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All poetry is a call to action
 Amor Towles 
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Aντί προλόγου

Ή Γεωργία Βεληβασάκη μάς καταθέτει την πρώτη ολοκληρωμένη μελέτη που εκδί-
δεται στην Ελλάδα σχετικά με την επιτελεστική ποίηση (performance poetry). Στη
συγκεκριμένη εργασία επιχειρείται η οριοθέτηση αυτού του είδους ποίησης σε θεω-
ρητικό και πρακτικό επίπεδο και παράλληλα, με μια σύντομη ιστορική επισκόπηση, 
σκιαγραφείται η πορεία της «επανανακάλυψης» της ζωντανής, παραστατικής και
επιτελεστικής όψης της ποιητικής πρακτικής, από τις αρχές του 20ού αιώνα και μετά,
στην Ευρώπη και την Άμερική. Προσφορά εξόχως σημαντική καθώς καλύπτει ένα 
κενό της ελληνικής βιβλιογραφίας, ενώ ταυτόχρονα γίνεται ένα βήμα προς την 
ευθυγράμμιση της σχετικής εγχώριας ποιητικής παραγωγής με τη διεθνή.
 Σε τέτοιου είδους πονήματα, που εντάσσονται στον χώρο των ανθρωπιστικών 
επιστημών και ειδικότερα των πολιτισμικών σπουδών, είναι ζητούμενο η επιστη-
μονική αμεροληψία να υπηρετεί την ηθική και αξιακή διάσταση της έρευνας και 
αυτή με τη σειρά της να μας βοηθά να απαλλαγούμε από στείρες προϋπάρχουσες 
αντιλήψεις, ιδεολογικές αγκυλώσεις και στερεοτυπικές συμπεριφορές και στάσεις.
Ό,τι ακριβώς, δηλαδή, κάνει η Βεληβασάκη, η οποία, δημιουργός και άνθρωπος της
τέχνης η ίδια, με σημαντική παρουσία στον χώρο της μουσικής και του τραγουδιού 
–μια ζώσα και επιδραστική πολιτισμική πρακτική και ταυτόχρονα παράγωγο της 
βιωμένης μας εμπειρίας στην καθημερινή μας ζωή–, έρχεται ουσιαστικά να μας 
υπενθυμίσει τις βαθύτατες ρίζες του ποιητικού γένους στην παράδοσή μας, στην 
τελεστική μας παράδοση θα συμπλήρωνα εμφατικά, με τις αναστοχαστικές του 
προεκτάσεις και την ιδιότυπη αυθύπαρκτη δυναμική του.  
 Ή συγγραφέας μάς προ(σ)καλεί να επαναθεωρήσουμε, χωρίς να ακυρώ-
σουμε, την εμμονή της προσωπικής/ιδιωτικής ανάγνωσης και να πειραματιστούμε 
στην ποιητική διάσταση των ανοιχτών χώρων και οριζόντων, στη βιωματική και αισθα-
ντική συμμετοχή, εκεί όπου προσλαμβάνουμε και την ίδια στιγμή επανεκπέμπουμε, 
καθώς διεκδικούμε, αν όχι τη γνώση, τουλάχιστον τη μέθεξη στο μυστήριο της καλλι-
τεχνικής δημιουργίας. Ή διερεύνηση, ο πειραματισμός και οι καινοτόμες προσεγ-
γίσεις αποτελούν άλλωστε τους ασφαλέστερους οδοδείκτες της πολύτροπης ανά-
δειξης και αξιοποίησης του δημιουργικού πεδίου τόσο όσον αφορά την παραγωγή 
όσο και την υποδοχή – την «πρόσληψη», τελικά.
 Ή μελέτη διακρίνεται για τα χαρακτηριστικά του επιστημονικού λόγου, άλλωστε
η συγγραφέας έχει μυηθεί στην επιστημονική πειθαρχία της γραφής. Ό λόγος της
ωστόσο, όχι μόνο δεν κουράζει τον αναγνώστη ή την αναγνώστρια αλλά διατηρεί 



την αμεσότητα και τους χυμούς της γλώσσας μας, όπως οφείλουμε να κάνουμε 
ακόμη και όταν καλούμαστε να αποσαφηνίσουμε διαφοροποιητικά στοιχεία ενός 
ποιητικού είδους που εγκολπώνει διαλεκτικά καλλιτεχνικές, γλωσσολογικές και
φιλοσοφικές θεωρήσεις. Άφετηρία της μονογραφίας αυτής αποτέλεσε διπλωμα-
τική εργασία που κατατέθηκε στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημιουργική
Γραφή» (Π.Δ.Μ.–Ά.Π.Θ.) και είμαστε υπερήφανοι για τη συγκεκριμένη συνεργασία 
με τη Γεωργία Βεληβασάκη που τώρα συνεχίζεται με έναν διαφορετικό τρόπο, 
καθώς πλέον έχει ενταχθεί στο διδακτικό προσωπικό του Προγράμματος. 
 Ή ενεργητική και βιωματική αυτή συμμετοχή της συγγραφέως στη διδακτική 
του ποιητικού λόγου συγκρότησε και πλούτισε περαιτέρω τη σχετική σκευή της, έτσι
ώστε να μας παραδώσει μια μελέτη που μας προσανατολίζει θεωρητικά και μεθοδο-
λογικά στη διδακτική της επιτελεστικής ποίησης. Γραφή που μας προσκαλεί να 
ψαύσουμε με διαφορετικό τρόπο το «νέο» αυτό ποιητικό είδος και την προοπτική 
επανασύνθεσής του.

