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ιβλιοστάτrις 
Ποιητές. πεζογράφοι, κριτικοί λογοτεχνίας αλλά 
και πανεπιστημιακοί απαντούν στο αρχειuπικό, 
δαιδαλώδες και ολισθηρό ερώτημα .Γιατί γρά
φω: •. Ενα ψηφιδωτό κειμένων που προσπαθεί 
να φωτίσει τη σκοτεινή ριζα της γραφής. 11.Φ. 

Δυο συνοδοιπόροι 
στιs αλέεs τηs φιλίαs 
�Του ΒΑΣΙΛΗ ΛΑΙΙΠΡΟΠΟΥλΟΥ' 

Π. Ποίlυχpονίδns, 
Β. Λομπpόπουίlοs 

ΕΔΟ ΚΑΙ ΜΕ
ΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ 
αντλώ έμπνευσπ 
από τπν απαρά
μιλλπ φιλία που 
έχουμε αναπτύ
ξει με τον .έτε
ρο εαυτό• μου, 
τον πιανίστα, 
καθπγπτή και 
στοχαστή δρα 
Παντελή Πο
λυχρονίδπ. Τπ 
διαλεκτική αυ-

τής τπς συντροφικότητας αποτυπώνω κάθε 
εβδομάδα στο προσωπικό μου μπλογκ Piano 
Poetry Pante/is Po/itics: music, literature, 
friends, resistance. Γράφω χάρη στο ότι ο 
Παντελής κι εγώ συνομιλούμε διαρκώς για 
πιάνο και ποίηση, αμφισβητήσεις κι αντιστά
σεις, κοπέλες και σελήνες, μελαγχολίες κι 
αρμονίες: 
Η φιλία μας είναι εξωστρεφής και παράγει 
δημόσιο έργο: λειτουργεί στη συναυλία, 
στην γκαλερί, στο ωδείο, στο πανεπιστήμιο, 
στο έντυπο, στο διαδίκτυο, σε πολλές γλώσ
σες και χώρες. Επιπλέον, μας παροφύνει σε 
κάθε μορφής συνεργασία - ρεσιτάλ, δημοσι
εύματα, μαθήματα, διαλέξεις, εγχειρήματα. Η 

μουσική ειδικότητα του Παντελι\ είναι το συ
νεργατικό (collaboratiνe) πιάνο. Η συνεργα
σία λοιπόν συνιστά μια κυρίαρχη τονικότητα 
της δουλειάς του, και κατ' επέκταση αποτε
λεί θεμελιώδη διάσταση της φιλίας μας. Γι' 
αυτό κάθε φορά που ερμηνεύει ή διδάσκει 
ξέρει πως είμαι μαζί του. 
Η φιλία μου με τον Παντελή γράφει και γρά
φεται καθημερινά, κι έτσι διακυβεύεται. Δεν 
συνιστά ταυτότητα ούτε ετερότητα αλλά 
μια ανελισσόμενn φούγκα για δύο φωνές. 
Συνάδουμε ο ένας προς τον άλλο και συνο
δοιπορούμε στις δενδροστοιχίες της απόλυ
της και υπερούσιας φιλίας που επιδίωξαν οι 
ήρωες του Σίλερ, οι στίχοι του Χέλντερλιν, οι 
επιστολές του Σλέγκελ, οι πίνακες του.Φρί
νφιχ, τα πεζά του Χόφμαν, τα πιανιστικά του 
Σούμαν, οι στοχασμοί του Νίτσε - περιδιαβά
ζουμε την Αυσφία του Μάλερ και του Κλιμτ, 
τη Γερμανία του Ρίλκε και του Τόμας Μαν. 
Με τον .έτερο εαυτό• μου μας συνδέει π 

- κοινή βούληση να κάνουμε ο ένας τον άλλο 
ανώτερο και απώτερο. Είμαστε αλληλέγγυοι 
με σθένος, όχι συμπόνοια. Συν-γράφω ένα 
μπλογκ χάρη στον Παντελή Πολυχρονίδn 
επειδή είμαστε χαρισμένοι ο ένας στον άλ
λο και στην προσωκρατική παρετυμολογία 
του ονόματός του: το παν ως μέλος και ως 
τέλος, το μέλος ως μέλημα και ως επιμέλεια 
εαυτού, καθώς και του φίλου. 

·Ο Β. Λαμπρόπουλοs διδόακει εδώ και 35 χρόνια σmν 
Αμφική ωs πανεπιστπμιακόs καθπγnτήs Νεοελληνικών 
Σnουδών. Κατtχει mν Εδρα Κ. n. Καβόφn σrο Τμήμοτα 
Κλασικήs και Συγιφιυκlιs Φιλολογiαs του Πανεnισm
μίου του Μίσιγκαν. Το μπλογκ του εivαι σm δiεύθυνσn 
httρs://poetιypiano.wordpress.com. 




