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Δοκίμιο

Σύντομη υπεράσπιση 
της ποίησης

του W. Η. Auden
Συζητήσεις γύρω από το ρόλο του καλλιτέχνη στην κοινωνία 
πολύ συχνά δεν καρποφορούν διότι οι συνομιλητές δεν έχουν 
ορίσει τη σημασία των εννοιών που χρησιμοποιούν. Εφόσον 
συνεχίζουμε να παρανοούμε εκείνο που οι άλλοι λεν, ούτε 
γνήσια συμφωνία ούτε γνήσια απόκλιση απόψεων είναι 
δυνατή. Αρχίζω λοιπόν με μερικούς ορισμούς.

Άτομο. Κατά πρώτο λόγο όρος βιολογικός —ένα δέντρο, 
ένας άντρας, μια γυναίκα. Δεύτερον, επειδή ο άνθρωπος είναι 
ζώον κοινωνικόν και γεννιέται χωρίς να γνωρίζει ενστικτω- 
δώς πώς να συμπεριφέρεται, είναι όρος κοινωνικο-πολιτικός
— ένας Αμερικάνος, ένας γιατρός, ένα μέλος της οικογένειας 
Σμιθ. Ως άτομα είμαστε, είτε το θέλουμε είτε όχι, μέλη μιας 
κοινωνίας ή περισσότερων κοινωνιών, που η φύση τους 
καθορίζεται από βιολογικές και οικονομικές αναγκαιότητες. 
Ως άτομα, είμαστε δημιουργήματα της σεξουαλικής αναπα
ραγωγικής διαδικασίας και των κοινωνικών συνθηκών. Η 
ταυτότητά μας δεν μπορεί να προσδιοριστεί παρά με όρους 
των κοινωνιών των οποίων είμαστε μέλη. Ως άτομα είμαστε 
μονάδες συγκρίσιμες, ταξινομήσιμες, μετρήσιμες, αντικατα- 
στάσιμες.

Πρόσωπο. Ως πρόσωπο καθένας μας μπορεί να πει εγώ 
απαντώντας στο εσύ των άλλων προσώπων. Ως πρόσωπο 
καθένας μας είναι μοναδικός, μέλος μιας μονομελούς τάξης 
με μοναδική αντίληψη στον κόσμο, που παρόμοιός του δεν 
υπήρξε ποτέ πριν και ούτε θα υπάρξει ξανά. Ο μύθος της 
καταγωγής του ανθρώπινου γένους από ένα μοναδικό πρόγο
νο, τον Αδάμ, είναι ένας τρόπος για να ειπωθεί ότι μας 
δίδεται η προσωπική υπόσταση, όχι μέσα από κάποια 
βιολογική διαδικασία, αλλά μέσα από άλλα πρόσωπα, τους 
γονείς μας, τους φίλους μας κλπ. Ο καθένας μας είναι στην 
πραγματικότητα ένας Αδάμ, μια ενσάρκωση όλου του ανθρώ
πινου γένους. Ως πρόσωπα δεν είμαστε μέλη κοινωνιών. 
Είμαστε ελεύθεροι να συνιστούμε κοινότητες, να συνδεόμα
στε με άλλα πρόσωπα μέσω της αγάπης για κάτι το 
διαφορετικό από τον εαυτό μας, τη μουσική, τη συλλογή 
γραμματοσήμων, ή οτιδήποτε άλλο. Ως πρόσωπα είμαστε μη 
συγκρίσιμοι, μη κατατάξιμοι, μη μετρήσιμοι, αναντικατά
στατοι.

Τα περισσότερα ζώα φαίνεται ότι διαθέτουν κάποιον 
κώδικα σημείων με τον οποίο επικοινωνούν μεταξύ τους όσα

* Ομιλία του W. Η. Auden σε συνάντηση στρογγυλής τραπέζης με 
θέμα «Παράδοση και Ανανέωση στη Σύγχρονη Λογοτεχνία» που 
οργάνωσε τον Οκτώβριο του 1967 στη Βουδαπέστη η Διεθνής 
Σύσκεψη του ΠΕΝ.

άτομα ανήκουν στο αυτό είδος, με σκοπό να μεταβιβάζουν 
ζωτικές πληροφορίες για τη γενετήσια 'πράξη, το έδαφος, την 
τροφή, τους εχθρούς κλπ. Στα κοινωνικά ζώα όπως η 
μέλισσρι, ο κώδικας αυτός μπορεί να είναι εξαιρετικά σύνθε
τος, παραμένει ωστόσο κώδικας, ένα απρόσωπο μέσο επικοι
νωνίας: δεν αναπτύσσεται σε ομιλία, διότι η ομιλία δεν είναι 
κώδικας αλλά ο ζωντανός λόγος. Μόνον τα πρόσωπα μπο
ρούν να δημιουργήσουν λόγο, διότι μόνον το πρόσωπο κατά 
τρόπο ελεύθερο επιθυμεί να φανερώσει τον εαυτό του σε άλλο 
πρόσωπο, να απευθύνει το λόγο και να του απευθύνουν το 
λόγο με το εγώ ή με το εσύ ή με το όνομά του: όλοι οι 
κώδικες, όσο επεξεργασμένοι και αν είναι, περιορίζονται στο 
τρίτο πρόσωπο.

Επειδή οι άνθρωποι είναι τόσο κοινωνικά άτομα όσο και 
πρόσωπαΤ έχουν ανάγκη τόσο από τον κώδικα όσο και από το 
λόγο. Και για τους δύο χρησιμοποιούμε εκείνο που ονομά
ζουμε λέξεις, ανάμεσα όμως στη χρήση των λέξεων ως 
σημείων και τη χρήση των λέξεων ως προσωπικού λόγου, 
υπάρχει αγεφύρωτο χάσμα, και αν δεν παραδεχτούμε το 
γεγονός αυτό, δεν θα μπορέσουμε ούτε να κατανοήσουμε μια 
τέχνη του λόγου, λογοτεχνικό έργο όπως η ποίηση, ούτε να 
συλλάβουμε τη λειτουργία της.

Οι προσωπικές αντωνυμίες στο πρώτο και στο δεύτερο 
πρόσωπο δεν έχουν γένος: στο τρίτο πρόσωπο έχουν γένος 
και στην πραγματικότητα θα έπρεπε να ονομάζονται απρό
σωπες αντωνυμίες. Αποτελεί αναγκαιότητα της γραμματι
κής, όταν μιλά κανείς σε κάποιον για κάποιον άλλον να 
χρησιμοποιεί το τρίτο πρόσωπο, αλλά όταν σκέφτεται κανείς 
για τους άλλους ως αυτός ή αυτή, τούτο σημαίνει ότι τους 
σκέφτεται όχι ως πρόσωπα αλλά ως άτομα.

Τα κύρια ονόματα είναι αμετάφραστα. Όταν μεταφράζει 
κανείς στα αγγλικά ένα γερμανικό μυθιστόρημα, ο ήρωας του 
οποίου ονομάζεται Χάινριχ, ο μεταφραστής θα γράψει Χάιν- 
ριχ: δεν θα αλλάξει το όνομα σε Ερρίκος.

Η ποίηση είναι λόγος στην πιο προσωπική του μορφή, ο 
πιο οικείος διάλογος. Ένα ποίημα δεν μπορεί να αποκτήσει 
ζωή παρά μόνον όταν ένας αναγνώστης ανταποκριθεί στις 
λέξεις που έχει γράψει ο ποιητής.

Η προπαγάνδα είναι μονόλογος ο οποίος επιδιώκει όχι την 
ανταπόκριση αλλά την ηχώ. Το να παραδεχτεί κανείς αυτό το 
γεγονός δεν σημαίνει ότι καταδικάζει την προπαγάνδα εν 
γένει. Η προπαγάνδα αποτελεί αναγκαιότητα της όλης 
ανθρώπινης κοινωνικής ζωής. Το να μην μπορεί όμως να 
αντιληφθεί κανείς τη διαφορά μεταξύ ποίησης και προπαγάν
δας προξενεί απερίγραπτη ζημιά και στις δύο: η ποίηση χάνει 
την αξία της και η προπαγάνδα τη δραστικότητά της. έ



Σε μορφές κοινωνικής οργάνωσης πιο πρωτόγονες από τη 
δική μας, σε οργανωμένες κατά φυλές ή σε αγροτικές 
κοινωνίες, παραδείγματος χάριν, το γεγονός ότι κοινωνία και 
κοινότητα λίγο πολύ συμπίπτουν συσκοτίζει την προσωπική 
φύση του ποιητικού λόγου. Όλοι ασχολούνται με τις αυτές 
οικονομικές δραστηριότητες, όλοι γνωρίζουν προσωπικά ό
λους τους υπόλοιπους και έχουν λίγο ή πολύ τα ίδια κοινά 
συμφέροντα. Στις πρωτόγονες κοινωνίες επιπλέον, η ποίηση, 
ο λόγος της προσωπικής εξομολόγησης, δεν έχει ακόμα 
διαχωριστεί από το μαγικό, από την προσπάθεια να ελέγχο
νται οι φυσικές δυνάμεις με λεκτικά μέσα. Ακόμα, το γεγονός 
ότι ο στίχος απομνημονέύεται ευκολότερα από τον πεζό λόγο 
έχει προσδώσει στον έμμετρο λόγο, ως την ανακάλυψη της 
γραφής, εξωποιητική κοινωνική χρηστική αξία ως μνημονική 
μέθοδο μεταβίβασης ουσιωδών γνώσεων από τη μια γενιά 
στην επόμενη.

Για το πραγματικό κοινωνικό κακό, όποιο κι αν είναι, η 
ποίηση, ή οποιαδήποτε άλλη τέχνη είναι εν προκειμένω 
άχρηστη ως όπλο. Εκτός από την άμεση πολιτική πράξη, το 
μόνο όπλο είναι η καταγραφή γεγονότων — φωτογραφίες, 
στατιστικές, μαρτυρίες αυτοπτών.

Οι κοινωνικές συνθήκες που γνωρίζω εγώ προσωπικά και 
μέσα στις οποίες αναγκαστικά γράφω είναι οι συνθήκες μιας 
τεχνολογικά προηγμένης, αστικοποιημένης κοινωνίας της 
αφθονίας, και είμαι πεπεισμένος ότι σε οποιαδήποτε κοινω
νία, όποιας πολιτικής δομής, η οποία έχει επιτύχει το ίδιο 
επίπεδο τεχνολογικής ανάπτυξης, αστικοποίησης και πλού
του, ένας ποιητής θα βρίσκεται αντιμέτωπος με τα ίδια 
προβλήματα.

Είναι δύσκολο να συλλάβει κανείς μια κοινωνία αφθονίας η 
οποία δεν είναι κοινωνία οργανωμένη για κατανάλωση. Ο 
εγγενής σε μια τέτοια κοινωνία κίνδυνος είναι το να μην

κατορθώσει να διακρίνει κανείς ανάμεσα σ’ αγαθά που, όπως 
η τροφή, μπορούν να αναλωθούν και να λησμονηθούν, ή, όπως 
τα ρούχα και τα αυτοκίνητα, να πεταχτούν και να αντικατα- 
σταθούν από καινούρια, και στα πνευματικά αγαθά, όπως τα 
έργα τέχνης, που μπορούν να θρέψουν μόνον αν δεν κατανα
λωθούν.

Σε μια κοινωνία αφθονίας όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι 
εκκαθαρίσεις συγγραφικών δικαιωμάτων που κάνουν οι εκδό
τες, καθιστούν πεντακάθαρο σε έναν ποιητή ότι η ποίηση δεν 
είναι δημοφιλής στο αναγνωστικό κοινό. Για κάθε πρόσωπο 
που μοχθεί με αυτό το μέσο, πιστεύω ότι τούτο θα πρέπει να 
είναι λόγος μάλλον υπερηφάνειας και όχι καταισχύνης. Το 
αναγνωστικό κοινό έχει μάθει πώς να καταναλώνει και το 
σπουδαιότερο έργο μυθοπλασίας σαν να ήταν κονσέρβα με 
έτοιμο φαγητό. Έχει μάθει να κακομεταχειρίζεται και τη 
σπουδαιότερη μουσική ακούγοντάς τη σαν θορυβώδη υπό
κρουση κατά τη μελέτη του ή τη συζήτηση. Οι διευθυντές 
επιχειρήσεων μπορούν να αγοράσουν σπουδαίους πίνακες και 
να τους κρεμάσουν στους τοίχους σαν τρόπαια κοινωνικής 
καταξίωσης. Οι τουρίστες μπορούν να «ξεμπερδέψουν» με τη 
σπουδαιότερη αρχιτεκτονική σε μια ωριαία οργανωμένη 
περιήγηση. Ό μως την ποίηση, δόξα τω Θεω, το κοινό τη 
βρίσκει ακόμα δύσπεπτη. Πρέπει ή να την «αναγνώσει», που 
σημαίνει να την οικειωθεί ύστερα από προσωπική συνάντηση 
μαζί της, ή να την παρατήσει ήσυχη. Όσο θλιβερός αριθμός 
και αν είναι η μια χούφτα αναγνώστες του, ο ποιητής 
γνωρίζει γ ι ’ αυτούς τουλάχιστον τούτο: ότι έχουν προσωπική 
σχέση με το έργο του. Κι αυτό είναι πολύ παραπάνω από ό,τι 
θα τολμούσε να ισχυριστεί οποιοσδήποτε μυθιστοριογράφος 
«μπεστ σέλλερ».

Μετάφρ.: ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΤΖΙΑ
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Ετήσιος 
ποιητικός απολογισμός
. της γενιάς του *70

Πριν από επτά χρόνια ο Αλέξης Ζήρας τέλειωνε την 
εισαγωγή του για τη νεότερη ποιητική γενιά, αυτή δηλαδή 
που εμφανίστηκε περί τη δεκαετία του ’70, θέτοντας τρία 
ερωτήματα: «Χαράζει το έργο της (της εν λόγω γενιάς) 
καινούργιες προοπτικές στη νεοελληνική ποίηση;» «Θα ξεχω
ρίσουν άραγε κάποιοι από τους ποιητές της;» «Θα υπάρξουν 
κορυφαίες μορφές σ’ αυτή την ποιητική γενιά, όπως υπήρξαν 
σε προηγούμενες, ή όχι;»

Νομίζουμε ότι μετά από μια επταετία ορισμένα από τα 
ερωτήματα αυτά παραμένουν σε εκκρεμότητα. Κι αυτό, γιατί 
δεν έχουν ξεχωρίσει πολλοί ποιητές σε σχέση με τον 
κατατεθειμένο αριθμό των ποιητών αυτής της γενιάς. Οι 
ποιητές αυτοί, είτε αγγίζουν την ωριμότητά τους (Γ. Κο
ντός), είτε οδεύουν προς αυτή (Κ.Γ. Παπαγεωργίου, Γ. 
Βαρβέρης, Γ. Μαρκόπουλος), είτε έχουν θέσει σοβαρά απο
δεικτικά διακριτικά στοιχεία (Α. Φωστιέρης, Γ. Βέης, Γ. 
Χρονάς, Μ. Γκανάς). Ωστόσο δεν είμαστε ακόμη σε θέση να 
μιλήσουμε για «κορυφαίες μορφές» ούτε να μη δεχτούμε ότι 
οι παραπάνω αναφορές σε ποιητές που —κατά τη γνώμη 
μας— ξεχώρισαν επιβεβαιώνουν την εξαίρεση του κανόνα. 
Θα μιλήσουμε με κάποιους αριθμούς όσο κι αν είναι λίγο 
άχαρο. Στην Ανθολογία του Αλέξη Ζήρα είχαν ανθολογηθεί 
45 ποιητές και γινόταν μνεία και σε άλλους έξι. Ένα χρόνο 
πριν, το 1979, ο Γ. ,Παναγιώτου είχε ανθολογήσει 47 
ποιητές της γενιάς. Πρόσφατα, μετά από μια έρευνα που 
έγινε με πρωτοβουλία της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπι
στημίου της Θεσσαλονίκης, καταγράφηκαν... 92 ποιητές οι 
οποίοι πληρούσαν τα στοιχειώδη «προσόντα». Δηλαδή, ηλι
κία —γεννημένοι τη δεκαετία του ’40 και τα πρώτα πέντε 
χρόνια της αμέσως επόμενης— και την έκδοση ενός τουλάχι
στον βιβλίου. Βεβαίως υπάρχει ένα πολύ βασικό χαρακτηρι
στικό αυτών των ποιητών, το οποίο είχε αναφέρει ο Α. 
Ζήρας. Ότι, δηλαδή, χωρίς να έχουμε κορυφαίες περιπτώ
σεις, έχουμε πολλούς καλούς ποιητές. Ρήγματα εντυπωσιακά 
όμως —όπως συνέβαινε παλαιότερα— δεν φαίνεται να υπάρ
χουν. Μεταπτώσεις εκρηκτικές δεν θα συναντήσουμε. Οι 
περισσότερες φωνές δίνουν τη δυνατότητα ν’ ακούγονται. 
Πρόκειται για ένα ποιητικό φαινόμενο πολυδιάστατο και 
πολύκεντρο, που άρχισε να εμφανίζεται ήδη στους ποιητές 
της δεύτερης μεταπολεμικής δεκαετίας και ωρίμασε με τους 
αμέσως επόμενους. Αν η υπόθεσή μας ισχύει, δημιουργούνται 
αυτόματα τα ερωτήματα, πού οφείλεται και τι προβληματι
σμοί μπορούν να προκληθούν.

Οι ποιητές της γενιάς αυτής ^στην πλειοψηφία τους— 
πέρασαν —όπως σωστά παρατηρεί ο Α. Ζήρας— την εφηβι
κή και μετεφηβική τους ηλικία σε εποχές βαθύτατων ρωγμών

της Έ λενας Χουζούρη
σε ιδεολογικά πρότυπα και σύμβολα παραδεδομένα και 
αναμφισβήτητα, καθώς και ανατροπών των κοινωνικών ιστών 
της μεταπολεμικής Ελλάδας. Βεβαίως δεν ήταν μετέωροι 
—τουλάχιστον— όσοι γεννήθηκαν τη δεκαετία του ’40, γιατί 
τα παραδοσιακά οράματα ζωής, όπως και η καθημερινή 
βίωσή τους, έστω και διαψευσμένη, λειτουργούσε εν δυνάμει 
γύρω τους. Η αίσθηση της πρόσφατης ιστορίας δεν είναι 
τυχαίο ότι αφήνει κάποιες σταγόνες στο έργο ορισμένων
— ιδίως των μεγαλυτέρων— κι έμμεσες ανακυκλώσεις της 
μνήμης. Πολύ περισσότερο ότι η πλειοψηφία των ποιητών 
αυτών βίωσε τη μετεφηβική και την πρώτη νεανική της 
ηλικία στη διάρκεια της πρόσφατης δικτατορίας, την οποία 
όμως αντιμετώπισε όχι μόνον ως μέγεθος επικαιρικό και 
εντόπιο αλλά ως αναπαράσταση του ολικού μεγέθους της 
εξουσίας.

Ωστόσο, ο πολυκεντρισμός των φαινομένων και η πολυδιά
σπασή τους, η οποία ήδη ήταν κυρίαρχη αίσθηση ζωής σε 
Ευρώπη και Αμερική, εισέρχονταν ως εξωτερικοί κραδασμοί 
αρχικά, ως σημεία αναγνώρισης και βίωσης προσωπικής 
αργότερα και στον οικείο περιβάλλοντα χώρο των ποιητών 
αυτών. Και επειδή «οι ποιητές είναι προφήτες» σύμφωνα με 
τον Πούσκιν, τα σήματα της κλυδωνιζόμενης, πολυδιασπα- 
σμένης και πολυκεντρισμένης κοινωνίας προσελήφθησαν, α
ποθησαυρίστηκαν και μεταστοιχειώθηκαν σε ποίηση, πολύ 
πριν αποκτήσουν τα γνωστά ερείσματα στη συλλογική κοι
νωνική συνείδηση της χώρας την τελευταία δωδεκαετία. Το 
ποιητικό, λοιπόν, φαινόμενο περιβλήθηκε το ένδυμα του 
πολυκεντρισμού. Βεβαίως υπήρχαν κοινοί παρονομαστές. Θα 
υιοθετήσουμε όχι έναν αρνητικό —λόγου χάρη την τάση 
ανατροπής παραδοσιακών προτύπων της καθημερινότητας— 
αλλά έναν θετικό. Την προβολή αιτημάτων άλλων μεγεθών 
ζωής. Άλλων αξιών, θα τις χαρακτηρίζαμε, σύμφωνα με τον 
Ronald Inglehart, μετα-υλιστικές. Αξίες οι οποίες πρόσφατα 
έχουν αρχίσει ν’ αναγνωρίζονται και ως πολιτικά μεγέθη. 
Σχολιαστικά θα θέλαμε να προσθέσουμε ότι αποτελεί τουλά
χιστον φαιδρότητα —αν μη τι άλλο— η προσπάθεια ανάγνω
σης των ποιητών αυτών με όρους και αξίες οι οποίες ανήκουν 
σε εποχές με εντελώς διαφορετικά αιτούμενα. Πολύ περισσό
τερο να τους αποδίδεται η ακούσια ή και εκούσια συμπόρευση 
με «σκοτεινές δυνάμεις» («αντίδρασης» κατά την προσφιλέ
στερη ορολογία) και να ζητείται η επίρριψή τους εις το Πυρ 
το Εξώτερον, όπως έκανε το περασμένο καλοκαίρι νέος 
ποιητής-κριτικός, καθώς και όψιμος ιδεολόγος.

Το φαινόμενο, λοιπόν, του πολυκεντρισμού, για να επανα
συνδεθούμε με τον αρχικό μας συλλογισμό, δεν νομίζουμε ότι 5



ευνοεί την ομαδοποίηση. Δεκαέξι χρόνια μετά την πρόταση 
του όρου «Γενιά της Αμφισβήτησης» από τον Βάσο Βαρίκα, 
και επτά από την υιοθέτησή του από τον Αλέξη Ζήρα, 
εξακολουθεί να αμφισβητείται. Η ύπαρξη κοινών παρονομα
στών, τους οποίους επισημαίνει ο Α. Ζήρας, δεν νομιμο
ποιούν τον όρο. Κι αυτό γιατί και οι κοινοί αυτοί παρονομα
στές είναι ιδιαίτερα χαλαροί αφενός και αφετέρου δεν παρα
τηρούνται σε όλους τους ποιητές. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος 
ο Α. Ζήρας παρακολουθώντας, έστω επί τροχάδην, το έργο 
των 45 ποιητών τους οποίους ανθολογεί, προχωρεί σε 
επιμέρους ομαδοποιήσεις ανάλογα με την κοινότητα των 
χαρακτηριστικών τους στο ύφος και το ήθος της γλώσσας. 
Με αποτέλεσμα, οι ομαδοποιήσεις αυτές να ορίζονται από 
σαφώς διαφορετικές συντεταγμένες και να δρουν υπονομευτι
κά στο γενικό όρο «Γενιά της Αμφισβήτησης». Ας αφήσουμε 
το γεγονός ότι εμφανίζονται ποιητές οι οποίοι δεν χωρούν 
ούτε σε επιμέρους ομαδοποιήσεις (π.χ. Δ. Δημητριάδης, Γ. 
Γφαντής). Όσο για τον ίδιο τον όρο «αμφισβήτηση», ο 
οποίος φορτίζεται σαφώς από κοινωνικές σηματοδοτήσεις,

ΝΑΣΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ
Περιπλάνηση ενός μη ταξιδιώτη, Κέδρος 1986

Στο ολιγοσέλιδο βιβλίο του «Ποίηση και πραγματικότητα» ο 
Νάσος Βαγενάς γράφει: «Η ποιητική εμπειρία δεν είναι άλλο 
από το ευτυχισμένο αποτέλεσμα της σύγκρουσης δύο ρυθμών: 
του ρυθμού της καθημερινότητας, που είναι η αίσθηση της 
βίωσης του τρέχοντος χρόνου, και του ρυθμού της επιθυμίας 
της υπέρβασης αυτής της αίσθησης, που είναι η βίωση της 
αναζήτησης ενός χρόνου ποιητικού. Κάθε ποιητική εμπειρία 
αποτελεί έναν εκτροχιασμό από τη στεγνή άσφαλτο της 
καθημερινότητας, μιαν υπέροχη εκτροπή μας σ’ έναν ρυθμό 
ιδανικό».

Περιπλανόμενος ο αναγνώστης στα ποιητικά τοπία του 
Νάσου Βαγενά, συναντάει αυτόν ακριβώς τον εκτροχιασμό 
της καθημερινότητας και αφήνεται στη γοητευτική εκτροπή 
της ποίησής του. Από το «Πεδίον του Άρεως», 1974), την 
«Βιογραφία» (1978), «Τα γόνατα της Ρωξάνης» (1981) και 
την «Περιπλάνηση ενός μη ταξιδιώτη» ο Νάσος Βαγενάς 
αναζητά και κυνηγά το ιδανικό της υπέροχης ποιητικής 
εκτροπής.

Στα δύο πρώτα βιβλία του αφουγκράζεται περισσότερο 
τους καθημερινούς ήχους και ρυθμούς. Στέκει και συνομιλεί 
με τον χώρο και τον χρόνο του ως ιστορικά μεγέθη με 
συγκεκριμένες αναφορές σε μη εκπληρωθέντα αιτήματα ζω
ής. Ως προς αυτό, είναι συνεπέστερος με τη γενιά του. 
Άλλωστε το πρώτο του βιβλίο εκδίδεται το ’74. Άρα 
συλλαμβάνεται και γράφεται σε καίρια για την ποιητεκή του 
ευαισθησία εποχή. Τις ανατροπές όμως σε ήχους, ρυθμούς 
και χρώματα θ’ αρχίσει να τις εισάγει από την «Βιογραφία» 
ήδη. Στα «Γόνατα της Ρωξάνης» θα τις έχει υιοθετήσει 
πλήρως και στην «Περιπλάνηση ενός μη ταξιδιώτη» θα τις 

6 έχει στερεώσει και διευρύνει. Ταυτόχρονα θα συντελείται μια 
όλο και μεγαλύτερη ερωτική έκρηξη στα ποιήματά του.

παρατηρείται, βασικά, εν λειτουργία στους ποιητές που 
αποτέλεσαν τον πρωταρχικό πυρήνα της γενιάς αυτής. Για 
λόγους που ήδη αναφέρθηκαν δεν είναι τυχαίο ότι το φαινόμε
νο αυτό ατονεί αργότερα, ενώ σχεδόν δεν παρατηρείται στους 
πολύ νεότερους της γενιάς ή σ’ αυτούς που εμφανίζονται 
δημόσια μετά το 1975. Αντίθετα, θα ανακάλυπτε κανείς 
σ’ αυτούς τα οδυνηρά θραύσματα υπαρξιακών αγωνιών.

Οι προβληματισμοί οι οποίοι αναπτύχθηκαν είχαν σαν 
αφορμή την ταυτόχρονη επανεμφάνιση και ανάγνωση των 
έργων δώδεκα ποιητών της τρίτης μεταπολεμικής γενιάς, τον 
αμέσως προηγούμενο εκδοτικό χρόνο (Ν. Βαγενά, Γ.Βαρβέ- 
ρη, Δ. Δημητριάδη, Π. Κυπαρίσση, Μαρίας Κυρτζάκη, Ν. 
Λάζαρη, Μ. Οσύρου, Κ. Γ. Παπαγεωργίου, Αθηνάς Παπαδά- 
κη, Ντ. Σιώτη, Αρ. Χιόνη και Γ. Τφαντή), και τις επανεκδό- 
σεις βιβλίων τριών ποιητών (Αρ. Μαρνέρου, Θ. Νιάρχου, 
Αντ. Φωστιέρη). Επίσης, όταν γράφονταν αυτές οι γραμμές 
είχε προαναγγελθεί η έκδοση των ποιητικών συλλογών 
ακόμα δύο ποιητών (Γ. Μαρκόπουλου, Άντειας Φραντζή).

Έκρηξη η οποία εκφράζεται με μικρές εξπρεσιονιστικές 
πινελιές στα γεμάτα χρώματα ποιήματα-εικόνες. Και με μια 
μουσική (οι ανατρεπτικοί ρυθμοί και ήχοι της ποίησης) που 
δημιουργούν την αίσθηση κομματιών μπλουζ η cool τζάζ. Θα 
λέγαμε ότι τα ποιήματα του «Μη ταξιδιώτη» δονούνται από 
την «blue» νότα.