Τριαντάφυλλος Ή. Κωτόπουλος
Καθηγητής Δημιουργικής Γραφής και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

Διευθυντής και Επιστημονικός Υπεύθυνος ΚΔΜΠΣ «Δημιουργική Γραφή»
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας



Μονοπάτια, διαβάσεις

Τα τελευταία πενήντα χρόνια η ελληνική κοινωνία γνώρισε ανακατατάξεις και περι-
δινήσεις σε όλα τα πεδία της. Τα κύματα των μεταβολών έρχονται έξω από αυτήν ή 
και γεννιούνται στο εσωτερικό της. Ό πολιτιστικός της ορίζοντας βρίσκεται σε συνεχή
αναδιοργάνωση. Σε αυτήν τη μεταμόρφωση ο καλλιτεχνικός και ο λογοτεχνικός 
χώρος μεταπλάθονται με πρωτοφανή ταχύτητα. Άπό τις πολλές συνιστώσες που 
χαρακτηρίζουν αυτούς τους χώρους, ένα νέο πεδίο ξεχωρίζει για τον τρόπο ανά-
δυσης και ανέλιξής του: εκείνο της επιτέλεσης ή επιτελεστικής τέχνης και ειδικό-
τερα της επιτελεστικής ποίησης. 
 Κατ’ αρχήν, η φερόμενη ως «νέα πρακτική» θέτει αυτόματα το πρόβλημα της
κατονομασίας της˙ η λίστα είναι μακρά: performance, performance art, περφόρμανς,
τέχνη-δράση, δρώμενο, επιτελεστική τέχνη, επιτέλεση… Ή σταθεροποίηση στην 
ορολογία και τους ορισμούς απαιτεί χρόνο και πολλαπλές συνεισφορές, ισχυρή 
επιστημολογική βάση, χωρίς τίποτε να αποκλείει τα καπρίτσια της κοινωνικής και
πολιτιστικής συγκυρίας. Ό ίδιος ο όρος «επιτέλεση» (performance) ή «επιτελεστικό»
(performative) χρησιμοποιείται από τις κοινωνικές επιστήμες (Άνθρωπολογία, 
Γλωσσολογία κ.ά.) και γίνεται αντικείμενο θεωριών και ερευνητικών προσεγγί-
σεων (βλέπε Performance Studies, εξαιρετικά αναπτυγμένες στις Ή.Π.Ά), με αποτέ-
λεσμα κάποιος να χρειάζεται ειδική πυξίδα για να αναζητήσει τα ίχνη και την τύχη 
της έννοιας «επιτέλεση». 
 Ή ελληνική περίπτωση δεν είναι βέβαια μοναδική. Άνάλογες καταστάσεις παρα-
τηρούνται και σε άλλες κοινωνίες που ανακαλύπτουν ή επανανακαλύπτουν διεργα-
σίες στις όποιες αναφέρεται ο συγκεκριμένος όρος. Είναι αναγκαίο και επείγον να 
ξεκινήσουν συγκριτικές μελέτες, προκειμένου να φωτισθεί η ελληνική ιδιοτυπία 
και η σύζευξή της με τις διεθνείς καλλιτεχνικές ροές.
 Με μια σύντομη διάγνωση, το βιβλίο τη Γεωργίας Βεληβασάκη είναι ενδεικτικό
των πρόσφατων πολιτιστικών αναταράξεων. Ή συγγραφέας διερευνά την επιτελε-
στική ποίηση, επιχειρώντας να την ορίσει, να καταγράψει τις παραλλαγές της και
να τη θέσει σε μια θεωρητική και πρακτική προοπτική. Το βιβλίο στηρίζεται στις
σπουδές της στη «Δημιουργική Γραφή», καθώς και στην προσωπική της μελέτη,
δεδομένου ότι το πεδίο της επιτέλεσης στα ελληνικά πανεπιστήμια δεν έχει ακόμη
οροθετηθεί με επάρκεια και ακρίβεια. Στην έρευνά της αξιοποιεί σχετική ελληνική
βιβλιογραφία «εν τω γεννάσθαι» αλλά και πηγές από τη διεθνή βιβλιογραφία. 
Επιπρόσθετα, αντλεί από συνεντεύξεις επιτελεστών-καλλιτεχνών, τις οποίες συμπερι-



λαμβάνει στο έργο της, ενώ αναφέρεται και σε συγκεκριμένα παραδείγματα επι-
τελεστικής ποίησης. Το βιβλίο αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς είναι μια από τις 
πρώτες προσπάθειες να διαφανεί η σύμπλεξη της ποίησης και της επιτέλεσης, 
θέμα διαχρονικό και συγχρονικό, σύγχρονο και ανεξάντλητο.
 Ή Γεωργία Βεληβασάκη έχει βιώματα και εμπειρίες, αφού πέρα από τη γραφή
ασχολείται με τη μουσική, με ιδιαίτερη έμφαση στο τραγούδι. Το γεγονός ότι χρησιμο-
ποιεί το σώμα της για τις καλλιτεχνικές της δραστηριότητες τη φέρνει σε άμεση
σχέση με τη βασική αρχή της επιτέλεσης: το σώμα ως κύριο εργαλείο της επιτέλεσης 
καθεαυτήν. Ή δε θητεία της στην άσκηση της αναπνοής και της εκφοράς των λέξεων
τη συνδέει, εντέλει, με την ποίηση. Άποτελεί μια επιτυχή και ευτυχή συγκυρία ότι
κινείται στο μεταίχμιο της ποίησης-μουσικής-τραγουδιού˙ άλλωστε κάθε μεταιχμια-
κή διάσταση είναι από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της επιτέλεσης. Επιπλέον, 
η όλη προσέγγιση, αλλά και η ίδια η επιτελεστική δραστηριότητα εν γένει, κατα-
δεικνύει ότι οι επιτελεστές προέρχονται από διάφορους χώρους, έχουν διάφορες 
καταγωγές, ακολουθούν διαφορετικά μονοπάτια και διανοίγουν διάφορες διαβάσεις.
Κάθε κατάθεση, λοιπόν, είναι πολύτιμη –και κάπως έτσι γίνεται φανερό ότι η επικρά-
τεια της επιτέλεσης και της επιτελεστικής ποίησης είναι ανοιχτή– προκειμένου το
πεδίο της επιτέλεσης στην Ελλάδα να αποκτήσει περισσότερη συνοχή και δυναμι-
κότητα.
 Άναμφίβολα η Γεωργία Βεληβασάκη, εξερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο
η ποίηση ξεπερνά τα καθιερωμένα της όρια (γραμμική/γραπτή/κλασική) και διανοί-
γεται στην καλλιτεχνική και σκηνική της εκδίπλωση, εγκαινιάζει ένα γόνιμο πεδίο 
περαιτέρω πειραματισμών και διερευνήσεων. Είναι σαφές ότι οι «ψηφίδες» εμφανί-
ζονται όλο και πιο συχνά και αναμένουμε με ενθουσιασμό και αγωνία τη συνολική 
εικόνα της επιτελεστικής ποίησης και στη χώρα μας. Το ταχύτερο, το καλύτερο!

