
Ο συνασπισμός δεξιών
κομμάτων που διαλύθηκαν
ή φυτοζωούν (Πολιτική
Ανοιξη, Δημοκρατική Συμ-
μαχία, Κίνημα Ελευθέρων
Πολιτών) και λοιπών ακρο-
δεξιών δυνάμεων (Πλεύ-
ρης, Βορίδης, Γεωργιάδης,
Βελόπουλος, Ανατολάκης),
που ακούει στο όνομα ΝΕΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, επικαλείται
μονότονα τις περίφημες
συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ, ως
μπαμπούλα που απειλεί
τάχα τη χώρα, την Ευρώπη,
το ευρώ.

Τόσα χρόνια δεν ασχολή-
θηκαν με τις, άγνωστες
στον πολύ κόσμο και ανύ-
παρκτης κοινωνικής επιρ-
ροής, κομμουνιστογενείς
επί το πλείστον «συλλογικό-
τητες» που με κορμό το Συ-
νασπισμό συνδημιούργη-
σαν αυτό το πρωτότυπο,
(θνησιγενές κατά τη γνώμη

μου), πολιτικό μόρφωμα,
που είναι   λιγότερο  κόμμα
και περισσότερο πολιτικός
χώρος για την κατάκτηση
της ενότητας, ενός σημαν-
τικού μέρους της πολύπα-
θης Ελληνικής Αριστεράς.

Μόνο παιδιά προσχολι-
κής ηλικίας δεν καταλαβαί-
νουν ότι το κάνουν τώρα,
γιατί τώρα αισθάνονται να
απειλείται η εξουσία τους.

Και η απειλή είναι μεγάλη
γιατί ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ
ουδεμία σχέση έχει με αυ-
τόν πριν λίγα μόλις χρόνια.

Θέλουν να κρύβουν ότι
στον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, προ-
στέθηκε, άτυπα αλλά καθο-
ριστικά, μια καινούργια με-
γάλη «ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ» που
προέκυψε από τον αγώνα
και την αγωνία των μικρο-
μεσαίων στρωμάτων του
λαού και της νεολαίας, να
αμυνθούν στην επίθεση
της διεθνούς των χρηματι-
στών και των εθελόδουλων
πολιτικών ΝΔ και ΠΑΣΟΚ
που συστρατεύτηκαν να
μας «σώσουν» από την κα-
ταστροφή που οι ίδιοι,
πρωτίστως, μας οδήγησαν. 

Μια «συνιστώσα» με
εκατοντάδες χιλιάδες
«μέλη» που δεν ήξεραν
στην πλειοψηφία τους τι
ήταν πριν ο ΣΥΡΙΖΑ, που

δεν ξύπνησαν ένα πρωί
αριστεροί ή, πολύ περισσό-
τερο κομμουνιστές, αλλά
κατάλαβαν σταδιακά μέσα
στα δύο τελευταία χρόνια
στο πετσί τους ποιοι φταίνε
για την ανεργία που βρέ-
θηκαν, για το μαγαζί τους
που έκλεισε, για τις κοινω-
νικές παροχές που δεν απο-
λαμβάνουν, για το μισθό
και το μεροκάματο που κα-
τρακυλά ανεξέλεγκτα.  

Και αποφάσισαν με οργή
αλλά και ψύχραιμη σκέψη,
πρώτα να μην ξαναψηφί-
σουν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, όσο
τα κόμματα αυτά τα ελέγ-
χουν οι ίδιοι μαυρογιαλού-
ροι ψεύτες , αλληλέγγυοι
κλέφτες, διαπλεκόμενοι πο-
λιτικάντηδες, καταχραστές
της εξουσίας που τους δό-
θηκε και μετά να ακουμπή-
σουν με χίλιες επιφυλάξεις
την όση ελπίδα τους απέ-

μεινε στην αριστερά και σε
ένα νέο άνθρωπο που στά-
θηκε δίπλα τους αυτό το
διάστημα στις πλατείες και
αφουγκράστηκε τις αγω-
νίες τους. 

