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ΕΠΙΤHΔΕΙΟΣ ΚΥΝηγΟΣ

Ὁ ἕβδομος μιμίαμβος τοῦ Ἡρώνδα (ἢ Ἡρώδα ἢ Ἡρώδη) φέρει τὸν τίτλο
«Σκυτεὺς» ἤγουν παπουτσής, τσαγκάρης. Περιγράφει τὴν ἐπίσκεψη τῆς
Μητρῶς καὶ τῶν φιλενάδων της στὸ τσαγκαράδικο τοῦ Κέρδωνα γιὰ νὰ
ἀγοράσουν παπούτσια. Ἡ σκηνὴ εἶναι αὐτὴ ποὺ γνωρίζαμε μέχρι πολὺ
πρόσφατα: ὁ παπουτσὴς διαφημίζει τὴν πραμάτεια του, κολακεύει τὶς πε-
λάτισσες, κλαίγεται, κι ἐκεῖνες παζαρεύουν τὴν τιμή. Ὁ παπουτσὴς τοῦ
Ἡρώνδα φτιάχνει κάθε λογῆς ὑποδήματα:

θήσεσθε δ᾽ ὐμ[εῖς·] γένεα ταῦτα, πα[ν]τοῖα·
Σικυώνι᾽, Ἀμβρακίδια, Νοσσίδες, λεῖαι,
ψιττάκια, κανναβίσκα, Βαυκίδες, βλαῦται,
Ἰωνίκ᾽, ἀμφίσφαιρα, νυκτιπήδηκες,
ἀκροσφύρια, καρκίνια, σάμβαλ᾽ Ἀργεῖα,
κοκκίδες, ἔφηβοι, διάβαθρ᾽· ὧν ἐρᾶι θυμὸς
ὐμέων ἐκάστης εἴπατ᾽·1

Ὁ πάπυρος ποὺ ἔσωσε τοὺς μίμους τοῦ Ἡρώνδα ἀγοράστηκε τὸ 1889
ἀπὸ τὸ Βρετανικὸ Μουσεῖο. Τοὺς μετέγραψε καὶ τοὺς ἐξέδωσε πρῶτος ὁ F.
G. Kenyon, Classical Texts from Papyri in the British Museum, Λονδίνο 1891
(ὁ μιμίαβος ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει στὶς σ. 35–39). Τὸν Νοέμβριο 1892 ὁ Κ. Π.
Καβάφης γράφει τὸ ποίημα «Οἱ Μιμίαμβοι τοῦ Ἡρώδου», τὸ ὁποῖο πρω-
τοδημοσίευσε τὸ 1968 ὁ γ. Π. Σαββίδης.2 Ἀντιγράφω ἀπὸ τὸ πρώιμο, ἄτε-
χνο ποίημα τὴ στροφὴ ποὺ ἀφορᾶ τὸν ἕβδομο μιμίαμβο:

Εἰς μέγα ἐργοστάσιον σκυττέως
ἐμβαίνομεν μὲ τὴν καλὴν Μητρώ.
Ὡραῖα πράγματα ἐδῶ κεῖντ᾽ ἐν σωρῷ
ἐδῶ εὑρίσκετ᾽ ὁ συρμὸς ὁ τελευταῖος.
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1 Παραθέτω τὸ κείμενο, στ. 56–62, κατὰ τὴν ἔκδοση τοῦ I. C. Cunningham, Herodae Mi-
miamboi, Λιψία, Teubner, 1987, σ. 27. Παραθέτω καὶ μιὰ νεοελληνικὴ ἀπόδοση: «Κοιτάξτε,
κοιτάξτε μὲ προσοχὴ αὐτὰ τὰ μοντελάκια: / ντόπια καὶ ξένα· καναρινιά, λουστρίνια, /
παπαγαλέ, ἐσπαντρίγ, μὲ φελά, παντοφλέ, / σκαρπίνι ἀνατολίτικο, μποτάκι, πασουμάκι, /
ξώφτερνο, τριανταφυλλί, σανδάλι Ἀργίτικο, / ἐμπριμέ, ἀ λὰ γκαρσόν, δίσολα σπόρ. Πέστε
μου / ὅ,τι ζητάει ἡ καρδιά σας» (Ἡρώνδας, Ἑπτὰ μιμίαμβοι, μτφρ. Σωτήρης Κακίσης /
Στέφανος Κουμανούδης, Ἀθήνα, ὕψιλον/βιβλία, 1981, σ. 33, βλ. ἐδῶ σ. 37 κ.ἑ.). Τὸν Ἡρώνδα
ἐξέδωσε στὰ ἑλληνικὰ καὶ μετέφρασε καὶ ὁ Βασίλειος γ. Μανδηλαράς, Οἱ μίμοι τοῦ Ἡρώνδα,
Ἀθήνα, ἐκδ. Καρδαμίτσα, 21986 (1η ἔκδοση 1978). 2 Κ. Π. Καβάφη Ἀνέκδοτα ποιήματα,
1882;–1923, Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1968, σ. 37. Βλ. σήμερα καὶ Κ. Π. Καβάφης, Τὰ κρυμμένα



γράφω τοῦτα τὰ φιλολογικὰ μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ ἐξηγήσω τὸν τίτλο
τῆς πρώτης ἔκθεσης τοῦ Κώστα Ζαφειρόπουλου (γενν. 1955). Ἔπειτα ἀπὸ
δύο χιλιάδες τριακόσια χρόνια, ἕνας ποιητὴς μιμιάμβων ἔρχεται νὰ στεγά-
σει τὴν πρώτη ἔκθεση ζωγραφικῆς ἑνὸς ἐξαιρετικοῦ ποιητῆ, ποὺ γράφει
στὴν ἴδια γλώσσα μὲ ἐκεῖνον.