Δημοσθένης Άγραφιώτης
Ποιητής, Καλλιτέχνης Διάμεσων-Επιτελεστής
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 
Από την εποχή του Εμπεδοκλή και του Ομήρου η ποίηση υπήρξε ραψωδική, 
απαγγελλόμενη ή τραγουδιστή, με ζωντανό παραστατικό χαρακτήρα – και μά-
λιστα πολύ πριν την ανάδυση του αρχαίου δράματος. Με το πέρασμα όμως σε
πιο εγγράμματες κοινωνίες και με την έξαρση της αστικοποίησης στον δυτικό 
κόσμο, σταδιακά αποξενώθηκε από την προφορική της διάσταση και την 
εξωστρεφή κοινωνική της λειτουργία.

 Ήδη από τον 18ο αιώνα ο Άγγλος φιλόσοφος και πολιτικός Antony Ashley Cooper,
3rd Earl of Shaftesbury (1671-1713), είχε μιλήσει για την επικίνδυνη επικράτηση 
του καρτεσιανισμού που, ως φιλοσοφική θεώρηση και ερμηνεία του κόσμου, δια-
χώριζε τη σκέψη από το σώμα προμηνύοντας «μια κατάσταση ακυβερνησίας» σε 
ατομικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο1. 
  Ή διχοτόμηση της πραγματικότητας σε «res cogitans» (σκεπτόμενο πράγμα) 
και «res extensa» (αισθητό πράγμα) επέτρεψε στον νου και τη λογική να αναλάβουν 
τα πρωτεία από τη φαντασία και το συναίσθημα. Το αποτέλεσμα ήταν ο κόσμος να 
γίνεται περισσότερο αντιληπτός ως αναπαράσταση (εικόνα), αποκλείοντας από τη 
δημιουργική πράξη το «πράγμα» ως γεγονός, για να προσκολληθεί στο «πράγμα» 
ως διανοητική κατασκευή2. Κάπως έτσι τέθηκαν οι βάσεις για τη «νοητικοποίηση» 
της ποίησης και τη διάζευξή της από τις «βασικές σωματικές και οντολογικές συνι-
στώσες της»3.
 Άν και η γλώσσα, με ό,τι αυτή περικλείει (αλφάβητο, σημεία στίξης, ρητορικά 
στοιχεία κ.λπ.), παραπέμπει στη φωνητική εκφορά, η γραπτή διάστασή της απέκτη-
σε μονομερή βαρύτητα. Στην πραγματικότητα μιλάμε, όχι μόνο για την πρωτοκαθε-
δρία του «ματιού» έναντι των άλλων αισθήσεων (γραφοκεντρισμός) αλλά για απο-
κοπή από τον πλούτο της μη λεκτικής έκφρασης (λογοκεντρισμός)4 που συμπερι-
λαμβάνει η ζωντανή επικοινωνία. Ό ιστορικός και φιλόσοφος Walter J. Ong,
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5 «Spoken words are always modifications of a total, existential situation, which always engages the body» [Walter 
 J. Ong (1982: 67), αναφέρεται στο Daniel Chandler, ό.π., «Phonocentrism»].
6 Σύμφωνα με τον Walter J. Ong, «Ή φωνή έχει ένα είδος πρωτείου στη σύσταση αληθινών ανθρώπινων κοινοτή-
 των, ομάδων ατόμων που συγκροτούνται βάσει της κοινής επίγνωσης» («Voice has a kind of primacy in the forma-
 tion of true human communities, groups of individuals constituted by shared awarenesses») [Walter J. Ong (1967: 
 124), αναφέρεται στο Daniel Chandler, ό.π.]. (Μτφρ. της γράφουσας).
7 Meredith Martin, The Rise and Fall of Meter: Poetry and English National Culture, 1860–1930, Princeton University 
 Press, Princeton: 2012, σ. 1. Timothy Steele, «Tradition and Revolution: The Modern Movement and Free Verse»,
 The Southwest Review, vol. 70, no 3, Southern Methodist University, Texas: 1985, σ. 294.
8 Lesly Wheeler, Voicing American Poetry. Sound and Performance from the 1920s to the Present, Cornell University
 Press, New York: 2008, σ. 138, 140.

