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Δύο εισηγήσεις για την 
ελληνική μεταπολεμική 

ποίηση
Τα δύο κείμενα που ακολουθούν διαβάστηκαν ως εισηγήσεις κατά 
τη διάρκεια των εργασιών του Έκτου Συμποσίου Ποίησης (4-6 
Ιουλίου, Πάτρα). Φέτος ήταν η δεύτερη χρονιά -η πρώτη ήταν το 
1981- που το Συμπόσιο ασχολήθηκε με τη μεταπολεμική ποίηση, 
διευρύνοντας ωστόσο τη φορά αυτή τα χρονικά όρια της ερευνάς 
της κριτικής ως τις αρχές, περίπου, της δεκαετίας του *70.

Πλάγια και ευθεία μετάβαση 
από τον ιδιωτικό στο δημόσιο 

χώρο

Σαράντα χρόνια ελληνικής ποίησης, με έναρξη το 1945, έτος 
λήξεως του Β ' Παγκοσμίου Πολέμου και πέρας το προηγού
μενό μας έτος, μοιάζει να είναι επαρκές φάσμα προκειμένου 
να δούμε την παραγωγή ποίησης και ποιημάτων που είδαν το 
φως της δημοσιότητας αυτή τη χρονική περίοδο. Είναι όμως 
οργανική αυτή η τομή ή πρέπει να θεωρηθεί αυθαίρετη —και 
είχαν κάθε δικαίωμα οι οργανωτές του Συμποσίου να το 
θελήσουν;

Ακόμα μια απορία: Τι μπορεί να περιέχει το «μεταπολεμι
κή ποίηση»; Η ποίηση που δημοσιεύεται μεταπολεμικά; 
Τότε όμως περιλαμβάνομε και την «Κίχλη» του Σεφέρη, το 
«Ά σμα ηρωικό και πένθιμο...» του Ελύτη, τη «Ρωμιοσύνη» 
του Ρίτσου κ.λπ. Φαντάζομαι όμως ότι στη βούληση των 
οργανωτών, αν σωστά κατάλαβα, οι ποιητές αυτοί της γενιάς 
του ’30, ή νεοτερικοί του Μεσοπολέμου έχουν εξαιρεθεί. 
Συνεπώς, εδώ εξετάζουμε: τη μεταπολεμική ποίηση από 
μεταπολεμικούς ποιητές. Να το διατυπώσω αλλιώς: Ποίηση 
που γράφουν νέοι άνθρωποι στα μεταπολεμικά χρόνια. Και 
αφού είναι ποιητές μεταφέρουν στο έργο τους: τις εμπειρίες 
τους και τις έγνοιες τους, που ίσως είναι διάφορες ή 
διαφορετικά τις αντιλαμβάνονται από ό,τι της γενιάς του 
’30. Να μου επιτρέψετε όμως να συμπληρώσω: Και την 
παιδεία τους και την αισθητική τους που έχουν διαμορφώσει 
ή βρίσκεται υπό διαμόρφωσιν. Τότε όμως χρειάζεται να τους 
συνεξετάσουμε με τη γενιά του ’30, το μεσοπολεμικό της 
έργο αλλά και το μεταπολεμικό, για να δούμε πού συναντώ- 
νται, πού χωρίζουν και ενδεχομένως πού συγκρούονται. Θα 
μου πείτε —και ιδιαιτέρως θα μου πει η οργανωτική 
επιτρο~πή: ποιος μας εμποδίζει να το πλατύνομε τόσο; Ναι, 
αλλά τότε μαζεύεται ύλη δυσβάστακτη για τα πλαίσια μιας

του Αλέξανδρου Αργυρίου

ομιλίας. Επιπλέον σχηματίζονται και ενότητες που τις 
βλέπω ασύμβατες. Να το εξηγήσω και να το κρίνετε. Στη 
σαρανταετία που λέμε βρίσκω ότι συνυπάρχουν, χοντρικά, 
τέσσερα ποιητικά μορφώματα, τα οποία αντιστοιχούν σε 
τέσσερις νοοτροπίες —πάλι χοντρικά γιατί πιο κοντά κοιτά
ζοντας θα επισημαίναμε 104 νοοτροπίες, όσοι και οι ποιητές, 
αν τόσοι είναι. Τα μορφώματα είναι: πλέγματα νοοτροπιών. 
Να ονομάσω τα μορφώματα: Γενιά του ’30, πρώτη μεταπο
λεμική, δεύτερη μεταπολεμική και η γενιά του ’70. Δε λέω η 
λεγόμενη γενιά του ’70, όχι γιατί θα θυμώσουν οι εκπρόσω
ποί της, αλλά γιατί όλες οι γενιές είναι: λεγόμενες. Οι 
διακρίσεις και οι τομές ισχύουν για μέσους όρους ενώ στα 
άκρα /  όρια τα πράγματα συγχέονται. Και πάντως η 
διάκριση /  διαίρεση δεν αποκλείει την εσωτερική διαιρετότη- 
τα. Ένα παράδειγμα. Γενιά του ’30 ο Σεφέρης και ο Ελύτης 
(προσέξτε: δε λέω ο Ρίτσος που ίσως θα συμφωνούσατε 
αμέσως). Τι σχέση όμως έχει η ποίηση του Σεφέρη με την 
ποίηση του Ελύτη; Βάλετε πλάι πλάι τη Σαντορίνη του 
Σεφέρη (σ. 75) με την Ωδή στη Σαντορίνη του Ελύτη (σ. 
[75]). Και φέρνω αυτό το παράδειγμα ώστε να μπορέσομε να 
το προσθέσομε και στα ιστορικά περιστατικά που τους 
διαφοροποιούν. Να κοιτάξομε ποιον από τους δυο (ή και των 
δυο) η ποίησή τους φέρει στίγματα: από τη Μικρασιατική 
καταστροφή, τον πόλεμο του .’40 και την Κατοχή, το 
Δεκέμβρη του ’44, τον Εμφύλιο κ.λπ. και προπαντός με ηοιο 
τρόπο. Για να ξεμπερδεύω με αυτές τις παρατηρήσεις που 
αφορούν σε θέματα εμπειριών του κάθε ποιητή, λέω αυτό 
που έχει λεχθεί: ότι ο ποιητής έχει ένα και μοναδικό θέμα: το 
σώμα του. Στην υπερβολική αυτή διατύπωση κρύβεται 3



μεγάλο ποσοστό αλήθειας, αν τη σκεφθούμε μεταφορικά. 
Κοινός τόπος είναι ότι η Τέχνη συνιστά την πιο ελεύθερη και 
φιλελεύθερη ανθρώπινη χειρονομία που μόνο επειδή* κατα
γράφεται αποκτά μια διάρκεια πέρα από την ανθρώπινη ζωή. 
Ελευθερία, όμως, που μπορεί να επικαλεστεί κάθε άλλος 
επώνυμος ή ανώνυμος —από εκείνους οι οποίοι δημιουργούν 
ένα περιβάλλον α π ’ όπου τρέφεται και ο ποιητής* παρατηρεί, 
εμψυχώνεται και το καταγράφει. Ο ποιητής δεν είναι «ένα 
κενό» — άστε τον να το λέει όταν τον βολεύει.

Η τέχνη λοιπόν (για να συμπληρώσω τα προφανή), είναι 
μια από τις εκφράσεις της ζωής και συνεπάγεται την 
κρισιμότητα του ζεύγους: Τέχνη και Ζωή. Ο ποιητής είναι 
ένα άτομο /  πολίτης σε ορισμένο τόπο και χρόνο και η 
εποπτεία  του εξαρτάται από τις δυνατότητες επικοινωνίας 
(που του παρέχονται στο χωρόχρονο που ζει) με τους 
συμπολίτες του. Η απάντηση που παίρνουμε από το έργο 
ενός ποιητή έχει καθοριστεί από τον ορίζοντα του κόσμου 
του, την πιστότητά του με τη φαινόμενη ή τη βαθύτερη 
πραγματικότητα. Ό π ω ς  επίσης το προηγούμενο: το ότι 
παίρνουμε απάντηση, δηλώνει την ανταπόκριση του έργου 
στους αποδέκτες, αποτέλεσμα που συνεπάγεται ότι το έργο 
υπερβαίνει τον υποκειμενισμό του δημιουργού και ότι έχει, 
ας την ονομάσομε, αντικειμενική υπόσταση.

Τώρα, αν η δική μας εποπτεία σε ποιητικά έργα είναι 
επαρκής και η ευαισθησία μας στη σημασία του ποιητικού 
λόγου δοκιμασμένη (δύσκολο ζητούμενο), η αναζήτηση του 
βαθμού της εξάρτησης ενός έργου από τη ζωή του δημιουρ
γού του δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση, καθώς πρέπει να 
αντιμετωπίσομε τις αντιστάσεις του έργου και περισσότερο 
τις αντιστάσεις στην ερμηνεία μιας ανθρώπινης ζ ω ή ς — μάλι
στα ενός ποιητή. Και πάντως, οι απαντήσεις που παίρνομε 
δεν είναι αισθητικής τάξεως, για να μην κάνομε το λάθος.

Βάσιμα πιστεύω ότι στατιστικά θα μας έβγαινε, προκειμέ- 
νου περί αυτών των ιερών τεράτων, πως το έργο τους 
εκφράζει περισσότερο τον ιδιωτικό χώρο παρά τον ευρύτερο 
χώρο από όπου προκύπτουν παραστάσεις της πολιτείας και 
της ιστορίας. Σε λίγους ποιητές τα ιστορικά και πολιτικά 
γεγονότα παίζουν καθοριστικό ρόλο. Και στις περιπτώσεις 
που αυτό συμβαίνει, τότε η ζωή του ποιητή έχει συναντηθεί 
με σημαντικά ιστορικά γεγονότα. Ωστόσο η συνθήκη αυτή 
είναι αναγκαία αλλά όχι και υποχρεωτική.Την ίδια εποχή 
ζουν ποιητές που δημόσια γεγονότα καταγράφονται στο έργο 
τους και ποιητές που αδιαφορούν για τα μεγάλα και καταγί
νονται με τα μικρά. Συγκρίνετε τα έργα του Παλαμά και του 
Δροσίνη. Ας συνυπολογίσομε επίσης ότι την ίδια εποχή 
Παλαμά - Δροσίνη παρατηρούμε πολίτες να συντάσσονται με 
τη στάση Παλαμά και πολίτες που συμμερίζονται τη στάση 
του Δροσίνη. Με περισσότερη μελέτη και προσοχή βλέπομε 
ότι η διαχωριστική γραμμή, ανάμεσα στις δυο αυτές αντιλή
ψεις, μετακινείται και κατά περίσταση πληθαίνουν οι οπαδοί 
—να το πω έτσι— της μιας ή της άλλης αντίληψης. Το 
φαινόμενο δηλώνει ότι και οι δυο αυτές αντιλήψεις παρουσιά
ζουν κοινούς τόπους, κοινά σημεία επαφής και αρκετές 
συμπτώσεις. Έ τσ ι  είναι λογικό και νόμιμο να αναζητάμε και 
να διαπιστώνομε την κυρίαρχη νοοτροπία μιας εποχής, που 
έχουν κάποιες προωθημένες συνειδήσεις και που επισημαίνο- 
νται στα λογοτεχνήματα αυτής της περιόδου, είτε ως κοινό 
λεξιλόγιο, είτε με κοινές ιδέες ή ιδεολογήματα είτε με
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συναντήσεις αξιολογήσεων, μεροληψιών, πεποιθήσεων, και 
συχνά ποιητικής —δηλαδή μορφολογίας του λογοτεχνήματος.

Οι περιπτώσεις είναι πολλές και δεν είναι της ώρας να 
κατονομαστούν. Ας κρατήσομε μόνο ότι σε κάποιες εποχές οι 
πο ιητές’ υποκύπτουν στο γενικό κλίμα —το κυρίαρχο που 
είπαμε. Ας πάρομε τώ ρα 'ω ς  δεδομένο ότι ο οικείος χώρος 
των ποιητών είναι ο ιδιωτικός. Αυτόν κατοικούν και για τα 
προβλήματα που εκεί συναντούν, γράφουν. Αν επομένως σε 
ένα ποιητικό σώμα δε συναντάμε θραύσματα απλώς από το 
δημόσιο χώρο, αλλά σχεδόν πλήρη κατάληψή του και (πάλι 
σχεδόν) εξαφάνιση του ιδιωτικού χώρου, είναι νομίζω λογικό 
να θεωρήσομε ότι κάποια κορυφαία γεγονότα συνέβησαν και 
κάποια κυρίαρχη νοοτροπία αναπτύχθηκε, ώστε να μετατοπι
στούν οι έγνοιες των ποιητών μιας εποχής.

Ας πάμε τώρα σε μια συγκεκριμένη περίπτωση που αφορά 
στο αντικείμενό μας.

Υποθέτομε ότι ένα νεαρό άτομο, φανατικό για γράμματα, 
ζει τα γεγονότα του Β '  Παγκ. Πολέμου και όλες τις 
απολήξεις του. Ζει και παρακολουθεί ό,τι συμβαίνει στην 
κατεχόμενη χώρα του από τα ναζιστικά στρατεύματα. Δε θα 
περιγράψω το πνεύμα που αναπτύχθηκε και δεν προτίθεμαι 
να συνοψίσω όσα επιχείρησα να δείξω στο Α '  Συμπόσιο εδώ 
του 1981. Θα σημειώσω μόνο ότι ο Β '  Π. Π. δεν ήταν 
απλώς ένας πόλεμος. Δεν ήταν ένας απλώς μεγάλος και 
φοβερός πόλεμος με εκατομμύρια νεκρούς. Θεωρήθηκε ότι 
κρινόταν η μοίρα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Αναλογιστεί- 
τε, αφού λογοτεχνία εξετάζομε, ότι μετά τον Α '  Π. Π. 
είχαμε την αντιπολεμική λογοτεχνία η οποία τόση διάδοση 
και απήχηση είχε στο Μεσοπόλεμο. Μετά το Β '  Π. Π. το 
φαινόμενο της αντιπολεμικής λογοτεχνίας δεν επαναλαμβά
νεται. Δεν εξετάζω εδώ γιατί συμβαίνει. Αρκούμαι στη 
διαπίστωση η οποία δείχνει πως έχει γεννηθεί μια διαφορετι
κή αντιμετώπιση. Σκεφθείτε ότι και ο Μαλρό και ο Χεμιν- 
γκουέι είδαν τον εμφύλιο πόλεμο της Ισπανίας, κατά ένα 
τρόπο, θετικά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Β '  Παγκ. 
Πόλεμος αντιμετωπιζόταν από τους ανθρώπους θετικά, 
θετικά όμως έβλεπαν, όλοι σχεδόν, την Αντίσταση. Αυτό δε 
σημαίνει ότι όλοι συμμετείχαν στην Αντίσταση. Θα είναι 
λάθος να το νομίζουν όσοι δεν έχουν τις εμπειρίες. Λάθος 
όμως είναι να υποτιμάμε και τη σημασία της Αντίστασης 
καθώς και τη σημασία που είχε η συμμετοχή σ’ αυτήν. Δε 
θέλω να κάνομε ηθικές μετρήσεις. Με ενδιαφέρει όμως να 
βρισκόμαστε μέσα στα πράγματα και να μετράμε τις συνέ- 
πειές τους. Πάμε παρακάτω. Τους ποιητές που πρωτοεμφα- 
νίζονται μέσα και μετά τον Β '  Παγκ. Πόλεμο οι κριτικοί 
συνηθίζουν να τους χωρίζουν σε διάφορες κατηγορίες. Η 
επικρατέστερη: Σε κοινωνικούς και υπαρξιακούς. Έ νας άλ
λος διαχωρισμός ξεκινάει από τη σχέση τους και τη διάστασή 
τους με τον υπερρεαλισμό. Νομίζω ότι και ο πρώτος που 
είναι θεματικός και ο δεύτερος που είναι τεχνοτροπιακός 
είναι ελάχιστα διαφωτιστικοί. Κυρίως διότι χρωματίζουν 
έντονα και διαφοροποιούν — ενώ πράγματι δεν υπάρχει τόση 
διαφοροποίηση είδους. Προτιμώ να καταφύγομε σε ουδέτε
ρους προσδιορισμούς και σε επόμενο στάδιο να επισημάνομε 
τον πάντα προσωπικό χώρο του κάθε ποιητή, όπου πράγματι 
θα συναντήσομε μονάδες και όχι ομάδες.

Με την ανοχή σας προτείνω το διαχωρισμό τους σε 
ποιητές του ιδιωτικού και ποιητές του δημόσιου χώρου. 
Σχηματικός και πάλι διαχωρισμός, και δεν τον προτείνω ως 
γενικής ισχύος αλλά (για τους ποιητές που θα με αφήσει ο 
χρόνος να εξετάσω) μου είναι χρήσιμος και δεν παραμορφώ
νει το αντικείμενό μου.



Για τους ποιητές που, για να είμαι σύντομος και σαφής, θα 
χαρακτηρίσω Αριστερούς, με την ασφάλεια που μου επιτρέ
πει η δήλωσή τους, είναι προφανές φαντάζομαι, καθώς ζουν 
μια ιστορική περίοδο που κρίνεται η πεποίθησή τους αλλά 
και η τιμή τους (αφού οι περισσότεροι είναι μέλη και στελέχη 
αντιστασιακών οργανώσεων) ότι το έργο τους εμπνέεται από 
/κα ι εντάσσεται στο / δημόσιο βίο. Ωστόσο έχει κανείς να 
παρατηρήσει ότι στο έργο τους υπάρχει σχεδόν πάντοτε το 
ιδιωτικό μεταμφιεσμένο σε δημόσιο. Και αυτό συμβαίνει 
ακόμη και σε ποιήματα που θα τα βλέπαμε κάποια και θα 
τα υποπτευόμαστε ως ερωτικά. Ωστόσο παρά την ένταξή 
τους ως πολίτες στην Αριστερά η ποίησή τους (εκείνων 
τουλάχιστον που κρίνονται αξιόλογοι) δεν είναι ενταγμένη - 
στρατευμένη, αν προτιμάτε την καθιερωμένη ορολογία και δε 
βγαίνει μέσα από σκοπιμότητες. Η ποίηση που μας δίνουν 
ενώ τρέφεται από ένα όραμα ούτε το απλοποιεί ούτε το 
κατασταίνει λάβαρο. Ο κυρίαρχος τόνος των ποιημάτων τους 
είναι ο ελεγειακός, που είναι σύμφωνος με το γενικότερο 
φωτισμό της εποχής από την οποία, άμεσα ή έμμεσα, 
εμπνέονται. Ό ,τ ι  θα ονομάζαμε «αγωνιστικό», «υμνητικό», 
«ηρωικό», που μοιραία θα οδηγούσε σε ρητορικό λόγο και 
πλαστό επικό ύφος, απουσιάζει όχι επιδεικτικά (που θα ήταν 
κι αυτό ένας ανεστραμμένος ρητορισμός) αλλά από βαθύτερη 
οικονομία και σεβασμό της ύλης ή των αισθημάτων. Ίσω ς 
από την αισθηματολογία πέρασαν κάποιοι για περισσότερο 
χρόνο α π ’ όσο ίσως δικαιολογιόταν. Αλλά και το ότι βγήκαν 
κάποτε από το λαγούμι (κάτι ίσως ανάλογο με το «θάλαμο» 
που έλεγε ο Σεφέρης), με τρόπο που δηλώνει την ποιότητα 
του λόγου τους, πιστοποιεί ότι με αγαθή προαίρεση υπέκυ
ψαν και υπηρέτησαν μια νοοτροπία, η οποία καταναλωνόταν 
από την Αριστερά σε χορταστικές ποσότητες. Πάντως και η 
αισθηματολογία έστω των ποιητών της Αριστεράς είχε την 
ποιότητά της, καθώς μπορούμε να τη θεωρήσομε ως έκφραση 
ενός ρομαντικού πνεύματος, που παρακολουθεί από κοντά 
την ποίηση. Για τις δίχως τέλος κατακτήσεις του ρομαντι
σμού έγραφε εδώ και μισό αιώνα ο Ν. Κάλας.

Μπορεί κάποτε να συναντήσομε και επικό τόνο, όμως στη 
συνέχεια υποσκάπτεται και αυτοαναιρείται. Ό π ω ς  και στοι
χεία ειρωνικού λόγου ή και σαρκαστικού — κάποτε σε ικανή 
έκταση. Η καταγραφή των περιπτώσεων και των εκδοχών θα 
μας πήγαινε μακριά, αλλά και θα μας έδειχνε ότι αν οι 
ποιητές αυτοί ξεκινάνε από κοινές εμπειρίες και αποδέχονται 
κοινές προτάσεις για τις ερμηνείες των πολιτικών φαινομέ
νων #και το έργο τους κινείται στο δημόσιο χώρο (σχεδόν 
αποκλειστικά — αν λογαριάσομε και τις μεταμφιέσεις), από

τα νεανικά τους ακόμα έργα έδειχναν ότι είχαν τις προϋποθέ
σεις να είναι πνευματικά και ποιητικά αυτοδύναμοι. Και να 
συμπληρώσω: ελευθερία που στοίχιζε, καθώς έθετε υπό 
κρίσιν το αγωνιστικό τους φρόνημα. Αλλά δε θα εξετάσω 
πόσο ανεχόταν ο χώρος στον οποίο ανήκαν αυτή την ελευθε
ρία τους, που διατήρησαν κάποτε με τα δόντια αλλά θα 
παρακαλέσω να σκεφθείτε γιατί κάποιοι υιοθέτησαν τον όρο 
ποιητές της ήττας, που παπαγαλίζεται έκτοτε με μεγάλη 
συχνότητα λες και ανακαλύψαμε τα δάχτυλα της Ιμπεριαλι
στικής Αμερικής.

Ό σο μπορώ να καταλάβω οι ποιητές αυτοί έζησαν με το 
σύνδρομο της Αντίστασης  που δεν έπαψε να τους συνοδεύει σε 
όλη τη ζωή τους και που το ανιχνεύομε στο έργο τους. Αν 
θέλαμε να μελετήσομε τον κόσμο, που δημιουργεί το έργο 
τους, τη μυθοποίηση καθενός από αυτούς της πραγματικότη
τας, (να τον ονομάσω —για να αποφύγω τις παρεξηγήσεις— 
το φαντασιακό κόσμο του κάθε, από αυτούς ποιητή), θα 
βλέπαμε σε τι βαθμό ο φαντασιακός κόσμος τους είναι 
συγκροτημένος με τα οράματα της Αντίστασης, όχι στην 
πολιτική τους έκφραση αλλά στη μεταφορά τους στο ηθικό 
πεδίο.

Το άρωμα της λάσπης για να αντιγράψω ένα ημιστίχιο του 
Μ. Αναγνωστακη, λιγότερο προσεγμένο από το στίχο Μιλώ  
για τα προαύλια των φυλακών και για το δάκρυ των μελλοθα
νάτων.

Τώρα πώς μπορεί, από το θερμό περιβάλλον που τους 
ανασύρω, να δοθεί η εμβέλεια τέτοιων στίχων, στο ψυχρό 
σημερινό περιβάλλον, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

Για τους ποιητές τώρα αυτής της γενιάς και αυτών των 
εμπειριών, τους οποίους (πάλι για να συντομεύω) θα κεφα- 
λαιοποιήσω ως ελεύθερους στοχαστές ή ως εκτός σχημάτων 
ιδεολογικών και πολιτικών, σαφών βέβαια, όχι όμως και μη 
ασπαζόμενους μια πίστη ή μια θεωρία ή μια αντίληψη ζωής, 
το έργο τους όσο κρίνω δεν είναι τόσο ιδιωτικού χώρου όσο 
ίσως θα περίμενε κανείς παίρνοντας υπόψη προηγούμενες 
ποιητικές περιόδους καθώς και τις ιδιότητες και ευαισθησίες 
των ποιητών. Μάλιστα η έκταση του φαινομένου μας επιτρέ
πει την εικασία ότι και εδώ κάποιοι όροι εποχής συνέτρεξαν. 
Ωστόσο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην περίπτωση, 
καθώς ο καθένας από αυτούς έχει την ιδιομορφία του,για να 
μην εκβιάζομε απαντήσεις από το έργο τους που φυσιολογικά 
δε μας δίνονται.

Πρέπει επίσης να λάβομε υπόψη ότι μια σειρά επιλογών 
και πράξεων της Αριστεράς και κατά τα τελευταία χρόνια 5



της Κατοχής και στα αμέσως επόμενα, γεννούσε σε μια 
μερίδα της κοινής γνώμης, και μιλώ για εκείνη που ήθελε να 
μείνει υπεράνω της διαμάχης, μια απώθηση — δικαιολογημέ
νη ή όχι δεν εξετάζω. Η απώθηση αυτή νομίζω ότι έδρασε 
και ως απώθηση της Κατοχής και πολύ περισσότερυ, της 
Αντίστασης. Δεν απομυθοποιόταν απλώς η Αντίσταση αλλά 
και το πνεύμα της κρινόταν ύποπτο, ιδιοτελές ή κάποτε 
ανώφελο ή αφελές.

•Αυτή είναι ίσως μία από τις πολλές  αιτίες που τοποθετώ 
σε αυτή την κατηγορία κάποιους κα τ’ αναλογίαν ή κα τ’ οικο
νομίαν, όπως τον Σταύρο Βαβούρη. Διότι δε βρίσκω να 
υπάρχει επιβάρυνση της ποίησής του από το σύνδρομο της 
Κατοχής. Από την άλλη πλευρά όμως αναρωτιέμαι γιατί σε 
ένα .ποιητή που θα τον όριζα ως κατεξοχήν ερωτικό και 
ιδιωτικό αρκετά από τα ποιήματά του που βρίσκονται στη 
συγκέντρωση /  επιλογή του 1977, που έκανε ο ίδιος, 
επισημαίνουν, όχι απλώς ενδεικτικά, κάποιες δημόσιες αμαρ
τίες, αλλά διακατέχονται από μια συνείδηση της σχετικότη
τας του ιδιωτικού.

Πιο κατηγορηματικός μπορώ να είμαι για ένα πνεύμα 
γενικότερης απώθησης με το έργο του Νίκου Φωκά. Η 
πρώτη συλλογή ποιημάτων του τού 1954, αφού την πραγμα
τικά πρώτη πλακέτα τ'ου το ’47 ο ίδιος την αποσιωπά, 
«Κυνήγια από σύγχρονα γεγονότα», έχει σαφή δείγματα από 
καταστάσεις δημόσιου χώρου. Κάποτε και γεγονότα που 
δύσκολα αποσυνδέονται από την πολιτική, όπως το ποίημα 
με τίτλο « Α π ’ τη Δίκη των Αεροπόρων - Νοέμβριος ’53».

Αποσπώ μερικούς στίχους από το μέσον έως το τέλος του 
ποιήματος για να μπορέσετε να κρίνετε:

Πάχνη πρωινή, χωρισμένη απ ’ το σκοτάδι, πιο μακρινή ολοένα 
Καθώς η μέρα προβαίνει, φανερώνοντας φτωχόπαιδα 
Φοιτητές, κουλουράδες 
Αλήτες που κοιμούνται,
Ακόμα, στους πάγκους.

Παιδάκια άκρη στη λίμνη π ’ αγγίζει
Τόσο πολύ ο θαυμασμός από τους κύκνους της,
Ά γνω στο ι στα ίδια πάντα χνάρια 

Γίνονται μια σχόλη για τους άλλους.

Ούτε ξύλο, ούτε σίδερα, ούτε βία,
Ούτε τρομοκράτες, ούτε καταδότες,
Ούτε εθνοκάπηλοι, ούτε γραφειοκράτες,
Ούτε επιχειρηματίες, ούτε ινστρούχτορες,
Ούτε διπλωμάτες, ούτε επίτροποι:
Καθένας γίνεται μια σχόλη για τον άλλο.

Καθένας γίνεται μια πλοκή για τον άλλο
Καθώς στέκεται, σηκώνεται, πηγαίνει παραπέρα, μιλάει ή

σχεδιάζει με το νου του'

Μια πλοκή της στιγμής  
Που περνάει απ ’ την ποίηση.

6 Άνθρωποι εξαφανίζονται 
Πίσω απ ' τα πεύκα

Δοκίμιο Κι έρχονται άλλον η μέρα προχωράει:
Ό λ η  η ζωή είναι πια ένας ξύπνος 

Ανάμεσα σε δέντρα και νερά.

Αλλά αφού επικαλούμαι την ποίηση, αποσπώ από άλλον 
ποιητή (θα τον αναφέρω αμέσως έπειτα) λίγους, δυστυχώς, 
στίχους, αφού προχωρώ ενδεικτικά.

Τι να διαβάσω στους χάρτες της γενιάς μου:

Ξενοδοχεία και πάρκα σε χαμένους τόπους.
Στρατός της κατοχής, μεγάφωνα μες στις ανθρωποφάγες

νύχτες.
Η  φωνή της ύαινας καθώς σώνονταν τα πτώματα του πολέμου 
Τα μισά τα ’παν ήρωες.
Οι άλλοι κλέφτες δολοφόνοι τροφή για τα σκουλήκια  
-Σ το  τέλος πάντα πιάνονται- στο τέλος η αστυνομία, 
Κράνη, σαγόνια, εγκέφαλοι που καταπίνουν 
Ό λες μαζί τις ανθισμένες κερασιές.

Κι αυτή η πληγή που αλλάζει θέση ολοένα 
Κοντά στον ίδιον επίμονο έρωτα χωρίς όνομα.

Οι στίχοι ανήκουν στη συλλογή Ποιήματα της Λύντιας 
Στεφάνου και δε φαντάζομαι να χρειάζεται επιχειρηματολο
γία για το πόσο είναι αντλημένοι από το δημόσιο χώρο και 
πόσα οφείλουν στις εμπειρίες της Κατοχής και του Εμφυλίου 
πολέμου.

Θα έπρεπε να μιλήσω πιο αναπτυγμένα και όχι τόσο 
επιγραμματικά και ενδεικτικά για όσους ανάφερα, να συ
μπληρώσω ακόμη τους δυο αυτούς πίνακες ποιητών της 
γενιάς, καθώς μάλιστα σε μερικούς το σχήμα που πρότεινα 
φαίνεται σαφέστερα. Την επιλογή μου όμως πιστεύω να την 
κρίνετε όπως είναι· σαν χαιρετισμό μιας συνάντησης εδώ στο 
Συμπόσιο, συνομιλητών μας — που τυχαίνει να αποτελεί και 
πράξη δικαιοσύνης και δικαίωσης.

Θα έπρεπε ακόμα να περάσω στους επόμενους χρονικά 
ποιητές, που οι εμπειρίες τους αντλούνται από μεταγενέστε
ρα γεγονότα, έχουν όμως, μπροστά τους, ποιητές και ποιητι-



κά έργα με τις κρίσιμες εμπειρίες που αναφέρθηκαν, ώστε να 
δούμε αν τα σύνδρομα της Κατοχής και της Αντίστασης 
λειτούργησαν σε αυτούς τους δεύτερους μεταπολεμικούς, αν 
έζησαν το μύθο και γοητεύθηκαν, αν και πόσοι τον αγνόησαν, 
αν (όσοι έζησαν κάτω από το μύθο και κάτω από το έργο 
των ποιητών που τον απέδωσαν) ζήτησαν, σε μεταγενέστερα 
χρόνια, να αποτινάξουν την κηδεμονία. Θέτω το θέμα αν 
έχουμε σύγκρουση A ' και Β ' μεταπολεμικής γενιάς. Και αν 
ναι, γιατί, για ποιους λόγους;

Τα λέω αυτά γιατί θεωρώ κρίσιμη την εξέταση των 
σταδίων μιας νοοτροπίας που αναπτύχθηκε στην Κατοχή, τις 
διακυμάνσεις της στο μεταπολεμικό κόσμο μέσα στις δια
σταυρώσεις από τα μετέπειτα γεγονότα, την αποξένωση και 
την τυχόν πτώχευσή της. Ίσως —έτσι μόνο— μπορούν να 
προκύψουν κάποια ασφαλή συμπεράσματα.

Και ίσως μια πρώτη αντικειμενική, κατά το δυνατόν, κρίση

και αξιολόγηση των ποιητών της Α ' μεταπολεμικής γενιάς 
να προέλθει από άτομα διόλου σχεδόν βεβαρυμένα από αυτές 
τις εμπειρίες. Τέτοια είναι, όπως νομίζω, άτομα της γενιάς 
του ’70, ως πρώτη αντικειμενική προσέγγιση. Η οποία γενιά 
του ’70 δεν ξέρω γιατί πρέπει να χρεωθεί ως μεταπολεμική. 
Επειδή είναι μια γενιά που ζει και γράφει αρκετά χρόνια μετά 
τον πόλεμο; Αλλά έχει σχέση με τον πόλεμο αυτό, όσο η 
πρώτη μεταπολεμική με τη Μικρασιατική Καταστροφή. 
Σχέση δηλαδή ιστορίας και όχι εμπειρίας. Ούτε καν έμμεσης
— εκτός από εξαιρέσεις. Μήπως όμως υπάρχει συνάντηση 
αυτών των απομακρυσμένων γενεών μέσω της ποίησης; 
Είναι πιστεύω το ζητούμενο που θα δικαιώσει ενδεχομένως 
το έργο κάποιων ποιητών με τις κρίσιμες εμπειρίες της 
Κατοχής, θα δικαιώσει το έργο, ως ποιητικό αποτέλεσμα, 
και θα διασώσει το συλλογικό κλίμα που αναπτύχθηκε μια 
εποχή —όταν οι ποιητές της αρνήθηκαν να μείνουν ιδιώτες.

Επιβιώσεις και Παρουσία 
του Κ. Γ. Καρυωτάκη στη 

Μεταπολεμική Ποίηση
Στον Βύρωνα Λεοντάρη

Κώστα, ξέρω τι είναι αυτό που έβαλε στα δάχτυλά σου 
το περίστροφο. Οι άνθρωποι προσφέρουνε τόσο αργά 
λίγα ψίχόυλα ευγένειας. Έρχονται στιγμές 
που η Πρέβεζα με πλησιάζει και μένα επικίνδυνα.
Ήπιες τον καφέ σου στο καφενείο των απελπισμένων 

με τη σιωπή σου με το άλγος σου.
Κρέμασες τους στίχους σου στα κρέπια της νύχτας
πήρες το καπέλο σου βιαστικά
κω πήγες να συναντήσεις τον παλιό σου φίλο
το θάνατο για το στερνό ταξίδι
«στα σκοτεινά πηγαίνοντας βασίλεια πέρα κει»
και η Δάφνη στεφάνωσε το φαλλό σου
στους κόλπους της λήθης.

Λ Ε Υ Τ Ε Ρ Η Σ  ΠΟΥΑΙΟΣ
«Στον Καρυωτάκη»

Ξεκινώ μ ’ ένα ερώτημα που φαντάζομαι πως έχει τεθεί σε 
όλους μας κάποτε, φανερά ή μυστικά, και που η απάντησή 
μας σ’ αυτό δε σχετίζεται μόνο με το έργο ενός ορισμένου 
ποιητή αλλά, κυρίως, με τη μοίρα της ποίησης: με την 
καταδίκη της να ανασυνθέτει τη ζωή για λογαριασμό της 
τέχνης όχι από το περίσσευμα αλλά από την έλλειψη. 
Διαφορετικά όχι μόνο δε σημαίνει τίποτε αλλά και δεν 
υπάρχει ως τέτοια: ως προσπάθεια δηλαδή εξορκισμού αυτού 
που θεωρούμε ανέφικτο. Έρχομαι να μιλήσω για την παρου
σία του Καρυωτάκη ανάμεσά μας, και όχι μόνο ανάμεσά μας 
αλλά, πολύ περισσότερο, ανάμεσα σε όλους εκείνους που 
εξακολουθούν, σχεδόν εξήντα χρόνια μετά τον πυροβολισμό 
στην Πρέβεζα, να ακούνε με ευκρίνεια το δίδαγμα ενός έργου 
που προτού διακοπεί βίαια είχε κόψει τις γέφυρες με όλα τα 
ιδανικά, τις προφάσεις, τα προσχήματα του βίου, όπως 
θα ’λεγε ο Αλεξανδρινός. Πράγματι, το φρόνημα που έχουμε 
για τη σημασία της ποίησης στη ζωή μας, μεταποιείται σε

του Α λέξ. Ζήρα
ποιητικό λόγο αμφίδρομα συνεπή μονάχα όταν είναι αλληλέν- 
δετο με το φρόνημα που έχουμε διαμορφώσει για την ίδια 
μας τη ζωή.

Γιατί ο Καρυωτάκης εξακολουθεί να είναι παρών, σήμερα 
ίσως περισσότερο κι από χτες, αυτός μόνος, από μια ομάδα 
συνομηλίκων του ποιητών που, θα έλεγε κανείς, ότι γεννήθη
καν μάλλον πολύ αργά; Και συνεχίζω την ερώτησή μου: 
Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους η ποίησή του —και 
θέλω να το υπογραμμίσω αυτό: η ποίησή του— εξακολουθεί 
να είναι δραστική; Η απάντηση που επιχειρώ να δώσω 
μπορεί να φανεί κοινότοπη. Όμως, τώρα, που κανείς πια δεν 
μπορεί να ισχυριστεί ότι μας κατακλύζουν οι μιμητές ενός 
πεισιθάνατου καρυωτακισμού, που συντελέστηκε ερήμην του 
Καρυωτάκη και που δεν ήταν τ ίποτ ’ άλλο από μελοδραματι
κές χειρονομίες ενός αδιέξοδου ψευτορομαντισμού, νομίζω 
ότι αξίζει τον κόπο να σκεφτούμε αν πραγματικά ο Καρυω
τάκης, με τη ζωή και το έργο του, μας χρησιμεύει σαν όριο. 
Και λέγοντας όριο δεν εννοώ βέβαια τη λέξη σύμφωνα με την 
προβληματική του Β. Βαρίκα, όπως διατυπώνεται στο 
νεανικό δοκίμιό του «Κώστας Καρυωτάκης, το Δράμα μιας 
Γενιάς»: «Ο Καρυωτάκης δεν ήρθε ν’ αρνηθεί μια ήδη 
υπάρχουσα πραγματικότητα», λέει ο Βαρίκας, «αλλά να 
δώσει κάποιες προεκτάσεις, μερικές προσωπικές δονήσεις 
στα μοτίβα που από χρόνια κυριαρχούσαν στη νεοελληνική 
ποίηση. Το έργο του δεν ανοίγει μια καινούρια περίοδο 
αλλ’ απλώς τοποθετεί τη λέξη “ τέλος” σε μια ολάκερη 
εποχή». Δε μας απασχολεί λοιπόν η έννοια του ορίου ως 
κοινωνική παράμετρος και μόνο, αλλά, προπάντων, ως κριτι
κή θέση του ποιητή και της ποίησής του απέναντι σε μια 
ιδεολογικά καθορισμένη ανάγνωση και αναγνώριση της ου
σίας και της μορφής της λογοτεχνίας. Και τότε, αν η πράξη 
αυτή δεν είναι άρνηση της πραγματικότητας, τι είναι; 7



Μήπως εδώ, στο μεταίχμιο αυτό δε βρίσκεται το νόημα της 
διαφορετικής ηθικής στάσης που σε κάποια στιγμή παίρνει ο 
δημιουργός μέσα, βέβαια, από το έργο του; Ίσω ς να 
ξαφνιάσει και να προκαλέσει αμηχανία ο αφορισμός που λέει 
ότι κατά παράδοξο τρόπο μόνο 'οι επιγενόμενες γενιές έχουν 
τη δυνατότητα να ξεχωρίσουν την ήρα από το στάρι. Στο  
διαρκές καθαρτήριο της ιστορίας της λογοτεχνίας δεν επέζη- 
σαν αυτοί που ήταν αυλοκόλακες του εφήμερου: ποιητές 
όπως ο Αχιλλεύς Νέης, ο Αριστομένης Προβελέγγιος ή ο 
Σωτήρης Σκίπης — αλλά ποιητές και συγγραφείς που, κυριο
λεκτικά, ήταν προδότες της εποχής τους. Γιατί ασφαλώς 
προδοσία σημαίνει η ρήξη με το γενικό αισθητικό γούστο, με 
τις επικρατούσες συμβάσεις που καθορίζουν τι είναι πρέπον 
και τι όχι στη ζωή και στην τέχνη.

Ο Καρυωτάκης επέζησε και μας απασχολεί, ακόμα πιο 
απαιτητικά, α π ’ ό,τι στο μεσοπόλεμο ή στη δεκαετία του 
’50 και του ’60, όχι γιατί η ποίησή του αναπτύχθηκε 
κερδίζοντας από το αδιέξοδο της προσωπικής του ζωής 
—τέτοιες περιπτώσεις είναι πάμπολλες, ακόμα και για τη 
νεοελληνική λογοτεχνία— ούτε γιατί αναζητούσε ένα άλλο 
ήθος στο περιβάλλον του. Επέζησε γιατί ζητούσε ένα άλλο 
ήθος από την ίδια τη φύση της ποίησης, από την κορεσμένη 
ήδη γλώσσα της, και, ιδιαίτερα, από την ιδεολογία της — από 
τα όσα δηλαδή επένδυαν οι άνθρωποι πάνω της και από τα 
όσα περίμεναν από αυτήν: την προσμονή της συναισθηματι
κής μεταρσίωσης και την αποσιώπηση κάθε δυσάρεστης 
πλευράς της ζωής. Άλλωστε, για να μη ρίχνουμε όλο το 
άδικο στο παρελθόν, μήπως και σήμερα ανάλογα δεν περιμέ
νουμε από τη λειτουργία της τέχνης; Την ακινητοποίησή της 
σε μια ειδυλλιακή οπτική του κόσμου που, υποτίθεται, 
ενεργεί λυτρωτικά; Έτσι, αν μη τι άλλο, ο Καρυωτάκης, 
εντελώς απροσδόκητα και ενοχλητικά για πολλούς, εμφανίζε
ται στις επιδιώξεις του εξίσου μοντέρνος με τους ποιητές 
εκείνους, που, λίγα χρόνια μετά το θάνατό του, θα ανέτρεπαν 
τελείως τα κριτήρια που ως τότε καθόριζαν τι είναι ωραίο 
στην ποίηση και τι όχι. Θα ανέτρεπαν όμως και τους όρους 
σύμπραξης της τέχνης και της καθημερινής ζωής; Σίγουρα 
όχι, αν υπολογίσουμε ότι ο Καρυωτάκης επιβίωσε, και 
μάλιστα θριαμβευτικά στο έργο των ποιητών της πρώτης 
μεταπολεμικής γενιάς, παρά την αθέλητη συμμαχία που 
είχαν δημιουργήσει εναντίον του η αφελής αισιοδοξία της 
ελληνικότητας, η καθυστερημένη έλευση του ελληνικού μο
ντερνισμού με τον Γ. Σεφέρη και η εξίσου αφελής αισιοδοξία 
της πολιτικής ερμηνείας των λογοτεχνικών φαινομένων.

