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Γιάννης Ρέντζος 
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΗ ΦΩΝΗ ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΥΘ…ΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΦΙΛΕΛΕ 

 

Παρουσίαση στο ΜΟΝΚ (Καρόρη 4, Αθήνα) στις 13 Νοεμ. 17. Εκδόσεις ΑΠΟΠΕΙΡΑ. 
 

Με το Δημήτρη πρωτοσυναντηθήκαμε 
σε αθηναϊκό σχολείο. Το τότε 9ο 
Αρρένων που είχε μόλις μετακομίσει 
από την Πλατεία Κουμουνδούρου, 
από το αρχοντικό του Κουμουν-
δούρου όπου στεγαζόταν,  για να 
εγκατασταθεί στο Λόφο των Μουσών 
στο Θησείο. Δίδασκα φυσική. Εκείνος 
μαθητής. Τον θυμάμαι σοβαρό και 
φιλικό παιδί. Ας αφιερώσω αυτή τη 
συμβολή μου σε εκείνους του 
μαθητές μου του Ενάτου Αρρένων και 
στους συναδέλφους μου.  
 Ίσως θα πρέπει να πω, απλά για να 
συστηθώ απέναντί σας, μια και δεν 
είμαι ούτε ποιητής, εγώ, ούτε 
κριτικός, πως μου βρίσκεται από 
εκείνο τον καιρό ένα δικό μου 
δημοσίευμα για τις σχέσεις ποίησης 
και φυσικής (βλ. ένθεμα). Ίσως από 
εκείνες τις αποκλίσεις μου να ξεκινάει 
και η ιδιαίτερη πνευματική μας σχέση 
με το Δημήτρη.      
Τα τελευταία χρόνια, γιατί στο μεταξύ 
απουσίαζα από την Αθήνα και την 
Ελλάδα, είχαμε επίσης την ευκαιρία 
να ξανασυναντιόμαστε  στη δική μου 
ιδιαίτερη πατρίδα, την Πρέβεζα. Μας 
επανένωσε η σύντροφος του 
Δημήτρη, φίλη Αίσια, που σε μένα, με 
το όνομα της θυμίζει τη γιαγιά Αίσια. 
Συχνά με εμπιστευόταν σε εκείνη η 
μητέρα μου. Τα σπίτια μας ήταν και 
είναι διπλά δίπλα. Μερικά μέτρα πιο 
κάτω από το σπίτι του ποιητή της 
Πρέβεζας. Με γράμματα τίτλου. Εκεί 
που έμεινε ο Κώστας Καρυωτάκης. Για 
μένα ο  Δημήτρης, είναι τώρα ποιητής 
και της Πρέβεζας. Μακάρι να γινόταν 
και μια συνάντηση εκεί με ποιητές της 
πόλης και της περιφέρειάς της.  

Να ακούγαμε μαζί το Στέλιο 
Μαφρέδα, την Άννα Αφεντουλίδη, το 
Θωμά Ιωάννου, τη Ρούλα  Γαλάνη,  το 
Χρήστο Λορέντζο, τον Γιάννη Καπώνη, 
την Ηρώ Δημοπούλου, τον Νικία 
Φονταρά, τον Πάνο Αποστολίδη, την 
Αλεξάνδρα Κωστάκη, τον Ηλία 
Μαγκλάρα, τον Θέμη Κατωγιάννη, τον 
Θόδωρο Κλοντζάρη, τον Πάνο 
Μπούρα, τον συνθέτη και στιχουργό 
Ιωάννη Αλεξίου, με συντονιστή 
βέβαια το Γιάννη Δάλλα.  

 
Κάθε δέκα μέρες ο Δημήτρης, με 
δυνατούς στίχους του, επιλεγμένες 
φωτογραφικές του συνθέσεις, 
ρωμαλέες απαγγελίες του και 
μελοποιημένα ποιήματά του 
βρίσκεται γεμάτος ζωντάνια στον 
παγκόσμιο ιστό. Κάνει σημαντικές 
παρεμβάσεις στο διαδίκτυο και 
αναβαθμίζει, θα έλεγα, με τη 
συμβολή του, τα εργαλεία κοινωνικής 
δικτύωσης. Έχουμε έτσι την ευκαιρία 
να βρισκόμαστε κοντά, τόσοι φίλοι, 
που τον ακούμε και τον διαβάζουμε.  
 

