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Κώστας Γιαννακάκος

Κ.Γ. ΓΙΩΡΓΟ, TT{V rEλEυraia φορά που εixαμ.ε συνΑVΤΗθεi ήταν στη Γεpμaνiα, όταν ανέβη

κες για rrzν παρουσίαση του ποιηπκού έργου σου στη Bιβλzoθi[κη της Nυptμβέprης. Πέρα

σαν απα τότε πέvτε χρόνια. Συναvrzόμαστε πάλι τώρα στο σπiπ σου στη Γλυφάδα, αφού χθες

βράδυ, καλεσμiνOl του Ινστιτούτου rxairE, παρουσιάσαμε απο κοινού μέρος της λoγoτΕΧVΙ

λ"ής και ποιηΠλ'1ίς δουλειάς μας μαζί κaz με τον Miλτo ΠαπανΆΓVoυ. Θα ήθελα να σερωτή

σω ευθέως: επιστρέφοντας στην Ελλάδα με την επαναπρoσαρμorή σου στο ελλαδικό περι

βάλλον έπεσες στα μαλακά 'ιί στα αγκάθια; Πρώτα βέβaw σαν ένας Έλληνας που εργάστηκε

τόσα χρόνια στο εξωτεfllκό, και δεύτερον επΖσης και σαν ποιητής ...
Γ.Π. Όποιος έχει ζήσει δεκαειίες στο εξωτερικό σε μια άλλη χώρα, όπου

και να εγκατασταθεί, δεν έχει πλέον ούτε μια ούτε δυο πατρίδες. Κι αυτό το δια

πιστώνεις με το χρόνο, γιατί τελικά σε τυραννάει ο νόστος γεωγραφικά και πά,

ντα νοσταλγείς το μέρος όπου δε βρίσκεσαι, νοσταλγείς την ομορφιά και την

άνεση, τα ήθη και έθιμα, τις οικείες συνήθειες που έμαθες και που σου προσέ

φερε η άλλη χώρα. Στην ουσία όλοι εμείς που επιστρέφουμε είμαστε διχασμέ

νοι, δεν είναι δυνατό να έχουμε δυο πατρίδες πλέον, αλλά έχουμε στην κυριολε

ξία πλέον δυο μητριές. Ναι, δυο μητριές. Αυτό χαρακτηρίζει ιδιαίτερα εμάς

τους Έλληνες, που γεννιόμαστε διχασμένοι, μειαξύ αρχαίας μυθολογίας του

Δωδεκάθεου και Βυζαντίου. Εγώ τουλάχιστον βλέπω να είμαι κάτι μειαξύ Προ

μηθέα Δεσμώτη και Αριστοφάνη, και ακόμα μειαξύ Καραγκιόζη και Οδυσ

σέα ....
Κ. Γ. Όταν επέστρεψες, υΠ'lίρχε ένας τόπος, ένας ρόλος για σένα; Τι κατάσταση βfY1ίκες;

Γιατί αυτό που βλέπω εγώ ε-ίναι πως έχεις στην ουσία, όπως λες λί εσύ, επαναδιεκδΙλ"ήσει το

χώρο σου ...
Γ.Π. Εννοείς αν υπήρχε χώρος ποιητικά, λογοτεχνικά αλλά και κοινωνικά.

Τα εμπόδια είναι τεράστια. Ένα απλό παράδειγμα: σκέψου, είμαι τώρα εφτά

χρόνια εδώ και δεν έχω ακόμα συνηθίσει το θόρυβο. Δεν αγαπάω την απόλυτη

σιγιι του νεκροταφείου. Δεν εννοώ αυτό το πράγμα. Αλλά εδώ πέρα ζεις απο το

πρωί μέχρι το βράδυ κάτω απο καταιγίδα θορύβων.

Ποιητικά τι να πω. Τα ίδια. Υπάρχει ένα λογοτεχνικό κατεστημένο, η παρε-
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ούλα, που φρο\τίζει μόνο για τον εαυτό της., Εγώ δε θέλω να προσχωρήσω σε

τέτοιου είδους παρέες, γιατί είμαι ένα μοναχίκό άτομο, έχω κάνει τον κύκλο

μου στη ζωή. Θα έλεγα, δηλαδι), πως ζω περισσότερο ποιητικά στην Ελλάδα.

Απο άποψη γραφής έχω ήδη δώσει αυτό που είχα, το κυρίως έργο μου στέκει

πλέον. Φοβούμαι ότι το έγραψα στην άλλη μητριά εκείθεν των Άλπεων.

Κ.Γ. Αυτό που λ<:ς τώρα φaiνετrn, σαν πρoσυπoγρaψιί της θέσης πως ο Έλληνας λογοτΙ

χνης κω ποιητιίς στο εζωΤεΡΖκό, θε'λE:l δε θε'λεΖ, dvcn οτδΖος και σαν φυmκιί οντότητα μέρος

του ποιητικού κω λoyoτε:rvzκoύ έργου του.