Ας υποθέσουμε πως δεν έχουμε φτάσει 
από εκατό δρόμους τα όρια της σιγής, 
κι ας τραγουδήσουμε -το  τραγούδι να μοιάσει 
νικητήριο σάλπισμα, ξέσπασμα κραυγής- 
τους πυρ ρους δαίμονες, στα έγκατα της γης, 
και, ψηλά, τους ανθρώπους να διασκεδάσει.

Ακούμε στο μεταξύ, το ειρωνικό σχόλιο του Καρυωτάκη. 
Γ ιατί, πράγματι, εδώ ακριβώς βρίσκεται το μεταίχμιο προς 
το οποίο έτεινε και το οποίο τελικά τον αφάνισε ως 
ανθρώπινη οντότητα. Είναι το μεταίχμιο —«τα όρια της 

8 σιγής»— μπροστά στο οποίο στέκονται αμήχανες η ποίηση 
και η κριτική. Αν φαίνεται πως η ποίησή του μας διχάζει

Δοκίμιο — και σ τ ’ αλήθεια μας διχάζει— είναι γιατί η αποδοχή της 
οπτικής του, η αποδοχή δηλαδή όχι μόνο του αδιεξόδου της 
ποίησης όπως τη γνωρίσαμε από το μεσοπόλεμο και στο 
εξής αλλά και του αδιεξόδου του ίδιου του λόγου της, της 
ικανότητάς της να κατακτήσει αυτό που ακόμα δεν έχει 
γράψει, βάζουν σε κίνδυνο όλες τις βεβαιότητες που μ ’ αυτές 
εξορκίζεται το απόλυτο κενό, η απουσία μνήμης, ο θάνατος. 
Να γιατί κάθε απόπειρα εξόντωσης του Καρυωτάκη, κάθε 
προσπάθεια μείωσής του —από την απουσία πνοής που του 
καταμαρτυρεί ο Κ. Θ. Δημαράς, συγκρίνοντάς τον ασφαλώς 
με τον τύπο του εθνικού ποιητή, με τον Παλαμά ή τον 
Σικελιανό, ως τη θανατοφιλία που του καταλογίζουν ο Μ. Μ. 
Παπαϊωάννου και ο Μ. Αυγέρης— ξεκινάει από τη συναίσθη
ση αυτού του κινδύνου, ασχέτως αν δεν το ομολογεί κανείς. 
Είναι μήπως τυχαίο ότι οι δυο αυτές ετερόνομες πλευρές και 
ιδεολογικές ερμηνείες, που συμφωνούν, ωστόσο, να.στείλουν 
τον Καρυωτάκη στο Καθαρτήριο, οχυρώνονται για να δια
σκεδάσουν την ενοχή τους πίσω από αυτό το ψεύτικο 
ιδεολόγημα: πίσω από την πρόφαση ότι καταγγέλλουν μια 
ποίηση που συντελεί στην παρακμή. Λες και η, έστω και 
επιπόλαιη, ανάγνωση μιας ποίησης, μπορεί να πυκνώσει από 
μόνη της τις στρατιές των αυτοκτόνων!

Αυτά ως τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1950. Στο  
διάστημα που πέρασε χρειάστηκε να θητεύσουν, τουλάχιστον 
οι πιο ώριμες συνειδήσεις, στην εμπειρία μιας ήττας πολιτι
κής, κοσμοθεωρητικής, οράματος ζο^ής εν γένει, για να 
ξαναπιάσουν το νήμα μιας ποίησης, ή, μάλλον, μιας στάσης 
απέναντι στην ποίηση, που εξακολουθούσε, παρά την κατ’ ε
πανάληψη καταδίκη της σε θάνατο, να ζει και να δρα 
υπογείως, σχεδόν παράνομα. Ας σκεφτούμε εν παρόδω ότι με 
πολιτικά επιχειρήματα είχε αποκλειστεί, για τρεις τουλάχι
στον γενιές, το έργο δυο ποιητών που η ζωή τους ακύρωνε 
την ακαδημαϊκή αντίληψη — ιδεαλιστική ή ρεαλιστική— περί 
του τι είναι τέχνη: το έργο του Κωνσταντίνου Καβάφη και το 
έργο του Κώστα Καρυωτάκη. Εδώ η ομοφυλοφιλία, ως 
σύμπτωμα ενός παρακμία αισθητιστή, εκεί η αυτοκτονία, ως 
παθητική αντίδραση ενός ρομαντικού απαισιόδοξου.

Ποιος μπορούσε να υποψιαστεί ότι η πρόκληση του 
Καρυωτάκη δεν ήταν στην ουσία η πρόκληση που απόρρεε 
από τον τρόπο του θανάτου του; Από μια άποψη είναι 
κωμικοτραγικό να διαπιστώνουμε κάθε φορά πόσο μάταιες 
είναι οι προσπάθειές μας να διεκδικήσουμε την ερμηνεία της 
αυτοκτονίας του. Λες και υπάρχει κάποιος άλλος θάνατος, 
εκτός από το δικό μας, που να μπορεί να μας ανήκει! 
Αφουγκραζόμενοι τον αντίλαλο του πυροβολισμού μας δια
φεύγει αυτό που τελικά τον είχε συναρπάσει, τη συνειδητή, 
με άλλα λόγια, και συστηματική κατά τα τελευταία χρόνια 
της ζωής του, ναρκοθέτηση κάθε ιερού συμβόλου στο βασί
λειο της συμβατικής αισθητικής του ποιητικού λόγου. «Ζη- 
τήσαν στο έργο του αρτιότητα και στερεότητα γρυπαρικού ή 
κάλβειου στίχου», λέει ο Τίμος Μαλάνος στο δοκίμιό του 
Είναι Ποιητής ο Καρυωτάκης; «Τους διέφυγε ότι ο ποιητής 
αυτός μήτε δαχτυλιδόπετρες φιλοδοξούσε να σκαλίσει μήτε 
και ενορχήστρωση έκανε, γιατί απλούστατα του έλειπε η 
γαλήνια φιλοσοφική διάθεση, η απαραίτητη σε τέτοιου είδους 
δουλειές. Γεμάτος χολή —πληγωμένος παρίας της πραγμα
τικότητας— ξεμάτωνε τις πληγές του ο ίδιος, μόλις πήγα ι
ναν να επουλωθούν, και πονούσε με ηδονή τον πόνο τους. 
Ό μ ω ς  ένα τέτοιο ξέσκισμα — που ήταν και το διαρκές, το 
μόνιμο παρόν του Καρυωτάκη— δεν μπορούσε να υποταχθεί 
στις επιδιώξεις της διάνοιας, αλλά μήτε και στην πειθαρχία 
της άψογης τεχνικής».



Πραγματικά, η συνάντηση του Καρυωτάκη με την πολλα
πλή κρίση στην οποία έτυγαν οι ποιητές της πρώτης και της 
δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς γίνεται με την προϋπόθεση 
ενός κοινού συντελεστή που διατρέχει και διαβρώνει τους 
όρους ζωής τους. Αυτό το «ξέσκισμα» για το οποίο μιλάεΓ ο 
Μαλάνος, αυτό το ξερίζωμα, είναι κάτι που δεν το ένιωσαν ή 
που το ένιωσαν διαμεσολαβημένα οι ποιητές του ’30. Το 
άγγιγμα της τραγικής αίσθησης της ζωής, τουλάχιστον στις 
συλλογικές του διαστάσεις, μεταμορφώνεται σε φρόνημα του 
ποιητή όχι μόνο ως προς τις σχέσεις του με τον κόσμο αλλά 
και ως προς τις ιδέες του για τη φύση της ποίησης και, 
γενικότερα, τη φύση του έργου τέχνης. Και μεταμορφώνεται, 
όπως στην περίπτωση του Καρυωτάκη και των ποιητών που 
αναφέραμε, στο βαθμό που εκείνοι αισθάνονται ότι τους 
θεωρεί απόβλητους, ξένο σώμα, παρίες, η πραγματικότητα 
γύρω τους. Έτσι, ο Καρυωτάκης μοιάζει να εκδικείται, μετά 
από τόσα χρόνια παραμονής του στο Καθαρτήριο ή στα 
Καθαρτήρια των επίσημων Ιστοριών της Λογοτεχνίας μας, 
συμπράττοντας απροσδόκητα αλλά όχι και απρόσκλητα, με 
εκείνους τους ποιητές που δαιμονίζονται —που παθιάζονται 
δηλαδή— με το ήθος της ποίησης, γυρεύοντας το αντίτιμο 
αυτού του ήθους να εξαργυρώνεται κάθε φορά από τη ζωή.

Δεν είναι άραγε αιτία η συνέπειά τους, αντίκρυ σ’ αυτό το 
ήθος, που τους ωθεί ακόμα και ως τη σιωπή; Δε δοκιμάζουμε 
μήπως ή δεν ξαναδοκιμάζουμε την αίσθηση του ορίου που 
μας υπέδειξε ήδη ο Καρυωτάκης όταν διαβάζουμε τους 
«Επίγονους» ή, πιο ανάγλυφα, τον «Επίλογο» του Μ. 
Αναγνωστάκη; Είναι ακόμα αυτή η εκ προθέσεως εξύμνηση 
του γελοίου, αυτό το συσσωρευμένο απόθεμα πικρής γνώσης 
που τη διέξοδό του —δηλαδή την απόσβεσή του— την 
εντοπίζουμε στον ειρωνικό λόγο της «Αυτοψίας» του Στ. 
Βαβούρη, των «Ηρώων» του Α. Δημουλά, ή, τόσο επάλληλα,

στην «Μπαλάντα Ενός Μικρού Γραφειοκράτη» του Τ. Πα
τρικίου.

«Σε μια πλατύτερη προοπτική», λέει ο Γ. Π. Σαββίδης, 
σ’ ένα ιδιαίτερα σημαντικό, και από την άποψη της εποχής 
όπου δημοσιεύτηκε (1972), κείμενό του, «η ιστορία της 
νεότερης ποίησής μας θα ήταν ακατανόητη χωρίς την παρεμ
βολή του Καρυωτάκη» («Ο Καρυωτάκης ανάμεσά μας»). 
Αλλά τι λογής παρεμβολή; Ο Καρυωτάκης υποθέτω ότι δε 
μας προκαλεί ως διάθεση προσωπικής ζωής. Εν πάση 
περιπτώσει, δε θα μπορούσε να μας προκαλεί, γιατί σήμερα, 
όπως αναφέρει σ’ ένα μικρό μελέτημά του ο Λουκάς Κούσου- 
λας, «δεν μας αιφνιδιάζει πια, μια και είμαστε προετοιμα- 

' σμένοι». Προϊδεασμένοι, θα πρόσθετα εγώ. Δεν είναι, φυσι
κά, η ερωτική απελπισία ή η ωχρά σπειροχαίτη, οι μύθοι που 
δημιουργούνται από τη μικροαστική αδηφαγία μας και που 
δημιουργήθηκαν ακριβώς για να συσκοτιστεί το μήνυμα του 
έργου τόσων και τόσο διαφορετικών ποιητών: του Απολινέρ, 
του Μαγιακόφσκι και του Ρεμπό* όλων αυτών που είδαν και 
συνειδητοποίησαν το επερχόμενο τέλος των κάθε λογής 
υπερβατικών ιδεωδών και οραμάτων.

Αν δεν υπήρχε ήδη αυτό το «σκοτεινό» μήνυμα δε θα 
υπήρχε καν σπουδή για τη διευθέτηση της κρίσης που ήδη 
είχε εκδηλωθεί από τη δεκαετία του ’50 στους μεταπολεμι
κούς ποιητές. Δε θα πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε ότι όλες 
αυτές οι συζητήσεις στην Επιθεώρηση Τέχνης, περί εκλεκτι- 
σμού και απαισιοδοξίας, που γίνονται στο γύρισμα του ’50 
προς το ’60 —με θεματοφύλακες της ορθοδοξίας τους Μ. Μ. 
Παπαϊωάννου, Μ. Αυγέρη και Τ. Βουρνά, και μοναδικό, τη 
στιγμή εκείνη, υπερασπιστή του Καρυωτάκη τον Μ. Λαμπρί- 
δη— δεν είναι καθόλου φιλολογικές έριδες. Πίσω από τις 
γραμμές των κειμένων διαβλέπει κανείς το ρήγμα 7̂ ου ολοένα 
και βαθαίνει και που γονιμοποιεί το νόημά του όχι από καμιά 
πολιτική ήττα αλλά περισσότερο από μια συνολικά διαφορε
τική στάση απέναντι σε μύθους ερειπωμένους και σε ιδέες 
αφανισμένες. Με την «Ομίχλη» του Α. Ευαγγέλου, τον 
«Ιωσήφ, Βουλευτή Αριμαθαίας» του Β. Λεοντάρη και τη 
«Βαρκελώνη» του Γ. Λυκιαρδόπουλου το τραγικό αίσθημα 
της ζωής δε μεταμορφώνεται μόνο σε κριτική του κρατούντος 
ήθους αλλά και σε κριτική του κρατούντος ύφους της 
γλώσσας της ποίησης. «Η διάψευσή του συνάντησε τη δική 
μας διάψευση και η γυμνή έκφρασή του ζήτησε επιτακτικά τη 
συνέχεια και την ολοκλήρωσή της», λέει για την επιβίωση 
του Καρυωτάκη στις ποιητικές συνειδήσεις του σήμερα ο Γ. 
Δάλλας («Η διάρκεια του Καρυωτάκη —μια επανεκτίμη
ση»). Πράγματι, αυτή η αποφλοίωση της γλώσσας του από 
τα ψιμύθια του παλαιολυρισμού που επικρατούσε ως την 
εμφάνιση, τουλάχιστον, του Τ. Παπατσώνη, είναι που σημα
δεύει, υφοποιημένη ειρωνικά ή δραματικά, το νέο λεκτικό της 
ποίησης. Ένα λεκτικό που, απροσδόκητα ίσως, δε φανερώνει 
σε μας μόνο κοινή οπτική και κοινή αντίληψη για την 
αποστολή της ποίησης, αλλά και, ξανακοιταγμένο ύστερα 
από τόσες δεκαετίες, μας παρουσιάζεται κρίσιμα δραστικό 
από την άποψη της καίριας ευστοχίας του. Διαβάζοντας 
ποιήματα, όπως την «Αίθουσα» του Ν. Βαγενά, την «Ομιλία 
Ποιητή σε Εγκαίνια Θηριοτροφείου» του Γ. Υφαντή ή την 
«Actio Confusa» του Γ. Πατίλη, και βέβαια το «Αναποδογυ
ρισμένο» του Μ. Γκανά και το «Ηρώδειο» του Κ. Σοφιανού, 
όλα τους, κατά κάποιο τρόπο, αναθήματα στη μνήμη του, 
σκέφτομαι ότι ο Καρυωτάκης έζησε με τρόπο εκπληκτικά 
διορατικό τον καιρό του. Θα διόρθωνα: με τρόπο απελπισμέ- g 
να διορατικό...



Δημήτρης Πλατανίτης

ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Η  Πρωτεύουσα των Προσφύγων 
Κέδρος 1984, σελ. 278

Διχασμένος ανάμεσα στον έρωτά του 
για τη Θεσσαλονίκη και στη βιοτική 
ανάγκη που του επέβαλε η Αθήνα, ο 
Γιώργος Ιωάννου επιχειρεί και στα πε- 
ζογραφήματά του «Η Πρωτεύουσα των 
Προσφύγων» μια ακόμα ιχνηλασία  
στους γνώριμους χώρους της βορειοελ
λαδικής πρωτεύουσας. Συμπτωματικά 
ή σκόπιμα, το βιβλίο αποτέλεσε καίρια 
συμβολή στον εορτασμό των 2.300 χρό
νων από την ίδρυση της Θεσσαλονίκης, 
που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια 
του 1984. Κι ενώ η μνήμη, η φαντασία 
κι η σκέψη, η λαχτάρα κι ο πόθος του 
συγγραφέα στρέφονται άπληστα, όπως 
πάντα, στην πόλη της νιότης του, πα- 
νταχού παρούσα είναι κι η Αθήνα είτε 
ως μέτρο σύγκρισης είτε ως αρνητική 
αντιπαράθεση. Η Θεσσαλονίκη σημάδε
ψε σαν αναπόδραστη μοίρα τη ζωή και 
το έργο του Ιωάννου, αλλά η επιλογή 
της Αθήνας ως τόπου σταδιοδρομίας1 
και «ελεύθερης» ζωής2 στάθηκε αφορμή 
και αφετηρία για μια αδιάκοπη επ ι
στροφή σ’ εκείνη, ως το οριστικό τέλος 
του.

Σ ’ αυτόν το νόστο της μνήμης και 
του σώματος αναζητεί μ ’ επιτυχία τις 
μυστικές καταβολές του, που είναι και 
η βαθύτερη ουσία του, τ ο  υλικό και η 
ταυτότητα του έργου του. Νομίζω πως 
δεν * μπορούσε να βρει πιο εύλογη δι
καιολογία γ ι ’ αυτή την άλλοτε νοσταλ- 
γική κι άλλοτε πικρόχολη και βίαιη 
αναζήτηση της Θεσσαλονίκης στο πεζο- 
γραφικό του έργο, από τη μόνιμη εγκα
τάστασή του στην Αθήνα. Μοιρασμένος 
αντιφατικά ανάμεσα στις δυο πόλεις, 
δημιουργεί ένα προκλητικό κίνητρο 
πνευματικής δημιουργίας, που το εκμε
ταλλεύεται με έμπνευση και δεξιοτε- 
χνία.

Γ ι ’ αυτή την ηδονική διελκυστίνδα 
Θεσσαλονίκης - Αθήνας σημειώνει: 
«Και μιλάω πάλι για την Αθήνα και 
πάλι για τη Σαλονίκη, που βρίσκονται 

10 στις δυο άκρες της λωρίδας, όπου πάνω 
κάτω ασταμάτητα κυλιέμαι, μη μπορώ-

Με τα σημάδια
ντας ν’ αποφασίσω για εκλογή μονιμό- 
τερη, οριστική παραμονή [...] παρά τα 
σκώμματα, ακόμα και τους καγχασμούς 
[...] που φτάνουν ευκρινέστατα στ’ αυ
τιά μου. Ξέρω πως μ ’ έχει βαρεθεί 
λιγάκι κι ο δικός μου κόσμος, οι φίλοι 
δηλαδή, ολοένα να κυμαίνομαι, να τρι- 
γυρνάω στην Αθήνα και για τη Σαλονί
κη να παραμιλώ, να ζω στη Σαλονίκη 
και για την Αθήνα να κολάζομαι».3

Στην  « Π Ρ ωτεύουσα των Προσφύ
γων» ξαναβρίσκουμε όλα τα γνωρίσμα
τα του έργου του Γ.Ι. έκτυπα και 
εμφατικά* συγχρόνως όμως ανακαλύ
πτουμε τη θετική υπέρβαση του συγ
γραφέα πέρα από το οριακό σημείο που 
είχε φτάσει με την εκπληκτική «Κατα
πακτή». Έ ργο  ωριμότητας εκείνο, τού
το είναι η ακροτελεύτια λογοτεχνική 
του παρουσία, όσο ήταν στη ζωή. Μετά 
«Το δικό μας αίμα» (1978), όπου σκια- 
γραφείται η ανθρωπογεωγραφία4 της 
παλιάς Θεσσαλονίκης, όπως την έζησε 
ο Ιωάννου ως το 1971, «Η Πρωτ. των 
Προσφ.» αφιερώνεται κυρίως στη σύγ
χρονη πόλη, στην κοινωνία και τα προ- 
βλήματά της· δε λείπουν όμως κι από 
εδώ οι συχνές αναδρομές στο εφηβικό 
και το παιδικό παρελθόν5. Θεματογρα- 
φικά δηλ. το βιβλίο απλώνεται σε μια 
περίοδο αόριστα μεγάλη, παρόλο που 
τα πιο εκτενή και ενδιαφέροντα κείμενα 
αφορούν τη σύγχρονη πόλη.

Ο Ιωάννου δεν παρουσιάζεται σαν 
αγιάτρευτος, παθητικός νοσταλγός που 
θρηνεί μια οριστικά χαμένη εποχή. Ζει 
το παρόν της πόλης ως επισκέπτης πια, 
αλλά τη νιώθει και σαν φλογερός ερα
στής, την κρίνει και σαν αδέκαστος 
τιμητής. Βλέπει με πόνο ψυχής να αλ
λοιώνεται το πρόσωπό της και μαζί η 
ψυχή της, οι άνθρωποι κι οι συνήθειές 
τους. Λαχταράει να διασώσει στα γρα
π τά  του ακέραιη κι ανόθευτη την πόλη

I

που τον έπλασε, με τις ομορφιές και τις 
ασκήμιες της, με τις δυνατές καταβολές 
και τις αδυναμίες της. Διασώζοντάς την 
αποκαλύπτει κι ερμηνεύει το μύχιο εαυ
τό του, που είναι και η ουσία του έργου 
του. Η Θεσσαλονίκη διαμόρφωσε εκείνη 
την ιδιόρρυθμη και θελκτική, τις περισ
σότερες φορές, προσωπικότητα, που θε- 
ώρησε χρέος της και ανάγκη ζωτική να 
επιβεβαιώνει με τη δημιουργική της 
έμπνευση ότι ο ομφάλιος λώρος δεν 
κόπηκε ποτέ. «Τη Θεσσαλονίκη» — 
γράφει— «περιττό να πω πόσο τη λα
τρεύω ως πόλη και πόσο περισσότερο

της στο σώμα του
Θεσσαλονικιός αισθάνομαι παρά Αθη
ναίος. Ό τα ν  αγαπάς κάπου και είσαι 
σαν αφιερωμένος, νιώθεις τα πράγματα 
βαθύτερα, μα έχεις και αγωνία περισσό
τερη6».

Ό λ ο  σχεδόν το υλικό του έργου του 
αντλείται από εδώ (κι ένα μικρό μέρος 
α π ’ την Αθήνα): ποικίλες βιωματικές 
μνήμες, στιγμιότυπα και περιστατικά 
με επώνυμους και ανώνυμους, η καθη
μερινή ζωή όπως σέρνεται στις λαϊκές 
συνοικίες, στα προάστια, ακόμα και στα 
νεκροταφεία, η βυζαντινή πόλη αδερφω
μένη με τη νεότερη, η κοινωνική πραγ
ματικότητα με τα προβλήματά της, τα 
λαϊκά στρώματα με τις ανατάσεις και 
τη μοιρολατρική τους υποταγή, η ερω
τική δίψα που φθείρει τη ζωή με το 
παιχνίδι της, η επαρχιακή νοοτροπία 
που σφραγίζει κάποιες ανθρώπινες εκ
δηλώσεις, οι άνθρωποι του πνεύματος 
και της τέχνης με τη φιλική τους διάθε
ση και τις παρασπονδίες τους και άλλες 
πολλές ακόμα όψεις και θεάματα. Στην 
«Πρ ωτεύουσα των Προσφύγων» όλο 
αυτό το υλικό συνωθείται, για να πάρει 
τη θέση του στην κοσμογραφία της 
πόλης. Δεν πρόκειται ασφαλώς για  
πρωτότυπη ύλη πάντοτε. Παρά τις κά
ποιες απόπειρες για κοινωνιολογική και 
ιστορική διερεύνηση, ο συγγραφέας κι
νείται συνήθως σε γνώριμους τόπους. 
Ό λ α  λίγο πολύ είναι πια οικεία στον 
αναγνώστη από προηγούμενα κείμενά 
του. Εντούτοις η ματιά, η θεώρηση, 
γίνεται τώρα πιο τολμηρή, δραματικά 
ερωτική και γ ι ’ αυτό πιο διεισδυτική 
και αποκαλυπτική. Περιγράφει, ανα
λύει, κρίνει, σχολιάζει και ταυτόχρονα 
αναπολεί, νοσταλγεί, συγκρίνει, ειρω
νεύεται, μυκτηρίζει, καταγγέλλει, καυ
τηριάζει, συχνά πυκνά οργίζεται και 
απε ιλε ί .7 Έ τ σ ι ,  σιγά σιγά, γραμμή 
γραμμή, ψηφίδα ψηφίδα, στοιχειοθετεί- 
ται μπροστά μας μια μωσαϊκή τοιχο
γραφία της Θεσσαλονίκης, με αντιθέ
σεις ανορθόδοξες που ξαφνιάζουν, με 
συσσωρεύσεις και κενά.

Εύκολα διακρίνουμε τρεις θεματικούς 
άξονες, τρία κέντρα ενδιαφέροντος του 
συγγραφέα, που γύρω τους συστρέφο
νται πλήθος άλλα μικρότερα και λίγο ή 
πολύ σχετικά θέματα: την ερωτική ζωή, 
το χώρο και την ιδιόμορφη κοινωνία της 
πόλης.

Ερωτογόνα, ερωτοπαθής ή ερωτό- 
πληκτη η Θεσσαλονίκη μαστίζεται (α
κόμα;) από ηθικούς φραγμούς, που την



κάνουν απρόσφορη στις ερωτικές επιλο
γές του συγγραφέα. Ένας από τους 
κύριους λόγους που τον ώθησαν να 
εγκατασταθεί στην Αθήνα, ήταν αυτή η 
ερωτική δυσκινησία που του επέβαλλε η 
Θεσ/κη και που προερχόταν από παρά
γοντες οικογενειακούς, κοινωνικούς και 
επαγγελματικούς ακόμα. Αυτή, λοιπόν, 
η ερωτική καταπίεση —που τον οδήγη
σε, ίσως, και στη στέρηση— βρίσκει 
διέξοδο στη λογοτεχνική έκφραση. Πρό
κειται για μια ανακούφιση που οφείλε
ται στον εξομολογητικό τόνο των κει
μένων, για μια λυτρωτική λειτουργία 
του λόγου, για λειτουργία που αναζωο
γονεί την ελπίδα της ερωτικής πλήρω
σης.

Από τη σκοπιά του αναγνώστη — 
ανεξάρτητα από ηθικά ταμπού και τυ
χόν αποστροφές— η ερωτική ζωή του 
Γ. Ιωάννου παρουσιάζεται φορτισμένη 
με δραματική ένταση: μια τυραννική

ανάγκη, ακατασίγαστη, που αγωνίζεται 
απελπισμένα ο συγγραφέας να την ικα
νοποιήσει, αλλά και να την κρατήσει 
στη σκιά, για ν’ αποφύγει τον εύκολο 
στιγματισμό. Παγιδευμένος μέσα στην 
τραγική αντινομία του ερωτικού πάθους 
και της κοινωνικής καταδίκης, ο έφηβος 
αλλά και ο ενήλικος Ιωάννου αναγκάζε
ται να μετέρχεται τεχνάσματα, να υπο
βάλλεται σε εξευτελισμούς, να φθείρει 
τη ζωή του ανάμεσα στην ηδονή και την 
αγωνία. Έτσι, βρισκόμαστε πάντοτε 
μπροστά στην ίδια περιπέτεια, που 
προσφέρεται με πολλές γοητευτικές 
παραλλαγές. Ο έρωτας του Γ. Ιωάννου 
είναι αλήτης - έρωτας, πλάνητας, άσι- 
τος, άστεγος κι απελπισμένος.

Παρά την αθυροστομία και τους τολ
μηρούς υπαινιγμούς υπάρχει συστημα
τική ελλειπτικότητα στις σύντομες ει
κόνες και στα σπαράγματα των ερωτι
κών περιγραφών. Σε όλα τα βιβλία του. 
Το ερωτικό πάθος πουθενά δεν αποκα
λύπτεται σε όλες τις διαστάσεις του. 
Όταν ο ίδιος ο συγγραφέας προβάλλε

ται ως εραστής, το αντικείμενο του 
πόθου μένει κρυμμένο στη σκιά* ανώνυ
μο, αινιγματικό, μυστηριώδες, νιώθεις 
την παρουσία του σκοτεινή και ασύλλη
πτη. Άλλοτε σκιαγραφείται με αδρά 
αλλά γενικά και αόριστα χαρακτηριστι
κά το πρόσωπο που προκαλεί τον πόθο. 
Τότε ο ίδιος ο συγγραφέας παραμερίζει 
ή κρύβει το ερωτικό του πάθος με 
αισθητικές μόνο εκτιμήσεις για το αρει
μάνιο κάλλος. Αν θυμάμαι καλά, ποτέ 
δεν έχει εκφράσει απερίφραστα την ε
ρωτική του έλξη για κάποιο συγκεκρι
μένο πρόσωπο, που να το περιγράφει με 
τα ιδιαίτερα γνωρίσματά του, που το 
ξεχωρίζουν και του δίνουν υπόσταση 
ατόμου. Άλλοτε πάλι μένουν και οι δυο 
μέσα στην αοριστία και τη σύγχυση 
(π.χ. στα «Λεκιασμένα ντουβάρια»). 
Όσο κι αν βεβαιώνει8 ότι θα είναι 
απερίφραστος στις αναφορές στην ιδιω
τική του ζωή, οι ηθικοί φραγμοί συχνά 
λειτουργούν ανασταλτικά. Αλλά και α
ντίστροφα, κάποτε το πάθος εκδηλώνε
ται ασυγκράτητο, με ομολογίες και νύ
ξεις που γεννούν αποστροφή ή, τουλάχι
στον, απορία9.

Η χωρογραφία της «πρωτεύουσας 
των προσφύγων», με τη συνδρομή πά
ντα της μνήμης και της φαντασίας, 
αποτελεί ένα κράμα από παρόν και 
παρελθόν. Ελαφρές μετατοπίσεις και 
συνδυασμοί εξυπηρετούν τους σκοπούς 
του συγγραφέα: γοητευτικές συνυπάρ
ξεις πραγμάτων, επιθυμητές γειτνιά
σεις, προσθήκες και αφαιρέσεις που λα
χταράει η ψυχή του, συνθέτουν μια 
Θεσσαλονίκη «λογοτεχνική», ελαφρά 
παραποιημένη με την πνοή της φαντα
σίας και της μνήμης. Έτσι, η νοσταλγι- 
κή αναπόληση του αναγνώστη γίνεται 
θερμότερη, αλλά και η ουσία της πόλης 
προσφέρεται πιο αληθινή. Αυτή η ανα
σύνθεση των στοιχείων, που συντελεί- 
ται με μυστικούς κανόνες στο βάθος της 
ψυχής του λογοτέχνη, όχι μόνο είναι 
νόμιμη, αλλά αποτελεί και αναγκαίο 
όρο για τη γνήσια δημιουργία. Χάρη 
στο ιδιότυπο ύφος του «εξυπηρετείται 
[...] ο συνωστισμός εικόνων και ιδεών» 
όπως αυτές βρίσκονται συνδυασμένες 
μέσα του «και που έτσι δίνονται πιο 
πιστά, πιο κοντά δηλαδή στα συμβαίνο- 
ντα εντός» του10.

Η γοητεία της μορφής της Θεσσαλο
νίκης διαποτίζει όλο το βιβλίο, όπως 
βέβαια και όλο το έργο του. Ιδίως ο 
νόστος στη μνήμη της παλιάς πόλης 
παίζει το θελκτικό παιχνίδι του συμ
φυρμού τοπικών και χρονικών επιπέ
δων, τόσο προσφιλές στο Θεσσαλονικιό 11

Έ λενα Χουζούρη
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Η  πόλη, η πόλη που γεννάει σαν αδελφή και σαν μάννα στέρφα 
απόκληρη των αιώνων, απείθαρχη, ανένταχτη, ατιμώρητη και τιμω
ρημένη «Στην πυρά στην πυρά» ή «Στο πυρ το εξώτερον» και πάλι 
αναγεννημένη σε δρόμους και πλατείες και σοκάκια με φωνές και όχι 
και χειρονομίες τεράστιες και μεγάλα παράθυρα ώσπου βροχές και 
καταποντές την έπνιξαν αλλά η Κιβωτός επέπλεε και ιστορούσε 
τ ’ ανιστόρητα από την αρχή και από το τέλος και πάλι και πάλι γιατί 
δεν όριζε τίποτε κι ό,τι όριζε το ‘χε χάσει και τι να κέρδιζε δεν ήξερε 
το χε ξεχάσεν σε λόφους και μαλακές πεδιάδες είπε θα φύγω τώρα 
και όποιος θέλει οπίσω μου ελθείν και αποκάλυψε τα σημάδια 
άπλωσε τις σημαίες έδειξε τους οιωνούς και φωνή μεγάλη ακούστη
κε σαν κραυγή αιώνιας γέννας μέχρι τα χρόνια που έρχονται και 
θα ’ρθουν με την απορία στο μάτι και το μέγα τραύμα το ελπιδοφό- 
ρο, το εκδικητικό, το ατίθασο και ολομόναχο.

I I

Η  πόλη στέγνωσε αλλά και υγρή και είπες θα φύγω αλλά πού 
κατακλυσμός και πέτρες και χωρίς χέρια η πόλη με λαβωματιά 
μεγάλη ίσαμε το στόμα μου ψηλά να βγάλω κραυγή να ακουστεί και 
εισακουστεί από ομοιόβαθμους και ομογενούς και ομήλικες όπως 
τότε και πάντα αλλά δε με πιστεύει στεγνή και στέρφα κι άκληρη και 
με φωνές της νύχτας φωνές μυστικές, υπόκωφες, φωνές ανταριασμέ
νες' άνοιξε το παράθυρο, η πόλη έφυγε.

(Από την ανέκδοτη ποιητική συλλογή «Εάλω η πόλις»).



πεζογράφο11. Η Πάνω Πήλη, η παλιά 
Θεσσαλονίκη με την «παλιά αρχιτεκτο
νική και ρυμοτομική μορφή» της «ήταν 
ιδιαίτερα γραφική12», αλλά και «η νέα 
μορφή της πόλεως άρχισε να αποχτά 
[...] μια θαμπή γοητεία13». Οι νέες 
δεντροστοιχίες, τα πάρκα, τα απόμακρα 
νεκροταφεία, τα βυζαντινά κτίσματα 
που πάνε να τα πνίξουν οι λαϊκές πολυ
κατοικίες, οι πιτσερίες και τα μπουζου- 
κτσίδικα, ασκούν μια μυστική, βαθιά 
σαγήνη, αφού όλα, ακόμα και όσα αρ- 
νείται, συνθέτουν τη φυσιογνωμία της 
αγαπημένης πόλης.

Η μορφική ποικιλία της Θεσσαλονί
κης έχει το ανάλογο της και στην 
κοινωνική της σύσταση. Ο Ιωάννου μι
λάει «για ένα βυζαντινής προέλευσης 
και ομορφιάς πλήθος», που στη συντρι
πτική πλειοψηφία του είναι «προσφυγι- 
κής καταγωγής». Πληθυσμός ζωτικός, 
δημιουργικός και προοδευτικός, «με 
πληθώρα επιστημόνων», με «έναν τερά
στιο πανεπιστημιακό οργανισμό», με 
άσβηστες μνήμες από τις χαμένες πα
τρίδες, αλλά μαζί και μοιρολατρικός. Η 
παθητική στάση του πνευματικού και 
του πολιτικού κόσμου απέναντι στην 
απαιτητική και άπληστη Αθήνα και ο 
δευτερεύοντας ρόλος που αρκούνται να 
διαδραματίζουν, δεν οφείλεται σε έλλει
ψη δυναμισμού των Θεσσαλονικιών, αλ
λά σε πολιτικές και ιστορικές συγκυ
ρίες, κατά το συγγραφέα. Δεν είναι 
εύκολο να ελέγξει κανείς την εγκυρότη- 
τα των ιστορικών και κοινωνιολογικών 
εκτιμήσεων που επιχειρεί, δεδομένου 
ότι τα πραγματικά επιστημονικά στοι
χεία που προσκομίζει είναι ελάχιστα. 
Τα επιχειρήματά του στην πλειονότητά 
τους είναι εμπειρικά και υποκειμενικά. 
Ανεξάρτητα όμως α π ’ αυτό, εκείνο που 
θέλγει και σ’ αυτά τα κείμενα είναι η 
θέρμη της αγάπης που αναδίδουν, η 
άκακη ειλικρίνεια, η στοργική αυστηρό
τητα και ο αδελφικός τόνος του λόγου. 
Πάνω α π ’ όλα ενδιαφέρει τον Ιωάννου
— κι εμάς— να είναι ο λόγος του η 
προσωπική μαρτυρία ενός πνευματικού 
ατόμου, που άγρυπνά με την έγνοια 
της, ζυμώνεται αξεδιάλυτα μαζί της, 
βιώνει ανυπόκριτα τη μοίρα της, θω
πεύει τις πληγές της και ανανεώνεται 
με τη ζωτικότητά της.

Η γλώσσα και σ’ αυτό το βιβλίο είναι 
το γνώριμο ιδίωμα του σύγχρονου λό- 

12 γιου, που κάνει παραχωρήσεις σε καθα
ρευουσιάνικους τύπους και σε λαϊκές ή

λαϊκόμορφες εκφράσεις, μεριμνώντας 
κυρίως για  την αισθητική ποικιλία. 
Σπάνια πάντως η γλώσσα —και το 
ύφος του γενικότερα— μπορεί να χαρα
κτηριστεί πλαστή και εξεζητημένη. 
Γλώσσα και περιεχόμενο, λόγος και 
ουσία έχουν την ίδια ποικιλία, παρου
σιάζουν την ίδια πολλαπλότητα επ ιπέ
δων, ξαφνιάζουν ευχάριστα και τα δυο 
με τις αντιθέσεις και τους εναλλασσό
μενους ρυθμούς τους.

Ό π ω ς  σημειώσαμε και στην αρχή, 
«Η Πρωτεύουσα των Προσφύγων», πα 
ρουσιάζει όλες τις αρετές —και τις 
αδυναμίες, αν θέλετε— του συγγραφέα 
της «Σαρκοφάγου», αλλά στο στάδιο 
της ωριμότητάς τους. Το βιβλίο είναι 
μια πρισματική σκιαγραφία της Θεσσα
λονίκης, όπως αυτή διαχέεται και διυλί- 
ζεται μέσα από τη γεμάτη πληγές και 
μνήμες —και γ ι ’ αυτό— χαρισματική 
προσωπικότητα του Γ. Ιωάννου. Θεσ
σαλονίκη και Αθήνα υπήρξαν τα όρια

ΣΗΜ ΕΙΩΣΕΙΣ

1. Βλ. «Η Πρωτεύουσα των Προσφύγων», 
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σότερο εναντίον του Ντ. -Χριστιανόπουλου

του λογοτεχνικού του σύμπαντος και οι 
ανθρωπογεωγραφικές του συντεταγμέ
νες: η πρώτη όμως κέρδισε την αιώνια 
αφοσίωση και τον αιώνιο νόστο του 
ανικανοποίητου εραστή προς την πρώτη 
ερωμένη του. Γ ι ’ αυτή την αντίρροπη 
έλξη γράφει προφητικά: «Είμαι σαν μια 
μάγισσα, μια στρίγκλα [...] δεμένος 
α π ’ τα ποδάρια σε δυο άλογα, άσπρες 
φοράδες [...] Θεσσαλονίκη και Αθήνα, 
πόλεις αδερφές [...] που με τραβολογά- 
νε ακατάπαυστα και ασφαλώς κάποια 
στιγμή θα με διαμελίσουν. Και για 
ν’ αφήσω τις παραβολές λέγω ότι π ι 
στεύω πως θα πεθάνω κάνοντας σχέδια 
να μεταφερθώ από τη μια στην άλλη 
πόλη». Ώσπου, οριστικά και τελεσίδι
κα, η άλλη πόλη, η πρώτη, αφομοίωσε, 
εκτός α π ’ την ψυχή, και το σώμα του. 
Και τα δυο τυραννισμένα, όπως φαίνε
ται, καθημαγμένα κι α π ’ τις δυο ερωμέ
νες του.
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άλλων κατακρίνεται για άδικες κρίσεις, κακή 
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πολλά και στο Φυλλάδιο 7-8 και σε προη
γούμενα.
8. Ο.π. σελ. 95: «Απλώς δε συγκαλύπτω 

πια την κατάσταση» κ.τ.λ.
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χρόνια των χρόνων αποθησαυρίζω μέσα μου 
πιστεύοντας ότι είναι ιδιαιτέρως πολύτιμα 
και α π ’ τα οποία βγάζοντας συνθέτω το έργο 
μου».
12. Ο.π. σελ. 38.
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"Αποψη στη 
λογοτεχνία

ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ



Σπύρος Τσακνιάς

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ
Ο Υπνοβάτης 
Μυθιστόρημα. 
Εκδόσεις «Ερμής», 1985

Λιγάκι ανορθόδοξα, θα αρχίσω τα σχό
λιά μου για τον «Υπνοβάτη» της Μαρ
γαρίτας Καραπάνου από το τέλος του 
βιβλίου. Κάποιες εικόνες της αποκαλύ- 
ψεως, δοσμένες με έμπνευση και οί
στρο, είναι ό,τι με εντυπώσιασε περισ
σότερο στο τελευταίο της μυθιστόρημα. 
Πρώτα, τα σκουπίδια που κατακλύζουν 
το χαριτωμένο ελληνικό νησί —μικρο- 
σκοπικό σύμβολο της πανσπερμίας, της 
ασυνεννοησίας, της διαφθοράς και της 
σήψης ενός κόσμου και μιας εποχής— 
που σαν να κινούνται από μιαν αόρατη 
δύναμη εισχωρούν παντού, ακόμη και 
στη Μητρόπολη του νησιού, και πνί
γουν με τη δυσοσμία τους το παρδαλό 
πλήθος των γηγενών και ξένων κατοί
κων* τ ’ αφηνιασμένα μουλάρια μετά, 
που ξεχύνονται στην παραλία του νη
σιού και αποδεκατίζουν το χριστεπώνυ
μο ποίμνιο που περιφέρει την ιερή εικό
να της Παναγίας την ημέρα της γιορτής 
της* τον καυτό ελληνικό ήλιο, τέλος, 
αδυσώπητο τιμωρό, που κατακαίει τη 
διαφθορά και εξαγνίζει το τοπίο.