Ὅσοι λίγοι γνωρίζουν τὸν Ζαφειρόπουλο καὶ τὸ ἔργο του τὸν γνωρί-
ζουν ὡς ποιητή. Τὰ δημοσιευμένα ποιήματά του δὲν ἔχουν συγκεντρωθεῖ,
μὲ δική του ἀπόφαση καὶ εὐθύνη, σὲ ἕνα τομίδιο, ἀλλὰ βρίσκονται σκορ-
πισμένα σὲ δύο περιοδικά: τὴν Ἴνδικτο3 καὶ τὴ Νέα Ἑστία.4 Πρόκειται, κατὰ
τὴ γνώμη μου, γιὰ θαυμάσια ποιήματα, μὲ καβαφικὴ καθαρότητα καὶ ὑπό-
γεια ἔνταση. Ἀπὸ τὸ 2003 ὁ Ζαφειρόπουλος στρέφεται πρὸς τὴν εἰκαστικὴ
δημιουργία, ἀρχικὰ στὴ γλυπτικὴ καὶ τὴν κεραμική, καὶ ἐν συνεχεία σὲ ζω-
γραφική, σχέδιο, χαρακτική, φωτογραφία. Ἂν στὴν ποίηση εἶναι ὅλοι αὐτο-
δίδακτοι, στὰ εἰκαστικὰ πρέπει νὰ μάθει κανεὶς τὴ δουλειά, τὸ μετιέ. Ὁ Ζα-
φειρόπουλος ὡστόσο εἶναι καὶ ἐδῶ αὐτοδίδακτος, τὰ μαθαίνει ὅλα μόνος
του, μαθαίνει τρόπους καὶ ἐπινοεῖ τεχνικές, μὲ μόνο ὁδηγὸ τὸ δημιουργικὸ
πάθος του καὶ τὸ καλλιτεχνικὸ ἔνστικτό του. Ἡ σχολὴ καλῶν τεχνῶν στὴν
ὁποία φοίτησε εἶναι τὰ μουσεῖα καὶ οἱ γκαλερί.

Δὲν εἶναι πολλοὶ οἱ ζωγράφοι ποὺ ζωγράφισαν παπούτσια, χωρὶς τὸν
ἄνθρωπο ποὺ τὰ φοράει (ἢ τὰ φτιάχνει). Συχνὰ ἔκαναν σχέδια ἢ σπουδὲς
μὲ παπούτσια ἐνόψει μιᾶς ἄλλης σύνθεσης (Ντελακρουά, Μανέ, Ντεγκά). Οἱ
δύο ζωγράφοι, ὅσο ξέρω, τῶν ὁποίων τὸ ζωγραφικὸ ἐνδιαφέρον κινητοποι-
ήθηκε ἀπὸ τὰ παπούτσια εἶναι ὁ Βὰν γκόγκ, τὸν δέκατο ἔνατο αἰώνα, καὶ ὁ
Ἄντυ Οὐῶρχολ, κατὰ τὸν εἰκοστό. Ἐκτὸς ἀπὸ ἕνα σχέδιό του («Ἀγόρι μὲ κα-
σκέτο καὶ σαμπό», 1881, Μουσεῖο Βὰν γκόγκ, Ἄμστερνταμ), οἱ ἄλλοι πίνα-
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ποιήματα, 1877;–1923, φιλολ. ἐπιμ. γ. Π. Σαββίδης, Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1993, σ. 35.
Ὑπομνηματίζοντας τὸ ποίημα, ὁ Σαββίδης πιθανολογεῖ ὅτι ὁ Καβάφης τὸ ἔγραψε
«βασιζόμενος σὲ ἄρθρα ἐφημερίδων καὶ περιοδικῶν» (Τὰ κρυμμένα, σ. 148). Δὲν θὰ
συμφωνοῦσα. Τὸ ἴδιο τὸ ποίημα, μὲ ὅσα περιέχει ἀλλὰ καὶ ὅσα παραλείπει (π.χ. τὸν ἕκτο
μιμίαμβο «Φιλιάζουσαι ἢ ἰδιάζουσαι»), δείχνει πὼς ὁ Καβάφης εἶχε διαβάσει τοὺς
μιμίαμβους, δὲν μπορεῖ νὰ βασίστηκε σὲ γενικὲς πληροφορίες ἐφημερίδων καὶ περιοδικῶν,
τὸ ὁποῖο ἄλλωστε ἦταν κάτι ποὺ δὲν ταίριαζε μὲ τὴν ποιητικὴ ἰδιοσυγκρασία του. Στὴ
βιβλιοθήκη του πάντως, ὅπως τὴν κατέγραψε ἡ Μιχαήλα Καραμπίνη-Ἰατροῦ (Ἡ βιβλιοθήκη
τοῦ Κ. Π. Καβάφη, Ἀθήνα, Ἑρμής, 2003), δὲν βρέθηκε οὔτε ἡ ἔκδοση τοῦ F. G. Kenyon οὔτε
κάποια ἄλλη ἀπὸ αὐτὲς ποὺ εἶχαν ἤδη γίνει μέχρι τὸν Νοέμβριο 1892 – τοῦτο ὅμως δὲν
ἀποτελεῖ ἀμάχητο τεκμήριο. 3 Ἴνδικτος 6 (φθινόπωρο 1996), 11 (Σεπτέμβριος 1999).
4 Νέα Ἑστία 1723 (Μάιος 2000), 1730 ( Ἰανουάριος 2001), 1757 ( Ἰούνιος 2003), 1773
(Δεκέμβριος 2004), 1787 (Μάρτιος 2006), 1808 (Φεβρουάριος 2008), 1853 (Ἀπρίλιος 2012).



