
“Μεταφορές του απογεύμα-

τος”, ο τίτλος του τελευταίου

(8ου κατά σειρά) ποιητικού βι-

βλίου του καταξιωμένου ανά

το πανελλήνιο και ως ποιητή,

ξεχωριστού πνευματικού αν-

θρώπου της πόλης μας, με

έντονη παρουσία στα δρώ-

μενά της, πρώην πρύτανη του

Πολυτεχνείου Κρήτης, Γιάννη

Α. Φίλη. Το διάβασα δύο φο-

ρές μέχρι τώρα, γεμίζοντας

(παλιά μου τέχνη κόσκινο) τα

περιθώρια των 64 σελίδων

του με σημειώσεις. Μια πριν

απ’ την παρουσίασή του, που

έγινε στη φιλόξενη αίθουσα

του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Χανίων απ’ την ειδική του εί-

δους, αντιδήμαρχο Χανίων

Βαρβάρα Περράκη και τον

ίδιο τον Γιάννη Φίλη, την πε-

ρασμένη Τετάρτη 4 Φεβρουα-

ρίου και μια μετά, πριν αρχί-

σω να γράφω τις γι’ αυτόν σή-

μερα, εύφημες μνείες. Τι θέλει

να πει αλήθεια ο ποιητής; Τι

θέλει να πει στους πλήρεις,

εκτός των άλλων με ανατροπές

στίχους του, όπως «Δεν ξέρω

άλλο τρόπο να μιλήσω./ Μο-

νάχα η φαντασία μου δόθηκε».

«Δεν ξέρω πόση ιστορία αντέ-

χουμε». «Η ζωή είναι μια σπά-

νια, μια σύντομη μεταφορά/

τόσο πολύ δεμένη στην κυ-

ριολεξία». «Εχω ζήσει εδώ όσο

δικαιούμαι./ Χρόνο δεν είχα

δύο φορές να ονειρευτώ».

«Η γλώσσα είναι η πρώτη

ύλη της αυταπάτης/ που χτί-

ζει μεταφορές με ρήματα σε

χρόνο αόριστο». «Λένε ότι το

δελτίο καιρού κρατάει λίγες μέ-

ρες»... Αυτό που ο κάθε ανα-

γνώστης τη δεδομένη χρονι-

κή στιγμή που τους διαβάζει

προσλαμβάνει, θέλει να πει ο

ποιητής, έχει γράψει, στο πε-

ρίπου, στην περίφημη απά-

ντηση που έδωσε στον Αλλαίν,

ο Πωλ Βαλερύ. Σαν όραμα

και σαν ακρόαμα, σαν αισθη-

τική απόλαυση, μα και σαν πε-

δίο του αθλήματος πως γίνε-

ται ο άνθρωπος - άνθρωπος...

Ετσι είναι. «Οι λέξεις στον

δρόμο τους με σύρουν,/ με εκ-

θρονίζουν/ τη θέση μου παίρ-

νουν χωρίς βιασύνη/ τις κα-

ταιγίδες αφηγούνται,/ τα αντί-

θετά τους,/ ένα χέρι μου προ-

σφέρουν,/ την ιστορία μου

επινοούν/ από μνήμης και

φαντασίας/ χωρίς επιείκεια»,

μας λέει στο ποίημά του “Αυ-

τές οι λέξεις” ο Φίλης.

Οι λέξεις στον δρόμο τους

τον σύρουν... Οι λέξεις στον

δρόμο τους μας σύρουν... “Τα-

ξιδεύοντας με τις λέξεις”, λοι-

πόν! Θα μπορούσε να είναι κι

αυτός ο τίτλος της ποιητικής

συλλογής του Γιάννη Φίλη,

σκέφτομαι. Και γιατί η πρώτη,

ακατέργαστη, ύλη των ποιη-

μάτων του, είναι οι θύμησες

και οι εντυπώσεις του από τα-

ξίδια που έχουν σαν σημείο

αναφοράς την πατρώα γη της

ομηρικής Ασίνης και στάση

ανεφοδιασμού το Ακρωτήρι

των Χανίων, όπου κατοικεί

μόνιμα εδώ και τρεις δεκαετίες

περίπου. Ταξίδια σε χρόνους

μακρινούς, ακόμα και πέραν

των παιδικών του χρόνων,

μέχρι τα χρόνια του Ομήρου

για παράδειγμα, αλλά και σε

τόπους μαγικούς όπως στον

Ισημερινό και τον Αμαζόνιο...