«Γυμνή γυναίκα με τ ’ απύθμενα μαλλιά δεν μπορείς παρά 
'να ξέρεις από έρωτα. Τα γόνατά σου είναι πιο πορφυρά κι 
α π ’ την αρένα του Μπιλμπάο. Βάφεις γαλάζια τα νύχια σου, 
αδιαφορείς για τον καιρό. Μιλάς με πράσινη φωνή. /  Τη 
νύχτα ξεκουράζεις το σώμα σου στο γρασίδι του πεπρωμέ
νου».

Τις ποιητικές του ανατροπές ο Βαγενάς τις πετυχαίνει 
χρησιμοποιώντας ως εργαλείο ένα λόγο καθημερινό που 
υπονομεύεται ως την πλήρη εκτίναξή του, από υπερεαλιστι- 
κές εμβολές. «Επίσης: ο ήχος της βραδυνής βροχής πάνω στις 
μελανές μεμβράνες του Νοεμβρίου» ή «Ο έρωτας παίζει 
μπιλιάρδο με τα αιμοσφαίρια. Μ’ ένα τσιγάρο κολλημένο στα 
χείλη».

Πίσω από τα λεκτικά του τοπία υποφώσκουν φωτισμοί 
ποιητικοί του Σαχτούρη, του Παπαδίτσα από τους παλαιό- 
τερους, του Κοντού από τους ομήλικους. Ο Βαγενάς χειρίζε
ται με άνεση πια το υλικό του και οργανώνει με στέρεα υλικά 
(παρά την ποιητική τους υγρασία) τα ποιήματά του. Είναι 
ποιητής χαμηλόφωνων τόνων και θηλυκών αισθήσεων.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ
Ο θάνατος το στρώνει, Εκδ. Ύψιλον, 1986

Ο Γιάννης Βαρβέρης είναι από τους νεότερους ποιητές της 
γενιάς του (1955) αλλά ήδη οδεύει προς την ποιητική του 
ωριμότητα. Μια ωριμότητα που, α π ’ ό,τι δείχνει η μέχρι 
σήμερα πορεία του, ο ποιητής δεν σκοπεύει να κατακτήσει 
άκοπα. Δεν είναι λοιπόν καθόλου παράξενο ότι από το ένα 
στο άλλο βιβλίο του, βελτιώνει την ποιητική του ως πεδίο



έκφρασης, ισχυροποιεί τα μέσα του, ολοκληρώνει το πρόσω
πό του, διευρύνει τη θεματική του και βαθαίνει τους κόσμους 
της. Με το τελευταίο του βιβλίο «Ο θάνατος το στρώνει» 
έρχεται να καταλάβει μια θέση ιδιαίτερα σημαντική, στην 
ποιητική οικογένεια. Ποιήματα με κοφτερές όψεις, με στίλ- 
βουσες επιφάνειες όπου ένα πιθανό γλίστριμα είναι άγνωστο 
τι προοιωνίζει, με διαβρωτικό και ανατρεπτικό «μαύρο» 
χιούμορ —ποιος άλλος από την γενιά του το χρησιμοποιεί 
και το χειρίζεται καλύτερα;— με ανελέητη ειρωνεία αλλά και 
βαθύτατη υπαρξιακή αγωνία. Οι υπερεαλιστικές αποχρώσεις 
—τόσο κοντά στην ποιητική ψυχοσύνθεση του Βαρβέρη— 
τονώνουν την ανατροπή και την υπονόμευση, δημιουργούν 
μια «γκροτέσκα» ατμόσφαιρα. «Έλα να παίξουμε στο πιάνο 
/  à quatre mains /.  Κι αν σ’ ενοχλούν τα γάντια δες εμένα /  
που παίζοντας σιγά σιγά μου λυώσανε /  πέφτουν τα νύχια 
καταγής /το δέρμα /  και συνεχίζουν με τα οστά /  την 
απολέπιση /  πάνω σ’ αυτό το κλειδοκύμβαλο-καθρέφτη /  
όπου διακρίνω λίγο λίγο κάτω ακριβώς απ’ τα δικά μου /  τα 
δικά Σου κόκαλα /.

Ο ποιητής οργανώνοντας και τιθασεύοντας πια το δύσκολο 
υλικό του ανοίγεται περισσότερο και αναζητά —δείγμα κι 
αυτό ωριμότητας— την συνάντησή του με τον αναγνώστη. 
Τα λεκτικά του τοπία εμφανίζουν μια γκάμα γλωσσικών 
κωδίκων από την καθαρεύουσα έως τις ιδιοτυπίες συγκεκρι
μένων κοινωνικών ομάδων (νεολαίας, περιθωριακών στοι
χείων).

Το βιβλίο διαιρείται σε δύο ενότητες που η πρώτη, η 
«Ρουλέτα», προετοιμάζει την δεύτερη «Ο θάνατος το στρώ
νει». Στην πρώτη κατατίθεται το ασύμβατο, το τυχαίο και- 
το παράδοξο. Ό ,τ ι  δηλαδή παίζεται απροϋπόθετα με τον 
κίνδυνο —γοητευτικό πάντα— της καταστροφής του. Δεν 
είναι τυχαίο ότι οι περισσότερες «σκηνές» διαδραματίζονται 
νύχτα σε χώρους κάθε άλλο παρά εύτακτους, (σταθμούς 
τραίνων, σκοτεινά δωμάτια, ντισκοτέκ, δρόμους, καφενεία, 
φαγάδικα στην οδό Αθηνάς κλπ.). Έντονη η παρουσία της 
φθοράς και της αγωνίας. Από τα ποιήματα απουσιάζει η 
ηρεμία, η γαλήνη. Το ερεβώδες και καταστροφικό κανονίζει 
τους κανόνες του παιχνιδιού. Ο ποιητής προσπαθεί να τους 
ορίσει κι όταν συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί τους μετατρέπει 
σε ποιητικό παίγνιο. Έτσι προχωρεί για ν’ αντιμετωπίσει 
τον υπέρτατο παίκτη. Τον θάνατο. Επειδή τον φοβάται πολύ 
τον τοποθετεί απέναντι του και τον μετατρέπει σε αντικείμε
νο της ποίησής του. Κάτι τέτοιο χρειάζεται μεγάλη τόλμη 
αλλά ο Βαρβέρης δεν πτοείται. Κατεβάζει το θάνατο απ’ το 
βάθρο του και προσπαθεί να τον εξορκίσει. Είναι όμως 
απόλυτα γνώστης του παιχνιδιού του. Γι* αυτό και στο τέλος 
παραδίνεται, τραβώντας την «μαύρη» κουρτίνα. «Είπα να 
βάλω στο τέλος αυτό /  πονηρά κι όπως κάνουν στα θρίλερ /  
κάτι βγαίνει που δεν το περίμενες /  κάτι κάτι που δεν το 
φανταζόσουν. /  Όμως παίρνω τα μέτρα μου εγώ /  να το 
βάλω στο τέλος να σας /  καρφιτσώσω τον τρόμο γιατί /  πού 
το ξέρετε ίσως μπορεί /  και να μην /  ξαναιδωθούμε».

Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
Κατάλογοι 5-8, εκδ. «Αλέα» 1986

Ο Θεσσαλονικιός ποιητής Δ. Δημητριάδης (1945) εμφανίζε
ται σχετικά αργά σε σύγκριση με τους συνομήλικούς του 
ποιητές. Μόλις το 1978 εκδίδει το πρώτο ποιητικό του 
αφήγημα «Πεθαίνω σαν Χώρα» με το οποίο παρουσιάζει ένα 
εντελώς διαφοροποιημένο πρόσωπο, από αυτό των ομηλίκων 
του, ενισχύοντας έτσι τις ενστάσεις για ομαδοποίηση της 
ποιητικής αυτής γενιάς. Η διαφοροποίηση αυτή στο ύφος και 
το ήθος της γλώσσας, αλλά και του περιεχομένου διχάζει 
κριτικούς και κοινό. Αποτέλεσμα η υπερβολή ένθεν και ένθεν.

Το «Πεθαίνω σαν Χώρα» —ανήκουμε στους εραστές αυτού 
του βιβλίου— ακολουθούν τα ποιητικά βιβλία «Κατάλογοι 
1-4» το 1980 και «Κατάλογοι 5-8» έξι χρόνια αργότερα. Και 
για τα δυο αυτά βιβλία οι αντιδράσεις —ήσσονος βέβαια 
έντασης— ήταν και είναι, διχαστικές. Ίσως ξενίζει το 
γεγονός ότι ο Δ. Δημητριάδης εκφέρει έναν ποιητικό λόγο ο 
οποίος εν πολλοίς έχει ήδη εγκαταλειφθεί από τους μεταπο
λεμικούς ποιητές, πολύ περισσότερο της γενιάς του. Ο 
Δημητριάδης με την ποίησή του κυκλοφορεί και αιματοδοτεί- 
ται από «παραδομένους» ποιητικούς λόγους οι οποίοι ανακα
λούν στη μνήμη από αρχαϊκά και πατερικά κείμενα έως τον 
Οδυσσέα Ελύτη. Μια τέτοια ποιητική φωνή η οπ^ία μοιάζει 
εκτός εποχής, δημιουργεί κάποιες υπόνοιες για την πρωτογε
νή της σύσταση και την αλήθεια της βίωσής της. Πρόκειται 
για μια ποίηση που υποστασιοποιείται σ’ έναν λόγο βαρύ, 
κεκοσμημένο, φορτωμένο. Με λέξεις που παρατίθενται ολό
κληρες χωρίς να υπαινίσσουν ή να συμπυκνώνουν μέσα σε 
προτάσεις γεμάτες και αναλυτικές. Στο τελευταίο του βιβλίο 
βρίθουν οι λόγιες ποιητικές λέξεις που βέβαια δημιουργούν 
την μαγεία της γλωσσοπλαστικής αποκάλυψης και έκπληξης 
αλλά που αφήνουν το ποίημα σ’ ένα παιχνίδι επιτήδευσης. 
Αυτός όμως ο λόγος —χωρίς τις υπερβολές του— αναδει- 
κνύει μια ποίηση οντολογική και εσχατολογική. Μια ποίηση 
κάποτε δαιμονική στα πάθη της. «Υπάρχει μια νύχτα πιο 
σκοτεινή απ’ τη νύχτα. Όποιος μπαίνει σ’ αυτήν, χάνει το 
χρόνο, μιλάει αλλιώς, συγχέονται το μέσα με το έξω, ζει το 
θάνατο με έναν τρόμο σαν άβυσσο καρφωμένο για πάντα στο 
στήθος, ρημαγμένος απ’ τη βία και βλέποντας αυτό που δεν 
βλέπει κάνει κάτω απ’ τις αυστηρές υπενθυμίσεις των ά
στρων. Η μέρα εκεί διαβάζεται ανάποδα κι ο άλλος κόσμος 
γίνεται ο βραχνάς του κόσμου όπου κανείς δεν επιστρέφει 
ίδιος». Το προλογικό αυτό «σημείωμα» του ποιητή στους 
«Καταλόγους 1-4» δίνει το μέτρο της εσχατολογικής και 
οντολογικής του αγωνίας. Στους «Καταλόγους 5-8» η αγω
νία αυτή κορυφώνεται. Το ατελές της ανθρώπινης ύπαρξης 
έχει αποτελέσει τα «μαρτύρια». Μαρτύρια για το σώμα που 
όχι μόνον αδυνατεί να εξυψωθεί /και ολοκληρωθεί αλλα 
αντίθετα οδηγείται στην φθορά και τον θάνατο. Μαρτυρία 
για την ψυχή την μονίμως «πάσχουσα από άνθρωπο», την 
αγριεμένη και αμφίσημη που επίσης φτάνει στο θάνατο, τον 
τελικό προορισμό της. Με .το θάνατο συναντιέται και ο 
έρωτας. Μέσα από το αίμα και το φόνο. Ο έρωτας που δεν 7



μπορεί να σαρκωθεί να γίνει το Άλλο γιατί ακριβώς η 
ανθρώπινη ύπαρξη είναι ατελής και οδηγείται στην αυτοκα
ταστροφή της. Μερικές φορές η ποίηση του Δημητριάδη είναι 
ερεβώδης και αποκαλυπτική. Οι «Κατάλογοι 5-8» κλείνουν 
μ ’ ένα «πατριωτικό ποίημα» που τιτλοφορείται «Ο τουφεκι
σμός της Σαλονίκης». Εδώ ο ποιητής με ακόμη βαρύτερο και 
πομπώδη λόγο μοιάζει να κλείνει λογαριασμούς με τη 
γενέτειρά του και το οικείο του περιβάλλον.

ΠΑΝΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ
Σαν τον τυφλό μπροστά στον καθρέφτη 

Αθήνα 1986

Ο Πάνος Κυπαρίσσης έρχεται να καταθέσει την ποιητική του 
συγκομιδή έπειτα από έξι· χρόνια σιωπής. Προηγουμένως 
είχε συνομιλήσει μαζί μας με τον «Καπνοπόλεμο» το 1977 
και το «Σοφό Σαλιγκάρι» το 1980. Η περιδιάβαση στο 
ποιητικό του τοπίο αποκαλύπτει έναν ποιητή βιωματικό που 
ως πυρήνα του ποιήματος του έχει τη βιωμένη εμπειρία και 
την ανάκλησή της ως μνήμη. Μια μνήμη η οποία τραυματίζει 
το παρόν του ποιητή με αιτήματα τα οποία δεν εκπληρώθη
καν ή δεν μπορούν πια να εκπληρωθούν. Είτε αυτά ανήκουν 
στην προσωπική σφαίρα του ποιητή είτε στη γενιά του και 
την «οραματική» πορεία της, είτε στην ιστορία του τόπου 
του. Κι αυτό γιατί «όλα μας τα πήραν» και γιατί «οι φίλοι 
της νιότης σου χάθηκαν /  σιωπηλό το καράβι /  γλιστράει 
στον καιρό και στα πεύκα». Ανακαλούμενες εικόνες από το 
πατρικό σπίτι που υποδηλώνουν τη νοσταλγία της χαμένης 
παιδικότητας και αθωότητας, η μνημείωση οραμάτων που 
δεν. πραγματώθηκαν, έρωτες που ενδύθηκαν την τρυφερότητα 
για να περάσουν στη μνήμη σαν «ατέλειωτες γάζες φωτός» 
συνθέτουν τα ποιητικά τοπία του Πάνου Κυπαρίσση. Μια 
διάθεση διάψευσης και απόγνωσης διαφαίνεται στο τέλος, ένα 
σπάσιμο που οδηγεί στη μοναξιά, τη σιωπή και την απομά
κρυνση. Και οπωσδήποτε στην επίγνωση της καθίζησης του 
περιβάλλοντος χώρου. Ο Κυπαρίσσης προχωρεί και εξελίσ
σεται πατώντας σε στέρεα παραδοσιακά εδάφη, σεφερικά 
προπαντός —κάποιες φορές ιδιαίτερα έντονα— σινοπουλικά 
κατά δεύτερο λόγο. Δεν είναι ποιητής εσωστρεφής. Έχει την 
ικανότητα συνομιλίας με τον Άλλο και της δημιουργίας 
συγκίνησης. Τα υλικά του είναι αναγνωρίσιμα. Βεβαίως δεν 
έχει εξάρσεις. Ούτε παρουσιάζει ιδιαίτερες εκπλήξεις και 
φορτίσεις. Ωστόσο είναι συνεπής και στέρεος σε ό,τι προσφέ
ρει. Και το σπουδαιότερο εξελίσσεται.

ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΤΖΑΚΗ
Νύχτα, Αθήνα 1986

Η νύχτα αποτελεί την υπέρβαση και ανατροπή της κοινωνικά 
επιβαλλόμενης τάξης πραγμάτων που προτείνει η ημέρα. Η 
ημέρα φαίνεται, η νύχτα είναι. Η νύχτα πυροδοτεί την 

8 ποίηση. Είναι ποίηση. Δεν είναι λοιπόν καθόλου παράδοξο 
ότι οι ποιητές αφήνονται στους εναγκαλισμούς της, εισρέουν

στο ρευστό της και την υποστασιοποιούν σε σώμα ποιητικό. 
Η Μαρία Κυρτζάκη ανήκει στους ποιητές που άφησαν την 
ποίηση της νύχτας να εισχωρήσει και να καλύψει ολόκληρο το 
ποιητικό τους σώμα. «Νύχτα» τιτλοφόρησε το τέταρτο ολιγο
σέλιδο βιβλίο της. Βέβαια —βιάζεται, γιατί άραγε τέτοια 
σπουδή— να εξηγήσει, ότι την ποιητική της διάθεση δεν 
πυροδότησε η νύχτα ως βίωμα πρωτογενές, αλλά ως έκπληξη 
και αποκάλυψη μετά την «μη εξημερωμένη ανάγνωση» ενός 
άλλου Λόγου για τη Νύχτα. Του Γιώργου Χειμωνά στα 
βιβλία του « Έ ξι μαθήματα για τον Λόγο» και «Τα Ταξίδια 
μου». Εμείς βεβαίως επιφυλασσόμεθα κατά πόσον η νύχτα 
ως ολικό μέγεθος ζωής είναι δυνατόν με την ίδια ένταση και 
δύναμη να προσληφθεί δευτερογενώς μέσα από το Λόγο και 
όχι από τη βίωση και την εμπειρία σώματος και ψυχής και να 
μετουσιωθεί σε ποίηση αποκαλυπτική. Εδώ η ποιήτρια, 
όπως πολύ σωστά παρατηρεί και ο Κ.Γ. Παπαγεωργίου, σε 
πρώτο επίπεδο επιθυμεί να σχολιάσει ποιητικά τον νυχτερινό 
Λόγο του Γ. Χειμωνά. Είναι μια ποιητική άποψη αυτή που 
ωστόσο, εξαιτίας του ίδιου του μεγέθους της νύχτας, περι
κλείει κινδύνους. Όπως, λόγου χάριν, το ποιητικό σώμα 
κάποτε να στερείται των χυμών του και των συγκινησιακών 
του δονήσεων και να μοιάζει διανοητικό και υπερβολικά 
«λόγιο». Χωρίς όμως να χάνει το ενδιαφέρον του. Πάντως, 
επειδή ακριβώς η νύχτα δεν εξοικονομείται εύκολα με 
διανοητικά κατασκευάσματα και δευτερογενείς αφετηρίες, η 
Κυρτζάκη υπερβαίνει την ίδια της την πρόθεση και ποτίζει 
κάποτε το ποιητικό της τοπίο με τις «δαιμονικές» νυχτερινές 
σταγόνες. «Αυτή είναι κυρίως η αιτία που φτωχά μυαλά και 
διωγμένα ποτέ δεν ακούμπησαν και στους αιώνες γ ι ’ αυτό 
εθεώρησαν πάντα τη νύχτα εχθρό του φωτός».

ΝΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ
Τα δέντρα τρέχουν βιαστικά, Εκδ. Ηριδανός 1986

Ο Νίκος Λάζαρης εκτρέφει στην καινούρια ποιητική του 
κατάθεση «Τα δέντρα τρέχουν βιαστικά» μια έντονη αίσθηση 
διάψευσης και απογοήτευσης από την πτώση των αξιών του 
κοινωνικού του περίγυρου. Από την έκπτωση της ανθρώπινης 
υπόστασης αλλά και της ιστορικής της μνήμης η οποία 
αγγίζει το σημείο της τυμβωρυχίας, «Ο νεκρός ήρωας του 
Πολυτεχνείου». Ο ποιητής περιπατητής του σήμερα, αντιδρά 
σε ό,τι βλέπει ανακαλώντας εικόνες άλλων εποχών στη 
μνήμη του και τις προβάλλει σαν μέτρο σύγκρισης. «Αυτός ο 
λόφος δεν ήταν εδώ /  αυτά τα δέντρα μας κοίταζαν από άλλη 
θέση /  αυτά τα μισογκρεμισμένα σπίτια στο βάθος /  είδαν τη 
στέρηση /  είδαν την αδικία /  κι έβγαιναν τώρα λες /  από ένα 
βαθύ χάσμα μνήμης, /  λάμποντας παράξενα στο δειλινό /  
σαν επιτάφια νησιά ανθισμένα».

Ο Λάζαρης αντιδρά σημαντικά με ό,τι συμβαίνει γύρω του 
αλλά κάποιες φορές η αντίδραση αυτή δε διαχέεται στο 
ποίημα υπομονετικά και ανατρεπτικά —βασικό στοιχείο της 
ποίησης. Τα ποιήματα τότε εμφανίζουν ένα συναίσθημα 
κοινωνικής αδικίας με ψήγματα καρυωτακισμού που δεν 
μπορούν πάντα να πείσουν. Κάποιες πεζολογικές παρεκβά
σεις θα μπορούσαν επίσης να λείψουν γιατί αποδυναμώνουν



τα ποιήματα και δημιουργούν την εντύπωση «κοινωνικών» 
καταγραφών όπως στο «Νοσοκομείο Αγία Όλγα» ή «Ειδυλ
λιακή Εικόνα το πάθος μου για τις στατιστικές». Αντίθετα 
σε άλλα ποιήματα η διάθεση του ποιητή απογειώνεται και 
παρασύρει τον αναγνώστη, όπως στο ποίημα «Τα δέντρα 
τρέχουν βιαστικά». Όλα τα ποιήματα πάντως του Λάζαρη 
εμφορούνται από μια αγωνία του ποιητή να τονίσει ηθικές 
αξίες. Γεγονός που θα πρέπει να εκτιμηθεί ιδιαίτερα στους 
καιρούς μας, με τη μοναδική ένσταση ότι κάποτε δημιουργεί- 
ται ο κίνδυνος ενός ηθικοπλαστικού τόνου, εκεί όπου η 
ποίηση δεν κατορθώνει να ξεπεράσει την πρόθεση.

ΜΑΞΙΜΟΣ ΟΣΥΡΟΣ
Νοσταλγία του Ψυχιατρείου, Εκδ. Νεφέλη 1986

Ο Μάξιμος Οσύρος παρουσιάζει ένα ποιητικό πρόσωπο που 
μοιάζει να προσπαθεί —αλλά να μην το καταφέρνει— να 
εποικοινωνήσει με τον έξω κόσμο. Καθόλου βιωματικός 
ποιητής έχει σαν σώμα μόνο την ποίηση την οποία φαίνεται 
να εποπτεύει παρά να ζει. Η εμπειρία του είναι ποιητική. 
Τποστασιοποιείται με τις λέξεις και τους κώδικές τους. Οι 
οποίοι είναι δύσκαμπτοι και κλειστοί και ελάχιστα αναγνώ
σιμοι. Αυτό παρατηρείται σε όλο το μέχρι τώρα έργο του και 
βέβαια και στο τρίτο του βιβλίο «Νοσταλγία του ψυχια
τρείου». Η ανάγνωση του τελευταίου βιβλίου του Μ. Οσύρου 
μας δημιουργεί την επιφύλαξη κατά πόσο είναι δείγμα μιας 
εξελικτικής πορείας ή εμμονή στη χρησιμοποίηση ενός τόσο 
δύστροπου ποιητικού υλικού. Άραγε η εσώτερη επιθυμία 
του ποιητή αρκείται μόνο στη συνομιλία του εαυτού με το 
υλικό του; Συνήθως η αγωνία του ποιητή που αποφασίζει να 
εκθέσει γυμνό το ποιητικό του σώμα στα αλλότρια όμματα 
προχωρεί πέραν της προσωπικής του εκτόνωσης και έκφρα
σης μέσα από τον επώδυνο αγώνα του με τις λέξεις και τον 
κόσμο τους. Αυτή η αγωνία συναντάται στους περισσότερους 
ποιητές της τρίτης μεταπολεμικής γενιάς. Στην ποίηση του 
Μ. Οσύρου υποφώσκει μια αυταρέσκεια η οποία δε βοηθά τη 
συνομιλία του ποιητή με τον Άλλο. Ωστόσο η βαθύτερη 
ανάγνωση της ποίησης του Μ. Οσύρου προσφέρει κλειδιά για 
την αποκρυπτογράφησή της. Οι χώροι, το λουτρό, το πορ
νείο, το σπίτι, το λευκό χρώμα, το λινό, η σκήτη, η στάχτη 
είναι σύμβολα της ποίησής του. Σύμβολα-κλειδιά που απο
κρυπτογραφούν και φέρνουν στο φως μια ποίηση αγωνιώδη, 
μετεωριζόμενη ανάμεσα στο απόλυτο και το πεπερασμένο 
της ύπαρξης. Μεταξύ των δύο αυτών πόλων παραπαίει και ο 
ποιητής αγωνιζόμενος να λύσει —χωρίς να το καταφέρνει— 
την αντίφαση που του δημιουργεί η άρνηση της ποιητικής του 
ύπαρξης και η καταφυγή του σ’ αυτήν. Η παραμονή του στο 
ψυχη-ιατρείο και η καταβύθισή του στο λουτρό δεν επιφέρει 
την ποθούμενη Κάθαρση. Οι εσχατολογικές προεκτάσεις της 
ποίησης του Οσύρου αγγίζουν κάποτε θρησκευτικές σφαίρες 
καθώς αναδεικνύεται η εναγώνια αναζήτηση του ανθρώπου 
να ξεπεράσει την πεπερασμένη του ύπαρξη και να συνδεθεί 
με το Καθόλου.

ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Κάτω στον Ύπνο, Εκδ. Κέδρος, 1986

Σπάνια ποιητές, από τους νεότερους της μεταπολεμικής μας 
ποίησης, έχουν να επιδείξουν τόση συνέπεια στην επίμοχθη 
—κυριολεκτικά— πορεία τους προς την κατάκτηση των 
εκφραστικών τους μέσων και την ολοκλήρωση του ποιητικού 
τους κόσμου όσο ο Κώστας Γ. Παπαγεωργίου. Στον αναγνώ
στη προσφέρεται ένα εικοσάχρονο ποιητικό οικοδόμημα, με 
κύρια χαρακτηριστικά του τη στερεότητα, την ακρίβεια στη 
χρησιμοποίηση των υλικών του, τον έλεγχο των ρυθμών. Από 
τα θεμέλια του ποιητικού αυτού οικοδομήματος μπορεί 
κανείς να ανασύρει σεφερικές και ριτσικές φωνές έως και 
μουρμουρίσματα δημοτικών τραγουδιών. Που όμως εισέρχο
νται μέσα στην προσωπική φωνή του Κ. Γ. Παπαγεωργίου, 
όχι για να την αλλοιώσουν, αλλά να την εμπλουτίσουν και να 
της προσδώσουν την αναμφισβήτητη αξία της συνέχειας μέσα 
στον ποιητικό χρόνο. Η ποίηση του Κ. Γ. Παπαγεωργίου δεν 
καταθέτει μόνον τη στερεότητα και την ακρίβεια του ποιητι
κού οικοδομήματος της αλλά και μια οδυνηρή -αποσάρκωση 
του ποιητή. Γιατί η εσωτερίκευση και η αποθησαύριση του 
εξωτερικού κόσμου και στη συνέχεια η μεταστοιχείωσή του 
σε ποίηση, με διάμεσο τις λέξεις, είναι για τον Κ. Γ. 
Παπαγεωργίου μία έως θανάτου τραυματική εμπειρία. Πα
ραστάσεις και βιώματα συλλογικά και ατομικά που η μνήμη 
του διασώζει εγγράφονται εφιαλτικά στη συνείδησή του. 
Ακριβώς σ’ αυτό το σημείο ρήξης εξωτερικού και εσωτερικού 
κόσμου, έρχεται η λειτουργία του υποσυνείδητου όπως αυτή 
συναντάται στην ενύπνια κατάσταση. Σ ’ αυτή δηλαδή που ο 
ποιητής βυθίζεται στο τελευταίο του βιβλίο «Κάτω στον 
Ύπνο». Βέβαια, ονειρικές αναπαραστάσεις και σύμβολα του 
ενύπνιου κόσμου υπάρχουν και στο προηγούμενο βιβλίο του 
Κ.Γ. Παπαγεωργίου, «Το Σκοτωμένο Αίμα». Ορισμένα 
μάλιστα είναι κοινά και στα δύο βιβλία. Αλλά, αν στο πρώτο 
βιβλίο αυτές δεν αποτελούν παρά σπαράγματα απαραίτητα 
για τις βασικές λειτουργίες των ποιημάτων, στο δεύτερο 
βιβλίο —ο τίτλος άλλωστε είναι εύγλωττος— η προσφυγή 
είναι πλήρης. Τι σημαίνει όμως ο ύπνος και ο κόσμος που 
αναπαρίσταται σ’ αυτόν μέσα από τις εικόνες και τα σύμβο
λά του; Σύμφωνα με τη φροϋδική άποψη, ο ονειρικός κόσμος 
του ύπνου είναι μια οπισθοδρόμηση στην παιδική ηλικία. Από 
πού ξεκινάει η ανάγκη της καταφυγής σ’ αυτήν; Όταν ο 
πραγματικός κόσμος που εγγράφεται στη συνείδηση του 
ανθρώπου, γέμει άγχους, φόβων και ανεκπλήρωτων επιθυ
μιών. Όταν όλες οι μορφές της φθοράς απειλούν να τον 
αφανίσουν και ο «θάνατος το στρώνει», για να χρησιμοποιή
σουμε τη ρήση ενός άλλου άξιου ποιητή της «Γενιάς του 
’70», του Γ. Βαρβέρη. Και ο Κ.Γ. Παπαγεωργίου είπαμε 
ήδη ότι αποθησαυρίζει τη γύρω του πραγματικότητα —ως 
παρόν και ως μνήμη— οδυνηρά, τραυματικά. Είναι από τους 
νεότερους μεταπολεμικούς ποιητές που στέκεται στη σεφερι- 
κή γραμμή, ως προς τον τρόπο βίωσης των τεκταινομένων 
—σαν ιστορικό συνεχές— σ’ αυτό τον τόπο. Η βασική 
διαφορά του Κ. Γ. Παπαγεωργίου βρίσκεται στο ότι εμπλέ- 9



κει το προσωπικό του ιστορικό το συνεχές με το συλλογικό. 
Την προσωπική του παράδοση με αυτήν του τόπου του. 
Περνάει το δεύτερο μέσα από το πρώτο και εκεί πιστεύουμε 
ότι εντοπίζεται η οδυνηρή του μάχη και αποσάρκωση. 
Άλλωστε είναι κατεξοχήν σωματικός ποιητής. Στο τελευ
ταίο του βιβλίο, ο πραγματικός κόσμος είναι πλέον αβίωτος 
και οδηγείται σε ανεπανόρθωτο θάνατο. Απαραίτητη η 
καταφυγή στον ονειρικό κόσμο του ύπνου, στο υποσυνείδητο 
σύμπαν. Εικόνες και αναπαραστάσεις της παιδικής ηλικίας 
γεμίζουν το ποίημα, αλλά πολύ σύντομα γίνεται φανερό ότι η 
καταφυγή στον ύπνο και στο υποσυνείδητο όχι μόνο δεν 
σ’ ανακουφίζει, αντιθέτως σε κάποιο σημείο ο πραγματικός 
κόσμος ταυτίζεται με τον ενύπνιο και τα τερατώδη του 
σύμβολα (κατσαρίδα, φίδια, νεκρούς). Ο εφιάλτης γίνεται ο 
κοινός παρονομαστής τους. Ο ποιητής δεν έχει, ούτε θέλει να 
έχει, αυταπάτες. Και τότε, όταν αποσύρονται από την 
ποιητική σκηνή και οι τελευταίες .σκιάσεις του ύπνου, 
εφιάλτες, τρόμοι, άγχη δίνουν τη θέση τους σε μια νοσταλγι- 
κή, φιλοσοφημένη και γήινη παραδοχή του θανάτου: « Όταν 
καμιά φορά η φωτιά /  χορτάσει η γλώσσα της και γείρει /  
Γυμνή μέσα στο ξύλο να πλαγιάσει /  Πώς είναι τότε το σεντόνι 
δροσερό /  Η  μαύρη φλόγα αυτή του ονείρου το σεντόνι /  Το 
μαύρο δέρμα αυτό του ύπνου το σεντόνι /  Πάνω στο σώμα 
απλώνεται ένας λόφος /  Που στην κορφή του η χλόη κυματίζει 
/  Όταν καμιά φορά».

Η γραφή του Κ. Γ. Παπαγεωργίου υπακούει στον κόσμο 
τον οποίο εκφράζει. Ημιτελείς συντακτικά φράσεις, εμφανείς 
απουσίες βασικών συνδετικών λέξεων, σπάσιμο του αφηγη
ματικού χρόνου είναι το λεκτικό ένδυμα του υποσυνείδητου. 
Σε αντιδιαστολή, ο κόσμος της συνείδησης ακολουθεί τη 
λογική του αλληλουχία. Εγχείρημα καθόλου εύκολο αλλά 
καθ’ όλα επιτυχημένο.

ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
Γη και πάλι, Εκδ. Γάκινθος 1986

Στην «Αμνάδα των Ατμών» (εκδ. 1980), η Αθηνά Παπαδάκη 
άρθρωσε έναν εντελώς γυναικείο ποιητικό λόγο και «άνοιξε» 
στη νεότερη ποίησή μας ένα κεφάλαιο μη προσεγγίσιμο μέχρι 
τότε. Ένα κεφάλαιο του οποίου η θεματική πήγαζε κατευ
θείαν απ’ αυτό που ονομάστηκε την περασμένη δεκαετία 
«γυναικείο πρόβλημα» και εκφράστηκε στο κοινωνικό πεδίο 
ως «γυναικείο κίνημα». Πρώτη η Αθηνά Παπαδάκη όρισε 
ποιητικά τις συντεταγμένες της κοινωνικής καθημερινότητας 
του φύλου της. Μια καθημερινότητα εντελώς α-ποιητική, 
που όμως —και εδώ έγκειται η τόλμη και η ικανότητα της 
ποιήτριας— η Αθηνά Παπαδάκη την αντέστρεψε υπονομεύο- 
ντάς την με τα ίδια της τα μέσα (τον λόγο και τα σύμβολά 
της) δημιουργώντας έναν «γκροτέσκο» ποιητικό λόγο.

Έ ξι χρόνια μετά η ποιήτρια επανέρχεται διευρύνοντας τη 
θεματική της και την υφολογία της. «Γη και πάλι» είναι ο 
τίτλος του βιβλίου της, και η συμβολική του προϊδεάζει για 
ό,τι θα αποκαλυφθεί στις σελίδες του. Αυτή τη φορά η 
ποιήτρια δραπετεύει από τον εκκοινωνικοποιημένο γυναικείο 

10 μικρόκοσμο και βαίνει να συναντήσει τα όρια της ιστορίας, 
τα όρια της αρχετυπικής ουσίας του φύλου της. Γαία-Γη, το

κραταιό σύμβολο των αρχαϊκών μητριαρχικών κοινωνιών, το 
σύμβολο της γυναικείας δύναμης, γονιμότητας, αναπαραγω
γής και δημιουργίας της ζωής. Η ματιά βέβαια της ποιήτριας 
δεν αλλάζει. Αντιμετωπίζει και σ’ αυτό το βιβλίο της την 
γυναικεία ύπαρξη μετά την πτώση της από τον μητριαρχικό 
Παράδεισο. Θα λέγαμε μετά την Πτώση της από τον 
Παράδεισο, αφού, περιπίπτοντας στο γνωστό αμάρτημα 
επωμίστηκε τις ωδίνες της ύπαρξής της. Γιατί για την 
ποιήτρια οι ωδίνες στιγματίζουν την ύπαρξη της γυναίκας. 
«Μήτρα /  Μητέρα /  με άσπρη κεφαλοδεσιά /  αρχαία 
παλάμη /  γυροφέρνοντας ανέμη και σπόρους /  μέχρι να 
λοξοδρομήσει /  προς την τελευταία οδύνη».

Αλλά μέσα από τη διαδρομή που επιχειρεί η Α.Π. στο 
χώρο και το χρόνο, χρωματίζοντας τις αποχρώσεις του 
γυναικείου ψυχισμού, αναδεικνύεται, όπως και στο προηγού
μενο βιβλίο της, η κραυγή και το αίτημα της αυτογνωσίας 
και της αυτάρκειας.

«Γη και πάλι, ακούστηκε τώρα ξεκάθαρα από την απένα
ντι γυναικεία φωνή που έστελνε από το σώμα της ακατάσχε
τα η χερσαία τούτη καταιγίδα.

Ο Τειρεσίας δεν μπορούσε να ξεχωρίσει το πρόσωπο, ή 
έστω τον ίσκιο της. Μόνο δύο ρόδια ένιωσε να αιωρούνται, 
σημάδια από τα στήθη της, βορεινοί πρόσφυγες, του κάτω 
κόσμου».

Δεν διευρύνει όμως μόνο τη θεματική της η Αθηνά 
Παπαδάκη. Η βασική διαφοροποίησή της παρατηρείται στο 
ύφος και το ήθος της γλώσσας. Τα ολιγόστιχα, σφιχτά, πυκνά 
και ακριβόλογα ποιήματα της «Αμνάδας των Ατμών» με τα 
καθημερινά σύμβολα, δίνουν τη θέση τους σε ευρύτερης 
επιφάνειας συνθέσεις στο «Γη και Πάλι». Ο λόγος όμως 
χάνει· τη συμμετρικότητά του. Παρουσιάζει ανισότητες. Η 
ποιήτρια παραπαίει μερικές φορές ανάμεσα σε διαφορετικού 
ύφους λόγους. Αρχαϊκές εκφράσεις —λόγιες κάποτε— και 
καθημερινά σύμβολα. Ωστόσο, παρά τις αδυναμίες, εκείνο 
που σημασιοδοτεί την ποιητική του νέου βιβλίου της Α. 
Παπαδάκη, είναι η τολμηρή της κατάδυση σε πολύπλοκα 
υφολογικά τοπία. Στο επόμενό της βήμα ίσως να έχει 
αποκρυσταλλώσει και στερεώσει το ποιητικό της τόλμημα.

ΝΤΙΝΟΣ ΣΙΩΤΗΣ
Κλιματιζόμενοι διάδρομοι, Εκδ. Κέδρος, 1986

Γνώριμο το τοπίο του Ντίνου Σιώτη. Ισως και κάπως 
στάσιμο σε σχέση με παλαιότερες ποιητικές του διαδρομές. 
Εικόνες της σύγχρονης καθημερινής ζωής, έτσι καθώς ο 
ποιητής τις έζησε στην Αμερική και στην Ελλάδα, υπονομευ
μένες από την ειρωνική, ανατρεπτική, σουρεαλιστική του 
γλώσσα. Αποτέλεσμα να απογυμνώνονται και να αποκαλύ
πτονται οι διαρρηγμένοι και μετέωροι ιστοί των σημερινών 
κοινωνιών. «Αμίλητο καπνίζεται το τσιγάρο. Στην Αίγινα 
παραθερίζουν τα φυστίκια ενώ ο Λεφτέρης στο Αιγινήτειο 
ζητάει επίμονα τα Cantos του Πάουντ. Η  Κυβέρνηση με την 
αυταρχική πολιτική της και τη θωράκιση της αντιδραστικής 
νομοθεσίας, επιχειρεί την. Μπάνιο στη Βάρκιζα λοιπόν με 
Έμυ, Χρυσάνθη και Ιώ».



Έντονη είναι η σαρκαστική και κριτική του διάθεση 
απέναντι στη χώρα —την Αμερική— όπου πολλά χρόνια 
έζησε και η καταφυγή του αντιστικτικά σε χώρους «φωτει
νούς» και ζωικούς της πατρίδας του (νησιά, θάλασσα, κλπ.)

«This isn’t Aloha baby, είπε η μαλακή φωνή /  εδώ δεν είναι 
το Μπέρκλεϋ των παραισθήσεων και των μαλακών αισθήσεων 
/  των πυροβολισμών επί των καταλοίπων /  κατοίκων κατηγο
ρουμένων ότι έζησαν στο παρελθόν /  ψάχνοντας πίσω στα 
ερείπια /  για το χαμένο βιολί του Ιονέσκο».

Ο Σιώτης είναι από τους ελάχιστους πια ποιητές της 
γενιάς του που απόμειναν να αναλογίζονται τα χαμένα 
οράματα της φορτισμένης και δυναμικής δεκαετίας του ’60. 
Έτσι όπως εκφράστηκαν σε Ευρώπη και Αμερική. Και 
βέβαια να μη διστάζει να «καταγράφει» ποιητικά τα φαντά- 
σματά τους όπως αυτά σήμερα κυκλοφορούν μέσα στους 
καλά «κλιματιζόμενους διαδρόμους». Η πίκρα τις στιγμές 
αυτές είναι διάχυτη στο ποιητικό σώμα του Σιώτη.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ
Ο καθρέφτης του Πρωτέα, Εκδ. Ιανός, 1987

Όταν το 1977 κυκλοφόρησαν τα «Μανθρασπέντα», η ποιη
τική φωνή του Γιάννη Υφαντή πρόσθεσε ακόμη ένα στοιχείο 
στις συστάσεις για ομαδοποίηση των ομηλίκων του, εκτός 
βέβαια από το γεγονός ότι αποκάλυψε έναν ιδιαίτερα αξιόλο
γο ποιητή. Εννιά χρόνια κράτησε από τότε η σιωπή του εξ 
Αιτωλίας μεν, εν Θεσσαλονίκη διαμένοντος δε, ποιητή, έως 
ότου να έρθει «Ο καθρέφτης του Πρωτέα». Η ποίηση του 
Γιάννη Υφαντή μοιάζει αποκαλυπτική, έτσι καθώς «ανοίγει» 
και μέσα από τις λέξεις της εμφανίζονται κόσμοι αρχετυπι- 
κοί, κόσμοι που η συλλογική ανθρώπινη μνήμη φέρει στο 
σώμα και την ψυχή της, σαν απόηχους παλιών, μυστηριακών 
φωνών, χειρονομιών και βλεμμάτων. «Εν αρχή ην ο Λόγος /  
κι ούτε που ξέρω Λόγος τι θα πει. /  Ω Μέμφις των 
μυρμηγκιών* ιερογλυφικά θ' αφήσω μόνο /  τ'άσπρα μου 
κόκαλα /  λευκή υπογραφή πάνω στην έρημο /  κάτω από 
τ ’ άστρα».

Τα ποιήματα που «αναπαύονται» στον «Καθρέφτη του 
Πρωτέα» είναι μεστά από θραύσματα παμπάλαιων μύθων, 
είτε αυτοί προέρχονται από την ελληνική μυθολογία, είτε 
από τις ανατολικές φιλοσοφίες και τους μύθους τους, είτε 
από τη μυθολογία της χριστιανικής θρησκείας. Μέσα σ’ αυτό 
το μυθολογικό σύμπαν, πρωτεύουσα θέση έχει ο έρωτας. 
«Πώς γίνοντ* όλα από μόνα τους στον έρωτα. /  Έρχονται οι 
λέξεις από μόνες τους. /  Έρχονται οι λέξεις γύρω απ ' τον 
πυρήνα τους /  σαν τους πλανήτες γύρω από τον ήλιο. /  Όταν 
δεν αγαπώ δεν είμαι ήλιος. /  Όταν δεν αγαπώ χάνω το κέντρο 
μου /  λύνεται η τάξη των πραγμάτων και τα πράγματα 
σκορπίζουν. /  Τίποτε πια δε γίνεται από μόνο του».

Η γυναίκα και ο θεός Φαλλός, έτσι όπως συναντώνται στα 
αρχαία κείμενα, στοιχειώνουν τον έρωτα στην ποίηση του Γ. 
Υφαντή. «Ω, οι γυναίκες που αγαπούν πολύ /  αυτές γνωρίζουν. 
/  Κάθε γυναίκα που αγαπάει πολύ /  σαν την Αγία Θηρεσία 
παραληρεί, έρχεται σ ’ έκσταση· /  θέλει να κλείσει μέσα στο 
κορμί της το θεό».

Μήτσος Βλασόπουλος

Λέξεις
I

Έψαχνα να σε βρω σ'άλλες εποχές
τότε που ήσουν ακόμη φως και νερό
τότε που πλανιόσουν μετέωρη
ανάμεσα στον αστερισμό του καρκίνου
και του ταύρου
Μα ήλθες τόσο αργά
ζωγραφισμένη σ'ένα πήλινο αμφορέα
πολλές χιλιετηρίδες πριν
τότε που ήσουν ακόμη φως και νερό
και αστροφεγγιά και σταγόνες λησμονιάς.

II
Τα σπίτια ζωγραφιά με κιμωλία
στο δρόμο για τη χαλαμπρέζα
άνθρωποι που βγαίναν
από τις φωλιές τους
πουλιά ξενητεμένα
από άλλο βουνό
Μόνο το ποτάμι τραγουδούσε
τον ίδιο πάντα σκοπό.

III
Η περιγραφή του προσώπου σου αρχίζει το πρωί
δίπλα στα πρόσωπα των άλλων
Το δικό σου είναι λευκό! πολύ λευκό!
μόλις που κόπηκε από τ ' όνειρο,
κατάλευκο σαν γιασεμί
μόλις που κόπηκε απ ' τη γλάστρα.

IV

Ψάξε το παραμύθι βαθιά 
εκεί που είναι οι ρίζες των βράχων 
σκάβουν το βράδυ οι άνεμοι 
αυτοί που μας μαστίγωναν τότε.

V
Φοβούνται τα παιδιά για να κοιτάξουν 
την ανηφόρα τ ' Αηγιωργιού 
Εμείς φεύγουμε, είπαν πολλοί.
Στου φεγγαριού τη γέμιση θα 'ρθουν βροχές 
Στ ου Καρδαμά το δρόμο 
Μνήμες σπασμένων κανατιών.

Τα ποιητικά τοπία του Υφαντή περιτρέχονται όχι μόνον 
από αρχετυπικούς μύθους αλλά και από τα σύμβολά τους. 
«Αιωνιότητα στιγμής είναι το Ο», γράφει στη σελίδα 62. Το 
χριστιανικό σημείο «ΙΧΘΥΣ», λέξεις όπως «τζαούφ, σαρα- 
γίν, λουμιάν» και άλλες πολλές γίνονται σημεία της ποιητι
κής του. Αποτέλεσμα να δημιουργείται μια αίσθηση μαγείας 
και απογείωσης. Θα πρέπει να παρατηρήσουμε πως το ύφος 11



και το ήθος της γλώσσας που μεταχειρίζεται ο Γ. Υφαντής, 
είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τα όσα σημαίνουν. Οι 
εσωτερικοί ρυθμοί των ποιημάτων είναι αρμονικοί και υπο
βάλλουν την εμπιστοσύνη στη στερεότητα και την ισορροπία 
των αρμών τους. Ο Γιάννης Υφαντής προσδίδει αναμφισβή
τητα στο ποιητικό τοπίο της γενιάς του μια συμπαντική 
διάσταση πέρα από Χρόνο και Χώρο, αντιμετωπίζοντας τον 
Άνθρωπο και τη διαδρομή του από τη ζωή έως τον θάνατο 
με μια πρωτογενή και πυρηνική αντίληψη. Πρόκειται για μια 
ποίηση που δεν περιορίζεται στα θραύσματα ζωής —όπως 
των περισσοτέρων της γενιάς του— αλλά τολμά ν’ απλώσει 
την αγωνία και την ευαισθησία της πέρα από τον Μύθο και 
την Ιστορία, στην πρωταρχική ύλη και ουσία του κόσμου.

Α. ΧΙΟΝΗΣ
Σαν τον τυφλό μπροστά στον καθρέφτη, 
Εκδ. Υάκινθος, 1986

Είκοσι χρόνια μετά την πρώτη ποιητική του κατάθεση 
(«Απόπειρες Φωτός» 1966), ο Αργύρης Χιόνης φτάνει να 
προσεγγίσει τη ζωή και την καθημερινότητά της μέσα από 
το φάσμα της φθοράς και του θανάτου. Η σιωπή έρχεται να 
αντισταθμίσει το κίβδηλο της περιρρέουσας ατμόσφαιρας 
έτσι όπως ορθώνεται και καταπνίγει τον ποιητή. «Η σιωπή 
ποτέ δεν τελειώνει, ο ήχος ατέλειωτα. /  Η  σιωπή είναι ο 
δρόμος, ο μόνος δρόμος». Μια κόπωση ψυχική και μια 
απόγνωσην για ό,τι δεν μπόρεσε να φωτιστεί, να λάμψει, να 
υγράνει και να γονιμοποιήσει τη ζωή του, διαχέεται στα 
ποιήματα της πρώτης ενότητας (Α '-Κ Δ ') .  Ο ποιητής 
συνομιλώντας με τον εαυτό του —ή το είδωλό του «σαν τον 
τυφλό μπροστά στον καθρέφτη»— φαίνεται να παραδέχεται 
την ήττα του. Μια ήττα εσχατολογική που αγγίζει τον 
θάνατο και που σαν μόνο διέξοδο ο ποιητής βλέπει «τον 
έρωτα τον παυσιθάνατο».

Ο Α. Χιόνης αναδεικνύει τον ποιητικό του κόσμο μέσα από 
καθημερινά σύμβολα με λυρικές αποχρώσεις. Ωστόσο, ορι
σμένα ποιήματα των τριών πρώτων ενοτήτων μοιάζουν να 
χάνουν προς το τέλος την ανάσα τους και να μετεωρίζονται. 
Δείχνουν σαν να μην προσέχτηκαν όσο έπρεπε από τον 
ποιητή, ο οποίος φαίνεται να στηρίχτηκε στην αρχική του 
έμπνευση την οποία, δεν μπόρεσε να οργανώσει με την ίδια 
ένταση μέχρι το τέλος. Αντίθετα, η ενότητα «Μικρή Φυσική 
Ιστορία» δημιουργεί την «ποΥητική έκπληξη». Θα τολμούσα
με μάλιστα να ισχυριστούμε ότι ο ποιητής την αδίκησε 
τοποθετώντας την ως ένα ακόμη αθροιστικό στοιχείο μαζί με 
τις άλλες ενότητες του βιβλίου του και δεν την εξέδωσε 
αυτόνομα. Η λάμψη της έτσι μειώνεται. Τα ποιήματα της 
«Μικρής Φυσικής Ιστορίας», στέρεα, με άριστη άρθρωση και 
οργάνωση του υλικού τους, μεταστοιχειώνουν ποιητικά τον 
κόσμο της χλωρίδας και της πανίδας σ’ ένα ευρηματικό 
συμβολικό παιχνίδι, πικρό, ειρωνικό και σκληρό ταυτόχρονα 
για το μοναδικό έλλογο ζώο, τον Άνθρωπο.

12

Το «kúkwio άσμα »
xou ηγέτη του ΚΚΕ από τα βάθη της Σιβηρίας

QΕκδοοβις Γλάρος

Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΠΡΟΣΟΥΡΑ 
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ

Η Παράνομη μπροσούρα είναι το τελευταίο και 
σημαντικότερο γνωστό κείμενο που έγραψε ο εξόριστος 
και απομονωμένος στη Σιβηρία την εποχή εκείνη (1962) 
Νίκος Ζαχαριάδης. Είναι επίσης και το μοναδικό 
κείμενο αυτοκριτικής του άλλοτε πανίσχυρου ηγέτη τοϋ 
ΚΚΕ, που αποτελεί ταυτόχρονα και μια συνολική 
εκτίμηση της πορείας του κόμματος από την κατοχή καί 
την αντίσταση μέχρι τη συντριβή του Δημοκρατικού 
Στρατού και την προσφυγοποίηση των ανταρτών.

Η Μπροσούρα υπήρξε η ψυχολογική προετοιμασία 
και η εισαγωγή του Νίκου Ζαχαριάδη για την τελική 
του εξομολόγηση για όσα θα εμπιστευόταν ένα χρόνο 
αργότερα στον ταξίαρχο του Δημοκρατικού Στρατού 
Αχιλλέα Παπαϊωάννου, σαν τελική του επιθυμία και 
οριστική Διαθήκη του.

ΗΜπροσούρα, από μόνη της είναι αποκαλυπτική και 
εκρηκτική καταγγελία για τις παρεμβάσεις του ΚΚΣΕ 
στα εσωτερικά του ΚΚΕ, που αποδιοργάνωσαν και 
κατακερμάτισαν το πιο ρωμαλέο κόμμα της ελληνικής 
εργατικής τάξης, θα έλεγε κανείς ότι η Μπροσούρα 
ήταν η τελευταία απελπισμένη προσπάθεια του 
Ζαχαριάδη να συντάξει σε νέα, ανεξάρτητη αυτή τη 
φορά, βάση το ΚΚΕ. Ηταν η τελευταία επαναστατική 
πνοή ενός ηγέτη που είχε ήδη κλονιστεί η πίστη του στη 
μπολσεβίκικη επανάσταση.

Σε όλα τα βιβλιοπωλεία

Εκδόσεις Γλάρος
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ΠΟΙΗΣΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ
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ΠΕΤΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ Λ "

Πέτρος Αμπατζόγλον
ΤΙ ΘΕΛΕΙ 
Η ΚΥΡΙΑ ΦΡΙΜΑΝ

Μ  ΤΊ ΘΕΛΕΙ 
Η ΚΥΡΙΑ
χ η ν « «  α &?
ΦΡΙ1 «

Ψ Μ Β

Γιάννης Ρίτσος

Ο άνθρωπος ανήκει στα θηλαστικά. 
Δηλαδή στην κατηγορία των ζώων που 
θηλάζουν. Δηλαδή στα θηλυκά. Είναι 
λοιπόν εκπρόσωπός μας η κυρία Φρίμαν; 
Η κυρία Φρίμαν που σχεδιάζει τη ζωή, 
αλλά δεν την ονειρεύεται* που θέλει να 
κάνει έρωτα χωρίς περιορισμούς, 

ελεύθερα όπως τρως παγωτό κατακαλόκαιρο ντάλα μεσημέρι· που 
θεωρεί το θάνατο σαν ένα αναγκαστικό ταξίδι, με σίγουρη όμως 
επιστροφή. Αυτά και άλλα μας λέει ο συγγραφέας ένα καλοκαίρι 
κοντά στη θάλασσα μ’ ένα μπουκάλι ούζο και αναρωτιέται τι θέλει 
επιτέλους η κυρία Φρίμαν.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ Αλέξανδρος Κοτζιάς 

ΙΑΓΟΥΑΡΟΣ
ι α γ ο υ α ρ ο ς

Τάσος Αειδαόίτης

Τ.\£»£ ΝΚΙΙΙ \ ΑΙ IIII

Μικρό βιβλίο 
για μεγάλα ονειρχ

ΚΚΔΙ'ον

Μια ιστορία εξωφρενική.
Ο συγγραφέας όμως ευελπιστεί 
πως όσοι τη διαβάσουν 
θ’ αναγνωρίσουν κάτι απ’ όσα 
αναγνώρισε ο ίδιος γράφοντάς την.

Γιώργος Σνμπάρδης 
ΜΕΝΤΙΟΥΜ

ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΟΝΕΙΡΑ

Μια νέα γυναίκα από τη Βοιωτία 
έρχεται στην Αθήνα στο μέσο του 
καλοκαιριού, όταν οι περισσότεροι 
κάτοικοί της την εγκαταλείπουν. Θα 
περάσει μερικές μέρες σε μια λαϊκή 
συνοικία, στο σπίτι της μικρότερης 

αδελφής της, που περιμένει παιδί, και θα ερωτευτεί ένα νεαρό 
φοιτητή της ιατρικής. Ανάμεσα στους φίλους του θα γνωρίσει μια 
γυναίκα μέντιουμ. Το «μέντιουμ» του τίτλου, όμως, είναι αυτή η 
ίδια. Η δύναμη που πιστεύει ότι έχει θα τη βοηθήσει, άραγε, να 
αντιμετωπίσει τα εμπόδια που θα βρεί μπροστά της;



Δοκίμιο
Κατά της 
ξηρότητας

Σχέδιο πολεμικής
( 1961)

της Iris Murdoch

Τα παράπονα που επιθυμώ να διατυπώσω αφορούν πρωτί- 
στως στην πεζογραφία και όχι στην ποίηση· και κατά κύριο 
λόγο στο μυθιστόρημα, όχι στο δράμα’ κι είναι σύντομα, 
απλουστευμένα, αφηρημένα — κι ενδεχομένως ξεκομμένα. Κι 
ας μη θεωρηθεί ότι συνεπάγονται κάποιαν ακριβή εικόνα της 
«αποστολής του συγγραφέα». Αποστολή του συγγραφέα είναι 
να γράψει το καλύτερο βιβλίο που μπορεί να γράψει. Οι 
παρατηρήσεις αυτές αφορούν στο πνευματικό υπόβαθρο της 
σημερινής λογοτεχνίας στις φιλελεύθερες δημοκρατίες γενικά 
και στα Κράτη Προνοίας ιδιαίτερα, με μια έννοια που θα 
έπρεπε να απασχολεί κάθε σοβαρό κριτικό.

