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2-31 AΦIEPΩMA
� Nίκ�ς Eγγ�ν
π�υλ�ς. Zω-
γρά�	ς και π	ιητής, απ� τ	υς ση-
μαντικ�τερ	υς εκπρ	σώπ	υς τ	υ
υπερρεαλισμ	ύ στην Eλλάδα.
T	υ Kωστή Bατικιώτη
� Xρ�ν�λ
γι� Nίκ�υ Eγγ�ν
π�υ-
λ�υ.
T	υ Iάκω��υ B�ύρτση
� Περί τ�υ �ωγρά��υ και π�ιη-
τ�ύ. H π	ίηση και η �ωγρα�ική
στ	ν Eγγ	ν�π	υλ	 παί�	υν έναν
ταυτ�σημ	 και ισ	μερή ρ�λ	.
T	υ Aλε�. Aργυρί�υ

� T� τα�ίδι στην π�ίηση. Στ	ν
Eγγ	ν�π	υλ	 διακρίνεται ένας πε-
ριηγητικ�ς κύκλ	ς π	υ λαμ�άνει
!ώρα σε �λ	 τ	 έργ	 τ	υ.
T	υ Iάκω��υ B�ύρτση
� «Aλλωστε είμαι π�ιητής». Oι �ί-
αιες αντιδράσεις κατά τ	υ υπερρε-
αλισμ	ύ δεν πτ�ησαν τ	ν Eγγ	ν�-
π	υλ	 παρ’ �λη την π	λύ!ρ	νη πι-
κρία π	υ τ	υ δημι	ύργησαν.
T	υ Eκτωρ�ς Kακνα�άτ�υ
� «O Eρμής εν αναμ�νή». Συ!νά 	
Eγγ	ν�π	υλ	ς καλλιεργεί μια συνει-
δητή παρωδία στην απεικ�νιση των
θεών �ταν �ωγρα�ί�ει μυθ	λ	γικά
θέματα
Tης Nίκης Λ�ϊ�ίδη
� Eλευθερία και πειθαρ$ία. Πρ	-
σωπικές ενθυμήσεις απ� τ	ν τρυ�ε-
ρ� και γενναι�δωρ	 πατέρα Nίκ	
Eγγ	ν�π	υλ	.
Tης Eρριέττης Eγγ�ν�π�ύλ�υ
� Kα�ά�ης διά $ειρ
ς Eγγ�ν
-
π�υλ�υ. O Eγγ	ν�π	υλ	ς έτρε�ε ε-
κτίμηση και θαυμασμ� για την π	ί-
ηση τ	υ μεγάλ	υ Aλε$ανδριν	ύ.
T	υ Παντελή Mπ�υκάλα
� T� $ι�ύμ�ρ τ�υ Eγγ�ν
π�υλ�υ.
Oι τίτλ	ι των π	ιημάτων τ	υ λει-
τ	υργ	ύν υπ	ν	μευτικά και πρ	-
καλ	ύν τ	ν αναγνώστη.
T	υ Στέ�αν�υ Διαλησμά
� Tα μετα�ραστικά πρ��λήματα.
Oι γλωσσικές δια�	ρ	π	ιήσεις
τ	υ Eγγ	ν�π	υλ	υ συ!νά δημι-
	υργ	ύν υ�	λ	γικά �ητήματα.
T	υ David Connoly
� Eνας θαλασσιν
ς $αιρετισμ
ς.
Πώς η... λεπτ	μέρεια εν�ς �ωγρα-
�ικ	ύ έργ	υ δημι	υργεί ανυπ�κρι-
τη υπερη�άνεια στην ωραία Xαλκί-
δα!
T	υ N.Δ. Tριαντα�υλλ
π�υλ�υ 
� H λαϊκή παράδ�ση. H γ	ητεία
π	υ ασκεί τ	 γνήσι	 λαϊκ� στ	ι!εί	,
λ	γ	τε!νικ� και εικαστικ�, στ	 έργ	
τ	υ Eγγ	ν�π	υλ	υ.
Tης Pένας Zαμάρ�υ

E�ώ�υλλ�:  Nίκ�ς Eγγ�ν�π�υλ�ς. Aυτ�-
πρ�σωπ�γρα�ία, 1935. Tέμπερα σε �ύλ�
65x51 (ιδιωτική συλλ�γή).

Yπεύθυνη «Eπτά Hμερών»:
EΛEYΘEPIA TPAΪOY

Σύμ��υλ�ς Eκδ�σεως:
KPITΩN XPYΣOXOΪΔHΣ

Nίκ�ς Eγγ�ν�π�υλ�ς
H π�λυδιάστατη πρ�σωπικ�τητα τ�υ υπερρεαλιστή �ωγρά��υ και π�ιητή

O NIKOΣ Eγγ�ν�π�υλ�ς υπηρέτησε
πιστά και την π�ίηση και τη �ωγρα�ι-
κή. Στ� έργ� τ�υ, �ι τέ�νες αυτές
συνυπάρ��υν α!εδιάλυτα και �ρειά-
�εται να πρ�ικιστεί ένας καλλιτέ�νης
με σπάνι� ταλέντ�, έτσι ώστε να κα-
τ�ρθώσει να εκ�ραστεί συγ�ρ�νως
και στα δύ� αυτά είδη, τ�υ σ�εδί�υ
και των �ρωμάτων και της γλώσσας
και τ�υ έμμετρ�υ λ�γ�υ.

Tα π�λυσήμαντα μηνύματα αυτ�ύ
τ�υ πρωτ�π�ρ�υ υπερρεαλιστή μάς
τα!ιδεύ�υν απ� την Aρ�αι�τητα, τ�
Bυ�άντι�, την T�υρκ�κρατία ώς τη
Mετεμ�υλιακή Περί�δ� και μας �θά-
ν�υν άλλ�τε με ένα ρυθμ� καταιγι-
στικ� κι άλλ�τε μέσω μιας τρυ�ερής
διεισδυτικής ευαισθησίας.

Bαθύτατα πνευματικ�ς άνθρωπ�ς

� Nίκ�ς Eγγ�ν�π�υλ�ς, δεν ήταν μ�-
ν�ν ένας �ωγρά��ς και π�ιητής, αλ-
λά και ένας αληθιν�ς στ��αστής.
Παθιασμέν�ς με τ�ν υπερρεαλισμ�
μας κληρ�ν�μησε ένα δια�ρ�νικ�
έργ� μιας απ�κλειστικά δικής τ�υ α-
τμ�σ�αιρας.

T� έργ� τ�υ Eγγ�ν�π�υλ�υ αντι-
μετώπισε αρνητικές αντιδράσεις
π�υ έ�θασαν τα �ρια τ�υ εμπαιγμ�ύ
και της κατασυκ��άντησης. Στάθη-
κε, �μως, αυτ�ς ακλ�νητ�ς στην κα-
κ�τητα και την επιπ�λαια άγν�ια
παρ’ �λη την πίκρα π�υ ένιωσε.
Aρκεί, ωστ�σ�, � λ�γ�ς εν�ς άλλ�υ
μεγάλ�υ, για να απ�καταστήσει μιαν
αλήθεια π�υ δεν μπ�ρεί να αγν�η-
θεί. Γρά�ει � Aνδρέας Eμπειρίκ�ς:
«Nικ�λαε Eγγ�ν�π�υλε, η ώρα της
δ�!ης σ�υ έ�θασε πρ� π�λλ�ύ και
είναι στρα��ί ή κακ�πιστ�ι �σ�ι ακ�-
μη δεν τ� �λέπ�υν. Π�σ�ι μικρ�ί και
τιπ�τένι�ι δίπλα σ�υ, �σ�ι με σάλι�
!ε�υλλί��υνε τα εγ�ειρίδια, τ�υς �-
δηγ�ύς και τας π�ικιλωνύμ�υς θεω-
ρίας, για να �ρ�υν �πλα κι επι�ειρή-
ματα για να σε π�λεμήσ�υν...».

Δάσκαλ�ί τ�υ � Aνδρέας %υγγ�-
π�υλ�ς και � Φώτης K�ντ�γλ�υ π�υ
θα τ�ν μυήσ�υν στη �υ�αντινή �ω-
γρα�ική, δάσκαλ�ς τ�υ, επίσης, �
Kωνσταντίν�ς Παρθένης. O Eγγ�ν�-
π�υλ�ς θα ανα�έρεται σε αυτ�ύς
πάντα με θαυμασμ�. Φίλ�ι τ�υ, για
τ�υς �π�ί�υς μιλάει με ένα είδ�ς υ-
περη�άνειας, πρώτα � Aνδρέας
Eμπειρίκ�ς, μετά � Γεώργι�ς Nτε
Kήρυκ�.

Στις επ�μενες σελίδες τ�υ α�ιε-
ρώματ�ς καταθέτ�υν την π�λύτιμη

μαρτυρία τ�υς πνευματικ�ί άνθρω-
π�ι π�υ έ��υν εντρυ�ήσει στ� έργ�
και την πρ�σωπικ�τητα τ�υ Eγγ�ν�-
π�υλ�υ.

Eγινε πρ�σπάθεια να παρ�υσια-
στ�ύν, ενδεικτικά, �λα τα ε!αίρετα
έργα με τα �π�ία εκδηλώθηκε τ�
μεγάλ� ταλέντ� τ�υ �ωγρά��υ και
π�ιητή. Λάδια, ακ�υαρέλες, σ�έδια,
σκηνικά, κ�στ�ύμια για τ� θέατρ�,
απεικ�νίσεις σπιτιών. Mε την ευκαι-
ρία ας ανα�ερθεί εδώ �τι � Nίκ�ς
Eγγ�ν�π�υλ�ς �ωγρα�ί��ντας σπί-
τια δεν αρκείται στην ε!ωτερική ει-
κ�να, εμ�αθύνει στ� εσωτερικ� των
�ικιών και εν τέλει μας παραδίδει
μία πρ�σ�ψη υψηλής αισθητικής, �-
π�υ ενυπάρ�ει η συγκίνηση της αν-

θρώπινης παρ�υσίας. Eίναι κι αυτ�
ένα δικ� τ�υ �αρακτηριστικ�. Γρά-
�ει: Πρ�τ�ύ επι�ειρήσω την αναπα-
ράστασιν των πρ�σ�ψεων των ω-
ραίων �ικιών, επεσκεπτ�μην επι-
σταμένως και επί μακρ�ν, τ� εσωτε-
ρικ�ν αυτών, απ�λαμ�άνων και απ�-
θαυμά�ων τ� άνετ�ν άμα δε και τ�
εύρυθμ�ν αυτ�ύ. Eπι�είρ�υν ταυ-
τ��ρ�νως �πως πρ�σεγγίσω, �σ�ν
τ� δυνατ�ν, τ� πνεύμα τ�υ δημι-
�υργ�ύ των».

Tέλ�ς, ας σημειώσ�υμε μιαν ακ�-
μη «μαρτυρία». Mια πρ�σ�ώνηση σ’
ένα κείμεν� τ�υ Eμπειρίκ�υ για τ�ν
Eγγ�ν�π�υλ�: «Tρα�ύτατε �ρά�ε
τ�υ Eλμπασάν και απαλή πράσινη
δαντέλα τ�υ B�σπ�ρ�υ»...

Nίκ�ς Eγγ�ν�π�υλ�ς. T�υ άρεσε να �ρησιμ�π�ιεί τ� «σωκρατικ�»: τ� να είσαι
Eλλην δεν είναι �ήτημα καταγωγής αλλά αγωγής.

Eπιμέλεια  α�ιερώματ	ς:

K·ΣTHΣ BATIKI·THΣ



KYPIAKH 25 MAΪOY 1997 - H KAΘHMEPINH  3

Xρ�ν�λ�γι� Nίκ�υ Eγγ�ν�π�υλ�υ
1907 (21 Oκτω�ρί�υ). Γέννηση τ�υ

Nίκ�υ Eγγ�ν�π�υλ�υ στην Aθήνα,
δεύτερ�ς γι�ς τ�υ Παναγιώτη και
της Eρριέττης.

«Σεμνύν�μαι, και τ� δικαι�ύμαι άλ-
λωστε, να �ν�μά�ω τ�ν εαυτ� μ�υ, ε-
νί�τε, κωνσταντιν�υπ�λίτη. Πράγμα-
τι, � πατέρας μ�υ ήτανε απ� παλιά
!αναριώτικη �ικ�γένεια, π�υ !έρε-
ται εγκατεστημένη εκεί πριν απ� τα
τέλη τ�υ IZ΄ αιών�ς». («Σημειώσεις»,
Π�ιήματα A΄).

O Παναγιώτης Eγγ�ν�π�υλ�ς, με
επι#ειρηματικές δραστηρι�τητες κ�-
ντά στ�ν πατρι� τ�υ Bλαστάρη, τρα-
πε�ίτη στην Kωνσταντιν�ύπ�λη, τα-
$ίδευε συ#νά στην Aθήνα αλλά και
σε άλλες π�λεις της Eυρώπης.

H Eρριέττη ήταν Aθηναία, παιδί
τ�υ ανώτερ�υ υπάλληλ�υ των Tα#υ-
δρ�μείων και λ�γι�υ Nίκ�υ Iωαννίδη
απ� την Xειμάρρα και της Πηνελ�-
πης, μιας απ� τις δεκατέσσερις κ�-
ρες Σμιτ. O Δημήτρης – Φρειδερίκ�ς
Σμιτ, � Γερμαν�ς αρ#ικηπ�υρ�ς τ�υ
Oθωνα, έμεινε στην Aθήνα μετά τ�ν
γάμ� τ�υ με την Aθανασ�ύλα, κ�ρη
της αρ#�ντικής υδραίικης �ικ�γένει-
ας B�ύλγαρη. O μεγαλύτερ�ς αδελ-
!�ς τ�υ N. E. Kώστας, εί#ε γεννηθεί
τ� 1906.

1914 (Kαλ�καίρι). Tα$ίδι στην Kων-
σταντιν�ύπ�λη. H �ικ�γένεια εγκα-
θίσταται αναγκαστικά εκεί μετά την
κήρυ$η τ�υ π�λέμ�υ.

«H Kωνσταντιν�ύπ�λις δεν έ#ει
πλαισιώσει σ#εδ�ν καμιά έντ�νη ει-
κ�να της �ωής μ�υ. Θυμ�ύμαι �μως,
πάντα, τ�υς υπέρ�#�ύς της κήπ�υς
με τις μαγν�λιες» («Σημειώσεις»,
Π�ιήματα A΄).

1923–1927 O N. E. γρά!εται εσω-
τερικ�ς σε Λύκει� στ� Παρίσι. Tις
αργίες μένει στ� σπίτι τ�υ θεί�υ τ�υ
ιατρ�ύ Λιάμπεη. (Tην επ�#ή �μως
αυτή, π�υ διδάσκεται την κλασική
γαλλική π�ίηση, ανακαλύπτει και τ�ν
Xατ�ή – Σε#ρέτη. O ίδι�ς θα πει αρ-
γ�τερα: «Π�ιητική μ�υ πηγή υπήρ$ε
� T�υρκαλ�αν�ς Xατ�ή – Σε#ρέτ, αυ-
λικ�ς τ�υ Aλή Πασά. T�ν ανακάλυψα
τυ#αία, σε μια �ι�λι�θήκη τ�υ θεί�υ
μ�υ στ� Παρίσι, σ’ ένα υ�ριστικ� �ι-
�λί� π�υ τ�υ α!ιέρωσε � Σάθας, στα
τέλη τ�υ περασμέν�υ αιών�ς. Eμει-
να εμ�ρ�ντητ�ς. T� έ#ετε δια�άσει;
Eίναι η Aληπασιάδα, �π�υ � Xατ�ή –
Σε#ρέτ αρ#ί�ει ως ε$ής την π�ίησή
τ�υ: Mε πιάνει η ��ύρλα κι � σε�ντάς
μία γρα!ή ν’ αρ#ίσω / μ�υ εσκ�τίσθη
� ντ�υνιάς κι αράδα παλα�ώνω... Φα-
ντασθήτε εμένα, τ�ν θρεμμέν� με
καρτεσιανές αρ#ές, τι εντύπωση μ�υ
έκαμε. Γιατί �!είλω να πω �τι απ� τα
πρώτα σ#�λικά μ�υ #ρ�νια με εί#ε
τσαντίσει � �ρθ�λ�γισμ�ς των Γάλ-
λων. O Xατ�ή–Σε#ρέτ στάθηκε η α-
π�κάλυψη της παντ�τινής αλήθει-
ας». (E!ημ. Tα Nέα 17 Σεπτεμ�ρί�υ
1976).

1927 (N�έμ�ρι�ς) – 1928 (I�ύλι�ς).
Yπηρετεί τη θητεία τ�υ ως στρατιώ-
της ακρ���λιστής στ� 1� Σύνταγμα
Πε�ικ�ύ.

1928–1930 Eργά�εται ως μετα!ρα-
στής σε τράπε�α και ως γρα!έας στ�

Πανεπιστήμι�. Παράλληλα πηγαίνει
στ� νυ#τεριν� Γυμνάσι� τ�υ Ψυρρή
για να απ�κτήσει και ελληνικ� Aπ�-
λυτήρι�.

1929 (Aπρίλι�ς – I�ύνι�ς). Σ#έδια
στ� περι�δικ� «Eλληνικά Γράμμα-
τα».

1930 (Oκτώ�ρι�ς) – 1933 (Mάρ-
τι�ς). Eργά�εται ως ημερ�μίσθι�ς
σ#εδιαστής στη Διεύθυνση Σ#εδίων
Π�λεων τ�υ υπ�υργεί�υ Δημ�σίων
Eργων.

1932 Γρά!εται στην Aνωτάτη Σ#�-
λή Kαλών Tε#νών και γίνεται μαθη-
τής τ�υ Kωνσταντίν�υ Παρθένη. Πα-
ράλληλα !�ιτά στ� εργαστήρι� τ�υ
Φώτη K�ντ�γλ�υ �π�υ ένα #ρ�ν�
πριν εί#ε $εκινήσει � Γιάννης Tσα-
ρ�ύ#ης. Oι δύ� μαθητές θα ��ηθή-
σ�υν τ�ν K�ντ�γλ�υ στις τ�ι#�γρα-
!ίες τ�υ σπιτι�ύ τ�υ.

[Για τις σπ�υδές τ�υ και γενικ�τε-
ρα για τις επιρρ�ές εκείνης της πε-
ρι�δ�υ, λέει:

«[...] Eυτύ#ησα να σπ�υδάσω στην
εδώ Aνωτάτη Σ#�λή των Kαλών Tε-
#νών. Eπιτρέψατέ μ�υ να σας πω,
πως θεωρώ αυτή την πραγματικά
Aνωτάτη Σ#�λή σαν μια απ� τις πι�
θαυμάσιες και τις πι� σημαντικές
τ�υ κ�σμ�υ. Mε ευεργέτησε π�ικιλ�-
τρ�πως, και της #ρωστώ �αθυτάτη
ευγνωμ�σύνη. Eκεί εί#α συμμαθη-
τάς, ανάμεσα σε άλλ�υς, τ�ν σήμερα
καθηγητή Γιάννη M�ραλη, τ�ν ά$ι�
�ωγρά!� Διαμαντή Διαμαντ�π�υλ�,
τ�ν γλύπτη Θε�δωρ� K�λ�κ�τρώνη,

τ�ν καθηγητή σήμερα στη Λευκωσία
Tηλέμα#� Kάνθ�, π�υ είναι έκτ�τε
!ίλ�ι μ�υ αγαπητ�ί. Σκε!τείτε πως
εκεί άκ�υσα μαθήματα: ιστ�ρίας της
Tέ#νης απ� τ�ν Zα#αρία Παπαντωνί-
�υ, διακ�σμητικής απ� τ�ν Δημήτρι�
Mπισκίνη, γλυπτικής απ� τ�ν Θωμά
Θωμ�π�υλ�, αρ#ιτεκτ�νικής απ� τ�ν
Tσιπ�ύρα, ανατ�μίας απ� τ�ν Σκλα-
��ύν�, #αρακτικής απ� τ�ν αλησμ�-
νητ�, τ�ν θαυμάσι� Γιάννη Kε!αλλη-
ν�. Eκεί ευτύ#ησα να μαθητέψω
πλησί�ν τ�υ Kωνσταντίν�υ Παρθέ-
νη.

[...] K�ντά στ�ν Παρθένη μελέτησα
τη !ύση, κ�ντά τ�υ έν�ιωσα τη ση-
μασία τ�υ #ρώματ�ς και της γραμ-
μής, κ�ντά τ�υ έμαθα τα πάντα �σα
γνωρί�ω στη �ωγρα!ική. O Παρθέ-
νης με μύησε στην ένν�ια των ανα-
�ητήσεων τ�υ Manet, στα επιτεύγμα-
τα τ�υ Seurat, στις κατακτήσεις τ�υ
Cézanne, στη δ�$α π�υ �ν�μά�εται
Θε�τ�κ�π�υλ�ς. [...]

O Παρθένης επέστησε την πρ�σ�-
#ή μ�υ στη λεγ�μένη «�υ�αντινή»
τέ#νη.

[...] Tη �υ�αντινή τέ#νη σπ�ύδασα
κ�ντά σε δύ� ά$ι�υς διδασκάλ�υς.
T�ν μεγάλ� επιστήμ�να, τ�ν καθη-
γητή Aνδρέα 4υγγ�π�υλ�, τ�ν υπε-
ρε$αίρετ� γνώστη της �υ�αντινής
�ωγρα!ικής, και στ�ν πασίγνωστ�
Φώτη K�ντ�γλ�υ, τ�ν �ωγρά!� και
τ�ν συγγρα!έα, τ�ν άνθρωπ� με τη
γενναία ψυ#ή.

Στ�ν υπερρεαλισμ� δεν πρ�σε#ώ-

ρησα π�τέ. T�ν υπερρεαλισμ� τ�ν
εί#α μέσα μ�υ, �πως εί#α μέσα μ�υ
τ� πάθ�ς της �ωγρα!ικής, απ� την ε-
π�#ή π�υ γεννήθηκα. Aλλά, για να
�ρω τ�ν δρ�μ� μ�υ τ�ν αληθιν�, τ�ν
υπερρεαλιστικ�, για να μπ�ρέσω να
εκδηλωθώ ελεύθερα κι απερίσκε-
πτα, αυτ� τ� #ρωστώ σε δύ� κ�ρυ-
!αί�υς, στις δύ� μεγαλύτερες μ�ρ-
!ές π�υ παρ�υσίασε π�τέ, ίσαμε τώ-
ρα ε$ �σων γνωρί�ω, τ� παγκ�σμι� υ-
περρεαλιστικ� κίνημα. Eυτύ#ησα (τ�
λέγω για τρίτη !�ρά), ευτύ#ησα να
γνωρίσω τ�ν μεγάλ� π�ιητή Aνδρέα
Eμπειρίκ� και τ�ν μεγάλ� �ωγρά!�,
τ�ν μεγάλ� B�λιώτη Γεώργι� ντε
Kήρυκ�.

Συγκαταλέγω ανάμεσα στ�υς πρ�-
σ!ιλείς μ�υ δασκάλ�υς και τ�ν με-
γάλ� Πά�υλ Kλέε [...]· Διάλε$η

Γνωρί�ει τ�ν Δημήτρη Πικιώνη, έ-
κτακτ� καθηγητή τ�τε στην έδρα
της Διακ�σμητικής στ� Eθνικ� Mε-
τσ��ι� Π�λυτε#νεί� και !ίλ� τ�υ K�-
ντ�γλ�υ. O N.E., αργ�τερα, κατά την
περί�δ� 1935–1939, θα συμμετάσ#ει
στις απ�στ�λές π�υ �ργανώνει � Πι-
κιώνης και � σύλλ�γ�ς «Eλληνική
Λαϊκή Tέ#νη» της Aγγελικής Xατ�η-
μι#άλη για τη μελέτη της λαϊκής αρ-
#ιτεκτ�νικής στις π�λεις της Δ. Mα-
κεδ�νίας, της Hπείρ�υ και της Θεσ-
σαλίας.

Tην ίδια επ�#ή θα πρέπει να συνα-
ντά και τ�ν Mέν� Φιλήντα, π�υ πε-
θαίνει τ� 1934 σε ηλικία 64 #ρ�νων.

«Θα ήταν ασυ#ώρετη παράλειψις
να μην πω, για τα λίγα, !ευ, #ρ�νια
π�υ πέρασα κ�ντά στ�ν Mενέλα� Φι-
λήντα. Πράγματι, πρ�λα�α τ�ν μεγά-
λ� γέρ�ντα, και εί#α τη μεγάλη τύ#η
ν’ ακ�ύσω τα σ�!ά και π�λύτιμα λ�-
για τ�υ μεγαλ�!υ�ύς γλωσσ�λ�-
γ�υ». («Σημειώσεις», Π�ιήματα A).
Tυπώνεται τ� �ι�λί� «T� θεί� τραγί»
τ�υ Γ. Σκαρίμπα με εικ�ν�γρά!ηση:
Φ. K�ντ�γλ�υ – N. Eγγ�ν�π�υλ�υ –
Γ. Tσαρ�ύ#η και Γ. Oικ�ν�μίδη.

1934 «Eγγ�ν�π�υλ�ς Φαναριώ-
της», π�ρτρέτ� «διά #ειρ�ς Φωτί�υ
K�ντ�γλ�υ». (Aυγ� σε $ύλ� 25,5x20
εκ. Συλλ�γή P. K�ψίδη).

(Mάι�ς) Δι�ρί�εται στην T�π�γρα-
!ική Yπηρεσία τ�υ υπ�υργεί�υ Δη-
μ�σίων Eργων ως ημερ�μίσθι�ς υ-
πάλληλ�ς. Mετά έ$ι #ρ�νια ακρι�ώς,
τ�ν Mάι� τ�υ 1940, μ�νιμ�π�ιείται
(Σ#εδιαστής A΄ τά$εως). O Aνδρέας
Eμπειρίκ�ς τ�υ α!ιερώνω τ� π�ίημα
«Στέαρ», Eνδ�#ώρα.

1937 Πεθαίνει � πατέρας τ�υ στην
Kωνσταντιν�ύπ�λη.

1938 (Iαν�υάρι�ς). [Oι «ακαδημαϊ-
κ�ί και η Tέ#νη] απάντηση σε έρευνα
τ�υ περ. Nε�ελληνική Λ�γ�τε#νία
(τεύ#. 3).

O N. E. παρ�υσιά�ει για πρώτη !�-
ρά έργα τ�υ, τέμπερες σε #αρτί π�υ
εικ�νί��υν παλιά σπίτια π�λεων της
Δ. Mακεδ�νίας, στην Eκθεση «Tέ-
#νης της Nε�ελληνικής Παραδ�σε-
ως», �ργανωμένη απ� τ�ν σύλλ�γ�
«Eλληνική Λαϊκή Tέ#νη» στην Aίθ�υ-
σα Στρατηγ�π�ύλ�υ. Συνεργά�εται
ακ�μη στις μακέτες των αρ#�ντικών

«H Στ�ά τ�υ Aττάλ�υ», λάδι σε μ�υσαμά. (Iδιωτική συλλ�γή).

Συνέ�εια στην 4η σελίδα
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π�υ κατασκευά�ει � Δ. Πικιώνης με
#�ρηγία τ�υ υ!υπ�υργεί�υ T�υρι-
σμ�ύ.

(Φε�ρ�υάρι�ς) Mετα!ρά�ει π�ιή-
ματα τ�υ Tristan Tzara π�υ δημ�σιεύ-
�νται στ� τεύ#�ς Yπερ(ρ)αλισμ�ς A΄.

[Tα ίδια π�ιήματα αναδημ�σιεύ�-
νται στ� �ι�λί� Tristan Tzara, Yπερ-
ρεαλισμ�ς και μεταπ�λεμ�ς, «Yψι-
λ�ν/�ι�λία, 1979].

Tελειώνει τις εργαστηριακές
σπ�υδές στη Σ#�λή τ�υ. (T� δίπλωμα
θα τ� πάρει αρκετά #ρ�νια μετά, τ�ν
Iαν�υάρι� τ�υ 1956).

Δημ�σιεύει τρία π�ιήματα – Eκεί,
O μυστικ�ς π�ιητής, Nυ#τερινή Mα-
ρία – στ� περ. O Kύκλ�ς (τεύ#�ς 4)
τ�υ Aπ�στ�λ�υ Mελα#ριν�ύ.

(I�ύνι�ς) Tυπώνεται η πρώτη π�ιη-
τική τ�υ συλλ�γή: Mην �μιλείτε εις
τ�ν �δηγ�ν / 1938 / «Kύκλ�ς» / Aθή-
ναι. 8�, σελ. 64. «Tυπώθηκε στας
Aθήνας τ�ν I�ύνι� τ�υ 1938 στα τυ-
π�γρα!εία τ�υ “Kύκλ�υ”. Bγήκε σε
200 αντίτυπα εκ των �π�ίων: 182 σε
#αρτί ελληνικ� “Πάπυρ�ς” λευκ� –
15 σε #αρτί ελληνικ� “Πάπυρ�ς” κί-
τριν� – 2 ε.ε. σε #αρτί Oλλανδίας #ει-
ρ�π�ίητ� λευκ� και 1 ε.ε. σε #αρτί
Velin #ειρ�π�ίητ� Oλλανδίας. Oλα τα
αντίτυπα είναι αριθμημένα απ� τ� 1
ίσαμε τ� 200».

Για τ�ν «διασυρμ� της π�ίησής
τ�υ», �πως μαρτυρεί � Oδυσσέας
Eλύτης, π�υ επακ�λ�ύθησε, � N.E.
γρά!ει:

«T� δημι�υργηθέν σκάνδαλ� κι η
επακ�λ�υθήσασα κατακραυγή ενα-
ντί�ν μ�υ δεν μπ�ρώ να πω πως δεν
με έθι$αν, �αθύτατα. H �ίαιη κακ�-
μετα#είρισις σαν υπ�δ�#ή μιας γνή-
σιας πρ�σ!�ράς είναι, τ� λιγώτερ�,
σκληρά άδικη. Περι�δικά, ε!ημερί-
δες, le premier chien coiffé venu, πα-
ρωδ�ύσαν και αναδημ�σίευσαν, κ�-
ρ�ϊδευτικά τα π�ιήματά μ�υ. Mια δε
ε!ημερίδα, απ� τις μεγάλες, δεν θυ-
μ�ύμαι τώρα π�ια, αυθαδέστατα, π�-
δ�πατώντας κάθε ιδέα πνευματικής,
τέλ�ς πάντων, ιδι�κτησίας, αναδη-
μ�σίευσε σε μία ή δύ� συνέ#ειες... �-
λ�κληρ� τ� �ι�λί�! Συν�δεία πάντ�-
τε, #λευαστικών και κακεντρε#ών �-
σ� κι επιπ�λαιων σ#�λίων». («Σημει-
ώσεις», Π�ιήματα A΄)].

Σ#εδιά�ει τα σκηνικά και τα κ�-
στ�ύμια για τ� έργ� τ�υ Πλαύτ�υ
Mέναι#μ�ι (Θέατρ� K�τ�π�ύλη, Σκη-
ν�θεσία Γ. Σαραντίδης).

(Δεκέμ�ρι�ς) Tυπώνεται τ� �ι�λί�:
Aπ�στ�λ�υ Mελα#ριν�ύ / Aπ�λλώ-
νι�ς / με εικ�νες τ�υ �ωγρά!�υ Nί-
κ�υ Eγγ�ν�π�υλ�υ / έκδ�ση «Kύ-
κλ�υ» / Aθήνα 1938.

1938–1940 Kαλλιτε#νική επιμέλεια
τ�υ λευκώματ�ς «La Mode Gre-
cque», π�υ εκδίδει τ� υ!υπ�υργεί�
Tύπ�υ και T�υρισμ�ύ. Στα ε$ώ!υλλα
σ#έδια δικά τ�υ.

1939 (Σεπτέμ�ρι�ς). Tυπώνεται η
συλλ�γή π�ιημάτων τ�υ: Tα Kλειδ�-
κύμ�αλα της Σιωπής / Aθήναι / «Iππα-
λεκτρυών» / 1939, 8�, σελ. 98.

«Tυπώθηκε για τ�ν «Iππαλεκτρυ�-
να» στας Aθήνας στ� τυπ�γρα!εί�
τ�υ Tάσ�υ Bακαλ�π�υλ�υ τ�ν Σε-
πτέμ�ρι� τ�υ 1939. Bγήκε σε 200 α-
ντίτυπα εκ των �π�ίων 150 σε #αρτί
«Πάπυρ�ς» ελληνικ�. 20 έ.έ. σε #αρ-
τί “γρα!ής” ελληνικ�. 24 σε Parc-

Oι γ�νείς τ�υ N. Eγγ�ν�π�υλ�υ, Παναγιώτης και Eρριέττη. O N. Eγγ�ν�π�υλ�ς σε �ρε�ική ηλικία.

Mε τ�ν αδελ�� τ�υ Kωνσταντίν�.

O N. Eγγ�ν�π�υλ�ς μαθητής, καθιστ�ς τρίτ�ς απ� δε�ιά.

hemin Finnois. 4 έ.έ. σε Velin Arches
#ειρ�π�ίητ�. Oλα τα αντίτυπα είναι
αριθμημένα απ� τ� 1 ίσαμε τ� 200».

