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Η ζπιινγή «Πξόρεηξεο ζεκεηώζεηο πάλσ ζ’ έλα ζσζίβην» από ηηο εθδόζεηο Αξκίδα απνηειεί ην 

πξώην πνηεηηθό πόλεκα ηεο λεαξήο θηινιόγνπ, Απγήο Λίιιε. Η ζπιινγή πεξηιακβάλεη 

πεξηζζόηεξα από 50 πνηήκαηα θαη ζπνλδπιώλεηαη ζε 9 θεθάιαηα, κε Πξόινγν θαη Επίινγν. Η 

εηθαζηηθή επηκέιεηά ηεο έγηλε από ηνλ Φίιηππν Βαζηιεηάδε. 

Από ηα πξώηα θηόιαο πνηήκαηα θαζίζηαηαη ζαθέο όηη, κπνξεί κελ ην πνηεηηθό «ζσζίβην» λα 

ήηαλ «πξν ρεηξόο» ηεο Λίιιε ζε όιεο ηηο ζηηγκέο ηεο πνηεηηθήο έμαξζεο, ζίγνπξα όκσο νη 

«ζεκεηώζεηο» ηεο δελ απνηεινύλ απιώο θαη κόλν έλα ζπλνλζύιεπκα από ζθόξπηεο ζθέςεηο θαη 

ζθαξηθήκαηα πνπ ιεθηηθνπνηνύλ ηπραίεο εκπεηξίεο θαη βηώκαηα. Αληηζέησο, νξγαλώλνληαη έηζη 

ώζηε λα δηαγξάςνπλ κηα πνξεία κε ρξνληθά νξνζέζηα ηε γέλλεζε θαη ηελ ειηθία ησλ «30ηόζν 

ρξνλώλ», πνπ απνηειεί άιισζηε θαη ηελ ειηθία ηεο πνηήηξηαο. 

 Η Λίιιε κηιά γηα ηνλ εθεβηθό έξσηα, ηε λεαληθή ζπλύπαξμε, ηε θζνξά, ηνλ ζάλαην, ηε κλήκε, 

ηελ ελζπλείδεζε θαη ηελ θάζαξζε πνπ νδεγεί εληέιεη ζηελ Αλάζηαζε θαη ηε ζεκαηνδόηεζε 

κηαο λέαο αξρήο. Έρνληαο δακάζεη ην «ά-κεηξνλ» ηεο εθεβείαο θη έρνληαο βξεη ηελ αιήζεηα ζηνλ 

θύθιν πνπ καο πεξηβάιιεη, αξρίδεη θαη πάιη λα νξίδεη θαη λα θαζνξίδεη ηελ ηέηαξηε δηάζηαζε - 

ηνλ ρξόλν: θαη ηώξα ζηα ηξηάληα-ηόζν ζηακαηώ λα ηεκαρίδσ ην ρξόλν, / αλνίγσ θαη θιείλσ 

θύθινπο / θαη ηνπο νξίδσ όπσο ζέισ εγώ. / Έηζη κπνξώ πιένλ λα θιείζσ ηα κάηηα κνπ / θαη λα 

θνηκεζώ ήζπρε. / Ίζσο θαη ειεύζεξε («ΕΠΙ-ΛΟΓΟ / Πξηλ θνηκεζώ»). Όκνηεο ζθέςεηο θαη 

ζπιινγηζκνί παξαζέηνληαη θαη ζηελ θαηαιεθηηθή ζηξνθή ηνπ ελαξθηήξηνπ πνηήκαηνο «ΠΡΟ-

ΛΟΓΟ / εκεία (ζηίμεο) πάλσ ζ’ έλαλ θύθιν»: Kάπνηε ζπλήζηδα λα ξνθαλίδσ ην ρξόλν / (γηαηί 

άξαγε;) / αλνίγνληαο παξελζέζεηο / (εύθνιν λα ηηο αλνίμεηο, / δύζθνιν λα ηηο θιείζεηο), / αιιά / 

ηώξα πηα / γλσξίδσ πάληα πόηε θαη πνύ λα βάισ ηειεία. /Μηα ηέιεηα ηειεία. Τειεία. Με απηό ην 

«αλαζηάζηκν» ηέινο επηιέγεη ε πνηήηξηα λ’ αλνίμεη ηε ζπιινγή ηεο, ίζσο γηαηί, όπσο 

απνθζεγκαηηθά ζεκεηώλεη πξηλ ηνλ ΕΠΙ-ΛΟΓΟ: Σην ηέινο ζα βξεηο ηελ αιήζεηα θαη ηόηε ζα βξεηο 

ηελ αξρή.  

