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Τέχνης έργα

Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» , Παρασκευή 9 Ιουνίου 2006

Η παρουσίαση της συλλογής «Κίτρινη σκόνη» του Τηλέμαχου
Χυτήρη
Ποιητής χαμηλών τόνων
Στα εξήντα ένα του χρόνια ο Τηλέμαχος Χυτήρης, αν και ενεπλάκη
στην πολιτική, δεν απομακρύνθηκε ποτέ από τις επιλογές της
νεότητάς του. Από τα είκοσι οκτώ, που είχε εκδώσει την πρώτη
ποιητική του συλλογή «Ποιήματα εκ προμελέτης» (1973), είχε χαράξει
τα σύνορα: υπηρετούσε παράλληλα ποίηση και πολιτική, χωρίς η μία
να μπλέκεται στα πόδια της άλλης. Έτσι, όταν τελείωσε η προχθεσινή
παρουσίαση της τελευταίας ποιητικής του συλλογής «Κίτρινη σκόνη»
(«Κέδρος», σελ. 64, ευρώ 8), δεν ξάφνιασε με την αντίδρασή του. Αφού
πρώτα ευχαρίστησε τους παρελθόντες, απέδωσε ευχαριστίες «σε δύο
κυρίες, στην πολιτική και την ποίηση. Πολλοί πολιτικοί με αποκαλούν
ποιητή και πολλοί ποιητές πολιτικό. Ωστόσο, εγώ τράβηξα μια
διαχωριστική γραμμή ανάμεσά τους».
Η δημοσιογράφος και συγγραφέας Έλενα Χουζούρη ζήτησε να
διαβάσουμε την «Κίτρινη σκόνη» σαν τη σκόνη που αφήνει στα
δάχτυλά μας όταν τρίψουμε ανάμεσά τους τα φτερά μιας κίτρινης
πεταλούδας. Γιατί τα ολιγόστιχα ποιήματα υπακούουν στο φευγαλέο
των στίχων του Ανδρέα Κάλβου, που παραθέτει ως μότο: «ωσάν πυρός
σταλάγματα / πέφτουσιν εις την θάλασσαν / διά πάντα η ώραι». «Κάθε
λέξη είναι μια αποκάλυψη, γιατί κρύβει ένα υπονοούμενο. Το κάθε
ποίημα κλείνει μ’ έναν ιδιαίτερο τρόπο, ώστε να μη χάνεται το
νόημα», ήταν ορισμένες από τις επισημάνσεις της πρώτης ομιλήτριας.
Ακολούθησε η συγγραφέας Έρση Σωτηροπούλου, η οποία γνωρίζει τον
Τηλέμαχο Χυτήρη από το 1972, όταν εκείνη σπούδαζε στη Φλωρεντία
κι εκείνος στην Πίζα. «Η λιτότητα, ο μινιμαλισμός, η οικονομία, η
ακρίβεια είναι οι αρετές της ποίησης του από το πρώτο του βιβλίο»,
αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά του. Παραμένοντας, εν τούτοις,
«ποιητής χαμηλών τόνων, απαλλαγμένος από εγκεφαλικότητα και
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συναισθηματισμό. Πιστεύει στη δύναμη των λέξεων και στην αλήθειά
τους, στο άψυχο υλικό που γίνεται έμψυχο, στην έκπληξη που
εγκυμονεί το θαύμα».
Τη βραδιά υποστήριξαν μουσικά η Μπάρμπαρα Σάουτερ (βιολί) και η
Χέλγκα Γιαννούλας (βιόλα και γκάμπα). Παραβρέθηκαν οι Κ. Σημίτης,
Ε. Βενιζέλος, Μ. Ανδρουλάκης, Μαρία Δαμανάκη, Ν. Θέμελης, Ν.
Σιώτης, Θ. Θ. Νιάρχος, Α. Φωστιέρης, Μ. Μήτρας.
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