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Ο Charles Baudelaire, δύο αιώνες πριν, στο βιβλίο του Η καρδιά μου γυμνή,  

σημειώνει προφητικά και παρήγορα ότι «υπάρχουν πράγματα στον 

άνθρωπο, που δυναμώνουν και ανθίζουν, όσο άλλα εκφυλίζονται και 

λιγοστεύουν». Η ποίηση είναι ένας τέτοιος μοναχικός και παρήγορος 

δρόμος, που ευδοκιμεί σε ψυχές αισθαντικές, ακολουθώντας τα 

φασματικά ίχνη μίας εσωτερικής εμπειρίας και ενός εσωτερικού 

βλέμματος της νόησης, με σκοπό τη διαφύλαξη του πνεύματος σε καιρούς 

καθόλα δύσκολους και αντιπνευματικούς. 

Ο αυτοανασκοπικός χαρακτήρας της νέας ποιητικής συλλογής του 

Μιχάλη Χατζηπιερή, Τα χρυσά ψαράκια του Αουρελιάνο Μπουενδία, από 

τις εκδόσεις Διόραμα, προβάλλει μία τέτοια συμπυκνωμένη εμπειρία, μία 

γνώση που αποτελεί καρπό ποιοτικής ενασχόλησης με τη λογοτεχνία και 

εκδιπλώνει, μέσα από τους στίχους της, το φύσει ενυπάρχον περιεχόμενο 

μίας ευαίσθητης και βαθιά στοχαζόμενης ψυχής. Η νέα αυτή συλλογή 
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μοιάζει να μαζεύει τις σκέψεις, τους στίχους και τα ποιήματα που είχαν 

αποδράσει από τις τέσσερις προηγούμενες ποιητικές συλλογές, είτε γιατί 

ακολουθούσαν τον δρόμο της βαθιάς, πλην όμως κρυμμένης, υπαρξιακής 

αγωνίας, είτε γιατί έφεραν έντονο το στοιχείο του διαλόγου με άλλους 

λογοτέχνες, είτε γιατί δεν μπορούσαν να βρουν την ταυτότητά τους στους 

διασταυρούμενους δρόμους της ποίησης και της πεζογραφίας και 

αυτονομήθηκαν, λίγο πριν το τέλος της συλλογής, κινούμενα προς την 

πεζή ποίηση.  

Η συλλογή συνοδεύεται από τα δεκατέσσερα ψηφιδωτά του Γιώργου 

Κεπόλα, εκ των οποίων αυτό που κοσμεί το εξώφυλλο ευρίσκεται και στο 

εσωτερικό της συλλογής ως σχέδιο. Η αινιγματική διάταξη των 

ψηφιδωτών παραμένει άρρηκτα δεμένη με το επίσης αινιγματικό 

περιεχόμενο των ποιημάτων, επιφέροντας ενίοτε το αίσθημα μίας 

συνεχούς τάσης για απόδραση από τον μικρόκοσμο των προσδιορισμένων 

λέξεων - ψηφίδων και του προσδιορισμένου χρόνου στην άπειρη 

προσδιορισιμότητα των νοημάτων και της αιωνιότητας. 

Στο πλέγμα αυτών των αποδράσεων ο υποψιασμένος αναγνώστης 

εντοπίζει την παρουσία του Marquez, του Lorca, του Καβάφη, του 

Καρυωτάκη, του Σεφέρη μέσα από τις αναφορές στο Μακόντο, στις 

«Αστούριες», στον Federico, στην «Αλεξάνδρεια», στους «Δον Κιχώτες», 

στην «Ελένη».  

Εντονότερη, ίσως, η παρουσία του πρώτου, του Marquez,, μέσα από τον 

ανοίκειο τίτλο της συλλογής: Τα χρυσά ψαράκια του Αουρελιάνο 

Μπουενδία. Ο ήρωας - σύμβολο στο Εκατό χρόνια μοναξιά, δίδει την 

έμπνευση για το ξεδίπλωμα των ποιημάτων με την παρουσία του να είναι 

εμφανής σε ποιήματα - κλειδιά της συλλογής.  

Ο αναγνώστης κυριευμένος από το αίσθημα μίας ανοικείωσης, όπως 

ακριβώς την εννοεί ο Viktor Shklovsky1, καλείται να σταματήσει και να 

σκεφτεί γύρω από το περιεχόμενο του παράξενου αυτού τίτλου, για να 

συνειδητοποιήσει αυτόματα ότι είναι αδύνατο να προσλάβει το βαθύ 

νόημα των ποιημάτων, χωρίς την αναγκαία συνανάγνωσή τους με τα 

ονόματα που μνημονεύονται πιο πάνω. Την ίδια στιγμή βιώνει την 

πνευματική ουσία που εγκλείεται περίτεχνα στην ποιητική - και εν μέρει 

εικαστική - αυτή συλλογή, στην εκπνοή του 20ου αιώνα και στη γέννηση 

του 21ου.  

