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Ηθική και Μυθιστόρημα

Χρέος της τέχνης είναι να αποκαλύπτει τις σχέσεις του
ανθρώπου με τον περιβάλλοντα κόσμο κατά την παρούσα
στιγμή. Καθώς η ανθρωπότητα παλεύει πάντα με τα εμπό
δια των παλιών σχέσεων, η τέχνη προπορεύεται πάντα των
«καιρών», οι οποίοι βρίσκονται πάντα πολύ πίσω από την
παρούσα, τη ζωντανή στιγμή.
Όταν ο van Gogh ζωγραφίζει ηλιοτρόπια αποκαλύπτει, ή
πραγματώνει, μια ζωντανή σχέση ανάμεσα στον εαυτό του,
ως άνθρωπο, και το ηλιοτρόπιο, ως ηλιοτρόπιο, σε μια
φευγαλέα χρονική στιγμή. Η ζωγραφική του δεν αναπαριστά
το ηλιοτρόπιο καθ’ εαυτό. Ποτέ δεν θα γνωρίσουμε το
ηλιοτρόπιο καθ’ εαυτό. Κι η φωτογραφική μηχανή θα σνλλά*»
βει το ηλιοτρόπιο πολύ πιο τέλεια απ’ όσο μπορεί να το
κάνει ο van Gogh.
Αυτό που βλέπουμε στο μουσαμά είναι τρίτον τι, τελείως
άπιαστο και ανεξήγητο, γέννημα του ίδιου του ηλιοτρόπιου
και του ίδιου του van Gogh. Αυτό που βλέπουμε στο
μουσαμά είναι για πάντα άσχετο με το μουσαμά, ή με το
χρώμα, ή με τον van Gogh ως ανθρώπινο οργανισμό, ή με το

ηλιοτρόπιο ως φυτικό οργανισμό. Δεν μπορείς να ζυγίσεις,
ούτε να μετρήσεις, ούτε, ακόμη, να περιγράφεις το θέαμα
πάνω στο μουσαμά. Για να είμαστε ειλικρινείς, υπάρχει μόνο
στην πολυσυζητημένη τέταρτη διάσταση. Στο χώρο των
συνήθων διαστάσεων δεν υφίσταται.
Είναι μια αποκάλυψη της τετελεσμένης σχέσης μεταξύ
ενός ανθρώπου κι ενός ηλιοτρόπιου, σε μια ορισμένη στιγμή.
Δεν είναι ούτε το είδωλο ενός ανθρώπου ούτε το είδωλο ενός
άνθους· κι ούτε είναι πιο πάνω ή πιο κάτω ή απέναντι
απ’ οτιδήποτε. Βρίσκεται ανάμεσα στο καθετί, στην τέταρτη
διάσταση.
Κι αυτή η τετελεσμένη σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και
τον περιβάλλοντα κόσμο είναι, για την ανθρωπότητα, η ίδια
η ζωή. Έχει τις ιδιότητες της τέταρτης διάστασης: αιωνιό
τητα και τελειότητα. Κι ωστόσο είναι στιγμιαία.
Άνθρωπος και ηλιοτρόπιο αφήνουν πίσω τη στιγμή κατά
τη διαδικασία σύναψης της νέας σχέσης. Η σχέση ανάμεσα σε
όλα τα πράγματα αλλάζει από μέρα σε μέρα, με μιαν 3
ανεπαίσθητη, λαθραία αλλαγή. Γ ι’ αυτό και η τέχνη, που

Δοκίμιο
ανακαλύπτει ή πραγματοποιεί μιαν άλλη τέλεια σχέση, θα ανήθικο, καθώς ο συγγραφέας έχει την τάση να πιέζει
είναι πάντα νέα.
εντονότερα το δίσκο με το δάχτυλό του: είτε προς την
Ταυτοχρόνως, αυτό που υπάρχει στον αδιάστατο χώρο των πλευρά της αγάπης, της αγνής αγάπης, είτε προς την πλευρά
καθαρών σχέσεων είναι αθάνατο, άψυχο και αιώνιο. Μας της ακόλαστης «ελευθερίας».
δίνει, δηλαδή, την αίσθηση πως βρίσκεται πέραν της ζωής και
Το μυθιστόρημα, κατά κανόνα, δεν είναι ανήθικο επειδή ο
του θανάτου. Λέμε ότι ένα ασσυριακό λιοντάρι ή το κεφάλι συγγραφέας έχει κάποια δεσπόζουσα ιδέα ή σκοπό. Η
ενός αιγυπτιακού γερακιού «ζει». Αυτό που πράγματι εννο ανηθικότητα έγκειται στην ασύνειδη προτίμηση του μυθιστοούμε είναι ότι βρίσκεται πέραν της ζωής και συνεπώς πέραν ριογράφου, την οποία αδυνατεί να ελέγξει. Ο έρωτας είναι
του θανάτου. Αυτή την αίσθηση μας δίνει. Κι υπάρχει κάτι μια δυνατή συγκίνηση. Αλλά εάν ξεκινήσεις να γράψεις ένα
μέσα μας που πρέπει επίσης να βρίσκεται πέραν της ζωής μυθιστόρημα ενώ βρίσκεσαι ο ίδιος στα δίχτυα μιας ακατανί
και του θανάτου, μιας κι αυτή η «αίσθηση» που αντλούμε από κητης παρόρμησης για έρωτα —τον έρωτα ως την υπέρτατη,
ένα ασσυριακό λιοντάρι ή ένα αιγυπτιακό κεφάλι γερακιού τη μόνη συγκίνηση που αξίζει να ζήσει κανείς— τότε θα
μας είναι απέραντα πολύτιμη. Ό πω ς κι ο αποσπερίτης, αυτό γράψεις ένα μυθιστόρημα ανήθικο.
το σπινθηροβόλημα ατόφιας σχέσης της νύχτας με την ημέρα,
Γιατί καμιά συγκίνηση δεν είναι υπέρτατη, ή αποκλειστιυπήρξε πολύτιμος για τον άνθρωπο από την αυγή του χρόνου. κώς άξια να ζήσει κανείς γ ι ’ αυτήν. Όλες οι συγκινήσεις
Αν το καλοσκεφτούμε, βρίσκουμε πως η ζωή μας σννίστα- συμβάλλουν στην επίτευξη μιας ζωντανής σχέσης ανάμεσα σε
ται σ’ αυτήν ακριβώς την πραγμάτωση μιας γνήσιας σχέσης ένα ανθρώπινο ον κι ένα άλλο ανθρώπινο ον ή πλάσμα ή
ανάμεσα σ’ εμάς και τον ζωντανό κόσμο που μας περιβάλλει. πράγμα με το οποίο, το ον αυτό, σχετίζεται γνήσια. Όλες οι
Έτσι «σώζω την ψυχή μου», ολοκληρώνοντας μια γνήσια συγκινήσεις, περιλαμβανομένων της αγάπης και του μίσους,
σχέση ανάμεσα σ’ εμένα κι ένα άλλο πρόσωπο, ανάμεσα της οργής και της τρυφερότητας, συμβάλλουν στη ρύθμιση
σ’ εμένα και άλλους ανθρώπους, σ’ εμένα κι ένα έθνος, της ταλάντωσης, της ανεπίτευκτης ισορροπίας ανάμεσα σε
σ’ εμένα και μια φυλή ανθρώπων, σ’ εμένα και τα ζώα, δύο ανθρώπους, οσοδήποτε κι αν μετρούν. Αν ο μυθιστοριοσ’ εμένα και τα δέντρα ή τα λουλούδια, σ’ εμένα και τη γη, γράφος βάλει το δάχτυλό του πάνω στο δίσκο —υπέρ της
σ’ εμένα και τους ουρανούς, τον ήλιο και τ ’ αστέρια, σ’ εμένα αγάπης, της τρυφερότητας, της γλυκύτητας, της ειρήνης—
και το φεγγάρι: αναρίθμητες γνήσιες σχέσεις, μεγάλες και διαπράττει μιαν ανήθικη πράξη: εμποδίζει τη δυνατότητα
μικρές, σαν τ ’ άστρα τ ’ ουρανού: αυτό στοιχειοθετεί την μιας γνήσιας σχέσης, μιας γνήσιας συγγένειας, του μόνου
αιωνιότητα για τον καθένα μας —εγώ και το μαδέρι που πράγματος που μετράει: και καθιστά αναπόφευκτη μια
πριονίζω, οι μαγνητικές γραμμές που ακολουθώ* εγώ και το φρικώδη αντίδραση όταν επιτρέπει στο δάχτυλό του να
ζυμάρι που ζυμώνω για να φτιάξω ψωμί, εγώ και η κίνηση κλείνει τη ζυγαριά υπέρ του μίσους, της κτηνωδίας, της
που κάνω για να γράψω, εγώ και το κομματάκι χρυσού που σκληρότητας και της καταστροφής.
κατέχω. Αυτό, αν το γνωρίζαμε, είναι η ζωή και η αιωνιότηΗ ζωή είναι φτιαγμένη έτσι ώστε τα αντίθετα στοιχεία
τά μας, η ανεπαίσθητη τετελεσμένη σχέση ανάμεσα σ’ εμένα της να ταλαντεύονται γύρω από το δονούμενο κέντρο μιας
και όλο τον κόσμο που με περιβάλλει.
ζυγαριάς. Αμαρτίαι γονέων παιδεύουσι τέκνα. Εάν οι πατε
Ηθική είναι αυτή η εύθραυστη, συνεχώς δονούμενη και ράδες τραβούν τη ζυγαριά προς την πλευρά της αγάπης, της
μεταβαλλόμενη ισορροπία ανάμεσα σ’ εμένα και τον κόσμο γαλήνης και της προκοπής, τότε, στην τρίτη ή τέταρτη γενιά,
που με περιβάλλει, που προηγείται και συνοδεύει.
η ζυγαριά θα ανατραπεί βιαίως προς την πλευρά του μίσους,
Κι εδώ βλέπουμε την ομορφιά και τη μεγάλη αξία του της οργής και της καταστροφής. Πρέπει να ισορροπούμε
μυθιστορήματος. Η φιλοσοφία, η θρησκεία, η επιστήμη, όλες καθώς προχωρούμε.
τους, προσπαθούν να καθηλώσουν τα πράγματα για να
Κι α π ’ όλες τις μορφές τέχνης, το μυθιστόρημα απαιτεί
επιτύχουν μια σταθερή ισορροπία. Η θρησκεία με τον καθη περισσότερο τη δόνηση και την ταλάντωση της ζυγαριάς. Το
λωμένο Ένα και Μοναδικό Θεό της που λέει Πρέπει να, Δεν «γλυκερό» μυθιστόρημα είναι πιο νόθο και γ ι ’ αυτό πιο
πρέπει να, και το σφυροκοπάει όλη την ώρα· η φιλοσοφία με ανήθικο από το βίαιο και αιματηρό.
τις παγιωμένες ιδέες της* η επιστήμη με τους «νόμους» της*
Το ίδιο ισχύει για το «έξυπνο» και βρώμικα κυνικό
όλες, θέλουν συνεχώς να μας καρφώσουν στο ένα ή το άλλο μυθιστόρημα, που λέει ότι δεν έχει σημασία τι κάνεις εφόσον,
δέντρο.
έτσι κι αλλιώς, το ένα πράγμα είναι εξίσου καλό με το άλλο,
Αλλ’ όχι το μυθιστόρημα. Το μυθιστόρημα είναι το υψηλό κι η πορνεία είναι κι αυτή «ζωή», ακριβώς όπως και καθετί
τερο παράδειγμα επιδέξιας διασύνδεσης που έχει ανακαλύψει άλλο%
ο άνθρωπος. Το καθετί είναι αληθινό στον καιρό του, στον
Πρόκειται για τελείως λαθεμένη άποψη. Κάτι δεν είναι
τόπο του, στις δικές του συνθήκες· και αναληθές έξω από τον ζωή μόνο και μόνο επειδή κάποιος το κάνει. Αυτό, ένας
τόπο του, το χρόνο του, τις συνθήκες του. Αν προσπαθήσεις καλλιτέχνης, οφείλει να το γνωρίζει στην εντέλεια. Ένας
να καθηλώσεις οτιδήποτε σε ένα μυθιστόρημα, ή το σκοτώ συνηθισμένος τραπεζικός υπάλληλος που αγοράζει ένα ψάθι
νεις, ή το μυθιστόρημα το βάζει στα πόδια —μαζί με το νο καπέλο δεν είναι «ζωή»* είναι απλώς ύπαρξη, απολύτως
καρφί!
νόμιμο, όπως τα καθημερινά γεύματα: αλλά όχι «ζωή».
Η ηθική του μυθιστορήματος είναι η δονούμενη αστάθεια
Όταν λέμε ζωή εννοούμε κάτι που ακτινοβολεί, κάτι που
της ζυγαριάς. Όταν ο μυθιστοριογράφος βάζει το δάχτυλο 'έχει την ιδιότητα της τέταρτης διάστασης. Αν ο τραπεζικός
στο δίσκο της ζυγαριάς, για να την κάνει να γείρει προς τη υπάλληλος αισθάνεται πραγματικά νόστιμος με το καινούριο
4 δική του προτίμηση, διαπράττει μιαν ανήθικη πράξη.
καπέλο του, αν συνάπτει μια γνήσια σχέση μαζί του και
Το σύγχρονο μυθιστόρημα τείνει να γίνει περισσότερο βγαίνει α π ’ το κατάστημα ένας άλλος άνθρωπος, σαν να

φοράει φωτοστέφανο, τότε πρόκειται για ζωή.
Το ίδιο ισχύει και για την πόρνη. Αν ένας άντρας συνάψει
μαζί της ζωντανή σχέση, έστω και για μια στιγμή μόνο, τότε
έχουμε ζωή. Αλλά εάν δεν συνάψει μια τέτοια σχέση, εάν
πρόκειται μόνο για λεφτά και «εργασία», τότε δεν έχουμε
ζωή αλλά χαμέρπεια και προδοσία του ζώντος.
Αν ένα μυθιστόρημα αποκαλύπτει μια αληθινή και ζωντα
νή σχέση, όποια κι αν είναι αυτή, είναι ένα ηθικό έργο. Αν ο
μυθιστοριογράφος σέβεται τη σχέση αυτή καθ’ εαυτή, θα
έχουμε ένα μεγάλο μυθιστόρημα.
Υπάρχουν, ωστόσο, πολλές σχέσεις που δεν είναι ουσιαστι
κές. Όταν ο άνθρωπος στο Έγκλημα και τιμωρία δολοφονεί
τη γριά για λίγες δεκάρες, το περιστατικό, αν και αρκούντως
πραγματικό, δεν είναι ποτέ εντελώς αληθινό. Η ισορροπία
ανάμεσα στο δολοφόνο και τη γριά έχει τιναχτεί στον αέρα*
είναι μόνο ένας κυκεών. Eívat πραγματικότητα αλλά δεν
είναι ζωή, με τη ζωντανή έννοια.
Το λαϊκό μυθιστόρημα, εξάλλου, σερβίρει ένα ξαναζεστα
μένο φαγητό από παλιές σχέσεις: I f Winter Comes. Και οι
παλιές σχέσεις που σερβίρονται με αυτό τον τρόπο είναι
εξίσου ανήθικες. Ακόμη κι ένας έξοχος ζωγράφος σαν τον
Raphael δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να ντύνει με μεγαλο
πρεπή νέα ενδύματα παλιές σχέσεις που έχουν ήδη βιωθεί. Κι
αυτό δίνει στις μάζες ένα αδηφάγο είδος ηδονής: κάτι το
αισθησιακό, το ακόλαστο. Αιώνες τώρα, οι άντρες, αναφερόμενοι στην ιδεωδώς αισθησιακή γυναίκα, λένε: «Είναι σαν
Μαντόνα του Raphael». Και μόλις τώρα οι γυναίκες άρχισαν
να μαθαίνουν να εκλαμβάνουν την έκφραση ως προσβολή.
Μια νέα σχέση, μια νέα συγγένεια, πληγώνει κάπως κατά
την πραγμάτωση· και πάντα θα πληγώνει. Έτσι κι η ζωή,
πάντα θα πληγώνει. Γιατί ο αληθινός αισθησιασμός έγκειται
στην επανενεργοποίηση των παλιών σχέσεων και. στην
καλύτερη περίπτωση, στην απόκτηση ενός αλκοολικού είδους
ηδονής από αυτές, ελαφρώς διεστραμμένης.
Κάθε φορά που προσπαθούμε να φτιάξουμε μια νέα σχέση,
με οποιονδήποτε ή οτιδήποτε, θα υπάρξει, χωρίς άλλο,
κάποιο τραύμα. Μια νέα σχέση σημαίνει πάλη με το παλιό,
εκτόπιση των παλιών συνδέσεων κι αυτό δεν είναι ποτέ
ευχάριστο. Κι επιπλέον, τουλάχιστον όσον αφορά τους ζω
ντανούς οργανισμούς, η προσαρμογή σημαίνει επίσης μάχη,
γιατί η κάθε πλευρά ζητάει από την άλλη το μερτικό της και
συναντά την άρνηση. Όταν η κάθε πλευρά ζητάει το μερτικό
της από την άλλη κατά τρόπον απόλυτο, ακολουθεί μάχη έως
θανάτου. Αυτό ισχύει στις καταστάσεις πάθους, όπως τις
ονομάζουμε. Εξάλλου, όταν το ένα από τα δύο μέρη ενδίδει
στο άλλο απόλυτα, αυτό ονομάζεται θυσία και σημαίνει
επίσης θάνατο. Έτσι η Πιστή Νύμφη πέθανε μετά από
δεκαοχτώ μήνες πίστεως.
Δεν είναι μέσα στη φύση των νυμφών να είναι πιστές. Θα
έπρεπε να μείνει πιστή στην, ας πούμε, νυμφικότητά της. Κι
είναι άνανδρο να δέχεται κανείς θυσίες. Εκείνος θα έπρεπε να
είχε μείνει πιστός στον ανδρισμό του.
Τπάρχει, εν πάση περιπτώσει, κι ένα τρίτο πράγμα, που
δεν είναι ούτε θυσία, ούτε μάχη έως θανάτου: όταν ο καθένας
ζητάει έναν αληθινό σύνδεσμο με τον άλλον. Ο καθένας να
είναι αληθινός με τον εαυτό του ή τον εαυτό της, με τον
ανδρισμό του ή το γυνισμό της, και να αφήνουν τη σχέση- να
εξελίσσεται από μόνη της. Αυτό, πάνω απ’ όλα, σημαίνει
θάρρος: κι έπειτα πειθαρχία. Θάρρος να αποδεχθείς την ορμή

της ζωής που ξεπηδάει από μέσα σου, ή μέσα από τον άλλον.
Πειθαρχία, για να μην ξεπερνάς τον εαυτό σου, να μην
πηγαίνεις πιο πέρα α π ’ όσο δύνασαι. Θάρρος, όταν υπερβείς
τον εαυτό σου, να παραδεχτείς το γεγονός χωρίς μεμψιμοιρία.
Προφανώς, το διάβασμα ενός πραγματικά νέου μυθιστορή
ματος, σε κάποιο βαθμό, πάντα θα πληγώνει. Θα υπάρχει
πάντα αντίσταση. Το ίδιο θα συμβεί και με νέους πίνακες ή
με νέα μουσική. Μπορείς να κρίνεις την πραγματικότητά
τους από το γεγονός ότι προκαλούν κάποιαν αντίσταση και,
τελικώς, επιβάλλουν κάποια συγκατάθεση.
Η σημαντικότερη σχέση, για το ανθρώπινο είδος, είναι η
σχέση μεταξύ άντρα και γυναίκας. Οι σχέσεις ανάμεσα σε
άντρα και άντρα, γυναίκα και γυναίκα, γονιό και παιδί, θα
είναι πάντα δευτερεύουσες.
Και η σχέση μεταξύ άντρα και γυναίκας θα αλλάζει
συνεχώς και θα είναι πάντα το νέο βασικό κλειδί για την
ανθρώπινη ζωή. Η σχέση αυτή καθ’ εαυτή είναι το άμεσο και
βασικό κλειδί για τη ζωή κι όχι ο άντρας ή η γυναίκα ή τα
παιδιά που, ενδεχομένως, θα προκύψουν από τη σχέση.
Δεν ωφελεί να σκέφτεσαι ότι μπορείς να βάλεις μια
σφραγίδα πάνω στη σχέση άντρα και γυναίκας για να τη
διατηρήσεις σε ένα ορισμένο status quo. Δεν είναι δυνατόν.
Είναι σαν να προσπαθήσεις να βάλεις μια σφραγίδα στο
ουράνιο τόξο ή στη βροχή.
Όσον αφορά τον ερωτικό δεσμό, ξέχασέ τον καλύτερα
όταν ταπεινώνει ή προσβάλλει. Είναι ανοησία να λες ότι οι
άντρες και οι γυναίκες πρέπει να αγαπούν. Οι άντρες και οι
γυναίκες θα συνδέονται πάντα μεταξύ τους λεπταίσθητα και
με συνεχώς ανανεούμενους τρόπους* καμιά ανάγκη να τους
ζεύξεις με οιουδήποτε είδους «δεσμό». Η μόνη ηθική είναι να
μένει ο άντρας αληθινός στον αντρισμό του και η γυναίκα στη
γυναικεία της ιδιότητα —και ν’ αφήνεις τη σχέση να διαμορ
φώνεται από μόνη της, εν πάση τιμή. Γιατί αυτό είναι η ζωή,
για τον καθένα μας.
Αν θέλουμε να είμαστε ηθικοί, ας αποφεύγουμε να μπήγου
με καρφιά σε οτιδήποτε* είτε ο ένας στον άλλον, είτε στη
σχέση —που θα είναι πάντα το πνεύμα και των δυο μας.
Κάθε θυσιαστική σταύρωση απαιτεί πέντε καρφιά, τέσσερα
κοντά κι ένα μακρύ — το καθένα κι ένα σίχαμα! Αλλά όταν
προσπαθείς να καρφώσεις την ίδια τη σχέση και να θέσεις
πάνω της την επιγραφή Αγάπη αντί Ιησούς Ναζωραίος
Βασιλεύς των Ιουδαίων, τότε μπορεί να συνεχίσεις μπήγοντας
καρφιά επ’ άπειρον. Ακόμη κι ο Ιησούς το απεκάλεσε Άγιον
Πνεύμα για να δείξει ότι είναι άπιαστο.
Το μυθιστόρημα είναι το τέλειο μέσο που μας αποκαλύ
πτει το μεταβαλλόμενο ουράνιο τόξο των ζωντανών μας
σχέσεων. Το μυθιστόρημα μπορεί να μας βοηθήσει να
ζήσουμε όσο τίποτε άλλο: όσο καμιά διδακτική Γραφή, εν
πάση περιπτώσει. Τπό τον όρον ότι ο μυθιστοριογράφος
κρατάει το δάχτυλό του μακριά από το δίσκο της ζυγαριάς.
Αλλά όταν ο συγγραφέας βάζει το δάχτυλό του στο δίσκο,
το μυθιστόρημα γίνεται ένας απαράμιλλος παραμορφωτής
ανδρών και γυναικών. Συγκρίσιμο, ίσως, μόνο με τη μεγάλη
ζημιά των συναισθηματικών ύμνων, όπως το «Φως αγαθό,
οδήγησέ μας», που συνέβαλε να σαπίσει ο μυελός των οστών
της παρούσης γενεάς.
,
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Η Στρατιωτική ζωή
εν Ελλάδι (*)
Αλέξανδρου Κοτζιά
Στα 1870 και 1871, στη Βραΐλα, το
μεγάλο εσωτερικό λιμάνι της Ρουμα
νίας με την ακμαία ελληνική παροικία,
κυκλοφόρησε ανωνύμως σε δύο τόμους
ένα αυτοβιογραφικό αφήγημα:
Η στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι
Χειρόγραφον Έλληνος υπαξιωματικού
εκδιδόμενον υπό X. Δημοπούλου
Εν Βραΐλα Βιβλιοπωλείον
X. Δήμοπούλου
Τυπογράφείον «Το Τρίγωνον»
Πλατεία Αρχαγγέλου
1870
Εκατό χρόνια αργότερα, στα 1970,
όταν ο Αντώνης Βουσβούνης αποφάσισε
να παρουσιάσει από τον «Γαλαξία» σε
δεύτερη έκδοση το αφήγημα, χρειάστη
κε να δανειστεί τον πρώτο τόμο του
από τον Mario Vitti και τον δεύτερο
από τον Κ. Θ. Δημαρά, γιατί το έργο
δεν βρισκόταν τότε πουθενά αλλού, ου
σιαστικά είχε εξαφανιστεί. Τούτο ως
ενδεικτικό της λογοτεχνικής ζωής εν
Ελλάδι, αφού τέτοια τύχη επιφύλαξε ο
μακάριος τόπος μας σ’ ένα από τα
σημαντικότερα νεοελληνικά πεζογραφή
ματα του περασμένου αιώνα.
Πραγματικά, μετά την εκτύπωσή του
το έργο του ιδιοφυούς άγνωστου πεζογράφου χάνεται. Για την ακρίβεια, δε
γνωρίζουμε απολύτως τίποτα περί της
τύχης του: σε ποιους τόπους κυκλοφό
ρησε, πόσο διαβάστηκε, από ποιους
διαβάστηκε, εάν και πώς κρίθηκε —η
έρευνα, 40 περίπου χρόνια μετά την
ανέλκυσή του από την αφάνεια, εξακο
λουθεί να ληθαργεί.
Η τιμή της ανακάλυψης του έξοχου
αυτού πεζογραφήματος ανήκει στον Κ.
Θ. Δημαρά. Δεν διστάζει να το χαρα
κτηρίσει «εξαιρετικά σημαντικό» και το
παρουσιάζει στην Ιστορία της Νεοελλη
νικής Λογοτεχνίας το 1949, με καίριες
6 κρίσεις: «...από όλο το έργο βγαίνει
ένας τόνος ανθρώπινος, βαρύς σε ουσία

και επιβλητικός, με όλη την χάρη του
λόγου».
Εννιά χρόνια αργότερα, στα 1958, ο
Απόστολος Σαχίνης, στη μελέτη του Το
Νεοελληνικό Μυθιστόρημα, εξαιρεί τη
Στρατιωτική ζωή. Βέβαια, με αυστηρώς
ειδολογικά κριτήρια, το αφηγηματικό
αυτό έργο του άγνωστου Έλληνα της
διασποράς, δεν μπορεί να χαρακτηρι
στεί μυθιστόρημα. Ωστόσο, ορθώς κατά
τη γνώμη μου το έχει περιλάβει ο
μελετητής στους κρίκους που δένουν
την τόσο αβέβαιη αλυσίδα της νεοελλη
νικής μυθιστοριογραφίας στην πρώτη
περίοδο που αυτή διαμορφώνεται. Η
οργανική σύνθεση της αφήγησης στη
Στρατιωτική ζωή είναι πρόδηλη* η σκη
νική οικονομία εξαίρετη* οι* σκιαγραφίες
των προσώπων ευδιάκριτες* η επιλογή
των όσων αφηγείται ο Έλλην υπαξιωματικός μέσα από το πλήθος των καθη
μερινών συμβάντων μιας στρατιωτικής
υπηρεσίας είναι καθαρά λειτουργική,
υπαγορεύεται, δηλαδή, από τον οίστρο
μιας δημιουργικής φαντασίας που α
πλώς αντλεί από πραγματικά περιστα
τικά —εάν είναι πραγματικά όλα τα
περιστατικά του αφηγήματος. Στην ε
πίπονη πορεία της ανάπτυξης του νεο
ελληνικού μυθιστορήματος Η στρατιωτική ζωή, όχι απλώς εντάσσεται, αλλά
αποτελεί και ορόσημο.
Στα 1971 o Mario Vitti παρουσιάζει
μια πρώτη προσέγγιση του πεζογραφή
ματος στη Storia della litteratura neogreca, τη μελέτη του οποίου θα συνεχί
σει τα επόμενα χρόνια στο Ιδεολογική
λειτουργία της ελληνικής ηθογραφίας
(1974) και στην εκτενή εισαγωγή που
έγραψε για την επανέκδοση της Στρα
τιωτικής ζωής, με επιμέλεια δική του,
από τον «Ερμή» στα 1977.
Και... αυτά είναι όλα.
Χρειάστηκαν 80 χρόνια για να βγει
από την αφάνεια και να σωθεί ένα
βαρύτιμο κόσμημα της πεζογραφίας
μας. Και έχουν περάσει από τότε περί
που τα μισά, χωρίς ακόμη να έχει

κερδίσει στις τάξεις των εντεταλμένων
θεραπόντων των γραμμάτων μας επαρ
κή αγάπη, σεβασμό, έστω ενδιαφέρον.
Έ τσ ι, η Στρατιωτική ζωή δεν αξιώ
θηκε να καταλάβει κάποιες σελίδες στη
Βασική Βιβλιοθήκη, που αρχίζει να εκδίδεται στα 1952 με την επιμέλεια των:
Δ. Ζακυθηνού, I. Μ. Παναγιωτόπουλου, Ε. Παπανούτσου. Δεν αποκτά όχι
δικό της λήμμα* μήτε απλή μνεία σε
μεταγενέστερες σοβαρές εγκυκλοπαί
δειες. Την αγνοεί ακόμα και ο Λίνος
Πολίτης στην Ιστορία του της Νεοελλη
νικής Λογοτεχνίας, του 1978. Και βέ
βαια, μέχρι στιγμής, εκτός από τους
τρεις που προαναφέρθηκαν, άλλος κα
νείς δεν έχει γράψει για το σπουδαίο
αυτό αφήγημα κριτικό, φιλολογικό ή
άλλο κείμενο. Γνωρίζω μόνο ότι το
δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ο
Κώστας Στεργιόπουλος —μακάρι να
μην είναι ο μόνος. Γνωρίζω ακόμα ότι
και οι δύο εκδόσεις που κυκλοφόρησαν
από το 1970 είναι σήμερα εξαντλημέ
νες* τούτο σημαίνει ότι η Στρατιωτική
ζωή βρίσκεται πια σε αρκετές χιλιάδες,
ίσως και σε πολλές χιλιάδες, σπίτια. Το
αναγνωστικό κοινό, αν και σχετικά αβο
ήθητο από τους επαιοντες, όπως τόσο
συχνά συμβαίνει, διατύπωσε εμπράκτως την κρίση του.
Κάποια από τα ερωτήματα στα ο
ποία περιμένουμε να απαντήσει η μελ
λοντική έρευνα είναι τα εξής: Πρώτο
και κύριο, φυσικά, ποιος είναι ο ανώνυ
μος συγγραφέας του έργου; Είναι όντως
ο Χαρίλαος Δημόπουλος, ο βιβλιοπώ
λης της Βραΐλας, ιστοριογράφος, κωμω
διογράφος και εκπαιδευτικός, όπως
κλείνει να δεχτεί ο Δημαράς, που 15
χρόνια μετά την ανακάλυψή του, προ
σθέτει στην τρίτη πια έκδοση της Ιστο
ρίας του: «έχω την τάση να το αποδώ
σω [το έργο] στον λόγιο συγγραφέα X.
Δημόπουλο, αγκαλά και η υπόλοιπη
γνωστή μου παραγωγή του δεν στέκει
στο ύψος του βιβλίου αυτού».
Ύστερα, πώς έγινε — για ποιους

Α ξιωματικοί και οπλίται. 1833-1851

λόγους δεν έχουμε άλλα ισοδύναμα έργα
από την πένα ενός ανθρώπου που κατάφερε σε σχετικά νέα ηλικία —ο άγνω
στος πεζογράφος μας πρέπει να ήταν
γύρω στα 30 ό^αν έγραψε τη Στρατιω
τική ζωή, σύμφωνα με τις εσωτερικές
μαρτυρίες που ανίχνευσε στο έργο ο
Mario Vitti και που είναι οι μόνες που
διαθέτουμε— κατάφερε λοιπόν αυτός ο
προικισμένος νέος να παρατηρήσει νη
φάλια το γύρω του κόσμο —συγκεκρι
μένα την Ελλάδα του τέλους της οθωνι
κής περιόδου— και να συνθέσει με μι
κρές έξοχες ψηφίδες ένα μωσαϊκό της,
που πάλλεται από ζωή. Κατάφερε ακό
μη ν’ αποπνέει το κείμενό του μια φρε
σκάδα, μια καλή διάθεση, μια εγκαρδιό
τητα, —εντέλει μια ζεστασιά στις κα
θημερινές, όχι τις πολύ στενές, ανθρώ
πινες σχέσεις. Πώς και γιατί χάθηκαν
ανεκμετάλλευτα αυτά τα σπουδαία συγ
γραφικά προσόντα;
Η μελλοντική έρευνα θα πρέπει ακό
μη να δώσρ απαντήσεις και σε τούτα
τα παράδοξη: Η Στρατιωτική ζωή κυ
κλοφορεί στα 1870-71, δηλαδή, ακρι
βώς ανάμεσα σε δύο άλλα ορόσημα της
πεζογραφίας μας: την Πάπισσα Ιωάννα
(1866) και τον Λονκή Λάρα (1879),
που φυσικά δεν πέρασαν καθόλου απα
ρατήρητα. Γιατί λοιπόν το κοινό, έστω
ο περιορισμένος κύκλος των ομοτέχνων,

που δέχτηκε ασμένως τα δύο τελευταία
έργα αγνόησε τη Στρατιωτική ζωή\ Τά
χα ο ίδιος ο Ροίδης, που και παιδεία
είχε και όσφρηση για το καινοφανές
διέθετε και ευαισθησία απέναντι στο
γνήσιο, δεν πληροφορήθηκε ότι κάποιος
ανώνυμος πεζογράφος έχει κάπως επη
ρεαστεί από το δικό του ύφος και
διανθίζει το έργο του με ροιδειες α
προσδόκητες συζεύξεις; Έ π ειτα , οι
πρωτεργάτες της τότε κυοφορούμενης
μεγάλης δημιουργικής έξαρσης που έφε
ρε η γενιά του 1880 —και δεν αναφέρομαι μόνο στους συγγραφείς αλλά και
στους λοιπούς παράγοντες, που ανα
γκαία συνυπάρχουν όποτε σημειώνονται
τέτοιας σημασίας πνευματικά φαινόμε
να— αυτοί οι τόσο οξυδερκείς άνθρωποι
πώς δεν είδαν το θησαυρό μπροστά στα
μάτια τους;
Τέλος, αν υποθέσουμε ότι η Αθήνα ή
η Κωνσταντινούπολη για κάποιους ά
γνωστους σ’ εμάς λόγους,, δικαιολογη
μένα ή αδικαιολόγητα, περιφρόνησαν τη
Στρατιωτική ζωή, πώς την αντιμετώπι
σε αλήθεια ο τόπος όπου εκδόθηκε;
Γιατί, μην το ξεχνάμε, ο πληθυσμός
της Βραΐλας ως τα χρόνια του μεσοπο
λέμου στον αιώνα μας, ήταν κατά το
ένα τρίτο ελληνικός* διέθετε σχολεία,
τυπογραφεία, εφημερίδες. Πώς δέχτη
καν οι Έλληνες εκείνοι το σπουδαίο

έργο που εξέδωσε, και ενδεχομένως
έγραψε, ο συντοπίτης τους; Το διάβα
σαν; Το ενέκριναν; Το επέκριναν;
Τη γλώσσα της Στρατιωτικής ζωής
θα την απολαύσετε σε λίγο, ακούγοντας
τ ’ αποσπάσματα του έργου. Θα εκτιμή
σετε όμως περισσότερο την ευαισθησία
και την πρωτοποριακή τόλμη του συγ
γραφέα αν αναλογισθείτε ότι στη δεκα
ετία του 1870 η καθαρολογία βρίσκεται
σε φάση σκληρύνσεως και για κάποιους
είναι πλέον στόχος ορατός η πλήρης
αναβίωση της αρχαίας. Σ ’ αυτό το
γλωσσικό κλίμα ο ανώνυμος πεζογρά
φος μας συνθέτει ένα κείμενο με άφθονο
διάλογο, ζωντανό, κάποτε και ιδιωμα
τικό —και ας μην το ξεχνάμε ότι ο
διάλογος είναι το παράθυρο απ’ όπου
διολίσθησε στην πεζογραφία μας η δη
μοτική— και με αφηγηματικά μέρη
κατά κανόνα σε μια ρέουσα, παρατακτι
κή, συχνά μικροπερίοδη καθομιλουμένη,
που ακολουθεί μεν το τυπικό της απλής
καθαρεύουσας αλλά τη δομή της μητρι
κής γλώσσας· γ ι’ αυτό και μεταγλωττί
ζεται ευκολότατα σε δημοτικό λόγο
χωρίς να χρειαστεί ουσιαστικά ανασύ
νταξη. Αξιοπαρατήρητο το πόσο αδια
φορεί ο συγγραφέας για την αύξηση
στους παρωχημένους ρηματικούς χρό
νους* ο αναγνώστης συναντάει αρκετά:
υπόφερεν, αποσύρθη, απόσυρεν, έκφρα
ζε, ενδιάφερον, επίστρεφον.
Τώρα, προτού περάσουμε στο ίδιο το
κείμενο, επιτρέψτε μου να θέσω από το
βήμα αυτό υπόψιν του μελλοντικού ε
ρευνητή μια διαπίστωση ως προς το
χρόνο συγγραφής του έργου. Ο Mario
Vitti, με βάση τη νύξη, που υπάρχει
στον πρώτο τόμο για το τουρκικό τελε
σίγραφο προς την Ελλάδα της 11ης
Νοεμβρίου 1868, πιστεύει πως: «ο Υπαξιωματικός γράφει... μέσα στον χει
μώνα 1869-1870 και παραδίδει δίχως
να χάσει καιρό το “ Χειρόγραφόν” του
στον X. Δημόπουλο, που σπεύδει να το
διαβιβάσει στο τυπογραφείο». Το γεγο
νός ότι κατά την περίοδο εκείνη η
ληστεία γνωρίζει στην Ελλάδα νέα έ
ξαρση ενισχύει την άποψη αυτή, αφού
κεντρικός άξονας του αφηγήματος είναι
η μάστιγα και η καταδίωξη της λη
στείας.
Η συγγραφή όμως του δεύτερου τό
μου δεν είναι δυνατόν να τελείωσε τον
χειμώνα του 1869-1870. Σ ’ αυτόν, (σ.
145, έκδοση Ερμή) έχουμε την παρο
μοίωση: «απαράλλακτα ως να ήτο αυτοκράτωρ της Γερμανίας και να ωμίλει
προς τους στρατηγούς του, από το
βάθος της Γαλλίας». Η αναφορά σε

ιστορικά γεγονότα της εποχής είναι
προφανής: Λ οιπόν, ο βα σ ιλιά ς της
Πρωσσίας Γουλιέλμος Α'. ανακηρύχθη
κε αυτοκράτωρ της Γερμανίας, στο
«βάθος της Γαλλίας», στις Βερσαλλίες,
στις 18 Ιανουαρίου 1871.
Τπάρχει όμως και δεύτερη αναφορά
στον Γ α λλογερμ α νικό π ό λεμ ο >του
1870-1871, στις σελ. 162-163: «Οι
στρατιώται τους οποίους έστειλαν οι
Γάλλοι εις τον Βουρβάκην να κατακτή
σει την Γερμανίαν, τοιούτου είδους

στρατιωτικάς στολάς θα εφιλοδώρησαν
πιστεύω τους Ελβετούς, όπου πατάς με
πατώ σε κατέφυγον». Ο στρατηγός Κά
ρολος Βούρβαχης επιχείρησε την αντε
πίθεσή του τον Ιανουάριο του 1871.
Μετά την ήττα και την απόπειρα αυτο
κτονίας του, τα λείψανα της στρατιάς
του διάβηκαν τα ελβετικά σύνορα την
1η Φεβρουάριου 1871. Αυτή η ημερο
μηνία είναι και terminus post quem της
συγγραφής του δεύτερου τόμου. Ενώ ο
πρώ τος τόμος έχει κυκλοφορήσει, ο

δεύτερος γράφεται ακόμα. Μήπως τού
το συνηγορεί υπέρ της απόψεως Δημα
ρά ότι συγγραφέας και εκδότης είναι το
ίδιο πρόσωπο;

(*) Το κείμενο αυτό είναι η εισήγηση πριν
από την ανάγνωση αποσπασμάτων της
Στρατιωτικής ζωής εν Ελλάδι, που έγινε στις
19 Νοεμβρίου 1986, στην Εταιρεία Σπου
δών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής
Παιδείας.

ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙ
1. Να χτίσουμε τον κόσμο που ταιριάζει στο παιδί
2. Το όραμα μιας νέας αγωγής
3. Η διαμόρφωση του ανθρώπου
4. Να εκπαιδεύσουμε το ανθρώπινο δυναμικό
5. Πρακτικός οδηγός στη μέθοδό μου
6. Ο δεκτικός νους
7. Το μυστικό της παιδικής ηλικίας
8. Η ανακάλυψη του παιδιού
9. Εκπαίδευση για έναν καινούργιο κόσμο
10. Τι πρέπει να ξέρετε για το παιδί σας
11. Η Μοντεσσόρι και το παιδί σας

ΕΑΛΗΝΙΚΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ
Τ. ΔΗΜΟΥ
θ . ΔΡΙΤΣΙΟΣ

1. Ένα γαρύφαλλο που δεν τ’ αφήνουν ν ’ ανθίσει
2. Γιατί με σκοτώνσεις σύντροφε

Ρ. ΜΠΟΚΟΤΑΣ

3. Έτσι χάθηκε ο Αρης

Γ. ΒΟΥΛΤΕΨΗΣ 4. Συναγωνιστής Ακέλας
Κ. ΓΚΡΙΤΖΩΝΑΣ 5. Ο Άρης Βελουχιώτης και οι Άγγλοι
θ . ΔΡΙΤΣΙΟΣ
6. Η εξέγερση της Τασκένδης
θ . ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ 7. Οι ρίζες του σοσιαλισμού στην Ελλάδα
Ρ. ΜΠΟΚΟΤΑΣ 8. Ποιός κρύβει το κεφάλι του
Άρη Βελουχιώτη
Δ. ΒΛΑΝΤΑΣ

9. Ο Νίκος Ζαχαριάδης και 22 συνεργάτες του

Β .Σ .Ν ά ιπ ο υ λ

The m aster of the novel
Οι αντάρτες
Μια σημαία στο νησί
Ο κύριος Στόουν και οι σύντροφοι των
ιπποτών

Εκδόσεις Γλάρος

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 31 · 106 77 ΑΘΗΝΑ · ΤΗΛ. 36.18.457- 36.19.167

Παρελθόν και εθνική αυτογνωσία
Ελισάβετ Κοτζιά
ΑΛΕΞ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ
Αναψηλαφήσεις σε δύσκολους
καιρούς
Κέδρος, Αθήνα 1986, σ.σ. 303

Τα κείμενα του Αλεξ. Αργυρίου «Αναψηλαφήσεις σε δύσκολους καιρούς» γρά
φτηκαν και δημοσιεύτηκαν για πρώτη
φορά τα περισσότερα, ως επιφυλλίδες
στην περίοδο της δικτατορίας. Τα χρό
νια εκείνα δεν προσφέρονταν, όπως σημςιώνει ο ίδιος ο συγγραφέας στον
πρόλογο, ούτε για διάλογο ούτε καν για
υπονοούμενα. Εξάλλου θα ήταν ασυγχώρετη αφέλεια, γράφει, να φαντάζεται
κανείς ότι έτσι ή κάπως έτσι θα μπο
ρούσε να συμμετάσχει στα μεγάλα παι
χνίδια και να επηρεάσει την έκβασή
τους. Ποια είναι η διέξοδος που αναζη
τά ένας σκεπτόμενος άνθρωπος έχδντας
επίγνωση ότι η απήχηση της πνευματι
κής προσφοράς είναι έτσι ή αλλιώς
περιορισμένη; —στο εποικοδόμημα το
πολύ, όπως σημειώνει.
Η λύση που πρότεινε ο Αλεξ. Αργυ
ρίου ήταν η προσπάθεια προσέγγισης
σημαντικών θεμάτων της εποχής ξεκι
νώντας από παλαιότερες εκφάνσεις
τους και ακολουθώντας το νήμα της
ιστορικής εξέλιξής τους. Οι καιροί δεν
προσφέρονταν να μιλήσει κανείς για τα
οξύτατα προβλήματα, την πολιτική αυ
θαιρεσία και τις κάθε είδους πολιτιστι
κές στρεβλώσεις της περιόδου. Μπο
ρούσε παρ’ όλα αυτά να ψηλαφήσει το
νεοελληνικό μας πρόσωπο, το πνευμα
τικό πρόσωπο της Ελλάδας όπως δια
μορφώθηκε σιγά-σιγά από τη σύσταση
του νέου κράτους ως τη δεκαετία του
1970 και ψάχνοντάς το να το αναπλάσει και να φωτίσει ό,τι το χάραξε και
υπήρξε αιτία για πολλά από τα σημά
δια που το στιγμάτισαν στα εκατόν
πενήντα χρόνια του ελεύθερου βίου μας.
Εγκαταλείποντας έτσι αρκετά συχνά
την εκρηκτική πολιτική επικαιρότητα,
ο συγγραφέας κατέληξε με την «επιλο
γή» του αυτή να μιλήσει για τα προ
βλήματα των δίσεκτων χρόνων με έναν
πολύ ουσιαστικό τρόπο. Η ιστορική
ανάγνωση των γεγονότων —η ελευθε

ρία και η εποπτεία που προσφέρουν η
χρονική απόσταση και οι πολλαπλές
οπτικές γωνίες προσέγγισης που υιοθέ
τησε— αποτέλεσαν ευνοϊκή αφετηρία
και γόνιμο έδαφος για διερευνήσεις
προς την κατεύθυνση της εθνικής αυτο
γνωσίας. Κι επειδή στις αναζητήσεις
του ο συγγραφέας άγγιξε καίριες πλευ
ρές της εθνικής μας ιδιοσυστασίας κι
επειδή, όπως αποδείχθηκε, οι λογαρια
σμοί με τα ζητήματα αυτά δεν κλείνουν
ούτε εύκολα ούτε γρήγορα, σήμερα,
δεκαπέντε χρόνια από την πρώτη τους
δημοσίευση τα κείμενα του Αλεξ. Αρ
γυρίου παραμένουν επίκαιρα και συναρ
παστικά.
Ο τόμος περιλαμβάνει σαράντα άρ
θρα, σχεδόν όλα όσα δημοσιεύτηκαν
από τον Ιούλιο του 1970 ως το Σε
πτέμβριο του 1973, στο «Βήμα», τα
«Δεκαοκτώ κείμενα» και το περιοδικό
«Συνέχεια» καθώς και τρεις ομιλίες.
Το ερώτημα που εκκρεμεί, που ανιχνεύεται πίσω από κάθε επιφυλλίδα
είναι, όπως σημειώνεται και στον πρό
λογο, γιατί στα εκατόν πενήντα χρόνια
του ελεύθερου ελληνικού βίου γεννήθη
καν, κυριάρχησαν και επιβίωσαν δείχνο
ντας μια αξιοθαύμαστη αντοχή, πλήθος
αντιλήψεων οι οποίες συνιστούσαν ψευ
δείς απεικονίσεις της πραγματικότη
τας; —με όσες μάλιστα καταστρεπτι
κές συνέπειες επιφέρει κάθε απομά
κρυνση από τα ρεαλιστικά δεδομένα;
Γιατί η κατάσταση αυτή, η στήριξη
δηλαδή του εποικοδομήματος πάνω σε
πλασματικά οράματα και σαθρά ιδεολο
γήματα δεν μπόρεσε να αποτραπεί —
ούτε ακόμα από ενημερωμένα, στοχα
στικά και ευφυή άτομα που ανυστερό
βουλα αγωνίστηκαν να υποδείξουν τα
ουσιώδη, τα πραγματικά διλήμματα
κάθε εποχής;
Ανιχνεύοντας το τοπίο της ελληνικής
πνευματικής ενδοχώρας ο Αλεξ. Αργυ
ρίου αναδεικνύει μέσα από το ψηφιδωτό
των κειμένων του μια σύνθετη και συ
ναρπαστική εικόνα με διαχρονικής ι
σχύος επιλογές, κατευθύνσεις και τά
σεις της νεοελληνικής ζωής. Σταθερά
θέματά του είναι: Πώς ο παραμερισμός
του λαϊκού μας πολιτισμού και οι νόθες
λύσεις που δόθηκαν στο γλωσσικό ζήτη
μα προσδιόρισαν μια πλασματική εθνι
κή ταυτότητα, πώς τεχνητά οράματα
είναι δυνατόν να ενεργοποιήσουν ακόμα
και έντιμες προοδευτικές συνειδήσεις

που ποτέ δεν υποψιάστηκαν το μέγεθος
των ψευδαισθήσεών τους, πώς στις "κα
λές της στιγμές, η δημιουργική λογοτε
χνία αντιστάθηκε σθεναρά στις πλαστο
γραφίες και τους φενακισμούς απορρίπτοντας με θαυμαστή οικονομία από το
ζωντανό της σώμα, το στομφώδες και
το ψευδές. Σταθερή υπόθεση πάντα, ότι
σκέψη και λόγος δεν είναι δύο ξεχωρι
στές κατηγορίες: η σκέψη αναπτύσσεται
μόνον όταν κατορθώσει να βρει την
έκφρασή της μέσα από τις λέξεις, ότι
προϋπόθεση της καλλιτεχνικής έκφρα
σης είναι η διάρρηξη κάθε δεσμού της
με τις συμβατικές τετριμμένες αντιλήψεις.
Οι μισές επιφυλλίδες περίπου προ
σεγγίζουν κριτικά τον Σολωμό, τον
Κάλβο, τον Μακρυγιάννη, τον Ροιδη,
τον Παπαδιαμάντη, τον Καρυωτάκη
και τον Σεφέρη. Είναι φυσικό σε όλη
την πορεία και πολύ περισσότερο σε
περίοδο σκότους και ανελευθερίας, το
πνευματικό ανάστημα και το έργο των
ποιητών του έθνους να αποτελούν το
σταθερό σημείο αναφοράς για όσους
αισθάνθηκαν την ελεύθερη αναζήτηση
ως ανάγκη ζωτικού χαρακτήρα, αντιπά
λεψαν τον αποφθεγματικό λόγο των
εκφραστικών κλισέ και αντιστάθηκαν
στην ακαταμάχητη συλλογική ροπή για
κατανάλωση έτοιμων ιδεών που η προ
σφυγή στο τυποποιημένο υποδηλώνει.
Ο.άλλος τομέας στον οποίο αφιερώ
νεται σημαντικό μέρος της επιφυλλιδο
γραφίας είναι ο κριτικός στοχασμός και
ο ρόλος του ως εργαλείο για ατομική
και κοινωνική αυτεπίγνωση και αυτοπροσδιορισμό. Αναδεικνύονται το τερά
στιο κενό που υπήρξε πάντα στο χώρο
της αξιολόγησης της ελληνικής πνευμα
τικής δημιουργίας, η ανάγκη του κριτι
κού διαλόγου και της ενεργού συμμετο
χής ενός ευαισθητοποιημένου κοινού για
την πραγματοποίηση δημοκρατικά κα-,
τοχυρωμένων διερευνήσεων και τη δια
μόρφωση διυποκειμενικών και επομέ
νως καθολικότερης ισχύος κρίσεων.
Η θεματογραφία του Αλεξ. Αργυρίου
εμπλουτίζεται τέλος με κριτικά ση
μειώματα για επίκαιρα έργα και συγ
γραφείς της εποχής —«Ανεμόσκαλα»
του Δ. Ν. Μαρωνίτη, Βασίλης Λούλης,
Ρόδης Ρούφος, Μάριος Χάκκας — θεω
ρητικά λογοτεχνικά ζητήματα — σχέση
λέξεων με το περιεχόμενό τους, μυθι- 9

στόρημα και ιστορία — καθώς και
επίκαιρα προβλήματα που υπερβαίνουν
τα εθνικά μας όρια— συνέπειες του
εγκλωβισμού της επιστήμης στα γρανά
ζια της κατευθυνόμενης έρευνας, οι όροι
για την πραγματοποίηση διαλόγου με
τά το Μάη του ’68 κ.λπ.
Η συγκέντρωση των επιφυλλίδων του
Αλεξ. Αργυρίου σε τόμο, η μεταφορά
μας από την εφημερίδα και την απο
σπασματική δεκαπενθήμερη ή μηνιαία
παρακολούθησήν τους στην απρόσκοπτη
ανάγνωση που επιτρέπει το βιβλίο, έχει
μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα πλευρά.
Οι εισαγωγικές μεθοδολογικές παρατη

ρήσεις και η αναγκαστική —λόγω των
περιορισμών του είδους— ελλειπτικό
τατα του λόγου εμπόδισαν σε ορισμένα
άρθρα την αρμονική ανάπτυξη των κει
μένων. Συλλογισμοί έμεναν μετέωροι,
ορισμένες παρενθέσεις άνοιγαν για να
μας οδηγήσουν πριν ολοκληρωθούν στο
τέλος της επιφυλλίδας. Με το βιβλίο τα
«μειονεκτήματα» αυτά αίρονται. Τα νή
ματα επανασυνδέονται, οι «αποσπα
σματικοί» συλλογισμοί διαλέγονται ε
λεύθερα μεταξύ τους και δημιουργούν
ένα νέο σύνολο το οποίο αποκαλύπτει
το θεματικό σχεδιασμό που προϋπήρξε
και αναδεικνύει την ισχυρή εσωτερική
λογική που διέπει το σύνολο του προ
βληματισμού που αναπτύσσεται^.

Μια προσωπογραφία
Άλκηστις Σουλογιάννη
Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑΣ
Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπονλος
Η εποχή του - Η ζωή τον - Το
έργο του
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής
Τραπέζης
Αθήνα 1986.

ή έκδοση ανήκει στην εξαιρετικά ενδια
φέρουσα <ιειρά με τον ειδοποιό τίτλο
«Νεοελληνική Προσωπογραφία», που
το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής
Τραπέζης έχει εγκαινιάσει εδώ και μία
δεκαετία περίπου. Προηγήθηκαν: Ε. Π.
Παπανούτσου, Α. Δελμούζος* Μαρίνου
Καλλιγά, Νικόλας Γύζης* Παντελή
Πρεβελάκη, Αγγελος Σικελιανός* Α
πόστολου Κώστιου, Δημήτρης Μητρόπουλος· Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη, Ιώσηπος Μοισιόδαξ.
Το παρόν βιβλίο αποτελείται από
πρόλογο, εισαγωγή και 3 μέρη, και
συμπληρώνεται από πίνακες. Τον πρό
λογο καλύπτει η αναλογία βιογραφίαιστορία, με επίκεντρο τη σχέση του
όλου ιστορικού πλαισίου προς την ατο
μική συνείδηση και μνήμη όπως ορίζε10 ται στα πεπερασμένα χρονικά όρια μιας
ανθρώπινης ζωής (βραχεία διάρκεια).

Η εκτενέστατη εισαγωγή αποτελείται από 5 κεφάλαια όπου αφενός διακρίνονται οι όροι ιστορία, ιστορικός,
ιστοριογραφία, ιστοριογράφος και τίθε
ται η έννοια του ιστορικού συγγραφέα
σε αντιδιαστολή προς τους ιστοριογρά
φους ή τους απομνημονευματογράφους*
και αφετέρου αναπτύσσεται κατά τρόπο
τελεολογικό η ιστορική αναγκαιότης
της εποχής που επιβάλλει τη συγγραφή
μιας τεκμηριωμένης Ιστορίας του Ελ
ληνικού Εθνους (το θέμα Φαλμεράυερ
και το τρίσημο σχήμα Δύση-ΕλλάδαΑνατολή αποτελούν τα πιεστικότερα
σημεία αυτής της αναγκαιότητας, μαζί
ίσως με την πολιτική κατάσταση στην
Ελλάδα όσο και διεθνώς κατά τη συγκε
κριμένη εκείνη εποχή, προς το δεύτερο
μισό του 19ου αι.).
Στη συνέχεια, το πρώτο μέρος του
βιβλίου καλύπτουν τα κεφάλαια 6-10.
Εδώ εντοπίζεται το στίγμα του Κων
σταντίνου Δημητρίου Παπαρρηγόπου
λου ως ιδιώτη αλλά και ως δημοσίου
ανδρός, από τη γέννησή του στην Κων
σταντινούπολη το 1815 μέχρι το 1860
(σύντομο πέρασμα από την Οδησσό
ύστερα από τον τραγικό θάνατο του
πατέρα του, και το Ναύπλιο πριν την
τελική εγκατάσταση στην Αθήνα, καθη
γητής της Ιστορίας στη Φιλοσοφική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών από
το 1851, έντονη διδακτική και συγγρα
φική δραστηριότητα).
Στα κεφάλαια 11-15 που αποτελούν
το δεύτερο μέρος του βιβλίου, παρατί

θενται αναλυτικά οι ιστορικο-κοινωνικο-πολιτικές παράμετροι της έκδοσης
της -Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους
(άρχισε το 1860 και ολοκληρώθηκε το
1875), καθώς και οι θετικές όσο και οι
αρνητικές αντιδράσεις που επακολούθη
σαν.
Το τρίτο μέρος του βιβλίου, κεφά
λαια 16-19, παρακολουθεί την πορεία
του δημοσίου μάλλον βίου του Κ. Δ.
Παπαρρηγόπουλου έως το θάνατό του
στην Αθήνα το 1891, σε ηλικία 76
ετών. Το κείμενο του Κ. Θ. Δημαρά
τελειώνει με τη διαθήκη του Κ. Δ.
Π α π α ρ ρ η γ ό π ο υ λ ο υ γρ α μ μ ένη σ τις
25.11.1890, και ένα απόσπασμα από
τον Ε ' τόμο της Ιστορίας του Ελληνι
κού Έθνους (πρώτη έκδοση του τόμου
1874), σελ. 989, που είναι στην ουσία η
απολογητική του ιστορικού για το έργο
του.
Ακολουθούν σημειώσεις κατά σελίδα
και αράδα, αντί της κλασσικής ενιαίας
αρίθμησης των παραπομπών, και μία
σειρά πινάκων όπου περιλαμβάνονται
αποδελτίωση των χρονολογιών του βι
βλίου που καλύπτουν ολόκληρη την επι
φάνεια του 19ου αι., υπόμνημα στι<:
εικόνες και αλφαβητικό ευρετήριο ονο
μάτων και πραγμάτων.
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν
οι 42 εικόνες, με ιδιαίτερη αρίθμηση,
εκτός των σελίδων του βιβλίου. Πρόκει
ται για φωτογραφίες του Κ. Δ. Παπαρ
ρηγόπουλου, μελών της οικογένειάς του
και φίλων του, φωτογραφίες προσωπι
κοτήτων (πολιτικών και άλλων) της
εποχής, φωτογραφίες ξένων ιστοριο
γράφων που επηρέασαν το έργο του
Παπαρρηγόπουλου, εικόνες της Κων/
πόλης και της Οδησσού, φωτογραφία
του Παλιού Πανεπιστημίου, προμετω
πίδες βιβλίων του Παπαρρηγόπουλου,
κείμενα σχετικά με την Ιστορία του
Ελληνικού Έθνους, το κείμενο της δια
θήκης του Παπαρρηγόπουλου.
★ ★ ★
Το βιβλίο έχει ιδιαίτερη σημασία
κατά τούτο: αποδεικνύει ότι η εξέλιξη
του Κ. Δ. Παπαρρηγόπουλου και η
συγγραφή της Ιστορίας του Ελληνικού
Έθνους δεν υπήρξαν τυχαία γεγονότα.
Καταγράφεται παράλληλη η πορεία
των ιστορικών συγκυριών τόσο στην
Ελλάδα όσο και στη Δύση του 19ου αι.,
με τα πολιτικά, κοινωνικά, εκπαιδευτι
κά ή επιστημονικά ρεύματα, και ορίζε
ται από τη γνωστή τεκμηριωμένη ευρύ
τητα γνώσεων, γλαφυρότητα ύφους και
ακριβολογία έκφρασης του Κ. Θ. Δημα-

ρα.
Το βιβλίο προτρέπει σε διάφορες πα
ράλληλες αναγνώσεις με συγκεκριμένες
εστιάσεις ενδιαφέροντος, π.χ. στη θεω
ρητική της ιστορίας και ιστοριογραφίας·
ή στην πολιτικο-κοινωνική ιστορία του
19ου αι. στην Ελλάδα και τη Δύση· ή
στην προσωπική μοίρα του Κ. Δ. Πα
παρρηγόπουλου ως ατόμου μέσα στα
πλαίσια της οικογένειάς του και των
φιλικών και κοινωνικών του σχέσεων,
με τα άπειρα τραγικά περιστατικά από
τα πολύ μικρά του χρόνια μέχρι λίγο
πριν το θάνατό του* ή ακόμα, στη
σύλληψη της ιδέας για τη συγγραφή
μιας ιστορίας του Ελληνικού Έθνους,
της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους.
Ιδιαίτερης σημασίας θεωρώ την υποβαλλομένη πρόταση για την ανάγνωση
εκείνη του βιβλίου που επιμένει στο
ήθος του Κ. Δ. Παπαρρηγόπουλου ως
εκπαιδευτικού, με την ευρεία και κυριο
λεκτική έννοια του όρου, έτσι όπως
καταδεικνύεται όταν διδάσκει στο Γυ

είναι το πρώτο σκέλος του χαρακτηρι
σμού* «σοσιαλιστής». Σοσιαλισμός και
καπιταλισμός αντιπαρατάσσονται συνέ
χεια και όλος ο λόγος, όλο το βιβλίο
είναι υπέρ του πρώτου και κατά του
δεύτερου.
Ξαναγυρίζω στον τίτλο. Κώστας
Βάρναλης — Ιδεολογία και Ποίηση.
Στέκομαι στο δεύτερο σκέλος του τίτ
λου* Ιδεολογία και Ποίηση. Το «και»
ανάμεσα στις δυο μεγάλες λέξεις φαίνε
ται σαν κέντρο μιας αόρατης ζυγαριάς
που μοιράζει το φορτίο ισότιμα στην
κάθε πλευρά. Όμως αμέσως από τις
πρώτες σελίδες γεννιέται η εντύπωση
ότι η Ιδεολογία είναι εκείνη που βαραί
νει και παρασύρει την Ποίηση. Δεν
είναι τυχαίο, νομίζω, ότι η λέξη Ιδεολο
γία μπήκε πρώτη στην πρόταση, όπως
ο «σοσιαλιστής» μπήκε πριν από το
«λογοτέχνης» λίγο πιο πάνω.
Ο Σ.Μ. αγαπάει και εκτιμάει πάρα
πολύ τον Βάρναλη. Αυτό φαίνεται κα
θαρότατα* το γιατί φαίνεται κι αυτό
καθαρότατα. Δεν είναι ο ποιητής που
γοητεύει τόσο το συγγραφέα όσο είναι ο
ιδεολόγος που πολλές φορές κάνει το
συγγραφέα να βγαίνει σε πρώτο πλάνο,
σε πιο προωθημένες θέσεις από τον
ποιητή. Γ ι’ αυτό και δεν ασχολείται
τόσο με την τεχνική και την αισθητική
διάσταση της ποίησης, αν και γίνονται
συχνά σχόλια και γ ι’ αυτήν, όσο ασχοΣτην αρχή γίνεται λόγος για τον λείται με την κοινωνιολογική της διά
ερχομό του στην Ελλάδα, την «παθητι σταση για να ασκήσει τη δική του πλέον
κή αντίστασή» του μετά την κακομοιριά κριτική, και όχι του Βάρναλη, στην
που συνάντησε στη «Γη της Επαγγε- * αστική τάξη. Έτσι σε ορισμένα σημεία,
λίας», τη συναισθηματική του στροφή παρουσιάζεται βαρναλικότερος του
στα 1919. Επίσης γίνεται εκτενής ανα Βάρναλη.
Το βιβλίο είναι γραμμένο με χειμαρ
φορά σε όλο το έργο αλλά ιδιαίτερα στο
ρώδη λόγο, στέρεο, λιτό κι απέριττο. Η
Φως που Καίει, στους Σκλάβους Πολιορκημένους και στην Αληθινή Απολο φωνή του είναι στεντόρεια, σταράτη και
γία τον Σωκράτη. Ειδικά Το Φως που κρουστή. Η συναισθηματική χροιά πυ
ρακτώνεται από το πάθος και υπέρ και
Καίει ο συγγραφέας το χαρακτηρίζει
«αριστούργημα». Είναι το έργο στο κατά. Δε φείδεται σαρκασμού και ειρω
νείας, όταν πρόκειται (και συχνά πρό
οποίο απομυθοποιούνται οι μύθοι, αποκειται) να στηλιτεύσει, να σαρκάσει και
συμβολοποιούνται τα σύμβολα, καταρρίπτονται τα προσωπεία, ξεγυμνώνεται να ειρωνευτεί. Μερικές λέξεις σηκώνουν
ανάστημα δυναμικότερο από την υψω
η αστική τάξη, η οποία υπηρετεί το
μένη γροθιά, όπως «εξυπνάδες», «ακα«κρείττονος συμφέρον». Στη συνέχεια
ακολουθεί ο «καταποντισμός της βρώ ταλαβίστικες περικοκλάδες», «το ’χε
μικης, ανήθικης κι άδικης αστικής κοι παραξηλώσει», «τα στραπάτσα». Εκεί
νωνίας». Οι απόψεις του συγγραφέα νο που ο Βάρναλης υπηρετεί με την
ενισχύονται και τεκμηριώνονται με ποίηση, ο συγγραφέας (ποιητής κι ο
ίδιος επίσης), το επαυξάνει με το δοκί
ποιητικά παραθέματα καθώς και απο
σπάσματα από τα «Φιλολογικά Απο μιό του. Και στο στόχαστρό του βρί
σκεται πάντοτε η καπιταλιστική τάξη.
μνημονεύματα». Ο Βάρναλης είναι «ο
Ο συγγραφέας φαίνεται να προτιμάει
πρώτος μεγάλος σοσιαλιστής και λογοτέχνης». Ο Σ.Μ. επιμένει πολλές φορές τη λέξη αυτή αντί της αστικής κι οχι
σ’ αυτό έστω και με άλλα λόγια που τυχαία. Και η καπιταλιστική τάξη δίνει
λένε όμως το ίδιο πράγμα. Εκείνο που καπιταλιστική ποίηση, «τέχνη των μαϊ- 11
φαίνεται ότι τον γοητεύει ιδιαίτερα
μνάσιο ή στη Φιλοσοφική Σχολή, ή
όταν αρθρογραφεί σε εφημερίδες και
περιοδικά του καιρού του* είναι τα
γνωστά μαθήματα του 1846, του 1859,
του 1888, τα κείμενα των οποίων πα
ρεμβάλλονται στην εξέλιξη του περι
γραφικού λόγου και συμβάλλουν στη
διατύπωση ενός εναλλασσόμενου ύφους,
που αποτελεί την πραγματική γοητεία
του βιβλίου αποκλείοντας κάθε ενδεχό
μενο καταπόνησης κάτω από τον τρο
μακτικό ομολογουμένως όγκο των με
ταδιδόμενων γνώσεων.
Ακόμα και το απόσπασμα από τον
Ε ' τόμο της Ιστορίας, που κλείνει το
βιβλίο, δεν είναι στην ουσία παρά ένα
τελευταίο μάθημα περί υποχρεώσεων
και καθηκόντων, έστω και,έΤσι όπως
υπαγορεύονται από την προοπτική των
συγκεκριμένων (ρομαντικών) επιταγών
της ιστορικής στιγμής που αποτελεί το
1874, εποχής της πλέον ώριμης δη
μιουργίας του Κ. Δ. Παπαρρηγόπου
λου.

Στα ίχνη μιας ποιητικής
πορείας
Ανθούλα Δανιήλ
ΣΤΑΘΗ MAPA
Κώστας Βάρναλης. Ιδεολογία και
Ποίηση
Εκδόσεις Καστανιώτη,
Αθήνα 1986

Ο συγγραφέας Σ.Μ. δηλώνει στην αρχή
του βιβλίου του το σκοπό της συγγρα
φής του: «...κι από το γράψιμο της
ποίησης ακόμη, αξιολογότερο είναι το
γράψιμο βιβλίων γύρω από την ποίηση,
τέτοιων που θα μπορούσαν να φέρουν
ανθρώπους κοντά της».
Μ’ αυτό το σκοπό αποσπά το 23
κεφάλαιο, από ένα άλλο μεγάλο βιβλίο
του (ανέκδοτο) για τη νεοελληνική
ποίηση, που ασχολείται με τον Κώστα
Βάρναλη, και το εκδίδει χωριστά. Το
βιβλίο λοιπόν που έχουμε στα χέρια μας
περιλαμβάνει εφτά μέρη, τα οποία συν
θέτουν σαν τεράστιο παζλ, 199 σελί
δων, την εικόνα και το έργο του ποιητή.

(προηγείται μια σειρά από ανημπόριες)
αποφάσισε να την περάσει σ’ όλο τον
κόσμο βρίζοντας σκαιά στο βιβλίο του
Η Ποίηση στη ζωή μας (1923) όποιον
μούδων» την ονομάζει, που μιλάει για τόλμησε να πιάσει την πένα στο χέρι
παραμύθια, φεγγάρια, αστέρια, τραγού του!»
δια για ανύπαρκτες αγαπημένες, κ.λπ.,
Σχετικά με τη μελέτη του «Ο Σολω
κ.λπ. και έτσι «ο καπιταλισμός κοιμά μός χωρίς μεταφυσική», ο Βάρναλης
ται πιο ήσυχος, αγκαλιά με τα παραση- είχε αναθεωρήσει τις θέσεις του και
μοφορεμένα μεγάλα “παιδιά” )). Δεν ξέ είχε αφαιρέσει τμήμα της, γιατί «σε
ρω αν καταλαβαίνω σωστά αλλά έχω πολλά σημεία της ήτανε υπερβολική και
την εντύπωση ότι στο τελευταίο μέρος άδικη». Πάνω σ’ αυτό ο Σ.Μ. γράφει:
της φράσης κρύβεται κάποια άδικη (ας «παρ’ όλ’ αυτά το πρώτο κεφάλαιο πρέ
μου επιτραπεί αυτή η παρατήρηση) πει να εξοστρακίστηκε μάλλον κάτω
νύξη. Η ποίηση είναι Τέχνη και μ ’ αυτή από την επίδραση διαλλακτικών φίλων,
της την ιδιότητα καταξιώνεται, κι ο γιατί ο ίδιος ποτέ του δεν πίστεψε στο
Βάρναλης το ’ξερε πάρα πολύ καλά, το άδικο και στο υπερβολικό του».
ξέρει κι ο ίδιος ο Σ.Μ. και το ομολογεί
Στο τελευταίο, 7ο μέρος του βιβλίου,
στην σελ. 88, «πρώτα και κύρια έπρεπε που επιγράφεται «Ταξική συνείδηση
να κάνει Τέχνη, να προσφέρει γνήσιο του ποιητή — Ο Οδηγητής», επιχειρείαισθητικό αποτέλεσμα», και στην τε ται ανάλυση και κριτική της «παρακαλευταία σελίδα του βιβλίου του, «Δεν πιταλιστικής» τάξης που γεννήθηκε
είναι τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από την αστική, όπως οι «Γενίτσαροι»
από Ποίηση» γράφει, και για να επα από τους Τούρκους. Μιλάει για διαρκή
νέλθω, δεν έχει ανάγκη από ιδεολογικά εκμετάλλευση των εργατών από την
μηνύματα. Αυτά μπορούν άλλοι χώροι αστική τάξη, την ψεύτικη απελευθέρω
πιο ικανοί και με καλύτερο τρόπο να τα ση των γυναικών, προχωρώντας με τη
υπηρετήσουν. Παρ’ όλ’ αυτά και η αστι δική του κριτική του οικονομικο-κοινωκή τάξη έχει δώσει Τέχνη με τα παιδιά
της που στράφηκαν εναντίον της και
μάλιστα από μέσα. Κι αυτό είναι πιο
επικίνδυνο και καίριο χτύπημα από ό,τι
είναι του ομολογημένου απέξω εχθρού
(αυτά μόνο για την παρατήρηση). Ένα
άλλο θέμα που θίγεται στο βιβλίο επί
σης, με μεγάλη οξύτητα, είναι το θέμα
των αμφισβητητών του Βάρναλη. Οι
τελευταίοι κρύβονται κάτω από τις λέ
ξεις «ψιθυριστές» και «αντιδραστικοί
κύκλοι». Η σκιά τους ανώνυμη περιφέ
ρεται από σελίδα σε σελίδα, πάντοτε
εχθρική. Γεγονός είναι ότι ο Βάρναλης
ταλαιπωρήθηκε και διώχτηκε από τους
εκάστοτε κρατούντες. Ο πρώτος όχι για
την ποίησή του και οι δεύτεροι, έδρασαν
όπως έδρασαν, όχι γιατί δεν είχαν καλ
λιτεχνικό κριτήριο. Οι επικίνδυνες ιδέες
ήταν η αιτία, που περνούσαν γοητευτι
κά ακόμα και στα αυτιά των καπιταλι
στών. Σήμερα α π ’ όσο ξέρω, κανείς δε
θα τολμούσε να αμφισβητήσει τον Βάρ
ναλη για την Ποίησή του και θα την
απολάμβανε σαν «καλλιτέχνημα», γιατί
ο Βάρναλης είναι πρώτα ποιητής-αγωνιστής και ύστερα αγωνιστής-ποιητής
και την Ποίηση την έβαζε πρώτη·.
Η αναφορά στο δοκίμιο «Ο Σολωμός
χωρίς μεταφυσική» γίνεται παράλληλα
με το βιβλίο του Γιάννη Αποστολάκη
«Η Ποίηση στη ζωή μας». Εδώ ο
12 συγγραφέας επιτίθεται στον Αποστολά
κη λέγοντας: «αυτή του την ανημπόρια

νικού συστήματος στην αποκάλυψη της
σκέψης του Βάρναλη. Καταλήγει, τέ
λος, ότι υπάρχει ανάγκη ενός Οδηγητή
και τέτοιος ήταν πάντοτε ο Βάρναλης
στον «Προσκυνητή», στη «Θυσία», στο
πρόσωπο του «Μώμου», του «Θερσίτη»
και διαχωρίζει την ποίηση του Βάρναλη
από την «καπιταλιστική» που «σκο
πεύει να κοιμίζει τον κόσμο αλλοιώνο
ντας την ουσία του».
Ο συγγραφέας παρακολουθεί τον
ποιητή σ’ όλα τα γεγονότα της ζωής
του μέχρι το θάνατό του και του αφιε
ρώνει το βιβλίο του. Του αφιερώνει
ακόμα τη φωνή του που μ ’ αυτή φωνά
ζει κατά της ψευτιάς, της παραπλάνησης, της παγίδευσης των λαών σε «στη
μένους» πολέμους. «Χτυπάει αλύπητα
τους αισθησιακούς εμπόρους του πνεύ
ματος, τους πολιτικάντηδες δημαγω
γούς, τους διεφθαρμένους πολίτες και
το χειρότερο δεινό όλων των Πατρίδων,
τον Πόλεμο-Επιχείρηση». Για όλα αυ
τά είναι που διαβάζεται μ ’ ένα πικρόγε
λο και γ ι ’ αυτό ρίχνει «το σπόρο της
αμφιβολίας για όλες τις παραδεγμένες
αξίες».
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Σάββας Πατσαλιδης
Dick Hebdige

Υπο-κουλτούρα:
Το Νόημα του Στυλ
Εκδόσεις Γνώση, Αθήνα 1985

Το έργο του Dick Hebdige Υπο-κουλτούρα: Το Νόημα τον Στυλ που κυκλο
φόρησε σε δεύτερη κιόλας έκδοση (σε
μτφ. Έφης Καλλιφατίδη), είναι ένα
ιδιαίτερα ενδιαφέρον, ευχάριστο και πά
νω απ’ όλα σύγχρονο στις μεθοδεύσεις
του μελέτημα που έρχεται να ρίξει
μπόλικο φως σ’ ένα χώρο με τον οποίο
εμείς οι Έλληνες ερωτοτροπούμε εδώ
και μερικά χρόνια, χωρίς όμως να γνω
ρίζουμε το ίδιο το αντικείμενο του
θαυμασμού μας: το χώρο της μουσικής
ροκ και των διαφόρων ιδεολογικών και
κοινωνικών της αποχρώσεων.
Όπως συμβαίνει συνήθως στη χώρα
μας μ’ όλα τα ξενόφερτα δάνεια, έτσι
και στην περίπτωση της μουσικής δα
νειστήκαμε ή, τέλος πάντων, λιβανίσα
με ήχους και ρυθμούς χωρίς καμιά μέρι
μνα για το «πόθεν έσχες» των πραγμά
των αυτών. Γ ι’ αυτό πιστεύω πως η
μετάφραση του έργου του Hebdige απο
τελεί όντως μία πολύ χρήσιμη προσφο
ρά, γιατί έρχεται σε μια στιγμή απόλυ
της σύγχισης στα μουσικά μας θέματα,
στις έξεις και τις ορέξεις μας, στον
ενδυματολογικό μας κώδικα, ακόμα και
στον ιδεολογικό μας κόσμο. Είναι ένα
βιβλίο που αναζητά την ιδεολογία πίσω
από την παραγωγή. Δεν το ενδιαφέρει
τόσο η μορφή του συγκεκριμένου αντι
κειμένου όσο ο τρόπος και η διαδικασία
μορφοποίησής του. Γ ι’ αυτό ο Hebdige
πολύ ορθά στρέφει τους δείκτες στο
ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, την κουλ
τούρα δηλ. (στις σχέσεις ανάμεσα στα
στοιχεία ενός ολόκληρου τρόπου ζωής),
για να δείξει με ποιο τρόπο γεννιού
νται, ανδρώνονται και δρομολογούνται
οι πολιτιστικοί κώδικες που καθιστούν
τον κοινωνικό μηχανισμό κατανοητό
αλλά και αποδεκτό.
Για τον Hebdige η επιβίωση της
οποιασδήποτε κουλτούρας εξαρτάται ά
μεσα από την ικανότητά της να φτιά
χνει μύθους, είτε αυτοί είναι μουσικοί
είτε θρησκευτικοί είτε άλλης μορφής.
Όπως λέει και ο Γάλλος θεωρητικός
Ρολάν Μπαρτ, ολόκληρη η κοινωνία
είναι βουτηγμένη σ’ αυτή την ανώνυμη

Υπο-κουλτούρα: Όταν η
εξαίρεση γίνεται κανόνας
ιδεολογία: «ο Τύπος μας, ο κινηματο
γράφος μας, το θέατρό μας, η λογοτε
χνία της δεκάρας, οι συνήθειές μας, η
Δικαιοσύνη μας, η διπλωματία μας, οι
συζητήσεις μας, τα σχόλιά μας που
κάνουμε για τον καιρό, μία δίκη δολο
φονίας, ένας συγκινητικός γάμος, το
αγαπημένο μας φαγητό, τα ρούχα που
φοράμε», το καθετί στην καθημερινή
μας ζωή είναι προκαθορισμένο (κι ας
μην το βλέπουμε) από την κυρίαρχη
τάξη (R. Barthes, Mythologies, 1972).
Ακόμα και το μουσικό μας γούστο.
Χτες λ.χ. αγαπούσαμε (υποτίθεται) το
ρεμπέτικο, σήμερα αγαπάμε ένα ξεθω
ριασμένο ροκ (αλήθεια, υπάρχει τέτοιο
πράγμα στην Ελλάδα;) αύριο ίσως τη
Reggae και πάει λέγοντας. Κι όλα αυτά
γιατί κάθε συστηματικά οργανωμένη
κοινωνία, ύπουλη και αντέργκράουντ
(με την κυριολεκτική σημασία του ό
ρου), είναι σε θέση να επιβάλει με τη
βοήθεια της ρητορικής της τον ίδιο
ιδεολογικό πυρήνα σε χώρους τόσο ανό
μοιους όσο ένας τσελεμεντές κι ένα
θεατρικό έργο. Ανάμεσα στον άνθρωπο
και την κουλτούρα του υπάρχουν αόρα
τα νήματα που κινούνται παρά και,
πολλές φορές, πέρα από τη θέλησή του.
Έτσι βλέπουμε να φυσιολογικοποιείται
το αφύσικο και το αυθαίρετο, να οικουμενικοποιείται το τοπικό και το πρό
σκαιρο, να λιβανίζεται η δικτατορία της
μονοσημίας των ιδεών, να καθιερώνο
νται δομές και γούστα που δεν έχουν
καμιά σχέση με τη λαϊκή συνείδηση.
Έχουν όμως άμεση σχέση με την Τάζη
η οποία «επιδρά», όπως λέει κι ο Αλτουσέρ, «στους ανθρώπους μέσω μιας
διαδικασίας που τους διαφεύγει» (L.
Althusser, For Marx, 1969). Είναι μια
τάξη που «αντανακλά και διαθλά μιαν
άλλη πραγματικότητα», κατά τον Βολοσίνωφ (Volosinov, Marxism and the
Philosophy o f Language, 1973).
Για να ολοκληρώσουμε λοιπόν το
σκεπτικό αυτό μπορούμε να πούμε ότι
κάθε οικείος κώδικας «καλύπτει το
πρόσωπο της κοινωνικής ζωής και την
κάνει κατατάξιμη, κατανοητή και γεμά
τη νόημα» (Hebdige, σελ. 27). Γ ι’ αυτό
κάθε κοινωνικό σύστημα, όταν βρεθεί
αντιμέτωπο με κώδικες ανοίκειους, α
νατρεπτικούς, θέτει σε λειτουργία τη
διαδικασία «εγκλιματισμού» για να επι-

τύχει την εξομοίωση του «άλλου» και
«διαφορετικού» με τις κοινές πρακτικές.
Μόνο αν εντάξει ή περιθωριοποιήσει
τον αντίπαλό της η ηγεμονία μπορεί να
διατηρηθεί. Αλλιώτικα κινδυνεύει ν’ α
νατραπεί από μια νέα γλώσσα που είναι
«ενάντια στη φύση των πραγμάτων»,
μια γλώσσα που διακόπτει τη διαδικα
σία της «φυσιολογικοποίησης», άρα ε
πικίνδυνης και υπονομευτικής.
Ό πω ς άλλωστε μας έχει αποδείξει
και η ιστορία της σύγχρονης κουλτού
ρας μας δεν μπορεί να υπάρξει, για
πολύ τουλάχιστον, ο πρωτοποριακός,
περιθωριακός λόγος της όποιας υποκουλτούρας ακριβώς γιατί η ίδια η κατε
στημένη τάξη είναι η πρωτοπορία. Ίσως
να ηχεί κάπως παράξενα η σκέψη αυτή*
αν όμως ρίξουμε μια προσεκτική ματιά
στην τύχη όλων των συγχρόνων πρωτο
ποριών που ξεπήδησαν από το χώρο της
υπο-κουλτούρας θα δούμε οτι η γραμμα
τική τους λειτούργησε θετικά στις σχέ
σεις της με την κατεστημένη ρητορική,
δεδομένου ότι την τροφοδοτησε με νέους
κώδικες και δρομολόγια.
Φυσικά η κάθε υπο-κουλτούρα με την
πρώτη της εμφάνιση αντιπροσωπεύει, ό
πως ορθά παρατηρεί ο Hebdige, ένα
είδος «θορύβου», σε αντίθετη με τον
αρμονικό «ήχο» της μαζικής κουλτού
ρας. Είναι μια μορφή αντίστασης, μια
παρέκκλιση που υποδηλώνει «την αυ
θαίρετη φύση των κωδίκων που αποτε
λούν τη βάση και μορφοποιούν κάθε
“λόγο” » (σελ. 124). Δυναμιτίζει με την
παρουσία της το «δεοντολογικό κόσμο»
(σελ. 124), ένα κόσμο αρθρωμένο γύρω
από «φυσιολογικοποιημένα ταμπού»
που δίνουν τις «εγγυήσεις για τη συνέ
χιση της “διαφάνειας” των εννοιών»
(σελ. 124). Έτσι λοιπόν, καταλήγει ο
Hebdige, «κάθε παραβίαση των επικρατούντων κωδίκων, μέσα από τους ο
ποίους οργανώνεται και βιώνεται ο κοι
νωνικός κόσμος, έχει μία σημαντική
δύναμη να προκαλεί και να ενοχλεί.
Καταδικάζεται α π ’ όλους σαν “ αντίθε
ση στην αγιότητα” » (σελ. 124-125).
Γ ι’ αυτό δεν πρέπει να μας εκπλήσσει
το γεγονός ότι αναθεματίζεται, στις
πρώτες του τουλάχιστον εμφανίσεις, ο
Λόγος, η συμπεριφορά ή το ντύσιμο
των μελών της υπο-κουλτούρας. Αυτά 13