 

ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ 
 

Το ενδιαφέρον μου δεν κατευθυνόταν 
στο να διερευνήσω κατά πόσο η 
ποιητική κοσμολογία μπορεί να 
προφητέψει επιστημονικά κοσμο-
είδωλα, αλλά να βρω, σαν δάσκαλος, 
τι θα μπορούσε από την ποίηση να 
μου χρησιμέψει στη διδασκαλία, αν 
θέλετε, ψυχοτεχνικά και μνημο-
τεχνικά, ώστε αυτά που δίδασκα να 
κινούν περισσότερο το ενδιαφέρον 
των παιδιών και να εγχαράσσονται 
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ευκολότερα και μονιμότερα στο 
μυαλό τους. Εκείνα τα χρόνια ήταν 
άλλωστε που πληροφορούμασταν 
πως πέρα από τους γνωστικούς 
στόχους υπάρχουν και συναι-
σθηματικοί, σε όλα τα μαθήματα και 
όχι μόνο σε εκείνα των κοινωνικών 
επιστημών, όπου αυτοί είναι 
αυτονόητοι. 
Βέβαια, χωρίς αυτό να αποτελεί 
συμπέρασμα τελικό της τότε δικής 
μου εργασίας, με απογοήτευση είχα 
διαπιστώσει, στην προκαταρκτική μου 
έρευνα πως, για παράδειγμα, η 
περιλάλητη Θεωρία της Σχετικότητας, 
τόσο εκλαϊκευμένη και πάντα 
εκλαϊκεύομενη  άλλωστε, δεν είχε 
εμπνεύσει κανένα βαθυστόχαστο 
στίχο. Δεν ξεχνάμε φυσικά, πως για 
παράδειγμα το Αλεξανδρινό Κουαρ-
τέτο του Ντάρελ εμπνέεται, υποτί-
θεται, στο στήσιμό του, από τη σχετι-
κότητα του χώρου. Και τα θεατρικά 
έργα του J.B. Priestley επίσης. Πάντως, 
ένα στιχούργημα που είχα βρει εκείνο 
τον καιρό για τη Σχετικότητα ήταν 
αυτό. Σας το διαβάζω.   

 

Ήταν μια καλή κυρία 
Που επίστευε σαφώς 
Πως μπορεί και να κινείται 
Γρηγορότερα απ΄ το φως 
 
έτσι έφυγε μια μέρα 
−κατευώδιο καλό της− 
Και εγύρισε πριν φύγει 
Πάλι πίσω στο χωριό της 

  
Η ποίηση στο σχολείο και στη 
διδακτική διαδικασία, σε σχέση 
μάλιστα με τον αυστηρά έμμετρο και 
ομοιοκατάληκτο στίχο, συνέχιζε και 
συνεχίζει να με απασχολεί. Το λέω 
επειδή πολλά ποιήματα του Δημήτρη 
χαρακτηρίζονται από δυνατή και 
σφιχτοδεμένη ρίμα.  
 

Ακούστε τι λέει η Ελένη Κατσαρίδα  
για ένα ποίημα που πρόσφατα 
ανάρτησε ο Δημήτρης: «Διάβασα 
πολλές φορές τους στίχους σου. Σε 
κάθε λέξη-τους βρήκα κομμάτια από 
τον εαυτό μου, από τη πορεία μου, 
από τη ζωή μου. Οι στίχοι σου έγιναν 
εικόνες που διαδέχονταν η μία την 
άλλη. Είναι ένα ταξίδι ζωής η 
ανάρτησή σου Για αυτούς που 
αγωνίζονται, γι΄ αυτούς που αγαπούν, 
γι’ αυτούς που ελπίζουν και 
ονειρεύονται, γι΄ αυτούς που 
σέβονται τη ζωή και τις αξίες της. 
Είναι ένα εξαιρετικό πόνημα. Να είσαι 
καλά και να δημιουργείς».   