[O N.E. έ#ει μιλήσει διε$�δικά και
για τις π�ιητικές τ�υ �!ειλές:

«O πρώτ�ς π�ιητής π�υ μ’ επηρέα-
σε ήταν � Σ�λωμ�ς, π�υ παιδι�θεν
μ�υ τ�ν γνώρισαν, για άλλ�υς �έ-
�αια λ�γ�υς. Eγώ �μως τ�ν είδα π�-
λύ λίγ� ως εθνικ� π�ιητή. Mε επηρέ-
ασε π�λύ, κι � Mπωλνταίρ, ένας α-
γν�ς π�ιητής, μ’ αυτή την τάση πρ�ς
την αγάπη, πρ�ς τ� �νειρ�. Στ� μά-
θημα της γερμανικής ανακάλυψα έ-
να π�λύ μεγάλ� π�ιητή, τ�ν Xαίλ-
ντερλιν, νε�τερ� αδελ!� τ�υ Δι�νυ-
σί�υ Σ�λωμ�ύ, με αυτά τα γερμανικά
νε!ελώματα μέσα τ�υ, αν και δεν μ’
αρέσ�υν �ι Γερμαν�ί και απ�!εύγω
να τ�υς δια�ά�ω. Eπίσης, δίπλα σ’
αυτ�ύς τ�υς μεγάλ�υς δασκάλ�υς,
θα πρ�σθέσω και τ�ν T�υρκαλ�αν�
Xατ�ή – Σε#ρέτ. Oταν διά�ασα την
Aληπασιάδα τ�υ, είπα πως αυτ� είναι
τ� Ars poetica τ� ελληνικ�. Λέει �
Xατ�ή – Σε#ρέτ: «Mε πιάνει η ��ύρλα
κι � σε�ντάς μία γρα!ή ν’ αρ#ίσω».
Aπ�πέμπει την ψυ#ρή λ�γική, στηρί-
�εται στην έλλειψη λ�γικής και επι-
καλείται τ�ν έρωτα, τη !αντασία. Tί
είναι λ�γική; Σήμερα υπάρ#�υμε, αύ-
ρι� δεν θα υπάρ#�υμε. H μ�νη λ�γι-
κή είναι �τι κάπ�τε δεν θα υπάρ#�υ-
με. «Kαι μ�υ μαυρί�ει � ντ�υνιάς κι
αράδα παλα�ώνω» λέει � Xατ�ή – Σε-
#ρέτ. Oλα τα άλλα, είναι παραλ�γι-
σμ�ς. Kατηγ�ρ�ύν τ�ν υπερρεαλι-
σμ� �τι δεν έ#ει σ#έση με τη �ωή, �-
τι είναι ασυνάρτητ�ς. Mα η �ωή είναι
συναρτημένη; Aσυνάρτητη δεν είναι
κι αυτή;

Bέ�αια, δεν σταμάτησα σ’ αυτ�ύς
τ�υς μεγάλ�υς (Σ�λωμ�ς, Xαίλντερ-
λιν, Mπωντλαίρ, Xατ�ή – Σε#ρέτ), αλ-
λά κι � Mαλλαρμέ με γ�ήτευσε έναν
καιρ�. «Oι Γάλλ�ι $έρ�υν να πρ�σδί-
ν�υν στα στιγμιαία μια αιωνι�τητα»,
έλεγε � Γκαίτε.

Aλλά πρέπει να πω �τι πέρα απ’
αυτ�ύς τ�υς δασκάλ�υς, με δίδα$αν
π�λλά � Aπ�λλιναίρ, � Λωτρεαμ�ν, �
Kαρυωτάκης, � Kα�ά!ης, � Eμπειρί-
κ�ς. Oλ�ι αυτ�ί μ�υ �μ�ρ!ηναν τ�
νυ#τεριν� μ�υ �υραν�, μ�υ έκαναν
τη νύ#τα μέρα». («Συν�μιλία», Πραγ-
ματ�γνωμ�σύνη...).

(N�έμ�ρι�ς). Πρώτη ατ�μική έκθε-
ση �ωγρα!ικής στ� σπίτι τ�υ Nίκ�υ
Kαλαμάρη (Kριε�ώτ�υ και Eλευθ. Bε-
νι�έλ�υ).



KYPIAKH 25 MAΪOY 1997 - H KAΘHMEPINH  5

Kατασκευά�ει μετάλλι� για λ�γα-
ριασμ� τ�υ υπ�υργεί�υ Tύπ�υ και
T�υρισμ�ύ. Σ#εδιά�ει τα σκηνικά και
τα κ�στ�ύμια για την Hλέκτρα τ�υ
Σ�!�κλή (Θέατρ� K�τ�π�ύλη. Σκη-
ν�θεσία Kάρ�λ�υ K�υν).

Συμμετέ#ει σε �μαδική έκθεση
Eλλήνων καλλιτε#νών στη N. Y�ρκη.

[O Oδυσσέας Eλύτης τ�ν θυμάται
την επ�#ή εκείνη:

«Δεν ήταν εύκ�λ�ς στις γνωρι-
μίες. Στις δέκα περιπτώσεις, τις εν-
νέα ήταν �έ�αι� πως θα σε πρ�γγί-
$ει. Kαι �#ι δι�λ�υ μειών�ντας την
ευγένεια, π�υ τ�υ ήταν έμ!υτη, αλλ’
αυ$άν�ντας απεναντίας τ� σαρκα-
σμ�. Kρατήθηκε μέσα σε μιαν αδιά-
λειπτη !τώ#εια, με την α$ι�πρέπεια
αληθιν�ύ πρίγκιπα. T�υς επαίν�υς
τ�υς απ�στεργε �σ� και τις λ�ιδ�-
ρίες. K�κκιν�πρ�σωπ�ς, με !ωτεινά
μάτια και !ωνή ε$αιρετικά υπ��λητι-
κή, !�ρ�ύσε μ�νιμα ένα λεπτ� #ρυ-
σ� αλυσιδάκι στ� λαιμ� κι ένα #�-
ντρ� #ρυσ� δα#τυλίδι στ� δείκτη τ�υ
δε$ι�ύ #ερι�ύ, π�υ ήταν αδύνατ� να
μην τ� παρατηρήσεις, είτε �ταν σ�υ
μιλ�ύσε –�π�ταν συν�δευε την �μι-
λία τ�υ με μεγάλες ιερατικές #ειρ�-
ν�μίες– είτε �ταν σώπαινε και ακινη-
τ�ύσε με τεντωμέν� δά#τυλ�, ίδια
καθώς στις !ιγ�ύρες π�υ �ωγρά!ι�ε
και π�υ ακ�λ�υθ�ύσαν, στα πι� π�λ-
λά σημεία τ�υς, τα �υ�αντινά πρ�τυ-
πα. Kανείς δεν γνώρι�ε �σ� αυτ�ς τη
γαλλική π�ίηση. E!τανε και μια νύ$η
μ�νά#α να κάνεις σ’ ένα κείμεν�, ας
ήτανε τ� πι� σπάνι�, τ� πι� #αμέν�
μέσα στ�ν πλ�ύτ� και τις παραλλα-
γές π�υ παρ�υσιά�ει � Γαλλικ�ς με-
σαίωνας, για να σ�υ συνε#ίσει, με ά-
ψ�γη πρ�!�ρά και ακρί�εια στην άρ-
θρωση». Aν�ι#τά Xαρτιά].

1941 (Iαν�υάρι�ς). Eπιστρατεύεται
για τ� Aλ�ανικ� μέτωπ�.

«Στρατεύθηκα και με έστειλαν
στην πρώτη γραμμή, στη “γραμμή
πυρ�ς”, �π�υ με �αστή$ανε πεισμα-
τάρικα, μέ#ρι τ� τέλ�ς των επι#ειρή-
σεων. Δί#ως καμιάν ανάπαυλα, αν ε-
$αιρέσω ένα αρκετά �ασανιστικ� “ι-
ντερμέδι�” στη “Διλ�#ία Πειραιώς”,
απλ�ύν “πειθαρ#ικ�ν λ�#�ν”. Γιατί
κανείς δεν αγν�εί �τι, ιδιαίτερα στην
περί�δ� της �ντως αλησμ�νήτ�υ
“4ης Aυγ�ύστ�υ”, � �ρ�ς “διαν��ύ-
μεν�ς” συνεπήγετ� και την ένν�ια
τ�υ “υπ�πτ�υ”. Yστερα απ� !�νικ�-
τατη μά#η, στις 13 Aπριλί�υ 1941,
συνελή!θην αι#μάλωτ�ς, κρατήθη-
κα, με τ�υς συναδέλ!�υς μ�υ, παρα-
ν�μως, απ� τ�υς Γερμαν�ύς, σε
στρατ�πεδα “εργασίας αι#μαλώ-
των”, δραπέτευσα, αλώνισα, με τα
π�δια, πάνω απ� την μισή Eλλάδα
και τέλ�ς επέστρεψα εις τα ίδια».
(«Σημειώσεις», Π�ιήματα A΄).

[Aν συνδυάσ�υμε τη διήγηση αυτή
με την ένδει$η «Oστρ���, Aπρίλι�ς
1941», π�υ εί#ε τ� π�ίημα «T� τρα-
γ�ύδι εν�ύ στρατιώτη» (ανήκει τώρα
στη συλλ�γή H επιστρ�ή των π�υ-
λιών) στην πρώτη δημ�σίευσή τ�υ τ�
Mάρτι� τ�υ 1944 στ� περ. Tα Nέα
Γράμματα, τ�τε θα πρέπει να υπ�θέ-
σ�υμε πως � N.E. ανα!έρεται στις
συγκρ�ύσεις των γερμανικών μ�νά-
δων με τις ελληνικές τ�υ Tμήματ�ς
Στρατιάς Kεντρικής Mακεδ�νίας,
π�υ σ#ημάτι�αν, μα�ί με �ρετανικές,
τ� δεύτερ� αμυντικ� μέτωπ� γύρω

απ� τ� �ρ�ς Bέρμι� και τ�ν Aλιάκμ�-
να π�ταμ�. Πράγματι, αυτές έγιναν
στ� αριστερ� τμήμα της γραμμής,
στις 11 και 12 Aπριλί�υ, �π�τε κατά-
!εραν �ι Γερμαν�ί να διασπάσ�υν
την άμυνα στην περι�#ή Bεύη–Kλει-
δί ακρι�ώς πάνω απ� τη Bεγ�ρίτιδα
λίμνη (ή λίμνη τ�υ Oστρ���υ, η ση-
μερινή Aρνισσα).

Oμ�ια, τ� π�ίημα απ�κτά τ� !υσι-
κ� και συμ��λικ� τ�υ πλαίσι�.

ΣHM.: H λίμνη «με τα μαύρα τα
κρεμάμενα νερά της» είναι η �αθύ-
τερη της Eλλάδ�ς (�άθ�ς ώς 50 μ.)].

1942 Συμμετέ#ει στην «Eπαγγελ-
ματική» έκθεση �ωγρα!ικής τ�υ
Zαππεί�υ. T� ίδι� και τ�ν επ�μεν�
#ρ�ν� (1943).

O σύλλ�γ�ς «Eλληνική Λαϊκή Tέ-
#νη» αναθέτει στ�υς αρ#ιτέκτ�νες
N. Aργυρ�π�υλ� και Aλ. Παπαγεωρ-
γί�υ καθώς και στ�ν N.E. να σ#εδιά-
σ�υν παλιά σπίτια της Aθήνας.

Γρά!ει τ� Mπ�λι�άρ, ένα ελληνικ�
π�ίημα.

«T� π�ίημα “Mπ�λι�άρ” γρά!τηκε
τ�ν #ειμώνα τ�υ 1942, πρ�ς τ� 1943.
Kυκλ�!�ρησε, στην αρ#ή, σε #ειρ�-
γρα!α π�υ έκαναν π�λλ�ί και τ� διά-
�α�αν σε συγκεντρώσεις αντιστασια-
κ�ύ #αρακτήρα». («Σημειώσεις»,
Π�ιήματα B΄, «Iκαρ�ς, 1977, σελ. 25).

1944 (Mάρτι�ς). Δημ�σιεύει «Eπτά
π�ιήματα» στ� περ. Tα Nέα Γράμμα-
τα (#ρ. Z΄ τεύ#. 2). Tα π�ιήματα αυτά,
π�υ εντάσσ�νται αργ�τερα στη συλ-
λ�γή H επιστρ�ή των π�υλιών, εί-
ναι τα ε$ής: «Mια(ν) ��ρη�π�ύλα
π�υ μ’ ασημένι� #τένι εδιαλυ��ύντα-
νε», «T� τραγ�ύδι εν�ύ στρατιώτη»,
«Δέκα και τέσσερα θέματα για �ω-
γρα!ική», «Kήπ�ι μέσ’ στ� λι�πύρι»,
«Συν�δ�ιπ�ρ�ς μελαγ#�λίας», «Le

simulacre amoureux» (=η ερωτική
πλεκτάνη). «H ύδρα των π�υλιών».
(Mάι�ς) τυπώνεται τ� !υλλάδι�:
Eπτά π�ιήματα / «O Γλάρ�ς» A.E.
Aθήνα 1944, 8�, σελ. 30. «T� !υλλά-
δι� αυτ� –με επτά π�ιήματα π�υ δη-
μ�σιεύθηκαν στ� περι�δικ� τα Nέα
Γράμματα– τυπώθηκε τ� Mάι� τ�υ
1944 για τ�ν Nίκ� Eγγ�ν�π�υλ� απ�
τ�ν εκδ�τικ� �ίκ� “Γλάρ�” στα τυπ�-
γρα!ικά καταστήματα πρώην “Πυρ-
σ�ς” A.E. Bγήκαν 34 μ�ν� αντίτυπα
σε #αρτί “Parchemin Finnois” #ρω-
ματιστ� �λα εκτ�ς εμπ�ρί�υ και α-
ριθμημένα απ� τ� 1-34».

«Στα μέσα τ�υ 1944, � συγγενής
μ�υ Aγγελ�ς E�ερτ μ�υ σύστησε ιδι-
αίτερα να λείψω για κάμπ�σ� απ� τη
μέση, καθώς �ι Γερμαν�ί, π�υ άλλω-
στε σε λίγ� θα γκρεμ�τσακί��νταν,
!αίνεται πως εί#αν αρ#ίσει να δεί-
#ν�υν κάπ�ι� έντ�ν� ενδια!έρ�ν για
τ� τι έλεγα στ�ν Mπ�λι�άρ. Eπρεπε
να κρυ!τώ, και !υσικά �ρήκα κατα-
!ύγι� στ� σπίτι τ�υ γενναι�ψυ#�υ
!ίλ�υ μ�υ Aνδρέα Eμπειρίκ�υ, στην
�δ� Γ. Aινιάν�ς. (Oλ�ς � κ�σμ�ς $έ-
ρει τώρα πως � Eμπειρίκ�ς ά!��α, έ-
δωσε σε π�λλ�ύς κατατρεγμέν�υς
άσυλ� τα !��ερά #ρ�νια της Kατ�-
#ής). O π�ιητής α!ιέρωνε την ημέρα
τ�υ σε πάμπ�λλα: στηN ψυ#ανάλυ-
ση, της �π�ίας είτανε αναγνωρισμέ-
ν�ς δάσκαλ�ς, στη μητέρα τ�υ, στη
συγγρα!ική τ�υ εργασία, στα γραμ-
ματ�σημα, των �π�ίων είναι μανιώ-
δης συλλέκτης. Θαυμάσι�ς �ικ�δε-
σπ�της, έ�ρισκε τ�ν καιρ� και μ�υ
παρ�υσια��τανε π�λλές !�ρές την
ημέρα, λίγα δευτερ�λεπτα �έ�αια,
πάντα κ�μί�ων άλλ�τε μερικά τσιγά-
ρα, άλλ�τε μια κάπ�ια περιπ�ίηση α-
π� τις σπάνιες της επ�#ής, άλλ�τε

με κάνα περι�δικ� π�υ μ�λις εί#ε λά-
�ει, πάντα με τ� αν�ι#τ�καρδ� μει-
δίαμα (ανελλιπώς, απ� την πρώτη
μέρα π�υ τ�υ πήγα μέ#ρι και την τε-
λευταία π�υ ειδ�π�ίησε � E�ερτ την
$αδέλ!η τ�υ, τη μητέρα μ�υ και έ-
!υγα). Oμως είτανε, � Eμπειρίκ�ς,
πάντα παρών τ� �ράδυ στ� γεύμα
π�υ πρ�σέ!ερε �λ�καρδα, πλ�ύσι�
�σ� τ� επέτρεπαν �ι καιρ�ί. Kι ύστε-
ρα μέναμε κ�υ�εντιά��ντας μέ#ρις
αργά τη νύ#τα, και π�λλάκις ίσαμε τ�
πρωί. Θα #ρεια��μ�υνα τ�μ� �λ�-
κληρ� για να πω τ� τι και δεν ω!ελή-
θηκα απ’ αυτή την επα!ή εκείνης
της επ�#ής. Oπως άλλωστε και απ�
τη στενή σ#έση μ�υ �λη μ�υ τη �ωή,
με τ�ν π�ιητή. Oι γνώσεις τ�υ �ι α-
πέραντες για τ� κάθε τι, τ� πάθ�ς
τ�υ για την π�ίηση, την τέ#νη και τ�
ωραί�, η κρίση τ�υ η τ�σ� άψ�γη �-
σ� και �αθειά, η ευθύτητα τ�υ #αρα-
κτήρα τ�υ, η !υσικιά τ�υ καλ�σύνη,
η κ�μψ�τητα τ�υ �λ�υ είναι τ�υ, α-
παλλαγμέν�ς απ� κάθε πρ�ληψη και
πρ�κατάληψη ως είταν, τ�ν καθι-
στ�ύσαν έναν συν�μιλητή π�λυτιμ�-
τατ�, γ�ητευτικ�τατ� και ανε$ά-
ντλητ�. Tι δεν τ�υ #ρωστά � ν�υς
μ�υ και η καρδιά μ�υ!» («Σημειώ-
σεις», Στην κ�ιλάδα με τ�υς ρ�δώ-
νες).

(Σεπτέμ�ρι�ς) Tυπώνεται σε �ι-
�λί� � Mπ�λι�άρ / «Iκαρ�ς», Aθήνα
1944, 8� σελ. 32. «T� �ι�λί� τ�ύτ�
τυπώθηκε στας Aθήνας τ� Σεπτέμ-
�ρι� τ�υ 1944 στα τυπ�γρα!εία Σι-
δέρη και Mπάντη για την εκδ�τική ε-
ταιρία “Iκαρ�ς”. Bγήκε σε 340 αντί-
τυπα αριθμημένα απ� τ� 1 ίσαμε τ�
340 εκ των �π�ίων 32 εκτ�ς εμπ�ρί-
�υ σε #αρτί Velin Chamois αριθμημέ-
να 1-32 και 308 σε #αρτί ελληνικ�
“γρα!ής” αριθμημένα 33 έως 340. H
πρ�μετωπίς είναι !ωτ�γρα!ία απ�
έναν πίνακα τ�υ Nίκ�υ Eγγ�ν�π�υ-
λ�υ».

«T� π�ίημα άρεσε στην τ�τε νε�-
λαία και, σιγά–σιγά, η κατάσταση άρ-
#ισε να μαλακώνη». («Σημειώσεις»,
Π�ιήματα A΄).

(Δεκέμ�ρι�ς) Mά#ες στην Aθήνα.
O Γιώργ�ς Θε�τ�κάς σημειώνει στ�
Hμερ�λ�γι� τ�υ:

«Yπάρ#�υν ανησυ#ίες για την τύ-
#η τ�υ Eμπειρίκ�υ και τ�υ Eγγ�ν�-
π�υλ�υ, π�υ μέν�υν στην ίδια περι�-
#ή π�υ τη �ών�υν �ι μά#ες. O πρώ-
τ�ς αρνήθηκε να !ύγει απ� τ� σπίτι
τ�υ για να μην εγκαταλείψει τη μη-
τέρα τ�υ, π�υ δεν ήθελε ή δεν μπ�-
ρ�ύσε να μετακινηθεί. O δεύτερ�ς
μένει κλεισμέν�ς στ� ατελιέ τ�υ,
στ� ισ�γει� εν�ς παλαιικ�ύ ετ�ιμ�ρ-
ρ�π�υ σπιτικ�ύ στην �δ� Kυψέλης.
Mε κίνδυν� της �ωής τ�υ, � αδελ!�ς
τ�υ τ�υ πηγαίνει !αΐ. Δε �γαίνει για
να μην εγκαταλείψει τ� �ωγρα!ικ�
τ�υ έργ�. “E#ω, έλεγε άλλ�τε σαρ-
καστικά, την τελει�τερη συλλ�γή
έργων Eγγ�ν�π�υλ�υ”. Φυλάει τώρα
πεισματικά τ�υς πίνακες π�υ κανείς
δεν ήθελε ν’ αγ�ράσει και π�υ καυ-
#ι�τανε �τι μ�νά#α αυτ�ς ήτανε σε
θέση να νιώσει την α$ία τ�υς». (Tε-
τράδια Hμερ�λ�γί�υ, «Eστία», Aθή-
να [1987], σελ. 551).

1945 (Φε�ρ�υάρι�ς). K�σμημα
στην έκθεση ELITIS POEM, μετά-
!ραση R. Levesque. (Aν�ι$η). Δημ�-

«Kα�ενεί�ν» (Tα Παλληκάρια), λάδι σε μ�υσαμά. (Iδιωτική συλλ�γή).
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Φωτ�γρα�ία τ�υ νεαρ�ύ N. Eγγ�ν�-
π�υλ�υ.

Mε τ�ν πατέρα τ�υ τ� 1924.

O N. Eγγ�ν�π�υλ�ς σε νεανική ηλικία.

Mε τ�ν αδελ�� τ�υ Kωνσταντίν�. Nε�σύλλεκτ�ς τ� 1927.

σιεύει τρία π�ιήματα στ� περ. Tετρά-
δι� (τευ#. 1�).

(Mάι�ς). Aπ�σπάται απ� τ� Yπ�υρ-
γεί� Δημ�σίων Eργων στ� E. M. Π�-
λυτε#νεί� ως ��ηθ�ς στην έδρα Δια-
κ�σμητικής και Eλευθέρ�υ Σ#εδί�υ
τ�υ Δ. Πικιώνη. Στη θέση αυτή θα
παραμείνει, με συνε#είς ανανεώσεις
της απ�σπασης, ώς τ� 1956.

(I�ύλι�ς) Δημ�σιεύει επτά π�ιήμα-
τα απ� την «Eπιστρ�!ή των π�υ-
λιών» στ� περ. Tα Nέα Γράμματα (#ρ.
Z΄, τεύ#. 5-6).

(Σεπτέμ�ρι�ς) Γρά!ει τ� π�ίημα
Πικασσ� και τ� άρθρ� O Πικασσ�
π�ιητής (�π�υ και μετα!ράσεις π�ι-
ημάτων τ�υ (Πικασσ�) για τ� περ. Tε-
τράδι� (τεύ#. 2�).

Σ#εδιά�ει τα σκηνικά και τα κ�-
στ�ύμια για τ� έργ� Kαπ�δίστριας
τ�υ N. Kα�αντ�άκη (Eθνικ� Θέατρ�.
Σκην�θεσία Σωκράτη Kαραντίν�υ).

(Δεκέμ�ρι�ς) Kυκλ�!�ρεί τ� περ.
Tετράδι� με ε$ώ!υλλ� N.E. και τ�
κείμεν� τ�υ Aνδρέα Eμπειρίκ�υ «Nι-
κ�λα�ς Eγγ�ν�π�υλ�ς ή τ� θαύμα
τ�υ Eλμπασάν και τ�υ B�σπ�ρ�υ»
(τεύ#. 3�).

1946 (Mάι�ς). Tυπώνεται η π�ιητι-
κή τ�υ συλλ�γή: «H Eπιστρ�!ή των
Π�υλιών», «Iκαρ�ς» 1946, 8�, σελ.
104. «T� �ι�λί� αυτ� τυπώθηκε τ�
Mάη τ�υ 1946 στα τυπ�γρα!εία
Στε!. Tαρ�υσ�π�υλ�υ στ� Nέ� Φά-
ληρ� σε 285 αριθμημένα αντίτυπα
για την εκδ�τική εταιρία Iκαρ�ς».

1948 (Iαν�υάρι�ς). Συμμετέ#ει με
κείμεν� τ�υ στ� «A!ιέρωμα των
Eλλήνων π�ιητών στ�ν π�ιητή Aπ�-
στ�λ� Mελα#ριν� για τα 40 #ρ�νια
των Παραλλαγών τ�υ» π�υ εκδίδει
τ� περ. O Kύκλ�ς.

(Δεκέμ�ρι�ς) Tυπώνεται η συλλ�-
γή τ�υ: «Eλευσίς», «Iκαρ�ς», 1948,
8�, σελ. 48. «Tυπώθηκε τ�ν Δεκέμ-
�ρι� τ�υ 1948 στας Aθήνας στ� τυ-
π�γρα!εί� τ�υ Mηνά Mυρτίδη για
λ�γαριασμ� της εκδ�τικής εταιρίας
Iκαρ�ς – �γήκαν 200 αντίτυπα σε

#αρτί γρα!ής ελληνικ� - �λα αριθμη-
μένα απ� τ� 1 ίσαμε τ� 200».

Πίνακες τ�υ N.E. απ� την Kαστ�-
ριά («Σπίτι Πη#εών») και τη Zαγ�ρά
(«T� σ#�λεί� τ�υ Pήγα») τυπών�νται
στα λευκώματα της σειράς «Πινακ�-
θήκη της Tέ#νης τ�υ Eλληνικ�ύ Λα-
�ύ. A΄ Aρ#ιτεκτ�νική των κ�σμικών
μνημείων», Tεύ#�ς 1. Aρ#�ντικά της
Kαστ�ριάς. Aθήνα 1948 και Tεύ#�ς 2.
Σπίτια της Zαγ�ράς Πηλί�υ. Aθήνα
1949, π�υ εκδίδ�νται απ� τ� σύλλ�-
γ� «Eλληνική Λαϊκή Tέ#νη». Συμμε-
τέ#ει στην Πανελλήνια Eκθεση τ�υ
Zαππεί�υ (τ� ίδι� τις #ρ�νιές 1952,
1957, 1963, 1965, 1967, 1971, 1973 και
1975).

1949 Συμμετέ#ει στην ίδρυση τ�υ
καλλιτε#νικ�ύ �μίλ�υ «Aρμ�ς» π�υ
έ#ει σκ�π� την πρ�ώθηση μιας σύγ-
#ρ�νης αισθητικής κίνησης στην
Eλλάδα (άλλα μέλη είναι � N. Xατ�η-
κυριάκ�ς – Γκίκας, � Γ. Tσαρ�ύ#ης, �
Γ. M�ραλης, � N. Nικ�λά�υ, η Nατα-
λία Mελά, � Π. Tέτσης, � Γ. Mαυ-
ρ�ΐδης). Eκθέτει έργα τ�υ με τ�ν
«Aρμ�» τ�ν ίδι� #ρ�ν�, τ� 1950 (Aθή-
να και Θεσσαλ�νίκη) και τ� 1952. Πί-
νακές τ�υ παρ�υσιά��νται και στ�
Eλληνικ� Περίπτερ� της Παγκ�σμί�υ
Eκθέσεως της Nέα Y�ρκης.

(Σεπτέμ�ρι�ς) Δ�υλεύει στ�
Yπ�υργεί� Oικισμ�ύ και Aν�ικ�δ�-
μήσεως με την �μάδα αρ#ιτεκτ�νων
τ�υ Δ. Πικιώνη για τ�ν σ#εδιασμ� νέ-
ων κτιρίων στις καταστραμμένες πε-
ρι�#ές (Πειραιάς κ.α.).

Σ#εδιά�ει τη μακέτα της Πανελλη-
νί�υ Eκθέσεως Λαϊκής Bι�τε#νίας
και Xειρ�τε#νίας.

1950 (Mάρτι�ς). Γάμ�ς με τη Nέλη
Aνδρικ�π�ύλ�υ.

1951 Συμμετέ#ει σε �μαδική έκθε-
ση σκηνικών Θεάτρ�υ στ� Oσλ� (και
στις παρ�μ�ιες τ�υ Διεθν�ύς Iνστι-
τ�ύτ�υ Θεάτρ�υ (I.T.I.) Aθηνών τ�
1957 και τ� 1962, �πως επίσης τ�υ
Γαλλικ�ύ Iνστιτ�ύτ�υ Aθηνών τ� Δε-
κέμ�ρι� τ�υ 1959).

Συμμετέ#ει στην έκθεση της Διε-

θν�ύς Eνωσης Aρ#ιτεκτ�νων (U.I.A.)
Aθηνών (τ� ίδι� και τ� 1954).

Γέννηση τ�υ γι�υ τ�υ Πάν�υ.
1952 Σ#εδιά�ει τα σκηνικά και τα

κ�στ�ύμια για τ� έργ� τ�υ Γκ�λντ�-
νι O καλ�καρδ�ς γκρινιάρης (Eθνικ�
Θέατρ�. Σκην�θεσία Σωκρ. Kαραντι-
ν�ύ).

Συμμετέ#ει στην αγι�γρά!ηση της
εκκλησίας τ�υ Aγί�υ Σπυρίδωνα στη
Nέα Y�ρκη (π�υ έ#ει αναλά�ει � Φ.
K�ντ�γλ�υ). O N.E. κάνει τις εικ�νες
τ�υ Δωδεκα�ρτ�υ και τ�υ τέμπλ�υ.

1953 Συμμετέ#ει σε �μαδική έκθε-
ση Eλλήνων �ωγρά!ων στη Pώμη και
στην Oττά�α (η έκθεση συνε#ί�εται
στ� Eντμ�ντ�ν, τ� T�ρ�ντ�, τ� Bαν-
κ�ύ�ερ τ� 1954 και στ� Σά� Πά�λ�
τ� 1955).

(Iαν�υάρι�ς) Συνέντευ$η στ� πε-
ρι�δικ� «Πρώτ� σκαλί» π�υ τυπώνε-
ται στην Kέρκυρα.

1954 Δημ�σιεύει τ� π�ίημα «O
Aτλαντικ�ς» στ� περ. Aγγλ�ελληνι-
κή Eπιθεώρηση (τ�μ�ς ΣT΄, τεύ#�ς
3�, Xειμώνας ’53–’54) μα�ί με μία ε-
λαι�γρα!ία (Iάσων).

(Φε�ρ�υάρι�ς) Aνάτυπ�: O Aτλα-
ντικ�ς, Aθήνα 1954.

(Kαλ�καίρι) Eκπρ�σωπεί την Eλλά-
δα στην 27η Διεθνή Eκθεση Biennale
της Bενετίας με 72 έργα τ�υ. [Kατά-
λ�γ�ς La Biennale di Venezia (XXVII),
Grecia, Nicos Engonopoulos,
«Lombroso» Venezia, 1954 με εισα-
γωγή τ�υ R. Palluchini και ένα κείμε-
ν� τ�υ D.E. Evanghelides].

Δια!ημιστική μακέτα για τ� περ. O
Tα�υδρ�μ�ς.

Bγαίνει τ� δια�ύγι� τ�υ με τη Nέλη
Aνδρικ�π�ύλ�υ.

1956 (Mάι�ς). [«Σημεία επα!ής της
M�ντέρνας Tέ#νης με τ� ιδεώδες
της Eλληνικής Tέ#νης»] απάντησε
σε έρευνα τ�υ περ. Zυγ�ς (τεύ#�ς
7).

(I�ύνι�ς) Eκλέγεται μ�νιμ�ς επιμε-
λητής τ�υ E.M. Π�λυτε#νεί�υ (Eιση-
γητές είναι � Δ. Πικιώνης και � N. Xα-
τ�ηκυριάκ�ς – Γκίκας). Δι�ρί�εται
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στην έδρα Διακ�σμητικής και Eλευ-
θέρ�υ Σ#εδί�υ. Παραιτείται �ριστικά
απ� τ� υπ�υργεί� Δημ�σίων Eργων.

1957 (Aπρίλι�ς). Tυπώνεται η νέα
π�ιητική συλλ�γή: Eν Aνθηρώ Eλλη-
νι Λ�γω / «Iκαρ�ς» / 1957. 8�, σελ. 40.
«Tυπώθηκε τ�ν Aπρίλι� τ�υ 1957 στ�
τυπ�γρα!εί� Πετρ. Σεργιάδη για λ�-
γαριασμ� της εκδ�τικής εταιρίας
Iκαρ�ς σε πεντακ�σια αντίτυπα αριθ-
μημένα απ� 1–500».

(Mάι�ς) Δι�ρί�εται επιμελητής
στην έδρα Γενικής Iστ�ρίας της Tέ-
#νης (καθηγητής Δημήτρης Eυαγγε-
λίδης).

Συμμετέ#ει σε �μαδική έκθεση �ω-
γρα!ικής στη Θεσσαλ�νίκη. Oμ�ια
τ� 1966 και τ� 1973 (Aίθ�υσα «Tέ-
#νη»).

Σ#εδιά�ει τα σκηνικά και τα κ�-
στ�ύμια για τις παραστάσεις K�ρη,
M�ρ!ές μιας γυναίκας, Mήδεια και
Pιγκ και Tρ�μπέττα τ�υ «Eλληνικ�ύ
X�ρ�δράματ�ς» της Pαλλ�ύς Mά-
ν�υ.

(N�έμ�ρι�ς) Mακέτα για τ� τ�υρι-
στικ� !υλλάδι� τ�υ EOT: Aίγινα. T�
$εν�δ�#εί� τ�υ #ωρι�ύ.

1958 (Δεκέμ�ρι�ς). Παίρνει τ�
Πρώτ� Bρα�εί� Π�ιήσεως τ�υ υ-
π�υργεί�υ Eθνικής Παιδείας για την
τελευταία τ�υ συλλ�γή.

1959 Συμμετέ#ει στην �μαδική έκ-
θεση τ�υ «Zυγ�ύ».

Σ#εδιά�ει τα σκηνικά και τα κ�-
στ�ύμια για τ� έργ� τ�υ Eυριπίδη
Iων και τ�υ Aισ#ύλ�υ Πρ�μηθέας Δε-
σμώτης («Θυμελικ�ς Θίασ�ς» τ�υ
Λίν�υ Kαρ�ή).

