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Αντίπαλες δυνάμεις, Τ. Πατρίκιος  (συνέντευξη, ποίημα)

Τίτος Πατρίκιος

Αντίπαλες δυνάμεις

Να διαβάσετε το παρακάτω απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο

Τίτος Πατρίκιος όπου σχολιάζει την αλήθεια και το ψέμα στη σημερινή εποχή,

καθώς και το ποίημά του «Αντίπαλες δυνάμεις».

1. «Να ξεπερνάμε τα πράγματα, αλλά να μην τα ξεχνάμε»

(απόσπασμα)

Τίτος Πατρίκιος, συνέντευξη στον Γρηγόρη Μπέκο

Ο κορυφαίος ΈλΛηνας ποιητής μιλάει στο «Βήμα» για τη νέα του συλλογή με τίτλο

«Ο δρόμος και πάλι».

Το ποίημα του «Αντίπαλες δυνάμεις» μοιάζει με ακτινογραφία της εποχής των

ψευδών ειδήσεων και της μετα-αλήθειας. «Ναι, προέκυψε από τη σημερινή

εμπειρία. Πόσα ψέματα υιοθετούνται από τους ανθρώπους, γίνονται αλήθειες και

προσδιορίζουν τη ζωή τους! Και το βλέπουμε και τώρα με τους λεγόμενους

αρνητές, όσους δεν αποδέχονται ότι υπάρχει ιός, ότι είναι κατασκεύασμα μιας

συνωμοσίας. Είναι φοβερό ότι μπορούν να φτάσουν στον θάνατο ή, ακόμα

χειρότερα, να σκορπίσουν τον θάνατο στους άλλους. Μια κρητική μαντινάδα λέει:

«Την τύχη του κάθε λαός/ την κάνει μοναχός του/ κι όσα του κάνει η τρέλα του/

δεν κάνει του ο εχθρός του». Οι στίχοι αυτοί, τους οποίους έφερα στον νου μου

ύστερα από κάμποσες δεκαετίες, συλλαμβάνουν και φωτίζουν μια

πραγματικότητα.Βέβαια, αυτό που με παρηγορεί- αν όντως είναι παρήγορο- είναι

πως αυτή η τρέλα δεν είναι ελληνικό μονοπώλιο, όπως θεωρούσαμε, αντιθέτως

σαρώνει παντού, στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο».

Τίτος Πατρίκιος, συνέντευξη «Να ξεπερνάμε τα πράγματα αλλά να μην τα ξεχνάμε»

Το Βήμα, 15/11/2020
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2. Αντίπαλες δυνάμεις

Τόση δύναμη έχει η αλήθεια

που μπορεί τελείως να νικάει

ακόμα και το πιο καλοστημένο ψέμα.

Τόση δύναμη έχει το ψέμα

που μπορεί να επανέρχεται και να πείθει

παριστάνοντας μια νέα αλήθεια

Τίτος Πατρίκιος, Ο δρόμος και πάλι, εκδ. Κίχλη, 2020

Δραστηριότητες

1. Να προσέξετε τις επιλογές που κάνει ο ποιητής ως προς τη δομή του

ποιήματος (αριθμός στροφών, στίχων ανά στροφή, επαναλήψεις λέξεων,

φράσεων).

● Νομίζετε ότι οι επιλογές αυτές φωτίζουν τις δύο αντίπαλες δυνάμεις

καθώς και τη μεταξύ τους σχέση;

● Ποια δύναμη φαίνεται να νικάει, σύμφωνα με το ποιητικό υποκείμενο;

2. Δοκιμάστε να μετατρέψετε το ποίημα σε πεζό, αναπτύσσοντας κάθε στροφή

σε μια παράγραφο. Να συγκρίνετε το πεζό που γράψατε με το ποίημα και να

καταγράψετε τις σκέψεις σας, όσον αφορά τη δύναμη της ποίησης.

3. «ΑΛΗΘΕΙΑ-ΨΕΜΑ αντίπαλες δυνάμεις»: Σε τι συνίσταται, κατά τη γνώμη σας

η δύναμη της αλήθειας και σε τι η δύναμη του ψέματος; Σε ποιες

περιπτώσεις, νομίζετε ότι νικάει η αλήθεια και σε ποιες το ψέμα; Να

συζητήσετε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη και τους τρόπους επικοινωνίας

στην εποχή μας.

4. Πιάνω κάποιες φορές τον εαυτό μου να λέω ψέματα… (συνέχισε σαν να

γράφεις στο ημερολόγιό σου).

5. Αναλογίσου με βάση την εμπειρία σου: Ποιοι λόγοι με οδηγούν να

καταφεύγω στο ψέμα; Πώς επηρεάζει το ψέμα τις προσωπικές μου σχέσεις;

Να καταγράψεις τις σκέψεις σου σε ένα κείμενο με προφορικό ύφος και

εξομολογητικό τόνο που θα μπορούσε να απευθύνεται σε φίλο σου.
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