Η γραμμικότητα του χρόνου διαταράζεται - όπως ακριβώς της αξίζει - με 

ποιήματα γραμμένα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, όπου τον 
 

1 1 Viktor Shklovsky, «Η τέχνη ως τεχνική»: Θεωρία Λογοτεχνίας. Κείμενα ρώσων φορμαλιστών, 

(πρόλ.: Roman Jakobson  - Επιλογή/Παρουσίαση.: Tzvetan Todorov), Αθήνα, εκδ. Οδυσσέας 1995,  

σ.98. 
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εσωτερικό μετεωρισμό καθηλώνει η έμπνευση και τιμωρεί η δημιουργία 

και η μορφοποίηση της σκέψης. Πρόκειται για μία πανσπερμία επιμέρους 

στιγμών που βρήκαν τη θέση τους στον χώρο και στον χρόνο. Με μία τόσο 

δύσκολη αποκωδικοποίηση η συλλογή (αυτο)καταδικάζεται να ζήσει τα 

δικά της χρόνια μοναξιάς στον χώρο του πνεύματος, μέχρι που ο 

υποψιασμένος αναγνώστης να την ξεκλειδώσει. Έτσι ακριβώς φαίνεται 

να λειτουργεί και το φανταστικό Μακόντο του Αουρελιάνο Μπουενδία, το 

σύμβολο της μοναξιάς της Λατινικής Αμερικής, πριν την ανακάλυψη και 

αποκάλυψή της. 

Στο στενό πλαίσιο του σύντομου αυτού σημειώματος λίγα μόνο κλειδιά 

μπορούν να δοθούν, ιδωμένα από μία καθαρά προσωπική οπτική γωνία 

και μακριά από ακαδημαϊκού τύπου ερμηνευτικές απόπειρες, που θα 

κλείδωναν τη συλλογή αυτή στο κελί της αιώνιας μοναξιάς.  

Η ποίηση παραμένει ζωντανή και αναγεννιέται μόνο όταν διαβάζεται, 

όταν γίνεται ομιλούσα ποίηση με αποδέκτη τον κάθε αναγνώστη της 

κάθε εποχής, όταν εξακολουθεί να καθιστά δημιουργική τη φαντασία του 

αποδέκτη και να δημιουργεί στον νου του τις αναγκαίες εικόνες και 

αναπαραστάσεις. Γι’ αυτό και ο ποιητής παραμένει, με τη σειρά του, 

εφιαλτικά μόνος, ενόσω το έργο του αποκαλύπτεται. Πρόκειται, εν 

ολίγοις, για μία στέψη που αποκαθηλώνει, με την παρουσία του 

δημιουργού να ξεθωριάζει, ενόσω τα νοήματα των ποιημάτων του 

γίνονται καταληπτά. Όπως ορθά σημειώνει ο Roland Barthes, η γέννηση 

του αναγνώστη και της αναδημιουργικής του δράσης είναι αδύνατη, αν 

πρώτα δεν συντελεστεί ο “θάνατος” του συγγραφέα2. 

Είναι προφανές ότι ο ποιητής έχει επίγνωση αυτής ακριβώς της 

αναγκαιότητας που προϋποθέτει τη δική του αποστασιοποίηση - αλλά όχι 

απουσία - ώστε η παρουσία και η δράση του αναγνώστη να επιτύχει, 

σχεδόν ελεύθερα, τη δημιουργία του δικού της χώρου εικόνων και 

αναπαραστάσεων. Μόνο μία τέτοια στάση θα μπορούσε να εγγυηθεί τον 

αέναο επαναπροσδιορισμό των ποιημάτων μέσα από κάθε καινούρια 

ανάγνωση.  

Ήδη το εισαγωγικό μότο από τον William Shakespeare καλεί τον 

αναγνώστη να εντρυφήσει στο περιεχόμενο της συλλογής, 

υπερβαίνοντας τις κάθε λογής ιδεοληψίες που θέλουν την ποίηση να 

συγκεντρώνει δυσμετάδοτα νοήματα και ιδέες: «Η ποίηση δεν είναι για 

τους πολλούς ούτε για τους λίγους, είναι για έναν έναν χωριστά». Κι αυτό, 

βέβαια, το γνωρίζουν καλά όσοι ασχολούνται με την τέχνη και ειδικότερα 

με την ποίηση. 

 
2 Roland Barthes, «Ο θάνατος του συγγραφέα»: Εικόνα-Μουσική-Κείμενο (μτφρ.: Γιώργος Σπανός / 

επιμ.: Λουκάς Ρινόπουλος), Αθήνα, εκδ. Πλέθρον 1988, 137-143. 
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Ωστόσο, προτού ξεθωριάσει η παρουσία του ποιητή, σχεδόν αθόρυβα, και 

χωρίς να θέλει να παρεμποδίσει το αυτόφωτο της αναγνωστικής πράξης, 

δίδει στον υποψιασμένο αναγνώστη αυτά ακριβώς τα κλειδιά που, όπως 

έχει ήδη αναφερθεί, αποκαλύπτουν τον διάλογό του με ποιητές όπως ο 

Lorca ( με το ποίημα Στις Αστούριες), ο Σεφέρης (με το ποίημα Ελάτε), ο 

Καβάφης (με το ποίημα Άλλη Αλεξάνδρεια) και ο Καρυωτάκης (με το 

ποίημα Ποιοι τρελοί Δον Κιχώτες). 

