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πλέληεπμε ηνπ Φίιηππα Φηιίππνπ ζηνλ Διπηδνθόξν 
Ηληδέκπειε γηα ην πεξηνδηθό Διαβάζω ΣΔΤΥΟ  524 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2011 

«Ζούμε σε εποχή ποιητικήρ ξηπασίαρ» 

 
Ο Φίιηππνο Φηιίππνπ γελλήζεθε ζηελ Κέξθπξα. Από ην 1968 σο ην 1982, κε κηθξά ή κεγάια 
δηαιείκκαηα, ηαμίδεςε σο κεραληθόο ζε θνξηεγά θαξάβηα. Σν πξώην ηνπ βηβιίν, "Οη Κλίηεο, ηέθλα ηεο 
αλάγθεο ή ώξηκα ηέθλα ηεο νξγήο;" εθδόζεθε ην 1983. 

Αθνινύζεζαλ νη κηθξέο βηνγξαθίεο "Ηδαληθνί απηόρεηξεο ή δήησ ν ζάλαηνο"  ην αθήγεκα "Οη εξαζηέο ηεο 
ζάιαζζαο ή Σν βηβιίν ηνπ άγλσζηνπ λαύηε" ηα αζηπλνκηθά κπζηζηνξήκαηα "Κύθινο ζαλάηνπ" , "Σν 
ρακόγειν ηεο Σδνθόληαο"  θαη "Σν καύξν γεξάθη" , ε κειέηε "Ο πνιηηηθόο Νίθνο Καββαδίαο" , ην επίζεο 
αζηπλνκηθό "Αληίν, Θεζζαινλίθε" , ην αθήγεκα "Οκόλνηα" 2000. "Σαμίδη ζηνλ νκθαιό ηεο Αζήλαο" , ην 
κπζηζηόξεκα " Οη ηειεπηαίεο εκέξεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καβάθε" , ην κπζηζηόξεκα "Νέα Τόξθε, 
θαινθαίξη θαη κνλαμηά" , ηε βηνγξαθία "Κσζηαληίλνο Θενηόθεο, ζθιάβνο ηνπ πάζνπο"  θαη ηα 
κπζηζηνξήκαηα "Ο ζάλαηνο ηνπ Ενξκπά"  θαη "Ο άληξαο πνπ αγαπνύζαλ νη γπλαίθεο" . Πξηλ από ιίγεο 
εκέξεο εθδόζεθε ην κπζηζηόξεκα «Ο εξσηεπκέλνο Διύηεο» , εθδόζεηο Φπρνγηόο. Ζ θπθινθνξία ηνπ 
βηβιίνπ ηνπ ήηαλ ε αθνξκή γηα λα ηνλ πξνζεγγίζνπκε. 

1)Γηαηί δηαιέμαηε λα κειεηήζεηε θαη λα γξάςεηε κπζηζηόξεκα κε θεληξηθό πξόζσπν ηνλ πνηεηή Οδπζζέα 
Διύηε; 

Πξηλ από κεξηθά ρξόληα έγξαςα έλα κπζηζηόξεκα κε ήξσα έλα ππαξθηό πξόζσπν, ηνλ Καβάθε, πνηεηή 
παγθόζκηαο εκβέιεηαο. Ήηαλ Οη ηειεπηαίεο εκέξεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καβάθε. Αξγόηεξα, έγξαςα άιιν 
κπζηζηόξεκα κε βαζηθνύο ήξσεο ηνλ Ενξκπά, θαη ηνλ Καδαληδάθε, ην Ο ζάλαηνο ηνπ Ενξκπά. Καη ζηηο 
δύν πεξηπηώζεηο νη ήξσεο κνύ ήηαλ νηθείνη, ππεξβνιηθά νηθείνη, ηνπο γλώξηζα ζηα εθεβηθά κνπ ρξόληα, 
όηαλ έςαρλα αλήζπρνο ζε ζηίρνπο θαη ζε θξάζεηο λα βξσ απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηά κνπ γηα ηε δσή, 
θαη ηνπο αγάπεζα. Αξγόηεξα, ήξζε ε ζεηξά ηνπ Διύηε, ν νπνίνο κε ελέπλεπζε ζην γξάςηκν ηνπ 
κπζηζηνξήκαηνο Ο εξσηεπκέλνο Διύηεο. Ζ γλσξηκία κνπ κε ην έξγν ηνπ έγηλε πάλσ θάησ ηελ ίδηα 
επνρή πνπ ζπλάληεζα ην έξγν ηνπ Καβάθε θαη ηνπ Καδαληδάθε. Μόλν πνπ απηό έγηλε κέζσ ηεο 
κνπζηθήο θαη ησλ ηξαγνπδηώλ ηνπ Θενδσξάθε. Δίρα ηελ ηύρε λα παξαθνινπζήζσ ηηο ζπλαπιίεο ηνπ ζην 
Γεκνηηθό ζέαηξν ηνπ Πεηξαηά, όηαλ παξνπζίαδε ην Άμηνλ Δζηί. 

