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Κυρίεσ και κφριοι, 
απόψε εδϊ κα επιχειριςω, με τόλμθ, να διατρζξω ταχφτατα το πολυςχιδζσ 
ζργο του Ηλία Κεφάλα και κα ικελα να ςασ ςυμπαραςφρω ς’αυτό το ταξίδι με 
ακουςτικά και οπτικά ερεκίςματα. 

Ροιθτισ, πεηογράφοσ, δοκιμιογράφοσ, κριτικόσ, παραμυκάσ, 
χαρακτθριςμοί που δόκθκαν ςτον Τρικαλινό Η.Κ. για το εντυπωςιακό και κατά 
ποςόν και ιδιαιτζρωσ κατά ποιόν ζργο του.  

Μζςα ςτα τελευταία 37 χρόνια, καταξιϊκθκε ςτον λογοτεχνικό χϊρο με 
μια γραφι προςωπικισ ςφραγίδασ, ξεκάκαρα sui generis, που εξαρχισ απζπνεε 
ωριμότθτα, εςτιαηόμενθ παντοιοτρόπωσ ςτθν ανκρϊπινθ φπαρξθ και ανζπτυξε 
τθν ικανότθτα τθσ ευζλικτθσ κίνθςθσ ςε πολλά είδθ λόγου.  

Ο ίδιοσ όμωσ κεωρεί εαυτόν κατεξοχιν ποιθτι.  Τον κατατάςςουν ςτθν 
πρϊτθ ςειρά των ςπουδαίων ποιθτϊν τθσ γενιάσ του ’70 και ςτουσ 
πρωτοπόρουσ του μεταμοντερνιςμοφ. 

Ο ποιθτισ Η.Κ. εκλαμβάνει τθν ποίθςθ κατά το μάλλον ωσ ουςία και κατά 
το ιττον ωσ μορφι. Ξεπερνϊντασ τα πολυδουλεμζνα εκφραςτικά μζςα απαιτεί 
τθν ζκφραςθ του βιϊματοσ, τθν εξωτερίκευςθ τθσ μφχιασ μνιμθσ, τθν ποίθςθ 
ηωισ και όχι τθν ποίθςθ γλϊςςασ· πορεφεται οδθγϊντασ τθν ποίθςθ και όχι 
μεταφερόμενοσ απ’ αυτι. Ο λιτόσ αλλά  περιεκτικόσ λόγοσ, θ εικονοπλαςτικι 
δφναμι του, ο ενίοτε ςιβυλλικόσ χαρακτιρασ του, δεν διαγράφουν μια εφκολθ 
ποίθςθ. Πμωσ προβάλλει ξεκάκαρα μζςα από αυτιν το αβζβαιο και ςχετικό, το 
αςιμαντο και μικρό τθσ ανκρϊπινθσ φπαρξθσ και δράςθσ μζςα ςτο αχανζσ τθσ 
φφςθσ. Ο Η.Κ. ηει ςτο χωριό Μζλιγοσ, τθ γενζκλια γθ, που του προςφζρει 
άφκονα τα ερεκίςματα. Ξεχειλίηει από φφςθ θ ποίθςι του, περιγεγραμμζνθ 
λεπτομερϊσ και μζςα ς’ αυτιν ο άνκρωποσ ίςταται ενϊπιοσ ενωπίω με το 
πεπρωμζνο του γεφυρϊνοντασ το πρόςκαιρο με το διθνεκζσ, τον χρόνο με το 
άχρονο, τον χϊρο με το άχωρο. Τα βιϊματά του ςτθν κεςςαλικι φφςθ γεννοφν 
ζναν ποιθτικό ςτοχαςμό ζμπλεο φωτόσ και ςκότουσ, φλεγόμενο και υδάτινο, 
απ’ όπου αναδφονται υπαρξιακζσ και οντολογικζσ ανθςυχίεσ  επίγειασ 
ςφμπλευςθσ ζμβιων και άβιων όντων, ζλλογων και άλογων · ζνασ ποιθτικόσ 
ςτοχαςμόσ φιλοςοφικόσ και προςγειωμζνοσ ςυνάμα. Με τθν ποίθςι του 
ςυνείρει τθν κακθμερινότθτα με τθν αιωνιότθτα. Ο κόςμοσ του Η.Κ. δεν είναι 
κεκλειςμζνοσ. Αναπνζει ςτθν απεραντοςφνθ τθσ φφςθσ, πορεφεται κακϊσ τα 
ςτοιχεία τθσ φφςθσ, ξανανιϊνει ςτθ δθμιουργία και μελαγχολεί ςτθ φκορά. 