1960 Δεύτερ�ς γάμ�ς τ�υ N.E. με
την Eλένη Tσι�κ�υ.

(Mάι�ς) Δι�ρί�εται επιμελητής στ�
Eργαστήρι� Πρ�πλασμάτων (Διευ-
θυντής � καθηγητής K. Mπίρης).

(Aύγ�υστ�ς). Tα$ίδι στην Eλ�ετία,
Γερμανία και Aυστρία.

1961 Γέννηση της κ�ρης τ�υ
Eρριέττης. (Aύγ�υστ�ς). Eνα κείμε-
ν� για τ�ν Φ�υτ�υρισμ� στ� περ. Zυ-
γ�ς (τευ#. 68–69).

«H αρ#ιτεκτ�νική των Aθηνών της
σήμερ�ν», στ� περ. Tε�νική Eπιθεώ-
ρησις (τεύ#�ς 5).

«T� #�ρ�δραμα» και [«H μετα!�ρά
των ελληνικών !�ρεμάτων, πάνω
στη σκηνή»]. Δύ� κείμενα στ�ν τ�μ�
Eλληνικ� X�ρ�δραμα.

1962 (Mάρτι�ς). T� π�ίημα «H ει-
κών» στ� περ. Πνευματική Kύπρ�ς.

(I�ύνι�ς) [«Για τ� ενιαί� Πνευματι-
κ� Kέντρ�»] απάντηση στ� περ. Zυ-
γ�ς (τεύ#�ς 78–79).

Σκηνικά και κ�στ�ύμια για τ� έργ�
τ�υ Mπέρτ�λντ Mπρε#τ «T� ρ�μά-
ντ"� της πεντάρας» (σκην�θεσία N.
Xατ�ίσκ�υ), τ�υ T��ρτ� Mπέρναρντ

Σ� «Kαίσαρ και Kλε�πάτρα» (Σκην.
Aλέ$η Σ�λ�μ�ύ) και τ�υ M�λιέρ�υ
«O αρ��ντ��ωριάτης» (Kρατικ� Θέ-
ατρ� B. Eλλάδ�ς. Σκην. Σωκράτη Kα-
ραντιν�ύ).

(Δεκέμ�ρι�ς). Tυπώνεται σε νέα
έκδ�ση, με σημειώσεις, τ� π�ίημα:
Mπ�λι�άρ / Δευτέρα έκδ�σις / Mε 8
έγ#ρωμ�υς πίνακας / εκτ�ς κειμέν�υ
/ Iκαρ�ς 1962, 8�, σελ. 50. «T� �ι�λί�
αυτ� τυπώθηκε τ�ν Δεκέμ�ρι� 1962
στ� τυπ�γρα!εί� A. K�υλ�υ!άκ�υ
για Λ�γαριασμ� της Eκδ�τικής Eται-

ρίας Iκαρ�ς σε #ίλια αντίτυπα αριθ-
μημένα. H εκτύπωσις των πινάκων έ-
γινε στα εργαστήρια γρα!ικών τε-
#νών «Eργίν�ς Mατσ�ύκης».

1963 (Φε�ρ�υάρι�ς). Aτ�μική έκ-
θεση �ωγρα!ικής στ� Aθηναϊκ� Tε-
#ν�λ�γικ� Iνστιτ�ύτ�. Στα εγκαίνια,
�μιλία τ�υ με θέμα «Eλά#ιστα τινά
περί της γενέσεως τ�υ έργ�υ μ�υ».

«Eλά#ιστα για τ� θαύμα τ�υ Kρητι-
κ�ύ Θεάτρ�υ», ένα κείμεν� στ� περ.
Θέατρ�, (τευ#. 7).

(Mάρτι�ς) H �μιλία π�υ έκανε στα
εγκαίνια της έκθεσής τ�υ στ� A.T.I.
δημ�σιεύεται με τ�ν τίτλ� «Διάλε$η»
στ� Περ. Eπιθεώρηση Tέ�νης (τ�μ.
IZ΄, τευ#. 99). Kαι σε ανάτυπ� «με 5
εικ�νες εντ�ς τ�υ κειμέν�υ και 1 έγ-
#ρωμη εκτ�ς κειμέν�υ».

Πεθαίνει η μητέρα τ�υ στην Aθή-
να.

1964 (Iαν�υάρι�ς). Συμμετέ#ει
στην Aναμνηστική Eκθεση για τ�ν Γ.
Mπ�υ�ιάνη και τ�ν Δ. Eυαγγελίδη
μα�ί με τ�υς Bασιλεί�υ, Γαλάνη,
Γ�υναρ�π�υλ�, K�ντ�π�υλ�, K�ντ�-
γλ�υ, Tσαρ�ύ#η, X”Kυριάκ� – Γκίκα.

(Φε�ρ�υάρι�ς) Παραιτείται απ� τ�
E.M. Π�λυτε#νεί�.

«Δύ� μ�ρ!ές εν�ς πίνακ�ς και
τρία π�ιήματα για τ� θάνατ� τριών
π�ιητών» στ� περ. Πάλι (τεύ#�ς 2–3).
Πρ�κειται για τα π�ιήματα «Στ� θά-
νατ� τ�υ ανθ�λ�γ�υ της “Yψηλής
Aγάπης”», «Kλείσε τα μάτια τ�-
τες...», «O υπερρεαλισμ�ς της ατέρ-
μ�ν�ς �ωής» (αργ�τερα στη συλλ�-
γή Στην κ�ιλάδα με τ�υς ρ�δώνες).

Σ#εδιά�ει τα σκηνικά και τα κ�-
στ�ύμια για τ� έργ� τ�υ Eυριπίδη
Iππ�λυτ�ς (Kρατικ� Θέατρ� B. Eλλά-
δ�ς. Σκην. Σωκρ. Kαραντιν�ύ).

Συμμετέ#ει σε �μαδική έκθεση
Eλλήνων �ωγρά!ων στις Bρυ$έλλες.

(N�έμ�ρι�ς) Kυκλ�!�ρεί � δίσκ�ς
O Eγγ�ν�π�υλ�ς δια�ά"ει Eγγ�ν�-
π�υλ� απ� την εταιρία «Δι�νυσ�ς».

1965 Σ#εδιά�ει τα σκηνικά και τα
κ�στ�ύμια για τ� έργ� τ�υ Aριστ�-
!άνη Λυσιστράτη (Kρατικ� Θέατρ�
B. Eλλάδ�ς. Σκην. Σωκρ. Kαραντι-
ν�ύ). (Aπρίλι�ς – Mάι�ς). Aρθρ� για
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T� Πάσ�α τ�υ 1957 στην Kέρκυρα. Στην Aκρ�π�λη με τ�ν Γ. Kαλ��π�υλ�.

«Aερ�δρ�μι�» 1959. Kάρ��υν� και μ�λύ�ι σε �αρτί 94x71 εκ. (Συλλ�γή Γ. Kα-
λυτεράκη).



την Πανελλήνια Eκθεση τ�υ Zαππεί-
�υ στην «Eπιθεώρηση Tέ#νης».

(I�ύλι�ς) Δήλωση [«Για τη Δημ�-
κρατία»] στ� έκτακτ� τεύ#�ς τ�υ
περ. Eπιθεώρηση Tέ�νης.

1966 (Mάι�ς). Tιμάται για τ� �ωγρα-
!ικ� τ�υ έργ� με τ� παράσημ� Xρυ-
σ�ύς Σταυρ�ς τ�υ Γεωργί�υ τ�υ A΄.

(I�ύνι�ς) [«Για τ�ν Aγγελ� Σικελια-
ν�»] στην ε!ημ. Tα Nέα (22/6).

(Oκτώ�ρι�ς) Δεύτερη έκδ�ση απ�
τ�ν «Iκαρ�» των συλλ�γών Mην �μι-
λείτε σημείωμα αυτ��ι�γρα!ίας.

(Δεκέμ�ρι�ς) Δημ�σιεύει στ� περ.
Πάλι (τεύ#. 6) εννέα π�ιήματα και
δύ� πίνακες (τα π�ιήματα εντάσσ�-
νται αργ�τερα Στην κ�ιλάδα με τ�υς
ρ�δώνες).

1967 (Oκτώ�ρι�ς). Eκλέγεται έκτα-
κτ�ς μ�νιμ�ς καθηγητής τ�υ E.M.
Π�λυτε#νεί�υ στην έδρα τ�υ Eλεύ-
θερ�υ Σ#εδί�υ.

1968 (Mάι�ς). «Γνώμη περί της “υ-
π�θέσεως Παρθένη”» δημ�σιευμένη
στην ε!ημερίδα «Eθν�ς» (28/5).

(Δεκέμ�ρι�ς) Δημ�σιεύει στ� πε-
ρι�δικ� Λωτ�ς (τεύ#�ς 3) τα π�ιήμα-
τα «Σύντ�μ�ς �ι�γρα!ία τ�υ π�ιη-
τ�ύ Kωνσταντίν�υ Kα�ά!η» και
«Essai sur I’ inégalité des races
humaines».

Kυκλ�!�ρεί � δίσκ�ς Mπ�λι�άρ, έ-
να ελληνικ� π�ίημα. Mια σύνθεση
τ�υ Nίκ�υ Mαμαγκάκη σε !�ρμα λαϊ-
κής καντάτας. Tραγ�ύδι Γιώργ�ς
Zωγρά!�ς απ� την εταιρία «Λύρα».

1969 Δημ�σιεύει τ� π�ίημα «Tων
ιερών E�ραίων» στ� περ. Φιλ�λ�γική
Πρωτ��ρ�νιά.

(Aπρίλι�ς) Eκλέγεται τακτικ�ς κα-
θηγητής στην έδρα τ�υ Eλευθέρ�υ
Σ#εδι�υ και εντεταλμέν�ς στην έδρα
Γενικής Iστ�ρίας της Tέ#νης.

(Mάι�ς) Δημ�σιεύει στ� περ. Λω-
τ�ς (τεύ#�ς 4–5) τ� π�ίημα «Oυ δύ-
ναταί τις δυσί κυρί�ις δ�υλεύειν».

(Δεκέμ�ρι�ς) Eνα κείμεν� για τ�ν
Kαραγκι��η στ� περ. Λωτ�ς (τεύ#. 6).

1970 (Φε�ρ�υάρι�ς). Aπάντηση
στην έρευνα της ε!ημ. «Tα Nέα»
(28/2): «Aύρι� � Γιώργ�ς Σε!έρης
συμπληρώνει τα 70 #ρ�νια τ�υ. Πώς
τ�ν �λέπ�υν �ι Eλληνες και $έν�ι
συγγρα!είς – π�ιηταί».

«Eλεύθερ�ν Σ#έδι�ν», «Γενική
Iστ�ρία Tέ#νης», δύ� κείμενα στ�
λεύκωμα τ�υ E.M. Π�λυτε#νεί�υ
Eκθεσις σπ�υδαστικών εργασιών
Aνωτάτης Σ��λής Aρ�ιτεκτ�νων Mη-
�ανικών.

1971 Συμμετέ#ει στην έκθεση «H
Nε�ελληνική Tέ#νη διά τ� ’21. Zω-
γρα!ική – Γλυπτική – Xαρακτική»
τ�υ Kαλλιτε#νικ�ύ Eπιμελητηρί�υ
της Eλλάδας.

«H μπαλάντα τ�υ Iσιδώρ�υ–Σιδερή
Στέικ��ιτς» στ� περ. Πρ�σανατ�λι-
σμ�ί (τεύ#�ς 7, Λάρισα).

(N�έμ�ρι�ς) «O γλύπτης Θε�δω-
ρ�ς Bασιλεί�υ», άρθρ� στην ε!ημ.
«T� Bήμα» (28/11).

(Δεκέμ�ρι�ς) T�υ απ�νέμεται τ�
παράσημ� Σταυρ�ς τ�υ Tα$ιάρ#η
τ�υ Φ�ίνικ�ς.

1972 Tυπώνεται απ� τις εκδ�σεις
τ�υ E.M. Π�λυτε#νεί�υ τ� λεύκωμα
Eλληνικά Σπίτια με 18 έγ#ρωμ�υς πί-
νακες [«ψυ#�γρα!ίες σπιτιών» �πως
τ�υς εί#ε άλλ�τε #αρακτηρίσει � Δ.
Πικιώνης].

Tα π�ιήματα «H σημαία» και «Eνα
�νειρ�: η �ωή», στ�ι#ει�θετ�ύνται
για τ� 6� τεύ#�ς τ�υ περ. Tραμ π�υ
�μως διακ�πτει τ�ν I�ύνι� την έκδ�-
σή τ�υ.

1973 (Aύγ�υστ�ς). Mε τη συμπλή-
ρωση τ�υ �ρί�υ ηλικίας, απ�#ωρεί α-
π� τ� E.M. Π�λυτε#νεί�. T� 1976 �-
ν�μά�εται �μ�τιμ�ς καθηγητής τ�υ.

«Tα γκωλ–π�στ», «T� κ�υτί της
Πανδώρας», «H σημαία» τυπών�νται
στ�ν τ�μ� Xρ�νικ� ’73 (έκδ�ση της
γκαλερί «Ωρα»).

1974 (Iαν�υάρι�ς). «H �υκάνη», έ-
να π�ιήμα στ� περ. Eυθύνη (τεύ#�ς
25).

1975 (Φε�ρ�υάρι�ς). Eνα κείμεν�
για τ�υς Tσαγγάρηδες στ� περ. Zυ-
γ�ς (τεύ#�ς 12).

(I�ύλι�ς) Aπ�ψεις τ�υ [«Για τ� Δι�-
νύσι� Σ�λωμ�»] περ. Yδρία (τεύ#�ς
16).

(Oκτώ�ρι�ς) Tρία π�ιήματα στ�
περ. Σπείρα (τεύ#�ς 3): «O O!ρεύς»
(μα�ί με τ�ν �μ�τιλ� πίνακα, «Eνα �-
νειρ�: η Zωή» και «Aλληλ�υ#ίες».
Kαι σε ανάτυπ�.

Eνα κείμεν� «Για τ�ν K�ντ�γλ�υ»
στ� συλλ�γικ� τ�μ� Mνήμη Φ. K�-
ντ�γλ�υ των εκδ�σεων «Aστήρ».

(Δεκέμ�ρι�ς) «Περί ανέμων, υδά-
των και άλλων», «Περί αμαδρυάδων»
και «Mπερ�υτιαν�» δημ�σιεύ�νται
στην ανθ�λ�γία Π�ίηση ’75 των Θ.Θ.
Nιάρ#�υ και A. Φωστιέρη.

1976 (Iαν�υάρι�ς) Tα π�ιήματα
«Περί Kρ�κ�δείλ�υ Kλαδά.» και «Bι-
τσέντ��ς K�ρνάρ�ς» δημ�σιεύ�νται
στ� περ. H Nέα Π�ίηση (τεύ#�ς 7).

Tυπώνεται στ� Παρίσι και σε μετά-
!ραση Franchita Gonzalez Battle τ�
«Bolivar, un poéme grec». Δίγλωσση

έκδ�ση «Voix Francois Maspero» σε
2.200 αντίτυπα.

(Mάρτι�ς) «O Aνδρέας Eμπειρί-
κ�ς», ένα κείμεν� στ� α!ιέρωμα τ�υ
περ. Hριδαν�ς (τεύ#�ς 4).

Kείμεν� «Για τ�ν Mάρκ� Aυγέρη»
στ� «A!ιέρωμα» των εκδ�σεων «Kέ-
δρ�ς».

(N�έμ�ρι�ς) Eκθεση έργων �ωγρα-
!ικής τ�υ στην Eταιρεία Σπ�υδών
Nε�ελληνικ�ύ Π�λιτισμ�ύ και Γενι-
κής Παιδείας της Σ#�λής Mωραΐτη.

Tα π�ιήματα «Aναπρ�σαρμ�γή»
και «T� $ά!νιασμα», μα�ί με ένα πί-
νακα εκτ�ς κειμέν�υ, δημ�σιεύ�νται
στ� περ. Tραμ (2η διαδρ�μή, τεύ#�ς
3).

[Tη #ρ�νιά αυτή � Στέ!αν�ς
Mπ�υλανικιάν τ�ν σκιαγρα!εί κάπως
έτσι: «O Nίκ�ς Eγγ�ν�π�υλ�ς εργά-
�εται πάντα στ� εργαστήρι τ�υ και
δέ#εται με απρ�σπ�ίητη ευγένεια
και καλ�σύνη τ�υς !ίλ�υς και θαυ-
μαστές τ�υ έργ�υ τ�υ. Mε μια �ηλευ-
τή ευ!ράδεια και #ρησιμ�π�ιώντας
τ� #αρακτηριστικ� τ�υ λε$ιλ�γι� γε-
μάτ� απ� θαυμάσι�υς ιδιωματισμ�ύς
και λεκτικ�ύς #ρωματισμ�ύς κάθε
περι�δ�υ και κάθε περι�#ής τ�υ
Eλληνισμ�ύ, μιλά πρ�θυμα για τ� έρ-
γ� τ�υ, τις σκέψεις τ�υ και τις περι-
πέτειές τ�υ. O μυστηριώδης υπερ-
ρεαλιστής, � “σατανικ�ς αυτ�ς άν-
θρωπ�ς”, �πως ατυ#έστατα τ�ν #α-
ρακτήρισαν, έ#ει ένα πρ�σωπ� γεμά-
τ� γαλήνη, ειλικρίνεια και ευγένεια.
Oπως τ�ν περιέγραψε � P�μπέρ Λε-
�έκ είναι πράγματι “ένας άγγελ�ς δι-
αυγείας” (un ange de clarté)». Oι
Eλληνες Zωγρά!�ι, «Mελίσσα»)].

1977 (N�έμ�ρι�ς). Tυπώνεται απ�
τ�ν «Iκαρ�» � δεύτερ�ς τ�μ�ς των

Π�ιημάτων τ�υ, με τις συλλ�γές:
Mπ�λι�άρ, H επιστρ�ή των π�υ-
λιών, Eλευσις, O Aτλαντικ�ς, Eν αν-
θηρώ Eλληνι λ�γω.

(Δεκέμ�ρι�ς) «Διώνη», «Eνας κά-
πως ηλικιωμέν�ς γενναί�ς στρατη-
γ�ς» δημ�σιεύ�νται στην ανθ�λ�γία
Π�ίηση ’77 των Θ.Θ. Nιάρ#�υ και A.
Φωστιέρη.

1978 (Iαν�υάρι�ς). T� π�ίημα «H
μπαλάντα τ�υ Iσιδώρ�υ – Σιδερή –
Στέικ��ιτς» δημ�σιεύεται στ� περι�-
δικ� «Παραλλά$».

(Oκτώ�ρι�ς) «Για τ� Φώτη K�ντ�-
γλ�υ». Kείμεν� στ� περ. Zυγ�ς (τεύ-
#�ς 31).

(N�έμ�ρι�ς) Tυπώνεται απ� τ�ν
«Iκαρ�» η π�ιητική τ�υ συλλ�γή
Στην κ�ιλάδα με τ�υς ρ�δώνες, με
είκ�σι έγ�ρωμ�υς πίνακες και ένα
σ�έδι�. «Eίναι τα π�ιήματα μιας ει-
κ�σαετίας, μα�ί με μερικά άλλα».
(Aπ� τις Σημειώσεις» τ�υ ίδι�υ).

1979 T�υ απ�νέμεται για δεύτερη
!�ρά τ� Πρώτ� Kρατικ� Bρα�εί�
Π�ιήσεως. «T� Hράκλει� Kρήτης και
τ� Γ΄ Xριστιανικ�ν Παρθεναγωγεί-
�ν», κείμεν� στ� �ι�λί� Eλλη Aλε&ί-
�υ. Mικρ� αιέρωμα. Eκδ. «Kαστα-
νιώτη».

1980 (Aπρίλι�ς). Συνέντευ$η στ�
μαθητικ� περι�δικ� «Eλεύθερη γε-
νιά».

(N�έμ�ρι�ς) T� κείμεν� O Kαρα-
γκι�"ης, ένα ελληνικ� θέατρ� σκιών,
τυπώνεται σε �ι�λί� απ� τις εκδ�-
σεις «Yψιλ�ν/�ι�λία».

1981 (Iαν�υάρι�ς). «H Για��υ-
κλ�ύ», π�ίημα στ� περ. H λέ&η, τεύ-
#�ς 1 (μικρ� α!ιέρωμα στ�ν N.E. με
μία συνέντευ$ή τ�υ, σ#έδια και ένα
κείμεν� τ�υ K. Γεωργ�υσ�π�υλ�υ).

1983 (Mάρτι�ς). Aναδρ�μική έκθε-
ση τ�υ έργ�υ τ�υ με 105 πίνακες
στην Eθνική Πινακ�θήκη/M�υσεί�
Aλε$άνδρ�υ Σ�ύτ��υ.

(Aπρίλι�ς) «Kα�ά!ης, � τέλει�ς»
κείμεν� στ� A!ιέρωμα στ�ν Kα�ά!η
τ�υ περ. H λέ&η (τεύ#�ς 23).

(Δεκέμ�ρι�ς) «Tα γαρ�ύ!αλα»·
π�ίημα στ� περ. H λέ&η (τεύ#�ς
29–30).

H Juventud Griega de Venezuela
και � Editorial Arcadia εκδίδ�υν απ�
κ�ιν�ύ στ� Kαράκας τ� Bolivar. Un
poema Griego σε μετά!ραση Miguel
Castillo Didier.

1984 (N�έμ�ρι�ς). Aτ�μική έκθεση
με ακ�υαρέλες, σ#έδια και τέμπερες
στην γκαλερί «Z�υμπ�υλάκη».

1985 (31 Oκτω�ρί�υ). O Nίκ�ς
Eγγ�ν�π�υλ�ς πεθαίνει απ� ανακ�-
πή της καρδιάς. Kηδεύεται στ� A΄ Nε-
κρ�τα!εί� της Aθήνας με δημ�σια
δαπάνη.

1987 (N�έμ�ρι�ς). Aπ� τις εκδ�-
σεις «Yψιλ�ν/�ι�λία» κυκλ�!�ρεί �
τ�μ�ς N. Eγγ�ν�π�υλ�υ, Πε"ά Kεί-
μενα, με δύ� έγ�ρωμ�υς πίνακες.

Παρ�υσιά�εται η έκθεση «Nίκ�ς
Eγγ�ν�π�υλ�ς, �ωγρά!�ς και π�ιη-
τής. Λάδια, τέμπερες και �ι�λία απ�
διωτικές συλλ�γές» στ� Γαλλικ�
Iνστιτ�ύτ� της Aθήνας.

1996 T� λεύκωμα «Σ#έδια και Xρώ-
ματα» με πρ�σ#έδια πινάκων τυπώ-
νεται απ� τις εκδ�σεις «Yψιλ�ν / �ι-
�λία».

Σημείωση: O Nίκ�ς Eγγ�ν
π�υλ�ς απέ�ευ-
γε να μιλά για τ�ν εαυτ
 τ�υ. Πίστευε στ�
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«O πρ�πάππ�ς Περραι��ς κρατώντας στ� �έρι τ�υ την κε�αλή τ�υ Pήγα Φε-
ραί�υ». Λάδι σε μ�υσαμά, 45x55. (Πινακ�θήκη A�έρω�, Mέτσ���).
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Aριστερά: 
O Nίκ�ς 

Eγγ�ν�π�υλ�ς
και η Eλένη, 

τ� γέν�ς 
Tσιώκ�υ, 

την ημέρα 
των γάμων τ�υς
στις 15 Mαρτί�υ

1960. Δε�ιά:
Eπιστ�λή 
τ�υ Nίκ�υ

Eγγ�ν�π�υλ�υ
στη σύ&υγ� τ�υ

Λένα απ� 
τ� �ι�λί� «... και

σ’ αγαπώ 
παρά��ρα».

(Eκδ. «IKAPOΣ»,
1993).

Tην Kαθαρά Δευτέρα τ�υ 1972 στ� Δι�νυσ�. Aπ� αριστερά η Λένα Eγγ�ν�-
π�ύλ�υ, � Δ. K�ρωναί�ς, � Φ. K�κκιν�π�υλ�ς και � N. Eγγ�ν�π�υλ�ς.

Kαθηγητής τ�υ EMΠ στην αίθ�υσα συνεδριάσεων κατά την εκλ�γή νέ�υ κα-
θηγητή τ�ν Aύγ�υστ� τ�υ 1969. Oρθι�ι απ� αριστερά Aγγελ�π�υλ�ς, Λαδ�-
π�υλ�ς, Kυδωνιάτης, K�ν��άγ�ς. Kαθιστ�ί, Eγγ�ν�π�υλ�ς, Mπίρης και K�κ-
κιν�π�υλ�ς.

λ
γ� τ�υ Paul Cézanne «Certes, I’ artiste
desire s’ élever,… mais I’ homme doit
rester obscur» π�υ ανα�έρει στ� πλέ�ν
«αυτ��ι�γρα�ικ
» π�ίημά τ�υ, στ� «Περί
Yψ�υς». Aπ�τέλεσμα, ενώ για τ� έργ�
τ�υ, π�ιητικ
 και �ωγρα�ικ
, έδωσε � ί-
δι�ς αρκετές πληρ���ρίες, για τη �ωή τ�υ
υπάρ!�υν λίγα και συ!νά αντι�ατικά
στ�ι!εία. Στις �ι�γρα�ίες τ�υ λ.!. π�υ συ-
ν�δεύ�υν τ� έργ� τ�υ, �ωγρα�ικ
 ή π�ιη-
τικ
, πρ�τιμ�ύσε να ανα�έρει ως έτ�ς γεν-
νήσεώς τ�υ τ� 1910.

Eκτ
ς απ
 τα παραπάνω, έ!ει ήδη διαπιστω-
θεί η ανάγκη μιας συστηματικής �ι�λι�-
γρα�ίας.

Στ� σ!εδίασμα αυτ
 πρ�σπαθήσαμε να συ-
μπεριλά��υμε κάθε στ�ι!εί�, π�υ η ακρί-

�ειά τ�υ ήταν δυνατ
ν να διασταυρωθεί.
Oλα τα υπ
λ�ιπα παραλείπ�νται.

Aπ
 τα π�ικίλα τώρα δημ�σιεύματα επιλέ-
γ�υμε �ασικά τα ε%ής: A. Eμπειρίκ�υ «Nι-
κ
λα�ς Eγγ�ν
π�υλ�ς ή τ� θαύμα τ�υ
Eλμπασάν και τ�υ B�σπ
ρ�υ», Tετράδι�
3�, Δεκέμ�ρι�ς 1945 – Robert Levesque,
Domaine Grec (1930–1946), «Ed. des Trois
Collines», Γενεύη Παρίσι (1947), σελ.
121–128–N.E., «Διάλε%η», Eπιθεώρηση
Tέ�νης, τ. 99, Mάρτι�ς 1963, σελ. 193–197 -
N.E. «Σημειώσεις», Π�ιήματα A΄ «Iκα-
ρ�ς», Aθήνα 1966, σελ. 153 – 156 Λ. Πετρί-
δη «Bρά!ε τρα!ύτατε τ�υ Eλμπασάν και
πράσινη απαλή δαντέλλα τ�υ B�σπ
ρ�υ»
(H �ωή και τ� έργ� τ�υ N. Eγγ�ν
π�υ-
λ�υ), O Tα�υδρ�μ�ς αρ. 669, 4 Φε�ρ�υα-

ρί�υ 1967, σελ. 41–52 – Oδυσσέα Eλύτη
«T� !ρ�νικ
 μιας δεκαετίας», Aν�ι�τά
�αρτιά, «Aστερίας», Aθήνα 1974, σελ.
293–294 – N.E. «Eίμαι � τελευταί�ς των
Eλλήνων» «Tα Nέα», Παρασκευή 17 Σε-
πτεμ�ρί�υ 1976, σελ. 5 – N.E. (Συν�μιλία)
στ� �ι�λί� τ�υ Θ.Θ. Nιάρ!�υ Πραγματ�-
γνωμ�σύνη της επ��ής «Oι εκδ
σεις των
Φίλων», Aθήνα 1976 – Στ. Mπ�υλανικιάν
«Nίκ�ς Eγγ�ν
π�υλ�ς», Oι Eλληνες Zω-
γρά��ι, T
μ�ς B΄, 20
ς αιώνας «Mέλισ-
σα», Aθήνα 1976, σελ. 252–285 N. E. «Ση-
μειώσεις» Στην κ�ιλάδα με τ�υς ρ�δώνες
«Iκαρ�ς», Aθήνα 1978 σελ. 219–226 – Nί-
κ�ς Eγγ�ν
π�υλ�ς Eθνική Πινακ�θήκη /
M�υσεί� Aλε%άνδρ�υ Σ�ύτ��υ, Aθήνα
1983 – Δ. Δασκαλ
π�υλ�υ «Nίκ�ς Eγγ�-

ν
π�υλ�ς. O θάνατ
ς τ�υ στ�ν ελληνικ

Tύπ�», Διπλή Eικ�να, τεύ!�ς 7, Aπρίλι�ς
1986, σελ. 62–67.

Eυ!αριστ�ύμε την Kα Eλένη Eγγ�ν�π�ύλ�υ
και τη Δίδα Eρριέττη Eγγ�ν�π�ύλ�υ για
τη ��ήθεια και τ� ενδια�έρ�ν τ�υς, καθώς
και τ� �ίλ� Δημήτρη Kαλ�κύρη για τις υ-
π�δεί%εις τ�υ. Eυ!αριστ�ύμε ακ
μη τ�ν
Δημήτρη Mπαγέρη.

T� !ρ�ν�λ
γι� αναδημ�σιεύεται απ
 τ� πε-
ρι�δικ
 «Xάρτης» τεύ!�ς 25/26, !ρ
ν�ς
πέμπτ�ς, Aθήνα, N�έμ�ρι�ς 1988 – α�ιέ-
ρωμα στ� Nίκ� Eγγ�ν
π�υλ� και συμπλη-
ρώθηκε για την παρ�ύσα έκδ�ση των
«Eπτά Hμερών» της «Kαθημερινής» 

IAKΩBOΣ BOYPTΣHΣ



10 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 25 MAΪOY 1997

Περί τ�υ 	ωγρά�υ και π�ιητ�ύ
H π�ίηση και η 
ωγρα�ική στ�ν Eγγ�ν�π�υλ� παί
�υν έναν ταυτ�σημ� και ισ�μερή ρ�λ�

Σκηνικά τ	υ Nίκ	υ Eγγ	νπ	υλ	υ για τ	ν «Aρ�	ντ	�ωριάτη» τ	υ M	λιέρ	υ
π	υ παρ	υσιάστηκε τ	ν Δεκέμ�ρι	 τ	υ 1962 απ τ	 KΘBE με σκην	θεσία τ	υ
Σ. Kαραντιν	ύ.

Σκηνικά τ	υ Nίκ	υ Eγγ	νπ	υλ	υ για την παράσταση της Hλέκτρας στ	 Θέ-
ατρ	 M. K	τ	π	ύλη τ	 1939.

T�υ Aλε�. Aργυρί	υ

Kριτικ�ύ Λ�γ�τε�νίας

AΠO THN πρώτη ελληνική υπερρεα-
λιστική τρικα, � Aνδρέας Eμπειρί-
κ�ς μ�ιρα��ταν ανάμεσα στην π�ίη-
ση και την πε��γρα�ία, � Nίκ�ς Kα-
λαμάρης (Nic Calas) ανάμεσα στην
π�ίηση και τ� μα�ητικ� δ�κίμι�, ενώ
� Nίκ�ς Eγγ�ν�π�υλ�ς ανάμεσα στη
�ωγρα�ική και την π�ίηση.

Π�λυσ�ιδείς και �ι τρεις; Δεν τ�
ν�μί�ω. Oι δύ� πρώτ�ι μετέ�αιναν �-
μαλά απ� τη μία στην άλλη κατηγ�-
ρία. Eνώ � Eγγ�ν�π�υλ�ς !ε�ώρι�ε
απ� τ�υς συν�δ�ιπ�ρ�υς τ�υ, επει-
δή εργα��ταν επάνω σε δύ� «ασύμ-
�ατα» είδη: Tη �ωγρα�ική, μια τέ�νη
σ�εδίων και �ρωμάτων και την π�ίη-
ση, μια τέ�νη π�υ σ��ιν��ατεί με τη
γλώσσα. Hδη απ� την επ��ή τ�υ
Gott. Lessing («O Λα�κων, ή περί
των �ρίων μετα�ύ �ωγρα�ικής και
π�ιήσεως», ελλην. μετ. 1902) έ�ει ε-
!εταστεί τ� πρ��λημα της μετά�α-
σης απ� είδ�ς σε είδ�ς, π�υ δια��-
ρ�π�ιεί τ� απ�τέλεσμα. Kαι αν κρί-
ν�με απ� την ιστ�ρία, ελά�ιστ�ι καλ-
λιτέ�νες υπηρέτησαν ικαν�π�ιητικά
και τις δύ� αυτές τέ�νες. Ωστ�σ�,
για ανάλ�γα παραδείγματα, μας έ�ει
ήδη πρ�ϊδεάσει � ίδι�ς � Eγγ�ν�-
π�υλ�ς, απ� τ� 1945, καταρτί��ντας
ένα κατάλ�γ�, π�υ τμήμα τ�υ παρα-
θέτω: «Mι�αήλ Aγγελ�ς, Δάντης –
Γα�ριήλ Rossetti, Oυίλιαμ Blake, Γε-
ώργι�ς ντε Kήρυκ�, Παύλ�ς Πικασσ
και � Kωνσταντιν�υπ�λίτης Nίκ�ς
Eγγ�νπ�υλ�ς». Yψηλής στάθμης
δημι�υργ�ί, �μ�λ�γ�υμένως.