΄Όχι, δεν παρασύρθη-
καν κυρίως από το δημα-
γωγό Τσίπρα. 

Τουλάχιστον όχι, για τους
ίδιους γνωστούς λόγους
που παρασύρονταν τρεις
δεκαετίες πότε από τον
«σοσιαλιστή» Αντρέα, μετά
από την «ισχυρή ομάδα»
του Μητσοτάκη, ξανά πάλι
από τον Αντρέα και τον με-
γάλο «εκσυγχρονιστή» Ση-
μίτη , μετά από τον «επανι-
δρυτή» του κράτους και
φονιά των «νταβατζήδων»
Κωστάκη Καραμανλή και
τέλος από τον G.A.P.

Και αυτό πιστεύω ότι θα
φανεί, σε όποια θέση και
αν βρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ μετά
τις εκλογές.

Αυτή η μεγάλη «ΣΥΝΙ-
ΣΤΩΣΑ» δεν θα ζητήσει
διορισμό αλλά θα διεκδι-
κήσει ρόλο, δεν θα εξου-
σιοδοτήσει εν λευκώ αλλά
θα απαιτήσει ένα άλλο
κόμμα που δε θα μοιάζει
με τα παλιά, δεν θα κάθε-
ται στον καναπέ αλλά θα
είναι με τα μάτια ανοιχτά

έτοιμη να βάλει στη θέση
του, (πίσω στα μονοψήφια
ποσοστά), όποιον αγνοή-
σει τη βούλησή της και
ενεργεί με βάση αυτά που
ήξερε.

Γι αυτό είναι μεγάλη η
ευθύνη που επωμίζεται ο
Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Τιτάνια η προσπάθεια
που πρέπει να κάνει αν έρ-
θει δεύτερος και ιστορική
για την ελληνική αριστερά
η πρόκληση αν έρθει πρώ-
τος, να μην απογοητεύσει
τόσο κόσμο.

Δεν θα αρκεί πια να μιλά
εξ ονόματος τους και της
δύναμης που θα του δώ-
σουν.

Θα πρέπει να τους δώσει
το χώρο και το λόγο να μι-
λήσουν αυθεντικά οι ίδιοι
και να συμμετάσχουν στη
λήψη των αποφάσεων που
θα χρειαστούν για να πε-
ράσει σταδιακά από τη συ-
νεργασία αυτόνομων
«συλλογικοτήτων» στη
συλλογική λειτουργία αυ-
τόνομων προσώπων που
αποδέχονται τις ίδιες δη-
μοκρατικές καταστατικές
αρχές και στόχους.

* Ο Κώστας Κασαπάκης
είναι γεωπόνος

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ8
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2012 •

Συνιστώσες Η ντροπή της Ευρώπης
Με άγγιξε το ποίημα με τα δώ-
δεκα δίστιχα που δημοσίευσε
(25/05/2012) ο Γκύντερ Γκρας
για την Ελλάδα. Θυμήθηκα την
προς Κορινθίους Α΄ επιστολή
του Παύλου: «ως περικαθάρ-
ματα του κόσμου εγενήθημεν».
Απόδειξη ότι η τέχνη ρίχνει
παντού αδέσποτες - και όπου
και όποιον βρει… Σε κάθε
γλώσσα. Ένα ποίημα όμως δεν
μεταφράζεται. Απλώς καταβάλ-
λεται προσπάθεια απόδοσής
του. Είναι από τα πράγματα
που τα νιώθει κανείς πρώτα.
Και ύστερα θεωρεί τυραννία
την αλλαγή της φυλακής των
λέξεων μέσα στις οποίες κάθε