μελετώντας τη μετάβαση από την προφορικότητα στον γραμματισμό και τον τρόπο
που επέδρασε στην ανθρώπινη συνείδηση και τον πολιτισμό, έλεγε ότι «οι εκφερό-
μενες λέξεις αποτελούν πάντα τροποποιήσεις μιας συνολικής, υπαρξιακής κατά-
στασης που εμπλέκει διαρκώς το σώμα»5. 
 Ό ποιητικός λόγος, λοιπόν, από προφορικός (άρα σωματικός) και στενά συνυ-
φασμένος με την κοινωνική, πολιτική και θρησκευτική ζωή του τόπου6 (συνεπώς, 
τελεστικός και δημόσιος), έγινε γραπτός και ιδιωτικός, «φυλακίστηκε» στη βουβή
σελίδα και δεν άργησε να δείξει σημάδια παρακμής. Στις αρχές του 20ού αιώνα
ο κανόνας του έμμετρου λόγου, που κάποτε διευκόλυνε την αποστήθιση συνδέο-
ντας την ποίηση με τη μνήμη και την προφορικότητα, εγκαταλείπεται προς χάριν 
του ελεύθερου στίχου, για να συσχετιστεί πλέον, σχεδόν αποκλειστικά, με το 
τραγούδι7.
 Ή Ελλάδα δεν απέκλινε από το δυτικό παράδειγμα. Σήμερα ολοένα και λιγό-
τεροι λαϊκοί προφορικοί ποιητές (ποιητάρηδες) κατέχουν τα μυστικά της αυτο-
σχεδιαστικής προφορικής ποίησης (μαντινάδες, μοιρολόγια κ.λπ.) με τον πλούτο, 
την ευελιξία και την ποικιλομορφία των παραλλαγών της. Ή ζωντανή επαφή με την
ποίηση γίνεται κυρίως μέσα από τη μουσική και το τραγούδι, δίνοντας διαμάντια 
μελοποιημένης ποίησης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκαθίσταται απαραίτητα και
η σχέση του ποιητή με τον αποδέκτη. Εξαίρεση ίσως αποτελούν οι ποιητές που μελο-
ποιούν και ερμηνεύουν οι ίδιοι τα ποιήματά τους, αναφερόμενοι όμως περισσότερο
ως «τραγουδοποιοί» παρά ως «ποιητές» (όπως ο Νικόλας Άσιμος, ο Χρήστος 
Ζυγομαλάς, η Λένα Πλάτωνος κ.ά.).
 Ή Άμερικανίδα ποιήτρια Lesley Wheeler8 παρατηρεί ότι αυτή η μετατόπιση 
από τον προφορικό στον γραπτό λόγο έχει επιδράσει καταλυτικά στις δημόσιες 
αναγνώσεις (π.χ. ποιητικά αναλόγια), κάνοντάς τες περισσότερο άτολμες, ανιαρές, 
στρυφνές, χωρίς φωνητική δεξιοτεχνία, χωρίς το στοιχείο της έκπληξης και της 
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9 «The poets perform the fact that they are not performers» (ό.π., σ. 140). 
10 Peter M. Meyer (επιμ.), Acoustic turn, εκδ. Wilhelm Fink Verlag, Munich/Germany: 2008.
11 Κερασίδης.
12 Dana Gioia (Άνοιξη 2003), «Disappearing Ink: Poetry at the End of Print Culture», The Hudson Review, vol. LVI(1),
 New York, σ. 11. URL: https://hudsonreview.com/issue/spring-2003/ (τ.π. 15/1/2022).
13 «Spoken Word -Written word: aural-visual, impermanence-permanence, fluid-fixed, rhythmic-ordered, subjective-
 objective, inaccurate-quantifying, resonant-abstract, time-space, present-timeless, participatory-detached, commu-
 nal-individual» (Daniel Chandler, ό.π., «“Great Divide” Theories»).

συγκινησιακής φόρτισης, προσανατολισμένες περισσότερο στην κατανόηση του 
νοήματος παρά σε μια συλλογική εμπειρία. Όυσιαστικά, «οι ποιητές επιτελούν το
γεγονός ότι δεν είναι επιτελεστές»9. Ίσως αυτό να επεξηγεί το έλλειμμα δημοτικό-
τητας της γραπτής ποίησης, αφού η αποκοπή από την προφορική της συνιστώσα 
την απομάκρυνε από το ευρύ κοινό.
 Παρ’ όλα αυτά, τις τελευταίες δεκαετίες φαίνεται να συμβαίνει μια νέα στροφή
προς την προφορικότητα (spoken word), τη ζωντανότητα (liveness) και την επιτελε-
στικότητα (performativity), σε πολιτιστικό και λογοτεχνικό επίπεδο (Παράρτημα, σ. 
215). Ή επί δύο αιώνες εμμονή στη γραπτή όψη του λόγου αρχίζει να εξασθενεί10. 
Ή ποίηση αφήνει σιγά σιγά τα «βιβλία-κελιά» και ζητά να επαναπροσδιορίσει τη 
σχέση ποιητή και αποδέκτη, «να ξαναβρεί τον αρχικό χώρο και τρόπο λειτουργίας 
της»11, την κοινωνική, ενωτική και συλλογική διάστασή της. Άραγε σημαίνει αυτό 
ότι η κατεστημένη σιωπηλή ανάγνωση υποχωρεί μπροστά στην ανάδυση μιας 
περισσότερο οπτικοακουστικής κουλτούρας12; Ίσως η βράβευση με το Νομπέλ 
Λογοτεχνίας 2016 του Bob Dylan, ενός ποιητή της σκηνής και όχι ενός ποιητή του 
βιβλίου, να συνδέεται κατά κάποιον τρόπο με μια τέτοια αλλαγή Παραδείγματος. 
 Να σημειώσουμε εδώ ότι δεν συντασσόμαστε με τάσεις που δίνουν απόλυτη
προτεραιότητα, είτε στη γραφή (γραφοκεντρισμός), είτε στην ομιλία (φωνοκεντρι-
σμός), εκλαμβάνοντάς τα ως «πολικά αντίθετα». Ενδιαφερόμαστε για το κοινό πεδίο
συνάντησής τους στην τέχνη της ποίησης, δεδομένου ότι πρόκειται για «διαφορε-
τικά μέσα με διαφορετικές λειτουργίες». Ή ομιλία συνδέεται με την ακοή, την παροδι-
κότητα, τη ρευστότητα, τον ρυθμό, τον χρόνο, τη συμμετοχικότητα, την υποκειμενικό-
τητα, την αναζήτηση της επαφής και της συσχέτισης με τον «Άλλο», ενώ η γραφή,
με την όραση, την αντικειμενικότητα, τον χώρο, την ιδιωτικότητα, την αποστασιο-
ποίηση, την οριστικότητα, τη σταθερότητα, την τάση για ρυθμιστικούς κανόνες, τη 
διαχρονικότητα13 –στοιχεία, δηλαδή, ταυτόχρονα αντιθετικά και συμπληρωματικά.
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14 Άποτελεί επεξεργασία της διατριβής μου Επι-τελεστική Ποίηση (Performance Poetry). «Action» Λόγου ως Άξιον 
 Λόγου. Θεωρήσεις και Πρακτικές. Συζεύξεις από το Μέλλον, που έγινε στο πλαίσιο του Π. Μ. Σ. «Δημιουργική Γραφή»
 του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και υποστηρίχθηκε στις 3 Άπριλίου 2020, με επόπτη καθηγητή τον 
 Τριαντάφυλλο Ή. Κωτόπουλο και μέλη της εξεταστικής επιτροπής την Ελισάβετ Άρσενίου και την Άννα Βακάλη. 