Aλλά ���άμαι �τι τ� θέμα της
συμ–�ίωσης δύ� τε�νών με ανε!άρ-
τητ� παρελθ�ν, απ� τ� ίδι� πρ�σω-
π�, μπ�ρεί να μας μπλέκει και τ� �αι-
ν�μεν� δεν είναι �ωρίς συνέπειες, ε-
πειδή καθ�ρί�ει τ�ν τρ�π� με τ�ν �-
π�ί� πρ�σλαμ�άν�με γενικά τις δύ�

αυτές τέ�νες και ειδικά την περίπτω-
ση της σύμπτωσης. (Mερικά πράγμα-
τα ενώ �αίν�νται αυτ�ν�ητα, καλ�
είναι να τα παλεύ�υμε).

T�υλά�ιστ�ν � πι� αρμ�δι�ς για
την περίπτωση, κατά δήλωσή τ�υ

«�ωγρά��ς και π�ιητής», Eγγ�ν�-
π�υλ�ς, μιλώντας περί αυτών, πρ�-
�αίνει σε μια σύγκριση των εργασιών
τ�υ ενώ εί�ε καλλιτε�νική �ωή τριών
δεκαετιών (1966).

«Ως είμαι �ωγρά��ς τ� επάγγελμα

και θεωρώ άλλωστε την π�ίηση σαν
�ήτημα εντελώς πρ�σωπικ...»

Eπειτα �μως θα τις ε!ισώσει απ�
την πλευρά της σημασίας.

«Aν η �ωή μ�υ είναι α�ιερωμένη
στην �ωγρα�ική και στην π�ίηση, εί-
ναι γιατί η �ωγρα�ική και η π�ίησις
με παρηγ�ρ�ύν και με διασκεδά-
��υν».

Kαι αργ�τερα (1978) θα είναι ακ�-
μη πι� κατηγ�ρηματικ�ς για τ�ν ισ�-
τιμ� τρ�π� και �ρ�ν� π�υ τ�υς α��-
σίωσε.

«Aρ�ί��ντας αυτές τις σημειώσεις
εί�α την ευκαιρία να δηλώσω τι π�-
τέ δεν υπήρ�α «συστηματικς» συγ-
γρα�εύς. Tελειών�ντας έ�ω πάλι να
δηλώσω τι π�τέ δεν υπήρ�α και «ε-
παγγελματίας» �ωγρά��ς (...). Πά-
ντως τ� ψωμί μ�υ τ� έ�γαλα εργα�-
μεν�ς (διδάσκ�ντας) συνε�ώς στ�
Π�λυτε�νεί�».

Aν δεν κριθώ αυθαίρετ�ς στ� συ-
μπέρασμά μ�υ, μαντεύω �τι, (παρά
τις μαρτυρίες εν�ς λ�γ�υ π�υ αυτ�-
ϋπ�ν�μεύεται) για τη συνείδηση τ�υ
Eγγ�ν�π�υλ�υ η �ωγρα�ική και η
π�ίησή τ�υ είναι ισ�δύναμες. Aπ�
την άλλη πλευρά η ευ�έρεια –πρ�-
�ανώς ακρι�ά πληρωμένη– και, τελι-
κά «επιλ�γή» να παραμένει έ!ω απ�
τ� κύκλωμα των αγ�ρών, εί�ε ως α-
π�τέλεσμα –καλά η π�ίηση, αλλά
και– η �ωγρα�ική τ�υ να είναι έργ�
ερασιτέ�νη, δηλαδή, να είναι πρ�ϊ�ν
ελεύθερης ��ύλησης και ��ι «έργ�
κατ’ ανάθεσιν», �πως θα ήταν μια
παραγγελία. Πράγμα π�υ συνέ�αινε
με τις σκην�γρα�ίες, ��ι γι’ αυτ� λι-
γ�τερ� α!ι�λ�γες. M�ιραία η έτσι
δ�υλεμένη �ωγρα�ική τ�υ απ�τε-
λ�ύσε �υσιαστικά μη «ε!αγ�μεν� εί-
δ�ς». Oσ� για την π�ίηση, ειρωνεία
θα ήταν να υπ�τεθεί «�ητ�ύμεν� εί-
δ�ς».

Eρασιτέ�νης, λ�ιπ�ν, –κατά ��ύ-
λησιν– με απ�δ�σιν �μως επαγγελ-

Πρ	σωπ	γρα�ία τ	υ Nίκ	υ Eγγ	νπ	υλ	υ «διά �ειρς Φωτί	υ Kντ	γλ	υ»,
1934. Aυγ	τέμπερα, 25,5X19,5 εκ. (Συλλ	γή Pάλλη K	ψίδη).



Συνέ�εια στην 12η σελίδα

KYPIAKH 25 MAΪOY 1997 - H KAΘHMEPINH  11

ματία �ειρώνακτα, σε δύ� περι��ές,
π�υ τις �αρακτήρισα «ασύμ�ατες»,
για να πρ��ωρήσω απ� εδώ και πέρα,
θέτ�ντας, απ� τώρα, υπ� κρίσιν, την
υπ�θεσίν μ�υ, δηλαδή �τι η �ωγρα-
�ική και η π�ίησή τ�υ δεν είναι συ-
μπληρωματικές τέ�νες, δεδ�μέν�υ
�τι εκάστη έ�ει τα δικά της συμ�ρα-
��μενα, και –για ��ι τυ�αί�υς λ�-
γ�υς– απευθύν�νται σε !ε�ωριστ�ύς
πιστ�ύς και αρμ�δί�υς.

H �μ�λ�γία τ�υ ίδι�υ τ�υ Eγγ�ν�-
π�υλ�υ για τη μετά�αση απ� τη μία
τέ�νη στην άλλη είναι δια�ωτιστική
(1978).

[...] Aλλά ένας πίνακας δεν απαιτεί
�έ�αια συνε�ώς την απλυτη α��-
σίωση τ�υ ν�υ και της καρδιάς. Eίναι
στιγμές π�υ τ� �έρι, μπ�ρώ να πω,
πηγαίνει μν� τ�υ. Aλλά τ� μυαλ
πάντα δ�υλεύει. Kαι ττε επω�ελ�ύ-
μαι και στ��ά��μαι διά��ρα πράγμα-
τα, ή τ� συνηθέστερ�, σκαρώνω τρα-
γ�ύδια. Mετά την εργασία, αν τα τρα-
γ�υδια αυτά τα �άλω στ� �αρτί, έ�ει
καλώς, ειδεμή τ� �ε�νάω. [...]»

Πάλι, συνεκτιμώντας, �ι «ιδέες
των π�ιημάτων» (για να αντλήσ�υμε
απ� τ� λε!ιλ�γι� Kα�ά�η) έρ��νται
περίπ�υ τυ�αία και –επίμ�να;– ως
«απ���ρτιση». (Πάντως, μ�ν� �ρ�νι-
κά: δευτερ�γενώς).

Kαι για να !αναπάμε στη �ωγρα�ι-
κή:

«Oταν υπάρ�ει ένταση ή ιδιαιτερ-
τητα, σε κάπ�ια στιγμή της �ωής,
σ�ηματί��νται στ� ν�υ μ�υ εικνες,
τις �π�ίες πρ�σπαθώ να μετα�έρω
στ� μ�υσαμά μ�υ. Στην αρ�ή δημι-
�υργ�ύνται σ�ήματα και �ρώματα α-
καθριστα, π�υ σιγά σιγά παίρν�υν
μ�ρ�ή. [...]»

Aν δεν μπερδευτήκαμε, ίσως σκε-
�θ�ύμε �τι και  η �ωγρα�ική και η
π�ίηση τ�υ Eγγ�ν�π�υλ�υ έ��υν
κ�ινές α�ετηρίες· την έμπνευση,
π�υ έρ�εται μέσω «εικ�νων», κατά
την �μ�λ�γία τ�υ. H ε!ήγηση �μως
αυτή δεν αιτι�λ�γεί παρά τα αυτ�-
ν�ητα· την γνησιτητά τ�υς και τ�ν
αυθρμητ� �αρακτήρα τ�υς.

Eν πάση περιπτώσει, η κ�ινή πηγή
της «εικ�νας» δεν είναι επαρκής λ�-
γ�ς ώστε να θεωρήσ�υμε �τι η �ω-
γρα�ική (τ�υ) με την π�ίησή (τ�υ) υ-
π��ρεωτικά συγκ�ινων�ύν στ� πεδί�
της απ�στ�λής μηνυμάτων. T� �τι
και �ι δύ� τέ�νες τ�υ πρ�έρ��νται
απ� τ�ν ίδι� «κ�σμ�» τ�υ δημι�υρ-
γ�ύ, απ�ρρ�ια της «�ιωματικής τ�υ
σύστασης», π�υ παραμένει άτμητη,
δεν τίθεται �έ�αια υπ� αίρεσιν.
Oμως τα απ�τελέσματα της κάθε τέ-
�νης, ως ��ρέων σημασίας, γιατί τά-
�α πρέπει να συμπίπτ�υν στην αντί-
ληψή μας, α��ύ τ�σ� η �ωγρα�ική �-
σ� και η π�ίηση δίν�υν άλλα «σημαί-
ν�ντα» για άλλα «σημαιν�μενα».

Πιθανές απαντήσεις
H απάντηση, π�υ επα�ίεται στην

ευαισθησία αρμ�δίων και μη, ίσως
�ανεί απρ�σδ�κητη, �ταν –δικαίως;–
δεν �ρεωθεί σήμερα πια, ως κ�ιν�-
τ�πία. E!αρτάται απ� τ�ν παρατηρη-
τή. Δηλαδή αν � παρατηρητής �ρί-
σκεται «μέσα» (δημι�υργ�ς) ή «έ!ω»
(θεατής ή αναγνώστης) απ� τ� «παι-
�νίδι».

O�είλω να θυμίσω ως κ�ινώς απ�-
δεκτ� �τι πρ�κειμέν�υ να α!ι�λ�γή-

σ�υμε, να ερμηνεύσ�υμε ή να συ-
γκρίν�υμε ένα έργ�, � τελευταί�ς
π�υ θα έ�ει γνώμη είναι � δημι�υρ-
γ�ς. Mε αυτ� τ� σκεπτικ�, �ρθώς �ι
νε�τερες θεωρίες αδια��ρ�ύν για
τα �ι�γρα�ικά και τις πρ�θέσεις τ�υ
δημι�υργ�ύ, τα �π�ία και �ι �π�ίες,
αν τ� καλ�σκε�θ�ύμε παραμέν�υν
συνήθως άγνωστα ή και αδιά��ρα.
Eπίσης, η απ�δ��ή τ�υ έργ�υ, είναι
ανε!άρτητ� απ� την «ερμηνεία» τ�υ,
επειδή δεν είναι απαραίτητ� � θαυ-
μασμς να συν�δεύεται απ� την κα-
τανηση.

Aπ�κλεί�ντας, συνεπώς τ�ν ίδι�
τ�ν –στην περίπτωση εδώ– �ωγρά��
και π�ιητή, πρ�κειμέν�υ να τ�ν εκτι-
μήσ�υμε «αντικειμενικά», δεν απ�-
μένει παρά να κατα�ύγ�υμε στις έ-
!ωθεν «καλές και αγαθές» μαρτυ-
ρίες, με �λες τις «ανασ�άλειες» π�υ
μας αναμέν�υν. (Aλλά και π�ι�ς να ι-
σ�υριστεί σ��αρά �τι σε τέτ�ιες υ-
π�θέσεις δεν �αδί��υμε επί κιν�υμέ-
νης άμμ�υ;).

Mπ�ρ�ύμε, λ�ιπ�ν, να σκε�θ�ύμε
σύμ�ωνα με την (καρτεσιανή ή μη)
λ�γική μας, με την �π�ία, κ�υτσά
στρα�ά, π�ρευ�μαστε: Eνας �ωγρά-
��ς ή ένας π�ιητής, �ταν �ωγρα�ί�ει
ή �ταν «π�ιεί π�ίησιν» δεν πρ�ϋπ�τί-
θεται �τι έ�ει και ασκεί την ανάλ�γη
παιδεία; τα ιστ�ρικά πρ�ηγ�ύμενα
της �ωγρα�ικής, � ένας, και της π�ί-
ησης, � άλλ�ς –ταυτί��νται, δεν ταυ-
τί��νται; H απάντηση δεν μπ�ρεί πα-
ρά να είναι θετική, πρ�κειμέν�υ για
υπεύθυν�υς καλλιτέ�νες, �ι �π�ί�ι,
με την αγωγή τ�υς, υπ��ρεωτικά
συνδέ�νται και αντλ�ύν απ� την
πρ�ηγ�ύμενή τ�υς παράδ�ση· και �ι
δύ� παραδ�σεις �ωγρα�ικής και π�ί-
ησης είναι αισθητά διά��ρες. Oι ει-
κ�νιστές (imagistes) δεν �αντά��μαι
�τι μπ�ρ�ύν να τ� διαψεύσ�υν, επει-
δή, π�ιητές αυτ�ί, μιλ�ύν για «εικ�-
νες» μετα��ρικά· εικ�νες π�υ απ�-
δίδ�νται στην π�ίηση με (υλικ� τις)
λέ!εις, και �ι λέ!εις �ύτε �ρώματα,
�ύτε σ�ήματα έ��υν.

E!άλλ�υ, κ�ιν�ί τ�π�ι, των εκ�ρα-
στικών μέσων �ωγρα�ικής και π�ίη-
σης π�υ να μας �δηγ�ύν υπ��ρεωτι-
κά σε συγκρίσεις δεν υπάρ��υν.
Aραγε να συμ�αίνει κάτι δια��ρετι-
κ� �ταν είναι � ίδι�ς � καλλιτέ�νης
π�υ �ειρί�εται αμ��τερες; Oι παρα-
στάσεις π�υ μας δίν�νται, �ωγρα�ι-
κής και π�ίησης, στ� έργ� τ�υ, μή-
πως εμψυ�ών�νται απ� την ίδια αντί-
ληψη τ�υ κ�σμ�υ, «�ωγρα�ί��υν» τα
�αιν�μενα απ� την ίδια «ιδε�λ�γική
�πτική»; Πιθαν�ν. Kαι δεν έ��υμε
λ�γ�υς να τ� αμ�ισ�ητ�ύμε.

Kαι �μως τ� θέμα καταντά άνευ α-
ντικειμέν�υ, αν �ητ�ύμεν� μας πα-
ραμένει η «σ�έση» π�υ εκ�ρά�ει
«ταύτιση», και �μαλή μετά�αση απ�
τ� ένα στ� άλλ� είδ�ς. Kαι κριτήρι�
γι’ αυτ� δεν απ�τελεί η κ�ινή «γωνία
θέασης», ε��σ�ν τ� μέσ�ν έκ�ρα-
σης αλλά�ει για να θυμηθ�ύμε τ� έρ-
γ� τ�υ Lessing π�υ συμ�αίν�υν στην
μετά�αση απ� τ� ένα στ� άλλ� εί-
δ�ς.

Συγκεκριμένα, απ� τ�ν «ρεαλι-
σμ�» της περιγρα�ής στ�ν Oμηρ�
στ�ν άλλ� ρεαλισμ� τ�υ γλυπτ�ύ α-
γάλματ�ς, ενώ τ� –θέμα η εκκίνηση–
παραμένει τ� ίδι�. Aλλιώς, για να τ�

«Nαύτης με λ	υλ	ύδι», 1963. Kάρ�	υν	 και μ	λύ�ι σε �αρτί 40,5X30 εκ. (Iδιω-
τική συλλ	γή).

«Oι δύ	 αδελ�	ί: Yπν	ς και θάνατ	ς», 1963. Kάρ�	υν	 και μ	λύ�ι σε �αρτί,
54X43 εκ. (Iδιωτική συλλ	γή).
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Συνέ�εια απ την 11η σελίδα

«T	πί	ν τ	υ Πειραιά με άγαλμα ντυμέν	». Λάδι σε μ	υσαμά.

«Oικία Mαυρίδ	υ, εις Tσαμπά&–Tεπέ της Φιλιππ	υπλεως, διά την 	π	ίαν κά-
μνει ευρύτατ	ν λγ	ν 	 Γάλλ	ς Aλ�νσ	ς ντε Λαμαρτίν εις τ	 Oδ	ιπ	ρικν
αυτ	ύ, Voyage en Orient».

απλ�π�ιήσ�υμε στην περίπτωσή
μας, θα σήμαινε �τι τα σ�ήματα και
τα �ρώματα της �ωγρα�ικής είναι α-
νταλλά!ιμα με τις λέ!εις, �π�ιες λέ-
!εις θα ήθελαν τυ��ν να την απ�δώ-
σ�υν με σκ�π� να την απ�καταστή-
σ�υν. Mήπως τά�α η π�ίηση –�ταν
παί�εται παράλληλα– λειτ�υργεί ως
ερμηνευτικ� κλειδί της �ωγρα�ικής;
Oτι είναι η «�ωνή της; Oμως, θα ή-
ταν παράλ�γ� να υπ�στηρι�θεί κάτι
τέτ�ι� απ� έναν στ��αστικ� �ωγρά-
��.

Aκ�μη πι� ε!ω�ρενικ� �ρίσκω να
υπ�στηρι�θεί τ� αντίστρ���. Oτι η
π�ίηση –αν πρώτη �γει στ� πρ�σκή-
νι�– εικ�ν�γρα�είται απ� τη �ωγρα-
�ική, π�υ, τυ��ν �ρ�νικά, την συν�-
δεύει.

Aν�ι�τές απαντήσεις

Π�ύ θέλω να καταλή!ω; Oτι πρ�-
κειμέν�υ για τα έργα τ�υ Eγγ�ν�-
π�υλ�υ, δεν �ρίσκω σκ�πιμ� και
�ρήσιμ� να τα συνε!ετά��με ως πε-
ριέ��ντα κ�ινές παραμέτρ�υς, έστω
και αν εντ�πί��νται σε ερμηνευτικ�
πεδί�, π�υ είναι αδιά��ρ� αισθητικά.
E!ηγεί αλλά δεν «καθρε�τί�ει» την
πρ�σληψη και την απ�λαυση. Yπ�θέ-
τω μάλιστα, πρ�σέ��ντας, �τι τα κ�ι-
νά σημεία π�υ τυ��ν συναντάμε εί-
ναι π�λύ λιγ�τερα απ� τα π�λλά και
�υσιώδη π�υ τα (δια)�ωρί��υν. Kαι

δεδ�μέν�υ �τι «τα μέσα είναι τ� μή-
νυμα», συνεπάγεται �τι δια��ρετικά
μέσα κ�μί��υν και δια��ρετικ� μή-
νυμα. Kαι �σ� καταλα�αίνω δεν �ρί-
σκ�νται λ�γ�ι να ε!αιρέσ�υμε την
περίπτωση Eγγ�ν�π�υλ�υ απ� τ�ν
καν�να, καθώς μάλιστα � ίδι�ς τηρεί,
στ� μέτρ� π�υ τ�ν υπηρετ�ύν τ�υς
αντίστ�ι��υς γλωσσικ�ύς κώδικες.

Συνελ�ντι ειπείν, για να τ� π�ύμε
θριαμ�ευτικά, � Eγγ�ν�π�υλ�ς ε-
γεννήθη με δύ� «��ύλες» στ� αίμα.
Mε τ�υ �ωγρά��υ –έτσι λένε– και
τ�υ π�ιητή – �μ�ίως έτσι λένε. Kαι �ι
μάρτυρες –κατά συρρ�ήν– υπήρ!αν
και είναι «α!ι�πιστ�ι».

Oθεν, ε!αιτίας τ�υ διπλ�ύ αυτ�ύ
πρ�ικισμ�ύ, πρ�έκυψαν έργα με �ι-
λελεύθερ� �ρνημα, («κ�ιν�ς τ�-
π�ς») διαπιστωμέν� και επαληθευ-
μέν� απ� δύ� διακεκριμένες γλώσ-
σες, π�υ απαιτ�ύν και δια��ρετικές
«αναγνώσεις». Γλώσσες ωστ�σ� «υ-
π�ν�μευμένες» δι�τι � Eγγ�ν�π�υ-
λ�ς και ως �ωγρά��ς και ως π�ιητής
παρα�αίνει τις παραδ�σιακές
«γλώσσες» (legages) τ�σ� της �ω-
γρα�ικής �σ� και της π�ίησης.

Eτσι, ή αν έτσι ν�μί�ετε, τα �ωγρα-
�ικά έργα τ�υ εντάσσ�νται στην ι-
στ�ρία της �ωγρα�ικής και τα π�ιητι-
κά στην ιστ�ρία της π�ίησης. Διπλ�,
για εμάς, κέρδ�ς –για ένα μικτ� αλλά
ν�μιμ�– δι�υές έργ�, και για έναν
δημι�υργ� π�υ, δύ� καλάς τέ�νας,
επιτυ�ώς, (κατ)εργάστηκε.«Eρως και ψυ�ή», 1982. Λάδι σε μ	υσαμά, 55X46 εκ. (Iδιωτική συλλ	γή).



KYPIAKH 25 MAΪOY 1997 - H KAΘHMEPINH  13

«Oι M�υσικ�ί», 1984, Kάρ
�υν� και μ�λύ
ι σε �αρτί, 57X44 εκ. και λάδι σε μ�υσαμά, 55X46 εκ.

T� τα�ίδι
στην π�ίηση
Στ�ν Eγγ�ν�π�υλ� διακρίνεται ένας περιηγητικ�ς

κύκλ�ς π�υ λαμ�άνει �ώρα σε �λ� τ� έργ� τ�υ

T�υ Iάκω
�υ B�ύρτση

O NIKOΣ Eγγ�ν�π�υλ�ς είναι ένας
π�ιητής π�υ ενέτα�ε στην υπερρεα-
λιστική τ�υ μυθ�λ�γία π�λλές και
δια��ρετικές π�λεις. Eτσι μέσα απ�
τα κείμενα και τις μαρτυρίες τ�υ
μπ�ρεί κανείς να ε�ερευνήσει την
πρ�σωπική π�ιητική τ�υ τ�πι�γρα-
�ία. Aς σημειωθεί επίσης πως ίσως
είναι � μ�ν�ς στη νε�ελληνική λ�-
γ�τε�νία π�υ τιτλ���ρεί π�ίημά
τ�υ με τ� α�ιερωματικ� Στ�υς �ί-

λ�υς των πλεων.

H α��ρμή ωστ�σ� της υπερρεαλι-
στικής τ�υ περιπέτειας, αν και κα-
ταγρά�εται στ� Παρίσι τ�υ 1919, εί-
ναι αλλ�ύ. Πράγματι τη �ρ�νιά εκεί-
νη � Eγγ�ν�π�υλ�ς, παιδί μ�λις 12
�ρ�νων, �ρίσκεται στη γαλλική
πρωτεύ�υσα, �π�υ τ�ν �έρν�υν �ι
γ�νείς τ�υ και τ�ν γρά��υν εσωτε-

ρικ� σε Λύκει�. Eδώ θα γνωρίσει
τ�ν δυτικ� �ρθ�λ�γισμ� και τη γαλ-
λική λ�γ�τε�νία: την π�ίηση των
τρ��αδ�ύρων, τ�υς μεγάλ�υς ρή-
τ�ρες τ�υ 16�υ αιώνα. Kαι �υσικά
τις σταθερές τ�υ γαλλικ�ύ πνεύμα-
τ�ς: τ�ν Kαρτέσι� και τ�ν Πασκάλ.
Tις αργίες � Eγγ�ν�π�υλ�ς μένει
στ� σπίτι της αδελ�ής τ�υ πατέρα
τ�υ και εκεί τυ�αία, ψά�ν�ντας στη
μεγάλη �ι�λι�θήκη τ�υ θεί�υ τ�υ,
θα συναντήσει σε μια έκδ�ση τ�υ
Σάθα την Aληπασιάδα. Πρ�κειται
για ένα περίεργ� κείμεν� κάπ�ι�υ
Xατ$ή Σε�ρέτη, εν�ς T�υρκαλ�α-
ν�ύ, π�υ έ$ησε στα Γιάννενα και έ-
γραψε σε ιδιωματικά ελληνικά. O
Eγγ�ν�π�υλ�ς συ�νά έκτ�τε θα θυ-
μάται τη μεγάλη τ�υ έκπλη�η: «Π�ι-
ητική μ�υ πηγή υπήρ�ε � T�υρκαλ-
�αν�ς Xατ$ή Σε�ρέτ, αυλικ�ς τ�υ

«Oρ�εύς και Eυριδίκη», α�ρ�ν�λ�γητ�. Λάδι σε μ�υσαμά, 93X73 εκ.Συνέ�εια στην 14η σελίδα
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«Σύνθεσις με τ�ν πατέρα», 1963. Kάρ
�υν� και μ�λύ
ι σε �αρτί, 55,5X46 εκ.
(Iδιωτική συλλ�γή).

«Bιτ�έντ��ς K�ρνάρ�ς και Γεώργι�ς X�ρτάτ�ης», 1979. Kάρ
�υν� και μ�λύ
ι
σε �αρτί, 54X43 εκ. (Iδιωτική συλλ�γή).

Aλή Πασά... Eμεινα εμ�ρ�ντητ�ς...
Φαντασθείτε εμένα, τ�ν θρεμμέν�
με καρτεσιανές αρ�ές, τι εντύπωση
μ�υ έκαμε. Γιατί ��είλω να πω �τι
απ� τα πρώτα σ��λικά μ�υ �ρ�νια
με εί�ε τσαντίσει � �ρθ�λ�γισμ�ς
των Γάλλων. O Xατ$ή Σε�ρέτ στάθη-
κε η απ�κάλυψη της παντ�τινής α-
λήθειας». Πράγματι απ� την ηθική
τ�υ Πασκάλ, την αυστηρ�τητα τ�υ
καθ�λικ�ύ σ��λεί�υ και την καρτε-
σιανή λ�γική περνά σε στί��υς �-
πως �ι παρακάτω:

Mε �έρν’ η �	ύρλια κι 	 σε�δάς
δυ	 λ�γ	υς να μιλήσω/

Kι αρ�ίνησα τ	 γράψιμ	ν 	λίγ	ν
να γλενδίσω/

Πέρνω �αρτί και μιρεκέπ με μιαν
�αράν μεγάλη/

Διατ’ έ�ω π�ν	υς στην καρδιάν
και λαύρα στ	 κε�άλι/

Πιάνω καλέμι και �αρτί διά να ι-
στ	ρήσω.../

Kαι μ	υ εσκ�τασ’ 	 ντ	υνιάς κι α-
ράδα παλα�ώνω.

Eτσι, � Nίκ�ς Eγγ�ν�π�υλ�ς μέ-
ν�ντας στ� Παρίσι εκείνα τα �ρ�νια,
μετα�ύ 1919 – 1927 ανακαλύπτει
τ�υς ανθρώπ�υς και τ� πνεύμα των
Iωαννίνων. Kαι πρ��ανώς απ� εκεί,
απ� τα Γιάννενα, �εκινάει τ� π�ιητι-
κ� τ�υ ερέθισμα και τ� υπερρεαλι-
στικ� τ�υ τα�ίδι.

Eνας Πλακιώτης...
Πρώτ�ς σταθμ�ς η Aθήνα. Γεννη-

μέν�ς εδώ, � ίδι�ς θεωρεί τ�ν  εαυ-
τ� τ�υ Πλακιώτη. H μητέρα τ�υ δεν
θέλησε να μείνει σε καμιά άλλη π�-
λη εκτ�ς απ� την Aθήνα, ακ�μη και

«O π�ιητής Mα
ίλης», 1961. Kάρ
�υν� και μ�λύ
ι σε �αρτί, 68X49. (Iδιωτική
συλλ�γή).

�ταν παντρεύτηκε τ�ν Kωνσταντι-
ν�υπ�λίτη επι�ειρηματία Πάν�
Eγγ�ν�π�υλ�. O πατέρας λείπει συ-
�νά σε τα�ίδια στην Π�λη για τις
δ�υλειές τ�υ και � μικρ�ς μεγαλώ-
νει ανάμεσα σε γυναικεία �έρια, σε
θείες και γιαγιάδες της μητέρας
τ�υ π�υ μιλ�ύσαν υδραίικα, λ�γω
καταγωγής, ανακατωμένα �έ�αια
με αρ�ανίτικες λέ�εις. Aλλά και ε-
δώ στην αρ�ανίτικη Πλιακ (π�υ θα
πει παλιά) γειτ�νιά της Aθήνας, �
λ�γι�ς παππ�ύς τ�υ Nίκ�ς Iωαννί-
δης, π�υ κι αυτ�ς ήρθε απ� τη Xει-
μάρρα, τ�υ μίλαγε για τ�ν Σκεντέρ-
μπεη –τ�ν Aλ�αν� παλληκαρά– τ�ν
Oδυσσέα Aνδρ�ύτσ� – τ�ν άλλ�
παλληκαρά, π�υ γκρέμισαν εδώ α-
π� πάνω απ� την Aκρ�π�λη – τ�ν
Pήγα και τ� τραγ�ύδι τ�υ... Πρώτ�
λ�ιπ�ν π�ίημα, τ� Tραμ και Aκρπ�-
λις αλλά κυρίως �ι μνήμες στην Π-
λι τ�υ �ωτς: «...η ωραία ελληνική
π�λις. Aρ�αι�θεν ελληνίς...

Πώς  να σας περιγράψω την α-
γαλλίασή μ�υ, �ταν σας πω πως ε-
κεί συναντήθηκα και με τ�ν πατέρα
μ�υ, π�υ εί�α π�λλά, μα πάρα π�λ-
λά �ρ�νια να τ�ν δω, αλλά και με
τ�ν Σκεντέρμπεη, την κ�μισσα ντε
N�άιγ, τ�ν Eμπεδ�κλή τ�ν �ιλ�σ�-
��, τ�ν θεί� μαρκήσι� ντε Σαντ,
τ�ν M�τσαρτ καθήμεν� στ� κλειδ�-
κύμ�αλ� τ�υ, τ�ν Oδυσσέα
Aντρ�ύτσ�, τ�ν Pήγα τ�ν Bελε-
στινλή, με τ� μπ�υ$�ύκι τ�υ, και τ�-
σα, και τ�σα άλλα πρ�σ�ιλή μ�υ
πρ�σωπα».

Aπ� τ�ν πατέρα μ�υ π�υ «π�τέ
δεν παρέλειψε να μιλά την πρ�σ�ι-
λή τ�υ γλώσσα της Kωνσταντιν�υ-
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π�λεως», θα ακ�ύσει για την Π�λη.
O ίδι�ς θα τη δει π�λύ μικρ�ς τ�
1914, �ταν θα πάνε για την κηδεία
της γιαγιάς τ�υ και θα αναγκα-
στ�ύν να μείν�υν εκεί, καθώς στ�
μετα�ύ �έσπασε � Mεγάλ�ς Π�λε-
μ�ς. Eτσι τ� «Eνθύμι	ν Kωνσταντι-
ν	υπ�λως» είναι � επ�μεν�ς π�ιη-
τικ�ς σταθμ�ς στις π�λεις των πρ�-
σωπικών τ�υ ανα��ρών. Π�λεις α-
π� τις �π�ίες η κάθε μια θα κρατή-
σει ένα δια��ρετικ� γι’ αυτ�ν �α-
ρακτήρα: �πως τ� Nαύπλι�, π�υ θα
είναι μια π�λη ερωτική και πάντα ε-
δώ θα $ει � αρ�αί�ς μύθ�ς των
Aτρειδών, έστω κι αν τ� ��νικ� δί-
�τυ μεταμ�ρ�ωθεί σε «ερωτική
πλεκτάνη. (T	 �έρι) ή η Bενετία,
π�υ θα �υλάει πάντα την ιστ�ρική
συνείδηση μιας �υλής π�υ σκ�ρπι-
σε τις κ�ιν�τητές της (Kλείσε τα
μάτια: τ�τες μπρ	στά σ	υ θα παρε-
λάσει �λη η παληά �ωή...), ενώ αί�-
νης τ� Mαρσινέλ �ρωματί$ει την
π�λιτική συνείδηση.

Kαι π�λεις π�υ τ�υς δρ�μ�υς
τ�υς στ�ι�ειώνει πάντ�τε τ� πέρα-
σμα κάπ�ιας μ�ρ�ής �πως � π�ιη-
τής Γκε�ργκ Tρακλ τη Bιέννη (T	
π	ίημα τ	υ Γκέ	ργκ Tρακλ), ή � Kα-
ρυωτάκης αλλά και � Oδυσσέας
Aντρ�ύτσ�ς τη Πρέ�ε$α (Kλεαρέτη
Δίπλα-Mαλάμ	υ), ή � Θε��ιλ�ς τ�
B�λ� (Mπαλάντα της ψηλής σκάλας
ή Eνα επεισ�δι	 απ� τη �ωή τ	υ �ω-
γρά�	υ Θε��ιλ	υ). O Eγγ�ν�π�υ-
λ�ς θυμάται και επαναλαμ�άνει τα
λ�για τ�υ Aπ�λλιναίρ: «Σε κάθε π�-
λη, υπάρ��υν, �πωσδήπ�τε, και με-
ρικ�ί αθάνατ�ι. Δυνατ�ν να είσαστε
σεις, κύριε, μετα�ύ αυτών, ή ακ�μα,
κι εσείς, κύριε. Δεν �έρεις. Πάντως,
για ένα είμαι σε θέση να σας �ε�αι-
ώσω: �τι υπάρ��υν. Δεν απ�κλείε-
ται ελά�ιστα. Oμως υπάρ��υν».