Η πρώτη ύλη!

Εκ των ων ουκ άνευ ότι ο Φί-

λης δεν έχει καμιά σχέση με

τους αυτοαποκαλούμενους

ποιητές οι οποίοι αραδιάζουν

με μοναδική ευκολία στίχους

επί στίχων και τους ονομά-

ζουν ποιήματα. «Η δουλειά εκ-

φράζεται με την ανάγνωση

πολλών, πάρα πολλών έργων

άλλων λογοτεχνών κάθε εθνι-

κότητας και το συνεχές γρά-

ψιμο. Για παράδειγμα αυτή η

συλλογή που παρουσιάζω στα

Χανιά, γράφτηκε πάνω από εί-

κοσι φορές». Τα που είπε με

έμφαση, σε μια εξομολογητι-

κή συνέντευξη που έδωσε

στην Ελένη Φουντουλάκη (βλ.

“Χ.Ν.” 4.2.2015), με αφορμή

την παρουσίαση των “Μετα-

φορών του απογεύματος”. Χώ-

ρια όλα τ’ άλλα. Πάντως, το ότι

η ποίησή του είναι ένα άθροι-

σμα ομώνυμων κλασμάτων

με κοινό παρονομαστή μια

ψυχή ραγισμένη εκ κατα-

σκευής που θεάται τον κόσμο

και τα δρώμενα με άκρα ευ-

αισθησία και αριθμητές τις

πολλές και ποικίλες επιστη-

μονικές γνώσεις του, δεν το

είπε. Αυτό εύκολα, άλλωστε, το

διαπιστώνει ο όποιος ανα-

γνώστης του...

Σπουδαίο γεγονός στα δρώ-

μενα της μικρής μας πόλης η

παρουσίαση των “Μεταφο-

ρών του απογεύματος”, όπως

και η παρουσίαση κάθε βιβλί-

ου του Γιάννη Φίλη, άλλωστε.

Για πνευματική πανδαισία

έκανε λόγο ένας φίλος μου

που δεν είχε τύχει άλλη φορά

σε “φίλια” (για τον Φίλη και με

τον Φίλη) εκδήλωση. Μια

πνευματική πανδαισία που

κράτησε μόλις πενήντα πέντε

λεπτά (τι καλά να τελειώνει μια

εκδήλωση και να θέλουν όλοι

όσοι την παρακολούθησαν να

κρατήσει κι άλλο!) σε μια κα-

τάμεστη από κόσμο αίθουσα. 

Αψογη... η προετοιμασία του

εδάφους για να δώσει, ας μου

επιτραπεί η έκφραση... τα ρέστα

του ο ποιητής, μετά τον αγα-

πητικό χαιρετισμό του προέ-

δρου του Επιμελητηρίου Γιάν-

νη Στρογγυλού και την αισθα-

ντική ομιλία της Βαρβάρας.