αν θέλετε, ν’ αρχίσουν το δικό τους
αγώνα. Απαύγασμα αυτής της κινητο
ποίησης ήταν και η μουσική Reggae
όπως και η Soul —δύο μουσικά σχήμα
αποτελούν ενδείξεις εκχυδαισμού του τα j *. έντονη ιδεολογική χροιά. Ανατρε
«καλού γούστου» (μ’ άλλα λόγια, -του πτικά στο στίχο τους, επιθετικά στον
γούστου που θεωρείται «καθιερωμέ ήχο τους, ανοίκεια στους ρυθμούς τους,
νο»).
οπωσδήποτε με την εμφάνισή τους ενό
Η υστερία βέβαια τόσο των μαζικών χλησαν το λευκό κατεστημένο. Ας μην
μέσων ενημέρωσης, της εξουσίας, όσο ξεχνάμε ότι οι πολίτες της Νέας Ορλε
και των γονιών πολύ γρήγορα υποχωρεί άνης δεν δίστασαν να ζητήσουν από
για ν’ αντικατασταθεί από ένα πνεύμα τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς
καθαρά εμπορικό. Ό π ω ς ξέρουμε, η να μην αναμεταδίδουν Μαύρη Μουσική
εποχή που ετιμωρούντο δια της πυράς γιατί διαφθείρει τα χρηστά ήθη των
οι αιρετικοί πέρασε ανεπιστρεπτί. Σή λευκών νέων. Επίσης είναι αξιοσημείω
μερα, όσο η υπο-κουλτούρα αρχίζει να το το γεγονός ότι το πλέον έγκυρο
αποκτά πρόσωπο τόσο πιο εύκολα γίνε μουσικό περιοδικό Billboard χρησιμο
ται εμπορεύσιμο αγαθό* τοποθετείται ποίησε για πρώτη φορά τη λέξη soul το
στο «κυρίαρχο πλαίσιο εννοιών» (σελ. 1967. Μέχρι τότε αναφερόταν στη
128), γίνεται «ένα διασκεδαστικό θέα Μαύρη μουσική μ ’ ετικέτες του τύπου
μα της κυρίαρχης ιδεολογίας» (σελ. «Harlem Hits» ή «Raie Hits» για να τη
128) ή ένα αναπόσπαστο μόριό της, διαχωρίσει από την κατεστημένη τάξη.
άρα τυποποιημένο, ανώδυνο, κοινότοπο. Κοντά στα τέλη όμως της δεκαετίας,
Άλλωστε, πρόσφατο είναι και το πα όταν πια επετεύχθη η εμπορευματοράδειγμα που είχαμε στη χώρα μας με ποίηση της πρωτοπορίας της γενιάς του
την αναβίωση του ρεμπέτικου, του μου ’60, δεν υπήρχε λόγος να μη γίνεται
σικού εκείνου υπο-είδους που λίγες δε αναφορά και στη μαύρη μουσική. Ούτως
καετίες πριν ήταν το ανάθεμα αυτών ή άλλως, οι Λευκοί μουσικοί του κατε
που σήμερα το δοξολογούν. Ό π ω ς πρό στημένου, από τον Lewis στον Presley,
σφατο είναι και το παράδειγμα της τους Beatles, τους Rolling Stones κ.λπ.,
μουσικής ροκ (και ιδιαίτερα της Μαύ είχαν μεριμνήσει γ ι ’ αυτό. Τπέκλεψαν
ρης) που με την εμφάνισή της τα τέλη τις φόρμες της μουσικής των μαύρων,
της δεκαετίας του ’50 σόκαρε κυριολε αφαίρεσαν το κεντρί της και τη μετέ
κτικά το κατεστημένο για να γίνει σε τρεψαν σε καταναλώσιμο αγαθό των
λιγότερο από μια δεκαετία η μουσική μαζών. Όσο δε για την ανοίκεια ενδυόλης της Αγγλίας και της Αμερικής.
ματολογία τους μερίμνησαν και πάλι
Ο Hebdige, στρέφοντας την προσοχή μαζικά υπο-κουλτούρες των λευκών, ό
του κυρίως σε είδη όπως την τζαμαϊκα- πως οι Beats στην Αμερική και οι
νή reggae και τη μαύρη μουσική γενικό Teddy Boys στην Αγγλία, που μιμήθητερα, δείχνει τον τρόπο με τον οποίο καν το στυλ τους και σταδιακά συγχωχαρτογραφείται μέσα από τη δομή των νεύθηκαν με το κατεστημένο, μετατρέυπο-ειδών αυτών το οδοιπορικό ενός ποντας έτσι το «άλλο» και «διαφορετι
ολόκληρου λαού μεταναστών, οι οποίοι κό» σε κάτι κοινό και φυσιολογικοποιηαποθηκεύουν τις ευαισθησίες τους σε μένο, πλην όμως ξεγυμνωμένο από
ήχους ιθαγενείς πλην όμως καθ’ όλα κάθε ιδεολογική αναφορά.
επικίνδυνους για το λευκό κατεστημένο,
Αυτά και πολλά άλλα παραδείγματα
ένα κατεστημένο που συνειδητοποιεί αναφέρει ο Hebdige στο ενδιαφέρον βι
για πρώτη φορά στα μέσα της δεκαε βλίο του προσπαθώντας σε κάθε αναφο
τίας του 1960 τον κίνδυνο του νέου ρά του να διεισδύσει στα ενδότερα του
στυλ, άρα και την ανάγκη εξόντωσής εκάστοτε στυλ, να εντοπίσει τις αφετη
του.
ρίες του (αισθητικές και ιδεολογικές)
Πρέπει να υπενθυμίσουμε εδώ ότι η αλλά και το τέρμα του που, όπως
μουσική εξέγερση των Μαύρων (όπως αφήνει να διαφανεί, δεν είν’ άλλο από
και η ιδεολογική τους) δεν ήταν κάτι την α-φωνη ένταξη στο κατεστημένο.
τυχαίο. Αντίθετα ήταν άρρηκτα δεμένη Χαρτογραφεί μ ’ ενάργεια τον ανασταλ
με τις διάφορες επαναστάσεις στην Α τικό ρόλο μουσικών όπως των Bowie,
φρική, την επιβολή του Κάστρο στην Lou Reed, Roxy Music, Gary Glitter,
Κούβα, κ.λπ. Ιστορικά δρώμενα που οι οποίοι, υποκλέβοντας ανοίκειες φόρ
λειτούργησαν ως Μούσες τόσο των μες πρόβαλαν τις νοσηρές τους φιλοδο
Μαύρων της Αγγλίας όσο και της Αμε- ξίες ξεκόβοντας έτσι τα δάνειά τους
14 ρικής. Σ ’ αυτά τα ιστορικά δρώμενα από τις αυθεντικές τους ρίζες. Ό π ω ς
βρήκαν ιδεολογικά ερείσματα, θάρρος έξοχα χειρίζεται την ανοίκεια εμφάνιση

των Punks οι οποίοι στην προσπάθειά
τους να μιλήσουν για την παραμελημένη ομάδα των νεαρών λούμπεν «μετέφε
ραν την έννοια της εργατικής τάξης σε
αλυσίδες και σκαμμένα μάγουλα, σε
βρώμικα ρούχα (λεκιασμένα τζάκετ,
πουτανίστικες διαφανείς μπλούζες) και
σ’ ένα τραχύ και ετοιμόλογο τρόπο ομι
λίας» (σελ. 90). «Καταφεύγοντας στην
παρωδία, η χαμένη γενιά, “ταγμένη στο
μηδέν από την κοινωνία” , περιέγραψε
τον εαυτό της δέσμιο μ’ ένα σύνολο
πικρά κωμικών σημαινόντων στοιχείων
—με λουριά και αλυσίδες, ζουρλομαν
δύες και άκαμπτα κορμιά. Παρ’ όλο τον
προλεταριακό της τόνο, η ρητορική των
punks ήταν βουτηγμένη στην ειρωνεία»
(σελ. 90).
Γενικά, μπορούμε να πούμε ότι όλες
οι υπο-κουλτούρες με την πρώτη τους
εμφάνιση ανατρέπουν τις προσδοκίες
μας, μας προκαλούν. Στην αρχή όλοι
κρούουν τον κώδωνα κινδύνου. Αυτό
έγινε με τον Πρίσλεϋ, τον Λούις, τους
Μπητλς και με τόσους άλλους. Σταδια
κά όμως, συνειδητοποιούν ότι η παρεκκλίνουσα συμπεριφορά έχει και την εμπορευματική της μορφή. Έ τσι αρχίζει
ένας αγώνας κέρδους. Σχεδιαστές μόδας
μεταφράζουν τώρα τις αλυσίδες των
punks σε λεφτά. Το ίδιο και τραγουδι
στές, στιχουργοί κ.λπ. Μία ολόκληρη
βιομηχανία του κατεστημένου μετατρέ
πει το μέχρι πρότινος «επικίνδυνο» σε
δημόσια περιουσία, σε κερδοφόρο εμπό
ρευμα, σ’ εθνική είδηση. Η τηλεόραση
κι ο Τύπος γίνονται κι αυτοί συνήγοροι
του «διαβόλου». Το Σύστημα εν ολίγοις
βρίσκει στις συμβολικές προκλήσεις νέ
ους συνεκτικούς κώδικες* δημιουργεί νέ
ες βιομηχανίες, νέα εμπορικά ρεύματα
κ.λπ. Τ ’ απολωλότα πρόβατα επιστρέ-
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φουν στο σπίτι τους ή στην κοινωνία
(θυμάστε τους ανέμελους hippies του
’60;) Δέχονται (ορισμένοι με ανταλ
λάγματα) να γίνουν αξεσουάρ της τά
ξης, βλ. Andy Warhol λ.χ.
Φαίνεται τελικά ότι είμαστε «κατα
δικασμένοι για αρκετό καιρό ακόμα, να
μιλάμε με υπερβολή για την πραγματι
κότητα» (σελ. 190). Μια πραγματικό
τητα που θα μας σέρνει «ανάμεσα στο
αντικείμενο και την απομυστικοποίησή
Του, ανήμποροι να αποδώσουμε την
ολότητά του» (σελ. 189).
Δεν υπάρχει αμφιβολία· πως το βι

βλίο του Hebdige αξίζει να προσεχτεί
ακριβώς γιατί το ίδιο προσέχει αυτά
που εμείς συνήθως δεν προσέχουμε.
Όσο για τη μετάφραση της Κας Καλλιφατίδου πρέπει να της αναγνωρίσουμε
ορισμένες δυσκολίες που πηγάζουν από
τους νεολογισμούς και τα τοπικά ιδιώ
ματα της μουσικής κουλτούρας και τα
οποία πολύ δύσκολα μεταφράζονται.
Πέραν τούτου πιστεύω πως η δουλειά
της είναι ευπρεπής. Ο λόγος της κυλά
με άνεση, χωρίς βαρβαρισμούς και ασυ
ναρτησίες.

Κάθε τεύχος
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Αλεξ. Ζήρας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Η Τραγωδία της Εκπαίδευσης
στην Ελλάδα

Εκδόσεις Αφών Τολίδη,
Αθήνα 1985, σ. 142

Δεν είναι λίγα τα βιβλία που, κυρίως
από τη μεταπολίτευση και εδώ, έχουν
ασχοληθεί με τα προβλήματα της ελλη
νικής παιδείας και εκπαίδευσης. Είναι
προβλήματα δυσεπίλυτα γιατί ακριβώς
η εμπλοκή τους βρίσκεται στην εμπλο
κή του κάθε τομέα της δημόσιας ζωής
μας. Συνεπώς είναι προβλήματα που η
λύση τους εξαρτάται από την άρση του
αδιεξόδου ή των πολλών και πολλα
πλών αδιεξόδων που έχουν καθηλώσει
τη νεοελληνική κοινωνία. Το ίδιο καθη
λωμένη εδώ και χρόνια φαίνεται να
είναι η παιδεία μας, σε πείσμα των
ποικίλων επιφανειακά αλλά ομοούσιων
ιδεολογικά σχεδιασμών της.
Η Τραγωδία της Εκπαίδευσης στην
Ελλάδα, το σχετικά μικρό σε όγκο βι
βλίο του Απ. Παπανδρέου, είναι γραμ
μένο από έναν άνθρωπο που γνωρίζει
τα προβλήματα της παιδείας από τα
μέσα. Για τούτο και είναι τεκμηριωμέ
νο ανάλογα. Είναι ένα βιβλίο πολιτικό,
γιατί ανιχνεύει τις λύσεις αφενός με μια
ορισμένη μέθοδο και αφετέρου προβάλλοντάς τις σ’ ένα πλέγμα ευρύτερων
κοινωνικών συγκυριών και συσχετίζο-

ντάς τις με τη δυνατότητα υλοποίησης
ενός οράματος άλλης ποιότητας και
προορισμών.
Είναι τα ζητήματα της εκπαίδευσης
συνδεδεμένα μόνο με το εκτόπισμα που
έχουν στην πολιτική και στην οικονομι
κή μας ζωή; Είναι ένα ερώτημα που
έχει απασχολήσει, με άλλες ομόκεντρες
περιοχές του, τη σύγχρονη θεωρία των
ιδεών. Για να δοθεί όμως μια πειστικό
τερη απόκριση σε ερωτήματα όπως
αυτό χρειάζεται η προετοιμασία του
εδάφους από έργα που έχουν μια πιο
πραγματιστική, δηλαδή τεκμηριωμένα
γνωστική σχέση. Και ένα τέτοιο έργο,
διαυγές στις προθέσεις του και προσιτό
στη φιλοσοφία του είναι Η Τραγωδία
της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα του Απ.
Παπανδρέου.
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Δοκίμιο

Βενιζέλος - Παλαμάς
τα σημεία συνάντησης
του Α λέξ. Αργυρίου
Σε μια μελέτη του για τον Παλαμά ο I. Συκουτρής
σημείωνε:
«Ο Παλαμάς ως πατριώτης είναι παιδί του (18)97* αυτή η
περιπέτεια έθεσε την μόνιμον σφραγίδα εις την πατριδολατρείαν του. Θα πρέπη κάποτε να εξετασθή συστηματικώς εις
όλα τα πεδία της πνευματικής ζωής του Έθνους η τεραστία
σημασία του πολέμου του *97. Θ* αποδειχθή, νομίζω, ότι
υπήρξε δια τον νεοελληνικόν πολιτισμόν γενικώτερος π α ρ ’ ό
σον π.χ. οι νικηφόροι πόλεμοι του 1912 και κατόπιν».
(Διαλέξεις στον Παρνασσόν 2 και 6 Μαΐου του 1936,
στενογραφήθηκε και δημοσιεύθηκε στα «Νέα Γράμματα»,
Ιούνιος 1936, τεύχ. 5-6, σ. 557).
Νομίζω πως είναι σε όλους μας γνωστός ο σύνδεσμος της
Επανάστασης του Φεβρουάριου του *97 της Κρήτης (και της
διακήρυξης της ένωσής της με την Ελλάδα) με την κήρυξη
από την Τουρκία του πολέμου με την Ελλάδα, τον Απρίλιο
του ’97, η ανακωχή του Μαΐου και η Συνθήκη Κωνσταντι
νουπόλεως τον Δεκέμβριο (του *97).
Δεν ξέρω αν υπάρχουν στοιχεία που να μας πείθουν ότι
ήδη τότε ο Παλαμάς έχει συνδέσει τα γεγονότα της Κρήτης
με τον Βενιζέλο. Το βέβαιο είναι ότι τα παρακολουθεί με
αμείωτο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για θέματα εθνικά και
ο Παλαμάς έχει ήδη, στα 48 του χρόνια, συνείδηση εθνικού
ποιητή, αν κρίνομε ότι μέσα στην επόμενη δεκαετία γράφει
το Δωδεκάλογο του Γύφτου (1907) και τη Φλογέρα του
Βασιλιά (1910).
Ωστόσο στα ίδια χρόνια δημοσιεύονται η πρώτη και η
δεύτερη σειρά από τα Σατιρικά Γυμνάσματα (Ο Νουμάς
6 /1 /1 9 0 8 , 6 Σεπ. 1909). Γ ιατί υπενθυμίζω τα 44 αυτά
ολιγόστιχα ποιήματα; Διότι πιστεύω ότι εκφράζουν το
πνεύμα που οδήγησε στα γεγονότα του 1909 στο Γουδί. Δεν
πρέπει να είναι τυχαίο το ότι ο ίδιος ο Παλαμάς ενώ την
πρώτη σειρά των Σατιρικών Γυμνασμάτων την υπογράφει,
-αόριστα, 1907, τη δεύτερη προσδιορίζει: Αύγουστος του
1909. Με άλλα λόγια, τα Σατιρικά Γυμνάσματα ήταν «πολι
τικά ποιήματα», σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις, (τότε
θα τα έλεγαν «εθνικά»), και ο Παλαμάς, με την αυξημένη
ευαισθησία του, είχε συλλάβει και εκφράσει το «μήνυμα» των
καιρών, τα «αιτήματα» της εποχής. Καθώς επίσης, με τη
χρονολόγησή τους, επισήμαινε τη συναίνεσή του για την
Επανάσταση του 1909. Μάλιστα η συναίνεσή του πηγαίνει
και πιο πέρα. Εγκρίνει την επι> ογή του Βενιζέλου από τον
«Στρατιωτικό Σύνδεσμο». Συμπληρώνω, για να μην υπάρ16 ξουν αμφιβολίες: Τον Απρίλιο του 1910 ο Βενιζέλος αναδεικνύεται πρωθυπουργός της Κρητικής Πολιτείας. Τον Αύγου-

στο του 1910 εκλέγεται βουλευτής Αθηνών, έρχεται, δη
μιουργεί το «Κόμμα των Φιλελευθέρων» και τον Οκτώβριο
του 1910 σχηματίζει την πρώτη του Κυβέρνηση. Μέσα σε
αυτή τη ραγδαία και κάθετη άνοδο του Βενιζέλου, ο Παλα
μάς σε ένα περιοδικό, τον Σ επτ. του 1910, γράφει τα
ακόλουθα, που πιστοποιούν και την επικύρωσή του για την
εξέλιξη:
Η Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Τ 1909
Ανάμεσα σε νέους ανθρώπους —8ε λογαριάζω την ηλικία
τους— άξιους κάθε τιμής, σαν το Μπενάκη, τον Καζάζη, το
Μάνο, το Δρακούλη, και άλλους —πρώτους, ο καθένας, μέσα
στον κύκλο τους,— είν’ ένα πρόσωπο, representative man, ο
Βενιζέλος από την Κρήτη* το χαρακτηριστικώτερο αποτέλε
σμα, που έβγαλε στη μέση η κατάσταση, από τον Αύγουστο
της περασμένης χρονιάς. Αξίζει να το προσέξη ο στοχαστι
κός. Κάτι ξετυλίγεται. Για καλό; Για κακό; Ποιος ξέρει! Η
προκοπή π ρ ώ τ ’ α π ’ όλα, είναι κίνηση. Και κουνιούμαστε. Να
η εντύπωσή μου, χλωμή και τραυλή.
Περισσότερο μη ζητάτε από άνθρωπο που η πολιτική του
είναι «terra incognita» και που την τρέμει, καθώς ένας
καλόγερος του βυζαντινού καιρού θα έτρεμε τη γυναίκα τη
συνονόματη, τότε, της πολιτικής.
[Περ. «Ο Καλλιτέχνης», Σ επ τ. 1910, Α Π Α Ν ΤΑ , 14ος τόμ.
σ. 71].
Και αν μας ενδιαφέρει μια κρίση του Παλαμά για τον
Βενιζέλο, καμωμένη με προοπτική, ας πάμε μια δεκαετία
αργότερα, τον Μάρτιο του 1920, όταν γράφει στην εφημ.
Εμπρός (8.3.1920) μια επιφυλλίδα με τίτλο «Η αποκάλυψις
του Βενιζέλου» από την οποία αποσπώ τα ακόλουθα:
« Ή σαν οι καιροί της στρατιωτικής επαναστάσεως του
Γουδιού* οι επαναστάται διετέλουν ως εν απορία ακέφαλοι.
Έ λειπεν ο Λόγος. Το κίνημα ηπείλει αποτυχία. Η σύγχυσις
προέβαλλεν επισκοτίζουσα. Εζητείτο ανήρ. Βωμός είχεν
ανιδρυθή εις ένα άγνωστον θεόν. [...] Δεν είχεν ακόμη
εμφανισθή εις το στάδιον ο νέος από την Κρήτην Χαρίδημος
[ενν. τον Βενιζέλο]».
Και παρακάτω στο ίδιο κείμενο διευκρινίζει:
«Κατά πρώτον [εννοεί: το 1910] εστερεώθη εις την
συνείδησίν μου ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως ανήρ μεγαλοπράγμων, κεκλημένος να εγκαινιάση νέαν περίοδον εις την πο λιτι
κήν και την καθόλου ιστορίαν του Ελληνικού Έθνους».
Ο Παλαμάς μιλάει για το 1910. Κι όμως τότε συμβαίνει η
πρώτη και μόνη σύγκρουσή τους εξαιτίας του γλωσσικού

ζητήματος. Δεν επρόκειτο βέβαια για μια υπόθεση που
αφορούσε στους δύο αυτούς μεγάλους άνδρες. Το πρώτο
τρίμηνο του 1911 με τους λόγους, τις περιοδείες και τις
διαδηλώσεις που οργάνωσε ο Μιστριώτης το γλωσσικό
ζήτημα είχε κατέβει σε απαράδεκτα χαμηλό επίπεδο. Θα το
πω «χυδαίο» με την άνεση που μου επιτρέπει η φράση του
Λορέντζου Μαβίλη στη Βουλή του 1911: «Δεν υπάρχει
χυδαία γλώσσα. Υπάρχουν χυδαίοι άνθρωποι».
Αντιπολιτευόμενη εφημερίδα (Αστραπή, 19 Μαΐου 1911)
γράφει πρωτοσέλιδο άρθρο με τίτλο «Ο μαλλιαρός πρωθυ
πουργός» για τον Βενιζέλο, υποστηρίζοντας ότι ο Βενιζέλος
και ο Παλαμάς επιβουλεύονται τη θρησκεία και τη γλώσσα.
(Το «μαλλιαρός» ήταν τότε ο υβριστικός χαρακτηρισμός των
μανιακών καθαρευουσιάνων για τους δημοτικιστές). Φυσι
κά, το αποτέλεσμα αυτής της εκτροπής του γλωσσικού
ζητήματος από θεωρητικό πρόβλημα σε δημαγωγικό και
καθώς μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης και το σύνολο σχεδόν
των βουλευτών του είχε ταχθεί εναντίον των δημοτικιστών,
ήταν ο Βενιζέλος να περάσει το περίφημο άρθρο για την
προστασία της γλώσσης στο Σύνταγμα του 1911. Ωστόσο
και μόνο το ότι ο Βενιζέλος με την τελική διατύπωση του
άρθρου δεν ικανοποίησε τον μετριοπαθή καθαρολόγο, διάση
μο γλωσσολόγο και συμπατριώτη του Γεώργιο Χατζιδάκι
αρκεί για να φανεί ότι ο Βενιζέλος είχε τότε απλώς
συμβιβαστεί με τις λιγότερες απώλειες καθώς με το πολιτικός
του ένστικτο είχε αντιληφθεί τον δυσμενή συσχετισμό των
δυνάμεων.
Ως προσωπική σύγκρουση του Βενιζέλου με τον Παλαμά,
νομίζω ότι πρέπει να θεωρήσουμε όχι αυτήν τη φυσιολογική
εξέλιξη αλλά το ότι ο Βενιέλος σε συνέντευξή του (εφ.
Καιροί 28/2/1911, 4) δέχεται πως ο Παλαμάς ως δημόσιος
υπάλληλος έπεσε σε σφάλμα και συνεκδοχικά, καλώς του
επιβλήθηκε «προσωρινή απόλυση» για το άρθρο του στο
«Νουμά» «Για να το διαβάσουν και τα παιδιά» το οποίο
τελείωνε: «Είμαι στρογγυλά και χτυπητά μαλλιαρός απολύ
τως [..·] και το λογαριάζω δόξα μου μαλλιαρός να κράζομαι.
Και ο μαλλιαρισμός, το είπα και το ξαναλέω, είναι η αρετή
μου». (Νουμάς, Θ ' 113-4, 1911). Επίσης ο Βενιζέλος
δεχόταν ότι ο Παλαμάς βρισκόταν ακόμη «υπό την επίδρασιν
του ψυχαρισμού» (Νουμάς, 29 Μαΐου 1911».
Ωστόσο, αν δεχτούμε ότι τον Βενιζέλο καθοδηγούσε το
«πολιτικό» του ένστικτο, ο Παλαμάς με το «ποιητικό» του
ένστικτο, καλοσυνάτα, όχι μόνο δεν του τα χρέωσε αλλά και
πολλές φορές εκφράστηκε ευνοϊκά τόσο για τον πολιτικό όσο
και για τον άνθρωπο. Σε επιφυλλίδες και άρθρα του Παλαμά
έχουμε πάνω από 60 αναφορές στον Βενιζέλο. Και εδώ
πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ο Παλαμάς δεν τα είχε
καλά με την πολιτική, όπως το είδαμε στο πρώτο σημείωμα
που σας διάβασα, στο οποίο υπονοούσε ότι η «πολιτική»
είναι και «πολιτικιά», κατά τους βυζαντινούς, δηλαδή πόρνη.
Μερικές δεκαετίες αργότερα, ένας καλός αναγνώστης του
Παλαμά, ο Σεφέρης θα γράψει:
Στην πολιτεία που έγινε πορνείο
μαστροποί και πολιτικιές
διαλαλούν σάπια Θέλγητρα.
Ο Παλαμάς στο πρόσωπο του Βενιζέλου δε βλέπει τον
πολιτικό αλλά τον κυβερνήτη που έχει μπροστά του το έθνος*
τον οραματιστή που πραγματοποίησε τα οράματα ενός
έθνους. Και για να πάμε στα ίδια του τα λόγια:
«Αγνάντια στους ορίζοντες της πολιτικής μένω πάντα
θαμπός, αναποφάσιστος, και με όλο τον ποιητικό μου
ενθουσιασμό, που κατά καιρούς άστραψε μέσα μου για τους

δυο-τρεις κυβερνήτες μας, ένα Καποδίστρια, ένα Τρικούπη,
ένα Βενιζέλο» (εφ. «Ελεύθερος Αόγος», 17.1.1924. Η επι
στολή του Παλαμά έχει ημερομηνία 29.12.1923. « Απαντα»
14ος τόμ. σ. 131). Παρόμοιες αναφορές αφθονούν στα
κείμενα του Παλαμά.
Αλλά πρέπει να πάμε σε ένα άλλο κείμενό του για να
αντιληφθούμε πώς η ποιητική του αίσθηση συλλαμβάνει τον
ανθρώπινο παράγοντα. Γράφει το 1919:
«Τελευταία φοράν είχον ακούσει τον Βενιζέλον πρωθυ
πουργόν, κατά την επάνοδόν του πάλιν από το πρώτον του
ταξίδι εις την Ευρώπην. Από τα ύψη του εξώστου της επί
της λεωφόρου του Πανεπιστημίου κατοικίας του ενεπιστεύετο εις τον αθηναϊκόν λαόν την λογοδοσίαν του. Από χειρο
γράφου, αν καλώς ενθυμούμαι. Διότι αν ο από στήθους λόγος
υπερτερεί εις κάποιαν θεατρικήν παραστατικότητα, η από
χειρογράφου ομιλία υπερέχει κατά την ωραιότητα της ακρί
βειας εκείνης, την οποίαν αξιούμεν από άνδρα μεγαλεπήβολον πολιτευτήν, ηγήτορα ενός έθνους, θετικώς κυβερνώντα,
και εις οποίους καιρούς!, και την πειθώ θηρεύοντα όχι
δι’ αυτοσχεδίου εξάρσεως ρητορικών επιχειρημάτων, αλλά
δια της απαριθμήσεως πραγμάτων. Αλλ’ ό,τι τότε μου είχε
γεννήσει την κυρίαρχον εντύπωσιν, εις ό,τι είχα συγκεντρώ
σει την προσοχήν μου, δεν ήτο το μόλις διαφαινόμενον
χειρόγραφον* δεν ήτο η φωνή, η μη καταφθάνουσα ευκρινώς
εις την ακοήν μου* δεν ήτο η κεφαλή, την οποίαν μου
απέκρυπτεν από καιρού εις καιρόν διασαλευόμενον προ
εκείνου πυκνόφυλλον δένδρον. Δεν ήσαν οι λόγοι του. Ήτο η
χειρονομία. Όλη η ψυχή του ρήτορος ενόμιζες ότι είχε
συσπειρωθή εις το δεξιόν χέρι. Ο βραχίων ολόκληρος ετεντώνετο κ’ ελυγίζετο, ωρθούτο και εκάμπτετο, ηπείλει και
ενουθέτει, συνέσφιγγε και απέλυε, ηυλόγει και κατηράτο,
προσέφερε και εξουδένιζε, κατέλυε κ ’ εδημιούργει, υπέσχετο
και απέτρεπεν, επάλλετο και συνεκινείτο, αυτόνομος κόσμος
εκείνος, ως απεσπασμένος του όλου σώματος, με νουν και με
καρδίαν, ερρητόρευε και εκυβέρνα, εκήρυττε και ενήργει.
Όλα αυτά, με μίαν ρυθμικήν επάνω κάτω ταλαντευομένην
κίνησιν, διασπωμένην εις αποχρώσεις πολλαπλάς χειρονο
μιών».
Αν δεχθούμε το προφανές ότι οι δύο αυτοί άνδρες διακατέ
χονται από τα εθνικά θέματα, η μικρή διαφορά ηλικίας τους
συνιστά ακόμη ένα κοινό παράγοντα: την παράλληλη πρόσλη
ψη των γεγονότων με ανάλογη εμπειρία ζωής και με ό,τι
αυτή η εμπειρία (που να συμπληρώσω: μορφώνει την ωριμό
τητα) συνεπάγεται. Το 1909 που έχουμε την πρώτη βεβαιω
μένη πνευματική τους συνάντηση ο Παλαμάς είναι 50 χρόνων
και ο Βενιζέλος 45. Ηλικίες που δηλώνουν: διαμορφωμένες
προσωπικότητες των οποίων η κρίση με αίσθημα ευθύνης
βγαίνει από το βάθος των εμπειριών και των γνώσεών τους.
Στους συγκεκριμένους αυτούς ανθρώπους να προσθέσουμε
και το στοιχείο της φαντασίας που τους χαρακτηρίζει,
άσχετα αν είναι διαφορετικά τα πεδία που τη χρησιμοποιούν.
Φυσικά πρόκειται για πεδία που γενικώς είναι ασύμβατα.
Επομένως η «συνάντησή» τους που εντοπίζουμε πιστεύω
πως έχει μεγάλη σημασία. Αντιπροσωπεύει ένα αντικειμενι
κό δεδομένο και πρέπει να διερευνηθεί η κοινή «εστία» από
όπου θερμαίνονται. Θα το επιχειρήσω, με τρόπο ανεκτό σε
μια ομιλία.
Το πολλαπλά μοιραίο για την Ελλάδα έτος 1936 που
έληγε ο βίος του Ελευθερίου Βενιζέλου, 18 Μαρτίου, ο εσμός
των αντιβενιζελικών δημοσιογράφων το πανηγύρισε με καννιβαλική μανία. Ο δημοσιογράφος και εκδότης Ν. Κρανιωτά-

Δοκίμιο
κης έγραφε με θριαμβευτικό ύφος σε πρωτοσέλιδο άρθρο,
στην απογευματινή του εφημερίδα, ότι ο άνθρωπος που
αιματοκύλησε την Ελλάδα (αυτός ήταν ο Βενιζέλος) πέθανε
με τον τρόπο που του άξιζε: «θρόμβος αίματος έσταξε στον
εγκέφαλό του».
Μια βδομάδα μετά το θάνατο του Βενιζέλου ο Παλαμάς
κατασταλάζει στο ακόλουθο ποίημα:
ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ TOT ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Έσβυσε ο Μέγας, μεγάλο άναφτε, καθώς εκείνος
μνήμα, να είν *άστρο, φως του η Αθήνα, δρόμος του η Κρήτη,
του Ομήρου ο στίχος φωνή του πρέπει, δε φτάνει ο θρήνος,
το πάτημά του πυρό, το ανέβα του Ψηλορείτη.
Των ιερών χρόνων, αρχαίων και νέων, τη λαμπυράδα
γραμμέν’η μοίρα του να ξυπνήση και ν *αναστήση,
οι όργητες άγριες, τα πάθη μπάρες, νύχτες τα μίση*
τρεμοσαλεύεις ο αποσπερίτης, λάμπεις η Ελλάδα.
26 Μάρτης 1936
(Δημ. εφημ. «Ελεύθερον Βήμα» 30 Μαρ. 1936 Α παντα,
11ος τ., σελ. 138).
Ήδη τότε είχε αρχίσει ο εορτασμός για τα 50 χρόνια από
την έκδοση της πρώτης συλλογής ποιημάτων του Παλαμά με
τον ενδεικτικό τίτλο «Τα τραγούδια της Πατρίδος μου», στα
• οποία, όπως νομίζω, χαράζονται οι άξονες αναφοράς ολόκλη
ρου του ποιητικού έργου του Παλαμά, μαζί με την υφολογική
σύσταση του ποιητικού του λόγου —και τις δύο κατηγορίες
του: λυρικός και επικός.
Ανάμεσα σε εκείνους που μίλησαν στον «Παρνασσό» για
τα πενηντάχρονα του Παλαμά, ήταν ο Σικελιανός, ο Ρήγας
Γκόλφης, ο πρέσβης και συγγενής του Παλαμά Ξανθόπουλος,
ο Τέλλος Αγρας, και από τους τότε νέους πανεπιστημιακούς
ο I. Συκουτρής και ο Κ. Τσάτσος. Να σημειώσουμε ακόμη
ότι τέλος του προηγούμενου χρόνου, τον Νοέμβριο του 1935,
ανεβαίνει στο Εθνικό Θέατρο η «Τρισεύγενη», το μοναδικό
θεατρικό έργο του Παλαμά, μετά 32 χρόνια από το γράψιμό
του.
Από τον εορτασμό δε λείπει ούτε ο «Σεπτός υμών Αναξ»
που «απευθύνει υμίν τας θερμάς Αυτού συγχαρητηρίους
ευχάς» μαζί τα «Διάσημα του Ανωτέρου Ταξιάρχου του
Βασιλικού Τάγματος του Φοίνικος δι* ου η Αυτού Μεγαλειότης ο Βασιλεύς ευδοκεί όπως τιμήση υμάς δια την μακράν και
ευδόκιμον υπηρεσίαν εν τω Κράτει, ως και εν τοις Γράμμασιν, εν οις εξέχουσαν θέσιν κατέχετε» (από το Γράμμα του
Μεγάλου Αυλάρχη Μερκάτη. Αναδ. Τα Νέα Γράμματα, 1936,
σελ. 604-5).
Ωστόσο, ας μη νομίσουμε ότι η αναγνώριση του Παλαμά
το 1936 δεν παρουσιάζει κενά. Αν κρίνω από τα 131
λήμματα του «χρονικού των πενηντάχρονων», που είχε
συντάξει ο Γ. Κατσίμπαλης, απουσιάζουν όλες οι βαμμένες
αντιβενιζελικές εφημερίδες. Το κεφάλαιο Διχασμός, (ακόμη
και σε περιοχές σχετικώς αδιάφορες ως προς τα πολιτικά
συμφέροντα), έμενε ανοιχτό —μάλλον από πνευματική μιζέρια.
18
Πάμε παρακάτω, και σε νηφάλια πρόσωπα. Ο ποιητής
Τέλλος Αγρας, από τους πιο λόγιους και στοχαστικούς

Ο Κ ω στής Π αλαμάς

συγγραφείς του Μεσοπολέμου (το κριτικό του έργο θεωρεί
ται και σήμερα σημαντικό), που επίμονα θέλησε να μείνει,
στην ολιγόχρονη ζωή του, εκτός πολιτικής διαμάχης, ίσως
όχι από τη μετριοπάθεια που τον διέκρινε, οπωσδήποτε όχι
από καιροσκοπισμό, μάλλον όμως από το φόβο του δημοσίου
υπαλλήλου, είχε κάνει στις 6 Μαρτίου του 1936 στον
Παρνασσό μια ομιλία για τον «λυρισμό του Κ. Παλαμά...».
Ωστόσο, ο απολιτικός αυτός λόγιος, επηρεασμένος ίσως
από το θάνατο του Βενιζέλου και την αίσθηση της αναμέτρη
σης του «πολιτικού» με την «Ιστορία», στην απάντησή του
στο περιοδικό «Ελληνίς» τον Απρίλιο του 1936 προβαίνει
στην ακόλουθη ενδιαφέρουσα σύγκριση. Θα διαβάσω μόνο τα
σημεία που ενδιαφέρουν το θέμα.
Παλαμάς - Βενιζέλος
«Ο Παλαμάς είναι για τα Νεοελληνικά Γράμματα ό,τι
υπήρξεν ο Βενιζέλος για την Ελληνική Ιστορία. Έλαβε τη
νεοελληνική Ποίηση από το ρομαντικό φθινόπωρο, από το
ψυχορράγημα της παρακμής και την έφερε στο μέγα και
γόνιμο θέρος του Λυρισμού.
Ισότιμος κι ισοδύναμος με τον ποιητή είναι κι ο σοφός.
Ένας σοφός επίσης με πάθος.
Και του ποιητού και του σοφού η προσωπικότης ξεπερνά
ωρισμένως τα σημερινά σύνορα της Ελλάδος.
Είμαι βέβαιος ότι, αν, για την Ελληνικήν Ιστορία, υπάρχη
μια περίοδος Αναγεννήσεως —που το Βυζάντιο δεν την
εγνώρισε— θα ονομασθή έτσι η πεντηκονταετία που τελειώ
νει στα χρόνια τούτα. Αντιπροσωπευτική μορφή της στην
Πολιτική θα μείνη ο Βενιζέλος και στα Γ ράμματα ο Παλα
μάς».
(Περ. «Ελληνίς» Απρίλης 1936 = Τα Νέα Γράμματα, 1936,
Αφιέρωμα στον Κ. Παλαμά, σ. 233 = Τ. Αγρα: Κριτικά.