O περιηγητικ�ς κύκλ�ς

Kαι μετα�ύ των δικών τ�υ αθανά-
των � Eγγ�ν�π�υλ�ς θα συγκατα-
λέγει πάντα ένα �αριτωμέν� πρ�-
σωπ� των νεανικών τ�υ �ρ�νων,

π�υ τ�υ θύμι$ε η Θεσσαλ�νίκη, τε-
λευταί�ς π�ιητικ�ς τ�υ σταθμ�ς
στ� Π�ίημα της Eσθήρ Mπεσσαλέλ:

«σαν %αναεπιστρέψω / στη Θεσ-
σαλ	νίκη / απ� την κ�λαση / δεν θε
ν’ α�ήσω τ	υς αγαπητ	ύς μ	υ /
τ	υς O�ραί	υς πάλι να με �	υρλά-
ν	υνε / με τα / «είδες Σ	λ	μωνίκ	 –
τάδε σύνταγμα – / είδες Mωυσή –
στ	ν τάδε λ��	 / τάδε διμ	ιρία – ή ί-
σως εσυνάντησες τ	ν A�ραμίκ	
π	υθενά;...» / και άλλα... / θα τ	υς
αρπά%ω απ’ τα μ	ύτρα / τ	υς αγα-

θ	ύς τ	υς π	νεμέν	υς ανθρώπ	υς
/ και με �ωτιές και με σκ	υ%ίματα /
θα επιμείνω να μ	υ π	υν / αν συνα-
ντήσαν π	υθενά / π	τέ / – και τώρα
π	ύ να �ρίσκεται; – / την Eστερίκα /
τη Pίκα / τ’ αστέρι τ	 λαμπρ� / στα
πρώτα ερωτικά μ	υ �ρ�νια τα νεα-
νικά / τα μικράτα μ	υ! / ω! τ	 κελε-
π	ύρι τ	υ μεγάλ	υ παρισιν	ύ �ι-
�λι	πωλεί	υ! / η �αριτωμένη γαλλι-
δ	ύλα! / (με �αθιές ρί�ες –�μως– /
εις γην Xαναάν) / ω! η υπέρ	�η μα-
γν�λια ! / η κατάλευκη γαρδένια / τ’

άσπρ	 μ	υ γιασεμί / με τα μαύρα
�ελ	ύδινα / σπανι�λικά της / μά-
τια...».

Aπ� τη Θεσσαλ�νίκη τ�υ 1941
στ� Παρίσι των μαθητικων �ρ�νων
τ�υ π�ιητή, �π�υ πρ��ανώς αυτ�ς
� περιηγητικ�ς κύκλ�ς κλείνει και ί-
σως πάλι στα Γιάννενα, π�υ ύστερα
απ� τα παραπάνω θα μπ�ρ�ύσαν να
θεωρηθ�ύν η πρώτη υπερρεαλιστι-
κή π�λη τ�υ κ�σμ�υ, η πι� παλιά και
–δυστυ�ώς– λησμ�νημένη πια σή-
μερα π�λη τ�υ σ�υρρεαλισμ�ύ. Γι’
αυτ� και στη Στι��υργική της Συγ-
�ρν�υ π�ιήσεως υπ Tυρταί�υ
(=Θ. Aπ�στ�λ�π�υλ�υ) τ�υ 1891
�ρίσκ�υμε τ� ε�ής –πρωτ�ϊστ�ρικ�
τ�υ κινήματ�ς– επίγραμμα:
Eπήγαμαν και είδαμαν και την E�ε-

νετίαν με τα κιτριν	π	ύλια της·/
σ	υ σι σ	υί, σ	υί, σ	υ σι σ	υίιι·/
μα σαν τα Iωάννινα ν	ύκ	υ νάκα!/
Kαϋμένα Iωάννινα, με τ’ αηδ�νια

σας!/
Kρα! Kρα!/

Eίναι σίγ�υρ� πως � Eγγ�ν�π�υ-
λ�ς, � «τελευταί�ς των Eλλήνων»,
τ� εί�ε δια�άσει.

O Nίκ�ς Eγγ�ν�π�υλ�ς με τ�ν Φώτη K�ντ�γλ�υ, στη δεκαετία τ�υ 1930, ως
μ�να��ί.

«Hρώ», 1957. Kάρ
�υν� και κηρ�-
�ρώματα σε �αρτί, 39X30 εκ. (Iδιωτι-
κή συλλ�γή).

O EΓΓONOΠOYΛOΣ έγρα�ε μ�ν�
π�ιήματα. Γενικά, εί�ε κατ�ρθώσει
να συνδυά$ει την επαναστατική
γραμμή μα$ί με μια καλώς ενν��ύ-
μενη αριστ�κρατικ�τητα. Δεν ήταν
εύκ�λ�ς στις γνωριμίες. Στις δέκα
περιπτώσεις, τις εννέα ήταν �έ�αι�
πως θα σε πρ�γγί�ει. Kαι ��ι δι�λ�υ
μειών�ντας την ευγένεια, π�υ τ�υ
ήταν έμ�υτη, αλλ’ αυ�άν�ντας απε-
ναντίας τ� σαρκασμ�. Kρατήθηκε
μέσα σε μιαν αδιάλειπτη �τώ�εια,
με την α�ι�πρέπεια αληθιν�ύ πρί-
γκιπα. T�υς επαίν�υς τ�υς απ�-
στεργε �σ� και τις λ�ιδ�ρίες. K�κ-
κιν�πρ�σωπ�ς, με �ωτεινά μάτια
και �ωνή ε�αιρετικά υπ��λητική,
��ρ�ύσε μ�νιμα ένα λεπτ� �ρυσ�
αλυσιδάκι στ� λαιμ� κι ένα ��ντρ�
�ρυσ� δα�τυλίδι στ� δείκτη τ�υ δε-
�ι�ύ �ερι�ύ, π�υ ήταν αδύνατ� να
μην τ� παρατηρήσεις, είτε �ταν

σ�υ μιλ�ύσε –�π�ταν συν�δευε την
�μιλία τ�υ με μεγάλες ιερατικές
�ειρ�ν�μίες– είτε �ταν σώπαινε και
ακινητ�ύσε με τεντωμέν� δά�τυλ�,
ίδια καθώς στις �ιγ�ύρες π�υ $ω-
γρά�ι$ε και π�υ ακ�λ�υθ�ύσαν,
στα πι� π�λλά σημεία τ�υς, τα �υ-
$αντινά πρ�τυπα. Kανείς δε γνώρι$ε
�σ� αυτ�ς, τη γαλλική π�ίηση.
E�τανε και μια νύ�η μ�νάδα να κά-
νεις σ’ ένα κείμεν�, ας ήτανε τ� πι�
σπάνι�, τ� πι� �αμέν� μέσα στ�ν
πλ�ύτ� και τις παραλλαγές π�υ πα-
ρ�υσιά$ει � γαλλικ�ς μεσαίωνας,
για να σ�υ συνε�ίσει, με άψ�γη
πρ���ρά και ακρί�εια στην άρθρω-
ση, πρ�σέ��ντας πίσω απ’ τα ματ�-
γυάλια τ�υ την αντίδραση π�υ σ�υ
πρ��εν�ύσε, απ�λάμ�ανε θα ήτανε
πι� σωστ� να πω, την έκπλη�ή σ�υ.
H τακτική τ�υ αι�νιδιασμ�ύ, ήταν
άλλωστε η αγαπημένη τ�υ μέθ�-

δ�ς, π�υ την ε�άρμ�$ε σ�εδ�ν πά-
ντ�τε στην πρώτη επα�ή τ�υ με
τ�υς ανθρώπ�υς. Πανέ�υπν�ς και
με τεράστι� μνημ�νικ�, έδρεπε αυ-
τ�στιγμεί τ� πι� παράδ��� άνθ�ς α-
π� τις εκτεταμένες καλλιέργειες
π�υ διέθετε μέσα τ�υ και τ� πετ�ύ-
σε καταπρ�σωπ� στ�ν ανύπ�πτ�
συν�μιλητή τ�υ π�υ, � δυστυ�ής,
δεν εί�ε άλλη διέ��δ� παρά ή να �-
μ�λ�γήσει άγν�ια ή να κάνει πως
καταλα�αίνει και να γελ�ι�π�ιηθεί
ακ�μη �ειρ�τερα. Aυτά �λα ήταν,
πιστεύω, ένα είδ�ς πληρωμή για τ�
διασυρμ� της π�ίησής τ�υ απ� μια
κ�ινωνία ��ντρ�κ�μμένη και απλη-
ρ���ρητη.

T� κακ� ήτανε �τι με την κεκτη-
μένη τα�ύτητα π�υ εί�ε πάρει, δεν
έκανε διάκριση ανάμεσα σε �ίλ�υς
κι ε�θρ�ύς. M�ν� στα �ρ�νια της
Kατ��ής μπ�ρέσαμε να πλησιάσ�υ-

με � ένας τ�ν άλλ�ν. Aνύπαντρ�ς
ακ�μη τ�τε, καθ�τανε σ’ ένα παρά-
�εν� υπ�γει� της �δ�ύ Kυψέλης
π�υ κινδύνευε σε κάθε στιγμή να
πλημμυρίσει απ� την πρώτη νερ�-
π�ντή, �ωρίς την παραμικρή θέρ-
μανση, �λ�μ�να��ς ανάμεσα στ�υς
τεράστι�υς πίνακες με τ’ ακέ�αλα
σώματα και τις παν�πλίες. Oμως
πάντ�τε άψ�γ�ς. Kαι δε��τανε τ�ν
επισκέπτη π�υ εί�ε ε�ασ�αλίσει
δια�ατήρι�, με την άνεση τ�υ άρ��-
ντα π�υ δεν α�ήνει τ�υς υπηρέτες
να πλησιάσ�υν για να ’�ει αυτ�ς τη
�αρά και την τιμή να σε περιπ�ιηθεί
� ίδι�ς. Eκεί, ανάμεσα σε π�λλά άλ-
λα, θυμάμαι, άκ�υσα για πρώτη ��-
ρά απ� τ� στ�μα τ�υ, τ�ν περί�ημ�
«Mπ�λι�άρ».

Aπ�σπασμα απ� τ� �ι�λί� τ�υ Oδυσσέα
Eλύτη «Aν�ι�τά �αρτιά», Eκδ�σεις
«Iκαρ�ς», 1982.

O Oδυσσέας Eλύτης για τ�ν Nίκ� Eγγ�ν�π�υλ�



T�υ Eκτ�ρ�ς Kακνα	άτ�υ

O AΓKIΣTPΩMENOΣ στην �π�ια κα-
τεστημένη και λιμνά��υσα, �ιλ�σ�-
�ική, αισθητική κ.λπ. θέση ή σκευή
τ�υ και γι’ αυτ� ανθιστάμεν�ς στ�
μπαρά� τ�υ Eγγ�ν�π�υλ�υ, δεν είναι
να κρατηθεί για π�λύ στα �αρακώμα-
τά τ�υ καθώς τ� καταιγιστικ� αυτ�
μπαρά� έ�ει στ��� την ανατρ�πή τ�υ
αναπαραγ�μεν�υ πλαισί�υ, μέσα στ�
�π�ί� ν�σεί απ� αυτ�στείρωση η
πραγματικ�τητα. Kι’ ενώ είναι �ι δ�-
μές της π�υ παράγ�υν τ�υς καταλύ-
τες της, επι"άλλει μια λ�γική π�υ θέ-
λει �,τι και �π�ι�ν την αμ�ισ"ητεί
στ� περιθώρι� και στην απ�ρριψη.
Aμ�ισ"ήτηση π�υ, ωστ�σ�, αυτή η ί-
δια πραγματικ�τητα την έ�ει ανάγκη
και (ιδ�ύ τ� αντι�ατικ�) την αναπα-
ράγει, καθώς είναι στενεμένη ν’ α-
ντιμετωπίσει την «ώσμωση» των �ώ-
ρων συνείδησης και ασύνειδ�υ, α-
��ύ τα πρ�ϊ�ντα της ψυ��διαν�ητι-
κής ενέργειας π�υ απελευθερώνει
αυτή η ώσμωση είναι εκείνα π�υ ν�-
μιμ�π�ι�ύνται στα τεκμήρια της μη
αναστρέψιμης εν�ρμησής μας πρ�ς
τ� επέκεινα τ�υ �ρί��ντα π�υ στ�ι-
�ειών�υν �ι αγωνίες μας.

«T�υ πι� �ίαι�υ...»
Mε μια τέτ�ια αντίληψη ήταν �υσι-

κ� π�υ � Eγγ�ν�π�υλ�ς στήθηκε

στ� μετερί�ι τ�υ υπερεαλισμ�ύ. Aυ-
τ�ύ τ�υ κινήματ�ς, «τ�υ πι� "ίαι�υ
ενάντια στην εκλ�γίκευση τ�υ π�ιη-
τικ�ύ �ώρ�υ, καθώς και των παράλ-
ληλων πνευματικών περι��ών, και
μια επιστρ��ή στ� αρ�ικ� �ά�ς»1

π�υ με ρί�ες στα απώτατα "άθη των
πρώτων ψελισμάτων τ�υ ανθρώπι-
ν�υ είδ�υς, σε �,τι α��ρά σε λ�γ�
και παράσταση, πλ�ύτισε με νέες συ-
ντεταγμένες τ�ν π�λιτισμικ� �άρτη
τ�υ αιώνα μας σε παγκ�σμια κλίμα-
κα· ενώ παράλληλα η απ�δ��ή ή ��ι
τ�υ επαναστατικ�ύ κηρύγματ�ς τ�υ
απέ"η κριτήρι� τ�λμης ή α"ελτηρίας
για τ�υς κλητ�ύς ή αυτ�κλητ�υς
στην περιπέτεια τ�υ πνεύματ�ς.
«Aπ� μιας αρ�ής (θα μας πει � A. Kα-
ραντώνης

2
) � Eγγ�ν�π�υλ�ς υπήρ%ε

� τύπ�ς τ�υ «διαρκ�ύς υπερρεαλι-
στή επαναστάτη» π�υ τ� παράδειγμά
τ�υ και η στάση τ�υ θα ικαν�π�ι�ύ-
σαν τις απαιτήσεις εν�ς Mπρετ�ν.
Eίναι � άνθρωπ�ς π�υ κράτησε με
σταθερ�τητα την επικινδυνωδέστα-
τη άκρα αριστερά τ�υ υπερρεαλιστι-
κ�ύ κινήματ�ς κι ας μην έλα�ε να
"ρεθεί απ� μιας αρ�ής � αρ�ηγ�ς και
� διαμ�ρ�ωτής τ�υ». O πι� ακραί�ς,
� πι� γνήσι�ς, � πι� πιστ�ς στις τα-
κτικές και τ�υς τρ�π�υς της υπερρε-
αλιστικής συμπερι��ράς και της πα-
ραγωγής τ�υ υπερρεαλιστικ�ύ πρ�ϊ-
�ντ�ς, τις διατυπωμένες ευαργέστα-

τα απ� τ�ν Benjamin Peret. O πι� α-
διάλλακτ�ς, � πι� υψήγ�ρ�ς, δί�ως
την παραμικρή υπ�στ�λή των �ρα-
στικών και των �ρωματικών τ�υ τ�-
νων, πράγμα π�υ παρατηρήθηκε στ�
έργ� άλλων πρωτ�κλασάτων υπερ-
ρεαλιστών μας.

«O Eγγ�ν�π�υλ�ς (θα σημειώσει �
A. Kαραντώνης) έ�ει κάτι τ� μ�ναδι-
κ� π�υ τ�υ δίνει μια ιδιαίτερη, ασυ-
ντρ��ευτη θέση μέσα στη νέα μας
π�ίηση, μέσα στην επ��ή μας θα λέ-
γαμε». Kαι απ�πειράται την ανα�ήτη-
ση αιτίας των κινήτρων τ�υ Eγγ�ν�-
π�υλ�υ να κατα�ύγει στ�ν υπερρεα-
λισμ�, π�υ αδικ�ύν την �%υδέρκεια
(κατά τη γνώμη μας) τ�υ έγκριτ�υ
κριτικ�ύ. Iδ�ύ: «O Eμπειρίκ�ς (παρα-
τηρεί � A.K.) δέ�εται τ�ν υπερρεαλι-
σμ� σαν �ραματιστής. Yπάρ�ει απ�-
λυτα καλή πίστη στα κίνητρά τ�υ. Για
τ�ν Eγγ�ν�π�υλ� � υπερρεαλισμ�ς
στάθηκε ένα μέσ�, ένας τρ�π�ς να
επι"ε"αιώσει την αδιαλλα%ία τ�υ,
τ�ν ασυμ"ί"αστ� �αρακτήρα τ�υ,
τ�υ έδωσε τα �πλα να επιτεθεί ενα-
ντί�ν της απελπιστικής ρ�υτίνας και
να την πρ�καλέσει συνειδητά» και
συνε�ί�ει: «Oλα τα �αρακτηριστικά
τ�υ συγκρ�τ�ύν ένα ψυ�ικ�πνευμα-
τικ� εγώ π�λυεδρικ�, υπερευαίσθη-
τ�, γι’ αυτ� ίσως επιθετικ�, πικρ���-
λ� και "ασανιστικά εγωκεντρικ�. T�
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Συνέ�εια στην 18η σελίδα

«Aλλωστε είμαι π�ιητής»
Oι �ίαιες αντιδράσεις κατά τ�υ υπερρεαλισμ�ύ δεν πτ�ησαν 

τ�ν Eγγ�ν�π�υλ�, παρ’ �λη την π�λύ�ρ�νη πικρία π�υ τ�υ δημι�ύργησαν

K�στ�ύμια π�υ σ�εδίασε � N. Eγγ�ν�π�υλ�ς για την παράσταση «T� ρ�μάντ�� της πεντάρας» (� ίδι�ς έκανε και τη
σκην�γρα�ία) τ�υ Mπρε�τ, π�υ δ�θηκε τ� 1962 απ� τ�ν θίασ� τ�υ N. Xατ�ίσκ�υ. Σε ��ι θετικ�, για την παράσταση αυ-
τή κριτικ� τ�υ κείμεν�, � Mάρι�ς Πλωρίτης σημείωνε και τα ε!ής στην «Eλευθερία» της 7.7.1962: Mέσα σ’ αυτή τη «γα-
λέρα», η παρ�υσία τ�υ N. Eγγ�ν�π�υλ�υ και τ�υ A. K�υνάδη με τ� αναμ�ισ	ήτητ� ταλέντ� τ�υς, έ�ερνε αδιάκ�πα
στ� ν�υ τ�ν στί�� τ�υ πρώτ�υ «Στρατηγέ, τι �ητ�ύσες στη Λάρισα, εσύ ένας Yδραί�ς;».

«Aνθιμ�ς � Tραλλεύς και Iσίδωρ�ς � Mιλήσι�ς». 
(Iδιωτική συλλ�γή).

«Aθηναϊκή �ικία Kαλλι�ρ�νά, �πισθεν τ�υ Aγί�υ Λ�
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Λάδι σε μ�υσαμά.

«Στ���ι», 1980. Λάδι σε μ�υσαμά, 55X46 εκ. (Iδιωτική συλλ�γή).

Λ�υκά Πατησίων, σω��μένη εισέτι. (Συλλ�γή Γ. Aναγνωστ�π�ύλ�υ).»

«Στιγμές τ�υ Oρ�έα», α�ρ�ν�λ�γητ�. Aκ�υαρέλα, 24X18 εκ. (Iδιωτική συλλ�γή).

«Γεωμετρική σύνθεσις», 1961. Λάδι σε μ�υσαμά, 55X46 εκ. (Iδιωτική συλλ�γή).



εγώ αυτ� δυναμωμέν� απ� μια �υσι-
κή τάση υπερ"�λής της α%ίας τ�υ,
αισθάνεται σαν κύκν�ς μέσα σε λά-
σπη, �ταν καθρε�τί�ει στα μάτια τ�υ
τη γύρω τ�υ πραγματικ�τητα. [...]
Oραματί�εται μ�νά�α τ� θέαμα της
δικής τ�υ υπερ��ής και τ� �ραμα
τ�ύτ�, σ�ηματί��ντας ένα πυκν�
�ράγμα παρε%ηγήσεων και δυσαρε-
σκειών ανάμεσα σε αυτ�ν και την
πραγματικ�τητα, τ�ν ��ηθεί να πε-
ράσει λυτρωτικά στ�ν κ�σμ� των υ-
περρεαλιστικών �αιν�μένων (η υπ�-
γράμμιση δική μας) εκεί π�υ τ� παρ-
θέν�, τ� ασυνήθιστ�, τ� ανε%έλε-
γκτ�, τ� ασ�ημάτιστ�, τ� υπερ"�λι-
κ�, τ�υ δίν�υν τ� αίσθημα πως μπ�-
ρεί να δημι�υργεί �ωρίς να λ�γαριά-
�ει τ� ν�μ� της αναγκαι�τητας».
Ωστε, απ�κλειστικά τ� «θέαμα της υ-
περ��ής τ�υ» είναι � λ�γ�ς π�υ �
Eγγ�ν�π�υλ�ς, συναντώντας πυκν�
�ράγμα παρε%ηγήσεων και δυσαρε-
σκειών, κατέ�υγε στ� ��ημα τ�υ υ-
περρεαλισμ�ύ για να λυτρωθεί!..

Kι ας πάει να ε%�μ�λ�γείται � ίδι�ς
� π�ιητής �τι τ�ν υπερρεαλισμ� δεν
τ�ν συνάντησε καθ’ �δ�ν, �π�υ υ-
στερικές υλακές και "αμ"ακερά �ά-
σγανα τ�ν κατεδίωκαν, αλλά �τι τ�ν
εί�ε και τ�ν αισθαν�ταν μέσα τ�υ. H
άπ�ψη τ�υ κριτικ�ύ A.K. στηρί�εται
στην ε�εύρεση μιας ψυ��στασίας
τ�υ π�ιητή–�ωγρά��υ τέτ�ιας π�υ,
παραπέμπ�ντας σε κάπ�ιες α�αλί-

νωτες ιδι�συγκρασιακές ρ�πές τ�υ
σε �,τι α��ρά τις επιλ�γές τ�υ, να ε-
%ηγεί(;) τ� γιατί η πρ�κληση της ρ�υ-
τίνας και γιατί η επίθεση σ’ αυτήν.
Kαμιά, λ�ιπ�ν, ιδέα για την υψηλή α-
π�στ�λή της τέ�νης και τ�ν ρ�λ�
τ�υ σαν λειτ�υργ�ύ δεν εμπνέει τ�ν
Eγγ�ν�π�υλ� παρά είναι ενεργ�ύμε-
ν� κάπ�ιας ψυ��λ�γικής τ�υ διαμαρ-
τίας!.. Περιθωριακά ας σημειωθεί
πως � A. Kαραντώνης δεν συγκατα-
λέγεται στ�υς πρ�πηλακιστές τ�υ υ-
περρεαλιστή π�ιητή μας, αλλά πι�
πάνω ανα�έρθηκαν κάπ�ια "αμ"α-
κερά �άσγανα παραλείπ�ντας "έ-
"αια την ανα��ρά σε ε%έ��ντες �ει-
ριστές τ�υς, απ� τη συντε�νία των
«συναδέλ�ων». Aπ��εύγ�υμε ν’ α-
να�ερθ�ύμε στις αθλι�τητες, ��ι "έ-
"αια των ανίδεων παρασυρμένων α-
π� την κακ�"�υλία και την κακε-
ντρέ�εια μερικών γρα�ίδων τ�υ Tύ-
π�υ, αλλά πι� π�λύ της τ�τε «δια-
ν�ησης» π�υ μη σπεύδ�ντας (αλή-
θεια π�σ� λίγ�ι, π�σ� απίστευτα λί-
γ�ι εκπρ�σωπ�ί της συμπαραστάθη-
καν στ�ν �λευα��μεν� π�ιητή!) ν’ α-
να�αιτίσει τ�υς πρ�πηλακισμ�ύς σε
"άρ�ς εν�ς έ%���υ επαναστατικ�ύ
πνεύματ�ς, άρα και σε "άρ�ς της τέ-
�νης, απ�κάλυψε την ανεπάρκειά
της και δυστυ�ώς, ��ι μ�ν�ν. Kαι,
�υσικά, δεν μπ�ρ�ύσε να γίνει αλ-
λιώς: �ι πρ�πηλακισμ�ί εκείν�ι έ-
��υν ήδη μετατραπεί σε μπ�ύμερα-
γκ, πλήττ�ντας την απα%ι�τητα και

τη "λακεία σ’ εκείν�υς τ�υς �ώρ�υς
π�υ είναι αδιαν�ητες.

H, σε ήπι�υς τ�ν�υς, διατυπωμένη
πικρία τ�υ π�ιητή, πρ�ερ��μενη απ�
τη συμπερι��ρά «συναδέλ�ων», δεν
πρέπει να είναι καθ�λ�υ στα παρα-
λειπ�μενα της ανα��ράς στα ήθη
της συντε�νίας. Aλλιώς τα «ήθη» αυ-
τά, μέν�ντας αστηλίτευτα δια"ρώ-
ν�υν σε "άθ�ς τ� πρ�σωπ� της
πνευματικής ηγεσίας και τ�υ ρ�λ�υ
της, τέτ�ι�υ π�υ τ�ν θέλει και τ�ν
πλάθει στη �αντασία της η �ικ�υμέ-
νη.

Παραθέτ�υμε ελά�ιστες �ράσεις
(ελλείψει �ώρ�υ) απ� τις, �λ� πίκρα,
σημειώσεις τ�υ π�ιητή: «Πάντως τ�
πλέ�ν �δυνηρ� της �λης πρ�π�λεμι-
κής μ�υ αυτής περιπέτειας ήταν άλ-
λ�: H στάσις των ανθρώπων τ�υ
πνεύματ�ς» και των “συναδέλ�ων”
γύρω μ�υ [...] Mπρ�στά μ�υ, άλλ�ι έ-
καναν τ� �ίλ�, άλλ�ι τ�ν επιεική, πί-
σω μ�υ �λ�ι τ�υς συνένωναν τις �ω-
νές τ�υς με τ� σκυλ�λ�ι. Nα μη λεί-
ψ�υν να εκδικηθ�ύν, με τ�ν τρ�π�
τ�υς, εκείν�ν π�υ έκανε αυτ� π�υ �ι
ίδι�ι θα π�θ�ύσαν να κάν�υν, αλλά
δεν εί�αν την ικαν�τητα».

Kι έπρεπε � Eγγ�ν�π�υλ�ς να
γράψει έναν Mπ�λι"άρ για να κατα-
πέσει � διασυρμ�ς τ�υ π�ιητή, να
καταπέσει η �λεύη, να "�υ"αθ�ύνε
�ι κεκρά�τες! Tι συνέ"η λ�ιπ�ν με
τ�ν Mπ�λι"άρ; Eτσι διά μιας και %α�-
νικά κατάλα"αν �λ�ι αυτ�ί τι είναι

και τι εκπέμπει τ� έργ� τ�υ π�ιητή-
�ωγρά��υ; Πώς αυτ�; Ή μη κι �
Eγγ�ν�π�υλ�ς έκανε πίσω, μη και
�αμήλωσε, επιτέλ�υς, τ�υς τ�ν�υς
τ�υ και �ι περί ων � λ�γ�ς, ικαν�π�ι-
ήθηκαν; Iσως �ι  μελετητές τ�υ, συ-
γκρίν�ντας τ�ν Mπ�λι"άρ με τ�
πρ�ηγ�ύμεν� έργ� τ�υ ανασύρ�υν ή
κατασκευάσ�υν την απάντηση.

T� δριμύ π�ίημα με τίτλ� Le pape
aux entonnoirs (Mην �μιλείτε στ�ν �-
δηγ�, "΄ έκδ�ση «Iκαρ�ς» 1966) κα-
ταλήγει στ�ν στί��: D’ ailleurs je suis
poéte. Kαι α��ύ είναι π�ιητής ε%υπα-
κ�ύεται πως διατηρεί τα δικαιώματα
�δηγ�ύ, δρ�μ�λ�γημέν�υ ε% ενστί-
κτ�υ, για �,τι επέκεινα των �ρίων
της κατεστημένης και τελματωμέ-
νης �ραστικής ή εικαστικής εκ��-
ράς υπ�σ�εται υπεπραγματικ�τητες.
Δι�τι η ισ�ύ�υσα πραγματικ�τητα με
�σα ���ντα την ντεκ�ράρ�υν �ι ύπ�-
πτες τελε�λ�γίες, καταντά ακατ�ί-
κητη «για τ�υς μεγάλ�υς, για τ�υς ε-
λεύθερ�υς, για τ�υς γενναί�υς,
τ�υς δυνατ�ύς» της π�ίησης. Kαι εί-
σαι απ� αυτ�ύς, Nικ�λαε Eγγ�ν�-
π�υλε, «τρα�ύτατε "ρά�ε τ�υ
Eλμπασάν και απαλή πράσινη δα-
ντέλλα τ�υ B�σπ�ρ�υ», �πως σε
πρ�σ�ώνησε � μέγας Aντρέας
Eμπειρίκ�ς.

Σημειώσεις:
1. Γ. Θέμελη: H νεώτερη πίησή μας.
2. A. Kαραντώνη: Eισαγωγή στη Nεωτέρα

Πίηση.
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Συνέ�εια απ� την 16η σελίδα

«Hρώ και Λέανδρ�ς», 1980. Kάρ	�υν� και μ�λύ	ι σε �αρτί 59,5X43 και Λάδι σε μ�υσαμά 55X46 εκ. (Iδιωτική συλλ�γή).
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«O Eρμής εν αναμ�νή»
Συ�νά � Eγγ�ν	π�υλ�ς καλλιεργεί μια συνειδητή παρωδία 	ταν �ωγρα�ί�ει μυθ�λ�γικές μ�ρ�ές

Tης Nίκης Λ�ϊ�ίδη

Kαθηγήτριας Iστ�ρίας της Tέ�νης, AΠΘ

ΦAINETAI �τι � Nίκ�ς Eγγ�ν�π�υλ�ς
έτρε�ε πάντα μια ιδιαίτερη αδυνα-
μία για την π�λύπλευρη πρ�σωπικ�-
τητα τ�υ Θε�ύ Eρμή. O π�λυτε�νί-
της Θε�ς π�υ εί�ε αναλά�ει να επ�-
πτεύει πρ�στατευτικά τις πι� αντι-
�ατικές (�αιν�μενικά) καταστάσεις
της ανθρώπινης μ�ίρας, ταυτίστηκε
στη συνείδηση τ�υ καλλιτέ�νη με τ�
ελληνικ� πνεύμα, ή μάλλ�ν με την
π�λυπραγμ�σύνη τ�υ ελληνικ�ύ
modus vivendi. Πρ�στάτης τ�υ εμπ�-
ρί�υ αλλά και κάθε είδ�υς παν�υρ-
γίας και απάτης, �νειρ�π�μπ�ς και
υπν�δ�της, �δηγ�ς των ψυ�ών στ�
�ασίλει� τ�υ Aδη και της Περσε��-
νης, �ύλακας των απρ�σανατ�λι-
στων, των περιπλανώμενων και των
�δ�ιπ�ρων, �ρ�ντι#ε με τη ��ήθεια
των �τερωτών τ�υ σανδαλιών, να εί-
ναι έγκαιρα παρών στα σημαντικ�τε-
ρα «επεισ�δια πλ�κής» της ελληνι-
κής μυθ�λ�γίας.

Σε μια παλαι�τερη μελέτη μ�υ, �-
π�υ μετα%ύ άλλων εί�α αναλύσει συ-
γκριτικά τα μυθ�λ�γικά θέματα στη
#ωγρα�ική τ�υ Nίκ�υ Eγγ�ν�π�υλ�υ
και τ�υ Giorgio de Chirico, άθελά
μ�υ υπ�τίμησα την πνευματώδη ευ-
ρηματικ�τητα τ�υ Eλληνα δημι�υρ-
γ�ύ. Στηρι#�μενη στη γενικευμένη
διαπίστωση �τι �ι ελληνικ�ί μύθ�ι
–λειτ�ύργησαν ως σύμ��λα π�λιτι-
σμικής άνθησης των μεγάλων κέ-
ντρων της Δύσης, έ�λεπα τη νε�ελ-
ληνική πραγμάτευσή τ�υς ως απ�-
πειρα ερμηνείας, απλά και αναπ�-
�ευκτα ελλην�κεντρική. Στ�ν De
Chirico εί�α δώσει ιδιαίτερη πρ�σ�-
�ή γιατί εντ�πισα στα μ�ναδικά έργα
τ�υ της Mετα�υσικής λεγ�μενης πε-
ρι�δ�υ, μια πρωτ�τυπη ταύτιση των
ελληνικών μύθων με τ�υς μύθ�υς
τ�υ μ�ντερνισμ�ύ. O «Eκτωρ και η
Aνδρ�μά�η» (1916) –αινιγματικά και
�ω�ά σύμ��λα μιας επερ��μενης
νέας τά%ης πραγμάτων– λειτ�ύργη-
σαν ως εικ�νιστικ� αρ�έτυπ� τ�υ
μ�ντέρν�υ ανθρώπ�υ για �λα σ�ε-
δ�ν τα κινήματα της καλλιτε�νικής
πρωτ�π�ρίας.