Ρολιτικά και κοινωνικά ςτίγματα διάςπαρτα ςε μια φυςιοκρατικι και 
ανκρωπολογικι επιφάνεια διαμορφϊνουν μια ποίθςθ που προςανατολίηει τθν 
γλϊςςα και τον χαρακτιρα ςτισ κακολικζσ αξίεσ του ανκρϊπου που ςυμβιϊνει 
αρμονικά με τθ φφςθ. 

Στα μαςτίγια, τθν πρϊτθ του ποιθτικι ςυλλογι, με μια δυνατι γραφι 
ςτθλιτεφει τθν καταβαράκρωςθ τθσ ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ και καταγγζλλει 
τθν κοινωνικι αδικία δίνοντασ το ςτίγμα του, πολιτικό και κοινωνικό, ςτθν 
απαρχι τθσ ποιθτικισ του δθμιουργίασ. Μζςα ς’ ζνα αςτικό ςκθνικό ο 
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άνκρωποσ αντιπαλεφει τθν απομόνωςθ μζςα ςτο πλικοσ, τθν πραγματικότθτα 
μζςα ςτθ ονειρικι φανταςία και όλο και επανζρχεται το δίλθμμα: άςτυ ι 
φπαικροσ; Η λάμψθ του ποιιματοσ αντανακλά τισ αγωνίεσ του όντοσ πάνω ςτο 
διάφανο του νεροφ, κυρίαρχο μοτίβο ςτθν ποίθςι του. 

Ο κφκλοσ τθσ ηωισ και του κανάτου, πόςο ςυχνά επανζρχεται ςτθν 
ποίθςθ του ο κάνατοσ! Η Μεταλλαγι ςτο Απροςδόκθτο οριοκετεί τον κόςμο 
και μζςα εκεί το ποιθτικό εγϊ ςυναντά το εςφ, μια ςυνάντθςθ προςζγγιςθσ και 
κακόλου αντιπαλότθτασ. Το ποίθμα ζχει χρϊμα και ιχο, που ςθματοδοτοφν τθν 
προζλευςθ: ο κεςςαλικόσ κάμποσ. 

Ο χϊροσ και ο χρόνοσ εκπεφραςμζνοι από μια γλϊςςα ιδιαίτερα 
καλλιεργθμζνθ αποκαλφπτουν το ποιθτικό φφοσ που ςμιλεφτθκε και μζςα ςτον 
υπερρεαλιςμό. Στα φφλλα του νεροφ εντοπίηεται ζνασ υπερεμπειρικόσ τόποσ 
όπου μόνο εκεί και μόνο τότε ο άνκρωποσ αναπτφςςει εξωπραγματικζσ 
ικανότθτεσ και  οι λζξεισ παίηουν με τισ δικζσ τουσ δυνάμεισ, όπωσ πολφ 
πετυχθμζνα παρατιρθςε ο Θεοδόςθσ Ρυλαρινόσ «Οδυσσεύ, Οδυσσεύ / Ο – δυσ 
– ευ»: θ κλθτικι προςφϊνθςθ Ο ςτρζφεται ςτο δυσ (δφςφθμοσ και δφςτυχοσ) 
και κλείνει με το ευ (εφφθμοσ και ευτυχισ). Η πλθκωρικι χριςθ των επικζτων 
τον χαρακτθρίηει προςδίδοντασ αυτό το ιδιαίτερο φφοσ ςτθν ποίθςι του. Το 
επίκετο δεν είναι κοςμθτικό· αςκεί μια μεταμορφωτικι επίδραςθ ςτο 
ουςιαςτικό που ςυνοδεφει, ϊςτε να το οδθγεί ςτθν υπζρβαςθ τθσ πραγματικισ 
ουςίασ του, αποκαλφπτοντασ άλλεσ εςϊτερεσ πτυχζσ του.  

