
Σηον διδάκηορα που έκανε ηην ποίηζη θρηζκεία.  
 
  

Κπξόο ηπιηαλόο Απζηξαιίαο Δηγελήο, ν Πνηεηήο ηεο πίζηεο . 

 

Πσο λα ηνικήζεη ε ειαρηζηόηεηα κνπ λα πεη κηα ιέμε γηα ηνλ Μέγηζην, 

όηαλ όια έρνπλ εηπσζεί κέζα ζηνπο ζηίρνπο ηνπ. 

Πσο λα ηνικήζσ λα απαγγείισ έζησ θαη έλα ζηίρν ηνπ, όηαλ νη ιέμεηο 

ηνπ μεθεύγνπλ από ηελ αληηιεπηηθή κνπ ηθαλόηεηα, κεηαθξαζκέλεο κέζα 

ζηα πνηήκαηα ηνπ ,ζε ζετθέο ξαςσδίεο. 

 

”Αγάπηζα ηην μελυδία ηυν λέξευν, αλλά δεν έμεινα ποηέ ζηιρ λέξειρ”. 

 

Πσο λα κπνξέζσ λα αγγίμσ ηελ ζεηα ράξε ηνπ λα νδεγεί ηηο ιέμεηο, 

ζε...αδηάβαζηεο δηαδξνκέο, δηαιέγνληαο ζαλ moto, κε ηελ ίδηα επθνιία 

ηνλ εθέξε, ηνλ Πσι Ειπάξ ,αιιά θαη ηνλ Πεζζόα θαη εμαγγειίδνληαο 

ηεο, ζε ιόγν επαγγειηθό . 

Πσο λα κνηξάζσ ηνλ πόλν κνπ κέζα ζηα πνηήκαηα ηνπ, πνπ ζαλ κηθξέο 

ιύπεο ηα επηιέγσ, γηα κηα ζηηγκή εζσηεξηθήο ηζνξξνπίαο ζηελ κνλαμηά 

πνπ λνηώζσ, από ηελ απώιεηα ηεο κνλαδηθόηεηαο ηνπ . 

Σειηθά, ην κόλν πνπ κπνξώ λα γξάςσ είλαη, λα ηνλ αληηγξάςσ ! 

Eιπίδνληαο όηη ζα θαηαιάβσ ηελ βαζεηά κνπ ιύπε γηα ηνλ ρακό ηνπ, 

κόλν κέζα από ηνπο ζηίρνπο ηνπ. 

 

Ο ηπιηαλόο, ν Μέγαο κε ην έξγν ηνπ αλέδεημε ηελ πνίεζε ηεο ζξεζθείαο 

θαη έθαλε ηελ ίδηα ηελ πνίεζε, ζξεζθεία. Η Κξήηε, ήηαλ κέζα ζηελ θύζε 

ηνπ γηα ηνύην θη ε αγάπε ηνπ γηα ηνλ εμαλζξσπηζκό ησλ θπκάησλ, ησλ 

δέλδξσλ, ηεο θύζεο όιεο, ήηαλ κηα αζπλείδεηε επηζηξνθή ζην θξεηηθό 

ηνπίν, ησλ λεθώλ ηνπ Γθξέθν, ησλ θνξπθώλ ησλ Οξέσλ θαη ησλ 

αδάκαζησλ 

ζαιαζζώλ ηεο. 

 

“Τα νεκπά θύκια, λέει,ακολούθηζαν ηο επόμενο κύμα υρ εξόδιορ 

ακολοςθία ζηον πνιγμό ηος Άκη” θαη άιινπ “οι βαζιλικοί, ηα γεπάνια 

και οι βιολέηερ” ήηαλ ε αλζηζκέλε εθδίθεζε ζηελ θάζε ιαβσκαηηά ». 

Η δόμα ηεο αλζξσπηάο θαη ηεο ζπγρώξεζεο κέζα ζε θάζε ζηίρν ηνπ. 

“Όζερ θοπέρ με πώηηζαν, ηόζερ θοπέρ δεν ήξεπα να γπάτυ ηο όνομα 

εκείνος πος με λάβυζε μέζα ζηην μαύπη νύσηα». 

Εμόξηζηνο ζηε λέα παηξίδα ηνπ ηελ ραξηνγξαθνύζε πάληα κε θξεηηθό 



κειάλη ζηελ πέλλα ηνπ .Σελ ήζειε ειεύζεξε θαη αζπκβίβαζηε, όπσο ε 

θξεηηθή ςπρή, γη απηό θη εθδήισλε ζπλνδνηπόξνο, κε «αςηούρ πος 

αμθιζβηηήθηκαν, λοιδοπήθηκαν  και θαναηώθηκαν αθιεπυμένοι ζηον 

εν ηιμή, αγώνα ηοςρ». 

Άγηε ηπιηαλέ καο, εκείο νη ειάρηζηνη κπξνζηά ζην κεγαιείν ζνπ, ζα 

είκαζηε γηα πάληα επγλώκνλεο γηαηί κέζα από ηελ πνίεζε, ηελ βαζεηά 

πίζηε ζνπ ζην πξόζσπν ηνπ αλζξώπνπ θαη ηελ αγέξσρε ηαπεηλνζύλε 

ζνπ, καο νδήγεζεο ζε ζηαζεξό ζθαινπάηη, γηα λα αλεβνύκε ηελ θιίκαθα 

ηεο αζαλαζίαο ηνπ πλεύκαηνο θαη ηεο βαζηάο πίζηεο ζηνλ ζεό, ηνλ κόλν 

δεκηνπξγό. 

 «Σήμεπα, δεσηήκαμε πώρ οι νεκποί δεν μιλούν 

αν και δεν ππόλαβαν να ποςν για όζα αγάπηζαν 

ξέποςμε πυρ δεν πεππαηούν μήηε κινούνηαι 

γιαηί αναπαύονηαι 

ηο όηι πάνηυρ δεν αδπανούν 

μαρ ηο δηλώνει μια δική ηοςρ αύπα 

πεπίπος ζαν εκείνη πος ζαλεύει 

ηο πανί ηηρ ζημαίαρ 

ζε ώπερ έκηακηερ». 

ήκεξα ζηνπο αληίπνδεο ηεο γελέηεηξαο ζνπ γεο, ζηελ καθξηλή 

Απζηξαιία, αλαπαύεζαη όπσο όξηζεο, δπν κέηξα βαζύηεξα ζηελ γε ηεο, 

δπν κέηξα θνληύηεξα καο θαη ε ςπρή ζνπ «κε αδξαλνύζα» δηεκβνιίδεη 

ηνλ ππξήλα ηεο θαη θζάλεη κέζα από ηελ γε ηεο  Κξήηεο θαη αλαδύεηαη 

από ηα ζεκέιηα απηνύ ην Νανύ, ζαλ κηα αύξα, ζσπεύεη ηηο ιππεκέλεο καο 

ςπρέο θαη νδεγεί ην ζπκίακα καδί κε ηηο ζθέςεηο καο ζηνλ πξνο ηνλ 

παληνθξάηνξα, πξνο ην επέθεηλα. 

 

Αζάλαηνο, εηο ηνπο αηώλεο, 

Ακήλ. 
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