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος

Τόμ. 1ος, Αθήνα 1980).
Υποθέτω ότι έδειξα με όσα είπα, τι συμβαίνει, δηλαδή τη
διαπίστωση της πνευματικής συνάντησης του Παλαμά με τον
Βενιζέλο και που συνεχίζεται αδιάπτωτη και στις επόμενες
δεκαετίες. Το πώς συμβαίνει η συνάντηση, δηλαδή το πώς ο
Παλαμάς βλέπει θετικά το έργο και το πρόσωπο του
Βενιζέλου. Μένει να δείξω το γιατί συμβαίνει. Δηλαδή να
δώσω την εξήγηση του φαινομένου, πέρα από όση εξήγηση
περιέχεται και στο: πώς των σημειωμάτων του Παλαμά, των
60 και πάνω αναφορών που λέγαμε.
Το στοιχείο που έδωσα ήδη, ότι συμβαδίζουν χρονικά,
αποτελούσε απλή δυνατότητα. Η ύπαρξη μιας κοινής «γλώσ
σας και προβληματικής» της εποχής. Ενός λεξιλογίου κοινού,
φορτισμένου με σημασίες που αποκλίνουν από μια προηγού
μενη φάση και διαφοροποιούνται από μια επόμενη. Δεν
εννοώ την καθαρεύουσα αλλά το είδος της καθαρεύουσας που
χρησιμοποιούν και οι δύο στις δημόσιες εκδηλώσεις τους.
Μια καθαρεύουσα τυπικά λίγο διαφοροποιημένη από εκείνη
που είχε διαμορφωθεί μετά τα μέσα του 19ου αιώνα από τον
Ροΐδη, τον Παπαδιαμάντη, τον Βιζυηνό, και ιδίως τον
ιστορικό Παπαρρηγόπουλο —τα ονόματα ενδεικτικά αλλά
και παραδειγματικά. Τότε που δε γράφεται πια πεζό κείμενο
στη δημοτική. Σε αυτή την κατάσταση που δημιουργούνται
ρωγμές μόνο μετά το 1880 και μόνο για την ποίηση. Και
είναι συγχρόνως το τέλος του ρομαντισμού για τη νεοελληνι
κή λογοτεχνία κατά την οριοθέτηση του Παλαμά, καθώς
προηγουμένως, την έμφαση του ρομαντισμού θεράπευε ικανο
ποιητικά η καθαρεύουσα.
Στο κλίμα του ρομαντισμού δε ζούσε μόνο η λογοτεχνία
αλλά και όλη η πολιτισμική και όλη η πολιτική αντίληψη και
δραστηριότητα. Μέσα σε αυτό το κλίμα του ρομαντισμού
γεννήθηκε και η Μεγάλη Ιδέα. Αίτημα που εδραζόταν σε ένα

γεγονός αδιαμφισβήτητο: την ύπαρξη εκτεταμένων περιοχών
αλύτρωτου ελληνισμού. Ωστόσο επρόκειτο για αίτημα που
δεν είχε τις προϋποθέσεις να καταστεί «πρόβλημα» ώστε να
επιδέχεται λύσεις. Έμενε στην περιοχή της δεοντολογίας, αν
όχι της φανταύί?' τι μάλλον της φαντασιοπληξίας.
Ο πολιτικός που αντιλήφθηκε ότι οι προϋποθέσεις μιας
«υλοποίησής» της, όπως το λέμε σήμερα, μπορούσαν να
γεννηθούν μέσα από τις διαδικασίες εκσυγχρονισμού της
πολιτείας υπήρξε ο Χαρίλαος Τρικούπης, σοφός από δεύτερη
γενιά και συνεπώς με προοπτική, αν θυμηθούμε ¿τι πατέρας
του ήταν ο ιστορικός Σπυρίδων Τρικούπης.
Η ήττα του ’97 υπήρξε το αποτέλεσμα μιας σειράς
συμπτωμάτων που δεν μπορούσαν να την αποτρέψουν. Ένας
κοινωνιολόγος θα μας τα κατονόμαζε με επιστημονική επάρ
κεια. Για τις δικές μου ανάγκες νομίζω ότι αρκεί να
παραπέμψω πάλι στα Σατιρικά Γυμνάσματα του Παλαμά που
ως «δείκτες» μας φτάνουν στο 1909. Το ότι ο Στρατιωτικός
Σύνδεσμος λίγο μετά την εξέγερσή του φτάνει σε κενό
εξουσίας έδειχνε το φαύλο κύκλο στον οποίο ζούσε ο ιθαγενής
πολιτικός κόσμος. Μέσα στη μικροπολιτική είχε θαφτεί ο
ευρύτερος πολιτικός σχεδιασμός, η βούληση για έναν εκσυγ
χρονισμό του κράτους.
Έ τσι ο Βενιζέλος δεν ήταν απλώς ένα πρόσωπο υπεράνω
της διαμάχης και εκτός συναλλαγής αλλά ο δοκιμασμένος
επαναστάτης σε μια καίρια περιοχή του αλύτρωτου ελληνι
σμού, ο ικανός να υπολογίσει, να προγραμματίσει, να τολμή
σει. Φυσιολογικά το ιδεολογικό μόρφωμα του Βενιζέλου
έβγαινε από τη Μεγάλη Ιδέα και η εμπειρία του κρητικού
αγώνα τον είχε προσγειώσει στην πραγματικότητα. Σχημα
τοποιώντας μπορεί να πει κανείς ότι κάτω από αυτόν τον
ορίζοντα άσκησε την πολιτική του γ„αι κυβέρνησε, εκφράζο
ντας τις φωτισμένες αστικές τάσεις των ανερχόμενων κοινω
νικών δυνάμεων. Ό πω ς όμως και να ονομάσουμε με κοινωνι
κούς ή μη όρους τα πράγματα, αν μείνουμε αποκλειστικά στο
πεδίο που θα προσελάμβανε ‘ένας ποιητής, ο Παλαμάς
πρώτα, ύστερα ο Τέλλος Αγρας ή ο Σεφέρης, ο Βενιζέλος
ήταν ο διορατικός πολιτικός και συγχρόνως ο ρεαλιστής που
ήξεοε να αποφασίζει παίρνοντας υπόψη του όλους τους
παράγοντες. Ασχετα με την ακρίβεια μιας τέτοιας εντύπω
σης, η σύγκρισή του με τους άλλους πολιτικούς ήταν
συντριπτική για ένα λόγιο άμοιρο πολιτικής σκέψης, που δεν
διάβαζε και δεν σύγκρινε παρά λόγους και οράματα.
Δεν πρόκειται για πολιτική αποτίμηση. Είναι αισθητική
και ηθική.
Δεν ξέρω πόσοι λογαριάζουν σήμερα τέτοιες εκτιμήσεις
και πόσο τις θεωρούν εκτός κλίμακος της πολιτικής με τις
σταθερές Μακιαβέλι. Παρακαλώ μόνο να σκεφτούμε σ’ αυτό
το επίπεδο, όσο σηκώνει, τους αντίπαλους του Βενιζέλου.
Κρατώ ένα καλό μάρτυρα για να το υποστηρίξω. Ο Σεφέρης,
που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, νεαρός μαθητής, ·
στα χρόνια του Διχασμού, έχει συγκρατήσει στη μνήμη του
την ακόλουθη εικόνα:
«Θυμάμαι τ ’ απομεσήμερο που είδα, από ένα παράθυρο
της οδού Μπουμπουλίνας, το ελεεινό θέαμα του όχλου με
δεσποτάδες και παπάδες που κουβαλούσαν πέτρες για το
ανάθεμα του Βενιζέλου* την αηδία που μ ’ έπνιγε στο Πολύ
γωνο, μπροστά στο φριχτό μνημείο με τα κερατοφόρα 19

Δοκίμιο
καύκαλα από τραγιά στην κορυφή του. Θυμάμαι την ηθική
εξουθένωση που ένιωσα όταν έγινε η πρώτη απόπειρα να
δολοφονήσουν το Βενιζέλο στο Σταθμό της Λυών, λίγες
μέρες μετά την υπογραφή της Συνθήκης που πραγματοποιού
σε όνειρα χιλιάδων χρόνων».
(Χειρόγραφο Σεπ. ’41, σ. 11)
Από ανάλογες καταστάσεις πρέπει να έχει ξεκινήσει και ο
Παλαμάς, όταν έγραφε το άτιτλο ποίημά του, που δημοσίευ
σε πολύ αργότερα (εφημ. «Ελεύθερος Λόγος» 26.6.1923)
φυσικά και μετά την αίσθηση από την απόπειρα δολοφονίας
του Βενιζέλου στο Σταθμό της Λυών.
Αφιερωμένο στην Κυρία
Πηνελόπη Σ. Δέλτα
Μεγάλος είσαι.
Κι αν περιμένης,
γύρω ο λαός σου γνωρίζοντάς σε,
βάγια να στρώνη, για να διαβαίνεις,
παιδί που θα *σαι!
Μεγάλος είσαι.
Κι αν το πιστεύης,
το μίσος που έρπει γυρεύοντάς σε,
πως δε θεριεύει κι όσο θεριεύεις,
παιδί που θα *σαι.

Ο ι ευχές του Π ατριάρχη Γρηγορίου Ε στους φοιτητές
(«Καθημερινή», 20.11.1927)

Μεγάλος είσαι.
Και θα πεθάνης.
Και θα σε θάψουν. Και θα σου φτύνη
κι ο τιποτένιος κι ο μπεχλιβάνης
την τρανοσύνη.
Και θα πεθάνης. Κι άλλο, το αστέρι
της τρανοσύνης σου, δε θα γίνη
παρά κεράκι σε παιδιού χέρι
να τρεμοσβύνη.
Μόνο το ανάθεμα που θα στήση
μια οργή στον ίσκιο, στα κόκκαλά σου,
θα πάη σε ψήλος που θα θυμίση
το ανάστημά σου.
Αλλά οι συναντήσεις Βενιζέλου-Παλαμά συνεχίζονται και
πιο πέρα από το 1920. Αν αφήσομε τους κοινωνιολόγους,
οικονομολόγους, ιστορικούς να μας εξηγήσουν για τί ο Βενι
ζέλος της δεκαετίας του 1910 δεν είναι ίδιος με τον Βενιζέλο
της δεκαετίας του 1920 και κατόπιν της περιόδου 1932-36,
για τις δικές μας ανάγκες αρκεί η διαπίστωση του φαινομέ
νου, που αντιστοιχεί με τις ανάλογες πολιτικές των Ευρω
παίων, τις οποίες παρατηρούμε μετά και εξαιτίας της
Επανάστασης του 1917, όταν διαγράφεται ο κίνδυνος ανα
τροπής των αστικών καθεστώτων και των δυνάμεων που τα
υπερασπίζονται. Ο Βενιζέλος δεν κάνει άλλο παρά να παρα
κολουθεί και να ακολουθεί τη γενική πολιτική της συσπείρω
σης και συντηρητικοποίησης των αστικών καθεστώτων που
20 αμύνονται φτάνοντας συχνά ως την υπερβολή.
Το «Ιδιώνυμον αδίκημα» που ψηφίζει η κυβέρνηση Βενιζέ-

λου το 1929, ίσως είναι μια τέτοια υπερβολή, αν σκεφθούμε
τι ποσοστό αντιπροσώπευαν τότε οι Έλληνες κομμουνιστές.
Ωστόσο ο ίδιος άνθρωπος, στα ίδια χρόνια δε διστάζει να
κλείσει το κεφάλαιο «Μεγάλη Ιδέα» στους προεκλογικούς
του λόγους το 1928, πιο υπεύθυνα λίγο αργότερα μιλώντας
στη «Φιλελευθέρα Νεολαία» (17.2.1929) και τέλος στη
Βουλή στις 10.2.1930. Ο λόγος του στην κομματική του
νεολαία είναι πραγματικά εντυπωσιακός για τον τρόπο που
θέτει και κλείνει το θέμα της Μεγάλης Ιδέας, όπως και για
τον τρόπο που αντιμετωπίζει το «κοινωνικό πρόβλημα» από
την πλευρά του. Αξίζει να διαβαστεί. Θα παραδώσω στη
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ρεθύμνου ένα φωτοτυπημένο
αντίγραφο, για να το διαπιστώσει όποιος δεν το ξέρει.
Ας παρακολουθήσουμε τώρα τις εξελίξεις του Παλαμά. Ο
Παλαμάς, που όπως είδαμε το 1910, εν μέσω λύκων,
δηλώνει «μαλλιαρός», το 1913 γράφει ένα δωδεκάστιχο
ποίημα με τίτλο «Εμείς οι εργάτες», το οποίο τελειώνει:
Στον κόσμου τους θησαυριστές το βιός σου, εργάτη, νόμοι
στο τρώνε αδικητές χωρίς ντροπή.
Αγκαλιαστείτε, αδέρφια, ορθοί! Μ ε μια καρδιά, μια γνώμη
Δικαιοσύνη, βρόντηξε, και λάμψε, Π ροκοπή!Για να μην κόψω τη θεματική ενότητα αλλά και για να
έχουμε εναργέστερη εικόνα της σύγκρισης, δίνω δύο δείγματα
από τον «Κύκλο των Τετραστίχων», που γράφει ο Παλαμάς
στα βαθιά του γεράματα.
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Στην αργατιά, στη χωριατιά, το χιόνι η γρίππη η πείνα οι λύκοι
ποτάμια πέλαγα στεργιές, ξολοθρεμός και φρίκη.
Χειμώνας άγριος. Κι η φωτιά, καλοκαιριά στην κάμαρά μου.
Ντρέπομαι για τη ζέστα μου και για την ανθρωπιά μου.

Σταύρος Βαβούρης
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'

Εργάτη είδα το δίκιο σου κι έλεα να ξεκινήσω
να σταθώ πλάι σου... Μία φωνή μου έκραζε πάντα: Πίσω!
Να είταν το αίμα μέσα μου που ρέει του νοικοκύρη;
Να είταν η Μούσα ρηγικό που μου ψαλτήρι;
Στο μεταξύ, ταυτόχρονα με τη Μικρασιατική Καταστροφή
(27 Αυγ. 1922) αρχίζει το ποίημά του «Λύκοι»:
Βοσκοί, στη μάντρα της Πολιτείας οι λύκοι! Οι λύκοι!
Στα όπλα, Ακρίτες! Μακριά και οι φαύλοι και οι περιττοί,
καλαμαράδες και δημοκόποι καί μπολσεβίκοι
για λόγους άδειους ή για του ολέθρου τα έργα βαλτοί.
Και πάλι σημαδιακή ημερομηνία στη «Νέα Εστία»
15.3.1930, όταν ο νεαρός κριτικός είχε χαρακτηρίσει το
παλιό του ποίημα «Εμείς οι εργάτες» που είδαμε προηγου
μένως, ο Παλαμάς σε γράμμα του στον Ξενόπουλο διαμαρτύ
ρεται: «Δεν είναι. Έγινε στα παλαιά χρόνια της προπολεμι
κής εποχής, ζητημένο από το «Εργατικό Κέντρο» του καιρού
εκείνου [...] Το ποιηματάκι που αναφέρει ο κ. Καραντώνης
είναι φιλεργατικό* κάτι που αρκετά διαφέρει από τον μπολσεβικισμό [...]».
2 4 .2 /3 0
Αυτά είναι κάποια από τα πολύ περισσότερα στοιχεία που
μπορούσα να προσκομίσω. Αλλά οφείλω να τελειώσω.
Τώρα, αν χρειάζεται να συμπεράνουμε, ας φροντίσουμε να
είμαστε προσεκτικοί. Ο Παλαμάς είναι μεγάλη μορφή των
Γραμμάτων. Ήταν μια συγκροτημένη προσωπικότητα. Ό ,τι
προσκόμισα δεν έγιναν με σκοπό να τον μειώσω αλλά για να
φανεί ότι ανήκει στην εποχή του και αυτήν εκφράζει. Δεν
αντιφάσκει, αν αυτό νομίζει κανείς ότι βγαίνει από όσα είπα.
Μπορεί στα «Σατιρικά Γυμνάσματα», με τα οποία άρχισα,
το 1909 να γράφει,
Τις εκκλησίες; Μην τρέμετε* γκρεμίστε
Για τους ναούς της Επιστήμης τόπο!-Κι αυτά τα ωραία τ ' αγάλματα; Γκρεμίστε,
[...]
-Τα μνήματα, ιερά. -Κι αυτά συντρίμμια,

Η όμως

άλλα γκρέμιζε και άλλα πολεμούσε το 1909 και
άλλα ήθελε να στυλώσει το 1922. Και τα μεν και τα δε
ανήκαν στην ίδια ενότητα, πείτε την αν θέλετε ιδεολογική;
Για το δικό μου λογαριασμό, προτιμώ να μιλώ για χώρο των
ιδεών. Τώρα, εάν οι ιδέες εκπορεύονται από άλλα «κέντρα»,
ανήκει σε άλλες αρμοδιότητες ο προσδιορισμός τους. Όμως
πόσο χρήσιμο είναι να ζητάμε και να δενόμαστε από τέτοιες
εξαρτήσεις είναι μια άλλη πολύπλοκη ιστορία. Ωστόσο για
να μείνουμε στο αντικείμενό μας, αν αυτό είναι η λογοτεχνία,
φρόνιμο είναι να βλέπουμε τι μας λένε τα πράγματα —τον
πλούτο τους και τα όριά τους.

'Αφησα
Άφησα να πετούν, α π 'το να σώμα στ'άλλο.
Έτσι κι έτσι σκέφθηκα
εμένα δε θα μου 'χαν επιτρέψει, ποτέ τους να πετώ.
Κι αν ήμουν κάποτε πτηνός
μου ψαλίδισαν τα φτερά πολύ νωρίς.
Άφησα τους έρωτες να περπατούν στους δρόμους
εμένα το περπάτημα
μ'έβγαλε νοκ άουτ.
Άφησα τον άνεμο να φεύγει τραγουδώντας
Άφησα να μιλούν, και να με μυκτηρίζουν.
Άφησα, άφησ'άφησα
και τι δεν άφησα και τι;
Και τι δεν αναγκάστηκα ν'αφήσω;
Μ'αφήνοντας κι αφήνοντας
έχω ζεχάσει πια πώς αγαπούν
ζέχασα πια πώς περπατούν
(έστω πώς κάνουν Έρωτα).
Σε λίγο μάλλον θα ξεχάσω
και πώς μιλούν ακόμα.
Ξέχασα, έτσι ξέχασα
και τι, δεν ξέχασα, και τι;
Να με ξεχάσουν άφησα.
Θα 'φτάσε πια, η Ώρα μου να μάθω
πώς κλείνουν έξω α π 'τη ζωή της, τη Ζωή
με περιφρόνηση
όταν γίνεται ευτελέστατη κι αβίωτη*
Η Ώρα μου ν'αρχίσω να μαθαίνω πώς πεθαίνουν
δίχως περιττές κι ανώφελες εκκλήσεις
να δέχεσαι τον θάνατο με κάποια ευπρέπεια,
αφού όσο κι αποτρόπαιος κι αν είναι
όσο πανικό κι αν συνεπάγεται
όλα επιτέλους κι όλους τελικά
στη δίνη του τα πίνει.
Άφησα... άφησα ν'αρχίσω να μαθαίνω
πώς να πεθάνω, αφού πεθαίνω
έχοντας ξεχάσει φυτεμένος
κι έχοντας ξεχαστεί.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
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Μίκης Θεοόωράκης
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ΜένηςΚονμανταρ

I

ΟΙ ΔΡΟ Μ Ο Ι
ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Η ΦΑΝΕΛΑ
ΜΕΤΟ ΕΝΝΙΑ

ΒασίληςΣερέτης αυτός που αργότερα
ονόμασαν Μπιλ φ εύγει
Λ'*.' ί

Η πορεία του Μίκη προς τη
Μουσική.
Μια συναρπαστική κατάδυση
στο χρόνο και στις μνήμες
του. Παιδικά χρόνια,
εφηβεία, Κατοχή. Γεγονότα
και συναισθήματα που τον συγκλόνισαν και τον
διαμόρφωσαν σ’ αυτό που είναι σήμερα στον κόσμο
της Μουσικής.
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Ολόκληρο το μυθιστόρημα,
είναι μια παράλληλη διαδρομή,
ανάμεσα στο πραγματικό
γεγονός μιας εκδρομής δυο
ανθρώπων, και στην
καταγραφή μιας επιθυμίας για

διαδρομή
35 και κάτι
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μια «ιστορία αγάπης».
Έ να γυμνό πτώμα γυναίκας στην παραλία της
βιομηχανικής περιοχής που σταθμεύουν, δημιουργεί
μιαν έντονη αισθησιακή ανάγκη στη Γυναίκα να
ταυτιστεί μαζί της. Ο «δολοφόνος» είναι ο 'Αντρας.
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Γιώργος Ιωάννον

ηηλεκτη χώρα

Λντρέας Φραγκιάς
** \rrni

ΑΝΤΡ6*-

φραγκιά*

ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ 2
#

Το πλήθος τω ν ανθρώ πω ν
ΤΟ
κ α ι τω ν καθημερινώ ν
Π λΗ Θ Ο Σ
καταστάσεων είνα ι ο
πρω ταγω νιστής. Ισω ς αυτό
που παρακολουθούμε κ α ι
μετέχουμε να είνα ι μέρος
μ ια ς γιγα ντια ία ς
παράστασης. Ό σ ο ι όμω ς
ζουν μέσα σ’ αυτή
πάσχουν αληθινά.
,δόξες κ α ι ταυτόχρονα οικ είες κατα
δύονται σ’ αυτό—^το βιβλίο
συτελευταίας
Ο ι παράους,ι^
στάσεις που περιέχονται σ
νοψ ίζουνταετίας
τον στη
παραλογισμό
της
χώ ρα μας. Κ
αι ό χι μόνον.

,αΗ°νΧ<

ΕΥΦΛΕΚΤΗ ΧΩΡΑ
Στα εικοσιένα
κείμενα της
«Εύφλεκτης χώρας»,
αποδίδονται,
εξετάζονται και προ
παντός
συνειδητοποιούνται, θέματα, προβλήματα,
καταστάσεις της πραγματικής νεοελληνικής
ζωής των ημερών μας και λαμβάνεται κάθε
φορά μια θέση, που μπορεί να βοηθήσει.
------- —

^

Ένας παγανιστικός μυστικισμός
Αλέξ. Ζήρας
ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
Γη και Πάλι
Υάκινθος, Αθήνα 1985, σ. 95

Οι τρεις συλλογές ποιημάτων που δη
μοσίευσε η Αθηνά Παπαδάκη από το
1974 δεν είναι ασφαλώς μια πλούσια
συγκομιδή. Μία συλλογή ανά εξαετία,
ωστόσο, μπορεί να είναι προϊόν αυστη
ρής αξιολόγησης και αυτοελέγχου ως
προς την ουσιαστικότητα αυτών που θα
ειπωθούν. Και νομίζω πως αυτό συμ
βαίνει εδώ. Η προηγούμενη χρονολογι
κά συλλογή της ποιήτριας, Αμνάδα των
Ατμών (1980), συνέπεσε με την αποφα
σιστική καμπή που σημειώνεται στην
εξέλιξη της νεότερης ποίησης, αυτής
που άρχισε να γράφεται γύρω στο
1970, και που της ορίζει μια διπλή
προοπτική: μια μερίδα των ποιητών
της γενιάς αυτής α^οσύρεται σιγά-σιγά
από το προσκήνιο ή στρέφεται προς
άλλα είδη της λογοτεχνίας* μια άλλη
μερίδα συνεχίζει να είναι παρούσα, ό
μως με ένα τρόπο πολύ διστακτικότερο
από εκείνον που χαρακτήριζε την ορμη
τική της είσοδο, πριν από μια δεκαετία
ή δεκαπενταετία. Πολύ πρόχειρα, και
παρεκβατικά, θα υποστήριζα εδώ ότι η
κρίση στην οποία αναφέρθηκα έχει άμε
ση σχέση με τη δυνατότητα ή την
αδυναμία των ποιητών αυτής της γενιάς
να δημιουργήσουν μέσω της ποίησης
ένα προσωπικό όραμα. Πράγμα που
κατά προέκταση μας οδηγεί στην καρ
διά του προβλήματος: στη δυνατότητα
ή στην αδυναμία σύμπηξης ενός προσω
πικού ύφους.
Η συλλογή Γη και Πάλι της Αθ.
Παπαδάκη αναζωπυρώνει την αίσθηση
που είχαν δημιουργήσει τα ποιήματα
της Αμνάδας των Ατμών. Ταυτόχρονα
επιβεβαιώνει αυτό που μόνο ως υποψία
μπορούσε να υπάρξει ως προς τη θεμα
τική της συλλογής αυτής. Ό τι δηλαδή
πέρα από τις αντικειμενικές αναφορές
στην κοινωνική μοίρα της γυναίκας σή
μερα, πέρα από το επίμονο δέσιμο της
καθημερινής και απρόσωπης γυναικείας
παρουσίας με έναν ουδέτερο και φθορο
ποιό κόσμο —τον κόσμο της οικιακής

φροντίδας— αναπτύσσεται αντιστικτικά μια διαχρονική θεωρία ζωής, μια
βιοθεωρία που χρησιμοποιεί για τη
στήριξη του μύθου της, έστω και αρνη
τικά, τα ίδια εκείνα «αντιποιητικά»
υλικά. Ο αντιστικτικός αυτός τρόπος,
άριστα οργανωμένος από την Αθ. Πα
παδάκη, χρησιμοποιεί την ειρωνεία για
να ανατρέψει μια καθ’ όλα συμβατική
εικόνα:
Χύτρα ταχύτητος, ο ατμός σου / λεύκα
Θροίζουσα, ανεβαίνει, / τρυπάει το μπε
τόν.
(Αμνάδα των ατμών, σ. 10)*
ειρωνεία που λειτουργεί επιτυχημένα
γιατί ακριβώς η ποιήτρια φροντίζει να
,κρατάει με τη συχνή χρήση μεταφορών,
παρομοιώσεων και προσωποποιήσεων
μια απόσταση από τη δραματική ατμό
σφαιρα της εικόνας, την οποία η ίδια
δημιούργησε.
Έ ξι χρόνια αργότερα, στα· ποιήματα
Γη και Πάλι, η θεωρία ζωής που υπαινιχθήκαμε πιο πάνω έχει γίνει όχι μόνο
συνεκτικότερη, αλλά και περισσότερο
απόλυτη ως προς τις ιδέες-αισθήματα
που προβάλλει. Γιατί αν στα ποιήματα
της Αμνάδας το ποιητικό εγώ έχει αποσβεστεί στο συλλογικό υποκείμενο, δη
λαδή στα βιώματα των ανώνυμων γυ
ναικών που καθημερινά επαναλαμβά
νουν τη σισύφεια διαδρομή τους, εδώ,
στα πρόσφατα ποιήματα της Αθ. Πα
παδάκη, έχει αποκοπεί δραστικά ο ομ
φάλιος λώρος που συνέδεε την τρέχου
σα, συμβατική πραγματικότητα με τη
γυναικεία παρουσία. Και, παρ’ όλο που
μπάρχουν και τώρα αρκετές αναγωγές
σε προσωπικά βιώματα και πρώιμες
αναμνήσεις, οι οποίες και χρησιμεύουν
από την ποιήτρια ως πρόσχημα για την
αναβάθμιση της ατομικής εμπειρίας σε
γενικότερες καταστάσεις, ο αναγνώ
στης γρήγορα αντιλαμβάνεται ότι αυτό
που ενδιαφέρει κυρίως την ποιήτρια δεν
είναι η απογείωση της ποιητικής αίσθη
σης, ούτε η δημιουργία ενός πλασματι
κού, ονειρικού ή ενορατικού τόπου, φα
νταστικά νΓ'.: μόνο καθορισμένου. Αντί
θετα" μοιάζει να την ενδιαφέρει η ενσω
μάτωση της αίσθησης σε αρχετυπικές
έννοιες που όλες τους έχουν μια καθ’ ό
λα υλική σχέση με το γυναικείο κορμί.
Μερικοί τίτλοι ποιημάτων επιβεβαιώ
νουν την άλλωστε πασιφανή αυτή σχέ
ση: «Μήτρα Μητέρα», «Το Αίμα»,
«Γέννα», «Μητρότητα», «Ελκόμενη».

Αυτή ’η σημαίνουσα και σημαντική
παρουσία των αρχετυπικών εννοιών οι
οποίες μνημειώνουν, από τη μια μεριά
την προσωπική εμπειρία, ενώ από την
άλλη τη διαστέλλουν ως το σημείο
εκείνο όπου προσλαμβάνει μια οικουμε
νική, κοσμική σημασία —ας μην ξεχνά
με και στις δυο περιπτώσεις ότι κέντρο
του σύμπαντος αυτού είναι η θηλυκή
παρουσία— μας κατευθύνει στο ότι έ
χουμε να κάνουμε με μια ποίηση που
αναζητεί τον ιστό των πραγμάτων, τη
γενεσιουργό αιτία τους και το λόγο
τους, στην ίδια την υλική υπόστασή
τους.
Λένε αυτοί που πλησίασαν πιο
κοντά πως η Γυναίκα κρατώντας
στα χέρια ένα λεπτό άσπρο κερί
γονάτισε σε μια αμμουδιά κι έσβη
σε τα πατήματα εκείνου πάνω στη
Θάλασσα.
Το Θαύμα είναι μέσα μας, φωνάζοντας (...)
Γη και Πάλι, σ. 91,
διαβάζουμε στις τελευταίες σελίδες της
πρόσφατης συλλογής της Αθ. Παπαδά
κη. Υπάρχει εδώ, όπως και στα περισ
σότερα ποιήματά της, διάχυτος ένας
μυστικισμός* όχι όμως ως λατρευτική
ανταπόκριση προς κάποια ασύλληπτη
και υπερβατ'κή θεότητα, αλλά μάλλον
ως διαρκής κατάφαση απέναντι στη
θεοποίηση των αισθήσεων του σώμα
τος. Και η κατάφαση δεν σταματά
βέβαια στο ανθρώπινο σώμα, γιατί
στην ουσία όλα τα στοιχεία που συ
γκροτούν αυτό το ποιητικό σύμπαν είνα·. κατά κάποιο τρόπο προσωποποιημένα, ανθρωποποιημένα: · αντικείμενα,
διαθέσεις, λέξεις, σύμβολα. Όλα μαρ
τυρούν τη γήινη καταγωγή τους και τη
γήινη ενσάρκωσή τους, μ ’ άλλα λόγια
την έξοδό τους από μια μήτρα και την
επάνοδό τους σ’ αυτήν. Είναι ένας μυστικισμός παγανιστικός, χοϊκός που δεν
μνημειώνει μόνο τα απλούστερα των
πραγμάτων, αλλά, ακόμα περισσότερο,
τα μυθοποιεί, τους εμφυσεί μια δύναμη
που τα μεταμορφώνει, δίνοντάς τους
μια αρχετυπική αξία. «Γάλα / αυτό το
πρώτο κατοικίδιο. / (...) Το βρέφος
αγκαλιάζει το μαστό / βαρύς / σαν
προφήτης κατεβαίνει / το μέλλον δίχως
γενειάδα κι ωστόσο σοφό» (σ. 36).
Αλλωστε αυτή η μυθοποίηση, αυτή η
ένταξη και απορρόφηση κάθε υποκειμε- 23

νικού και αντικειμενικού στοιχείου, της
ιστορίας του κάθε προσώπου αλλά και
του προσώπου της ιστορίας, στο ποιη
τικό σύμπαν της Αθ. Παπαδάκη, υπε
ρασπίζεται σε τέτοιο βαθμό το αισθη
τηριακό, δηλαδή το σωματικό σε τελευ
ταία ανάλυση αντίκρισμα των πάντων,
ώστε μοιραία να συνδέει τη βιοθεωρητική σύλληψη της ποιήτριας με μια μα
κραίωνη παράδοση που βάζει στο κέ
ντρο του κόσμου τις χοϊκές, τις χθόνιες:
τις θηλυκές δυνάμεις. Έ τσ ι, είναι οργα
νικά λειτουργικές εδώ οι αναφορές και
μνείες στο μύθο της Δήμητρας και της
Περσεφόνης ή στη δισυπόστατη μορφή
του μάντη Τειρεσία. Και φαίνεται πως
η αρχαιογνωσία που διαπιστώνουμε
στα ποιήματα της συλλογής Γη και
Πάλι, όπως λ.χ. στις σελ. 9-11, 50-51,
ή, πιο παραστατικά, στο «Δείπνο»:
Πάντα τα δάση είναι πιο νέα από τη γη
ίσως γι ' αυτό / η Μαύρη Δήμητρα έφερνε
πάνω της / την αρπαγή όπως μεγάλο
σάλι / μέχρι το Θάνατο.
•
,
,
,
(σ* 86)
δεν προϋποθέτει μόνο, με βάση αυτή τη
βιοθεωρία, την ενότητα του χρόνου, —ο
χρόνος στο μύθο είναι αδιαίρετος— αλ
λά και αυτή καθαυτή την εκφορά του
ποιητικού λόγου, την υφή και τη σύντα
ξή του. Πραγματικά, πολύ περισσότερο
από ό,τι στα ποιήματα της Αμνάδας
των Ατμών η Αθ. Παπαδάκη στη συλ
λογή Γη και Πάλι οργανώνει το λόγο
της με επιμελώς μεθοδευμένες παύσεις,
σιωπές, αλλαγές τονισμού της ποιητι
κής φράσης, επωδούς, έτσι ώστε να
λειτουργεί πλάι στην ανάγνωση μια
σκηνοθετική άποψη του ποιήματος. Ό 
μως η σκηνοθετική αυτή άποψη, μολο
νότι υπηρετεί τη συνύπαρξη-συνεύρεση
διαφόρων μυθολογικών στοιχείων, προ
σωπικών και συλλογικών, πραγματικών
και συμβολικών (βλ. π.χ. ενδεικτικά
τους στίχους στη σελ. 87, «Σβήσαν οι
Θεσμοφοριάζουσες σαν λαμπάδες. /
Σκοτάδι στη Συγγρού») και μολονότι
προβάλλει σε πολλά σημεία την τραγι
κότητα της ανθρώπινης μοίρας, εντού
τοις δεν υψώνει τη δραματική ένταση ή
τη συναισθηματική θερμοκρασία των
ποιημάτων παρά σε ελάχιστες περι
πτώσεις* λ.χ. στη σελ. 18.
Αυτό οφείλεται —για να επανέλθου
με στην υφή της γλώσσας της Αθ.
2.4 Παπαδάκη— στον αποστασιοποιητικό
χαρακτήρα' της περιγραφής της και,

βέβαια, στην όχι σπανίως σιβυλλική
διατύπωση που έχουν αρκετές εικόνεςκλειδιά της ποιητικής της. Είναι λοιπόν
σε μερικά σημεία της Γης και Πάλι
σκοτεινός ο εκφερόμενος λόγος. Η σκοτεινότητά του όμως δεν έχει να κάνει
με κάποιες ιδέες ή κάποιες έννοιες

λογικές* εκφράζει, και σ* αυτό θα πρέ
πει να επιμείνουμε, καταστάσεις ψυχο
σωματικές, καταστάσεις πάθους, οδύ
νες» ηδονής και θλίψης που μόνο ένας
χρησμοδοτών λόγος μπορεί να πλησιά
σει την αίσθησή τους.

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΤΣΙΜΗΣ
Οι Ρ ή το ρ ες

Σ.Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 1984

Δεν είναι δύσκολο- να διακρίνουμε στα
ποιήματα των Ρητόρων του Σ. Κατσίμη ότι μια από τις βασικές τους ορίζουσες είναι η σαφής κοινωνική στράτευση.
Και τη λέω σαφή για τί ο ποιητής δεν
καταφεύγει σε σκοτεινές αλληγορίες
για να αναπτύξει —τουλάχιστον σ’ αυ
τή τη συλλογή— την πολιτική πλάι
στην προσωπική ηθική στάση του. Ο
π α ρ α β ο λ ικ ό ς χ α ρ α κ τ ή ρ α ς α ρ κ ε τώ ν
ποιημάτων, όπως, λ.χ., «Το Νεόχτι
στο» (σελ. 22) ή, ακόμα πιο καίρια,
όπως στο « 'Ιδ ια τα Μάτια» (σελ. 27)
και στο «Ο Θάνατος του Πατέρα» (σελ.
29), στηρίζεται πάντοτε σε ένα κοινό
χρηστο βιωματικό υπέδαφος και παρα
πέμπει, χωρίς κινδύνους παρερμηνειών,
σε μια ιδεολογικά ορισμένη διαδικασία
ανάπτυξης της ποιητικής ιδέας. Αυτό
γίνεται περισσότερο από αλλού φανερό
στα ποιήματα εκείνα όπου, με άλλους
όρους (δηλαδή αν υπήρχε μια διαφορετι
κή οπτική των πραγμάτω ν του κό
σμου), το εγώ θα ερχόταν σε απόλυτη
πρωτοκαθεδρία, κατευθύνοντας ανάλο
γα το συναισθηματικό φορτίο των εικό
νων του ποιήματος.
Ό μ ω ς εδώ η οπτική του ποιητή, και
της ποίησής του, συνοδοιπορεί με τη
στάση που κρατεί ως πολιτικά στοχαζόμενος. Αυτός άλλωστε νομίζω πως
είναι και ο βαθύτερος λόγος που πάνω
του διαμορφώθηκε και διαμορφώνεται ο
εκφραστικός χαρακτήρας του Σπ. Κατσίμη, δηλαδή το ύφος του. Αυτός ο
ελεγειακός τόνος που επικρατεί γενικά
στην ποίησή του, αυτή η συνεχής ανα
φορά σε τοπία φθοράς και διάλυσης,
φαντάζομαι πω ς σκοπεύουν να λειτουρ
γήσουν στον αναγνώστη αντιστικτικά,
υπομνηματίζοντας ακριβώς αυτό που
απουσιάζει: την πληρότητα, την ολο
κλήρωση του οράματος.
Από την άλλη μεριά, αν λάβουμε
υπόψη μας όλους αυτούς τους καθορι-

σμούς που δίνουν μια συγκεκριμένη ταυ
τότητα σ ’ αυτό τον ποιητικό λόγο, είναι
ευεξήγητη και η εκφραστική λιτότητα
—που τη συναντήσαμε και στις προη
γούμενες συλλογές ποιημάτων του Σ π.
Κατσίμη— και ο τρόπος με τον οποίο
«ολοκληρώνεται» το κάθε ποίημα, έτσι
ώστε στο κλείσιμό του έχει μια διδα
κτική χροιά —προτροπή και υπόδειξη
τόσο για το θέμα που μόλις αναπτύχθη
κε όσο και για την παραβολική του
σημασία. Θα έλεγα μάλιστα στο σημείο
αυτό ότι, εκτός εξαιρέσεων, ευτυχούν
περισσότερο τα ποιήματα του Σπ. Κα
τσίμη που πλησιάζουν τη δραστικά α
καριαία εικονοπλασία των χάι-κου. Η
εξαίρεση βρίσκεται εδώ, κυρίως, στο
τελευταίο ποίημα της συλλογής, «Το
Ταξίδι» (#ελ. 30), που είναι και απόλυ
τα αντιπροσωπευτικό της οπτικής τοι
ποιητή αλλά και ισοζυγισμένο στην ίδιο
τη δομή του. Εδώ η πολιτική ή ιστορι
κή μνήμη παρεμβαίνει στις εικόνες των
ειδυλλιακών τοπίων, τονίζοντας απρό
σμενα, με αυτή την αντιπαράθεση προσωπικού-συλλογικού, τη δραματική αί
σθηση που εισπράττει ο ποιητής από
τον κόσμο.
Τέτοιο ταξίδι δεν έκαμα.
Πεύκα και Θάλασσα των διακοπών μου ο
τόπος
σ *ένα νησί παρθένο στη μνήμη. Και στην
άμμο
φ
η κορούλα μου παίζει,
παίζει η κορούλα μου στην άμμο.
Κάποια στιγμή φόρεσε ένα κινέζικο
καπέλο
κι έτρεχε, έτρεχε
στους φλογισμένους ορυζώνες του
Μυ Λάι...

Ανθούλα Δανιήλ

Μια ποιητική πορεία

ΜΑΡΙΟΣ ΑΦΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Προσήλωση , Αθήνα, 1966
Ενδεχόμενα, Λύσεις 12, 1970
Θάλασσα Σαρωνικού ήρεμος,
Λύσεις 14, 1970
Εις ηλικίαν μόλις τριάκοντα πέντε
χρόνων, Σημειώσεις 1975

Πέντε ποιητικές συλλογές σε εννέα χρό
νια και ο ποιητής αντλεί πάντοτε από
το ίδιο ανεξάντλητο θέμα που δε χάνει
την επικαιρότητά του.
Διαλέγω μερικές φράσεις-στίχους:
1. επειδή γνωρίζω πως δε θα γνωρίσω
(μότο)'
2. Υστερόγραφο: θα στρώνω τον τάφο
σου με λουλούδια
3. Γιατί επιτέλους όσοι χώρισαν δεν
πέθαναν νέοι
4. Στη Ράνια να μην ανεβαίνει τόσο
συχνά στον ουρανό (μότο)
Αν αυτές οι φράσεις-στίχοι μπορούν
να θεωρηθούν δείκτες του ποιητικού
κέντρου, τότε καταλαβαίνουμε ότι έ
χουμε να κάνουμε με κάτι που σίγουρα
δε γιατρεύεται, δεν ξεχνιέται και δε
φθείρεται από το χρόνο, πράγμα που
είναι και το πιο σημαντικό. Ο θάνατος
στέφει το αγαπημένο πρόσωπο με την
εξιδανίκευση και στέκεται ορόσημο και
προμαχώνας ανάμεσα στο πριν και στην
ανάμνηση που πηγάζει απ’ αυτό. Το
γιατί είναι άλλος λόγος. Εκείνο που
φαίνεται και στις τέσσερις συλλογές
του Μ.Α. είναι ο βαθύς απελπισμός και
ταλανισμός που δεν επιδέχεται καμία
λύτρωση και θεραπεία. Το βαθύ χάσμα
ανάμεσα σ’ εκείνο το φωτεινό καλοκαίρι
που «έτρεχαν τα σούρουπα σαν υστερό
γραφα» και στο τώρα, δεν γεφυρώνεται.
Η ζωή, μετά το κορίτσι, έμεινε γράμμα
ανεπίδοτο, μετράει μόνο σαν ανελέητη
φθορά και αφορμή για πικρή μνήμη.
Μνήμη που πυρακτωμένη καρφώνεται
στο μυαλό για να βασανίσει, περιφρονώντας τον καιρό που περνάει και στε
ρώντας του την ιδιότητα να επουλώνει,
να απαλύνει, να ηρεμεί. Η ζωή είναι
φαινομενική. Είναι ματαίωση. Είναι α
κύρωση. Ο λόγος δεν βγαίνει από τα
χείλη αλλά, με μια τραυματική διαδρο
μή, μέσα από την ψυχή, η οποία συνε
χώς αποκαλύπτεται γυμνή και αλωμένη
από τη συμφορά, θλίψης τόπος.