Δεν είναι το σύνηθες να πα-

ρουσιάζει το βιβλίο του ο δη-

μιουργός του, είναι αλήθεια. Ο

Γιάννης Φίλης, ωστόσο, το

αποτολμά και το κάνει, «με

γνώση και με τρόπο» για να

χρησιμοποιήσω μια φράση

απ’ τον “Ερωτόκριτο”. Τι κα-

λύτερο απ’ το να απαγγέλει ο

ίδιος ο ποιητής τα ποιήματά

του και να μιλά για τις αφορ-

μές που στάθηκαν οι πηγές της

έμπνευσής του, χρησιμοποι-

ώντας την εποπτεία, η άποψή

του! Αυτή τη γραμμή, διανθι-

σμένη με το γνωστό του χιού-

μορ, ακολούθησε ο Γιάννης Φί-

λης. Κάθε ποίημα με το ιστο-

ρικό του και τη σχετική ή σχε-

τικές φωτογραφίες, με πρώτο

το “Λιμάνι της Σούδας”, τε-

λευταίο το “Χάρτη της Ελλά-

δας” και ενδιάμεσα το “Γκα-

λάμπακος”, το “Ανάβαση στα

5.500 μέτρα στο όρος Τσιμπο-

ράσο”, “Το Ακρωτήρι” και το

“Αμαζόνιος”. Λυπούμαι που

δεν χωρούν σ’ αυτήν την εύ-

φημη μνεία, όπως και κάποια

αποσπάσματα, όπως σχεδίαζα,

απ’ τις σημειώσεις που κρά-

τησε ο ποιητής από την πα-

ραμονή του για 6 μήνες στο

Εκουαδόρ, που ήταν και η

βάση της ομιλίας του... Τι ’ναι

ο κάβουρας, τι ’ναι το ζουμί

του!

Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015 | ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ | 3
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΦΟΡΜΕΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΕΓΡΕΔΑΚΗ

Το Τριώδιο άνοιξε...

Οι “Τρεις Ωδές”, εξαιρε-

τικό δείγμα της Βυζαντινής

Υμνογραφίας για την Εκ-

κλησία μας, θα επαναλη-

φθούν και φέτος..., αλλά!!!

Και τα εθιμικά ξεφαντώ-

ματα, που βοηθούν το κου-

ρασμένο ελληνικό θυμικό

-λόγω κρίσης- να επανακά-

μπτει στα λογής - λογής βά-

σανα, καλά θα κρατήσουν     -

προφανώς- και αυτά!

...Αν και η ελληνική καρδιά

του Καρναβαλιού κτυπά στην

Αχαϊκή πρωτεύουσα, έχουμε

κι άλλες δεκάδες Καρναβάλια

σ’ όλη την πατρίδα, που επι-

κεντρώνουν την αισθητική

τους στο παραδοσιακό χρώ-

μα...

Αναβιώνουν έθιμα, αφή-

νοντας τις ρίζες τους στο

χρονικό φως του σήμερα,

ρίζες που βρήκαν “χρώμα”

πρόσφορο και γόνιμο, έθους,

που καλύπτει τις αρχέγονες

ανάγκες της ψυχής, για τό-

νωση, εκτόνωση και ευδαι-

μονία.

Παρελάσεις και χοροί, πα-

ραστάσεις, δρώμενα σπαρ-

ταριστά, διαγωνισμοί, αντα-

γωνισμοί, πειράγματα...

Ασφαλώς και το Καρναβά-

λι του Ρίο Ντε Τζανέιρο

διαθέτει χρώματα και απο-

λύει ζηλευτή ένταση κεφιού,

στοιχεία ασύγκριτα με άλλα,

σε ολόκληρη την υφήλιο.

Ομως, κι εμείς, εδώ, κοντά

μας, δίπλα, παρά δίπλα στο

δικό μας... Ρίο, το Ελληνικό,

το “Πατρινό γιορτάσι”,

δημοφιλέστατο και δυνατό,

πραγματοποιείται κάθε χρό-

νο!

Μια ιδιαίτερα σημαντική

διοργάνωση, που θα μπο-

ρούσε να διεκδικήσει τον

τίτλο της κορυφαίας γιορτής

του είδους, σε εύρος εννοεί-

ται Ελλάδας, και Ευρώπης,

ίσως!

Πάτρα, η... “Καρναβαλο-

πριγκιπέσσα”!

Ολη τους την ψυχή δίνουν

οι Πατρινοί και δεν θα υπερ-

βάλλουμε αν τονίσουμε, ότι

πολλοί, πάρα πολλοί είναι

εκείνοι που ολόκληρο το

χρόνο περιμένουν τις εκδη-

λώσεις του τελευταίου δε-

καπενθημέρου, μετά το

άνοιγμα του Τριωδίου...