Ζούμε σε έναν επιστημονικό και αντιμεταφυσικό αιώνα 
όπου τα δόγματα, οι εικόνες και οι ηθικές αξίες της 
θρησκείας έχουν χάσει μεγάλο μέρος της δύναμής τους. Δεν 
έχουμε συνέλθει ακόμη από δύο παγκόσμιους πολέμους και 
την εμπειρία του Χίτλερ. Είμαστε επίσης οι κληρονόμοι του 
Διαφωτισμού, του Ρομαντισμού και της Φιλελεύθερης Παρά
δοσης. Αυτά είναι τα στοιχεία του διλήμματος μας, κύριο 
γνώρισμα του οποίου, κατά την άποψή μου, είναι πως 
απομείναμε με μια πολύ ρηχή και ισχνή ιδέα για την 
ανθρώπινη προσωπικότητα. Και εξηγούμαι:

Η φιλοσοφία, σαν τις εφημερίδες, είναι ταυτοχρόνως ο 
οδηγός και ο καθρέφτης του αιώνα της. Ας ρίξουμε, λοιπόν, 
μια βιαστική ματιά στην αγγλοσαξονική και τη γαλλική 
φιλοσοφία, κι ας δούμε ποια εικόνα της ανθρώπινης προσωπι
κότητας μπορούμε να αντλήσουμε από αυτές τις τράπεζες 
σοφίας. Εκείνοι που επηρέασαν βαθύτερα την αγγλοσαξονική 
φιλοσοφία ήταν o Hume και ο Kant: και δεν είναι δύσκολο να 
διακρίνει κανείς στην τρέχουσα φιλοσοφική αντίληψη του 
προσώπου το έργο των μεγάλων αυτών στοχαστών. Η 
αντίληψη αυτή συνίσταται στη συγχώνευση ενός υλιστικού 
μπιχει'βιορισμού με τη δραματική θέαση του ατόμου ως 
μοναχικής βουλήσεως. Από τον Hume ως τον Bertrand 
Russel, με φιλική βοήθεια από τη μαθηματική λογική και την 
επιστήμη, συνάγομε την ιδέα ότι η πραγματικότητα τελικώς 
είναι μια ποσότητα ατόμων, κι ότι κάθε σημαντικός λόγος 
οφείλει να συνδέεται, άμεσα ή έμμεσα, με αυτή την αντίληψη 
της πραγματικότητας. Η θέση αυτή συνοψίστηκε με τον πιο 
παραστατικό τρόπο στο Tractatus του Wittgenstein. Η 
πρόσφατη φιλοσοφία, κι ιδιαίτερα το όψιμο έργο του Wit
tgenstein και το έργο του Gilbert Ryle, παράγωγο του 
πρώτου, τροποποιεί κάπως την παραπάνω θέση. Η ατομική 

14 εικόνα του Hume εγκαταλείπεται εις όφελος ενός τύπου 
εννοιολογικής ανάλυσης (αξιοθαύμαστης από πολλές πλευ-

ρές) η οποία τονίζει τη δομική εξάρτηση των εννοιών από 
την κοινή γλώσσα, στο πλαίσιο της οποίας εντάσσονται. Η 
ανάλυση αυτή έχει δώσει σημαντικά αποτελέσματα στην 
επιστημολογία, όπου καταλήγει σε έναν τροποποιημένο 
μπιχεϊβιορισμό. Σε γενικές γραμμές: η εσωτερική μου ζωή, 
για μένα όπως ακριβώς και για τους άλλους, είναι προσδιορί- 
σιμη ως υφισταμένη μόνο μέσω της εφαρμογής επ ’ αυτής των 
κοινών εννοιών, των εννοιών που μπορούν να συγκροτηθούν 
μόνο επί τη βάσει μιας έκδηλης συμπεριφοράς.

Αυτή είναι η μία όψη της εικόνας, εκείνη που βγαίνει από 
τον Hume και την παράδοσή του. Από την άλλη μεριά, 
αντλούμε από τον Kant, καθώς και από τους Hobbes και 
Bentham μέσω του John Stuart Mill, την εικόνα του ατόμου 
ως ελεύθερης έλλογης βουλήσεως. Μετά την αφαίρεση του 
καντιανού μεταφυσικού υπόβαθρου, το άτομο αυτό θεωρείται 
μοναχικό. (Μοναχικό, με μια ορισμένη έννοια, είναι και στον 
Kant: δηλαδή, δεν βρίσκεται αντιμέτωπο με πραγματικά 
ανόμοια άλλα άτομα). Με την προσθήκη κάποιου στοιχείου 
ωφελιμιστικής αισιοδοξίας, αντιμετωπίζεται ως κατεξοχήν 
δεκτικό εκπαιδεύσεως. Με την προσθήκη μιας δόσης σύγχρο- 
νης ψυχολογίας, θεωρείται ικανό για αυτογνωσία με μεθό
δους σύμφωνες με την επιστήμη και τον κοινό νου. Μ’ αυτό 
τον τρόπο έχουμε τον μοντέρνο άνθρωπο όπως εμφανίζεται 
σε πολλά πρόσφατα εγχειρίδια ηθικής και, σε κάποιο βαθμό, 
στη λαϊκή συνείδηση.

Στο βιβλίο του Stuart Hampshire Thought and Action, επί 
παραδείγματι, συναντούμε μια εκλεπτυσμένη εικόνα του 
ανθρώπου αυτού. Είναι ορθολογιστής και απολύτως ελεύθε
ρος, στο μέτρο, φυσικά, που ο βαθμός της συνειδητότητάς 
του μπορεί να ποικίλλει —με την πιο συνηθισμένη νομική και 
πρακτική έννοια. Είναι, από ηθική σκοπιά, μονάρχης όλης 
της έκτασης που επισκοπεί, και απολύτως υπεύθυνος για τις 
πράξεις του. Τίποτε δεν τον υπερβαίνει. Η ηθική γλώσσα του 
είναι ένας πρακτικός δείκτης* το εργαλείο των επιλογών του, 
η ένδειξη των προτιμήσεών του. Η εσωτερική του ζωή 
διαλύεται μέσα στις πράξεις και τις επιλογές του, καθώς και 
μέσα στις πεποιθήσεις του, που είναι πράξεις κι αυτές, 
εφόσον μια πίστη μπορεί να προσδιοριστεί μόνο μέσω της 
έκφρασής της. Τα ηθικά του επιχειρήματα είναι αναφορές σε 
εμπειρικά γεγονότα, και υποστηρίζονται από αποφάσεις. Η 
μόνη ηθική λέξη που του χρειάζεται είναι «καλό» (ή «σω
στό»). Ο ορθολογισμός του εκφράζεται μέσω της συνειδητο- 
ποιήσεως των γεγονότων, είτε στον κόσμο αφορούν αυτά είτε 
στον εαυτό του. Η θεμελιώδης αρετή του είναι η ειλικρίνεια.



Αν στραφούμε στη γαλλική φιλοσοφία, θα δούμε, σ’ εκείνον 
τουλάχιστον τον τομέα που έχει εξάψει περισσότερο τη 
λαϊκή φαντασία —εννοώ το έργο του Jean-Paul Sartre— την 
ίδια κατ’ ουσίαν εικόνα. Είναι ενδιαφέρον να δει κανείς πόσο 
υπέρμετρα καντιανή είναι η εικόνα αυτή, παρά τις οφειλές 
του Sartre στις χεγκελιανές πηγές. Ξανά το άτομο παρίστα- 
ται μοναχικό και απολύτως ελεύθερο. Δεν υπάρχει υπερβατι
κή πραγματικότητα, δεν υφίστανται βαθμοί ελευθερίας. Από 
τη μια μεριά υπάρχει το πλήθος των επιθυμιών, των 
κοινωνικών ηθών και των προκαταλήψεων, και από την άλλη 
η βούληση. Ορισμένα δράματα, χεγκελιανής κατά το μάλλον 
φύσεως, διαδραματίζονται, φυσικά, μέσα στην ψυχή* αλλά η 
απομόνωση της βουλήσεως παραμένει. Εξ ου και η angoisse. 
Εξ ου, επίσης, και η αντιαστική γεύση της φιλοσοφίας του 
Sartre, που την κάνει ελκυστική σε πολλούς διανοουμένους: η 
συνήθης παραδοσιακή εικόνα της πραγματικότητας* και οι 
αρετές υπό την σκιάν της υποψίας για mauvaise foi. Ξανά η 
μόνη αληθινή αρετή είναι η ειλικρίνεια. Δεν είναι τυχαίο, 
νομίζω, ότι παρά τη φιλοσοφική και κάθε άλλη κριτική που 
υφίσταται ο Sartre, η δυναμική αυτή εικόνα έχει αιχμαλωτί
σει τη φαντασία μας. Ευλόγως οι μαρξιστές κριτικοί ισχυρί
ζονται ότι αντιπροσωπεύει την ουσία της φιλελεύθερης 
θεωρίας της προσωπικότητας.

Θα μπορούσε να παρατηρήσει κανείς ότι άλλες φαινομενο
λογικές σχολές (αφήνοντας κατά μέρος το μαρξισμό) αποπει- 
ράθηκαν να κάνουν αυτό που δεν κατάφερε να κάνει ο Sartre, 
κι ότι υπάρχουν διακεκριμένοι φιλόσοφοι που προσέφεραν μια 
διαφορετική εικόνα της ψυχής. Ναι* ωστόσο, απ’ όσο γίνεται 
να ξέρω, αμφιβάλλω αν οποιαδήποτε (μη μαρξιστική) ερμη
νεία της ανθρώπινης προσωπικότητας έχει προκύψει ως τώρα 
από τη φαινομενολογία, που να είναι ουσιωδώς διάφορη από 
αυτήν που έχω περιγράψει και που να τη συναγωνίζεται σε 
επινοητική δύναμη. Ίσως λεχθεί πως η φιλοσοφία δεν μπορεί 
να παραγάγει μια τέτοια ερμηνεία. Δεν είμαι σίγουρη

γ ι’ αυτό, κι ούτε, άλλωστε, είναι κύριο μέλημά μου εδώ το 
τεράστιο αυτό ζήτημα. Εκφράζω απλώς την πεποίθησή μου 
ότι στο φιλελεύθερο κόσμο η φιλοσοφία δεν είναι σε θέση, επί 
του παρόντος, να μας προσφέρει μια πληρέστερη και δυναμι
κότερη εικόνα της ψυχής. Γυρίζω τώρα στην Αγγλία και 
στην αγγλοσαξονική παράδοση.

Το Κράτος Προνοίας υπήρξε, σε μεγάλο βαθμό, αποτέλε
σμα της σοσιαλιστικής σκέψης και της σοσιαλιστικής προ
σπάθειας. Φαίνεται πως έναν ορισμένον αγώνα τον έφερε εις 
πέρας* και μ’ αυτό το τέλος επήλθε και μια κόπωση, όσον 
αφορά τις θεμελιώδεις αρχές, μια εξάντληση. Αν συγκρίνουμε 
τη γλώσσα του αρχικού καταστατικού του Εργατικού Κόμ
ματος με ‘τη γλώσσα του πιο πρόσφατου διαδόχου του, 
βλέπουμε ένα φτώχεμα της σκέψης και της γλώσσας άκρως 
χαρακτηριστικό. Το Κράτος Προνοίας είναι η επιβράβευση 
του «εμπειρισμού στην πολιτική». Αντιπροσωπεύει για μας 
μια σειρά απολύτως επιθυμητών αλλά περιορισμένων στό
χων, που μπορεί να τους συλλάβει κανείς με όροος μη 
Θεωρητικούς: επιδιώκοντας αυτούς τους στόχους, επιτρέπο
ντας σ’ αυτή την ιδέα να κυριαρχήσει στην ως εκ της φύσεώς 
της πιο θεωρητική πτέρυγα του πολιτικού μας φάσματος, 
χάσαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τις θεωρίες μας. Η βασική 
μας σύλληψη εξακολουθεί να είναι μια αποδυναμωμένη μορφή 
της εξίσωσης του Mill: ευτυχία ίσον ελευθερία ίσον προσωπι
κότητα. Θα έπρεπε να είχε γίνει μια επανάσταση κατά του 
ωφελιμισμού· αλλά για πολλούς λόγους δεν έγινε. Το 1905 ο 
John Maynard Keynes και οι φίλοι του καλωσόρισαν τη 
φιλοσοφία του G. E. Moore, γιατί ο Moore επανέφερε την 
ιδέα της εμπειρίας, στρέφοντας την προσοχή μακριά από 
τους μηχανισμούς της -δράσης, προς την εσωτερική ζωή. 
Αλλά η «εμπειρία» του Moore ήταν μια πάρα πολύ ρηχή 
έννοια* κι ένας επιστημονικός αιώνας με απλούς, εφικτούς, 
εμπειρικούς στόχους προτίμησε μια πιο μπιχεϊβιοριστική 
φιλοσοφία.

Τι χάσαμε από αυτή την ιστορία; Και τι, ενδεχομένως, δεν 
είχαμε ποτέ; Τποστήκαμε μια γενική απώλεια ιδεών, την 
απώλεια ενός ηθικού και πολιτικού λεξιλογίου. Δεν χρησιμο
ποιούμε πια μια πλατιά και ουσιαστική εικόνα των πολύμορ
φων αρετών του ανθρώπου και της κοινωνίας. Δεν βλέπουμε 
τον άνθρωπο με φόντο αξίες και πραγματικότητες που τον 
υπερβαίνουν. Βλέπουμε τον άνθρωπο σαν μια γενναία γυμνή 
βούληση, περιβαλλόμενη από έναν ευκολονόητο εμπειρικό 
κόσμο. Τη δύσκολη ιδέα της αλήθειας την υποκαταστήσαμε 
με την εύκολη ιδέα της ειλικρίνειας. Αυτό που δεν είχαμε 
ποτέ, βεβαίως, είναι μια ικανοποιητική φιλελεύθερη εικόνα 
της προσωπικότητας, μια θεωρία του ανθρώπου ως ελεύθε
ρου και ξεχωριστού όντος που συνδέεται με έναν πλούσιο και 
περίπλοκο κόσμο, από τον οποίο, ως ηθική υπόσταση, έχει να 
μάθει πολλά. Κατάπιαμε τη φιλελεύθερη θεωρία έτσι όπως 
είναι, γιατί θέλαμε να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να 
θεωρούν εαυτούς ελεύθερους, με τίμημα την εγκατάλειψη του 
υπόβαθρου.

Ποτέ δεν λύσαμε τα σχετικά με την ανθρώπινη προσωπι
κότητα προβλήματα που έθεσε ο Διαφωτισμός. Μέσα από 
τις ποικίλες ιδέες που έχουμε στη διάθεσή μας μας ξέφυγε το 
πραγματικό ζήτημα: και τώρα, κατά παράδοξο τρόπο, βρι
σκόμαστε σε μια κατάσταση ανάλογη με εκείνη του δέκατου 
όγδοου αιώνα. Διατηρούμε μιαν ορθολογιστική αισιοδοξία 
για τα ευεργετικά αποτελέσματα της παιδείας, ή μάλλον της 
τεχνολογίας. Κι αυτό το συνδυάζουμε με μια ρομαντική 
αντίληψη για την «ανθρώπινη μοίρα», με την εικόνα ενός 15



Δοκίμιο
ατόμου απογυμνωμένου και μοναχικού: μια αντίληψη η 
οποία, μετά τον Χίτλερ, απέκτησε μια παράδοξη δριμύτητα.

Ο δέκατος όγδοος αιώνας ήταν μια εποχή ορθολογιστικών 
αλληγοριών και ηθοπλαστικών αφηγήσεων. Ο δέκατος ένατος 
αιώνας (χονδρικώς) ήταν η χρυσή εποχή του μυθιστορήματος· 
και το μυθιστόρημα θέριεψε πάνω σε μια δυναμική συνύφανση 
της ιδέας του προσώπου με την ιδέα της κοινωνικής τάξης. 
Επειδή η κοινωνία του δέκατου ένατου αιώνα ήταν δυναμική 
κι ενδιαφέρουσα κι επειδή μπορούσε κανείς να δει τον 
κοινωνικό τύπο (για να χρησιμοποιήσω μια μαρξιστική 
έννοια) και το άτομο συνυφασμένα, η λύση του προβλήματος 
του δέκατου όγδοου αιώνα μπορούσε να αναβληθεί. Και 
ανεβλήθη μέχρι σήμερα. Τώρα που η δομή της κοινωνίας 
είναι λιγότερο δυναμική και λιγότερο ενδιαφέρουσα απ’ ό,τι 
ήταν στον δέκατο ένατο αιώνα, τώρα που η οικονομία του 
Κράτους Προνοίας εξάλειψε ορισμένα από τα κίνητρα για 
στοχασμό, τώρα που, σε πολύ μεγάλο βαθμό, οι αξίες της 
επιστήμης εκλαμβάνονται ως αυτονόητες, αντιμετωπίζουμε, 
σε μιαν ιδιαζόντως σκοτεινή και συγκεχυμένη μορφή, ένα 
δίλημμα σχετικό με τον σύγχρονο φιλελεύθερο κόσμο μας, 
ένα δίλημμα που υπάρχει από την εποχή του Διαφωτισμού, ή 
από καταβολής κόσμου, ή από οποιοδήποτε σημείο της 
Ιστορίας μπορεί κανείς να φανταστεί.

Αν κοιτάξουμε τη λογοτεχνία του εικοστού αιώνα σε 
σύγκριση με τη λογοτεχνία του δέκατου ένατου, θα σημειώ
σουμε ορισμένες σημαντικές διαφορές. Ισχυρίστηκα ότι, κατά 
κάποιο τρόπο, βρισκόμαστε πίσω στον δέκατο όγδοο αιώνα, 
στην εποχή των ορθολογιστικών αλληγοριών και των ηθο
πλαστικών αφηγήσεων, όταν η ιδέα της ανθρώπινης φύσης 
ήταν ενιαία και μοναδική. Το μυθιστόρημα του δέκατου 
ένατου αιώνα (χρησιμοποιώ αυτούς τους όρους τολμηρά και 
χονδρικά: φυσικά, υπήρξαν εξαιρέσεις) δεν ασχολήθηκε με 
την «ανθρώπινη μοίρα»· ασχολήθηκε με διάφορα πραγματικά 
άτομα που αγωνίζονταν μέσα στην κοινωνία. Το μυθιστόρη
μα του εικοστού αιώνα είναι συνήθως ή κρυστάλλινο ή 
δημοσιογραφικό* δηλαδή, είναι ή ένα σύντομο οιονεί αλληγο- 
ρικό πράγμα που απεικονίζει την «ανθρώπινη μοίρα» και δεν 
έχει «χαρακτήρες» όπως τους εννοούσαν τον δέκατο ένατο 
αιώνα, ή είναι ένα σχοινοτενές οιονεί documentaire —ο 
εκφυλισμένος απόγονος του μυθιστορήματος του δέκατου 
ένατου αιώνα— που με ωχρούς, συμβατικούς χαρακτήρες 
διηγείται μια ξεκάθαρη ιστορία, ζωντανεμένη με μερικά 
εμπειρικά περιστατικά. Κανένα από αυτά τα είδη λογοτε
χνίας δεν καταπιάνεται με το πρόβλημα που περιέγραψα πιο 
πάνω.

Σπεύδω να σημειώσω πως αν η πεζογραφία μας δεν 
μπορεί παρά να είναι ή κρυστάλλινη ή δημοσιογραφική, τα 
έργα της κρυστάλλινης κατηγορίας είναι τα καλύτερα. Είναι 
αυτό που οι πιο σοβαροί συγγραφείς θέλουν να δημιουργή
σουν. Ας θυμηθούμε το ιδεώδες της «ξηρότητας» που είναι 
συνδεδεμένο με το κίνημα του συμβολισμού, με συγγραφείς 
όπως ο T. Ε. Hulme και ο T. S. Eliot, με τον Paul Valéry και 
τον Wittgenstein. Αυτή η «ξηρότητα» (συντομία, καθαρότη
τα, αυτοτέλεια) είναι η νέμεση του Ρομαντισμού. Στην 
πραγματικότητα, είναι Ρομαντισμός σε μια κατοπινότερη 
φάση. Το αγνό, καθαρό, αυτοτελές «σύμβολο», το πρότυπο, 

16 κατά σύμπτωσιν, αυτού που ο Kant, πρόγονος του Φιλελευ
θερισμού και του Ρομαντισμού, απαιτούσε από την τέχνη,

είναι το ομολογο του μοναχικού και ανεξαρτήτου ατομου. 
Είναι αυτό που απομένει από την υπερφυσικότητα του 
Ρομαντισμού όταν τα «ακάθαρτα» ανθρωπιστικά και επανα
στατικά στοιχεία έχουν εξαντλήσει το δυναμικό τους. Ο 
πειρασμός της τέχνης —στον οποίον ενδίδει κάθε έργο τέχνης 
εκτός από τα πολύ μεγάλα— είναι να παρηγορήσει. Ο 
σύγχρονος συγγραφέας, τρομαγμένος από την τεχνολογία, 
εγκαταλελειμμένος (στην Αγγλία) από τη φιλοσοφία και 
τροφοδοτούμενος (στη Γαλλία) με απλουστευμένες δραματι
κές θεωρίες, προσπαθεί να μας παρηγορήσει με μύθους ή 
ιστορίες.

Σε γενικές γραμμές: η αλήθεια του είναι ειλικρίνεια και η 
φαντασία του φαντασίωση. Η φαντασίωση λειτουργεί ή με 
άμορφα ονειροπολήματα (δημοσιογραφική διήγηση) ή με 
μικρούς μύθους, αθύρματα, κρυστάλλους. Κάθε κατηγορία 
παράγει, με τον δικό της τρόπο, «αναγκαιότητα ονείρου». 
Καμιά δεν παλεύει με την πραγματικότητα: εξ ου και 
«φαντασίωση» αντί της «φαντασίας».

Το κατάλληλο ενδιαίτημα του συμβόλου, με τη «συμβολι- 
στική» έννοια, είναι η ποίηση. Αλλά κι εκεί ακόμη ο ρόλος 
του είναι αμφίβολος εφόσον υπάρχει σ’ αυτό κάτι που 
αντιτίθεται στις λέξεις, με τις οποίες, όπως μας υπενθύμι
σαν, κατασκευάζεται ένα ποίημα. Η εισβολή αυτού που χάριν 
συντομίας θα ονόμαζα «συμβολιστικό ιδεώδες» σε άλλους 
χώρους, οδήγησε την πεζογραφία σ’ ένα είδος παρακμής. Η 
ευγλωττία δεν είναι πια του συρμού* το ίδιο και το «ύφος», 
εκτός με μια ορισμένη και πολύ αυστηρή έννοια του όρου.

Ο Τ. S. Eliot και ο Jean-Paul Sartre, τόσο διαφορετικοί ως 
στοχαστές, τείνουν να υποτιμήσουν την πεζογραφία και να 
της αρνηθούν οποιαδήποτε δημιουργική λειτουργία. Ποίηση 
είναι η δημιουργία γλωσσικών οιονεί-πραγμάτων* η πεζογρα
φία είναι για έκθεση και επεξήγηση· κατ’ ουσίαν διδάσκει, 
τεκμηριώνει, πληροφορεί. Η πεζογραφία θεωρητικώς είναι 
διαφανής* μόνο faute de mieux γράφεται με λέξεις. Ο 
σημαντικότερος σύγχρονος στυλίστας είναι ο Hemingway. 
Θα ήταν αδιανόητο σήμερα να γράφει κανείς σαν τον Landor. 
Τα περισσότερα σύγχρονα αγγλικά μυθιστορήματα δεν είναι 
όντως γραμμένα. Αισθάνεται κανείς πως θα μπορούσαν να 
περάσουν σε κάποιο άλλο μέσο έκφρασης χωρίς μεγάλη 
απώλεια. Χρειάζεται κάποιος ξένος, σαν τον Nabokov, ή 
κάποιος Ιρλανδός, σαν τον Beckett, για να εμψυχώσει τη 
γλώσσα της πεζογραφίας και να την κάνει, αυτή καθ’ εαυτή, 
μια δημιουργική έκφραση.

Ο Τολστόι, που είπε πως η τέχνη είναι η έκφραση της 
θρησκευτικής ενόρασης του αιώνα, ήταν πιο κοντά στην 
αλήθεια από τον Kant που έβλεπε σ’ αυτήν ένα τρελό 
παιχνίδι της φαντασίας με τη νόηση. Ο σύνδεσμος τέχνης και 
ηθικής ζωής έχει ατονήσει επειδή χάνουμε την αίσθηση της 
μορφής και της δομής στην ίδια την ηθική σφαίρα. Ο 
γλωσσολογικός και ο υπαρξιστικός μπιχειβιορισμός, η ρομα
ντική μας φιλοσοφία, έχει ελαττώσει το λεξιλόγιό μας, έχει 
απλουστεύσει και φτωχύνει την άποψή μας για την εσωτερι
κή ζωή. Είναι φυσικό μια φιλελεύθερη δημοκρατική κοινωνία 
να αδιαφορεί για τις τεχνικές βελτιώσεως, να αρνείται ότι η 
αρετή είναι γνώση και να τονίζει την εκλογή εις βάρος του 
οράματος* κι ένα Κράτος Προνοίας να αποδυναμώνει τα 
κίνητρα για τη διερεύνηση των θεμελίων της φιλελεύθερης 
δημοκρατικής κοινωνίας. Για πολιτικούς λόγους μας ενθάρ-



ρυναν να θεωρούμε τους εαυτούς μας απολύτως ελεύθερους 
και υπεύθυνους, γνώστες του καθετί που χρειάζεται να 
γνωρίζει κανείς για τους σημαντικούς σκοπούς της ζωής. 
Αλλά αυτό είναι ένα από τα πράγματα για τα οποία o Hume 
έλεγε ότι μπορεί να είναι αληθινά για την πολιτική αλλά 
εσφαλμένα για την πραγματικότητα* κι είναι όντως αληθινά 
για την πολιτική; Έχουμε ανάγκη από έναν μετακαντιανό, 
μη ρομαντικό φιλελευθερισμό, με μια διαφορετική εικόνα της 
ελευθερίας.

Η τεχνική για να γίνεις ελεύθερος είναι πιο δύσκολη 
απ’ ό,τι φανταζόταν ο John Stuart Mill. Χρειαζόμαστε 
περισσότερες έννοιες από αυτές με τις οποίες μας εφόδιασαν 
οι φιλόσοφοι. Πρέπει να γίνουμε ικανοί να σκεφτόμαστε με 
όρους διαφορετικών βαθμών ελευθερίας και να απεικονίζουμε 
την υπέρβαση της πραγματικότητας με τρόπο μη μεταφυσι
κό, μη ολοκληρωτικό, μη θρησκευτικό. Η απλοϊκή πίστη 
στην επιστήμη, μαζί με την υπόθεση πως είμαστε όλοι όντα 
λογικά και απολύτως ελεύθερα, επιφέρουν μιαν επικίνδυνη 
έλλειψη περιέργειας για τον πραγματικό κόσμο, μιαν αποτυ
χία στο να καταλάβουμε πόσο δύσκολο είναι να τον γνωρί
σουμε. Είναι ανάγκη να επιστρέψουμε από την εγωκεντρική 
έννοια της ειλικρίνειας στην ετεροκεντρική έννοια της αλή
θειας. Δεν είμαστε απομονωμένοι και ελεύθεροι εκλογείς, 
μονάρχες όλου του πεδίου που εποπτεύουμε, αλλά βαθιά 
νυχτωμένα πλάσματα, βουλιαγμένα σε μια πραγματικότητα 
που σταθερά και δυναστικά νιώθουμε τον πειρασμό να 
παραμορφώσουμε με τις φαντασιώσεις μας. Η εικόνα που 
έχουμε για την ελευθερία ενθαρρύνει την ευκολία της ονειρο
πόλησης· ενώ αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια ανανεωμένη 
αίσθηση των δυσχερειών και της πολυπλοκότητας της ηθικής 
ζωής και της αδιαφάνειας των προσώπων. Χρειαζόμαστε 
περισσότερες έννοιες για να απεικονίσουμε την ουσία του 
είναι μας* η ηθική πρόοδος επιτελείται δια του εμπλουτισμού 
και της εμβαθύνσεως των εννοιών. Η Simone Weil είπε ότι η 
ηθική είναι ζήτημα προσοχής και όχι βουλήσεως. Χρειαζόμα
στε ένα καινούριο λεξιλόγιο της προσοχής.