Σε δύο επίπεδα «παίζεται» η ποίηση
του Μ.Α. Είναι ο χρόνος παρελθόν και
ο χρόνος παρών που αλληλοεπηρεάζονται και συναιρούνται σε ένα συνεχές
συγκεχυμένο, όπου το παρελθόν αυθαί
ρετα και βίαια εισβάλλει και γκρεμίζει
την όποια τωρινή και από μακριά θεώμενη όψη των πραγμάτων. Η πληρότη
τα των τότε αισθημάτων αντιστρέφεται
και ανατρέπεται, γίνεται σαρκοβόρα
και ψυχοφθόρα μνήμη που σκοτώνει
αργά και μεθοδικά αλλά όχι τελεσίδικα.
Ο χρόνος πανδαμάτορας, γιατρός, εδώ
χάνει τις ιδιότητές' του, λειτουργεί α
ντίθετα. «Ο χρόνος σαπίζει τις σκάλες
και τα γράμματα». Η διαδοχή των
εποχών είναι τυπική. Τα καλοκαίρια
ξανάρχονται χωρίς να μακραίνουν από
το σημαδιακό εκείνο καλοκαίρι. Το η
μερολόγιο στην ουσία δεν προχωράει.
«Καλοκαίρι λαχάνιασμα, λαχτάρα, έρω
τας αναρχικός» αλλά και «Εκείνο το
καλοκαίρι οφείλαμε να τ ’ αγαπήσουμε /
έτσι κι αλλιώς είχε περάσει στη νομιμό
τητα του αίματός μας / έτσι κι αλλιώς
φωτογραφίζεται ακόμα στη ζωή μας».
Ακόμα «θα ξανάρθει βέβαια το καλο
καίρι κι οι ρομφαίες του τουρισμού / το
νησί θα βγάλει βιαστικά τις αντίκες του
α π ’ το ντουλάπι / σαρακοφαγωμένες
κασέλες, εικονίσματα, σκαλιστές ιδεο
λογίες / θα ξαναβγάλει τις αντίκες του,
άδειες ταξιδιών και ξωκκλήσια ιαματι
κά / θα ξανάρθει βέβαια το καλοκαίρι».
Βλέπουμε λοιπόν ότι το κάθε καλο
καίρι που θα ξανάρθει παύει να έχει τη
σημαντικότητα εκείνου του πρώτου. Το
«βέβαια» που ο ποιητής αντλεί .από τη
συμβατική λογική αναιρείται και διαψεύδεται. Ό λα τα καλοκαίρια δεν είναι
πια καλοκαίρια. Φυσικά θα ακολουθήσει
και ο χειμώνας. Κυριολεκτικά και μετα
φορικά ο χειμώνας έχει το δικό του
μεγάλο μερίδιο στην ψυχική κατάσταση
του ποιητή. «Ο χειμώνας γρήγορα κα
τοίκησε στην πόρτα μας με μάγουλα
φυματικά». Είναι η αρρώστια που κυ^
κλοφορεί και μολύνει τα πάντα. Σκου
ριά, μούχλα, σαπίλα, αράχνες, γεράμα
τα, μεταπηδούν από τα έμψυχα στα
άψυχα αλλά και στα άπιαστα και αιώ
νια φυσικά στοιχεία που είναι φύσει
ανεπίδεκτα φθοράς. Αισθήματα απο
στροφής και ψυχικής αγωνίας. Πουθενά
κάτι παρήγορο. Οι χώροι ανακαλούν

ήχους, φωνές, που δε σβήνουν στο πέρα
σμα του χρόνου. Αντίθετα αποκτούν
ανθρώπινη συμπεριφορά, και σαν σκιές
εμφωλεύουν στους οικείους χώρους.
Ναρκώνονται, νυστάζουν, σαπίζουν,
γερνούν, αραχνιάζουν. «Γερασμένα κα
φενεία, γερασμένα δωμάτια / χέρια που
αράχνιασαν άνεμος ξεγραμμένο ενέχυρο
/ ξεκούρντιστη κραυγή αμφίβολες απο
σκευές του Αυγούστου». Τα μάτια του
ποιητή-παρατηρητή είναι «ξεβιδωμένα
φινιστρίνια». Το φως ψάχνει «φεγγί
τες», το όνειρο διαρκώς ματαιωμένο.
«Δεν ήταν τ ’ όνειρο αυθεντικό / αλλιώς
γιατί, Χριστέ μου, σάπισε σα πτώμα;»
Ακόμα: «Τα όνειρα πλέκουνε συνή
θειες που σε χτικιάζουν...», «απρόσιτο
όνειρο, φευγαλέο χάδι...», «το καλοκαί
ρι βαθαίνει τις ρυτίδες / ανατινάζει στο
φως τα όνειρά σου», «ακατοίκητος βο
ριάς φυσάει τα όνειρά μας...»
Η ποίηση του Μ.Α. είναι όλη μια
λυγμική κραυγή, ένας βαθύς πόνος, μια
πληγή που επιμένει να ζει πάνω από το
θάνατο και πηγάζει από το χωρισμό, τη
φυγή, τη ματαίωση του ονείρου μ ’ ένα
βάρος που συνθλίβει και πιέζει. Η ποίη
ση είναι ακόμα «ένα παιχνίδι που πλη
ρώσαμε με την ψυχή μας / ξύνοντας με
τα νύχια τη σιωπή που μπούκωσε το
στίχο».
Ο λόγος του Μ.Α. κυριαρχεί με τη
μεταφορά και την εικόνα, την εικόνα
που σφυγμομετράει τη συγκίνηση και
το αίσθημα στο στίχο, στο στίχο που
προσπαθεί να εκφράσει την εσωτερική
φουρτούνα που ποτέ δεν καταλαγιάζει
αφού «...έρχεσαι πάλι και παφλάζεις
σαν έναστρη θάλασσα / έρχεσαι πάλι
και θερίζεις την εύθραυστη παρηγοριά
μου / μ ’ εκείνη την αιώνιά σου ερώτη
ση».
Μετά α π ’ αυτά το μέλλον μεταβάλ
λεται σε «συρματόπλεγμα» όπου ε
γκλωβίζεται όποιος έχει χάσει τη ζωή
στο παρελθόν, καταντά «τρόπαιο του
χειμώνα» και χάνει κάθε ελπίδα: «Δε
θα ξαναϊδωθούμε πια πάνω στη γη...»
γιατί: «ονειρεύτηκα το σώμα σου στο
φαράσι του Σεπτέμβρη».
Στίχοι σαν κι αυτούς υπογραμμίζουν
το αμετάκλητο που υψώνεται τραγικό
και αναπόφευκτα γεννάει τη δραματικό- 25
τητα της ποιητικής διάθεσης.

Ανθούλα Δανιήλ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ
Το δω μάτιο μ ε τις εικόνες

Κείμενο: Ευγένιος Αρανίτσης
Ίκαρος Εκδοτική Εταιρία, 1986

Έχουμε πια συνηθίσει κάθε τέλος του
χρόνου να περιμένουμε καινούριο έργο
του Οδ. Ελύτη.
Φέτος και τα παλιά απέκτησαν μια
νέα επικαιρότητα με το νέο έργο, τα
γνωστά μας Collages, «το δωμάτιο με
τις εικόνες», εικόνες που τροφοδοτούν
την ποίησή του και πηγάζουν από την
ποίησή του, διαγράφοντας μια αμφίδρομη σχέση και εξάρτηση.
Ο ποιητής αποφεύγοντας «τους ή
λους της γλώσσας» στράφηκε αυτή τη
φορά, που δεν είναι και η πρώτη, στις
συνεικόνες όπως τις ονόμασε. Έ τσι
«ούριος πνέει ο κόσμος των εικόνων».
Μια ταξινόμηση θα μπορούσε να γ ί
νει με βάση το περιεχόμενο, το σχήμα,
το χρώμα, τους υπαινιγμούς. Ό λες ό
μως οι ταξινομήσεις θα είχαν ίσο μερ£
διο πάνω σε κάθε συνεικόνα και ζηλότυ
πα θα διεκδικούσαν η καθεμιά για λογα
ριασμό της το δικό της ποσοστό στο
βαθμό που θα μπορούσε και ο αναγνώστης-θεατής να βρει την αόρατη αρχιτε
κτονική, παραμερίζοντας αλλά όχι ισο
πεδώνοντας τις επιμέρους ιδιαιτερότη
τες. Μ ’ αυτή τη σκέψη και τα συγκεκρι
μένα γ ίν ο ν τ α ι αφηρημένα και τα
αφηρημένα' συγκεκριμένα. Ό μω ς κι ε
κεί που το πράγμα φαίνεται εύκολο
κρύβεται αγκάθι μεγαλύτερο από εκείνο
που εξαρχής θεωρήθηκε δύσκολο. Η
ευκολία μπορεί να αποβεί η μεγαλύτερη
δυσκολία και ολέθρια για την επικοινω
νία. Παρ’ όλα αυτά είναι, προτιμότερο
να χαθεί κανείς μες στο λαβύρινθο παρά
να μην μπει καθόλου. Ο χώρος είναι
εξουθενωτικά ωραίος και συγκλονιστι
κά μυστηριακός. Τπάρχει πάντοτε ο
κίνδυνος να γλιστρήσουμε προς την
πλευρά του ιλίγγου των χρωμάτων και
να χάσουμε τους δρόμους του ουρανίου
σύμπαντος, να μείνει αναποκρυπτογράφητο το μήνυμα, να παραβλέψουμε την
26 εναντιοδρομία της ανθρώπινης ζωής με
τη Ζωή, να παραβάλουμε το στιγμιαίο

«Μονάχα οι λέξεις
δεν μου αρκούσανε»
και ακαριαίο της ύπαρξής μας με το
διαρκές και ατέρμον εκείνης. « Ένας
τρόπος να πεθάνεις χωρίς ν ’ αφανίζε
σαι: μια διαφάνεια». Μια αστραπή η
ύπαρξη στη διαρκή φεγγοβολή του
θείου και αιώνιου. Είναι η ανταπόκριση
της Τύχης με τα χρώματα και τα
σχήματα, είναι ο Παράδεισος όχι πια
μόνο «τσαμπιά λέξεων» ή «δέντρα λέ
ξεων που τ ’ ασημώνει ο άνεμος» και
«πουλιά που επιμένουν να κελαηδούν
ελληνικά και να λεν “ έρωτας” , “ έρω
τας“ , “ έρωτας” ». Αλλά είναι χαι ένα
χρωματικό σύνολο, σοφά γεωδαιτημένο
που μέσα του ο θεατής έχει να διανύσει
τους ίδιους δρόμους που είχε και ο
αναγνώστης* να γοητευτεί, να αναζητή
σει τα κρυφά νοήματα των πραγμάτων,
να τα δει με τα αληθινά τους ονόματα,
να φτάσει στην έκσταση.
Λοξίας Απόλλων που ευτυχήσαμε να
λάβουμε χρησμό του ερμητικό, με τους
ήλους της εικόνας αυτή τη φορά για
μας. Αποκάλυψε το χρώμα των λέξεων
και το σχήμα. Την ουσία που κρύβεται
στα αγριολούλουδα και στα μυριστικά
χόρτα, μεταγλώττισε τον ήχο του αέρα
και των κυμάτων σε μια σονάτα για
πιάνο που εκτελεί ένα κορίτσι γυμνό,
μπήκε στον κίνδυνο και στο θαύμα της
φύσης για να βρει την κρυφή αλληλου
χία των νοημάτων. Ανταποκρίθηκε στη
φύση που του ανταποκρίθηκε. Έλαβε
το μυστικό μήνυμα ενός κοχυλιού, που
σαν άγγελος Κυρίου μηνυματοφόρος, «η
Κόρη που ’φερνε ο βοριάς... νέα και
αρυτίδωτη και ισχυρή» κάνει να μαίνο
νται οι ανεμόμυλοι. Και ξέρουμε ότι
όταν «ο αέρας σηκώνεται Το θείο
θριαμβεύει». Μύρισε τις αναθυμιάσεις
μιας «θαλασσοσπηλιάς» που σκαρφαλώ
νουν στα βράχια σαν γυμνό κορίτσι
κάτω από το θείο βλέμμα τη; Πανα
γίας και το λοξό κρυφοκοίταγμα της
χρυσής προσωπίδας του « Ήλιου του
Ηλιάτορα». Αναγνώρισε την αιωνιότη
τα σ’ ένα βότσαλο που κατεβαίνει στη
θάλασσα «στη στάση που είχα πριν μες
στη Μητέρα κατεβώ / φώναζα μ ’ όλη
μου τη δύναμη / αεί αεί αεί».
Συνέλαβε την κίνηση της αόρατης
δεξιάς των αγγέλων και ζωγράφισε τον
κόσμο* όχι μόνο αυτόν που είδε αλλά
αυτόν που ένιωσε και αυτόν που δεν
είδε. Έδωσε χρωματική υπόσταση στο

αόρατο και ασύλληπτο άπειρο, στη
μορφή ενός γυμνού μέχρι τη μέση κορι
τσιού, που μοιάζει «σαν ωραίο οχτώ ή
σαν κανάτι» μ ’ ένα κόκκινο πουλόβερ να
κρύβει το υπόλοιπο σώμα, το πρόσωπο,
τα αισθήματα, τις σκέψεις, να γίνεται η
/
/
/
προέκταση
του μυστήριου
τοσο
κοντινή/
στην χειροπιαστή πραγματικότητα όσο
κοντινό και το άπειρο που εγγράφεται
στο περίγραμμα του γυναικείου σώμα
τος και γίνεται ένα μ ’ αυτό, συνέχειά
του και προέκτασή του. Έ τσι το ευα
νάγνωστο τοπίο δεν είναι τοπίο αλλά
είναι κάτοπτρο Αθανασίας* είναι ο Πα
ράδεισος φτιαγμένος με τα ίδια υλικά
του κόσμου τούτου, με «τις μικρές
ευτυχίες και τ ’ αδόκητα συναπαντήματα», όπως «η μυστική φλόγα» που
προεξέχει σ ’ ένα θάμνο «ένα φωσάκι
καταμόναχο φωνάζει “ εγώ” “ ργΐ# και
«η Κόρη βηματίζοντας στο κύμα /
ελαφρός πουνέντες / φυσάει / το χέρι
σου αντιγράφει / τ ’ Ασύλληπτα» και ο
θεατής παρακολουθεί «μια θάλασσα...
και στη μέση της κόσμους μικρούς... και
λοξές δελφινιών ράχες». Η συνεικόνα
είναι εκεί για να μας πιάσει το χέρι και
να μας οδηγήσει μέσα από μυστικά
μονοπάτια στη μαγική χώρα του ονεί
ρου. Ό π ω ς μια μικρή λεπτομέρεια πά
νω της και ανατρέπεται η εύκολη ανά
γνωσή της. Και τούτο γιατί πάνω στον
ίδιο καμβά μαίνονται τα μηνύματα και
οι δυνατότητες διεκδικούν διέξοδο και
ρήγμα. Πολλές επιφάνειες μισοκαλύπτουν η μια την άλλη, συναγωνίζονται
οι προεξέχουσες άκρες τους στη νύξη
και στον πειρασμό. Ό λες οι αποχρώ
σεις του μπλε της θάλασσας και τ ’ ου
ρανού «Κάθε στιγμή πανί που αλλάζει
χρώμα / Και κανείς / Κανείς ίδιος /
Στο απαράλλακτο διάστημα». Κομμά
τια υδρόγειας σφαίρας μας προσφέρονται σαν ώμος γυμνός «να τον φιλήσου
με». Μια εξαπατητική χρωματική παν
δαισία που προκαλεί συνέχεια τη φα
ντασία οδηγώντας και αποπλανώντας.
«Παρά ένα χιλιοστό από την τρέχουσα
λογική» κατοικεί το θαύμα, «αρκεί να
*σαι οιακοστρόφος / Δεινός ή να ’σαι
Ικτίνος» ή δήλιος κολυμβητής όπως θα
το ’θελε ο Ηράκλειτος, γιατί «δεν ε
πεμβαίνει κανείς εύκολα στις πτυχές
μιας Νίκης ούτε «αφαιρεί (...) τους
πέπλους της θεάς ατιμωρητί». Ένα

Γιώργης Μανουσάκης
Μυκηναίοι
Την άγρια κραυγή την ακούσαμε
να σφαδάζει στα βάθη του παλατιού.
Καθαρά την ακούσαμε μια φορά
κι άλλη μια να πληγώνει τ ’αυτιά μας.
Και ξέραμε τι ήταν. Μέσα γίνουνταν όλα
καθώς τα χε πει η θεόκρουστη ξένη.
Ακούσαμε και δεν τρέξαμε. Δεν αρπάξαμε
όπλα στα χέρια. Μείναμ εκεί
στην αυλή κουβεντιάζοντας. Προφταίνομε
ή δεν προφταίνομε ζωντανό τον καλό μας
τον άρχοντα; Θα μπορέσομε τάχα να πιάσομε
τους φονιάδες; Κι αν θα φτάσομε αργά
γιατί να κινήσομε; Αν εκείνοι πετύχανε
το σκοπό τους, ποιο νόημα θα χει
η δική μας αντίδραση; Καλύτερα
μην τα βάζεις με τους νέους αφέντες.
Κι όμως κάτι Θα πρέπει να κάνομε.
Ναι, μα όχι βιαστικά. Με περίσκεψη.
Αργά πια. Να τους κιόλας στην πόρτα.
Το αίμα αχνίζει στα χέρια τους
μα κοιτάζουν μ'αγέρωχο βλέμμα
και τα λόγια τους πέφτουν βαριά από φοβέρα.
Σιωπή. Τα κεφάλια σκυφτά.
Επιβλήθηκε τυραννίδα στη χώρα.

χαρακτηριστικό σε πολλές συνεικόνες
είναι η στάση των προσώπων μέσα στο
χώρο. Σαφής ή ασαφής ο χώρος, ολό
κληρος πίνακας του σύμπαντος ή λεπτομέρειά του, γυναίκα ή κούρος ο
άνθρωπος στέκεται με τη ράχη στο
φακό ή στην καλύτερη περίπτωση προ
φίλ. Τέτοια άποψη μας δίνει «Η σκιά»,
«Η ερημιά», «Το παριανό», «Η μυστική
φλόγα», «Η γυναίκα με το κερί», «Η
γυναίκα με τα λευκά», «Ο Κούρος», «Ο
σταματημένος χρόνος», «Στον καθρέ
φτη», «Η γοργόνα». Αντίθετα, Παναγία
και άγγελοι μας κοιτάζουν, κατεβαίνουν
από ψηλά, αιωρούνται, περπατούν στα
νερά, μεταφέρονται στη ράχη ενός πώ 
λου, οδεύουν προς την πλωτή Ιερουσα
λήμ, βγαίνουν από ένα όστρακο στον
αέρα.
Ειδικά για τους αγγέλους ο Ελύτης
γράφει: «οι άγγελοι κάποτε συμβαίνει
και να έχουν υπόσταση θηλυκή. Το
γυμνό ρόδινο κορμί τους καταλήγει
σ’ ένα κοχύλι και τα φτερά τους είναι

διάφανα σαν τα τζιτζίκια». « Αγγελοι
με φύλο» λοιπόν έξω από το χρόνο
ατενίζουν το αιώνιο, ενώ οι άνθρωποι
μέσα στο χρόνο ατενίζουν μόνο το μέλ
λον όπου πρόκειται να ενταχθούν. Το
φως είναι γαλάζιο, κόκκινο, χρυσόξαν
θο. Είναι το φως τής αιωνιότητας, μιας
αιωνιότητας που επαναλαμβάνεται στα
αλλεπάλληλα επίπεδα που συνθέτουν οι
θάλασσες, οι αμμόλοφοι, τα βουνά, οι
ουρανοί. Επίπεδα που αλληλοδιεισδύουν, συντίθενται και αποσυντίθενται,
α ν τ ικ α τ ο π τ ρ ίζ ο ν τ α ι το ένα μέσα
σ τ’ άλλο, κομματιάζονται σε λεπτομέ
ρειες, ενώνονται σε σύνολα, υπογραμμί
ζουν το μέρος, τονίζουν το όλο, δίνουν
τις ποικίλες όψεις του ίδιου πράγματος.
Η «ευλογοφάνεια» επιζητείται πάντοτε
και η παραδοξολογία την υπακούει. Ο
κόσμος είναι ένα θαύμα* το «σχισμένο
γκρι» παραπέτασμα σαν αυλαία αποσύρεται στις άκρες και αποκαλύπτει «το
δωμάτιο με τις εικόνες». Είσοδος σε
χρώματα και σχήματα γεωμετρικά με

μια άσπρη γραμμή μαιανδρική, σαν ρίγα
ή σαν ρίζα να βυθίζεται στα βάθη και να
βουτάει στα ύψη ακολουθώντας το δρό
μο του Ηράκλειτου, ενώ κομμάτια κίο
νες αποσύρονται στα ενδότερα της μπλε
αιωνιότητας. Ένα εικονοστάσι στο κέ
ντρο του σύμπαντος και μια ΠαναγίαΑγία, Κόρη-γυναίκα, αισθησιακή-ηδονική, να συμβιβάζει την αγιότητα και τον
έρωτα με «τα φρούτα»-ηδονές στην α
γκαλιά της* «Ωραίε μου αρχάγγελε γεια
σου, με τις ηδονές σου καθώς φρούτα σε
πανέρι», ενώ από μακριά ένα άλλο
εικονοστάσι-ναός προβάλλει μιαν αντί
στοιχη δική του Παναγία να δέχεται
από το πλάι το φως του ουρανού, σαν
Ευαγγελισμό, και τα πήλινα ειδώλια να
την προσκυνούν («Πομπηιανό»).
Ο Χρόνος απόλυτος και μια στιγμή
της αιωνιότητας αιχμαλωτίζεται στη
μορφή ενός πουλιού που τη διασχίζει
και μιας γυναίκας που την ατενίζει,
μαύρη κηλίδα στο ξανθό φως «ασυρμα
τοφόρο παρατημένο στην έρημο». Τι
είναι ωραιότερο; Το καράβι που προε
κτείνεται στην ξηρά ή η ξηρά που
προεκτείνεται στη θάλασσα; « Ή μή
πως το ωραιότερο είναι το βλέμμα που
στηλώνει ο Κούρος στον Αγιο και ο
Αγιος στον Κούρο και σταματάνε το
χρόνο σ’ αυτήν τη μεταξύ τους διαδρο
μή »(«Ο σταματημένος χρόνος»).
Το ίδιο κι εκείνο το «ζαρκάδι» στην
κορνίζα του που ξέφυγε από τη νωπο
γραφία του Καιρού και «μηρυκάζει αρ
γά τους αιώνες». Το σταμάτημα του
χρόνου πάει παράλληλα με τη χρωματι
κή αντίθεση που δημιουργείται σ’ ένα
ανθρώπινο σώμα, όπως στη «σκιά».
Στο εξουσιαστικό και κυριαρχικό φως
και μάλιστα στις πιο ζωντανές του
παραλλαγές, το κόκκινο, το κίτρινοπορτοκαλί και πράσινο, μια γυναικεία
σκοτεινή φιγούρα παγιδεύεται και αιχ
μαλωτίζεται μέσα στο δίχτυ του σαν σε
επιτύμβια στήλη «ολόσωμη πάνω στο
φως και μαύρη έως θανάτου». «Περι
στρεφόμενο εκθαμβωτικό ευ» στη «γυ
ναίκα με το κερί», «άσπρα σπασμένα
τ ’ ουρανού μέσα στη νύχτα» «η γυναίκα
με τα λευκά» να μισοεξατμίζεται και να
αντικρίζει το σκοτεινό της είδωλο, να
γίνεται ένα με τα άσπρα θραύσματα.
Χριστός ή άγγελος να κάνει νοήματα
μέσα στο χρυσό του φως την ώρα που
ένα κορίτσι «στον καθρέφτη» απορροφάται από το αιώνιο μπλε με την
«παλιά θαλασσινή Σελήνη» να κρέμεται
ολομόναχη «από τους Καιρούς του Η
ράκλειτου». Ακόμα μια μαύρη «Γοργό
να» μπροστά στη χρυσοκόκκινη θάλασ- 27

σα «καθισμένη στα ρηχά μια γυναίκα
πέτρινη κει / που χτενιζόταν απόμεινε
με το χέρι της ψηλά στον αέρα / Δυο
βαπόρια πέρα ταξιδεύανε όλο καπνούς
δίχως να προχωράνε...»
Και το θαύμα συνεχίζεται* μπροστά
από τα μάτια μας περνάνε κόσμοι ολό
κληρο? «που τους λύθηκε η πόρπη» και
πέφτουν στην Τύχη ψάρια, πουλιά, φύ
κια, ουράνια σώματα, ενώ ένα κατε
στραμμένο οικοδόμημα στο βάθος, σαν
ναός σε χρώμα ουρανού, και μια καστα
νή ξερολιθιά προβάλλουν και χάνονται
(Αφηρημένο Α ') και αλλού προβάλλει
το νησί «με το σπόνδυλο κάποιανου
Δία» (Αφηρημένο Β ) . Έ τσι αποδεικνύεται ότι «και το πιο παράφορο πα
ραμιλητό έχει (...) την αφανή γεωμε
τρία του».
Τι θα μπορούσαμε άραγε να πούμε

για κείνες τις γαλάζιες «βούλες» που
μοιάζουν με σταλαγματιές γαλάζιου αί
ματος στο αχόρταγο και αδηφάγο αιώ
νιο. «Κι η βρύση μου ανοιχτή στάλα τη
στάλα / Ξανά γεμίζει τον γαλάζιο
χρόνο / που είναι αθώος και μετρημό
δεν έχει», ενώ παρακάτω ένας άγγελος
που του ’φυγε το περβάζι του κόσμου
από τους αγκώνες βουτάει και πετάει
συγχρόνως στους ουρανούς.
Κι ακόμα κλειστοί χώροι, κομμάτια
πόρτες και παράθυρα, μαύρο σκοτάδι κι
άλλο τόσο κόκκινο, ενώ σαν αναθυμίαση
φωτίζεται μια χαραμάδα μπλε, ουρανού
ή θάλασσας, και γυμνά μέλη (;) να
κρύβονται βιαστικά στο «Εσωτερικό».
Ένας κορμός δέντρου που παίρνει το
σχήμα ενός κορμού ανθρώπου και το
δανείζει σε μια στεριά στην «αόρατη
πειθαρχία».
«Η στεριά με τα σκέλη μου γυμνά
στον ήλιο / και πάλι δυο θάλασσες /
και η τρίτη ανάμεσα».
Μια «οπτασία» γυναίκας θεμελιωμέ

Κ. Γ. Παπαγ€ίοργίου

β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΑΣΤΗΡΑ
Το φω ς που βλέπ ο υμ ε τώ ρα

Εκδ. Στιγμή, Αθήνα 1986

Η ποίηση της Αλεξάνδρας Πλαστήρα
είναι μια ποίηση στο έπακρο επεξεργα
σμένη* εγκρατής στην εξομολογητική
της διάθεση, εντέχνως κρυπτική και
«θηλυκή» ως αρθρωμένος ποιητικός λό
γος, λιτή έως αφαιρετική ως πρόταση
επικοινωνίας. Αυτά καταρχάς.
Εν συνεχεία, διαβάζοντας κανείς τα
ποιήματα της συλλογής «Το φως που
βλέπουμε τώρα», αυτό που πρωτίστως
υποψιάζεται είναι ότι για να διεισδύσει
στα ενδότερα, οφείλει, προηγουμένως,
να σπάσει το στεγανό και σκληρό, παρά
τη φαινομενική ευπλασία-ευκαμψία του,
κέλυφος του ποιητικού λόγου της Αλε
ξάνδρας Πλαστήρα. Και εξηγούμαι: Η
ποιήτρια, χρησιμοποιώντας έναν άκρως
γοητευτικό λόγο, απλό και στέρεα δο
μημένο, εισάγει τον αναγνώστη σε μιαν
ατμόσφαιρα σαφώς ποιητική, τον παρε
μποδίζει ωστόσο στην άμεση επαφή
του με το συγκεκριμένο ποίημα.
Διαστέλλοντας την ποίηση από το
ποίημα, θέλω να πω ότι η ατμόσφαιρα
28 που αναδύεται από τα ποιήματα και
διέπει το βιβλίο στο σύνολό του είναι
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ευκρινής και εύκολα προσδιορίσιμη* ε
νίοτε μάλιστα και σαγηνευτική. Είναι
διαυγής και δημιουργεί, με τη διαύγειά
της, τ ις ευνοϊκότερες προϋποθέσεις
προσπέλασης στα επιμέρους ποιήματα.
Είναι, τέλος, διαφανής, πλην όμως —κι
αυτό το συνειδητοποιεί κανείς βαθ
μιαία— παγερή και, εν μέρει, αδιαπέ
ραστη, με αποτέλεσμα τα ποιήματα,
τουλάχιστον τα περισσότερα, να κρα
τούν καλά μυστικό το βαθύτερο νόημά
τους.
Ό ,τ ι, κυρίως, εκπέμπουν-αποπνέσΌν
—τα ποιήματα— είναι μια εκλεπτυ
σμένη, ευλύγιστη και αποσταγμένη θλί
ψη. Αλλά η θλίψη αυτή δεν διακρίνεται
από την ιδιαιτερότητα της απολύτως
συγκεκριμένης στιγμής της σύλληψης
του ποιήματος από το οποίο προέρχε
ται. Διαχέεται στην ήδη δημιουργημένη
ατμόσφαιρα της συλλογής, τη διαποτίζει, συγχωνεύεται μέσα της, προσδίδοντάς της τις απαραίτητες ιριδίζουσες
και λεπτεπίλεπτες διακυμάνσεις που
την καθιστούν εξόχως ποιητική* κατα
λυτικά, θα πρόσθετα, ποιητική.
Το ποίημα, ωστόσο* τα ποιήματα, με
την εξωτερική λαμπρή στιλπνότητα,
την ανεπιτήδευτη κομψότητά τους, δη
μιουργούν —όχι, βεβαίως, όλα— έναν
απροσπέλαστο ή, τουλάχιστον, δύσκολα
προσπελάσιμο κλοιό, με αποτέλεσμα
τα συγκεκριμένα ποιητικά δρώμενα

νης στα βουνά και στη θάλασσα «αήτ
τητη όπως η θεά της Σαμοθράκης»
χτισμένη με βουνό και θάλασσα διάφανη
από βουνό και θάλασσα, και μία πέτρα
που διηγείται το όνειρό της. «Α π’ τα
μάτια μου πέρασε μια χώρα / βράχων
μ ’ αψηλά τεράστια Μοναστήρια / και
μικρούς δόκιμους Μ οναχούς όπω ς
εγώ...» ή προφητεύει σ’ έναν άνθρωπο
το μέλλον του «και την πλήρη απολίθωση όπου μέλλει να ενταχθείς».
Είναι το θαύμα λοιπόν που λειτουρ
γεί παντού και δεν πρόκειται να το
πιστέψουμε παρά μόνο αν η ψυχή μας
είναι έτοιμη γ ι ’ αυτό. «Φαντασία δε
πληγή αλόγου έξωθεν* δέχεται δε την
πληγήν δια του ουκ αμερούς —που
έλεγε κι ο Πλωτίνος».

Σημείωση:
Οι φράσεις και οι στίχοι στα εισαγωγικά .
είναι από ποιήματα και πεζά κείμενα του
Οδυσσέα Ελύτη.

δ υ σ κ ο χ ία ς
(βίωμα, μνήμη, συναίσθημα κ.λπ.) να
μη - λειτουργούν ως τέτοια αλλά ως
μουσικός ήχος ή απόηχος του ίδιου του
εαυτού τους. (Χιονίζει / και πέφτουν /
στη σούπα μου / ψέματα / σηκώνω /
κλαδιά / να φανεί / το παράθυρο. Δεύτερο χιόνι).
Η θλίψη, για την οποία μίλησα ήδη,
αποτελεί το χαρακτηριστικότερο γνώ
ρισμα της ποιητικής ατμόσφαιρας και
τω^ττοιημάτων της συλλογής «Το φως
που βλέπουμε τώρα». Είναι μια θλίψη
— το επ α να λα μ β ά νω — αναδυόμενη
μουσικά, κομψή —όχι κομψευόμενη—
και, κυρίως, ανεπιτήδευτη. Ο λόγος της
Αλεξάνδρας Πλαστήρα, μολονότι τελειοθηρικά επεξεργασμένος, δεν αυτοπροβάλλεται, δεν αυτοσημασιοδοτείται,
δεν αποτελεί, σε καμιά περίπτωση, αυ
τοσκοπό. Συχνά δημιουργεί την αίσθη
ση ότι αποτελεί ένα άλλοθι, ένα πρό
σχημα θα ήταν ίσως το σωστότερο να
πω* ένα εντέχνως δημιουργημένο ενδιά
μεσο ανάμεσα στην ποιήτρια και τον
αναγνώστη, πίσω από το οποίο η πρώ
τη καταφεύγει, επιδιώκοντας να κρυ
φτεί ή να κρύψει. Διαφανές όμως καθώς
είναι την προδίδει αλλά ενμέρει: στην
επιφάνεια δεν φτάνουν παρά ελάχιστοι
από τους βαθύτερους κραδασμούς της,
εξαϋλωμένοι κι αυτοί, μετουσιωμένοι
σε μια λυπημένη, πλην όμως σίγουρη
στο βηματισμό της μουσική.

Δοκίμιο
Ελληνο-αμερικανική
λογοτεχνία
του Γιώργου Καλογερά
Ας αρχίσουμε με μια διευκρίνιση: αυτό που στη συνέχεια θα
ορίσουμε ως Ελληνο-Αμερικανική λογοτεχνία εντάσσεται
στις εθνικές λογοτεχνίες των Η .Π Α . Οι ρίζες της δηλαδή δεν
βρίσκονται στο κίνημα των Πολιτικών Δικαιωμάτων (Civil
Rights Movement) όπως λ.χ. οι ρίζες της Μεξικάνο-Αμερι
κανική ς/Τσικάνο ή της Αμερικανο-Ινδιάνικης. Ακόμα δεν
είναι λογοτεχνία που αναβαπτίσθηκε και ενσυνείδητα προώ
θησε τις θέσεις του κινήματος αυτού όπως η Αφρο-Αμερικανική και η Ασιατο-Αμερικανική. Η Ελληνο-Αμερικανική
λοιπόν λογοτεχνία δεν μπορεί να ορισθεί σαν μειονοτική
λογοτεχνία εξαιτίας των κοινωνικο-πολιτικών προεκτάσεων
του όρου αυτού. Αν όμως διαχωρίζεται μ’ αυτό τον τρόπο
από τις πιο γνωστές λογοτεχνίες των Η.Π.Α. τι κοινό έχει
μ’ αυτές; Η απάντηση είναι: την καταφατική της ευαισθητοποίηση σ’ αυτό που ονομάζεται «εθνικότητα» (ethnicity).
Η λέξη η ίδια έχει τη βάση της στην ιδεολογική αντίθεση
που εντοπίζεται ανάμεσα στο «Εμείς» και οι «Αλλοι» και
που συνεπάγεται η ετυμολογική καταγωγή της από το
«Εθνικός = Ειδωλολάτρης», εξίσωση που υπονοεί το «Μη
Εθνικός = Περιούσιος λαός».1 Η αρχικά αρνητική φύση της
λέξης είναι ολοφάνερη: είναι μια ανεπιθύμητη «διαφορά» που
πρέπει να εξαλειφθεί ή να καταπιεστεί. Η άρχουσα τάξη/περιούσιος λαός το επιχειρεί με «προσηλυτισμούς», νομοθεσίες,
περιθωριοποιήσεις, ακόμα και γενοκτονίες. Η απάντηση του
« Αλλου» δεν είναι όμως μακροχρόνια παθητική. Εάν πεισθεί
αρχικά πως για να ανελιχθεί σε μια δεδομένη κοινωνία
πρέπει να απαρνηθεί την ιδιαιτερότητά του, τη «διαφορά»
του, σύντομα μπορεί να περάσει σε θέση αντίδρασης: να
προβεί δηλαδή σε μια πράξη κατάφασης της «διαφοράς». Οι
επαναστατικές κινητοποιήσεις των Μαύρων, Τσικάνο, Ινδιά
νων, Ασιατών στις Η.Π.Α. είναι αποτέλεσμα μιας τέτοιας
κατάφασης σε κοινωνικό επίπεδο.2 Η εμφάνιση των λογοτε
χνιών τους μαζί με την εμφάνιση των εθνικών λογοτεχνιών
είναι αποτέλεσμα αυτής της κατάφασης σε καλλιτεχνικό
επίπεδο.3
Αν και ουσιαστικά τα ελληνικά κείμενα της Ελληνο-Αμερικανικής λογοτεχνίας εμφανίζονται στις αρχές του αιώνα μας,
τα δε αγγλικά της κυρίως μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο,
τα πρώτα δειλά βήματα της εθνικής αυτής λογοτεχνίας μας
οδηγούν πιο πέρα: στις αρχές του 19ου αιώνα. Η Προσωπι
κή Αφήγηση του Ιωάννη Στεφανίνη,
Κατοίκου Άρτας
(The Personal Narrative o f John Stephanini, a Native o f Arta,
1829) αποτελεί πιθανότατα την πρώτη γραπτή μαρτυρία της
Ελληνικής εθνικότητας στο Νέο Κόσμο. Κείμενο με εμφανείς
τις ρίζες του στον προφορικό λόγο, το αφήγημα αυτό
μετουσιώνει τη «διαφορά» του Ιωάννη Στεφανίνη σε λόγο
πότε απολογητικό, πότε επεξηγηματικό. Μεταμορφώνεται
δηλαδή ο αφηγητής σε μεσολαβητή ανάμεσα στην ιδιαιτερότητά του και στην κυρίαρχη κουλτούρα. Το ίδιο μπορούμε να
πούμε και για τον
Αιχμάλωτο Έλληνα
(The Greek

Captive, 1845) του Χριστόφορου Πλάτωνα Καστάνη. Ο
αφηγητής δρα μεσολαβητικά, γράφει δηλαδή έχοντας στο
μυαλό του την κυρίαρχη κουλτούρα. Έχοντας να πει μια
ιστορία ήττας —την καταστροφή της Χίου— επιχειρεί να
εξυψώσει τους Χιώτες στα μάτια των μεγαλωμένων με τα
κλασσικά γράμματα Αμερικανών χαρίζοντας στους συμπα
τριώτες του τη νίκη σε επίπεδο λόγου (discourse). Οι
αρχαιοελληνικές αναφορές βρίθουν στο κείμενο και ακόμα η
χρήση των αναφορών αυτών διαχωρίζουν τους καλλιεργημέ
νους Χιώτες από τους. βάρβαρους Τούρκους οι οποίοι έχουν
κερδίσει τη νίκη σε επίπεδο ιστορίας (story).4 Η Δήμητρα
Βακά-Μπράουν (1877-1946) βιώνει λογοτεχνικά τη «διαφο
ρά» της με ένα μεγάλο αριθμό προσωπικών αφηγημάτων και
μυθιστορημάτων. Κι αυτή δρα μεσολαβητικά, εξηγώντας το
«εξωτικό», καταφεύγοντας ουσιαστικά όμως στις στερεότυ
πες γνώσεις του Αμερικανικού κοινού για την Ανατολή, τους
Έλληνες και τους Τούρκους. Το ενδιαφέρον στο έργο της
Βακά, εντούτοις, έγκειται στην ύπαρξη μιας τριχοτομημένης
εθνικότητας στο κείμενό της —Ελληνικής, Τουρκικής, Αμε
ρικανικής— την οποία οι αφηγήτριες συνειδητοποιούν και τη
χρησιμοποιούν για να ελιχθούν και να προωθηθούν στους
τρεις διαφορετικούς αυτούς πολιτιστικούς χώρους, ή για να
κρίνουν τον ένα από τη σκοπιά ενός από τους άλλους (π.χ.
την κοινωνική οπισθοδρόμηση του Ελληνικού και του Τουρκι
κού από τη φιλελεύθερη σκοπιά του Αμερικανικού).
Φανερά επηρεασμένο από την Ελληνική ηθογραφία και
«την βαρειά σκιά του Παλαμά» είναι το Ελληνόγλωσσο έργο
των μεταναστών στο πρώτο μισό του αιώνα μας. Ο Κωνστα
ντίνος Καζαντζής, η Κορίννα Κανούτα, ο Δημήτρης Στρούμπος, ο ·Θάνος Κόκκορης από τους πεζογράφους, και ο
Δημήτρης Βαλάκος, ο Νικόλαος Μιμόπουλος, ο Κωνσταντί
νος Ζαμπούνης, ο Γιώργης Κουτουμάνος, ο Λάζαρος Λαζαρίδης από τους ποιητές πολεμούν να μεταφέρουν και να
συντηρήσουν τον Ελληνικό Ρομαντισμό, Αρχαϊσμό, Παρνασ
σισμό καθώς και τη σκωπτική ποίηση στη νέα τους πατρίδα.
Ήδη όμως μια συγκεκριμένη διαφοροποίηση παρατηρείται.'
Τόσο αυτοί οι ελληνόγλωσσοι συγγραφείς, όσο και οι αγγλόγλωσσοι συμπατριώτες τους όπως ο Γεώργιος Δημητρίοο, ο
Αριστείδης Φουτρίδης και ο Δημήτριος Μιχάλαρος υπα
κούουν μονάχα στο πνεύμα στις πατρικές μούσες. Το περιε
χόμενο του έργου τους επιχειρεί τη δημιουργία μιας ΕλληνοΑμερικανικής μυθολογίας. Ο Γιώργης Κουτουμάνος, λόγου
χάρη, θα εστιάσει το ενδιαφέρον του στα εργατικά, προοδευ
τικά κινήματα των Η.Π.Α., ο Φουτρίδης θα παντρέψει μια
καθαρά παλαμική θεματογραφία και προβληματική με τους
χώρους της νέας του πατρίδας. Ο Μιχάλαρος θα πάει πιο
πέρα: θα προσπαθήσει να δημιουργήσει μια μυθική γενεαλο
γία για το Αμερικανικό όνειρο του Έλληνα μετανάστη στα
έργα του Ο Θρύλος της Αμερικής (The Legend o f America and 29
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Other Poems, 1927), Σονέτα Ενός Μετανάστη (Sonnets o f an
Immigrant, 1930) και Ο Μινωικός (The Minoan, 1958).5
Ελληνο-Αμερικανικά είναι και τα διηγήματα της Θεανώς
Παπάζογλου-Μάργαρη στις συλλογές της Ένα Δάκρυ για τον
Μπαρμπα-Τζίμη, 1958 και Το Χρονικό της Χώλστεντ Στρητ,
1962. Ο κόσμος της είναι ο κόσμος του Έλληνα μετανάστη
και κεντρικό της θέμα το ψυχολογικό αναβάπτισμά του που
τον διαφοροποιεί από τον προ-Αμερικανικό του εαυτό. Η
δημιουργία της «διαφοράς» αυτής όμως δεν είναι αβασάνιστα
θετική. Συχνά σηματοδοτείται με μια πνευματική προδοσία,
άλλοτε με την ψυχολογική άλωση του κεντρικού χαρακτήρα.
Επιφανειακά τουλάχιστον αστικές ηθογραφίες, τα διηγήματα
της Παπάζογλου-Μάργαρη βιώνουν με σπάνια ευρηματικό
τατα τον προβληματισμό της συγγραφέως πάνω στο θέμα
της διπλής εθνικότητας.
Από τους αγγλόγλωσσους συγγραφείς της πρώτης Αμερικανογεννημένης γενιάς, ο A. I. Μπεζζερίδης αντιμετωπίζει
με ένα παρόμοια ουσιαστικό λόγο τα προβλήματα και τα
διλήμματα μιας διπλής καταγωγής. Μια σπάνια λυρική
γραφή τέμνει ειρωνικά τις προσπάθειες των μετανα
στών/πρωταγωνιστών να περάσουν στην καινούρια γη την
προ-Αμερικανική τους μυθολογία ή να δημιουργήσουν μια νέα
Ελληνο-Αμερικανική. Στις προσπάθειες αυτές οι προβιομη
χανικές δομές του κόσμου τους συγκρούονται με τις δομές
μιας μεταβιομηχανικής κοινωνίας και αναπόφευκτα χάνουν
τον αγώνα. Η Μαρία Βαρδουλάκη με το Χρυσάφι στους
Δρόμους (Gold in the Streets, 1945), η Ρωξάνη Κοτσάκη με
το Η Φτερούγα και το Αγκάθι (The Wing and the Thorn,
1952), ο Τζιμ Ντίλλης με το Ο Καλός Κλέφτης (The Good
Thief\ 1959) καταφεύγουν στην υπερβολική χρήση της εθνο
γραφικής λεπτομέρειας, στην υπεραπλούστευση των χαρα
κτήρων και στην αταλάνιστη λύση της πλοκής. Γ ι’ αυτούς η
εξερεύνηση της «διαφοράς» παίρνει τη μορφή απολογίας ή
επεξηγηματικού σχολίου.6 Στα βιβλία του Ηλία Καζάν, από
την άλλη μεριά, επιχειρείται μια διερεύνηση της πνευματικής
χρεωκοπίας που αντιμετωπίζει ο μετανάστης καθώς απωθεί
τη «διαφορά» του για να ελιχθεί σε θέσεις ισχύος μέσα στη
νέα κοινωνία. Ό μως η υπόσχεση που διαφαίνεται στο
Λμερική-Αμερική (America-America, 1962) δεν ολοκληρώνε
ται με το Συμβιβασμό (The Arrangement, 1966), τις Πράξεις
Έρωτα (Acts o f Love, 1978) και τον Ανατολίτη (The
Anatolian, 1983) καθώς ο λόγος του συγγραφέα αναλώνεται
στους πονηρούς λαβύρινθους της εμπορικής λογοτεχνίας. Στο
ογκώδες έργο του X. Μ. Πετράκη, ο κόσμος των μεταναστών
διαφοροποιεί το νέο χώρο και διαφοροποιείται από αυτόν.
Μυθιστορήματα όπως Όνειρο Βασιλιάδων (A Dream o f
Kings, 1966), Νικ ο Έλληνας (Nick the Greek, 1979), Μέρες
Εκδίκησης (Days o f Vengeance, 1983), τόσο σε επίπεδο
λόγου (discourse) όσο και σε επίπεδο ιστορίας (story)
καταφάσκουν την ύπαρξη ενός Ελληνο-Αμερικανικού λόγου
και μιας Ελληνο-Αμερικανικής ιστορίας. Χωρίς να αποφεύγει
τις υπεραπλουστεύσεις και το μελόδραμα, ο Πετράκης συμ
βάλλει ενεργά στη δημιουργία μιας λογοτεχνίας που αντλεί
τους μύθους της από την Ελληνο-Αμερικανική παράδοση.7
Στο έργο της Θάλειας Τσιρώνη-Σελτς και της Δάφνης
Άθα η «διαφορά» του γένους (gender) ζευγαρώνει με τη
30 «διαφορά» της εθνικότητας και συμβάλλει στη δημιουργία
μιας κρυφής και ξεχωριστής γνώσης που κατέχουν μόνο οι