2)Σν 1937 ν Διύηεο πήγε ζηελ Κέξθπξα θαη παξέκεηλε επί νρηώ κήλεο. Ση έθαλε εθεί θαη πνηα ήηαλ ε 
πλεπκαηηθή θίλεζε ηεο Κέξθπξαο εθείλεο ηεο πεξηόδνπ; 

Ο Διύηεο ην 1937 βξέζεθε ζηελ Κέξθπξα θαη θνίηεζε ζηε ρνιή Δθέδξσλ Αμησκαηηθώλ ηεο πόιεο, πνπ 
ήηαλ ζην Παιηό Φξνύξην. Πήγε εθεί κε ηνλ θύπξην θίιν ηνπ Δπάγγειν Λνπίδν. ην λεζί γλώξηζε ηνλ 
Λόξελο Νηάξει, κόληκν θάηνηθν ηόηε ηεο Κέξθπξαο, αιιά θαη πνιινύο ληόπηνπο πνηεηέο θαη ιόγηνπο. 
Αλάκεζά ηνπο θαη ηνλ δεκνζηνγξάθν Κώζηα Γαθλή, ν νπνίνο έθηνηε έγηλε έλαο από ηνπο πην ζηελνύο 
ηνπ θίινπο. Οη δπν ηνπο πήγαηλαλ ζε εθδειώζεηο θαη ζε ζπίηηα, ζπδεηώληαο γηα ινγνηερλία θαη πνίεζε. 
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ηελ Κέξθπξα δνύζαλ πνηεηέο θαη ιόγηνη, νη νπνίνη είραλ επεξεαζηεί από ην έξγν ηνπ νισκνύ, ηνπ 
Κάιβνπ, ηνπ Μαβίιε θαη ηνπ Κσλζηαληίλνπ Θενηόθε. 

3) Από πνύ αληιήζαηε  πιεξνθνξίεο γηα ηελ δσή ηνπ Διύηε; Πνηεο ήηαλ νη πεγέο ζαο; 

Καη’ αξράο, από ηνλ ίδην ηνλ Διύηε. Γηα ηελ παξακνλή ηνπ ζηελ Κέξθπξα κηιάεη ελ ζπληνκία ζηα 
Αλνηρηά Υαξηηά. Μα θαη ζηα πνηήκαηά ηνπ αλαθέξεηαη ζπρλά ε Κέξθπξα. ην Ζκεξνιόγην ελόο αζέαηνπ 
Απξηιίνπ ππάξρεη ν ζηίρνο  Καηά ηα άιια ην ηνπίν ζύκηδε Κέξθπξα, πνπ ζεκαίλεη πσο θάηη έγηλε εθεί, 
θάηη ζεκαληηθό γη’ απηόλ. Μεηά ήηαλ ε καξηπξία ησλ θίισλ ηνπ, θπξίσο ηνπ Κώζηα Γαθλή. Σέινο, έθαλα 
ηε δηθή κνπ έξεπλα, ζπλάληεζα αλζξώπνπο πνπ ηνλ γλώξηζαλ ζηελ Κέξθπξα, ή ήμεξαλ άιινπο πνπ 
ζπλαληήζεθαλ καδί ηνπ. Σν πιηθό πνπ ζπγθέληξσζα ην ρξεζηκνπνίεζα ζην κπζηζηόξεκά κνπ, 
πξνζπαζώληαο λα ζπκβάιισ κε ηνλ ηξόπν κνπ ζε κηα ελδερόκελε κειινληηθή βηνγξαθία ηνπ πνηεηή. 