πρωτότυπη ποίηση ριζώνει.
Και στην απόδοσή του όμως
ένα ποίημα πρέπει να «θυμί-
ζει» ποίημα. Πριν παραθέσω
και εγώ (όπως το ένιωσα) τη
δική μου πρόταση από τα γερ-
μανικά, σημειώνω την ανα-
φορά του Γκρας τόσο στη γερ-
μανική κατοχή της Ελλάδας
όσο και στη στάση της Ευρώ-
πης απέναντι στο καθεστώς
των συνταγματαρχών. Να πω
ακόμα, για το προσωπικό ποι-
ητικό ταξίδι του φιλόμουσου
αναγνώστη, ότι ο Χέλτερλιν
(στο πέμπτο δίστιχο) ήταν έν-
θερμος υποστηρικτής του αρ-
χαίου ελληνικού πολιτισμού
αλλά τον κατανοούσε με ένα
ιδιαίτερα προσωπικό τρόπο.
Το 1804 δημοσιεύθηκαν μετα-
φράσεις του από δράματα του
Σοφοκλή αλλά αντιμετωπίστη-
καν χλευαστικά λόγω του προ-
σποιητού ύφους και της δυ-
σκολίας που προκλήθηκε εξ
αιτίας της μεταφοράς ελληνι-
κών ιδιωματισμών στα γερμα-
νικά.

Η ντροπή της Ευρώπης

Πλησίον του χάους, αφού στις
αγορές δε δικαιώνεται,
είσαι μακριά από τη χώρα που
σου δάνεισε το λίκνο.
Ό,τι με τη ψυχή σου ζήτησες,
θάρρεψες πως το βρήκες,
παραπετιέται τώρα δα, αποτιμώ-
μενο σκουπίδι.

Γυμνή σαν φταίχτρα διασύρεται,
μια χώρα υποφέρει,
για την οποία τάχαμου έλεγες ότι
χρωστάς ευχαριστίες.

Χώρα κατάδικη στη φτώχια,
μουσεία που καλοστολίζει
ο πλούτος της: λεία από σένα
φυλαγμένη.

Αυτοί που με τον πόλεμο βασά-
νισαν τη νησιοευλογημένη χώρα
κουβάλησαν με το χακί τον Χέλ-
τερλιν μες στο γυλιό τους.

Χώρα καθόλου πλέον ανεκτή,
που τους συνταγματάρχες της
ανέχτηκες κάποτε συνεταίρους. 

Χωρίς δίκιο χώρα, που η δύναμη
του τιμητή
όλο και πιο στενότερα της σφίγ-
γει το ζωνάρι.

Μαυροφορεί η Αντιγόνη αψη-
φώντας σε και απ’ άκρου σ’
άκρη
ο λαός, που κάποτε σε φιλοξέ-
νησε, πενθεί.

Έξω από τη χώρα ωστόσο ομο-
γάλακτοι του Κροίσου δορυφό-
ροι 
στοίβες κρατούν μες στο δικό
σου το πουγκί ό,τι χρυσολαμπί-
ζει.

Κατάπιε επιτέλους, κατάπινε!
Κραυγάζουν τα φερέφωνα των
επιτρόπων,
όμως την κούπα οργισμένος ξέ-
χειλη σου δίνει πίσω ο Σωκρά-
της.

Θα σου καταραστούν όλοι μαζί
ό,τι δικό σου είναι οι θεοί,
τον Όλυμπο τους που απαιτεί η
θέλησή σου να τους κλέψει.

Δίχως τη χώρα που το πνεύμα
της εσέ φαντάστηκε
χωρίς πνοή θα ξεψυχάς Ευρώπη.