 Στο μελέτημα αυτό14 –και υπό το πρίσμα της δημιουργικής γραφής– θα ασχο-
ληθούμε με την performance poetry (επιτελεστική ποίηση), ένα ποιητικό είδος 
που όχι μόνο συνδυάζει τέτοιες αντιθετικές όψεις αλλά παίρνει πνοή πέρα από τη
σελίδα, γίνεται «συμβάν». Άν λέγοντας «δημιουργική γραφή» εννοούμε το παραγω-
γικό ενέργημα του γράφειν, τότε πώς η γραπτότητα διαλέγεται με μια ποιητική πρα-
κτική που στοχεύει στην παραγωγή ενός προφορικού τρισδιάστατου επιτελεστικού 
ποιητικού έργου; 
 Ή performance poetry καθιερώθηκε ως διακριτό λογοτεχνικό είδος μόλις 
στις αρχές του 21ου αιώνα, επαναφέροντας μια τέχνη παλιά όσο και ο άνθρωπος, 
αυτή του «ζωντανού» λόγου και της αφήγησης εντός της ομάδας. Δεν είναι σπάνιο,
ωστόσο, ποιητές και λογοτέχνες «της σελίδας» να αντιδρούν επικριτικά απέναντι 
σε μια ποίηση που απαιτεί την εκδίπλωσή της από τον ίδιο τον ποιητή μπροστά 
σε ένα κοινό. 
 Άναζητώντας, λοιπόν, τρόπους υπεράσπισής της, θα ασχοληθούμε με τη μετά-
βαση από τη λέξη στο εκφέρον μέσα από γλωσσολογικές και φιλοσοφικές θεωρή-
σεις, θα αποσαφηνίσουμε όρους, όπως «επιτέλεση» (performance), «επιτελεστικό» 
(performative) και «επιτελεστικότητα» (performativity), και θα σκιαγραφήσουμε τα
βασικά χαρακτηριστικά της επιτελεστικής ποίησης, τις τεχνικές και τα εργαλεία της.
Πώς επηρεάζεται η ποιητική γραφή όταν προορίζεται να παρασταθεί ζωντανά; 
Πώς σχεδιάζεται ένα επιτελεστικό ποιητικό έργο, που φαίνεται να προϋποθέτει μια 
αναγκαιότητα κατά το «εικός ή αναγκαίον» του Άριστοτέλη; Και τι είναι αυτό που 
τελικά το «νομιμοποιεί» πολιτιστικά ως ποιητικό είδος; Τέλος, θα αναφερθούμε, 
εν συντομία, στη γενεαλογία και τους πρώτους διδάξαντες και θα θέσουμε ερωτή-
ματα που αφορούν ένα πιθανό μέλλον της επιτελεστικής ποίησης στην Ελλάδα.
 Ευχαριστώ θερμά τον ποιητή και καθηγητή Τριαντάφυλλο Ή. Κωτόπουλο για 
την αμέριστη εμπιστοσύνη και την ενθάρρυνση, τον ποιητή-επιτελεστή Δημοσθένη 
Άγραφιώτη και τον ερευνητή της performance art Γιάννη Μήτρου, που έθεσαν στη 
διάθεσή μου τη γνώση και την εμπειρία τους, καθώς και τον σκηνοθέτη Κωνσταντίνο
Άθυρίδη, τον πρώτο «ιδανικό» αναγνώστη αυτού του έργου. 

Γεωργία Βεληβασάκη
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15 Jens Hoffman & Joan Jonas, Perform, εκδ. Thames & Hudson Ltd, United Kingdom: 2005, σ. 12. Δημοσθένης 
 Άγραφιώτης, «Για την επιτέλεση. Όροι και πρακτικές», Performance Festival – Bienalle: 2, 24-30 May 2009, Κρατικό
 Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη: 2010, σ. 14.
16 Marvin Carlson, Performance – Μια κριτική εισαγωγή, μτφρ., εισαγωγή, επιμ. Ελευθερία Ράπτου, εκδ. Παπαζήση, 
 Άθήνα: 2014, σ. 23, 25.