γυναίκες-χαρακτήρες. Διπλά περιθωριοποιημένες, σαν γυναί
κες σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία και σαν κόρες Ελλήνων
μεταναστών σε μια επιθετική Αγγλο-Σαξωνική κοινωνία, οι
γυναίκες αυτές, ιδίως στο έργο της Σελτς, γνωρίζουν εκ των
προτέρων τους περιορισμούς, εθελοτυφλούν λιγότερο από
τους άντρες στο παράλογο της ζωής και γ ι ’ αυτό επιβιώνουν
πιο συχνά α π ’ αυτούς. Ακόμα ειδολογικά στο έργο της
Δάφνης 'Αθα Μπαίνοντας στην Έφεσο (Entering Ephesus,
1971) ο δίδυμος αστερισμός εθνικότητας-γένους μεταλλάσ
σει το παραδοσιακό bildung της ιστορίας από μια διαδικασία
κοινωνικοπολιτιστικής ενσωμάτωσης σε διαδικασία αλλο
τρίωσης.
Η ποίηση της πρώτης αμερικανογεννημένης γενιάς είναι σε
όγκο και σε επιτεύγματα εντυπωσιακή. Ο Μπάιρον Βαζάκας
στα έργα του Μεταρσιωμένη Νύχτα (Transfigured Night,
1944), Το Μαρμάρινο Μανιφέστο (The Marble Manifestó,
1966), Νοσταλγίες για Ένα Χάρτινο Πύργο (Nostalgias fo r a
House o f Cards, 1970) βιώνει τη «διαφορά» του όχι τόσο
μέσα από το περιεχόμενο των ποιημάτων του όσο μέσα από
την ανάγκη να διαφοροποιήσει τους ρυθμούς και τα μέτρα της
κληροδοτημένης Αγγλο-Σαξωνικής ποίησης. Α π ’ αυτήν την
άποψη δεν είναι τυχαία η αγάπη του για τα πανεθνικά
μηνύματα και τους ρηξικέλευθους πειραματισμούς του
Ουώλτ Ουίτμαν. Ο Κωνσταντίνος Λαρδάς στη συλλογή του
Και σ ’Αυτόν, Επίσης: Σ ' Εμάς (And in Him, Too, In Us,
1964) παντρεύει την αρχαία παράδοση με τη βυζαντινή και
σηματοδοτεί μ ’ αυτές την εμπειρία του Έλληνα μετανάστη
και των απογόνων του στην Αμερική σε ποιήματα που
επιχειρούν το ιεροφαντικό πέρασμα της Ελληνικής λέξης
στην Αγγλική γλώσσα. Για τον Νικόλαο Φλόκο, η κατάφαση
της «διαφοράς» συνεπάγεται την αποδοχή του όγκου μιας
τρισχιλιετούς γραπτής και προφορικής παράδοσης. Τα ποιήματά του αντιπαραβάλλουν το κλασικό και το λαϊκό με το
μοντέρνο επιτυγχάνοντας ειρωνικές ισορροπίες μορφής και
περιεχομένου. Ο Τζωρτζ Οικονόμου, τέλος, δημιουργεί μια
προσωπική μυθολογία στο ΑΜΕΡΙΚΗ-AMERIKI, 1977, που
δανείζεται στοιχεία τόσο από την Ελληνική όσο και από την
Ελληνο-Αμερικανική λόγια και λαϊκή παράδοση.
Γραμμένη στ’ Αγγλικά, η σατιρική ποίηση του Πωλ Νορ,
Σαλαμάνδρα (Salamander, 1946) αποτελεί μια γέφυρα ανά
μεσα στα ποιήματα των πρώτων μεταναστών και σ’ εκείνα
όσων φτάνουν στην Αμερική μετά τον πόλεμο. Από τις πιο
προικισμένες φωνές αυτών των τελευταίων είναι του Αντώνη
Δεκαβάλε. Στις συλλογές του Ωκεανίδες (1970) και Αρμοί,
Καράβια, Αύτρα (1976), ο ποιητής ζητά να διασώσει το
προ-Αμερικανικό του παρελθόν μέσα από τις μεταλλαγές της
μνήμης σε ποίηση. Η Κάρμεν Κάπρη-Κάρκα στο Άμπωτις
και Παλίρροια (1962) δημιουργεί ένα κύκλο μοντερνιστικών
ποιημάτων πάνω σε θέματα όπως η απώλεια της αθωότητας,
κι η αλλοτρίωση του καλλιτέχνη στην ξένη γη. Η Λιλή
Μπίτα από μέρους της δεν αρνείται τον πόνο της μνήμης ή
της ανθρώπινης και ιδιαιτέρως της γυναικείας μοίρας. Αντί
θετα παραδίνεται άφοβα σ’ αυτόν κι έτσι διασπά τους
ασφυκτικούς ψυχολογικούς κλοιούς που την ορίζουν σαν
γυναίκα αποκαλύπτοντας νέα σύνορα ευαισθησίας. Για τη
Ρεγγίνα Παγουλάτου η συνειδητοποίηση της «διαφοράς» της
την οδηγεί όχι σε εσωτερικούς ψυχολογικούς χώρους, όπως
την Μπίτα και την Κάπρη-Κάρκα, αλλά σε μια κοινω

νική/πολιτική/πολιτιστική αρένα όπου η ποιήτρια ταυτίζε
ται με τους καταπιεσμένους και στηλιτεύει το φιλιστινισμό.
Η «διαφορά» του Θεοδόση Ά θα πηγάζει τόσο από τη
σεξουαλική ιδιαιτερότητα του ποιητή όσο και από τη θέση
του σαν μετανάστη. Τα Ελληνικά ποιήματα του πρόωρα
χαμένου ποιητή στιγματίζουν την κοινωνική υποκρισία και
προβληματίζονται πάνω στις παραμέτρους της ποιητικής
τέχνης. Ο Ντίνος Σιώτης και ο Νάνος Βαλαωρίτης εκδίδουν
τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά. Η σουρεαλιστική
τους ποίηση συχνά προβάλλει και προτείνει μια ερωτική
σχέση ανάμεσα στο κείμενο, στον αναγνώστη και στον
ποιητή. Ακόμα ξεκινώντας μερικές φορές από ένα επίκαιρο
γεγονός —όπως η 7χρονη χούντα στην Ελλάδα— τα π ο ύ μ α 
τά τους αρθρώνουν έναν αποκαλυπτικό λόγο που στηλιτεύει
τον εφησυχασμό, το συμβιβασμό και την πολιτική χρεωκοπία. Συνοπτικά ακόμα μπορεί κανείς να αναφέρει τον Θανά
ση Μασκαλέρη, τον Νίκο Σπάνια, τον Μηνά Σάββα, ανάμεσα
σ’ άλλους, οι συλλογές των οποίων εκδίδονται τόσο στα
Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά. Από τους νεότερους ποιητές
ξεχωρίζει η ελληνογεννημένη Ό λγα Μπρούμα που με τις
πέντε Αγγλικές συλλογές της δημιουργεί ένα επαναστατικό
λόγο ο οποίος ξεπηδά από τη σχέση της ποιήτριας τόσο με
την εθνικότητά της όσο και με τη γυναικεία της φύση.
Αντλώντας από την Ελληνική μυθολογία, τη σύγχρονη και
αρχαία λογοτεχνία, από την οικογενειακή και ψυχική της
ιστορία ζητά να καταλύσει τις πατριαρχικές δομές της
γλώσσας/κοινωνίας και να μορφώσει ένα καινούριο λόγο για
τη γυναίκα και την ποιήτρια. Η Τερέζα Πάππας, η Ελένη
Φουρτούνη, η Αλίκη Μπάρνστοουν, ο Νίκολας Κρίστοφερ
είναι μερικοί ακόμα από τους πολλά υποσχόμενους νεότερους
ποιητές που γράφουν στ’ Αγγλικά.
Από τα πρόσφατα επιτεύγματα της πεζογραφίας είναι δύο
αξιοπρόσεκτα προσωπικά αφηγήματα. Ο Ηλίας Κουλουκουν-
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δής με το Οι Γιορτές της Μνήμης (The Feasts o f Memory,
1967) εξερευνά τα όρια και τους κανόνες της προσωπικής και
λογοτεχνικής μυθοπλασίας καθώς και τη σχέση που υπάρχει
ανάμεσά τους σ’ ένα κείμενο που οδηγεί το συγγραφέα/πρω
ταγωνιστή μέσα από τους πραγματικούς και μυθολογικούς
χώρους της οικογενειακής του ιστορίας. Ο Νίκολας Γκαίητζ
με τη γνωστή Ελένη (Eleni, 1983) προσπαθεί να δώσει λύση
στην οιδιπόδεια σύγκρουση του συγγραφέα/αφηγητή με τη
μάνα/κείμενο σε καθαρά πολιτικό και πολιτιστικό επίπεδο.
Στο χώρο του μυθιστορήματος ένα αξιόλογο κείμενο είναι το
Όταν Τραγουδά το Δένδρο (When the Tree Sings, 1979) του
Στρατή Χαβιαρά. Ο συγγραφέας καταδύεται στο χώρο του
μαγικού ρεαλισμού και του μεταμυθιστορήματος, δημιουργώ
ντας μια σύζευξη σπάνιας λυρικότητας. Το βιβλίο αυτό
ανιχνεύει την ιστορία του. προοδευτικού κινήματος στην
Ελλάδα και την πορεία της χώρας στην υποτέλεια μέσα από
τις μυθοπλαστικές επιδόσεις των χαρακτήρων του κειμένου
που αντλούν από τους χώρους της Ελληνικής προφορικής
παράδοσης για τη δημιουργία τους. Τέλος, το πρόσφατο έργο
της Ειρήνης Σπανίδου Το Φίδι του Θεού (G ods Snake, 1986)
κινείται και αξιοποιεί παρόμοιους μυθολογικούς και λαογραφικούς χώρους με εξαιρετική επιτυχία.
Μερικές γενικεύσεις γύρω από την Ελληνο-Αμερικανική
λογοτεχνία, όπως την ορίσαμε, έχουν τη θέση τους στον
επίλογο του άρθρου αυτού. Η Ελληνο-Αμερικανική λογοτε
χνία δεν περιορίζεται μονάχα στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά
κείμενα αλλά συμπεριλαμβάνει και τα δύο. Κοινός τους
παρονομαστής η συνειδητοποίηση της «διαφοράς» τους από
πλευράς των συγγραφέων και η έκφρασή της είτε σε επίπεδο
θέματος είτε σε επίπεδο μορφής. Πρέπει να ξεκαθαριστεί
βέβαια ότι η έκφραση αυτή δεν περιορίζεται στις εθνογραφι
κές λεπτομέρειες ενός κειμένου αλλά αγκαλιάζει και τις
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γενικότερες φιλοσοφικές τοποθετήσεις και επιλογές των
συγγραφέων. Για την ιστορία της λογοτεχνίας αυτές οι
τελευταίες είναι και οι πιο σημαντικές. Πολλές φορές όμως
οι κριτικοί εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην εθνογραφική
λεπτομέρεια μιλώντας γ ι ’ αυτά τα έργα σαν να πρόκειται για
εκπροσώπους ενός αστικού φολκλόρ ή κάποιου εξωτικισμού
μειώνοντας έτσι τη συμβολή τους στην ιστορία της λογοτε
χνίας. Ακόμα γίνονται προσπάθειες για μια συγκριτική
μελέτη |·ων έργων αυτών με απώτερο σκοπό να τοποθετη
θούν μέσα στον κορμό της Αμερικανικής ή της Ελληνικής
λογοτεχνίας. Μια τέτοια θέση προϋποθέτει την αγνόηση των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της διαλογικής σχέσης των
έργων αυτών σαν σύνολο τόσο απέναντι στην Ελληνική όσο
και απέναντι στην Αμερικανική λογοτεχνία. Για να καταφύ^ουμε σ’ ένα οικείο παράδειγμα, είναι γνωστή η προβληματι
κή που θέτει το έργο του Καβάφη και του κύκλου του μέσα
στο χώρο της Ελληνικής λογοτεχνίας της εποχής του και με
ποιο τρόπο καταλύει τον Παλαμικό/Ρομαντικό λόγο. Η
Ελληνο-Αμερικανική λογοτεχνία πρέπει να εξεταστεί μόνη
της σαν μια ξεχωριστή λογοτεχνική οντότητα με τις συγκε
κριμένες αισθητικές επιλογές της που ξεπηδούν από τη
συνειδητοποίηση της εθνικότητας ή «διαφοράς» του συγγρα
φέα σ* ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό και πολιτιστικό χώρο.
Τέλος, αν η εθνικότητα ή «διαφορά» παραμένει από άποψη
ακριβούς προσδιορισμού φευγαλέα, αν δεν μπορεί να εξηγήσει
απόλυτα τη ζωή και ιδίως το έργο ενός συγγραφέα, εντούτοις
είναι σίγουρο πως εμπνέει και θα εμπνέει κάθε φορά καινού
ρια καλλιτεχνικά εγχειρήματα.

1. Για μια ενδιαφέρουσα ανάλυση της καταγωγής της λέξης
ethnicity βλ. Werner Sollors, Beyond Ethnicity. (Cambridge, Harv
ard University Press, 1986).
2. 0 Wald στο άρθρο του «The Culture of Internal Colonialism: A
Marxist Perspective», MELUS 8.3 (1981 ):18-27 προτείνει σα\
διαφορές ανάμεσα στις «αποικισμένες μειονότητες» (colonijed mino
rities) και στις Ευρω-Αμερικανικές το ότι οι πρώτες 1) ενσωματώ
θηκαν βίαια στην Αμερικανική κοινωνία 2) ότι οικονομικά καταδικά
στηκαν να ανήκουν στο λιγότερο καλοπληρωμένο εργατικό δυναμικό
και 3) ότι πολιτιστικά έγιναν αντικείμενο καταπίεσης και εσκεμμένης γελοιοποίησης.
3. Σαν μια από τις θετικές συνεισφορές αυτών των λογοτεχνιών σε
λογοτεχνικό/κοινωνικό επίπεδο είναι και η δημιουργία μιας εθνοποιητικής που αφυπνίζει την αίσθηση της «διαφοράς» σε μια
μετα-βιομηχανική κοινωνία. Η χρήση ποιητικών ειδών είτε δανει
σμένων είτε ξανα-ανασυρμένων από μύθους, λυρικά σπαράγματα ή
έπη άλλων κοινωνιών είναι πάντα ένα υπαινικτικό σχόλιο για την
κοινωνία. Δες σχετικά Frederic Jameson, «Collective Art in the Age
of Cultural Imperialism». Alcheringa/Ethnopoetics, 2:2 (1976): 108-

111.
4. Ό ταν κάνω διάκριση μεταξύ story-discourse έχω στο νου μου
το χρήσιμο ορισμό τους από τον Seymour Chatman στο βιβλίο του
Story and Discourse: Narrative Structures in Fiction and Film, (Ithaca
and London: Cornell U.P., 1978) p. 31.
5. Χαρακτηριστικό της τάσης αυτής για μια μυθική γενεαλογία
της Ελληνικής παρουσίας στην Αμερική είναι το ευφάνταστο έργο
του Σεραφείμ Καννούτα Christopher Columbus A Greek Nobleman.
(New York St. M ark’s Printing Corp., 1943).
6. Πρέπει ακόμα να αναφέρουμε τους σχετικά μέτριους συγγραφείς
Αριάδνη Τόμσον, Ντην Μπρέλη, Τζωρτζ Κρίστη, Αύρα ΤζινιέρηΓουάτσον, Μίκια Πέζα, Πάνο Παναή. Ακόμα τον Χάρρυ Μουντζού
ρη, εξαιρετικό διηγηματογράφο, τον αδικοχαμένο Τομ Τσαμάλης,
και τον ρηξικέλευθο Θεμιστοκλή Χοήτη.
7. Αξίζει να σημειωθεί η χρησιμοποίηση της ιστορίας του Αουί
Τίκα (Ηλία Σπαντιδάκη) στο πρόσφατο βιβλίο του Πετράκη Days o f
Vengeance.

Rainer Maria Rilke
ΟΡΦΕΑΣ, ΕΤΡΤΔΙΚΗ, ΕΡΜΗΣ
•ΙοηΒβΓείί, Σουηδία, Φθινόπωρο 1904.

Ήταν αυτό το θαυμαστό ορυχείο των ψυχών.
Αργά όπως το κοίτασμα ασημιού πορεύονταν
σαν φλέβες στο σκοτάδι. Ανάμεσα από ρίζες
το αίμα ξεπηδούσε, αυτό που στους ανθρώπους συνεχίζει
και σαν πορφύρα φάνταζε βαριά μες στο σκοτάδι.
Κόκκινο άλλο δεν είχε κανένα.
Βράχοι ήταν εκεί
και δάση χωρίς ένα πλάσμα. Γιοφύρια πάνω από τ ’ Άδειο
κι απ'εκείνο το γκρίζο το τέναγος τυφλό και μεγάλο
που ψηλά απ'τους βυθούς του κρεμότανε
ίδια ουρανός ετοιμόβροχος πάνω από γη.
Κι από λιβάδια ανάμεσα, απαλά και γεμάτα καρτέρι
κείνου του δρόμου φάνηκε η χλωμή αλυσίδα
όπως λευκής μπουγάδας στρωμένη λουρίδα.
Κι αυτού του ενός δρόμου πήραν το χνάρι.
Μπροστά ο λεπτός άνδρας με γαλάζιο μανδύα
που βουβά κι ανυπόμονα κοιτούσε ομπρός του.
Το βήμα του με τεράστιες μπουκιές χωρίς να μασά
το δρόμο κατάπινε· βαριά και κλειστά
α π ’τις πτυχές του ρούχου τα χέρια κρεμόντουσαν
και τίποτα πια δεν θυμόντουσαν α π ’ την ανάλαφρη λύρα
που στο δεξί του λες κι είχε σκαλώσει
ωσάν ροδαριάς το πλοκάμι σε δενδρόκλαδο ελιάς.
Και τα αισθητήριά του σαν στα δυο χωρισμένα:
που η ματιά του καταμπρός σα σκυλί ζαμολιόταν
γυρνούσε, ερχόταν και όλο ξανά πέρα
και στην επόμενη στροφή προσμένοντας στεκόταν, μα πίσω σαν μια μυρουδιά ξέμενε η ακοή του.
Κάποτε του φαινότανε πως έφτανε ως εκεί
που οι δυο άλλοι περπατούσαν
και είχανε ν ’ ακολουθούν τ ’ανέβασμα ετούτο.
Μ ’άλλοτε απόηχος ήταν μοναχά του ανεβάσματός του
και του μανδύα του άνεμος που πίσω του ερχόταν:
Όμως βέβαιος ήτανε πως τον ακολουθούσαν'
το είπε τούτο φωναχτά και πνίχτηκε η φωνή του.
Και βέβαια ερχόντουσαν, μονάχα που εκείνοι
ήτανε δυο που αφάνταστα σιγάνοπερπατούσαν. Να είχε
την άδεια μια φορά οπίσω του να στρέψει (και αν
το πισωκοίταγμα δεν σήμαινε καταστροφή εκεινού
που έπρεπε να τελέψει) τότε τους δύο σιγανούς
θε να ’βλεπε πώς έρχονται σιωπηρά το κατόπι:
Ο Θεός του Τάχους και του μακρού μαντάτου,
με την ταξιδοσκούφια του πάνω α π'τα μπλε του μάτια ·
μ ’εκείνο το λιγνό ραβδί που πάντα εμπρός κρατάει
και τα γοργοφτερούγια του στους δύο αστραγάλους*
κι από δίπλα στο χέρι το ζερβί: εκείνη.

Η Τόσο-αγαπημένη, που για κείνη μια λύρα
είχε θρηνήσει πιότερο παρά μοιρολογήτρες’
που κι ο κόσμος έγινε θρήνος, εκεί
που όλα ήταν πριν σαν και πρώτα: δασά και κοιλάδα
μονοπάτια και τόπος, λιβάδι, ποτάμι κι αγρίμια'
και γύρω α π’αυτόν τον κόσμο-θρήνο, ως απαράλλαχτα
και από την άλλη γη, ένας ήλιος και ένας
πράος ουρανός αστερόεις πορευόταν, τώρα
ήτανε θρήνος-ουρανός με ταραγμένα αστέρια-:
Αυτή η Τόσο-αγαπημένη.
Εκείνη όμως πορεύονταν απ ’ του Θεού το χέρι
α π ’τα μακριά τα σάβανα με βήμα εμποδισμένο
αβέβαιη, λαφροπάτητη χωρίς αδημονία.
Ήταν κλεισμένη μέσα της σαν μια εγκυμονούσα
και διόλου δεν σκεφτότανε τον άνδρα που οδηγούσε,
μήτε το δρόμο που έβγαζε επάνω στη Ζωή.
Ήταν κλεισμένη μέσα της. Κι αυτός ο θάνατός της
ολάκερο το είναι της πληρεί.
Σαν μια οπώρα από γλυκάδα και σκοτάδι
έτσι γιομάτη ήταν αυτή α π ’το μέγα θάνατό της,
κι ως ήταν τούτος πρόσφατος τίποτα δεν γροικούσε.
Ξαναήταν πάλι ανέγγιχτη κι είχε μια νέα παρθενιά'
ήταν το φύλο της κλειστό σαν άνθος προς το βράδυ
τα χέρια της τόσο πολύ είχαν αποξεχάσει
και χάδια και ζευγάρωμα.

Από τις Ωδές στον Ορφέα.
Δεύτερο μέρος, I.
Αόρατο ποίημα, ανάσα εσύ!
πάντα ομπρός γύρω από τον εαυτό σου
πλες, ατόφια του χώρου εναλλαγή
αντίβαρο εγώ ρυθμικό στον παλμό σου.
Κυματωσιά εσύ μοναχική
του απέραντου Πόντου που μ 'έχει πλάσει
α π ’όλες τις θάλασσες λιτότερη εσύ, Κέρδος του χώρου στην Πλάση.
Α π ’αυτά πόσα του χώρου τα μέρη
δεν υπήρξαν εντός μου. Ποιους ανέμους
δεν γνωρίζω σαν δικό μου παιδί.
Μ ’ αναγνωρίζεις, αέρα, εσύ, γεμάτε μέρη δικά μου:
Εσύ, αλλοτινή ανάρια αγκαλιά
των λόγων στρογγύλεμα και φυλλωσιά μου.
μετ.; Αίας Κ.

Η συμμετρία και το χιούμορ
Ελισάβετ Κοτζιά
Ε. X. ΓΟΝΑΤΑΣ
Ο Φιλόξενος Καρδινάλιος
Εκδόσεις ΣΤΙΓΜΗ
ΑΘΗΝΑ — 1986

Αυτά τα συστατικά, το ρεαλιστικό
τοπίο, η συμμετρική ανάπτυξη της ι
στορίας και το καταλυτικό χιούμορ,
αποτελούν τρία από τα ουσιώδη στοι
χεία που προσδίδουν πνοή στο λογοτε
χνικό αφήγημα. Εννοώ την οικειότητα
που αποπνέει ο ρεαλιστικός κόσμος, τη
στατικότητα που δημιουργεί το γεο>μετρικά δομημένο περιβάλλον του αφηγή
ματος και την ανατροπή τους μέσω ενός
διαβρωτικού χιούμορ το οποίο επιτρέ
πει την αποδέσμευση του φανταστικού.
Το στοιχείο της συμμετρίας είναι
έκδηλο στην πλοκή του «Φιλόξενου
Καρδινάλιου». Ό π ω ς εμμέσως προκύ
πτει, η ιστορία τοποθετείται στην ε
παρχία, στις αρχές του αιώνα μας.
Εκτυλίσσεται σε κάποιο απομονωμένο
πανδοχείο και αρχίζει τις πρώτες μετα
μεσονύκτιες ώρες με ένα «κομφούζιο
παρεξηγήσεων, μπερδεμάτων και συγ
χύσεων». Ολοκληρώνεται μερικές ώρες
αργότερα, τα ξημερώματα, με την απο
κατάσταση πλήρους τάξης και ηρεμίας.

Το βιβλίο του Ε. X. Γόνατά « 0 Φιλό
ξενος Καρδινάλιος» είναι αφήγημα το
οποίο προσθέτει μια ακόμα πτυχή στον
υποβλητικό, αλλόκοτο και θαυμαστό
κόσμο που έχει δημιουργήσει με τα
τέσσερα προηγούμενα έργα του —«Τα
ξιδιώτης» (1945), «Κρύπτη» (1959),
«Βάραθρο» (1963) και «Αγελάδες»
(1963)— ο ολιγογράφος συγγραφέας.
Η κριτική έχει-ήδη πραγματοποιήσει
ουσιαστικές επισημάνσεις για τη δομή
και τη λειτουργία του τελευταίου λογο
τεχνικού έργου του Ε. X. Γόνατά.
Ο συγγραφέας αναφέρεται ως κορυ
φαίος εκπρόσωπος του αλλόκοτου και
του φανταστικού στη λογοτεχνία μάς
(Η. X. Παπαδημητρακόπουλος). Ο κό
σμος του στο «Φιλόξενο Καρδινάλιο»,
χαρακτηρίζεται ως σύμπαν που είναι
ονειρικό και ταυτόχρονα πραγματικό. Ο
συγγραφέας δομεί ένα ρεαλιστικό τοπίο
με τη βοήθεια της δραματικής παρά
στασης των καταστάσεων και της «αι
Ο αφηγητής, εκλεκτός πελάτης του
σθησιακής» ανάπλασης των πραγμάτων
(Σπύρος Τσακνιάς). Ταυτόχρονα, το ρε πανδοχείου ακούει στο δωμάτιό του το
αλιστικό στοιχείο υπονομεύεται από κελάιδισμα ενός πουλιού. Παρά τις α
την ίδια την αφήγηση η οποία αν και πεγνωσμένες προσπάθειές του δεν κα
λιτή, «βρίθει από γενικότητες, υπερβο τορθώνει να το εντοπίσει, ανακαλύπτει
λές και μια σχεδόν μανιακή περιγραφή ωστόσο εκνευρισμένος την αταξία που
των αντικειμένων» (Η. X. Παπαδημη κυριαρχεί στο δωμάτιό του. Στο δικό
τρακόπουλος), υποσκάπτεται από «ένα του, ομόζυγο αλλά τακτοποιημένο και
διπλό παιχνίδι χωρικής σαφήνειας και στοργικά φροντισμένο δωμάτιο, ο δεύ
ασάφειας, χρονικής ακρίβειας και α τερος ένοικος του πανδοχείου,'ένας κυ
προσδιοριστίας» (Δ. Ν. Μαρωνίτης), νηγός, βλέπει ένα πουλί να φτερουγίζει
αμφισβητείται από την παράδοξη ανέ χωρίς όμως να κελαϊδάει.
Το παράδοξο της·παραπληρωματικής
λιξη των καταστάσεων.
Παρατηρείται μεταξύ άλλων, ότι η παρουσίας του πουλιού στα δύο δωμά
αυστηρά οργανωμένη, συμμετρικού χα τια αποτελεί τον αφηγηματικό πυρήνα
ρακτήρα πλοκή δεν εμποδίζει τη διαφυ της ιστορίας. Εξαντλημένος από την
γή προς το φανταστικό (Σπύρος Τσα- κούραση και ανήσυχος ο ξενοδόχος οδη
κνιάς). Επισημαίνεται ότι η δυνατότη γεί τον αφηγητή μέσα από τον εγκατατα της ταυτόχρονης ανάγνωσης του λελειμένο διάδρομο του πανδοχείου,
αφηγήματος ως ιστορίας θρίλερ αλλά στο δωμάτιο του κυνηγού. Οι δύο ένοι
και ως ηθογραφικής κωμωδίας αποτελεί κοι (και αυτοί παραπληρωματικοί ως
3 4 πηγή καταλυτικού χιούμορ (Δ. Ν. Μα πρ’ο ς το ότι ο ένας είναι φανατικός
κυνηγός και ο άλλος αδαής) συζητούν
ρωνίτης).

Δύο απόψεις
για το ίδιο
βιβλίο.

για να ανακαλύψουν στο τέλος ότι είχαν
υπάρξεί, πριν από σαράντα χρόνια, π α ι
δικοί φίλοι οι οποίοι όμως τσακώθηκαν
οριστικά στην πρώτη τους, άκαρπη,
κυνηγετική εξόρμηση —πάλι για ένα
πουλί. Η αμοιβαία αναγνώριση και η
ανάκληση του επεισοδίου από τη λήθη
κατευνάζει τον εκνευρισμό και αίρει
αυτομάτως την ανάγκη ερμηνείας της
μυστηριώδους εμφάνισης του πουλιού
στα δύο δωμάτια.
Ταυτόχρονα όλες οι αταξίες και οι
παρεξηγήσεις τακτοποιούνται. Η γυ
ναίκα του πανδοχέα η οποία είχε πάει
στην πόλη για να βαλσαμώσει τον αγα
πημένο της καρδινάλιο που είχε ψοφή
σει —αυτή τη φορά πρόκειται για το
πολύχρωμο και εύθυμο εξωτικό που
λί— φτάνει τα ξημερώματα με έναν
άλλο, ολοζώντανο καρδινάλιο ο οποίος
σώθηκε από το θάνατο την τελευταία
στιγμή. Ο ξενοδόχος εμφανίζεται ξεκούραστος, ευδιάθετος και περιποιη"^νος. Ο αφηγητής τοποθετείται σε ένα
φροντισμένο δωμάτιο ολόιδιο με του
παιδικού φίλου του. Ο διάδρομος του
πανδοχείου τακτοποιείται. Και παρά
την αναγκαστική τους αγρύπνια και
ταλαιπωρία οι δύο φίλοι καταλαμβάνο
νται από μια απέραντη, ζωογόνα ευφο
ρία.
Ο χρόνος στο «Φιλόξενο Καρδινάλιο»
είναι, όπως και σε άλλα πεζογραφήμα
τα του Γόνατά, «στατικός» και τούτο
παρά την ύπαρξη μιας σύνθετης και
εκτεταμένης πλοκής. Η πλήρης ανατρο
πή των καταστάσεων που πραγματο
ποιείται, δεν είναι δηλαδή αποτέλεσμα
των μεταβολών που επιφέρει η πάροδος
των ωρών. Το αντίθετο μάλιστα. Χωρίς
προφανή λόγο και μάλλον αναπάντεχα
όλα αναβαπτίζονται για να εμφανιστούν
τακτικά, ήρεμα, χαρούμενα και σε κα
τάσταση φυσικής και ψυχολογικής ευ
φορίας.
Έ τσ ι, ο κόσμος του «Φιλόξενου
Καρδινάλιου», εκτός από το ρεαλιστικό
χαρακτήρα που διαθέτει χάρη στις ενδε
λεχείς ακριβόλογες περιγραφές, λαμβά
νει επίσης τη μορφή ενός στερεομετρικού σύμπαντος που η κίνησή του έχει
έναν αυτόματο, σχεδόν μηχανιστικό χα
ρακτήρα. Ακόμα και η αταξία του —
συμπεριλαμβανομένου και του παραδό
ξου— δείχνουν να αποτελούν ενσωμα
τωμένα συστατικά του σύμπαντος αυ
τού.
Το δραστικό, το διαβρωτικό χιούμορ

του αφηγήματος, είναι εκείνο που μετα
ξύ άλλων στοιχείων, επιτυγχάνει την
υπέρβαση τόσο του ρεαλιστικού στοι
χείου όσο και του σχηματικού και πεποιημένου κόσμου του αφηγήματος και
ανοίγει διεξόδους προς την αδέσμευτη
λειτουργία του φανταστικού, προς την
κατάσταση της εσωτερικής ελευθερίας
δηλαδή, την οποία υποδηλώνει και το
μότο του πεζογραφήματος: «Εγώ που
δεν έχω πουλιά φυλακισμένα σε κλουβιά
(ένα κλουβί της μάνας μου σαπίζει στην
αποθήκη), ξυπνάω καμιά φορά από ’να
σιγανό κελάιδισμα».
Πρόκειται για ένα χιούμορ που το
χαρακτηρίζουν ποικίλοι τόνοι: εύθυμο,
πικρό, μελαγχολικό, σαρκαστικό, ειρω
νικό. Στοιχεία του ανιχνεύονται και σε
παλιότερα κείμενα του Γόνατά όπως
«Η εκδρομή», «Το δάσος», «Μετάξια»,
κυρίως όμως στην «Επίσκεψη».
Ενώ στο «Φιλόξενο Καρδινάλιο» οι
φαντασιωτικές καταστάσεις αντιμετω
πίζονται ως απολύτως φυσικές (ούτε
παρωδούνται ούτε εκλογικεύονται)
(Σπύρος Τσακνιάς), εκείνο που διακω
μωδείται καταρχάς, είναι οι ρεαλιστι
κές πτυχές της ιστορίας. Περιγράφοντας την παράξενη βραδιά που έζησε
στο πανδοχείο, ο αφηγητής στην πραγ
ματικότητα, και χωρίς ουδόλως να δεί
χνει ότι το υποψιάζεται, αυτοπεριγράφεται’αποκαλύπτοντας ουσιώδεις πτυ
χές ενός οικείου, απολύτως αναγνωρίσι
μου και μάλλον γελοίου χαρακτήρα.
Ο Αγάθης Μπερτουμής —το όνομα
του αφηγητή είναι κωμικά υποδηλωτικό
του χαρακτήρα του— αυτοπαρωδείται
με τη σοβαρότητα που περιβάλλει το
ασήμαντο πρόσωπό του και το στόμφο
με τον οποίο αναφέρεται στις ήσσονος
σπουδαιότητας ενέργειές του. Αποκα
λύπτεται σχολαστικός, υποχόνδριος,
πεποιημένα γενναιόδωρος και μεγαλό
ψυχος, συμπαθής ωστόσο μέσα στην
ασημαντότητά του. Το γελοίο, αμετα
κίνητο παρόν, πραγματοποιείται στον
έσχατο βαθμό όταν, υιοθετώντας στάση
προστατευτικής ανωτερότητας απένα
ντι στον πανδοχέα του, ο Αγάθης
Μπερτουμής του αφηγείται πως σε μια
κρίσιμη συνεδρίαση του δημοτικού συμ
βούλιου της πόλης του κατελήφθη από
φοβερή αγωνία διότι νόμισε ότι κατά
πιε έναν συνδετήρα. Το κωμικό στο
αποκορύφωμά του λοιπόν, αποκαλύπτει
δραστικά το παράδοξο της ρεαλιστικής
πραγματικότητας. Κατόπιν τούτου η
φαντασίωση κερδίζει πολλούς βαθμούς
ελευθερίας.
'Αλλη πηγή κωμικού είναι ότι ενώ
όλες οι περιγραφές —του χώρου, των

προσώπων, των καταστάσεων— είναι,
όπως αναφέρθηκε επίμονα αναλυτικές,
τα σημαντικά επεισόδια, το παράδοξο
του πουλιού που εμφανίζεται ταυτόχρο
να και στα δυο δωμάτια, η αναπάντεχη
τακτοποίηση όλων των ανωμαλιών και
η απροσδόκητη ευφορία που καταλαμ
βάνει τους πρωταγωνιστές, παραμένουν
καταστάσεις ουσιαστικά μυστηριώδεις
και ανεξήγητες. Και ότι ενώ ασχολείται
εμβριθώς με το δευτερεύον και το ασή
μαντο, ο Μπερτουμής παρέρχεται ανυ
ποψίαστος το θαυμαστό εκφέροντας μια
ισοπεδωτική κοινοτοπία: «Τι παράξενη
που είναι η ζωή! Πόσες ιδιοτροπίες της
τύχης! Τι καταπληκτικές συγκυρίες! Κι
εγώ που δεν πίστευα στις συμπτώσεις!»
Ο ρεαλισμός με τον οποίο συνήθως
ταυτίζεται ό,τι αντιλαμβανόμαστε ως
πραγματικότητα αποδεικνύεται εντέλει
ανεπαρκής. Η πραγματικότητα πρέπει
να διογκωθεί για να συμπεριλάβει και
τη φαντασίωση. Περιπαίζοντάς μας το
φανταστικό κυριαρχεί.
Ο κωμικός χλευασμός ενυπάρχει τέ
λος στην ίδια τη σύλληψη της πλοκής.
Γεννιέται από το γεγονός ότι τα πρό
σωπα, τα οποία σε όλη τη διάρκεια της
ιστορίας κινούνται ωσάν να διέθεταν

(νομίζοντας ότι διαθέτουν) απόλυτη ε
λευθερία βούλησης —την ελευθερία να
θίγονται, να εκνευρίζονται, να είναι γεν
ναιόδωρα, να κλέβουν, να αισθάνονται
ευεξία και ευφορία— στην πραγματικό
τητα, ακόμα και όταν το σύμπαν εμφα
νίζεται τόσο συρρικνωτικά μηχανιστικό
όπως ο κόσμος του Γόνατά στο «Φιλό
ξενο Καρδινάλιο», ακόμα και τότε, τα
πρόσωπα αυτά δεν είναι παρά αδύναμα
εξαρτήματά του, μαριονέτες. ( Έντονα
αισθητή γίνεται η μηχανιστική, σπα
σμωδική κίνηση στον επίλογο όταν το
άλογο γυρίζει το μαγγάνι, οι σκουρια
σμένοι κουβάδες ανεβάζουν το νερό, ο
αφηγητής αναπνέει βαθιά νομίζοντας
ότι φρεσκάρει τα πνεμόνια του, κι οι
παραπληρωματικές φιγούρες των δύο
ενοίκων αντιχαιρετιώνται).
Οποιαδήποτε ελευθερία αμφισβητεί
ται λοιπόν για να επιβεβαιωθεί ωστόσο
θριαμβευτικά την ίδια στιγμή: όταν
αντιλαμβανόμαστε δηλαδή ότι το φα
νταστικό, μυστηριώδες πουλί χλευάζει
περιπαικτικά, φτερουγίζοντας στο ένα
δωμάτιο και κελαιδώντας συγχρόνως
στο άλλο, όταν η άφιξη ενός φιλόξενου
καρδινάλιου ανατρέπει την τάξη του
κόσμου.