Εξαιρετικά φιλόδοξο το αφηγηματι
κό πρόγραμμα της Μαργαρίτας Καρα
πάνου, ξεκινάει από μια ρεαλιστική 
ηθογραφία και προσπαθεί να απογειω
θεί προς μια μεγαλεπίβολη αλληγορία η 
οποία εμπλέκει, εκτός από το νέο Μεσ
αία, και τον ίδιο το Θεό. «Ο Θεός ήτανε 
κουρασμένος... Έβλεπε τη γη του και 
πώς είχε καταντήσει... Οι άνθρωποι τον 
είχαν προδώσει. Αποφασίζει λοιπόν να 
στείλει στη γη ένα Θεό καινούργιο, 
κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσή τους, τον 
Θεό που θα τους άξιζε... Ο Μανώλης, ο 
νέος Μεσσίας, περνάει σ’ αυτό το χώρο 
σαν υπνοβάτης, αγνοώντας μέχρι τέ
λους τη θεϊκή του φύση...». Το κακό 
είναι πως ο αναγνώστης, όση καλή 
θέληση κι αν διαθέτει, δεν μπορεί να 
αγνοήσει την ανθρώπινη υπόσταση του 
νέου Μεσσία, κεντρικού ήρωα του μυθι
στορήματος. Ό π ω ς  κάθε Μεσσίας, έ
τσι κι αυτός που φιλοτεχνεί η Μαργαρί

Όραμα και πραγματικότητα
τα Καραπάνου, κάπως πρέπει να ενσαρ
κωθεί. Το σαρκίο του ακαταμάχητα 
ωραίου αστυνόμου του νησιού, καταντά
ει μάλλον άβολο γ ι ’ αυτόν τον άγγελο 
εξολοθρευτή. Στο βαθμό που αδυνατεί 
να πείσει τον αναγνώστη με την ανθρώ
πινη υπόστασή'του, χάνει την αναγκαία 
προωστική δύναμη για να υψωθεί ο 
ίδιος στο επίπεδο του συμβόλου και να 
ανεβάσει την αφήγηση από το πεδίο της 
ηθογραφίας στη σφαίρα της αλληγορίας. 
Τα δύο επίπεδα μένουν μετέωρα εφόσον 
ο κεντρικός άξονας, ο Μανώλης, παρα
μένει ανυπόστατος μάλλον παρά δισυ
πόστατος — κι αυτό ανεξάρτητα από το 
γεγονός ότι και στη ρεαλιστική και 
στην αλληγορΙική. σφαίρα δε λείπουν 
κάποιες αξιοπρόσεκτες και κάποιες ε
ντυπωσιακές σελίδες.

Επιμένω στον Μανώλη, το βασικό 
ήρωα του μυθιστορήματος, γιατί η δική 
του μορφή καλείται, εκ των πραγμά
των, να παίξει το ρόλο του τσιμέντου 
που θα δέσει τα ετερόκλητα στοιχεία 
της αφήγησης. Κάποιες μικροατυχίες 
εδώ ή κάποιες ευστοχίες παρακάτω, 
χάνουν μεγάλο βάρος από τη σημασία 
τους όταν το μεσοδόκι του μυθιστορή
ματος αποδεικνύεται ριψοκίνδυνο σαν 
ιδέα και ευάλωτο σαν πραγμάτωση. Η 
συγγραφέας, κατά τη γνώμη μου, δε 
στάθμισε σωστά τις συνέπειες της εν
σάρκωσης που επέλεξε για τον καινού
ριο Μεσσία της, τον αστυνομικό άγγελο
- εκδικητή που μαχαιρώνει τους διε
φθαρμένους ξένους την ώρα που τους 
«πηδάει». Ως Έλληνας αστυνόμος ενός 
νησιού —έστω και κοσμοπολίτικου— 
είναι εξωφρενικά απίθανος. Κι εδώ, 
εκτός από τη λαθεμένη, κατά τη γνώμη 
μου πάντα, σύλληψη, επέδρασε αρνητι
κά και μια μάλλον αδύναμη τεχνική. Ο 
τρόπος με τον οποίο παρουσιάζει η 
συγγραφέας τον ήρωά της θαρρείς και 
σε προκαλεί να τον ζυγίσεις με τα 
σταθμά της ρεαλιστικής παράστασης 
ενός χαρακτήρα. Στην προσπάθειά της 
να τον εμφανίσει με σάρκα και οστά, 
τον φορτώνει με ρεαλιστικές λεπτομέ
ρειες οι οποίες αφενός υπονομεύουν την 
αληθοφάνειά του καθώς συγκρούονται 
με τη δική μας αδυναμία αποδοχής ενός 
τέτοιου τύπου, και αφετέρου γίνονται 
βαρίδια που φρενάρουν την απογείωσή 
του προς τη μεταφορική του ιδιότητα. 
Και, για να δυσκολέψει, θαρρείς, ακόμη 
περισσότερο τα πράγματα, τον πλαι
σιώνει με δύο διαδοχικούς διοικητές

χωροφυλακής, εκ των οποίων ο ένας 
ομολογεί ανενδοίαστα πως είναι ομοφυ
λόφιλος ενώ ο άλλος, ο σκληροτράχηλος 
αντικαταστάτης του, διαβάζει Καβάφη! 
Αν σκιαγραφούσε καρικατούρες, το εγ
χείρημα θα αντιμετωπιζόταν με άλλα 
κριτήρια. Τα πρόσωπα που προανέφερα 
κινούνται μέσα στο ρεαλιστικό φάσμα 
της αφήγησης και είναι δοσμένα με την 
ανάλογη γλώσσα. Γ ι ’ αυτό μίλησα πιο 
πάνω για αδυναμίες τεχνικής που πλήτ
τουν το κύρος της αφήγησης και μηδενί
ζουν την πειστικότητα ορισμένων χαρα
κτήρων. Είναι σχεδόν αδύνατο να δεχθεί 
Έλληνας αναγνώστης πως αξιωματι
κός της ελληνικής χωροφυλακής κουβε
ντιάζει τόσο άνετα για την ομοφυλοφι
λία του με κάποιον υφιστάμενό του, τη 
θεϊκή φύση του οποίου αγνοεί, φυσικά. 
Και ο τόνος, βεβαίως, δεν είναι κωμι
κός, όπως διατείνεται κάπου η συγγρα
φέας, ούτε απεγνωσμένος* είναι, σ’ αυ
τό το σημείο, νέτα σκέτα ρεαλιστικός. 
Κι ο ρεαλισμός επιβάλλει μεγίστη προ
σοχή στις λεπτομέρειες. Θα αναφέρω 
ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, από 
μιαν άλλη σκηνή του μυθιστορήματος, 
για να εξεικονίσω τι εννοώ: Η πολυ
γλωσσία είναι αυτονόητη σ’ αυτόν το 
σύγχρονο Πύργο της Βαβέλ. Το ανακά- 
τωμα των γλωσσών, συνεπώς, όταν 
μιλούν ξένοι και ορισμένοι ντόπιοι, γ ί
νεται άνετα αποδεκτό. Ωστόσο, όταν η 
συγγραφέας παραχωρεί το λόγο (ευθύ 
λόγο) στην Ανεζούλα, την ντόπια παρα
δουλεύτρα που σπάει το πόδι της 
σφουγγαρίζοντας τη βεράντα των ξένων 
αφεντικών, δυσφορώ διαβάζοντας τις 
ακόλουθες φράσεις: Κι όταν τους λέω 
«My leg», μου απαντάνε: «Nice legs, 
Ανεζούλα! Nice legs!» Και πιο κάτω: 
Εγώ κάνω πως δεν την ακούω και τη 
ρωτάω: «Ματiva μου, τι νέα:» Και μου 
απαντάει: «ςα να»... Σύμφωνοι, η Ανε
ζούλα ζει ανάμεσα σε ξένους, κάτι 
πιάνει το αυτί της, από δω κι από κει. 
Είναι όμως δυνατόν να έχει οπτική 
παράσταση των λέξεων; Αν η συγγρα
φέας έγραφε «νάις λεγκς» και «σαβά» 
το ηθογραφικό πορτρέτο της Ανεζούλας 
θα ήταν εξίσου γραφικό και περισσότε
ρο πειστικό. Λεπτομέρειες, αλλά...

Εκεί που ευστοχεί η Μαργαρίτα Κα
ραπάνου είναι, κατά κύριο λόγο, ο χώ
ρος της παροικίας των ξένων και κά
ποια στιγμιότυπα από τη ζωή του 
αλωμένου και αλλοιωμένου πλέον νη -1



σιού. Τ α  περισσότερα από τα σκίτσα 
των ξένων καλλιτεχνών και ημικαλλιτε- 
χνών που ύστερα από περιπετειώδεις 
βίους κατέφυγαν στο νησί με το πρό
σχημα της αναζήτησης κάποιας διεξό
δου — και τελματώνονται μέσα στα 
τραγικά τους αδιέξοδα— είναι φιλοτε- 
χνημένα με ακρίβεια, οικονομία και π ε ι 
στικότητα. Τα  απεγνωσμένα μεθύσια 
τους, τα εκκεντρικά γεύματά τους, τα 
ερωτικά βίτσια τους, το πικρό χιούμορ, 
ο κυνισμός και η αθεράπευτη απελπισία 
τους, δίνονται με αξιοπρόσεκτη αναγλυ- 
φικότητα. Η Λούκα, από την οπτική 
γωνία της οποίας η συγγραφέας μας 
δείχνει το μυθιστορηματικό της μικρό- 
κοσμο, και με την οποία σαφώς ταυτ ί
ζεται (ενώ προσφυώς αποφεύγει την 
πρωτοπροσωπική αφήγηση) είναι μια 
συμπαθής ηρωίδα, μετέωρη ανάμεσα 
στην κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα της 
παροικίας και τη νοσταλγία της πάλαι 
ποτέ αγνής ζωής του νησιού, και πείθει 
όταν η αγωνία της για  το βιβλίο που 
δυσκολεύεται να γράψει σερβίρεται με 
χιούμορ και αυτοειρωνεία. Η Λούκα δεν

Έ νας φασματικος

Ελισάβετ Κοτζιά

ΝΙΚΟΣ ΚΑΧΤΙΤΣΗΣ
Ποιοι οι φίλοι, Η  Ο μορφάσχημη 
Το Ενύπνιο
Εκδ. Στιγμή 1986, σελ. 147

Ό τ α ν  το 1959 εκδίδει το πρώτο του 
διήγημα «Ποιοι οι φίλοι» και το 1960 
τα δύο επόμενα, «Η Ομορφάσχημη» και 
«Το ενύπνιο», ο Νίκος Καχτίτσης έχει 
ήδη διαμορφώσει και ολοκληρωμένα ε
πεξεργαστεί το ιδιότυπο πεζογραφικό 
ύφος που χαρακτηρίζει και το μ εταγε
νέστερο έργο του.

Αν και η βασική ιστορία καθενός από 
τα διηγήματα δεν εμφανίζει καταρχάς 
καμιά συγγένεια με την πλοκή των 
υπολοίπων, πολλά θεματικά στοιχεία 
των τριών κειμένων είναι κοινά και 
συνιστούν σε μεγάλο βαθμό τη θεματι-

είναι pathetic — κι αυτό καταχωρειται 
στα κέρδη του μυθιστορήματος.

Στην ίδια μερίδα θα καταχωρούσα, 
χωρίς δισταγμό, και μερικά άλλα πρό
σωπα και επεισόδια του βιβλίου. Το 
καρναβάλι των ντόπιων οικοδόμων, λό
γου χάριν, με τον σαφώς grotesque τόνο 
του, είναι απολαυστικό. Η αφήγηση στο 
κεφάλαιο 11, όπου ο Μανώλης τριγυρί
ζει με τον Alan από μπαρ σε μπαρ, 
ώσπου ο τελευταίος χάνει και το τελευ
ταίο «Flying Dolfin» — την τελευταία 
ευκαιρία απόδρασης από την κόλαση 
της αποτελμάτωσης και της σήψης— 
είναι εξαιρετικά καλογραμμένη και θα 
μπορούσε, ενδεχομένως, να αποκαλύψει 
στην ίδια τη συγγραφέα τη γονιμότερη 
φλέβα της. Οι βιωμένες εμπειρίες της 
και τα αποκαλυπτικά οράματά της οδη
γούν στις πιο ευτυχισμένες στιγμές της 
γραφής της. Αντίθετα, οι ρηξικέλευθες 
συλλήψεις της, όπως ο Μεσσίας - Α 
στυνόμος με την πεποιημένη γλώσσα 
και συμπεριφορά, καθώς και κάποιες 
τεχνικές αδυναμίες που συνεπάγονται 
ελαττωματικό χαρακτηριστισμό των η
ρώων της, υπονομεύουν ένα μυθιστόρη
μα που θα μπορούσε να έχει στερεότερη 
δομή και μεγαλύτερη δραστικότητα.

κόσμος
κή του συνολικού επίσης έργου του 
Νίκου Καχτίτση.

Εκείνο που κυριαρχεί στα διηγήματα 
του πρόωρα χαμένου συγγραφέα και 
αποτελεί όχι απλώς ατμόσφαιρα αλλά 
ουσία που προσφέρεται για πολλαπλές 
ποιητικές αναγωγές είναι το διφορούμε
νο, το ασαφές, η αμφισημία και η 
αβεβαιότητα τα οποία και προσδίδουν 
στον κόσμο του Ν.Κ. την παράδοξη υφή 
του. Βασικό εργαλείο του συγγραφέα 
είναι η «φρενιτιώδης φαντασία» του η 
οποία εγείρει το μυστηριώδες υποβλη
τικό σύμπαν του.

Τους χαρακτήρες του Ν.Κ. διακατέ
χει πάθος* διακαώς επιθυμούν να συλ- 
λάβουν, να αποδώσουν, να μεταδώσουν 
την εμπειρία από τον κόσμο στον οποίο 
ζουν. Α φ η γ ο ύ ν τ α ι ,  ε ξ ο μ ο λ ο γ ο ύ ν τα ι ,  
γράφουν περιστατικά που έζησαν, ιστο
ρίες που τους αφηγήθηκαν. (Σ τα  μετα- 
γενέστεερα μυθιστορήματα δημοσιεύουν 
και παλιά άγνωστα χειρόγραφα).

Η τεχνική του συγγραφέα' — ο εξομο- 
λογητικός τόνος τον οποίο υιοθετούν οι 
εκάστοτε αφηγητές και που διαποτίζει

τα κείμενα με ειλικρίνεια προθέσεων 
τουλάχιστον, η ευσυνειδησία η οποία 
αποδεικνύεται α π ’ τη σχολαστική τους 
προσήλωση στη λεπτομέρεια της περι
γραφής και στην απόδοση των πιο αδιό
ρατων αποχρώσεων στις αντιδράσεις 
και στις ανθρώπινες διαθέσεις, το γεγο 
νός της οξυμένης μέχρι νοσηρότητας 
ευα ισ θη σ ία ς  τους ,  δημ ιουργούν  την 
προσδοκία ότι με την ολοκλήρωση του 
εγχειρήματος θα έχουν στοιχειωδώς α
ποκαλυφθεί κάποιες αιτιώδεις σχέσεις 
στη ροή των γεγονότων. Η προσδοκία 
της ερμηνείας διαψεύδεται ωστόσο α- 
διαλείπτως συνιστώντας κεντρικό και 
ιδιαιτέρως γόνιμο θέμα της πεζογρα
φίας του Καχτίτση.

Ο κόσμος του είναι φασματικος και 
ρευστός έτσι ώστε η ατμόσφαιρα που 
κυριαρχεί στην «Ομορφάσχημη» να μη 
διαφέρει ουσιωδώς από το ποιητικό 
μυστηριώδες κλίμα που αποπνέει «Το 
ενύπνιο». Αινιγματικό και ασαφές, το 
σύμπαν αυτό παραμένει εντέλει π ε ι
σματικά αδιαφανές, ασύλληπτο. Ό ,τ ι  
μεταδίδεται είναι η ποιητική εκπομπή 
αυτής ακριβώς της «γνώσης» συνοδευ- 
μένης από ένα μείγμα πλούσιων αισθή
σεων, απροσδιόριστη νοσταλγία , λ ε 
πτός αλλά έντονος αισθησιασμός, βαθιά 
νοσηρότητα, φθορά, παρακμή.

Σ το  «Ενύπνιο» ο επίμονης, λεπτουρ
γικής επεξεργασίας λόγος του συγγρα
φέα συνδυάζεται με την αριστοτεχνική 
δομή της ιστορίας. Ο αφηγητής διηγεί
ται το όνειρο που του περιέγραψε φίλος 
του. Το εναργέστατο όνειρο του φίλου 
περιλαμβάνει ωστόσο ένα δεύτερο όνει
ρο το οποίο αφηγείται η κεντρική φυ
σιογνωμία του ονείρου. Η «πραγματι
κότητα» αντιπαραβάλλεται προς το φα
νταστικό σε δυο αναβαθμούς.

Οι συνεχείς διαπλοκές φανταστικού 
και πραγματικού, οι διπλές ονειρικές 
παραλλαγές γεγονότων της πραγματι
κής και της φασματικής ζωής, οι σχο
λιαστικές παρεμβάσεις των αφηγητών 
σε πραγματικό και σε ονειρικό επίπεδο 
σχετικά με τα όνειρα των άλλων, οδη
γούν στη διαπήδηση ζωής και ονείρου. 
Η προμετωπίδα του διηγήματος — το 
α πόσπασμα  του Φενελόν από τους 
«Διαλόγους των νεκρών» ότι « Ό λ η  η 
ζωή δεν είναι ίσως παρά ένα συνεχές 
όνειρο. Ίσ ω ς  η στιγμή του θανάτου να 
είναι ένα ξαφνικό ξύπνημα όπου αποκα
λύπτεται η αυταπάτη για όλα όσα 
πίστεψε κανείς γ ι ’ αληθινά»— συμβάλ
λει τελικά στο να καταργηθεί ολοσχε- 
ρώς η αίσθηση της πραγματικότητας. 
Κανείς δεν ξέρει αν ο αφηγητής που 
περιγράφει πώ ς ξύπνησε το φίλο του



και το όνειρο που άκουσε δεν αποτελεί 
και αυτός φασματική φιγούρα που κά
ποιος άλλος θα μπορούσε να βλέπει στο 
όνειρό του.

Η «Ομορφάσχημη» είναι μια εκτενής 
γοητευτική αφήγηση την οποία ο συγ
γραφέας χαρακτηρίζει στον υπότιτλο 
ως «άσκηση». Παρακολουθούμε την ι
στορία 'μιας νεαρής Βιεννέζας εβραϊκής 
αριστοκρατικής καταγωγής κατά τη 
διάρκεια της γερμανικής και της ρωσι
κής κατοχής της Αυστρίας. Η διαδοχή 
των παράδοξων καταστάσεων και οι 
απροσδόκητες μεταπτώσεις διαθέσεων 
συμβαίνουν με τη λογική και την οικο
νομία του ονείρου. Όσο παράλογα και 
απρόβλεπτα είναι όσα συμβαίνουν γύρω 
της εξίσου αλλοπρόσαλλη είναι ή κατα
λήγει να είναι η συμπεριφορά της αφη- 
γήτριας η οποία καθ’ όλη τη διάρκεια 
της περιπέτειας (αλλά και της αφήγη
σής τγ)ζ) δε δείχνει να προβληματίζεται 
καθόλου, να αμφισβητεί ή να δυσανα
σχετεί με τον παραλογισμό των γεγονό
των. Απλώς υπάρχει και αντιδρά με

συναισθηματική ένταση στα ερεθίσματα 
της θυελλώδους συγκυρίας και των δι
κών της ακατάσχετων παρορμήσεων.

Το «Ποίοι οι φίλοι» ο συγγραφέας 
χαρακτηρίζει στον υπότιτλο ως «από
σπασμα από γράμμα προς αποσκιρτή- 
σαντα φίλον». Απευθύνεται στο γοητευ
τικό, εξεζητημένης συμπεριφοράς γόνο 
ευκατάστατης (αριστοκρατικής;) οικο
γένειας που αποτελεί κέντρον της νεα
νικής συντροφιάς.

Η έμφαση δίδεται στο παλαιικό, το 
ευγενές, το εκλεπτυσμένον, στις λογο
τεχνικές ενασχολήσεις, αναζητήσεις, φι
λοδοξίες νέων που σε μια εποχή γενικής 
ανέχειας παθιάζονται, γοητεύονται, συ
γκρούονται, απελπίζονται. Οι δυνατό
τητες ωστόσο που προσφέρει το θέμα 
έχει κανείς την εντύπωση ότι μένουν 
ανεκμετάλλευτες. Μπορεί ίσως να υπο
θέσει κανείς τις προθέσεις του συγγρα
φέα να αναγνωρίσει το ύφος του. Ο 
υπερθετικός λόγος του όμως ηχεί παρά
φωνα, το κείμενο μοιάζει ασπόνδυλο 
και εντέλει παραμένει συγκινησιακά α
νενεργό.

Μνήμη χαμένη αλλά πάντα
παρούσα

Άλκηστις Σουλογιάννη

ΒΕΡΖΙΛΙΟ ΦΕΡΡΕ Ι ΡΑ
Σύντομη χαρά 
Μυθιστόρημα
Μετάφρ.: Μαρία Φερρέφα - 
Χιδίρογλου 
Εκδ. Στοχαστής 1985, σελ. 248

Ο Πορτογάλος δάσκαλος Ζάιμε Φαρία 
έθαψε τη σύντροφό του Άγκεντα στο 
βάθος του κήπου του πατρικού του 
σπιτιού, κάτω από τη γέρικη συκιά, 
δίπλα στο μαντρότοιχο, για να «βλέ
πει» το παράθυρο του δωματίου της. 
Στο σημείο αυτό άλλοτε έπαιζε ο μι
κρός ανεψιός Αντόνιο Ζάιμε, και εκεί 
ακριβώς πριν μερικές μέρες είχε σκοτώ
σει το σκύλο Μέντορ. Ό μως και ο 
μικρός ανεψιός είχε πια πεθάνει (σελ.
15, 245).

Οπότε, ο δάσκαλος Ζάιμε Φαρία εί

ναι πλέον έτοιμος να αρχίσει τον αντί
στροφο απολογισμό της μέχρι τώρα 
ζωής του, αφού έμεινε τελεσίδικα μόνος 
στο ορεινό πορτογαλικό χωριό που για 
μήνες ήταν θαμμένο (κι αυτό) κάτω 
από το χιόνι και οι κάτοικοί του το 
είχαν όλοι εγκαταλείψει ανεπιστρεπτί 
—θάνατος είτε αναζήτηση καλύτερης 
ζωής σε τόπους κάπου ανάμεσα στη 
γειτονική κωμόπολη και τη Βραζιλία, 
ας πούμε (μια συνεχής φυγή, όλοι θέ
λουν να φύγουν).

Στην πραγματικότητα, πρόκειται όχι 
για μια ευθύγραμμη αναδρομή, αλλά 
για μια κυκλική πορεία, χωρίς ιστορική 
νομοτέλεια, όπου ανασύρονται στην ε
πιφάνεια συνιστώσες του τύπου η μητέ
ρα - η αδελφή Νόρμα - ο μικρός ανεψιός 
Αντόνιο Ζάιμε, ή ο παπάς - ο μηχανι
κός - οι χωριανοί, ή οι γυναίκες Βάντα - 
Έ μα  - Άγκεντα, ή τέλος ο αδέσποτος 
σκύλος Μέντορ.

Αυτά τα στοιχεία ορίζονται ταυτό
χρονα ως παρόντα και οριστικά απόντα 
στη ζωή του Ζάιμε Φαρία, είναι ο 
κύκλος του κρυφού και του φανερού

(σελ. 247). Ο ελιοτικός παρελθών και 
μέλλων χρόνος τείνουν προς το γνωστό 
σημείο που είναι διαρκώς παρόν.

Είναι χαρακτηριστική η επιλογή του 
επαγγέλματος του Ζάιμε. Ο δάσκαλος 
που βλέπει τα παιδιά να λιγοστεύουν, 
χρόνο με το χρόνο, στο σχολείο, που 
έρχεται αντιμέτωπος με την τεχνική 
πρόοδο που όλοι περιμένουν (ορυχεία) 
υποστηρίζοντας το δίκιο των εργατών, 
που γίνεται μάρτυρας της καταστροφής 
του χωριού εξαιτίας αυτής της τεχνικής 
προόδου (τα ορυχεία δεν έχουν μέλλον, 
οι χωριανοί συνήθισαν στο κέρδος, κα
ταφεύγουν* σε μεγαλύτερα κέντρα). Ο 
ρυθμός της διαρροής επιταχύνεται απο
τελεσματικά. Δεν υπάρχουν νέες γενιές.
Ο νεκροθάφτης έχει κουραστεί να θάβει 
γέρους. Στο τέλος εγκαταλείπει κι αυ
τός το χωριό (Μια μέρα θα του δίνω κι 
εγώ, σελ. 226). Τραγική ειρωνεία η 
κραυγή των γέρων που απόμειναν: Τι 
θα απογίνουμε; Ποιος θα μας θάψει; Θα 
μας φάνε οι λύκοι και τα σκυλιά (σελ. 
226). Σαν να έχει συνέχεια ο θάνατος 
(τι θα απογίνουμε), σαν να έχει σημα
σία τι θα γίνει μετά. Μετά ο Ζάιμε 
Φαρία θα θάβει τους νεκρούς ως τον 
τελευταίο ( Άγκεντα), δεδομένου μάλι
στα ότι το σχολείο έκλεισε, αφού η 
ανύπαρκτη φοίτησή παιδιών δεν το δι
καιολογούσε πλέον (σελ. 212)Γ Την ει
κόνα της καταστροφής συμπληρώνει (αν 
δεν εκφράζει τελειωτικά) το γκρέμισμα 
του καμπαναριού της εκκλησίας κάτω 
από το βάρος του αιώνιου χιονιού.

Έχουμε λοιπόν και εδώ μια συγκε
κριμένη μελέτη θανάτου (κυρίως σελ. 
242-244), με αρκετά ενδιαφέρουσες πα
ραμέτρους. Και εδώ —όπως π.χ. και 
στον Χούλιο Κορτάσαρ, Οκτάεδρο, ή 
στον Τόμας Μανν, Μπούντεμπροοκς, ή 
ακόμα στον Μαρσέλ Αιμέ, Ο δρόμος 
χωρίς όνομα (η αναφορά είναι τυχαία, 
όμως ενδεικτική).

Το στίγμα εδώ ορίζεται ως εξής: ο 
νεκρός αντιπροσωπεύει τη χαμένη αλλά 
πάντα παρούσα μνήμη (ανάλογο X. 
Κορτάσαρ, Οκτάεδρο, σελ. 10-21, 78- 
89), ο νεκρός έχει πάντα τον τελευταίο 
λόγο (σελ. 243). Αντιμέτωπος με τους 
νεκρούς του, ο Ζάιμε Φαρία συνειδητο
ποιεί την ταυτότητά του: Εγώ είμαι, ο 
Ζάιμε, πλήρης, ακέραιος, θετικός (σελ. 
242). Έχοντας αποκοπεί από τους νε
κρούς του, ο Ζάιμε αναζητά την προέ
κτασή του (ανάλογο Τ. Μανν, Μπού
ντεμπροοκς, ο μικρός Γιούστους Γιόχαν 
Κάσπαρ). Κάπου μεγαλώνει ο γιος του, 
που δεν έχει γνωρίσει γιατί έφυγε κιό-15



λας πριν γεννηθεί (η Βάντα, γυναίκα 
του  μ η χα ν ικ ο ύ  μ ε τ α λ λ ε ίω ν  Λ ο υ ίζ  
Μπαρρέτο, απομονώνει βίαια τον Ζάι- 
με από το γιο του που θα γεννήσει). Η 
ταύτιση του Ζάιμε με το γιο του, η 
προοπτική δηλ. της επιβίωσης του Ζάι- 
με μέσα από το γιο του, παραπέμπει 
(συνειδητά;) σε Σοπενχάουερ (Die Welt 
als Wippe und Vorstellung) και Νίτσε 
(Υπεράνθρωπος). Ο Ζάιμε αντιμέτω
πος με το γιο του. Το αίσθημα ανησυ
χίας που σχολιάζει την εξέλιξη αυτής 
της μελέτης θανάτου, κορυφώνεται α
κριβώς στην προοπτική αυτής της συνά
ντησης (ήδη ο Ζάιμε δεν είναι εντελώς 
βέβαιος ότι ο γιος είναι όντως δικός 
του). Ο Ζάιμε θα διηγηθεί στο γιο του 
το παρελθόν του (και επομένως τη 
συνέχεια της ζωής) σε ύφος σχεδόν 
παραμυθιού (ανάλογο Μ. Αιμέ, Ο δρό
μος χωρίς όνομα, όπου όμως το παρα
μύθι του Μεούλ κατευοδώνει το μικρό 
νεκρό Λουιζέ). Και ύστερα, ο λόγος θα 
ανήκει στο γιο. Επομένως, ο τελευταίος 
λόγος του νεκρού προεκτείνεται στο 
λόγο του γιου, έκφραση της ζωής του 
μέλλοντος (σελ. 247).

Ο Ζάιμε Φαρία δε δέχεται τη φθορά 
σαν ιστορική αναγκαιότητα (διαφορο
ποίηση του Βερζίλιο Φερρέιρα από τη

φιλοσοφία του Νίτσε), αλλά επιδιώκει 
τη δυναμική υπέρβασή της στην προο
πτική ακριβώς αυτού του γιου. Ακόμα 
και αν βαραίνει επάνω του το παραπο
νεμένο βλέμμα του σκύλου Μέντορ που 
ο ίδιος αναγκάστηκε να σκοτώσει (συ
γκλονιστική η εικόνα της πάλης ανάμε
σα στα μάτια του ανθρώπου Ζάιμε και 
στα μάτια του σκύλου Μέντορ, σελ. 
124-129), ακόμα και αν βαραίνει επά
νω του ο θάνατος της Ά γκεντα  που 
είναι υποχρεωμένος να θάψει μόνος του.

Αυτή η περιγραφή της ταφής της 
Ά γκεντα  που ανοίγει και κλείνει το 
μύθο, η διάχυτη αίσθηση ανησυχίας, ο 
παρελθών χρόνος που συνεχώς παλιν
δρομεί, η απομόνωση και η σιωπή που 
επιβάλλει η σταθερή εικόνα του χιονι
σμένου βουνού, η υπαρξιακή αγωνία του 
Ζάιμε, σε συνδυασμό με την αναφορά 
στην Αντιγόνη του Σοφοκλέους (στ. 
332-333: πολλά τα δεινά...) που σχο
λιάζει τον τίτλο του μυθιστορήματος 
«Σύντομη Χαρά», εντοπίζουν την ηθική 
και την οντολογία του Βερζίλιο Φερρέι
ρα.

Η «Σύντομη Χαρά» του τίτλου είναι 
η φευγαλέα χαρά, το γεγονός της (σύ
ντομης) ύπαρξης του ανθρώπου. Είναι 
καλό που γεννιέται ο άνθρωπος, για να 
δει πώς γίνεται, για να ικανοποιήσει 
την περιέργειά του. Η ύπαρξη δημιουρ
γεί μιαν απέραντη κούραση. Η κάθε

Ά γκεντα θα κοιμηθεί. Αλλά το κάθε 
αύριο θα είναι πάντα μια καινούρια 
μέρα, γιατί όλα θα αρχίζουν από την 
αρχή (σελ. 248).

Τα ιδιαίτερα υφολογικά χαρακτηρι
στικά του Βερζίλιο Φερρέιρα: συνδυα
σμός άμεσου και περιγραφικού λόγου* 
εναλλαγή της διήγησης σε πρώτο και 
δεύτερο πρόσωπο* εναλλαγή ενεστώτος 
και παρελθόντος χρόνου* προτάσεις που 
δεν ολοκληρώνονται* παρενθετικός σχο
λιασμός* κυρίως, αυτή η κυκλική εξέλι
ξη του μύθου* και ακόμα, αυτό που 
λέμε «φωναχτή» σκέψη.

Στο τέλος της έκδοσης υπάρχει η 
ένδειξη (γραφής του μυθιστορήματος) 
Λισαβώνα, 5 Δεκεμβρίου 1964. Η με
τάφραση της Μαρίας Φερρέιρα (συνω- 
νυμία με το συγγραφέα) -Χιδίρογλου 
αναπλάθει το κείμενο κατά τέτοιο τρό
πο που σχεδόν υποπτεύεται κανείς την 
πρωτότυπη γλώσσα.

Στην ελληνική έκδοση προτάσσεται 
πρόλογος του συγγραφέα με την ένδειξη 
Λισαβώνα, 4 Μαΐου 1985 και ο πρόλο
γος της γαλλικής μετάφρασης του Ρο- 
μπέρ Μπρεσόν.

Στο  εξώφυλλο, λεπτομέρεια από τον 
πίνακα του Έ μ ιλ  Νόλντε, Γερμανού 
εξπρεσιονιστή ζωγράφου των αρχών 
του αιώνα, με τίτλο «Λεμονοδάσος»
(1933). ■
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Τάκης Μενδράκος

ΜΙΛΤΟΣ ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ
Εκτοπλάσματα 
Στιγμή, Αθήνα 1986 
Σελ. 40

Από τις λίγες και γνήσιες απολαύσεις 
όσων βρίσκονται ή προσπαθούν να βρί
σκονται κοντά στην καλλιτεχνική πράξη 
είναι, ίσως, η παρακολούθηση της πο
ρείας του δημιουργού, το ξεκίνημα και 
η συνέχεια, ο αγώνας με το υλικό του, η 
πυρετική εκφραστική αναζήτηση και, 
τέλος, πάνω α π ’ όλα, η σταδιακή συ
μπλήρωση του σώματος που κάποτε θα 
φτάσει να συγκροτεί το όλο έργο, την 
πλήρη κατάθεση. Ξεφυλλίζοντας τα «Ε
κτοπλάσματα», την τελευταία για την 
ώρα συλλογή του Μίλτου Σαχτούρη, 
αυτά —τα κοινότυπα— αναλογίζεται 
κανείς* και είναι η ιδιορρυθμία της στά
σης του ποιητή απέναντι στα πράγματα 
κι ακόμα περισσότερο το ειδικό βάρος 
της προσφοράς του στο νεοελληνικό 
ποιητικό λόγο και στον ελληνικό υπερ
ρεαλισμό, που μετασχηματίζουν αυτή 
την απόλαυση σε ανάγκη. Κι αυτή ακρι
βώς η ανάγκη είναι που μας οδηγεί σε 
μια περιπλάνηση στις δυο τελευταίες 
συλλογές του ποιητή, που την καθεμιά 
μπορεί να συγκροτούν δεκαεπτά ακρι
βώς ποιήματα (σύμπτωση άραγε ή εμ
μονή;) αλλά που τόσο τα εσωτερικά 
όσο και τα εξωτερικά τους γνωρίσματα 
παραλλάζουν σημαντικά.

Παρόλη τη λιτότητα του ποιητικού 
λόγου, τα «Χρωμοτραύματα», με τις 
έντονα χαραγμένες εικόνες, την ποικι
λία των χρωμάτων και την οξύτητα 
των αντιθέσεων, α π ’ όπου αναδύεται 
ολοζώντανο το όραμα, ακόμα μια φορά 
επαληθεύουν και τονώνουν την άποψη 
ότι ο Μίλτος Σαχτούρης, παραμένοντας 
ποιητής του κλειστού χώρου, δεν έπαψε 
ούτε στιγμή να παρατηρεί με διεσταλ- 
μένα μάτια μιαν αιμάσσουσα ανθρωπό
τητα, να καταγράφει το σχεδιάγραμμα 
του πυρετού της, να πανικοβάλλεται 
μπροστά στο μέγεθος του παραλογι- 
σμού της.

Θα περάσουν έξι ολόκληρα χρόνια 
για να ξαναβρούμε τον ποιητή στα 
«Εκτοπλάσματα». Εδώ, τα χρώματα

Η σταδιακή συμπλήρωση 
του σώματος

έχουν ατονήσει: το κόκκινο γελαστό 
κρανίο, τα κίτρινα αερόπλοια, οι πετα
λούδες και τ ’ αστέρια που κυριαρχούσαν 
στα «Χρωμοτραύματα», έγιναν δωμά
τιο σκοτεινό, άσπρες γάζες, μαύρα μαλ
λιά, μεγάλος γκρίζος ποντικός. Το χρυ
σό δαχτυλίδι, τα χιλιάδες μαργαριτά
ρια, η τριανταφυλλιά και η βιολέτα, 
έδωσαν τη θέση τους στο φεγγάρι με το 
σίδερο, στα ρημαγμένα φέρετρα, στα 
ψηλά χορτάρια του θανάτου, στο δαίμο
να που παραστέκει. Διάχυτη η κόπωση 
που τον εξαναγκάζει να αποστρέψει πια 
το βλέμμα του από τα δρώμενα* επιτα
κτική η ανάγκη να προσκληθεί από 
φίλους νεκρούς, όπως τον Ντύλαν Τό- 
μας:

«... Έλα, αδερφέ, μου λέει, μαζί μου 
σάπισες εδωπέρα...»

%

Στίχοι με τον τίτλο «Εκτοπλάσμα
τα» (σελ. 28) της προηγούμενης συλλο
γής, θα γίνουν ο πυρήνας της καινούριας 
με τον ομώνυμο τίτλο και θα δώσουν 
μια πρώτη νύξη της μεταστροφής. Κι 
αυτό που συντελείται δεν είναι έρωτας 
θανάτου αλλά, ίσως, κάτι ακόμα πιο 
μεγάλο: είναι εξοικείωση με το θάνατο. 
Τώρα, ήρεμη, συμβουλευτική σχεδόν 
ακούγεται η φωνή του ποιητή:

«...μην τον φοβάστε τον ήλιο τον
σκοτεινιασμένο 

τα ρημαγμένα φέρετρα 
τη μάνα της βροχής με τα βγαλμένα

μάτια
μην τις φοβάστε τις μαύρες τις

φτ ερούγες 
τον πουλιού 

. μες στο κεφάλι σας

και παρακάτω:

«...όταν σβήνω το φως 
έρχεται ο Θάνατος και 
μου φιλά τα χέρια».

Είναι η ίδια εξοικείωση, η ίδια δυ 
σκολοαποκτημένη ηρεμία μ ’ εκείνη του 
μεγάλου Ζακύνθιου:

«...Τώρα, τώρα τα χείλη μου 
δύνανται να φιλήσουν 
του Θανάτου τα γόνατα...»

Ένα ολότελα καινούριο στοιχείο για 
την ποίηση του Σαχτούρη μας περιμέ
νει στις δυο τελευταίες σελίδες της 
συλλογής που, πιθανότατα, χρησιμο
ποιεί ο ποιητής σαν ενισχυτικό της 
υποβολής: το ποιητικό πεζό, που σαν 
αυλαία πέφτει και μας χωρίζει από τον 
τελευταίο του σταθμό: «...Φεύγετε επι
τέλους, επανέλαβε. Και πραγματικά 
καθώς έριξα μια ματιά α π ’ το παράθυ
ρο της καμπίνας, είχαμε βγει κιόλας 
έξω από το λιμάνι του Πειραιά».

Παρόλες τις εσωτερικές και εξωτερι
κές αυτές αλλαγές, ο λόγος του Μίλτου 
Σαχτούρη μένει σταθερός, χωρίς ούτε 
για μια στιγμή να απιστήσει στα ουσια
στικά εκείνα στοιχεία που συγκρότησαν 
το προσωπικό του ύφος* σταθερή μένει 
και η δική μας προσμονή, ύστερα από 
την υπόσχεσή του πως: «...πάντα θα 
γράφω ποιήματα...»
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Αλέξ. Ζήρας

ΝΙΚΟΣ ΑΑΖΑΡΗΣ
Τα Δέντρα Τρέχουν Βιαστικά 
Ηριδανός, Αθήνα 1985, σ. 35

Παρατηρώντας την εξέλιξη της ποίη
σης του Ν. Λάζαρη —τέσσερις συλλο
γές σε μια δεκαετία σημαίνουν, π ρ ώ τ ’ 
α π ’ όλα, μια διακριτική παρουσία που 
δε μας επισκέπτεται, κατά τεκμήριο, 
χωρίς λόγο— θα είχα να πω ότι στο 
βαθμό που τη βλέπω να απομακρύνεται 
από τη γοητεία της συνειρμικής γραφής 
και των ευρημάτων του υπερρεαλισμού, 
στον ίδιο βαθμό μας μεταφέρει, ολοένα 
και πιο ώριμα, σε έναν κόσμο που τα 
σύμβολά του είναι απτά, άμεσα ανα
γνωρίσιμα, κοινόχρηστα. Πραγματικά, 
από το Ερωτογράφημα και εδώ ο Ν. 
Λάζαρης μοιάζει να εγκαταλείπει την 
έντονη αφαίρεση του Βυθού της Γκαζό
ζας ή του Δάσους των Εκρήξεων και να 
προσανατολίζεται προς μια έκφραση 
που, ενώ δεν απαρνείται τη συνδρομή 
του συνειρμού, δηλαδή την πολυπλόκα
μη κίνηση της μνήμης μέσα στο ποιητι
κό σύμπαν, είναι πολύ περισσότερο από 
άλλοτε δεμένη με μια σωματική —αν 
και ο χαρακτηρισμός έχει χρησιμοποιη
θεί τα τελευταία χρόνια με μοναδική 
ελαφρότητα από την κριτική, ώστε τε 
λικά να έχει φθαρεί— αίσθηση του 
αρχικού πυρήνα του ποιήματος.

Η μετακίνηση του ποιητή, που πάει 
να πει, προπάντων, μεταβολή υφολογι- 
κή και μεταβολή της στάσης του απένα
ντι στο ήθος της γλώσσας που χρησιμο
ποιεί, είναι ακόμα πιο χαρακτηριστική 
στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσει 
δομικά το ποίημα στις δυο πλησιέστε- 
ρες χρονικά συλλογές του: στο Δάσος 
των Εκρήξεων και στο Ερωτογράφημα. 
Προηγουμένως είχαμε ελλειπτικές ει
κόνες που δεν κατόρθωναν να ολοκλη
ρωθούν γιατί δεν αρκούσε να ενώσει τα 
θραύσματά τους ο ισχνός αρμός της 
αρχικής εντύπωσης ή του γεγονότος 
α π ’ όπου ξεκινούσε η ποιητική πράξη. 
Το ποίημα έτσι θρυμματιζόταν εν τη 
γενέσει του και αυτό που τελικά ει- 
σπράτταμε ήταν μάλλον τα σπαράγμα
τα μιας ανολοκλήρωτης, μιας μη υλο
ποιημένης ποιητικά αίσθησης:

Η ανάπτυξη του
Πρωτομαγιά στου καφενείου 
το έλκηθρο.
Θαλάσσια τα σπαρτά 
και ανέμιζαν μπροστά.
Μια να φύγεις, μια να σταθείς 
κι ύστερα το ατέλειωτο σιδερένιο σου 
τραύλισμα.
Φυσώντας πίσω απ * τις ροδιές 
θα ξοδευτείς.