Oσ� �μως κ�ιτά#ω τα έργα π�υ #ω-
γρά�ισε κατά τη διάρκεια της δεύτε-
ρης περι�δ�υ τ�υ (κυρίως απ� τα τέ-
λη τ�υ μεσ�π�λέμ�υ και μετά) διαπι-
στώνω –παρά τ� γεγ�ν�ς �τι αυτή η
περί�δ�ς εί�ε γίνει τώρα τελευταία
π�λύ πρ�σ�ιλής στ�υς λεγ�μεν�υς
μεταμ�ντέρν�υς– �τι η εύν�ια των
Θεών έ�ει κάπ�τε ένα τέλ�ς. Στις
μυθ�λ�γικές συνθέσεις αυτής της
περι�δ�υ π�υ είναι #ωγρα�ισμένες
«με τ�ν τρ�π�» τ�υ Rubens ή τ�υ
Delacroix, η μ�ρ�ή τ�υ Eρμή (στην
�π�ία εί�ε επίσης ιδιαίτερη αδυνα-
μία � De Chirico αλλά για άλλ�υς λ�-
γ�υς) αιωρείται �αριά και αδέ%ια
στ�υς παστωμέν�υς απ� �ρώμα �υ-

O Nίκ�ς Eγγ�ν�π�υλ�ς με τ�ν Oδυσσέα Eλύτη και τ�ν Aνδρέα Eμπειρίκ�, τ� N�έμ�ρι� τ�υ 1964, κατά τη συνέντευ�η
Tύπ�υ με την ευκαιρία της η��γρά�ησης σε δίσκ�υς της σειράς «Oι π�ιητές δια�ά��υν τ� έργ� τ�υς».

«Eρμής», 1970, σινική σε �αρτί. (Iδιωτική συλλ�γή).

ραν�ύς, σαν να είναι κρατημένη �ει-
ρ�π�δαρα απ� λεπτές α�ρατες κ�ρ-
δέλες. Aυτή η παρωδία της �ιγ�ύρας
τ�υ Θε�ύ –π�υ δεν είναι δι�λ�υ συ-
νειδητή– απ�τελεί τ�ν αντίθετ� π�-
λ� –της συνειδητής– παρωδίας π�υ
καλλιεργεί � Eγγ�ν�π�υλ�ς,  �ταν
#ωγρα�ί#ει μυθ�λ�γικές μ�ρ�ές και
ιδιαίτερα τ�ν έμπιστ� αγγελι���ρ�
τ�υ Δία. O Eγγ�ν�π�υλ�ς �αίνεται
να γνωρί#ει καλά �τι � σ��αρ�τερ�ς
τρ�π�ς δια�είρισης μιας �αριάς κλη-
ρ�ν�μιάς –ελληνικής ή δυτικ�–ευ-
ρωπαϊκής– είναι η, πάση θυσία, απ�-
�υγή της σ��αρ�πρεπ�ύς και σ��α-
ρ��αν�ύς μίμησης. Eτσι, � Eρμής
τ�υ, ακ�μα και �ταν απεικ�νί#εται
ως υπεύθυν�ς τ�π�τηρητής των υ-
π�θέσεων τ�υ Aδη ντυμέν�ς μ�ν�
με τα �τερωτά τ�υ παπ�ύτσια, τ�
καπέλ� melon και τ� ρ�λ�ι («Oρ�έας
και Eυριδίκη» 1949) δεν διαπράττει
τ� λάθ�ς να πρ�σαρμ�στεί στην πε-
ριρρέ�υσα ατμ�σ�αιρα πένθ�υς.

Nε�ελληνική

πραγματικ	τητα

Περισσ�τερ� πνευματώδης είναι
ωστ�σ� μια παλαι�τερη σύνθεση, «O
Eρμής εν αναμ�νή» (1939) η �π�ία,
παρά την τυπικά υπερρεαλιστική σύ-
ντα%ή της, συνδυά#ει ένα πλέγμα κα-
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«O Eρμής εν αναμ�νή», 1939, λάδι σε μ�υσαμά. (Iδιωτική συλλ�γή).
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λώς υπ�λ�γισμένων συμ��λικών υ-
παινιγμών. O αναμένων Eρμής, ντυ-
μέν�ς με ελα�ρ� ιμάτι� μα�ητή κρα-
τώντας σπαθί και ��ρώντας πάντα
τ� καπέλ� τ�υ, ατενί#ει απ� τ� παρά-
θυρ� εν�ς αστικ�ύ εσωτερικ�ύ, ένα
γυμν� τ�πί�. T� μ�ν� στ�ι�εί� τ� �-
π�ί� στην κυρι�λε%ία απ�τυπώνεται
μέσα στην ερημική αυτή έκταση, εί-
ναι ένας σ�ηματ�π�ιημέν�ς δείκτης
–σήμα ένδει%ης στις παλιές κυρίως
δια�ημίσεις– αρκετά συγγενικ�ς με
αυτ�ύς π�υ �ρησιμ�π�ιεί � De
Chirico στα Mετα�υσικά τ�υ έργα
για να συμ��λίσει «τα σημεία των νέ-
ων πεπρωμένων». Στ� εσωτερικ� ω-
στ�σ� τ�υ αστικ�ύ σκηνικ�ύ –� �ώ-
ρ�ς στ�ν Eγγ�ν�π�υλ� είναι πάντα
σκηνικ�ς μια και παραπέμπει σε μια
νε�ελληνική πραγματικ�τητα π�υ
«�αίνεται» αλλά π�υ σπάνια «υπάρ-
�ει»– δύ� γυναικείες μ�ρ�ές δεί-
�ν�υν σε δια��ρετικές κατευθύν-
σεις με τεταμέν� τ�ν δείκτη. 

H αρ�αι�πρεπής ελληνική μ�ρ�ή,
η �π�ία στη θέση τ�υ κε�αλι�ύ έ�ει
μια γλάστρα, δεί�νει πρ�ς τα δε%ιά ε-
νώ η άλλη, ντυμένη με ευρωπαϊκή
τ�υαλέτα και με ένα πι�νι σκακι�ύ
στη θέση τ�υ κε�αλι�ύ, δεί�νει πρ�ς
την αριστερή κατεύθυνση. Στ� πά-
τωμα, τρία ψάρια και μια παντ��λα
συνθέτ�υν έναν πιθαν� υπαινιγμ� σε
�ρ�ϊδικά σύμ��λα της γενετήσιας
�ρμής. T� ενδια�έρ�ν της σύνθεσης
εντ�πί#εται στην εν απ�ρία αναμ�νή
τ�υ Eρμή μέσα στ� σύμπλεγμα των
π�λλαπλών (ενάρετων ή ενδε��μέ-
νως μ�ιραίων) κατευθύνσεων. Aν και
πρ�στάτης σύμ�ωνα με τη μυθική
παράδ�ση των �δικών διασταυρώσε-
ων, � Θε�ς Eρμής δεί�νει μάλλ�ν
μπερδεμέν�ς.

H υπαινικτική ανα��ρά τ�υ Eγγ�-
ν�π�υλ�υ στ� δίλημμα ή μάλλ�ν στ�
ψευδ�-δίλημμα τ�υ «σωστ�ύ πρ�σα-
νατ�λισμ�ύ» είναι ε%άλλ�υ πάντα ε-
πίκαιρη. Πλησιά#�υμε τ� 2000 και �
Eρμής �ρίσκεται πάντα εν αναμ�νή...

O ΠOIHTHΣ αυτ�ς τ�υ παντ�τινά κ�ρυ��υμέ-
ν�υ πάθ�υς, #υγιά#εται μία στιγμή, δύ� στιγμές,
κι έπειτα ε��ρμά �ριστικά και αμετακλήτως και,
εν καταδύσει, πιάνει στα νύ�ια τ�υ την περιστέ-
ρα την �π�ιαδήπ�τε, και ιδ�ύ π�υ απ� κάτασπρη
την κ�κκινί#ει σαν αητ�ς π�υ αρπά#�ντας τ� θή-
ραμά τ�υ τ� ραμ�ί#ει, και, πλήρης λα�τάρας και
ανυπ�μ�νησίας, τ� %εσ�ί#ει στ�ν αέρα, υψιπε-
τής πάντ�τε, και, θα πρ�σθέσω, πάντ�τε δα�ν�-
στε�ής στην άγρα και στην #ωή τ�υ.

Aπ� κάτω ή τριγύρω, � �ώρ�ς είναι καθωρι-
σμέν�ς, ��ι απ� �ρια αντικειμενικά αλλά καθα-
ρώς υπ�κειμενικά, ευρύτατα και για τ�ύτ� δυ-
νάμενα να περιλά��υν στ�ι�εία �υσιαστικής υ-
παρ%ιακής �ντ�τητ�ς με απαράμιλλ�ν πλαστικ�-
τητα δ�σμένα, και, μπ�ρώ να πω, α�αντάστως
εν τέλει αντικειμεν�π�ιημένα. Kαι ιδ�ύ π�υ τέρ-
πει δι�τι τέρπεται � π�ιητής, ιδ�ύ π�υ τρ�μά#ει
δι�τι τρ�μα%ε, ιδ�ύ π�υ ηδ�νί#ει δι�τι ηδ�νίσθη-
κε, ιδ�ύ π�υ μαστιγώνει δι�τι μαστιγώθηκε, ιδ�ύ
π�υ συγκλ�νί#ει δι�τι συγκλ�νίσθηκε. Σε αυτήν
την παλινδρ�μική συναλλαγή και αλληλ�υ�ία, α-
ναπηδ�ύν απίστευτα �εγγαλικά μυρι��ρωμα,
σαν τα πτερά και τα κ�σμήματα τ�υ M�ντε#�ύμα

ή εν�ς ηγέτ�υ άλλης �υλής, αί�νης των Oνε-
γκάδα ή των Aλγ�νκίνων, και στα υψηλά και στα
�αθειά και στα επίπεδα και στα δασιά και λεία.

Eντ�ς τ�υ �ώρ�υ αυτ�ύ, τ�υ α�αν�ύς, γεμί#�-
ντάς τ�ν –ιδ�ύ πάντα τ� πάθ�ς ή pasion εν ε-
γρηγ�ρσει. Aκ�ίμητ�, σ�αδά#�ν και �λεγ�με-
ν�ν, �ωτί#ει τ�ν �ώρ�ν τ�ν συναισθηματικ�ν �-
π�υ πλάθ�νται και ε%ελίσσ�νται –τ�νί#ω �τι ε%ε-
λίσσ�νται– �ι εικ�νες (τα λεγ�μενα ν�μί#ω «θέ-
ματα» απ� τ�υς τε�ν�κρίτας) π�υ απ�τελ�ύν
την ατ�μική και αυθεντική μυθ�λ�γία μιας κ�-
�λα#�ύσης �ιώσεως εντατικής, απ�λυτα δικής
τ�υ.

Kαι ιδ�ύ π�υ � �ώρ�ς αυτ�ς � ατ�μικ�ς, διά
της πρ���λής τ�υ, γίνεται �ώρ�ς καθ�λικ�ς �-
π�υ ανθεί και θάλλει τ� σαν αίμα καρωτίδ�ς λα-
γαρ�ν «Aμάν», τ� τριαντα�υλλί και κ�κκιν� συ-
νάμα «Σε αγαπώ» και τ� σαν διαμάντι κρ�ύσταλ-
λ� «Oυαί, �υαί τ�ις ηττημέν�ις».

Ω η πλ�υσία γυμνή �μ�ρ�ιά τ�υ συναισθήμα-
τ�ς, η ακρ�τατα πλαστική, και �ταν ακ�μη �ι �ι-
γ�ύρες ��ρ�ύν υ�άσματα �αρύτιμα ή απλώς
�αριά, απ’ τ�ν �ιτώνα και τ�ν επενδύτην έως τ�
κριν�λίν�ν!

Ω η δύναμις η σ�ριγηλή τ�υ �ραματισμ�ύ και
τ�υ συνταυτισμ�ύ συγ�ρ�νως!...

Kαι να π�υ στεκ�μαστε εμ�ρ�ντητ�ι και καθη-
λωμέν�ι. T� γίγνεσθαι συνυπάρ�ει με τ� τετελε-
σμέν�ν. Kαι τ� τετελεσμέν�ν ε%ακ�λ�υθεί να
γεννά τ� γίγνεσθαι τ� άτερμ�ν, κατά τρ�π�ν
π�υ επιτα�ύνει τ�ν σ�ιγμ�ν εκάστ�υ ανθρώπ�υ
ευαισθήτ�υ. Πώς κατ�ρθώνει � Eγγ�ν�π�υλ�ς
να κάμη αυτ� τ� θαύμα; Θαρρώ πως μ�ν�ν � ψυ-
��αναλυτής και � υπερρεαλιστής είναι εις θέσιν
να τ� ενν�ήσ�υν και να τ� ε%ηγήσ�υν…

Nικ�λαε Eγγ�ν�π�υλε, σε αυτ�ν τ�ν κ�σμ�ν
δύ� είναι τα μεγαλύτερα και πι� π�λύτιμα στ�ι-
�εία, O Eρωτας και τ� Σπαθί. Oλα τα άλλα έρ��-
νται κατ�πιν και τελευταί� απ’ �λα η κριτική. H
πραγματικά μεγάλη π�ίησις είναι καμωμένη �α-
σικά απ� αυτά τα πρωταρ�ικά και κ�ρυ�αία
στ�ι�εία. Eσύ είσαι πραγματικά μεγάλ�ς π�ιη-
τής, άσε λ�ιπ�ν να λεν �ι άλλ�ι �τι θέλ�υν.

Aπ�σπασμα απ� τ� κείμεν� τ�υ Aνδρέα Eμπειρίκ�υ «Nι-
κ�λα�ς Eγγ�ν�π�υλ�ς ή τ� θαύμα τ�υ Eλμπασάν και τ�υ
B�σπ�ρ�υ», π�υ δημ�σιεύθηκε στ� περι�δικ� «Tετράδι�»,
τρίτ� τεύ��ς, Δεκέμ�ρι�ς 1945.

O Aνδρέας Eμπειρίκς για τν Nίκ Eγγν�πυλ
«Oρ�εύς και Eυρυδίκη», λάδι σε μ�υσαμά. (Iδιωτική συλλ�γή).
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Eλευθερία και πειθαρ�ία
Πρ�σωπικές ενθυμήσεις απ� τ�ν τρυ�ερ� και γενναι�δωρ� πατέρα Nίκ� Eγγ�ν�π�υλ�

Aυτ�πρ�σωπ�γρα�ία. Σινική σε �αρτί, 1933. Iδιωτική Συλλ�γή.

Tης Eρριέττης Eγγ�ν�π�ύλ�υ

KAI NA ’ΛEIΠE απ� τ
 σπίτι, ήταν πά-
ντα εκεί. Kι ��ι σαν σκιά, αλλά σαν
�αμ�γελ
, σαν ένα δώρ
 π
υ πρ
-
σ�έρεται έτσι, αυτ
ν�ητα, και πια εί-
ναι δικ�ς σ
υ λ
γιαριασμ�ς πώς θα
τ
 απ
λαύσεις. Oι πίνακές τ
υ στ
υς
τ
ί�
υς, τ
 εργαστήρι τ
υ, η �ι�λι
-
θήκη τ
υ, απέραντη είναι η αλήθεια,
κι ύστερα η ιερή τελετ
υργία τ
υ
τραπε�ι
ύ τ
 μεσημέρι, δύ
 με τρεις,
�ταν η κ
υ�έντα τ
υ ν
στίμευε τ

�αγητ�: με �λα αυτά, αλλά και �ωρίς
�λα αυτά, ήταν πάντα εκεί.

Δεν θυμάμαι να δυστρ�πησε π
τέ
αν τύ�αινε να τ
ν διακ�ψω τη στιγμή
π
υ �ωγρά�ι�ε. Π
τέ δεν θεώρησε
εισ�
λή στ
ν ιδιωτικ� �ώρ
 την πα-
ρ
υσία μ
υ στ
 ατελιέ τ
υ. Iσως ε-
πειδή δεν πίστευε πως ήταν ιδιωτι-
κ�ς τ
υ �ώρ
ς, κάτι σαν ά�ατ
, �π
υ
απαγ
ρεύεται να εισέλθ
υν κάπ
ι
ι
άλλ
ι. Θέλω να πω �τι δεν ήταν άλ-
λ
ς �ταν �ωγρά�ι�ε, δεν έ�γαινε δη-
λαδή απ� τ
ν 
ικεί
 εαυτ� τ
υ, τ
ν
πρά
 και πρ
σιτ�. Kαι πρ
σιτ�ς πα-
ρέμενε κι �ταν μιλ
ύσε για την π
ίη-
ση, να, �πως ας π
ύμε �ταν πρ
σπά-
θησε να πείσει τ
 ε�η�ικ� ακ�μη
μυαλ� μ
υ �τι 
 υπερρεαλισμ�ς εί-
ναι τ
 μ
ναδικ� αντίδ
τ
 στ
 παρά-

δ
%
 της �ωής. Δεν τ
 εί�ε πει αυτ�
με διδακτικ� τ�ν
, άλλωστε μα�ί μ
υ
δεν μιλ
ύσε π
τέ «με μεγάλες ιερα-
τικές �ειρ
ν
μίες», �πως σωστά λέει
γι’ αυτ�ν 
 Oδυσσέας Eλύτης. Π
τέ
τ
υ δεν έπαι%ε τ
 ρ�λ
 εν�ς παντ
-
γνώστη και αυστηρ
ύ δάσκαλ
υ. Kαι
π
λύ περισσ�τερ
 δεν θέλησε π
τέ
να παί%ει τ
 ρ�λ
 τ
υ �λ
συρ
ύ και
αλάθητ
υ καθ
δ
γητή. Oταν έλεγε
«να ’σαι ελεύθερη και αυθεντική», τ

ενν

ύσε.

Aυτ�πειθαρ�ία
και �ι�ύμ�ρ

Πώς θα μπ
ρ
ύσε άλλωστε να εί-
ναι �λ
συρ�ς με τέτ
ια �ι
υμ
ριστι-
κή διάθεση π
υ τ
ν διέκρινε; Kαι
πώς θα μπ
ρ
ύσε να �τάσει να πι-
στεύει στ
 «αλάθητ�» τ
υ �ταν την
καυστικ�τητά τ
υ την πρ
�ρι�ε και
για τ
ν εαυτ� τ
υ, και ��ι μ�ν
 για
τα κακώς κείμενα των άλλων;

H αίσθησή τ
υ της ελευθερίας συ-
νυπήρ�ε, στην καθημεριν�τητά τ
υ,
με την αυτ
πειθαρ�ία. Π
τέ δεν πα-
ρέ�η τ
 πρ�γραμμά τ
υ. Kαι π
τέ
δεν παραμελ
ύσε τα σύνεργα της
τέ�νης τ
υ. Tην παλέτα τ
υ την κα-
θάρι�ε πάντ
τε μ�λις τέλειωνε τη
�ωγρα�ική. Oσ
 για τα πινέλα, έκ
�ε

Πάσ�α τ�υ 1968 με την κ�ρη τ�υ Eρριέττη.

Xειρ�γρα�η α�ιέρωση τ�υ Nίκ�υ Eγγ�ν�π�υλ�υ στην κ�ρη τ�υ Eρριέττη στ�
�ι�λί� τ�υ «Στην κ�ιλάδα με τ�υς ρ�δώνες», εκδ. «IKAPOΣ», 1978.
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«Iάσων και Mήδεια» 1970, Λάδι σε μ�υσαμά, 55X46 εκ. (Iδιωτική συλλ�γή).

Σκηνικά (και κ�στ�ύμια) απ� τ�ν N. Eγγ�ν�π�υλ� για τη θεατρική παράσταση
Kαίσαρ και Kλε�πάτρα, π�υ ανέ�ηκε στ� Θέατρ� Mαρίκας K�τ�π�ύλη, με
πρωταγωνιστές τ�ν T. Kαρ�ύ#� και την Aλίκη B�υγι�υκλάκη τ� 1962. H μ�υ-
σική ήταν τ�υ Mάν�υ Xατ#ιδάκη.

τ
 �ρυσ��αρτ
 απ� τ
 κ
υτί των τσι-
γάρων –και κάπνι�ε π
λύ, πάρα π
-
λύ– και τα καθάρι�ε με αυτ� ένα ένα·
ύστερα τ
 ’κανε μπαλίτσα, μ
υ τ
 έ-
δινε να τ
 πετά%ω εγώ· κι ήταν αυτ�
η μικρή, καθημερινή λειτ
υργία μας.

Tα �ι�λία τ’ αγαπ
ύσε π
λύ 
 πα-
τέρας. Kι εκτ�ς απ� εκείνα π
υ αγ�-
ρα�ε μ�ν
ς τ
υ, απ� παλιά, τ
υ
στέλνανε π
λλά και συγγρα�είς, ά-
γνωστ
ί τ
υ. Δεν υπήρ%ε λ
ιπ�ν π
-
τέ 
ύτε ένα �ι�λί
 απ� αυτά τ
υ τα-
�υδρ
μεί
υ, π
υ να μην τ
 �υλλ
με-
τρήσει· δεν ήθελε να είναι καταδικα-
στικ�ς �ωρίς να έ�ει πάρει μια γεύση
τ
υ περιε�
μέν
υ τ
υς.

Kαι θυμάμαι �τι και τα �ι�λία π
υ
δεν τ
υ άρεσαν καθ�λ
υ ή δεν τ
υ
πρ
καλ
ύσαν τ
 παραμικρ� ενδια-
�έρ
ν, κι αυτά ακ�μη δεν μπ
ρ
ύσε
να τα θεωρήσει ανά%ια και να τα πε-
τά%ει σαν απ
ρρίμματα· έ�λεπε πίσω
απ� τις σελίδες τ
υς τ
ν κ�π
 τ
υ
συγγρα�έα, έστω κι αν αυτ�ς 
 κ�-
π
ς δεν εί�ε 
δηγήσει π
υθενά.
Oταν έ�γαινε λ
ιπ�ν στ
ν περίπατ�
τ
υ –και η αλήθεια είναι πως απ
-
λάμ�ανε την πε�
π
ρία, ενώ π
τέ
τ
υ δεν έμαθε να 
δηγεί αυτ
κίνη-
τ
– ά�ηνε ένα απ� αυτά τα �ι�λία
πάνω σε κάπ
ι
 παγκάκι, πρ
σε�τι-
κά, σ�εδ�ν τρυ�ερά. «Π
ι
ς %έρει»,
έλεγε. «Mπ
ρεί να τ
 �ρει κάπ
ι
ς
π
υ να τ
υ αρέσει».

O πατέρας διά�α�ε π
λύ. Bι�λία,
περι
δικά, ε�ημερίδες 
πωσδήπ
τε,
την «Kαθημερινή» ας π
ύμε και την
«Eστία». Kαι θυμ�ταν, �ωρίς μνησι-
κακία, κάπ
ι
υς παλι
ύς, δύσκ
λ
υς
καιρ
ύς, �ταν αναγκα��ταν να καλύ-
ψει την τρύπα της σ�λας τ
υ με κ
μ-
μάτια ε�ημερίδας· αλλά ακ�μα και
τα τρύπια τ
υ παπ
ύτσια ήτανε πά-
ντα καλ
γυαλισμένα και τρι�άτα.

Tα �ι�λία λ
ιπ�ν δεν τα διά�α�ε
μ�ν
. Mε �αντασία λαμπρή, σ�εδ�ν
τα �
ύσε, τα αναπαριστ
ύσε μέσα
τ
υ. Hταν να πάω κάπ
τε, πρώτη μ
υ
�
ρά, στη Nέα Y�ρκη. «Nα επισκε-
�θείς 
πωσδήπ
τε» μ
υ είπε, «τ

M
υσεί
, τ
 Mετρ
π�λιταν. Eκεί,
στην πέμπτη αίθ
υσα, τρίτ
ς απ� δε-
%ιά είναι ένας π
λύ ωραί
ς πίνακας
τ
υ Mανέ». Πήγα στ
 M
υσεί
, μέ-
τρησα τις αίθ
υσες, μέτρησα τ
υς
πίνακες, και �ρήκα πράγματι τ
ν Mα-
νέ, «Boating in Argenteuil». Eκείν
ς
δεν εί�ε πάει π
τέ στ
 M
υσεί
 αλλά
ή%ερε τη θέση τ
υ πίνακα γιατί εί�ε
δια�άσει πρ
σεκτικά κάπ
ια καλά �ι-
�λία και �αίνεται πως εί�ε αρ�ιτε-
κτ
νήσει και �ωγρα�ίσει στη μνήμη
τ
υ �λες τις αίθ
υσες τ
υ M
υσεί-

υ, καθώς και τη θέση των έργων. Kι
ήταν απίστευτη η μνήμη τ
υ – �πως
και 
ι γνώσεις τ
υ.

H «ά�εστη» ν��τρ�πία
Zωγρά�
ς καθώς ήταν, εί�ε τ
 πά-

θ
ς τ
υ με τα �ρώματα. T
 καθένα
τ
υς εί�ε γι’ αυτ�ν την α%ία τ
υ, τη
«�ωνή» τ
υ. T
 πάτωμα στ
 ατελιέ
τ
υ πάντως, στ
 σπίτι μας της Aνα-
γνωστ
π
ύλ
υ, τ
 πρ
τίμησε κ�κκι-
ν
, �ωρίς να ’ναι �έ�αια τίπ
τε �α-
νατικ�ς τ
υ Oλυμπιακ
ύ, μιας 
μά-
δας π
υ τη συμπαθ
ύσε ίσως λ�γω
τ
υ �ρώματ
ς π
υ έ�
υν 
ι �ανέλες
της.

Mε τ
υς πίνακές τ
υ πάλι, εί�ε μια
«ιδι
τρ
πία»: δεν ήθελε να πέ�τ
υν

σε �έρια ά%εστα, σε �έρια δηλαδή
ανθρώπων π
υ ήθελαν να αγ
ρά-
σ
υν ένα έργ
 τ
υ για τ
 θεαθήναι
ας π
ύμε, για να ’�
υν να τ
 λένε.
Oταν, λ
ιπ�ν, διέ�λεπε πίσω απ� τ

πρ�σωπ
 κάπ
ι
υ πιθαν
ύ αγ
ρα-
στή ��ι και τ�σ
 αγαθή σ�έση με την
τέ�νη, τ�τε έλεγε απ�τ
μα «
 πίνα-
κας κάνει τρία εκατ
μμύρια», ώστε
να τ
ν απ
γ
ητεύσει και να διασω-
θεί 
 πίνακας. Mα, αν πάλι τ
υ άρεσε
τ
 πρ�σωπ
 π
υ έ�λεπε, τ�τε έλεγε
πως 
 πίνακάς τ
υ κάνει «εκατ�
δρα�μές» ή «διακ�σιες», απλώς και
μ�ν
 για να δεί%ει �σ
 πι
 καθαρά γι-
ν�ταν �τι εγκρίνει με �αρά τ
υ την
πώληση. Kαι η πώληση γιν�ταν πράγ-
ματι στην τιμή των εκατ� ή διακ
-
σίων δρα�μών.

Zεστ�ς, ελευθερ��ρων, γενναι�-
δωρ
ς ήταν 
 Eγγ
ν�π
υλ
ς–πατέ-
ρας. O,τι ακρι�ώς και 
 Eγγ
ν�π
υ-
λ
ς–π
ιητής και �ωγρά�
ς.
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Kα�ά�ης διά 
ειρς Eγγ�νπ�υλ�υ
O Eγγ�ν�π�υλ�ς έτρε�ε εκτίμηση και θαυμασμ� για την π�ίηση τ�υ μεγάλ�υ Aλε�ανδριν�ύ

T�υ Παντελή Mπ
υκάλα

NA HTAN άραγε η αίσθηση τ�υ π�ι-
ητικ�ύ σ�γι�ύ εκείνη π�υ έπειθε
τ�ν Nίκ� Eγγ�ν�π�υλ� να σταθμεύ-
ει σε �ν�ματα και μ�ρ�ές π�ιητών
με συ�ν�τητα ασυνήθιστα (ή και
πρ�κλητικά) μεγάλη για τις δικές
μας ά�ενες και άδωρες ημέρες (μ�-
ν�ν � Σα�τ�ύρης, �σ� �λέπω, κρα-
τάει απ� αυτ� τ� ήθ�ς), �ικεία �μως
στ�υς πρ� τ�υ π�λέμ�υ π�ιητές, α-
π� τ�ν Παλαμά κι ώς τ�υς υπερρεα-
λιστές; Nά ΄θελε μήπως να αντιπρ�-
σ�έρει στ�υς �μ�τέ�ν�υς τ�υ την
τρυ�ερ�τητα και τ� γενναί� εγκώ-
μι�, αυτ�ς π�υ δ�κίμασε τη �λεύη
και την κακ�τητα και τ�υ δήμ�υ (ή
εν πάση περιπτώσει �σων αυτ�κλη-
τα τ�ν εκπρ�σωπ�ύσαν ή επεδίω-
καν να διαμ�ρ�ώσ�υν τη γνώμη και
τ� γ�ύστ� τ�υ, π�λιτικ� και αισθη-
τικ�) και (�υκ �λίγων) σ��ιστών; Kι
�ταν ανα�έρεται συγκεκριμένα
στ�ν Kα�ά�η, να τ�ν κιν�ύν �ι ανα-
λ�γίες των �ι�γρα�ιών τ�υς, τα
κ�ινά στ�ι�εία της αισθητικής τ�υς
ή, μα#ί με αυτά, τ� γεγ�ν�ς �τι �ι
σκ�πιές τ�υς πρ�ς την ελληνικ�τη-
τα δεν απεί�αν π�λύ;

Oπως και νά ΄�ει, η π�ίηση τ�υ Nί-
κ�υ Eγγ�ν�π�υλ�υ κατ�ικείται απ�
π�λλ�ύς π�ιητές, Eλληνες και �έ-
ν�υς, συγκαιριν�ύς τ�υ και παλι-
�ύς· αμερ�ληπτη η επιλ�γή τ�υς,
κάθε άλλ� παρά ε�αντλείται στην
περι��ή �σων συνέπλεαν στη θά-
λασσα τ�υ υπερρεαλισμ�ύ, �πως
άλλωστε συμ�αίνει και στις ανάλ�-
γες καταγρα�ές τ�υ Aνδρέα Eμπει-
ρίκ�υ. Eίτε στ� καθαυτ� κείμεν�
λ�ιπ�ν είτε στα παρακειμενικά
στ�ι�εία (αν συνυπ�λ�γιστ�ύν �ι α-
�ιερώσεις, � αριθμ�ς μεγεθύνεται
ιδιαίτερα), είτε στ�υς στί��υς των
π�ιημάτων (των τίτλων συμπερι-
λαμ�αν�μένων) είτε σε μ�τ�, � α-
ναγνώστης συναντά τιμητικές ανα-
��ρές σε π�ιητές, απ� τ�ν K�ρνά-
ρ� ώς τ�ν Λωτρεαμ�ν, απ� τ�ν
Tρακλ ώς τ�ν Kα�ά�η και απ� την
Kλεαρέτη Δίπλα-Mαλάμ�υ ώς τ�ν
Kαρυωτάκη. Aλλωστε � Eγγ�ν�-
π�υλ�ς μίλησε με ασυνήθιστη ευ-
θύτητα για τις ��ειλές τ�υ στ�υς
π�ιητές π�υ τ�ν συγκίνησαν.

Aκρι�ώς στ� π�ίημα τ�υ Eγγ�ν�-
π�υλ�υ για τ�ν Aλε�ανδριν� στέκ�-
μαι εδώ. T�ν Kα�ά�η τ�ν αγαπ�ύσε
ιδιαίτερα � Eγγ�ν�π�υλ�ς, �πως α-
π�καλύπτ�υν τα κείμενά τ�υ, π�ιη-
τικά και πε#ά, τ�ν συναριθμ�ύσε δε
σε αυτ�ύς π�υ τ�ν «δίδα�αν π�λ-
λά», μα#ί με τ�ν Aπ�λλιναίρ, τ�ν
Λωτρεαμ�ν, τ�ν Kαρυωτάκη και τ�ν
Eμπειρίκ�, αλλά και τ�ν Σ�λωμ�,
τ�ν Xέλντερλιν, τ�ν Mπωντλαίρ και
τ�ν Xατ#ή-Σεκρέτ. 

«Kαι τ�υ καθεν�ς»

T� π�ίημα αυτ�, π�υ πραγματ�-
π�ιεί την αγαπητική σ�έση τ�υ

Eγγ�ν�π�υλ�υ με τ�ν Kα�ά�η
(σ�έση ήδη απ�δ�τικώς μελετημέ-
νη, λ.�. απ� τ�ν Δ. I. Iακώ�, τη Pένα
Zαμάρ�υ και τ�ν Γιώργ� Kε�αγι�-
γλ�υ) δημ�σιεύτηκε στ� έργ�
«Στην κ�ιλάδα με τ�υς ρ�δώνες»
(Iκαρ�ς, 1978). Tιτλ���ρείται «Σύ-
ντ�μ�ς �ι�γρα�ία τ�υ π�ιητ�ύ
Kωνσταντίν�υ Kα�ά�η (και τ�υ κα-
θεν�ς μας — άλλωστε)», σαν μ�τ�
δε έ�ει τεθεί τ� θραύσμα «...δεν έ-
�ει πλ�ί� για σε, δεν έ�ει �δ�» απ�
την κα�α�ική «Π�λι». Hδη στ�ν
τίτλ� � Eγγ�ν�π�υλ�ς σπεύδει να
σ��λιάσει την επακ�λ�υθη ιστ�ρη-
σή τ�υ, να την απ�σπάσει απ� τ�
άτ�μ� για να την απ�δώσει γενι-
κευμένη στ� σύν�λ�, �ωρίς με αυ-
τή τ�υ την κίνηση να της στερεί
την ταυτ�τική μ�ναδικ�τητα της
απεύθυνσής της. Kατά κάπ�ι�ν
τρ�π�, η παρένθετη �ράση «(και
τ�υ καθεν�ς μας — άλλωστε)», �-
π�υ η παύλα πριν απ� τ� «άλλω-
στε» δίνει στ� συμπέρασμα την α-
κλ�νητη α�ία τ�υ αυτ�ν�ήτ�υ,
μνημ�νεύει μια επίσης παρένθετη
�ράση τ�υ Δι�νύσι�υ Σ�λωμ�ύ, ί-
σως υπ�ν�μευτικά (διά της ελευ-
θερ��ρ�σύνης και της αν�ι�τ�σύ-
νης της) ενσωματωμένη στ�ν γνω-
στ�τατ� στ��αστικ� λ�γ�υ τ�υ
«Kλείσε μέσα στην ψυ�ή σ�υ την
Eλλάδα και θα αισθανθείς μέσα
σ�υ να λα�ταρί�ει κάθε είδ�ς με-
γαλεί�». Στα ιταλικά γραμμένη η
σ�λωμική ρήση (π�υ παρατίθεται

εδώ στην πρώτη απ� τις μετα�ρά-
σεις της, εκείνη τ�υ Π�λυλά), έθε-
τε ισ�δυνάμως πρ�ς την Eλλάδα
τ� «�,τι άλλ�»: την Eλλάδα («o
altra cosa»).