Πέραν τούτου, η ισχυρή και πλέον αποκαλυπτική παρουσία του Marquez 

δεν έχει να κάνει μόνο με τον αινιγματικό τίτλο της συλλογής - Τα χρυσά 

ψαράκια του Αουρελιάνο Μπουενδία -  που παραπέμπει άμεσα στην 

εμβληματική φυσιογνωμία του γνωστού συνταγματάρχη από το Εκατό 

χρόνια μοναξιά. Ούτε, βέβαια, και με τον άμεσο διάλογο συγκεκριμένων 

ποιημάτων (όπως το Εδώ μείναμε μαζί, το Εκατό χρόνια, το Μακόντο και το 

Ποιος είσαι συ) με το περιεχόμενο του εν λόγω μυθιστορήματος. Η σχέση 

αυτή είναι κάπως βαθύτερη και σίγουρα δεν αποσκοπεί στο να 

εγκλωβίσει την ποιητική συλλογή σε οποιαδήποτε ανάλογη μοναξιά.  

Ο ποιητής καλεί τον αναγνώστη να ξεκλειδώσει τη συλλογή ελεύθερα 

έχοντας κατά νου το εισαγωγικό μότο από τον William Shakespeare 

Ωστόσο, το παράθεμα από το Εκατό χρόνια μοναξιά, το οποίο ακολουθεί 

άμεσα το εισαγωγικό μότο, λειτουργεί ανατρεπτικά για τον οποιοδήποτε 

μετεωρισμό της σκέψης του αναγνώστη, ο οποίος [μετεωρισμός] θα τον 

οδηγούσε σε καθαρά υποκειμενικά συμπεράσματα και ερμηνείες. Ο 

ποιητής αποστασιοποιείται, αφού πρώτα δώσει τις κατάλληλες οδηγίες 

πλεύσεως. Είτε αυτές αφορούν στους πολλούς, είτε στους λίγους, είτε 

στον κάθε ένα χωριστά, μπορούν να εγγυηθούν ότι η ανάγνωση θα 

κινηθεί ελεύθερα εντός ενός γενικότερου πλαισίου, το οποίο έχει να κάνει 

με τον ουσιαστικότερο σκοπό της ποίησης.  

Είναι προφανές ότι τα εισαγωγικά σημειώματα και οι ανιχνεύσιμες και 

διαπιστωμένες σχέσεις με άλλους λογοτέχνες αποκαλύπτουν ότι δεν 

πρόκειται για μία καθαρά υποκειμενική και μη στοχαστική ποίηση, 

προκύπτουσα σε συνθήκες χαλάρωσης και κλασικής έμπνευσης. Ο 

αναγνώστης έχει καθήκον να παραμείνει υποψιασμένος, να υπερβεί την 

αισθητική απόλαυση και να ανιχνεύσει εκείνα ακριβώς τα κλειδιά που θα 

τον οδηγήσουν στον βαθύ πυρήνα της συλλογής: στην πρόσληψη των 

βαθύτερων μηνυμάτων και στη στοχαστική συνύφανση των εικόνων που 

θα προκύψουν αβίαστα από τον αναπαραστατικό του μηχανισμό. 

Συνεπώς, αξίζει να σταθεί κανείς στο εισαγωγικό παράθεμα από το 

Εκατό χρόνια μοναξιά, το οποίο ορίζει, επί της ουσίας, και τον τρόπο με 

τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο αναγνώστης το περιεχόμενο της 
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συλλογής, είτε αυτό αφορά στα ποιήματα του Μιχάλη Χατζηπιερή είτε 

στις εικαστικές παρεμβάσεις του Γιώργου Kεπόλα. 

 Ακριβέστερα, η αναφορά στις τριάντα δύο αποτυχημένες επαναστάσεις 

του συνταγματάρχη Αουρελιάνο Μπουενδία δεν είναι άσχετη με τα 

τριάντα δύο, ακριβώς, ποιήματα που ανθολογεί η εν λόγω συλλογή. Κάθε 

ποίημα αποτελεί και μίαν επανάσταση εξ’ ορισμού καταδικασμένη σε 

“αποτυχία”. Πρόκειται για τριάντα δύο επαναστάσεις του λόγου και του 

πνεύματος επί της καθημερινότητας και της ύλης. Τα όπλα του ποιητή 

περιορίζονται στις λέξεις - στην επιλογή και στον συνδυασμό τους - που 

θα δώσουν στον αναγνώστη μία διέξοδο και μία τροφή για σκέψη, έξω 

από το πλαίσιο της ασφυκτικής ύλης που τον περιβάλλει.  