κες τοῦ Βὰν γκὸγκ (1853–1890) εἰκονίζουν παπούτσια χωρὶς τὸν ἄνθρωπο
ποὺ τὰ φοράει (ἢ τὰ φτιάχνει), καὶ μποροῦν νὰ χωριστοῦν σὲ δύο ὁμάδες: α)
νεκρὲς φύσεις μὲ σαμπὸ καὶ β) φθαρμένα, ταλαιπωρημένα ἄρβυλα, μὲ λυ-
μένα κορδόνια. Ἕναν ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς πίνακες τῆς δεύτερης ὁμάδας θὰ τὸν
σχολιάσει ὁ Χάιντεγκερ, σὲ ἕνα διάσημο πιὰ κείμενό του, τὸ ὁποῖο καὶ θὰ
προκαλέσει μεγάλη συζήτηση.5 Εἴτε τὰ παπούτσια τοῦ πίνακα εἶναι μιᾶς χω-
ριάτισσας καὶ ἐκφράζουν τὸν ἀκάματο καθημερινὸ μόχθο, τὴν ὑγρασία τοῦ
ἐδάφους καὶ τὸ κρυφὸ κάλεσμα τῆς γῆς, ὅπως ἑρμηνεύει ὁ Χάιντεγκερ, εἴτε
εἶναι τὰ παπούτσια τοῦ ἴδιου τοῦ Βὰν γκόγκ, ἀνθρώπου τῆς πόλης, καὶ
ἐκφράζουν ἀγωνία γιὰ τὴν κοινωνική του μοίρα, ὅπως ἐξηγεῖ ὁ Σαπίρο,
ἐκεῖνο ποὺ προέχει εἶναι ὅτι τὸ εἰκαστικὸ βλέμμα τοῦ Βὰν γκὸγκ αἰχμαλω-
τίστηκε ἀπὸ αὐτὰ τὰ ταλαιπωρημένα ἄρβυλα καὶ τὰ ζωγράφισε, ἔπιασε δη-
λαδὴ καὶ ζωγράφισε κάτι ἀσήμαντο καὶ τιποτένιο, ποὺ ἂν βρίσκεται σπίτι
σου θέλεις νὰ τὸ κρύψεις ἢ νὰ τὸ πετάξεις, καὶ τὸ ἔκανε ἔργο τέχνης ποὺ
εὐφραίνεσαι νὰ τὸ βλέπεις, καὶ μάλιστα τὰ βλέπεις τοῦτα τὰ παλιοπάπουτσα
μὲ ἕναν τρόπο ποὺ δὲν τὰ εἶχες δεῖ ποτὲ πρὶν τὰ ζωγραφίσει ὁ Βὰν γκόγκ.

Τὸν εἰκοστὸ αἰώνα, ἐκεῖνος ποὺ περισσότερο ἀπὸ ὅλους συνδέεται μὲ
τὰ παπούτσια εἶναι ὁ Ἄντυ Οὐῶρχολ (1928–1987). Ἐργάστηκε, μεταξὺ
1955 καὶ 1957, στὴ Νέα Ὑόρκη, ὡς σχεδιαστὴς παπουτσιῶν γιὰ λογαριασμὸ
τοῦ ἐπιχειρηματία στὸν τομέα τῆς ὑπόδησης I. Miller καὶ ἔκανε σχέδια πα-
πουτσιῶν γιὰ τὴν ἑβδομαδιαία διαφήμιση στοὺς New York Times. Τὴν
ἐποχὴ ποὺ σχεδίαζε τὰ παπούτσια, γιὰ τὴ μεταγραφὴ τῶν σχεδίων χρησι-
μοποιοῦσε ρυζόχαρτο καὶ μιὰ ἰδιότυπη μέθοδο ἀποτύπωσής τους στὸ τε-
λικὸ χαρτὶ (blotting). Μπορεῖ σήμερα νὰ δεῖ κανεὶς τὴ μέθοδο αὐτὴ ἐπὶ τὸ
ἔργον σὲ σχετικὸ βίντεο τοῦ The Andy Warhol Museum. Τὸ portfolio À la
recherche du shoe perdu, ποὺ περιέχει δεκαοκτὼ ὄφσετ λιθογραφίες μὲ πα-
πούτσια, ἐκτέθηκε στὸ MoMA τὸ 2015 (25 Ἀπριλίου – 18 Ὀκτωβρίου) στὸ
πλαίσιο τῆς ἔκθεσης Andy Warhol: Campbell’s Soup Cans and Other Works,
1953–1967. Οἱ λιθογραφίες εἶναι ἐπιζωγραφισμένες, ἐνῶ τὰ σχέδια τῶν
παπουτσιῶν σχεδὸν καρτουνίστικα.
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5 Στὸν Χάιντεγκερ θὰ ἀπαντήσει ὁ ἱστορικὸς τῆς τέχνης Μάυερ Σαπίρο, ἐπισημαίνοντας ὅτι
ὁ φιλόσοφος αὐθαιρετεῖ ὅταν θεωρεῖ πὼς πρόκειται γιὰ τὰ παπούτσια μιᾶς χωριάτισσας,
ἐνῶ πρόκειται κατ’ ἐκεῖνον γιὰ τὰ παπούτσια τοῦ ἴδιου τοῦ Βὰν γκόγκ, παπούτσια δηλαδὴ
ἀνθρώπου τῆς πόλης. Θὰ ἀπαντήσει καὶ στοὺς δύο ὁ Ντερριντά, θεωρώντας ὅτι σφάλλουν
ἀμφότεροι. Βλ. τὰ σχετικὰ κείμενα στὸ βιβλίο Τὰ παπούτσια τοῦ Van Gogh. Heidegger, Scha-
piro, Derrida, 3+1 κείμενα, εἰσαγωγή, ἐπιμέλεια Νίκος Δασκαλοθανάσης, Ἀθήνα, Ἄγρα,
2006.



Ἀπὸ τὸ τεράστιο εἰκαστικὸ ἔργο τοῦ Ζαφειρόπουλου, οἱ διοργανωτὲς
τῆς ἔκθεσης διάλεξαν τὴν ἑνότητα μὲ τὰ παπούτσια, καθὼς καὶ τὰ σχέδια
μὲ τὰ κορίτσια. Μακάρι αὐτὴ ἡ πρώτη ἔκθεση νὰ ἀποτελέσει τὴν ἀπαρχὴ
γιὰ νὰ παρουσιαστοῦν σταδιακὰ καὶ ἄλλες ἑνότητες τοῦ πλούσιου καὶ ποι-
κίλου ἔργου του.

