζηδε 

Με βνπιηκία. 

Σν θαηαιεθηηθό πνίεκα «Ζ Γραπέηης» καο ηαμηδεύεη πεξηγξάθνληαο ηελ αξρεηππηθή 

γπλαίθα, ηε γπλαίθα ησλ πξώησλ ηζηνξηθώλ θαηαγξαθώλ, ηε γπλαίθα ηνπ λπλ θαη αεί.   

Από ην Σζαηάι Υνπγηνύθ ζηα Γξηβηηζά. 

Άζπηιν θαη ακόιπλην ην γνλίδηό ηεο 

Έθαλε καθξνβνύηη αξγό, κεζνδηθό θαη πεηπρεκέλν. 

…………. 

Γέλλεζε ζην ζέξν, ηνλ ηξύγν, ην ξάβδν. 

 

Κάλα δπν δελ ηελ έβγαιαλ θαζαξή. 

Σα’ ζαςε επί ηόπνπ. 

 

Σώξα θξαηάεη ηα ζάβαλα  

Αιιά αγλνεί παληειώο ην Υάξν δίπια ηεο. 

………………. 

Ο ζάλαηνο γη’ απηήλ 

Τπάξρεη όζν ππάξρεη θαη γηα ηα δα ηεο.   

 Οη ζηίρνη ηνπ θνζκνπνιίηε αββάθε καο ηαμίδεςαλ  ζην ρξόλν θαη ζην ρώξν, από ην 

Σζαηάι Υνπγηνύθ ζηα Γξηβηηζά, ζηηο ζηέπεο ηεο Μνγγνιίαο, ζην Νέν Κόζκν θαη ζηα 

εξγαζηήξηα ησλ Φιακαλδώλ καζηόξσλ, κα θπξίσο  ζηνπο ιαβύξηλζνπο ηνπ κπαινύ 

θαη ηεο ςπρήο  ησλ εξώσλ ηνπ. Μνηξαζηήθακε ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο αγσλίεο θαη 

ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηνπο επειπηζηώληαο λα κελ είλαη ………. «ΠΟΛΤ ΑΡΓΑ» 

Δύρνκαη 

Να ην είρα θάλεη. 

 

Υίιηεο θνξέο ην έρσ ζθεθηεί 

Καη πάληα 

ην ίδην απαξάιιαρην ζπκπέξαζκα θαηαιήγσ. 

 

Ήηαλ ην απόιπην 

Λάζνο κνπ. 

 



 6 

Απηό πνπ δελ ζα δηνξζσζεί 

Πνηέ. 

 

Γελ βγήθα κπξνζηά. 

Γελ θώλαμα. 

 

Η εζσηεξηθή κνπ θξαπγή  

Γελ δξαπέηεπζε. 

 

Η έθξεμε κέζα κνπ 

Γελ είρε θακηά αμία γηα ην ζύκα. 

Η απειπηζία κνπ 

Πλίγεθε 

ηνλ σθεαλό ηεο δεηιίαο κνπ. 

 

Σν βαζαληζηήξην  

Μπξνζηά ζηα κάηηα κνπ 

 

Κπξίσο ζηα απηηά κνπ 

Με καξκάξσζε. 

 

Θξελνύζα βνπβά  

Υσξίο αλάζα 

 

Δλώ έπξεπε 

Να είρα νπξιηάμεη εθθσθαληηθά. 

 

Γηα ηε Λέζρε Αλάγλσζεο   

Φωηεινή Βαζιλοπούλοσ, θιλόλογος  

ημείωζη: Η επόκελε ζπλάληεζε ηεο «Λέζρεο Αλάγλσζεο» ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 

Σξίηε,  21 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ώξα 7.00 κ.κ. ζηε Γεκόζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε 

Καιακάηαο κε ζέκα ζπδήηεζεο ην βηβιίν ηνπ σηήξε Παηαηδή, Μεθσζμένη Πολιηεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 


