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Ο Νεκρός Ερωδιός χαίρει άκρας υγείας, εκδ Εύμαρος, 2018 

ή -  Il y a un oiseau explosif dans ma bouche, του Ιάσονα Λειδινού (Θέμης 

Δημητρακόπουλος) 

κειμ. Μαριάννα Παπουτσοπούλου 

 

(Είχα να δω τον Θέμη Δημητρακόπουλο-Ιάσονα Λειδινό από το 2013, όταν είχαμε κάνει μια 

κοινή αμοιβαία παρουσίαση (κι αυτό συμβαίνει καμιά φορά) στον Πειραιά, τα δικά του 

«Πραξικοποιήματα», εκδ. Εύμαρος, και το δικό μου πεζό «Μάμα Φρανκ», εκδ γαβριηλίδη. 

Συναντιόμαστε πάλι στις φιλόξενες εκδόσεις Εύμαρος του Πέτρου Κακολύρη. Πολλά 

άλλαξαν από τότε, κι άλλα όχι, όπως η ποίησή του, που παραμένει  δυνατή κι εκφραστική, 

όπως επίσης η ποιότητα και η αισθητική των εκδόσεων Εύμαρος, που όλο και αυξάνει - το 

βιβλίο που κρατάμε στα χέρια μας είναι αληθινό κόσμημα: χαρτί, εξώφυλλο, εικονογραφία, 

σελιδοποίηση, εκτύπωση).  

Διάψευση και διαμαρτυρία σε τρία μέρη, έτσι αναπτύσσεται η νέα, τρίτη στη σειρά, 

συλλογή του Ιάσονα Λειδινού, μια από τις ελάχιστες που ξεχώρισαν φέτος [βρίσκεται 

ανάμεσα στις δέκα που προκρίθηκαν από το κοινό στο διαγωνισμό Public]. Η θεματική της 

είναι πολύ χαρακτηριστική: ζωή και θάνατος συγκρούονται από το πρώτο ποίημα σε μια 

εντυπωσιακή αντίθεση,  

[σκληρή είναι η αγάπη] 

Ο κόσμος αλλάζει 

όχι όπως 

σου το ψιθύριζα 

τη νύχτα 

που σ' αγάπησα 

κι έγινες άστρο 

αλλά 

όπως το χρώμα 

στα μάτια ζώου 

που το έσυραν  

χαράματα 

και βλαστημώντας 

στο σφαγείο. 
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Όλο τα α΄μέρος, το φιλοσοφικότερο, οι Παραβολές, κινούνται γύρω από το φόβο, τον 

φόνο, την ενέδρα, τη μοίρα ως εξαπάτηση ή και αδιαφορία του Θεού-Θεών, το μάταιο της 

χαράς και της δόξας, τη σιωπή, τη ρηχότητα και το θόρυβο των ανθρώπων, τους νεκρούς 

που ελέγχουν, την αξία μιας έκρηξης ή ενός εκρηκτικού (ποιητικού) λόγου. Για να καταλήξει 

στο ειρωνικότατο «Τι νέα σύντροφε από την αγορά;» Το β΄ μέρος ανασαίνει με τον έρωτα 

και είναι η καρδιά του βιβλίου, φυσικά. Τέλος στο τρίτο μέρος, ένα ορατόριο με την 

ονομασία «Λειτουργικό για μια πατρίδα», που έχει ανεβεί στο Ηρώδειο το 2016 με 

μουσική του Ελευθερίου Καλκάνη, και χωρίζεται σε επτά Άσματα και επτά Αναγνώσματα, 

προβάλει και η προσφυγιά, η πατρίδα, η λαϊκή παράδοση ημών και των προσφύγων, η 

φόνισσα-θάλασσα, και μια ευχετική ελπίδα.  

  Τα τρία μέρη χωρίζουν και διακοσμούν τα πολύ ωραία εικαστικά σε μαύρο-άσπρο του 

Άγγελου Αντωνόπουλου, στις α) Παραβολές,  ο άνθρωπος με το ταξίδι στο μυαλό, και το 

καράβι του νόστου, β) στα Ερωτικά με την γυναίκα κρυμμένη από ονειρικά παραφερνάλια, 

και γ) στο Λειτουργικό για μια χαμένη πατρίδα, με ένα παιδί, παιχνίδι 

αποσυναρμολογημένο.   

   Κάποιες στιγμές σκέφτηκα πως  καλύτερος τρόπος να διαβάσει κανείς αυτό το βιβλίο 

είναι ίσως από το τέλος προς την αρχή του και ξανά από την αρχή : Από το Ορατόριο και τη 

Θαλασσογραφία, σελ. 123,  προς τον ενδιάμεσο Έρωτα σελ. 103, και κατόπιν τον Νεκρό 

Ερωδιό, που χαίρει άκρας υγείας, σελ. 62. Σε μια κλίμακα δηλαδή που θα ενισχύει τον 

στοχασμό, βουστροφηδόν. 