Με τα τζςςερα εμπεδόκλεια υλικά του ςφμπαντοσ, γθ, αζρα, νερό, 
φωτιά, ο Η. Κ. δθμιουργεί τον δικό του ποιθτικό κόςμο και κρφβει μζςα του 
ζμβια και άβια όντα ηωγραφίηοντασ ζτςι καυμάςιεσ εικόνεσ του κεςςαλικοφ 
κάμπου, οπτικζσ με τα ηϊα και τα πουλιά, τα φυτά και τα δζντρα, θχθτικζσ με τα 
κροίςματα των φφλλων, τα κελαρφςματα των νερϊν, τα τιτιβίςματα των 
πουλιϊν, οςφρθτικζσ με μυρωδιζσ βγαλμζνεσ απ’ τθν μνιμθ και αναβιωμζνεσ·  
ο αζρασ εδϊ δεν κακαίρει απλϊσ, ανανεϊνει τθν επικοινωνία των όντων του 
δάςουσ, που κι αυτό είναι αρχετυπικό ςτοιχείο ςτθν ποίθςι του, θ ρίηα του, και 
εναγϊνια αναδφεται θ φροντίδα του ποιθτι να μθν αποκοπεί· ςκοτεινι 
μαγνθτικι ζλξθ κρατάει τον ποιθτι ςτον κεςςαλικό κάμπο και ενιςχφει τθν 
καρτερικότθτά του ς’ εκείνο του κανάτου το αναπόφευκτο, όπου θ ίδια θ ηωι 
ςε οδθγεί.  

Το  1992 το ζρθμο λυκόφωσ  τιμικθκε με το βραβείο Νικθφόρου 
Βρεττάκου. Το γιαπωνζηικο χάι-κου με τθν ποιθτικι μαεςτρία του Η. Κ. 
εμβαπτίηεται ςτθ μνιμθ του και βγαίνει μελαγχολικό αλλά ςτοχαςτικό, όπωσ 
μαρτυρά θ λιτι δομι του (εδϊ τα επίκετα είναι λιγοςτά και ανζκφραςτα), δομι  
ςτθριγμζνθ ςτα ουςιαςτικά μάλλον και τα ριματα, που ςκθνογραφοφν 
επιβλθτικά και αποφαίνουν μια λεκτικι διάδραςθ, χωρίσ ποτζ να ξεπερνά το 
μζτρο· τα ποιιματα του ςυνείρονται με τα αρχαιοελλθνικά επιγράμματα, είναι 
ουςιωδϊσ περιεκτικά  και ςυνάμα άρτια τεχνικά. Δεν κορυβοφν, ίςτανται 
αξιοπρεπζςτατα και ελαφρϊσ κλιμμζνα. 
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Η μοναξιά, ο χρόνοσ , θ γλϊςςα ςυμπλζκονται  μζςα ςτα ποιιματα του. 
Οι λζξεισ επιλεγμζνεσ προςεκτικά μζςα από τον κόςμο του κάνουν τθν 
περιςταςιακι μοναξιά, προϊόντοσ του χρόνου που βαραίνει αμείλικτοσ τον 
άνκρωπο, να οδθγείται ολοταχϊσ και απαρεγκλίτωσ ςτθν αιϊνια μοναξιά. Η 
ςυνεχισ προςμονι τθσ άνοιξθσ, θ αναποφάςιςτθ μετεϊριςι του πάνω από τθν 
ηωι και τον κάνατο απάγουν τθν ποιθτικι του ςκζψθ και θ παλάντηα γζρνει 
προσ τθν  φκορά, απαυγάηοντασ μελαγχολία μεν , χωρίσ όμωσ να κακιςτά τθν 
ποίθςι του πειςικάνατθ. Τον αποκάλεςαν ποιθτι του ρυκμοφ, ενϊ γράφει ςε 
ελεφκερο ςτίχο. Ο αφθγθματικόσ ρυκμόσ δίνει ςτον Λόγο για τθν Αβεβαιότθτα 
ςυνοχι, ονειρικό περιβάλλον, μαγικζσ δυνάμεισ που επικοινωνοφν το φκαρτό 
τθσ αβεβαιότθτασ με το άφκαρτο του κανάτου και αναηωογονοφν τον ποιθτι 
αφοφ προζρχονται από τθν κεςςαλικι φφςθ. 