Ὅλα τὰ ἔργα τῆς ἔκθεσης εἶναι ζωγραφισμένα ἢ σχεδιασμένα σὲ λευκὰ
ἢ ὑπόλευκα χαρτιὰ σχήματος Α3. Τὰ σχέδια εἶναι μὲ μελάνι. Στὰ ζωγραφικὰ
ἔργα χρησιμοποιοῦνται μελάνια καὶ ὑδροχρώματα. Σὲ δυὸ τρία ἔργα χρη-
σιμοποιεῖται καὶ γκουάς. Τὰ ὑδροχρώματα, καθὼς εἶναι διάφανα, ἀφήνουν
νὰ φαίνεται ὃ,τι βρίσκεται ἀπὸ κάτω ἢ καὶ τὸ ἴδιο τὸ χαρτί. Μὲ αὐτὸν τὸν
τρόπο δημιουργοῦνται λεπτὲς ἀποχρώσεις, διαφάνειες καὶ φωτεινότητα. Ἡ
προσθήκη βέβαια τῆς κιμωλίας (γκουὰς) λειτουργεῖ πρὸς τὴν ἀντίθετη κα-
τεύθυνση, εἶναι καλυπτική. Ὅταν δύο χρωματικὲς ἐπιφάνειες ἐφάπτονται,
τότε, γιὰ νὰ μὴ διαχυθεῖ τὸ χρῶμα τῆς μιᾶς στὴν ἄλλη, ἀλλὰ ἡ γραμμὴ
ἐπαφῆς νὰ εἶναι ἀπόλυτα καθαρὴ καὶ ἡ χρωματικὴ μετάβαση νὰ εἶναι ἀπό-
τομη, ὁ Ζαφειρόπουλος καταφεύγει στὸ λεπτὸ ἀνεξίτηλο μαρκαδοράκι μὲ
χρῶμα τῆς ἴδιας ἀπόχρωσης. Αὐτὸ δημιουργεῖ ἕνα λεπτὸ τοιχίο ἀνάμεσα
στὶς δύο ἐπιφάνειες (γιὰ τὸν ἴδιο λόγο οἱ παλιοὶ κεραμουργοὶ ὅταν ἔβαφαν
ψημένο κεραμίδι χρησιμοποιοῦσαν ἁπλὸ μολύβι).

Ἕνας ζωγράφος ἢ φωτογράφος (ὁ Ζαφειρόπουλος εἶναι καὶ τὰ δύο)
ἀσκεῖται νὰ βλέπει τὴν πραγματικότητα, μαθαίνει νὰ βλέπει καὶ νὰ καδρά-
ρει τὰ πράγματα γύρω του, παρατηρώντας λεπτομέρειές τους ποὺ ἕνα μὴ
εἰκαστικὸ βλέμμα δὲν θὰ πρόσεχε ποτέ. Ὁ Ζαφειρόπουλος λοιπὸν εἶδε κά-
ποια παπούτσια στὶς βιτρίνες, ὄχι μὲ τὰ μάτια τοῦ πιθανοῦ ἀγοραστῆ, ἀλλὰ
ὡς εἰκαστικὰ δημιουργήματα, οἱονεὶ ἔργα τέχνης. Τὰ φωτογράφισε ὁ ἴδιος
καὶ τοῦ γεννήθηκε ἡ ἐπιθυμία καὶ νὰ τὰ ζωγραφίσει. Κατὰ τὸ παράδειγμα
ὁρισμένων παλιῶν ζωγράφων, ὅπως αἴφνης ὁ μεγάλος Βερμέερ, ποὺ χρησι-
μοποιοῦσαν τὴν camera obscura στὴ δουλειά τους, οἱ σημερινοὶ μποροῦν
νὰ θέτουν ἀνενόχως στὴν ὑπηρεσία τῆς τέχνης τους τὴ φωτογραφικὴ μη-
χανή. Τὸ κάνουν ἄλλωστε ἤδη ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ δέκατου ἔνατου αἰώνα: ὁ
Κουρμπέ, ἐπὶ παραδείγματι, εἶναι βέβαιο ὅτι χρησιμοποιοῦσε φωτογραφίες.

Τί εἶναι αὐτὸ ποὺ ἕλκει τὸ βλέμμα τοῦ ζωγράφου Ζαφειρόπουλου στὰ
ἀφόρετα παπούτσια τῆς βιτρίνας; Ἂν τοῦ θέταμε τὸ ἐρώτημα, θὰ μᾶς ἀπαν-
τοῦσε μᾶλλον μὲ ἕνα «δὲν ξέρω, μοῦ ἄρεσαν, ἦταν ὄμορφα». Προσωπικά,
ὑποθέτω ὅτι ἐκεῖνο ποὺ τὸν ἕλκει εἶναι ἡ γλυπτική τους φόρμα. Ἀπὸ τὴ
στιγμὴ ὅμως ποὺ ὁ Ζαφειρόπουλος ἀποφασίζει νὰ ζωγραφίσει τὰ παπού-
τσια, δὲν τὰ ζωγραφίζει ὡς ἔχουν, ἀλλὰ ὅπως τὰ θέλει ἡ ζωγραφική του
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6 Van Gogh, Lettres à son frère Théo, Παρίσι, Bernard Grasset, 1975 (1η ἔκδοση 1937), σ. 215.

εὐαισθησία. Δὲν ἀλλοιώνει τὴ φόρμα τους, τὰ προσεγγίζει μὲ σεβασμό,
σὰν ἱερὰ σκεύη σχεδόν. Ἀλλάζει ὅμως τὴ χρωματική τους σύνθεση, γιὰ νὰ
πετύχει τὸ εἰκαστικὸ ἀποτέλεσμα ποὺ κυνηγάει.

Ὁ Βὰν γκόγκ, ποὺ μᾶς συντρόφεψε σὲ αὐτὸ τό κείμενο, σὲ ἕνα γράμμα
στὸν ἀδελφό του Τέο (8 Σεπτεμβρίου 1888) γράφει: «Προσπάθησα νὰ
ἐκφράσω μὲ τὸ κόκκινο καὶ τὸ πράσινο τὰ τρομερὰ ἀνθρώπινα πάθη».6

Ναί, αὐτὸ εἶναι ἡ ζωγραφική: νὰ ἐκφράσεις τὰ ἀνθρώπινα μὲ τὴ γραμμὴ
καὶ τὸ χρῶμα. Αὐτό, μὰ καὶ πολλὰ ἄλλα. Ὅσον ἀφορᾶ τὴ δική μας σχέση
μὲ τὸ ζωγραφικὸ ἔργο, τὰ πράγματα εἶναι ἁπλούστερα· αὐτὸ ποὺ ἔχει τὴ
μεγαλύτερη σημασία εἶναι, κατὰ τὴν πρώτη καὶ καθοριστικὴ συνάντηση
μαζί του, ἂν μπορεῖς νὰ πεῖς ἐκεῖνο τὸ ὁμηρικό: χάρμα!, μὲ ἄλλα λόγια νὰ
μὴ χορταίνεις νὰ τὸ βλέπεις. Μὲ αὐτὸ τὸ ἁπλὸ κριτήριο ἂς προσεγγίσουν
καὶ οἱ θεατὲς τούτη τὴν πρώτη ἔκθεση τοῦ Κώστα Ζαφειρόπουλου, προ-
σπερνώντας ὅλα ὅσα γράφουμε παραπάνω.