Κι εδώ είναι που η λογοτεχνία αποκτά τόση σημασία, 
ιδιαίτερα αφότου ανέλαβε ορισμένα καθήκοντα που παλιότε- 
ρα επιτελούσε η φιλοσοφία. Μέσω της λογοτεχνίας μπορούμε 
να ξαναβρούμε μιαν αίσθηση της πυκνότητας της ζωής μας. 
Η λογοτεχνία μπορεί να μας εξοπλίσει κατά της παραμυθίας 
και της φαντασίωσης και μπορεί να μας βοηθήσει να αναλά
βουμε από τις ασθένειες του Ρομαντισμού. Αν μπορεί να πει 
κανείς πως έχει κάποιαν αποστολή, αυτή ακριβώς είναι η 
αποστολή της. Αλλά εάν θέλει να τη φέρει εις πέρας, πρέπει 
να ξαναβρεί το παλιό μεγαλείο της* να ξαναβρεί το λόγο και 
την ευγλωττία. Συνδέω την ευγλωττία με την προσπάθεια να 
πούμε την αλήθεια. Κι εδώ μου έρχεται στο νου το έργο του 
Albert Camus. Όλα τα μυθιστορήματά του είναι γραμμένα’ 
αλλά το τελευταίο, αν και λιγότερο εντυπωσιακό κι επιτυχη
μένο από τα πρώτα δύο, μου φαίνεται πως αποτελεί μια πιο 
σοβαρή απόπειρα προσέγγισης της αλήθειας: και εξεικονίζει 
αυτό που εννοώ όταν μιλώ για ευγλωττία.

Είναι παράξενο που η σύγχρονη λογοτεχνία, η οποία τόσο 
πολύ ασχολείται με τη βία, μας δίνει τόσο λίγες πειστικές 
εικόνες του κακού.

Η αδυναμία μας να φανταστούμε το κακό είναι συνέπεια 
της εύκολης, δραματοποιημένης και —παρά τον Χίτλερ—

αισιόδοξης εικόνας του εαυτού μας, με την οποία δουλεύου
με. Η δυσχέρεια που αντιμετωπίζουμε με τη μορφή, με τις 
εικόνες —η τάση μας να παράγουμε έργα κρυστάλλινα ή 
δημοσιογραφικά— είναι ένα σύμπτωμα της κατάστασής μας. 
Η ίδια η φόρμα μπορεί να είναι ένας πειρασμός που 
μετατρέπει το έργο τέχνης σε ένα μικρό μύθο, μιαν αυτοτελή 
και αυτοικανοποιημένη μονάδα. Είναι ανάγκη να αποσπάσου
με την προσοχή μας από την παρηγορητική «αναγκαιότητα 
του ονείρου» του Ρομαντισμού, από το ξηρό σύμβολο, από 
την ανυπόστατη μονάδα, την ψεύτικη ολότητα· και να τ;η 
στρέψουμε προς το πραγματικό, αδιαπέραστο ανθρώπινο 
πρόσωπο. Το ότι το πρόσωπο αυτό είναι ουσιαστικό, αδιαπέ
ραστο, μοναδικό, ακαθόριστο και πολύτιμο, αποτελεί, σε 
τελευταία ανάλυση, το θεμελιώδες δόγμα του Φιλελευθερι
σμού. -

Κι εδώ είναι που διαφωνεί κανείς με τον μαρξισμό — όσο 
κι αν κριτικάρει την κενότητα της φιλελεύθερης ιδέας της 
ελευθερίας, όσο κι αν εύχεται την αποκατάσταση της χαμέ
νης ενότητας. Η πραγματικότητα δεν είναι μια δεδομένη 
ολότητα. Η κατανόηση αυτού του γεγονότος, ο σεβασμός της 
ενδεχομενικότητας, είναι ουσιώδη για τη φαντασία — τη 
φαντασία ως αντιθέτου της φαντασίωσης. Η αίσθηση της 
φόρμας, που είναι μια πλευρά της επιθυμίας μας για παρηγο- 
ρία, μπορεί να αποτελεί κίνδυνο για την αίσθηση της 
πραγματικότητας, αυτού του πλούσιου και απομακρυνόμενου 
υπόβαθρου. Στην παραμυθία της μορφής, στο καθαρό κρυ
στάλλινο έργο, στην απλουστευμένη μυθο-φαντασίωση, οφεί
λουμε να αντιπαραθέσουμε την καταστρεπτική δύναμη της 
τόσο ντεμοντέ σήμερα νατουραλιστικής ιδέας του μυθιστορη
ματικού προσώπου.

Οι πραγματικοί άνθρωποι είναι καταστρεπτικοί για τον 
μύθο· η ενδεχομενικότης είναι καταστρεπτική για τη φαντα
σίωση — και ανοίγει το δρόμο στη φαντασία. Θυμηθείτε τους 
Ρώσους, αυτούς τους μεγάλους δασκάλους του ενδεχόμενου. 
Πάρα πολύ μεγάλη δόση ενδεχομενικότητας μπορεί, βε
βαίως, να μετατρέψει την τέχνη σε δημοσιογραφία. Εφόσον 
όμως η πραγματικότητα είναι ατελής, η τέχνη δεν πρέπει να 
φοβάται υπέρμετρα την ατέλεια. Η λογοτεχνία πρέπει πάντα 
να αναπαριστά τη μάχη ανάμεσα σε πραγματικούς ανθρώ
πους και εικόνες* κι αυτό που χρειάζεται τώρα είναι μια πολύ 
πιο δυναμική και περίπλοκη σύλληψη των πρώτων.

Στην ηθική και την πολιτική έχουμε απογυμνωθεί από 
ιδέες. Η λογοτεχνία, θεραπεύοντας τα δεινά της, μπορεί να 
μας δώσει ένα νέο λεξιλόγιο της εμπειρίας και μιαν αληθέ
στερη εικόνα της ελευθερίας. Με αυτό, κι ανανεώνοντας την 
αίσθηση της απόστασης, ας θυμηθούμε ότι και η τέχνη ζει σε 
μια περιοχή όπου κάθε ανθρώπινη προσπάθεια είναι αποτυ
χία. Ίσως ο Shakespeare μόνο κατορθώνει να δημιουργήσει, 
σε ύψιστο επίπεδο, ανθρώπους και εικόνες ταυτοχρόνως· 
αλλά κι ο Hamlet ακόμη, σε σχέση με τον Lear, μοιάζει 
κατώτερος. Μόνο η πολύ μεγάλη τέχνη τονώνει χωρίς να 
παρηγορεί, κι αποθαρρύνει, σύμφωνα με τα λόγια του W. Η. 
Auden, τις προσπάθειές μας να τη χρησιμοποιήσουμε σαν 
μαγεία.

Μετάφρ. ΣΠΤΡΟΣ ΤΣΑΚΝΙΑΣ
17



Ελισάβετ Κοτζιά

ΜΕΝΗΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ
Η  φανέλα με το εννιά 
Εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1986

Το ιδιόμορφο κλίμα της μονοτονίας και 
της μοναξιάς, χαρακτηριστικό στον κό
σμο που έχει δημιουργήσει με το πεζο- 
γραφικό έργο του ο Μένης Κουμανταρέ- 
ας, αποτελεί τη σφραγίδα και του τε
λευταίου μυθιστορήματος του. «Η φα
νέλα με το εννιά» είναι ωστόσο, σε 
σχέση με τα προηγούμενα έργα του, μια 
ευρύτερη σύνθεση, —ένα πολυπρόσωπο 
μυθιστόρημα με ποικίλε^ διαστρωμα
τώσεις— που αναπτύσσεται πάνω σε 
ένα από τα βασικά θεματικά μοτίβα της 
κλασικής λογοτεχνίας: την εφηβική δια
πλοκή —πρόκειται για την απροσάρμο
στη περίπτωση ενός ανυπόμονου και 
ατίθασου νεαρού— με τους άτεγκτους 
όρους της πραγματικότητας.

Στα προηγούμενα έργα, τη «Βιοτε
χνία υαλικών», το «Κουρείο», τον «Ω
ραίο λοχαγό», η αναπότρεπτα άδοξη 
κατάληξη στις επιδιώξεις των ηρώων 
μοιάζει να είναι απόρροια ενός ασφυκτι
κού πλέγματος που τους περιβάλλει. 
Στη «Φανέλα με το εννιά» το σπέρμα 
της αποτυχίας ανιχνεύεται κυρίως μέσα 
στον ίδιο τον ήρωα. Ο Βασίλης Σερέτης 
ή Μπιλ δεν βρίσκεται αντιμέτωπος ού
τε με τον άνευρο και ισοπεδωμένο κό
σμο που περιβάλλει την Μπέμπα Τα- 
ντή, ούτε με κάποια μυστηριώδη ελκυ
στική φιγούρα όπως είναι η Ευτυχία 
του Μενέλαου, ούτε με το αυθαίρετο 
και αδυσώπητο στρατοκρατικό και γρα
φειοκρατικό κύκλωμα στο οποίο προ
σκρούει ο ωραίος Λοχαγός. Ο Μπιλ 
αντιθέτως κινείται σε ένα χώρο δυναμι
κό, το ποδόσφαιρο, σε ένα κόσμο που 
προσφέρει χιλιάδες ευκαιρίες για δια
κρίσεις και αναγνώριση. Επιπλέον, εί
ναι γεννημένος ποδοσφαιριστής κι έχει 
και το κοκαλάκι της νυχτερίδας στην 
τσέπη του: διαθέτει χαρίσματα (έξυ
πνος, ατίθασος, προικισμένος) που τον 
κάνουν παράξενα ελκυστικό. Συγκινεί 
και όλες οι πόρτες ανοίγουν χωρίς προ
σπάθεια στο διάβα του. Έτσι, ενώ 

1 8 φεύγει από το σπίτι του, μαλωμένος με 
την οικογένειά του, για να παίξει ποδό

σφαιρο σε ερασιτεχνική ομάδα της Θεσ
σαλονίκης, πολύ γρήγορα καταλήγει 
στην Αθήνα αστέρι, αναγνωρισμένος 
και περιζήτητος ποδοσφαιριστής. Κάθε 
βήμα του προς την επιτυχία, ωστόσο, 
στην πραγματικότητα τον οδηγεί σε 
ό,τι δείχνει να αποτελεί την αναπόδρα
στη προσωπική του μοίρα, τον εκσφεν- 
δονισμό του από τον ποδοσφαιρικό χώ
ρο και την ηθελημένη του απομόνωση 
στο κοινωνικό περιθώριο.

Ως τη μέση του μυθιστορήματος ε
κείνο που κυριαρχεί είναι η ανοδική 
κίνηση στην επαγγελματική του πορεία. 
Η αναγνώριση του Μπιλ πραγματο
ποιείται με ταχύτητα. Είναι φανερό 
ωστόσο ότι κάθε άλμα αποτελεί την 
προετοιμασία γ ια  την κατακόρυφη 
πτώση του. Με νοσηρή αυτοπεποίθηση, 
ανυπόμονος, αυθάδης και αδίστακτος, 
ένας προκλητικός νταής, ο Μπιλ ανε
βαίνει αποκόπτοντας όλες τις γέφυρες 
με το παρελθόν — οικογενειακούς, φιλι
κούς, ερωτικούς και επαγγελματικούς 
δεσμούς. Ό πω ς όμως δεν υπάρχει χτες, 
δεν υφίσταται και αύριο. Στην πραγμα
τικότητα, ο Μπιλ είναι μετέωρος. Η 
πτώση του —περιφρονεί τον επαγγελ
ματισμό, αρνείται να προστατεύσει 
στοιχειωδώς τον εαυτό του κάνοντας τη 
θεραπεία που απαιτεί ο τραυματισμός 
του— είναι θέμα χρόνου. Καταλήγει 
μόνος, άεργος, καφενόβιος, ένα ψυχολο
γικό κουρέλι.

Η ανοδική και καθοδική πορεία του 
Μπιλ δεν είναι, παρ’ όλα αυτά, ο μόνος 
τρόπος προσέγγισης του μυθιστορήμα
τος. Στη «Φανέλα με το εννιά» θα 
μπορούσε να ανιχνεύσει κανείς μια και 
μόνο κίνηση προς μια και μοναδική 
κατεύθυνση. Προσκρούοντας σε μια 
πραγματικότητα που δεν λειτουργεί με 
τους όρους και τους κανόνες της επιθυ
μίας του και προκαλώντας με τρόπο 
που μοιάζει θεληματικός την επαγγελ
ματική του καταστροφή, ο Μπιλ έχει 
ξεκινήσει την πορεία της «δοκιμασίας» 
του για να συναντήσει στο τέρμα τον 
ίδιο του τον εαυτό. Από την αρχή ως το 
τέλος μένει ως προς ορισμένα χαρακτη
ριστικά του αναλλοίωτος, αυθεντικός. 
Αναδύεται έτσι ως μοναχική, από μια 
άποψη ανώφελα ασυμβίβαστη, μορφή, 
όμως τουλάχιστον ελεύθερη και για το 
λόγο αυτό υποβλητική. Από μια άλλη 
άποψη πάλι η ελευθερία αυτή είναι 
αμφίβολη εφόσον όλες οι κινήσεις του 
Μπιλ δείχνουν αναπότρεπτες, ένα πε

πρωμένο. Θα πρέπει να μιλήσουμε για 
την ελευθερία ή για την αναγκαιότητα 
της αποτυχίας;

Ρεαλιστικά ιχνογραφημένη φιγούρα, 
στην οποία αναγνωρίζει κανείς μερικές 
από τις πιο αποκρουστικές νεοελληνι
κές συμπεριφορές, ο Μπιλ παραμένει 
παρ’ όλ’ αυτά συ'μπαθής. Διότι αυτό 
που τον χαρακτηρίζει εντέλει είναι ότι 
αποτελεί ένα δραματικό πρόσωπο.

Ο κοινός τόπος ότι η εντελέστερη 
μορφή ενός έργου είναι εκείνη που επι
τυγχάνει τον καλύτερο δυνατό χειρισμό 
του θέματος, στο μυθιστόρημα του Μέ- 
νη Κουμανταρέα αναμφισβήτητα ισχύει. 
Οι ποικίλοι θεματικοί πυρήνες αποτυ- 
πώνονται στη δομή του κειμένου, έτσι 
ώστε το μυθιστόρημα να τους ανακαλεί 
μέσω της μορφής του.

«Η φανέλα με το εννιά» είναι ένα 
ρεαλιστικό μυθιστόρημα. Από τις σελί
δες του αναδύεται ένας ολόκληρος κό
σμος από ποδοσφαιριστές, προπονητές, 
αθλητικούς παράγοντες, φίλαθλους κα
φενόβιους, ιπποδρομιάκηδες που αγωνί
ζονται, δοκιμάζουν την τύχη τους, ταξι
δεύουν, συζητούν, κινούνται μέσα σε 
ξενοδοχεία, σε μπαρ και σε κέντρα, σε 
τραίνα, στους έρημους δρόμους της νυ
χτερινής πόλης, σε πολύκοσμες γειτο
νιές και σε κατάμεστα γήπεδα. Πρόκει
ται για ένα μυθιστόρημα που «απεικο
νίζει πιστά» ό,τι αντιλαμβανόμαστε ως 
πραγματικότητα που μας περιβάλλει, 
πόυ αποδίδει έναν κόσμο γνώριμο ή εν 
τ^άση περιπτώσει αναγνωρίσιμο.

«Η φανέλα με το εννιά» διαθέτει μια 
οιονεί συμμετρική δομή. Στα τρία χρό
νια της ποδοσφαιρικής του καριέρας, ο 
Μπιλ ολοκληρώνει μια πορεία: Αθήνα - 
Θεσσαλονίκη - Βόλος - Αθήνα. Σε κάθε 
πόλη, σε κάθε σταθμό της ζωής του 
σταθερά συνδέεται με ορισμένα πρόσω
πα: ο παράγων, φίλος ή προπονητής, 
που τον βοηθάει και τον προωθεί (Σπύ- 
ρος και Τσαλίκης στη Θεσσαλονίκη, 
Καπάτος στο Βόλο, Γαλάντης στην 
Αθήνα), η φιλική παρέα με τον συνά
δελφο ποδοσφαιριστή (Ριμπάς στο Βό
λο, Τρόζος στην Αθήνα), η γυναίκα που 
καταρχάς τον θέλγει και εκείνη που την 
απορρίπτει (Δώρα και Κική στη Θεσ
σαλονίκη, Εύα και Βάνα στο Βόλο). 
Πρόκειται για έναν κόσμο φαινομενικά 
τουλάχιστον τακτοποιημένο.

Το μυθιστόρημα ανοίγει η συνάντηση 
του Μπιλ με τον μοναχικό μυστηριώδη 
ναυτικό —μια προβολή του ίδιου του
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Μπιλ στο μέλλον— και ο «δεσμός» με 
τον Σπύρο — ο πρώτος άνθρωπος που 
τον βοήθησε επαγγελματικά. Κλείνει 
με δυο τυχαίες συναντήσεις πάλι με τα 
ίδια πρόσωπα, όταν η μοίρα του Μπιλ 
έχει πια αποκαλυφθεί, όταν όλες οι 
«ευκαιρίες» έχουν χαθεί. Κι η Κική, το 
παράξενο γυναικάκι που ο Μπιλ περι
φρονητικά απορρίπτει στην αρχή, γίνε
ται στο τέλος η γυναίκα που συζεί, ένας 
τρυφερός και ολοκληρωμένος άνθρωπος, 
ο μόνος που στέκει στο πλευρό του.

Όμως η τάξη που γεννά η συμμετρι
κή δομή και η οικειότητα που δημιουρ
γούν οι ρεαλιστικές περιγραφές δεν α
ποτελούν παρά την επιφάνεια. Στο βά
θος δεν υπάρχει παρά η αμφισημία και 
το διφορούμενο. Κι αυτή ακριβώς η 
απροσδιοριστία του βάθους εκφράζει 
την ελευθερία.

Ο υπαινιγμός είναι ένα από τα βασι
κά εργαλεία του Μένη Κουμανταρέα: 
ανεξιχνίαστες προθέσεις, ακατανόητες 
συμπεριφορές, καημοί που οι ρίζες τους 
χάνονται στο παρελθόν, πόθοι που εκ
φράζονται μόνον με βλέμματα, μάτια 
γυάλινα, διφορούμενα λόγια, αδιόρατες 
κινήσεις. Έτσι είναι φτιαγμένοι οι άν
θρωποι που περιστοιχίζουν τον Μπιλ, 
κατά βάση δυσερμήνευτοι, ασύλληπτοι, 
όπως άλλωστε κι ο ίδιος ο ήρωας. 
Μέσα στη συνολική ρευστότητα, σταθε
ρό ζητούμενο αποτελεί ο προσδιορισμός 
των σχέσεων τους και αυτό το στοιχείο 
συνιστά την κινητήρια δύναμη που ωθεί 
την ιστορία προς την ολοκλήρωσή της.

Άλλο συστατικό της τεχνικής του 
συγγραφέα αποτελούν οι περιγραφές 
της πόλης και των χώρων σε διαφορετι
κές ώρες της μέρας και της νύχτας, στις 
διάφορες εποχές του χρόνου: γκρίζα 
σπίτια, γκρίζος ουρανός και θάλασσα με 
ασημένιες ανταύγειες, βροχή που νοτί
ζει το έρημο γήπεδο, φωτεινές επιγρα
φές και κόσμος που κάθεται στις καφε
τερίες έξω στις πλατείες, ανηφορικά 
δρομάκια, ομίχλη και κρύο τσουχτερό. 
Ο χώρος στο Μ. Κ. δεν αποτελεί διακο- 
σμητικό σκηνικό αλλά θεμελιώδες συ
στατικό του μυθιστορηματικού μηχανι
σμού. Μια από τις λειτουργίες του είναι 
ότι μεταδίδει καθώς ξετυλίγεται η ι
στορία, την κυρίαρχη διάθεση, το κλίμα 
της πλήξης, της μονοτονίας και της 
μοναξιάς. Φορέας της διάχυτης αυτής 
μελαγχολίας, ο χώρος παραμένει συγ
χρόνως αινιγματικά σιωπηλός όπως δεν 
είναι σε θέση να παράσχει καμιά ερμη
νεία για τη γενεσιουργό αιτία της πα
ράξενης αυτής διάθεσης. Η συνεχής εμ
φάνισή του στο μυθιστόρημα υποσημαί- 
νει έτσι, εμμέσως αλλά αδιάκοπα, την

έντονη απουσία νοήματος που κυριαρχεί 
και βαραίνει δυσβάστακτα τον κόσμο 
του Μένη Κουμανταρέα.

Η ιστορία υφαίνεται τέλος πάνω σε 
σταθερά μοτίβα. Όλη η ζωή του Μπιλ 
δεν είναι παρά μπάλα, γήπεδα, ξενοδο
χεία, τραίνα, τηλεφωνήματα, μπαρ και 
ξανθιές, η βαλίτσα που σέρνει μόνιμα 
μαζί του, η τράπουλα με τις γυμνές 
φιγούρες, η νοσταλγία του σπιτιού του 
και της μάνας του. Σταθερό μότο η 
φράση «Όχι, παίζουμε». Τα μοτίβα 
έχουν για τον αναγνώστη αλλά και για

τα ίδια τα μυθιστορηματικά πρόσωπα 
χαρακτήρα σημαδιακό. Ο ηρωας το α
ντιλαμβάνεται. Τι μπορεί ωστοσο να 
υποδηλώνουν τα σημεία; Η κρυφή τους 
σημασία του διαφεύγει, ή τουλάχιστον 
δεν την αντιλαμβάνεται εγκαίρως. Ως 
οιωνοί στο μυθιστόρημα πάντως, συ
μπυκνώνουν όλη την ένταση που δια 
τρέχει το κείμενο: το αναπόδραστο του 
γεγονότος που υποσημαινουν και συγ
χρόνως την αβεβαιότητα του ανεκπλή
ρωτου.

Κ. Γ. Παπαγεωργίου 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΟΡΝΙΝΓΚ
Α, όπως Άρτεμη
Εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1986

Το βιβλίο αυτό της Αγγελικής Βόρνιν- 
γκ απαρτίζεται από μικρά κείμενα- 
αφηγήματα, αυτοτελή από πρώτη άπο
ψη, προορισμένα, ωστόσο, να αποτελέ- 
σουν τα συστατικά στοιχεία ενός ε
νιαίου όλου. Τα συστατικά μέρη μιας 
εικόνας που αποφεύγει εντέχνως την 
οριστική παγίωση, επιμένοντας στην 
ημιτέλεια και στον εύκαμπτο μετασχη
ματισμό, ' πράγμα που επιτυγχάνεται 
—από την πεζογράφο— με τη συνεχή 
προσθαφαίρεση των επιμέρους μνημών, 
εμπειριών και βιωμάτων που καταθέτει 
η εκάστοτε αφηγήτρια-ηρωίδα του κάθε 
αφηγήματος.

Οι ηρωίδες εναλλάσσονται συνεχώς· 
τα όσα καταθέτουν ποικίλουν, παρά τη 
φυλετική τους ομοιογένεια. Το στοιχείο 
που παραμένει σταθερό και αποτελεί 
τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στα αφη
γούμενα είναι ο χρόνος. Θέλω να πω ότι 
υπάρχει ένα αμετακίνητο χρονικό ση
μείο, ένα χρονικό βάθρο, από το οποίο 
όλες ανεξαιρέτως οι αφηγήτριες θεώ- 
νται, περιγράφουν, στιγματίζουν, εξο
μολογούνται. Το σημείο αυτό βρίσκεται 
στο παρόν* από το παρόν και προς το 
παρόν ξεκινούν και καταλήγουν όλες οι 
μετακινήσεις που ακαταπαύστως επι
χειρούν οι ηρωίδες σε περιστατικά του 
παρόντος ή παρελθόντος, δημιουργώ
ντας συχνά την αίσθηση —στη δεύτερη 
περίπτωση— ότι αναζητούν τα βαθύτε
ρα αίτια που συνετέλεσαν στη διαμόρ
φωση των συνθηκών του σήμερα, καθώς 
και στην ιδιορρυθμία του τρόπου με τον 
οποίο αντιμετωπίζουν αυτές ακριβώς

τις συνθήκες. Όσο για τα περιστατικά \ 
του παρελθόντος προς τα οποία ανατρέ
χει η εκάστοτε ηρωίδα-αφηγήτρια, αυ
τά είναι απολύτως επιλεγμένα. Και 
είναι επιλεγμένα με κριτήρια που τα 
ίδια αυτά περιστατικά διαμόρφωσαν, 
σιωπηρά και ανεπαίσθητα, μέσα στο 
χρόνο, δημιουργώντας, εν συνεχεία, και 
τα στέρεα ερείσματα μιας συγκεκριμέ
νης στάσης ζωής. Πράγματι, παρελθόν 
και παρόν εναλλάσσονται και εναλλασ
σόμενα συνέχονται στο παρόν, που, ως 
σημείο, αποτελεί το βάθρο απ’ όπου η 
ηρωίδα του κάθε αφηγήματος θεάται, 
θυμάται, καταγράφει, περιγράφει και 
στιγματίζει.

Όλες οι γυναίκες-αφηγήτριες του βι
βλίου παρουσιάζουν ορισμένα κοινά χα
ρακτηριστικά. Το σημαντικότερο α π ’ 
αυτά είναι η συνειδητή ή ασυνείδητη 
—εκδηλωμένη ωστόσο— διαφοροποίη
σή τους από την πλειονότητα των γυ
ναικών που αρκείται, αρέσκεται μάλλον 
στην παθητικότητα, τη θηλυκότητα και 
σε ό,τι, κατ’ επέκταση, συνεπάγεται 
μια παρόμοια στάση ζωής. Οι γυναίκες 
της Αγγελικής Βόρνινγκ δεν προσφέρο- 
νται ως άβουλα πλάσματα στην ανδρική 
εξουσιαστική θέληση. Μολονότι φαίνε
ται πως έχουν επίγνωση των ευρύτερων 
κοινωνικών συνθηκών, που προδιαγρά
φουν τη μοίρα τη δική τους και του 
φύλου τους γενικότερα, αυτές, έστω ως 
μεμονωμένες περιπτώσεις, αντιστέκο
νται. «Θεωρούν αναφαίρετο το δικαίω
μά τους στην ηδονή και δεν περιορίζουν 19
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τις φιλοδοξίες τους στο μητρικό και 
οικογενειακό ρόλο. Ξέρουν ότι διαθέ
τουν ενδογενή κίνητρα για αναμέτρηση 
στη δημόσια αρένα των ικανοτήτ,ων κι 
έχουν προσωπικές επιδόσεις». Η στάση 
τους απέναντι σε ένα «σύστημα» που 
τις επιθυμεί διαφορετικές απ’ αυτό που 
είναι —και είναι διαφορετικές επειδή 
τολμούν και αντιστέκονται στις αφο- 
μοιωτικές-αλλοτριωτικές προτάσεις- 
παγίδες αυτού του συστήματος— είναι 
το στοιχείο που τις ενώνει και που τις 
κάνει να αποτελούν, η καθεμιά χωρι
στά, κάποιαν εκδοχή ενός και του αυτού 
προσώπου: της ίδιας γυναίκας.

Ακόμη: οι γυναίκες της Αγγελικής 
Βόρνινγκ έχουν τη δύναμη και την ικα
νότητα να επιβάλλουν την ανθρώπινη 
—δε λέω γυναικεία— υπόσταση τους, 
χάρη στην επίπονα κατακτημένη απο
λύτως δική τους προσωπικότητα και 
στους αποκλειστικώς δικούς τους αμυ
ντικούς μηχανισμούς. Στερούμενες ο- 
ποιουδήποτε προτύπου, στο στενότερο 
ή ευρύτερο περιβάλλον τους, με ένα 
σημείο αναφοράς ορατό μόνο απ ’ αυτές 
τις ίδιες, ενστικτωδώς ως επί το πλεί- 
στον προσδιορισμένο, ξεπερνούν την 
παραδοσιακή και, ως ένα σημείο, «κα- 
τευναστική» διάσταση ανάμεσα στην 
ψυχή και στο σώμα και αποβάλλουν τα 
διάφορα επιβαλλόμενα από το περιβάλ
λον πλέγματα ενοχής, «ξεπερνώντας τη 
φυλετική τους ταυτότητα». Κυρίως, ό
μως, ενεργοποιούν μνήμη, εμπειρίες και 
βιώματα και αποκτούν, έτσι, προσωπι
κή. συνοχή και ιστορία, προβάλλοντας 
ύστερα αυτή, την προσωπική τους ιστο
ρία, με τόλμη, στον χώρο της ευρύτερα 
νοούμενης ιστορίας και αποκτώντας υ
πόσταση και ουσιαστικό εκτόπισμα 
στον κοινωνικό τους περίγυρο, έστω 
αμυνόμενες.