4)Ο Αληξέ Μπξεηόλ ιέεη: Δθ ησλ πζηέξσλ όινη νη πνηεηέο εμεγώληαο ηα πνηήκαηά ηνπο ιέλε ςέκαηα. 
Πνηα είλαη ε γλώκε ζαο; 

Μπνξεί λα έρεη δίθην. Ο Μπξεηόλ ήηαλ πνηεηήο θαη θίινο πνιιώλ πνηεηώλ. Ννκίδσ όκσο πσο ίζσο 
ππεξβάιιεη, δηόηη δελ ππάξρνπλ πην πεηζηηθνί εξκελεπηέο πνηεκάησλ από ηνπο ίδηνπο ηνπο πνηεηέο, ηνπο 
δεκηνπξγνύο ησλ ζηίρσλ. Οη θξηηηθνί θαη νη θηιόινγνη πνπ πξνζπαζνύλ λα εξκελεύζνπλ έλα πνηεηηθό 
έξγν ζπλήζσο πέθηνπλ έμσ. Κάηη ζρεηηθό ιέεη γηα ην ζέκα ν Διύηεο ζε κηα ζπλέληεπμή ηνπ, 
θαηεγνξώληαο ηνπο θξηηηθνύο γηα αδπλακία θαηαλόεζεο ησλ ζηίρσλ ηνπ. 

5)Ο Διύηεο ζπλαληήζεθε κε ηνλ Λνπίδν θαη ηνλ Δκπεηξίθν ζην θαθελείν «Μαύξνο γάηνο». Πνην ήηαλ ην 
ζέκα ηεο ζπδήηεζήο ηνπο; 

Ο «Μαύξνο γάηνο» ήηαλ θαθελείν ζην παιηό ιηκάλη ηεο Κέξθπξαο, όπνπ καδεύνληαλ ηαμηδηώηεο, 
λαπηηθνί, αιιά θαη πνηεηέο. Απνηεινύζε ζηέθη γηα θαθέ, ηάβιη, ραξηηά θαη ζπδεηήζεηο. Τπάξρεη θαη 
ζήκεξα σο θαθεηέξηα. Γελ μέξσ ηη αθξηβώο ζπδεηνύζαλ εθεί ν Διύηεο, ν Λνπίδνο, ν Γαθλήο, ν 
Δκπεηξίθνο θη ν Λόξελο Νηάξει. Μόλν εηθαζίεο κπνξώ λα θάλσ κε βάζε όζα γλσξίδσ. Σν βηβιίν κνπ 
όκσο είλαη κπζηζηόξεκα, νπόηε έρσ ηελ επρέξεηα λα θαληαζηώ ηη είπαλ θαη λα επηλνήζσ ζέκαηα πξνο 
ζπδήηεζε. Χο δηαλννύκελνη κηινύζαλ γηα πνίεζε θαη ινγνηερλία, σο πνιίηεο κηινύζαλ γηα πνιηηηθή θαη 
ηε δηθηαηνξία ηνπ Μεηαμά. Χο άλδξεο κηινύζαλ γηα θνξίηζηα θαη έξσηεο. 

6)Σν κπζηζηόξεκα δίλεη ζηνλ αλαγλώζηε ηελ δπλαηόηεηα λα κάζεη πνιιά γηα εθείλε ηελ πεξίνδν. Απηά 
όκσο πνπ γξάθεηε ζρεηηθά κε ηνλ Διύηε αλήθνπλ ζηνλ ρώξν ηεο πξαγκαηηθόηεηαο ή ηεο θαληαζίαο; 