*Ο Κώστας Ν. Κωνσταντίνου
είναι διευθυντής 

του 5ου Γενικού Λυκείου

kkekostas@gmail.com

Του
Κώστα Κωνσταντίνου*

Του 
Κώστα Κασαπάκη*

Τιμωρία Νεφροπαθών
Έχουνε υποχρέωση
όμως τηνέ ξεχνούνε,
το επίδομα διατροφής
πάντα καθυστερούνε.
Το κάνουνε επίτηδες
πάνε να μας τρελάνουν
και με τη δυστυχία μας
χορό και γλέντι κάνουν.
Πρόγραμμα βγάνουν γενικά
με θέμα την υγεία
και ευρήκαν τους νεφροπαθείς
να βάλουν τιμωρία.
Ελείψεις σε προσωπικό

πάντα δημιουργούνε
κι ένα συγνώμη δυστυχώς
δεν έχουν να μας πούνε.
Στα αναλώσιμα υλικά 
δημιουργούν ελλείψεις
και κάνουνε αιμοκάθαρση
πάντα με παραλείψεις.
Κι αν κάποτε κάτι συμβεί
και έλθει το μοιραίο
φροντίζουν να μας πείσουνε
πως ειν’ το τελευταίο.

23 Μαΐου 2012
Γιάννης Ζωάκης
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Τηλ. για ραντεβού:
2810-336990
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ΕΝΑΡΞΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΥ
ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΚΟΚΑΛΗΣ 
ΕΛ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
τ. Επ. Επιμελητής ΓΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

υπεύθυνος παιδοορθοπαιδικού
ιατρείου, ιατρείο οστεοπόρωσης

Μετεκπαιδευθείς:
Γενικό Νοσοκομείο Παίδων
Αθήνα “Αγλαΐα Κυριακού”
Γενικό Νοσοκομείο Παίδων 

“Speising” Βιέννη
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ - Μονάδα 

Μεταβολισμοί Οστών
Δέχεται καθημερινά

09.00-14.00
17.30-21.00

Αρχ. Μακαρίου 22 & Σκουλάδων
Άνωθεν ΑΤΕ Τράπεζας

Τηλ. 2810 283300
Κιν. 6945590104

“Ανθρώπινο, βαθύτατα ανθρώπινο”
Χρησιμοποιώ ως τίτλο του ση-
μειώματός μου, αυτόν του
γνωστού φιλοσοφικού έργου
του Φ. Νίτσε, που γράφτηκε το
1878 – 1880,  “Ανθρώπινο
πάρα πολύ ανθρώπινο”. Η
σχέση του (τίτλου) με το δικό
μου κείμενο έγκειται μόνο
στην κυριολεκτική σημασία της
φράσης, που ταιριάζει με το
θέμα μου και, ίσως, σε μιά έν-
τονη διάθεση για φιλοσοφική
θεώρηση της ζωής και του θα-
νάτου, πραγματικά βαθύτατα
ανθρώπινη, που διατρέχει τον
πυρήνα και τα πρόσωπα της
ιστορίας μου. Μόνον αυτό!  

Χτες το βράδυ (26 - Μαϊου -
2012) παρακολούθησα μία
ταινία ντοκιμαντέρ, στην πολύ
όμορφη αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων του Μουσείου Φυσι-
κής Ιστορίας,  γεμάτη  από κό-
σμο. Ο τίτλος του έργου, εκ
πρώτης όψεως, περίεργος,  πα-
ραπέμπει σε μεταφυσική ή και
αστροφυσική σκέψη. “ΜΕ-
ΤΑΞΑ. Ακούγοντας το χρόνο”.
Τα εσωτερικά γυρίσματα έγι-
ναν, σχεδόν εξ ολοκλήρου,
στους χώρους εργασίας και
νοσηλείας των πρωταγωνι-
στών, δηλαδή στο  Νοσοκο-
μείο “ΜΕΤΑΞΑ”στον Πειραιά.
Στα εξωτερικά κυριαρχούσε η
θάλασσα, έξυπνη αναφορά
στο υγρό στοιχείο ως πηγή
ζωής και απέραντης γαλήνης.
Πρωταγωνιστές, όχι ηθοποιοί
αλλά γιατροί(επώνυμοι) και
νοσηλεύτριες, ασθενείς από
κάποια μορφή καρκίνου. Κα-
θένας τους ένας ολόκληρος κό-
σμος ψυχής και συναισθήμα-
τος. Καθένας τους κι ένα
μοναδικό αντίγραφο ανθρώ-
που που πρόκειται να χαθεί,
όπως είπε ο Ν. Κ., που ήταν και
εμπνευστής της ιδέας δημι-
ουργίας της ταινίας. Διοργα-
νωτές της εκδήλωσης ήταν το
Μουσείο Λυχνοστάτης, το
Μουσείο Ιστορίας της Ιατρικής
και το Μουσείο Φυσικής Ιστο-
ρίας.