Το βιβλίο αυτό της Αγγελικής Βόρ- 
νινγκ φιλοδοξεί να είναι —και αναμφι
σβήτητα είναι— λογοτεχνία μέσα στα 
πλαίσια που της αφήνουν οι αρκετά 
ευδιάκριτες στα αφηγήματα αλλά και 
δηλωμένες εν είδει προλόγου προθέσεις 
της. Ο λόγος της είναι πρωτίστως λο
γοτεχνικός και, μολονότι ομολογουμέ- 
νως εμπρόθετος, απολύτως ειλικρινής 
και συνεπής ως προς τα όσα εκφράζει. 
Είναι επίσης καίριος, οξύς έως καυστι
κός, ικανός να προβληματίσει τον ανα- 

20 γνώστη στα θέματα που φαίνεται να 
απασχολούν ουσιαστικά τη συγγραφέα.

ΣΤΟΝ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΚΑΜΠΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Δίσκος με αγιορείτικα κόλλυβα, ένας αληθινός πίνακας 
ζωγραφικής φτιαγμένος με χρωματιστή ζάχαρη, καβουρ- 
ντισμένο αλεύρι, κανέλα και με άπειρη υπομονή από τους 
μοναχούς κάποιας αθωνίτιδος μονής. «Αυτά τα εφήμερα, 
ανεπανάληπτα έργα τέχνης θέλησα να κλείσιο μέσα σε 
τούτο το μικρό βιβλίο-μουσείο, μαρτυρία μιας τέχνης καθα
ρά ελληνικής. Κόκκοι σταριού ριγμένοι σ’ έναν απέραντο 
κάμπο. Τον κάμπο της παράδοσης», προσδιορίζει τα κίνη
τρά του ο κ. Γιάννης Σουλιώτης, που κατέγραψε διττώς 
-φωτογραφικά και σημειωματογραφικά- κάποια από τα 
στοιχεία της μακραίωνης αυτής παράδοσης -οι ρίζες της 
χάνονται στη λατρεία της Δήμητρας και στα Ελευσίνια 
Μυστήρια- στο μικρό εικονογραφημένο τόμο «Τα Κόλλυ
βα», εξώ φυλλο και καλλιτεχνική επιμέλεια Αγγέλα Βορεά- 
δου-Τσαπούδη, Κέδρος, Αθήνα 1986.



Δοκίμιο

Γλωσσικά χαρακτηριστικά
στην ποίηση της δεύτερης

μεταπολεμικής
γενιάς

Οι λέξεις που 'βγαζαν φωτιές γίνονται πάλι λέξεις.

Η διαπίστωση αυτή του Γ. Λυκιαρδόπουλου (1966) αποτε
λεί μία από τις πολλές διατυπώσεις με τις οποίες οι ποιητές 
που εμφανίζονται γύρω στα τέλη της ΙΟετίας του 1950 και 
μετά επιδίωξαν να καθορίσουν το στίγμα της εποχής τους 
και τις συνέπειές της στην ποίηση και στην ποιητική γλώσσα 
της ίδιας περιόδου. Δεν είναι του παρόντος να θυμίσουμε τις 
παραμέτρους της ασφυκτικής δεκαετίας του 1950, μέσα στην 
οποία διαμορφώθηκε και άρχισε το έργο της η λεγόμενη 
«δεύτερη μεταπολεμική γενιά»1 στην οποία και θα αναφερθώ 
τα επόμενα λεπτά (υποσχόμενος να σεβαστώ τον καθορισμέ
νο χρόνο της εισήγησης).

Θα είναι χρήσιμο όμως να σημειώσουμε δύο από τις 
συνέπειες που είχαν οι συνθήκες αυτής της περιόδου.

Η πρώτη είναι η αυθόρμητη ανάγκη που γεννήθηκε για 
επανεξέταση της ίδιας της σημασίας, της λειτουργίας και της 
επάρκειας της ποίησης. Έτσι, και αυτοί οι ποιητές, όπως 
και οι αμέσως παλαιότεροι, θα διατυπώσουν πολλές αμφιβο
λίες για την ποίηση και τη γλώσσα:

Γιατί δεν Θέλω, δεν'μπορώ, δεν καταδέχομαι
όσα έζησα
τώρα μονάχα ποίηση να ’ναι

(Β. Λεοντάρης, 1959)
Κι η γλώσσα που με κοίμιζες μια καρφωμένη 

πόρτα
(Μ. Μαρκίδης, 1963)2

Η δεύτερη συνέπεια των κοσμογονικών χρόνων 1940- 
1 9 5 0 ,ή έστω 1955, είναι ότι η ποιητική γλώσσα θα υποστεί 
μια λείανση, ένα, ας το πούμε έτσι, πλάνεμα, θα μειωθεί δηλ. 
η συχνότητα και το είδος των παρεκκλίσεων από τη. νόρμα. 
Έτσι, η ποιητική γλώσσα από τη μια μεριά θα προσεγγίσει 
στην κοινή, καθημερινή γλώσσα, και από την άλλη θα 
καταστεί περισσότερο ενιαία, χωρίς βέβαια να αίρονται οι 
διαφορές στην ποιητική γραμματική των ποιητών, κάποτε 
σημαντικές. Θα μπορούσαμε λοιπόν, παρά τους κινδύνους 
που δημιουργούν τα γενικευτικά συμπεράσματα, να χαρακτη
ρίσουμε τη γλώσσα και αυτών των ποιητών σαν μια διευρυ- 
μένη, αστική δημοτική. Και δεν πρέπει να ξεχάσουμε σ’ όλη 
τη διάρκεια της εισήγησης αυτής πως, παρά τις αρκετές

του Ά γγβ λου  Αφρουδάκη

αποκλίσεις που, για μεθοδολογικούς λόγους, θα εξετάσουμε 
στη συνέχεια, η συντριπτική πλειοψηφία του ποιητικού 
corpus έχει γραφτεί σ’ αυτήν ακριβώς τη στρωτή, διευρυμένη 
δημοτική.

Αρχίζοντας σημειώνουμε πως το δίλημμα καθαρεύουσα- 
δημοτική δεν φαίνεται να απασχολεί πια καθόλου τους 
ποιητές, τουλάχιστον στην ποιητική πράξη. Μετρημένα στα 
δάχτυλα είναι τα ποιήματα που εμφανίζουν καθαρεύουσα σε 
συνεχή λόγο, και μάλιστα πρόκειται για καθαρεύουσα απλου- 
στευμένη και διασπώμενη από φράσεις της δημοτικής. Έτσι, 
και για αυτά ακόμα τα ποιήματα θα ήταν σωστότερο να 
πούμε πως εμφανίζουν γλωσσική μείξη με υπερτερούσα την 
καθαρεύουσα. Τα κείμενα αυτά γράφτηκαν κυρίως στα νεότε
ρα χρόνια και ο στόχος τους δεν είναι αφηρημένα αισθητικός 
αλλά είναι η ανάκληση του κλίματος μιας άλλης εποχής ή 
ενδεχομένως ο ειρωνικός σχολιασμός της.

«Η επάνοδος»
Τοιουτοτρόπως η εν τη Ρνπέλλη επάνοδος ήτο λυπηροτάτη.
Οι τέσσαρες φίλοι προ πάντων επέσυρον την έκπληξιν των 
συστρατιωτών των' εταξίδευον ομού πλησίον ο εις του 
άλλου, το βλέμμα σκυθρωπόν έχοντες και την κεφαλήν 
κεκυφϋιαν. Ο Άθως μόνος ανεσήκωνεν από καιρού εις 
καιρόν το πλατύ μέτωπόν του, αστραπή έλαμπεν επί των 
οφθαλμών του, πικρόν μειδίαμα διήρχετο τα χείλη του και 
κατέπιπτε πάλιν εις τους ρεμβασμούς του. «Ο Θεός πουλάει 
τον εαυτό του αιώνια», είπε ο Άραμης με χαμηλή φωνή, 
«μα για τους αγγέλους του δεν ξοδεύει ούτε δεκάρα».

(Μ. Μαρκίδης, 1984)
Τ

Η παράθεση αρχαίων λέξεων (οι οποίες δεν χρησιμοποιού
νται σήμερα) δεν λείπει από την ποίηση της περιόδου αυτής: 
στον άψορρο ωκεανό της μνήμης (Γ. Δανιήλ), κι άνεμος 
κρύος σε πέρναγε με τέρενα φύλλα /  τέρενα δάκρυα (Σ. 
Σκαρτσής, 1973). Δεν μπορούμε όμως με κανένα τρόπο να 
θεωρήσουμε ότι η χρήση αρχαϊσμών χαρακτηρίζει την περίο
δο. Δεν θα αναφερθούμε εδώ στην παράθεση ολόκληρων 
στίχων από αρχαίους ποιητές, επειδή το γεγονός αυτό, όπως 
και η επίσης παρατηρούμενη παράθεση στίχων από νεότερους 
ξένους και Έλληνες, ποιητές, ανήκουν στη διακειμενικότητα, 
ένα χώρο έρευνας γοητευτικό αλλά έξω από το σημερινό μας 21 
θέμα.3



Δοκίμιο
Αντίθετα με τη σποραδικότητα των αρχαϊσμών, στην ίδια 

περίοδο αφθονούν (ίσως μάλιστα περισσότερο από ό,τι στο 
παρελθόν) εκφράσεις και κυρίως λεξιλόγιο λόγιας προέλευ
σης. Το γεγονός αυτό όμως κατά κανόνα δεν αποτελεί προϊόν 
κάποιας εκζήτησης, αφού τις περισσότερες φορές πρόκειται 
για λεξιλόγιο που α) έχει περάσει σε ευρύτερη χρήση, β) δεν 
αντικαθιστά λεξιλόγιο της δημοτικής, και γ) εμφανίζεται 
προσαρμοσμένο στο τυπικό της δημοτικής. Ποιος λοιπόν θα 
ξενιζόταν σήμερα από «εκφράσεις όπως: αλλότριο πλήθος -  
επικείμενος αποκεφαλισμός -  ραβδοσκόπος των καλών νερών
-  σφαιρική περιστρεφόμενη απορία -  ταυτόσημη με την 
απουσία μου -  διαλλακτικότητα; Παράλληλα με αυτές υπάρ
χουν βέβαια στην ποίηση της «δεύτερης μεταπολεμικής 
γενιάς».και άλλες, πιο απείθαρχες μείξεις, όπως έξω του 
φράχτη -  σώμα παμφάγο τυφλό ανοικτίρμον -  απαστράπτον 
κλουβί -  δεν βλέπω τα χέρια τα πόδια δεν ορώ τα μάτια τυφλά 
/  νερό... Και στις περιπτώσεις αυτές, όμως, υπάρχει τις 
περισσότερες φορές ένας, λίγο ή πολύ εμφανής στο περιβάλ
λον του ποιήματος, στόχος.

Συχνότατα το λόγιο αυτό υλικό χρησιμοποιείται για να 
υποδηλώσει κοινωνική προέλευση ή για να ειρωνευτεί την 
επίσημη γλώσσα, είτε την αυταρχική και πομπώδη καθα
ρεύουσα της εξουσίας είτε τη στενόκαρδη ψευτοκαθαρεύουσα 
των κοινωνικών συμβάσεων:

Πάνε περίπατο τα περί ανέφικτου
και τα λοιπά και τα λοιπά που πέρσι πίστευα

(Α. Αγγελάκης, 1973) 
Είμαστε εύχαρεις εδώ ευγενικοί με τους γείτονες 
λαλίστατοι αλληλέγγυοι πρωτότυποι προπάντων

(Μ. Κέντρου-Αγαθοπούλου, 1985)
%

Ανάλογους στόχους εξυπηρετούν συνήθως και οι περιπτώ
σεις διτυπίας ή συνύπαρξης του κλιτικού συστήματος ή του 
φθογγισμού καθαρεύουσας/δημοτικής. Ο ποιητής δεν διστά
ζει να χρησιμοποιήσει τις εκφραστικές δυνατότητες της 
γλώσσας, ούτε επιζητεί πια να την εκβιάσει προς μια 
τεχνητή ομοιομορφία και «καθαρότητα». Έτσι π.χ. ποίημα 
που τιτλοφορείται «Ημιονηγοί» αρχίζει:

Ξάπλωσαν στο χορτάρι αγκαλιά με τα μουλάρια τους οι 
ημιονηγοί 

αλλά τελειώνει:
κι αυτό το απαίσιο φως που μαραζώνει των μουλαράδων 
την καρδιά /  λιγόστεψε κι άλλο

(Θ. Γκόρπας 1966) 
Ο Ν. Α. Ασλάνογλου γράφει νύχτα αλλά μεταλλάκτες, 

λάκτισμα, στις λέξεις λόγιας προέλευσης δηλ. διατηρεί το 
λόγιο σύμπλεγμα κτ. Ο Μ. Μέσκος (1973) περιγράφοντας 
ένα αστικό περιβάλλον γράφει:

καθώς το ρολόι χτυπούσε κάποια ώρα της νυχτός και 
η δούλα ανέβαζε πάνω τον σκύλο από τον βραδινό του

περίπατο·
ενώ πιο κάτω το ποίημα τελειώνει:

Πριν φύγει πίνει ρακί. Για το χωριό τώρα 
ο δρόμος ωραίος. Και το πουλί της νύχτας

και το σκοτάδι.
Ενας άλλος χώρος απ’ όπου αντλείται το ποιητικό λεξιλό- 

22 γι.ο είναι ο διαλεκτικός. Οι ιδιωματικές λέξεις που επιλέγο
νται δεν είναι καθόλου εντυπωσιακές, και επιπλέον δεν

χρησιμοποιούνται με μεγάλη συχνότητα. Το αποτέλεσμα 
είναι ότι ακούγονται σαν ένας μακρινός απόηχος που παρα
πέμπει σε χώρους και σε κλίμα συνήθως αντιδιαστελλόμενο 
προς το αστικό παρόν:

Μέρος δεν έμεινε για το φιλί 
κανόνια μόνο, τυφλοί στρατιώτες, όπλα 
ετοιμάζονται χαραή

(Μ. Μέσκος, 1963) 
[ο ποιητής] ο χαμολιός το αντιποιητικότερο πλάσμα

(Λ. Κούσουλας)
Κάποτε μάλιστα η χρήση διαλεκτικών λέξεων συνδυάζεται 

με απηχήσεις δημοτικού τραγουδιού και δεκαπεντασύλλαβου, 
π.χ.:

Μια Κυριακή πρωί ένα Σαββάτο βράδυ 
με πήρε το παράπονο και το βαρύ το κλάμα

(Κ. Μύρης, 1971)
Θα πρέπει εδώ να παρεμβάλουμε και μια σύντομη παρατή

ρηση για κάποια μορφικά (και γ ι’ αυτό εκτός του σημερινού 
μας θέματος) συστατικά της ποίησης της περιόδου. Εννοούμε 
τγ) ΧΡή*77) τγ)ζ παραδοσιακής στροφικότητας, μέτρου και 
ομοιοκαταληξίας, συστατικών που εμφανίζονται συχνότερα 
στη «δεύτερη μεταπολεμική γενιά». Μια σχετική μελέτη θα 
έδειχνε ακριβέστερα την έκταση και τις αιτίες του φαινομέ
νου αυτού.

Η σαφώς διατυπωμένη ανάγκη της μεταπολεμικής ποίη
σης να πει τα πράγματα με το όνομά τους, η αυξανόμενη 
οικείωση της καθημερινής γλώσσας με τέτοιου είδους λεξιλό
γιο, καθώς και η γενικότερη τάση της αμφισβήτησης είναι 
τρία βασικά αίτια που ευνόησαν την εισροή στην ποιητική 
γλώσσα, ιδίως μετά το 1970, ενός αδιανόητου προπολεμικά 
λεξιλόγιου. Εννοούμε τις βωμολοχίες και ύβρεις, το αγοραίο 
και λούμπεν λεξιλόγιο, τις «αντιγλώσσες» των νέων και του 
περιθωρίου κ.τ.ο.:4

ΤΑ' ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
(ΓβΜΨΑΝι'06Κ: ΜΟΤΛΎΗΝΑΝΑΟΤΑΟΜ

ΤΗ6 ΜΙΚΑΟίβδ (ΤΊΤΚΙ,ΟΙΦ
Ρ 0 Μ * « Α 0 Ν Μ Κ Α Μ Ν « ί  ΟΠΚ 10®



Κι όταν η καύλα χτυπάει στο μυαλό 
καλύτερα η προστυχιά παρά η τρέλα

(Ντ. Χριστιανόπουλος, 1974)
Δεν υστερώ σε τίποτε 
αντιθέτως υπερτερώ
σπάνια άνθρωπος έχει γράψει σ τ ’αρχίδια του 
μαζεμένες τις αξίες του ευρωπαϊκού πνεύματος

(Τ. Δενέγρης, 1975)
Εν τέλει αυτός ένας φαλλός 
όμως ορθός γενναίος άντρας 
από τις καταστάσεις να γαμιέται 
μα να το καμαρώνει

(Γ. Νεγρεπόντης, 1981) 
Είμαστε χτισμένοι με τσιγάρα πιοτά και 
καφέδες και της Παναγίας τα μάτια

\  (Θ. Γκόρπας, 1975) 
Το λεξιλόγιο αυτής της κατηγορίας, μολονότι σε μερικές 

περιπτώσεις ίσως φανεί υπερβολικό ή αδικαιολόγητο, ωστό
σο μπολιάζει την ποίηση της τελευταίας εικοσαετίας με 
νεύρο και κάποτε με σπαραγμό.5

Σημαντικό λεξιλογικό τροφοδότη αποτελούν για την ποίη
ση της περιόδου οι ξένες λέξεις, που εισρέουν κι αυτές με 
κάποια μαζικότητα μετά το 1970. Οι λέξεις αυτές διαφορο
ποιούνται από τις ξένες λέξεις που συναντούσαμε στην 
παλιότερη ποίηση. (Ξένες δεν είναι άλλωστε και λέξεις όπως 
κέφι, χαγιάτι, λεβέντης;) Οι λέξεις που εισβάλλουν τώρα, 
πολλές από τις οποίες είναι καινούριες (ή έχουν καινούριο 
περιεχόμενο) και στην ίδια τη χώρα προέλευσής τους, 
προέρχονται σε αρκετό ποσοστό από το χώρο του θεάματος 
(μουσική, ποδόσφαιρο, κινηματογράφος κ.λπ.), από το χώρο 
των καταναλωτικών προϊόντων, καθώς και από σύγχρονα 
κοινωνικά φαινόμενα.6 Η χρήση τους στην ποίηση αυχνά 
υποδηλώνει την εισβολή και την άκριτη αποδοχή ξένων 
προτύπων, μαζικών και παγκόσμιων. Το στόχο αυτό υπηρε
τεί, νομίζουμε, και το ότι συχνά οι λέξεις αυτές εμφανίζονται 
στα ποιήματα γραμμένες με λατινικό αλφάβητο. Έτσι π.χ. 
βρίσκουμε τίτλο συλλογής «Flash back» (Τ. Πορφύρης, 
1971), τίτλους ποιημάτων aBossa nova», «High and dry», 
«Close up» (Τ.Δενέγρης, 1975), «Ο κολυμβητής με το 
walkie-talkie» (Τ. Κόρφης, 1977), «Hippies» κ.ο.κ. Περισσό
τερες ξένες λέξεις βρίσκουμε φυσικά σε στίχους: 

πέτρες, διαφημιστικά πλιάν, κονκάρδες
(Α.Γιατράκου-Fossi, 1984) 

απ’ τους ουρανοξύστες όταν τα μίκυ πέφτουνε
Σώζονται 

(Ρ. Αλαβέρα, 1978) 
Μια μέρα ο Άγγελος Κυρίου θα 'ρθει σε μια YAMAHA

(Α. Τσακνιά, 1982) 
Δεν θα πρέπει, βέβαια, να νομίσουμε πως η εισαγωγή 

τέτοιων ξένων λέξεων στην καθημερινή γλώσσα πραγματο
ποιήθηκε από τη δίοδο της ποίησης- η διαδικασία υπήρξε 
μάλλον αντίστροφη.

Η λεξιλογική διεύρυνση της ποιητικής γλώσσας οφείλεται 
σε αρκετό ποσοστό στη χρήση όρων από τις κάθε λογής 
επιστήμες, από την τεχνική και την τεχνολογία. Κυρίαρχες, 
καθοριστικές και απειλητικές συνάμα η επιστήμη και η 
τεχνολογία εμφανίζονται στη μεταπολεμική ποίηση είτε 
σχολιαζόμενες, είτε, κυρίως, προσφέροντας σύγχρονο και 
δραστικό λεξιλογικό οπλοστάσιο. Επιστημονικούς όρους (ε-

ξελληνισμένους ή ξενικούς) ή έννοιες, βρίσκουμε σε τίτλους 
συλλογών, οπότε και η δραστικότητα των όρων αυτών 
αυξάνει, π.χ. «Ρ€ηοηα» (Ν. Ησαΐα, 1972), αΥλικό μονώσε- 
ως», «Φόρμουλες για μια άγνωστη ζωή» (Β. Καραβίτης, 
1970, 1982), «Χωροστάθμηση» (Πρ. Μάρκογλου, 1965), «// 
αντοχή των υλικών» (Μ. Μουντές, 1971). Συχνότερα τους 
βρίσκουμε σε στίχους:

Κάποτε με τα κυπαρίσσια
τώρα με τις εγκαταστάσεις του ραντάρ
να σωπαίνεις

(Ορ. Αλεξάκης, 1982) 
Του ’καναν πλαστική στη μνήμη και 
αινιγματικές ραδιοβολίες του ιώδους

(Τ. Ρούσσος, 1972, 1981)
ποιήματα τυφλά μονοκύτταρα

(Κ. Αγγελάκη-Ρουκ, 1984) 
μέσα στην άσκοπη μηχανογράφηση της μνήμης

(Ν. Α. Ασλάνογλου) 
Άξαφνα με θέρισε δρεπάνι η λυκαράχνη

(Θ. Βενέτης, 1984)
Και στην υ7ϋοπερίοδο που εξετάζουμε οι νεολογισμοί είναι 

περιορισμένοι και χρησιμοποιούνται για να αποδώσουν όχι 
νοηματικές αποχρώσεις αλλά συγκεκριμένες, νέες συλλήψεις 
ή έννοιες:

Τη νύχτα βγαίνουνε και σεργιανούν στο δέρμα μας 
τα ζώα και τα ερπετά που έχουμε μέσα μας 
ο σκίουρος το τσακάλι η οχιά 
ο λυκοπόταμος ο βατραχόχοιρος ο λαγόπαρδος
-  πουλιά βέβαια δεν υπάρχουν

(Β. Λεοντάρης, 1972) 
...βρύεις καινούριες λέξεις ομόσπλαχνες 
από βαθιά πλευρώματα όπως: ΝΕΚΡΕΛΑΙΟ 
με τη βαριά μυρουδιά σου όλο σύλληψη 
ν'αλείψω τα μέλη μου να μη σαπίσω

(Θ. Τζούλης, 1980) 
ερωτόλιθοι, δακρυοστάτες, αισθησιογενή ορυκτά 
τεράστια προφίλ λαξεμένα σε συνουσίτη

(Αλ. Φερέντης, 1981)
βαμβακόσπλάχνο κορίτσι

(Ρ. Αλαβέρα, 1983)
Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει για ένα είδος άπαξ-νεολο- 

γισμών που εντοπίζονται αραιά και σε παλιότερα επιστημο
νικά ή λογοτεχνικά κείμενα7, αλλά οι οποίοι τώρα χρησιμο
ποιούνται σε σημαντική συχνότητα και από πολλούς ποιητές. 
Πρόκειται για χαλαρά, παραθετικά σύνθετα αποτελούμενα 
από δύο λέξεις, κατά κανόνα ουσιαστικά8, που συνδέονται 
απαραιτήτως με παύλα, π.χ.:

Η γυναίκα στο μώλο μετράει τα φώτα-παγίδες
(Μ. Μουντές, 1971) 

Έναν αγρό σπασμούς-λουλούδια σε μικρή 
συμπυκνωμένη ανθοδέσμη σού κρατώ

(Α. Ζακυθινός, 1972) 
κάτι σα ζώο-θυρωρός /  μ'ένα μονάχα μάτι

(Κ. Αγγελάκη-Ρουκ, 1977) 
Στη θέση μου κάθεται μια λευκή μορφή 
Αντιγράφει τη σκηνή 
όπως την υποβάλλουν 
τα αντικείμενα-λέξεις

(Ν. Ησαια, 1980)23



Δοκίμιο
Το απέραντο της Θάλασσας γαλάζιο 
να χτίζει μέσα μου σπηλιές-λαβωματιές

(Β. Παπαδάτου, 1978)
* 0 

Το όνειρο-τέρας βγήκε από τη Θάλασσα
και κάθισε κοντά μου

(Μ. Ελευθερίου, 1983) 
Αφήνοντας το λεξιλόγιο και περνώντας στο συντακτικό 

επίπεδο παρατηρούμε πως οι ποιητές δεν έδειξαν ανατρεπτι
κές διαθέσεις και πως γενικά εργάστηκαν στα πλαίσια της 
παραδοσιακής σύνταξης. Σε ορισμένα ποιήματα όμως, ιδίως 
της πιο πρόσφατης παραγωγής, διακρίνουμε τάσεις υπέρβα
σης των σημασιο-συντακτικών περιορισμών της κοινής. Έ 
τσι, συναντάμε π.χ.:

α) ρήματα με απρόσμενα υποκείμενα/αντικείμενα, π.χ.: 
Ό τ ' ήμουνα ένας άνθρωπος 

που όλο με σκυμμένο το κεφάλι 
με περπατάγανε οι δρόμοι, 
αυτό πράχθηκε φανερά σας

(Κ. Δημουλά, 1981) 
και πάντα μιλάω με τη θάλασσα και

μ*ακούει κύματα 
(Σ. Σκαρτσής, 1980)

β) ρήματα μόνο μεταβατικά που τρέπονται τώρα σε 
αμετάβατα ή μόνον ενεργητικά που τρέπονται σε μέσα, π.χ.: 

με μια σταγόνα θάλασσα [...] /  να με υγραίνει και να με 
είναι ή
ξέρεις ό,τι δεν ξέρεται /  κάνεις ό,τι δεν κάνεται /  είσαι ό,τι 
δεν είσεται

(ό.π.)
μ ’ ένα μυστήριο αχ που αναστενάζεται

(Κ. Δημουλά, 1971)
γ) απρόσωπα ρήματα που μεταβάλλονται σε προσωπικά ή 

πάντως συντάσσονται απροσδόκητα, π.χ.:
κάθεται μόνος του στην καρέκλα ή σιγοβραδιάζει

(Β. Πεζερίδης, 1983)
δ) προθέσεις/εμπρόθετα χωρίς συμπλήρωμα ή συνδέσμους 

ανεπίδοτους, π.χ.:
σαν η περισσότερη να μην είμαι μυημένη 
στο μυστικό μου
παραμένω φυγόκεντρη προς το — / / ή
μετά όμως, μετά
έως ότου, αφού, όταν — / /

(Γ. Πέγκλη, 1978)
ε) κάποτε το ποίημα συγκροτείται μόνο από θραύσματα 

διαλόγου, π.χ.:
-Οι οιωνοί, οι οιωνοί...
-Ο ι οιωνοί;
-Η  σιω πή.//
-Ο ι οιωνοί;
-Ο ι οιωνοί;
-Οι οιωνοί;

(Μ. Σερβάκη, 1977) 
Περιορισμένα είναι μεταξύ των ποιητών της «δεύτερης 

μεταπολεμικής γενιάς» τα παραδείγματα πειραματικών γρα
φών, οπτικών ποιημάτων κλπ., καθώς και οι δοκιμές αντιλε- 
ξισμών/παρεκφορών9, όπως π.χ. αυτές του Π. Τακόπουλου ή 
του Σ. Σκαρτσή: ζωή ζωή ζωή /  πλημμυρισμένη θάλασσα όλα.