(«Η Συνάντηση», σ. 25)

Σ το  Ερωτογράφημα , τρία χρόνια αρ
γότερα, οι αρμοί έχουν ισχυροποιηθεί, 
οι ποιητικές εικόνες έχουν μια προφανή 
συνοχή και, παρά το ότι το θέμα της
συλλογής ωθεί προς μια ενίσχυση της

/

λυρικής αισθηματολογίας, ο Ν. Λάζα
ρης κατορθώνει να αποφύγει τον πειρα
σμό της ρεαλιστικής περιγραφής και 
μεταμορφώνει την καταλυτική ερωτική 
αίσθηση, μέσω του αποστασιοποιητικού 
μηχανισμού της μνήμης, σε αίσθηση με 
διπλό, ταυτόχρονα, προσωπείο: το σώ
μα ομολογεί την πληρότητα —η μνήμη 
καταχωρεί την απουσία αυτού που κά
ποτε υπήρξε και που τώρα πια δεν 
υπάρχει. Γ ιατί ίσως αν υπήρχε ακόμα 
το πάθος στην προηγούμενη διαλυτική 
του δύναμη, θα ήταν αδύνατο για την 
ποίηση να πραγματοποιηθεί. Μήπως η 
ποίηση δεν παράγεται τη στιγμή εκείνη 
που το σώμα διαισθάνεται την απουσία 
του, δηλαδή την απώλεια της πληρότη
τας;

Σε κοιτώ με τα δικά σου 
μάτια  - ρέεις ασταμάτητα.

«

Τα χέρια μου μόνιππα 
γλιστρούν στη μουσκεμένη άσφαλτο

%

του κορμιού σου.
Μικραίνω τις κινήσεις μου 
και αναλώνομαι σε λεπτομέρειες 
ουσιώδεις.
Μεθώ.
Γέρνω και διαλύομαι 
σαν πέτρα στο νερό.

(«ιδ '», σ. 22)

Ή δη, κι αυτό το βλέπουμε καθαρά 
εδώ, στην ερωτική απογείωση ενυπάρ
χει μια μορφή φθοράς. Είναι η σκοτεινή 
πλευρά των πραγμάτων, το δραματικό 
συναίσθημα που δημιουργείται, σαν από 
εκκένωση ηλεκτρικού φορτίου, όταν έρ- 
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θουν σε επαφή η συμβατική πραγματι
κότητα με το παράδοξο, το αναπάντεχο 
και απροσδιόριστο, ποτέ όμως απάν
θρωπο. Ακόμα και στα ελάχιστα τον

υλικου της μνήμης
αριθμό ελεγειακά ποιήματα του Ερωτο
γραφήματος, όπως, λ.χ., της σ. 24, ή 
στα πολύ περισσότερα της πρόσφατης 
συλλογής του Ν. Λάζαρη, Τα Δέντρα 
Τρέχουν Βιαστικά , η υπόμνηση του αδιε
ξόδου στις σχέσεις των ανθρώπων είτε 
της αποπροσωποποίησης και της γενι
κής εξαχρείωσης (σ. 21) δε φτάνει ποτέ 
στο σημείο να υπερτονίσει σχετικά την 
ατμόσφαιρα. Και τούτο, πιστεύω, γιατί 
όλο το ποιητικό έργο του Ν. Λάζαρη 
διαπνέεται από μια ηθική στάση, κοι
νωνικά καθορισμένη, που βλέπει τη διά
βρωση και τον αφανισμό σαν φαινόμενα
που μειώνουν την ανθρώπινη αξία. Τη

t

διέξοδο δεν τη βρίσκει μέσα από την 
ηθελημένη μνημείωση της φθοράς όσο 
μέσα από την ανεπαίσθητα χιουμορι
στική κατάληξη των ποιημάτων όπου η 
αίσθηση της φθοράς είναι, έτσι κι αλ
λιώς, ενσωματωμένη μοιραία στο καθε
στώς της καθημερινής ζωής, και όπου ο 
επί τούτου υπομνηματισμός της κατα
λήγει να λειτουργεί ειρωνικά στην ανά
γνωση του ποιήματος. Εδώ ανήκουν οι 
περιπτώσεις των ποιημάτων «Νοσοκο
μείο Αγία Ό λ γα », «Ο Νεκρός Ήρωας 
του Πολυτεχνείου» και «Γυναίκα σε 
Στάση Λεωφορείου», με την επιπλέον 
υπόδειξη στον αναγνώστη ότι ειρωνική 
χρήση του λόγου έχουμε κατά τεκμήριο 
σε όλα τα ποιήματα του Ν. Λάζαρη 
όπου αναπτύσσεται κάποια, εμβρυώδης 
έστω αλλά όχι σπάνια και θυμοσοφική, 
βιοθεωρία του. Παράδειγμα το ποίημα 
της σ. 23: «Γιατί βάζουν φωτιά στο 
δάσος/ ρώτησα το παιδ ί./  Γ ιατί κι η 
τελευταία σπίθα μέσα τους/ έχει σβύ- 
σει από καιρό/ μου απάντησε». Ή ,  
πολύ πιο παραστατικά, το ποίημα «Ει
δυλλιακή Εικόνα ή το Πάθος μου για 
τις Στατιστικές» (σ. 28):

Σκουριασμένες μηχανές * 
έξω από το ετοιμόρροπο κλωστήριο. 
Καθώς η λεπτή, διαφανής βροχή 
ποτίζει το σώμα σας 
(εξαγνίζοντάς το είναι αλήθεια 
για μια στιγμή)
δεν αντέχω στον πειρασμό να μη 
ρωτήσω:
πόσους τρυφερούς μαστούς μαράνατε 
προκειμένου ν ’ αυξήσετε 
των αφεντικών σας την παραγωγή;

Αν και τα ποιήματα αυτής της συλ
λογής, όπως άλλωστε και όλο το έργο 
του Ν. Λάζαρη, βασίζονται στη διαδι-



κασία ανάπτυξης του υλικού της μνή
μης, θα έλεγα πως σχεδόν πάντα το 
ποίημα αρθρώνεται πάνω σε μια χρονι
κή ακολουθία με ομαλή διαδοχή του 
άλλοτε προς το τώρα. Έτσι οι εικόνες 
που αναπαράγονται από τη μνήμη και 
εκείνες στις οποίες προεκτείνεται η 
φαντασία του ποιητή —μια φαντασία 
ωστόσο που είναι σφιχτά δεμένη με τον 
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αρχικό πυρήνα της πραγματικότητας— 
έχουν να ομολογήσουν την άμεση εξάρ
τησή τους από γεγονότα απαραίτητα 
βιωμένα, προπάντων προσωπικά αλλά 
και έμμεσα, καμιά φορά, όταν η εντύ
πωση είναι ιδιαίτερα ισχυρή, όπως, για

Γιώργος Βέης

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΓΕΑΣ
Ύπνος, γενική δοκιμή 
Αθήνα, Ύψιλον, 1985, σελ. 48

Τριάντα τρία ποιήματα, ολιγόστιχα κα- 
τά κανόνα, απαρτίζουν τη δεύτερη 
ποιητική συλλογή του Βασίλη Κουγέα 
(γεννήθηκε το 1952) «Ύπνος, γενική 
δοκιμή». Στο προηγούμενο βιβλίο του 
«Καίγονται χρόνια» (1983) μια έντονη 
φιλολογίζουσα διάθεση κατόρθωνε, σχε
δόν πάντα, να επιβάλει την παρουσία 
της σε βάρος των άλλων στοιχείων. 
Αλλά κι οι υπόλοιπες τεχνικές αδυνα
μίες, οι ατυχείς ενδοσκοπήσεις, που 
είχαν εμφιλοχωρήσει αναπόδραστα σε 
όχι και τόσο πρωτότυπες στροφές κι ο 
φιλοσοφικός μεγαλόσχημος τόνος, που 
ακουγόταν μάλλον παράφωνα στα κρί
σιμα ποιήματα - κλειδιά της συλλογής 
εκείνης αδυνάτιζαν πολύ το γενικότερο 
ποιητικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα όμως οι εσωτερικές ο
μοιοκαταληξίες σε μερικές επιτυχημέ
νες στροφές, οι ρυθμοί της γλώσσας κι η 
πλαστική επεξεργασία αρκετών εκφο
ρών, που πρότεινε τότε ο Βασίλης Κου- 
γέας στις καλύτερες στιγμές του, κάθε 
άλλο παρά ευκαταφρόνητα στοιχεία ή
ταν. Φάνηκε δηλαδή α π ’ την αρχή, ότι ο

παράδειγμα, το ποίημα της σ. 31, «Το 
Μέλλον μας Πλησιάζει σαν Ένας Φά
κελος Κλειστός». Βέβαια αυτή η άμεση 
εξάρτηση ευνοεί, σπάνια ειν’ αλήθεια, 
την υποχώρηση προς τη συγκινημένη 
φόρτιση της έκφρασης, όπως, λ.χ., ο 
έβδομος και ο έκτος στίχος, πριν από το 
τέλος, στο ποίημα «Μητρικό Σώμα» ή 
η επανάληψη του στίχου «δύσκολα χρό
νια» στο ποίημα της σ. 22 που δραμα- 
τοποιεί χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος 
λόγος. Ό π ω ς  όμως και να *χει, θεωρώ 
τη συλλογή αυτή του Ν. Λάζαρη ένα 
καινούριο, ώριμο πια στις υποθήκες 
του, ξεκίνημα, που μετά το Ερωτογρά
φημα έρχεται να μας επιβεβαιώσει την 
καρποφόρα συναλλαγή του ποιητή με 
την ίδια την ποίηση.

ποιητικός λόγος είχε περιθώρια βελ
τίωσης, προκειμένου να φανεί τελικά το 
αληθινό τοπίο, το αληθινό αίσθημα. 
Ελπιδοφόροι υπήρξαν οι στίχοι αυτοί, 
όπου δαμαζόταν ο αυθορμητισμός του 
νεοφώτιστου ποιητή: «Τι θα ’μουν χω
ρίς εσένα κουρελάκι/ Απομεινάρι της 
προπέλας του έρωτα/ Κουβάρι σάρκα 
όνειρο φτερό τι θα ’μουν/ Ό ταν το 
μαύρο το νερό σκεπάζει/ Το πρόσωπο 
το πάθος και την πράξη;»

Σήμερα, δυο χρόνια μετά, θα λέγαμε 
ότι ο θετικός νους του Βασίλη Κουγέα 
κερδίζει τη μάχη με το βαθύ συναισθη- 
τισμό των μετεφηβικών χρόνων. Γ ι’ αυ
τό κι οι γλωσσικές συμβάσεις αρχίζουν 
να υποχωρούν, ενώ η βιωματική θεμα
τογραφία, ευκρινέστερη τώρα, συγκε
ντρώνεται σε απτές, άμεσες καταστά
σεις. Ένα λιτό, συνήθως περίγραμμα 
αφήνει να αναπτυχθεί εντός του ένας 
μικρόκοσμος παραστάσεων, εμπειριών 
και συμβόλων. Μια οικεία, ήπια φωνή 
ανακαλεί το πρόσφατο παρελθόν και 
προδικάζει το μέλλον, εκμυστηρευόμενη 
δήθεν αλλότρια πάθη, που είναι ασφα
λώς δικά μας. Η φθορά του πολιτισμού 
μας, η αναπότρεπτη πτώση, το αδιέξο
δο της δυτικοευρωπαϊκής σκέψης, η 
σήψη των γερασμένων γειτονικών μας 
λαών, το μυστήριο που περιβάλλει ήδη 
τον εικοστό πρώτο αιώνα είναι, επίσης, 
μερικά α π ’ τα κύρια μοτίβα που επα
νέρχονται από ποίημα σε ποίημα. Ο 
ερωτικός Βασίλης Κουγέας του «Καί
γονται χρόνια» ανακαλύπτει τώρα το

χάος που παραμονεύει κάτω α π ’ τα 
πόδια μας, το χάος που ποτέ δεν υπό
σχεται τίποτα, που δεν περιέχει τίπο
τα, που ανοίγεται μπροστά μας σχεδόν 
κάθε μέρα, κάποιες στιγμές που παίζο
νται όλα για όλα, σχεδόν ερήμην μας.

Έχουν παιχτεί κι έχουν χαθεί πολλά 
παιχνίδια —πολλά παίζονται ακόμα. Ο 
ποιητής - συμπαίκτης στη σκακιέρα του 
κόσμου προσπαθεί να επηρεάσει το τε
λικό αποτέλεσμα του μεγάλου αγώνα 
με το δικό του τρόπο. Ξέρει ότι θα 
χάσει κι αυτός στο τέλος. Το ξέρει ίσως 
καλύτερα από κάθε άλλον. Αυτό όμως 
δεν αλλάζει καθόλου τα πράγματα. Το 
αντίθετο, θα ’λεγα. Με το κεφάλι ψηλά 
τηρεί τους κανόνες του σκληρού παιχνι
διού, φέρεται όσο πιο «φυσιολογικά» 
μπορεί, κάποτε ελπίζει κιόλας, ενώ 
παράλληλα ανταποδίδει τα χτυπήματα. 
Μερικές φορές είναι και παραπειστικός. 
Στο τέλος θα λυγίσει. Για ένα πράγμα 
σίγουρος πάντα: ότι δεν τον κυρίευσαν, 
τουλάχιστον, οι λογής αυταπάτες .
Γ ι’ αυτό κι αποδέχεται την ήττα του. 
Που είναι και η ήττα του σύγχρονου, 
υποψιασμένου, πάσχοντος συνανθρώπου 
του. Τ ο ποίημα που παραθέτω είναι 
νομίζω αρκετά ενδεικτικό των προθέσε
ων και των κατακτήσεων του Βασίλη 
Κουγέα: «Το νέον τρέμει κρούστα φω
τεινή/ Η νύχτα ανεβαίνει/ Σαν όπερα 
με βίντσια και σκοινιά/ Λιγάκι πριν 
αρχίσει/ Κι όπως ο αέρας παρασέρνει 
στις γωνιές/ Τις προκηρύξεις δυο χιλιά
δων χρόνων/ Η νύχτα/ Έχοντας κατα
κτήσει π ια /  Τα πράγματα και τη φθορά 
τους/ Σαν την αράχνη μοχθηρή/ Μα
θαίνει στο κορμί την έλξη του μετάλ
λου/ Σφίγγει ο χρυσός τα δάχτυλα/ 
Και το λεπίδι/ Διευθύνεται προς την 
καρδιά/ Και μέσα/ Σ 'έ ν α  λεπτό επα
ναλαμβάνεται/ Η ιστορία του κόσμου—
/  Η μελαγχολική ατμόσφαιρα/ Του 
πανικού και του ιωδίου και το αίμα/ 
Ποτίζει τα πανιά της νύχτας που οι 
υπηρέτες της/  Δεν προλαβαίνουν πια 
ν’ αλλάξουν» (απ’ το ποίημα «Η νύχτα 
ανεβαίνει», που έχει ως μότο τα λόγια 
του F. Schiller: «Die Weltgeschichte ist 
das Weltgericht»).

Ο Βασίλης Κουγέας ζώντας σ’ έναν 
κόσμο πεπερασμένο, όπου ο* αξίες είναι 
προ πολλού κυριολεκτικά αντεστραμμέ- 
νες, αποτελώντας μάλιστα ένα αποδε
κτό, λίγο - πολύ, κατεστημένο, έχει την 
πρόνοια να μην επιτίθεται ποτέ κατά 
μέτωπο. Το διάβημα του Καρυωτάκη 
είναι ένα πολύτιμο μάθημα, που ο Βα
σίλης Κουγέας φαίνεται να το παίρνει 
στα σοβαρά. Ο ποιητής της «Γενικής 19

■
I

/

Το αδιέξοδο των παθών 
κι η προοπτική της γραφής



δοκιμής» δε μισεί τους πάντες. Δε 
βάζει εκρηκτικούς μηχανισμούς στα σά
πια θεμέλια της καταναλωτικής κοινω
νίας. Δεν κυκλοφορεί ανάμεσά μας κρα- 
δαίνοντας μικρά ή μεγάλα μανιφέστα 
λύτρωσης, που άλλοι χρησιμοποιούν α- 
σύστολα για να εκμαυλίσουν εκ του 
ασφαλούς πάντα  τα ((αδαή» πλήθη. 
Γνήσιο τέκνο της μεταπολεμικής Ελλά
δας, έχοντας ήδη αντιληφθεί τι απέγι- 
ναν οι κήρυκες κι οι θιασώτες των 
σημαντικότερων ιδεολογιών του αιώνα 
στη δική μας πατρίδα καταρχήν και 
μετά στη Γαλλία, όπου έζησε σπουδά
ζοντας μερικά χρόνια στην απομυθο
ποιητική δεκαετία του ’70, μπορεί να 
διδαχτεί πλέον α π ’ την πείρα των άλ
λων, παραδειγματιζόμενος συνεχώς, 
φροντίζοντας να υψώσει προοδευτικά 
τα δικά του τείχη, για να μείνει εκεί 
μέσα αλώβητος, αυτάρκης, έτοιμος 
ν’ αντιμετωπίσει το μόνο αληθινό εχθρό 
του: το θάνατο.

Αν μάλιστα όλα αυτά συνέβαιναν 
χωρίς να καταφεύγει ο Β. Κουγέας 
τόσο συχνά σε ποιητικά δάνεια, που 
αλλοιώνουν αρκετά την προσωπική του 
φωνή, τότε ο αναγνώστης θα μπορούσε 
ν’ απολαύσει σ’ όλα τα ποιήματα της 
συλλογής κάτι πολύ αυθεντικότερο, που 
τώρα επικαλύπτεται. Η κλειστοφοβία 
του ποιητή αυτού, που για την ώρα 
τουλάχιστον είναι η κυριαρχική διάθε
ση, είναι ιδιαίτερα έντονη στα ποιήμα
τα «Μες στο νερό», «Ανοίγοντας» και 
«Αχ ο έρωτας». Εκεί είναι περισσότερο 
ειλικρινής. Αλλού παραμένει σκοτεινός, 
άνισος, επιφανειακός. Φταίει επίσης και 
το γεγονός ότι επιτρέπει να διακόπτουν 
συχνά το γενικότερο ποιητικό ρυθμό 
χασμωδίες, αναπτύξεις  και διάφορες 
περιγραφές, που είναι ασυμβίβαστες με 
την όλη περιρρέουσα ατμόσφαιρα . 
Γ ι ’ αυτό και μας μένει πολύ συχνά η 
εντύπωση ότι η συλλογή αυτή είναι 
ατελής, ανολοκλήρωτη.

Καταλαβαίνω ότι είναι δυσκολότατο 
το επιχείρημα να περιγράψεις το κενό 
της σύγχρονης ζωής, να «γεμίσεις» με 
λέξεις το άδειο. Πολλοί ποιητές απέτυ- 
χαν. Ποτέ όμως εμείς δεν παύουμε να 
επιζητούμε το αδύνατο α π ’ τους μανια
κούς της γραφής. Και με το πέρασμα 
των χρόνων, οι αναγνώστες γινόμαστε 
όλο και πιο αυστηροί. Είναι κάτι σαν 
φυσική συνέπεια, ιδίως στην εποχή μας 

20 που ot ποιητικές συλλογές με την πλη
θώρα των μέτριων στίχων πνίγουν την

ποίηση. Γ ι ’ αυτό και το γεγονός ότι ο 
Β. Κουγέας άφησε κάποια πεζολογικά 
στοιχεία ν’ ανατρέψουν τις εύθραυστες, 
πράγματι, ισορροπίες, σε ποιήματα ό
πως «Ο καναπές» κι «Εκείνη τη χρονιά 
ο ύπνος», μας αναγκάζει να του επιστή- 
σουμε την προσοχή στην ενδελεχέστερη 
επεξεργασία  όλων ανεξαιρέτως των 
στίχων. Αλλιώς τα κείμενα αυτά δε θα 
μπορέσουν να τελειωθούν, παρά τα ευ
ρήματα και τις άλλες φιλότιμες προ
σπάθειες του ποιητή. Θα ’ναι καταδι
κασμένα να μείνουν για πάντα εκεί 
κολλημένα: στα προσχέδια, στα ναυπη
γεία των δοκιμών της γραφής.

Διερωτώμαι, επίσης, γιατί ο Β. Κου
γέας επέτρεψε να παρεισδύσουν σε διά
φορα κομμάτια του δεκάδες ξενικές λέ
ξεις, είτε σαν εμβόλιμοι στίχοι κι ένθε
τα τοπωνύμια, είτε σαν κανονικές, αυ
τοτελείς φράσεις. Δε νομίζω πως είχε 
κανένα λόγο να φοβάται, μήπως κατη- 
γορηθεί η γραφή του σαν μονοσήμαντη, 
σαν ανυπόφορα ιθαγενής. Κάθε άλλο. 
Ά λλωστε με το να ενσωματώνει κανείς 
στα γραφτά του ξένες λέξεις δεν απο

κτά αυτόματα και διαβατήριο... αλλο
δαπού λογοτέχνη. Αν κάποιος δηλαδή 
νιώθει να σπαρταρούν μέσα του μία ή 
περισσότερες γλώσσες, δεν έχει παρά 
να εκδώσει αντίστοιχα βιβλία στις 
γλώσσες αυτές. Ας μην ξεχνάμε ποτέ 
πως η δική μας, αν και περιθωριακή 
στη σκηνή του κόσμου, και πλουσιότα
τη είναι και εξαιρετικά γόνιμη, για 
όσους ποιητικούς συνδυασμούς σκε- 
φτούμε. Τα σεβαστά πειράματα του 
Ezra Pound, που τόσο πολύ φαίνεται να 
θαυμάζει ο Β. Κουγέας, δεν είναι απα
ραίτητο να περάσουν και στην ελληνική 
γλώσσα, προκειμένου να δείξουμε πόσο 
προσαρμοστικοί είμαστε στις απαιτή
σεις της δικής του γραφής.

Τελικό συμπέρασμα: Με τον «Ύπνο, 
γενική δοκιμή» ο Β. Κουγέας εγκατα
λείπει σταθερά τη στιχουργική του εύ
κολου λόγου, τολμά τη δύσκολη ποίηση, 
μετεωρίζεται, στοιχηματίζει ξανά, έ
τοιμος να δοκιμάσει να μας πείσει πε
ρισσότερο την επόμενη φορά. Φαίνεται 
πως ξέρει να μετονομάζει το χώρο. Ας 
τον προσέξουμε όταν επανέλθει.

C. Κ. Williams

Η επίσκεψη του επίσκοπου Τούτου
στο Λευκό Οίκο

Φοβάμαι λιγάκι για λογαριασμό σου, για την αίσθηση της ντροπής,
νιώθω πως έχεις συνηθίσει στο κοινό κακό. 

Θα υποθέσεις πως, αν και δε συμφωνεί με τις μεθόδους σου,
πα ρ ’ όλα αυτά θα το πιάσει το πρόβλημα. 

Θα υποθέσεις πως θα αναμιχθεί, όπως ανακατεύονται όλοι οι
άνθρωποι, με οτιδήποτε είναι ανθρώπινο, 

Σε μιαν αντίληψη προσωπικής αναγνώρισης σαν μία πρόοδο προς
μία πιο συνειδητή, συν τω πνεύματι, συνθήκη,

Έτσι που η απολύτρωση, μ* όποιους όρους κι αν επέλθει, θα έχει
απόλυτα κερδιθεί.

Πώς θα το πάρεις ότι γ ι ’ αυτόν και για τον κύκλο του η ορθότητα κι
ο εαυτός τους είναι εκ των προτέρων το ίδιο;

Πώς θα το υποφέρεις ότι το να ’χεις δηλώσει τις προθέσεις σου
συγχωρεί προκαταβολικά οποιαδήποτε οδυνηρή αμαρτία; 

Φοβάμαι πως θα πληγωθείς α π ’ τη νωθρότητα του νου του, θα 
ταπεινωθείς απ ’ την υπεροψία του, θα πικραθείς απ ’ την παράλογη

δύναμή του.

μετάφραση Ντίνος Σιώτης
%

Ο C. Κ. Williams είναι Αμερικανός ποιητής με τέσσερις ποιητικές 
συλλογές. Πιο πρόσφατη Η  Π ίσσα , 1983. Με τον Gregory W. Dickerson 
μετέφρασε τις Τραχίνιες του Σοφοκλή και με τον Herbert Goldren 
ετοιμάζει σε μετάφραση τις Βάκχες του Ευριπίδη. Διδάσκει στο Πανεπι
στήμιο George Mason.



Ποίηση κλειστού χώρου

Κ. Γ. Παπαγεωργίου 

ΓΙΩΡΓΗΣ ΜΑ^ΟΥΣΑΚΗΣ
Ταριχευτήριο Πουλιών 
Εκδόσεις των Φίλων, 1982

Πιθανόν να είναι παρακινδυνευμένο, ω
στόσο, μιλώντας για τον ποιητή Γιώρ- 
γη Μανουσάκη, θ’ αρχίσω μ ’ έναν αφο- 
ρισμό: Διαβάζοντας τα ποιήματά του 
μου δημιουργήθηκε έντονα η αίσθηση 
ότι είχα να κάνω μ’ ένα ποιητή του 
εσωτερικού χώρου· την αίσθησή μου 
αυτή, που εξελίχθηκε σε άποψη, θα 
προσπαθήσω να εξηγήσω στη συνέχεια. 
Λοιπόν: Ο Γιώργης Μανουσάκης, ως 
ποιητής έχει κατορθώσει κάτι πολύ 
δύσκολο: έχει ταυτίσει το βλέμμα του 
και τη φωνή του. Και φροντίζει με 
επιμέλεια να μην απλώσει ούτε τη μια 
ούτε το άλλο πέρα από τα όσα άμεσα ή 
έμμεσα τον περιβάλλουν, τον αγγίζουν 
και, πρωτίστως, τον συγκινούν. Μ ’ αυ
τό καθόλου δε θέλω να πω ότι τα 
θέματα με τα οποία καταπιάνεται ο 
ποιητής είναι περιορισμένα* ότι δηλαδή 
την ποίησή του τη χαρακτηρίζει μια 
θεματική ένδεια* το αντίθετο μάλιστα 
μπορώ να πω ότι συμβαίνει κι αυτό 
εύκολα το διαπιστώνει κανείς ανατρέ- 
χοντας στα βιβλία του: θα διαπιστώσει 
μια αξιοσημείωτη θεματική ποικιλία, κι 
ακόμη μια ικανότητα υφολογικής και 
λεκτικής προσαρμογής στο εκάστοτε 
επιλεγμένο για ποιητική ενσάρκωση θέ
μα. Οφείλω λοιπόν να διευκρινίσω τι 
ακριβώς εννοώ χαρακτηρίζοντας το 
Γιώργη Μανουσάκη ποιητή του εσωτε
ρικού χώρου. Κι αρχίζω από τον ποιη
τικό λόγο του, που είναι ένας λόγος 
φιλικός, οικείος, ιδιωτικός, χωρίς ποτέ 
να γίνεται ιδιωματικός-άρα ανασταλτι
κός για κάθε δυνατότητα επικοινωνίας. 
Η μεγαλοστομία, ο κούφιος λόγος του 
είναι ολότελα ξένος* τον αποφεύγει με 
προσοχή ακόμα και όταν το θέμα του 
θα μπορούσε να τον παρασύρει, όπως 
λ.χ. θα μπορούσε να συμβεί στα ποιή
ματά του με θέμα την κυπριακή τραγω
δία. Και όμως: και σ’ αυτά τα ποιήμα
τα ο σπαραγμός είναι σιγανός και συ
ναισθηματικά ελεγχόμενος. Εξάλλου 
πουθενά δεν μοιάζει να λεξιθηρεί ο 
ποιητής, να επιδιώκει να στολίσει το

λόγο του με στοιχεία άλλα α π ’ αυτά 
που του επιτρέπει το ποιητικό ήθος του 
κι εντέλει η ποιητική του ιδιοσυγκρα
σία. Ο λόγος του, που κατευθύνεται 
πάντα από τα μέσα προς τα έξω, 
σαρκώνεται «μες στη σπηλιά της σιω
πής», όπως θα έλεγε κι ο ίδιος. Κι αυτό 
ακριβώς το «μέσα», τη «σπηλιά της 
σιωπής», φαίνεται πως τα έχει απολύ
τως κατακτήσει* τα κατέχει ως τις 
απώτατες λεπτομέρειές τους κι έχει 
δεθεί μαζί τους όχι απλώς συναισθημα
τικά, μα βιωματικά και σωματικά. Το 
ποίημά του «Οι άγκυρες» είναι, π ι
στεύω, εντελώς ενδεικτικό των όσων 
ισχυρίζομαι: αποτελεί μια γαλήνια, νη
φάλια, παρά τον εσωτερικό κραδασμό 
που τη χαρακτηρίζει, εξομολόγηση. Το 
ίδιο θα μπορούσα να πω και για ένα 
άλλο ποίημα, με το διαφωτιστικότατο 
τίτλο «Ο άνθρωπος των περιμέτρων». 
Τα άγνωστα ενδεχόμενα, οι αβέβαιες 
περιοχές, το ανεξιχνίαστο, εμπνέουν το 
φόβο στον ποιητή* ο ίδιος εξάλλου 
διατείνεται ότι «ποτέ δεν ήταν ριψοκίν
δυνος», τουλάχιστον, θα συμπλήρωνα 
εγώ, όσο έχει να κάνει με ό,τι οι άλλοι 
άνθρωποι θεωρούν εξ αντικειμένου επι
κίνδυνο.

Μιλώντας μας ο Γιώργος Μανουσά
κης μοιάζει να είναι περιβλημένος με 
την αβέβαιη, ευπρόσβλητη έστω ασφά
λεια του προσωπικού του κλειστού χώ 
ρου. Και θεωρώ αβέβαιη, ευπρόσβλητη 
αυτή την ασφάλεια, γιατί, όπως από τα 
ποιήματά του προκύπτει, ο περίκλει
στος προσωπικός του χώρος, έχοντας 
αποκτήσει με τον καιρό τις ιδιότητες 
του ψυχικού κόσμου του ίδιου του δη
μιουργού του, υπόκειται κι αυτός στο 
διαρκή κίνδυνο ν’ απωλέσει τη γαλήνη 
του* ν’ ανατραπεί. Ο ίδιος εξάλλου φαί
νεται να συνειδητοποιεί αυτό τον κίνδυ
νο στο θαυμάσιο ποίημά του «Νυχτερι
νή βροχή», διαπιστώνοντας ότι «όλο 
μπαίνει η βροχή από τις χαραμάδες του 
ύπνου».

Σε μια τέτοια ποίηση, λοιπόν, που, 
στη συγκεκριμένη περ ίπτω ση  του 
Γ ιώργη Μανουσάκη μπορεί να πει κα
νείς ότι στοιχειοθετεί ένα τρόπο ζωής 
και, ταυτόχρονα, δηλώνει και στιγματί
ζει όλα όσα νοηματοδοτούν αυτή τη 
ζωή και την οριοθετούν συναισθηματι
κά, συγκινησιακά και ιστορικά, σε μια 
τέτοια ποίηση, τι αποτελεί, τι θα μπο
ρούσε ν’ αποτελέσει το επίκεντρο της 
προσπάθειας για ποιητική φόρτιση α-

πομέρους του ποιητή; Με άλλα λόγια, 
ποια είναι τα στοιχεία ή και τα αντικεί
μενα ακόμη που διαδραματίζουν το βα- 
ρύνοντα ρόλο στην ποίηση του Γ. Μα
νουσάκη, που τον ελκύουν και τον συ- 
γκινούν περισσότερο και, σε τελευταία 
ανάλυση, τον «προκαλούν», ώστε να τα 
φορτίσει ιδιαίτερα, να τους προσδώσει 
μιαν άλλη διάσταση; Από μια πρώτη 
ματιά, θα λέγαμε ότι σημαντική θέση, 
στην ποίηση του Γ.Μ. κατέχουν αρκετά 
αντικείμενα καθημερινής χρήσης και 
σχέσης: έπιπλα, βιβλία, πράγματα που 
το πάλιωμά τους, με το πέρασμα του 
χρόνου, τα κάνει να περιβάλλονται από 
μιαν ιδιαίτερη δύναμη και γοητεία κι 
έτσι προσφέρονται για την ανάπτυξη 
ενός δεσμού, με τον ποιητή, σαφώς 
αγαπητικού. Με το πέρασμα του χρό
νου, τα πράγματα αυτά, μοιάζει ν’ απο
κτούν δυνατότητες σχεδόν εξωπραγμα
τικές και ιδιότητες απρόσμενες, που 
καμία σχέση δεν έχουν με τον αρχικό 
τους, τουλάχιστον, πρακτικό προορι
σμό. Κι έτσι, κάτω α π ’ αυτές τις διαδι
κασίες, τα πράγματα καταλήγουν να 
είναι οι άγκυρες, η ασφαλής καταφυγή 
του ανθρώπου που ζει κοντά τους, πλάι 
τους, κινητοποιώντας παράλληλα την 
ευαισθησία του και συγκινώντας τον, 
αφού του παρέχουν τη δυνατότητα να 
συνδιαλλαγεί κιόλας μαζί τους σε ένα 
επίπεδο σχεδόν διαπροσωπικό. Ιδιαίτε
ρος λόγος νομίζω πως πρέπει να γίνει 
και για την ξεχωριστή σημασία που 
έχει μέσα στη ζωή και, κατά συνέπεια, 
στην ποίηση του Γ.Μ. το παράθυρο* 
αυτό το ενδιάμεσο, το πέρασμα θα 
έλεγα από το μέσα στο έξω* από τον 
περιφρουρημένο εσωτερικό χώρο στον 
ανεξέλεγκτο όσο και αφιλόξενο εξωτε
ρικό* η οπτική γωνία α π ’ όπου το μονα
χικό άτομο, ο ποιητής στη συγκεκριμέ
νη περίπτωση, επικοινωνεί, προφυλαγ- 
μένος, με τους άλλους.

Η αναγωγή του παραθύρου σε παρα- 
τηρητήριο του έξω κόσμου, βασικό 
γνώρισμα ενός ατόμου μοναχικού, δεν 
πρέπει να νομιστεί ότι είναι τόσο απλή 
στην περίπτωση του Γ ιώργη Μανουσά
κη. Γ ιατί, το παράθυρο, στην ποίησή 
του, δεν είναι ένα απλό πέρασμα* είναι 
ένα διαφανές φίλτρο, φορτισμένο συναι
σθηματικά, ψυχικά, συγκινησιακά. Και 
ό,τι βλέπει ο ποιητής πίσω α π ’ αυτό, 
αποκτά πρόσθετες διαστάσεις* χάνει τη 
στατικότητα και την υλική αντικειμενι- 21 
κότητά του. —>



Έ να ακόμη στοιχείο απολύτως χα
ρακτηριστικό της άποψης ότι ο Γ.Μ. 
είναι ποιητής του εσωτερικού χώρου, 
είναι και η στενότατη σχέση που φαίνε
ται να έχει αναπτύξει με το παρελθόν, 
σαν από δισταγμό να αναμετρηθεί με το 
παρόν, που έτσι όπως είναι διαμορφω
μένο καθόλου δεν ανταποκρίνεται στις 
ιδεαλιστικά, κυρίως, προσδιορισμένες 
προσδοκίες του. Συχνά τον βλέπουμε 
σκυμμένο μπροστά σε παλιές φωτογρα
φίες ν’ αναθυμάται, να συγκινείται και 
να συσχετίζει προσωπικούς μύθους των 
εικονιζόμενων προσώπων με την ιστο
ρία, αλλά σ’ ένα επίπεδο υποκειμενικό, 
συγκινησιακό. Η παλιά φωτογραφία, με 
το θάμπωμα που της έχει προσδώσει ο 
χρόνος, είναι, για τον ποιητή, ο αψευδής 
μάρτυρας μιας πραγματικότητας που 
υπήρξε* μιας πραγματικότητας εξιδανι- 
κευμένης μέσα από  ψυχικές, στην 
πλειονότητά τους, διεργασίες, η οποία 
αντιδιαστέλλεται, αντιπαρατίθεται στο 
ζοφερό παρόν και στο αβέβαιο μέλλον.

Η τρέχουσα πραγματικότητα, η τρέ
χουσα ζωή είναι, για τον άνθρωπο και 
ποιητή Γ.Μ. μία κόλαση, ήρεμη ωστό
σο, όπου ο άνθρωπος αναλώνεται* είναι 
μια ζωή - θάνατος που στη διάρκειά της 
ο άνθρωπος είναι ζωντανός - νεκρός, 
αφού καίγεται ακατάπαυστα μέχρι το 
οριστικό τέλος: το θάνατο, που θα ση- 
μάνει τον τερματισμό της φθοράς* τη 
λύτρωση. «Φαίνεται πως καθένας τους/ 
αφήνει στο κρύσταλλο/ λίγη από την 
τέφρα του ./  Η καύση των νεκρών/ 
συνεχίζεται δίχως ανάπαυλα», λέει 
γ ι ’ αυτούς που τον επισκέπτονται στο 
γραφείο του στο ποίημα με τον τίτλο 
«Η σκόνη I».

Μίλησα για ποίηση περιορισμένου, 
κλειστού χώρου. Για ποίηση δωματίου, 
θα συμπλήρωνα. Ωστόσο, για να μη 
νομιστεί ότι κυριολεκτώ, νομίζω ότι 
την έννοια δωμάτιο, στην περίπτωση 
του Γ.Μ. θα μπορούσαμε να την επε
κτείνουμε: το δωμάτιο θα μπορούσε να 
είναι και ένα σπίτι κι ακόμη κάτι ευρύ
τερο: ένας περιφραγμένος τόπος και, 
γιατί όχι, ένα νησί. Και πιο συγκεκριμέ
να η Κρήτη. Το δωμάτιο, το σπίτι του 
Γ.Μ., μ ’ αυτή τη διεύρυνση, είναι το 
νησί στο οποίο ζει και εργάζεται, γιατί 
ο Γ.Μ. είναι, πρέπει να το τονίσουμε 
αυτό, ένας Κρητικός ποιητής. Έ τσ ι,  
όσο διαστέλλεται τοπικά ο εσωτερικός 
του χώρος, τόσο προεκτείνεται και η 

22 οπτική του εμβέλεια, οπότε τον αισθα
νόμαστε ν’ αγγίζεται και να συγκινείται

και από πράγματα που υπάρχουν ή 
διαδραματίζονται μακρύτερα. Στην Κύ
προ λ.χ. ή στο Αγιονόρος.

Θα ήθελα να τελειώσω με ελάχιστα 
γραμματολογικά. Ο Γιώργης Μανουσά- 
κης συγκαταλέγετα ι ανάμεσα στους 
ποιητές που απαρτίζουν τη λεγόμενη 
δεύτερη μεταπολεμική γενιά* δηλ. ανά
μεσα σ’ αυτούς που πρωτοεμφανίζονται 
στα γράμματα στη δεκαετία του ’60. 
Τα  βιώματα που εκφράζει, ωστόσο, 
στην ποίησή του, τον διαφοροποιούν 
θεματικά και τον διαχωρίζουν από τους 
συνομηλίκους του ποιητές. Η εμφυλια- 
κή και μετεμφυλιακή ατμόσφαιρα, κύριο 
χαρακτηριστικό γνώρισμα της ποίησης 
πολλών από τους ποιητές που σχηματί
ζουν τη δεύτερη ποιητική μεταπολεμι
κή γενιά, δε φαίνεται, τουλάχιστον στην 
επιφάνεια, να τον απασχολεί. Ό π ω ς  δε 
φαίνεται να ενδιαφέρεται άμεσα για τις

διάφορες υπερρεαλιστικές ή μεταϋπερ- 
ρεαλιστικές τάσεις που διακρίνουν την 
ποίηση μιας άλλης, ευάριθμης ομάδας 
ποιητών αυτής της γενιάς. Για όλ’ αυ
τά, θα διατύπωνα τη γνώμη ότι ο Γ.Μ. 
αποτελεί ένα ξεχωριστό σημείο, μια 
ιδιάζουσα περίπτωση μέσα στην ευρύ
τερα νοούμενη μεταπολεμική μας ποίη
ση. Η υπαρξιακή αγωνία του είναι τόσο 

■•έντονη που τον απέσπασε, καθώς φαίνε
ται, από τα τρέχοντα σπουδαία ή α
πλώς επικαιρικά προβλήματα ή ζητή
ματα της ποιητικής έκφρασης. Προτί
μησε με ειλικρίνεια και τόλμη ν’ απλώ
σει τη φωνή του μόνο σε ό,τι είδε ή 
άγγιξε, σε ό,τι τον συγκίνησε, αδιαφο
ρώντας κάποτε επιδεικτικά για τα κατά 
καιρούς προσκλητήρια  της αγοράς. 
Γ ι* αυτό και η φωνή του είναι, επάνω 
α π ’ ό>̂ α, μια φωνή αληθινή και, κυρίως, 
βαθιά ανθρώπινη.

Γ. Π α να γο υ λ ό π ο υ λ ο ς
Στην άλλη πτώση

Προσπαθείστε να πετύχετε στην άλλη πτώση
έστω μ  * ένα υπόλοιπο από αντιξοότητες *
που ξύνουν την ανάγκη να βρεθεί το μαγευτικό λιμάνι
κι ανακαλύπτουν μια ελπίδα πανικού
σαν τάφο

σ 'α υ τή  την πτώση μην αστοχήσετε 
είναι παράλογο
να περιμένει ο θάνατος μετεωρίτες απ * τη ζωή
που ξαναχάνονται
που επιστρέφουν σ 'ένα  κύκλο
καπνού και φλόγας

ν»

όταν κοιτάξετε προς τα κάτω στο λιθόστρωτο 
ή σ ' ένα καπό αυτοκινήτου που ενεδρεύει ο ίλιγγος 
υπάρχει μια νεράιδα της αβύσσου ελκυστική  
α π 'το ν  αντικατοπτρισμό της Αχερουσίας

εκεί να πέσετε
σαν άρνηση ευθύβολη που αναπλάθει παραίτηση 
α π ’ την αποτυχία μιας μήτρας 
μια εκμηδένιση
ενός ονόματος που με τη χαμέρπεια του ενστίκτου  
διαιωνίζεται

στην άλλη πτώση όταν σας βγάλουν τον ορό 
κι ίσως συνέλθετε
προσέχτε μη φρενάρετε στο πτώμα του αγγέλου 
που εδήλωσε αθάνατος

δίχως τη ζώνη ασφαλείας τόσων ανίδεων 
που το επιχείρησαν

προσπαθείστε σωστά την πρόσκρουση 
στην άλλη πτώση.