Γ.Π. Βεβαίως, είμαστε δεσμώτες του πνεύματος, αλλά υπάρχει μια επανά

ληψη χαρωαηριστική. Κουράζεται το σώμα, τότε αρχίζει το πνεύμα να καλύ

mEt το κενό, και αντιθέτως. Για μας, είτε είμαστε προνομιούχοιείτε καταραμέ

νοι, ακόμα και κάθε βιβλίο που διαβάζουμε μας απομακρύνει απο τον άνθρω

πο. Θυμάμαι τα λόγια του Γκαίτε, που έλεγε πως δεν υπάρχει για τον άνθρωπο

ασφαλέστεροςδρόμος απο την Τέχνη για να αποφύγειτον κόσμο και δεν υπάρ

χει ασφαλέστεροςδρόμος να επιστρέψεις στον άνθρωπο παρά μόνο με την Τέ

χνη. Αυτό διαπιστώνω και στη δική μου ζωή. ~Eτσι ζω σε μια απομόνωση, είμαι

ένα μοναχικό άτομο και δεν μπορώ να συμμετάσχω στην ευτέλεια. Δεν μπορώ

να γίνω κοινότυπος όπως οι άλλοι με τα παιδάκια τους, τις γυναικούλεςτους, το

αμάξι και το ποδόσφαιρο. Όλα.αυτά για μένα είναι ξεπερασμένα, δε με αγγί

ζουν...

Κ.Γ. '00 όμωςavroi ΟΙ άνθρωποι είναι που τραβάνε την κοινωνία μας μπροστά ...
Γ.Π .... όχι, δε θα συμφωνήσωσε αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι συντηρη

τές και εκμεταλλεύονταιόσα κερδίζουν οι άνθρωποι της Τέχνης, που τελικά

τραβάνετη ζωή μπροστά. Οι άλλοι που προανάφερα,και είναι φυσικά η τερά

στια πλειονότητα, κάθονται στα αυγά τους και συντηρούνε και εκμεταλλεύο

νται όσα κερδίζονταιαπο την Τέχνη και την περιπέτειατου νου, δίχως να έχουν

διακινδυνέψειτο ελάχιστο. Όμως, πρέπει να συμπληρώσω, όλοι χρειάζονται

για την παραπέραύπαρξητης κοινωνίας....Και προ παντός οι κουζουλοί.

Κ.Γ. Με οδηγείς σε μια άλλη σκέψη: η ελευθεΡiα mίμ.ερα έχει βρει ένα χώρ(}-κaταψύ

γιο για να επιβιώσει και να ε1ι:φραστεi, κι αυτός είναι ο χώρος της Τέχνης ...

Γ.Π. Η Τέχνη είναι βασική μορφή ελευθερίας. Μέσα από και με την Τέχνη

επιτυγχάνεται η πραγματοποίηση, η ψευδαίσθηση της ελευθερίας σήμερα. Δεν

μπορείς να ξεφύγεις απο την πραγματικότητα στην οποία ζεις. Ο άνθρωπος εί

ναι δέσμιος του περιβάλλοντός του. Ζούμε σε ένα διαρκές σφυρηλάτημα ανά

μεσα στις αντιθέσεις και τις συνθέσεις του κόσμου που μας περιβάλλει. I-LΤέ
χνη σαφώς και προσφέρει το χώρο επιβίωσης της ελευθερίας. Μέσα απο την

Τέχνη και το βίωμα της απομόνωσης τελικά αποκτάς την ευωδία και δοκιμά

ζεις τη γεύση της ελευθερίας" την οποία κανείς δεν μπορεί να σου τη θίξει. Κι

αν θέλεις, η Τέχνη είναι η θεία πλευρά, η θεία πετριά, όπως την αποκαλώ, που

μας διαφοροποιεί απο τ'α ζώα. Το αηδόνι κελαηδάει, δηλαδή μιλάει. Δεν κάνει

Τέχνη. Γιατί η Τέχνη σημαίνει και προϋποθέτει συνειδητή διαδικασία και έκ

θεση του δημιουργού ...



Κ.Γ. Ας περάσουμε, όμως, στη δικ'ιί σου δουλειά, στη δικ'Ι) σου ποίηση και Τέrιη. Ξέρω

πολύ καλά ό,τι έχεις μέχρι τώρα δημοσιέψει. Κι εδώ έχω να παρατηΡιίσω κάτι: όσο καιρό

ζούσες κι έγραφες στη Γερμανία, στα ποι'ιίματά σου 11ταν έντονο το στοιχείο κάποιου άλλου

κόσμου μακρινού κι ονειρεμένου, ελλαδ'ικού. Τα στοιχεία που 'ΧΡησιμοποιούσες για τις εικό

νες σου δεν 1ίταν στοιχεία του άμεσα υπαρκτού ρεαλιστικού κόσμου γύρω σου. Η αναφορά

στην πραγμαΤΙλ7ί ζω1ί Τ1ις Γερμανίας έχει έντοναβίαια στοιχεία. Όπως, για παράδειγμα, στο

έργο σου «ΣΤιΙ Nυρεμβέρrιι ακόμαβρέχει» θέλεις να κάψεις το Γερμανικό Μουσείο, να ανα

τινάξεις τις γέφυρες 1ί το μεσαιωνικό πύργο. Η σχέση, όιί.ως, με την Ελλάδα είναι η avaζolj