Η αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο είλαη κηα δηαδηθαζία επίπνλε θαη αηκάζζνπζα, πνπ επνδώλεηαη κόλν 

όηαλ θαλείο δελ είλαη επηιήζκσλ ησλ όζσλ πέξαζαλ (άιισζηε απηό είλαη θαη ην έηπκνλ ηεο 

ιέμεο «α-ιήζεηα»), αιιά δπκώλεηαη καδί ηνπο θαη βγαίλεη θάζε θνξά αιιηώηηθνο, πην ώξηκνο, πην 

δπλαηόο, πην ζπλεηδεηνπνηεκέλνο: Αληηθξίδνληαο ηελ αιήζεηα κε θάζε θόζηνο, ηόηε κόλν 

απνδέρνκαη / όηη δελ κπνξώ λα ηεηξαγσλίζσ ηνλ θύθιν παξά κόλν λα ηνλ /θιείζσ, αλνίγνληαο 

ίζσο έλαλ θαηλνύξγην, γξάθεη ζην πνίεκα «Πξόρεηξεο ζεκεηώζεηο ζηελ πηήζε ΜΑ0845 γηα 

επηζηξνθή».  

Η σξίκαλζε θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε, βέβαηα, δελ είλαη επηηεινύληαη ἐλ κηᾷ λπθηί. Πξέπεη λα 

πεξάζεη θαλείο από ην ζθνηάδη (ηε selva oscura), γηα λα βξεη ην θσο∙ λα ζπξξηθλσζεί πξώηα ζε 



«ηίπνηα», γηα λα θαηαιήμεη θάηη: Αλ κε ξσηήζεηο «γηαηί», / δελ ζα μέξσ λα ζνπ απαληήζσ «γηαηί»,  

/ γηαηί θη εγώ ε ίδηα δελ μέξσ / πώο έλαο κεγάινο θύθινο ζπξξηθλώλεηαη / ζ’ έλα δπζαλάγλσζην 

κεδεληθό / πνπ ρσξάεη ζε κηα θιεηδαξόηξππα. («Μηα κέξα ζαλ θη απηή»). H αιήζεηα 

αλαδηπιώλεηαη ζηαδηαθά θαη κόλν ζην ηέινο ηεο ζύλνιεο πνξείαο είλαη εθηθηή ε ζέαζή ηεο σο 

όινλ. Σόηε θαη κόλν ηόηε κπνξεί λα αληηιεθζεί θαλείο Γηα ην πώο δήζακε / ςεύηηθα, εύθνια θη 

απιά, / αθήλνληαο ηε δσή λα καο μεπεξάζεη («Καινθαίξη 2000θάηη») θαη λα δώζεη απαληήζεηο 

ζηα θηινζνθηθά (αλ θαη θαη’ νπζίαλ βηνινγηθά) εξσηήκαηα:  «Πνηνο είκαη;» «Πνύ βαδίδσ;»  

Σν θαηαζηάιαγκα απηό - ε Απνηίκεζε, ε Απνδνρή, ε Απόζηαζε, ε Αλάηαζε, ε Αλάζηαζε - 

έξρεηαη πάληα εθ ησλ πζηέξσλ, αθνύ θαλείο βηώζεη όιεο ηηο «ππεξβνιέο» ηεο εθεβείαο: ηελ 

Τπεξδηέγεξζε, ηελ Τπεξαλάιπζε, ηελ Τπεξβνιή, ηελ Τπεξηίκεζε («Ελ πξνζέζεη 

ζπκπέξαζκα»). Μόλν ζην ηέινο ηεο δηαδξνκήο κπνξεί λα βνπηήμεη θαλείο ζπλεηδεηά ζηα 

ελδόκπρα ηνπ είλαη ηνπ θαη λα βπζνκεηξήζεη εθ λένπ ηελ νπζία ηνπ: Είρα ράζεη ηα ίρλε ηνπ. /Σε 

αθαηαιαβίζηηθεο ζειίδεο / θαη ζε ληνπιάπεο ρσξίο λαθζαιίλε. / Καη όηαλ ηνλ βξήθα κεηά από 

ρξόληα, / ζρεδόλ θξπκκέλν ζην βπζό, / ηνλ αλαγλώξηζα ακέζσο. / Τνλ εαπηό κνπ (Βνπηηά ΙΙ). Απηή 

ε ζπλεηδεηνπνίεζε «ζεκαίλεη» ηνλ επηθήδεην ελόο παιηνύ εαπηνύ θη εγθαηληάδεη ηαπηόρξνλα κηα 

λέα αξρή: Έηζη ηέιεησζε ε πξνεγνύκελε δσή κνπ. Έζαςα ηνλ παιηό εαπηό κνπ / κηα λύρηα 

Σεπηεκβξίνπ μεκεξώκαηα / ζ’ έλα κπαξ ζηα Εμάξρεηα /αθνύγνληαο απηό ην δίζθν / μαλά θαη μαλά, 

/ ….. / Καη κεηά ηελ θεδεία κνπ / ζηηο 4 Σεπηεκβξίνπ / κε ηε βειόλα θνιιεκέλε ζην 02 / 

αλαπαύηεθα / ελ εηξήλε (Αvatar).   