Προχωρώντας στο εσωτερικό της συλλογής, ο αναγνώστης αποκτά 

επίγνωση αυτής ακριβώς της συνειδητά “αποτυχημένης” προσπάθειας 

που θα οδηγήσει την ποίηση στη σιωπή, σε ένα αποτέλεσμα ανάλογο με 

τις αποτυχημένες επαναστάσεις του συνταγματάρχη Μπουενδία, οι 

οποίες - παραδόξως -  μέσα από την ήττα τον οδηγούν σε μία βαθύτερη 

ελευθερία που ακμάζει στην απομόνωση. 

Το πρώτο ποίημα, με τον καθόλου τυχαίο τίτλο Πυξίδα, φαίνεται να ορίζει 

και το πλαίσιο εντός του οποίου προτίθεται να κινηθεί αυτή η σιωπή.  

 

Πυξίδα 

 
Ο χρόνος είναι διαίσθηση 

κι ο δρόμος ελπίδα. 

Σκύβω πάνω στους χάρτες 

Ήρθα για δρόμους, όχι για δάκρυα 

Βροντερά σας φωνάζω 

Σας ρωτώ ποιο είναι το όνομά σας 

Βροντερά σας φωνάζω 

Ήρθα για δρόμους, όχι για δάκρυα. 

 

Το ποίημα εκφράζει μια βεβαιότητα και μια δυναμική υπόσχεση που 

υπερβαίνει τον χρόνο και ορίζει την ελπίδα ως δρόμο ενάντια στη θλίψη 

με στίχους όπως: «Σκύβω πάνω στους χάρτες / Ήρθα για δρόμους όχι για 

δάκρυα». Ταυτόχρονα, εκφράζει και μίαν αγωνία που αποτυπώνεται στο 

έμμεσο ερώτημα: «Βροντερά σας φωνάζω / Σας ρωτώ ποιο είναι το όνομά 

σας».   



6 
 

Το νοηματοδοτημένο περιεχόμενο αυτής ακριβώς της ελπίδας του πρώτου 

ποιήματος και την απάντηση στο ερώτημά του θα δώσει το τελευταίο 

ποίημα της συλλογής, που φέρει τον τίτλο Ποιος είσαι συ.  

 

Ποιος είσαι συ 
 

Ποιος είσαι συ 

που σαν τον μαραγκό 

φτιάχνεις χρυσά ψαράκια; 

«Συνταγματάρχης Αουρελιάνο Μπουενδία»,  

φώναξες, 

«κι έχω κερδίσει όλες τις μάχες!» 

 

Στον ομώνυμο στίχο («Ποιος είσαι συ») το ερώτημα συγκεκριμενοποιείται 

για να πάρει την απάντηση «‘Συνταγματάρχης Αουρελιάνο Μπουενδία / 

[…] / κι έχω κερδίσει όλες τις μάχες’». Με τα δύο αυτά ποιήματα 

διαγράφεται ο κύκλος της συλλογής, ένας κύκλος σχέσης και διαλόγου 

αλλά και σχάσης και αντιλόγου, που οδηγεί στην ηρακλείτεια επικάλυψη 

της αρχής και του τέλους.  

Αυτή ακριβώς η ηρακλείτεια επικάλυψη που ορίζεται με τη μετάβαση από 

το ερώτημα στο ερώτημα, επιτρέπει στον αναγνώστη να κινηθεί 

παράδοξα και, εάν το επιθυμεί, να διαβάσει την ποιητική συλλογή 

ξεκινώντας από το τελευταίο ποίημα και κινούμενος προς το πρώτο. Η 

αποτυχία της επανάστασης δεν σημαίνει και αποτυχία των επιμέρους 

μαχών. Ο ποιητής γράφει τα τριάντα δύο ποιήματα έχοντας επίγνωση 

των πολλών πιθανοτήτων μίας χαμένης επανάστασης αλλά, ταυτόχρονα, 

των βέβαιων επιτυχιών των επιμέρους μαχών, όπως ορίζονται στο 

τελευταίο ποίημα. Γι’ αυτό και μειώνει την αξία του χρόνου 

πριμοδοτώντας την αξία της πορείας μέσα σ’ αυτόν, που εγγυάται τη 

διαχρονική παρουσία της ελπίδας μέσα στον κόσμο.  