Κ.Γ. Παπαγεωργίου

ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΤΖΑΚΗ
Περίληψη για την νύχτα 
Αθήνα 1986, σελ. 32

Η ποιήτρια δηλώνει ότι στο βιβλίο της 
υπάρχουν εμφανείς αναφορές σε λέξεις 
ή φράσεις - έννοιες και σε νοήματα, 
όπως αυτή τα αντιλήφθηκε μετά από 
μια «μη εξημερωμένη'ανάγνωση» των 
βιβλίων του Γιώργου Χειμωνά Έξι 
μαθήματα για τον Λόγο και Τα ταξίδια 
μον. Υποψιαζόμενος ότι η δήλωση αυτή 
γίνεται προς αποφυγήν ενδεχομένων 
παρεξηγήσεων - παρανοήσεων, την κα
τανοώ, πλην όμως, ως αναγνώστης, την 
αντιπαρέρχομαι. Την κατανοώ, επίσης, 
ως πρόθεση της ποιήτριας ειλικρινούς 
κατάδειξης των απαρχών του συγκεκρι
μένου ποιητικού λόγου της και των 
πηγών της έμπνευσής της. Την απορρί
πτω και την αγνοώ, ωστόσο, ως απο- 
χρόντα λόγο. Και αμέσως εξηγώ γιατί: 

Ο λόγος της Μαρίας Κυρτζάκη είναι 
αυτάρκης και αυτοτελής, όπως αύταρ- 
κες και αυτοτελές είναι και το σημείο 
της αναφοράς της: η Νύχτα. Η πρόθεσή 
της να ενσαρκώσει, να μετουσιώσει σε 
λόγο ποιητικό αλλότριες λέξεις ή φρά
σεις - έννοιες και νοήματα κατά τρόπο 
σχολιαστικό, επιμηκύνοντας και, συνά
μα, εμβαθύνοντάς τες, έχει, πιστεύω, 
αντίκτυπο, πρωτίστως στη διαμόρφωση 
του ύφους της· του συγκεκριμένου ύφους 
της. Γ ιατί, ο λόγος της Μαρίας Κυρ
τζάκη είναι, εμφανώς, λόγος σχολιαστι
κός. Θέλω να πω ότι ξεκινά με την 
πρόθεση να σχολιάσει’ να αναφερθεί σε 
ό,τι την άγγιξε σε βάθος κατά τη 
διάρκεια /  ή και μετά τη «μη εξημερω
μένη ανάγνωσή» της των δύο προαναφε- 
ρομένων βιβλίων του Γιώργου Χειμω- 
νά. Πλην όμως, εντέλει, ο λόγος της 
ξεπερνά τα αυτονόητα όσο και εκούσια 
όρια ενός λόγου σχολιαστικού· απομα
κρύνεται από το έρεισμα και περιβάλ
λεται το χρίσμα το ποιητικό. Οι έξωθεν 
στόχοι καταρρέουν και γίνεται, παρά τη 
σαφή θεματική αναφορά του, αυτοσκο
πός. Εν κατακλείδι: ο ποιητικός, πλέον, 
λόγος της Μαρίας Κυρτζάκη δεν είναι 
απλώς σχόλιο αναφορικό, δημιουργικό, 
έστω, ή αναδημιουργημένο. Δεν αρκεί-

Ποιητικός σχολιασμός
ται στην καινοφανή διατύπωση ήδη δια
τυπωμένων πραγμάτων, αλλά προχωρεί 
επαναλαμβάνοντας —αν είναι δυνατό 
κάτι τέτοιο— το ανείπωτο. Εκεί ακρι
βώς βρίσκεται και η γοητεία του.

Πιστεύω, ύστερα από όσα σχολιαστι- 
κώς επεσήμανα, ότι η «δήλωση» της 
ποιήτριας τείνει να είναι εντέχνως πα
ραπλανητική. Έ στω  και αν γίνεται με 
την ενσυνείδητη πρόθεση της τιμιότη
τας. Πιστεύω, δηλαδή, ότι η Μαρία 
Κυρτζάκη, δηλώνοντας τα «δηλωθέ- 
ντα», επιχειρεί να νομιμοποιήσει (στον 
εαυτό της) το ενδεχομένως «λόγιο» 
σχολιαστικό της ύφος. Ένα ύφος που, 
σε τελευταία ανάλυση, έρχεται σε αντί
θεση και, παράλληλα, επικαλύπτει τους 
βαθύτατους κραδασμούς και τις εσώψυ
χες διεργασίες που η ίδια —ο ψυχισμός 
της— αισθάνεται και βιώνει κατά τη 
διάρκεια της νύχτας.

Η  νύχτα εμποδίζει ό,τι φαίνεται. 
Ό,τι φαίνεται αναιρείται τη νύχτα. 

(Αντή είναι κυρίως η αιτία που φτωχά 
μυαλά και διωγμένα ποτέ δεν ακού- 
μπησαν και στους αιώνες γι'αυτό  
καμένα εθεώρησαν πάντα τη νύχτα 
εχθρό του φωτός).
Η  νύχτα εμποδίζει ό,τι απλώς θέλει 
να φαίνεται* γιατί η νύχτα απλά είναι.

Για τη Μαρία Κυρτζάκη η νύχτα 
είναι ο χώρος του ονείρου* άρα ο χώρος 
της μιας και μοναδικής αλήθειας. Γ ιατί 
το όνειρο είναι η μόνη αληθινή μα£ 
πραγματικότητα. Η νύχτα επαληθεύει 
την ημέρα* τη συμπυκνώνει και την 
ερμηνεύει. Τη νύχτα ο λόγος αποκτά 
την πραγματική του βαρύτητα. Στα 
σπλάχνα της το δέον αποκτά οντότητα. 
Τη νύχτα αποκαθηλώνεται το πονεμένο 
σώμα και υπάρχει. Στη διάρκεια και 
στο χώρο της, ό,τι τη μέρα είναι αθέατο 
διεκδικεί την ύπαρξή του.

Το φως, προσ-ωπο του σκότους, την 
ημέρα χρησιμοποιεί τη φωνή. Το α
βυσσαλέο μάτι της μέρας είναι η 
φωνή, δηλαδή ο λόγος της ψυχής 
εσαεί αγριεμένος. Που την ημέρα αθέ
ατος πίσω από τον εξημερωμένο με 
τη φωνή διεκδικώντας.

Ο λόγος της Μαρίας Κυρτζάκη, όπω: 
επισημάνθηκε ήδη, είναι περιβλημένο: 
μ’ ένα ύφος ενμέρει λόγιο’ ύφος που του 
προσδίδει, κατά ένα σημαντικό ποσο

στό, η δηλωμένη αναφορική πρόθεση - 
εκκίνηση. Δεν καταφέρνει ωστόσο ν’ α- 
ποβάλει την οπωσδήποτε συναισθημα
τικά φορτισμένη εννοιολογία - σημασιο
λογία του. Και έχω την αίσθηση ότι 
αυτή η συναισθηματική —σε πρώτο 
στάδιο— φόρτιση συντελεί στη δη
μιουργία των απαραίτητων εκείνων 
ρωγμών, μέσα από τις οποίες ο ανα
γνώστης θα μπορέσει να διεισδύσει στα 
βαθύτερα στρώματα του λόγου και του 
ψυχισμού της ποιήτριας. Να γνωρίσει 
το υπέδαφος και τα ουσιαστικά συστα
τικά του, που εκδηλώνονται, φανερώνο
νται, βρίσκοντας [σαν] αφορμή, προκει- 
μένου να εξωτερικευθούν, την αναφορά 
σε αλλότριες, ενδεχομένως συγγενικώς 
προσκείμενες, αλλότριες πάντως φρά
σεις - έννοιες και νοήματα.

Ο λόγος της Μαρίας Κυρτζάκη προϋ
ποθέτει τόλμη. Προϋποθέτει επίσης βε
βαιότητα των δυνατοτήτων του. Αλ
λιώς θα περιοριζόταν στον άχαρο ρόλο 
ενός σχολίου ή, το πολύ, μιας προσωπι
κής αναφοράς στα κείμενα ενός τρίτου. 
Η ποιήτρια σχοινοβάτησε ανάμεσα 
σ’ αυτές τις δυο προϋποθέσεις και κα- 
τάφερε, τελικά, να πατήσει σε στέρεο 
έδαφος, πείθοντας τον αναγνώστη ότι 
και την τόλμη διαθέτει και τη βεβαιό
τητα, όσο κι αν, ειδικά για την τελευ
ταία, εναπόκειται στον αναγνώστη να 
την εντοπίσει.

ΑΝΘΟΥΛΑ ΔΑΝΙΗΛ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ 
ΜΙΑ ΑΝΤΕΤΡΟΦΗ ΠΟΡΕΙΑ
Από το Ημερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου 

στους Προσανατολισμούς

επικαιρότητα



Για τη μεταπολεμική πεζογραφία

Ανθούλα Δανιήλ

Μ. Γ. ΜΕΡΑΚΛΗΣ
Προσεγγίσεις στην ελληνική 
πεζογραφία (αστικός χώρος) 
Εκδόσεις Καστανιώτη
Αθήνα 1986

Διαβάζοντας το βιβλίο του κ. Μερακλή 
συνθέτουμε ψηφίδα ψηφίδα το πρόσωπο 
της σύγχρονης Ελλάδας έτσι όπως δια
μορφώθηκε περνώντας τις συμπληγάδες 
της τελευταίας τεσσαρακονταετίας.

«Τα άρθρα», όπως αναφέρει ο ίδιος ο 
συγγραφέας, «συνδέει το γεγονός ότι 
ασχολούνται με συγγραφείς και κείμενα 
που αναφέρονται στην αστική κοινω
νία». Μέσα από την κριτική που ασκεί
ται φαίνεται το αληθινό πρόσωπο αυτής 
της κοινωνίας, καθώς και ο ρόλος της 
στις μεγάλες στιγμές της Ιστορίας. 
Φαίνεται δηλαδή το αντιδραστικό ή 
αδιάφορο πρόσωπο της αστικής τάξης 
στις «μεγάλες ώρες» (Π. Χάρη, «Μέρες 
Οργής»), που παρακολούθησε τα γεγο
νότα από τη «γρίλια», ή η «νοσηρή 
εξαλλαγή» της (Π. Χάρη, «Ρεμβασμός 
στο Χάρτη») και η απληστία της για 
«ολοένα μεγαλύτερο κέρδος». «Η τάξη 
που επαγγέλθηκε περισσότερη δικαιο
σύνη, ελευθερία, αδελφότητα (Είναι πε
ρίεργο ότι δεν επαγγέλθηκε και εκείνο 
για το οποίο πρώτιστα αγωνίστηκε 
πάντα: περισσότερο υλικό κέρδος...)», 
σημειώνει ο κ. Μερακλής. Δεν μπορού
με εδώ να μη θυμηθούμε τον Marx: «...η 
αστική τάξη... έσπασε αλύπητα όλους 
τους πολυποίκιλους δεσμούς... και δεν 
άφησε κανέναν άλλο δεσμό μεταξύ των 
ανθρώπων, παρά το γυμνό συμφέρον και 
την άψυχη “ πληρωμή τοις μετρητοίς” 
(...) έβγαλε το φωτοστέφανο α π ’ όλα 
τα μέχρι τότε σεβαστά επαγγέλματα 
που τα αντίκρυζαν με ευλαβικό δέος. 
Μετέβαλε το γιατρό, το νομικό, τον 
ιερέα, τον ποιητή, τον άνθρωπο της 
επιστήμης σε μισθωτούς εργάτες».1 Οι 
συγγραφείς αφήνουν ελεύθερη και αφα
νάτιστη τη ματιά τους να πλανηθεί 
πάνω στα πολιτικά πράγματα, να απο
δώσει «συλλογικά ευθύνες» ή πάλι 

24  «συλλογικά να αθωώσει» και να δικαιο
λογήσει ακόμα και την αλληλοσφαγή

στον εμφύλιο. «Γιατί κανείς δεν ξέρει 
πού μπορεί να φτάσει εκείνος που έ
σπασε τις αλυσίδες» και ο κριτικός 
σημειώνει: «Είναι το περίσσευμα της 
καταπιεσμένης ελευθερίας που εξαπο
λύεται τώρα όπως οι άνεμοι από τους 
ασκούς του Αιόλου». Είναι ιστορικός 
νόμος που πάντοτε δυστυχώς «τηρεί
ται». Οι «ασκοί του Αιόλου» έπνευσαν 
πάνω στη Γαλλία το 1789 αλλά και 
στην Ελλάδα του 1821 (στο παρελθόν). 
«Ω τι πικρό και ματωμένο πράμα που 
είναι η λευτεριά του ανθρώπου»2, γρά
φει ο 'Αγγελος Τερζάκης.

Γ ενικά οι συγγραφείς βλέπουν συ
μπαθητικά τους απλούς ανθρώπους των 
χαμηλών στρωμάτων που κρατάνε το 
ύψος τους στις «μεγάλες ώρες».

Έ να  σημαντικό θέμα δηλαδή- που 
επισημαίνεται στο βιβλίο είναι ότι οι 
συγγραφείς τοποθετούνται απέναντι 
στον Εμφύλιο (επιτέλους ακούγεται ε
πίσημα πια και το όνομά του) χωρίς 
προκατάληψη και «ο κομμουνισμός δεν 
είναι πλέον ένα κακό που πρέπει να 
εξαλειφθεί» (Γαλάτεια Σαράντη, Ρ ω γ 
μές). Τπάρχει βέβαια ακόμα για την 
άλλη παράταξη η πίκρα του χαμένου 
ονείρου και ο συμβιβασμός μπροστά 
στη θέληση της πλειοψηφίας, «θα υπο
ταχτώ  στην πλειοψηφία, έστω κι αν η 
πλειοψηφία προτιμήσει το διάβολο!», 
(Παντ. Καλιότσος, Δεκεμβριανή Νύ
χτα), για κείνους, της άλλης παράτα
ξης, που αγωνίστηκαν κάτω από τη 
σημαία της για περισσότερη δικαιοσύνη 
και δεν την είδαν να ’ρχεται.

Μια μεγάλη δύναμη που υπερβαίνει 
και συμπαρασύρει την Ιστορία είναι η 
Μοίρα.

Πανίσχυρη και απολέμητη ενισχύεται 
από τις κοινωνικές και ιστορικές συμ
βάσεις έτσι ώστε να καθορίζει τα αν; 
θρώπινα και να καθιστά τον άνθρωπο 
ανίκανο να της αντισταθεί και να την 
αντιμετωπίσει. Είναι ο άνθρωπος (Α. 
Τερζάκης) ένας Σίσυφος που οι προ- 
σπάθειές του είναι καταδικασμένες να 
αποτυγχάνουν και που κουβαλάει το 
στίγμα της καταγωγής του από το 
φονιά τον Κάιν. «Είμαστε η σπορά του 
Κάιν», λέει και αυτό σημαίνει δυνάμει 
κακοί, εκ φύσεως και αθεράπευτα κα
κοί! Ό σο  για το καλό δεν υπάρχει, 
γιατί αυτό «επινοήθηκε» σε σχέση με 
το κακό που προϋπήρχε. Ο Τερζάκης 
λοιπόν «δεν πιστεύει σ’ αυτό που είναι 
η μοναδική σωτηρία του ανθρώπου».

Γ ι ’ αυτό και οι ήρωές του είναι πλα
σμένοι από την ίδια στόφα του δημιουρ
γού τους, ανίκανοι να αλλάξουν τη 
Μοίρα τους, «σφραγισμένοι από μιαν 
αξεπέραστη αδυναμία...» και οι ηρωίδες 
του «κατεβαίνουν στη συντριβή, κρατώ
ντας μαζί τους σαν φωτοστέφανο, το 
μοναδικό τους ήθος» κάτι που στον 
Τερζάκη έχει ιδιαίτερη και μοναδική 
αξία.

Η Μοίρα «και μάλιστα σα δύναμη 
σκληρή και, στο βάθος, απάνθρωπη» 
παρουσιάζεται και στον Βενέζη που 
προσπαθεί να της ξεφύγει μέσα από τη 
φύση και το όνειρο. Αυτά τα δύο στοι
χεία ο κ. Μερακλής τα ονομάζει «μυθο- 
ποιητικές δυνάμεις». Και μπορεί στον 
Τερζάκη και στον Βενέζη η αιτία όλων 
των κακών να είναι η μοίρα, στον 
Καραγάτση όμως η αιτία είναι η Ιστο
ρία και η κοινωνία. Ασκεί λοιπόν «κρι
τική της ιστορίας μέσω της κριτικής 
των θρησκειών με τις οποίες συνεργά
στηκαν οι κατά καιρούς μορφές της 
στρατιωτικής εξουσίας». Και της κοι
νωνίας με προεξάρχον το ερωτικό πρό
βλημα που το τοποθετεί «στη βάση 
όλων των προϋποθέσεων που θα καθο
ρίσουν τη λύση του όλου κοινωνικού 
προβλήματος». Μια καίρια παρατήρηση 
είναι: «ότι δεν ανάγει το ερωτικό ζήτη
μα σε μοναδικότητα: πάνω από αυτό, 
έστω και βασικά από αυτό επηρεαζόμε
νο, βρίσκεται το πλατύτερο φάσμα του 
κοινωνικού ζητήματος. Γ ι’ αυτό άλλω
στε καταφεύγει στις απαντήσεις της 
Ιστορίας».

Οι απλοί άνθρωποι εμφανίζονται συ
μπαθητικά στο έργο των Π. Γλέζου, Δ. 
Χατζή, Τηλ. Αλαβέρα, Μ. Αλεξανδρό- 
πουλου, όπου κάνει την εμφάνισή του 
το πρόβλημα της εισβολής της μηχανής, 
η «νόθα» αστικοποίηση, η γενναιότητα 
των απλών ανθρώπων στα χρόνια της 
κατοχής, (αυτό δεν είναι πρόβλημα), ο 
επαναπατρισμός. Αλλά μέσα από τόσα 
και τόσα που δοκίμασε ο νεοέλληνας, 
τις τόσες πολιτικές, κοινωνικές, ηθικές, 
ιδεολογικές και πάσης φύσεως κρίσεις, 
επικρίσεις, αμφισβητήσεις, απογοητεύ
σεις, διαψεύσεις, επόμενο είναι να απο
τραβηχτεί στο εσώτερο είναι του ως το 
^.όνο πραγματικό και αληθινό. Ο Αλκ. 
Γιαννόπουλος δε βρίσκει άλλη «λογική» 
από τη δική του την οποία στήνει 
α π ένα ντ ι  στη λογική  του κόσμου. 
«Μνήμη και Χρόνος είναι αντίπαλα με
γέθη, Χρόνος παράλογος». Και το μόνο
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παρόν είναι το δικό του «παρόν προϊόν 
της μνήμης του».

Το νυστέρι της κριτικής όμως μπαί
νει βαθιά στην ηθική κρίση του καιρού 
μας, αφού, όπως είναι φυσικό, και αυτή 
έχει το μερίδιό της στην μεταπολεμική 
μας κυρίως πεζογραφία. (Στρ. Τσίρκα, 
Η Χαμένη Άνοιξη). Στο όνομα του 
αντικομφορμισμού δημιουργήθηκε το 
κίνημα των Hippies και το φαινόμενο 
του «αντεργκράουντ» με συνέπεια τα 
ναρκωτικά και την πορνεία που στη 
συνέχεια επεκτάθηκε και στην αντρική 
πορνεία (Β. Βασιλικού, Τα Καμάκια). 
Ερωτικό στοιχείο έντεχνα καλυπτόμενο 
και αποκαλυπτόμενο έχουμε και στον 
«Ωραίο Λοχαγό» του Μένη Κουμαντα- 
ρέα, πολύ περισσότερο δεν έχουμε πορ
νεία, αλλά πρόκειται για την ιστορία 
«ενός έρωτα, πλατωνικού, αν θέλετε, 
όπως παριστάνεται στο “ Φαίδρο” ». «Ο 
αναγνώστης μπορεί να βρει σημεία που 
μας πηγαίνουν από τον Πλάτωνα στον 
Καβάφη και τανάπαλιν». Ερωτικό στοι

χείο, όχι πλατωνικό αυτή τη φορά, 
υπάρχει άφθονο στο βιβλίο του Γιώρ
γου Ιωάννου «Το δικό μας αίμα». Ο κ. 
Μερακλής σημειώνει: «περιθωριακοί 
που μεθοκοπούν και επιδίδονται αδέ
σμευτοι στους κάθε είδους έρωτές 
τους». Πέρα από το ερωτικό στοιχείο, 

»

στα δύο παραπάνω τουλάχιστον βιβλία, 
και σε όλα γενικότερα, υπάρχει πάντοτε 
το πολιτικό - κρινωνικό υπόβαθρο που 
επιτρέπει την άνθιση αυτού του είδους 
ανθρώπινων σχέσεων.

Μια προσεκτική μελέτη πάνω στις 
ηρωίδες της μεταπολεμικής πεζογρα
φίας δίνει στον κ. Μερακλή την ευκαι
ρία να διαπιστώσει ότι χάθηκε η γυναί
κα «Πηνελόπη» και η γυναίκα «Ναυσι- 
κά». Στον έρωτα «δεν υπάρχουν κανονι
κά “ ζεύγη” ή “ τρίγωνα” , υπάρχει ένα 
ερωτικό συνεχές... οι γυναίκες —και οι 
άντρες— είναι... “ επαναληπτικοί” ... 
συνεχώς κάνουν έρωτα· αλλά, κατά κά
ποιον τρόπο, με το σώμα* δηλαδή θέλω 
να πω μόνο με το σώμα». Πολλά λοι
πόν έγιναν τα τελευταία σαράντα χρό
νια, πολλά άλλαξαν τόσο που να μην 
αναγνωρίζεται το αληθινό μας πρόσω

πο. Και επειδή μηρυκάζουμε καθετί 
ξενικό χωρίς κρίση, φαίνεται ότι πο
ρευόμαστε στα τυφλά. Βαδίζουμε σ’ έ
ναν κόσμο ηθικά κατακερματισμένο και 
εκπορνευμένο και η Ελλάδα φόρεσε «το 
φόρεμα της Ευρωπαίας (διάβαζε Αμε- 
ρικάνας)»3, που λέει και ο ποιητής, 
φροντίζοντας για την εμφανισιακή της 
αναβάθμιση (!) και αδιαφορώντας ε
γκληματικά για την ηθική της.

Η αστική μας τάξη πρέπει να βελ
τιωθεί* αλλιώς «ο κόσμος θα μείνει 
δίχως οδηγό, θα συνεχίσει την πορεία 
του παραπαίοντας».

Ο κ. Μερακλής κλείνει το βιβλίο του 
με την παρατήρηση ότι οι συγγραφείς 
δε «θυμούνται» ή «οραματίζονται». 
«Περιορίζονται στη “ μαρτυρική κατά
θεση” στην διεκτραγώδηση του παρό
ντος».

Αυτή η τελευταία φράση, για να 
κάνω κι εγώ την αξιολογική μου κρίση, 
δείχνει το μέγεθος της ανησυχίας του 
για τον κόσμο μας, όπου οι πάντες 
φροντίζουμε να κρατάμε «σταθερά ένα 
ύφος και όχι ένα ήθος», (παραφράζω 
τον Τερζάκη που ο κριτικός στο βιβλίο 
του μνημονεύει).

Η θητεία του κ. Μερακλή στο χώρο 
της Λογοτεχνίας είναι σημαντική και η 
παραγωγή πλούσια. Αναλύει, εμβαθύνει 
και αποκαλύπτει την κρυμμένη στο βά
θος των φαινομένων ουσία κάνοντας 
κοινωνιολογικές παρατηρήσεις και δη
μιουργώντας Λογοτεχνία από την Κρι
τική.

Η γλώσσα του βιβλίου σαφής και 
ακριβής, κερδίζει τον αναγνώστη, ενώ 
το ύφος κρατημένο στο μέτρο, μακριά 
από επαινετικές η κατακριτικές εξάρ
σεις, κάποτε αυστηρό και κάποτε ειρω
νικό μυεί στο πνεύμα του κάθε πεζο- 
γράφου τους αμύητους συνθέτοντας σι
γά - σιγά το πορτρέτο της σύγχρονης 
πολιτικής και κοινωνικής μας ζωής* 
ταυτόχρονα, δε διστάζει να καταθέσει 
και την προσωπική του άποψη (για τα 
πολιτικο-κοινωνικά) χωρίς λογοτεχνική 
επικάλυψη, την απαισιοδοξία του για 
την ηθική του καιρού μας και την ελπί
δα του για την επιβίωση της πεζογρα
φίας.

Σημειώσεις

1. Κάρολος Μαρξ, Το Μανιφέστο του
Κομμουνιστικού Κόμματος, 1848, Μετφ. Γ. 
Κόττης. ·

2. Η Πριγκιπέσσα Ιζαμπώ.
3. Η φράση είναι του Οδυσσέα Ελύτη από 25 

συνέντευξή του στα ΝΕΑ της 15ης Ιουνίου 
1982.
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Ναταλί Σαρρώτ
για μια χειραφέτηση 
του μυθιστορήματος

(συζήτηση της γαλλίδας συγγραφέως 
με την Κατερίνα Ζαρόκωστα)

Nathalie Sarraute, νομίζω πως, παρά 
τη Θέλησή σας, είστε υπεύθυνη της 
δημιουργίας του όρου Nouveau Ro
man. Θα μπορούσατε να μας διηγηθεί- 
τε πώς ακριβώς έγινε;

Το μυθιστόρημα είχε αρχίσει να με 
απασχολεί πολύ πριν α π ’ τους υπόλοι
πους της ομάδας· είχα επίσης αρχίσει να 
'ϊράφω πριν α π ’ αυτούς αφού είναι όλοι 
τους τόσο νεότεροι μου. Άρχισε λοιπόν 
να με απασχολεί το μυθιστόρημα όχι για 
να φτιάξω μια θεωρία ή για να γράψω 
πραγματείες αλλά γιατί ήμουνα πολύ 
μόνη, τα βιβλία μου γίνονταν δεκτά με 
απόλυτη αδιαφορία, ταυτόχρονα ένιωθα 
ότι μου ήταν αδύνατο να γράψω διαφο
ρετικά. Προσπάθησα λοιπόν να δω γιατί 
μου ήταν δύσκολο να γράψω ένα μυθι
στόρημα με παραδοσιακή φόρμα.

Το 1950 έγραψα ένα άρθρο με τίτλο: 
«Η Εποχή της Υποψίας», το οποίο 
έδωσα στον Σαρτρ και όπου έλεγα ότι 
αν προσπαθούσαμε να ξαναφτιάξουμε 
στις μέρες μας τους τόσο πειστικούς, 
τόσο ζωντανούς ήρωες του Μπαλζάκ 
λόγου χάρη, δε θα αντιστοιχούσαν μ ’ αυ
τά που ξέρουμε και αισθανόμαστε για 
τον ψυχικό κόσμο του σημερινού ανθρώ
που* ότι υπάρχει ένα είδος υποψίας που 
βαραίνει τόσο τους συγγραφείς όσο και 
τους αναγνώστες.

Ύστερα α π ’ αυτό δημοσίευσα στην 
N.K.F. μια σειρά άρθρων με θέμα το 
διάλογο στο μυθιστόρημα κι ένα άλλο με 
θέμα το «ρεαλιστικό», όπως το αποκα- 
λούμε, μυθιστόρημα που στην πραγμα
τικότητα είναι αναπαράσταση, οφθαλ
μαπάτη. Ό λ α  αυτά τα άρθρα συγκε
ντρώθηκαν σε τόμο και δημοσιεύτηκαν 

26 το 1956 με τίτλο: «Η Εποχή της 
Τποψίας». Η κριτική δέχτηκε το βιβλίο

Η Ναταλί Σ αρρώ τ

με μεγάλο ενδιαφέρον* κίνησε επίσης το 
ενδιαφέρον ενός νέου συγγραφέα, του 
Αλαίν Ρομπ Γκριγιέ, που ήταν ήδη 
αρκετά γνωστός —είχε πάρει το βρα
βείο των Κριτικών— και δούλευε στο 
Editions de Minuit. Ο Ρομπ Γκριγιέ 
έγραψε ένα άρθρο για την «Εποχή της 
Τποψίας» όπου συμμεριζόταν απόλυτα 
τις απόψεις μου, κυρίως εκείνες που 
αφορούσαν την ανάγκη μιας αλλαγής 
στη λογοτεχνία, την ανάγκη αναζήτησης 
μιας καινούριας φόρμας, όπως κάνουν 
λόγου χάρη οι ζωγράφοι. Δημοσίευσε 
και στην N.R.F. ένα άλλο άρθρο και 
αναφέρθηκε σε μια φράση από την «Ε- 
ποχή της Τποψίας» όπου λέγω ότι, για 
να μείνει ζωντανή η λογοτεχνία, πρέπει 
να μετασχηματίζεται διαρκώς. Κατόπιν 
αυτού μου ζήτησε να επανεκδόσω στις 
Editions de Minuit τους «Τροπισμούς», 
το πρώτο μου βιβλίο που είχε εκδοθεί το 
1939 και ήταν εξαντλημένο. Ταυτόχρο

να δημοσίευσε και ο ίδιος το μυθιστόρη
μά του «Ζήλια»* αυτά το 1957. Ο Emile 
Henriot που δεν αγαπούσε καθόλου αυτά 
τα βιβλία —είχε μάλιστα γράψει μια 
αρκετά πικρόχολη κριτική— έγραψε τό
τε, θυμάμαι: «εδώ πρόκειται για νέα 
μυθιστορήματα (nouveaux romans)" Ο 
όρος βόλεψε αφάνταστα τον Ρομπ Γκρι- 
γιέ, έκανε άλλωστε ό,τι μπορούσε για να 
τον διαδόσει. Μαζί με τον Jéróme Lin- 
don (Ζερόμ Λεντόν), φίλο και εκδότη 
του, ανακάλυψαν τον Michel Butor, ύ
στερα τον Claude Simon, τον Robert 
Pinget και σχηματίστηκε έτσι μια ομάδα 
που ονομάστηκε Nouveau Roman. Συγ
γραφείς που δεν είχαν τίποτα κοινό 
μεταξύ τους εκτός α π ’ την πίστη τους 
στη χειραφέτηση του μυθιστορήματος.
' Εγραψαν και συνεχίζουν να γράφουν με 
εντελώς διαφορετικό τρόπο* δεν υπάρχει 
καμία σχέση ανάμεσα στον Claude Si
mon λόγου χάρη και τον Robbe Grillet ή 
ανάμεσα σε μένα και τον Claude Simon.

Δεν πιστεύετε δηλαδή ότι το Nouveau
Roman υπήρξε λογοτεχνικό κίνημα;

Ναι, ήταν ένα είδος λογοτεχνικού κινή
ματος που εισηγήθηκε τη μετάθεση του 
ενδιαφέροντος του αναγνώστη και του 
συγγραφέα από τους ήρωες,· τους χαρα
κτήρες και την πλοκή στη φόρμα αυτή 
καθ’ εαυτή, μια φόρμα ποιητική και 
αρκετά προσωπική.

Ο Robbe Grillei, λόγου χάρη, χρησιμο
ποιεί την εξωτερική περιγραφή —ηθε
λημένα εξωτερική— περιγράφει επιφά
νειες. Σε μένα συμβαίνει εντελώς το

•

αντίθετο* πρόκειται μάλλον για εσωτε
ρικά κύματα, όλα δ ιαδραματίζονται 
στον εσωτερικό κόσμο, η περιγραφή 
χρησιμεύει μόνο σαν καταλύτης που



θέτει σε κίνηση αυτά τα εσωτερικά 
κύματα. Αλλά σε μένα, όπως και στον 
Robbe Grillet η φόρμα έχει τον κύριο 
ρόλο, το ενδιαφέρον δε συγκεντρώνεται 
ούτε στην πλοκή, ούτε στους χαρακτή
ρες. Στα  κείμενα που μιμούνται τα 
παραδοσιακά μυθιστορήματα η φόρμα 
είναι διάφανη, την προσπερνάς για να 
δεις τι θα γίνει παρακάτω, να φαντα
στείς πώς είναι οι ήρωες κλπ. Εμείς 
προσπαθήσαμε να φέρουμε τη φόρμα 
κοντά στην ποίηση για να σταματάει 
σ’ αυτήν ο αναγνώστης,' να της δίνει 
σημασία. Ακριβώς όπως στη ζωγραφι- 
κή.

Αεν πιστεύετε λοιπόν ότι μπορεί κα
νείς να γράψει ένα κλασικό μυθιστό
ρημα σήμερα;

Αντιθέτως, μπορεί κανείς να το κάνει, 
άλλωστε γίνεται συνέχεια, είναι τα μυ
θιστορήματα που σαρώνουν τα βραβεία, 
που έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό ανα
γνωστών. Ό μ ω ς  έχω την εντύπωση ότι 
δεν προσφέρει τίποτα στη λογοτεχνία. 
Είναι ψυχαγωγικό, διασκεδαστικό, εμέ
να προσωπικά μ ’ ενδιαφέρει μόνο όταν 
ταξιδεύω με τρένο, διαβάζω για να δω 
τι θα γίνει παρακάτω, αλλά δεν πιστεύω 
ότι έχει καλλιτεχνική αξία.

Στην εποχή του είχε τεράστια αξία, 
έφτασε σε ύψη που εμείς δεν μπορέσαμε 
ποτέ να προσεγγίσουμε. Δε χωράει αν
θρώπου νους κάτι ανώτερο από ένα 
μυθιστόρημα του Ντοστογιέφσκι, του 
Μπαλζάκ, ή του Μέρεντιθ... δεν μπορώ 
ν ’ αναφερθώ σ’ όλους τους μεγάλους... 
Αλλά εκείνοι ήταν ανακαινιστές, η φόρ
μα που υιοθέτησαν ήταν ζωντανή και 
έπαιζε τεράστιο ρόλο γιατί τους έδινε 
πρόσβαση σ’ έναν κόσμο αποκλειστικά 
δικό τους. Σκεφτείτε τον Κάφκα, τον 
ΙΙρουστ, τον Τζόυς. Οι μιμητές τους 
χρησιμοποιούν απλώς μασημένη τροφή, 
εργαλεία ακονισμένα από άλλους, μ ι
λούν για έναν κόσμο που βλέπουν μέσ’ 
απ ’ τα γυαλιά του Μπαλζάκ ή του 
Μέρεντιθ.

Ποιες ήταν οι σχέσεις σας με τον
σουρεαλισμό;

Ανύπαρκτες! Εκείνη την εποχή, γύρω 
στα ’26, ήμουν πολύ μακριά α π ’ τους 
λογοτεχνικούς κύκλους, δεν είχα ακόμη 
αρχίσει να γράφω αλλά έτσι κι αλλιώς ο 
σουρεαλισμός δεν μ ’ ενδιέφερε πολύ, δεν 
ένιωθα πως μπορούσε να μου δώσει 
κάτι. Δεν υπήρξα ποτέ θερμή θαυμά- 
στρια της Nadja, με έτερπε, αν θέλετε, 
μα δε με άγγιζε.

Πώς αρχίσατε να γράψετε;

Μ ’ άρεσε πάντα να δουλεύω πάνω σε 
κείμενα, στο σχολείο, στη Σορβόννη... 
Κάποτε άρχισα να γράφω, αυθόρμητα, 
όπως γράφει κανείς το πρώτο του ποίη
μα, χωρίς να ξέρω τι ήταν, απλώς γιατί 
είχα κάποιες δυνατές εντυπώσεις κι 
ήθελα να τις δώσω. Δεν έχω κανένα 
κείμενο που να μην έχει δημοσιευτεί. 
Δεν έχω κανένα κείμενο που να έγραψα 
«έτσι», «πριν», όπως συμβαίνει στους 
περισσότερους συγγραφείς. Ό λ ο ι  οι 
Τροπισμοί που έγραψα, βρίσκονται στο 
βιβλίο. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα 
πολύ. Οι Τροπισμοί δημοσιεύτηκαν 
το ’39 αλλά είχα αρχίσει να γράφω από 
το ’32- ’33.

Ήθελα ακριβώς να μιλήσουμε για 
τη λέξη «ΤΡΟΠΙΣΜΟΙ», την ο
ποία δανειστήκατε απ ’ τις Φυσικές 
Επιστήμες, αν δεν κάνω λάθος, για 
να την εισάγετε στη λογοτεχνία. 
Θα μπορούσατε να μας δώσετε τον 
ορισμό της;

Γύρευα έναν τίτλο γ ι ’ αυτές τις περίερ
γες δραστηριότητες της ψυχής που δεν 
είχαν όνομα, δεν είχαν καταχωρηθεί 
στην επιστήμη της ψυχολογίας. Σκέφτη- 
κα λοιπόν ότι η λέξη «Τροπισμοί», που 
σημαίνει την κίνηση των φυτών προς το 
φως, αντιστοιχούσε περίπου σ’ αυτές τις 
εσωτερικές διεργασίες έλξης ή απώθη
σης που περιέχουν αυτά τα κείμενα. Την 
υιοθέτησα ελλείψει άλλης.

Πιστεύετε ότι, περισσότερο απ ' 
τους άλλους ανθρώπους, ο συγγρα
φέας βρίσκεται ανάμεσα στη ζωή 
και το θάνατο;
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Μα ακριβώς επειδή είναι συγγραφέας 
βρίσκεται ανάμεσα στη ζωή και το 
θάνατο, γιατί σαν ανθρώπινο πλάσμα 
υπόκειται στην ίδια μοίρα με τους υπό
λοιπους. Συγκεκριμένα όταν γράφει, ό
ταν θέλει να γράψει βρίσκεται ανάμεσα 
στη ζωή και το θάνατο, εξάλλου αυτό 
αφορά όλες τις τέχνες.

Έ χ ω  γράψει ένα βιβλίο με τίτλο 
«Ανάμεσα στη Ζωή και το Θάνατο», 
στο οποίο προσπαθώ να περιγράψω την 
ιδιόμορφη κατάσταση του συγγραφέα 
που, όταν βρίσκεται στο δικό του κόσμο, 
ζει σε απόλυτη μοναξιά, ζει μέσα στην 
ψυχή του. Ας πάρουμε έναν άνθρωπο σαν 
τον Κάφκα που πραγματικά βυθίζεται 
σ’ έναν κόόμο ανεξερεύνητο από άλλους. 
Πρέπει να είναι απόλυτα μόνος, πρέπει 
να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει το

ενδεχόμενο να μην παρουσιάζουν ενδια
φέρον αυτά που λέει, να μην υπάρχει ο 
κόσμος του. Παρ’ όλ’ αυτά χρειάζεται 
τους άλλους για να βρεθεί έστω και ένας 
να του πει ότι αισθάνεται όπως κι αυτός. 
Βρίσκεται ανάμεσα στη ζωή και το 
θάνατο: αν απομακρυνθεί πολύ σ’ αυτές 
τις άγνωστες, ανεξερεύνητες ακόμη και 
ανερμάτιστες περιοχές όπου γυρεύει την 
ίδια του την υπόσταση, χάνει την επαφή 
του με τον κόσμο, βυθίζεται στην πραγ
ματική τρέλα. Α π ’ την άλλη μεριά αν 
είναι πολύ κοινωνικός, αν προσπαθεί να 
γράψει ό,τι αρέσει στους άλλους, αν του 
μετράει πολύ η αποδοχή του έργου του, 
αν τρέμει μπροστά στην, κοινή γνώμη, 
πάλι είναι χαμένος. Πρέπει να βρίσκεται 
διαρκώς σε μια ενδιάμεση γραμμή ανά
μεσα στην απόλυτη απομόνωση και την 
κοινωνική ζωή* αυτό ακριβώς ονομάζω 
«ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο». 
'Γστερα, και την ώρα που γράφει σκέ
φτομαι ότι βρίσκεται σ’ αυτή την ενδιά
μεση κατάσταση: υπάρχει το ενδεχόμενο 
να μείνει πολύ κοντά στην αρχική του 
αίσθηση, εκεί όπου τα πράγματα είναι 
ασαφή, μαλακά, πριν α π ’ την έκφραση, 
πριν α π ’ την ύπαρξη ακόμα, αόριστα* κι 
αυτός πρέπει να τα βγάλει έξω, να τα 
εφαρμόσει στις λέξεις, για να αρχίσουν 
να ζουν μέσα από τις λέξεις. Ψάχνει 
λοιπόν για λέξεις και καμιά φορά χάνει 
την επαφή του με την αρχική αίσθηση, 
αυτή που τον έκανε να ξεκινήσει αυτή τη 
διαδικασία, αυτή που τροφοδοτεί τις 
λέξεις, τους δίνει παλμό και ζωή. Σ ’ αυ
τή την περίπτωση γράφει απλώς «ω
ραίες φράσεις» —τις συγκρίνω μάλιστα 
με τους εξαίσιους ουρανοξύστες της 
Νέας Τόρκης, από τσιμέντο και γυαλί. 
Καταλήγει σ’ ένα κείμενο όπου η αρχική 
του αίσθηση, ο παλμός του δεν πέρασε. 
Έ να  κείμενο χωρίς ζωή. Αναγκαστικά 
το καταστρέφει και ξαναρχίζει. Βρίσκε
ται λοιπόν διαρκώς ανάμεσα στη ζωή 
και το θάνατο.

Τι αισθάνεστε μπροστά σε μια
λευκή σελίδα;

Εξαρτάται. Αν πρόκειται για κάτι που 
έχει ωριμάσει αρκετά στο μυαλό μου, 
αρχίζω αμέσως να γράφω και βυθίζομαι 
στο κείμενο. Αν πρόκειται για κάτι 
εντελώς ασαφές... Ό π ω ς  και να ’χει 
είναι πάντα μεγάλη προσπάθεια.

Συνεχίζετε πάντα να γράφετε σε
καφενεία; Γιατί;

Πάντα! Απλώς γιατί στο σπίτι η προσο- 27



Συνέντευξη
χή μου διασπάται, αισθάνομαι πως ό,τι 
συμβαίνει με αφορά. Ακόμα κι αν η 
πόρτα μου είναι κλειστή ακούω το 
τηλέφωνο, ακούω το κουδούνι, την κίνη
ση του σπιτιού. Ξέρετε έζησα πάντα με 
οικογένεια. Αντιθέτως αισθάνομαι εντε
λώς ελεύθερη όταν βρίσκομαι ανάμεσα 
σε ξένους ανθρώπους και ταυτόχρονα 
δεν έχω την αίσθηση απομόνωσης και 
αποκλεισμού που σου δημιουργεί ένα 
γραφείο. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω μου, 
αλλά άνθρωποι αδιάφοροι, υπάρχει κίνη
ση, υπάρχει ζωή και δε με αφορά. 
Μπορώ να συγκεντρωθώ απόλυτα. Έ 
πειτα μ ’ αρέσει να βγαίνω α π ’ το σπίτι 
το πρωί, με τα χαρτιά μου, να μη μένω 
κλεισμένη όλη μέρα...

Παρά την ηλικία σας δεν παύετε να 
μας εκπλήσσετε με το έργο σας. 
Είπατε κάπου ότι η πρωτοπορία 
δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τους 
νέους...