Ως ένα �αθμ�, τ� π�ίημα τ�υ
Eγγ�ν�π�υλ�υ συν�ψί#ει την π�ι-
ητική στάση τ�υ, ή εν πάση περι-
πτώσει απη�εί αρκετά σωστά τη
�ωνή τ�υ, α��ύ μνημ�νεύει, πρώ-
τ�ν, τη γλωσσική τ�υ ανε�ιθρη-
σκεία, π�υ τ�υ επιτρέπει να κινεί-
ται πρ�ς κάθε περι��ή της ελληνι-
κής, δ���λ�γημένη ή άσημη, και
να ενθέτει άρτια στ�ν π�ιητικ� τ�υ
λ�γ� και τις πι� ταπεινές ή τυπι-
κώς αντιπ�ιητικές λέ�εις («είναι
μάλλ�ν έλλειψη σ��ίας να πρ�ση-
λώνεται κανείς πεισματάρικα σε
μια και μ�ν�, απ�κλειστικά, μ�ρ�ή
της ελληνικής γλώσσας, να περι-
�ρ�νή αυτ�ν τ�ν αμύθητ� πλ�ύτ�,
τ� θησαυρ� π�υ έ�ει στη διάθεσή
τ�υ. Kαι να μην αντλή, ελεύθερα,
με σε�ασμ� και πρ�σ��ή �υσικά,
για να λαμπρύνη τ� στί�� τ�υ, να
ενισ�ύση τ� ν�ημά τ�υ. Aκρι�ώς �-
πως μας διδάσκ�υν τ΄ αθάνατα
γραπτά τ�υ Παπαδιαμάντη και τ�υ
Kα�ά�η» ε�ηγ�ύσε � ίδι�ς)· δεύτε-
ρ�ν, τη ρυθμική τ�υ αγωγή, τη
μ�υσική τ�υ εγρήγ�ρση, π�υ τ�υ
παρέ�ει την ευ�έρεια να �ανατ�νί-
#ει ανακαινιστικά τ� ήδη ρυθμισμέ-
ν�· τρίτ�ν, τ� σ�ρίγ�ς της εικ�ν�-
π�ιίας τ�υ, πρ�πάντων �ταν αυτή
�ικ�ν�μείται με �άση τ� ελά�ιστ�·

τέταρτ�ν, την εμπράγματη, παντως
ήπια και καλά α��μ�ιωμένη μελαγ-
��λία τ�υ π�υ δεν �ωνασκεί και
δεν ακκί#εται αυτ�τρ���δ�τ�ύμε-
νη· πέμπτ�ν, τ� έθ�ς τ�υ να ανα-
τρέπει με �ιλ�παιγμ�σύνη τα δε-
δ�μένα ή να υπ�ν�μεύει τα αναμε-
ν�μενα με την ελευθερ��ρ�σύνη
τ�υ λαμπρ�ύ �ι�υμ�ρίστα. «Aνα-
μεν�μεν�», ας π�ύμε, εδώ θα ήταν
να �ι�γρα�ηθεί � Kα�ά�ης με λε-
κτική ύλη απ�σπασμένη κατε���ήν
απ� τ� δικ� τ�υ �πλ�στάσι�, με τα
γνωρίσματα τ�υ �π�ί�υ άλλωστε �
Eγγ�ν�π�υλ�ς υπήρ�ε ιδιαίτερα ε-
��ικειωμέν�ς. Aλλά κάτι τέτ�ι�
δεν γίνεται. Για τη �ι�γρα�ία εν�ς
π�ιητή ταυτισμέν�υ με τ� ιδι�λε-
κτ� τ�υ, � Eγγ�ν�π�υλ�ς επι�υ-
λάσσει έναν λ�γ� ευθύτατα δημ�-
τικ�, σ�εδ�ν πρ��ανή, και δεν υι�-
θετεί τ�ν τρ�π� τ�υ «pastiche» ή
τ�υ κέντρωνα.

«Σπανίως»...

Πράγματι «σύντ�μ�ς» η �ι�γρα-
�ία τ�υ Kα�ά�η, αναπτύσσεται σε
15 στί��υς, μ�ιρασμέν�υς σε τρεις
στρ��ές. Πενήντα πέντε λέ�εις εν
συν�λω, 57 αν συνυπ�λ�γίσ�υμε
(�πως ��είλ�υμε) τα δύ� επιρρή-
ματα (καθαρεύ�ντα αυτά και ίσως
κα�α���ανή, εν αντιθέσει με τ�
γλωσσικ� ύ��ς τ�υ π�ιήματ�ς), τ�
«κρ�υνηδ�ν» και τ� «σπανίως» (θυ-
μί#ω τ� κα�α�ικ� π�ίημα «Π�λύ

Aπ
ψις της πλατείας Aγί
υ Mάρκ
υ, της π�λεως Zακύνθ
υ, εκπ
νηθείσα, πρ
 των σεισμών, πρ
ς υπ�δει�ιν της, καθ’
ημάς, 
ρθωτέρας τ
π
θετήσεως τ
υ μνημεί
υ τ
υ Δι
νυσί
υ Σ
λωμ
ύ, έμπρ
σθεν της Oρθ
δ��
υ εκκλησίας.
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«Θέτις και Πηλεύς». «O Bελισσάρι
ς», 1971.

σπανίως»), π�υ � Eγγ�ν�π�υλ�ς τα
θέτει δίπλα στ�υς «καν�νικ�ύς»
στί��υς, των �π�ίων τ� ν�ημα ε�ει-
δικεύ�υν και συγκεκριμεν�π�ι�ύν.
Aυτή η εικαστική παρέμ�αση τ�υ
Eγγ�ν�π�υλ�υ διασώ#ει έναν παι-
γνιώδη, ανακ�υ�ιστικ� �αρακτήρα,
καίτ�ι η σημασία των δύ� επιρρη-
μάτων είναι απ�καρδιωτική, α��ύ
επιτείνει την αίσθηση πως «είν’ �ι
πρ�σπάθειές μας σαν των Tρώων»
ή, κατά την «Π�λι», «κάθε πρ�σπά-
θειά μ�υ μια καταδίκη είναι γρα-
�τή». T� π�ίημα λ�ιπ�ν:

«νταλγκαδιασμέν�ς και �αρύς 
γυρνάει τα στεν�ρρύμια
της π�λιτείας της ά�αρης
π�υ τρώει τα σωθικά τ�υ

σ΄ αυτήν εδώ γεννήθηκε 
σ΄ αυτή θε ν΄ απ�θάνη
εδώ πίκρες τ�ν π!τισαν
κρ�υνηδ!ν

εδώ τ�ν �ασανίσαν 
μ!ν�ς τ�υ 
πίστεψε – "�ρές σπανίως
πως τη �αράν ευρήκε

κάπ�τε θέλησε κι ΄ αυτ!ς 
κάπ�υ μακριά να "ύγη
μα εκατέ�η στ� γιαλ!
και δεν εί�ε καρά�ι.»

Iσως και λ�γω της λέ�ης π�υ μας
εισάγει στη �ι�γρα�ία, τ�υ π�λυ-
σύλλα��υ «νταλγκαδιασμέν�ς» με
τ�ν �αρύ ή��, τ� π�ίημα αι�νιδιά#ει
ανακαλώντας αυτ�ματα έναν κ�-
σμ� ρεμπέτικ�, και δεν είναι απίθα-
ν� ν΄ αρ�ίσει ν΄ ακ�ύγεται κατά την
ανάγνωση, στ� �άθ�ς τ�υ ν�υ, ή-
��ς #εϊμπέκικ�υ· πρ�ς τα εκεί μπ�-
ρεί να παρωθήσει και � ρυθμ�ς γε-

νικά τ�υ π�ιήματ�ς, � ιαμ�ικ�ς �η-
ματισμ�ς π�υ παίρνει στην αρ�ή.
Mε ελά�ιστες πινελιές � Eγγ�ν�-
π�υλ�ς ιστ�ρεί έναν άνθρωπ� π�λύ
πι� παραστατικά, και δίκαια, απ΄ �,τι
μια εκτενής μ�ν�γρα�ία και, �έ-
�αια, μια κινηματ�γρα�ική ταινία. O
υψηλ�ς τ�ν�ς, �ικεί�ς στ�ν Eγγ�-
ν�π�υλ�, εμ�ανί#εται κατασιγα-
σμέν�ς εδώ, ενώ η περιγρα�ή, πρ�-

γραμματικά αδρή, δεν σταθμεύει σε
�ι�γρα�ικές λεπτ�μέρειες, �πως
συμ�αίνει ας π�ύμε στ� επίσης εγ-
γ�ν�π�υλικ� «Π�ίημα τ�υ Γκέ�ργκ
Tρακλ». O �ι�γρα��ύμεν�ς δεν εί-
ναι εικ�να· είναι μ�ρ�ή.

Mε ένα πρ��ανές δάνει� (�ι στί-
��ι «σ΄ αυτήν εδώ γεννήθηκε / σ΄ αυ-
τή θε ν΄ απ�θάνη» μνημ�νεύ�υν τ�
λ�γ� π�υ απέδωσε η δημ�τική μ�ύ-

σα στ�ν θνήσκ�ντα Διάκ�: «εγώ
Γραικ!ς γεννήθηκα, Γραικ!ς θε ν΄ α-
π�θάνω»), � Eγγ�ν�π�υλ�ς μετα-
�αίνει στ�ν κ�σμ� τ�υ δημ�τικ�ύ
τραγ�υδι�ύ (τ� ρυθμ� τ�υ �π�ί�υ
έ�ει ήδη υι�θετήσει εδώ, επιλέγ�-
ντας τ�ν δεκαπεντασύλλα��, έστω
θραυσμέν� κάπ�τε) αλλά κάθε άλλ�
παρά για να υι�θετήσει τ�ν ηρω�-
λ�γικ� τ�υ τ�ν�. Aν � επαναστάτης
επιμένει, � π�ιητής υπ�μένει· αν �
επαναστάτης αρνείται και ευθαρ-
σώς εκδηλώνεται, � π�ιητής απ�δέ-
�εται και καρτερικά εσωτερικεύει.

Kι ωστ�σ�, � Eγγ�ν�π�υλ�ς �ι�-
γρα�εί έναν π�ιητή �ωρίς καθ�λ�υ
να ανα�ερθεί στ� θεμελιώδες και
απαράγραπτ� γεγ�ν�ς �τι υπήρ�ε
π�ιητής, �ωρίς να σταθεί στη συν-
δρ�μή π�υ θα μπ�ρ�ύσε να πρ�-
σ�έρει η π�ίηση στ�ν Kα�ά�η (και
στ�ν καθένα μας — άλλωστε) για ν΄
αντέ�ει την «ά�αρη π�λη», �πως �-
ντως τ�υ πρ�σ�ερε.. Aν σε πρώτ�
�ήμα συσ�ετίσ�υμε την εσκεμμένη
παράλειψη με την πρ�θεση τ�υ
Eγγ�ν�π�υλ�υ να καταστήσει τ�
π�ίημά τ�υ πράγματι �ι�γρα�ία γε-
νικής ισ�ύ�ς και ��ι ε�ατ�μικευμέ-
νη, ίσως κατά δεύτερ� λ�γ� μπ�-
ρ�ύμε να ανα#ητήσ�υμε σ΄ αυτήν τ�
ί�ν�ς μιας π�ιητικής κριτικής, επι-
τ�μή της �π�ίας είναι � ����ς ή η
υπ�ψία πως εντέλει �ύτε και η π�ί-
ηση είναι «καρά�ι» «για ωραία τα-
�είδια». Kι έρ�εται έτσι � Eγγ�ν�-
π�υλ�ς να πρ�συπ�γράψει, παρ�τι
τ� α�ήνει άρρητ�, εκείν� τ� κρίσι-
μ� «κάπως» τ�υ Kα�ά�η: «Eις σε
πρ�στρέ�ω Tέ�νη της Π�ιήσεως,
π�υ κ ά π ω ς �έρεις απ� �άρμακα».

«H θυσία τ
υ π
ιητή Iάσ
ν
ς Kλεάνδρ
υ εν K
μμαγηνή», αυγ
τέμπερα (ι-
διωτική συλλ
γή).
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T� �ι�ύμ�ρ τ�υ Eγγ�ν�π�υλ�υ
Oι τίτλ�ι των π�ιημάτων τ�υ λειτ�υργ�ύν υπ�ν�μευτικά και πρ�καλ�ύν τ�ν αναγνώστη

Σκίτσ� τ�υ N. Eγγ�ν�π�υλ�υ απ� τ�ν Φώτη K�ντ�γλ�υ περίπ�υ τ� 1933. (Συλλ�γή Aλέ�η Σα��άκη).

Σκηνικά και κ�στ�ύμια τ�υ Nίκ�υ Eγγ�ν�π�υλ�υ για την παράσταση «K�ρη» π�υ δ�θηκε απ� τ� Eλληνικ� X�ρ�δραμα της Pαλλ�ύς Mάν�υ τ� 1956 με μ�υσι-
κή Nίκ�υ Σκαλκώτα.

T�υ Στέ�αν�υ Διαλησμά*

OI YΠEPPEAΛIΣTEΣ, και 
σ�ι συγγε-
νεύ�υν στη διάθεση και τ�υς τρ
-
π�υς, απ��λέπ�υν, μετα�ύ άλλων
πρωταρ�ικών στ
�ων, να σκανδαλί-
σ�υν, να ταρά��υν τ�ν ε!ησυ�ασμ
,
να έρθ�υν σε ρή�η με καθιερωμένες
καταστάσεις και αντιλήψεις. Eνα απ

τα πι� απ�τελεσματικά μέσα π�υ
�ρησιμ�π�ι�ύν, για να πετύ��υν τ�
σκ�π
 τ�υς, είναι τ� �ι�ύμ�ρ. T� υ-
περρεαλιστικ
 �ι�ύμ�ρ απ�τελεί μια
δυναμική κίνηση τ�υ πνεύματ�ς π�υ
είναι δύσκ�λ� να την �ρίσ�υμε, έ-
στω και αν πρ
κειται για συμπερι!�-
ρά π�υ εκδηλώνεται σε συγκεκριμέ-
νη επ��ή, απη�εί �ρισμένη διάθεση
και απ��λέπει σε �μ�λ�γημένα απ�-
τελέσματα. 

Συν�ψί$�ντας 
σα κατά καιρ�ύς έ-
��υν γρα!τεί απ
 τ�υς ίδι�υς τ�υς
υπερρεαλιστές, αλλά και απ
 μελε-
τητές τ�υ υπερρεαλισμ�ύ, μπ�ρ�ύ-
με να θεωρήσ�υμε 
τι αυτ
 έ�ει ως
στ
�� να υπ�ν�μεύσει την υπάρ��υ-
σα συμ�ατική αντίληψη των (λ�γ�τε-
�νικών) πραγμάτων, να υπερ�εί την
τρέ��υσα συμπερι!�ρά, να πλή�ει
την αισθηματικ
τητα, να απ�τελέσει
δηλαδή ��ληρ
 κέντρισμα στις ε!η-
συ�ασμένες (αναγνωστικές) συνει-
δήσεις, ενώ παράλληλα θέλει να πα-
ρηγ�ρήσει και να στηρί�ει τ� (π�ιητι-
κ
) εγώ απέναντι σε μια σκληρή, κα-
ταπιεστική και ψευδεπίγρα!η πραγ-
ματικ
τητα και να τ� �δηγήσει πρ�ς
την υπέρ�ασή της.

H αναγκαία συμμετ��ή

Στην π�ίηση τ�υ Nίκ�υ Eγγ�ν
-
π�υλ�υ (για τη �ι�υμ�ριστική κ�ι-
νωνική συμπερι!�ρά τ�υ υπάρ-
��υν π�λλές μαρτυρίες), τ� �ι�ύ-
μ�ρ1 πρ�κύπτει απ
 καταστάσεις α-
πρ�σδ
κητες, παράδ��ες, δια!�-
ρετικές και �ένες πρ�ς τ� καν�νικ

και τ� παραδεκτ
, εντ�πί$εται σε
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διά!�ρα και δια!�ρετικά σημεία
τ�υ π�ιήματ�ς και εκδηλώνεται με
π�ικίλ�υς τρ
π�υς απ
 τ� δήθεν α-
θώ� ευ!υ�λ
γημα ώς την ειρω-
νεία, π�υ πρ�ϋπ�θέτει ή πρ�καλεί
τη συμμετ��ή τ�υ αναγνώστη.

H πρώτη πρ
κληση πρ�έρ�εται
απ
 τ�ν τίτλ� �ρισμένων συλλ�-
γών, 
πως π.�. τ�ν τίτλ� της πρώ-
της συλλ�γής Mη �μιλείτε εις τ�ν
�δηγν (1938), της �π�ίας τ� άτ�-
π� ενισ�ύεται απ
 τ�υς συνειρ-
μ�ύς της αντίστ�ι�ης επιγρα!ής,
π�υ υπήρ�ε στα μέσα συγκ�ινω-
νίας· ή την αντί!αση και τ� ��ύμω-
ρ� π�υ εμ!ανί$εται στ�ν τίτλ� της
επ
μενης συλλ�γής.

Tα κλειδ�κύμ�αλα της σιωπής
(1939), αν μάλιστα συνυπ�λ�γίσ�υ-
με και τ� περι�άλλ�ν, στ� �π�ί�
παραπέμπει � τύπ�ς «κλειδ�κύμ-
�αλα»· επίσης την αμη�ανία π�υ
πρ�καλεί � δί�ως τ
ν� τίτλ�ς
EΛEYΣIΣ (1948)· Eλευσις ή Eλευ-
σίς; O ίδι�ς � Eγγ�ν
π�υλ�ς αρνή-
θηκε, 
ταν τ�υ $ητήθηκε, να τ�ν
διευκρινίσει.

Aνάλ�γες αντιδράσεις πρ�κα-
λ�ύν και �ι τίτλ�ι των π�ιημάτων
τ�υ, στ�υς �π�ί�υς τ� �ι�ύμ�ρ πη-
γά$ει απ
 την αυθαιρεσία (τ�υλά�ι-
στ�ν σε ένα πρώτ� επίπεδ� ανά-
γνωσης) σε σ�έση με τ� π�ίημα
π�υ εισάγ�υν ή απ
 την ίδια τη δια-
τύπωσή τ�υς («T� σκυρ�κ�νίαμα
των ηρωικών παρθένων», «T� κα-
ρά�ι τ�υ δάσ�υς», «H ψυ�ανάλυσις
των !αντασμάτων», «Στις λυρικές
καπν�δ
�ες», κ.ά.), αλλά και απ

τη σ�έση π�υ συνδέει τίτλ� και κεί-
μεν�. Kάπ�τε π.�. � τίτλ�ς ε�ισώνει
!αιν�μενικά ασύμ�ατα πράγματα ή
καταστάσεις, 
πως στ� π�ίημα
«P
δια=SO4H2», 
π�υ τα ρ
δια,
σύμ��λ� τ�υ γ�νιμ�π�ι�ύ έρωτα,
ε�ισών�νται με τ� θειϊκ
 ��ύ (τ� �ι-
τρι
λι). T� π�ίημα 
μως είναι ερω-
τικ
 και � τίτλ�ς υπ�δεικνύει με
τ�ν «καυστικ
» αυτ
ν τρ
π� τη
!θ�ρ�π�ι
 δράση τ�υ έρωτα. 

Στ� ίδι� π�ίημα υπάρ�ει και άλλη
!ανέρωση τ�υ �ι�ύμ�ρ. Eνώ δηλα-
δή τ� π�ίημα αναπτύσσει μια αυ�α-
ν
μενη συναισθηματική ένταση, με
τ�υς τελευταί�υς στί��υς αυτή α-
π�!�ρτί$εται και απ�τρέπεται έτσι
η διά�υσή της σε γλυκερ
 συναι-
σθηματισμ
: «(...) πάνω σ’ αυτή την
κίτρινη / αμμ�υδιά / είπαμε / –με
!αίνεται– / τα πι� έμ�ρ!ά μας τρα-

γ�ύδια // κι 
μως εκεί / μας πετρ�-
�
λησαν / με πέτρες / και �
τσαλα /
��υ!τιές / και τα �
τσαλα ήτανε /
τα λευκά / ερωτικά δ
ντια / των γυ-
ναικώνε / π’ αγαπήσαμε» (A,
93–94)2.

Aλλ�τε τ� �ι�ύμ�ρ πρ�έρ�εται α-
π
 την π�λυσημία των λέ�εων, αλ-
λά και απ
 τη διάσταση ανάμεσα
στ� πρ�σδ�κώμεν� και τ� υπάρ-
��ν. Στ� π�ίημα «Παράδ�σις» π.�.
� τίτλ�ς υπ��άλλει τη συνηθισμέ-
νη σημασία της λέ�ης (εν
τητα και
συνέ�εια τ�υ �ί�υ εν
ς λα�ύ), κα-
θώς ενισ�ύεται απ
 τ� γλωσσικ

τύπ� της καθαρεύ�υσας, αλλά και
απ
 την πρ���λή της ένν�ιας τ
σ�
απ
 τη λ�γ�τε�νική γενιά τ�υ ’30,

σ� και απ
 τη δικτατ�ρία της 4ης

Aυγ�ύστ�υ (τ� π�ίημα ανήκει στην
πρώτη συλλ�γή τ�υ Eγγ�ν
π�υ-
λ�υ). Eν τ�ύτ�ις η σημασία αυτή α-
νατρέπεται απ
 τ� υπερρεαλιστικ

περι�άλλ�ν τ�υ π�ιήματ�ς, αλλά
και απ
 την κλιμακωτή λ�γ�παικτι-
κή μετάπτωση της σημασίας της
λέ�ης «(...) Oλ�ι μ�υ !ωνά$�υν: /
παραδ
σ�υ! / Aλλά εγώ δεν παρα-
δίδ�μαι. Aρκ�ύμαι να παραδίδω μα-
θήματα αγγλικής γλώσσης δις, ή
και τρις ακ
μη της ε�δ�μάδ�ς, εις
τας θνησιγενείς ραπτ�μη�ανάς
των επάλ�εων. (...) Oλ�ι μ�υ !ωνά-
$�υν: / παραδ
σ�υ! / Kαλά... Nα πα-
ραδ�θώ... Eστω. (...) / παραδίδ�-
μαι!» (A, 47 – 48).

Σε άλλ� π�ίημα �ι εικ
νες υπ�-
�άλλ�υν μια μελαγ��λική διάθεση·

επίμ�νη συνε�ής �ρ��ή, «�υραν
ς
�αρύς μα$ύ και μαύρ�ς», «η θά-
λασσα είναι μ�υντή κι αγριεμένη».
T� πένθιμ� και ερημικ
 τ�πί� συ-
ν�δεύει τη μελαγ��λία τ�υ α!ηγη-
τή π�υ παιδεύεται απ
 «της αγά-
πης τα �άσανα» για μια «υπέρ��η
υπερή!ανη μαγν
λια». 

Πρ
κειται για π�ίημα π�υ θα τ�
υπέγρα!ε πρ
θυμα κάθε νε�ρ�-
μαντικ
ς π�ιητής τ�υ μεσ�π�λέ-
μ�υ. Ωστ
σ� � τίτλ�ς τ�υ, «Eνθύ-
μι�ν Kωνσταντιν�υπ
λεως», τ�π�-
θετημέν�ς σε εισαγωγικά απ
 τ�ν
π�ιητή, ακυρώνει με τ�ν τρ
π� αυ-
τ
ν τη μελαγ��λική εικ
να ή μάλ-
λ�ν την παρ�υσιά$ει ως παρω�η-
μένη εικ
να, ως καρτ–π�στάλ μιας
αλλ�τινής επ��ής. T� �ι�ύμ�ρ γί-
νεται δραστικ
τερ� με την παρ�υ-
σία τ�υ π�ιητή ως α!ηγητή μέσα
στην εικ
να.

Eκτ
ς απ
 τα πρ�ηγ�ύμενα πα-
ραδείγματα, υπάρ��υν π�λλές άλ-
λες εκδ��ές και εμ!ανίσεις τ�υ �ι-
�ύμ�ρ στ�υς τίτλ�υς, αλλά !υσικά
και γενικ
τερα στην π�ίηση τ�υ
Nίκ�υ Eγγ�ν
π�υλ�υ. Oλες υπερ-
�αίν�υν με εντυπωσιακ
 τρ
π�
τ�ν �ρί$�ντα πρ�σδ�κίας και πρ�-
καλ�ύν την αντίδραση τ�υ ανα-
γνώστη· αντίδραση π�υ κυμαίνεται
απ
 την ιλαρ
τητα ώς την έκπλη-
�η, απ
 την αμη�ανία ώς την εν
-
�ληση. Aυτ
ς άλλωστε, 
πως είδα-
με, είναι � στ
��ς τ�υ �ι�ύμ�ρ· να
κλ�νίσει παγιωμένες καταστάσεις,
να αναστατώσει τη συνήθεια, να υ-
π�ν�μεύσει τη συμ�ατικ
τητα, αλ-
λά επίσης να τ�νώσει και να παρη-
γ�ρήσει τ�ν π�ιητή (και τ�ν ανα-
γνώστη) με «παρά�εν�υς κι ωραί-
�υς καρπ�ύς» για τις περασμένες,
τις πρ
σ!ατες και τις «μελλ�ύμε-
νές τ�υ πικρίες» (A. 115).

Σημειώσεις:
1) Aπ� τα �σα έ�	υν γρα�τεί για τ	 �ι	ύμ	ρ

στ	ν Eγγ	ν�π	υλ	, σημειώνω εδώ τ	 �ι-
�λί	 τ	υ Z.I. Σια�λέκη, Aπ� τη νύ�τα των
αστραπών στ� π�ίημα γεγ�ν�ς. Συγκριτι-
κή ανάγνωση Eλλήνων και Γάλλων υπερ-
ρεαλιστών, εκδ. Eπικαιρ�τητα, Aθήνα
1989.

2) Oι συντ	μ	γρα�ίες παραπέμπ	υν στ	υς
δύ	 τ�μ	υς (A και B) τ	υ Nίκ	υ Eγγ	ν�-
π	υλ	υ, Π�ιήματα, Iκαρ	ς (1977).

* O Στέ�αν	ς Διαλησμάς διδάσκει Nε	ελλη-
νική Φιλ	λ	γία στη Φιλ	σ	�ική Σ�	λή
τ	υ Πανεπιστήμι	υ Aθηνών.

«Oι αρ!αι�λ�γ�ι», κάρ��υν� και μ�λύ�ι σε !αρτί, 58X45 εκ. 1971.

TA ΣΠITIA τ	υ Eγγ	ν�π	υλ	υ είναι «ψυ�	γρα�ίες» σπιτιών.
Δυσκ�λως θ’ ανευρίσκαμεν παρ’ άλλω καλλιτέ�νη μίαν �ρασιν τ�σ	ν �αθέως πρ	-

σωπικήν των 	ικιών της νε	ελληνικής παραδ�σεως ήτις να δημι	υργή μέσα εις την ψυ-
�ήν τ	υ θεατ	ύ συναισθήματα τ�σ	ν �αθέα.

Aι ε%εικ	νίσεις αυταί είναι λαμπραί ως τε�νική απ�δ	σις. E%αίρετ	ς η πλήρωσις των
σ�έσεων των �ρωματικών τ�νων, η έντασις, η καθαρ�της, η υπ	�	λή τ	υ τ	πικ	ύ �ρώ-
ματ	ς.

Θα ελέγαμεν �τι αι εικ�νες αύται ας 	 κ. Eγγ	ν�π	υλ	ς ε%ετέλεσεν, απ� πρ�τυπα
τας παλαιάς 	ικίας, θα παραμείνωσιν ως σπάνια συναισθηματικά στ	ι�εία της μελέτης
της αρ�ιτεκτ	νικής της Nε	ελληνικής παραδ�σεως.

Δημήτρης Πικιώνης«Aθηναϊκή �ικία νε�–κλασσικ�ύ ρυθμ�ύ, εις την συμ��λήν των
�δών Διδ�τ�υ και Mασσαλίας, νυν κατεδα�ισθείσα».

O Δημήτρης Πικιώνης
για τ�ν Nίκ� Eγγ�ν�π�υλ�
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Tα μετα�ραστικά πρ�λήματα
Oι γλωσσικές δια�ρπιήσεις τυ Eγγν�πυλυ συ�νά δημιυργύν υ�λγικά �ητήματα

T�υ David Connolly *

ΣHMEPA Nικ�λαε Eγγ�ν�π�υλε θα
πω μετα�ραστικές μ�υ εντυπώσεις
απ� τ� τα�ίδι τ�υ έργ�υ σ�υ πέρ’ α-
π� τ� Eλμπασάν. Ως επίδ���ς μετα-
�ραστής σ�υ θα σ�υ πω �τι δεν υ-
πάρ�ει τίπ�τες δυσκ�λ�τερ�, τίπ�-
τες πι� π�λύπλ�κ�, απ� μια γλωσσι-
κή μετά�αση τ�υ έργ�υ σ�υ σε άλλη
�ώρα. Mερικ�ί �πως � Aλε�ανδρι-
ν�ς, � διπλωμάτης κι � συ�νά ε��ρι-
στ�ς ρωμι�ς, μετα�αίν�υν στις ��-
ρειες ηπείρ�υς ευκ�λ�τερα �πως
�αίνεται, ενώ εσύ κι � �ίλ�ς σ�υ �
ψυ�αναλυτής μα#ί με την υπ�λ�ιπη
άκρως ρεαλιστική σ�υ παρέα –��ι,
δεν είπα κίνημα– περι�ριστήκατε τ�-
σ�ν καιρ� στην πάτρια λαλιά. Aλή-
θεια, η παρέα σ�υ δεν έτυ�ε της
πρ�σ��ής των μετα�ραστών π�υ έ-
τυ�αν άλλ�ι της γενιάς σ�υ παρ’ �τι,
�πως επισημαίνει ένας (γίγας) επι-
#ών της παρέας αυτής, δεν υπήρ�αν
ίσως άλλες υπερρεαλιστικές �μάδες
αλλ�ύ στ�ν κ�σμ� –πλην της Γαλ-
λίας– π�υ να εί�αν μεγαλύτερη δρα-
στηρι�τητα και τέτ�ια επιρρ�ή.

Tις μικρές σ�υ εκδρ�μές πέρ’ απ�
τ�  Eλμπασάν, μπ�ρώ να τις περιγρά-
ψω λεπτ�μερέστατα λέγ�ντας για έ-

να τραγ�ύδι –σε άλλη, �έ�αια, γλώσ-
σα– πάνω σε τρεις ν�τες π�υ επα-
νέρ��νται ατέλειωτα, μ�ν�τ�να, πά-
ντα �ι ίδιες �ταν πρ�κειται για τη με-
τά�ραση εν�ς π�ιητικ�ύ έργ�υ. H
μία ν�τα είναι η σημασι�λ�γική, η
δεύτερη η υ��λ�γική και η τρίτη η
πραγματ�λ�γική. Mία μ�ν� ν�τα να
λείπει και η �λ�γέρα π�υ παί#ει � τυ-
�λ�ς επαίτης στη γωνιά τ�υ �έν�υ
δρ�μ�υ η�εί παρά�ωνα. Π�σ� μάλ-
λ�ν �ταν πρ�κειται για ένα δικ� σ�υ
τραγ�ύδι. Π�ύ, ας π�ύμε, �ρίσκεται
τ� σημασι�λ�γικ� περιε��μεν� στα
τραγ�ύδια σ�υ; Π�ύ τ� λ�γικά ανα-
πτυγμέν� θέμα, η α�ηγηματική δή-
λωση, τ� μήνυμα; (Σε �λέπω να μει-
διάς ελα�ρώς απ� τ� ε�ώ�υλλ� τ�υ
�ι�λί�υ σ�υ). Eίναι αλήθεια �τι δεν
περνάς εύκ�λα τα σύν�ρα μιας
γλώσσας �ταν τ� έργ� σ�υ �αρακτη-
ρί#εται με αντι�ατικές και λ�γικά α-
σύνδετες �ράσεις, απρ�σδ�κητες
μετα��ρές, απ�υσία παρ�μ�ιώσεων,
αι�νιδιαστικές εικ�νες, ανταλλαγή ι-
δι�τήτων μετα�ύ έμψυ�ων και άψυ-
�ων αντικειμένων, ελλειπτική σύντα-
�η κ.λπ. Aυτά �λα συμ�άλλ�υν �έ-
�αια στην αμεσ�τητα της π�ιητικής
επικ�ινωνίας με την ε�άλειψη της
δυνατ�τητας �π�ιασδήπ�τε λ�γικής

αντιμετώπισης απ� τ�ν ακρ�ατή.
Aλλά αυτ� δεν ήθελες; Eλεγες εσύ
�τι τα π�ιήματα τα #ει κανείς, δεν τα
γρά�ει, μα κι � ακρ�ατής πρέπει να
τα �ιώσει, ��ι μ�ν� να τ’ ακ�ύσει.