Κι εγώ μερικές φορές αισθάνομαι 

πως πρέπει να διαβάσω με δυνατή 
φωνή τα ποιήματα του για να τα χαρώ 
περισσότερο. Βέβαια, όπως δεν είμαι 
ποιητής και κριτικός ούτε και καλή 
απαγγελία κάνω. Και θα συμφωνήστε 
με αυτό, όταν πιο κάτω θα χρειαστεί 
να δώσω μερικά παραδείγματα από 
το…       
      

Μύθ… ιστόρημα. 
 
Στήνει αλήθεια ο τίτλος ένα 
λογοπαίγνιο;  Κρύβεται σε αυτόν 
απλά ένας ετυμολογικός υπαινιγμός; 
Ή μήπως αποτελεί ένα δυαδικό 
δικαίωμα του ποιητή; Ο οποίος 
δηλώνει έτσι πως πρέπει να 
τοποθετηθεί, με τη δική του θεματική, 
ανάμεσα σε κάποια συγκεκριμένα 
άκρα του φάσματος του ποιητικού 
φωτός και σκότους. Σε κάθε φάσμα 
υπάρχουν δύο άκρες. Ο μύθος και η 
ιστορία, είναι τέτοιες άκρες κάποιας 
διχοτόμησης ή μήπως συνύπαρξης;   
Αισθάνομαι πως ο Δημήτρης μάς 
ανοίγει την πόρτα και μας προτείνει, 
ηθελημένα ή ακούσια, να στραφούμε 
προς τις στρουκτουραλιστικές 
διχοτομήσεις και να τις αξιοποιή-
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σουμε για να τοποθετηθούμε στην 
κριτική μας. Ο Παντελής Μπουκάλας 
σε ένα κείμενό του για τον Τάσο 
Λειβαδίτη μας θυμίζει μερικά από 
αυτά τα διχοτομικά ή αντιτιθέμενα 
ζευγάρια ανάλυσης και εμπνεόμαστε  
για να εμπλουτίσουμε και εμείς την 
εργαλειοθήκη μας. Να δούμε με αυτή 
τη βοήθεια τι  μπορεί να είναι ο 
Δημήτρης Φιλελές ως ποιητής.  
 
Αισιόδοξος  ή απογοητευμένος,  
απογραφικός ή διδακτικός,  
φυσιολατρικός ή πολεογραφικός.  
Και ακόμα: 
ρεαλιστικός ή μεταφυσικός  
διαφανής ή κρυπτικός 
επικριτικός ή συντροφικός; 
Και τέλος  
μορφικός ή περιεχομενικός (λέξη που 
σπάνια χρησιμοποιείται); 
 
Βέβαια, να πούμε, υπάρχει κάποια 
βαρύνουσα γνώμη, παλιά και τόσο 
βαθιά,  για  τη φύση των δυαδικών 
ερωτημάτων. Συνοψίζεται, σαν 
μοντέλο σκέψης,  από τον Ευριπίδη 
έως τον Σεφέρη,  στη μεγάλη 
ερωτηματική διάζευξη και αμφιβολία, 
«τ' είναι θεός; τι μη θεός; και τι 
τ΄ανάμεσό τους;». Έχοντας αυτό 
υπόψη μας θα αποθαρρυνθούμε να 
κάνουμε την αφελή δασκαλίστικη 
δική μας ταξινόμηση μέσα σε κάποια 
ταχτοποιημένα και καθησυχαστικά 
όρια.   

Ας ακούσουμε όμως τον ίδιο τον 

ποιητή. Διαλέγω στη τύχη μια στροφή 
με ένα πολεωνύμιο αίματος:  
 
Σμύρνη μου, μάνα ορφανή 
η μνήμη μένει ζωντανή 
στα στήθια μέσα σε κρατώ 
εικόνα μου και φυλαχτό. 

 
[Σμύρνη μου] 

 
Όμως υπάρχουν και οι ανώνυμοι 
τόποι, οι ανώνυμοι άνθρωποι. Του 
παράπονου. Η απαισιοδοξία του 
ποιητή, του στοχαστή, είναι παρούσα 
στο στίχο του Δημήτρη.  
 