Η άβυςςοσ· ανεξιχνίαςτθ και ατζρμων. Η φφςθ, φκαρτι –άφκαρτθ, ςτο 
μζροσ και ςτο όλον αντίςτοιχα· αναγεννϊμενθ ςε μια κυκλικι πορεία. Τα 
ςτοιχεία τθσ, τα δζντρα, τα βουνά, ο αζρασ, το νερό, το λυκαυγζσ και το 
λυκόφωσ  ποιθτικζσ οντότθτεσ και ο άνκρωποσ, το μόνο ζλλογο, βιϊνει τθν 
φυςικι αναγζννθςθ ατενίηοντασ  τθν φκορά του, μζςα από ενίοτε υπαρξιακζσ 
ανθςυχίεσ ςτα μνιςτρα τθσ αβφςςου. Ζτςι ο ποιθτισ τείνει να ενωκεί με τθν 
άβυςςο με όχθμα τον κάνατο, παρόντα απόντα ς ’αυτά τα ποιιματα, που 
απλϊσ κα κλείςει τον κφκλο τθσ ηωισ. Δεν είναι ο κάνατοσ το τζλοσ , είναι θ 
ϊκθςθ για τον εναγκαλιςμό με το άπειρο, το ειςιτιριο τθσ μεταρςίωςθσ εισ το 
διθνεκζσ, αλλά δεν είναι και εφκολοσ. Σ’ αυτά τα 50 ποιιματα, με τον εξαιρετικό 
εικονοπλαςτικό λόγο, δεν ελλοχεφουν ςυγκροφςεισ, αλλά, ςαν τθν Ηρακλείτεια 
παλίντονο αρμονία, ςυνυπάρχουν ςοφά οριοκετθμζνα και αλλθλζνδετα ο 
άνκρωποσ και ο κόςμοσ, ςεβόμενοι τα άλλθλα μνιςτρα. Είπαν πωσ «ο Ηλίασ 
Κεφάλασ ηει τθν ποίθςθ των απλϊν πραγμάτων και ηωγραφίηει με λζξεισ 
υπζροχεσ εικόνεσ».  

Στα 134 νότερα χαϊκοφ του θ μελαγχολικι διάκεςθ, θ αίςκθςθ τθσ 
εριμωςθσ, τθσ μοναξιάσ, όχι όμωσ και του φόβου ι τθσ αγωνίασ που ςυνικωσ 
τα ςυνοδεφει, είναι διάχυτα και παλεφουν να ςτιςουν ζναν  ςυναιςκθματικό 
διάλογο με τον αναγνϊςτθ. Με απλζσ, κακθμερινζσ λζξεισ, που 
νοθματοδοτοφνται από τθν ρίηα τουσ, για μια ακόμθ φορά ηωγραφίηει εικόνεσ 
ηωντανζσ που ςε καταλαμβάνουν, ςε απορροφοφν, ςε εντάςςουν μζςα τουσ. 
Εικόνεσ με χρϊμα ξεκάκαρο, ενίοτε λαμπερό, που ςου αφινουν μια αίςκθςθ 
γλυκιάσ θρεμίασ. Τα χαικοφ του Η. Κ. θ κριτικι τα χαρακτιριςε 
ιμπρεςιονιςτικοφσ πίνακεσ, με πλοφςια χρϊματα ςαν του Ματίσ. Με τισ εικόνεσ 
του δεν ςυλλαμβάνει τθν μοναδικι ςτιγμι, αλλά εκφράηει τθν 
επαναλαμβανόμενθ ςτιγμι. Ρώσ καταφζρνει, και το καταφζρνει, να χωρζςει τα 
απζραντα χωράφια του κεςςαλικοφ κάμπου ςε λιτά και απζριττα κανονιςμζνα 
τρίςτιχα; Στζκεται όρκιοσ και αταλάντευτοσ ακροβατϊντασ από το πρϊτο 
γράμμα ωσ το τελευταίο πάνω ςτθ λεπτι, ςχεδόν αόρατθ, κλωςτι του 
κανονιςτικοφ ςχιματοσ των χαι-κου, που ςχεδόν ςου κόβεται θ ανάςα . Ο Η. Κ. 
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πιρε το γιαπωνζηικο χαι-κου και με τον ποιθτικό του χρωςτιρα ςτο ςιωπθτιριο 
του χιονιοφ το πολιτογράφθςε κεςςαλικό, τρικαλινό, ζμπλεο Μζλιγου. 