Ἂν μὲ πίεζαν νὰ ἀποφασίσω τί πρωτίστως εἶναι ὁ Ζαφειρόπουλος, ποι-
ητὴς ἢ εἰκαστικὸς καλλιτέχνης, θὰ ἔλεγα πὼς πρωτίστως εἶναι ποιητής.
Ἐλπίζω νὰ κατανικήσει κάποτε τὸν δαιμονικὸ πειρασμὸ τῆς ματαιότητας
καὶ νὰ πεισθεῖ νὰ συγκεντρώσει τὰ ποιήματά του. Θὰ φανεῖ τότε ἡ ἀξία
τῆς ποίησής του (καὶ θὰ δοκιμαστεῖ βεβαίως καὶ ἡ δική μου κρίση). Ἡ πηγὴ
καὶ τῆς μιᾶς (τῆς ποίησης) καὶ τῆς ἄλλης (τῆς εἰκαστικῆς δημιουργίας)
εἶναι ἕνα ἀσίγαστο δημιουργικὸ πάθος καὶ μιὰ βαθιὰ ἀναζήτηση τῶν τρό-
πων τοῦ ἐκφράζεσθαι. Ὁ ποιητὴς γεννάει τὸν ζωγράφο, γιατὶ θέλει νὰ κα-
ταλάβει πόσο ἀλλάζουν οἱ ὅροι καὶ οἱ κανόνες τῆς αἰσθητικῆς δημιουργίας
ὅταν περνᾶς ἀπὸ μιὰ μορφὴ ἔκφρασης σὲ ἄλλη. Ὁ Ζαφειρόπουλος δοκι-
μάζει, σὲ προχωρημένη ἡλικία, νέους ἐκφραστικοὺς δρόμους, δοκιμάζει
καὶ δοκιμάζεται. Ἡ ζωγραφικὴ δὲν εἶναι γιὰ αὐτὸν ἕνα χαρούμενο διά-
λειμμα, γιὰ νὰ ξεκουράζεται, ὅπως θὰ τὸ λέγαμε καβαφικά, ἀπὸ τὴ δού-
λεψη τῆς ποιητικῆς τέχνης, ὅπως ἦταν γιὰ τὸν Ἐλύτη τὰ κολὰζ ἢ γιὰ τὸν
Ρίτσο τὰ σχέδια πάνω σὲ πέτρες καὶ ρίζες. Ὁ Ζαφειρόπουλος ἀντιμετωπί-
ζει τὴν εἰκαστικὴ δημιουργία μὲ τοὺς δικούς της ὅρους, θέλει νὰ ζωγρα-
φίζει ὡς ζωγράφος καὶ νὰ κάνει κεραμικὰ ὡς κεραμίστας, δὲν θέλει νὰ εἶναι
τὰ εἰκαστικά του τὸ ἐρασιτεχνικὸ πάρεργο ἑνὸς ποιητῆ, ποὺ ἀναμένουν
μιὰ ἐπιεικὴ κρίση. Δουλεύει πυρετωδῶς, μέρα νύχτα, κατανικώντας μὲ τὸ
ψυχικὸ σθένος του πλῆθος δυσκολιῶν, γιατὶ ὡς γνωστὸν οἱ πιὸ μεγάλες



ψυχὲς «κατοικοῦν στὰ δύσκολα σώματα».7 Δὲν περνάει μέρα ποὺ νὰ μὴ
φτιάξει ἕνα ἔργο. Εἶναι ἐντυπωσιακό: ἐνῶ στὴν ποίηση εἶναι βασανιστικὰ
(γιὰ τὸν ἴδιο) βραδὺς καὶ ἕνα ὀλιγόστιχο ποίημα μπορεῖ νὰ τοῦ πάρει μῆνες
νὰ τὸ γράψει, στὴ ζωγραφικὴ ἀντίθετα εἶναι πληθωρικὰ παραγωγικός.
Ἐντυπωσιάζει καὶ κάτι ἄλλο ἐπίσης: ἐνῶ τὰ ποιήματά του εἶναι, ὅπως γρά-
φει καὶ ὁ ἴδιος, «ὑπέρπικρα»,8 τὸ ζωγραφικὸ ἔργο του εἶναι εὐδιάθετο,
σχεδὸν εὐφορικό. Χωρὶς τὴ ζωγραφική, ἡ εἰκόνα μας γιὰ τὸν δημιουργικὸ
κόσμο τοῦ Ζαφειρόπουλου θὰ ἦταν λειψή.

Ἡ τέχνη εἶναι σκληρὴ θεὰ καὶ ἐκεῖνο ποὺ μετράει εἶναι μόνο τὸ ἀποτέ-
λεσμα. Καμιὰ σημασία δὲν ἔχει ὁ χρόνος ποὺ ἀφιέρωσες, ὁ κόπος ποὺ κα-
τέβαλες, τὸ πάθος ἢ ἡ παιδεία σου. Ἡ τέχνη δὲν εἶναι σύμβαση ἐργασίας,
εἶναι σύμβαση ἔργου. Τὰ καλὰ ἔργα, λένε, ἀπαιτοῦν χρόνο καὶ κόπο. Ναί,
τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ἰσχύει καὶ γιὰ τὰ κακά. Μόνο τὸ ἀποτέλεσμα μετράει.