Είναι ο κόσμος μια σταλιά 
δυο δρασκελιές σε μιαν αυλή 
γι’ αυτούς που λιώνουν στη δουλειά 
και δε χορταίνουν το ψωμί. 

 
[Μια γραμμή] 

 
Λείπει αλήθεια κάτι από αυτή τη 
γεωγραφία; Που δεν ακούμε; Ή, που 
δεν ανακαλείται και δεν ανασύρεται 
μέσα μας; Δεν κάνει μόνο 
πατριδογνωσία ο ποιητής. Είναι τόσο 
ανθρωπογνωστικός ο στίχος του. 
Φιλάνθρωπος και πικρά ειλικρινής.  
 
Έρχονται μέρες γιορτινές 
νέων πολέμων ιαχές 
καμπάνες πένθιμες ηχούν 
δονούν την οικουμένη. 
 

[Ευχετήριο] 
 
Γίνεται αντιπολεμικός. Κοινωνικός. 
Και οικουμενικός. Και κύρια 
εκφραστής κάποιας ευθύνης.   
 
Έρχονται μέρες γιορτινές 
στο κύμα πνίγονται οι φωνές 
όσων παλεύουν να σωθούν 
πίσω τους γη καμένη. 

 
[Ευχετήριο] 

 
Ποιοι όμως είναι «εκείνοι» και ποιοι 
«Εμείς». Ποιοι είναι οι «άλλοι» για το 
Δημήτρη;  
 
Εμείς ανοίγουμε στο πέλαγο πανιά 
κι αυτοί στη μαύρη αγορά τους να 
δουλεύουν 
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εμείς σπουργίτια νηστικά στην 
παγωνιά 
κι αυτοί τα ρούχα του Χριστού να 
παζαρεύουν. 

 
[Εμείς και οι άλλοι] 

 
Η υπερηφάνεια κάποιας συλλο-
γικότητας – εμείς. Αλλά το ερώτημα 
πλανάται παντού στους στίχους του 
Δημήτρη. Ποιοι είμαστε εμείς και 
πόσο άλλοι είναι οι άλλοι; Ποιος έχει 
την ευθύνη;   
 
Εμείς δε βλάψαμε κανένα 
κάνουμε πάντα το σταυρό μας 
κι ένα κομμάτι απ’ τα κλεμμένα 
το δίνουμε στον διπλανό μας. 
 
Εμείς δεν έχουμε ευθύνη 
για ό,τι γύρω μας συμβαίνει 
κι αν θέλεις κάτι να μας μείνει 
κράτα την πόρτα κλειδωμένη. 

 
[Η μπαλάντα του νοικοκύρη] 

 
Πόσο πιο ρεαλιστικός αυτός ο 
απόηχος από την Ελλάδα του σήμερα 
σε σχέση με εκείνο το  
 
Εμείς άλλον εχθρό δεν έχουμε… 
 
που τότε ο μεγάλος μας Γιάννης 
Ρίτσος το τέλειωνε αλλιώς:  
 
παρά μονάχα κείνον που δε σέβεται 
τον Άνθρωπο.  
 

[Γιάννης Ρίτσος, «Διακήρυξη, 
προς το λαό μου  

και σ’ όλους τους λαούς του 
κόσμου» ] 

 
Πολλά δυαδικά χαρακτηριστικά, από 
αυτά που έλεγα πιο πάνω, αν δεν 
διεκδικούν την παρουσία τους ή αν 
δεν δηλώνεται η απουσία τους σε 

αυτούς τους λίγους στίχους που σας 
διάβασα στην τύχη, τουλάχιστον 
πλαισιώνουν δειγματοληπτικά κάποια 
προσπάθεια για αναζήτηση μιας 
ποιητικής ταυτότητας του Δημήτρη 
Φιλελέ στο ποιητικό μας μητρώο.  
Μπορούμε να την αναζητήσουμε από 
αυτή και μόνο τη συλλογή;  Ή μήπως 
είναι πρώιμο, αφού καθώς ξέρω  
ετοιμάζονται και άλλες για έκδοση με 
εν μέρει προδημοσιευμένα ποιήματα; 
Ελπίζουμε να τις δούμε γρήγορα με τη 
φροντίδα της ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ που μας 
έδειξε τι μπορεί.   
 