   (Διαβάζονται τα: Θαλασσογραφία, σελ. 123, Χαίρε κεχαριτωμένη, σελ. 103, Νεκρός 

Ερωδιός, σελ. 62).  Αλλά και τυχαία αν προχωρήσει ο αναγνώστης, όπως συχνά ανοίγει και 

ξεφυλλίζει κανείς μια ποιητική συλλογή, παντού θα συναντήσει το καυτό υλικό της 

εσωτερικής περιπέτειας του Ιάσονα Λειδινού να ξετυλίγεται στο χαρτί, 

«..κάτω απ’ το ματωμένο γιαταγάνι  

Των ματιών σου» 

  με τον γνωστό μινιμαλιστικό τρόπο του,  όπως το υπαινίσσεται και ο τίτλος «Spiegel  im 

spiegel» σελ 39 , από το γνωστό κομμάτι του μεγάλου μουσικού Άρβο Παρτ.  

«Il y a un oiseau explosif dans ma bouche»,  μας  προειδοποιεί πάντως  από την αρχή, στο 

ποίημα Λεξιλόγιο, σελ 21, μάλλον ακολουθώντας την παιδικότητα του Αρθούρου Ρεμπώ  

Au bois il y a un oiseau, son chant vous arrête et vous fait rougir, ανεστραμμένη.  

Αυτός είναι ο τρόπος του Ιάσονα Λειδινού, λιτός, αντιθετικός, με την έκπληξη να περιμένει 

συνήθως εκρηκτική στους τελευταίους στίχους. Διαβάζονται τα: Σκληρή είναι η αγάπη σελ. 

13, Η χαρά του ζώου το πρωί σελ. 16. Και στο έξοχο Θεώρημα σελ.22, η πρώτη μικρή 

έκρηξη –έκπληξη/ μια πεταλούδα/ …γρίφος με φτερά. 
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 Ελεγείες όλα, βέβαια - η θλίψη και το πένθος, η απολογία σε νεκρούς και ζώντες 

σφραγίζουν τη συλλογή αυτή, αν και η ομορφιά των στίχων της την κάνει προσιτή στον 

καθένα  μιας και ανακουφίζει το ίδιο το νόημα που υποφώσκει και αποκαλύπτεται εδώ κι 

εκεί.  Διαβάζονται τα: Πολεοδομία σελ.27. , Αρκαδικό, σελ. 31, Δίψα, σελ 32, Τα δάκρυα 

των πραγμάτων, (Lacrimae rerum) με την προφανή αναφορά στον Λάμπρο Πορφύρα, σελ. 

33. 

 Μάστορας του μικρού ποιήματος, όπως φαίνεται σε όλη την έκταση αυτού του βιβλίου, 

πυκνώνει όσα θέλει να πει στο ελάχιστο: Νίκος Μπελογιάννης, σελ. 34, Προσφυγικό, σελ 

36, Ξόρκι, σελ. 51.  Κάποτε ωστόσο γίνεται και πολύ εύγλωττος  αξιοποιώντας μια ευρύτερη  

αφηγηματική μορφή με διακειμενικούς υπαινιγμούς, όπως στην πολύ ωραία  Βασίλισσα 

της Ασίνης, με τον Σεφέρη, σελ 54 και στην Τραγωδία, με τον Ευριπίδη, σελ 58.  Ή και με 

τον Σαίξπηρ στο  Η ζήλεια είναι ο φούρνος, σελ 76. Τα τρία αυτά ποιήματα όπως και Το 

Άσμα δεύτερο εμφύλιο, που παίζει με τη χάρη του μέτρου, της ρίμας  σε αντίθεση με το 

περιεχόμενό του, τη σκληρή τη μοίρα του τόπου σελ 118, (αφού είναι τραγούδι), αλλά  και 

ο Νεκρός Ερωδιός, σελ 62, μοντερνικός, πεζολογικός, ειρωνικός και πικρός,  που δίνει και 

τον τίτλο στη συλλογή, έχουν ωστόσο έναν κοινό παρονομαστή, τη μεγάλη διάψευση ή την 

πλάνη, το παιχνίδι των Θεών σε βάρος μας. 

Άφησα τελευταία τα μικρά Ερωτικά του, γιατί είναι ένας μαιτρ των ερωτικών 

αποφθεγμάτων, χρησμών ή και τελειωτικών αποστροφών του είδους.  Υπερωκεάνιο, 68, 

Σιωπή, 69,  Φυλαχτό, 71, Παρένθεση, 72. Υστερόγραφο, 79.Μου νι, 92, όπου συνομιλεί με 

τον Κορτάσαρ, Κοσμογονία, 98,το θαυμάσιο Όνειρο, 99, και βέβαια η σπονδή στη σελ. 107: 

[Σπονδή] 

Να σφάξω  

Ένα ποίημα 

Να στάξω 

Το αίμα του 

Στα χείλη 

Της ρωγμής σου. 

Όπου ρωγμή=πληγή, είτε πρόκειται για έρωτα είτε για πατρίδα είτε για πένθος ή διάψευση 

πολιτική. 

Μαριάννα Παπουτσοπούλου, 4/5/2018  

(το κείμενό μου στη χθεσινή παρουσίαση, που έγινε με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή 

στον χώρο της δημοτικής κίνησης «Άνω-Κάτω στο Καλαμάκι», με παράλληλη απαγγελία από 

τον Ιάσωνα Λειδινό). 