Ὅταν ἐνδοσκοπεῖς τὴν ψυχή σου
Καὶ τριγυρνᾶς στοὺς λειμῶνες της
Πρέπει νὰ εἶσαι ὅπως ὁ κυνηγὸς
Σκληρὸς καὶ ἐπιτήδειος
Ἀλλιῶς πάντα θὰ ἐπιστρέφεις
Μὲ ἀδειανὸ τὸ σακούλι σου.9

Ὁ Κώστας Ζαφειρόπουλος, καὶ ὡς ποιητὴς καὶ ὡς ζωγράφος, δὲν γυρνάει
ποτέ, ἀπὸ τὸ ἐπικίνδυνο κυνήγι τοῦ ὡραίου, μὲ ἄδειο σακούλι. Ξέρει σημάδι.

Φεβρουάριος 2017
ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚηΣ

7 Κώστας Ζαφειρόπουλος, «Εἶναι ἀπρέπεια», Νέα Ἑστία 1757 ( Ἰούνιος 2003), σ. 1042.
8 «Μικροτεχνίες», Νέα Ἑστία 1808 (Φεβρουάριος 2008), σ. 302. 9 Κώστας Ζαφειρό-
πουλος, « Ἡ ἐνδοσκόπηση», Ἴνδικτος 6 (φθινόπωρο 1996), σ. 102.
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ΣΧΕΔΙΑ
ΜΕ ΑΚΟΥΑΡΕΛΑ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙ
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Δροσιά: πῶς ἀλλιῶς
νὰ ξεπλύνεις τὴν τόση
σκόνη τοῦ κόσμου.

Ματσοῦο Μπασὸ

Ὁ κόσμος τῆς πάχνης
κόσμος τῆς πάχνης εἶναι·
κι ὡστόσο, κι ὡστόσο.

Κομπαγιάσι Ἴσσα

Ὁ κόσμος τῆς πάχνης. Σαραντατρία χαϊκοὺ τοῦ Ματσοῦο Μπασὸ καὶ τοῦ
Κομπαγιάσι Ἴσσα, ἀπόδοση Διονύσης Καψάλης, Ἀθήνα, Ἄγρα, 2008.
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ΒηΣΑΛΑ1

Στὴν Σουβάλα, κάποιο καλοκαίρι, μιὰ κοπέλα μετὰ τὸ
μπάνιο στὴν θάλασσα, ἤθελε νὰ φορέσει στεγνὰ ροῦχα καὶ
τυλίχτηκε μὲ μιὰ πετσέτα. Προσπαθώντας νὰ ντυθεῖ τῆς
ἔπεσε ἡ πετσέτα... κι ἄστραψε ὁ γιαλός, ἔλαμψε ὁ κόσμος
ὅλος...

Κώστας Παππὴς γεωργίου
(περ. Τὰ Νεφούρια 29, Ἰανουάριος 2012, Χαλκίδα)

1. βήσαλο(ν): θραῦσμα πλίνθου ἢ κ. κεράμου, ὄστρακον, κεραμι-
δοκόμματο (Λεξικὸ Δημητράκου). [Σημείωση τοῦ ἐπιμελητῆ τοῦ
περιοδικοῦ κ. Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλου.]



















ηΡΩΝΔΑΣ ~ ΣΚΥΤΕΥΣ
Ο ΕΒΔΟΜΟΣ ΜΙΜΙΑΜΒΟΣ

Μετάφραση
Σωτήρης Κακίσης /Στέφανος Κουμανούδης





ΠΡOΣΩΠΑ

Κέρδωνας, ὁ παπουτσὴς
Δρίμυλος
Πίστος ] δοῦλοι τοῦ Κέρδωνα

Μητρώ, πελάτισσα τοῦ Κέρδωνα
Κυρίες, φιλενάδες τῆς Μητρῶς

Σ Κ η Ν H

Τὸ μαγαζὶ τοῦ Κέρδωνα

ΜηΤΡΩ

Κέρδωνα, σοῦ φέρνω τὶς κυρίες ἀπ’ ἐδῶ· ἔχεις

κανένα ὡραῖο καὶ πρωτότυπο μοντελάκι

νὰ μᾶς δείξεις;

ΚΕΡΔΩΝΑΣ

Ἄ, κυρία Μητρώ, μὲ τὸ δίκιο μου

σᾶς ἀγαπῶ. Βγάλε ἔξω στὶς κυρίες

τὸν καναπέ. Δρίμυλε, σοῦ φωνάζω·

πάλι κοιμᾶσαι; Βάρα του τὴ μουσούδα, Πίστε,

μέχρι νὰ ξυπνήσει γιὰ τὰ καλά.

Δῶσ’ του καὶ καμιὰ νὰ ἰσιώσει ἡ πλάτη του –

μὲ τὸ λουρί, πιάσ’ τονε μὲ τὸ λουρὶ ἀπ’ τὸ λαιμό.

Πάρ’ τὰ πόδια σου, τσακίσου.

Ὁ δοῦλος, ἂν δὲ φάει ξύλο, μυαλὸ

δὲ βάνει. Ἄντε, ἄντε!

Μιὰ στιγμούλα νὰ σᾶς ξεσκονίσω τὸ κάθισμα.

Καθίστε, κυρία Μητρώ. Πίστε, ἄνοιξε

τὸ πάνω ντουλάπι –ὄχι αὐτό, ἐκεῖνο, τὸ πάνω–
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κατέβασε γρήγορα αὐτὲς τὶς ὡραῖες κρεασιόν,

τὶς τελευταῖες μας. Τυχερὴ εἶστε, Μητρώ μου·

τί καλλιτεχνήματα θὰ θαυμάσετε μὲ τὴν ἡσυχία σας!

Ἄνοιξε τὸ κιβώτιο μὲ τὰ σαντάλια. Δέστε πρῶτα πρῶτα

αὐτὸ τὸ ζευγαράκι, κυρία Μητρώ. Τέλειο! Καὶ τί κόψιμο!

Κυρίες μου, τὸ παραδέχεστε κι ἐσεῖς: Κοιτάξτε

πόσο γερὰ εἶναι ραμμένο τὸ τακούνι. Κι ὅλη

ἡ σόλα γύρω γύρω, διπλοβελονιά. Ἐμεῖς δὲν κάνουμε

σκάρτο πράμα, ἄλλο καλὸ κι ἄλλο κακό. Ὅλα μας

τὰ χέρια δουλεύουν τὸ ἴδιο. Καὶ τί χρῶμα!