 
Από την επιτυχημένη παρουσίαση της 
ποιητικής συλλογής «Μυθ... ιστόρημα» 
του Δημήτρη Φιλελέ. Οι εικονιζόμενοι 
από αριστερά: Δημήτρης Προύσαλης, 
Χρίστος Ρώμας, Γιάννης Ρέντζος, Νίκος 
Σαλτερής. Επάνω ο συγγραφέας.  

Αισθάνομαι, διαβάζοντας τους 

στίχους του Δημήτρη Φιλελέ, να 
βρίσκομαι αντιμέτωπος με μια 
γενεαλογία αγωνιστικής γραφής και 
μια ευγένεια κοινωνικής ευαισθησίας. 
Γι΄ αυτό οι στίχοι του με πείθουν. 
Έχουν ιστορία. Έχουν ποιητικό 
ιστορικό. Περιέχουν όμως και φανερή 
έμπνευση που προέρχεται από τη 
σύγχρονη κοινωνική συμβαντολογία.  
Το ποιητικό του ιστορικό αναγεννά 
στίχους, όπως ο ίδιος το επιθυμεί και 
το εκδηλώνει θαρραλέα, ώστε να μας 
φέρνουν στο νου ακούσματα από 
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μεγάλους δικούς μας ποιητές των 
προηγούμενων γενεών και την εποχή 
τους. Και βέβαια δεν παραλείπει να 
συνταιριάζει κριτικά όλα όσα βλέπει 
γύρω του και που ζει ανάμεσά τους.  
Η έμπνευσή του είναι πρωτογενής 
από την ίδια τη ζωή αλλά και πόσο εξ 
ανακλάσεως από τη ζωή του 
πνεύματος, σε αυτή που και αυτός 
συμμετέχει ενεργά, κύρια με την 
ιδιότητα του δασκάλου που 
μοιραζόμαστε. Όσο για τις λέξεις του, 
αυτές αναδύονται εκεί που πρέπει. 
Για μερικές, θα άρθρωνα το μεγάλο 
λόγο, πως έγιναν για να μπουν στο 
στίχο του και να υπηρετήσουν τη ρίμα 
του.  
Ναι, σε μεγάλο ποσοστό τα ποιήματα 
του Δημήτρη χαρακτηρίζονται από 
δυνατή και σφιχτοδεμένη ομοιο-
καταληξία.  Πρέπει να ομολογήσω 
πως προσωπικά τρέφω συμπάθεια 
στον παραδοσιακό έμμετρο και 
ομοιοκατάληκτο στίχο. Σε κάποιο 
βαθμό τον θεωρώ και κρυφό εργαλείο 
για τη διείσδυση  της ποίησης (και 
εκείνης ελεύθερου στίχου, εννοείται) 
στη διδακτική διαδικασία,  πέρα και 
από τη θέση τους στα μαθήματα της 
λογοτεχνίας.   
Το ζήτημα είναι πάντα κατά πόσο, το 
ποιητικό σύνολο δεσμεύεται 
αντιδημιουργικά από «το χαλινό της 
ομοιοκαταληκτικής ομοηχίας», της 
τόσο κολακευτικής για το αυτί μας 
ρίμας.  
 
Ώρες μας λέει ο παππούς ωραία 
παραμύθια 
και μεις ακούμε σιωπηλοί, τα 
παίρνουμε γι’ αλήθεια. 
 
Έχουνε δράκους φτερωτούς, 
καλόκαρδες νεράιδες 
μάγισσες φαρμακόγλωσσες, γεν-
ναίους βασιλιάδες. 
 

Του δάσους έχουν ξωτικά, βατράχια 
μαγεμένα 
πριγκιποπούλες λυγερές, μήλα 
φαρμακωμένα. 
 