Το πρώτο ποίημα - που, με βάση το επιχείρημα του Ηράκλειτου, θα 

μπορούσε να αντιμετωπιστεί και ως τελευταίο - εγκιβωτίζει τους 

εμβληματικούς στίχους: «Ο χρόνος είναι διαίσθηση / κι ο δρόμος ελπίδα / 

Σκύβω πάνω στους χάρτες / Ήρθα για δρόμους, όχι για δάκρυα». Με αυτές 

τις σκέψεις η ενασχόληση με τα χρυσά ψαράκια, στο τελευταίο ποίημα 

της συλλογής, παραπέμπει σε μία φαινομενική μόνο ήττα που, ως νίκη 

επί της νίκης, ως νίκη που απεκδύεται τις εφήμερες και πρόσκαιρες 

ανταμοιβές, εγγυάται ότι η σιωπή και η μοναξιά είναι αυτές που 

καθιστούν τον ποιητή ελεύθερο, δημιουργό και ζωοδότη και την ποίησή 

του μίαν εν τω γίγνεσθαι ορατή απουσία. Η ελπίδα παραμένει ζωντανή, 
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γιατί είναι απόλυτα συνυφασμένη με τον δρόμο και την πορεία, με τις 

μικρές μάχες της καθημερινότητας και - κυρίως - ανεξάρτητη από το 

τελικό αποτέλεσμα της επανάστασης, εν προκειμένω της ίδιας της ζωής. 

Στο πλέγμα αυτής ακριβώς της εκτατής σχέσης, ο αναγνώστης θα πρέπει 

να αποκρυπτογραφήσει και τη λογική των ψηφιδωτών του Γιώργου 

Κεπόλα, τα οποία συνοδεύουν συγκεκριμένα ποιήματα, δηλαδή ποιήματα 

- κλειδιά της συλλογής. Το πρώτο ποίημα της συλλογής (Πυξίδα) 

συνοδεύεται από ένα ψηφιδωτό, που φέρει τον τίτλο Η πυξίδα μας… τα 

τείχη μας και στο οποίο ο εγκλεισμός του χώρου συνυπάρχει με ποικίλες 

πορείες και κατευθύνσεις που διανοίγονται ως προμαχώνες των τειχών. 

Στο εν λόγω ψηφιδωτό η ελπίδα για έξοδο από τα τείχη παραμένει 

ταυτισμένη με τη μάχη, που θα δοθεί στους προμαχώνες, και όχι με μια 

βέβαια νίκη. Είναι προφανές ότι η λογική αυτή διέπει ολόκληρη τη 

συλλογή. 

Του εν λόγω ψηφιδωτού προηγείται αυτό που κοσμεί το εξώφυλλο της 

συλλογής και του οποίου προσχέδιο συναντά ο αναγνώστης πλάι στο 

ποίημα Εδώ μείναμε μαζί, του οποίου το περιεχόμενο παραπέμπει και 

γεωγραφικά στον χώρο διαβίωσης του πρωταγωνιστή, δηλαδή στο 

Μακόντο και στην ενασχόληση του Αουρελιάνο Μπουενδία με τα χρυσά 

ψαράκια. Αξίζει να δει κανείς τη σχέση ανάμεσα στα δύο αυτά ψηφιδωτά 

και στο τελευταίο ψηφιδωτό της συλλογής που φέρει τον τίτλο Τα χρυσά 

ψαράκια του Αουρελιάνο Μπουενδία, απ’ όπου παίρνει και η συλλογή το 

όνομά της, για να κατανοήσει το πώς ο Γιώργος Κεπόλας ακολουθεί και 

παρακολουθεί τον ποιητή, παρεμβαίνοντας εικαστικά στο πλαίσιο αυτής 

ακριβώς της ηρακλείτειας επικάλυψης.  

Συγκεκριμένα, στο σχέδιο του εξωφύλλου και στο προσχέδιο που 

εμφανίζεται στο εσωτερικό της συλλογής τα ψαράκια παρουσιάζονται να 

κινούνται αενάως στα γαλαζοπράσινα νερά του ποταμού, δίνοντας 

ακριβώς αυτόν τον δρόμο και αυτήν την πορεία που, παραβιάζοντας τις 

χωροχρονικές συμβάσεις, σκηνοθετούν την ελπίδα που ο ποιητής 

πραγματεύεται στο πρώτο ποίημα της συλλογής («Ο χρόνος είναι 

διαίσθηση / κι ο δρόμος ελπίδα. / Σκύβω πάνω στους χάρτες / Ήρθα για 

δρόμους, όχι για δάκρυα»). Στο τελευταίο ψηφιδωτό της συλλογής τα 

ψαράκια - παραδόξως και υπερβαίνοντας κάθε λογική σύμβαση - 

ακολουθούν μίαν πορεία προς τα άνω, η οποία σκηνοθετεί εύστοχα το 

μεγαλείο μίας επανάστασης, όπως την πραγματεύεται η ποιητική 

συλλογή του Μιχάλη Χατζηπιερή.  

