
ΤΑΣΟΣ ΠΟΡΦΥΡΗΣ: ΝΕΜΕΡΤΣΚΑ 

50 χρόνια ποιήματα  1961-2011 

εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας για την Παγκόσμια ημέρα Ποίησης  

Τον ποιητή Τάσο Πορφύρη, τον γνώρισα σχετικά αργά. Δεν είχε όπως άλλοι γνωριμίες, δεν 

είχε διαύλους προώθησης. Δεν διέθετε δημόσιες σχέσεις κι έτσι, όπως με παράπονο 

γράφει: "Η ποίηση του δεν έκανε εύκολα παρέες/Μονάχα με μερικές συνομήλικες 

συναντιόταν σε κανένα Ταβερνάκι/ δεν έγινε ποτέ του συρμού/ ούτε οι φίλες της 

Άλλωστε...." Και ήταν ήδη μία ποίηση 40 χρόνων. Εμείς όμως, ο Σύνδεσμος δηλαδή, το 2005  

τιμήσαμε την ημέρα ποίησης με τρεις ποιητές, μεταξύ των οποίων  ήταν και ο Τάσος 

Πορφύρης. 

Από τότε αναπτύχθηκε μεταξύ μας μια βαθιά σχέση εκτίμησης και  φιλίας. Εγώ 

παρακολουθούσα από μακριά τις ποιητικές του συλλογές, που η μια διαδεχόταν την άλλη 

και χαιρόμουνα γι' αυτή την ποιητική φωνή που εξακολουθούσε να τραγουδάει την 

πατρίδα του και τα βουνά της Νεμέρτσκα, να νοσταλγεί τη ζωή της παιδικής του ηλικίας, να 

σέβεται τους παλιούς ανθρώπους  και τους παλιούς τρόπους ζωής, να συμπάσχει με τα 

ερειπωμένα, τα εγκαταλειμμένα σπίτια και να θρηνεί την απουσία, την απώλεια των 

αγαπημένων προσώπων, να διατηρεί τις μνήμες της αντίστασης και του εμφύλιου και να 

ασχολείται κυρίως με τους αδικημένους, τους αφανείς ήρωες της ιστορίας, χωρίς να 

παραλείπει να υμνεί τη ζωή μέσα από τον έρωτα και τις ομορφιές της φύσης.  Δίπλα στη 

σοφία και την εμπειρία του ποιητή μπορεί να διακρίνει κανείς να αναβλύζει μια απέραντη 

τρυφερότητα, μια απρόσμενη ευαισθησία για το ταπεινό και φευγαλέο και τέλος ένας 

φόρος τιμής στην ποίηση, την αγαπημένη, τη γιατρεύτρα, τη σύντροφο ζωής. 

Συνήθως με ένα απλό τηλεφώνημα του μετέφερα τον ενθουσιασμό μου και τα σχόλια μου. 

Ο συνηθισμένος τρόπος του απλού ανθρώπου για επικοινωνία. Ο ποιητής όμως φορέας  

μας άλλης συμπεριφοράς πάντα με ξάφνιαζε. Γενναιόδωρος, όπως πάντα , αντί για κάρτες 

στις μεγάλες γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, μου έστελνε μικρή συλλογή 

ποιημάτων, πριν ακόμη δημοσιευτούν. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτά τα ποιήματα 

αλλά και τα συναισθήματα που βίωνα διαβάζοντάς τα. Στην αφιέρωση που μου κάνει στη 

συγκεντρωτική έκδοση των ποιημάτων του γράφει: "Στη φιλόλογο Μαρία Τσαγκαράκη 

αντίδωρο εκτίμησης και φιλίας". Προσέξτε τη λέξη αντίδωρο, η οποία νομίζω ότι θα πάρει 

την πραγματική της σημασία, αφού σας διαβάσω το ποίημα "ΤΟ ΨΩΜΙ/ ΕΝ ΕΤΕΙ ΧΙΛΙΟΣΤΩ 

ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΟΣΤΩ ΟΓΔΟΩ", από την ποιητική συλλογή ΣΩΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ,2004 (ανάγνωση). 

Αντίδωρα, λοιπόν, οι προσφορές του και αντίδωρα για όλους. Χαρίζει τα ποιήματα του, τα 

αφιερώνει όχι μόνο στους δικούς του (μάνα, πατέρα κ.λπ.) ή σε γνωστές προσωπικότητες     

(Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Τάσο και Μαίρη Πικιώνη, μνήμη Παπαδίτσα κ.λ.π.) αλλά κυρίως 

σε απλούς και αδικημένους από την ιστορία ανθρώπους . Νομίζω ότι αξίζει να σας διαβάσω 

ένα ποίημα αυτής της αντίληψης: "Ο ΚΥΚΛΟΣ:ΜΝΗΜΗ ΒΑΣΙΛΗ ΤΑΛΛΑΡΟΥ", από την 

ποιητική συλλογή ΣΩΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ,2004 (ανάγνωση). 

Πρώτο, λοιπόν, αντίδωρο αντί για ευχετήρια κάρτα τέσσερα μικρά ποιήματα με το γενικό 

τίτλο: ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ. Βεβαίως δεν είναι καθόλου τυχαία η ενασχόλησή του με 



τη μουσική, γιατί ο Τάσος Πορφύρης ζει με τη μουσική . Η γυναίκα του, η Μυρτώ Δουλή 

ήταν για χρόνια σοπράνο στην  Εθνική Λυρική σκηνή και μάλιστα από τις πιο γνωστές. Ο 

ένας του γιος ο Κώστας, είναι πιανίστας και διδάσκει σε ωδεία, ο άλλος του γιος, ο Μιχάλης 

είναι βιολοντσελίστας και επίσης διδάσκει σε ωδεία. Ο ποιητής κουβαλάει μέσα του το 

κλαρίνο της πατρίδας του και δεν είναι τυχαία επομένως η επιλογή των οργάνων που 

αποτελούν τα όργανα της ορχήστρας. Σας διαβάζω: ( το βιολί, το ντέφι, το λαγούτο, το 

κλαρίνο). 