«Η ποίθςθ ορίηει τθν ποίθςθ» και θ μνιμθ, κινθτιρια λειτουργία, 
αναςφρει τον χϊρο, τον ενδφει ξανά με τα χρϊματα του κεςςαλικοφ κάμπου, 
τον ςτολίηει με λεπτζσ αποχρϊςεισ ςυναιςκιματοσ, ι  πάλι του δίνει τθ δφναμθ 
τθσ αλλθγορίασ, και άλλοτε θ vanitas, θ ματαιότθτα, απαλφνεται από 
αναλαμπζσ τθσ αιωνιότθτασ μζςα ςε  μικρά ςτιγμιαία καφματα ςτθ φφςθ, ςτθν 
ψυχι, ςτο πνεφμα, ςτο ςϊμα. Ζτςι θ φιλοςοφικι του διάκεςθ, ο προςεγμζνοσ 
λιτόσ και απζριττοσ αλλά ουςιαςτικόσ λόγοσ του, εικονοποιεί εκπλθκτικά το 
απόςταγμα μιασ βακιάσ καλοδουλεμζνθσ ςκζψθσ και το δζντρο που ζγνεκε τθ 
βροχι και τραγουδοφςε ορίηει τθν ποίθςθ. 

Ρολφχρωμα τα λιλιποφτεια, τρυφερά, δροςερά, ανάλαφρα, μελαγχολικά 
από τθν απϊλεια τθσ ηωισ που επιςτρζφει ςτο χϊμα φυςιολογικά, κλείνοντασ 

τον κφκλο· χοῦσ εἶ και εἰσ χοῦν ἀπελεφςει, το κατανοεί ο ποιθτισ. Μικρά 
ποιιματα, ςε δίγλωςςθ εμφάνιςθ, ελλθνικι-γαλλικι, με πλιρεσ νόθμα· κζλει 
βακφ και πθγαίο ταλζντο να κλείςεισ τθν ψυχι ςου ςε λίγεσ γραμμζσ, χωρίσ να 
αςφυκτιά· να περιχαρακϊςεισ  με λίγεσ λζξεισ το ςυναίςκθμα και τθν αγωνία, 
αφινοντασ τα  να ξεπθδάνε μζςα από δυνατζσ εικόνεσ. Είναι αποςπάςματα-
ςφνολα: αποςπάςματα  μιασ ενιαίασ, ςυγκροτθμζνθσ ςκζψθσ, του ποιθτι, και 
ςφνολα, που ςτζκονται μόνα τουσ , αυτονοθματοδοτοφνται και ερεκίηουν 
οπτικά, ακουςτικά, νοθτικά αφινοντασ τον αναγνϊςτθ να  ηει τισ δικζσ του 
ςτιγμζσ μζςα από τισ ςτιγμζσ του ποιθτικοφ υποκειμζνου. Εδϊ ο ποιθτισ 
αφουγκράηεται τθ φφςθ που του μιλάει με τα ςτοιχεία τθσ, και με κάκε τρόπο 
και κάκε ςτιγμι δεν τον αφινει να ξεχάςει ότι θ ςτιγμι είναι το παν, είναι θ 
ουςία, θ αλικεια, ότι οι μικρζσ ςτιγμζσ κάνουν τον κόςμο μασ μζγα. Η  
κεςςαλικι φφςθ, τον αναηωογονεί, αλλά τθν αντιμετωπίηει με μελαγχολία και 
κλίψθ για τθν φκορά που επζρχεται, όμωσ καμιά απελπιςία, καμιά 
μεμψιμοιρία δεν βαραίνει τον ςτίχο · αντικζτωσ, με παιδικι ακωότθτα και 
ζκςταςθ αντιμετωπίηει το υπερφυςικό και το μακάβριο, με καυμαςμό και 
ζκπλθξθ αναφωνεί μπροςτά ςτα μικρά καφματα τθσ φφςθσ, με όχθμα τθ 
φανταςία τρζχει ςτα απζραντα χωράφια και με κάκε τρόπο ςτζλνει το μινυμα 
τθσ μζκεξθσ ςτα «ουςιϊδθ ελάχιςτα». 