Πρόκειται για μίαν επανάσταση η οποία φέρει το στίγμα της 

“αποτυχίας”, επειδή ακριβώς συντελείται εντός του ασφυκτικού πλαισίου 

μίας αναπόφευκτης καθημερινότητας, εκτός της οποίας ο άνθρωπος δεν 
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μπορεί να υπάρξει. Τα ψαράκια, εν προκειμένω, δεν μπορούν να 

επιζήσουν εκτός του νερού, το οποίο αποτελεί ένα όλον περιορισμένο, ένα 

είδος τείχους με αρχή και τέλος. μπορούν, ωστόσο, να ακολουθήσουν 

εντός αυτού διαφορετικές πορείες.  

Το στίγμα λοιπόν της “αποτυχίας” επισκιάζεται από αυτήν ακριβώς την 

επιτυχία που θέλει τον άνθρωπο να κερδίζει τις μικρές μάχες της 

καθημερινότητας μέσω των μικρών αποδράσεών του από αυτήν. Και οι 

μικρές αυτές αποδράσεις μπορούν να επιτευχθούν μέσα από τα 

εναύσματα σκέψης και αυτό-ανασκόπησης που προσφέρει η τέχνη: οι 

ανοίκειοι στίχοι του Μιχάλη Χατζηπιερή και τα εξίσου ανοίκεια ψηφιδωτά 

του Γιώργου Κεπόλα.  

Το βλέμμα του αναγνώστη οδηγείται προς τα άνω, στον χώρο όπου 

κατοικούν ακόμη τα πραγματικά ιδανικά και οι άδολες αξίες και όπου οι 

επίγειες ανταμοιβές δεν έχουν καμιάν αξία. Στον χώρο αυτόν κατευθύνει 

τα ψαράκια του Αουρελιάνο Μπουενδία το τελευταίο ψηφιδωτό του 

Γιώργου Κεπόλα που αιτιολογεί, με εικαστική ευγλωττία, τους 

τελευταίους στίχους του Μιχάλη Χατζηπιερή: «‘Συνταγματάρχης 

Αουρελιάνο Μπουενδία’, / φώναξες, / ‘κι έχω κερδίσει όλες τις μάχες’». 

Φαίνεται λοιπόν ότι οι εικαστικές παρεμβάσεις του Γιώργου Κεπόλα 

απαιτούν τη δική τους ανάγνωση. Ο αναγνώστης θα πρέπει να 

συνειδητοποιήσει ότι εντός της συλλογής κρύβεται μία άλλη συλλογή 

στενά δεμένη με το περιεχόμενο των ποιημάτων. Στην περίπτωση αυτή 

ισχύει όντως η εύστοχη αυτή διαπίστωση που κάνει ο αρχαίος έλληνας 

ποιητής και συγγραφέας επιγραμμάτων, Σιμωνίδης ο Κείος (556-468 π.Χ), 

ήδη από τον 6ον π.Χ. αιώνα, και η οποία μπορεί να αποτελέσει την αφορμή 

για οποιαδήποτε συζήτηση γύρω από τη σχέση ποίησης και ζωγραφικής: 

«Την μεν ζωγραφίαν ποίησιν σιωπώσαν, την δε ποίησιν ζωγραφίαν 

λαλούσαν», δηλαδή, «Η ζωγραφική είναι μία σιωπηλή ποίηση, η δε 

ποίηση μία ομιλούσα ζωγραφική». 

Το παρόν σημείωμα, δεν φιλοδοξεί να καλύψει το εύρος των νοημάτων 

και των μηνυμάτων που αποπνέει η νέα ποιητική συλλογή του Μιχάλη 

Χατζηπιερή, συνοδευόμενη μάλιστα από τις αινιγματικές παραστάσεις 

του Γιώργου Κεπόλα. Θα πρέπει να παραμείνει, όπως άλλωστε έχει 

υποσχεθεί, μακριά από ακαδημαϊκού τύπου ερμηνευτικές απόπειρες, 

στοχεύοντας απλά στην υπό όρους αποκάλυψη της επιλογής και της 

οργάνωσης ενός ανώτερου επιπέδου γλωσσικής σκέψης.  

Στο πλαίσιο αυτής ακριβώς της προσέγγισης - και προσπερνώντας το 

δίπολο των ποιημάτων που ορίζουν την αρχή και το τέλος της συλλογής - 

ο αναγνώστης θα πρέπει να σταθεί σε κάποια επιμέρους ζητήματα, όπως 

είναι, για παράδειγμα, ο σαρκασμός που αποκαλύπτει η χρήση των 
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ξενικών λέξεων. Οι λέξεις αυτές εμφανίζονται ενίοτε στα ποιήματα 

τέμνοντας εύστοχα τη ροή του λόγου και της σκέψης και αφήνοντας την 

γλυκόπικρη γεύση μίας ειρωνείας. Ο ποιητής δεν είναι εχθρικός απέναντι 

στη νέα τάξη πραγμάτων. Αναγνωρίζει τη ροή και την αναπόφευκτη 

εξέλιξη, αφού άλλωστε παραδέχεται - ήδη με τους πρώτους στίχους της 

συλλογής - ότι «ο χρόνος είναι διαίσθηση / κι ο δρόμος ελπίδα». Αξίζει να 

προσέξει κανείς, στο ποίημα, Οκτώ παρά τέταρτο πρωί,  του στίχους: 

«Καθαρά πρόσωπα περνούν στους δρόμους / μαθήτριες πηγαδιάζουν 

ερωτευμένες στα twitter / Παιδάκια έτοιμα για το πρώτο κουδούνι. /Έτσι όλα 

πειθαρχούν στον κανόνα / δίχως υπαρξιακά ψαχουλέματα / με μιαν 

αξιοπρέπεια κτυπημένη σε blender, / μετρημένη σε μισό μεροκάματο, 

/μεγαλωμένη σε θερμοκήπιο.». 