αο έρσ ήδε απαληήζεη. Ήηαλ ε δηθηαηνξία ηνπ Ησάλλε Μεηαμά, ηα θόκκαηα είραλ δηαιπζεί θαη πάλσ 
από ηελ Δπξώπε καδεύνληαλ ήδε ηα ζύλλεθα ηνπ επεξρόκελνπ πνιέκνπ. Οη θηλήζεηο ηνπ Διύηε ζηελ 
Κέξθπξα είλαη ζρεδόλ άγλσζηεο θαη γη’ απηό, εθηόο από ηηο καξηπξίεο πνπ ζπλέιεμα, ρξεηάζηεθε λα 
επηζηξαηεύζσ ηε θαληαζία κνπ, ώζηε λα θαιύςσ νξηζκέλα θελά ηεο εθεί παξακνλήο ηνπ. Δπηρείξεζα 
ινηπόλ λα αλαδεκηνπξγήζσ ηελ επνρή θαη ηαπηόρξνλα λα αλαπιάζσ ηα γεγνλόηα πνπ αθνξνύλ ηνλ 
Διύηε θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε θάπνηεο λεαξέο θνπέιεο ηνπ λεζηνύ. 

7)Ζ Μαξία Νεθέιε ιέεη: «Όζν ππάξρνπλ Αραηνί ζα ππάξρεη κηα σξαία Διέλε». Πνηα είλαη ε ζπζρέηηζε 
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νλόκαηνο κε ηα πξόζσπα ηνπ κπζηζηνξήκαηνο αιιά θαη κε ηελ πνίεζε ηνπ Διύηε; 

Γελ είλαη πνιύ γλσζηό, αιιά ην πνίεκα ηνπ Διύηε «Διέλε» πνπ βξίζθεηαη ζηνπο «Πξνζαλαηνιηζκνύο» 
είλαη γξακκέλν γηα κηα λεαξή Κεξθπξαία, ελ θνηηήηξηα –ηόηε– Έιελα Βεληνύξα. Απηό ην γξάθεη ζε δύν 
βηβιία ηνπ ν θαζεγεηήο θαη αθαδεκατθόο Κσλζηαληίλνο Γεζπνηόπνπινο. Μάιηζηα ζεκεηώλεη πσο απηό 
έγηλε κε πξνηξνπή ηνπ Νίθνπ Γθάηζνπ, ηνπ αγαπεκέλνπ ηνπ θίινπ. Σν όλνκα Διέλε ην ζπλαληάκε 
πνιιέο θνξέο ζηα πνηήκαηα ηνπ Διύηε, θάηη πνπ ζεκαίλεη πσο πίζσ από απηό ππάξρεη έλα πξνζθηιέο 
πξόζσπν θαη βεβαίσο αληίζηνηρεο ηζηνξίεο, ηηο νπνίεο κπνξνύκε λα θαληαζηνύκε αθνύ δελ ππάξρνπλ 
γξαπηέο πιεξνθνξίεο γη’ απηέο. 

8)Ο αλώλπκνο ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ ζαο πξνζπαζεί λα βξεη ζηνηρεία γηα ηε πξνζσπηθή δσή ηνπ 
πνηεηή θαη ηηο θηλήζεηο ηνπ ζηελ Κέξθπξα. Σόηε θάπνηνο ηνπ ιέεη όηη γηα λα γξάςεηο κπζηζηόξεκα 
ρξεηάδεηαη λα ζπλδπάζεηο ηηο δηθέο ζνπ αλακλήζεηο θαη ησλ άιισλ. πκθσλείηε; 

Αζθαιώο. Έλα κπζηζηόξεκα είλαη κίγκα πξαγκαηηθόηεηαο θαη θαληαζίαο. Γελ κπνξεί λα είλαη κόλν 
πξαγκαηηθόηεηα δηόηη ηόηε δελ ζα ήηαλ κπζηζηόξεκα. Δπίζεο, δελ κπνξεί λα είλαη κόλν πξντόλ 
θαληαζίαο, αθνύ ε θαληαζία ελόο ζπγγξαθέα ζηεξίδεηαη ζε γεγνλόηα θαη πξόζσπα πνπ απηόο γλσξίδεη. 
Δπνκέλσο, γηα λα γξάςσ ην βηβιίν κνπ ρξεηάζηεθε λα κηιήζσ κε αξθεηνύο αλζξώπνπο, νη νπνίνη κνπ 
ράξηζαλ ηη αλακλήζεηο, παξαπνηεκέλεο ή όρη. Απηέο ηηο αλακλήζεηο ηηο αμηνπνίεζα όπσο κπνξνύζα 
θαιύηεξα. 