Στθν τελευταία του ποιθτικι ςυλλογι Λεηάντεσ για τ΄ αόρατα ο ποιθτισ 
ηϊντασ πια ςτθ γενζκλια γθ αποπνζει λυριςμό ευτυχίασ ςυνδιαλεγόμενοσ με τθ 
φφςθ και τα ςτοιχεία τθσ και από αυτι τθν ςυνομιλία νιϊκει υπζρτεροσ ζναντι 
όςων αναηθτοφν τθν ευτυχία ἐν τοῖσ ςυναλλάγμαςι πρόσ τούσ ἀνκρϊπουσ, ςτισ 
κακθμερινζσ τουσ αγχϊδεισ δράςεισ. 

Ο Η. Κ. υπθρετεί το ίδιο πιςτά τθν πεηογραφία όπωσ και τθν ποίθςθ. Η γθ 
με ό,τι κουβαλάει πάνω τθσ και ό,τι κρφβει μζςα τθσ, το νερό ςε κάκε του 
μορφι-βροχι, ποτάμι, χιόνι- θ ηωι των φυτϊν των δζνδρων, των λουλουδιϊν 
επθρεάηουν διαφορετικά τθν ζμπνευςθ του ςτθν πεηογραφία απ’ ό,τι ςτθν 
ποίθςθ. 
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Τρία μικρά διθγιματα και μια νουβζλα, ακτινοβολοφν τθ λάμψθ του 
κεςςαλικοφ καλοκαιριοφ, που ςε τυφλϊνει και εμφανίηει μπροςτά ςου 
Μεςθμβρινά δαιμόνια, που διαπερνοφν το αιςκθτό και το λογικό και 
ςτροβιλίηονται ςτο όνειρο ωσ οπταςίεσ υπερφυςικζσ. Με τθν πρϊτθ του 
ςυλλογι πεηογραφθμάτων χαρακτθρίςτθκε «ςπουδαίοσ ποιθτικόσ αφθγθτισ 
και ςυνάμα αφθγθματικόσ ποιθτισ».  

Ο Ραναγιϊτθσ Χατηθγάκθσ ςτα Φάςματα τθσ ερθμιάσ διαπιςτϊνει πωσ ο 
Η.Κ. ακόμα και «όταν εκφράηεται ςε πεηό λόγο, πάλι τθν ποίθςθ υπθρετεί». Η 
μνιμθ με τθν φανταςία διαπλζκονται και επικάκθνται πάνω ςτο ςτζρεο ζδαφοσ 
των επιλεγμζνων λζξεων και τθσ καλοδουλεμζνθσ ζκφραςθσ και όλα αυτά 
προβάλλουν ςαν ονειροφανταςίεσ, όχι επίπλαςτεσ και αίολεσ, αφοφ 
αναδφονται από γνιςια ποιθτικι ψυχι. Η μνιμθ διατρζχει τον χρόνο και θ φλθ 
εξαχλϊνεται ςτον κόςμο του ονείρου. 