τι/ση μιας ισορροπίας ανάμεσα στο όνειΡΟ, τη μν1ίμη και Τ1Ζν πραγματικότητα, λϊ ο τόνος σου

γίνεται "ψιλοσοψικός». Λιfάλιστα στο τελευταίο σου βιβλίο «Οι πέντε υπηκοότητες ενός υπνο

βάτψ διαπιστώνω πως το στοιχεΙο της αντιπαράθεσης χάνεται και στη θέση του έρχετα'Ι ένας

εσωστρεψ1ίς στοχασμός. Τελειώνεις το βιβλίο με ένα ποίημα καταπέλτη, προσωπικός σου

απολογισμός: εσύ μπροστά στον καθρέφτη του σπιτιού σου...
Γ.Π. Ναι. Αναφορικά μετο πρώτο σκέλος της ερώτησής σου, είτε συνειδητά

είτε ασυνείδητα, προσπαθώ να ισορροπήσω πάνω σε τεντωμένο σκοινί. Όπως

στο ποίημα με τη Νυρεμβέργη, αλλά και σε όλο το βιβλίο «Στη Νυρεμβέργη

ακόμα βρέχει» ήτανε μια απεικόνιση της δύσκολης οικογενειακής μου στιγμής

με το θάνατο της Ελένης, της γυναίκας μου. Σκέψου όλο το δράμα, μέσα σε πό

σες κλινικές βρέθηκα, πόσους αρρώστους είδα και σε τι κατάσταση, με πόσους

μελλοθάνατους είχα φιλοσοφήσει και διαπίστωνα πόσο μάταιη είναι η ζωιl ...
Θυμάμαι ένα Γερμανό, παλαιό καπετάνιο υποβρυχίου' στον πόλεμο, έναν

όμορφο άνδρα γύρω στα εβδομήντα πέντε χρόνια, ο οποίος έγραψε στο

Αμβούργο να του στείλουν φωτογραφίες ΗΠΟ τα νιάτα του για να μου τις δείξει,

δυστυχώς δε θυμάμαι το όνομά του, αυτός λοιπόν ήτανε άθεος χωρίς να είναι

κομμουνιστής, αλλά άθεος απο πεποίθηση, γόνος πλούσιας χανσεατικής οικο

γένειας, κι όταν ερχότανε η τελευταία στιγμή του και ψυχορραγούσε, με άρπα

ξε δυνατά από το χέρι, σαν να ήθελε να γαντζωθεί επάνω μου, γιατί με έβλεπε

σαν συνέχεια της ζωής, και.εκλιπαρούσε: «Κύριε Παπούλια», έλεγε, «δώστε μου

ένα θεό, κάτι για να στηριχθώ και να πιστέψω», και του απάντησα λακωνικά

και ηπημένος: «Δεν έχω τίποτα να σας δώσω, δεν έχω τίποτα». Έτσι, λοιπόν, η

μεταφυσική αγωνία για το «από πού και για πού» είναι το αιώνιο πρόβλημα που

απασχολεί όχι μόνο εμάς, που, υποτίθεται, ασχολούμαστε με τα Γράμματα και

τις Τέχνες, αλλά γενικά τον άνθρωπο. Τέτοιου είδους βιώματα αποτελούν τη

. βάση για το βιβλίο «Στη Νυρεμβέργη ακόμα βρέχει».

Τώρα για τον καθρέmη, το κύριο στοιχείο στο τελευταίο ποίημα του βιβλί- .
ου «Οι πέντε υπηκοότητες ενός υπνοβάτη», θα πω πως πρόκειται για μια ρεαλι

στική σκηνή που εξελίχθηκε όταν επέστρεψα πλέον στο πατρικό μου σπίτι στο

χωριό και είδα αυτό το πλαίσιο, το πλαίσιο ενός καθρέφτη που είναι πάνω απο

εκατό χρονών, είδα (κι έκανα όλες τις κινήσεις που περιγράφω και στο ποίημα)

ότι δεν ιιμουνα εγώ. Και είναι αλιΙθεια. αν σκεφτείς πόσες φορές στη διαδρομή

της ζωής μας έχουμε πεθάνει και ξαναγεwηθεί. Βλέπω φωτογραφίες μου: πέ

ντε, δέκα, δεκαπέντε είκοσι ετών και πάει λέγοντας... Ποτέ δεν είσαι ο ίδιος άν-
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θρωπος, ούτε εξωτερικά ούτε εσωτερικά. Κάτι αλλάζει συνεχώς μέσα και γύρω

μας, πεθαίνει και ξαναέρχεται στη ζωή. 'Υστερα τα παιδικά χρόνια είναι το αι

ώνιο κομπιούτερ με την τεράστια μνήμη, και δεν επηρεάζεται από τίποτα, ούτε

απο χοληστερίνες ούτε απο αγκυλώσεις ή οστεοπόρωση... Έτσι, με τις μνήμες

μου και με τον απλό καθρέφτη δεν έκανα τίποτα άλλο από το να αναλογιστ{δ

πόσες φορές μέχρι σήμερα έφυγα απο τη ζωή και επανήλθα σαν άλλος άνθρω

πος.