Ο Πικάσο είχε πει ότι χρειάζεται πολύς 
καιρός για να γίνεις νέος. Το βρίσκω 
αξιοθαύμαστο. Λένε συνεχώς «Οι νέοι, 
οι νέοι!» οι νέοι είναι πολύ συντηρητικοί, 
ακολουθούν, .δεν έχουν παιδεία, διδάσκο
νται στα λύκεια συγγραφείς που εμείς 
έχουμε εγκαταλείψει προ πολλού. Να 
είσαι νέος στο πνεύμα, αυτό μάλιστα! 
Δεν είναι η ηλικία που σε κάνει να είσαι 
νέος.

Παραθέτω μια άλλη φράση σας: 
«αυτό που μετράει περισσότερο 
είναι η προσπάθεια, ο κίνδυνος, η 
περιπέτεια». Αυτή είναι η συμβου
λή που θα δίνατε σ '  ένα νέο συγ
γραφέα:

Νομίζω πως ναι. Θα του συνιστούσα 
επίσης να μην τον νοιάζει η γνώμη των 
άλλων. 'Ομως οι συγγραφείς είναι συνή
θως κακοί κριτές. Ο Ζιντ, λόγου χάρη, 
σύγκρινε τον Σιμενόν με τον Ντοστογιέ- 
φσκι. Λένε επίσης ότι αρνήθηκε να 
δημοσιεύσει Προυστ στην N.R.F. Έ 
χουν γίνει μνημειώδη λάθη από γνω 
στούς συγγραφείς. Συχνά οι καλύτεροι 
κριτές είναι οι εντελώς άγνωστοι ανα
γνώστες. Έχουν μεγαλύτερη ευαισθη
σία και είναι λιγότερο βυθισμένοι στο 
δικό τους κόσμο. Δεν πιστεύω ότι ένας 
συγγραφέας είναι καλός σύμβουλος για 

28 έναν άλλον, ειδικά για ένα νέο συγγρα
φέα. Αναγκαστικά θα τον τραβήξει στο

δικό του κόσμο, στη δική του φόρμα.

Τι ετοιμάζετε τώρα;

Γράφω ένα βιβλίο εντελώς διαφορετικό 
α π ’ τ ’ άλλα που θα είναι, πιστεύω, πολύ 
δύσκολο —αλλά μου είναι εξίσου δύσκο
λο να μιλήσω γ ι ’ αυτό.

Ας μιλήσουμε τότε για ένα άλλο 
σας βιβλίο, που μεταφράστηκε στα 
ελληνικά και αγαπήθηκε απ ’  τους 
αναγνώστες: τα «Παιδικά Χρό
νια». Γιατί αυτό το θέμα και σ  ’  αυ
τό το συγκεκριμένο στάδιο της 
ζωής σας:

Ί σ ω ς  γιατί, όταν η ζωή πλησιάζει στο 
τέλος της, νιώθουμε την επιθυμία να 
κρατήσουμε αυτά που πρόκειται να χα
θούν. Αρχικά είχα δώσει στο βιβλίο τον 
τίτλο «Πριν χαθούν», τελικά όμως το 
ονόμασα «Παιδικά Χρόνια». Μου ήρθε 
ξαφνικά η επιθυμία να αναβιώσω κά
ποιες στιγμές, όχι όλα τα παιδικά μου 
χρόνια, αν ήθελα να γράψω την αυτοβιο
γραφία μου θα είχα χρησιμοποιήσει 
εντελώς διαφορετική μέθοδο, θα παρέθε
τα ημερομηνίες, χρονολογίες. Σ ’ αυτό 
το βιβλίο περιγράφω μόνο τις στιγμές 
που μ ’ ενδιαφέρουν, άλλωστε αυτό κάνω 
πάντα, γράφω μόνο ό,τι μ ’ ενδιαφέρει. 
Με φόβιζε το εγχείρημα, νόμιζα ότι 
θ ’ αντιμετώπιζα μεγαλύτερες δυσκολίες 
α π ’ ό,τι στα άλλα μου βιβλία, γιατί θα 
ήμουν υποχρεωμένη να λαμβάνω διαρ
κώς υπόψη μου μια πραγματικότητα 
που είχε υπάρξει σ τ’ αλήθεια· και δεν 
ήθελα τίποτα ν' αλλάξω, να εφεύρω, 
ήθελα να ξαναβρώ τα γεγονότα όπως 
ακριβώς πιστεύω ότι έγιναν.

Σ* αυτό το βιβλίο χρησιμοποιείτε
9

«ήρωες», συγκεκριμένα πρόσωπα.

Αυτό ακριβώς μ ’ ανησυχούσε. Έ λεγα  
στον εαυτό  μου: θ’ α ν τ ιμ ε τ ω π ίσ ε ι ς  
πραγματικά πρόσωπα. Ποτέ δεν προ
σπάθησα όμως να τα περιγράψω, έδειξα 
μόνο εκείνες τις πλευρές τους που είχαν 
σχέση με μένα, γ ι ’ αυτό με διασκεδάζει 
αφάνταστα όταν οι κριτικοί αποδίδουν 
διάφορα χαρακτηριστικά στον πατέρα 
μου ή στη μητέρα μου —χαρακτηριστι
κά εντελώς λαθεμένα— γιατί οι γονείς 
μου ήταν άτομα σύνθετα, όπως όλος ο 
κόσμος, ούτ’ εγώ δεν τους γνώριζα, 
ήξερα μόνο αυτό που είχε σχέση με

μένα, αυτό που ένα παιδί μπορεί να 
νιώσει. Τα υπόλοιπα δε μ ’ ενδιέφερε να 
τα πω στο βιβλίο.

Οι ανακαλύψεις της ψυχανάλυσης 
έπαιξαν κάποιο ρόλο στο έργο σας, 
σας επηρέασαν;

Απεχθάνομαι την ψυχανάλυση. Είχα πά 
ντα την εντύπωση ότι περιορίζει, περι
στέλλει το ανθρώπινο πλάσμα. Οι ανα
καλύψεις της, οι κατευθύνσεις της μου 
φαίνονταν, συχνά, εντελώς εσφαλμένες. 
Έ πρεπε  ν’ ακολουθείς με θρησκευτική 
προσήλωση κατευθύνσεις που σήμερα 
έχει αποδειχθεί ότι όντως ήταν εσφαλ
μένες και που κατέληγαν πάντα στο 
τρίγωνο πατέρας — μητέρα — παιδί. 
Αφαιρεί κάθε ελευθερία, κάθε υπευθυνό
τητα α π ’ τον άνθρωπο. Ό ,τ ι  του συμ
βαίνει προέρχεται από κάτι για το οποίο 
αυτός ο ίδιος δεν ευθύνεται δκ?ννυ. 
Θα ’λεγε μάλιστα κανείς ότι στερείται 
πάσης ευφυίας και πάθους αφού έφτασαν 
στο σημείο να πουν ότι ο Λένιν έγινε 
επαναστάτης επειδή ζήλευε τον αδερφό 
του που τον αγαπούσε περισσότερο η 
μάνα τους και που είχε κρεμαστεί. Είναι 
πράγματα που δεν αντέχω.

Στο «πορτραίτο ενός αγνώστου», εί
ναι πολύ εύκολο να ανακαλύψει κανείς 
μια παθολογική προσήλωση του πατέρα 
στην κόρη. Ακόμα κι αν είναι έτσι, τι
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ενδιαφέρον παρουσιάζει; Τα ’χουμε α
κούσει άπειρες φορές, είναι γνωστά, 
χοντροκομμένα. Εμένα αυτό που μ ’ εν- 
διέφερε ήταν οι Τροπισμοί και οι συνει
δητές ψυχικές δραστηριότητες που μπο
ρείς να ξαναβρείς. Κατά τον Φρόυντ όλα 
συμβαίνουν στο ασυνείδητο το οποίο 
εγώ, σαν άτομο, αγνοώ και που πρέπει 
να τ ’ ανακαλύψω με τη βοήθεια κάποιου 
άλλου. Και βρίσκεις πάντα τα ίδια 
πράγματα. Τελικά έναι αξιολύπητο αυ
τό το ασυνείδητο. Δεν αμφισβητώ ορι
σμένες σημ α ντ ικές  ανακαλύψεις του 
Φρόυντ, όπως η παιδική σεξουαλικότη
τα, αλλά, σε γενικές γραμμές, νομίζω 
ότι ανέκοψε τις έρευνες στην περιοχή 
της ψυχολογίας και της γνώσης της 
ανθρώπινης ψυχής. Κι έχω την εντύπω
ση ότι, ακόμα και σήμερα, η υποταγή 
στους φροϋδικούς κώδικες δρα ανασταλ
τικά για την επιστήμη και την έρευνα.

Ναταλί Σαρρώτ, είναι η πρώτη 
φορά που επισκέπτεστε την Ελλά
δα;

Οχι, ήρθα στην Ελλάδα για πρώτη 
φορά το 1937, εποχή όπου οι «Τροπι
σμοί» πηγαινοέρχονταν α π ’ τον έναν εκ
δότη στον άλλο κι εγώ περίμενα την 
απάντηση. Μείναμε δυο μήνες, πήγαμε 
μ ’ αυτοκίνητο στο βορρά, ύστερα στα 
νησιά. Ξανάρθα το ’53, και από το 1972 
ερχόμουνα κάθε χρόνο αλλά πήγαινα 
μόνο στα νησιά. Έ ^ σ ι  συνέβαλα κι εγώ 
στην αύξηση του τρομακτικού αριθμού 
των τουριστών τους οποίους αντιπαθού
σα όσο και οι Έλληνες.

77 σας άρεσε περισσότερο στην 
Ελλάδα;

Η θάλασσα, τα μπάνια, οι μυρωδιές, τα 
χρώματα —θεία χρώματα— το ούζο, η 
ρετσίνα, το φαγητό, η ευγένεια των 
ανθρώπων, όλα με λίγα λόγια! Ηταν η 
ευτυχία. Το·κλίμα... Μόλις έφτανα στην 
Ελλάδα, ήταν η ευτυχία. Τέσσερα καλο
καίρια στη Σκύρο —νοικιάζαμε ένα σπι
τάκι στα Μαγαζιά— ένα στη Μυτιλήνη, 
τρία στο Φισκάρδο... Είναι η πρώτη 
φορά που έρχομαι προσκεκλημένη στην 
Ελλάδα, όχι για τουρισμό και όχι καλο
καίρι. Δεν μπορούσα να το φανταστώ. 
Νόμιζα πως έχετε πάντα ήλιο...

Ν

Αθήνα, Οκτώβριος 1985

Αυτό το λιτό στη γραμμή του σχέδιο του Πολωνού ζωγράφου 
Αντρζέι Όβτζαρεκ, μαζί με έξι άλλα, κοσμούν μια μικρή ανθολο
γία ελληνικής ερωτικής ποίησης που κυκλοφόρησε πρόσφατα στην 
Πολωνία. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της ανθολογίας είναι 
ότι τα τριάντα ένα ποιήματά της είναι γραμμένα από εφτά 
σύγχρονες Ελληνίδες ποιήτριες, τις: Ζέφη Δαράκη, Τζένη Μαστο
ράκη, Αγγελική Παυλοπούλου, Έλλη Παιονίδου, Κατερίνα Αγγε-

»

λάκη - Ρουκ, Μάγια - Μαρία Ρούσσου και Βικτωρία Θεοδώρου. Η 
μετάφραση των ποιημάτων έγινε από τη Μαρία Κανάτσιου και 
τον Στάνισλαβ Σροκόβσκι για λογαριασμό ενός μικρού εκδοτικού 
οίκου της πόλης Βρότσλαβ. Από τον ίδιο εκδοτικό οίκο έχουν 
κυκλοφορήσει, α π ’ ό,τι διαβάζουμε, δύο συλλογές ποιημάτων, της 
Έλλης Παιονίδου και της Βικτωρίας Θεοδώρου. Τέλος, εκτός από 
τα σχέδια, η μικρή αυτή ανθολογία ερωτικής ποίησης συνοδεύεται 
από σύντομα βιογραφικά και εργογραφικά σχόλια για τις παρου- 
σιαζόμενες Ελληνίδες ποιήτριες.

Α.Ζ. 29



Ανθούλα Δανιήλ

Ε. Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
Αντίδωρον Φόνον
Εκδ. Κέδρος, 1985

Κυριάκος Χαραλαμπίδης

Αποθανών εν Αλεξανδρεία1

Ένα μετά το Θάνατό του μήνα2 
λόγοι κατά την τάξιν απαγγέλθηκαν 
ελληνικά και γαλλικά και αγγλικά, 
ιταλικά και αραβικά. Α π ' όλους δε 
αυτό το «αραβικά» πολύ τον ήρεσεν 
τον πεθαμένο ποιητή* γνώριζε ήδη 
ότι μ ετ ' ου πολύ των άλλων όλων 
εθνών οι χαρακτήρες θα σβήνονταν 
και θα 'μενε μπακίρι αραβικό.
Και θα χανόντανε κι οι πολιτείες
και τα παλάτια των αυτοκρατόρων
κι όλα που στέλεχος της ποίησής του ήταν.

Και θα 1μενε το «αραβικά», σαν κάτι 
μοιαστό του «ελληνικά» την εποχή 
της άπλωσής του σ ' έρημο αιγυπτία 
(χαλκωματένιος ήχος, άξιζε πολλά).

Πριν αποθάνει γνώριζε πως τούτο 
θα * μπαίνε σε κουβά και θα σκορπούσε* 
με χίλιους τρόπους το έλεγε -δε βλέπαμε 
παρά την ασημόφυλλην εσθήτα’ 
τα πέλαγα του στήθους της ανατολίζοντα 
μας παίρναν το μυαλό και δεν υπάρχαμε.

Τώρα είν’ αργά και για το θάνατό σου.

Ιούλιος 1985

1. Επιγραφή στον τάφο του Καβάφη:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΑΒΑΦΗΣ 

Π Ο ΙΗ ΤΗ Σ 
ΑΠΟΘΑΝΩΝ ΕΝ Α Λ ΕΞΑ Ν ΔΡΕΙΑ  

ΤΗΝ 29ην ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1933

2. « Έ ν α  μήνα μετά τον θάνατο του Ποιητή, οι διανοούμενοι της 
Αλεξάνδρειας οργάνωσαν μια συγκέντρωση, κατά την οποία απαγγέλθηκαν 
λόγοι επιμνημόσυνοι στα ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά και αραβι
κά». (Ατανάζιο Κατράρο, «Ο φίλος μου ο Καβάφης», Ίκαρος, Αθήνα, σ. 
82).

Διαβάζοντας τα ποιήματα του Ε. Γ. 
Ασλανίδη διαπιστώνουμε ότι έχουμε να 
κάνουμε με μια ποιητική συλλογή που 
μας αντιστέκεται αλλά και που προκα- 
λεί και τη δική μας αντίσταση. Το να 
συλλάβεις το λόγο, να φτάσεις στις 
προθέσεις και να μπεις στις σκέψεις 
ενός ανθρώπου με μόνο όπλο το συγκε
κριμένο έργο που έχεις στα χέρια σου, 
αν σ’ άλλες περιπτώσεις είναι δύσκολο, 
στην προκείμενη καταντά αν όχι ακα
τόρθωτο τουλάχιστον επίπονο. Έ τσ ι 
μόνο νύξεις μπορούμε να κάνουμε πάνω 
στο ποιητικό σώμα πιάνοντας το νήμα 
από μερικές αιχμές του λόγου που βρί
σκονται εκεί λες για να μας προκαλέ- 
σουν. Από την αρχή ως το τέλος επιση
μαίνουμε κάποια απόπειρα επικοινω
νίας και θέασης του μεταφυσικού. Βοη
θός σ’ αυτή γίνεται το «τζάμι», το 
«γυαλί», που μέσα του καθρεφτίζονται 
«οίκοι λευκοί, μυριάδες παράθυρα του 
ευαγγελιστή με το τετράδιο ποιημά
των...» Η ανθρώπινη παρουσία υφασμέ- 
νη από το τίποτα, «ζωούλα», —το 
υποκοριστικό εδώ πιστεύω με διάθεση 
μείωσης της Ζωής— συνεχίζει την πο
ρεία της: «δυο νήματα κάθε φορά ή τρία 
έβγαζε, ξεφτίδια από την πωλούμενη 
πλεκτάνη των εφήμερων, και τα ’ρίχνε 
στο λίκνο της σαΐτας». Η μεγάλη θεό
τητα (;) ντυμένη σε «λευκή δαντέλα» 
σαν Αυγούστα με ασημένια νομίσματα 
πάνω της έρχεται σε αντίθεση με τα 
ξεφτίδια της προηγούμενης «ζωούλας». 
Ο χώρος είναι επικίνδυνος. Η αναπνοή 
του ποιητή γίνεται δύσκολη. Ένα είδος 
υπαρξιακής αγωνίας που κυκλοφορεί 
από στίχο σε στίχο συντελεί στο να 
αναπνέει «για να μη σκάσει». Τελικά η 
ζωή μπαίνει σ’ ένα «ποτάμι αδηφάγο», 
«μπαίνει βαθιά ως τις πηγές ενάντια 
στα μάρμαρα». «Δυο μέτρα πιο βαθιά 
τα κόκαλα τα πήλινα χερούλια με φευ- 
γάτο το κρασί». Ο στίχος μας φέρνει 
κοντά στην «εντάφια προσωπίδα» με 
τον κούφιο ήχο της στο «Βασιλιά της 
Ασίνης» του Σεφέρη. Αυτή η διαρκής

ροή των πάντων και το κενό που αφή
νουν πίσω τους τα πράγματα, περι
κλείει μια πεσιμιστική διάθεση που κα
ταλαμβάνει τον άνθρωπο που δεν μπο
ρεί να συνειδητοποιήσει το εφήμερο της 
ύπαρξής του. Ό λα  λοιπόν φευγάτα, 
όλα δύσκολα και απρόσιτα στα ανθρώ
πινα μέτρα «η κάμαρα του κόσμου ήταν 
για μας ακατοίκητη». Το μόνο που 
μπορεί κανείς είναι να δει το έργο που 
μας παίζει η «βρεφοκρατούσα»' κι αυτή 
δεν πρέπει να είναι άλλη από τη μάνα - 
φύση - Παναγία.

Ο ποιητής δανείζεται λόγια από την 
Αποκάλυψη του Ιωάννη, κάνει αναφορά 
στο Ζήτα της Ιλιάδας, μας παραπέμπει

»

στις «Βάκχες» του Ευριπίδη —«την 
κεφαλή του βασιλιά Πενθέα στης μάνας 
το παλούκι»—, μιλάει για «αγελάδες 
με άνθη στα κέρατα» —«βοιδοκεφαλή 
ανθοστόλιστη», λέει ο Ελύτης— χρησι
μοποιεί μια σειρά από στίχους του Eliot 
σαν μότο, επίσης του Καβάφη, του 
Πλάτωνα και δύο φορές του Valery, 
στίχους που μας επιτρέπουν να ψηλαφή
σουμε τις ακίδες του λόγου πέρα από το 
πραγματικό και τις ανθρώπινες δυνά
μεις. Το «Αντίδωρον Φόνου» αποτελεί 
μια προϊδέαση και μύηση αυτού του 
χώρου που μισοανοίγει τις πύλες του 
στο νοείν και όχι στο φαίνεσθαι.



Στον Κάτω Κόσμο
ι

Έτσι που έσκυβε να πάρει το ποτήρι του 
άκουσε τη φωνή της νεκρικής μητέρας τον 
στον Κάτω Κόσμο από ψηλά να τον φωνάζει: 
Πρόσεχε γιε μου μη τα δάχτυλα ματώσεις.

Κι αλήθεια το ποτήρι του ήταν ραγισμένο.
Πήρε να το κοιτάζει με τα χέρια.

Ύ στερα βρήκε ένα πεζούλι, κάθισε 
με δυο πουλιά σ τ 'αυτιά  του συμβουλάτορες.

Τα μάτια του είχαν σκοτωθεί στον πόλεμο 
κι ήτανε σ '  όλα δανεικός -ακόμα και στο θάνατο 
μάζευε τ ’ αποτσίγαρα των άλλων.

Βρέθηκε κει, δεν ξέρει πώς, γιατί,
μ* ένα κεφάλι που έσταζε, η σκέψη τον ζουλούσε.

Ήθελε να μη γεννηθεί, όμως η μάνα του 
η νεκρική από πάνω τον συν έφερνε:
Πρόσεχε γιε μου μη το χρέος σου λησμονήσεις.

Βλέπει τα φώτα αισθάνεται των τρυφερών ματιών της, 
αγγίζει μ '  ένα χέρι την καρδιά της. Ζει!
Ναι ζει, αυτό είναι βεβαιότατο.
Ποιος α π ’ τους δυο άραγε ζει, σαν είναι αποθαμένοι; 
Και πώς θα βγούνε από τον Άδη τους χωρίς  
χρονοτριβή ; Να το ζητούμενο θαρρεί.

Σεπτέμβρης 1983

Σ τα  στέφανα της κόρης του

Είχε τριακόσια στρέμματα γης υπό κατοχήν 
και τον πατέρα της στα βάθη της Ανατολής.

Θα παντρευόταν ευτυχώς ένα καλό παιδί.

Κατά την τελετή του μυστηρίου 
δεν πρόσεξε κανένας τον πατέρα της.
Μπήκε απ ’ το νάρθηκα κρυφά και στάθηκε 
πίσω από μια κολόνα και καμάρωνε.
Ύστερα σκούπισε με το μανίκι του 
το ξεσκισμένο και φτωχό του δάκρυ.
Τον πήρανε για ηλίθιο του χωριού 
και τον αφή καν ε στην ησυχία του.

Τελειώνει ο γάμος, και να χαίρεστε τα στέφανα. 
Παίρνουν κουφέτα και λουκούμια, μπαίνουν 
καθένας σ τ ’ αυτοκίνητό του, χάνονται.

Ο στοργικός πατέρας πάει κι αυτός 
στην Πράσινη Γραμμή, περνά σκυφτός 
παίρνει ξανά τη θέση του στο χώμα.

Γενάρης 1983

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ
Ξερολιθιές
Ποιήματα 
Τ υ π ο γρ α φ ε ίο  Κ είμενα , Αθήνα
1985

Μια ποιητική φωνή εμπλουτισμένη με 
τους ήχους της δημοτικής μας ποίησης 
και τους μεγάλους μας ποιητές Σολωμό, 
Ελύτη και κυρίως Σεφέρη είναι η φωνή 
του Γ. Γεωργούση. Μότο της συλλογής 
είναι ένα απόσπασμα από τους Στοχα
σμούς του Σολωμού. Παρακάτω βρί
σκουμε ποίημα με τίτλο «Αγνώριστη». 
Χωρίς να θέλουμε στο νου μας έρχεται 
«Η Αγνώριστη» του ίδιου ποιητή. Τον 
Ε λύτη  και συγκεκριμένα  το πο ίημα  
« Ό σ ο  διαρκούσε τ ’ άστρο» από τη συλ
λογή «Φωτόδεντρο» μας θυμίζει ο στί
χος «όσο βαστούσε τ ’ άστρο», στο ποίη
μα «Ανταύγειες». Πάρα πολλές φορές 
α ναγνω ρίζουμε  στ ίχους  του Σεφέρη. 
Π.χ. στο πρώτο ποίημα της συλλογής 
«Μ εσ’ στις αφάνες» ο πρώτος στίχος 
«Μποτίλια στο πέλαγος» είναι ολόιδιος

ο σεφερικός «μποτίλια στο πέλαγο» 
(Μυθιστόρημα, IB ') .  Στο ίδιο ποίημα 
οι δύο τελευταίοι στίχοι «ακόμα τουτ' 

την άνοιξη /  τούτο το καλοκαίρι» 
ανακαλούν τους ανάλογους δημοτικούς.

Στο ποίημα «Αν δεν σμίξεις» ο στίχος 
«σιμώνοντας στο νερό» μας θυμίζει τον 
σεφερικό «κοιτάζοντας πολύ κοντά τα 
πεύκα το γιαλό και τ ’ άστρα» (Μυθιστό
ρημα, Α '). Στη συνέχεια αναγνωρίζουμε 
στο ποίημα «Άρνηση» την «Άρνηση» 
της σεφερικής Στροφής. Στο ποίημα «Η 
Αίρουσα» αναγνωρίζουμε στους στίχους 
« τ ’ αγάλματα κρυμμένα στην αποθήκη» 
τους σεφερικούς « Ά δ ε ιε ς  καρέκλες /  
τ ’ αγάλματα γυρίσαν σ τ ’ άλλο μουσείο» 
από το «Τετράδιο Γυμνασμάτων». Ακό
μη στο ποίημα «Τις ο Ποιητής» ο 
πρώτος στίχος «Στην σφενδόνη στην 
σφενδόνη» μας εισάγει στο « Ό ν ο μ α  
δ ’ Ορέστης» (Μυθιστόρημα, ΙΣ Τ  ') με 
τον ίδιο σε όλα σχεδόν στίχο «Στη 
σφενδόνη, πάλι στη σφενδόνη, στη σφεν
δόνη».

Στο ποίημα «Το Παρασύνθημα» οι 
στίχοι «δεν βόγγαγαν δεν μίλαγαν μ ’ αν- 
θρωπινή λαλίτσα» δείχνουν πάλι τη 
δημοτική του προέλευση.

Πρόκειται δηλαδή για μια ποιητική 
συλλογή με πλούσια δάνεια από τον άξιο 
λόγο των μεγάλων ποιητών μας που με 
πολύ συγκίνηση αναγνωρίζουμε και π ι 
στεύουμε ότι τα συναισθήματα οδήγη
σαν τον π ο ιη τή  στη χρησιμοποίησή  
τους. Δεν γίνεται άλλωστε απόπειρα 
απόκρυψης, και πώς θα γινόταν κάτι 
τέτοιο; αφού στίχοι ολόκληροι προτάσ
σονται ή παίρνουν τη θέση τους στο 
κέντρο της ποιητικής σύνθεσης. Φυσικά 
δεν είναι αυτό μόνο που θα ’πρεπε να 
παρατηρήσουμε σ’ αυτή την παρουσία
ση. Τα ποιήματα έχουν πολλά αξιόλογα 
σημεία.

Πρώτα πρώτα ο λόγος σεμνός και 
σοβαρός ρέει άνετα μέσα από τους 
απλούς και λιτούς στίχους, περνάει ε
λεύθερα χωρίς στίξη από την καλοδια- 
λεγμένη λέξη στο επιμελημένο σύνθετο 
και δεν αφήνει την αναπνοή να σταθεί 
και την πραγματικότητα να παρεμβλη
θεί. Τελικά οι λέξεις ξεπερνούν την 
ποιητική φόρμα για να κατασταλάξουν 
στο τέλος στην ποιητική ουσία. Ο ποιη
τής στρέφει το βλέμμα του στις ρίζες 
όπου πλαταίνει και βαθαίνει και ξαναγυ- 31 
ρίζει στο παρόν.



Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ποιήματα -Β '
Επιμέλεια Λεωνίδα Ρήγα 
Εκδ. Πρόσπερος, 1985

Ο επιμελητής του βιβλίου μας πληροφο
ρεί στην πολύ ενημερωτική εισαγωγή 
του για την πνευματική προσπάθεια του 
ποιητή Γ. Σταυρόπουλου, γεννημένου 
στα 1898. Πρόκειται για το δεύτερο 
τόμο των ποιημάτων του πεθαμένου πια 
ποιητή που αρκετό από το έργο του 
βρίσκεται διάσπαρτο στα λογοτεχνικά 
περιοδικά της εποχής του. Στον Β ' 
τόμο έχουμε τρία μέρη με ποιήματα 
καθαρά παραδοσιακής μορφής. Ό λα τα 
στοιχεία που συνθέτουν μια τέτοια ποίη
ση απαντώνται στις επιμελημένες τε
τράστιχες στροφές και τα σονέτα, με τα 
ιαμβικά και τροχαϊκά μέτρα, την ομοιο
καταληξία, τις φυσιολατρικές περιγρα
φές και τα πλούσια συναισθήματα. Σ τ ί
χοι διάχυτοι από τη μελαγχολία, φανερή 
νοσταλγία, μεταφυσική ανατριχίλα 
μπροστά στο άγνωστο που επίκειται 
αλλά και λυρικοί, ρομαντικοί, απαλοί, 
ευαίσθητοι τόνοι που απηχούν μια περα
σμένη οριστικά εποχή. Το πρώτο μέρος, 
«Χειμωνιάτικες ώρες», περισσότερο τυ
πικό στη μορφή ενώ το δεύτερο, De 
Profundis, είναι κάπως πιο ελεύθερο. 
Τέλος στα ποιήματα του τρίτου μέρους 
η φόρμα ξαναγυρίζει στην κλασική της 
μορφή. Το ύφος σοβαρό και συγκρατημέ
νο προδίδει μια ποίηση καταχωρημένη 
πια στο παρελθόν.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΩΝΗΣ
μήτρα-S 
Πλέθρον, 1985

Η «μήτρα-S» είναι μία σε τρεις αναβαθ
μούς ποιητική σύνθεση με τους επιμέ- 
ρους τίτλους: «μήτρα - ερωτική», «μή
τρα - δι-αισθητική», «μήτρα - θεολογι- 
κή». Ο ποιητής, πριν μπει στο σώμα 
του ποιήματος, επιχειρεί μια μαθηματι
κή - φυσική ανάλυση του τίτλου. Ανε
ξάρτητα από το φως που ρίχνει ή όχι σε 
κάποιον μη ειδικό, εκείνο που απομένει 

32 είναι το ρευστό του ποιητικού λόγου 
από όπου προβάλλει μέσα από μνήμες

το ερωτικό στοιχείο που διχάζει τον 
καιρό στο πριν και στο τώρα ελπίζο
ντας στο μετά. Η συνέχεια είναι έντονα 
φιλοσοφική πάνω στη γέννηση και στο 
θάνατο, στο φόβο και στο υπαρξιακό 
άγχος. Ο ποιητικός νους αντιστέκεται 
στη φθορά αλλά μάταια: «αντίδραση 
σ’ ό,τι κατεστημένο/ βουβή επανάστα
ση/ λευκή ανταρσία/ φωνή βοώντος 
στην έρημο». Η αναζήτηση του ιδεατού 
έχει αναμφίβολο αποτέλεσμα. Ο έρω
τας χάνεται. Η «μπόχα του πολιτι
σμού» φέρνει εμπόδια. Μόνη καταφυγή 
ο έρωτας. Τελικά η ποίηση του Χρή
στου Αρώνη με τη σπασμωδικότητα 
της φωνής, την αποσπασματικότητα 
της σκέψης, την ολοφάνερη θλίψη και τη 
φιλοσοφική στάση καταλήγει σ’ ένα δο
ξαστικό της Συμπαντικής Ουσίας, που 
είναι Θεός και 'Ανθρωπος, που υπηρε
τείται από το θάνατο και θεάται τη 
μελλοντική επανένταξη όλων στο αιώ
νιο.

ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ερωδία
Εκδ. Ερουρέμ, 1986

Η ποίηση του Α.Κ. είναι μια σύνθεση 
εικόνων, δημιούργημα πυρετού και α
γωνίας που κινείται μέσα σε μια ατμό
σφαιρα υποβλητική - ονειρική - οπτα- 
σιακή —ανάμεσα στον ύπνο και στην 
εγρήγορση. Τον διακατέχουν συναισθή
ματα παντός είδους έλλειψης και κά
ποια μεταφυσική αγωνία μπροστά στη 
γενική και αήττητη φθορά. «Δε μένει 
τίποτα που να μη λύγισε στον άνεμο 
και τον καιρό». Παρατηρεί το αυτοβύθι
σμά του στο σκοτάδι του θανάτου χωρίς 
να μπορεί να αντισταθεί στο ρεύμα του 
«κι άλλωστε το ’νιώθε πως θα γινόταν 
σκόνη». Παραπαίει σε μια διάχυτη ερω
τική ουσία όπου γυναίκα, θάλασσα, νύ
χτα είναι επίσης ρευστό συγκεχυμένο. 
Ο κόσμος που κουβαλάει, ο δικός του 
κόσμος, «είναι ένας κόσμος ανεστραμ
μένος» και τον παρατηρεί σαν «αεροβά- 
της». Το ζητούμενο είναι ανέφικτο έξω 
από τις ανθρώπινες αλλά και τις θεϊκές 
διαστάσεις.

«Το εμβαδόν κάποιας πολύπλευρης
αναζήτησης

αν και δεν έχει σχήμα -γεωμετρικό 
και ο Χριστός στα γόνατα της

Παναγίας

Απρόβλεπτο το έαρ 
και ούτε καν δωδεκαετής»

κι ακόμη «αθέατος δριμύς χειμώνας 
δίχως παρηγοριά αλκυονίδων». Τα πά
ντα λοιπόν στα μάτια του παίρνουν τις 
διαστάσεις ενός πελώριου ψέματος από 
το οποίο κινδυνεύει να παρασυρθεί κι ο 
ίδιος, έστω κι αν έχει πρόθεση να πει 
την αλήθεια. Ο λόγος του είναι λιτός, 
πεζολογικός, χωρίς στίξη ο στίχος, το 
κλίμα γενικής κρίσης και αμφισβήτη
σης, μέσα στο οποίο μεταφέρεται πάνω 
στην «Ερωδία» του με «το θάνατο 
πλησίον», έτοιμος «ν’ αδειάσει τον τό
πο που έπιανε για να χωρέσει ο Θεός».

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΑΑΚΗΣ
Ο ελιγμός μιας πέτρας 
Εκδ. Ζαχαρόπουλος, 1986

Το πρώτο πράγμα που διαπιστώνει ο 
αναγνώστης είναι η ιδιοτυπία της εξω
τερικής μορφής του έργου. Δίνει την 
εντύπωση ότι αποτελείται από δυο α
ντίπαλα μέρη. Μ ’ αυτή τη σκέψη δια
κρίνουμε το ένα μέρος του ποιήματος 
στην αριστερή σελίδα, που αποτελεί και 
τον αθέατο συνομιλητή του άλλου μέ
ρους, στη δεξιά σελίδα. Τπέρ της άπο
ψης αυτής συνηγορεί και η πλάγια γρα
φή της δεξιάς σελίδας. Στο πρώτο 
λευκό μέρος λοιπόν έχουμε τον ποιητή 
ενώ στο δεύτερο το συνομιλητή - εαυτό 
του ή τη σκέψη του. Γπάρχει κατά 
συνέπεια ένας διάλογος - μονόλογος του 
έξω με το μέσα «εγώ». Ο ποιητής 
ομιλεί εις εαυτόν, συγκρατημένος εσω
τερικά, δειλός, υπαινικτικός αλλά πα
ρορμητικός, βίαιος, χειμαρρώδης, ζωη
ρός εξωτερικά. Εκείνο που θίγει ενδει
κτικά στο πρώτο μέρος του ποιήματος, 
το εκτείνει εσωτερικά με πολλά ρήμα
τα, σε Προστακτική και Οριστική Ενε
στώτα κυρίως, που δίνουν ενάργεια και 
γρήγορη κίνηση στο στίχο. Έχουμε 
επίσης πολλές επαναλήψεις και «τολμη
ρές» μετοχές και επίθετα, πράγμα που 
δηλώνει αποχαλινωμένο υποσυνείδητο, 
θα λέγαμε. Ό ,τ ι  δεν τολμάει να πει 
φωναχτά το εξωτερικό εγώ, το αποτολ
μά το εσωτερικό. Κατά συνέπεια έχου
με ένα ποίημα κατακραυγή, ένα ποίημα 
καταγγελία κατά πάντων. Τον τελευ
ταίο λόγο τον έχει φυσικά ο ποιητής, 
που μένει αδικαίωτος σ’ αυτή τη δυνα
μική αναμέτρηση με τον ίδιο τον εαυτό 
του.



ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΕΝΕΤΗΣ
Τα προσωπεία 
Ποιήματα, Αθήνα 1985

tm

Τα προσωπεία, λέξη, και τίτλος της 
συλλογής, που πολύ συχνά επανέρχεται 
για να σύρει πίσω της το ποίημα απότο- 
κο των ψυχικών διεργασιών, δολιχοδρο
μώντας στα ψυχικά αδιέξοδα, στις τα
πεινώσεις του παρελθόντος, στις μνήμες

του Διευθυντή, του Λοχία και όλων 
όσων συνέβαλαν, ή προσπάθησαν, στη 
διάστασή του με .την περιρρέουσα ατμό
σφαιρα. Στίχοι περιγραφικοί, άλλοι αυ- 
τοβιογραφικοί και άλλοι ψυχολογικά εν- 
δοσκοπικοί. Μ ια ποιητική που αποσκο
πεί στην ανατομία της ψυχής, που προ
βάλλει τη συνείδηση, που αμφισβητεί τη 
ζωή σε όλα τα ςπίπεδά της για να 
αποδείξει τον άνθρωπο-ποιητή δραπέτη 
της πραγματικότητας και υπήκοο του 
ονείρου.

Αρκετές από τις σελίδες του καναδικού περιοδικού 11οίησης και 
Κριτικής Arc , στο τεύχος του της περασμένης άνοιξης, ήταν 
αφιερωμένες στη νεότερη ελληνική ποίηση. Δημοσιεύτηκαν ποιή
ματα των Στέφανου Μπεκατώρου, Κ. Γ. Παπαγεωργίου, Νατά- 
σας Χατζηδάκι, Γιάννη Κοντού, Κώστα Γουλιάμου, Γιάννη Πατί- 
λη, Αευτέρη Πούλιου, Βασίλη Στεριάδη. Το σύνολο σχεδόν των 
ποιημάτων μεταφράστηκε από την Ελληνοκαναδή ποιήτρια Μάρ- 
γκαρετ Αίντις, που είναι και βασικό στέλεχος της συντακτικής 
ομάδας του περιοδικού. Το αφιέρωμα ολοκληρώθηκε με ένα 
σύντομο εισαγωγικό κείμενο του Αλεξ. Ζήρα, γραμμένο ειδικά για 
το Arc , με τον τίτλο «Μια Νέα Πραγματικότητα στη Μοντέρνα 
Ελληνική IIοίηση». Η μεταφράστρια μας ειδοποιεί σ’ ένα συνοδευ
τικό της σχόλιο ότι έχει την πρόθεση να παρουσιάσει σε ευρύτερο 
φάσμα τη νεότερη ελληνική ποίηση, που είναι σχεδόν άγνωστη στο 
καναδικό αναγνωστικό κοινό.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΛΙΩΤΉΣ
Η μαθητεία της Πλοκής 
Ποιήματα, Αθήνα Ί985

Ο νεαρός ποιητής με την πρώτη δημο- 
σίευσή του μας δίνει ένα δείγμα της 
ποιητικής του ευαισθησίας και των προ
βληματισμών που βρίσκουν πάντοτε διέ
ξοδο στην ποιητική φόρμα. Ο στίχος του 
αφήνει να διαφανεί η διάστασή του με 
την τρέχουσα πραγματικότητα και η 
αυτοαπομόνωσή του. Ο «Αντίνοος» γ ί
νεται ίσως φορέας του μυστικού του 
εγώ, ενώ οι « Έλληνες» στέκουν απογο- 
ητευτικοί, φθαρμένοι και αλλοτριωμένοι 
μέσα στη δίνη της ρουτίνας που ισοπε
δώνει τα πάντα και αποτελεί το χωνευ- 
τήρι κάθε αντίστασης. Στην «Παλιδω- 
νία» αναγνωρίζουμε κάποια διάθεση α
ντίδρασης και απώθησης του εμφανούς 
Καρυωτακισμού. Γενικά ο στίχος είναι 
ομαλός, λιτά εξομολογητικός και έκδη- 
λα επαναστατικός, μοντέρνος, υπακούει 
σε κάποιο εσωτερικό ειρμό και κρυμμέ
νη μουσικότητα.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
Η  Εκλογή
Εκδ. Η Α μαξα, Αθήνα 1986

Δώδεκα σκηνές συναποτελούν το έργο 
«Η Εκλογή» που διαδραματίζεται στο 
χώρο ενός στρατιωτικού πειθαρχείου 
και σ’ ένα νοσοκομειακό θάλαμο. Οι 
ήρωες —κρατούμενοι και κρατούντες— 
παίζουν το παιχνίδι της γάτας με το 
ποντίκι και μέσα από ένα διάλογο φαι
νομενικά αφελή, σαρκαστικό και ειρωνι
κό, αποκαλύπτονται θύτες και θύματα.
Το παράλογο της συμβίωσης των κρα
τουμένων έρχεται να συμπληρώσει την 
τραγικότητα των ηρώων που διαγράφο
νται αδρά ο ένας αδιάφορος - επιπό
λαιος, ο άλλος σκληρός - απάνθρωπος 
και ο τρίτος δειλός - ανθρώπινος. Υπο
φώσκει το μεθοδευμένο παιχνίδι των 
κρατούντων στην εξόντωση των κρα
τουμένων. Στρατιώτες και νοσοκόμες 
απρόσωποι, αποστασιοποιημένοι από 
τα δρώμενα, εξοικειωμένοι με το έργο 
τους, κάνουν να φαίνεται φυσική η τρα
γική κατάληξη της αυτοκτονίας του 
ενός, η αποκτήνωση του άλλου και ο 
τραγικός παραλογισμός του τρίτου. 33



61 ΦΩΝΕΣ
Ποιητική ανθολογία 
Εκδόσεις Πρόσπερος, Αθήνα 
1986

0  Τάσος Κόρφης με τη βοήθεια του 
Γεράσιμου Ρομποτή έκανε μια φιλότι
μη δουλειά και στον 8ο τόμο της σειράς 
ανθολογιών του «Πρόσπερου» μας πα
ρουσιάζει νέες κυρίως φωνές χωρίς να 
παραλείπει και τους μεγάλους μας Ελύ
τη, Εμπειρικό, Ρίτσο, για να σταθώ 
σ’ αυτούς μόνο. Οι 61 φωνές που ανθο
λογούνται αντιπροσωπεύονται από ένα, 
το πολύ δύο, αποσπάσματα έργου τους 
που δημοσιεύθηκε το 1984 ή το 1985, 
δίνοντάς μας ένα δείγμα της σύγχρονης 
ποίησης και συμβάλλοντας στη γνωρι
μία της με το ευρύτερο κοινό.