Το αφιγθμα του κρφβει κάτι από τθν ψυχι του. Ο κάνατοσ και εδϊ 
παρϊν· αλλά ωσ μια εςϊτερθ ανάγκθ επικοινωνίασ με το αγαπθμζνο πρόςωπο 
που ζφυγε και ξανά ηει, ονειρικά, για να ςυνομιλιςει μ’ αυτοφσ που ζμειναν 
πίςω.  Η μνιμθ παροφςα· θ ψυχι κυμάται, εςχατολογεί, απορεί, αναηθτά τθν 
αλικεια. Η μνιμθ μεταμορφϊνει τθ ςιωπι ςε λόγο απλό ςτο  Χιόνι ςτα Όνειρα. 

Με ηωντανοφσ διαλόγουσ, με ιδιαίτερα καλλιεργθμζνο και υπαινικτικό 
λόγο, ενίοτε ερωτθματικό που προςμζνει τθν απάντθςθ,  τολμά  ςτο βιβλίο 
Χώμα, χώματα να αντιμετωπίςει τον κάνατο ωσ διαφορετικό βίωμα, ωσ 
επιςτροφι του υλικοφ ςϊματοσ εκεί απ’ όπου προιλκε, ςτθ γθ, ςτο χϊμα, ςτα 
χϊματα μζςα ςε  μια ατμόςφαιρα μυςτθρίου, νοςταλγίασ, ονείρου.  Η κριτικι 
είδε εδϊ ςυγκεραςμζνθ τθν ποίθςθ, το δοκίμιο, τθν πεηογραφία, με τισ ιςτορίεσ 
νουάρ, επιςτθμονικισ φανταςίασ και τρόμου. Κάτι μεταξφ Ζντγκαρ Άλαν Ρόε 
και Αλζξανδρου Ραπαδιαμάντθ, ζγραψαν. 

Ο ςυγγραφζασ Η.Κ. ςτθν ωριμότθτά του εςτιάηει ςτθν πόλθ που 
γεννικθκε, τα Τρίκαλα. Αυτοβιογραφείται για τα χρόνια 1951-1969. Και εδϊ 
δουλεφει θ μνιμθ· ο τόποσ είναι τα Τρίκαλα· ο χρόνοσ όμωσ γυρνάει πίςω, ςτα 
παιδικά και εφθβικά του χρόνια και αποκαλφπτει πϊσ ζγινε ςυγγραφζασ. 
Συμπλζκει τα βιϊματά του με τθ ηωι τθσ πόλθσ μασ και με τον ςτοχαςτικό και 
εικονοπλαςτικό του λόγο αρχίηει θ περιπλάνθςθ ςτθ φφςθ, ςτισ αγροτικζσ 
εργαςίεσ, ςτθν πόλθ, ςτουσ ανκρϊπουσ τθσ, μζςα από χρϊματα και ιχουσ μιασ 
άλλθσ εποχισ, υπό το πρίςμα όμωσ τθσ διαμορφωμζνθσ από τθν απόςταςθ του 
χρόνου ςκζψθσ. «Ζνα ςθμείωμα καταβυκίςεων ςτθ μνιμθ» χαρακτθρίηει το 
ζργο αυτό ο ςυγγραφζασ.  

Και ο λόγοσ για τθν ποίθςθ ςυνεχίηεται ςτο  δοκιμιακό ζργο του χαμζνο 
ποίθμα. Η ποίθςθ είναι πανταχοφ παροφςα· θ ίδια θ ηωι είναι ποίθςθ· 
εκφράηεται ωσ ποίθςθ· βιϊνεται ωσ ποίθςθ· και θ φφςθ και ωσ όλον και ωσ 
μζροσ αποτελεί το ςκθνικό όπου  γεννιζται θ ποίθςθ του .  