Πρόκειται για μια σπου-
δαία ταινία του σκηνοθέτη

Σταύρου Ψυλλάκη, που ανεπι-
φύλακτα μπορεί να χαρακτηρι-
στεί “Ανθρώπινη, βαθύτατα
ανθρώπινη” και να χρησιμο-
ποιηθεί ως εκπαιδευτικό υλικό
σε πολλά επίπεδα και βαθμίδες
εκπαίδευσης. Όπως, λόγου
χάρη, στο πανεπιστήμιο, αλλά
κυρίως στους γιατρούς! Σε
όλους τους γιατρούς. Πάντα
στους γιατρούς, γιατί αυτοί
πρωταγωνιστούν στην ταινία
σε όλα τα επίπεδα. Βρίσκονται
και από τη μεριά της νόσου και
απέναντι της. Και ασθενείς και
θεραπευτές! Την ώρα που δέ-
χονται τη θεραπευτική φρον-
τίδα, από συναδέλφους και
συνεργάτες τους, στον ίδιο
χώρο που εργάζονται, νιώ-
θουν υποχρεωμένοι να προ-
σφέρουν ανάλογες υπηρεσίες
σε άλλους ασθενείς, ασθενείς
οι ίδιοι, με περισσότερη αγάπη
και στοργή. Διπλός ρόλος με
απίστευτα μεγάλο βαθμό δυ-
σκολίας, αλλά και ανεκτίμητα
οφέλη για το γιατρό και για τον
ασθενή! Κι όμως παίζουν το
ρόλο αυτόν με μεγάλη τέχνη
και μαεστρία. Διδάσκαλοι και
μαθητές συγχρόνως στην αντι-
μετώπιση της πιο δύσκολης,
πιο επώδυνης, μυστήριας και
απειλητικής αρρώστιας του
σύγχρονου ανθρώπου και πα-
λαιάς όσο ο ίδιος ο άνθρωπος:
Του καρκίνου! Μας καλούν και
μας βοηθούν να τον απομυθο-
ποιήσουμε. Να τον σεβα-
στούμε ως εχθρό και με πεί-
σμα να τον πολεμήσουμε. Κι
ας μας μένει, μετά την κερδι-

σμένη μάχη (μαζί του) μια πι-
κρή γεύση μέλλουσας απειλής
από την παρουσία του, που
δεν μας αφήνει να γευτούμε
τη γλυκειά δόξα της νίκης.
Πάει να πει: κερδίσαμε τη
μάχη, όχι και τον πόλεμο.
Όμως η ζωή, άλλο από μάχες
δεν είναι. Γι' αυτό να οπλι-
στούμε με δύναμη και κουρά-
γιο από τις μικρές, μικρότατες
λεπτομέρειες της, να ζήσουμε
το τώρα, να “ακούσουμε το
χρόνο” και να είμαστε έτοιμοι,
καθόλου φοβισμένοι, να απο-
δυθούμε σε νέα μάχη.

