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Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η ολική ή μερική αναπαραγωγή            
του παρόντος έργου με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο,  μηχανικό, ηλεκτρονικό, 
φωτοτυπικό και ηχογράφησης, ή όπως αλλιώς, χωρίς προηγούμενη γραπτή 
άδεια του εκδότη. 
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Εισαγωγή 
 
 

Η ποιητική συλλογή του Γιάννη Μαριόλα με τίτλο «Σε ένα πα-
ράλληλο σύμπαν» αποτυπώνει με τρόπο πρωτότυπο την συναισθη-
ματική και νοητική απάντηση στο βασικό ερώτημα γύρω από το 
οποίο περιστρέφεται η ποίηση εν γένει και δεν είναι άλλο από την 
αξία της ανθρώπινης ζωής ως πολλαπλότητα και προέκταση με 
μορφοποιήσεις διαφορετικού, κάθε φορά, τύπου. Η πρωτοτυπία δεν 
αντιστοιχεί στη θεματική αυτή καθαυτή αλλά στον τρόπο με τον 
οποίο χειρίζεται ο δημιουργός το αποτέλεσμα αυτής. Με άλλα λό-
για, θέτει επί τάπητος τον άνθρωπο και τις σχέσεις έκφρασης μέσα 
από τις οποίες η ζωή επαναδιατυπώνει τις θέσεις της. «Αλλά φτιά-
χνω έναν χώρο/που όποιος θέλει ξεκουράζεται […] δεν είναι και 
σπουδαίο/αλλά έχουν σημασία» υπογραμμίζει τη χωρική διάσταση 
στο φαντασιακό του υπόβαθρο. Πράγματι, στη συλλογή ο χώρος 
και ο χρόνος αλληλοσυνδέονται με τρόπο επιπρόσθετο, δηλαδή με 
τρόπο ικανό να μαγεύει και παράλληλα να απομαγεύει την πραγμα-
τικότητα. Ο χώρος νοείται ως η πρώτη υπόσταση μίας αυτόνομης 
δομής η οποία, ωστόσο, αδυνατεί να αποτυπωθεί με όρους υλικό-
τητας. Είναι χώρος σε μία ελλιπή διάσταση της εισαγωγής του 
ποιητού στον υλικό χώρο της γλώσσας. Με άλλα λόγια, η ποίηση 
στα χέρια του Γιάννη Μαριόλα συνειδητά αποδυναμώνει την υλική 
μορφή της πραγματικότητας προκειμένου να προσδώσει βαρύτητα, 
όχι ως ευθύνη αλλά ως προοπτική, στη γλωσσική αποτύπωση 
αυτής. Επομένως, το πρώτο συστατικό της ζωής, ο χώρος, δεν 
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δομείται με όρους ρεαλισμού. Αντιθέτως, η γλώσσα, σε μία ιδεα-
λιστική προσέγγιση, απογυμνώνει την πραγματικότητα από την 
σύντομη πορεία της έως την αναπαραγωγή της ζωής και δίνει 
έμφαση στην στιγμιαία καταγραφή της ζωής ως γνώμονα μίας 
άυλης απάντησης στο εκάστοτε «σήμερα». 