Ό,ηη θεξδίζεη θαη απνθνκίζεη θαλείο από ηελ πνξεία «πξνο Εαπηόλ» απνηειεί ζεκαληηθό εθόδην 

θαη ζθεπή, θηάλεη λα μέξεη λα η’ αμηνπνηήζεη ζσζηά.  Όπσο πνιύ επζύλνπηα ζεκεηώλεηαη ζην 

πνίεκα «Άλζξσπνη  Ι»: Υπάξρνπλ θάπνηνη / πνπ θιείλνπλ πίζσ ηνπο ηελ πόξηα κε κεγάιε επθνιία. 

/ Είλαη θη άιινη / πνπ θξέκνληαη από ην ρεξνύιη ηεο γηα πάληα. εκαζία έρεη λα  θνηηάκε πάληα 

πξνο ηνλ νξίδνληα θαη λα κελ κέλνπκε πξνζθνιιεκέλνη ζην παξειζόλ, δέζκηνη ηεο κλήκεο ζηελ 

νπνία θσιηάδνπλ / όια ηα ιάζε∙ / κε βάξνο δπζβάζηαθην («Έλα ρατθνύ γηα ηε κλήκε»). Κάζε 

ηέινο πξέπεη λα ζεκαηνδνηεί έλα λέν ηαμίδη.  Μνινλόηη ε αεηθπγία θαη ε ζπλερήο αλαδήηεζε 

εμππαθνύνληαη έλα είδνο «αλεζηηόηεηαο», ε ζπλεηδεηνπνίεζε όηη ην αύξην είλαη «κηα άιιε 

ρώξα» /θιεηζκέλε ζε κηα ζαπνπλόθνπζθα («απνπλόθνπζθεο ζην Camden») θαζηζηά ηελ 

«αλεζηηόηεηα» απηή επηβεβιεκέλε. Γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά ε Λίιιε ζην πνίεκα «Xξόλνο ΙΙ»: 

Δεύηεξεο επθαηξίεο∙ / όινη ζεσξνύκε πσο ηηο αμίδνπκε. / Πνιινί ηηο δεηάκε -/ ζρεδόλ όινη 

εηεξνρξνληζκέλα. / Όκσο ν ρξόλνο δελ γπξίδεη πίζσ. / Αιιά καο δίλεηαη / νινθιεξσηηθά, / γηα λα 

επαλνξζώζνπκε∙ / ζηνλ εαπηό καο. 

Όπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο κε ηηο «πξώηεο» πνηεηηθέο απόπεηξεο, ν γεληθόηεξνο ηόλνο ηεο 

ζπιινγήο είλαη έληνλα πξνζσπηθόο  -εμνκνινγεηηθόο-, ελώ όια ηα πνηήκαηα πεξηζηξέθνληαη 

γύξσ από έλα θπξίαξρν «Εγώ», ηελ πνξεία ηνπ νπνίνπ θαινύκαζηε λα παξαθνινπζήζνπκε 

ρσξνρξνληθά. Ο ιόγνο είλαη ιηηόο θαη θνπβεληηαζηόο ρσξίο επηθίλδπλνπο αθξνβαηηζκνύο, 

ιπξηθόο θάπνηε  ρσξίο λ’ αθεληάδεη όκσο. Η αιήζεηα είλαη όηη θάπνηα πνηήκαηα, θπξίσο πξνο ην 

ηέινο ηεο ζπιινγήο, είλαη ιηγόηεξν απαηηεηηθά θαη θαίλεηαη λα αλήθνπλ ρξνληθά ζε κηα πξώηκε 

πνηεηηθή πεξίνδν. Παξόι’ απηά, ε ζπιινγή δελ είλαη πξσηόιεηα. Σα αξρηθά, σο επί ην πιείζηνλ, 

πνηήκαηα ραξαθηεξίδνληαη από ιόγν θξνπζηό θαη ζηνραζηηθή δηάζεζε, θαη επηδέρνληαη 



[απαηηνύλ κάιινλ] αιιεπάιιειεο αλαγλώζεηο. Έρνληαο θιείζεη επηηπρώο απηή ηελ πξώηε 

αλακέηξεζε κε ηνλ Εαπηό, πεξηκέλσ λα δσ ηνπο ρώξνπο ηνπο νπνίνπο ε Λίιιε ζα επηιέμεη λα 

ηρλειαηήζεη ζην επόκελν πνηεηηθό πόλεκα, θαη ηηο «α-πνξίεο» κε ηηο νπνίεο ζα δηαιερζεί, ελ 

είδεη θαη πάιη…ζεκεηώζεσλ. 

 

 