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
Πού είναι το ξίφος σου Αηδία 
Εκδ. Ωκεανίδα, 1984

Διαβάζοντας το μυθιστόρημα της Β. 
Παπαδάτου βρισκόμαστε μπροστά σ’ έ
να * ψυχογραφικό - ψυχολογικό έργο ό
που η συγγραφέας - ηρωίδα επιχειρεί 
μια αυτοανάλυση με σκοπό να ξεδιαλύ
νει τα μυστήρια της ψυχής της. Ο 
επικίνδυνος χώρος που κινείται οριοθε- 
τείται από την εξωτερική πραγματικό
τητα και την ονειρική προέκτασή της 
με πρόσωπα του παρελθόντος και του 
παρόντος, γονείς, σύζυγο, φίλους, συ
νεργάτες, συναδέλφους να κρατούν κά
ποιο μικρό αλλά σημαντικό ρόλο στο 
«χτίσιμο» της ιστορίας της. Η αφήγηση 
σαφής και εναργής, με διεισδυτικές ανα
δρομές στο παρελθόν όπου το «τώρα» 
αποσύρεται στο «πριν» και επανέρχεται 
διεκδικητικά μαζί με τη φράση ρεφραίν
«ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΩΣ 
Μ Π Ο ΡΕΙΣ  ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ». Ο λό
γος παρορμητικός και ζωντανός, κάπου
- κάπου χιουμοριστικός και ειρωνικός. 
Το σκηνικό καλά «στημένο», χωρικά 
στην Αθήνα και χρονικά στο αποκάρω- 

34 μα του καλοκαιριού, πράγμα που διευ
κολύνει την εσωτερική ψυχική ρευστό

τητα (αισθάνεται «πηλός»). Εκείνο που 
απομένει στον αναγνώστη είναι να ανα
καλύψει αν τελικά υπάρχει το αναφερό- 
μενο Οιδιπόδειο ή όποιο άλλο μυστή
ριο. Κι αυτό γιατί η ηρωίδα περισσότε
ρο αναλύει τα γύρω της πρόσωπα, ενώ 
η ίδια φαίνεται στέρεα δομημένη, ώστε 
η απορία για το εγώ της να είναι 
μάλλον μια φανταστική υπόθεση.

ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΛΛΟΣ
Κάτοπτρα ύψους 
Εκδ. Συντροφιά, 1985

Το βιβλίο του Κ. Γάλλου, θησαύρισμα 
θα λέγαμε σκέψεων και απόψεων εκ
προσώπων της ελληνικής και ξένης λο
γοτεχνίας, φιλοδοξεί να δείξει την εκλε- 
κτική σχέση χριστιανικής σκέψης και 
λογοτεχνίας. Κάνει εκτενή αναφορά 
στον Α. Παπαδιαμάντη, Α. Τερζάκη, 
παραθέτει «σπαράγματα» του έργου 
των Αρβανίτη, Καμβύση, Τυπάλδου, 
επικαλείται συχνά τους Eliot, R. Μ. 
Rilke, Berdiaev, Dostojefsky, ακόμα και 
Camus, Sartre, Nietsche, και επίσης ε- 
κτενώς αναφέρεται στους Τ. Τ. de Shar- 
din και R. Μ. Rilke, για να αναφέρω 
μόνο μερικά από τα ηχηρά ονόματα του 
ευρωπαϊκού λογοτεχνικού πανθέου. Εί
ναι ένα βιβλίο όπου ο συγγραφέας με 
πάθος και φλόγα επιχειρεί τον επιδιω- 
κόμενο σκοπό του προσφέ^οντας την 
ελπίδα του χριστιανικού λόγου σαν α
ντίδοτο στην τραγική ηθική στέγνια του 
καιρού μας, καταφεύγοντας στους πνευ
ματικούς ανθρώπους που τους αντιπα- 
ρατάσσει ενάντια στους «λογοκράτες με 
την Ορθογώνια Ορθολογιστική σκέψη». 
Συναποτιμώντας το αποτέλεσμα έχου
με ένα πολύτιμο δείκτη της ανταπόκρι
σης του χριστιανισμού και της λογοτε
χνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ
Η Ψυχογραφία της γενιάς της 
Αντίστασης
Εκδ. Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλο
νίκη 1985

Η Ψυχογραφία της Αντίστασης είναι 
ένα βιβλίο που δεν έχει καμιά σχέση με 
τη Αογοτεχνία. Θυμίζει σε πολλά ση
μεία του έκθεση «καλού μαθητή» ή, με

τον κηρυγματικό του λόγο, πανηγυρικό 
σε εθνική επέτειο. Όμως ο συγγραφέας 
δε φαίνεται να επιδιώκει με το έργο του 
αυτό να δρέψει λογοτεχνικές δάφνες· 
αντίθετα αποσκοπεί στο να εκθέσει ντο
κουμέντα και να παρουσιάσει τα πάθη 
της γενιάς του με άξονα την ατομική 
του περίπτωση και στόχο τη γενική. 
Με έντονο ρεαλισμό δίνει περιγραφές 
των μαρτυρίων στη Μακρόνησο, ανα
βιώνει παλιά κακά, ρίχνει τις πολιτικές 
ευθύνες και τα βέλη του στη Δεξιά και 
στους Εγγλέζους, ζωντανεύει το ψυχικό 
παραλήρημα των εξόριστων, περιγρά
φει το ήθος τους. Ο λόγος του είναι 
πολύ ζωντανός, ρευστός, γρήγορος, λα
χανιασμένος θα λέγαμε με την αμεσό
τητα της αφήγησης άλλοτε του β προ
σώπου και άλλοτε την αποστασιοποίη
ση του γ. Βέβαια η αφήγηση είναι 
κάπως μονοδιάστατη και επίπεδη, ορι
σμένες φορές απόλυτη και μονοκόμματη 
αλλά με τις γρήγορες και κοφτές φρά
σεις, λιτές και δωρικές, ενισχυμένες 
ποιητικά από το λόγο του επίσης «δοκι
μασμένου» ποιητή Μ. Αναγνί~οτάκη
— κάτι σαν ιντερμέδιο— καθώς και τις 
μαρτυρίες εξόριστων συμπαθόντων ισο- 
ζυγιάζεί’ την έλλειψη ύφους με την ενάρ- 
γεια.

ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ
Νεοελληνική Εκπαίδευση (1821- 
1985)
Εκδ. Gutemberg 
Παιδαγωγική σειρά, 1986

Το βιβλίο, του Σ.Μ. έχει αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης την ελληνική εκπαί
δευση, όπως αυτή διαμορφώθηκε από 
το 1821 ως το 1985 με όλες τις 
μεταρρυθμιστικές αλλαγές που τη ση
μάδεψαν στον ενάμιση αιώνα της ζωής 
της. Ο συγγραφέας τοποθετεί το πρό
βλημα στο χώρο και στο χρόνο σαν 
ιστορικό αλλά και’οικονομικό - πολιτι
κό - κοινωνικό γεγονός με όλες τις 
συνέπειες που συνεπάγεται αυτή του η 
τοποθέτηση. Κάνει δηλαδή κοινωνιολο
γική ανάλυση και εμβαθύνει στα αίτια 
της κακοδαιμονίας της ελληνικής παι
δείας που είναι συνδεδεμένα με την 
εξάρτηση της χώρας μας από τα μεγά
λα κέντρα του καπιταλισμού και την 
ελλιπή αστικοδημοκρατική ολοκλήρωσή 
της. Αναφέρεται διεξοδικά σε καθεμιά 
μεταρρυθμιστική προσπάθεια που έγινε 
παραθέτοντας στοιχεία και μαρτυρίες,



νόμους και νομοσχέδια, εκθέσεις επιθε
ωρητών, καθώς και στους αγώνες των 
Δελμούζου, Γληνού, Ρόζα Ιμβριώτη, 
Παπανούτσου. Τέλος ασκεί κριτική σε 
κάθε εκπαιδευτικό σχήμα που εφαρμό
στηκε παραθέτοντας πολύτιμες πληρο
φορίες. Το βιβλίο είναι γραμμένο σε 
πολύ ζωηρό ύφος, αγωνιστικό τόνο και 
με έντονο προβληματισμό και αποτελεί 
έναν πραγματικά πολύτιμο οδηγό όχι 
μόνο για όποιον κινείται στο χώρο της 
εκπαίδευσης αλλά και για όσους θα 
ήθελαν να μάθουν τη μεγάλη περιπέ- 
τειά της στη νεότερη και σύγχρονη 
Ελλάδα.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ
Επίκαιρα Θέματα Παιδείας 
Εκδ. Gutemberg, 1986

Ο Χρήστος Φράγκος είναι καθηγητής 
Παν/μίου πολύ γνωστός στο χώρο του 
πνεύματος και με αναγνωρισμένη προ
σφορά στα πράγματα της ελληνικής 
Παιδείας. Το βιβλίο του «Ψυχοπαιδα
γωγική», γι<* να αναφέρω ένα μόνο, 
βρίσκεται στη βιβλιοθήκη κάθε καθηγη
τή και γενικά κάθε ανθρώπου που ασχο- 
λείται με την Εκπαίδευση. Τώρα με τα 
«Επίκαιρα Θέματα Παιδείας» που είναι 
συγκέντρωση υλικού από σκόρπιες δη
μοσιεύσεις, μας δίνει θέσεις πάνω σε 
κοινωνικά και παιδαγωγικά προβλήμα
τα και μεταρρυθμίσεις. Μιλάει για τη

συγκεχυμένη σήμερα ταυτότητά μας 
που χωρίς να είμαστε Ευρωπαίοι δεν 
είμαστε ούτε Έλληνες, αφού δεν καλ
λιεργούμε τις πολιτιστικές, κοινωνικές 
και οικονομικές μας δομές και προτεί
νει, είναι καιρός, να περάσουμε από 
«την παιδαγωγική προϊστορία στην 
παιδαγωγική ιστορία». Επίσης είναι 
καιρός να διδαχτούμε από τις δυτικές 
και σοσιαλιστικές χώρες χωρίς προκα
ταλήψεις. Αναφέρεται στις εξετάσεις 
και στην κατάσταση που επικρατεί γε
νικά στο χώρο της Παιδείας μας, τάσ
σεται υπέρ της «στράτευσης» του προο
δευτικού παιδαγωγού στη μάχη της 
ειρήνης, μιλάει για το πολυσυζητημένο 
πια μάθημα της « Έκθεσης Ιδεών», τα 
«Νέα Ελληνικά», τη διδασκαλία της 
Δημοτικής Γλώσσας, τα «Αρχαία Ελ
ληνικά»/από μετάφραση. Κάνει αναφο
ρά στην πασίγνωστη πια και απαράδε
κτη «τριμερή πορεία» στη διδακτική 
μεθοδολογία, για να καταλήξει στο ότι 
«στην ουσία όλες οι πορείες είναι αντι- 
παιδαγωγικές και ξεπερασμένες, αλλά 
ωστόσο περίεργα, διατηρούνται ακόμα 
στον τόπο μας». Δεν παραλείπει να 
αναφερθεί στην προσφορά των Δελμού
ζου και Γληνού, στο συντηρητικό Εξαρ- 
χόπουλο, επίσης στα διδακτικά βιβλία 
και τέλος σε «τρεις περιπτώσεις εφαρ
μογής της μαρξιστικής θεωρίας στα 
σχολεία». Η αναφορά σε μεγάλα ονόμά- 
τα ανατολής και δύσης είναι πλουσιότα
τη και το βιβλίο με το ζωντανό, επι
στημονικό ύφος και χωρίς περιττούς 
φανατισμούς γίνεται μια ακόμη σημα
ντική προσφορά του παν/κού δασκάλου 
στη σύγχρονη πνευματική μας πραγμα
τικότητα.

ΣΙΜΟΝ ΝΤΕ ΜΠΩΒΟΥΑΡ
Για μια ηθική της αμφισβήτησης 
Εκδ. Γλάρος, 1984

Το έργο της Σιμόν ντε Μπωβουάρ είναι 
πολύ και γνωστό στο ελληνικό αναγνω
στικό κοινό. Η συγγραφέας έχει συνδέ
σει το όνομά της με το όνομα του Ζ. Π. 
Σαρτρ που υπήρξε σύντροφός του σ’ ό
λη της τη ζωή. Όμως πέρα απ’ αυτό 
έχει και την προσωπική της δημιουργία 
που είναι μεγάλη προσφορά στο διεθνή 
πνευματικό χώρο.

Στο δοκίμιο, «Για μια ηθική της 
αμφισβήτησης», μεταξύ άλλων αναφέ- 
ρεται στις δυνατότητες ελευθερίας που 
έχει ο άνθρωπος και στην υποχρέωσή 
του να τις επεκτείνει. «Το αδιάκοπο 
έργο της ζωής μας είναι να χτίζουμε το 
θάνατο», λέει ο Μονταίνιος: Αναφέρει 
τους Αατίνους ποιητές Prima, Quae 
Itam Dedit, Hora Carpsit (Αυτός που 
έδωσε όλα τα ξαναπαίρνει πίσω). Κι 
ακόμα: Nascentes Morimur (Γεννώμενοι 
πεθαίνουμε)». Ο άνθρωπος κάθε στιγμή 
συλλαμβάνει την αλήθεια της ύπαρξής 
του, την αλήθεια για τη ζωή και το 
θάνατο, το είναι και μη είναι του, το 
πέρασμά του από τη ζωή στο-απόλυτο. 
Είναι λοιπόν ένα ελλιπές ον που η 
ελευθερία του πραγματώνεται με την 
έλλειψη. Όμως έχει δικαίωμα στην 
ιδιαιτερότητά του που μέσα της ενυ
πάρχει η ηθική πραγματικότητα. Κι 
ενώ η ελευθερία του ανθρώπου είναι 
απεριόριστη, η εξουσία του είναι περιο- · 
ρισμένη. Κι αυτό φαίνεται όταν ανα
γκάζεται να κάνει κάτι που δεν έχει 
καμιά αξία και τότε είναι σαν να τιμω
ρείται ή καταδικάζεται. Γ ι ’ αυτό η αν
θρώπινη ελευθερία είναι ο έσχατος και 
μοναδικός σκοπός που πρέπει να έχει ο 
άνθρωπος. Κι έρχεται η Τέχνη για να 
αποκαλύψει τη ζωή, κάτι που δε στα
ματάει ποτέ έστω κι αν υπάρχει ο 
θάνατος που <$εν είναι κάτι κακό αλλά 
ένας φυσιολογικός τερματισμός. Γιατί 
κάθε ζωντανή στιγμή είναι γλίστρημα 
προς το θάνατο και κάθε κίνηση προς το 
θάνατο είναι ζωή. Ο άνθρωπος λοιπόν 
ολοκληρώνεται μέσα στο εφήμερο, αλ
λιώς δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Τέλος, 
μέσα από τη δημιουργία του υπάρχει, 
ελευθερώνεται, αρνείται την καταπίεση 
για τον εαυτό του και τους άλλους...

Το βιβλίο μεταφρασμένο από την 
Κατερίνα Λάμψα, μας δίνει μια άλλη 
διάσταση της «φεμινίστριας» Σιμόν ντε 
Μπωβουάρ στο χώρο της φιλοσοφικής35 
σκέψης.



Δειλά και ειλικρινά 
στον Μάνο Χατζιδάκι

του Νότη Μαυρουδή

Αυτή τη φορά ο χώρος μας θα καλυφτεί γύρω από ένα πρόσωπο" 
εκείνο του Μάνου Χατζιδάκι.

Πριν από λίγους μήνες, στο θέατρο του Λυκαβηττού, ο Χατζι- 
δάκις είχε την πρόθεση να παρουσιάσει νέα και παλαιότερη 
δουλειά του. Διάφορα επεισόδια όμως, ουσιαστικά ματαίωσαν τη 
συναυλία. Οι εγκλήσεις έγιναν αντεγκλήσεις, η αμηχανία εξελίχτη
κε σε εκνευρισμό, ύστερα σε θυμό και κατέληξε σε πλήρη ρήξη. 
Πολύς κόσμος αποχώρησε δηλώνοντας την αντίθεσή του με τον 
Χατζιδάκι' ταραχή κυριάρχησε σε όλη την ατμόσφαιρα. Οι εφημε
ρίδες έδωσαν έμφαση στο γεγονός, τα σχόλια δώσαν και πήραν με 
λίγα λόγια δημιουργήθηκε θέμα, τέτοιο, ώστε να απασχολεί εμάς 
και να αφιερώνουμε αυτό το χώρο «Για τη Μουσική» σ’ αυτό τον 
άνθρωπο που πάντα είχε μια περίεργη σχέση με το κοινό του.

Μέσα απ’ όλα αυτά τα γεγονότα της περίφημης συναυλίας του 
Λυκαβηττού και πάλι ορθώνεται η προσωπικότητα του Μάνου 
Χατζιδάκι. Επιβάλλεται και απλώνεται η οντότητά του με τόση 
ευρύτητα, που αναρωτιέται κανείς τι θα συνέβαινε αν στη θέση του 
Χατζιδάκι βρισκόταν ένας άλλος καλλιτέχνης. Πολύ αμφιβάλλω αν 
ένας άλλος, οποιοσδήποτε καλλιτέχνης, θα άντεχε μιας τέτοιας 
άμεσης και βίαιης ρήξης με το κοινό. Την επόμενη μέρα ο τύπος 
και όλα τα κυκλώματα της δισκογραφίας και της διαφήμισης θα 
τον σάρωναν, δίχως την παραμικρή προοπτική μιας επανατοποθέ
τησης.

Κι εγώ, ένας ταπεινός παρατηρητής και σχολιαστής των πέριξ, 
θα ’θελα να υποστηρίξω το διαχωρισμό του Μάνου Χατζιδάκι από 
τα... Λυκαβηττικά γεγονότα, γιατί όποιος γνώρισε τον Μάνο, δεν 
ξαφνιάζεται μπροστά σε τέτοιες ρήξεις. Η μοναδική λύση μιας 
«κατάπαυσης πυρός» μεταξύ Μάνου και κοινού είναι η αποχή· ή 
του Μάνου ή του κοινού. Οι δίσκοι του μας αρκούν, αφού 
φανερώνουν τη γοητεία της μουσικής του και της προσωπικότητάς 
του. Η ζωντανή επαφή (όπως π.χ. σε μια συναυλία) εγκυμονεί 
κινδύνους με απρόσμενη κατάληξη.

Έτσι, σκέφτηκα να αφιερώσω τη στήλη στον Μάνο Χατζιδάκι 
και να καταγράψω κάποιες δικές μου εντυπώσεις που, ίσως, να 
συνθέτουν το πρόσωπό του. Κι αυτό γιατί ΕΜΕΙΣ έχουμε ανάγκη 
να τοποθετούμε μέσα μας προσωπικότητες που χάραξαν μια 
πορεία όχι μονάχα σε μας αλλά γενικότερα στα... γράμματα και 
στις τέχνες.

Βαρύ το φορτίο που θα σηκώσω’ αυτό 
το λέω και το εννοώ, γιατί δεν είναι 
δυνατό να μιλάω για τον Χατζιδάκι και 
να αισθάνομαι άνετα. Και πώς να μιλή
σω για ένα τέτοιο θέμα δίχως να επα
ναλάβω ίσως χιλιοειπωμένα πράγμα
τα...

36 Ο Μάνος είναι δεμένος με τη μετα
πολεμική ιστορία της Ελλάδας έως τις

μέρες μας. Δεμένος με καθετί ελληνικό, 
με κάθε βαθύ ελληνικό* όχι με την 
επιδερμίδα του, με το φλοιό του αλλά 
με τα ένδον, τα εσώτερα. Γ ι’ αυτό, το 
γραπτό μου θα ’ναι αμείλικτα... Χατζι- 
δακικό, δίχως περιστροφές και νεοελλη
νικές κουτοπονηριές μια που ο ίδιος 
είναι άκρως επιθετικός σε τέτοιου εί
δους καμώματα.

Μα τι σημασία έχει να μιλήσω εγώ 
για τον Μάνο Χατζιδάκι και ποια η 
σκοπιμότητα μιας τέτοιας ενέργειας; Ο 
ίδιος γράφει μονάχος του την ιστορία 
του και —για δες σύμπτωση— χαράζει 
μια πορεία αισθητική σε ένα κοινό που 
είμαι κι εγώ μέσα σ’ αυτό... Α π’ την 
άλλη μεριά —σκέπτομαι— εγώ αισθά
νομαι «παιδί» του, έστω και αν αυτό 
είναι κάτι που εκείνος δεν επιθυμεί. 
Υπήρξαν περιπτώσεις που συγκρούστη- 
κα μαζί του όχι βέβαια από κακία αλλά 
από απέραντη αγάπη και ακραίο σεβα
σμό. Στις περιπτώσεις αυτές προτίμη
σα μια σύγκρουση, παρά μια υποταγή, 
γιατί γνωρίζω πολύ καλά πως ο 
γνωρίζει τι σημαίνει κακία, παλιανθρω
πιά, κουτοπονηριά και μιζέρια* πληθω
ρικά στοιχεία αυτού του τόπου (και 
βέβαια όχι μονάχα ελληνικά), που ζού- 
με μέσα σ’ αυτά, άλλες φορές^μας επι
βάλλονται, άλλες αντιδρούμε, άλλες πά
λι συμβιβαζόμαστε αλλά πάντοτε ε
ντάσσοντας όλα τούτα τα καμώματα 
στις αδύνατες πτυχές αυτής της φυλής 
με την «αρχαία της φιλοσοφική παράδο
ση», με τους ποιητές της και το... 
μοναδικό λαϊκό ένστικτο. Ο Μάνος ξέ
ρει πως από τίτλους πάμε καλά και δε 
χάνει την ευκαιρία να εναντιώνεται 
σ’ αυτή τη βιτρίνα και την κομπογιαννί- 
τικη ελληνική προσποίηση και ημιμά- 
θεια.

Πόσες φορές στέκεται υπερβολικός 
στις επιθετικές του εκρήξεις... Κοίτά τη 
γνώμη μου, αυτό συμβαίνει γιατί έχει 
τη δυνατότητα να βγάλει προς τα έξω 
την αγανάκτησή του για τις —κατά τη 
γνώμη του— προχειρότητες και τσαπα
τσουλιές που μας περιτριγυρίζουν. Και 
ας μη βιαστούμε να αγανακτήσουμε 
όταν τόσο συχνά διαβάζουμε για τις 
διενέξεις του με τους πάντες! Απλώς, 
τολμάει να έρθει σε ρήξη με τους πά
ντες· κάτι που δεν κάνει σχεδόν κανείς 
άλλος για διάφορους λόγους, είτε από 
επαγγελματική ψευδοδεοντολογία, είτε 
από το σύνδρομο του ωχαδερφισμού 
(διάχυτο στοιχείο στη μεγάλη μας αυτή 
χώρα), είτε από επαγγελματικό αριβι
σμό. Ο Μάνος έχει το προσόν του 
δημόσιου προσώπου, που ξέρει να υπο-



Ο Μάνος Χ α τ ζ ιδ ά κ ις

στηρίζει τις θέσεις του. Πολύ απλά, 
ίσως απλοϊκά, θα θύμιζα την περίπτω 
ση Φλωρινιώτη! Ό σο και αν ανήκει στο 
παρελθόν το συμβάν, εντούτοις (θυμά
στε;) είχε αναστατώσει τα καθ’ ημάς το 
1980. Εγώ προσωπικά, ποτέ δεν κατά- 
φερα να κατανοήσω εκείνη την ενέρ
γεια, όσες φορές κι αν κατέφυγα σε 
μεταφυσικές και αστρολογικές εκδοχές* 
μου λείπει ο ωροσκόπος του Μάνου και 
αν τον γνώριζα (τον ωροσκόπο) ίσως 
μπορούσα κάτι να καταφέρω, ρωΐώντας 
βέβαια ένα φίλο μου που μου βρίσκει 
διάφορα πράγματα απίθανα... Έ λεγα  
λοιπόν πως το επίπεδο της νοημοσύνης 
μου, μου στέρησε αυτή την ικανοποίηση 
να κατανοήσω το... άνοιγμα αυτό του 
Μάνου σε μία εντελώς (κατά τη γνώμη 
μου) κιτς περίπτωση του ελληνικού (;) 
τραγουδιού. Αλλά το σύνδρομο της χα- 
τζιδακικής μου υποταγής με υποδούλω
νε και αισθανόμουν χαμένος! Ό χ ι ,  έλε
γα* για να υποστηρίζει ο Χατζιδάκις 
πως ο Φλωρινιώτης «έχει το ύψος ενός 
Μουλουτζί και ενός Γκαρντέλ» σημαί
νει πως ΕΓΩ έχω το πρόβλημα! ΕΓΩ 
ξαφνικά ένιωσα πως δεν κατανοούσα το 
ύψος του Μουλουτζί και του Γκαρντέλ! 
Θεέ και Κύριε! είναι δυνατόν να απέτυ- 
χα τόσο στις εκτιμήσεις μου; Θεώρησα 
συγχρόνως πως μια καινούρια εποχή 
ξεκινάει για το ελληνικό γούστο, μια 
που ο Χατζιδάκις παρουσιάζει από το

Τρίτο τον... αστροναύτη. Και φαίνεται 
πως μ ’ έπιασε ο... ποντιακός μου εγωι
σμός γιατί θυμάμαι ότι κάποιο από 
κείνα τα βράδια, δεν κοιμήθηκα! Κάθι
σα και έγραψα μια επιστολή που ήταν 
γεμάτη απορίες, πίκρα και πολλή απελ
πισία... Ένιωθα «περιθωριακός» και 
αυτό μου το ’χε προκαλέσει ο Μάνος.

Έ μαθα πως πικράθηκε από την επ ι
στολή μου που δημοσιεύτηκε στην «Ε 
λευθεροτυπία» (στις 10-3-80). Από τό
τε δεν τον ξανασυνάντησα, δεν είχαμε 
δηλαδή ζωντανή επαφή, παρά μονάχα 
όταν άκουγα (και ακούω) τους δίσκους 
του, στο δωμάτιό μου, με την παρέα 
μου και κυρίως μοναχός μου. Εκεί η 
παρουσία του είναι αναγκαιότητα και 
λειτουργεί μέσα μου σαν ηρεμιστικό, 
σαν διέξοδος στον καθημερινό μας λα
βύρινθο. Αργότερα, το ’84, και πάλι 
άλλο επεισόδιο* αυτή τη φορά με τα 
«συγγενικά» και το σάλο που προκάλε- 
σαν στο χώρο της τραγουδιστικής υπό
θεσης. Δεν είναι ο χώρος και η στιγμή 
να τα ξαναθυμηθούμε αλλά κι εκεί ο 
Μάνος ήταν με το δικό του (πάντα) 
τρόπο, πληθωρικά απόλυτος και αυταρ
χικά αυστηρός. Δε δίστασε να μου... 
απαγορεύσει να μεταδώσω απο το ρα
διόφωνο ένα δίσκο δικό μας* δηλαδή 
ποιήματα δικά του σε μουσική δική 
μου, που τα ηχογράφησα το 1978 σε 
δίσκο.

Δε νομίζω πως ο Χατζιδάκις προέβη 
σ’ αυτή την απαγόρευση από κακία, 
γιατί είμαι σίγουρος πως έχει ανεπτυγ
μένο το ένστικτο να γνωρίζει ποιος τον 
εκτιμά και ποιος τον εχθρεύεται. Πα
ράλληλα θα πρέπει να πω  πως δεν 
κατανόησα —για άλλη μια φορά— την 
πραγματική αιτία αυτής της απαγόρευ
σης. Εξάλλου ο Μάνος έχει ένα πάθος 
με τις απαγορεύσεις. Δεν είναι τυχαίο 
που όλα τα εσώφυλλα των δίσκων του 
μιλάνε ποικιλότροπα αυστηρά για την 
απαγόρευση της χρήσης του έργου του 
από τους «ανεύθυνους», «επιτήδειους», 
«ασυνείδητους» κ.λπ. Ομολογώ πως ό
ταν πιάνω κάθε καινούριο δίσκο του 
(όχι μονάχα ως συνθέτη αλλά και ως 
παραγωγού του «Σείρειου»), αναζητώ 
να διαβάσω τα γραφόμενά του περί 
απαγόρευσης. Γνωρίζω το χάος γύρω 
από την πνευματική ιδιοκτησία στη 
χώρα μας. Μας έχει κάνει να μη γνωρί
ζουμε ποια είναι τα δικαιώματά μας, 
ποιες οι υποχρεώσεις μας κ.λπ. Κ α τ’ ε
πέκταση, μας καθιστά έρμαιο του κάθε 
τσιφλικά δισκογράφου, επ ιχειρηματία  
και σπεκουλαδόρου. Ο Μάνος, γ ι ’ αυτό 
είναι επιθετικός. Γ ιατί νιώθει μοναξιά 
και φωνάζει, χτυπάει τη γροθιά του στο 
τραπέζι μπας και ακουστεί, μήπως και 
υποτάξει τους άλλους στα δικά του 
οράματα, στις δικές του επιλογές.

Τα οράματα και οι επιλογές είναι 
βαθιά δεμένες με τον Μάνο Χατζιδάκι 
και τον απασχολούν καθημερινά. Ν ιώ
θω πως αυτός ο άνθρωπος οραματίζε
ται από τα γεννοφάσκια του, γιατί 8ε 
νομίζω —α π ’ ό,τι ξέρω γ ι ’ αυτόν— να 
έχει ησυχάσει έστω για λίγο. Ανήσυχος' 
και αεικίνητος αυτός ο ογκώδης —από 
κάθε άποψη— άνθρωπος, απαιτεί την 
προσοχή του άλλου στο πρόσωπό του.
Ο ίδιος το λέει απροκάλυπτα* κάπου 
γράφει: «Σαν άνοιξα τα μάτια μου είδα 
με απορία πολύ κόσμο να περιμένει την 
εμφάνισή μου!». Είναι ειλικρινής και 
γνωρίζει πολύ καλά το βάρος της προ
σωπικής του περίπτωσης. Οδηγείται σε 
δρόμους και χώρους μυστηριώδεις και 
ανεξιχνίαστους και το πνεύμα του είναι 
διαρκώς σε επαγρύπνηση. Δεν εξηγεί
ται διαφορετικά, όταν σκεφτούμε πως 
ήδη από τη δεκαετία του ’40 είναι 
δεμένος με την ελληνική διανόηση και 
διατηρεί ακμαία αυτή την ιδιαιτερότη
τα. Σχέσεις με τρανταχτά ονόματα της 
ποίησης, της ζωγραφικής, του κινημα
τογράφου, της λογοτεχνίας, της μουσι
κής, όλα αυτά του έχουν δώσει μια 
απαράμιλλη εμπειρία, γνώση και γοη
τεία. Αυτή η τελευταία είναι διάχυτη Ή
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και γνωρίζει να τη διατηρεί και να την 
κάνει να ακτινοβολεί στους «πέριξ» 
του. Και οι πέριξ είναι ένα χαρακτηρι
στικό και αποδεικτικό της γοητείας του 
Μάνου Χατζιδάκι. Ο κύκλος γύρω του 
— όσο θυμάμαι— πάντα υπάρχει και 
πολλοί είναι εκείνοι που τον κοιτάζουν 
και τον ακούνε με σωκρατική θα έλεγα 
προσήλωση. Δεν είμαι σίγουρος εάν 
όλοι αυτοί οι... «μαθητές» είναι συγχρό
νως και «κατάλληλοι» για συνομιλητές 
του και κατά πόσο τηρούν μια ειλικρινή 
φιλοσοφική και συντροφική σχέση μαζί 
του. Αυτό μου έμεινε σαν ένα μεγάλο 
ερώτημα, γιατί όταν για κάποιο διά
στημα χρειάστηκε να βρεθώ κι εγώ σε 
κάποιο Φλόκα, κάποια μεσημέρια, μέσα 
σ’ αυτό τον κύκλο της Σωκρατικής αυ
λής, άρχισα να αισθάνομαι αμήχανα και 
απροσδιόριστα, συμπιεσμένος, συνειδη
τοποιώντας πως κάτι τέτοιο είναι επι
βλαβές για την υγεία μου. Όλα τούτα 
κατάφερναν να με κάνουν να χάνω μια 
μια τις ευκαιρίες μιας άμεσης γνωρι
μίας με τον άνθρωπο που εκτιμώ βαθύ
τατα και να καταλήγουν στο να τον 
γνωρίζω μονάχα μέσα από την ακρόαση 
της μουσικής του.

Ο Χατζιδάκις δεν είναι ένας άνθρω
πος με μια ιδιότητα, αλλά με πολλές, 
που τις γνωρίζουμε: συνθέτης, ποιητής, 
πιανίστας, εκδότης περιοδικού, παρα
γωγός δίσκων, διευθυντής Φεστιβάλ, 
ραδιοφωνικός άνθρωπος που άφησε ι
στορία, συγγραφέας, στοχαστής, ένα 
κράμα πληθωρικής συσσώρευσης στοι
χείων που η φύση περίεργα και άνισα το 
προίκισε. Όμως οι αντιθέσεις και εδώ 
υπογραμμίζουν την παρουσία τους* μας 
λέει: «...ποτέ, είναι αλήθεια, δεν υπήρ
ξα κατάλληλος για το πλατύ κοινό». 
Αυτό, ή μάλλον κι αυτό, με ξαφνιάζει 
και είναι άλλο ένα πράγμα που δεν 
κατανοώ. Μα τι θέλει να πει ο Μάνος; 
Ίσως η παρατήρησή του αυτή να έχει 
να κάνει με τις πωλήσεις των δίσκων 
του των τελευταίων του παραγωγών ή 
των εκδοτικών του πρωτοβουλιών αλλά 
και αυτές, πόσο «λίγο» ακούμπησαν το 
κοινό; Τι να εννοεί άραγε «πλατύ κοι
νό»; Και εάν υποθέσουμε πως έχει 
δίκιο, τότε με τι νούμερα μπορούμε να 
καθορίσουμε το «πλατύ κοινό»; Ο Μά
νος — είναι αλήθεια— δεν ενδιαφέρεται
—τουλάχιστον στη δεκαετία του ’80— 
να στραφεί στο «πλατύ κοινό», γιατί 

38 αφιερώνεται σε δημιουργικές εκφράσεις 
πειραματικές και ανιχνεύει χώρους που

ως φαίνεται τον έλκουν σε μια εντελώς 
προσωπική αναζήτηση. Γνωρίζει εκ 
των πραγμάτων πως τέτοια δημιουργι
κή στάση είναι πάντα προορισμένη για 
κάποιο «άλλο κοινό» και όχι για το 
«πλατύ», που χρόνια και χρόνια συνανα
στρεφόταν μαζί του με τόσα και τόσα 
τραγούδια που τόσο συχνά του έδινε. 
Και όχι μονάχα τα λαϊκά του, τα κινη
ματογραφικά του και τα μπαλαντίστικά 
του αλλά κι εκείνα τα πρωτοποριακά 
του, όπως ήταν τότε (το 1972) ο 
«Μεγάλος Ερωτικός» ή έστω «Το χα
μόγελο της Τζοκόντα» (που ηχογράφη- 
σε το 1965). Πόσο «πλάτος» αναζητεί 
ο Μάνος και πώς είναι δυνατό να υπάρ
χει χώρος στην Ελλάδα για περισσότε
ρο «πλάτος»; Αλλά ο Μάνος, απ’ ό,τι ο 
ίδιος γράφει σε ένα βιογραφικό του σε 
«πρώτο πρόσωπο» για τους αρχικούς 
του στόχους, λέει πως «ήταν να επικοι
νωνήσω, να διοχετευθώ και να εξαφανι
στώ!» Και πράγματι, κατάφερε και να 
επικοινωνήσει και να διοχετευθεί αλλά 
όχι να εξαφανιστεί, γιατί τούτο είναι 
εντελώς αδύνατο για τον Μάνο Χατζι- 
δάκι κι εκείνος που θα «αποφασίσει» 
για την «εξαφάνισή του» είναι το «πλα
τύ κοινό» που έχει ενωθεί με σιαμαίο 
τρόπο, έχει κοινή ιστορία όχι μονάχα με 
τις ψυχές των Ελλήνων αλλά και με 
αυτά τα χώματα, τις πέτρες, τον ουρα
νό και τα αόρατα... δαιμόνια!

Θα ’θελα —με την ευκαιρία που μου 
δίνει το «Τέταρτο»— να ασχοληθώ με 
ένα θέμα που έχει άμεση σχέση με τον 
Μάνο. Κι εγώ είμαι μουσικός που 
σπούδασε σε Ωδείο και η «σχέση» του 
Χατζιδάκι με τα Ωδεία και τη μουσ.ική 
«εκπαίδευση» με... τράνταξαν όταν είχα 
ακούσει τότε στο Τρίτο Πρόγραμμα, 
στα σχόλιά του, τα «περί Ωδείων και 
Καφωδείων». «Μα —έλεγα— γιατί αυ
τός ο μεγάλος μουσικός είναι αντίθετος 
με τη μουσική εκπαίδευση;» Αφελές 
αλήθεια ερώτημα, μια που είναι καθη
μερινά αυταπόδεικτο πως μέσα στα 
Ωδεία δε γίνεται ούτε μουσική ούτε 
εκπαίδευση... Ο ίδιος ο Μάνος γράφει 
σε βιογραφική του εξομολόγηση: «Στην 
κατοχική περίοδο συνειδητοποίησα πό
σο άχρηστα ήτανε τα μαθήματα μουσι
κής, μια και μ’ απομάκρυναν ύπουλα 
απ’ τους αρχικούς μου στόχους που ή
ταν να επικοινωνήσω, να διοχετευθώ 
και να εξαφανιστώ, γ ι ’ αυτό και τα 
σταμάτησα ευθύς μετά την Κατοχή. 
Έτσι δε σπούδασα σε Ωδείο και συνε

πώς γλύτωσα απ’ το να μοιάζω με τα 
μέλη του Πανελλήνιου Μουσικού Συλ
λόγου». Θυμάμαι πόση αναστάτωση 
προκάλεσε τότε αυτή η επίθεση του 
Μ άνου στον Π.Μ.Σ. και τι επεισόδια 
ακολούθησαν μέχρι την αποχώρησή του 
από το Τρίτο. Αλλά πέρα απ’ αυτό, η 
άποψή του για τα Ωδεία από παλιά, δε 
γνωρίζω πόσο λειτούργησε στους νεό- 
τερούς του, σ’ εμάς δηλαδή, στη δική 
μας τη γενιά. Ξεκινώντας από την 
περίοδο του Τρίτου, γύρω από τον 
Χατζιδάκι μαζεύτηκαν νεότεροι μουσι
κοί που οι περισσότεροι απ’ αυτούς ή
ταν ταλαντούχοι και —πάλι οι περισσό
τεροι— του συμπαραστάθηκαν τότε 
στις διάφορες παραιτήσεις του,διαμαρ
τυρίες του, ψηφίσματά του κ.α. Δε 
γνωρίζω όμως έξω απ’ αυτούς τους 
μουσικούς (Πλάτωνος, Μαραγκόπουλο, 
Κηπουργό, Γρηγορίου, Λέκκα, Καραίν- 
δρου, Κατσούλη, Κουρουπό κ.α.) πόσο 
η απομυθοποίηση (και αποκαθήλωση) 
των Ωδείων ελήφθη σοβαρά υπόψη από 
τους άλλους μουσικούς ή ακόμα περισ
σότερο από τους σπουδαστές. Τότε θα 
διαβάζανε κάτι που μέσα στα Ωδεία 
όλοι το νιώσαμε μα δεν το μολογήσαμε* 
περιμέναμε κάποιος να βρεθεί να το 
πει: « Έ ξω  τα Ωδεία... σκέτη μελαγχο
λία, ανία, πλήξη κι ενοχή. Ούτε μεράκι, 
ούτε καφεδάκι, ούτε τραγούδια για ν’ α
κούσεις και να πεις». Ο Μάνος λέει: 
«Αυτά τα τελευταία μάλιστα, καλόν θα 
ήτο να κατεδαφισθούν και εις την θέσιν 
των, να γίνουν χώροι, να δημιουργηθούν 
εμποροπανηγύρεις,τσίρκα και παιδικές 
χαρές. Να μια σκέψη - πρόταση θέαρε- 
στη και πολιτιστική. Αρκεί να πραγμα
τοποιηθεί». Και βέβαια δεν πρόκειται 
καμιά εξουσία να κάνει πράξη τα συμ
βολικά οράματα του Μάνου* ίσως όμως 
να χρησιμοποιηθούν στους διαθέτοντες 
φαντασία και ευαισθησία να συνειδητο
ποιήσουν πως στα Ωδεία δεν είναι αυ
τονόητο ότι μαθαίνεις μουσική, ίσως να 
χρησιμεύουν για την ανάπτυξη της θλί
ψης μας ή για να εκπαιδεύσουμε την 
τάση μας (σαν λαός) για ακόμα μεγαλύ
τερη προχειρότητα, για ακόμα λιγότερη 
ευαισθησία, τέλος, αυτό που λένε «για 
ακόμα καλύτερες μέρες».

Με όλα τούτα και άλλα πολλά, ο 
Μάνος, δεν ήταν και δεν είναι ο αποδε
κτός απ’ όλους. Δημιούργησε κοινό που 
δεν είναι... οικείο και μέσα σ’ αυτό το 
κοινό βρίσκονται άτομα που μπορούν 
και οργανώνουν αντίδραση. Μουσικοί,



δημοσιογράφοι, τεχνοκράτες, δημόσιοι 
υπάλληλοι που δεν αντιτίθενται στον 
Χατζιδάκι από «άποψη» αλλά από κα
πρίτσιο, από μια ύποπτη χριστιανική 
ηθική και πατριωτική εθνικοφροσύνη...

Ο Μάνος έχει τη δική του άποψη για 
την ηθική, για το Έθνος, για τη δε ο
ντολογία, για την Τέχνη, για τη μουσι
κή, για τον πολιτισμό, για την παράδο
ση, για την παρούσα και τη μέλλουσα 
πορεία των πραγμάτων... Καταφέρνει 
πάντα να προπορεύεται από τα πράγ
ματα. Πόσες φορές δε μας έβαλε σε 
κρίση, σε ερωτήματα και σε απορίες με 
τις πράξεις του, που τις περισσότερες 
φορές αποδεικνύονται προφητικές.