Εμφύλιος σπαραγμός επι-
τελείται μέσα μας, είπαν οι
ήρωες του έργου. Σε μια κοινή
πατρίδα, το σώμα μας, ένα μέ-
ρος του εαυτού μας, για κά-
ποιο λόγο ανεξήγητο, προσπα-
θεί, στην κυριολεξία, να
αφανίσει το άλλο. Και μεις, ως
απάντηση, ως άμυνα, προσπα-
θούμε να αποστάξουμε τη ζωή
και να συλλέξουμε την ουσία
της, να “ακούσουμε το
χρόνο”, που φεύγει αργός,
αλλά αμείλικτος από τα μου-
διασμένα άκρα μας. Μεγάλο
μάθημα για όλους! Κι είν' η
ουσία της ζωής: τα μικρά, τ'
ασήμαντα, τα καθημερινά,
που περνούνε δίπλα μας και
μεις τα προσπερνούμε. Χαρά,
μας λένε, θέλουνε πλάϊ τους
και συμπαράσταση, όχι οίκτο
και λύπηση. Είναι περήφανοι!
Κι αυτό που λέμε αξιοπρέπεια,
ουδέ στιγμή τη χάνουν, ακόμη
και ξαπλωμένοι στην κλίνη του
νοσοκομείου με τα δηλητήρια
(που τόσο καλά γνωρίζουν) να
τρέχουν στο κορμί τους.

Διδάσκουν καθημερινά, σε
κάθε τους βήμα, πολλές φορές
χωρίς να το αντιλαμβάνονται,
τους άλλους ασθενείς. Τους
ασθενείς τους! Για τους οποί-

ους ζουν, από τους οποίους
αντλούν δύναμη, την οποία
μεγαλόθυμα τους επιστρέ-
φουν. Μία αμφίδρομη σχέση
ζωής, ένας διττός ρόλος, θερά-
ποντα – θεραπευόμενου, που
αλλάζει στιγμές – στιγμές, εκ-
πληκτικά, απρόβλεπτα κι απρο-
γραμμάτιστα. Πότε από δω,
πότε από κει. Ακριβώς όπως το
θέλει η ζωή!

Μηνύματα ελπίδας για τη
ζωή, μας στέλνουν μέσα απ'
τον πόνο και τη δοκιμασία. Θέ-
λουν να μας πούν, πως υπάρ-
χει κι άλλος τρόπος, πιο απλός,
πιο ανθρώπινος, πιο ουσιαστι-
κός, για να ζήσει κανείς και μας
συνδράμουν με μια απίστευτη
ειλικρίνεια και γαλήνη, να πε-
ράσουμε σιγά σιγά σ' αυτόν.
Εμείς ακούμε; Αυτοί τον τρόπο
αυτόν διδάχθηκαν απ' την αρ-
ρώστια. Σε μας τον προτείνουν
καθαρό, χωρίς τη διαμεσολά-
βηση της. Θείο δώρο από τα
χέρια τους! Την εποχή αυτή,
που οι άλλοι μας στέλνουν μη-
νύματα του ζόφου και της κα-
ταστροφής, ας κρατήσουμε
την ελπίδα, που φαίνεται κι
αποτυπώνεται στα μάτια τους
και το χαμόγελό τους. Να τους
ευχαριστήσουμε  όλους αυ-
τούς, που, χωρίς να είναι ηθο-
ποιοί, παίξανε το ρόλο της
ζωής τους, για τη ζωή, μπρο-
στά στα μάτια μας.

Και τους συντελεστές του
έργου αυτού, που φρόντισαν
με περισσή αγάπη και στοργή
το πιο ευαίσθητο κομμάτι της
ψυχής των πρωταγωνιστών,
πρέπει να συγχαρούμε. 

Στην ίδια την ταινία, ευχές
νάχει καλό δρόμο και καλή
τύχη. 

* O Μανόλης Ευκλ. 
Χρονάκης είναι

παιδίατρος

“ Όχι, το γεγονός είναι 
αυτό ακριβώς που δεν υπάρχει,
υπάρχουν μόνο ερμηνείες”.