Κ.Γ. Υπάρχει διαφορά μεταξύ μν'lί}Iης και ονείρου; Ή αλλιώς: πότε η μV1jμ.η περνάει

στο όνειρο, πότε το όνειρο γίνεται JfV1rμη;

Γ.Π. Η μνήμη κατά κανόνα είναι παρελθόν ·και, όταν επεl\.'τείνεται προς το

μέλλον, τότε γίνεται όνειρο. Το όνειρο αφορά το παρόν και κυρίως το μέλλον,

και η μνήμη το παρελθόν. Αλλά όταν λέμε «μνήμη τού μέλλοντος», σχήμα οξύ

μωρο, τότε μιλάμε για όνειρο. Μνήμη και όνειρο ταυτίζονται, αλλά και αλληλο

συμπληρώνονται μέσα μας. Το όνειρο είναι το οξυγόνο για την επιβίωση της

μνι)μης.

Κ.Γ. Η αναφορά στη σχέση oνεiρoυ και μν1ίμης έχει. μια συγκcκρψfνη βάση: θυμάμα1

κάποιο δΙlllOσίευμα σε μεγάλη γερμανΙΚ1ί εψημερίδα, όπου ο γνωστός κριτικός λογοτεχνίας

Be11I.d Mit/enz1/Iei σε αποκαλεί «Ορφέα των ανCΚn.λ1ίρωτων ονείρων». Ο συσχmσμός με τον

Ορφέα λεΖτουΡΥεί συνειρμικά ...
Γ.Π. Θυμάμαι καλά αυη)ν τη συνέντευξη. Αυτός είναι και ο γενικός της τίτ

λος και τον θεωρώ πολύ φιλοσοφημένο. Νομίζω πως, αν εκπληρωθεί το όνειρο,

τότε έχουμε και σαν κοινωνία ή σαν άτομα τελειώσει. Ένα ανεκπλήρωτο όνειρο

κρατάει πάντα σε διέγερση τη φαντασία μας ή την πραγματικότητα, τα πάντα.

Το ανεκπλήρωτο έχει τη δική του μαγεία και μας δίνει στη ζωι) δύναμη. Το πα

ράδειγμα με τον υπαλληλάκο που σε όλη του τη ζωή κάνει οικονομίες για να

πάει στο Παρίσι κι όταν τελικά βρίσκεται σrην αναχώρηση για το ταξίδι της

ζωής του διαπιστώνει πως μετά δε θα έχει λόγο για τη ζωή του κι αναβάλλει το

ταξίδι, είναι πολύ XαρακτηριαrιKό και τα λέει όλα. Το όνειρο είναι σαν ένα

φάρμακο, σαν ένα γιατρικό για τη ζωή μας ... Αμβλύνει και τις πληγές μας και

μας ανοίγει το δρόμο να προχωρήσουμε ...
Κ.Γ. Αν αντi για όνειρο μιλούσαμε για την ποίηση, θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε και

να παραδεχτούμε πως Κα? η ποίηση λειτουΡΥεί θεραπευτικά ... Σαν ένα κοινωνικό φάρμακο;

Γ.Π. Καθένας μας ορίζει την ποίηση σήμερα διαφορετικά και τονίζει τη δι

κή του περισσότερο. Μιλάμε για ένα πανάρχαιο παραισθησιογόνο και αθώο

φάρμακο, το οποίο όμως στερείται μεγάλης κατανάλωσης, γιατί του λείπουν οι

οδηγίες χρήσεως! Ο καθένας το χρησιμοποιεί σύμφωνα με τις δικές του ατομι

κές ανάγκες για τα πρoβλήμc:iτά του, τις επιδιώξεις και τις αγωνίες του, για το

δρόμο που χαράζει στη ζωή του ... Από αυτήν τη σκοπιά εκπληρώνει απο μόνη

της κι έναν κοινωνικό ρόλο. Αν και δε θα πρέπει να τη θεωρούμε σαν την arxrl
του παντός ...

Κ.Γ. ΠράΥμα π.ου σημαίνει πως ο ΠΟΙΨ1ίς έχει κι ένα συγκεκριμένο ρόλο να παίξει. Κά

ποιος υπουργός, πολπισμού μάλιστα, πριν από μερικά χρόνια δΤ[Jf.lούργησε τεράστιο πρό-



βλημα με κάποια του επιπόλαιη δ1jλωση για τους ποιητές, που είναι κατά τη γνώμη του «λα

πάδες». Εσύ τι ρόλο προσδίδεις στον ποιηnί σ1ίμερα;