Δεύτερο αντίδωρο, η "ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΧΏΡΟΥ". Υπάρχει ένα σχεδιάγραμμα του 

πατρικού του σπιτιού με τις ονομασίες κάθε μέρους, οι οποίες είναι και τίτλοι των  

ποιητικών κειμένων που  επιχειρούν να διηγηθούν την ιστορία του σπιτιού και των 

ανθρώπων. Ο ποιητής ήδη από την πρώτη του συλλογή Νεμέρτσκα, το 1961, θρηνούσε για 

τα εγκαταλειμμένα σπίτια. "Εκείνο το εγκαταλειμμένο σπίτι μένει ξάγρυπνο/ τις νύχτες και 

τραγουδάει/ έντομα και ερπετά το κατοικούν και πληθαίνουν/ εξασφαλίζοντας του μια 

μοναξιά μεγάλη/ σαν τη λευτεριά ή την αγάπη σ' άλλους καιρούς/". 

 Μετά από περίπου 45 χρόνια ξαναθυμάται με τρυφερότητα το πατρικό του σπίτι και 

επιχειρεί να διασώσει για πάντα τη μνήμη του, μαζί με τους ανθρώπους του, με τις 

συνήθειές τους τις λύπες τους και τις χαρές τους. Διαβάζω ενδεικτικά. (Σκεπή, Ν' οντάς, 

Μαντζάτο). 

Τρίτο αντίδωρο το "Μηνολόγιο," Οι δώδεκα ανάσες του χρόνου,  δοσμένες με την 

Πωγωνίσια ντοπιολαλιά. Οι μήνες παρελαύνουν με όλα τους τα γνωρίσματα, καιρικά 

φαινόμενα, γεωργικές εργασίες, θρησκευτικές γιορτές, αρχαίους μύθους και με τα 

πολλαπλά τους ονόματα. Μέσα από τις δώδεκα ανάσες του χρόνου ο ποιητής 

ξαναζωντανεύει τη ζωή στο χωριό του και διασώζει πολύτιμες λέξεις της πατρίδας του. Θα 

σας διαβάσω  μόνο μια ανάσα, την ανάσα του Απριλίου που έρχεται. (ανάγνωση) 

Πριν κλείσω, να σχολιάσω τον ιδιαίτερο τρόπο που χρησιμοποιεί ή δεν χρησιμοποιεί τη 

στίξη ο Τάσος Πορφύρης. Ο ίδιος σε συνέντευξή του λέει ¨Φροντίζω ώστε ο στίχος μου να 

μην ολοκληρώνεται στο οπτικό του τέλος, αλλά να συνεχίζει στον επόμενο. Προσπαθώ με 

τον τρόπο μου να νομιμοποιήσω έναν άλλο τρόπο ανάγνωσης- και χωρίς σημεία στίξης 

συνήθως- από τον ένα στον άλλο στίχο, με ελευθερία στον αναγνώστη για συμμετοχή στην 

ολοκλήρωση του ποιήματος". Προσθέτω εγώ. Δεν είναι μόνο που δεν ολοκληρώνεται ο 

στίχος  και ο αναγνώστης βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση και επομένως συμμετέχει στην 

ολοκλήρωση του ποιήματος, αλλά πολύ συχνά μια φράση ταιριάζει και με τον 

προηγούμενο και με τον επόμενο στίχο και γίνεται ένα παιχνίδι νοημάτων πολύ γοητευτικό. 

Ας δούμε ένα παράδειγμα. ΤΙ ΕΜΕΙΝΕ; από τη συλλογή ΣΩΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ( προσέξτε τις  

φράσεις:  πλεγμένα στον 1ο στίχο, το ρέμα του πλήθους στον 3ο στίχο και προσέχω στον 5ο 

στίχο, οι οποίες μπορούν να διαβαστούν και με το προηγούμενο λεκτικό σύνολο και με το 

επόμενο δίνοντας μια διαφορετική νοηματική απόχρωση). 

Κι εμείς τι να χαρίσουμε στον ποιητή; Τι δώρα στα αντίδωρά του; Μόνο την καρδιά μας, την 

αγάπη μας και την ευγνωμοσύνη μας, για τα ποιήματά του. Τον ευχαριστούμε θερμά που 

μας τιμάει απόψε με την παρουσία του. 

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ,φιλόλογος 



 

 

 

 

 

ΤΙ ΕΜΕΙΝΕ; 

Θυμάμαι τα δάχτυλά μας να σπαράζουν// πλεγμένα// ώσπου ν' ανάψει 

Το πράσινο και να περάσουμε απέναντι/ κράτησέ με πριν μας 

Πάρει // το ρέμα του πλήθους// είναι χειρότερο από ποτάμι- μου 

Έλεγες- και  χαθούμε/ έμοιαζε με το τέλος του κόσμου κι όμως 

Ζήσαμε χώρια/ μονάχα όταν περιμένω στη διάβαση// προσέχω// 

Τ' ανήσυχα δάχτυλά μου/ δίνοντάς τους κάτι να κρατάνε/ έναν 

Χαρτοφύλακα ή μιαν εφημερίδα/ μην τυχόν και χάσω τον έλεγχο 

Και με εξουσιάσει το απρόβλεπτο/ με ανυπολόγιστες συνέπειες. 

 