Ακούμε αλήθεια κάτι εδώ που να 
είναι τεχνητό και επείσακτο στους 
στίχους του Δημήτρη; Δεν μας κάνει ο 
στίχος του να ξαναζούμε τη δική μας 
εποχή των παραμυθιών; Είναι βέβαιο 
πως ο ποιητής τιθασεύει με μαεστρία 
το γλωσσάρι του και τη γραμματική 
του. Τις λέξεις του και τη λειτουργία 
τους.         

Γι΄ αυτό και ο ελεύθερος στίχος του 

είναι εξίσου δυνατός. Και πάντα 
υπαινικτικός. Ακούστε μια θαυμάσια 
αστική χειμερινή εικόνα. Ζωντανή 
πολεογραφία. 
 
Τώρα πια 
οι άδειες καρέκλες του θερινού 
κινηματογράφου 
σφιχταγκαλιάζονται αναμαλλιασμένες 
στο αγιάζι 
[…] 
οι ερημικές λεωφόροι διανέμουν το 
συσσίτιο της 
μοναξιάς 
σε άπτερους αγγέλους 
[…] 
τα τριαντάφυλλα αρνούνται 
να βάψουν ρόδινο το σούρουπο. 

 
[Πάει καιρός] 

  
Και άλλο ποίημα ελεύθερου στίχου. 
Κοινωνικό και πολιτικό. Και 
εντυπωσιακά σιγμικό αυτό. Οι μισές 
λέξεις περιέχουν σίγμα και στίγμα 
(σίγμα - ταυ). 
 
…απομονώΣτε τον 
δυΣφημίΣτε τον 
διαπομπεύΣτε τον 
διαψεύΣτε τον με ύβρειΣ 
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παραδώΣτε τον ΣτουΣ κόρακεΣ του 
λόγου 
νεκρώΣτε τον ζωντανό 
και μη ληΣμονήΣετε να Στείλετε 
το Συλλυπητήριο τηλεγράφημα τηΣ 
υποκριΣίαΣ ΣαΣ 
όταν ΣαΣ κοινοποιηθεί 
η αυτοχειρία του… 

 
[Υπό αίρεση] 

 
Βλέπω πολύ καλά το στίχο του 
Δημήτρη Φιλελέ να συνομιλεί με την 
Ιστορία, να συνδιαλέγεται με την 
κοινωνία,  να απευθύνεται στον 
καθένα μας.  
 

Θα ήθελα όμως, με την άδειά σας, με 

ένα μικρό επιμύθιο στο 
Μύθ…ιστόρημα να αναδείξω και τη 
δική μου σχέση με την ποίηση του 
Δημήτρη και μάλιστα τη μετάφραση 
ποίησης γενικά, με ομοιοκατάληκτο 
στίχο, κύρια, όπως είπα, για 
διδακτικούς σκοπούς.   
Μετά την τάξη του Δημήτρη βρέθηκα, 
αποσπασμένος στην Κολωνία και 
θυμάμαι έγινα μάρτυρας μέσα στην 
αίθουσα μιας σημαδιακής μαθητικής 
ποιητικής δοκιμής. Είχα ως καθήκον 
να παρακολουθώ τα παιδιά του 
Γυμνασίου, στα φυσικομαθηματικά 
που έκαναν στις γερμανικές τάξεις.  
 
Θυμάμαι μια Ελλάδα 
σε τρένα φορτωμένη 
στην ξενιτιά σπρωγμένη 
πατρίδα ρημαγμένη. 
 

[Θυμάμαι μια Ελλάδα] 
 
Με τα παιδιά κάναμε και κάποια 
επεξεργασία σε μαθήματα με πλούσιο 
λεξιλόγιο, όπως η βιολογία και η 
γεωγραφία.  