ΤΟ ΣΗΜΑΙΝΟΝ «PERFORMANCE»

ΟΡΙΣΜΟΙ

Ό όρος «performance» έχει τις ρίζες του στη γαλλική γλώσσα του 15ου αιώνα, 
ως σημαίνον μιας διαδικασίας που οδηγεί στην ολοκλήρωση μιας εργασίας, 
πνευματικής ή χειρωνακτικής. Άπό εκεί θα περάσει στην αγγλική γλώσσα, για να 
επανανοηματοδοτηθεί, στη συνέχεια, μέσα από ανθρωπολογικές, κοινωνιολογικές, 
εθνογραφικές, φιλοσοφικές, ψυχολογικές, γλωσσολογικές έρευνες και καλλιτεχνι-
κούς προβληματισμούς, να διαχυθεί γεωγραφικά (διεθνοποίηση του όρου) και να
καταλήξει με τα περιεχόμενα και τις σημασιοδοτήσεις που του αποδίδονται σήμερα15.
 Σύμφωνα με το Merriam-Webster’s Dictionary, ως «performance» ορίζεται 
η «επίτευξη μιας εργασίας», η «εκπλήρωση μιας πρόθεσης», η «εκτέλεση μιας πρά-
ξης», η «δημόσια παρουσίαση και έκθεση μπροστά σε κοινό», αλλά και η «επιτη-
δευμένη συμπεριφορά επί σκοπού», άρα η πράξη που γίνεται συνειδητά. Θα συναντή-
σουμε τον όρο και ως «παράσταση», «απόδοση», «επίδοση», «τέλεση», «θέαμα», 
«εκδήλωση», «λειτουργία», μια ποικιλία σημασιολογικών αποχρώσεων που δυσκο-
λεύουν την αποσαφήνισή του ως έννοιας και ως πρακτικής16, δεδομένου ότι ερμη-
νεύεται διαφορετικά ανάλογα με την οπτική μέσα από την οποία εξετάζεται.
 Στο πλαίσιο της Δομικής Γλωσσολογίας, ο Noam Chomsky χρησιμοποίησε 
τον όρο για να περιγράψει τη «γλωσσική επιτέλεση» (linguistic performance) –ή 
αλλιώς «γλωσσική εφαρμογή ή πραγμάτωση», όπως τον αποδίδει ο Γεώργιος 
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17 Richard Schechner, Θεωρία της Επιτέλεσης, μτφρ. Νάνσυ Κουβαράκου, επιμ. Μαγδαληνή Ζωγράφου, Φίλιππος 
 Φιλίππου, εκδ. Τελέθριον, Άθήνα: 2011, σ. 11.
18 «The actual use of language in concrete situations» [Peter H. Matthews, «Performance» στο The Concise Oxford 
 Dictionary of Linguistics, εκδ. Oxford University Press, U.K.: 2007. URL: http://www.oxfordreference.com/view/
 10.1093/acref/9780199202720.001.0001/acref-9780199202720-e-2494 (τ.π. 14/1/2022)].
19 Ωστόσο, σύμφωνα τόσο με τον Chomsky όσο και με τον Saussure, η γλωσσική επιτέλεση δεν θα μπορούσε να απο-
 τελέσει αντικείμενο της επιστήμης της Γλωσσολογίας, όσον αφορά τη «γλωσσική παραγωγή», παρά μόνον έμμεσα, 
 καθώς επηρεάζεται από παραμέτρους μη σταθερές και μη μετρήσιμες, όπως η ψυχολογία, η συμπεριφορά, η μνήμη,
 οι περιστάσεις κ.λπ. [Γιώργος Καρανάσιος, «Γλωσσική επιτέλεση (linguistic performance)». http://www.greek-
 language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=618 (τ.π. 14/1/2022)].
20 Μεταφράζεται στα ελληνικά ως «τέχνες του θεάματος», ή και «ερμηνευτικές τέχνες». Εν προκειμένω, έχουμε να 
 κάνουμε περισσότερο με τη διαπιστωτική και λιγότερο με την επιτελεστική χρήση της γλώσσας, ένα θέμα στο οποίο
 θα αναφερθούμε παρακάτω.
21 Δημοσθένης Άγραφιώτης (2010: 16).
22 John Hall (29/10/2018), «Performing, Writing, What’s that comma up to?», Performance Research, vol. 23, Issue
 4-5, σσ. 11-15.  Paper presented at the Performing, Writing Symposium. Wellington, New Zealand, 10-19 Mαρτίου 
 2017. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13528165.2018.1512214 (τ.π. 15/1/2022).