Γ.Π. Ο ρόλος του ποιητή είναι να μεγεθύνει και να επεκτείνει την ομορφιά

αυτού του κόσμου ... Δε συμφωνώ με την απόκτηση εξουσίας εκ μέρους του ποι

ητή ιί με το κυνήγι οφικίων και τίτλων .. Ο ποιητής πρέπει να είναι σεμνός. Και

πρέπει να δείχνουμε και ,στους άλλους την ομορφιά αυτού του κόσμου. Γιατί

δείχνοντας την ομορφιά δείχνουμε έμμεσα και. την ασχήμια που πρέπει να

αποφεύγεται. Ο ποιητής ζωγραφίζει, δε φωτογραφίζει τη ζωή. Δεν είναι ο επι

στήμονας ή ο φιλόσοφος που θα την αναλύσει και θα μας πει: «Κύριοι, έτσι εί

ναι η ζωή, έτσι πρέπει να ζείτε». Εμείς ζωγραφίζουμε λοιπόν τη ζωή. Μια εσώ

ψυχη ανάγκη μάς λέει πώς έπρεπε και πώς μπορεί να είναι η ζωή ... Πρέπει να

δείξουμε έναν τρόπο και δρόμο να υποταχθεί το θεριό που κατοικεί μέσα μας

και κάθε τόσο αφηνιάζει. Πέρα από την τρυφερότητά μας δεν έχουμε καμιά

άλλη δυνατότητα και μέσο για να νικήσουμε αυτό το θεριό που τρέφεται με

εξουσία. Δεν έχουμε ούτε μισθοφόρους ούτε σιδερικά για να επιβληθούμε ...
Αντιπροτείνουμε στο σφαγιασμό τη συμμετοχή στο όνειρο του ωραίου και του

αγαθού, την πεποίθηση πως πρέπει και μπορούμε να νικήσουμε την καταστρο

φή και το άδικο.

Μην ξεχνάς ακόμα και σήμερα, ή μάλλον σήμερα πάλι, ο εθνικισμός και ο

θρησκευτικός φανατισμός μάς έχουν γυρίσει πίσω στο μεσαίωνα ...
Κ.Γ. ο •• είμαι πολύ νέος ακόμα, έχω και μικράπαιδιά, μη με τρομοκρατείςμε την απαι-

" C'
σιΟΟΟι.,ια .

Γ.Π όχι, όχι. Δεν είναι έτσι. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος. Απλά εδώ μιλάω

για τους τρόπους που έχουμε να φτάσουμε στο όνειρο και στην ελπίδα. Αλίμονο

μας αν παραδοθούμε!

Κ.Γ. Γιώργο, σε ό,η μέχρι τώρα έχει παρουσιαστεί 1/ έχει αναλυθεί στην Ελλάδα, ανα

φέρεσαι σαν ένας απο τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές της Διασποράς. Κατά τη γνώ

μη μου ο χαραλ"τηρισμός αυτόςΆέχει τα θεΤΙλ"ά και τα αρνητικά του. Όταν σιrμπεριλrrμβάνε

σαι σε ένα τόσο γενικότερο πλαiσιo, Διασπορά!, μπορεί αυτό να κολαλ"εύει και να δίνει στο

έργο σου μια ευρύτεΡΙΖ διάστασιΖ και εγκυρότητα, yιατi έτσι μιλάς για ένα σύνολο ανθρώπων

με κοινές εμπειρίες και συγκλίνουσες βιογραφίες. Έχω, όμως, την εντύπωση ότι ο χαρα'λίη

ρισμός «ΠΟΖ11Τ1ίς της Διασποράς» εκ μέρους ενός wμπαγούς εUηνΖκού (εUηνοκενΤΡΙλ"ού)

. κέντρου υπονοεί ταυτόχρονα και ένα στιγματισμό και διάκριση. Τόσο με την αντιμετώπιση

του έργου σου μέχρι τώρα όσο και με την καθημεΡινιί εμπειρία του παλιννοστούντος, είναι

αυnί η διάκρωη αισθηπί, σε αγγίζει: Και τελικά πως αντιδράς; Κι ακόμα, πού εντάσσεις μέ- .
σα στα ελληνικά Γράμματα του a1jJlεpa την «ποίηση της Διασποράς» αλλά και το δικό σου

Εργο συγκεκριμένα:

Γ.Π. Ο όρος «ποίηση της Διασποράς» ή ο χαρακτηρισμός «ποιητής της

Διασποράς» δε με ενοχλούν καθόλου, μάλλον με κολακεύουν. Θα ήθελα - και

προσπαθώ - να γίνω ένας οικουμενικός, όχι τόσο ποιητής, όσο άνθρωπος.

Φυσικά υπερηφανεύομαι που γεwήθηκα εδώ, σε αυτήν τη χώρα. Μπορεί να

είμαι και προνομιούχος που γεwήθηκα σε αυτήν τη χώρα των Θεών, όμως για
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να αγαπήσεις αυΤΙ1ν τη χώρα, πρέπει να φύγεις στο εξωτερικό. Είχα την τύχη

να ζιlσω αρκετά χρόνια έξω, πρώτα στην Ολλανδία, και τα περισσότερα χρό

νια στη Γερμανία. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην είμαι μόνο Έλληνας, αλ

λά με έκανε κάτι παραπάνω, με έκανε φιλέλληνα! Και η διαφορά είναι μεγά

λη. Το Έλλι/νας είναι ένα τυχαίο γεγονός, δεν έχεις κάνει τίποτα για την ιδιότη

τα αυπ]ν, αλλά το φιλέλληνας σημαίνει πως έχει γίνει μέσα σου μια τέτοια εσω

τερικιι διεργασία, ιδστε να ενδιαφέρεσαι για τούτη τη χώρα. Η ποίηση βέβαια

κερδίζει από το (iνοιγμα αυτό. Γνωρίζεις άλλους ανθρώπους, διαφορετικά

ι]θη και έθιμα, και διαπιστώνεις στο τέλος ότι είμαστε όλοι το ίδιο πράγμα,

ίσως με διαφορετικιί γλώσσα και διαφορετικές συνήθειες, αλλά το ίδιο πράγ

μα στις τραγικές 11 στις ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μας. Δε βλέπω καμιά

διαφορά .