Ο αναγνώστης θα πρέπει επίσης να σταθεί στη χρήση της στίξης, σε 

ποιήματα όπως το Πού να το ξέρετε, όπου η εύστοχη χρήση της παύλας 

και της άνω τελείας απομονώνει το ουσιαστικότερο περιεχόμενο του 

ποιήματος, σχεδόν αρχιτεκτονικά, με τέσσερις μόνο λέξεις, οι οποίες 

μπορούν να διαβαστούν ως μία πλήρης νοήματος πρόταση. ο ποιητής 

κατοικεί, αλλά προχωρεί και περνά αδιάφορος μέσα από το βουητό της 

καθημερινότητας: 

 

Πού να το ξέρετε 
 

Πού να  το καταλάβετε 

πως εγώ  –  αδιάφορος 

στων καθημερινών ήχων 

το βουητό – προχωρώ. 

Πού να το φανταστείτε 

πως εγώ μέσα στον ρεμβώδη 

χρόνο – κατοικώ. 

Πού να το ξέρετε πως 

και γιατί εγώ αόρατος – περνώ. 

Με δίχως προσκλητήριο, 

με δίχως ημερομηνία. 

 

Είναι προφανές ότι ποιητής κατοικεί στην σιωπή, γι’ αυτό περνά και 

προχωρεί όντας αδιάφορος στο βουητό της καθημερινότητας. 

Πρόκειται για ένα ποίημα κρυμμένο στο ποίημα, τεχνική που συναντά ο 

αναγνώστης και στο ποίημα Μικροί παλμοί, το πρώτο εκτενές ποίημα που 

ακολουθεί το ποίημα Άκουσε τους ποιητές και προηγείται του πεζού 

ποιήματος ΄74. 
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Άκουσε τους ποιητές 
 

Άκουσε τους ποιητές 

κι ύστερα κοίταξε πώς να μπορέσεις 

να ξεφύγεις απ’ αυτούς, 

μ’ όλες τις λέξεις παραμάσχαλα 

 

Μικροί παλμοί 

 
Τα όνειρά μας κρατούν στο χέρι  

χώμα και βροχή, μέρα και νύχτα, 

αιώνια ταξίδια που δεν θα τελειώσουν ποτέ ή ακόμα 

γκρίζα σχέδια κρεμασμένα στον τοίχο, 

θολές εποχές σαν τον ουρανό 

και λίγα αστέρια πεταμένα σ’ ένα άσπρο περβάζι. 

πέτρες ανοιγμένες στα τέσσερα, αλμύρες χωριστές, 

φυσούνες που βιάστηκαν να κλείσουν 

και ίσκιοι που ξέχασαν να σβήσουν  

ακολουθώντας τον ήλιο ή  

μιαν ταπεινή μαργαρίτα που δεν καρδιοχτύπησε ακόμα. 

Κι αλήθεια πώς θα βρεθεί μια θάλασσα  

ζωγραφισμένη σε τούτο τον κόσμο 

ή ένα άνοιγμα στο ξωκλήσι να σ’ ανεβάσει χωρίς απάντηση; 

Το καλοκαίρι τα παραμύθια γυρεύουν τον απόηχό τους 

σαν τους εραστές που κάποτε θυμούνται. 

Πότε θα περάσουμε πάνω από τούτα τα νικημένα κορμιά,  

τις βασιλεμένες πέτρες, 

το αστέρι του ορίζοντα πώς θα το βρούμε,  

εκείνο που δεν έχει όνομα, 

σαν μια γυναίκα που μαράζωσε, ή ένα μικρό πουλί  

που δεν μπόρεσε ποτέ ν’ ανέβει ψηλά; 

Βρήκαμε τις μυστικές μουσικές και πήγαμε μαζί σου, 

ένα ρολόι να μην ορίζει τίποτα, τίποτα, τίποτα. 

Περασμένα μεσάνυκτα ή πριν το μεσημέρι, 

εκεί που χάθηκες ή που ήρθες χωρίς να το λογαριάσεις, 

γλυκά απογεύματα που μας ξεγέλασαν, κρατώντας τη ζωή μας, 

μικροί παλμοί που κτυπήσαμε κάποτε. 