Nietzsche, Friedrich Wilhelm (1844-1900) 
Η θέληση για δύναμη, Σκόπελος, Νησίδες 2001

“ΣΤΙΧΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ”

Η νέα ποιητική συλλογή 
του οικουμενικού κ. Σ. Αλεξίου
Σε μελέτημά του που δημοσιεύθηκε πριν
κάμποσο καιρό ο σοβαρός κ. Νάσος Βα-
γενάς μιλούσε για τις ελληνικές επιδόσεις
στη μετάφραση ποίησης.  Εκανε λόγο
για το πόσο σπουδαίο είναι να μεταφέρον-
ται από τη μια γλώσσα στην άλλη όχι
απλώς οι λέξεις και οι έννοιες αλλά εκείνο
το απροσδιόριστο, το σημαντικό ωστόσο,
η ποιητική αύρα.
Και έδιδε ο κ. Νάσος Βαγενάς τα ελληνικά
πρωτεία στον κ. Στυλιανό Αλεξίου, τον οι-
κουμενικό μας συντοπίτη, κυρίως για τη
μετάφρασή του ορισμένων από τα αγέρα-
στα σονέτα του Σαίξπηρ, των ποιημάτων
που μαζί με τον Ομηρο την Σαπφώ, το
Ασμα Ασμάτων αποτελούν την κορυφή
της ποίησης του κόσμου.
Μια ακόμα “πρωτιά” για τον κ. Στυλιανό
Αλεξίου που συναριθμείται πλας στο έργο
του για τον Ερωτόκριτο, για τον Σολωμό,
για τον Κρητικό πόλεμο και για το άλλο
συγγραφικό.
Στο υπ’ αριθμό 26 τεύχος του περιοδικού
“Παλίμψηστο” που εξακολουθεί να εκδί-
δεται, με πολύ μεράκι, από τους ανθρώ-
πους της “Βικελαίας” η καθηγήτρια της
φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης κ.
Αγγέλα Καστρινάκη έφερε στο φως της
δημοσιότητας ένα ακόμα σονέτο του Σαίξ-
πηρ που είχε μεταφράσει ο κ. Στυλιανός
Αλεξίου.
Η μετάφραση έγινε “χάριν παιδιάς” και
έχει αψεγάδιαστες ομοιοκαταληξίες - που
είχε “απορρίψει” ως εξαιρετικά “δεσμευτι-
κές” στην έκδοση του οίκου “Στιγμή” με
τα άλλα σονέτα του Σαίξπηρ.
Και είναι ό,τι καλύτερο έχει γίνει ποτέ στην
Ελλάδα για τον Σαίξπηρ. Είναι τέλειο.
Πρόκειται για το διάσημο 116 σονέτο του
Σαίξπηρ, εκείνο που μιλά για την πίστη
στον έρωτα με τρόπο μοναδικό και ο κ.
Στυλιανός Αλεξίου το μεταφράζει ως
εξής:
Δεν το πιστεύω κάποιο εμπόδιο να υπάρξει
στον γάμο μιας ψυχής που είναι πιστή:
Αν βρει, αλλαγές στο ταίρι της κι αλλάξει
καιμ’ άλλον πάει, δεν είναι αγάπη αυτή!

Οχι, η αγάπη είναι ασάλευτο σημείο

στη θύελλα, σταθερό στον ουρανό,
άστρο που δείχνει την κατεύθυνση στο
πλοίο
αξιόπιστα, αν και τόσο μακρινό

Δεν ειν’ η αγάπη παιγνιδάκι για τον χρόνο
αν ασχημίζουν χείλη, μάγουλα, λαιμοί,
η αγάπη δεν αλλάζει. θά ‘ναι αγάπη μόνο
και στου θανάτου ακόμα τη στιγμή!