«Σιγά σιγά θα τελειώσουν οι πιθανές δικαιολογίες που δίνω 
στον κόσμο για να τον πιστεύω». Εδώ περνάμε στο δεύτερο επίπε-
δο υλικότητας που είναι ο χρόνος. ∆εν αφορά οποιαδήποτε αντίλη-
ψη περί τυπικής έκφρασης του χρόνου ως μίας εικοσιτετράωρης πο-
ρείας των καιρών αλλά ως μία πολυεπίπεδη προσφορά του χρόνου 
στην έννοια της δημιουργίας. Πράγματι, όσο ο χρόνος μοιάζει ολο-
ένα με τέλμα ενώπιον των επιθυμιών του ανθρώπου τόσο εξα-
ναγκάζει τον τελευταίο να κινηθεί προς την υπέρβαση της πραγμα-
τικότητας. Μία υπέρβαση η οποία δεν καθοδηγείται από την άρνη-
ση αλλά από τη θέση. Με άλλα λόγια, η άρνηση της συμβατικής 
εκφοράς του λόγου, ως καθρέφτη της ζωής, μεταφέρει την ευθύνη 
στο ίδιο το υποκείμενο προκειμένου να τελέσει την ύστατη από-
πειρα θεμελίωσης της ζωής στην ουσιαστική βάση των επιθυμιών. 
Επιθυμίες οι οποίες δεν αντανακλούν τους περιορισμούς της συνει-
δητής ερμηνείας του κόσμου αλλά ισούνται με τις προθετικές εκ-
φάνσεις της ίδιας αυτής πραγματικότητας, ως δίψας για ζωή. Επο-
μένως, δεν είναι η βιωμένη εμπειρία της τελευταίας που νοηματο-
δοτεί την αξία του ανθρώπου. Αντιθέτως, είναι η αξία του ανθρώ-
που αυτή καθαυτή η οποία ζητά εναγωνίως να προσδώσει περιεχό-
μενο στην βιωμένη εμπειρία. Εμπειρία από την οποία ο άνθρωπος, 
ως δρών υποκείμενο, νιώθει αποξενωμένος. «Η ορμή, η πείνα για 
ζωή κάνει τον χρόνο να εξαφανίζεται». Και η ζωή δραπετεύει μέσα 
στις πολύχρωμες αντιθέσεις έως ότου συντρίψει την πρόσοψή της 
στο αδιέξοδο που κάθε τόσο υψώνεται στο διάβα της. Η ζωή μετα-
φράζεται σε σκέψεις οι οποίες με τη σειρά τους κινούνται σε 
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μετωπικό επίπεδο μελλοντικής και παρελθοντολογικής αναφοράς, 
δίχως, ωστόσο, την απαραίτητη ανταπόκριση στις ανάγκες της. 
Ανάγκες, τεχνικές είτε φυσικές, έχουν απωλέσει την εξουσία του 
αυτοπροσδιορισμού. Ο ποιητής αισθάνεται ηττημένος σε έναν κό-
σμο εκ των προτέρων ψεύτικο. Μία ήττα η οποία, ωστόσο, δεν 
οφείλει να δει εαυτόν ως την απόληξη της ζωής αλλά ως μία ακόμη 
απόπειρα για μεταβολή των όρων αναπαραγωγής της.  

Σε αυτό το σημείο ο δημιουργός αντιλαμβάνεται τη λύση στο 
αδιέξοδο. Λύση η οποία δεν συνεπάγεται ανατροπή της ζωής αλλά 
ριζικής μεταβολής των όρων αυτής. Η απάντηση στον τρόπο αλ-
λαγής των όρων ζωής βρίσκεται στον έρωτα. Αδάμαστος και ανε-
ξάρτητος, ικανός να απεγκλωβίσει τον άνθρωπο από τις βεβαιώσεις 
απώλειας στην υλιστική της εκφορά. Το εάν ο έρως είναι σε θέση 
να μεταπλάσει τις ζωές των ανθρώπων σε ολική ανατροπή των συν-
θηκών, μέσα από τις οποίες θα προσδιοριστεί η εικόνα του ως 
αυτεξούσιο προϊόν της φύσης, ο ποιητής αφήνει στον αναγνώστη 
την πρωτοβουλία να το ορίσει. Προσφέρει απλόχερα την ελάχιστη 
βάση απάντησης έως ότου η τελευταία αποκτήσει ταυτότητα και 
περιεχόμενο στα χείλη των ανθρώπων.  
 

Αντώνης Ε. Χαριστός  
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Σε ένα παράλληλο σύμπαν 
που είμαστε για πάντα νέοι 
και η πύλη έγινε κάπως πιο ευρύχωρη 
έγιναν κάποιες διαπραγματεύσεις 
νομίζω ότι συμμετείχα κι εγώ 
και θυμόμαστε τον κόσμο 
χωρίς ποίηση 
σαν μια μαζική παραίσθηση 
δοσμένοι στην αφέλεια 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  