Ο κριτικόσ του λόγοσ χαρακτθρίςτθκε διειςδυτικόσ και γλαφυρόσ και οι 
επιςθμάνςεισ του οξείεσ και καίριεσ ςε εκατοντάδεσ βιβλία. Ο ίδιοσ  ειςθγικθκε 
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τον όρο «ιδιωτικό όραμα», κζλοντασ να ονοματίςει τθ γενιά των ομθλίκων του, 
που τουσ χαρακτθρίηει θ αυτοπροςταςία και θ μθ κοινι ςυμπόρευςθ.  

Με δοκιμιακό λόγο και θ Κυριακι των ποιθτών. Σε ζνα ςτοχαςτικό 
δοκίμιο πραγματεφεται τθ λειτουργία τθσ Κυριακισ ςτθν ποίθςθ και τθν 
απαιςιόδοξθ, κατά βάςιν, οπτικι γωνία από τθν οποία αυτι  κεάται από τουσ 
τεχνίτεσ του λόγου. Εφκολα κινείται όμωσ και ςτον χϊρο τθσ αιςκθτικισ, όπου 
μζςα από τα παράκυρα ονείρου επιχειρεί βακφτερεσ διερευνιςεισ και 
ερμθνευτικζσ προςεγγίςεισ με κζντρο τθν εικαςτικι τζχνθ τθσ ηωγράφου 
Μαρίασ Χατηθγάκθ. 

Ανζφερα ςτθν αρχι ότι ο Η.Κ. είναι παραμυκάσ. Ρράγματι με τα 5 
παιδικά του βιβλία κθτεφει και ςτθν παιδικι λογοτεχνία. Οι ιχοι από τθν 
μαγικι τρομπζτα, το αχόρταγο λαίμαργο γουρουνάκι, θ γλυκιά ευωδία που 
αναδίνουν οι ανκιςμζνεσ καρδοφλεσ, θ επιμονι ςτισ ιςτορίεσ που δεν πρζπει 
να ξεχαςτοφν και τα τραγοφδια του μικροφ πρίγκιπα, όλα αποκτοφν υπόςταςθ 
μαγικι με χαροφμενουσ ρυκμοφσ, με ςτίχουσ που αναπάντεχα 
ομοιοκαταλθκτοφν, με λζξεισ που ακοφγονται το ίδιο και ςε ξαφνιάηουν με τθ 
διαφορετικι ςθμαςία τουσ, και εκείνεσ που κλείνουν μζςα τουσ πολλζσ 
ςθμαςίεσ, με χιοφμορ που πθγάηει από απίκανεσ πθγζσ και όλα αυτά 
ςκορπίηουν χαρά και γζλιο ςε μικρά και μεγάλα παιδιά. 

Κυρίεσ και κφριοι, 
ο Η.Κ. ποιθτισ τθσ γενιάσ του ’70 και κεράπων και τθσ λογοτεχνίασ τθσ 
εντοπιότθτασ αποκαλφπτει με το ζργο του το βακφ δζςιμο με τον τόπο. Η φφςθ 
ςε εγριγορςθ και ο άνκρωποσ εκεί να παρακολουκεί, να ςυνομιλεί, να 
κλίβεται, να χαίρεται, να αγωνιά, να απορεί, να οςμίηεται, να γεφεται, να 
ακοφει , να αγγίηει, να αιςκάνεται και να μθν ξεφεφγει από το μζτρο. Να 
χρωματίηει πολφχρωμθ τθ μουντι και άχρωμθ κακθμερινότθτα. Να 
αποκθρφςςει το μάταιο ςτισ μικρζσ όμορφεσ ςτιγμζσ και να αντικρίηει τθν 
αιωνιότθτα ςτθν απόλαυςθ τθσ ςτιγμισ. Ο ίδιοσ ο ποιθτισ ομολογεί ότι είναι 
αναλφάβθτοσ μπροςτά ςτα μυςτιρια τθσ φφςθσ και τθσ ανκρϊπινθσ ψυχισ 
 
 

Σασ ευχαριςτϊ 