 

Ο ποιητής ακούει τους ποιητές και ξεφεύγει από αυτούς «μ’ όλες τις 

λέξεις παραμάσχαλα», διασαλεύοντας τη λογική τάξη των πραγμάτων με 

το ποίημα Μικροί παλμοί, χωρισμένο σε δύο επιμέρους «παλμούς» των 

δεκατεσσάρων στίχων, εκ των οποίων ο πρώτος, η πρώτη δηλαδή ενότητα 
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στίχων, μπορεί να διαβαστεί εναλλάξ, δίνοντας ένα ακόμη ποίημα 

κρυμμένο εντός του ποιήματος. Ο αναγνώστης μπορεί να διαβάσει τους 

πρώτους στίχους με τη σειρά 1-14 ή με τη σειρά 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 

αγνοώντας δηλαδή τους ζυγούς στίχους της πρώτης ενότητας. Αμέσως 

μετά, με το ποίημα ΄74, ο ποιητής αποστασιοποιείται ακόμη περισσότερο 

καταφεύγοντας στην πρόζα.  

Πρόκειται για δύο μάχες, οι οποίες θα κερδηθούν, αφήνοντας έντονα τα 

σημάδια της διαφοροποίησης από τα υπόλοιπα ποιήματα. Ωστόσο, η 

δήλωση ποιητικής του τελευταίου στίχου της συλλογής, «‘κι έχω κερδίσει 

όλες τις μάχες’», επιστρέφει τον ποιητή «μ’ όλες τις λέξεις 

παραμάσχαλα» στο σημείο απ’ όπου ξεκίνησε, δηλαδή στην αρχή, όπως 

ακριβώς εξηγήθηκε πιο πάνω με τη σχέση ανάμεσα στο πρώτο και το 

τελευταίο ποίημα της συλλογής.  

Σε μίαν αρχή άρρηκτα δεμένη με τη σιωπή που προηγείται της κάθε 

γραφής και η οποία προϋποθέτει αυτό ακριβώς το σκηνικό που 

αποτυπώνεται στο ποίημα Οι λέξεις μου: ως επιμέρους λέξεις που σπάνε 

τη σιωπή και συναντώνται στον χρόνο (ο οποίος στο πρώτο ποίημα 

αποκαλείται «διαίσθηση») για να δώσουν ποιήματα οδηγούμενα σε μίαν 

άλλη σιωπή, αρνούμενη τους ήχους και τους επαίνους της 

καθημερινότητας. Μια σιωπή που ο Γιώργος Κεπόλας αναπαριστά ως 

αέναη κίνηση στους διασταυρούμενους δρόμους του απείρου και της 

αιωνιότητας. 

 

Οι λέξεις μου 
 

Πάνω στου χρόνου τη ράχη  

πηγαινοέρχονται οι λέξεις μου, 

σαν άτια φορβίζουν,  

απάτριδες, νιογέννητες οι λέξεις μου 

καταργούν γραμμές και σμίγουν. 

 

Πολλά θα μπορούσαν να ειπωθούν για τα ποιήματα που ανθολογεί η 

συλλογή Τα χρυσά ψαράκια του Αουρελιάνο Μπουενδία και στα οποία 

εντοπίζει κανείς κάποιες από τις ωριμότερες απολήξεις της σκέψης του 

Μιχάλη Χατζηπιερή. Ο αναγνώστης καλείται να ξεκλειδώσει τα ποιήματα 

είτε ακολουθώντας είτε αγνοώντας κάποιες από τις σκέψεις που έχουν 

κατατεθεί στο σημείωμα αυτό.  Θα πρέπει, ωστόσο, να ερμηνεύσει τον 

αλληλοαναιρούμενο συσχετισμό των “χαμένων” επαναστάσεων του όλου 

και των κερδισμένων μαχών του επιμέρους, επικεντρωμένος στις μικρές 

σιωπές συγκεκριμένων στίχων που τον αναγκάζουν να σκεφτεί κάτι 
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περισσότερο από αυτό που ζει, «αλητεύοντας λίγο άξιο χρόνο» μακριά 

από «το κυνήγι της ύλης» και κοντά στο «νόημα της άλλης σιωπής» που 

πραγματεύεται το πεζό ποίημα της συλλογής (΄74).   

Θα πρέπει, εν ολίγοις,  να αυτοπροσδιοριστεί εκ νέου, βρίσκοντας τη 

χαμένη ταυτότητά του, όπως ακριβώς ομολογεί ο ποιητής στο ποίημα Η 

ταυτότητα, δηλαδή όντας μόνος και περνώντας ώρες πολλές στη σιωπή.  
 

 

 

 

 

 

 
Η πυξίδα μας… τα τείχη μας 
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Από το άπειρο στην αιωνιότητα 

 

 

 

Τα ψαράκια του Μακόντο 
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Τα χρυσά ψαράκια του Αουρελιάνο Μπουενδία 
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Τα κρίνα της σιωπής 