Κ.Γ όταν μιλάμε με Υενικούς ορισμούς, όπως «ποιητψ της Διασποράς», παρακάμπτω

το βιβλικό συνειρμό της λέξης «Διασπορά», αυτό σημαίνει και Jιια κοινωνΙΚ1ί επιταγιί, ση

μαiνεl πως εσύ....

ΓΠ ' ξ" ' Ι. . ειμαι ε\'ο σωμα ....
Κ.Γ. όχl, ιJXz. Αλλά ακόμα κω το «(ένο σώμα» υπονοείται. Αυτό εiναι τελικά κω το

πρόβλημα μΓ το χαρακτηρισμό που μας προσάπτεται ...
Γ.Π. Από αυτψ' τη σκοπιά σαφώς και πρόκειται για μια διάκριση ρατσιστι

κι]. Αν, όμως, με το «Διασπορά»εννοούμε έναν καθαρά γεωγραφικό προσδιορι

σμό για τους ει-..'1ός συνόρων, για όσους έδρασαν και απέδωσαν στο εξωτερικό,

αν εννοούμε αυτούς που ταυτόχρονα γράφουν και για άλλες «πατρίδες» ή ακό

μα και για την ίδια τους την πατρίδα κάτω απο άλλη θέαση, τότε ταυτίζομαι με

τον όρο «ποιητής της Διασποράς». Απο την άλλη μεριά, όμως, τίθεται το ερώτη

μα πώς μας βλέπει το εδώ ισχύον κατεστημένο. Δηλαδή, καλοί είναι και οι ποι

ητές της Διασποράς, αλλά κάτω τα χέρια, εμείς είμαστε οι θεματοφύλακες ...
Όπως και με την περίmωση του Καβάφη, όπου η αθηναϊκή καμαρίλλα της

εποχής δεν τον αποδεχόταν με κανένα όρο. Τελικά, ο Καβάφης επιβλήθηκε

στην Ελλάδα μέσω Αγγλίας και Γαλλίας έχοντας μια απίθανη τύχη σχετικά με

τις μεταφράσεις του (η μετάφραση στην ποίηση είναι φοβερά δύσκολη κι αν

κατορθώσεις να «μεταφέρεις ή μεταφράσεις» το «80%» της ουσίας του ποιήμα

τος, αυτό είναι θρίαμβος!). Έτσι, το κατεστημένο και η καμαρίλλα, μην μπορώ

ντας να τον αγνοήσει άλλο, τον αποδέχτηκε και μεταπολεμικά τον εξύψωσε σε

εθνικό ποιητή ...
Υπάρχει και σήμερα ένα τέτοιο συμπαγές κατεστημένο. Οφείλω να μην το

αποδέχομαι και να μην αναγνωρίζω το μέγεθος της επιρροής του. Αν κι όπως

φαίνεται, δε θα έχει μακροπρ<5θεσμα καμιά επιρροή, κι εκτός συνόρων δεν έχει

ούτε σήμερα. Αυτό το κατεστημένο είναι για μένα «Οι έγκλειστοι της Αλτόνα».

Εμείς της Διασποράς, όμως, είμαστε τα πουλιά που έχουμε γευθεί την ομορφιά

της ελευθερίας και του κόσμου ...
Κ.Γ. Ας παραμείνουμε, όμως, για λίγο στο θέμα της «Διασποράς». Πρόκειται για έναν

ορισμό που συμπεριλαμβάνει σύνολα ανθρώπων και καταστάσεων. Αυτό δε σου δημιουργεί



μιαν 71&ικ'ιί επιταγιί σε σχέση με τους ανθρώπους και τις μοίρες τους; Εκφράζονται μέσα από

τιχν ποίηση σου περισσότεροι άνθρωποι; Πώς νιώθεις εσύ απiναντι σ' αυτό;

Γ.Π. Όσο κι αν το πνευματικό κατεστημένο εδώ στην Ελλάδα μπορεί να

έχει άλλες απόψεις και να μας θεωρούν σαν ποιητές κάποιας ανάγκης ή δεύτε

ρης και κατώτερης τάξης κι αποπαίδια, θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό κι εΌτυχι

σμένο, γιατί γνώρισα ανθρώπους μεγάλης εμβέλειας. Αλλιώς βλέπω αυτά τα

πράγματα και γελώ ... Είμαι τώρα εφτά χρόνια στην Ελλάδα και δε σκέφτομαι'