Τάκης Μενδράκος
Καταργώντας για μιαν ακόμα φορά τα
αυστηρά και δογματικά όρια που χωρί
ζουν την ποίηση από την πεζογραφία,
χωρίς ωστόσο να στερεί από τη δεύτερη
κανένα από τα ειδικά χαρακτηριστικά
της, ο Ε. X. Γονατάς (Αθήνα, 1924)
επιστρέφει ύστερα από αρκετά χρόνια
μ ’ ένα καινούριο —λιγοσέλιδο όπως πά
ντα— προσωπικό έργο. Είναι η αλήθεια
ότι στο διάστημα που μεσολάβησε από
την εποχή που πρωτοκυκλοφόρησαν
«Οι Αγελάδες» (1963) έως σήμερα, δεν
έπαψε ούτε στιγμή να υπηρετεί τη
λογοτεχνία, φέρνοντας στο φως άγνω
στα κείμενα ή μεταφράζοντας άγνωστα
έργα, εργασίες αξιόλογες και αξιοπρό
σεκτες, που κράτησαν όμως το συγγρα
φέα μακριά από μια προσωπική δη
μιουργία, κάτι που έλειψε απ’ όσους
είχαν παρακολουθήσει την ως τώρα
λογοτεχνική διαδρομή του Γόνατά.
Αν το αφήγημα που ήρθε πριν λίγες
μέρες στο φως με τίτλο «Ο Φιλόξενος
Καρδινάλιος» φέρνει πάνω του όλα ε
κείνα τα στοιχεία που εξασφάλισαν στο
συγγραφέα —από την αφετηρία ακόμα
της πορείας του— μιαν ιδιότυπη θέση

στη νεοελληνική γραμματεία, άλλο τό
σο αφήνει να διαφανούν οι μετασχημα
τισμοί που συντελέστηκαν στα εκφρα
στικά του μέσα. Στις εβδομήντα δύο
αυτές σελίδες ξαναβρίσκουμε τον Γονατά απομονωμένο και πάλι στον ολότελα
δικό του κόσμο*, τον ονειρικό, τον συχνά
εφιαλτικό κι ακόμα πιο συχνά παράλο
γο, που μας αποκαλύπτει με μια διαδο
χή έντονα χαραγμένων εικόνων, επαληθεύοντας και επιβεβαιώνοντας τις υπερ
ρεαλιστικές καταβολές του. Με μιαν
άψογη, όπως πάντα, γλωσσική φόρμα
ξετυλίγει έναν υποτυπώδη μύθο σε αφή
γηση λιτή, όπου πάνω της δένονται
οργανικά και αφομοιώνονται μνήμες και
βιώματα που διακριτικά την ποικίλουν,
αφήγηση ενός παράξενου ταξιδιώτη,
μια παράξενη νύχτα, σ’ ένα παράξενο
πανδοχείο, όπου συμβαίνουν αλλόκοτα
πράγματα. Θα έλεγε κανείς ότι ακούει
ιστορίες κάποιου κυνηγού ή γυρολόγου
παρωχημένης εποχής, ιστορίες που λέ
γονται χειμωνιάτικα βράδια με καται
γίδα, σε καπηλειά με μουντό φωτισμό 35
και ατμόσφαιρα.
*

Φυσικά, οι προθέσεις του συγγραφέα
δεν είναι αυτές ή δεν είναι μόνον αυτές.
Αν διαλέγει το συγκεκριμένο σκηνικό
—υποθέτουμε— είναι γιατί το θεωρεί
κατάλληλο για να επενδύσει αγωνίες
υπαρξιακές ή ακόμα και απειλές καθολικότερης σημασίας. Ενισχυτικό, ίσως,
της πρότασης είναι το γεγονός ότι στον
«Φιλόξενο Καρδινάλιο» εγκαταλείπει
τον ανοιχτό και φυσικό χώρο, που κυ
ριαρχεί στις «Αγελάδες» και περιορίζε
ται στο πανδοχείο, που παραβιάζεται
μόνο από κάποιες παιδικές μνήμες. Με
τον εγκλεισμό ο ονειρικός και παράλο
γος κόσμος του Ε. X. Γονατά βυθίζεται
σ’ έναν κόσμο καφκικό, όπου τα εκφρα
στικά χαρακτηριστικά αλλοιώνονται
και σπεύδουν να τον στηρίξουν. Ό πω ς
και στα προηγούμενα έργα του υπάρχει

κι εδώ η ευεργετική εμμονή στη λεπτο
μέρεια, που με την εικαστική της δύνα
μη ανασύρει καταστάσεις, αλλά έχει
χαθεί το λυρικό στοιχείο της «Κρύ
πτης» κι έχουν ατονήσει τα ζωηρά
χρώματα των «Αγελάδων». Δεν έχει
παρά να συγκρίνει κανείς τις πέντε
πρώτες γραμμές των δύο τελευταίων
του βιβλίων:
«Καθόμαστε σ’ ένα υπαίθριο
καφενείο: πέντ’ έξι καρέκλες αραδιασμένες στην όχθη ενός μι
κρού ποταμιού και πιο πέρα, κά
τω από ένα πλατάνι, μια παράγκα πνιγμένη στις περικοκλάδες,
με την επιγραφή “ Η μορφωμένη
Αράχνη” ...»
(Οι Αγελάδες)
«Ακούστηκε πάλι το κελάιδισμα. Αλλ’ αυτή τη φορά, σαν
να ’βγαίνε πνιχτό —μέγας είσαι
Κύριε!— μέσ’ α π ’ το μαξιλάρι
μου. Ανασηκώθηκα στο κρεβάτι

(ένα παΧιοκρέβατο της κακιάς
ώρας που, και στο παραμικρό
μου κούνημα, μόλις πήγαινα
ν’ αλλάξω θέση, ο βουλιαγμένος
σωμιές του έτριζε απαίσια και
τα ξεχαρβαλωμένα του πόμολα
χτυπούσαν στις μακριές τους βί
δες)...»
Κι αυτή η αφήγηση θα συνεχιστεί ως
το τέλος με φωνή χαμηλή, χωρίς εξάρ
σεις, χωρίς κορυφώσεις και μεταπτώ
σεις, για να σβήσει σιγά-σιγά μ ’ έναν
ανασασμό, με μιαν απλή' χειρονομία
αποχαιρετισμού:
«...0 Μεμές είχε βγει στο πα
ράθυρο και με κοιτούσε, χαϊδεύο
ντας τη γενειάδα του. Μου κού
νησε φιλικά το χέρι. Του ανταπέ
δωσα το χαιρετισμό».

*

Κ. Γ. Παπαγεωργίου
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ειρήνη
Εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1986

Η «Ειρήνη» της Μαρίας Παπαδημητρίου είναι ένα ερωτικό μυθιστόρημα,
που η υπόθεσή του ξετυλίγεται στην
Ελλάδα των μεσαιωνικών χρόνων. Πιο
συγκεκριμένα, οι τόποι που αποτελούν
το γεωγραφικό σκηνικό των όσων δια
δραματίζονται είναι η Αττική —της
οποίας ο φυσικός διάκοσμος εγκωμιάζε
ται ιδιαιτέρως—, η Θεσσαλονίκη και η
Πελοπόννησος. Οι τρεις αυτοί τόποι
— όχι τυχαία επιλεγμένοι, φαντάζο
μαι— συμβάλλουν, κατά τρόπο δραστι
κό, στη διαφοροποίηση των αισθημάτων
και της εκδήλωσής τους, στην παράλλη
λη εναλλαγή τοπίων, αναφορών της
μνήμης και του χρωματισμού αυτών
των αναφορών.
Η Ειρήνη είναι η κεντρική ηρωίδα
του μυθιστορήματος* την παρακολου
θούμε στις σημαντικότερες και καθορι
στικότερες στιγμές της ζωής της: Παι
δικά χρόνια, αφύπνιση’ του ερωτικού
σώματος, ερωτική εμπειρία, γάμος,
36 γέννα, έγγαμος βίος, εραστής, βίαιος
θάνατος. Ό λ ’ αυτά σ’ ένα πρώτο επί

Τοπίο σώματος
πεδο* στην αφηγηματική επιφάνεια, την
οποία, όσο ενδιαφέροντα και αν είναι τα
διαδραματιζόμενα σ’ αυτήν, ο αναγνώ
στης ^οφείλει να διατρήσει, προκειμένου
να φτάσει σ’ ένα άλλο, δεύτερο επίπεδο,
που είναι και το ουσιαστικότερο. Στο
επίπεδο αυτό η κεντρική ηρωίδα, η
Ειρήνη, αποβάλλει βαθμιαίως τα απο
λύτως ατομικά χαρακτηριστικά της* αυ
τά που την προσδιορίζουν ως ένα συ
γκεκριμένο, ξεχωριστό πρόσωπο. Η
μοίρα της, όσο προχωρεί η αφήγηση,
παύει να είναι αποκλειστικά δική της*
γίνεται, τείνει να γίνει η μοίρα των
γυναικών: τής γυναίκας. Κάπως έτσι
συμβαίνει και με τα πρόσωπα που την
περιβάλλουν: ο σύζυγος, ο γιος, ο ερα
στής, η ερωμένη του συζύγου, αποβάλ
λουν κι αυτά τα απολύτως προσωπικά
χαρακτηριστικά τους, αποκτώντας συμ
βολική διάσταση και λειτουργία. Γίνο
νται φορείς μιας προδιαγεγραμμένης
συμπεριφοράς και ψυχολογίας, που κα
θορίζουν, σε τελευταία ανάλυση τη θέση
της γυναίκας διαμέσου των αιώνων.

Τσως σ’ αυτό να οφείλεται το γεγονός
ότι η Ειρήνη, αντιμετωπίζοντας καθη
μερινά τη σκαιότητα και τη βαναυσότη
τα της αντρικής συμπεριφοράς, δεν α
ντιδικεί, ούτε μνησικακεί. Κατανοεί
και, ενδομύχως, δικαιώνει τον άντρα,
γνωρίζοντας τις συνθήκες που τον έ
πλασαν τέτοιον που είναι: άρπαγα,
βίαιο και συγχρόνως ανασφαλή* διεκδικητικό, ακατάπαυστα ανταγωνιστικό
και συνάμα περιδεή. Σ ’ αυτό τον άντρα
η Ειρήνη —η γυναίκα— αντιπαραθέτει
την αδιαμαρτύρητη και σιωπηρή προ
σφορά του σώματός της, οπλισμένη με
την προαιώνια πείρα-μνήμη της γυναί
κας, με το βαθιά κρυμμένο μέσα της
όνειρο μιας άλλης ανάστασης, το καλ
λιεργημένο από το μυστικό κοίταγμα
και άγγιγμα του άσπιλου εραστή.
Ακόμα βαθύτερα, σ’ ένα επόμενο,
τρίτο επίπεδο, παρακολουθώντας τη
ζωή της Ειρήνης, γινόμαστε μάρτυρες
μιας επώδυνης πορείας* μιας περιπέ
τειας του γυναικείου σώματος, καθώς
και του τρόπου με τον οποίο αυτό το

σώμα βιώνει τα σημαντικότερα στάδια
της βιολογικής και συναισθηματικής
του εξέλιξης.
Δεν ξέρω αν και κατά πόσο παρακιν
δυνευμένο θα ήταν να πω ότι η «Ειρή
νη» είναι ένα μυθιστόρημα ουσιαστικά
φεμινιστικό, αφού στις σελίδες του δια
γράφονται εμμέσως, με σαφήνεια ωστό
σο, οι σταθερές κοινωνικές συνθήκες
που καταδυνάστεψαν και εξακολουθούν,
αλλοιωμένες ασφαλώς, να καταδυνα
στεύουν τη γυναίκα. Να προσθέσω ακό
μα την άποψή μου ότι δεν παίζει κανέναν απολύτως ρόλο* δεν αποδυναμώνει
ούτε τις προθέσεις ούτε τα αποτελέ
σματα των προθέσεων της πεζογράφου
το γεγονός ότι το μυθιστόρημα εξελίσ
σεται στα χρόνια του μεσαίωνα. Αντιθέτως, επειδή οι διάφορες συνθήκες —
αυτή την εποχή— λειτουργούν ακόμα
σε μια πρωτογενή, θα έλεγα απροκάλυ
πτη μορφή, καθιστούν το αποτέλεσμά
τους εμφανέστερο και αμεσότερο. Τόσο
ο χρόνος όσο και οι τόποι, συντελούν
επωφελώς στη σκηνική και στην ατμο
σφαιρική, εν γένει, κάλυψη των όσων
διαδραματίζονται στο μυθιστόρημα της
Μαρίας Παπαδημητρίου. Κάλυψη ο
πωσδήποτε επιτυχημένη και αισθητικά
δικαιωμένη. Τα ίδια γεγονότα, ωστόσο,
θα μπορούσαν να συμβούν οποτεδήποτε
και οπουδήποτε —με σκηνικές μετα
τροπές, βεβαίως— χωρίς να χάσουν
τίποτα από την αμεσότητα και τη
«βιωσιμότητά» τους.

ΑΝΘΟΥΛΑΔΑΝΙΗΛ

ΟΔΥΣΣΕΑΣΕΑΥΤΗΣ
ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΡΕΙΑ
Από το Ημερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου
στους Προσανατολισμούς

εκικαιρότητα

Ελληνικά Λιμάνια
«Η είσοδος του Κορινθιακού κόλπου». Λιθογραφία, αρχές
19ου αιώνα. Είναι μία από τις δεκατέσσερις απεικονίσεις
από σπάνιες εκδόσεις περιηγητών, που τεκμηριώνουν το
θέμα Ελληνικά Λιμάνια 18ου-19ου αιώνα, το οποίο διάλεξε
φέτος η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για το Ημερολόγιο
του 1987. Η έρευνα και η επιλογή του υλικού οφείλεται
στην ιστορικό Αικατερίνη Κουμαριανού και στη φιλόλογο
Ειρήνη Λούβρου, που έχουν συστηματικά μελετήσει το
φαινόμενο του περιηγητισμού στον ελληνικό χώρο. Ένα
περιεκτικό προλογικό δοκίμιό τους το συμπλέκει με το
παράλληλο φαινόμενο της επιταχυνόμενης ανάπτυξης του
ελληνισμού, που παρατηρείται κατά την περίοδο 1770 με
1830, οπότε προετοιμάζεται και πραγματοποιείται ο Α γώ 
νας της Ανεξαρτησίας. Είναι προφανής ο σπουδαίος ρόλος
που έπαιξαν στη διαδικασία της ανασύνταξης του ελληνι
σμού τα λιμάνια, τόσο εκείνα που παρουσιάζονται στο
ημερολόγιο -Κέρκυρα, Πρέβεζα, Ζάκυνθος, Πάτρα, Ναύ
πλιο, Ύδρα, Σύρα, Χανιά, Πάτμος, Χίος, Θεσσαλονίκηόσο και τα πολυάριθμα άλλα λιγότερο σημαντικά, γιατί
εξυπηρέτησαν, στην περίοδο αυτή, τις πολλαπλές ανάγκες
των ανθρώπων, της οικονομίας, του εμπορίου, αποτελώ
ντας σταθμούς στη διακίνηση εμπορευμάτων και άλλων
αγαθώνf Ακόμη και ιδεών.

Παναγιώτης Κανελλόπουλος
(Η αγαπημένη μορφή)
στον Ντίμη Καπετανάκη
στον Γιώ ργο Σαραντάρη

του Γιάννη Κοντού

Άκουσα πρώτη φορά το όνομά του από
τη μητέρα μου. Θα ήμουνα δέκα με
δώδεκα χρονών. Μιλούσε με θαυμασμό
για τη μόρφωση και την ομορφιά του.
Άρχισα να τον παρακολουθώ μέσα από
τις φωτογραφίες των εφημερίδων. Κάτι
με τραβούσε κοντά του. Αργότερα διά
βασα βιβλία του. Φοιτητής τον είδα
από μακριά στο Ηρώδειο. Πρόσεξα το
βάδισμα, τις κινήσεις, τα ρούχα. Τα
γράφω αυτά για να βρω κι εγώ την
άκρη, γιατί του χάρισα ένα ποίημα στο
πρώτο μου βιβλίο. Ήτανε μία απάντη
ση σε ένα δικό του σονέτο από τις
Πικροδάφνες, ήτανε μια απάντηση για
την άτεγκτη στάση του στη διάρκεια
της δικτατορίας.
Είμαστε στα 1970. Του έστειλα το
βιβλιαράκι μου και πήρα ένα ευγενικό
γράμμα και μια πρόσκληση να πάω να
τον δω. Πήγα στο σπίτι της μητέρας
του (Β. Σοφίας, απέναντι από την πλα
τεία Μαβίλη). Η μητέρα του σε βαθύ
τατο γήρας (μετά τρία χρόνια πέθανε
περίπου 105 ετών) και ο αδελφός του
λίγο μεγαλύτερος στα χρόνια α π ’ αυτόν
(πέθανε νωρίτερα από τη μητέρα τους).
Οι άνθρωποι του σπιτιού λάμπανε από
ευγένεια (επιμένω στη λέξη αυτή, γιατί
αυτού του είδους το αίσθημα ελάχιστα
υπάρχει στις μέρες μας). Από εκείνο το
χειμωνιάτικο απόγευμα είχα την τύχη
για δεκάξι χρόνια να ζήσω κοντά σε
έναν καλλιτέχνη χιλιάδες ώρες (χωρίς
υπερβολή). Να μου λέει για πρόσωπα,
καταστάσεις. Είχε μια ανάγλυφη περι
γραφικότατα, μία σοφία, ένα μέτρο για
πρόσωπα είτε της πολιτικής είτε της
λογοτεχνικής ζωής, ακόμα και για αν
θρώπους που τον αδίκησαν ή δεν ήταν
τίμιοι απέναντι του. Ντυνόταν φορεσιές
(αυτή η λέξη του άρεσε) σκούρες και
μαύρες. Το χειμώνα μαύρο παλτό (το
είχε φέρει από το Λονδίνο το 1943 και
το αγαπούσε) και μαύρη ρεμπούμπλικα.
38 Κάπνιζε από πολύ νέος και δε σταμά
τησε ποτέ. Μόνο τελευταία, με την

χίες στο Αλβανικό). Τον φιλόσοφο και
ποιητή Ντίμη Καπετανάκη (πέθανε με
ρικά χρόνια αργότερα επίσης νέος από
λευχαιμία στο Λονδίνο).
Έβλεπες έναν άνθρωπο μεγάλης ηλι
κίας να έχει διάθεση εφήβου και να
μιλάει με τους νέους δημιουργώντας
ατμόσφαιρα οικειότητας και πραγματι
κού ενδιαφέροντος. Γ ι’ αυτό αγαπήθηκε
πολύ. Επίσης ήτανε φαινόμενο εργατι
κότητας. Δούλευε —θα έλεγα— πυρετωδώς, από πάντα μέχρι που έφυγε. Τα
χρόνια που συνδεθήκαμε έγραφε στην
Κηφισιά (σ’ ένα σπιτάκι που του είχε
παραχωρήσει ο ανιψιός του Διονύσης
Λίβανός) και άλλες μέρες στο γραφείο
του, Ακαδημίας 33. Την Ιστορία του
Ευρωπαϊκού Πνεύματος την έφτασε μέ
χρι τα μισά του 10ου τόμου. Έργο
ζωής, έργο μεγάλων διαστάσεων. Ή ξε
ρε να ακούει μουσική και έπαιζε πιάνο
στα νιάτα του. Αυτός ο άνθρωπος του
γραφείου είχε αδυναμία στο αυτοκίνη
το. Οδηγούσε μέχρι πριν μερικά χρόνια
και σταμάτησε όταν είχε αδυνατίσει η
όρασή του από την ασθένεια του καταρ
ράκτη. Αυτό τον στενοχωρούσε πολύ.
Τον κοιτούσα να φορά μεγάλους φακούς
ή με διπλά γυαλιά να σκύβει στα χαρτιά
του. Ό ταν ήταν υπουργός Εθνικής Αμύνης (γύρω στα 1950) όχι μόνο έμαθε
να οδηγεί αεροπλάνο, αλλά υπήρξε εκ
παιδευτής πολλών Ικάρων. Από εκείνη
την εποχή μου είπε κάποτε το παρακά
τω συμβάν γελώντας. Ο μαθητής και
φίλος του Παναγής Παπαληγούρας έμε
νε στην Κηφισιά και συμφωνούσανε τα
μεσημέρια, όταν πετούσε ο ίδιος, να
περνάει πάνω από το σπίτι του Παπαληγούρα για ένα χαιρετισμό. Φυσικά ο
θόρυβ ος αναστάτωνε την περιοχή. Εκεί
όμως έμενε και ο Παπάγος ο οποίος
από το θόρυβο δεν μπορούσε να ξεκου
ραστεί το μεσημέρι. Πήρε λοιπόν τηλέ
φωνο και έμαθε ποιος περνούσε και
είπε: «Δεν μπορεί ο Κανελλόπουλος να
κάνει αλλού τις βόλτες του;» Έ τσι

ο Παν. Κ ανελλόπουλος

περιπέτεια της καρδιάς. Βάδιζε νεανι
κά. Στο δρόμο σχεδόν δεν τον προλά
βαινα. Του πήγαινα βιβλία νέων ποιη
τών και άλλα. Παρακολουθούσε με αγά
πη και ενδιαφέρον καθετί καινούριο στη
λογοτεχνία. Πάντα απαντούσε με γράμ
μα. Ήτανε από τους λίγους, αν όχι ο
μοναδικός από τη γενιά του, που δεν
επεδίωξε να γνωρίσει τον Παλαμά, ενώ
είχε φιλίες και έκανε παρέα νέος με τον
Βάρναλη, τον Αυγέρη και αργότερα με
τον Σικελιανό. Με τους μαθητές του
είχε ισχυρούς δεσμούς φιλίας. Εξάλλου
έγινε καθηγητής προτού συμπληρώσει
την τρίτη δεκαετία της ζωής του και
είχε λίγα χρόνια διαφοράς μαζί τους.
Αλλά δεν ήτανε αυτή η αιτία. Είχε
διόδους επικοινωνίας και μεγάλο από
θεμα ευγένειας και τρυφερότητας. Από
αυτή τη θέση δεν μετακινήθηκε στο
ελάχιστο μέχρι το τέλος. Πίστευε βαθιά
στη φιλία. Ενδεικτικά αναφέρω δύο μα
θητές και φίλους του. Τον ποιητή και
δοκιμιογράφο Γιώργο Σαραντάρη (πέ
θανε νεότατος το 1941 από τις κακού-

σταμάτησαν αυτά τα αεροπορικά ρα
ντεβού.
Κατοικούσε σε ένα απλό διαμέρισμα
(Ξενοχράτους 15) με την αγαπημένη
του σύντροφο, την κυρία Νίτσα. Αυτό
το διαμέρισμα παρεβίασαν οι έξαλλοι
πραξικοπηματίες την 21η Απριλίου. Τα
σημάδια υπάρχουν ακόμα στην πόρτα.
Τα γεγονότα είναι πασίγνωστα και η
στάση του Προέδρου το ίδιο. Επίσης η
στάση του από το 1974 μέχρι το τέλος.
Τον έβλεπα τα τελευταία χρόνια στο
γραφείο του σχεδόν κάθε Δευτέρα γύρω
στις 11' το πρωί (παλαιότερα πήγαινα
βράδυ σπίτι). Τα χέρια του με τις
πανάδες του χρόνου είχανε μια ομοιοκα
ταληξία με την ομιλία του. Είχε χέρια
συγγραφέως. Πάλι θα μιλήσω για τα
ρούχα του. Αυτά τα παλιομοδίτικα κο
στούμια που φορούσε στις μέρες μας
φαντάζανε μοντέρνα. Του τηλεφωνούσα
συχνά. Και όταν έφευγα από την Αθήνα
τον έπαιρνα και του περιέγραφα την
πόλη ή το χωριό που ήμουνα και μου
έλεγε ιστορίες και τοποθεσίες για τα
ίδια μέρη, όπου είχε πάει ο ίδιος (πάντα
πριν είκοσι χρόνια και πίσω). Μου
διάβαζε ποιήματα διαφόρων ποιητών
και λίγες φορές δικά του. Διέφερε πολύ
από το μοντέλο του πολιτικού που
έχουν σχηματίσει οι περισσότεροι. Δεν
ανήκε στο παρελθόν, ήτανε σύγχρονος
άνθρωπος. Αυτό φαίνεται από όλες τις
ενέργειές του, τις δηλώσεις του (κυρίως
μετά το 1967) και κυρίως στην καθημε
ρινή του ζωή. Τους τελευταίους έξι
μήνες είχε καταβληθεί αισθητά, αλλά ο
ίδιος δε μιλούσε ποτέ για κούραση, για
ασθένεια. Του στοίχισε που δεν ήτανε
μέλος της τελευταίας Βουλής. Δεν έλε
γε τίποτα, αλλά το διαισθανόσουν. Από
το γραφείο περνούσε καθημερινά πλή
θος ανθρώπων και κυρίως πολλοί που
ανήκαν στην Αριστερά. Για όλους είχε
μια καλή κουβέντα. Άκουγε προβλήμα
τα και άλλα πολλά προσωπικά και μη.
Δεν ήθελε ποτέ να κουράσει ή να πικρά
νει άνθρωπο. Θα ήθελα εδώ να αναφέρω
το φύλακα άγγελό του, την ιδιαιτέρα
γραμματέα του, τη Γιούλα Ζώνα. Τη
Γιούλα, που πάνω από τριάντα χρόνια
στάθηκε πλάι του υπόδειγμα πίστης και
αφοσίωσης και αυτή τη στάση συνεχί
ζει. Η τελευταία φορά που τον είδα,
τρεις μέρες πριν το τέλος. Πήγα στην
ώρα μου. Με δέχτηκε, τον φίλησα.
Πρόσεχα τον τόνο της φωνής του πε
σμένο και δεν μπορούσε να γράψει και
βάδιζε με δυσκολία. Μάλιστα μου λέει:
«Κοίτα, βαδίζω κανονικά στο ίσωμα,
στις σκάλες δυσκολεύομαι» και σηκώ
θηκε να μου δείξει. Δεν το έβαζε κάτω.

Στη Γαλλία αναγγέλθηκε η έκδοση, σε τρεις τόμους, των
τετραδίων σχεδίου του Πάμπλο Πικάσσο. Τα περισσότερα
σχέδια δημοσιεύονται για πρώτη φορά και, καθώς συνδέο
νται με τις πιο ενδιαφέρουσες περιόδους της ζωγραφικής
του, επιτρέπουν μια μεγαλύτερη προσέγγιση στον κόσμο
της δημιουργίας του. Έτσι, δεν παρουσιάζεται μόνο η
εξέλιξη των αισθητικών ιδεών του ζωγράφου αλλά και οι
μορφικές αναζητήσεις του ή, ακόμα, η ακολουθία των
μεταμορφώσεων της φαντασίας του σε εικαστική πράξη.
Μοιραία, λοιπόν, εισαγόμαστε στο πιο προσωπικό σύμπαν
του Πικάσσο, εκεί όπου η ζωή και το έργο αλληλοκαλύπτονται* σε τέτοιο σημείο μάλιστα ώστε να γράφει ο καλλιτέ
χνης στο εξώφυλλο ενός τετράδιου: «Είμαι το τετράδιο!»
A.Z.

Κάθισε πάλι και με ρωτούσε για κοι
νούς φίλους, για τα βιβλία τους. Φαίνε
ται η όψη μου ήτανε λυπημένη και μου
λέει: «Γιάννη, ο φίλος σου κουράστηκε
πια». Δεν μπορούσα να μείνω άλλο,
ήθελα να βγω έξω γιατί θα με παίρνανε
τα δάκρυα. Το κατάλαβε (και του ίδιου
τα μάτια είχαν υγρανθεί). Τον φίλησα
(του φίλησα και το χέρι που δεν έγρα

φε). Οι τελευταίες λέξεις που άκουσα
από αυτόν τον άρχοντα ήτανε: «Με
συγχωρείς που δεν σηκώνομαι, αλλά δεν
μπορώ». Όταν πήγαμε στο νεκροτα
φείο, ένας ξύλινος σταυρός με τ ’ όνομά
του —τίποτα το επίσημο— μόνο το
απόγευμα κυλούσε μέλι στον τάφο.
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Για την ελεύθερη
Ραδιοφωνία
του Νότη Μαυρουδή
Φαίνεται πως η έννοια «ελεύθερη ραδιο
φωνία» ξύπνησε τα αντανακλαστικά
μας, όπως η θεωρία του σκύλου με το
κόκαλο που τόσο ανάγλυφα μας έθεσε ο
Παυλώφ.
Η ελεύθερη ραδιοφωνία αναγγέλθηκε
επίσημα, αμέσως μετά τις δημοτικές
εκλογές του Οκτωβρίου· όταν ήδη είχαν
προηγηθεί οι σχετικές προσπάθειες του
«Αντί», του «Καναλιού 15», καθώς και
οι μικρές καθημερινές ειδησούλες στον
Τύπο για συλλήψεις ιδιωτικών ερασιτε
χνικών σταθμών. Όταν —γιατί όχι—
υπάρχει εκείνο το λαμπρό εθνικό και
πατριωτικό παράδειγμα της ελεύθερης
ραδιοφωνίας του σταθμού των φοιτη
τών του Πολυτεχνείου του ’73!
Πάνω α π ’ όλα, η αναγκαιότητα προκαλεί τα αιτήματα* και όταν αυτά (τα
αιτήματα) είναι εθνικά, τότε την αιτία
της ανάγκης για ελεύθερη ραδιοφωνία,
θα τη βρούμε στη γενική παραδοχή της
αντίθετης έννοιας* εκείνης δηλαδή που
παραδέχεται πως η υπάρχουσα ραδιο
φωνία στερείται ελευθερίας...
Ας παίξουμε λιγάκι με τις λέξεις: αν
είχαμε ελεύθερη ραδιοφωνία, τότε δε θα
είχαμε ανάγκη να την προβάλουμε σαν
αίτημα. Το αίτημα της ελευθερίας
βγαίνει μέσα από την υπάρχουσα ανε
λευθερία. Με βάση τις σύγχρονες κοι
νωνικές και τεχνολογικές κατακτήσεις,
μία ραδιοφωνία, διαπΓστώνοντας την
έλλειψη ελευθερίας, είναι σαν να διαπι
στώνει πως βαδίζει πάνω σε... δεκανί
κια. Μια ελεύθερη ραδιοφωνία προϋπο
θέτει την παροχή της δυνατότητας σε
κοινωνικές ομάδες ή σε πολιτιστικές
ιδιαιτερότητες, να εκφραστούν δημόσια.
Ραδιοφωνία σημαίνει «δημόσιο» και η
λέξη «ελεύθερη» αναζητάει τον απόλυ
το πλουραλισμό των απόψεων, των
σκέψεων και των ιδεών.
Όλα τούτα και άλλα πολλά παράγονται από τη φράση «ελεύθερη ραδιοφω
νία», που βρίσκεται τον τελευταίο και
ρό στην επικαιρότητα. Είναι εύλογη η
40· ανάγκη των ανθρώπων και των φορέων
για διεξοδικές συζητήσεις, αφού όπως

είπαμε η ανάγκη για την ύπαρξη της
ελεύθερης ραδιοφωνίας προκαλείται
από την έλλειψη οργάνωσης, από την
ανυπαρξία δεοντολογίας του πλουραλι
σμού, από την έλλειψη φαντασίας και,
πάνω α π ’ όλα, από την αρνητική βούλη
ση των εξουσιαστικών κέντρων που
χειρίζονται την ενημέρωση και την ψυ
χαγωγία.
Ερχόμαστε τώρα κι εμείς, α π ’ αυτόν το
χώρο, να συμμετάσχουμε σ’ αυτή την
ατέλειωτη και δαιδαλώδη συζήτηση, να
διατυπώσουμε τις δικές μας σκέψεις
πάνω στο θέμα της ελεύθερης ραδιοφω
νίας και όχι της ελεύθερης τηλεόρασης.
Μια πρώτη ένσταση είναι ο διαχωρι
σμός του ραδιοφώνου από την τηλεόρα
ση* γιατί αυτός ο διαχωρισμός δύο
«αδελφών μέσων»; Δύο μέσων που δια
θέτουν το δυναμικό τους και τις επιχο
ρηγήσεις τους για τον ίδιο σκοπό: την
ενημέρωση, την πληροφόρηση και την
ψυχαγωγία...
Από μία πρώτη ματιά το ραδιόφωνο
και η τηλεόραση έχουν μία συγγένεια
πρώτου βαθμού. Μένει όμως μία βασι
κή διαφορά, που στηρίζεται σε μια
λεπτομέρεια ηθικής —ίσως— υπόστα
σης.
Η αμεσότητα της εικόνας, το δέλεαρ
των χρωμάτων, της κίνησης και της
απτής έκφρασης των παρουσιαζομένων,
έχει καταστήσει την τηλεόραση λαϊκό
τερο μέσον. Οι παραγωγές της κατανα
λώνουν ένα σημαντικό κονδύλι από τον
κρατικό προϋπολογισμό και η δύναμη
που έχει ως λαϊκό μαζικό μέσον συντε
λεί ώστε πίσω από τις αθώες, κάμερες
να παίζονται και να κρύβονται χίλια δύο
συμφέροντα.
Η κρατική συμπεριφορά υπέρ της
τηλεόρασης είναι σκανδαλώδης. Η υποβάθμιση της Ραδιοφωνίας είναι πασιφα
νής. Η προτεραιότητα παροχών, σε υλι
κή και ηθική βάση, προκαλούν την αγα
νάκτηση. Η ραδιοφωνική δεοντολογία
είναι διαφορετική από την τηλεοπτική.
Η αμεσότητα της εικόνας διαμορφώνει

όλο το κύκλωμα του μάρκετινγκ και το
πολιτιστικό προϊόν ισοπεδώνεται κάτω
από τις σκοπιμότητες της διαφήμισης.
Μία Γενική Διεύθυνση των δύο «α
δελφών» λειτουργεί σε λάθος βάση, δε
δομένου ότι η αντίληψη που επικρατεί
για τη μαζικότητα της τηλεοπτικής
εικόνας είναι τέτοια, που συμβάλλει
στην υπολειτουργία της ραδιοφωνικής
πρακτικής. Ίσως λοιπόν ο απόλυτος
διαχωρισμός (οικονομικός, διοικητικός)
της Ραδιοφωνίας από την Τηλεόραση
να είναι αναγκαίος, τη στιγμή που ο
ανταγωνισμός, όταν γίνεται κάτω από
την ίδια διεύθυνση, είναι αθέμιτος.
Σε τι βοηθάει όμως ο διαχωρισμός της
Ραδιοφωνίας από την Τηλεόραση; Για
τί, σε μία θεώρηση της ελεύθερης ρα
διοφωνίας, θεωρώ αναγκαίο τον διαχω
ρισμό της Ραδιοφωνίας με αυτόνομη
διεύθυνση, αποκομμένη από το σώμα
της Τηλεόρασης;
Μα για να υπάρξει αντίλογος στο
συγκεντρωτισμό της εξουσίας της πλη
ροφόρησης, της ενημέρωσης και της
επιλογής της ψυχαγωγίας από το αδη
φάγο σώμα μιας Γενικής Διεύθυνσης, η
οποία αδυνατεί να κατανοήσει ότι η
δεοντολογία του ενός και του άλλου
μέσου είναι διαφορετική. Ό τ ι η ράδιο- %
φωνική «εικόνα» έχει τη δική της ανα
γκαιότητα* συνεπώς και η ραδιοφωνική
αντίληψη έχει ανάγκη τα δικά της μέσα,
τον τεχνικό της εξοπλισμό, τη σύγχρο
νη τεχνολογία, πομπούς με εμβέλεια,
επανδρωμένες υπηρεσίες και, πάνω απ ’
όλα, κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό
που να προσαρμόζεται στο πνεύμα μιας
προοδευτικής πολιτιστικής ανάπτυξης.
Και η φαντασία: το ραδιόφωνο οφεί
λει να αναπτύξει τη δική του διάσταση
στη φαντασία, γ ι ’ αυτό και επιβάλλεται
να κρατηθεί μακριά από τις υπάρχουσες
εποχιακές και πολιτικές σκοπιμότητες*
να τις παρακολουθεί δίχως την υποχρέ
ωση να τις υπηρετεί...
Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο εμφάνιζε-

ται το καινούριο (;) αίτημα της ελεύθε
ρης ραδιοφωνίας και εάν όποιος υπο
στηρίζει την υλοποίησή της θεωρείται
από μερικούς απλώς ρομαντικός, τότε
όποιος υποστηρίζει την ελεύθερη τηλε
όραση θεωρείται αθεράπευτα ρομαντι
κός!
Γιατί άραγε θεωρείται ως ρομαντι
κός ο ελπίζων στην ελεύθερη ραδιοφω
νία; Να ένα ερώτημα που καλό είναι να
μας απασχολήσει για λίγο.
Το... σλόγκαν ακούστηκε από τον
υφυπουργό Πολιτισμού και από τον
πρωθυπουργό της Κυβέρνησης και πρό
εδρο του Κόμματος που κυβερνά τη
χώρα. Γιος και πατέρας έχουν την ίδια
γνώμη, ανεξάρτητα από τις διαφωνίες
που διατυπώθηκαν από άλλους κυβερ
νητικούς παράγοντες. Μάλιστα το
πράγμα έχει προχωρήσει, γιατί, όπως
μάθαμε, υπάρχει πρόταση του πρωθυ
πουργού προς τον πρόεδρο της Βουλής
Γιάννη Αλευρά, για τη συγκρότηση δια
κομματικής επιτροπής, ώστε μέχρι τις
31/3/87 να έχει γίνει η επεξεργασία
ενός πλαισίου νόμου για την ελεύθερη
ραδιοφωνία.
Μήπως αυτοί που έκαναν την πρότα
ση περί ελεύθερης ραδιοφωνίας διαπί
στωσαν ότι ως τώρα η κρατική ραδιο
φωνία δεν είναι ελεύθερη; Και αν είναι
έτσι, γιατί δε δίνουν τις κατάλληλες
εντολές ώστε η κρατική ραδιοφωνία να
αλλάξει πρόσωπο;
Η διαφορά ως προς το πνεύμα ελευ
θερίας στη Ραδιοφωνία σε σχέση με
παλαιότερες εποχές, είναι γεγονός α
διαμφισβήτητο. Ο χρόνος όμως τρέχει
με το δικό του ρυθμό και η τεχνολογία
εξελίσσεται διαρκώς. Η πληροφορία και
η ενημέρωση αντιμετωπίζουν, τώρα
πια, διαφορετικά την είδηση, που έρχε
ται σε χρόνο μηδέν από το πιο απόμα
κρο σημείο της γης. Οι κομπιούτερς
τροφοδοτούν συνεχώς με ειδήσεις και οι
απαιτήσεις της πληροφορικής έχουν δη
μιουργήσει... «υπηκόους» με ανεπτυγ
μένη την ανάγκη για ενημέρωση. Το
ραδιόφωνο έχει σαν ανταγωνιστή την
πληροφόρηση των εφημερίδων και των
ξένων ειδησεογραφικών πρακτορείων,
των τηλεπικοινωνιακών μέσων κ.α.
Ένα ραδιόφωνο δεν μπορεί να αντεπεξέλθει σ’ αυτό τον ανταγωνισμό εάν δε
νοιαστεί για τον εξοπλισμό του με
σύγχρονα μέσα.
Μήπως ο υφυπουργός και ο πρωθυ
πουργός αυτά είχαν επισημάνει και θέ
λησαν να επουλώσουν τις... πληγές; Μα
για να επουλωθούν τέτοιες πληγές είναι
αναγκαία η... μεσολάβηση πρωτοβου
λίας εξωκρατικής; Αραγε το κράτος

παραθέσω κάποια ενδεικτικά σημεία
που εκφράζουν τους πολιτικούς χώρους
των ομιλητών.
Ο ΠΑΣΟΚ: «...μέσα από την ελεύθερη
ραδιοφωνία υπάρχει η δυνατότητα της
έκφρασης του λαού, δηλ. είναι ένα δημο
κρατικό βήμα όπου πια ο πολίτης δεν
Η κίνηση του πρωθυπουργού και του είναι ένας απλός δέκτης αλλά μέσω του
υφυπουργού είναι σαφώς πολιτική, κα ραδιοφώνου γίνεται και πομπός. Σε ένα
θώς αποφάσισαν να ασχοληθούν με ένα βαθμό μπορεί να τ ’ ονομάσει κανείς
χώρο που περιέχει πνεύμα, φαντασία, «μικρόφωνο του πολίτη» και γίνεται
οράματα, ευαισθησία, γνώση, παράδο ένα εργαλείο στα δικά του τα χέρια
ση, ιστορία, γεωγραφικές ιδιαιτερότη —και θέλω να το τονίσω αυτό— γιατί
τες, διαφήμιση και άλλα πολλά και, όπως έχει επισημανθεί πρέπει να υπάρ
πάνω α π ’ όλα, χρήματα, κέρδη, επενδύ ξει κάποια διαφοροποίηση μεταξύ ρα
σεις! Στο «παιχνίδι» της ελεύθερης ρα διοφώνου και τηλεόρασης».
διοφωνίας θα μπουν όλοι και θα «παί Ο Ν.Δ.: «Είναι καιρός πλέον ν’ ακού
ξουν». Θα είναι ένα «παιχνίδι» δίχως σουν τα κόμματα, ν’ ακούσουν οι πολι
κανόνες, μολονότι η αρχή γίνεται πάντα τικοί, ν’ ακούσουν η τηλεόραση και το
με νομοθεσίες, με καταστατικά, με πα ραδιόφωνο τον πολίτη. Και η φιλοσοφία
ραγράφους, με προδιαγραφές, με δια αυτού του πλουραλισμού δεν είναι α
πλώς πλουραλισμός και διάλογος μετα
τάγματα, με... αρχές!
Είναι γνωστή η... νομοταγής συμπε ξύ των μέσων της κρατικής ραδιοτηλεό
ριφορά της ελληνικής συνδιαλλαγής, ι ρασης, της ιδιωτικής ή της τοπικής
διαίτερα όταν πρόκειται για θέματα αυτοδιοίκησης, αλλά είναι και ο συνεχής
κέρδους ή εκμετάλλευσης. Ασφαλώς το διάλογος μεταξύ εκπέμποντος και α
φαινόμενο δεν είναι μονάχα ελληνικό* κροατού».
ολόκληρη η Ευρώπη έχει μπει σ’ αυτό Ο Κ.Κ.Ε.: «...μπορεί ο κ. Κοσκωτάς
το «παιχνίδι» και ήδη από το 1972, να θέλει να κάνει μια πολυφωνική τηλε
στην Αγγλία, υπάρχουν 60 τοπικοί ρα όραση. Η πολυφωνία αυτή κατά τη
διοσταθμοί1που λειτουργούν σε εμπορι γνώμη μας θα σταματάει εκεί που αρχί
κή βάση. Αλλά και άλλες χώρες έχουν ζει το εργατικό κίνημα, εκεί που αρχί
να επιδείξουν παρόμοιο εμπορικό δαι ζει το λαϊκό κίνημα, εκεί που αρχίζει το
μόνιο, με ακραίο παράδειγμα την Ιτα Κ.Κ.Ε.».
Δεν ισχυρίζομαι πως μόνο αυτά ει
λία, που σε μία μονάχα πόλη, τη Νάπολη, υπάρχουν 250 ραδιοφωνικοί σταθ πώθηκαν σ’ εκείνη τη συζήτηση* προκύ
μοί2!!!
πτει όμως ανάγλυφα ότι οι εκπρόσωποι
Να ελπίσουμε πως αυτά τα παρα των κομμάτων θα αντιμετωπίσουν ορ
δείγματα δε θα επαναληφθούν και στην θολογιστικά και, κατ’ ανάγκην, αντα
Ελλάδα; Για καλό και για κακό θα γωνιστικά το οπτικοακουστικό προϊόν.
Η πιστή υπακοή στη «γραμμή» και στα
πρέπει να προτρέψουμε τον κύριο Αλευ
ρά να προσέξει πάρα πολύ στο πλαίσιο πολιτικά κέντρα εξουσίας, απομακρύ
που θα σχηματίσει για τη διάρθρωση νουν κατά πολύ την ώριμη επιλογή
πάνω σε θεμελιώδη θέματα τέχνης και
της ελεύθερης ραδιοφωνίας.
Γ ι’ αυτούς τους λόγους θα ήταν σω πολιτισμού. Η παραμόρφωση, η αδιαλ
στότερο να λέμε ότι θα υπάρχει ελευθε3 λαξία και η τεχνοκρατική οπτική γωνία
ρία στην ίδρυση ραδιοσταθμών και όχι, των κομμάτων μας τρομάζει* και η
ελευθερία στη ραδιοφωνία. Και θα έ προοπτική μιας κηδεμονίας της ραδιο
χουμε την απορία: Πόση ελευθερία στις
φωνίας από διακομματικές επιτροπές,
ιδέες μπορεί να απλωθεί από την υπη από τοπικές αυτοδιοικήσεις, από κομ
ρεσία του πνεύματος της ραδιοφωνίας
ματικούς και συνδικαλιστικούς φορείς
στην υπηρεσία του ιδιωτικού κεφα και πάει λέγοντας, θα δημιουργήσει μια
λαίου;
ανελεύθερη ραδιοφωνία, υποταγμένη ο
λοκληρωτικά στη σκοπιμότητα και στη
στείρα φαντασία. Θα δημιουργήσει μια
ραδιοφωνία «εκτός θέματος»! Ίσως
Ας παραδειγματιστούμε για λίγο από σ’ αυτό το σημείο η φράση του Νίτσε
μια συζήτηση που δημοσιεύθηκε στο μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαχρονικά:
«Βήμα» στις 14/12/86 από εκπροσώ «Η παραφροσύνη στο άτομο είναι κάτι
πους των τριών μεγαλύτερων κομμά σπάνιο* στις ομάδες όμως, στα κόμμα
των: ΠΑΣΟΚ, Ν.Δ., ΚΚΕ. Σ ’ αυτή τη τα, στους λαούς και στους καιρούς, ο 41
συζήτηση ειπώθηκαν πολλά αλλά θα
αδυνατεί να καλύψει τα κενά και να
προσαρμοστεί στις σύγχρονες ανάγκες;
Είναι μια αντικειμενική αδυναμία της
κρατικής μηχανής ή αδυναμία βούλησης
και εύσχημος τρόπος να δοθεί η σκυτά
λη σε ανεξέλεγκτους ιδιώτες;
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Επικαιρότητα
Μ ερικές ε ύ γ λ ω ττ ες ερω τήσ εις: π ό τε
δόθηκε ο λόγος και η ευκαιρία σε γνω 
στούς «ραδιοφωνιτζήδες» να δια τυπ ώ 
σουν την άποψή τους για την περίφημη
ελεύθερη ραδιοφωνία; Γ ια τί λείπ ει η
γνώμη ανθρώπων που γνωρίζουν το
ραδιόφωνο «από μέσα» και όχι από την
απόσταση του ευκαιριακού ακροατή; Τ ι
είναι αυτό που εμποδίζει τη διατύπωση
της άποψης του «ραδιοφωνιτζή» όχι
μονάχα τω ν υψηλών κλιμακίων αλλά
και των «εργατών του μικροφώνου»;
Των ανθρώπων πού έρχονται σε καθη
μερινή επαφή με τα μικρόφωνα, με τις
ταινίες, με την τρέχουσα δισκογραφική
παραγω γή, με τις συνεντεύξεις* των
καλλιτεχνών, με τη ραδιοφωνική δεο
ντολογία και, εν τέλει, με την ουσία του
θέματος; Γ ια ποια α ιτία αφαιρείται ο
λόγος από τους κατάλληλους και δίνε
ται στους «απέξω »; Γ ιατί σε ένα τόσο
σοβαρό ζήτημα δε λαμβάνεται υπόψη η
εμπειρία;
Ε ύγλω ττες οι ερωτήσεις, προφανείς
και οι απαντήσεις. Η απόφαση περί
ελεύθερης ραδιοφωνίας θα παρθεί με
βάση τις αφ’ υψηλού αναλύσεις και τις
α τέρ μ ο ν ες σ υ ζ η τ ή σ εις α κ α τά λ λ η λ ω ν
προσώπων και παραγόντων.
Οι συζητήσεις και το ενδιαφέρον θα
εστιαστούν κυρίως σε ένα γεγονός θεμε
λιακής, βέβαια, σημασίας: π ώ ς και π ό 
σο μπορεί να οριοθετηθεί η συμμετοχή
της ιδιω τικής επένδυσης μέσα σε ένα
κοινωνικό μέσον όπως το ραδιόφωνο;
Δ εν είναι εύκολη μια δια χω ρισ τικ ή
γραμμή που να καθορίζει τα όρια της
εισβολής της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Και ο φόβος απλώ νεται σε θέματα
ουσίας: η κερδοσκοπία της διαφήμισης
θα απειλήσει την ποιότητα τω ν προ
γραμμάτων, η εύνοια σε πρόσω πα θα
δημιουργήσει δυσάρεστες ανισότητες, ο
δια φ ημ ιστικός α ντα γω νισ μ ό ς μ ετα ξύ
ραδιοφώνου και ημερήσιου τύπου θα
έχει επ ιπ τώ σ εις στο πρόγραμμα. Το
δυνατό κεφάλαιο θα έχει δυνατό π ομ πό,
που κ α τ’ επέκταση σημαίνει δυνατή εμ 
βέλεια, μεγάλη ακροαματικότητα, π ε 
ρισσότερο μονοπώλιο στη διαφήμιση.
Π ώς θα οριστεί όμως το μέγεθος της
δύναμης του κεφαλαίου και π ώ ς θα
διαφυλαχθεί η φθοροποιά εμπορευματοποίηση ενός καναλιού τη στιγμή που
είναι αυτονόητο ότι το μεγάλο κεφά4 2 λαιο και οι δισκογραφικές μεγαλοεταιρίες θα σπεύσουν μόλις δοθεί το... π ρ ά 

