
36 £  ι ο υ λ ι ο σ  2 0 1 1

• Σινεμά • Home Entertainment • Μουσική • Ποίηση • Βιβλίο • Radio • Tάση • Organizer •

ΔΥΝΑΤΗ ΣΧΕΣΗ
Με τον Γεράσιμο, τον 
πιστό, γέρικο σύντροφό 
του. Ο Γιώργος Ψάλτης 
δείχνει να μοιράζεται 
κάτι το συνωμοτικό με 
το golden retriever, που 
διαπερνά και τον τίτλο της 
ποιητικής του συλλογής 
«Μη σκάψετε παρακαλώ 
εδώ είναι θαμμένος  
ένας σκύλος»  
(Εκδόσεις Ίκαρος).

Δεν είναι συχνό φαινόμενο να 
γίνεται το αδιαχώρητο σε μια 
ποιητική εκδήλωση. Μια νύχτα που 
το Σύνταγμα «αγανακτούσε», λίγα 

μέτρα μακριά, στο ίδρυμα Θεοχαράκη, το κοινό 
παρακολούθησε την παρουσίαση του δεύτερου 
βιβλίου του Γιώργου Ψάλτη, «Μη σκάψετε 
παρακαλώ εδώ είναι θαμμένος ένας σκύλος», 
στο αμφιθέατρο και από γιγαντοοθόνες. Σε τρεις 
ορόφους. Οι περισσότεροι, όρθιοι. 

Εκεί κοντά, στο «σημείο μηδέν» της πόλης, 
βρίσκεται και το σπίτι του ποιητή. Το προσεγγίζω 
κάνοντας ζιγκ ζαγκ ανάμεσα σε κλούβες. «Είναι 
εκκεντρικό να γράφει κανείς ποίηση σήμερα;», 
ρωτάω, για να εισπράξω κι εγώ μια ερώτηση: 
«Πείτε μου, ποιο είναι το κέντρο;». «Τα ποιήματα», 
επιχειρώ μια δεύτερη ερώτηση, «μπορούν 
στην εποχή μας, όπως παλιότερα, να γίνουν 
εμβατήρια  εξέγερσης; Να εκφράσουν ζωτικά 
αιτήματα των ημερών, των “Αγανακτισμένων”, 
για παράδειγμα;». «Οι “Αγανακτισμένοι” ψάχνουν 
να βρουν τη δική τους αφήγηση: ποιος είμαι, 
πού ανήκω, ποιο είναι το μέλλον μου. Δεν έχουν 
ανάγκη να βγει και να τους πει ο ποιητής “ Έχετε 
δίκιο που είστε εδώ” – το ξέρουν. Η Ελλάδα 
σήμερα δεν έχει μύθο. Δεν έχει αφήγηση, αφού 
δεν έχει ήρωες. Έχουμε απεγνωσμένα ανάγκη 
για ήρωες, τους ανεβάζουμε και στη συνέχεια 

τους αποδομούμε, για λόγους που ήδη ξέραμε 
από πριν.

Στο διαμέρισμα πάνω στη Βασιλίσσης Σοφίας 
επικρατεί μια ανεξήγητη ησυχία. Ησυχία που 
διαταράσσεται μόνο όταν έχει κάτι σημαντικό να 
γαβγίσει ο Γεράσιμος, ο σκύλος που έκανε δώρο 
στο γιο του όταν ήταν τεσσάρων ετών – πριν από 
δεκατέσσερα χρόνια. 

Γράφει, μου λέει, σε σημειωματάρια ή στο 
κινητό, όμως δουλεύει κυρίως στο λάπτοπ του, 
στο τραπεζάκι μπροστά από το παράθυρο που 
εποπτεύει την πόλη. Όσο μιλάμε, στρέφει συχνά 
το βλέμμα προς την αλφαβητικά οργανωμένη 
βιβλιοθήκη που ορίζει το χώρο  ή –όταν η 
συζήτηση πηγαίνει στην ελληνικότητα– έξω από 
το παράθυρο. Πώς την ορίζει ο ίδιος; 

δ Αφήνοντας οριστικά 
πίσω του τον κόσμο 
των επιχειρήσεων, 
ο Γιώργος Ψάλτης 
υπογράφει το 
δεύτερο βιβλίο του 
και μας κάνει να 
συζητάμε ξανά για 
την ποίηση, μέσα 
στην κρίση. 
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΕΣΤΗ

«Ελληνικότητα είναι αυτό που βλέπουμε γύρω 
μας. Η αίσθηση του τοπίου, το μέτρο του. 
Η ένταξη του ανθρώπου σε αυτό έχει καθορίσει 
σημαντικά αυτόν τον τόπο». Το δικό του τοπίο 
–όντας Ανδριώτης, με προπατορική σχέση 
απέναντι στο νησί του– είναι η θάλασσα. 
«Η Ελλάδα ορίζεται από τη θάλασσα», όπως 
μου το θέτει. 

Έχοντας σπουδάσει Διοίκηση και 
Οργάνωση Επιχειρήσεων, ο Γιώργος Ψάλτης 
δραστηριοποιήθηκε για αρκετά χρόνια με 
επιτυχία στις επιχειρήσεις: ναυτιλία, επενδύσεις, 
επικοινωνία. Σήμερα, όταν τον ρωτούν για το 
επάγγελμά του, απαντά «συγγραφέας». «Ένας 
άνθρωπος δεν είναι το βιογραφικό του. Όπως και 
η ζωή μας δεν είναι η καθημερινότητά μας. Δεν 
είμαστε τα γεγονότα της ζωής μας».

Καθώς αφήνω πίσω μου τη μαρμάρινη είσοδο 
της παλιάς πολυκατοικίας, ο αστυνομικός στη 
γωνία μου συνιστά ευγενικά να αποφύγω το 
κέντρο. Τον ρωτάω αυθόρμητα: «Πείτε μου, για 
ποιο κέντρο μιλάτε»; £ Α
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