να προσχωΡιΊσω σε κάποια παρεούλα. Είμαι ένα μοναχικό άτομο κι αν με κα

λέσει κανείς σε μια εκδήλωση τότε μπορεί να πάω. Αισθάνομαι μάλιστα κι ευ

τυχής για τη σχέση απόρριψης που έχω με το κατεστημένο ... Αποφεύγω την

εξουσία του πνευματικού χι.)ρου, γιατί. ας μη γελιόμαστε, .υπάρχει και αυτή. Κι

όπου να κοιτάξεις στα μέσα ενημέρωσης, κυρίως στην τηλεόραση ή στις εφη

μερίδες, παντού προβάλλονται οι ίδιοι άνθρωποι και αλληλοδοξάζονται. Ακό

μα κι αν όλοι αυτοί αξίζουν σαν δημιουργοί (αυτό δεν είναι εδώ το ζητούμενο),

η σχέση τους με την εξουσία τούς φέρνει μακριά μου. Οι ίδιοι μάλιστα ασκούν

και κριτική και ταυτόχρονα δεν ανοίγουν καν ένα παραθυράκι, για να δουν τι

συμβαίνει πνευματικά και πέρα από την παρέα τους. Η εμπειρία μας και το έρ

γο μας δεν τους αφορούν.

Κ.Γ. Υπάρχειι,αι η ιστορια με το βάτραχο, την έχω ακούσει απο τον Βασίλη Βασιλικό,

που μέσα απο το πηΥάδι κοιτάζει τον ουρανό και νομίζει ότι είναι μια τρύπα στο σκοτάδι ... Ο
επαρχιωΤ7σμός ... Ίσως πραγματικά να συμβαίνει λϊ εδώ κάτι τέτοιο ...

Όμως, δε συJlφωνώ πως ε{σαι μοναχικός. Χθες βράδυ, ΥΖα παράδειγμα, 'ιίρθε τόσος κό

σμος να σε α'Κούσει και να σε δει. Κι αυτι/η επαφιί είναι πολύ ωραία και συγκινητικιί. Δεν εί

σαι μόνος. Ή σκέφτομαι με πόσι/ χαρά κσι υπεριιφάνεια κάθε τόσο μου δείχνεις διιμοσιεύ

ματα Υια τη δουλειά σου, συγκινητικά δημοσιεύματα, έστω κι αν προέρχονται απο μια ελά

Xιrπη r.φημr.ρ'ίδα που βΥσ(νει στα Βάτικα της ι1αλUJvίας, στο χωριό σου. Δηλαδιί, δ!πλα στην

Ελλάδα που μας ραπιζει με την εθελοτυφλία, την αλαζονεια και την επισημότητά της, υπάρ

χΓοΙ λ'αι μια άλλη ταπεινιί Ελλάδα, μυστικ'ιί και απαρατιίρψη, που κάθε τόσο μας ~'LOμίζει τις

μπαταρ'ίεc.;.,. Tστr.ρα ποιος μπορε! να βΥΓοI στο χωριό του, στην ελληνικιί επαρχία, και να μι

1ιίσει για ποι:ι/ση 'Και να τον αποδεχτεί ο απλός κόσμος; Δεν είναι μόνο avn/ η «καταραμέ.νψ

φιλολογικιί αναγνώρισιι που έχει ανάγκη ο ποιητι/ς ...
Γ.Π. Η χθεσινή εκδιμωση δείχνει πως δεν πάσχω απο μοναχικότητα. Άλλο

μοναχικότητα κι άλλο μοναξιά. Τη μοναξιά δεν την αντιλαμβάνεται κανείς,

γιmί είναι μια εσωτερικι} κατάσταση. Λίγοι είναι οι άνθρωποι που μπορούν να

σου διώξουν τη μοναξιά, να κουβεντιάσεις cle profundis μαζίτους για τη μοίρα

μας και τη ζωι} μας...

Τα Βάτικα είναι ΤΙ γενέτειρα. δηλαδι} κομμάτι του πεπρωμένου μου. Στη γε

νέτειρα σπάνια πrφαμένει κάποιος που έχει όνειρα και θέλει με τα φτερά του

γα γνωρίσει τον κόσμο. Όταν. όμως, κάνει τον κύκλο του, εκεί επιστρέφει. Σε

όλη σου τη ζωι} στα ξένα ονειρεύεσαι το σπίτι σου, το ιιι Hause. Είναι η γη, το

χώμα. που σε καλεί να γυρίσεις εκεί. Οι παιδικές μνι}μες που δε σε αφήνουνε

ποτέ μόνο. Αισθάνομαι υπερήφανος και συγκινούμαι βλέποντας ένα κείμενό

'ΧΙ)Ι- ~ Ι BI'Ι()~ 1'1"·
."ι-ιη.. )Y.\I·I()~ ΙΙ~~

ΙΗΙ)



~()Ι:~JΙΙΙ'Ι()~ ιιιιπ_

ΦΙ',ΙΙ'ΟΥ ,\I'IO~ Ι'~Ι~

190

μου να διαβάζεταικαι να αγαπιέταισωντόπο που γεννήθηκα,παρά εδώ πέρα

στην ΑθιΙνα. Είναι ένα μυστήριο η χαρά και η αγαλλίασηπου σου προσφέρειο

τόπος που γεννήθηκες. Μια ευλογία για μένα. Άλλοι μπορεί να μην έχουν τέ

τοια δέσμευση συναισθηματικι}.Ίσως γιατί δεν είχαν τις ευχάριστες αναμνι}

σεις που έχω εγώ. Μπορείνα έχουν υποφέρει και να επιθυμούντη λιΊθη. Eγ(~

πάντωςστάθηκατυχερός, είχα πολύ ωραία παιδικά χρόνια. Με·τον πετροπόλε

μο, τον κυπαρισσοπόλεμο,τα ξύλα, τη θάλασσα... Βλέποντας τα καράβια να

περνάνε στον Κάβο Μαλιά, αγναντεύοντας τα Κύθηρα. Ό,τι είχε μέσα μου συσ

σωρευτεΙ βίωμα και τοπίο, άρχισα γύρω στα είκοσι μου χρόνια να το εξωτερι

κεύω με την ποίηση ...