Τέτοια χρώματα τέλεια, σὰν τὰ δικά μας,

σᾶς εὔχομαι νὰ βρίσκετε πάντα. Μὰ δὲν ὑπάρχει

πουθενὰ σὰν κι αὐτό. Δὲ θέλει οὔτε βερνίκι.

Τρεῖς λίρες μοῦ τὸ χρεώνει ὁ Κανδάτης αὐτὸ τὸ δέρμα.

Εἶναι μοναδικὴ ποιότης. Κυρία μου,

γιὰ μᾶς τὸ παπούτσι εἶναι ἱερό, δὲν πρέπει νὰ λέει

κανένας ψέματα γιὰ τὸ παπούτσι. Νὰ μὴ χαρῶ

τὴ ζωή μου ἂν σᾶς τὰ φουσκώνω.

Ἐμένα ὅλοι μ’ ἐκτιμᾶνε γιατὶ ξέρουν

πὼς τὸ κέρδος δὲ μ’ ἐνδιαφέρει· ἐγὼ

δὲν εἶμαι σὰν τοὺς ἄλλους ποὺ ἔχουν τὸ νοῦ τους

πάντα στὸ παραπάνω. Ἐδῶ θὰ βρεῖτε μόνο

δημιουργία καὶ καλὴ δουλειά. Ὁ ὑποδηματοποιὸς πάντα

στὴ μιζέρια του μένει, κι ἂς σᾶς ζεσταίνει τὰ ποδαράκια

νύχτα καὶ μέρα. Μπουκιὰ δὲ βάζουμε

στὸ στόμα μας, κεφάλι δὲ σηκώνουμε,

καὶ τὴ νύχτα μάτι δὲν κλείνουμε. Κάναμε

τὸ Μικίωνα ποὺ πουλάει τὰ σπαρματσέτα πλούσιο.

Ἀλλά, σᾶς ζάλισα – ταΐζω καὶ δεκατρεῖς δούλους,

κυρίες μου, κι ὅλοι κοπρίτες, ἄχρηστα κορμιά. Αὐτοί,

ὅταν βρέχει ὁ Δίας, τοῦτο μονάχα ξέρουνε νὰ τσαμπουνᾶνε:
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Ρίξε, μάστορα, νὰ ξαλαφρώσεις!, καὶ πᾶνε καὶ χώνονται

σὰν τὰ κλωσσόπουλα μπὰς καὶ πουντιάσει ὁ πάτος τους.

Ἀλλά, ὅπως λένε, τὸ ἐμπόριο δὲ θέλει κουβέντες·

χρήματα θέλει: Ἂν δὲ σᾶς ἱκανοποιεῖ αὐτὸ τὸ ζευγαράκι,

κυρία Μητρώ, νὰ σᾶς δείξουμε κι ἄλλο, κι ἄλλο,

μέχρι νὰ πειστεῖτε πὼς ὁ Κέρδωνας δὲν ἀγαπάει

τὸ ψέμα. Πίστε, νὰ κατεβάσεις ὅλα τὰ κουτιὰ

μὲ τὰ σανδάλια. Πρέπει οἱ κυρίες μας

νὰ γυρίσουν σπίτι τους εὐχαριστημένες.

Κοιτάξτε, κοιτάξτε μὲ προσοχὴ αὐτὰ τὰ μοντελάκια:

Ντόπια καὶ ξένα· καναρινιά, λουστρίνια,

παπαγαλέ, ἐσπαντρίγ, μὲ φελά, παντοφλέ,

σκαρπίνι ἀνατολίτικο, μποτάκι, πασουμάκι,

ξώφτερνο, τριανταφυλλί, σανδάλι Ἀργίτικο,

ἐμπριμέ, ἀ λὰ γκαρσόν, δίσολα σπόρ. Πέστε μου

ὅ,τι ζητάει ἡ καρδιά σας, ἔτσι γιὰ νὰ καταλάβετε

οἱ γυναῖκες καὶ τὰ τσακάλια τί δέρματα καταβροχθίζουνε!

ΚΥΡΙΑ

Αὐτὸ τὸ ζευγάρι ποὺ σήκωσες τώρα, πόσα

θέλεις νὰ μοῦ τὸ δώσεις; Πρόσεξε μὴ μᾶς μπουμπουνίσεις

καμιὰ τιμὴ καὶ τὸ βάλουμε στὰ πόδια.

ΚΕΡΔΩΝΑΣ

Ἐσεῖς ἡ ἴδια νὰ τὸ ἐκτιμήσετε, ἂν θέλετε,

ἐσεῖς νὰ πεῖτε μιὰ τιμή.

Καὶ δὲ θὰ μὲ ἀδικήσετε, κυρία μου,

ξέρω πὼς ἀγαπᾶτε τὸ καλὸ πράμα.

Ἐγὼ σᾶς ἔχω ἐμπιστοσύνη, καὶ κόβω

τὸ κεφάλι μου, πὼς θὰ πεῖτε κάτι

ποὺ θὰ δώσει ψωμὶ σ’ αὐτὰ τὰ χέρια.
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Ἑρμῆ μου, θεὲ τοῦ κέρδους –ἄχ, Κερδία Πειθώ μου,

βοηθᾶτε με, γιατὶ ἂν δὲ βάλουμε τώρα τίποτα στὸ σακούλι μας

δὲν ξέρω τί καλύτερο θὰ βράσει τὸ τσουκάλι μας.

ΚΥΡΙΑ

Τί μουρμουρίζεις ἐκεῖ πέρα καὶ δὲ μοῦ λὲς

καθαρὰ πόσα θέλεις, πόσα εἶναι τελοσπάντων;

ΚΕΡΔΩΝΑΣ

Κυρία μου, αὐτὸ τὸ ζευγαράκι, ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνεις,

ἀξίζει πέντε χιλιάδες. Κι ἡ Ἀθηνᾶ

ἡ ἴδια νὰ ’ρχόταν νὰ τὸ πάρει

δὲ θὰ τῆς ἔκοβα πεντάρα.