Αν δεν ειν’ έτσι, αν άστατος κι εγώ αποδει-
χτώ,
τότε κανένας δεν αγάπησε ποτέ στον κό-
σμο αυτό.
Είναι τόσο όμορφη η μετάφραση του σο-
νέτου του Σαίξπηρ από τον κ. Στυλιανό
Αλεξίου που σε μπάζει στον πειρασμό να
αναρωτηθείς: ποιο από τα δυο είναι πιο
όμορφο, το πρωτότυπο, το 116 του Σαίξ-
πηρ ή η απόδοσή του στα ελληνικά από
τον κ. Στυλιανό Αλεξίου;
Μετά από τον έπαινο “του δήμου και
των σοφιστών” (όπου τους σοφιστές εκ-
προσωπούσαν ο κ. Νάσος Βαγενάς και η
κ. Αγγέλα Καστρινάκη) έμενες με την εν-
τύπωση ότι δεν έμενε τίποτ’ άλλο να ειπω-
θεί για τις ποιητικές επιδόσεις του κ. Στυ-
λιανού Αλεξίου.
Η τελευταία, όμως, λέξη δεν είχε ακόμα εκ-
φωνηθεί. Ο κ. Στυλιανός Αλεξίου μας φύ-
λασσε την έκπληξη, κυκλοφορώντας την
ποιητική του συλλογή “στίχοι επιστρο-
φής” από τον εκδοτικό οίκο της προτίμη-
σής του, τη “Στιγμή” βέβαια.
Και όπως φαίνεται από φυλλομέτρηση του

βιβλίου των 76 σελίδων, ο κ. Στυλιανός
Αλεξίου ασχολήθηκε με την ποιητική σύν-
θεση όλη τη ζωή του, είναι δε το βιβλίο του
επιλογή όλων όσων γράφτηκαν.
Δεν είναι ώρα να γραφτεί η κριτική για το
νέο βιβλίο του κ. Στυλιανού Αλεξίου.
Ούτε νιώθω πως είμαι ο πιο κατάλληλος να
το κάνει.
Μπορώ, όμως, να πω ότι τα ποιήματα δια-
θέτουν σημαντικά προσόντα: είναι ειλι-
κρινή, είναι πρωτότυπα, μιλούν για τις με-
γάλες αξίες, τον έρωτα, τη ζωή, την
ελευθερία, είναι άψογα ως προς την ομοι-
οκαταληξία, όπου διασώζεται ή ως πρςο τη
μουσική του στίχου, που υπάρχει παντού.
Και είναι κοινό το αίσθημα της ευφορίας
που νιώσαμε, πιστοί φίλοι του κ. Στυλια-
νού Αλεξίου, διαβάζοντάς τα και ανταλ-
λάσσοντας μετά τις εντυπώσεις μας.
Γεμάτη Κρήτη η συλλογή.
Μεταφέρω, από το ποίημα “άλλες στιγ-
μές”:
Με τ’ άλογα όλοι για το πανηγύρι
στο μονοπάτι, μύλοι στο Σελλί
κι ο άρτος στης Κεράς το μοναστήρι.
Και τις νύχτες στον πλάτανο, στο Κράσι,
φεγγάρι και τραγούδι των νερών
και μιας σκλώπας η βαθειά φωνή μονάχα.
Γραμμένο το τέλος του αιώνα, απ’ όπου και
ο τίτλος, το άλλο:
Ζεστό του Ιούλιου μεσημέρι,
λουτρό σε γύμνια η ομορφιά,
Αννα και Φαίη, χέρι-χέρι
Αγκαλιασμένες Σίσυ, Αλίκη
μηροί στον ήλιο ή στη σκιά
ώμος, το κινητό στ’ αυτιά
κι ένα στο φάλι σκουλαρίκι!
Κι ένα “υμνητικό” για το Ηράκλειο, της πό-
λης που οι οικιστές της αρέσκονται να
την κακολογούν (και, ενίοτε, να ασχημο-
νούν σε βάρος του)
“Πάει το καλοκαίρι” ψιθυρίζεις
κι η αιώνια των νερών κραυγή
σ’ ένα βαθύ ύπνο σε κοιμίζει
κι ειν’ η ίδια που άκουγες παιδί!
Πόλη μου παλιά, νανουρισμένη
στο αλμυρό τραγούδι των αφρών,
που, καθώς η νύχτα κατεβαίνει,
τραγουδούν το διάβα των καιρών.

Γράφει
ο Μανόλης Καρέλλης

Του
Μανόλη Χρονάκη*
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