Σε μια διδακτική ενότητα της 
γεωγραφίας, γινόταν αναφορά στην 
ιαπωνική βιομηχανία. Το 
συγκεκριμένο μάθημα περιείχε τον 
ύμνο της γνωστής ιαπωνικής 
βιομηχανικής επιχείρησης Panasonic. 
Σύμφωνα με το κείμενο, αυτόν 
τραγουδούσαν οι εργάτες τής κάθε 
βάρδιας πριν πιάσουν δουλειά. Μια 
μαθήτρια μετέφρασε το ποίημα και 
της ζήτησα να το διαβάσει. Το 
ανέλαβε με ευχαρίστηση:       
Άρχιζε…  
Για  μιας Νέας Ιαπωνίας την 
ανοικοδόμηση 
δυνάμεις πνεύματος και σώματος 
κάνουν εξόρμηση. 
..και τελείωνε 
 Πώς μεγαλώνει και αυξάνεται 
η βιομηχανία, 
 με τέτοιο πνεύμα σύμπνοιας 
και τόση αρμονία! 
 
Στα παιδιά και σε μένα έκανε 
εντύπωση η αυστηρή ομοιοκαταληξία 
και προσέξαμε τότε πως οι γερμανικές 
λέξεις του βιβλίου με τις οποίες είχε 
μεταφραστεί  το πρωτότυπο ιαπωνικό 
ποίημα οδηγούσαν σχεδόν αυτόματα 
σε ωραίο ελληνικό ομοιοκατάληκτο 
στίχο. Τι διαγλωσσική σύμπτωση!  
Αργότερα, δένοντας καλύτερα το 
στίχο, το χρησιμοποιούσα και στα 
μαθήματά μου, Ανθρωπογεωγραφίας 
στα πανεπιστημιακά τμήματα που 
δίδαξα. Για να είμαι ειλικρινής  όταν 
χρειάζεται να μεταφέρω ξένα 
ποιήματα υιοθετώ μια έμμετρη 
απόδοση. 
Τον τελευταίο καιρό, στο πλαίσιο 
διδασκαλίας ιαπωνικής πολιτισμικής 
γεωγραφίας χρειάζεται να 
παραπέμπω σε ιαπωνικά ποιήματα. 
Μπορώ να σας πω πως, ως διδάσκων, 
αισθάνομαι καλύτερα ακολουθώντας 
μέτρο και προσπαθώντας να 
δυναμώσω ομοιοκατάληκτα το στίχο. 
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Δεν σας κρύβω πως ενθαρρύνθηκα 
στην πορεία αυτή ιδιαίτερα από την 
ταχτική επαφή μου με τους στίχους 
και την ποίηση ενός σύγχρονου 
ποιητή, που είναι ο Δημήτρης.  
Για τη συνεργασία μας αυτή, που δεν 
ξέρει, του αφιερώνω εδώ ένα 
μετάφρασμα δικό μου, του ιάπωνα 
ποιητή Ταρό Γιαμαμότο (1925-1988). 
Ασχολείται με την ποιητική έμπνευση, 
την ποιητική δημιουργία και τις 
αντανακλάσεις τους.   
  
Το ποίημα μου 
 
Δεν το έχω γράψει με μελάνι σε χαρτί 
και είναι πάντα ζωντανό εδώ κι εκεί. 
Συνηθισμένα πράγματα ακόμ’ 
αναζητά  
Μέχρι να φαίνεται πως κάπου 
σταματά. 
 
Το ποίημα-μου κοντά του θα σε φέρει 

Μαζί του θα γνωρίσεις τόσα μέρη. 
Σύντομο θα είναι και απλά φτιαγμένο 
μα και σε βάθη απύθμενα θα είναι 
βυθισμένο. 
 
Ίσως το ποίημα μου να συναντήσει το 
δικό σου 
Και ποιήματα μαζί άλλα πολλά να 
κάνουν. 
Άνθρωποι, απρόσεχτα, γοργά θα το 
διατρέξουν 
Μα και άλλοι, τόσοι πιο πολλοί, πολύ 
θα το προσέξουν. 
 
Το ποίημα μου θα πιάνει 
κουβεντούλες 
Ψάχνοντας ένα νόημα σε λέξεις και 
λεξούλες. 
Όμως το ποίημα μου δε μ΄ έχει ακόμα 
συναντήσει. 
Όταν το βρω, όταν με βρει, θα με 
καλωσορίσει… 

 

Εύχομαι η ποίηση του Δημήτρη Φιλελέ να φτάσει στις καρδιές των συνανθρώπων 

μας και να ανέβει στα χείλη των συμπολιτών μας. 


