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Ό ταν ήμουνα νέος, στις α-
παρχές της προκλητικής 
(από κάθε άποψη) δε-

καετίας του 1980 (τονίζω το 1900 
για να μην νομίζετε ότι μιλώ για το 
1800), ένας νεαρός επίδοξος λο-
γοτέχνης – σαν κι ελόγου μου – είχε 
μόνο μία διέξοδο από τη μοναξιά 
του ποιητικού του εργαστηρίου: τα 
έντυπα λογοτεχνικά περιοδικά, τα 
οποία ανθούσαν μεν την μακρινή 
εκείνη εποχή, λειτουργούσαν όμως 
λίγο-πολύ σαν συντεχνίες, σαν 
κλειστές κάστες ή ιδιωτικά κλαμπ 
–αν προτιμάτε– όπου οι δοκιμασίες 
εισόδου και το αντίστοιχο τίμη-
μα ήταν πολλές, δυσβάσταχτα ή 
δυσανάλογα για τις υποτιθέμενες 
απολαβές που εξασφάλιζαν στον 
νεοεισερχόμενο. 

Για έναν μονήρη ασκητή, σαν 
κι εμένα, ήταν όχι μόνο δυσάρε-
στη, αλλά κι απευκταία μια τέτοια 
ένταξη. Λογοτεχνικοί διαγωνισμοί 
δεν υπέπεσαν στην αντίληψή μου. 
Επομένως έμεναν μόνο οι μικροί 
εκδοτικοί οίκοι που θα μπορούσαν 
ίσως να νοιαστούν για τα πρωτό-
λεια ενός λογοτέχνη που δεν τον ή-
ξερε –ως ποιητή– ούτε καν η μαμά 
του –κυριολεκτικά και μεταφορικά, 
όπως το πάρετε… Μετά από πολ-
λές δοκιμασίες και ανέξοδες εκδο-
τικές υποσχέσεις (με το αζημίωτο), 
βρέθηκα να παίρνω το δίπλωμα 
του μηχανολόγου μηχανικού από 
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 
και να πηγαίνω στο στρατό με την 
απόλυτη απόφαση να διατηρήσω 
την ακεραιότητά μου μακριά από 
οποιαδήποτε κυκλώματα. Εκεί βρή-
κα το χρόνο να διαβάσω –να ρου-

φήξω μάλλον– εκατοντάδες βιβλία 
–εικοσιένα μήνες θητείας ήταν αυ-
τοί, δεν περνούσαν με τίποτα. Όταν 
αποφυλακίστηκα (συγγνώμη, όταν 
πήρα το απολυτήριο του στρατού 
ήθελα να πω… γλώσσα λανθάνου-
σα) είχα γράψει με το ζόρι τριά-
ντα ποιήματα, τα δακτυλογράφη-
σα σε μια παλιά γραφομηχανή και 
τα ξέχασα σε δύο αντίγραφα με 
μπλε καρμπόν στο πιο ανήλιαγο 
συρτάρι του γραφείου μου. Έλα 
μου όμως που το σαράκι της λο-
γοτεχνίας είχε μπει βαθιά στο αί-
μα μου, κι έτρωγε τις σάρκες μου 
από μέσα. Αντί να πιάσω δουλειά 
ως μηχανικός πήγα να δουλέψω 
πωλητής σε ένα διεθνές (;!) βιβλι-
οπωλείο. Εκεί κέρδισα μια καρα-
μπινάτη αλλεργία στη σκόνη και 
μια απόλυση (για λόγους που υ-
περβαίνουν την αντιληπτική ικανό-
τητα και τη φαντασία μου – τέλος 
πάντων, «περσινά ξινά σταφύλια» 
που έλεγε η μεγαλόψυχη γιαγιά 
μου, η Αγγελική – όνομα και πρά-
μα). Πρόλαβα όμως να γνωρίσω 
έναν μικρό (σε ηλικία κι εμπορικό 
βεληνεκές) εκδότη, που έβγαλε το 
πρώτο μου βιβλίο και το δεύτερο 
με διαφορά ενός έτους (το 1987 
«Ο Πορφυρός Ήλιος του Έρωτα 
και του Θανάτου» και το 1988 ο 
«Άγουρος Έρως»). Τότε απόλαυ-
σα μια χλιαρή υποδοχή, όμως η 
ανθρωποφοβία μου απέτρεψε τον 
θρίαμβο. Κανείς δεν έδινε τότε – εξ 
όσων ενθυμούμαι – βραβεία σε 
πρωτοεμφανιζόμενους συγγρα-
φείς, και ο μόνος εκδότης λογοτε-

χνικού περιοδικού που επικοινώ-
νησε μαζί μου θα πρέπει να εξέ-
λαβε μάλλον τα ποιήματά μου ως 
πορνογραφήματα, αφού με περί-
μενε στην πόρτα του γραφείου του 
(καλοκαιριάτικα – Αύγουστος ήταν, 
απόγευμα) με αδαμιαία…περιβο-
λή και με τη φίλη του να οργάζε-
ται (όχι να εργάζεται – αλλά μπο-
ρεί κι αυτό να έκανε) στον καναπέ 
(ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν 
θίγουμε – εξάλλου «είν’ όλα αυτά 
τα πράγματα πολύ παλιά…» όπως 
θα έλεγε ο Καβάφης). Όπου φύγει 
φύγει εγώ, και μόνο αφού έκλεισα 
τα σαράντα πέντε μου αποφάσισα 
να εμφανιστώ δειλά-δειλά σε πόρ-
τες και παραπόρτια τέτοιων «οίκων» 
– ή μήπως θα έπρεπε να πω «ευα-
γών ιδρυμάτων»; Προλαβαίνω τις 
όποιες αντιρρήσεις κι αντιδράσεις 
σας, και σας προτείνω να δεχθείτε 
τα γραφόμενά μου ως μια υπόθε-
ση εργασίας, αφού «οποιαδήποτε 
ομοιότις με πρόσωπα ή πράγμα-
τα είναι εντελώς συμπτωματική» – 
κούνια που σας κούναγε!