Για την αναγν(~ριση, φυσικά και μου αρέσει να δημοσιεύονται κείμενα, αλ

λά δεν πάω ποτέ γυρεύοντας και παρακαλώντας να φιλήσω κατουρημένες πο

διές για μια δημοσίευση. Αυτό δε σημαίνει πως είμαι εγωιστής και αλαζονικός.

Απλά έχω μέχρι H~ρα ένα έργο, που όσοι το ξέρουν το έχουν αγαπιlσει. Αυτό

μου αρκεί. Δεν περιμένω να ασχολούνται όλοι με την ποίησή μου. Σήμερα, στο

λεκανοπέδιο που ζούμε, είμαστε μάρτυρες ενός δράματος, όπου ισχύει το «Ο

καθείς και το λίπος του, ο καθείς και η δυστυχία του, ο καθείς και η τηλεόρασι}

του». Επομένως, εγ(~ είμαι εδώ πέρα ένας ακόμα ξένος, που απολαμβάνω τις

ελάχιστες ανέσεις που μου παρέχει αυτό το χάος. Αυτά, όμως, δεν έχουν τόσο

άμεσα σχέση με την ευτυχία και δεν μπορούν να αντικαταστι}σουν εκείνα τα

χρόνια της πετριάς στο χωριό ...

Κ.Γ. Τι μΕνει απο τη Νυρεμβέργη;

Γ.Π. Έζησα στη Νυρεμβέργη δεκαεφτά χρόνια. Η πατρίδα της επιλογι}ς

μου, η vVallllleilnat! Η δεύτερη πατρίδα μου με όλες τις καλές κι ανάποδες

εμπειρίες. Είναι η παλιά πόλη, οι παρέες μου, οι μύθοι γύρω απο τους αρχιτρα

γουδιστές του Χανς Ζαξ (Hans Sachs), η όπερα, οι αγώνες των εργατών για τα

δικαιώματα των ξένων ή κατά της δικτατορίας... Όταν μιλάμε για το παρελθόν,

έχουμε μπροστά μας τον εαυτό μας, τα νιάτα μας ... Φοβερό πράγμα η ηλικία ...

Όπως και να το πω, η ζωή τότε ήταν"πιο ήρεμη, πιο ήσυχη. Γιομάτη με όνειρα.

Μην ξεχνάς, μιλάμε για την εποχή της οικονομικής ανάmυξης και της ανερχό

μενης ευιιμερίας μετά τον πόλεμο. Η Νυρεμβέργη ήταν κατά το μεγαλύτερο

διάστημα ο παράδεισος αλλά και η κόλασή μου. Η παλαιά πόλη είναι για μένα

πάντα ένας τόπος αξέχαστος και η επίσκεψι} της είναι ένα προσκύνημα. Η Νυ

ρεμβέργη είναι κομμάτι της βιογραφίας μου ...

Κ.Γ άρα καλά ε/ναι να τα ξαναπούμε στη Νυρεμβέργη, ισως και μέσα στη χρονιά που

διανύουμε Θέλω στο τέλος να σου παραβάλω ένα στίχο σου για σχολιασμό «αλίμονο στη

φαντασία αν δεν είχέ ορατότητα», 'που χθεςβράδυ με αιφνιδίασε ...
Γ.Π. Δεν είναι μόνο η Νυρεμβέργη. Έχω ζήσει σε τόσους τόπους και χώρους

στη ζωή μου, και αυτοί οι τόποι περνούν και κατά λέξη στους στίχους μου. Είναι

τα μέρη που έχουν σημαδέψει τη ζωή μου, οι γωνιές που έχω μέσα μου. Αυτό

σημαίνει και πως το συναίσθημα, η ιδέα και η εικόνα έχουν και μια πραγματι

κι) υπόσταση που εκφράζεται κυρίως μέσα στο χώρο.



Είμαι λίγο απαισιόδοξος άνθρωπος και για αντίβαρο γράφω. Η γραφή μου

είναι η απάντηση, η πράξη της αισιοδοξίας. Χρειάζομαι αυτήν την ισορροπία

ανάμεσα στην απαισιοδοξία και την αισιοδοξία για να επιζήσω. ΑυΤ11 είναι και

η βάση του στίχου «αλίμονο αν η φαντασία δεν είχε ορατότητα» ... Θεωρώ το

στίχο αυτό σαν ύμνο στην αισιοδοξία ... Εξάλλου, η ποίηση είναι έμμεσος λόγος

και στηρίζεται στην αφαίρεση. Και στην αφαίρεση αλλά και ευρύτητα του στί

χου αυτού κρύβεται το δικό μου πιστεύω ...
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