Kι � επαίτης με τη �λ�γέρα, μην
�ε�νάμε, είναι πρώτα απ’ �λα ένας α-
κρ�ατής κι ύστερα ένας μετα–μ�υσι-
κ�ς. Πώς τ� κάνει λ�ιπ�ν; Πώς να
συμ�ι�άσει τη δημι�υργική μα συνά-
μα συνειδητή τ�υ τέ�νη με έναν τρ�-
π� δημι�υργίας δικ� σ�υ π�υ έ�ει τις
ρί#ες τ�υ στ� υπ�συνείδητ�, π�υ
σκ�π� έ�ει τ� παράλ�γ� και π�υ
�ρησιμ�π�ιεί μια λ�γικά ασύνδετη
(για να μην πω αυτ�ματη) γρα�ή;
Mπ�ρεί να κάνει τ� τραγ�ύδι σ�υ να
�ιώνεται κι απ� τ�υς ακρ�ατές  πέρ’
απ� τ� Eλμπασάν; Δύσκ�λ� π�λύ.

H ιδι�τυπη δύναμη

Kαι η ν�τα η υ��λ�γική; Πώς θ’ α-
κ�υστεί (κατά πρ�τίμηση αναλλ�ίω-
τη) απ� τη �λ�γέρα τ�υ επαίτη; Ή
μήπως δεν μας ενδια�έρει; Oρισμέ-
ν�ι απ� την παρέα σ�υ, πιστ�ί στ�
κάλεσμα τ�υ Γάλλ�υ για μια γρα�ή
en dehors de toute préoccupation
esthetique, ισ�υρί#�νται �τι η κάθε
αισθητική λειτ�υργία σ’ αυτά τα τρα-

γ�ύδια είναι παραμελητέα. Aς μη
μας απασ��λ�ύν λ�ιπ�ν παραδ�σια-
κές π�ιητικές τε�ν�τρ�πίες. T� δικ�
σ�υ ύ��ς �μως υπάρ�ει και πρέπει
να περάσει κι αυτ� μα#ί με τ� σημα-
σι�λ�γικ� περιε��μεν� τ�υ έργ�υ
σ�υ. Eσύ, για παράδειγμα, π�λλές
��ρές απ�μ�νώνεις μία μ�ν� λέ�η
σε έναν στί��, ίσως ένα απλ� άρθρ�
μ�ν�, έτσι ώστε η ιδι�τυπη δύναμή
της να μπ�ρεί να γίνει αισθητή. H
�ωρική διάτα�η των λέ�εων στ� έργ�
τ� δικ� σ�υ είναι ιδιαίτερα σημαντι-
κή, καθώς επιμένεις στη σύ#ευ�η
των πι� αλλ�κ�των αντικειμένων και
εικ�νων π�υ μ�λ�ν�τι ανα�λύ#�υν
απ� τ� υπ�συνείδητ�, είναι σα�ές �-
τι ρέ�υν απ� τ�ν έλεγ�� μιας ιδιαίτε-
ρα συνειδητής θέλησης. H �ωρική
διάτα�η των λέ�εων είναι η ίδια, λ�ι-
π�ν, ��ρέας ν�ήματ�ς, καθώς κάθε
λέ�η ή στί��ς απ�κτά ν�ημα μέσα α-
π� τ� συσ�ετισμ� των άλ�γων στ�ι-
�είων σε μια �αιν�μενικά λ�γική π�ι-
ητική δ�μή. Πώς θα διατηρηθεί �μως
αυτή η διάτα�η των λέ�εων σε μια
γλώσσα �πως την επικρατέστερη σή-
μερα με την αυστηρή της συντακτική
σειρά π�υ δεν α�ήνει κενά για εκεί-
να τα άλματα της �αντασίας π�υ ή-
θελες εσύ;

«O Eυαγγελιστής Λυκάς», αυγτέμπερα (ιδιωτική συλλγή). «Hermés a bicyclette», ακυαρέλα.
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«Πιητής και Eρμής», 1957. Kάρ�υν και μλύ�ι σε �αρτί, 59x37,5 εκ. και λάδι σε μυσαμά 55x38 εκ.

Oσ� για τις γλωσσικές σ�υ επιλ�-
γές, πώς θ’ ακ�υστ�ύν; Πώς θα ανα-
παρα�θεί εκείν� τ� μίγμα δημ�τικής
και καθαρεύ�υσας σε γλώσσες, �ι �-
π�ίες δεν εμ�ανί#�υν αντίστ�ι�ες
�άσεις στην ιστ�ρική τ�υς ε�έλι�η:
H καθαρεύ�υσα σ�υ πρ�σέ�ερε ένα
ακ�μα γλωσσικ� κλα�ιέ με τ� �π�ί�
να παί�εις και να αντιπαραθέσεις
διά��ρα επίπεδα έκ�ρασης. Mερι-
κές ��ρές αυτ� συνεπάγεται μια επί-
�αση σ��αρ�τητας, σε άλλες περι-
πτώσεις τ� π�μπώδες ή τ� γελ�ί�. Oι
γλωσσικές αυτές δια��ρ�π�ιήσεις
δύσκ�λα αναπαράγ�νται στις γλώσ-
σες πέρ’ απ� τ� Eλμπασάν.

Oι τυ�λί επαίτες

Eδώ είναι π�υ �ι υ��λ�γικές δυ-
σκ�λίες στ� τραγ�ύδι σ�υ πλησιά-
#�υν κατά π�λύ τις δυσκ�λίες π�υ
πρ�κύπτ�υν απ� τα π�λιτισμικά
στ�ι�εία τ�υ έργ�υ σ�υ π�υ απ�τε-
λ�ύν μια τρίτη, πραγματ�λ�γική ν�-
τα. Πώς θα περάσ�υν τα συγκινησια-
κά στ�ι�εία τ�υ έργ�υ σ�υ π�υ πρ�-
κύπτ�υν απ� π�λιτισμικές ανα��ρές
και κ�ινωνικ�-ιστ�ρικ�ύς υπαινιγ-
μ�ύς, ώστε να επιτευ�θεί ένα παρ�-
μ�ι� επικ�ινωνιακ� απ�τέλεσμα
στ�υς κατ�ίκ�υς τ�υ Eλμπασάν και
πέρα: Πώς, �ταν απ� κάθε μερικά υ-

ψών�νται τ�ί��ι π�λιτισμικ�ί, τ�ί��ι
γυμν�ί, θε�ρατ�ι, π�υ �τάν�υν κ�-
ντά, λες, στ�ν �υραν�. Πράγματι, αυ-
τή η ν�τα π�λύ δύσκ�λα απ�δίδεται.
Iσ�υρί#�νται μερικ�ί �τι � μ�ν�ς
τρ�π�ς να απ�δ�θ�ύν τα π�λιτισμι-
κά στ�ι�εία είναι να �ρεθ�ύν π�λιτι-
σμικά αντίστ�ι�α στ�ι�εία σ’ αυτ�ύς
τ�υς μακριν�ύς τ�π�υς. Aλλά σε ρω-
τώ, Nικ�λαε. Tι θα πρ�τιμ�ύσες; Nα
�ικει�π�ιηθ�ύν τα έργα σ�υ στ�υς
μακριν�ύς αυτ�ύς π�λιτισμ�ύς και
να α�ήσ�υμε τ�υς κατ�ίκ�υς στην
ησυ�ία τ�υς ή να α�ήσ�υμε τα π�λι-
τισμικά ειδ�π�ιά αυτά στ�ι�εία, ώστε
να έ��υν αυτ�ί να πηδάνε λίγ� να
καλύψ�υν μερικά απ� τα π�λιτισμικά
�άσματα με τη �αντασία τ�υς και να
πλησιά#�υν εσένα και τ� έργ�
σ�υ; Mην απαντάς. Aλλωστε, τ�
’��υμε πει ήδη.

Π�λύ λίγα, λ�ιπ�ν, τα τραγ�ύδια
σ�υ περ’ απ� τ� Eλμπασάν και σκ�ρ-
πισμένα σε δυσεύρετα μέρη. Σ’ έ-
��υν τραγ�υδήσει στη δική τ�υς
(σήμερα επικρατέστερη) γλώσσα
γνωστ�ί επαίτες �πως � Friar, �
Maskaleris, � McKinsey, � �μ�τε�ν�ς
σ�υ � Bαλαωρίτης και άλλ�ι. Στη
Γαλλία σ’ έ��υν τραγ�υδήσει �
Levesque, η Gonzalez Battle, �
Bouchard και � Grandmont και στην
Iταλία � Vitti. Aκ�μα και στα π�λωνέ-

#ικα, ρωσικά και σερ�ικά ακ�ύστη-
καν τραγ�ύδια σ�υ. T� ελληνικ� σ�υ
π�ίημα για τ�ν N�τι�αμερικαν� επα-
ναστάτη, π�υ τραγ�υδήθηκε πρώτα
στα γαλλικά απ� τ�ν Levesque
(1947), στα αγγλικά απ� τ�ν Friar
(1951), �ανά στα γαλλικά απ� την

Gonzalez Battle (1976) και �ανά στα
αγγλικά απ� τ�ν Friar (1951), �ανά
στα γαλλικά απ� την Gonzalez Battle
(1976) και �ανά στα αγγλικά απ� τ�ν
εδώ Iρλανδ� επαίτη (1996) ως ��ρ�ς
τιμής για τα 50 �ρ�νια απ� την πρώ-
τη τ�υ έκδ�ση (1944) �αίρει περιέρ-
γως της περισσ�τερης πρ�σ��ής
των τυ�λών επαιτών. Γιατί άρα-
γε; Mήπως επειδή �έ�υγες για λίγ�
απ� τ�υς συνηθισμέν�υς σ�υ πρ�-
κλητικ�ύς και ανελέητ�υς δρ�μ�υς
(�ι καιρ�ί τ� απαίτησαν ίσως) και συ-
νέ�αλες με απλ�ύστερ� τρ�π� σ’ έ-
να δια��ρετικ� απελευθερωτικ�
τραγ�ύδι;

Πάντως, καμιά αμ�ι��λία δεν �ω-
ράει πια. Mια ανήκ�υστη απάτη παί-
#εται εις �άρ�ς σ�υ απ� τις �λ�γε-
ρές περ’ απ� τ� Eλμπασάν. Δυστυ-
�ώς δεν γίνεται αλλιώς. Σ�υ υπενθυ-
μί#ω μ�ν� �τι εσύ είσαι π�υ μίλησες
για την κατάργηση της μ�να�ιάς. Π�-
σ� μάλλ�ν �ταν η μ�να�ιά αυτή είναι
γλωσσική. Eμπρ�ς, λ�ιπ�ν, Nικ�λαε.
Mε τ�ν �αθύ π�θ� της επικ�ινωνίας
μες στην καρδιά μας, πηδάμε μια, πη-
δάμε δυ�. Tίπ�τες. Tην τρίτη ��ρά…

O David Connolly είναι καθηγητής/μετα-
�ρασι�λ�γ�ς και έ�ει μετα�ράσει έργα
των Eγγ�ν�π�υλ�υ, Eλύτη, Bρεττάκ�υ,
Δημ�υλά κ.ά.

O Nίκς Eγγν�πυλς κατά την πε-
ρίδ 1955-1960.
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Eνας θαλασσιν	ς 
αιρετισμ	ς
Πώς η... λεπτ
μέρεια εν�ς �ωγρα�ικ
ύ έργ
υ δημι
υργεί ανυπ�κριτη υπερη�άνεια στην ωραία Xαλκίδα!

T�υ N. Δ. Tριαντα�υλλ�πυλυ

EIMAI συνέν���ς με 
λη την π
λη
μ�υ τ�υ αμαρτήματ�ς της τυ�λ
τη-
τας και της α�αριστίας. Δι
τι πάνε
καμπ
σ�ι μήνες απ
 τ
τε π�υ κυ-
κλ��
ρησε ένα �ι�λί�, τ�υ �π�ί�υ
τ� ε�ώ�υλλ� έπρεπε απ
 την πρώτη
μέρα να μας έ�ει �γάλει στ�υς δρ
-
μ�υς. H Xαλκίδα 
μως κ�ιμάται – κι
εγώ ας πιάσω την ιστ�ρία απ
 την
αρ�ή, απ
 τ�ν καιρ
 και τ�υ δικ�ύ
μ�υ ύπν�υ.

Eδώ και σαράντα πέντε περίπ�υ
�ρ
νια στην Aγγλ�ελληνική επιθεώ-
ρηση κυμάτισε τ� ωραι
τατ� π�ίημα
«O Aτλαντικ
ς» τ�υ Eγγ�ν
π�υλ�υ.
Aπέναντι απ
 την πρώτη τ�υ σελίδα
υπήρ�ε ένας πίνακας τ�υ ίδι�υ, π�υ
καν�νικά έπρεπε ν’ αυ�ήσει τ� μπ
ι
μ�υ μισ
 μέτρ� και να με στείλει την
άλλη μέρα στη σ��λή με τ� τεύ��ς
στα �έρια και με τη δίκαιη εγκαύ�η-
ση «τέτ�ι�υς Aτλαντικ�πλεύστες
�γά�ει τ� λιμάνι μας!». Aλλά η �ω-
γρα�ιά στ� περι�δικ
 ήταν θαμπά
μαυρ
ασπρη και τ� κυρι
τερ�, εγώ
έπλεα σε πελάγη αγν�ίας, δεν ή�ερα
δηλαδή 
τι αυτ
ς � �ωγρά��ς και
π�ιητής ήταν ένα περί�ημ� αρ�ανί-
τικ� κε�άλι, κι’ έτσι έ�ασα την ευκαι-
ρία να περη�ανευτώ για τη Xαλκίδα.

Σήμερα 
μως, 
ταν στ� �ι�λί� π�υ
ανέ�ερα λάμπει με 
λη την αγλαΐα
των �ρωμάτων τ�υ � πίνακας, η π
λη
δεν έ�ει ελα�ρυντικά. Π�ύ να τα
�ρει; H λέμ��ς τ�υ πίνακα, στην �-
π�ία έ�ει επι�ι�αστεί � τριαιν��
-
ρ�ς και ριψ�κίνδυν�ς γεμιτ�ής, �έ-
ρει στην αριστερή της μάσκα, δίπλα
στην ελληνική σημαία, την επιγρα�ή
«Λ. Xαλκίδ�ς 32792»! Nα για π�ι� λ
-
γ� έπρεπε να διαδηλώσ�υμε στ�υς
δρ
μ�υς την περη�άνια μας και μα�ί
την ευγνωμ�σύνη μας στ�ν Nίκ�
Eγγ�ν
π�υλ�, π�υ είδε την απ
κρυ-
�η δ
�α τ�υ λιμανι�ύ μας και αψή-
�ησε για �άρη τ�υ τα τ
τε κεντρικά
λιμεναρ�εία τ�υ Πειραιά, της Θεσσα-
λ�νίκης και της Πάτρας.

Oταν τώρα τελευταία ανακάλυψα

τι τ� λιμεναρ�εί� μας εί�ε πρ�α�θεί
κι’ αυτ
 σε κεντρικ
, με πλ�ίαρ�� λι-
μενάρ�η, συλλ�γίστηκα τι σπ�υδαί�
πράγμα είναι να σ�υ  επιδαψιλεύ�υν
την εύν�ιά τ�υς �ι π�ιητές και �ι �ω-
γρά��ι. E�ω δηλαδή την ακράδαντη
�ε�αι
τητα πως, 
ταν συνήλθε η αρ-
μ
δια επιτρ�πή, αυτή π�υ απ��ασί-
�ει π�ια λιμεναρ�εία θα πάρ�υν πρ�-
αγωγή και π�ια θα μείν�υν στάσιμα ή
θα σ�ήσ�υν, κάπ�ι�ς ή κάπ�ι�ι υπ�-
στήρι�αν ανυπ��ώρητα 
τι ένα λιμά-
νι δ��ασμέν� και υμνημέν� απ
 τ�ν
Eγγ�ν
π�υλ� δεν επιτρέπεται να ε-
π�πτεύεται απ
 απλ
 λιμεναρ�εί�.
T� επι�είρημα ήταν ιδιαιτέρως �αρύ
και η πρ�αγωγή κατ’ απ
λυτ�ν εκλ�-
γήν. T� λέω πρ�ς παρηγ�ρίαν τ�υ ί-
δι�υ τ�υ Eγγ�ν
π�υλ�υ αλλά και 
-
λων των αναγνωστών τ�υ, εκείνων
π�υ μελαγ��λ�ύν δια�ά��ντας τ�υς
στί��υς τ�υ 
τι στα σακάτικα �ρ
νια
μας είθισται να δ�λ���ν�ύν τ�υς
π�ιητάς. Yστερα απ
 αυτά ανακύπτει

τ� �ρέ�ς για τη λιμενική μας αρ�ή να
αναρτήσει στ� κατάστημά της αντί-
γρα�� τ�υ �νειρ��
ρ�υ πίνακα.
(Eνν�είται, �υσικά, 
τι δίπλα τ�υ θα
μπει η πρ�σωπ�γρα�ία –κι αυτή κα-
μωμένη απ
 τ�ν Eγγ�ν
π�υλ�– τ�υ
άλλ�υ περικλε�ύς θαλασσ�μά��υ,
π�ιμενάρ��υ και λιμενάρ��υ, τ�υ
Παπαδιαμάντη· δεν είμαστε Σκιάθ�ς,
αλλά γίνεται Λιμεναρ�εί�ν Xαλκίδ�ς
�ωρίς την ευλ�γία τ�υ;).

Kυκλ���ρ�ύν πάντως �αιρέκακ�ι
ψίθυρ�ι. O Eγγ�ν
π�υλ�ς, λέει, κά-
θε άλλ� παρά να παινέψει τ� λιμάνι
μας ήθελε. H επιγρα�ή της �άρκας
υπ�δηλώνει πλη�τικά νερά, λιμάνι ά-
σημ� με κλειστ
 �ρί��ντα. Πρ
κειται
�έ�αια για �θ�νερές ερμηνείες. Για
π�ι� λ
γ�, παρακαλώ, θα διάλεγε
πρ�κειμέν�υ να υπαινι�θεί την ακί-
νητη θάλασσα, ένα ένδ��� λιμάνι;

Eεεένδ���! γελ�ύν �ι �ηλιάρηδες.
Mην κι έγινε στα νερά σας η ναυμα-
�ία της Σαλαμίνας, της Nαυπάκτ�υ ή
τ�υ Nαυαρίν�υ και δεν τ� μάθαμε; 

Tρισένδ���! απαντώ και τις μεγά-
λες αλλά μυστικές ναυμα�ίες π�υ συ-
νταρά�αν τα νερά τ�υ τις γνωρί��υν
καλά �ι μυημέν�ι – και � Eγγ�ν
π�υ-
λ�ς ανήκε στ�υς μυημέν�υς. H�ερε
απ
 π�λύ νωρίς π�ι�ς λιμεναρ��ύσε
εδωπέρα και καν
νι�ε τα νερά και τις
ρ
τες των καρα�ιών· ή�ερε π�ι�ς, 
-
ταν πέ�τει η νύ�τα, �έρνει εναέρι�υς
στ
λ�υς με γυάλινα πανιά, π�υ ερεθί-
��υν τη �αντασία των �άγρυπνων – α-
ν�ίγ�υν τ
τε �ι �ρί��ντες και η σελή-
νη ανε�αίνει �ωτιά κατα�λέγ�ντας
απέραντες θάλασσες. Δεν �αντασι�-
κ�πώ. Yπάρ��υν ατράντα�τα απ�δει-
κτικά στ�ι�εία π�υ μαρτυρ�ύν 
τι �
Eγγ�ν
π�υλ�ς εί�ε δει τη δ
�α τ�υ
λιμανι�ύ της Xαλκίδας. Θα παραπέμ-
ψω σ’ αυτά με ακρί�εια �ιλ�λ�γική:
πρώτ�, λ�ιπ
ν, η εικ
να εν
ς αρ�άγ-
γελ�υ στ� περιγιάλι (σ. 163), 
π�υ �
πάσα άπιστ�ς �λέπει τι λ�γής είναι τα
περιγιάλια μας, δεύτερ� � ασίκης
γι�ς τ�υ Kαπταθάν�υ, με τη σαρμ
νι-
κα εκεί στην άκρη της θάλασσας, δ�-
σμέν�ς στα ντ�υ�ένια τ�υ κι ας τα
κλαίει π�υ τα ’�ει (σ. 213), και τρίτ� η
πρύμη της κ�ρ�έτας «Kλάρα Xαντά –
Πειραιεύς» (σ. 273). Zωγρα�ιές τ�υ
Eγγ�ν
π�υλ�υ αυτά –και άλλα– στ�
θεί� τραγί, έτ�ς 1933. Aπ
 τ
τε ή�ερε
� Nίκ�ς π�ι�ς ήταν � Γιάννης! Γιν
-
ταν να π�μπέψει αργ
τερα τ� λιμάνι
τ�υ;

Aντιπαρέρ��μαι τα �ηλ
�θ�νες
σημει�λ�γήματα. Λέω τ�ύτ� μ
ν�: O
Iάσων, επι�άτης της λέμ��υ 32792
τ�υ Λ. Xαλκίδ�ς, σκιά�ει τ� πρ
σωπ�
με τ� �έρι, γιατί τ�ν θαμπώνει η
«Kλάρα Xαντά» π�υ –με ��ύσκα γά-
μπιες– λικνί�εται στα �αθιά της θά-
λασσάς μας. Περιττεύει να υπ�δεί�ω
στ� �ιλ
καλ� λιμενάρ�η μας 
τι δί-
πλα στ�ν Παπαδιαμάντη και τ�ν Iά-
σ�να πρέπει να μπει και � αρ�άγγε-
λ�ς στ� περιγιάλι – μήπως και η πρύ-
μη της «Kλάρας Xαντά»; Eυκταί� εί-
ναι να �ιλ�τε�νήσει κάτωθέ τ�υς έ-
νας λιμενικ
ς καλλιγρά��ς την επι-
γρα�ή «Xαίρε Eγγ�ν
π�υλε!».

«O Xαΐλντερ-
λιν», ακυαρέ-

λα τυ μεγάλυ
Γερμανύ 

πιητή,  πυ 
επηρέασε 

και γήτευσε
τν Nίκ 

Eγγν�πυλ
(ιδιωτική 

συλλγή).

«O Iάσων». Λάδι σε μυσαμά (ιδιωτική συλλγή).
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H λαϊκή παράδ�ση
H γ�ητεία π�υ ασκεί τ� γνήσι� λαϊκ� στ�ι�εί�, λ�γ�τε�νικ� και εικαστικ�, στ� έργ� τ�υ Eγγ�ν�π�υλ�υ

Tης Pένας Zαμάρ�υ

Δρ�ς Φιλ�σ�
ίας

ΣTO TEΛOΣ τ�υ 1�υ τ	μ�υ των π�ιη-
μάτων τ�υ (Π�ιήματα A 154-5) � N.
Eγγ�ν	π�υλ�ς μας δίνει �ρισμένες
πληρ���ρίες για τις περι��ές της έ-
μπνευσής τ�υ και για τις πηγές τ�υ.
Eτσι, α��ύ ανα�έρει τα αρ�αία, �υ-
�αντινά και μετα�υ�αντινά κείμενα,
παρατηρεί 	τι είναι «έλλειψη σ��ίας
να πρ�σηλώνεται κανείς πεισματάρι-
κα σε μία και μ	ν�ν, απ�κλειστικά,
μ�ρ�ή» της γλώσσας. O συγγρα�έ-
ας, 	πως και � �ωγρά��ς, ��είλει να
συνδυά�ει τα λ	για με τα λαϊκά στ�ι-
�εία της παράδ�σής τ�υ. Aυτ	 μας
διδάσκ�υν και τα «αθάνατα γραπτά
τ�υ Παπαδιαμάντη και τ�υ Kα�ά�η»
και τ�ύτ� γίνεται και με τη �ωγρα�ι-
κή. «Πλάι απ	 τα διδάγματα τ�υ Π�-
λυτε�νεί�υ, πάλι στη �ωγρα�ική
μ�υ, πρ�σθέτω, και συνθέτω, τα δι-
δάγματα των Bυ�αντινών, των
Aρ�αίων και “λαϊκών”, σαν τ�ν Θε	-
�ιλ� και τ�υς άλλ�υς».

Π�ια έκταση κατέ�ει τ� λαϊκ	 στ�ι-
�εί� (λ�γ�τε�νικ	 και εικαστικ	) στ�
έργ� τ�υ «λ	γι�υ» Eγγ�ν	π�υλ�υ
δεν έ�ει ακ	μη πλήρως ερευνηθεί.
Oπωσδήπ�τε τα λαϊκά (και λαϊκ	τρ�-
πα) στ�ι�εία στ� π�ιητικ	 τ�υ έργ�
(για να περι�ρισθ�ύμε εδώ) είναι
π�ικίλα: α��ρ�ύν λαϊκ�ύς γλωσσι-
κ�ύς τύπ�υς (Tης «κυρία Aρτεμις»,
ΠA 15), λαϊκά (ρεμπέτικα) τραγ�ύδια,
ανθρώπ�υς και τ	π�υς λαϊκ�ύς, α-
κ	μη και την ίδια τη μ�ύσα (ή, έστω,
μια μ�ρ�ή της).

Kατ’ αρ�ήν να θυμίσ�υμε 	τι σε έ-
να πε�	 κείμεν� τ�υ 1966 (Πε�ά Kεί-
μενα 103), � Eγγ�ν	π�υλ�ς εκ�ρά�ει
τ�ν θαυμασμ	 τ�υ για τα τραγ�ύδια
τ�υ Tσιτσάνη, π�υ, 	πως γρά�ει, τ�ν
θέλγ�υν και τ�ν συγκιν�ύν με τ� στί-
�� και τη μ�υσική τ�υς. H Kυρία Λέ-
να Eγγ�ν�π�ύλ�υ θυμάται (Xάρτης,
25-26, 1988, 241) 	τι τ� �ειμώνα τ�υ
1958-9 κάνανε �	λτες με τ�ν π�ιητή
στ�ν Πειραιά και καθ	ντ�υσαν σε
τα�ερνάκια της Φρεαττύδας, 	πως
τ�υ Yδραί�υ Γ�υ��ύα�η. H Φ. Aμπα-
τ��π�ύλ�υ (Nίκ�ς Eγγ�ν�π�υλ�ς,
1987, 15) μας παρέ�ει την πληρ���-
ρία 	τι � Eγγ�ν	π�υλ�ς γνώρι�ε κά-
θε ωραί� δρ	μ� της Aθήνας και τ�υ
Πειραιά και 	τι «ανακάλυπτε παλιά
αρ��ντικά σε απ	μακρες γειτ�νιές,
κα�ενέδες στ� λιμάνι, τα�ερνάκια
στη Nέα Iωνία, 	π�υ άγνωστ�ι λαϊκ�ί
�ωγρά��ι εί�αν �ωγρα�ίσει στ�υς
τ�ί��υς τις �αμένες πατρίδες». Στ�
έργ� επίσης τ�υ ίδι�υ τ�υ π�ιητή συ-
�νά γίνεται λ	γ�ς για λαϊκές γειτ�-
νιές της Aθήνας και μα�αλάδες (ΠA
99, B 138, π.�. A 31, B 182) καθώς και
για σ�κάκια τ�υ Πειραιά και της
Tρ�ύμπας (ΠB 162, Στην K�ιλάδα με
τ�υς P�δώνες 77, π�. B 9, 102, 118,
138). O π�ιητής (σαν άλλ�ς Kα�ά�ης
και Παπαδιαμάντης) είναι τακτικ	ς
θαμώνας κα�ενείων (ΠB 161, π.�.

127, KP 76, 115) ή περι�έρεται τα
�ράδια απ	 καπηλει� σε καπηλει�,
�ρησιμ�π�ιώντας, κατά πρ�τίμηση
τα σκ�τεινά στενά της αγ�ράς (ΠB
183–4, π.�. ΠB 119). Στ� πε�	μ�ρ��
π�ίημα «H π�λις τ�υ �ωτ�ς» (KP 74)
συγκατ�ικ�ύν � M	τσαρτ με τ� κλει-
δ�κύμ�αλ	 τ�υ και � Pήγας � Bελε-
στινλής με τ� μπ�υ��ύκι τ�υ. Στη
«Bυκάνη» (KP gg–100) κάπ�ι�ς γνώ-
ριμ�ς τ�υ π�ιητή πηγαίνει –σα �ρα-
δυά�η– να πιη ένα κατ�σταράκι στ�
μπακάλικ� / τ�υ Kα�ριμάνη στ�υ
Ψυρρή/ (εκεί π�υ παλαι�τερα εσύ-
�να�’ � Παπαδιαμάντης) // κάπ�τε
–μα �αμηλ��ωνα– τραγ�υδάει τ� με-
ράκι τ�υ / και διακριτικά στ� �ργαν�
τ�υ / τ�ν συν�δεύει / � Mικρασιάτης
με τ� μπ�υ��ύκι / (πάλι τ�υ Παπαδια-
μάντη). Kαι πράγματι � Παπαδιαμά-
ντης πήγαινε στ� μπακάλικ� τ�υ Kα-
�ριμάνη στ�υ Ψυρρή.1 Eκεί, στ� νυ-
�τεριν	 γυμνάσι� τ�υ Ψυρρή, ��ίτη-
σε, 	πως μαθαίν�υμε και � Eγγ�ν	-
π�υλ�ς για να πάρει τ� απ�λυτήρι	
τ�υ (Xάρτης, 	.π. 235).

Aκ	μη πι� καθαρά είναι τα πράγ-

ματα στ� π�ίημα «Σύντ�μ�ς �ι�γρα-
�ία τ�υ π�ιητ�ύ Kωνσταντίν�υ Kα-
�ά�η (και τ�υ καθεν	ς μας – άλλω-
στε) «KP 82–3), 	π�υ περιγρά�εται
ένας περιθωριακ	ς τύπ�ς, θύμα της
ά�αρης π�λιτείας, π�υ νταλγκαδια-
σμέν�ς και �αρύς γυρνάει τα στε-
ν�ρρύμια. T	σ� τ� μέτρ� 	σ� και τ�
λεκτικ	 τ�υ π�ιήματ�ς θυμί��υν ρε-
μπέτικα τραγ�ύδια: τρώει τα σωθικά
τ�υ, πίκρες τ�ν π�τισαν, πίστεψε...
πως τη �αράν ευρήκε, κάπ�υ μακρυά
να �ύγη, στ� γιαλ�. O Eγγ�ν	π�υλ�ς
με τ� π�ίημά τ�υ μ�ιά�ει να επιση-
μαίνει την ύπαρ+η λαϊκών στ�ι�είων
και στην ίδια την π�ίηση τ�υ Aλε+αν-
δριν�ύ. Tα στ�ι�εία αυτά, τ�υλά�ι-
στ�ν 	σ�ν α��ρά τ�υς τ	π�υς, είναι
και στ�ν Kα�ά�η π�λλά: στενά σ�κά-
κια. Tα Π�ιήματα τ. A 53, 59, π�. τ. B
88, κα�ενεία, A 58, 67, 102, B 64, 83,
84, 95, τα�έρνες και καπηλειά, A 59,
80, B 14, 51, 58 �αμαιτυπεία B 58, π�.
65, λαϊκά κρε�άτια A 59, π�. B 78 κ.ά.2

Aυτή η γ�ητεία π�υ ασκεί τ� λαϊκ	
στ�ι�εί� (πάντα σε σ�έση με τ� λ	-
γι�) στ�ν Eγγ�ν	π�υλ� �αίνεται, πι-

στεύ�υμε, και σε ένα άλλ� π�ίημα α-
π	 την K�ιλάδα με τ�υς P�δώνες
(123-4) π�υ επιγρά�εται «Aλληλ�υ-
�ίες»: 12 / μεσάνυ�τα / π�ι�ς να �α-
ράη / την π�ρτα / τέτ�ιαν / ώρα; / νά-
ναι / η M�ύσα / τα λ�ύσα / η ρ�ύσα; /
αν�ίγω / κι �μως / τίπ�τε / κανείς3 /
στρέ�ω / η δεσπ�ινίς Mαρίκα / –η κ�-
ρη ντε τ�υ καλλι�ών�υ ψάλτ�υ της
εν�ρίας– / μ�υ εκμυστηρεύεται: / «να
/ είταν η θάλασσα / είταν τ’ αγέρι / εί-
ταν � έρωτας τ�υ τραμ�αγιέρη / π�υ
μ�υ ετάρα�αν / τα σωθικά».

Eδώ δεν είναι η M�ύσα π�υ �αράει
την π	ρτα τ�υ π�ιητή στα άγρια με-
σάνυ�τα. Δεν είναι μια θεϊκή μ�ρ�ή
π�υ παρέ�ει στ�ν π�ιητή την έ-
μπνευση, την εκμυστήρευση. Eίναι η
κ	ρη τ�υ καλλί�ων�υ ψάλτη(!), τ� ά-
σμα της είναι ένα τραγ�ύδι για κά-
π�ι� τραμ�αγιέρη («Tραμ και Aκρ	-
π�λις», άραγε;), σε ρυθμ	 σ�λωμικ	4

και τ� 	ν�μά της Mαρίκα. Λαϊκή κ	-
ρη, λαϊκή τραγ�υδίστρια ή ηρωίς ρε-
μπέτικων τραγ�υδιών, 	πως η �ν�-
μαστή Mαρίκα η Π�λίτισσα;5 Oπ�ια
και να είναι η απάντηση, η δεσπ�ινίς
Mαρίκα δίκαια, πιστεύ�υμε, εισέρ�ε-
ται στη ��ρεία των M�υσών. O Eγγ�-
ν	π�υλ�ς δεν �αμηλώνει τ�ν Παρ-
νασσ	 – απλώς με �ι�ύμ�ρ και τρυ-
�ερ	τητα μυθ�π�ιεί την (	π�ια) Mα-
ρίκα.6
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