9)Σν Άμην Δζηί δηαπλέεηαη από έξσηα. Γηαηί ην ζεσξείηαη ην σξαηόηεξό ηνπ πνίεκα; 



Γηαηί είλαη έμνρα αξρηηεθηνλεκέλν, δηαζέηεη πινύζηα γιώζζα, έρεη πνηθίια θαλεξά θαη θξπθά λνήκαηα θαη 
θπξίσο απνηειεί κηα ηνηρνγξαθία ηεο πξόζθαηεο ηζηνξίαο ηεο Διιάδαο. Καηά ηελ ηαπεηλή κνπ γλώκε, 
είλαη ην απνθνξύθσκα ηεο σξηκόηεηαο ηνπ Διύηε. Αθόκα θη αλ δελ είρε γξάςεη ηίπνηα άιιν, κόλν κ’ 
απηό ζα κπνξνύζε λα κείλεη ζηελ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο πνίεζεο. Υάξε ζην Άμηνλ Δζηί κπνξεί λα 
ινγηζηεί εζληθόο πνηεηήο δίπια ζηνλ νισκό. Δκέλα κνπ αξέζεη θαη γηα ηνλ εξσηηζκό πνπ απνπλέεη, γηα 
ηα εξσηηθά κελύκαηα πνπ θξύβεη. 

10) Πνηα είλαη ε αζέαηε πιεπξά ηνπ πνηεηή;  Ση άλζξσπνο ήηαλ; 

Γελ είρα ηε ραξά λα ηνλ γλσξίζσ πξνζσπηθά, έηζη δελ κπνξώ λα ηνλ πεξηγξάςσ. Χζηόζν, πνιιά 
ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ είλαη γλσζηά κέζα από ηνπο ζηίρνπο ηνπ. Λάηξεπε ηελ πνίεζε θαη 
αθηέξσζε ηνλ εαπηό ηνπ ζε απηήλ. Λάηξεπε ηελ Διιάδα, ηνλ Όκεξν θαη ηνλ νισκό. Λάηξεπε ηα ηαμίδηα, 
ηε ζάιαζζα θαη ηε κνλαμηά. Λάηξεπε, επίζεο, ηα θνξίηζηα, γηα ηα νπνία έγξαςε ζρεηηθό θείκελν πνπ 
βξίζθεηαη ζηα Αλνηρηά Υαξηηά. 

11)Διύηεο, Ρίηζνο, Αλαγλσζηάθεο  θαη ηόζα άιια ζεκαληηθά νλόκαηα. Θα ππάξμνπλ ζην κέιινλ 
πνηεηέο ηέηνηνπ δηακεηξήκαηνο; 

Καβάθεο, εθέξεο, Διύηεο, Ρίηζνο, Αλαγλσζηάθεο, Αιεμάλδξνπ, Δκπεηξίθνο, Δγγνλόπνπινο, 
Καββαδίαο, κε απηή ηε ζεηξά. Γελ κηιάκε γηα πνηεηέο θαη δηακεηξήκαηα αιιά γηα πνηεηέο πνπ θαηάθεξαλ 
λα καο αγγίμνπλ, λα καο ζπγθηλήζνπλ, λα καο ελζνπζηάζνπλ, λα καο ηαμηδέςνπλ. Γελ είκαη κάληεο, δελ 
κπνξώ λα πξνβιέςσ ηη ζα γίλεη ζην κέιινλ. Σν κόλν πνπ έρσ λα πσ είλαη πσο ζήκεξα δελ ππάξρνπλ 
ζηίρνη πνπ κνπ πξνθαινύλ ζπγθίλεζε. Ζ πεδνγξαθία είλαη πεξηζζόηεξν θνληά ζηνλ ςπρηζκό κνπ,  
νξηζκέλα δηεγήκαηα θαη κπζηζηνξήκαηα έρνπλ θάηη λα κνπ πνπλ. Ενύκε ζε επνρή πνηεηηθήο μεξαζίαο. 

 