ΚΥΡΙΑ

Τώρα καταλαβαίνω γιατί ἡ παράγκα σου, Κέρδωνα,

εἶναι γεμάτη μὲ ὡραῖες καὶ πανάκριβες «κρεασιόν».

Φύλα τες καλά: Στὶς δεκαπέντε τοῦ μηνὸς

ὁ Δίας παντρεύει τὴν κορούλα του,

τὴν Ἄρτεμη, καὶ θὰ θέλει παπουτσάκια.

Μπορεῖ νά ’ρθουνε, κακομοίρη, στὸ μαγαζί σου –ἄ,

σίγουρα θὰ σὲ προτιμήσουνε. Φρόντισε, λοιπόν, νά ’χεις

ραμμένο τὸ πουγγί σου μὴ σοῦ σκορπίσουνε τὰ τάλιρα οἱ γάτες.

ΚΕΡΔΩΝΑΣ

Εἴτε ὁ Δίας ἔρθει εἴτε ἡ κορούλα του, δὲ θὰ τὰ πάρει

λιγότερα ἀπὸ πέντε χιλιάδες: Ξανασκεφτεῖτε το.

ΜηΤΡΩ

Δὲν περνᾶς καλά, Κέρδωνα; Καὶ κορμάκια

δὲ χαϊδεύεις, κι ἀγκαλιὲς νεανικὲς
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δὲν ἔχεις; Ἀλλὰ ἐσὺ εἶσαι ψώρα καὶ κακιὰ πανούκλα·

μὴ μοῦ τὰ λὲς ἐμένα αὐτά, ἐγώ, μωρέ, ὅταν πήγαινες, γύριζα.

Ἐκεῖνο τ’ ἄλλο ζευγαράκι πόσο θὰ μοῦ

τ’ ἀφήσεις; Φούσκωσε πάλι τὴ φωνή σου νὰ τὸ παινέψεις,

ξέρεις ἐσύ.

ΚΕΡΔΩΝΑΣ

Χίλιες κάνουν αὐτά, δὲν τὰ φουσκώνω,

ἡ τραγουδίστρια ἡ Εὐετηρίδα ὅλη μέρα εἶναι ἐδῶ

καὶ μὲ παρακαλάει νὰ τῆς τὰ δώσω. Ἀλλὰ ἐγὼ τὴ σιχαίνομαι,

δὲν τῆς τὰ δίνω καὶ δυὸ χιλιάδες νὰ μοῦ πεῖ,

γιατὶ βρίζει τὴ γυναίκα μου μὲ λόγια

φοβερά· ἂν ὅμως τὰ χρειάζεσαι ἐσύ,

ἄντε, ἂς εἶναι, πάρ’ τα μ’ ὀχτακόσιες.

Καὶ τοῦτα, νά καὶ τοῦτα, ἐπειδὴ εἶσαι ἡ Μητρώ,

θὰ σ᾽τὰ δώσω τέσσερις χιλιάδες – γιὰ νὰ μὴ μοῦ κάνεις

παζάρια. Ὅταν δὲ μοῦ κάνεις παζάρια,

πετάω στὰ σύννεφα, κι ἂς μὲ βαραίνει ὁ καημὸς σὰν πέτρα.

Αὐτή, παιδάκι μου, δὲν εἶναι γλώσσα· μέλι στάζει.

Ἄ, ὅποιος σ’ ἔχει κοντά του καὶ τὸν πιπιλᾶς

νύχτα καὶ μέρα, θεοῦ πρόσωπο θὰ βλέπει.

Φέρε ἐδῶ τὸ ποδαράκι σου νὰ σ᾽τὸ δοκιμάσω.

Ὁρίστε· τέλειο, δὲ θέλει οὔτε στένεμα οὔτ’ ἄνοιγμα.

Τὰ ὡραῖα κουτὶ ἔρχονται στὶς ὡραῖες.

Λὲς καὶ σχεδίασε τὸ πέλμα σας ἡ Ἀθηνᾶ

ἡ ἴδια. Δῶσ’ μου κι ἐσὺ τὴ γάμπα σου. Ποιὸ βόδι σ᾽τό ’φτιαξε

αὐτό, μὲ τὰ πόδια του τὰ ψωριάρικα τό ’φτιαξε;

Τὸ δικό μου ὅμως… Καὶ τ’ ἀχνάρι σας

νά ’χα, στὴ ζωή μου, δὲ θά ’κανα

πιὸ καθαρὴ δουλειὰ ἀπ’ αὐτὴ ποὺ βλέπετε.

– Ἐσὺ ἐκεῖ ἔξω θὰ μοῦ δώσεις τέσσερις χιλιάδες γιὰ κεῖνα·
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ἐσένα λέω, ποὺ πᾶς μπρὸς πίσω στὴ βιτρίνα σὰν ἄλογο.

Κυρίες μου, ἂν θέλετε καὶ τίποτ’ ἄλλο,

ἢ πεδιλάκια, ἢ πασουμάκια γιὰ τὸ σπίτι

ποὺ τὰ φορᾶτε πολύ, στεῖλτε μου τὴν κοπέλα σας.

Πάντως ἐσεῖς, κυρία Μητρώ, νά ’ρθετε στὶς ἐννέα τοῦ μηνός,

νὰ σᾶς δώσω ὡραῖα τριανταφυλλιὰ – γιατὶ τὴ γούνα

ποὺ σὲ ζεσταίνει ἂν ἔχεις μυαλὸ τὴ μπαλώνεις καλά.
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Ἡρώνδας, Ἑπτὰ μιμίαμβοι, Ἀθήνα, Νεφέλη, 21996.
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ΤΑ ΔΑΚΤΥΛΑ

Πόσο μοῦ ἄρεσαν τὰ δάκτυλα
Τῶν ποδιῶν της λεπτὰ
Καλοσχηματισμένα μὲ νύχια ἁπαλὰ
Κι ἀνάμεσά τους ὑπέροχα μικρὰ διάκενα

K. Z.
(Νέα Ἑστία 1757, Ἰούνιος 2003)
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