Μια αναφορά στο ενδει-

κτικότερο δρώμενο, εντυ-

πωσιακό, και ονομαστό, και

πιπεράτο, με θιασώτες πολ-

λούς, αξίζει!

Τα “Μπουρμπούλια”.

Τα μπουρμπούλια λοιπόν,

είναι γνωστά και ως χοροί με

τα μαύρα ντόμινο. Στο Δη-

μοτικό Θέατρο συγκεντρώ-

νονται σε κάθε μπουρμπού-

λι, γυναίκες με μαύρα ντό-

μινο και μάσκες και άνδρες

με μαύρα κουστούμια.

Ο χορός που ακολουθεί με

τη βοήθεια του κρασιού,

αλλά και της καλής διάθεσης,

οδηγεί σε μια νύχτα με απρό-

οπτα και εκπλήξεις, για ορι-

σμένους ίσως δυσάρεστες,

όταν βγουν οι μάσκες και γί-

νουν τ’ αποκαλυπτήρια...

Το τελευταίο Σάββατο

της Αποκριάς και πριν από

τη Μεγάλη Κυριακάτικη Πα-

ρέλαση των καρναβαλιστών

και των αρμάτων, γίνεται ο

χορός του “Μαύρου Ντό-

μινο”, που ουσιαστικά πρό-

κειται για το επίσημο μπουρ-

μπούλι, με ιδιωτικό χαρα-

κτήρα και ατομικές προκλή-

σεις.

Και αφού σταθήκαμε στα

θαυμάσια μπουρμπούλια

καλό είναι να... ανηφορί-

σουμε προς Νάουσα μεριά,

που “καρναβαλίζει” με τις

“Μπούλες” της!

Μπούλες, γενίτσαροι και

ροή τσίπουρου συνεχής και

εν αφθονία!

Είναι άνδρες, και οι γενί-

τσαροι και οι μπούλες, με-

ταμφιεσμένοι με φουστανέ-

λες και “γκιρντάνια”, κρί-

κους βαρείς στη μέση και το

λεγόμενο “πρόσωπο”. (Δη-

λαδή ένα λευκό κερωμένο

πανί, με ζωγραφιστό μου-

στάκι) εξάλλου, να θυμη-

θούμε ότι το “πρόσωπο”,

“προσωπείο”, “Μάσκα”, είναι

εξάρτημα αποκριάτικο, σ’

όλες τις οργανώσεις του κό-

σμου και στη χώρα μας προ-

σλαμβάνει άλλο έναν συμ-

βολισμό του κύρους του ρό-

λου που υποδύεται, κι έχει

την απαρχή του, στη θεα-

τρική διαδικασία.

Οι Γενίτσαροι λοιπόν και οι

Μπούλες σ’ ένα πλήθος, ορ-

μητικό, ζωντανό και πανέ-

τοιμο για ξεφάντωμα μέσα

στον κόσμο, παίρνει την...

άδεια από τον δήμαρχο της

πόλης, για ν’ αρχίσει τον

δημόσιο χορό!

Το ωραίο γλέντι της Απο-

κριάς!

Καλές Απόκριες, Χρόνια

Πολλά.

Ο ποιητής Γιάννης Α. Φίλης (1) 

Ο ποιητής Γιάννης Α. Φίλης (2) 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ Θ. ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ
kakatsakis@sch.gr

ΕΥΦΗΜΕΣ ΜΝΕΙΕΣ

Αρχαία Ασίνη

Το μικρό ακρωτήρι

μια αδιόρατη προεξοχή στο χάρτη

στη ράχη του ερείπια του χρόνου,

στην ξερή του κορφή διάφανη αγριλιά

έτοιμη με τον πρώτο άνεμο να φύγει.

Ο Αίολος στις σκόρπιες πέτρες ανάμεσα

ψιθύριζε στον Σίσυφο.

Ελληνικές Απόκριες
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