σινο φως του ξεκινήματος;
Ραδιόφωνο σημαίνει δισκογραφία. Ο
κ ε ν τρ ικ ό ς κ ο ρμ ό ς μ ια ς ρ α δ ιο φ ω νία ς
στηρίζεται στις δισκογραφικές π α ρα γω 
γές, στο αλισβερίσι τω ν καλλιτεχνών
του δίσκου και του θεάματος που βρί
σκονται συμβεβλημένοι με κάποια δισκογραφική εταιρία. Ο Μ ιλτιάδης Έ 3ερτ στη συζήτηση του «Βήματος» της
1 4 /1 2 /8 6 , υποστηρίζει τον ανταγω νι
σμό και, συνεπώς, δεν αρνείται την
ιδιω τική πρω τοβουλία, αρνείται όμως
τα ξένα μονοπώ λια’ υποστηρίζει ότι:
« Γ ι’ αυτό μπορούν να μπουν ορισμένοι
όροι π .χ . στο μετοχικό κεφάλαιο, ότι οι
μετοχές π ρ έπ ει να είναι ονομαστικές
και να μην μπορεί κανένας να έχει πάνω
από ορισμένο αριθμό μετοχώ ν». Π αρα
κ άτω λέει πω ς: «Σε καμιά περίπτω ση
δεν δέχομαι το τραπεζικό σύστημα να
έρθει μέσα από τις καταθέσεις του
ελληνικού λαού να π ά ει να δανείζει και
να δημιουργηθούν οι ίδιες καταστάσεις
που δημιουργήθηκαν σε άλλες επ ιχειρή 
σεις».
Υ ποχρεώσεις λοιπόν τω ν ιδιωτών με
αυστηρό έλεγχο όχι μονάχα στον οικο
νομικό τομέα. Προδιαγραφές στις υπο
χρεώσεις τω ν «ζωνών». Ά ρ α γ ε είναι
πραγματοποιήσιμη μια ανάληψη υπο
χρέωσης για σωστή κατανομή του ρα
διοφωνικού χρόνου για μουσική, για
λόγο, για διαφήμιση κ.λπ.;
Πόσο εφικτή είναι μία τέτοια προο
πτική διαχωρισμών και ποσοτικών κα
τανομώ ν και πόσο μπορεί να τηρηθεί
αυτή η διαδικασία στη χώρα του ω χαδελφισμού;
Στην Αμερική και στην Ιταλία ( α π ’
ό,τι γνω ρίζω ) στο ωραιότερο σημείο
μ ια ς τ η λ εο π τικ ή ς εκ π ο μ π ή ς, γ ίν ε τ α ι
διακοπή γ ια να παρεισφρήσει μια δια
φήμιση, αγνοώντας τον ακροατή. Αυτό
είναι μία προοπτική για την ελληνική
πρακτική, και θα λέγαμε ότι το γεγονός
π ω ς δεν έχει ακόμα γίνει κάτι παρόμοιο
στη χώρα μας, αποτελεί ένα ακραίο
π αράδειγμα... εθνικής Α ντίστασης!
Ε ίπ αμ ε π ω ς η ελεύθερη ραδιοφωνία θα
φέρει στο προσκήνιο την υστερία της
διαφήμισης, αφού η διαφήμιση θα είναι
το κύριο δέλεαρ ενός επαγγελματικού
ιδιωτικού ραδιοφώνου. Μ ήπως η απόρ
ριψη της διαφήμισης α ποτελεί λύση στο
πρόβλημα; Δ ιαβάζουμε στο «Αντί» Νο
335: «Το 1983 υπήρχαν πάνω από 200
τοπικά ραδιόφωνα στο βελγικό έδαφος

με πολλά όμως οικονομικά προβλήματα
αφού από το Νοέμβριο του 1983 το
Εφετείο της Λ ιέγης στο οποίο κατέφυ
γε ο κρατικός φορέας R TB F επικύρωσε
τη νομιμότητα του βασιλικού δ ια τά γ 
ματος του 1980 το οποίο απαγόρευε τη
διαφήμιση στα τοπικά ραδιόφωνα».
Διαφήμιση σημαίνει οικονομικός π ό 
ρος γ ια το ραδιόφωνο. Εάν του τη
στερήσεις, φ υτοζω εί’ εάν του επιτραπ εί, γίνετα ι πόλος έλξης για κερδοσκο
πία. Μ ήπως η ελεγχόμενη ζώνη της
διαφήμισης είναι μια ουτοπία, τη σ τιγ
μή που είναι βέβαιο ότι «τα μέτρα»
ανακοινώνονται σήμερα γ ια να ξεχαστούν αύριο;
Ο Μίμης Ανδρουλάκης όμως (και
π ά λι από τη συνομιλία του «Βήματος»
της 1 4 /1 2 /8 6 ) λέει πω ς: «Ε ίμαστε
υπέρ τη ς άνθισης τη ς ραδιοφω νικής
πρωτοβουλίας τω ν πολιτώ ν. Των ιδιω 
τώ ν, αλλά των μη εμπόρων κερδοσκόπω ν. Δηλ. δώστε στους ερασιτέ™»';
που έχουν χόμπυ, δώστε στις μαθητικές
κοινότητες».
Δοκιμασμένη πρόταση, όταν μάλιστα
γνωρίζουμε π ω ς η «χάι-φάι» αγάπη,
που δείχνουν ορισμένοι από τους π ο λί
τες ερασιτέχνες, οδήγησε στη δημιουρ
γ ία εκείνων τω ν αμίμητων «από το
Σάκη στη Σούλα» και στην εκπομπή,
κυρίως, τω ν αφελέστερων και τω ν πιο
ανόητων ασματιδίω ν που επινόησε η
m as m edia της συνοικιακής παραδιανόησης τω ν σκυλάδικων κατασκευασμά
τω ν. Έ μ εινε βέβαια μια γραφική εντύ
πω ση όσον αφορά το «ερασιτεχνικό χό
μπυ».
Ο υτοπίες λοιπόν και οι απόψεις του κ.
Ανδρουλάκη και, όπως λέει και το ά 
σμα: «Είναι κακό στην άμμο να χ τίζεις
π α λ ά τια - ο Βοριάς θα σ’ τα κάνει συ
ντρίμμια, κομμάτια...»
Δ εν εννοούμε σαν ραδιοφωνία την
επιπόλαιη και πρόχειρη ενασχόληση ε
νός χόμπυ. Δ ε θα επιθυμούσαμε να
«φορτωθούμε» τις «προτιμήσεις», τα
ενδότερα προσωπικά του καθενός που
έχει τη δυνατότητα να κρατάει ένα
μικρόφωνο στο χέρι του. Δεν επιθυμού
με την αφ’ υψηλού στάση —την εξου
σιαστική— του ραδιοφωνιτζή, και μας
απω θεί το κακό γούστο, είτε αυτό το
μεταδίδει ένας ερασιτέχνης είτε ένας
κρατικός σταθμός. Έ να ραδιόφωνο, σή
μερα, α π α ιτεί οργάνωση και προγραμ
μ α τισμ ό’ αναζητά τις γέφυρες με το

2) δεν επαρκούν για την πλήρη κάλυψη
της... αγωγής των Ελλήνων, επειδή η
παραγωγή των διαφόρων τεχνών, όπως
και η πληροφορική, είναι σήμερα αδιά
κοπη, καθημερινή και ανεξάντλητη.
Ο δίσκος, κυρίαρχη βιομηχανική δύ
ναμη παγκόσμιας ακτινοβολίας, κατα
γράφει τη μουσική έκφραση των λαών
και στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα.
Το βιβλίο ακολουθεί με καθημερινές
εκδόσεις, υπογραμμίζοντας τη λογοτε
χνική έκφραση του πνεύματος. Τα εικα
στικά, ο κινηματογράφος, το θέατρο και
τόσα άλλα, ζητούν το δικό τους χώρο
να ακουστεί η φωνή τους.
Το ήδη υπάρχον σώμα της ραδιοφω
νίας δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθεί
σε όλες τις απαιτήσεις του πολιτισμού
και της κοινωνικής ζωής.
Η ελεύθερη ραδιοφωνία ας είναι σαν
την ελευθερία του Τύπου. Το μονοπώ
λιο να μην το χειρίζεται μονάχα το
κράτος αλλά να είναι ελεύθερο σε ό
ποιον ιδιώτη ή φορέα το επιθυμήσει.
Τα οικονομικά παιχνίδια και οι κομπίνες θα είναι μέσα στους κανόνες του
παιχνιδιού, όπως, εξάλλου, στις εφημε
ρίδες και στα περιοδικά. Η ίδια ελευθε
ρία ας απλωθεί και στις συχνότητες του
αέρα, αφού οι συνθήκες που δημιουρ
γούν αυτή την ανάγκη γεννήθηκαν από
την ίδια τη διάρθρωση της οικονομίας
και της κοινωνικής αντίληψης που μας
εξουσιάζει.
κοινό* τη σύνδεση του πολιτισμού των
κοινωνικών ομάδων. Αναζητά το προ
σωπικό να διεισδύσει στο συλλογικό·
αναζητά την ενημέρωση όχι μόνο της
μιας πλευράς αλλά όλων. Αναζητά τη
συμμετοχή των διαφόρων πολιτισμών
και άλλα πολλά.
Μπορεί να φτιαχτεί ένα ραδιόφωνο
τέτοιο; Η απάντηση είναι ναι. Και ήδη
υπάρχει ένα τέτοιο ραδιόφωνο, αλλά
δεν αρκεί! Το πεδίο δράσης είναι τερά
στιο. Το άπλωμα στην πληροφόρηση,
στην έρευνα, στον πολιτισμό και στην
ψυχαγωγία είναι ανεξάντλητο και για
να πραγματοποιηθεί χρειάζεται η συμ
μετοχή ακόμα περισσότερο κατάλλη
λων ανθρώπων. Η συμμετοχή θα φέρει
τον ανταγωνισμό* ο ανταγωνισμός θα
έχει τις δικές του αντιθέσεις και κινδύ
νους. Μπορεί να το καταφέρει αυτό η
ιδιωτική πρωτοβουλία; Η ελπίδα μιας
σωστής ραδιοφωνίας θα προκύψει από
τη διαμόρφωση της ελεύθερης ραδιοφω

νίας, όσους κινδύνους κι αν εγκυμονεί
μια τέτοια προοπτική. Ένα σωστό ρα
διόφωνο θα βρει έτοιμο τον δέκτη του.
Είναι αδιάφορο ποιος έχει οργανώσει το
σωστό ραδιόφωνο. Το κράτος, ο ιδιώ
της, ο ερασιτέχνης, ο επιχειρηματίας, η
τοπική αυτοδιοίκηση, οι εργατικές ενώ
σεις. Ποιος θα οργανώσει το «νέο», το
ελεύθερο ραδιόφωνο, που θα μεταδίδει
την καλή μουσική, τον ορθό λόγο, τη
σωστή ενημέρωση, την ενδεικνυόμενη
δεοντολογία; Εάν η σημερινή ραδιοφω
νία δεν καλύπτει τις ανάγκες του ελλη
νικού λαού για ψυχαγωγία και ενημέρω
ση, αυτό δε σημαίνει ούτε ανικανότητα
προσαρμογής στα αιτήματα των και
ρών, ούτε αδυναμία της φαντασίας στο
στελεχικό της δυναμικό, παρ’ όλες τις
αντιξοότητες μιας υπαλληλικής στελέχωσης πολλές φορές αψυχολόγητα ε
πανδρωμένης.
Το ζήτημα είναι ότι τέσσερα ραδιο
φωνικά κανάλια (Α ', Β ', Γ ' και ΕΡΤ

Τπέρ ή κατά της ελεύθερης ραδιοφω
νίας; «Ιδού το ερώτημα»... Πώς όμως
θα εναντιωθούμε όταν δεν έχουμε την
ανάλογη εμπειρία; Πώς θα πούμε όχι
σε ένα οργανισμό τόσο ζωντανό, όταν η
δέσμευσή του από τον κρατικό φορέα
είναι τόσα χρόνια δοκιμασμένη με αρνη
τικά αποτελέσματα; Η άρνηση μιας
ελεύθερης ραδιοφωνίας, απ’ όπου κι αν
προέρχεται, εμπίπτει στις συντεχνιακές
και δημοσιοϋπαλληλίστικες σκοπιμότη
τες που τη στερούν από τη διακίνηση
των ιδεών, την ελευθερία και την εξέλι
ξη του πολιτισμού. Οι κίνδυνοι είναι
υπαρκτοί και θα απαιτηθεί η ευαισθη
σία (όση απέμεινε) της πολιτείας και
των κατασκευασμένων υπηκόων της...
7.1.87
1) «Αντί» Νο 335 σελ. 44 (από κείμενο του
Μ. Αβδελά)
2) «Αντί», όπ.π.

Έρευνα

Video clip: τέχνη
ή διαφήμιση;
(Κοιτάζοντας τα τραγούδια
που κάποτε ακούγαμε)
της Αννίτας Κοκκόλη
Ίσως αν ονομάζαμε το video clip «μορ
φή τέχνης» να ξεσηκώνονταν έξαλλοι
επικριτές να μας πουν το αναμενόμενο
«το video clip είναι τόσο τέχνη όσο
μπορεί να είναι η διαφήμιση της coca

ται και προωθεί την ανάπτυξη της
τεχνολογίας
—ισχυρό κύκλωμα παραγωγής και κυ
ρίως marketing.

cola».

Η σχέση ειδώλου/εικόνας του μουσι
κού καλλιτέχνη ή συγκροτήματος και
οθόνης υπήρχε πάντα. Τη ρομαντική
παράδοση των pop φιλμ με ήρωες όπως
ο Elvis Prisley ή ο Cliff Richard, έσπα
σε το 1964 η είσοδος των Beatles στον
κινηματογράφο με το A Hard Day's
Night. Ο σκηνοθέτης της ταινίας Dick
Lester (ο μετέπειτα δημιουργός των
Superman II και III) χρησιμοποίησε την
τεχνική του ντοκιμαντέρ συνδυάζοντάς
τη με σουρρεαλιστικά επεισόδια για να
απεικονίσει το διάσημο γκρουπ στις
συναυλίες και στην καθημερινή ζωή του.
Αντίστοιχα, οι κινηματογραφικές εμφα
νίσεις πολλών συγκροτημάτων (Kinks,
Rolling Stones, Animals κ.λπ.) έφεραν
στις οθόνες καλλιτέχνες που η επαφή
τους με το κοινό γινόταν κυρίως στις
συναυλίες.
Το πρώτο πραγματικό video clip
έγινε το 1975 για την προώθηση του
ξεχωριστού άλμπουμ των Queen A Ni
ght at the Opera και ήταν το “Bohe
mian Rapsody” . Τα σκηνοθετικά ευρή
ματα, τα εφφέ του μοντάζ και της
φωτογραφίας θεωρήθηκαν καταπληκτι
κά για την εποχή εκείνη. Αυτή η ταινία
χάραξε τη φύση του νέου μέσου, του

Και ακόμα χειρότερα, θα λέγαμε,
μιας και η διαφήμιση της coca κάθε
άλλο παρά κακό κάνει στο ίδιο το
αναψυκτικό προϊόν. Αντίθετα, πολλοί
υποστηρίζουν ότι το video clip σκοτώ
νει το προϊόν που προωθεί, τη μουσική.
Πράγματι το video clip, η ολιγόλεπτη, δηλαδή, βιντεοταινία που κατα
σκευάζεται για την προβολή ενός pop,
rock τραγουδιού, επιτρέπει στο χρήμα
να εκτίθεται κάτω από διάφορες μεταμ
φιέσεις.
Το πιο γνωστό στους περισσότερους
παράδειγμα θα είναι το clip του John
Landis για το Thriller με τον Michael
Jackson. To 1.000.000 δολάρια που
χρειάστηκε θαμπώνουν το θεατή-ακροατή, ενώ το The Making of the Thriller
που κυκλοφόρησε παράλληλα σε σκηνο
θεσία Jerry Kramer μας εξηγεί επιδει
κτικά γιατί χρειάστηκαν τόσα λεφτά.
Αρχικά παραγωγή προορισμένη για
ταινία μικρού μήκους (35 mm) θα μεί
νει ίσως στην ιστορία της pop-rock
μουσικής όχι μόνο για τα ιλιγγιώδη
ποσά πώλησης του δίσκου και γενικά
την εμπορική επιτυχία του Michael
Jackson (π.χ. στη Μ. Βρετανία το clip
πούλησε 100.000 αντίτυπα τις 3 πρώ
τες μέρες της κυκλοφορίας του) αλλά
ακόμα γιατί συνδυάζει όλα αυτά τα
στοιχεία που αποτελούν χαρακτηριστικ ' της σημερινής pop κουλτούρας:
—την κατασκευή ειδώλων, «δημόσιες
εικόνες» (έτσι προσπαθούμε να αποδώ
σουμε τον ξένο όρο image), προς κατα
νάλωση μέσα από τος μαζικά μέσα και
κυρίως τις δύο οθόνες, τη μικρή και τη
44 μεγάλη
—τεχνική αρτιότητα που εκμεταλλεύε-

video clip:
—σύντομη χρονική διάρκεια .
—συνεχής μετάλλαξη της εικόνας με
γρήγορη αποσπασματική δράση
—φαντασμαγορία και σουρρεαλισμός με
έντονο το στοιχείο της μεταμφίεσης
—ιδιαίτερη χρήση τεχνικών εφφέ.
Από τότε, ο χώρος αυτός, πολλές
φορές επηρεασμένος από τα διάφορα
κινηματογραφικά είδη (π.χ. ταινίες τρό
μου, επιστημονικής φαντασίας, φιλμ

νουάρ κ.λπ.), έγινε χώρος καλλιτεχνικού
και- εμπορικού πειραματισμού. Στην
καλύτερη μορφή του έχει βγάλει γοη
τευτικά δείγματα όπως τα clips για το
“Ashes to Ashes” με τον David Bowie,
για το “Vienna” των Ultravox και
άλλα, ή ορισμένα clips της Laurie An
derson ή των Talking Heads. Δεν είναι,
όμως, όλα τα video clips έτσι.
Η οικονομική σπουδαιότητα των α
στέρων επιδρά στην αισθητική τ'·'. ^ ί 
σων προβολής τους. Στην οθόνη το
θέαμα συγκεντρώνεται στην παρουσία
ση των καλλιτεχνών κατασκευάζοντας
και εκθέτοντας την εικόνα την οποία
αντιπροσωπεύουν. Η ανάπτυξη του Vi
deo έχει συμβάλλει αποφασιστικά στην
εμπορευματοποίηση της εικόνας και ει
δικότερα σε σχέση με τη μοντέρνα μου
σική.
Παλιότερα τα συγκροτήματα ή ξεχω
ριστοί καλλιτέχνες προσπαθούσαν να
λανσάρουν τη δίκιά τους παρουσία πρώ
τα μέσα από τις συναυλίες και μετά
μέσα από τις οθόνες. Τώρα, μπορεί να
υποστηρίξει κανείς, ότι γίνονται γνω
στοί, ταυτίζονται μ’ ένα στιλ πρώτα
από τις οθόνες και μετά από τις συναυ
λίες. Στα χέρια των παραγωγών και
του marketing κατασκευάζονται προ
σωπικότητες. Πολύ χαρακτηριστικά
παραδείγματα αυτά της Madonna και
των Wham. Ας σημειωθεί ότι κανένα
κλιπ της Madonna ή του George Mich
ael δεν υπήρξε υπερπαραγωγή, της τάξεως του Thriller για παράδειγμα, ούτε
χρησιμοποιήθηκαν πολύπλοκα σενάρια
ή υπερβολικά φιλόδοξες σκηνοθεσίες.
Εντούτοις, σχεδόν όλα τα τραγούδιαεπιτυχίες της Madonna συνοδεύονται
από video clip όπου προβάλλεται η
εικόνα της σεξουαλικής, ελεύθερης, δα
ντελένιας ξανθιάς. Το συγκεκριμένο
τραγούδι και το συγκεκριμένο πρόσωπο
ταυτίζονται μ ’ αυτή την εικόνα. Σε μια
τέτοια διάταξη, όπου η διαχείριση και

τος Καρατζάς* διευθυντής του τμήμα
τος marketing της CBS, η εδώ εταιρία
παραγγέλλει από το εξωτερικό τα κλιπς που επιλέγει με σκοπό την προβολή
τους στην τηλεόραση. Για την αγορά
των clips τα υποκαταστήματα της δισκογραφικής εταιρίας ανά τον κόσμο
πληρώνουν ένα ελάχιστο κόστος, μοιρά
ζεται δηλαδή, -κατά κάποιο τρόπο, το
κόστος παραγωγής σε όλες τις εταιρίες.
Στην Ελλάδα τα video clips δίνονται
στην τηλεόραση χωρίς αμοιβή. Ο κ.
Καρατζάς τονίζει:

το marketing αποφασίζει πριν από μας
για μας, είναι φυσικό η μουσική να
χάνει κάπου την αυτονομία της και να
ελέγχεται από άλλους παράγοντες, με
την έννοια ότι δεν πρόκειται πια για
μουσική έμπνευση και καλλιτεχνική δη
μιουργία αλλά για τεχνική/τεχνολογική
αρτιότητα. Δεν είναι, όμως, μόνο η
ομορφιά του clip που καλύπτει τη με
τριότητα της μουσικής όσο η προβολή
αυτή καθαυτή. Πολύχρονες καριέρες θα
ζήλευαν την απήχηση στο κοινό που
έχει μία και μόνο προβολή στην τηλεό
ραση. Από την άλλη μεριά υπάρχουν
και αυτοί που εξακολουθούν ν’ αντιστέ
κονται στο συρμό, όχι ίσως με μεγάλη
επιτυχία αφού μέχρι και ο Bob Dylan
μείωσε την αντίδρασή του και δέχτηκε
να γυρίσει video clip.
Παρ’ όλα αυτά είναι σίγουρο ότι τα
video clips έφεραν μία άλλη μορφή
έκφρασης στο χώρο της μουσικής. Και η
ανταπόκρισή τους δεν περιορίστηκε μό
νο σ’ αυτόν, έτσι ώστε να γίνονται
δελεαστικές προτάσεις σε γνωστούς και
καταξιωμένους σκηνοθέτες σαν τον
Φελλίνι και τον Αντονιόνι. Η ίδια η
τεχνοτροπία του γρήγορου, εντυπωσια

κού μοντάζ, του φανταστικού και της
μεταμφίεσης έχει περάσει και στον κι
νηματογράφο. Αρκετές μουσικές ταινίες
όπως Οι Αρχάριοι (Absolute Beginners),
μα και άλλες, είτε όχι, όπως ο Highlan
der’, θα μπορούσαν κάλλιστα να θεωρη
θούν ως μεγάλου μήκους clips και μάλι
στα από τα πιο εντυπωσιακά του εί
δους. Κάτι τέτοιες παραγωγές δείχνουν
να φαντάζει τουλάχιστον ρομαντική ή
υπεροπτική η τέχνη που προσπαθεί να
καταγράψει το σύνολο παρά τη λεπτο
μέρεια, τραβώντας το θεατή σε βαθιά
πλάνα που δεν ανταγωνίζονται σπα
σμωδικά το χρόνο αλλά μας προσκαλεί
να τον νιώσουμε στις αργές, κυκλικές,
στοχαστικές κινήσεις της κάμερας. Φαί
νεται ότι η εικόνα σήμερα ίσως να έχει
περισσότερη σχέση με τα αυτιά παρά
με τα μάτια γ ι’ αυτό και είναι κραυγα
λέα.

To video clip στην Ελλάδα.
Ας δούμε, όμως, τι γίνεται στην Ελλά
δα στο χώρο του video clip. Και πρώτα
όσον αφορά τις εισαγόμενες παραγω
γές. Ό πω ς μας πληροφόρησε ο κ. Μίλ-

Σε όλες τις άλλες χώρες οι σταθμοί
πληρώνουν από 100 μέχρι 5.000 δολά
ρια για την κάθε τους χρήση. Εμείς ενώ
προσφέρουμε καταπληκτικό οπτικό υλι
κό για μουσικά προγράμματα —φυσικά
κάνοντας και εμείς διαφήμιση του ρε
περτορίου μας— βρίσκουμε σκαιά αντι
μετώπιση από μερικούς υπεύθυνους
προγραμμάτων. Αντί να μας ευχαρι
στούν είναι σαν να μας κάνουν χάρη.
Να όμως που το video clip επηρεάζει
Θετικά την αγορά.
Πράγματι, τα τελευταία 3-4 χρόνια
οι πωλήσεις των δίσκων σημειώνουν
σταθερή έως ανοδική πορεία και σ’ αυ
τό αναμφισβήτητα έχει συμβάλλει το
video clip. Σαφώς δημιουργεί θετικές
εντυπώσεις στο κοινό και στα μέσα
μαζικής ενημέρωσης. Το ραδιόφωνο και
ο Τύπος θα ασχοληθούν περισσότερο
μ ’ αυτούς τους καλλιτέχνες που εμφανί
ζονται στην τηλεόραση και οι καταστη
ματάρχες θα αγοράσουν τους δίσκους
τους για να τους έχουν στο στοκ τους.
Ποιοι είναι οι κανόνες ενός καλού
video clip και πότε Θεωρείται πετυχημέ
νο;
Όταν η δουλειά λειτουργεί για δια
φήμιση, για να προβάλει τον καλλιτέ
χνη ή το γκρουπ, και όταν το video clip
δεν θεωρείται αυτοσκοπός. To clip δεν
είναι τέχνη...
Είναι καθαρά διαφήμιση, λοιπόν;
Εφαρμοσμένη τέχνη, ας το πούμε
έτσι.
Ξοδεύονται τεράστια ποσά για τα clips
και πολλά γνωστά ονόματα καταπιάνο
νται μ *αυτά. Είναι θεμιτό ως μέσο προ
βολής ή έχει κακή επίδραση στη μουσι
κή;
Θεμιτό είναι, γιατί όχι; Το γεγονός
ότι θα ξοδευτούν πιο πολλά λεφτά για
ένα video του Jackson απ’ ό,τι για έναν
άγνωστο καλλιτέχνη...
Ίσως για τον άγνωστο καλλιτέχνη.
Θεμιτός είναι ο ανταγωνισμός. Είναι
λογικό ένας καινούριος να έχει λιγότε- 45

ρες ευκαιρίες να προβληθεί από έναν το αν και κατα ποσο μπορούν να οπτικαθιερωμένο. Ο καινούριος πρέπει ν’ α κοποιηθούν. Πιστεύω, όμως, ότι και οι
νέβει σκαλιά.
εταιρίες και οι καλλιτέχνες έχουν γνώ
Έγκειται, δηλαδή, στην ποιότητα του ση αυτού του κινδύνου. Είναι σαν μια
καλλιτέχνη να ανέβει;
γελοιογραφία που είδα σε ένα γαλλικό
Αναμφισβήτητα. Απόδειξη ότι διε περιοδικό", όπου ένας τραγουδιστής ροκ
θνώς έχουν ανέβει τόσο πολλοί νέοι λέει στο μάνατζέρ του «γυρίσαμε ένα
καλλιτέχνες όσο ποτέ, όπως οι Wham, καταπληκτικό video clip, άντε να γρά
οι Duran-Duran, ο Paul Young, η ψουμε και το τραγούδι τώρα!».
Shade, οι Aha, η Whitney Houston κ.α.
Μα είναι η ποιότητά τους ή το image Ξένα πρότυπα σε ελληνικά
το οποίο πουλάνε;
καλούπια
Βρισκόμαστε στο 1986 και οπωσδή
ποτε υπάρχει αναπτυγμένο marketing Η πρώτη ελληνική παραγωγή video
ακόμα και στην Ελληνική δισκογραφία. clip στην Ελλάδα έγινε από τη CBS για
Αλλά αυτά πάνε μαζί, η δουλειά, το να προβάλει στο εξωτερικό ένα νέο ροκ
ταλέντο και το marketing. Καλή διαφή συγκρότημα, τους Big Alice. Αν και το
μιση δεν πουλάει κακό δίσκο. Αντίθετα clip στοίχισε 2.000.000 δραχμές, ο ί
ο καλός δίσκος θα βρει τον τρόπο να διος ο δίσκος δεν κατάφερε να αναγνω
φτάσει στο κοινό. Για τους A-ha λένε ριστεί. Το τεράστιο κόστος των clips,
ότι η επιτυχία στο ξεκίνημά τους οφεί καθώς επίσης και η κατάσταση στην
λεται στα καταπληκτικά video clips τηλεόραση όσον αφορά στην διαφήμιση
που γύρισαν και στο ότι είναι πολύ τραγουδιών/δίσκων δεν επιτρέπουν την
όμορφα παιδιά. Όμως αν δεν είχαν και παραγωγή clips Ελλήνων καλλιτεχνών
ταλέντο δεν θα είχαν αυτή την επιτυ- και συγκροτημάτων. Θεωρείται ανα
χία.
γκαία μόνο σε εκείνες τις σπάνιες'περι
Ποια είναι η σχέση της συναυλίας και πτώσεις όπου η εταιρία θέλει να προβά
του clip όσον αφορά στην απήχησή τους λει κάποιους καλλιτέχνες στο εξωτεριστο κοινό;
κό.
Οι συναυλίες συχνά αποδεικνύονται
Παρ’ όλ’ αυτά παρατηρούνται όλο
οικονομικά ασύμφορες. Για παράδειγ και περισσότερες προσπάθειες υποκα
μα, όταν το 1982 οι Supertramp βρί τάστασης των video clips στις διάφορες
σκονταν σε διεθνή τουρνέ δεν αποφάσι μουσικές εκπομπές, π.χ. «Συχνότητες»,
σαν να έρθουν και στην Ελλάδα γιατί «Grafitti» κ.λπ. Μόνον κατ’ ευφημισμό
θεώρησαν ασύμφορο να διασχίσουν όλη θα μπορούσαν να ονομαστούν video cli
τη Γιουγκοσλαβία τα 23 φορτηγά που ps με τη σημασία που έχουμε δώσει
μετέφεραν τα σκηνικά και τα όργανα εδώ. Είναι πιο σωστό να μιλάμε για
για να φτάσουν στη σχετικά απομονω μια τάση οπτικοποίησης της μουσικής
μένη χώρα μας. Οι συναυλίες έχουν παρουσίας στην τηλεόραση που έχει
μειωθεί και γίνονται μόνο από τα σού- συμπέσει με την «ηλεκτρικοποίηση» ή
περ-γκρουπς και αυτές μια φορά την «ροκοποίηση» του ελληνικού τραγου
πενταετία. Έτσι έχει ευνοηθεί και από διού και αντιπροσωπεύεται από τους
τα γκρουπς και από τις εταιρίες η λύση καλλιτέχνες του «νεότερου κύματος»
των video clips που καλύπτει την έλλει όπως οι Φατμέ, οι Κατσιμίχα, ο Μπουψη συναυλιών και φέρνει σε πιο εύκολη λάς, ο Γιοκαρίνης κ.ά.
και γρήγορη επαφή το κοινό με τους
Ενδεικτική είναι η απόπειρα ενός
καλλιτέχνες και διεθνώς υπάρχουν κα από τα πιο αυθεντικά και αξιόλογα
νάλια μόνο για μουσική. Πρέπει να το συγκροτήματα αυτού του «κινήματος»,
παραδεχτούμε: η οπτικοποιημένη μου των Φατμέ, να αναλάβουν οι ίδιοι την
σική έχει μπει για καλά στη ζωή μας. προβολή τους γυρνώντας με δικά τους
Μήπως έτσι, όμως, καταστέλλεται η έξοδα μια ταινία για το δίσκο τους
φαντασία του θεατή/ακροατή και αυτο- Ψ έμματα. Η τα ιν ία που κόστισε
ματοποιούνται οι αντιδράσεις του κοινού 150.000 δρχ. και προοριζόταν για δια
προς την pop κουλτούρα;
φήμιση στο εσωτερικό προβλήθηκε μό
Δέχομαι ότι είναι δύσκολη ερώτηση νο μία φορά από την τηλεόραση και δεν
και σηκώνει πολλή συζήτηση. Πιστεύω, κατάφερε ιδιαίτερα αποτελέσματα.
όμως, ότι στο βαθμό που δεν θα γίνει
Αλλά πώς αποφασίζει ένα νέο συγκρό
κατάχρηση του μέσου, δεν θα υποκατα τημα που προβάλλει τόσο έντονα την
σταθεί η ίδια η μουσική από το video, ελληνική του ταυτότητα να μεταχειριστεί
δηλαδή από το οπτικό μέρος, άρα δεν ένα καθαρά εισαγόμενο διαφημιστικό μέ
46 κινδυνεύει. Υπάρχει κίνδυνος να φτιά σον με την ανάλογη μάλιστα εισαγόμενη
χνονται τραγούδια με μοναδικό κριτήριο μορφή;

«Δεν είναι τίποτα το φοβερό. Απλώς,
αντί να μας στήνουν πίσω από γλάστρες
όπως παλιά, τώρα γίνεται πιο σύνθετη
δουλειά», λέει ο ντράμερ των Φατμέ
Οδυσσέας Τσάκαλος.
Τι έχει πιο θετική επίδραση στην επι
τυχία ενός συγκροτήματος, το video clip
ή η συναυλία;
Το καθένα έχει διαφορετική εμβέ
λεια. Σίγουρα η επαφή με το κοινό στη
συναυλία είναι πιο άμεση.
*
Πόσο επηρεάζει η εικόνα τη μουσική;
To video clip είναι σύνθετο. Μπορεί
να γίνει καλός συνδυασμός και των δύο
χωρίς να υποβιβάζεται η μουσική. Προς
το παρόν, άλλωστε, η δύναμη της εικό
νας δεν είναι εδώ τόσο αποφασιστική,
όσο είναι στην Αγγλία ή στην Αμερική.
Κοινό συμπέρασμα είναι ότι στην
Ελλάδα δεν υπάρχει παραγωγή video
clip. Αυτό τονίζει και ο τηλεσκηνοθέτης
Μεγακλής Βιντιάδης, ο οποίος έχει
σκηνοθετήσει πολλές εμφανίσεις Ελλή
νων καλλιτεχνών στην τηλεόραση.
«Δεν υπάρχει video clip, γυρίζονται
απλώς τραγούδια με πλάνα. Είναι θέμα
κοστολογίου. Έ ξω κάνουν γυρίσματα
δέκα και είκοσι ημερών για ένα τραγού
δι. Εδώ απλώς “ οπτικοποιείται” ένα
τραγούδι με 50-60 πλάνα».
Πόσο στοιχίζουν στους σταθμούς/πα
ραγωγούς αυτές οι ταινίες;
Το πολύ να φτάσουν τις 100.000 δρχ.
Δεν υπάρχει σύγκριση με το εξωτερικό.
Εκεί το video clip συνδέεται με μια
τεράστια αλυσίδα marketing. Δεν είναι
μόνο για προβολή αλλά για εμπορεύσιμη κατανάλωση που απλώνεται σε ένα
σωρό είδη, δίσκους, ρούχα, μοτοσυκλέτες κ.λπ.
Ίσως να μην έπρεπε να οικτίρουμε
όταν βλέπουμε τις θλιβερές οπτικές
ενορχηστρώσεις των ελληνικών τραγουδιών που προβάλλονται στα κανάλια
μας. Τουλάχιστον εδώ δεν μπορούμε να
μιλάμε για τις αρνητικές επιδράσεις της
εικόνας στις τέχνες της μουσικής και
του κινηματογράφου. Πρέπει, όμως, να
παραδεχτούμε την κακή επίδραση στην
αισθητική μας που επιφέρει ο εθισμός
στην προχειρότητα και στη μετριότητα.
Δεν είναι η εικόνα αυτή καθαυτή που
μας ενοχλεί. Αν αμφισβητούνται τα
μέσα και οι τρόποι εκμετάλλευσης της
βιντεοτέχνης, σε καμιά περίπτωση δεν
αμφισβητείται η δυναμική της ως εκ
φραστικό μέσο και καλλιτεχνική δη
μιουργία. Τα video clips, που έδωσαν
ώθηση στην ανάπτυξη αυτής της τέ
χνης, ίσως τελικά να προκαλέσουν την
τελμάτωσή της.
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
NT. ΚΛΑΡΚ
Τί είπε πραγματικά ο Φρόυντ

ΕΡΙΧ ΦΡΟΜ
Το μεγαλείο και οι περιορισμοί στη σκέψη του Φρόυντ

ΣΤ. ΤΣΒΑΙΧ

Ο Φρόυντ και η ψυχανάλυση

Φ. ΦΟΡΝΤΑΜ
Τί είπε πραγματικά ο Γιουνγκ

Μ. ΚΑΡΤΙΕ
Τί είπε πραγματικά ο Ράιχ

ΝΤΥΕΡ
Οι περιοχές των σφαλμάτων σας

Μ. ΤΖΑΙΗΜΣ
Γεννήθηκες για να κερδίσεις

Ζ. ΡΟΣΝΕΡ
Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
για την ψυχανάλυση

ΜΑΛΤΖ
Ψυχοκυβερνητική και απελευθέρωσης
Ψυχοκυβερνητική και ολοκλήρωση
Ψυχοκυβερνητική για νέους

ΜΠΗΤΣΕΡ
Πέρα από την επιτυχία
και την αποτυχία

ANTONY ΣΤΟΡ
Ανθρώπινη επιθετικότητα

ΓΚΟΛΑΣ

Τεμπελιά και αυτογνωσία

«J»
Η ολοκλήρωση στον έρωτα

ΕΡΙΧ ΦΡΟΜ
Πειθαρχία και ελευθερία

Από τις εκδόσεις
της Εθνικής Τραπέζης
της Ελλάδος
και του Μορφωτικού της
Ιδρύματος
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