Τέλος πάντων, από τη δεκαετία 
του 1980 έχουν περάσει τριάντα 
χρόνια, τα πράγματα έχουν αλλά-
ξει, στέλνεις με το e-mail σου τα 
κείμενά σου σε ηλεκτρονικά περιο-
δικά κι εκείνα σου τα δημοσιεύουν, 
στέλνεις τα κείμενά σου σε λογο-
τεχνικούς διαγωνισμούς, κι αν εί-
ναι καλά, συνήθως βραβεύονται, 
κάνεις κριτική στα κείμενα των άλ-
λων και την αναρτάς στην ιστοσε-
λίδα ή στο blog σου, συμμετέχεις 
στα fora (πληθυντικός του forum) 
– πώς λέμε «όλα στη φόρα»; – ένα 
τέτοιο πράγμα. «Κι όλα καλά κι 
όλα ωραία, χτες ήσουν με άλλο-
νε παρέα» που λέει το τραγουδά-
κι που είχε κάνει μπαμ στα νιάτα 
μου χάρη στην εκφραστική φωνή 
του σεμνότατου Μανώλη Μητσιά. 
Άσχετο αυτό! Μπορεί όμως και όχι. 
Πελαγοδρομώ. Άτιμη φλυαρία!

Εν ολίγοις, σήμερα είναι ο πα-
ράδεισος του κειμενογράφου – ή 
του εκκολαπτόμενου λογοτέχνη, αν 
προτιμάτε… Θα πρέπει τα σημερι-
νά ξεπεταρούδια να νιώθουν ευ-
τυχή που βιώνουν μια τέτοια προ-
κλητική εποχή, εν μέσω κρίσεων, 
επικρίσεων, κατακρίσεων... Γιατί έ-
τσι – και μόνον έτσι – κάτι νέο γεν-

νιέται που μας βγάζει δειλά δειλά 
από το τέλμα της όζουσας, απα-
ξιωμένης – και άνευ αξιών – ζωής 
των τελευταίων αγχωτικών δεκαε-
τιών του εικοστού αιώνα. 

Αυτή η πνευματική αναγέννηση 
οφείλεται εν πολλοίς στην «ευκο-
λία» του διαδικτύου και στον δον-
κιχωτισμό μεμονωμένων ανθρώ-
πων – σε αυτόν τον τόπο ό,τι επι-
τυγχάνεται είναι από τα άτομα – κι 
όχι τόσο από τις ομάδες, αφού ο 
Έλληνας είναι – εν γένει – εγωκε-
ντρικός μέχρι αυτισμού. Μέρα με 
τη μέρα ξεφυτρώνουν νέες πύλες 
επικοινωνίας στον κυβερνοχώρο 
(ποτέ δεν μου άρεσε αυτή η λέξη 
– από τότε που έκανα την διπλω-
ματική μου στο Πολυτεχνείο με 
θέμα «Τεχνολογία και Κοινωνία»). 
Χάρη σε αυτόν τον ανταγωνισμό 
των πλοηγούντων και πλοιοκτητών 
στον ηλεκτρονικό κόσμο της πλη-
ροφορίας, ξεφυτρώνουν καθημε-
ρινά δεκάδες, εκατοντάδες, για να 
μην πω – χωρίς υπερβολή – χιλιάδες 
εν δυνάμει λογοτέχνες, από τους 
οποίους θα προκύψει μια νέα γε-
νιά, ένα νέο λογοτεχνικό κίνημα, ή 
ακόμα και μια πνευματική ανταρ-
σία απέναντι στο κατεστημένο και 
στα κεκτημένα των προηγούμενων 
βολεμένων γενεών. 

Χαιρετίζω λοιπόν όλους τους 
συμμετέχοντες σε λογοτεχνικούς 
διαγωνισμούς γενικώς, ηλεκτρο-
νικούς και μη. Ειδικότερα όμως, 
θα ήθελα να συγχαρώ εκείνους 
που ΔΕΝ βραβεύτηκαν, γιατί αυ-
τοί ενέχουν δυνάμει το σπέρμα 
του καινούργιου και καινοφανούς, 
το οποίο συνήθως λανθάνει της 
ευνοϊκής στάσεως κάθε κριτικής 
επιτροπής, όπως μας διδάσκει η 
ιστορία της λογοτεχνίας. Μπορεί 
πάλι να κάνω και λάθος. Ποιος ξέ-
ρει; Όλα είναι τόσο ρευστά τη σή-
μερον ημέρα. 

Με αυτά τα λίγα και… αιρετικά, 
σας χαιρετώ.

Κωνσταντίνος Μπούρας
  www.konstantinosbouras.gr

Σημείωση από τη Σύνταξη: Τα κλασικά Έργα 
Τέχνης αντέχουν στο χρόνο. Τη μόνη πραγ-
ματική δοκιμασία.
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