Θυμάμαι πολλές απο τις ενέργειές 
του στη Ραδιοφωνία σαν διευθυντής του 
Τρίτου* τότε πολλές από αυτές δεν τις 
κατανοούσα αλλά αργότερα, όταν άρχι
σα να έχω κι εγώ άμεση ραδιοφωνική 
σχέση, διαπίστωσα μια σειρά από «λε
πτομέρειες» που παίζουν σημαντικό ρό
λο στη διαμόρφωση ραδιοφωνικής άπο
ψης καθώς και την ανάγκη για την 
υποδομή μιας ικανής στελέχωσης. Κα
τανόησα τι σημαίνει ανεξαρτησία και 
πόση ανάγκη υπάρχει για να δουλέψεις 
ραδιοφωνικά χρησιμοποιώντας την ανε
ξαρτησία σου, που βέβαια δε στη χαρί
ζουν αλλά την αποκτάς (εάν μπορέ
σεις). Ο Χατζιδάκις πάλεψε για τη

ραδιοφωνική ανεξαρτησία του, μπήκε 
σε δαιδαλώδεις δρόμους, συγκρούστηκε 
με εξουσίες και κατεστημένα κυκλώμα
τα, απέφυγε στημένες παγίδες, έπεσε 
σε άλλες, δημιούργησε καθαρά πολιτικό 
θέμα* φορείς, κόμματα, προσωπικότη
τες, εφημερίδες και περιοδικά ασχολή
θηκαν μαζί του, άλλοτε πολεμώντας 
τον, άλλοτε συμπαραστεκόμενοι στον 
αγώνα του. Ο Μάνος ίσως είχε τη 
διάθεση και την επιμονή μικρού παιδιού 
που προστατεύει το παιχνίδι του από 
τα άλλα παιδιά της γειτονιάς. Εγώ 
πιστεύω πως ο πολιτικός Μάνος, εκεί 
φάνηκε* στα χρόνια του Τρίτου προσπα
θώντας να οργανώσει μια καινούρια 
κατάσταση σε ένα χώρο από τη φύση 
του αντιδραστικό και μακάβριο... Να 
ζωντανέψει ένα νεκρό καθωσπρεπισμό 
ενός ραδιοφωνικού καναλιού που μετέ
διδε «σοβαρά μουσική» και συνεπώς... 
νεκρά φύση. Τα γεγονότα είναι γνωστά 
λίγο πολύ σε όλους μας. Το Τρίτο ήρθε 
αντιμέτωπο με τον ορθολογισμό της 
συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνι
κού λαού. Ραδιοφωνικά ανοίγματα, 
πρωτοβουλίες και νέα άποψη, δεν ήταν 
συμβιβάσιμα με το πλατύ κοινό μια που 
συζητάμε για τη μεταπολιτευτική Ελ
λάδα, την Ελλάδα μετά τη χουντική 
νάρκη. Είναι αυτονόητο πως το Ραδιό
φωνο ισοδυναμεί με πολιτική! Έ στω

και όταν μιλάμε για το Τρίτο πρόγραμ
μα που μεταδίδει κυρίως «σοβαρή» μου
σική. Ο Μάνος συγκρούστηκε με τη 
Δεξιά, πάλεψε, μπήκε σε πόλεμο φθο
ράς,άντεξε ως ένα σημείο και με την 
άνοδο του ΠΑΣΟΚ... εξέπνευσε! Πα
ράξενα πράγματα στ’ αλήθεια που δεν 
κατανοούνται εύκολα παρά μόνο από 
κείνους που γνωρίζουν τα πολιτικά παι
χνίδια και τις σκοπιμότητες. Σκληρή η 
δοκιμασία για να κρατηθείς εν ζωή 
μέσα σε τέτοιες καταστάσεις. Η ίδια η 
καθημερινότητα γίνεται μπούμεραγκ 
στις ιδέες, στις επιλογές, στη δεοντολο
γία, στην ελευθερία και σε ό,τι πολυτι
μότερο οραματίζεσαι. Επαναλαμβάνω 
πω ς ο Μάνος, στο Τρίτο, ήταν πέρα για 
πέρα πολιτικός και τοποθετημένος σε 
πρωτόγνωρες πολιτικές... αποχρώσεις 
(για κείνη την περίοδο), δίχως το σύν
δρομο της Δεξιάς, του Κέντρου ή της 
παραδοσιακής Αριστεράς. Δεν επέτρε
ψε σε κανένα να μπει στο έργο του και 
πολέμησε καθετί που θα γινόταν εμπό
διο στους προοδευτικούς ραδιοφωνικούς 
του οραματισμούς.

Το ξέρω* πολλοί που θα διαβάζουν 
αυτές τις γραμμές ίσως να μη συμφω
νούν μαζί μου στο να παρουσιάζω τον 
Μάνο Χατζιδάκι σαν τον Πατριάρχη 
της προοδευτικής μας πρακτικής. Μπο-

ν . ν . ν .

Οι αναλύσεις τον ΔΡΟΜΛΖΟΥ επα- 
νασννδέονν την πραγματικότητα, 
την ιστορία, τη ζωή με τα λεγάμενα 
και τα δρώμενα στην ορχήστρα, απο
δίδοντας στο έργο το «σύγχρονο χα
ρακτήρα τον, το νόημα και το μήνν- 
μά τον. Εφοδιάζεται ο θεατής με ένα 
ονσιαστικό εισιτήριο για την παρά
σταση και ταντόχρονα ενισχύεται 
αποφασιστικά ο δνναμισμός και η 
επιχειρηματολογία της ρεαλιστικής 
ερμηνείας, π ον κέρδισε* έδαφος τα 
τελενταία χρόνια.
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ρούν να θυμίσουν εκείνο και το άλλο 
συμβάν. Τη μόνιμη επ ιθετ ικότητα  
στους δημοσιογράφους (μερικές φορές 
αψυχολόγητη), τις προτιμήσεις στις ρα
διοφωνικές επιλογές, τις μόνιμες απα
γορεύσεις και απειλές κατά πάντων,την 
απαγόρευση εισόδου σε συναυλίες σε 
πρόσωπα που δεν του αρέσουν, τη συ
χνά επιθετική αυστηρότητά του στις 
συναυλίες του, την εριστική στάση του 
στην υπόθεση των «συγγενικών», τα 
εριστικά του σχόλια στα εξώφυλλα των 
δίσκων και τόσα ίσως άλλα που ο 
καθένας γνωρίζει...

Το ξέρω πως πολλοί ίσως να παρεξη- 
γούν τη στάση μου και να κινδυνεύω να 
«περάσω» κι εγώ στους υπό τον Σ ω 
κράτη μαθητευόμενους και ελπίζοντες 
στην επιφώτισή του και στην επαγγελ
ματική μου αποκατάσταση... Δεν πει
ράζει όμως' όλα γίνονται με κίνδυνο 
παρεξήγησης. Απλά και μόνο, αυτό το 
βαρύ φορτίο που ανέλαβα να γράψω για 
τον Μάνο Χατζιδάκι, με βάζει μπροστά 
στο πρόβλημα ενός δικού μου «φλας- 
μπακ», όπως λένε στον κινηματογράφο. 
Με φέρνει δηλαδή στη θέση να θυμηθώ 
και να σκεφτώ όποιαδήποτε στιγμή της 
δικής μου ζωής, της προσωπικής μου 
ιδιωτικής στιγμής, τόσο σαν μουσικός 
όσο και σαν σκεπτόμενος άνθρωπος. 
Εκεί θα βρούμε την προσωπικότητά 
μου στην κυριολεξία «βουτηγμένη» σε 
ήχους και επιρροές Χατζιδακικές. Αυ
τό, ομολογώ, μου δίνει μια ηρεμία και 
με «δένει» συχνά με το παρελθόν μου. 
Ένα παρελθόν πολύτιμο που έζησε και 
μεγάλωσε μέσα σε καταραμένα φίδια, 
σε λευκές αχιβάδες, σε κλωτσοσκούφια 
και χαμόγελα της Τζοκόντα, ανάμεσα 
σε δεκαπέντε εσπερινούς, σε κύκλους με 
την ονομασία C.N.S., βλέποντας χάρτι
να φεγγαράκια, συναναστρεφόμενος με 
τρελές του φεγγαριού, χαμένος στη Μυ
θολογία, ζώντας την Αλίκη με τα τρα
γούδια του σε ένα ερωτικό εφηβισμό, 
πετώντας με τους όρνιθες του Αριστο
φάνη, μέσα στη ζεστασιά της φωνής της 
Νίνου με την αγάπη που έγινε δίκοπο 
μαχαίρι, συμπορευόμενος με αητούς 
χωρίς φτερά, ζώντας το παραμύθι χω
ρίς όνομα και την οδό ονείρων, χαμένος 
μέσα στη ρυθμολογία, ζώντας κι εγώ 
τον εφιάλτη της Περσεφόνης και την 
εποχή της Μελισσάνθης, συντροφιά με 

40 την ουτοπία του Μακαβέγιεφ και των 
Reflections, δίπλα στους Καζαντζίδη,

Μπιθικώτση, Μπέλλου, Αυλωνίτη, Αί- 
ντα, Φυτούση, που όλα μ ’ έκαναν να 
κατανοήσω από παλιά πως: ηθοποιός 
σημαίνει φως, παρόλο που ακόμα αυτό 
δεν έχει αποδειχθεί... Δεν είναι απλά 
τραγούδια και κάποιες μουσικές αυτά 
τα πράγματα* είναι ιστορία, η δική μου 
ιστορία και η ιστορία της γενιάς μου, 
που στάθηκε τυχερή γιατί είχε να πάρει 
για να έχει να δώσει. Αισθάνομαι ζε
στασιά όταν σκέφτομαι πως εμείς (της 
γενιάς μου) είχαμε αυτή τη συντροφιά 
και μεγαλώσαμε με αυτά τα ακούσμα
τα* του Χατζιδάκι και του Θεοδωράκη· 
και το δικό μας έργο θα ’ταν διαφορετι
κό δίχως την παρουσία τους.

Δε θα ’θελα να περάσω για τυφλός 
υπερασπιστής ενός ανθρώπου - καλλι
τέχνη που θαυμάζω. Το δικαίωμα αγά
πης και θαυμασμού για έναν άνθρωπο 
θα πρέπει να είναι και δικαίωμα κριτι
κής στάσης και δημιουργικής σχέσης με 
το πνεύμα του. Εάν το τελευταίο δε 
λειτουργεί, τότε είναι σαφές πως ΕΓΩ 
δεν είμαι ο κατάλληλος πομπός για να 
πάρει απ’ αυτό το πνεύμα. Ανέκαθεν η 
ιστορία των ανθρώπων περιείχε το πά
ρε - δώσε, όχι μονάχα στα περί εμπο
ρίου και οικονομικής συναλλαγής αλλά 
και στα περί πνευματικής διαλεκτικής. 
Η λέξη «παίρνω» και η έννοια που 
εμπεριέχει, έχει τους δικούς της ιδιω

ματισμούς, τις δικές της πρακτικές και 
τη δική της λογική αιτία. Έχει να 
κάνει με το συναισθηματισμό, με τον 
ψυχισμό και το εσώτερο πάθος το αν
θρώπινο* έχει να κάνει με τις καταγω
γές μας, με τις συνήθειές μας και με το 
τι νιώθουμε σαν Ωραίο. Έ τσ ι,  το 
«παίρνω απ’ αυτό» δεν ισοδυναμεί με 
κλεψιτυπία ή με το κολάσιμο της κλο
πής της πνευματικής ιδιοκτησίας. 
Παίρνω λοιπόν ό,τι νομίζω πως είναι 
και δικό μου... Αυτό είναι κάτι που ο 
Μάνος το ’χει δείξει στη δουλειά του. 
Και όχι μόνο! Αυτό που παίρνει το 
κάνει εντελώς δικό του, το μετουσιώνει, 
το αναπλάθει και το ολοκληρώνει με 
ικανότητα απαράμιλλη. Για θυμηθείτε 
εκείνο το ιστορικό τραγούδι που σημά
δεψε το νεότερο λαϊκό μας τραγούδι 
των μετεμφυλιακών χρόνων... «Αγάπη 
που ’γινες δίκοπο μαχαίρι»* και ο Τσι- 
τσάνης θα ’ταν πολύ ευχαριστημένος 
που το δικό του «Τρελέ τσιγγάνε» 
αναπτύχθηκε και έγινε «πρώτη ύλη» 
για σημαντική έμπνευση. Αλλά θα έλε
γα πως και ο Μότσαρτ δε θα αισθανό
ταν σε αμηχανία για το of. 40, αφού το 
τραγούδι «Ή λιε μου βασιλιά μου» εξε
λίχθηκε διαφορετικά με δικό του ύφος 
και ήθος. Και δεν είναι μόνο αυτά* ό,τι 
έχει «πάρει» το μετουσίωσε και το 
έκανε χρήσιμο για τους μεταγενέστε
ρους.



Αυτά βέβαια έχουν γίνει πηγές «επι
χειρημάτων» για τους εχθρούς του Μά
νου. Μπήκαν λοιπόν σε δουλειά οι διά
φοροι κονδυλοφόροι της δημοσιογραφίας 
και πήραν «κριτική στάση» απέναντι 
στο φαινόμενο της «κλοπής». Με τέ
τοιου είδους «επιχειρήματα» και με τα 
γνωστά υπονοούμενα περί ομοφυλοφι
λίας, το παίζουν οι σθεναροί άρρενες 
της πνευματικής μας ζωής. Η «Αυρια
νή» μάλιστα, πρωτοστάτησε με το δικό 
της τρόπο, το μοναδικό και τον απαρά
μιλλο* για να υποδείξει ήθος στον «Αυ
ριανό» ελληνισμό...

Η στάση των διαφόρων εντύπων 
σ’ αυτά τα σαθρά δημοσιεύματα ήταν 
μάλλον αδιάφορη* γιατί βεβαίως δηλώ
νουν υπέρμαχα για την προστασία της 
δημοκρατίας και των θεσμών, ενώ αφή
νουν ακάλυπτους τους πολίτες και τους 
επώνυμους πνευματικούς ανθρώπους 
που έχουν συμβάλλει για τον πολιτισμό 
αυτής της χώρας. Ο Μάνος είναι κυ
ρίαρχο πρόσωπο στο σύγχρονο πολιτι
σμό με προσφορά —είπαμε— όχι μονά
χα στη μουσική αλλά στο γενικότερο 
χώρο του πνεύματος. Είναι απλός και 
συγχρόνως πρόσωπο εξουσιαστικό, που 
γνωρίζει τώρα πια να επιβάλλει την 
παρουσία του και να γίνεται το επίκε
ντρο. Παρόλα αυτά έδειξε... ψυχραιμία 
στο ότι δεν απαίτησε (απ’ ό,τι γνωρί
ζω) να γιορτάσει το πανελλήνιο τα 
εξήντα χρόνια από τη γέννησή του και 
να γίνουν ειδικές γιορτές, να του γίνουν 
ειδικά αφιερώματα από το Ραδιόφωνο 
και την Τηλεόραση, ο κ. Μπέης να τον 
κάνει επίτιμο δημότη της Αθήνας και 
να του δώσει χρυσό κλειδί, να πραγμα
τοποιηθούν εκδηλώσεις σε στάδιο με 
παρελάσεις της μπάντας του Δήμου, να 
τον προσφωνήσουν τρανοί ποιητές, ι
στορικοί και μουσικολόγοι και να προ- 
κληθεί συμφόρηση στο τηλεγραφείο από 
τα συγχαρητήρια και τα ευχετήρια. Τ ί
ποτα α π ’ αυτά! Συνεχίζει τους πειρα
ματισμούς του σαν διευθυντής του «Σεί- 
ρειου» με υλικό που πραγματικά θα 
προβλημάτιζε την κάθε εταιρία δίσκων 
να αναλάβει μια τέτοια σειρά έκφρασης 
προσωπικών βιωμάτων με προβληματι
κή δυνατότητα πωλήσεων. Μα εκείνος 
συνεχίζει να εκδηλώνει με κάθε τρόπο 
το ανήσυχο πνεύμα του με το δικό του 
τρόπο, δίχως περιθώρια συμβιβασμού* 
η ιστορία του έχει δείξει πως η μόνη 
εκδοχή ... «συμβιβασμού» για τον Μάνο 
Χατζιδάκι είναι η ρήξη! Γι* αυτό θα τον

δούμε να δημιουργεί ρήξη με την τότε 
ΕΡΤ, ρήξη με το δήμο Κέρκυρας για 
τους Αγώνες Τραγουδιού, ρήξη με την 
ΕΔΕΤ, ρήξη με το «Τέταρτο», ρήξη με 
το κοινό του Λυκαβηττού...

Είπα α π ’ την αρχή: βαρύ το φορτίο 
να μιλήσει κανείς για τον Μάνο .Χατζι- 
δάκι, γιατί η θεώρηση της προσωπικό
τητάς του απαιτεί μελέτη, συλλογή 
στοιχείων και χώρο. Χώρο πολύ εάν 
θελήσει κανείς να περικλείσει ολοκλη
ρωμένο πορτρέτο. Γράφοντας τούτες 
τις αράδες μου ’ρχονται στο νου διάφο
ρα πράγματα που θα ’θελα να αναφέρω 
αλλά από πού ν’ αρχίσω και πού να 
τελειώσω! Πόσους τομείς του Μάνου 
άφησα ακάλυπτους και αυτούς που ανέ
φερα πόσο ελλιπείς τους άφησα... Διά
βαζα προ καιρού ένα σημείωμα του 
Νίκου Δήμου στο «Βήμα» για το Χα- 
τζιδάκι και ένιωσα σαν το διψασμένο 
του μεσημεριού που του δίνουν δυο μόνο

στάλες νερού. Δεν «ξεδίψασα» και είναι 
σίγουρο πως ούτε ο δικός μου αναγνώ
στης θα «ξεδιψάσει».

Γιατί ο Χατζιδάκις είναι μια τερά
στια υπόθεση. Με αντιθέσεις ανθρώπι
νες* με πολλά θετικά και αρνητικά, 
όπως όλοι οι επίγειοι, οι μοναχικοί, οι 
ονειροπόλοι και οι υπερβολικά προικι
σμένοι α π ’ τη φύση! Οι πορευόμενοι 
μέσα στο δικό μας κόσμο, μέσα στην 
αθλιότητα και την οξυδέρκεια των Ελ
λήνων* μέσα στο μεσογειακό δαιμόνιο 
των αστών και των προλετάριων* ανά
μεσα στους Ελληνοχριστιανούς και τους 
Εθνικόφρονες κάθε απόχρωσης. Και για 
να τελειώνω το ημιτελές, φοβισμένο 
από το βαρύ φορτίο, κείμενό μου, ας 
«κλείσω» με μια φράση του ίδιου: 
«...προσπαθώ να παραμείνω Εθνικός 
και Χριστιανίζων με ιδιαίτερη πίστη εις 
τα μη συμφωνηθέντα».
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Η Ελλάδα στη Χώρα της Αλίκης 

και των Μύθων: 
Μωρίας Σχόλιον

του Σάββα Πατσαλίδη

Μπράβο στο Αλικάκι μας! Για άλλη 
μια φορά κατόρθωσε να μας «ανοίξει» 
τα μάτια, να μας φέρει πρόσωπο με 
πρόσωπο με την ανυπαρξία μας. Για 
άλλη μια φορά μας έσυρε όλους από τη 
μύτη, δεξιούς, αριστερούς, αναρχοαυτό
νομους, βασιλικούς και άλλων απροσ
διόριστων χρωματισμών. Για άλλη μια 
φορά έγινε «εθνική είδηση», πρωτοσέλι
δο, εξώφυλλο, θέμα στην ημερησία διά
ταξη κομμάτων, συναφιών, κλικών,
«σπεκουλαδόρων». Δεν πρόλαβε να ορι- 
στικοποιήσει την απόφασή της να συ
νεργαστεί με το Προσκήνιο για το

»

ανέβασμα της Λνσιστράτης κι όλος ο 
επώνυμος ορυμαγδός των «διανοουμέ
νων» και σωτήρων του ελληνικού πνεύ
ματος αναπήδησαν ως μαϊμούδες σείο- 
ντας και κραδαίνοντας τα γιαταγάνια 
τους λες κι ήρθε η συντέλεια του κό
σμου. Ωσάν λυσσασμένα όρνεα έτρεξαν 
(ο καθένας σιγονταρισμένος από το 
«συγκρότημά» του) να προειδοποιήσουν 
τον κοσμάκη για τους κινδύνους που 
διατρέχει η πνευματική καθαρότητα 
του τόπου από την επικείμενη άλωση 
της Επιδαύρου από την αειθαλή Μπε 
Μπε του ελληνικού κινηματογράφου, 
την Αστέρω με τα «Χρυσά Μαλλιά» 
της δεκαετίας του ’60. Χωρίς φειδώ 
(και αιδώ) ανάλωσαν χρόνο πολύτιμο 
όχι μόνο για να έχουν μια αποκλειστι
κότητα του συμβάντος αλλά και για να 
ενημερώνουν επί ημερησίας βάσεως το 
παμφάγο αναγνωστικό κοινό τους. Ως 
νέοι Τειρεσίες (της οκάς) μάντευαν τα 
μελλούμενα, προειδοποιούσαν για την 
ασυγχώρητη «ύβριν», τον απαράδεχτο 
«βιασμό» της ιερότητας του χώρου της 
Επιδαύρου (λες και δεν ξεπαρθενεύτηκε 
δια της βίας χρόνια πριν) σε μια απέλ- 
πιδα προσπάθεια να προλάβουν το κα
κό, ν’ αναχαιτίσουν την κάθοδο της Αλί
κης στα χώματα του ωραιότερου θεά

τρου στον κόσμο. Για βδομάδες, οι 
εφημερίδες δεν είχαν άλλη έγνοια από 
το τι γίνεται με τη Λυσιστράτη’ τι 
μπιζού θα φορέσει η Αλίκη, τι αξε- 
σουάρ παράστασης, τι περούκα, μ ’ απο
τέλεσμα να δημιουργήσουν τέτοιο ντόρο 
που είτε το θέλαμε είτε όχι μ ’ Αλίκη 
ξυπνάγαμε και μ ’ Αλίκη κοιμόμασταν! 
Δεν πρόλαβαν να κυκλοφορήσουν τα 
εισιτήρια (ιδιαίτερα για τις παραστά
σεις στο Ηρώόειο) κι έγιναν καπνός 
όπως και τα γάλατα «Νουνού» μετά το 
Τσερνομπίλ. Σαν λυσσασμένοι οι Αθη
ναίοι και οι λοιποί περίεργοι άφησαν τις 
δουλειές τους ή έστειλαν τις μαμάδες 
τους στα ταμεία του Φεστιβάλ Αθηνών 
για το εισιτήριο που θα τους άνοιγε τις 
πόρτες του Παραδείσου. Κι ας μη νομι- 
σθεί ότι φταίει σ’ οτιδήποτε η Αλίκη.

Αυτή, πανέξυπνη επιχειρηματίας που 
είναι, έκανε ό,τι ήθελε. Και κατά τη 
γνώμη μου, όχι μόνο καλά έκανε αλλά 
έπρεπε να κάνει κι άλλα. Στο κάτω - 
κάτω στο χέρι της ήταν. Σ ’ αυτό το 
θέρος των ισχνών αγελάδων, η «εθνική 
μας σταρ» προσέφερε έντεχνα τον «κα
πιταλιστικό» της μύθο για την τέρψιν 
των διψασμένων Αθηναίων, των περα
στικών επαρχιωτών, των πολύγλωσσων 
τουριστών και των επώνυμων κουλτου
ριάρηδων. Νταλίκες και μερσεντές,ψα- 
ρόβαρκες και γιοτ, χιλιάρες καβασάκι 
και μικροσκοπικά παπάκια έδωσαν, τη 
προσταγή της Αλίκης, το παρόν τους, 
άλωσαν την ιερή γεωγραφία της Επι- 
δαύρου αλλά και του Ηρωδείου, κατα
νάλωσαν με βουλιμία το μύθο της σταρ, 
αγνόησαν το μύθο του Αριστοφάνη και 
ευτυχισμένοι απέπλευσαν άλλος για την 
πλαζ, άλλος για την εξοχή, άλλος για 
τη «Δυναστεία», κι άλλος για την πλα
τεία Κολωνακίου όπου θα περιέγραφε 
με κάθε λεπτομέρεια το κοσμοϊστορικό 
γεγονός. Πολλοί έσπευσαν να μιλήσουν 
για την κατάντια του πνευματικού επι
πέδου του νεοέλληνα. Για ποια κατά
ντια μιλάμε όταν στην πρεμιέρα το 
μισό θέατρο ήταν γεμάτο από επώνυ
μους προσκεκλημένους (άντε να τα βγά
ζει πέρα έτσι ο EOT). Μελίνα, Τσα- 
ρούχης κι όλη η μυθοποιημένη νομεν- 
κλατούρα ήταν παρούσα. Κι εδώ που τα 
λέμε, γιατί να μην περιμένει και τον 
πρωθυπουργό η Αλίκη; Άλλωστε η 
κάθε εξουσία δεν είναι αυτή που έμμεσα 
ή άμεσα διατηρεί εν ζωή τους εκάστοτε 
μύθους; Κι η Αλίκη είναι ένας μύθος. 
Είναι χωρίς αμφιβολία η ηθοποιός που 
ξέρει να επιβιώνει μέσα σε μια λαίμαρ
γη κοινωνία μαζικής ενημέρωσης και 
διασκέδασης. Έχει τόλμη αλλά και 
διορατικότητα. Το ταλέντο ποιος το 43
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λογαριάζει! Δε χρειάζεται να είσαι Πα- 
ξινού ή Παπά για να σφραγίσεις την 
εποχή σου και ν’ απολαύσεις τις ανταλ
λακτικές αξίες αυτού που πουλάς. Αυτό 
που απαιτείται εν πρώτοις είναι ένα 
έξυπνο management που θα «πουλήσει» 
το προϊόν, το είδωλο, το μύθο.

Ο κ. Γεωργουσόπουλος μας προειδο
ποιεί για την «εκδίκηση των θεάτρων». 
Ποια εκδίκηση; Ένας μυθικός χώρος 
υποδέχτηκε ένα μυθικό πρόσωπο. Εγώ 
δε βλέπω «εκδίκηση», βλέπω αρμονία 
όπως τουλάχιστον την είδε ο Μαρκού- 
ζε. Με την άλωση της Επιδαύρου από 
την Αλίκη δεν έγινε καμιά «απομυθο
ποίηση». Αντίθετα ανέβηκε το κασέ και 
των δύο μύθων. Αν μιλάμε για «ποιοτι
κή εκδίκηση» δε χρειάζεται η Επίδαυ
ρος για κάτι τέτοιο. Τρεις δεκαετίες 
ειν’ αρκετές για να μας πείσουν ότι δεν 
έχουμε να κάνουμε με κανένα φαινόμενο 
ηθοποιού αλλά με την Αλίκη. Αυτή 
είναι και δυστυχώς ή ευτυχώς αρέσει ως 
εκεί. Γιατί ν’ αλλάξει; Ούτως ή άλλως 
η συνταγή που σκαρφίστηκε επιβίωσε 
πολλών δεινών και στη σιγουριά της ότι 
θα επιβιώσει και της Επιδαύρου, άλωσε 
το χώρο.

Το θέμα όμως που πρέπει να μας 
απασχολήσει περισσότερο δεν είναι η 
απόφαση της Αλίκης να υποδυθεί την 
αριστοφανική ηρωίδα (που στο κάτω 
κάτω τη δουλειά της κάνει και κάθε 
δικαίωμα έχει να την κάνει όπως κρίνει 
αυτή φρονιμότερο) αλλά ο ρόλος που 
έπαιξαν τα media σ’ όλον αυτό το μα
ραθώνιο. Είναι πια κοινός τόπος το 
γεγονός ότι με την εμπορευματοποίηση 
της Τέχνης ο ρόλος των μαζικών μέσων 
ενημέρωσης έχει γίνει τόσο σημαντικός 
που αποτελεί από μόνος του μια τρομα
κτική εξουσία. Ο κόσμος είναι στην 
κυριολεξία γαντζωμένος από τα κρόσια 
της δημοσιογραφικής πληροφόρησης. 
Και δε μιλάω μόνο για πολιτικά θέμα
τα. Το να πάμε σήμερα σ’ ένα θεατρικό 
έργο και να ξοδέψουμε χίλιες ή δυο 
χιλιάδες δραχμές εξαρτάται άμεσα από 
το τι γράφει ο Τύπος για το συγκεκρι
μένο έργο. Η τεχνοκρατούμενη κοινω
νία μας μάς παρέχει αρκετό ελεύθερο 
χρόνο για τη διασκέδασή μας και θέλου
με να τον ξοδέψουμε σωστά. Κι αυτοί 
που ποδηγετούν την καταναλωτική μας 
σκέψη είναι οι διάφοροι κριτικοί που 
λυμαίνονται το χώρο της δημοσιογρα- 

44 φίας. Αυτοί καθορίζουν μέχρις ενός ση
μείου την εμπορική επιτυχία ή αποτυ

χία ενός θεάματος. Κάποτε, όταν ο 
Τύπος είχε ακόμα περιορισμένη εμβέ
λεια, η κριτική γινόταν «ιδίοις όμμα- 
σιν». Σήμερα όμως με την τεράστια 
διασπορά και την απομόνωση παραμέ
νουν τα διάφορα έντυπα τα οποία σκέ
φτονται για μας, βλέπουν για μας, 
ακούνε για μας. Άλλωστε δεν είναι 
τυχαίο και το γεγονός ότι όλα σχεδόν 
τα περιοδικά και οι εφημερίδες έχουν 
μόνιμες θεατρικές στήλες. Κι αυτό για
τί η κριτική και διαβάζεται και συζη- 
τείται και επηρεάζει. Ο κριτικός φυσικά 
δεν είναι δημιουργός της Τέχνης. Είναι 
όμως ο άνθρωπος που καθιερώνει επί
πεδα «ανάγνωσης» ή «θέασης», είναι 
αυτός που τροχοδρομεί ένα κοινό δρο
μολόγιο, ένα consensus. Βοηθά τον κα
ταναλωτή ν’ αποφασίσει ποια έργα αξί

ζει να δει ή όχι. Επιτελεί (ή τουλάχι
στον πρέπει να επιτελεί) ένα κοινωνικό 
έργο, αφού είναι κι αυτός υπεύθυνος, 
όπως όλοι οι άλλοι φορείς εξουσίας, για 
την ομοιογενοποίηση των συνειδήσεων. 
Ο αναγνώστης - καταναλωτής είναι εκ 
των πραγμάτων το θύμα, αυτός που 
υφίσταται τη βία της κριτικής εξουσίας. 
Δέχεται, παθαίνεται. Υπομένει, αφού 
δεν μπορεί ν’ αντιδράσει, μια και η 
επικοινωνία του με τον πομπό είναι 
μη-συμμετρική.

Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι 
στο εξής: ο κόσμος σύρεται και φέρεται 
από τους εκάστοτε εξουσιαστές, κατη
χητές. Μιμείται τη γλώσσα τους, τη 
σκέψη τους, τους κώδικές τους. Κι αν 
στην παράσταση της Βουγιουκλάκη έ
δωσε, όπως τόσες άλλες επώνυμες φι



γούρες, το παρόν του, δε φταίει. Φταίνε 
άμεσα οι διάφοροι επιτήδειοι που για 
βδομάδες μας περικύκλωσαν, μας βομ
βάρδισαν με σημεία και τέρατα. Η 
άλωση και η κατανάλωση δεν μπορούν 
να προσαφθούν ως κατηγορίες εις βάρος 
της Βουγιουκλάκη ή του ανυποψίαστου 
θεατή. Και οι δύο καλά κάνανε. Καλά 
έκανε η Βουγιουκλάκη που πούλησε το 
είδωλό της και καλά έκανε ο κοσμάκης 
που τ ’ αγόρασε. Το θέμα είν’ αλλού: τι 
κάνανε οι θεματοφύλακες της πνευματι
κής ζωής του τόπου μπροστά σ’ αυτό 
το «διασυρμό» των αξιών και των πα- 
ραδόσεών μας; Μα φυσικά τίποτα που 
να τον σταματήσει. Αντίθετα, έκαναν 
ό,τι μπορούσαν για να τον διαιωνίσουν 
επενδύοντας έντεχνα στα τοιχώματα 
του μύθου της Αλίκης ευελπιστούντες 
για κάτι καλύτερο (για τους εαυτούς 
τους). Τον χρησιμοποίησαν για να γ ί
νουν κι αυτοί πρωτοσέλιδα. Ας μη γε
λιόμαστε: δίνονται τόσες και τόσες α
ξιόλογες παραστάσεις σαφώς καλύτερες 
από τη Ανσιστράτη. Κι όμως περνάνε 
στα ψιλά των εφημερίδων. Άλλωστε 
γιατί ν’ ασχοληθεί ο τάδε επώνυμος 
κριτικός μ ’ έναν άγνωστο θίασο ή ηθο
ποιό αφού κάτι τέτοιο θα περάσει απα

ρατήρητο διατηρώντας έτσι το κασέ 
του πολύ χαμηλά; Δηλ. οι ανταλλακτι
κές αξίες που υπόσχεται μια κριτική 
ενός άσημου καλλιτέχνη είναι a priori 
μηδαμινές. Γ ιατί λοιπόν να σπαζοκεφα
λιάζει; Ιδίως όταν υπάρχει η εύκολη 
λύση: ένας ήδη καθιερωμένος μύθος 
(της Αλίκης λ.χ.) που εγκυμονεί υπο
σχέσεις και «φήμη». Μ ’ αυτό το απλό 
σκεπτικό δεν είναι καθόλου τυχαίο το 
γεγονός ότι η Αλίκη έγινε πρωτοσέλιδη 
είδηση περιθωριοποιώντας καυτά καθη
μερινά προβλήματα.

Τόσο οι εφημερίδες όσο και οι κριτι
κοί ζουν από τους μύθους που οι ίδιοι 
πολλές φορές μέμφονται (όπως στην 
περίπτωση της Αλίκης). Κι όταν δεν 
υπάρχουν, τους φτιάχνουν γιατί πρέπει 
κάτι να έχουν για να πουλήσουν. Οι 
καιροί φυσικά άλλαξαν από τότε που ο 
Ηρακλής δοκιμαζόταν με τους άθλους 
του. Ό μως η ανάγκη του ανθρώπου για 
τη μυθολογία δεν έπαψε να υφίσταται. 
Έ τσ ι σήμερα αντί για τον Ηρακλή 
έχουμε τον Ράμπο, αντί για τον Ερμή 
έχουμε τον Καρλ Λιούις, αντί του Θεού 
τον Μαραντόνα, αντί του Ήλιου τον 
Γκάλλη κι αντί της Παρθένου Μαρίας 
την Αλίκη. Κι οι μύθοι υπάρχουν γιατί

οι εξουσίες τους θέλουν να υπάρχουν. 
Και νομίζω πως η όλη διαφωνία (καθα
ρά επιφανειακή κατά τη γνώμη μου) 
γύρω από τη Ανσιστράτη δεν πέτυχε 
τ ίπ ο τ ’ άλλο απ’ το να διαφημίσει με 
τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τόσο 
την παράσταση όσο και την ίδια τη 
Βουγιουκλάκη. Άλλωστε δεν υπάρχει 
καλύτερος τρόπος λανσαρίσματος ενός 
έργου στην αγορά από τη διαφωνία (βλ. 
Χόλλυγουντ).

Όλοι αλαλάζανε τη στιγμή που η 
Αλίκη με το στόμα κλειστό απολάμβα
νε τον καφέ της στο εξοχικό της. Π ώς 
να μην έχει επίγνωση του μεγέθους του 
μύθου της όταν μια απλή παραστασού- 
λα στάθηκε ικανή να γυρίσει τα μέσα 
έξω της τάξης των πραγμάτων αυτού 
του τόπου; Ένας μόνο τρόπος υπήρχε 
για ν’ αναχαιτισθεί η διαρροή των ση
μείων της βουγιουκλακικής σημειολο
γίας: η περιθωριοποίηση του συμβά
ντος. Με το να στρέφουμε τους προβο
λείς της καθημερινότητας στο ίδιο το 
συμβάν δεν κάνουμε τ ίποτ’ άλλο από το 
να το μυθοποιούμε βοηθώντας έτσι 
στην κατανάλωσή του. Εδώ η αγορά 
έφτασε στο σημείο να πουλά ψυγεία

Καλίλα και ντίμνα

Μύθοι και θρύλοι 
της Ανατολής

Ανάπλαση-αφήγηση 
Ράμσεϋ Γούντ
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στους Εσκιμώους κάι καλοριφέρ στους 
νομάδες της Σαχάρας, την Αλίκη δε θα 
μπορέσει να «πουλήσει»;

Σαν κατακλείδα θέλω να τονίσω το 
εξής: νομίζω πως είναι καιρός πια να 
πάψουμε να κρυβόμαστε πίσω από το 
δάχτυλό μας ή να εθελοτυφλούμε. Είναι 
πλέον πασιφανές πως όλοι όσοι αποφα
σίζουν να μπουν στο χώρο της μαζικής 
τέχνης (θέατρο, κινηματογράφος, τηλε
όραση), θέλοντας και μη, υπηρετούν 
τους νόμους της αγοράς. Αποζητούν τις 
μάζες με την ελπίδα πως μια κάποια 
στιγμή θα μπορέσουν να επιβάλουν την 
ιδιόλεκτό τους δημιουργώντας έτσι το 
δικό τους μύθο. Σήμερα όπως δια-κινεί- 
ται η Τέχνη δεν μπορεί να υπάρξει 
περιθωριακή τέχνη ή τέχνη για τους 
λίγους (με εξαίρεση ίσως την ποίηση 
και ορισμένα είδη μυθιστορήματος). 
Πέρασε πλέον ανεπιστρεπτί η 'εποχή 
που η avant-garde ενός Ζαρρύ ή ενός 
Απολλιναίρ προκαλούσε με την ανοί
κεια γραμματική της δονήσεις στο κα
τεστημένο και ρωγμές στα τοιχώματα 
του «καλού γούστου». Σήμερα δεν υ
πάρχει άλλη avant-garde από τη μαζική

κουλτούρα. Καθετί καινούριο και διαφο
ρετικό που πριν από δεκαετίες μπορού
σε να ζει και ν’ ανδρώνεται στο περιθώ
ριο δεν προλαβαίνει ν’ αρθρώσει το δικό 
του λόγο κι απορροφάται από την κατε
στημένη εξουσία για να γίνει έτσι ένα 
ανώδυνο αξεσουάρ της τάξης. Κι αν 
παρ’ ελπίδα αντισταθεί, συνθλίβεται ή 
περιθωριοποιείται σε τέτοιο βαθμό που 
είτε υπάρχει είτε όχι μας είναι αδιάφο
ρο. Άλλωστε δεν πάει πολύς καιρός 
που μια ολόκληρη γενιά (του ’60) απο
τόλμησε να αμφισβητήσει τα κρατούμε
να μ’ αποτέλεσμα να διαλυθεί στα εξ 
ων συνετέθη, αφήνοντας πίσω της κάτι 
ασθενικές τυμπανοκρουσίες από μια πο
λύχρωμη παρέλαση που δεν πρόλαβε να 
γίνει ποτέ αυτό που οραματίστηκε. Α
ντίθετα, η εξουσία κατόρθωσε να μετα
τρέψει την αταξία της σε τάξη μ’ απο
τέλεσμα σήμερα τα «παιδιά των λου- 
λουδιών» και του «Μάη του ’68» να 
είναι οι βασικές φωνές των νόμων της 
αγοράς. Αυτοί με τη σειρά τους πήραν 
τη σκυτάλη από τους συντηρητικούς 
προκατόχους τους για να διαιωνίσουν 
τους ίδιους μύθους, τα ίδια κριτικά

σημεία και τέρατα.
Μέσα σ’ αυτό το πλέγμα των συμφε

ρόντων και λειτουργιών, λοιπόν, έδρασε 
τόσο η Αλίκη όσο και οι κριτικοί. Μόνο 
που υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά: 
ενώ η πρώτη ανήκει στην τάξη των 
πραγμάτων και τρέφεται απ αυτη, οι 
δεύτεροι (που υποτίθεται ότι αμφισβη
τούν αυτή την τάξη) με το έργο τους 
απέδειξαν ότι απλώς με το προσωπείο 
των Σωτήρων έγιναν έμποροι της ψευ
τιάς και μεταπράτες της απάτης. Κι 
όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώ
σεις, ο μόνος χαμένος είναι ο πολίτης ο 
οποίος, γυμνός και ανυπεράσπιστος, κα
λείται κάθε φορά να καταβάλλει τον 
οβολό του για την ευημερία των μυθο
πλαστών του τόπου.

Και μια υποσημείωση: Γιατί αλήθεια 
ο κος Λαζόπουλος, το κατεξοχήν τέκνον 
της διαφήμισης και της εύκολης διασκέ
δασης, απεκάλεσε την κα Βουγιουκλάκη 
«εθνική αποκοιμίστρια»; Μήπως ο ίδιος 
έχει την ψευδαίσθηση πως όταν γίνεται 
εξώφυλλο στον Ταχυδρόμο γίνεται ταυ
τόχρονα και «εθνικό ξυπνητήρι»;
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ΠΕΝΤΕ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
Μαρία Φωτίου-Βλάχου

Κρατήρες
Ποιήματα
Προηγούμενες συλλογές της.
Πίσω από τη σιωπή, Ρωγμές, Χαμηλά ν ακους 
τη ψωνή σου.

Δημήτρη Ε. Ράπτη

Αφύλαχτοι Θησαυροί
Λαογραφική μελέτη για το μοναδικό σε τέχνη και ομοοφιά μ ο  
ναστήρι τού Αγίου Γεωργίου Μυροφύλλου Τρικάλων.

Ά νρ ί Βαλλόν

Η ψυχική ανάπτυξη τοϋ Παιδιού
Ένα από τα κλασικά έργα της παιδοψυχολογίας που έγραψε ο  
Ιδρυτής της γαλλικής ομάδας Νέα Παιδεία.

Ο Χαρακτήρας του Παιδιού
Βουλευτής της Αριστερός μετά την Απελευθέρωση και πρόε
δρος της επιτροπής για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση στη 
Γαλλία, δόκτορας της φιλολογίας γιατρός και παιδοψυχόλό- 
γος, ο Βαλλόν τοποθετεί με το βιβλίο του αυτό τα θεμέλια για 
την κατανόηση της διαμόρφωσης του χαρακτήρα του παι
διού.

Δ.Π. Κωστελένου

Της Ερμιόνης Ποιήματα

Σε όλα
τα βιβλιοπωλεία
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1453-1820

Στον τόμο αυτόν ανθολογούνται 108 χειρόγραφα, 
επιλεγμένα από ένα σύνολο 4.500 περίπου που 
ερευνήθηκαν. Με την παρουσίασή τους γίνεται δυνατή 
η αναδρομή στην εκκλησιαστική μουσική δραστηριότητα 
της περιόδου 1453-1820 και στους μεγάλους μουσικούς 
της εποχής.
Ο τόμος συνεκδίδεται με ένα δίσκο, στον οποίο ψάλλει 
ο πρωτοψάλτης Θρασύβουλος Στανίτσας, και ο οποίος 
προβάλλει, γενικότερα, μιαν αντίληψη για τον τρόπο 
εκτέλεσης του παραδοσιακού εκκλησιαστικού μέλους.
Η έρευνα και ο εντοπισμός του υλικού, η επιλογή των 
αντιπροσωπευτικών δειγμάτων που παρουσιάζονται, 
η περιγραφή και ο σχολιασμός τους και η συγγραφή του 

συνθετικού εισαγωγικού κειμένου οφείλονται στον 
Μανόλη Χατζηγιακουμή.

Κυκλοφορεί:

• Ένας μνημειώδης τόμος (25 χ 30) σελ. 505 + 132 έγχρ. πίνακες
• Δίσκος μουσικής L.P. 33 στροφών
• Φυλλάδιο συνοδευτικό του δίσκου
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