24 /  Λιπαράμ λάρα λάρα /  Ντιμπαντούμ άλα μάλα /  λίρα λέρα 
λάνανά /  Ωχ Μαίρίνα /  αχ μαϊλίνι /  ω μανάμι /  μάνα μου

(1980).
Τα χρονικά όρια μας αναγκάζουν να είμαστε επιλεκτικοί, 

να επισημαίνουμε χωρίς να εξαντλούμε, να περιγράφουμε 
δίχως να αξιολογούμε και, ακόμα, να κινδυνεύουμε να 
φανούμε μεροληπτικοί, λόγω της αναπόφευκτης εστίασης της 
προσοχής μας στα νέα φαινόμενα. Γι’ αυτό πρέπει να θυμί
σουμε πάλι ότι οι γλωσσικές παρεκκλίσεις καθόλου δεν 
χαρακτηρίζουν συνολικά την ποίηση της περιόδου και θα 
είναι χρήσιμο να παραθέσουμε μερικά, τυχαία επιλεγμένα, 
δείγματα παρομοιώσεων, μεταφορών, οι οποίες δεν είναι 
αποκλειστικά γλωσσικά στοιχεία, αλλά συνεχίζουν να αποτε
λούν τους βασικούς μοχλούς της ποιητικής γλώσσας: 

ξυστά στους τοίχους σχεδόν αφίσα
(Γ. Πέγκλη, 1978)

...Σαν ποιητής
το κυπαρίσσι στάθηκε μες στη φωτιά

(Τ. Κόρφης, 1975) 
Ω βυθισμένο πάθος -  άλογο που τρέχοντας μ*έναν

τρελό σφυγμό
από τη χαίτη σου άρπαξες φωτιά

(Ζ. Δαράκη, 1984)
Η  μάνα πετιέται ως τη θλίψη της

(Β. Πεζερίδης, 1983)
Ωραία σαν γραφομηχανή 

αεροπλάνο τζετ 
Ωραία όπως ρουλεμάν 

στρόφαλος 
Ωραία σαν ηλεκτρονικός εγκέφαλος

(Π. Μάρκογλου, 1970)
Άρχισε ψύχρα.

Ρίξε στην πλάτη σου ένα ρούχο αποδημίας
(Κ. Δημουλά, 1971)

Λαλώ μια γλώσσα παλαιά
και το πολύ να πω παώνια τα παγώνια.

(Κ. Μύρης, 1971)

Το κείμενο αυτό διαβάστηκε £το 6ο Συμπόσιο Ποίησης του 
Παν/μιου της Πάτρας (Ιούλιος 1986) ως μέρος μιας γενικότερης 
εισήγησης με τίτλο Το γλωσσικό φάσμα της νεοελληνικής ποίησης 
μετά τον πόλεμο (1945-1985), η οποία έγινε από τους Α. Μπελεζίνη, 
Θ. Νάκα, Κ. Ράδου, Α. Τσοτσορού και τον υπογράφοντα.

"Αποψη στη 
λογοτεχνία

ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ



Το αντίδρομο ταξίδι
Νίκος Λάζαρης

ΒΥΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ
Εκ περάτων 
Εκδ. Ύψιλον, 1986

Θα μπορούσαμε να πούμε κάπως αυθαί- 
ρετα, πως στο βάθος κάθε ποιητικής 
προσπάθειας που θέλει να μιλήσει για 
το θάνατο (και ουσιαστικά να τον υπερ- 
βεί) υπάρχει μια Ομηρική Νέκυια.

Σαν ένα μακρινό, μυθικό σημείο ανα
φοράς* σαν ένας καθρέφτης που την 
αδιόρατη λάμψη του διακρίνουμε από 
ψηλά, καθώς κοιτάζουμε στον πάτο 
ενός πηγαδιού.

Στον «Απόκοπο» του Μπεργαδή, ένα 
ωραίο ποίημα της Κρητικής Λογοτε
χνίας, ο ποιητής, με το πρόσχημα μιας 
καθόδου στον Άδη, βρίσκει την ευκαι
ρία να υμνήσει τις χαρές του επάνω 
κόσμου. Το ίδιο θέμα, με διαφορετικό 
χειρισμό, κυριαρχεί και στη «Ρίμα θρη
νητική» του Πικατόρου, ένα ακόμα 
ποίημα του Μεσαίωνα, ενώ σε πολλούς 
στίχους Δημοτικών τραγουδιών οι από
ηχοι μιας Νέκυιας μας αγγίζουν, έστω 
κι αν η τελευταία δεν αναφέρεται. Αντί
θετα, σ’ ένα σύγχρονο βιβλίο, το «Εκ 
περάτων» του Βύρωνα Λεοντάρη, αυτό 
που επιχειρείται δεν είναι μια κάθοδος 
στον Άδη των νεκρών ψυχών, αλλά μια 
κάθοδος στον Άδη της ποιήσεως. Ο 
Οδυσσέας εδώ ονομάζεται Αγώνιος και 
είναι ποιητής. Κατεβαίνει στον Άδη 
όχι για να πάρει κάποιο χρησμό από το 
μάντη που θα του επιτρέψει να έχει τη 
γλυκιά επιστροφή στην πατρίδα* αλλά 
γιατί καθώς το μήνυμα του θανάτου 
έχει φτάσει και η απελπισία τον έχει 
κυκλώσει από παντού, θέλει αυτός, ένας 
ποιητής, πρώτος απ’ όλους τους ανθρώ
πους να κάνει το αντίδρομο ταξίδι και 
να συναντήσει τα φαντάσματα της τέ
χνης του: τη Γραφή, την Εικόνα, τη 
Σκέψη, τους στίχους των ποιητών «που 
οι ίδιοι άφησαν άταφους ή από δειλία ή 
δόξας λύσσα».

Παρακολουθώντας το διάλογο του 
Αγώνιου με τούτες τις Σκιές, έχουμε τη 
δυνατότητα να δούμε πώς ένας ποιητής 
σαν τον Λεοντάρη ξετυλίγει το νήμα 
της ποιητικής του, μιλώντας για πράγ
ματα που τον αγγίζουν βαθύτερα.

Λέει η Εικόνα στον Αγώνιο: Έγνοια 
υψηλών πνευμάτων άλλοτε ήμουν /  μα 
τώρα εδώ πλανιέμαι δίχως δόξα /  οι 
πράξεις και τα πράγματα με διώξαν /  
τρομάζοντας απ' το ίδιο το είδωλό τους.

Και η Σκέψη, η λεσβία: Για ζωντανή 
ακόμη με Θαρρούνε /  οι άνθρωποι, μα το 
μόνο που μπορούνε /  είναι να διατηρούν 
το φάντασμά μου /  σε τεχνητή ζωή σε 
κρύους θαλάμους /  και σε μηχανικούς 
κροτάφους.

Και τα λόγια των ποιητών που οι 
ίδιοι άφησαν άταφα: Πες στον Σαββίδη 
και σε κάποια γραιδια /  που μας έχουν 
ταριχεύσει /  καιρός το κρίμα τούτο να 
τελέψει /  Από τα αρχεία τους έξω να μας 
βγάλουν /  και σε πυρά εξαγνισμού ας 
μας βάλουν /  ανάπαυση να βρούμε.

Και η Ομιλία: Κακόμοιρο παιδί μη 
μ ’αποπαίρνεις /  Φθηνή τροτέζα ήμουνα 
η καϋμένη /  στα χείλη ολονών γυμνή 
κυλιόμουν /  δίχως ντροπή παιρνόμουν 
και δινόμουν /  μα ας όψονται η ηιηιε 
Ξέηίΐο και οι άλλοι /  με πλάσαραν για 
θεότητα μεγάλη.

Είναι φανερό, νομίζω, σε ποια νερά 
θέλουν να μας πάνε τα καράβια τέτοιων 
στίχων. Ο αναγνώστης που έχει διαβά
σει παλαιότερα κείμενα του Λεοντάρη 
(ποίηση ή δοκίμια) ασφαλώς δεν ξαφ
νιάζεται.

Θέματα όπως: η έκπτωση της ποίη
σης στις μέρες μας, οι αρπακτικές δια
θέσεις ενός αδίστακτου πνευματικού 
κατεστημένου, το τέλος της παραδοσια
κής αισθητικής και φιλοσοφίας κ.α. βρί
σκονται στο κέντρο του προβληματι
σμού του Λεοντάρη, μέσα στα δοκίμιά 
του.

Αλλά και στο ποιητικό του έργο, που 
εδώ άλλωστε, κυρίως, μας ενδιαφέρει, 
ήδη από παλιά, από την «Ομίχλη του 
Μεσημεριού» που εκδίδεται το 1959, ο 
Λεοντάρης έχοντας συνειδητοποιήσει 
το τέλος της Εδεμικής περιόδου της 
ποίησης θα πει: Και δεν μπορώ, δεν 
θέλω /  δεν καταδέχομαι /  όσα έζησα 
μονάχα ποίηση να ναι.

Χρειάζεται ένας συνδυασμός τόλμης 
και ποιητικής αυτογνωσίας, για να 
μπορέσει κανείς να μιλήσει έτσι.

Και φαίνεται πως οι παραπάνω ιδιό
τητες δεν λείπουν από τον Λεοντάρη, 
αφού αυτοί οι «βλάσφημοι» στίχοι θα 
επανέρχονται, κάθε φορά παραλλαγμέ
νοι, στα κείμενά του στοιχειώνοντας το 
έργο του και δίνοντάς του μιαν αιρετική 
διάσταση.

Έτσι, απ’ αυτή την άποψη, μπορού
με να πούμε πως ο Λεοντάρης ανήκει 
στους ποιητές, που εκφράζουν το αντι
φατικό φαινόμενο που σημαδεύει ένα 
μέρος της μεταπολεμικής μας ποίησης.

Ποιο είναι αυτό το φαινόμενο: Ποιη
τές να γράφουν ποιήματα και ταυτόχρο
να μέσα από τους στίχους ν’ αμφισβη
τούν τις δυνατότητες της τέχνης των.

Δεν ξέρω σε ποιαν άλλη εποχή έχει 
τεθεί με τόση οξύτητα αυτό το ζήτημα...

Κατά καιρούς οι ποιητές βρέθηκαν 
αντιμέτωποι με μεγάλες δυσκολίες και 
διλήμματα, που δοκίμασαν τις δυνάμεις 
και την αντοχή τους και τους έφεραν 
στην κόψη του ξυραφιού. Εξορίστηκαν 
από την ιδανική πολιτεία των φιλοσό
φων, χλευάστηκαν, αμφισβητήθηκαν.

' Κάποτε υποχρεώθηκαν ν’ αλλάξουν ρό
λο: από φωνή των θεών, να γίνουν η 
ταπεινή φωνή των ανθρώπων και, μα 
την αλήθεια, αυτή η πραγματικότητα 
ήταν οδυνηρή.

Πάντοτε όμως, μέσα σε όλες τις 
εποχές και τις δυσκολίες, η πίστη στην 
Τέχνη τους ήταν αυτή που τους στήριζε 
και τους ενδυνάμωνε.

Ιίάνω σ’ αυτή την πίστη θεμελίωναν 
το έργο τους, το ολοκλήρωναν και το 
έφερναν από το σκοτάδι στο φως.

Από τη στιγμή που ο ποιητής αναρω
τιέται μπροστά στο άσπρο χαρτί (όπως 
τα τελευταία χρόνια) «γιατί να γρά
ψω;» ή «η ποίηση δεν μπορεί πια να με 
εκφράσει», από τη στιγμή δηλαδή που 
μεταφέρει την κρίση της λογοτεχνίας 
μέσα στα κείμενά του, κάτι έ^ει αλλά
ξει ανάμεσα σ’ αυτόν και την τέχνη του.

Ένα χάσμα έχει ανοίξει και δεν ξέρω 
πώς μπορεί να γεφυρωθεί. Αν αυτή η 
κρίση σημαίνει και το τέλος μιας τέχνης 
σαν την ποίηση, που θεωρήθηκε πως 
είναι απαραίτητη όπως η αναπνοή στον 
άνθρωπο* αν είναι το «πεπρωμένο» του 
ποιητή να ενταφιάσει ο ίδιος την τέχνη 
του* ή αν, αντίθετα, αυτή η κατάσταση., 
θα οδηγήσει την ποίηση σε νέους, ανε
ξερεύνητους ορίζοντες, όλα αυτά είναι 
θέματα που θα τα κρίνει ο χρόνος.

Ό,τι πάντως υπονοείται σε στίχους 
όπως αυτοί του «Εκ περάτων», εκεί 
που η Γριά Γραφή προτρέπει τον Αγώ
νιο να κατέβει στο παλιό παράνομο 
χειρογραφείο λέγοντας: Κατέβα στα 
σκαλιά ξεκλείδωσε έμπα /  άναψε το 
κερί, σκούπισε τα αίμα-/τα που μελάνι οι 
φίλοι σου τα λένε /  κι άσε τα μάτια σου 25



να κλαίνε και να κλαίνε, είναι καθαρό 
σαν νερό πηγής. Η ποίηση, η αληθινή 
ποίηση, έχει πεθάνει και αξίζει να τη 
θρηνήσουμε.

Αυτό που την αντικαθιστά είναι άψο
γη τεχνική, εφηρμοσμένη τέχνη, λογο
παίγνιο, περίγραμμα μιας επίπλαστης 
ποιότητας — με δυο λόγια, μια απάτη 
με συνεργούς ποιητές και κοινό.

Έτσι λοιπόν, με αρνήσεις και αφορι- 
σμούς, με μιαν απελπισία που δεν μπο
ρεί και δεν θέλει να κρυφτεί, θρηνώντας 
το τέλος της ποίησης μέσα από τους 
στίχους του, σχεδιάζει το αντιφατικό 
του πρόσωπο πάνω στο χαρτί ένας 
μεταπολεμικός ποιητής μιας ακόμα 
«χαμένης γενιάς».

Η ποίηση, μοιάζει να μας λέει ο 
Λεοντάρης στο «Εκ περάτων», (αλλά 
και σε ολόκληρο το ώριμο μέρος του 
έργου του), δεν είναι ένα ανέμελο παι
χνίδι με τις λέξεις.

Είναι ένα δράμα, μια περιπέτεια της 
ανθρώπινης ύπαρξης από τις πιο τραγι
κές. Και ο ποιητής, μια λάθος θέση 
μέσα στον κόσμο, «το πλέον δυστυχι
σμένο πλάσμα», όπως λέει η Γριά Γρα
φή δείχνοντας τον Αγώνιο.

Γράφει ποιήματα όχι γιατί αυτή εί
ναι η επιλογή του, αλλά γιατί δεν έχει 
άλλη επιλογή. Είναι ένας έγκλειστος 
μέσα στην ποίηση, όπως ένας καταδι
κασμένος σε ισόβια στη φυλακή του.

Και φυσικά δεν έχει αυταπάτες, ούτε 
περιμένει ανταμοιβή, αφού: Τα ασήμα
ντα τα τιποτένια αυτά μονάχα /  σώζονται 
στο χρόνο /  αυτά έχουν ανάγκη οι άν
θρωποι /  μ  * αυτά παρηγοριούνται όχι με 
τ * άλλα.

Η απελπισία του άλλοτε γίνεται 
κραυγή πανικού: δεν γράφω πια φοβάμαι 
/  από τους βυθούς οι στίχοι ανεβαίνουνε 
/  φύκια θανατερά και σαρκοβόρα, άλλο
τε αναζήτηση μιας χαμένης αθωότητας 
(όπως παλιότερα στο ποίημα ΣΚΑ
ΛΑ): αθώο ξεκίνημα πού μ'έφερες, πού 
μ'έφερες... άλλοτε ειρωνεία και αυθά
δεια: Αγνόησα τις σηματοδοτήσεις /  του 
Εγκεφάλου, της Τροχαίας και της Ποίη
σης (Ιωσήφ βουλευτής Αριμαθείας).

Γιατί η ύβρις είναι η άμυνα του 
ποιητή απέναντι στην εξουσία του Πα- 
τέρα-Λόγου.

Και αν δεχτούμε την άποψη σύμφωνα 
26 με την οποία «ουσία της λογοτεχνίας 

είναι η εξαφάνισή της», τότε ο ίδιος

γνωρίζει καλά πως οι συνθήκες τον 
οδηγούν να γίνει Οιδίποδας — δηλαδή 
πατροκτόνος, φονιάς του. Πατέρα-Λό- 
γου: Σφίγγα μαραγκιασμένη εγώ κι ελό- 
γου /  σου Οιδίποδας γυιος και φονιάς 
του Λόγου.

Πόσο διαφορετικό, αλήθεια, είναι αυ
τό το πορτρέτο του ποιητή, όπως μας 
το δίνει ο Λεοντάρης (πορτρέτο του 
ποιητή σε μια κρίσιμη εποχή, στην 
οποία ο Γραπτός λόγος εκτοπίζεται 
συνεχώς), από άλλα γνωστά και πιο 
δημοφιλή: του Νάρκισσου-ποιητή, που 
κοιτάζει αχόρταγος με τις ώρες το 
πρόσωπό του στο νερό' του ώριμου 
«κλασικού», που γαλήνιος στέλνει επι
στολές στην αιωνιότητα* του «τρελού», 
που η γραφικότητά του γίνεται σε χρό
νο μηδέν καταναλωτικό παίγνιο.

Αλλά και πόσο πιο κοντά μας φέρνει 
σ’ έναν άλλο ποιητή, τον Καρυωτάκη, 
που 60 χρόνια πριν μπόρεσε να εκφρά- 
σει με τους πικρούς, σαρκαστικούς στί
χους του μια διαφορετικής υφής κρίση.

Γ ιατί ο Καρυωτάκης είναι βέβαια ο 
πρώτος ποιητής στη λογοτεχνία μας 
που μελέτησε τους όρους της ποιητικής 
λειτουργίας κι έθεσε τα ερωτήματά του 
για την ποίηση και τους ποιητές με 
τρόπο δηκτικό κι ανεπανάληπτο.

Και η σχέση του Λεοντάρη με τον 
τραγικό της Πρέβεζας (όπως επίσης κι 
ενός άλλου ποιητή της ίδιας γενιάς> του 
Γερ. Λυκιαρδόπουλου) είναι μια σχέση 
ουσίας, αφού δεν βασίζεται στα εξωτε
ρικά επιφανειακά γνωρίσματα, αλλά 
στο ήθος, στην κοινή δηλαδή στάση 
αυτών των ποιητών απέναντι στην 
ποίηση και στον κόσμο.

II
Το μήνυμα του θανάτου όμως έχει 
φτάσει για τον Αγώνιο — τον ποιητή. 
Σε ποιο χρόνο άραγε; Τπάρχει χρόνος 
που τελείται ο θάνατος; Και για να 
πάμε ακόμα πιο μακριά: Τπάρχει θάνα
τος;

Οι πρώτοι στίχοι του «Εκ περάτων» 
μας εισάγουν, με δραματικό τρόπο, στο 
κλίμα αυτών των ερωτημάτων: Οι μέ
ρες μου όλο λάθος μετρημένες /  σε 
τσακισμένα δάχτυλα και καταφαγωμένα 
/  καθώς χυμούνε πάντα πάνω μου /  το 
λυσσασμένο τίποτε της ζωής /  Δεν έχω 
χρόνο πια /  Με εγκαταλείπουν οι πράξεις 
και τα λόγια.

Σ ’ αυτό το χρόνο του θανάτου «που 
δεν είναι χρόνος πια» και καθώς «α
ραιώνει το παρόν τριγύρω», η αυτοκρι
τική, ο απολογισμός είναι αναγκαία 
πράξη. Πρέπει τα κομμάτια μιας σκόρ
πιας ζωής να συμμαζευτούν — τα χαρ-

τια να μοιραστούν μια ακόμη φορα, απο 
την αρχή. Πώς όμως θα γίνει κάτι 
τέτοιο την τελευταία στιγμή, όταν μά
λιστα δεν είσαι «σαν έτοιμος από καιρό 
σαν θαρραλέος»;

Εδώ δεν υπάρχει τάξη: σε μια κατά- 
κοπη ακαταστασία σωριασμένα /  όλα 
του βίου μου.

Τπάρχει πανικός: απελπισία του τι να 
πάρεις /  τι ν'αφήσεις, απελπισία του να 
σε νοιάζει /  ακόμη τι να πάρεις τι 
ν * αφήσεις.

Και η εποχή που έρχεται το μήνυμα 
του θανάτου —όπως και κάθε σχεδόν 
εποχή.— γράφει πάνω στην ταμπέλα 
της με μεγάλα γράμματα μια λέξη: 
ΣΤΓΧΤΣΗ: διαδηλώσεις, λιτανείες και 
ναυάγια /  συνθήμάτα σεληνιασμένα /  
σταυροί και σφυροδρέπανα μπλεγμένα /  
στους δρόμους πάθη κολασμένα και άγια.

Είναι φυσικό, λοιπόν, να μπερδεύεται 
κανείς: αντί να ζητά τέρμα, ζητά αφε
τηρία.

Και οι ποιητές τι κάνουν μέσα σ’ αυ
τή τη σύγχυση; Α, αυτοί ξέρουν. Ξέρουν 
πόσο ακριβά πληρώνεται το αντίτιμο 
της δωρεάς, και πως οι προτεραιότητες 
της κοινωνίας είναι άλλες: Α είμαστε 
στίχοι και δεν μας ακούνε /  κι ούτε 
μπορούν να μας προφέρουν.

Και λίγο παρακάτω: Σαπίζει η γλώσ
σα και το πνεύμα /  διήγηση δεν θα 
γίνουμε ποτέ μας /  μπάζει νερά, βουλιά
ζει η παλιά ριμάτα.

Έτσι πικρά διαπιστώνεται το αδιέ
ξοδο, έτσι πικρά θρηνείται ό,τι ανεκτί
μητο χάνεται. Ιδού όμως το —αλληγο- 
ρικό— ποτάμι της ζωής (αλλά και της 
στράτευσης και της πίστης και του 
Αγώνα). Ο Λεοντάρης το βλέπει να 
«κυλάει ξεριζωμένο».

Μέσα είναι οι πιστοί: Ανδρείοι και 
μαζί περίτρομοι μπρος στο ποθούμενο /  
και το επερχόμενο.

Κι έξω από το ποτάμι «με όψη 
αλλοπαρμένη και περίλυπη» όσοι εί
χαν γεννηθεί απελπισμένοι.

Οι πιστοί που είναι μέσα στο ποτάμι 
βρίζουν τους απελπισμένους, αλλά οι 
τελευταίοι δεν απαντούν και δεν φεύ
γουν: Από κοντά και δίπλα πάντα /  
πήγαιναν μαγνητισμένοι απ * το ποτάμι /  
Γιατί ήξεραν που μέσα εκεί ανέκαθεν /  
κυλούσαν μάρτυρες καρτερόψυχοι.

Και το ποτάμι «όλο άλλαζε κι άλλο
τε διαδήλωση, άλλοτε επιτάφιος» και 
φυσικά «το αίνιγμα του κόσμου αξεδιά
λυτο».

Ωστόσο, αφού «η ζωή είναι εκπρόθε
σμη» και ο χρόνος αποδεικνύεται «το 
μόνο πεπρωμένο», τι θα κάνει ο Αγώ- 
νιος;



Διωγμένος ακόμα και από τον Άδη 
της ποίησης, θα ζητήσει την καταδίκη 
του: γιατί η ύπαρξη είναι φονικό, και η 
περίφημη επικοινωνία των ανθρώπων 
μια μεγάλη πλάνη: Και όλα αυτά ονομά
ζουμε «σταθμούς της ζωής» /  όπου δεν 
ανταμώνουμε παρά μόνο χωρίζουμε /  
διασχίζοντας και διαμελίζοντας ο ένας 
τον άλλο /  καθώς πορεύεται καθένας μας 
πάντα για αλλού.

Στον οξύ τόνο και στην ένταση που 
δημιουργούν οι παραπάνω στίχοι όπως 
και αυτοί που ακολουθούν, οφείλει τη 
δυναμική της η ποίηση του Λεοντάρη: 
Μια ζωή σκοτώνω και σκοτώνομαι /  
και κυκλοφέρνω γύρω απ' τον εαυτό μου 
/  φονιάς γύρω απ ’ του φονικού το μέρος.

Και η ηχώ της φωνής πολλαπλασιά- 
ζεται στο αίτημα-κραυγή: Εδώ ας γίνει 
πια η κρίση.

Η κρίση όμως δεν γίνεται αφού κανέ
να δικαστήριο δεν αναγνωρίζει την ύ
παρξη για έγκλημα... Έτσι, ο Αγώνιος, 
μισός ζωντανός, μισός νεκρός, θ’ ανακα
λέσει στη μνήμη «τον κόσμο της παιδι
κής αγριότητας» (και αθωότητας) σαν 
ένα ύστατο καταφύγιο πριν το τέλος.

Και τότε «λόγια εκ περάτων θα συ
ναχτούν για τον Αγώνιο που πεθαίνει». 
Στίχοι που θα ’ρθουν από πολύ μακριά, 
από το τέλος, για να θρηνήσουν το 
θάνατο ενός ανθρώπου που είναι — 
θέλει να είναι— ταυτόχρονα ο θάνατος 
της τέχνης και μιας εποχής: Λόγια εκ 
περάτων συναχτήκαν /  για τον Αγώνιο 
που πεθαίνει /  φτεροκοπούν επάνω κάτω 
στο τρεμάμενο το εσπέρας.

Και η ικανότητα ενός ποιήματος που 
μιλά για το θάνατο —κάθε ποιήματος, 
εννοώ— είναι ν’ αποδείξει, με τον τρό
πο που μόνο η ποίηση γνωρίζει, ότι οι 
στίχοι γράφονται μεν εδώ, αλλά περιέ
χουν και το εκεί — την άλλη όχθη: 
Λυκαβηττός Πευκάκια Στρέφη Τούρκο- 
βούνια /  εδώ παίζαμε άλλοτε εδώ ζήσα- 
με.

Αλλά να, έρχεται το παραλήρημα-ψυ- 
χορράγημα του τέλους: Χτυπώ την πόρ
τα μου... κανείς δεν είμαι /  τίποτε δεν 
σημαίνω τίποτε δεν έχω νόημα /  και δεν 
τελειώνει αυτό και δεν τελειώνει, η επί
κληση: Σώσον με Σκότος, φύλαξε του 
βίου μου τα κρύφια /  και κάνε να 
τελειώσει τούτος ο βραχνάς, και η εξα
φάνιση: καθένας μας πεθαίνει απών.

Έ τσι με «το καθένας μας πεθαίνει 
απών» (υπονοώντας ότι θάνατος δεν 
υπάρχει;) τελειώνει το «Εκ περάτων», 
ένα φιλόδοξο ποιητικό κείμενο, η καλύ
τερη και πιο ώριμη —κατά τη γνώμη 
μου— δημιουργική στιγμή στο έργο του

Βύρωνα Λεοντάρη.
Ο θάνατος και ο χρόνος του θανάτου, 

η παρακμή της τέχνης και της εποχής, 
η αναψηλάφηση μιας ζωής, με δάχτυλα 
που ακουμπάν στις ρίζες του πόνου. 
Δουλειά της λογοτεχνίας είναι, λένε, 
ν* αποκαλύπτει κάποτε την ίδια της την 
κρίση. Αυτό δεν επιχειρεί ο Λεοντάρης, 
στην ομοιοκατάληκτη παρωδία της Νέ-

Α λέξ. Ζήρας

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΒΟΥΡΗΣ
Πού πάει, πού με πάει αυτό 
το ποίημα
Ερμής, Αθήνα 1985, 62 σελ.

Ασφαλώς το βιβλίο αυτό του Στ. Βα- 
βούρη θα μπορούσε —και μπορεί— να 
διαβαστεί σε πολλά επίπεδα. Και τούτο 
γιατί δεν είναι απλώς και μόνο προσο^- 
πικό ή σχετικό με μια διφορούμενη 
διαδικασία έκφρασης, όπως είναι η γρα
φή, αλλά, επιπλέον, είναι σχετικό με 
την ανάλωση του ποιητικού είναι σε μια 
περιπέτεια-δοκιμασία με άγνωστα από 
πριν τα αποτελέσματά της. Ό χι βέ
βαια πως ακόμα και αυτό αποτελεί 
κάτι το πρωτότυπο — ας θυμηθούμε, 
αίφνης, δυο ποιητές απομακρυσμένων 
μεταξύ τους γενεών που επανέρχονται 
συχνά στο θέμα της ποιήσεως της ποίη
σης: τον Γ. Ξ. Στογιαννίδη και τον 
Γιάννη Κοντό. Ενδιαφέρον όμως έχει, 
έτσι ή αλλιώς, αν επιμείνουμε σ’ αυτή 
την ίδια την ποίηση του Στ. Βαβούρη, 
καθώς τον τελευταίο καιρό διαμορφώνει 
ένα καινούριο λεκτικό όπως και, σε 
συνάφεια, ότι τείνει να διαμορφώσει μια 
καινούρια σχέση μεταξύ του ποιητή και 
της ηθικής του έργου του. Μιλούμε 
βέβαια εδώ για μια ηθική όχι υποκειμε
νική αλλά σε μεγάλο βαθμό εξαντικει- 
μενικευμένη, έτσι όπως ξεπερνάει τα 
ίδια τα όρια του δημιουργού, ως προσώ
που, και διεκδικεί για λογαριασμό του 
τη μοίρα της δικής του ποίησης.