Μπαμπινιώτης17– εντός «συγκεκριμένων καταστάσεων»18, όπου η ζωντανή ομιλία 
(«parole», κατά τον Ferdinand de Saussure) διαφοροποιείται «κατ’ άτομα»19. 
 Στο καλλιτεχνικό πεδίο, η «performance art» είναι μια σύγχρονη μορφή τέχνης
«με κοινωνικοπολιτικούς προβληματισμούς, που τυπικά χαρακτηρίζεται από την 
παρουσία του καλλιτέχνη μπροστά σε μυημένους ή τυχαίους θεατές και αντλεί 
από τέχνες, όπως η ποίηση, η ζωγραφική, η μουσική, το θέατρο, ο χορός κ.λπ.».
 Συμβαίνει συχνά στον χώρο της τέχνης οι έννοιες «performance» και «per-
forming» να συγχέονται. Ό γερουνδιακός τύπος «performing» ενέχει τη δράση του 
ρήματος (στενή έννοια). Λέγοντας «performing arts»20 εννοούμε κάθε καλλιτεχνι-
κή πράξη που γίνεται μπροστά στο κοινό, όπως μια συναυλία, μια θεατρική παρά-
σταση, μια χορογραφία κ.λπ. Άπό την άλλη, η performance αφορά περισσότερο ένα 
«concept», την πραγμάτωση μιας ιδέας ως ολοκληρωμένης δράσης, στο πλαίσιο της
οποίας αξιοποιούνται κατά τρόπο συνθετικό διαφορετικές δυνατότητες και πρακτικές
(ευρεία έννοια). Θα λέγαμε ότι δεν υφίσταται καλλιτεχνική performance χωρίς την
πρωτοβουλία και την παρουσία του ίδιου του καλλιτέχνη21. Όσον αφορά τη δημιουργι-
κή γραφή, η πρώτη περίπτωση (performing) αναφέρεται στην ίδια την πράξη της γρα-
φής, ενώ η δεύτερη (performance), στη γραφή ως επιτέλεση ή προς επιτέλεση, που
προορίζεται, δηλαδή, να εκδιπλωθεί ως ζωντανή δράση22.
 Το σημαίνον «performance poetry» συναντάται για πρώτη φορά σε δημοσίευμα
του 1982, στην εφημερίδα Austin Chronicle στο Τέξας της Άμερικής, το οποίο σχολίαζε 
τις παραστάσεις ποίησης που έδινε η νεο-beat ποιήτρια Hedwig Gorski σε συνεργασία
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23 Robert Garnham (Ιανουάριος 2017), «A Brief History of Contemporary Performance Poetry». Διάλεξη του Robert
 Garnham στο Torquay Museum Lecture Society. https://robertdgarnham.wordpress.com/2017/01/18/ a-brief-
 history-of-comtemporary-performance-poetry/ (τ.π. 14/1/2022).
24 Λουκάς Τσιτσιπής, Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Γλώσσας, εκδ. Gutenberg, Άθήνα: 1998. «Σπύρος Μοσχονάς»
 (12/12/2008), Αφιέρωμα στον Λουκά Τσιτσιπή (σσ. 41-44), Διεθνές Συνέδριο που οργάνωσε το Τμήμα Γαλλικής
 Γλώσσας και Φιλολογίας του ΆΠΘ, με θέμα «Ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου: Συνομιλώντας με τις γλώσ-
 σες-πολιτισμούς», Θεσσαλονίκη (12-14/12/2008). URL: https://frl.web.auth.gr/sites/congres/pdf/AFIEROMA_
 TSITSIPI.pdf  (τ.π. 14/1/2022).

με τον μουσικό D’Jalma Garnier23. Ή Groski χρησιμοποιούσε τον όρο από το 1978,
σε μια προσπάθειά της να περιγράψει την επί σκηνής μουσικο-ποιητική της δράση
–τη σύνθεση της εκφοράς του ποιητικού λόγου και μουσικών ηχητικών τοπίων–, 
διαφοροποιώντας την από την τέχνη της επιτέλεσης (performance art), η οποία 
προερχόταν από την ώσμωση των παραστατικών και εικαστικών τεχνών και εστίαζε
περισσότερο στο σώμα παρά στο κείμενο. Άυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν 
προϋπήρξαν, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ποιητές-performers πολύ πριν από την
Hedwig Gorski, ούτε ότι το σώμα εξαιρείται από την επιτελεστική ποιητική πράξη.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΏΣΣΑ

Ή λέξη «performance» αποδίδεται συχνά ως «δράση». Ή δράση ενέχει το στοιχείο 
της βούλησης –της ψυχικής παρόρμησης που ωθεί το άτομο να πράξει «επί σκο-
πού»– δεν περιλαμβάνει όμως την έννοια της «μορφής», όπως αντίθετα συμβαίνει
με το ρήμα «per-form», και μάλιστα μιας μεταβλητής μορφής και κατά κανένα 
τρόπο στατικής ή παγιωμένης. 
 Ό όρος μεταφέρθηκε στα ελληνικά ως «επιτέλεση» από τον καθηγητή Άνθρωπο-
λογίας και Γλωσσολογίας Λουκά Τσιτσιπή, υπογραμμίζοντας τη σημασία της «παρα-
γωγής» (δημιουργίας) και «παρουσίασης» (τέλεσης) ενός έργου μπροστά σε ένα 
κοινό («επιτελεσμένος λόγος»)24.
 Ό Δημοσθένης Άγραφιώτης, ποιητής-performer και από τους σημαντικότερους 
σύγχρονους Έλληνες ποιητές διάμεσων, ακολουθώντας το παράδειγμα του Boris 
Nieslony –ενός καλλιτέχνη και επιμελητή (curator) έργων της performance art, ο 
οποίος συγκέντρωσε περί τους διακόσιους πενήντα ορισμούς της– μίλησε για την 
πολυσημία του όρου και συνέταξε μια ελληνική εκδοχή ορισμών, αξιοποιώντας τα
«γλωσσολογικά παίγνια» που επιτρέπει η ελληνική γλώσσα (Εικόνες 1-3). Δίνοντας
έμφαση στη μετάβαση από την έννοια στο γεγονός και συσχετίζοντας την ποιητική 
τής performance με την τελετή, την τελετουργία, το παιχνίδι, την τυχαιότητα και την 
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Εικόνα 1
Δημοσθένης Άγραφιώτης (2009-2013), «Για την επιτέλεση»
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Δημοσθένης Άγραφιώτης (2009-2013), «Για την επιτέλεση»
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25 Ό όρος «επιτέλεση» αναφέρεται ήδη ως «epitelesi» σε ξένα συγγράμματα που αφορούν την performance,όπως, 
 για παράδειγμα, στο άρθρο του Boris Nieslony «The Culture of Performance, Performing and Performance Arts» 
 [Performance Research – A Journal of the Performing Arts, vol. 11, Issue 2, 18/8/2006, σσ. 108-109. URL
 (11/3/2010). https://tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13528160600812000?journalCode=rprs20 (τ.π. 14/1/2022)].
26 «Ει τετελεσμένον εστί: εάν είναι γραμμένο θα γίνει» (Άλέξανδρος-Φοίβος Μουρελάτος, Οδοί της γνώσης και της 
 πλάνης. Λόγος και εικόνα στα αποσπάσματα του Παρμενίδη, μτφρ. Σπύρος Ά. Μοσχονάς, Πανεπιστημιακές Εκδό-
 σεις Κρήτης, Ήράκλειο: 2002: 33).
27 Ό.π., σ. 134.
28 Ελισάβετ Άρσενίου, «Όι επιτελέσεις-παίγνια του Δημοσθένη Άγραφιώτη», Βακχικόν, τεύχ. 35. https://www.vakxikon.
 gr/οι-επιτελέσεις-παίγνια-του-δημοσθένη/ (τ.π. 14/1/2022).
29 Katja Kwastek, Aesthetics of Interaction in Digital Art, εκδ. The MIT Press, England: 2013, σ. 85.
30 Άλεξάνδρα Δεληγιώργη, Ο μοντερνιστής κριτικός Νικόλας Κάλας. Μια ποιητική εικόνων, ρημάτων, πραγμάτων, 
 εκδ. Άρμός, Άθήνα: 2018, σσ. 147, 202.

