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φυγάδες των καιρών
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΛΑΖΗΣ
Εκδόσεις ΑΛΕΞΑΝΔρΕΙΑ

Γ νώρισα το Δημήτρη Παλάζη στο σεμι-
νάριο δοκιμίου – κριτικής - λογοτεχνίας 
του κυρίου Βαγγέλη Χατζηβασιλείου στο 

Εθνικό Κέντρο Βιβλίου το Φεβρουάριο του 2008 
και πολύ πριν σχηματίσω άποψη για την ποίησή 
του πήρα μία ιδέα για το τί είναι ο ποιητής ως 
άνθρωπος στις καθημερινές συναναστροφές του: 
χαμηλόφωνος, σεμνός, συνεπής, εργατικός, με 
συγκρατημένο χιούμορ. 

Η επαγγελματική του εκπαίδευση ως διπλω
ματούχος μηχανικός τού δίνει μία συστηματι
κότητα σπάνια σε ποιητές. Αυτό μου κέντρισε 
το ενδιαφέρον, επειδή κι εγώ εργάζομαι από το 
1985 ως διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανι
κός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το 
δεύτερο που μου κέντρισε το ενδιαφέρον ήταν 
η ηλικία του: είναι δυο χρόνια μεγαλύτερος από 
μένα, γεννήθηκε το 1960. 

Στο βιβλίο τώρα: είναι το δεύτερο που έ
χει εκδοθεί, και το τρίτο δημοσιευμένο. Δεν εί
ναι ακριβώς πρωτόλειο, όμως ο ποιητής δεν έ
χει σχηματίσει ακόμα το προσωπικό του ποιη
τικό ιδίωμα. 

Παραπαίει ανάμεσα στο σουρεαλισμό, στο 
ρομαντισμό, στο μεταμοντερνισμό. Ένα νέο
ρομαντικό στοιχείο της ποίησής του είναι η ανα
ζήτηση του άλλου μισού, του ιδανικού συντρό
φου, της αιώνιας και αναλλοίωτης αγάπης, που 
θα θρυμματίσει τη σιωπή και θα δυναμιτίσει την 
ανία της πεζής καθημερινότητας. Γράφει ωραία 
δίστιχα κι ενίοτε τετράστιχα, όμως δεν έχει κα
τακτήσει την τεχνική να κρατάει την έμπνευση 
στο ίδιο περίπου ύψος μέχρι το τέλος του ποιή
ματος (π.χ. «ΜΕΤΟΙΚΗΣΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ» 
σελ. 46 και «ΕΜΒΑΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΓΥΨΟ» σελ. 43). 
Πρόκειται για ψηφιδωτά από πολύτιμες φρά
σεις, λέξεις, εικόνες, ήχους, απόηχους παλιών 
ποιητών, εμπνεύσεις, που δεν αποκτούν όμως 
μία ενιαία αναγνωρίσιμη μορφή. Λείπει το όρα
μα που θα αποτελέσει το συνδετικό υλικό αυ
τής της τοιχογραφίας. 

Ο Δημήτρης Παλάζης γράφει ως έφηβος της 
δεκαετίας του 70, ρομαντικός, μοναχικά σιωπη
λός, που έχει θεοποιήσει τη θάλασσα και τους 
ναυτικούς, ενστερνίζεται μία λαϊκή μυθολογία, 
όπου οι πειρατές, οι γοργόνες, τα κοχύλια, η 
θεοποιημένα θάλασσα ως αρχετυπική Γυναίκα, 
τα προσωποποιημένα στοιχεία της Φύσεως, 

θυμίζουν μία από τις επικρατούσες αισθητικές 
της δεκαετίας του 1970. Πολλές φορές η γρα
φή του αγγίζει το ναΐφ και το πριμιτίφ, χωρίς 
αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι έντεχνη. Ούτως 
ή άλλως οι ποιητές είναι αυτοδίδακτοι, ακόμα 
κι όταν μιμούνται παλαιότερους ή καταξιωμέ
νους ποιητές.

Η ποίησή του είναι υπαρξιακή, πολλές φορές 
γίνεται ρητορικός με φιλοσοφικές απαιτήσεις, ό
μως η πρωτοτυπία εκπίπτει γρήγορα στην κοι
νοτοπία. Πυροτεχνήματα λόγου, λογοτεχνικά 
παίγνια («ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ», σελ. 56), και μό
νο προς το τέλος αχνοφέγγει μία θεατρικότητα 
(«ΠΩΣ ΘΑ ’ΤΑΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ», ΣΕΛ, 57). Το 
ποίημα («ΚΑΘ’ ΟΤΙ ΦΑΝΤΑΣΜΑ», σελ. 58) είναι 
ένας δραματικός μονόλογος με μορφή επιστο
λής. Υπάρχουν και δύο ποιήματα ποιητικής, ό
που ο Δημήτρης Παλάζης μιλάει για την γραφή 
του («ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΩΔΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΗΝ 
ΤΙΝΑ», σελ. 51 και «ΧΡΩΜΑ ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΚΑΥΤΩΝ», 
σελ. 48). Η προσωπική του ποιητική εσωτερική 
φωνή («…όχι η άλλη που σου αρέσει…» που θα 
έλεγε ο Νομπελίστας Γιώργος Σεφέρης) αχνοφαί
νεται στο ποίημα «ΣΕ ΜΑΝΤΡΕΣ ΝΕΦΕΛΩΔΕΙΣ» 
στη σελ. 47. Υπάρχουν και ποιήματα που θυ
μίζουν έφηβο της δεκαετίας του ’70, όπου ο 
ναρκισσισμός του εφήβου οδηγεί σε διαστολή 
του Εγώ μέχρι τα όρια του Σύμπαντος, καθώς 
και έμμεσες παραπομπές στη χούντα των συ
νταγματαρχών («ΕΜΒΑΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΓΥΨΟ», σελ. 
43). Υπάρχουν ποιήματα με καταφανείς μελο
δραματικούς τόνους (π.χ. «ΣΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
ΜΙΑΣ ΞΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ», σελ. 38). Και κλείνει 
αυτή η ποιητική συλλογή με το ποίημα «ΣΤΟ 
ΠΕΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΓΛΑΡΩΝ» (σελ. 59), μία ειλι
κρινή κραυγή για ζευγάρωμα ψυχών και σω
μάτων, όπου τα προσωποποιημένα στοιχεία 
της Φύσης έρχονται να επιβεβαιώσουν τη συ
ναισθηματική ερημία του ποιητή.

Ο Δημήτρης Παλάζης διαθέτει μία γνήσια αυ
τοδίδακτη ποιητική φωνή, και σε αυτό το δεύ
τερο βιβλίο καταθέτει την ψυχούλα του και την 
άπειρη ευαισθησία του. 
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