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« Εκπλήζζομαι πάνηα όηαν διαπιζηώνυ πυρ ο ζηοσαζμόρ πάνυ ζηιρ ηέσνερ και ηα γπάμμαηα μποπεί 

ζςσνά να μεηαηπαπεί ζε πολιηική ζκέτη. Αν η ππαγμάηυζη ενόρ έπγος ηέσνηρ, λοιπόν, καηά ηον 

εθνικό μαρ ποιηηή, απαιηεί λογιζμό και όνειπο, ηο ίδιο σπειάζεηαι και η πολιηική. Όσι μόνον από 

πλεςπάρ ππυηαγυνιζηών αλλά ακόμη και για μια ιζοπποπημένη ζηάζη όλυν μαρ απένανηι ζηα 

πολιηικά ππάγμαηα. [...] Δίσυρ ηον λογιζμό καηαλήγοςμε ζ’ ένα ζςναιζθημαηικό έπγο ηέσνηρ. Η, 

ανηιζηοίσυρ, ζηην ζςναιζθημαηική ζηάζη ηος πολίηη. Σηην θολή μαηιά πος ζςζκοηίζει ηον νος. 

Δίσυρ πάλι ηο όνειπο, ηο καλλιηεσνικό έπγο δεν έσει πνοή. Η δε πολιηική ζηεπείηαι οπάμαηορ και 

ενηέλει ξεπέθηει ζ’ έναν ζηεγνό ππαγμαηιζμό ». 

 

 

Οη Αζελαίνη ηαμηηδήδεο, ε αλζξώπηλε βιαθεία, ε θνηλνηνπία, ε πνίεζε αιιά θαη ε κεηάθξαζή ηεο, νη ζύγρξνλνη 

Θεξζίηεο, νη κηθξνπνιηηηθνί, ε 17 Ννέκβξε, ε Αζελατθή Γεκνθξαηία θη ν Αξηζηνθάλεο, ν Παπαδηακάληεο, ν 

Σηθειηαλόο απνηεινύλ νξηζκέλα από ηα ζέκαηα ηα νπνία πξαγκαηεύεηαη ν ζπγγξαθέαο ζηνλ παξόληα ηόκν. Σθνπόο 

ηνπ λα θαηαδείμεη αλάκεζα ζε άιια : Πώο δεηήκαηα πλεπκαηηθά, θνηλσληθά, πνιηηηθά είλαη δπλαηόλ ζπρλά λα 

ηδσζνύλ ή θαη λα εμεηαζηνύλ ππό ηνλ ιύρλν ησλ θιαζηθώλ, ειιεληθώλ θαη κε, ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ. 

Πινπηίδνληαο ηελ καηηά καο. 

Γηόηη, ελ ηέιεη, αλ ηα γξάκκαηα δελ καο θαζηζηνύλ, δπλάκεη, ζνθόηεξνπο θαη πην δηεηζδπηηθνύο, δηθαηνινγεκέλα δελ 

ζα θαηαληήζνπλ έλα θαηαλαισηηθό πξντόλ θαινθαηξηλήο αλαςπρήο ; Καη δελ ζα’πξεπε ηόηε, δηθαίσο, λα « 

εμνξηζηνύλ » από ηελ Πνιηηεία ; 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

Ο Νίθνο Αιηθέξεο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα. Σπνύδαζε καζεκαηηθά θαη πνιηηηθή θηινζνθία ζην Λνλδίλν θαη ζην 

Παξίζη αληίζηνηρα. Έρεη εθδώζεη ηηο πνηεηηθέο ζπιινγέο : Άβσδος (Άγξα, 1994), Εκ ηοσ μεηώποσ (Άγξα, 

1998), Προζωπογραθίες και άλλα ποιήμαηα (Άγξα, 2005), Η δωοθόρος ηοσ οσρανού (Άγξα, 2013). 

 

Έρεη κεηαθξάζεη, αλάκεζα ζε άιια, ηα Γράμμαηα από ηεν Ελλάδα ηνπ Φισκπέξ (Άγξα, 1984), ηηο Φιλοζοθικές 

επιζηολές ηνπ Βνιηαίξνπ (Αιεμάλδξεηα, 1990), ην Φινιζηέρε και άλλα ποιήμαηα (Άγξα, 1995), ην Ημερολόγιο ηοσ 

’72 (Άγξα, 1999) θαη ην Ημερολόγιο ηοσ ’71 (Άγξα, 2013) ηνπ Δνπηδέλην Μνληάιε, ην Περί Ποιήζεως (Άγξα, 2005), 

θαη ην Α. Μπ. [Μια προζωπογραθία ηοσ Σηανηάλ] ηνπ Πξνζπέξ Μεξηκέ καδί κε Τα προνόμια ηνπ Stendhal (Άγξα, 

2016). 

https://agra.us3.list-manage.com/track/click?u=da152a331186ae4b77183993d&id=1b3758ff2c&e=30d48eed0c


 

 

Δξγάζηεθε επί ζεηξά εηώλ σο θαζεγεηήο ηεο γαιιηθήο γιώζζαο ζηελ Δζληθή Σρνιή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη ζηελ 

Βνπιή ησλ Διιήλσλ. Γίδαμε επίζεο ινγνηερληθή κεηάθξαζε, από ηελ ηηαιηθή θαη ηελ γαιιηθή γιώζζα, ζην 

Δπξσπατθό Κέληξν Μεηάθξαζεο (ΔΚΔΜΔΛ), ζην κεηαπηπρηαθό ηκήκα Μεηάθξαζεο-Μεηαθξαζενινγίαο ηνπ 

Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη ζην Ιηαιηθό Ιλζηηηνύην. 
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