ολοκλήρωση ενός έργου σύμφωνα με ένα σχέδιο (τελεσφορία), ο Άγραφιώτης θα 
συμφωνήσει με τον όρο «επιτέλεση»25 και θα αποδώσει το «performance poetry» 
ως «επιτελεστική ποίηση».
 Όι όροι «επιτέλεση» ή «τέλεση», «επιτελεστικός» ή «τελεστικός», δείχνουν να
επιρρώνονται μέσα από την εργασία του καθηγητή Φιλοσοφίας Άλέξανδρου-Φοίβου
Δ. Μουρελάτου στο βιβλίο του Οδοί της γνώσης και της πλάνης. Λόγος και εικόνα
στα αποσπάσματα του Παρμενίδη, από όπου αντλούνται πληροφορίες σχετικά με 
το θέμα «τελ-», το οποίο προέρχεται από το ομηρικό ρήμα «τελέω» και σημαίνει 
την ολοκλήρωση ενός ταξιδιού, τόσο με τη σημασία της πορείας εντός χώρου και 
χρόνου, όσο και της γνώσης.
 Σύμφωνα με τον Μουρελάτο, το «τελέω» εκφράζει, επίσης, «πραγματοποίηση»,
«εκπλήρωση», «επαλήθευση υποσχέσεων», «προβλέψεων» και «ευχών»26, καλύ-
πτοντας έννοιες, όπως «εκπληρώνω», «συντελώ», «επιτελώ», «τελειοποιώ», «ολο-
κληρώνω» κ.λπ.27. Στον «απαρεμφατικό δε τύπο του “τελείν”» –λαμβάνοντας υπόψη
ότι «τέλος» σημαίνει και «σκοπός»– εμπεριέχεται η έννοια της δράσης προς επί-
τευξη κάποιου σκοπού, άρα της πράξης που γίνεται με αυτοσυνείδηση28. Να επιση-
μάνουμε εδώ ότι η «αυτοσυνείδηση» δεν υπογραμμίζει μόνο τη διαφορά μεταξύ 
«κάνω» και «επιτελώ»29, αλλά προσδίδει και ποιοτικά χαρακτηριστικά στην ίδια τη
δράση.
 Ή επιτέλεση όμως, πέρα από δράση, είναι παράλληλα και παράσταση, ένα ζωντα-
νό θέαμα. Σύμφωνα, μάλιστα, με τον Georg Wilhelm Friedrich Hegel, η δράση και 
η παράσταση –που εν προκειμένω συναρμόζονται– αποτελούν «συμπληρωματικά 
αντίθετα»30.
 Ό ερευνητής της performance art Γιάννης Μήτρου, από τη μεριά του, θα επιμείνει
στον όρο «τέλεση» ή «performance» (αμετάφραστο), αντί «επιτελέση», δίνοντας, 
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31 Carlson, σ. 53.

όπως και ο Άμερικανός θεατρολόγος Marvin Carlson31, μεγαλύτερη έμφαση στην 
παραστασιακή της όψη και δευτερευόντως στην πραξιακή/δρασιακή. 
 Στην περίπτωση του ποιητικού είδους που εξετάζουμε, η πραγμάτωση του 
ποιητικού λόγου, ταυτόχρονα ως παραστασιακό και ως πραξιακό ενέργημα, ελέγχε-
ται πάντα από τον ίδιο τον ποιητή και όχι από άλλον τελεστή. Άυτό σημαίνει ότι ο
λόγος αναπτύσσεται μεν παραστασιακά αλλά, καθώς το σύνολο αποτελεί επινοητική
διαδικασία και ζωντανή πράξη του ποιητή, δεν μένει ανεπηρέαστος̇  αντίθετα, τελεί
εν τω γίγνεσθαι (επιτελείται και παρίσταται) σε δεδομένο χρόνο και χώρο από 
τον ίδιο τον δημιουργό. Συνεπώς, θα μπορούσαμε να αναφερόμαστε σε αυτό είτε 
ως «επιτελεστική ποίηση», όταν θέλουμε να τονίσουμε την παρουσία του ποιητή, 
είτε ως «τελεστική ποίηση», όταν θέλουμε να αναδείξουμε την παραστασιακή της 
όψη, είτε ως «performance poetry», που είναι ο διεθνοποιημένος όρος και έχει 
καταστεί οικείος και κοινά αποδεκτός.
 Για την αποσαφήνιση όλων αυτών των διαφορετικών σε ουσία ή σε απόχρωση
προσεγγίσεων χρειάζεται να εξετάσουμε με ενδελέχεια την επιτέλεση (performance)
ως φαινόμενο, την έννοια του «επιτελεστικού» (performative), τη σημασία της «επι-
τελεστικότητας» (performativity), καθώς και τα χαρακτηριστικά της επιτελεστικής 
ποιητικής (performance poetics), μιας δημιουργικής διαδικασίας που οδηγεί την 
ποιητική πράξη σε διαφορετικά μονοπάτια, απολήγοντας, όπως θα δούμε, στην επι-
τελεστική ή τελεστική ή performance ποίηση.
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