Αν αυτή η σχέση εντοπίζεται για 
πρώτη ίσως φορά τόσο απροκάλυπτα 
στην προηγούμενη συλλογή, των Car
mina Profana, τώρα, στο σπονδυλωτό 
ποίημα του Πού πάει, πού με πάει αυτό

κυιας, βάζοντας τον Αγώνιο να κατέβει 
στον Άδη της ποίησης; Αλλά, βέβαια, 
η απελπισία ορίζει ως βαθύτερο στρώ
μα αυτό το βιβλίο.

Στο σύντομο παραλήρημα του τελευ
ταίου ποιήματος, ο ποιητής αναρωτιέ
ται «καθώς ψυχορραγεί»: Ήταν ανάγκη 
έτσι να ειπωθεί /  η ζωή μας;

Φαίνεται πως ναι, ήταν ανάγκη.

το ποίημα αποβαίνει μια από τις ορί- 
ζουσες συνιστώσες της ποιητικής ηθι
κής του Στ. Βαβούρη, τουλάχιστον έτσι 
όπως φαίνεται ότι μεταλλάχθηκε αυτή 
τον τελευταίο καιρό.

Η μετάλλαξη στην οποία μόλις ανα
φερθήκαμε εννοείται πως σημαίνει, ε
κτός των άλλων, και έναν γενικής φύσε- 
ως αναπροσδιορισμό, συνειδητά επιλεγ
μένο, της στάσης του ποιητή απέναντι 
στην αισθητική της ποίησής του και 
απέναντι στον κόσμο. Πράγματι, εδώ 
έχουμε μια εξαιρετικά μειωμένη παρου
σία και χρήση των αλληγορικών και 
συμβολικών στοιχείων, που ως πρόσφα
τα αποτελούσαν ένα σημαντικό —αν 
όχι το σημαντικότερο, από γλωσσική 
άποψη κοιταγμένο— μέρος της υφολο- 
γικής ταυτότητας του ποιητή: «Είν’αλ- 
ληγορικό; Συμβολικό; /  Συνέχον; /  Τι 
συνέχει; /  Τ ’ ήταν που άφησε στη μέση; /  
Πώς και πώς θα συνεχίσει; (...) Τι 
χρειάζονται τα σύμβολα; /  Χάσου λοι
πόν, καθόλου αλληγορία /  διόλου συμβο
λικό» (σελ. 9). Φυσικά, αυτό το άνοιγ
μα του ποιητή προς τον κόσμο, η θέση 
του να λέει τα πράγματα με τ ’ όνομά 
τους, προϋποθέτουν μια μεταμόρφωση 
της ποιητικής συνείδησης, η οποία δεν 
χρειάζεται στο εξής να καταφεύγει σε 
μύθους — όπως ο μύθος της οικογέ
νειας των Ατρειδών που συχνά χρησί
μευε στον ποιητή ως κάλυψη για την 
αλληγορική ερμηνεία της πραγματικό
τητας. Ούτε, ακόμα, χρειάζεται να κα
ταφεύγει σε αρχετυπικά σύμβολα — 
όπως τα σύμβολα της βροχής ή των 
πουλιών που κι αυτά τα βλέπαμε να 
επανέρχονται σε παλαιότερα ποιήματα 
του Στ. Βαβούρη.

Αντίθετα, το ανερχόμενο δυναμικά 
στοιχείο της ειρωνείας στα Carmina 
Profana κατακλύζει από όλες τις μεριές 
το βιβλίο για το οποίο εδώ μιλούμε, 
ορίζοντας όχι μόνο μια κριτική της

Το Άρρητο της Ποίησης



κοσμικής πραγματικότητας, δηλαδή 
των κοινωνικών ηθών, αλλά και μια 
κριτική της αισθητικής πραγματικότη
τας, δηλαδή των δυνατοτήτων και της 
χρήσης ή της χρησιμότητας που έχει η 
γλώσσα της ποίησης, για να αποδώσει 
κάτι, πέρα από τα συμβατικά όρια του 
καθημερινού λόγου. Φαίνεται λοιπόν 
ότι το κάτοπτρο —με άλλα λόγια το 
ίδιο το ποίημα/ομοίωμα του δημιουρ
γού του— έχει αλλάξει θέση και δεν 
αντανακλά μόνο την τραυματική αίσθη
ση του κόσμου που αποκτά ο ποιητής, 
αλλά και τις δυσάρεστες όψεις της 
πραγματικότητας τις οποίες θέλει να 
είναι αθέατες ή σκοτεινές η συμβατική 
λογοτεχνική αισθητική, αναγορεύοντάς 
τις σε ιερές ή υβριστικές — πράγμα που 
σε τελευταία ανάλυση είναι ένα και το 
αυτό.
Εγώ σωπαίνοντας θ' ακούω από μακριά 
υπόκωφα να φτάνουν οι καινούριες συμφο
ρές που ήδη ξεκινήσανε για μένα 
ακούγεται η φωνή του ποιητή (σελ. 56) 
επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη ενός μόνι
μου ρήγματος στις σχέσεις του με τον 
κόσμο. Όχι όμως, όπως σε παλαιότερα 
ποιήματά του, ενός ρήγματος που γίνε
ται ακόμα πιο σκοτεινό, λόγω του ασί
γαστου συναισθήματος ενοχής του απέ
ναντι στη μοίρα. Εδώ η παραδοχή εκ
βράζεται —ή έχει αρχίσει ήδη να εκ
φ ρ ά ζ ε τ α ι — μ έσ ω  μ ια ς  π ικ ρ ά  
κατακτημένης, έστω, αλλά οπωσδήπο
τε κατασταλαγμένης βεβαιότητας. Και 
αυτή η κατασταλαγμένη βεβαιότητα 
ενεργεί αποστασιοποιητικά, ειρωνικά 
σε ένα άλλο επίπεδο, για την ίδια την 
υφή της ποιητικής γραφής, του ποιητι
κού σώματος, του ποιείν την ποίησιν.

Όλη αυτή η περιπέτεια μιας γραφής 
που δεν γράφεται ή που γράφεται για * 
να επιβεβαιώσει για μια φορά ακόμα τη 
διαφορά της, την απόκλισή της, προικι
σμένη εν τη γενέσει της από τον ποιητή 
με ένα σωρό ιδιότητες που καθιστούν 
το αποτέλεσμά της, δηλαδή το ποίημα 
που θα δημιουργηθεί, αρνητικό είδωλο 
ενός ασύλληπτου ιδεώδους, τι σημαίνει 
άραγε αυτή η περιπέτεια; Χρησιμο
ποιώντας τη μεταφορά ο Στ. Βαβούρης 
οντοποιεί, προσωποποιεί μια ποίηση 
—ή μάλλον ένα ποίημα— που δεν υ
πάρχει στην πραγματικότητα και που 
οι συνεχείς μεταμορφώσεις της υλο
ποιούνται στο επίπεδο της ιδέας. Τα 

28 ποιήματα που διαβάζουμε στο βιβλίο 
αυτό είναι —υποτίθεται— το αποτέλε

σμα ενός διαλόγου μεταξύ του δημιουρ
γού και του δημιουργήματος. Ή  μήπως 
δημιουργός και δημιούργημα είναι ένα 
και το αυτό; Έπαρση ή όχι μπροστά 
στην υποτιθέμενη «ιερή» πράξη της 
δημιουργίας η πράξη της ποίησης δεν 
υλοποιείται στο απόλυτό της. Η κατα
κλείδα κάθε ποιήματος-φαντάσματος, 
που συντροφεύει κάθε ποίημα γραμμέ
νο, είναι ακριβώς η πιστοποίηση της 
δυσκολίας να υπάρξει ποίηση, μ ’ άλλα 
λόγια σωτηρία. Ό,τι απομένει και κα
ταγράφεται είναι η ήρεμη παραδοχή ότι 
αυτό που γράφεται τελικά δεν είναι 
παρά η σκιά της ενόρασης του ποιητή: ο 
διχασμός του είναι του. Παρά την πο
λιορκία του το άρρητο της ποίησης, το 
άρρητο του λόγου δεν αφήνει παρά μόνο 
ψήγματα της εκτυφλωτικής του αλή
θειας.

Αν εξαιρέσω ορισμένες υπερβολές 
στΎΙ ΧΡή^ ομογενών λέξεων ή στην 
κάπως πυκνή εμφάνιση παρηχήσεων, 
που οφείλονται σχεδόν πάντοτε σε μια 
δραματοποίηση της ποιητικής αίσθησης 
(όπως, λ.χ., στις σελ. 8, 9, 17, 30),
θεωρώ ότι αυτή η συλλογή ποιημάτων 
του Στ. Βαβούρη αποτελεί μία αποκα
λυπτική τουλάχιστον εμπειρία για τον 
αναγνώστη της σύγχρονης ποίησης. 
Όσο περισσότερο απομακρύνεται από 
την αλληγορική ανάπτυξη της ποιητι
κής ιδέας και προχωρεί στην απογύ
μνωση της ποιητικής πράξης, τόσο πε
ρισσότερο οι λέξεις γίνονται καίριες, 
ακριβείς. Ήδη, μ’ αυτή τη μετατόπισή 
του —ή, μάλλον, τη μετεξέλιξή του— ο 
Στ. Βαβούρης επιλέγει, όπως είπαμε 
και πιο πριν, την αποκοπή του από τη 
γραμμή των νεότερων συμβολιστών 
ποιητών, μια γραμμή που άρδευσε το 
έργο ενός μεγάλου μέρους της πρώτης

μεταπολεμικής γενιάς. Την υποβολή ή 
τη συναισθηματική ανταπόκριση μέσω 
του μουσικά τονισμένου λόγου, διαδέχο
νται οι εικόνες-ιδέες, αν και η συναισθη
ματική θερμοκρασία αυτών των τελευ
ταίων εξακολουθεί να διατηρείται πολ
λές φορές στα επίπεδα των προηγούμε
νων, μυθογενών πο ιημ άτω ν  της 
ενότητας «Το τραυματισμένο φως» 
(1952), ή των συλλογών Οι Ατρείδες 
της Φωτιάς και της Σιωπής (1964) και 
Ορφέας Κατερχόμενος (1971).

Ας θυμηθούμε συγκριτικά την περί
πτωση του Καρυωτάκη — ενός ποιητή 
που η μοίρα της ποίησής του έχει 
βαρύνει πολύ στο έργο του Στ. Βαβού
ρη. Όσο απομακρυνόταν από τον λυρι- 
κοπαθή λόγο των συγχρόνων του, τόσο 
η ειρωνεία του γινόταν αποκαλυπτικό
τερη και ουσιαστικότερη. Έστω κι αν 
έτσι έφτασε μια στιγμή να συνειδητο
ποιήσει τα όρια της έκφρασής του και 
τα όρια των δυνατοτήτων της ίδιας της 
ποιητικής γλώσσας:
Δύσκαμπτο ποίημα
σαδιστικά στριμμένο τυλιγμένο με

παιδεύει

Δεν το μπορώ, δεν το μπορώ 
αυτό το τελευταίο μου, ίσως, ποίημα 
ή, πιο ρητά,
Σ ' ένα σημείο κάπου εδώ
Στα σύνορα περίπου της Σιωπής\
ανάμεσα στο τελευταίο αντίο και στο

πλοίο,
είναι που συλλαμβάνεται 
(Γοάφεται; Θα γραφτεί;) 
αναλογίζεται ο ποιητής, σήμερα, επα
ναλαμβάνοντας την αγωνιώδη δοκιμα
σία: να κατοικήσει με λέξεις κάθε φορά 
το δικό του άγραφο σύμπαν.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διατίθενται 50 -περίπου ολοκληρωμένες σειρές του 
περιοδικού «Γράμματα και Τέχνες» (λείπει μόνο το 
εξαντλημένο 7-8 διπλό τεύχος) στην τιμή των 3.500
δρχ·

Η διάθεση των σειρών θα γίνεται στο γραφείο του 
περιοδικού (Στενών Πόρτας 20, τηλ. 7234122) ή 
ταχυδρομικώς επί αντικαταβολή. Στη δεύτερη περί
πτωση, στο ποσόν των 3.500 θα προστίθενται τα 
έξοδα της αποστολής.



Γ ιώ ργος Βέης Το φ ετίχ  κι η ποίησή του
ΡΟΥΛΑ ΑΛΑΒΕΡΑ
Ακηδία
(με τριάντα δύο σχέδια του 
Γιάννη Τσεκλένη) 
Εκδ. Νέα Πορεία, Θεσσαλονίκη,
1983

Η κλίση της Ρούλας Αλαβέρα προς τη 
δημιουργική νεωτεροποιία είναι εμφα
νέστατη στο σύνολο του έργου της. 
' Εχοντας διανύσει σχετικά σύντομα τα 
πρωταρχικά στάδια των απλών και α
διέξοδων πειραματισμών πάνω σε διά
φορες ποιητικές μορφές, επιδόθηκε στη 
συνέχεια, με συνέπεια, στην όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερη διεύρυνση της λο
γοτεχνικής της αντίληψης. Με την 
ποιητική της συνείδηση πάντα σε εγρή
γορση, τείνει στην ανάπτυξη ιδιαίτερα 
προχωρημένων εκφραστικών μέσων ι
κανών να αποτυπώσουν μια μεγάλη, 
εγωκεντρική θεματογραφία. Τα ποιητι
κά της έργα κωδικοποιούν τόσο τα 
αληθοφανή και εύκολα αναγνωρίσιμα 
περιστατικά του καθημερινού βίου όσο 
και μερικές άλλες κρίσιμες υπερβατικές 
εμπειρίες, που αναφέρονται σ’ έναν κό
σμο ασφυκτικά πνιγηρό, εφιαλτικό, συ
χνά τραγικό. Αυτός ακριβώς ο συνδυα
σμός καθιστά την ποίησή της γοητευτι
κή και της προσδίδει μιαν ιδιαίτερη 
αξία.

Η γλώσσα της, αυτάρκης και πλού
σια ταυτόχρονα, αντιπαρέρχεται τους 
εύκολους συμβιβασμούς με τα τρέχοντα 
πενιχρά μοντέλα επικοινωνίας και δη
μιουργεί πολλαπλούς ευέλικτους ρυθ
μούς. Κατά κανόνα οι ρυθμοί αυτοί 
αποδεικνύονται κατάλληλοι για να ολο
κληρώσουν στην ποιητική πράξη τις 
προθέσεις της. Το έργο της Ρούλας 
Αλαβέρα αναφέρεται συνήθως σε μια 
καινοφανή κατάσταση πραγμάτων, ό
που η ζωή πάλλει, ο εσωτερικός και ο 
εξωτερικός κόσμος γίνονται σταδιακά 
ένα και το αυτό επίπεδο αναφορών, η 
αρχή και το πέρας αποτελούν τη μία 
μυθική αφετηρία του Ό ντος  και το 
πέρασμα από το συν της ύπαρξης στο 
μηδέν του θανάτου δεν σημαίνει κατ’ α
νάγκην τέλος. Θα μπορούσα ακόμα να 
ισχυριστώ ότι οι καταθέσεις της, ως 
τώρα, αποτελούν μιαν ειλικρινή, απρο
σχημάτιστη καταγραφή του ονείρου, ή 
της αντιπαράθεσης, ακόμα, του ευρέτη

ποιητικού νου προς το Χάος...
Η «Ακηδία», συνιστά ακριβώς μιαν 

επιτυχή συμπύκνωση της χρόνιας αυτής 
μαθητείας της Ρούλας Αλαβέρα στον 
τομέα μιας ιδιάζουσας, αυστηρά προ
σωπικής ποίησης. Η υπερ-πραγματικό- 
τητα που αποκαλύπτεται σιγά σιγά 
μπροστά στα μάτια μας, καθώς ανα
πτύσσεται ο μύθος του έργου, είναι 
εξίσου δραματική και έντονη με την 
άλλη, τη λεγόμενη ρεαλιστική, που μας 
περιβάλλει, υποτίθεται, ασφυκτικά. Η 
ποιήτρια καταφεύγει και πάλι, έντεχνα, 
στις δίσημες εκφορές, στις αλληγορίες, 
στους μεικτούς λεκτικούς τύπους, στις 
αλλεπάλληλες αντιστροφές του λόγου 
(αλλά και στην εξάρθρωση του Λόγου, 
γενικότερα), στις εκζητήσεις ενός αφύ
σικου συντακτικού και στους κλυδωνι- 
σμούς μιας αυτοτραυματιζόμενης γρα
φής. Σε μερικές στροφές, μάλιστα, έχει 
εμφιλοχωρήσει διακριτικά κάποιος από
ηχος από τις Γ ραφές, τους Μυστικούς 
και τις εξάρσεις Βυζαντινών μοναχών...

Η πρωταγωνίστρια του βιβλίου γεν
νιέται, ζει, ωριμάζει, ερωτεύεται —ή 
νομίζει πως ερωτεύεται— (δέν) λυτρώ
νεται και πεθαίνει μέσα σε ενενήντα 
σελίδες. Σε άλλες τριάντα δύο επιχει- 
ρείται η εικαστική της αναπαράσταση 
α π ’ το γνωστό σχεδιαστή μόδας Γιάννη 
Τσεκλένη. Έ τ σ ι  το σχήμα: στίχος — 
ποίημα — νοηματική ενότης — ηρωίδα 
συνοδεύεται αντιστικτικά απ’ την αλλη
λουχία: χρωματιστή γραμμή — σχέδιο
— ρούχο — Γυναίκα σύμβολο. Και οι 
δύο τεχνικές αναπαράγουν από κοινού 
το βίο μιας γυναίκας που προσπαθεί να 
μάθει, αλλά και να εξαντλήσει τον 
εαυτό της μέσα από τις διαδοχικές 
κλιμακώσεις μιας ξέφρενης και αναρχι
κής στη βάση της ενδυματολογικής κα
τάχρησης. Η διαφορά έγκειται στο ε
ξής: η ποιήτρια μας παραδίδει την κόρη 
της /  ηρωίδα με ρούχα-λέξεις, με ενδυ
μασίες α π ’ το χώρο του φανταστικού: 
το φόρεμα /  επινόημα θριαμβεύει, στο 
τέλος όμως παραμένει, αν και σχηματι
σμένη, γυμνή. Ο σχεδιαστής αναλαμβά
νει να σκεπάσει, να φυλάξει το σώμα: 
αυτός είναι που κάνει την αρχαία κατά- 
ρα του φετίχ για μιαν ακόμα φορά 
ουσιαστική, αντιληπτή, πραγματική. 
Στα περισσότερα σχέδια του Γιάννη 
Τσεκλένη μπορούμε να αγγίξουμε, να 
χαϊδέψουμε, να τσαλακώσουμε τα ρού
χα: εξοικείωση μυημένων και αμύητων 
με το σκοτεινό, δαιμονικό χαρακτήρα

του ενδύματος —λατρευτικού αντικει
μένου...

Το κύριο πρόσωπο της «Ακηδίας», η 
Ωραία Γεωργιάδου, αποτελεί χαρακτη
ριστική περίπτωση εκπροσώπου της α
στικής τάξης. Το μικρό της όνομα, 
παραδόξως, είναι επίθετο: Ωραία, είτε 
γιατί θέλει, είτε γιατί, τελικά, είναι. 
Ωραία, δηλαδή για 'πάντα ωραία με τη 
βοήθεια του παντοδύναμου ρούχου, του 
Χιτώνα, του πουκάμισου της Δηιάνει- 
ρας, του ενδύματος —κήδους, του μόνου 
κήδους. Γεωργιάδου, ένα οποιοδήποτε 
επίθετο, όχι οπωσδήποτε βορειοελλαδί- 
τικο, δηλωτικό της κοινότυπης προσω
πικότητας της ηρωίδας, η οποία θέλει 
να διασωθεί, να αρθεί σε κάποιο ύψος, 
αναγνωρίσιμο και αναμφισβήτητο, μέσα 
α π ’ την προβολή του μικρού της ονόμα
τος: Ωραία. Μια άλλη, επίσης πιθανή, 
ανάγνωση του επιθέτου Γ εωργιάδου: 
τίποτα, δηλαδή καμία, παρ’ όλα αυτά 
όμως Ωραία, ή δήθεν ωραία: ο μόνος, 
τραγικός — και απρόσιτος— σκοπός 
της γυναίκας αυτής.

Η «Ακηδία» είναι ένα διπλό βιβλίο, 
όπως διπλό, διχοτομημένο είναι και το 
εγώ της ηρωίδας, η οποία δρα φορώ
ντας πότε το προσωπείο του α '  εγώ 
πότε του β 7 εγώ. Το πρώτο είναι 
θετικό, επιθετικό μέσα στην απολυτό- 
τητά του και ενδιαφέρεται αποκλειστι
κά όχι για τη διατήρηση του βιολογικού 
του είδους αλλά για τη διαιώνιση της 
κοινωνικής τάξης α π ’ την οποία προέρ
χεται. Το αστικό περιβάλλον ασκεί την 
ισοπεδωτική επίδραση πάνω του γ ι ’ αυ
τό κι ο λόγος είναι συχνά τυποποιημέ
νος, κοινός, βατός. Το δεύτερο εγώ, αν 
και συντηρείται στη σκιά των σημαντι
κότερων εξελίξεων της ζωής της Ω
ραίας Γεωργιάδου, δεν είναι λιγότερο 
βίαιο ή ουσιώδες για την πορεία της 
όλης ποιητικής σύνθεσης: αυτό παρακο
λουθεί και ρυθμίζει, υπόγεια, τα δρώμε
να. Το β ' εγώ παραπέμπει κατευθείαν 
στο Πάθος (βλ. σχετικά, μεταξύ των 
άλλων τους στίχους των σελίδων 114 
και 115).

Το πρόσχημα της δεύτερης φύσης της 
Ωραίας Γ εωργιάδου χρησιμοποιεί μερι
κές φορές η ίδια η Ρούλα Αλαβέρα για 
να επέμβει κατά τη διάρκεια της ανι- 
στόρησης του μύθου και των συναφών 
περιπετειών, προβάλλοντας ταυτόχρο
να γενικότερες θέσεις τόσο για το ατο
μικό όσο και για το κοινωνικό γίγνε- 2£



σθαι. Απ’ αυτή την άποψη είναι ενδει
κτικοί οι στίχοι της σελ. 117 επ.

Η ασυμφωνία των δύο εγώ, παράγει 
σταδιακά την οριστική ρήξη. Τελικά, 
μέσα από τις αλλεπάλληλες αυτές με
ταπτώσεις ενός κερματισμένου εαυτού 
(άλλος θα μπορούσε να υποστηρίξει 
«ανερμάτιστου εγώ» και θα ’χε κι αυ
τός δίκιο, νομίζω) κερδισμένη, φυσικά, 
φαίνεται να βγαίνει μόνο η ποιήτρια, ο 
παντεπόπτης Θεός-Γυναίκα, που οδηγεί 
στο θάνατο τη σύντροφο-θύμα της, με 
ήρεμο, αποφασιστικό χέρι. Έ τσ ι εξευ
μενίζεται ο δαίμονας της ακηδίας, ο 
οποίος απ’ τους εισαγωγικούς κιόλας 
στίχους ήθελε να αφοπλίσει και να 
εξαφανίσει μέσα του τη γοητευτική μα 
εύκολη λεία του, τη γυναίκα-ρούχο. Ας 
μην ξεχνάμε: «Τρίωρον φρίκην και κε
φαλαλγίαν, πυρετόν τε και στρόφον α
κηδίας δαίμων πεποίηκε», (ΚΛΙΜΑΞ). 
Το ίδιο δαιμονικό στοιχείο παρουσιάζε
ται, με μεγάλη καθαρότητα, στο έργο 
ενός άλλου συγγραφέα, του Δημήτρη 
Δημητριάδη, τρία χρόνια μετά, στους 
«Καταλόγους» του 5-8, απ’ όπου και 
το απόσπασμα: «Το σώμα πουκαμισω- 
μένο. [...]. Είμαι Το Σώμα Δίκης Σώ
μα /  Δίκης χάριν Είμαι Δίκης Δίκης 
Τό. /  Τά δάχτυλα /  αρπάζουν και 
τραβούν να σώσουν /  ό,τι σώμα καλ- 
τσώνεται /  θα πέσει μανικώνεται κλω- 
στίζεται /  κουμπίζεται ζωνίζεται /  ω 
τακουνίαση /  οι ώμοι σε καθίζηση α π ’ 
τους νωμίτες /  πλήγματα εξυφαίνονται 
απ’ τις ξεσηκωμένες καβαδούρες. /  Ω 
ρούχα πλέον απροκάλυπτα απροσχημά
τιστα [...] Ο ρουχισμός /  δοξάζεται 
αινείται. Η νήμη των ρούχων. /  Μόνον 
η δική τους νήμη» (1986).

Η καταδίκη της Γεωργιάδου αποτε
λεί έτσι την πλήρη δικαίωση της Αλα- 
βέρα. Η ακηδία, δηλαδή, η αφροντισία 
της πρώτης, αίρεται αμετάκλητα α π ’ 
την αεικίνητη δημιουργό /  κηδεμόνα 
που δε διστάζει να κηδεύσει στο τέλος 
του βιβλίου το ίδιο της το γέννημα. 
(Βλ. σελ. 122 επ.). Η ιεροτελεστία της 
κηδείας αρχίζει ήδη απ’ τον πρώτο στί
χο της σύνθεσης, όπου το άρθρο «τό» 
επαναλαμβανόμενο υποβάλλει την ιδέα 
μιας αόριστης αλλά υπαρκτής μαγικής 
επίκλησης, μιας επιθανάτιας προσευ
χής, ίσως. Νομίζω πως και σ’ αυτό το 
σημείο η παραβολή των στίχων της 
Ρούλας Αλαβέρα: «Τό, τό πρόσωπό σου 

30 αναγνωρίζω /  Πάνω του περιγράφεται 
το πλήθος /  δέσμιο της αγριότητας —/

με την παράσταση των αγγέλων /  απα
λή, ως συνήθως. [...] 'Ασπρο υφαντό 
ριχτό φόρεμα /  με νωμίτη* τρεις κεντη
μένες αγριοφράουλες /  Μαζευόντουσαν 
τα έντομα /  και σε φιλούσαν» με τους 
στίχους του Δημήτρη Δημητριάδη, που 
προανέφερα, μαρτυρεί τις έμμονες ιδέες 
και των δύο τους για τον μαγικό χαρα
κτήρα του φετίχ-ρούχου: κατ’ αυτούς, 
τουλάχιστον, αποδεικνύεται ικανό να 
επιβληθεί πλήρως στο τραυματικό άτο
μο και να του κληροδοτήσει μιαν αειθα
λή, παντοδύναμη νεύρωση. Η «Ακηδία» 
τελειώνει με τη συντριπτική νίκη του 
ρούχου-σάβανου που σκεπάζει για ύ
στατη φορά την Γεωργιάδου-σώμα, ένα 
ον που δεν στάθηκε ικανό να παραμείνει 
ατόφιο, αληθινό, Γυμνό μιαν ολόκληρη 
ζωή,· ένα ον που στέλνει στον Κάτω 
Κόσμο, μέσα από το ίδιο το ντυμένο 
σώμα, τα τελευταία γυμνά παιδιά του, 
τα φοβερά σκουλίκια, που έχουν σαν 
πρώτο τους σκοπό να το αφανίσουν.

Τα άλλα πρόσωπα του βιβλίου: η 
θεία Δανάη, η μ., ο αόρατος πατέρας 
Ζευς, κάποιο παιδί που θα είχε προφα
νώς την ίδια τύχη με τα παιδιά της 
Μήδειας, ή με τους απογόνους της 
Παπαδιαμάντειας φόνισσας, αν η Ωραία 
Γεωργιάδου ήταν τολμηρότερη ή συνε
πέστερη με τη δεύτερη, τη βαθύτερη 
φύση της, ακόμα τα φυσικά εγγόνια της 
πρωταγωνίστριας, ο δαιμονικός διάκο
νος, το φάσμα του Καίσαρα, της Καλ-

Κονσέρτο με χαμηλωμένα φώτα 
Εκδ. Εμαε, 1986, σελ. 76

Η ποίηση του Γιώργου ΓΙαναγουλόπου- 
λου είναι μια αληθινή δημιουργία. Πλά
θει μια νέα πραγματικότητα με ορατά 
και αόρατα στοιχεία, με σκιές και σχή
ματα που υποδηλώνουν «δρώμενα» του 
κόσμου, αλλά εξαϋλωμένα. Που δεν 
έχουν το νατουραλιστικό, καθημερινό, 
παγιδευτικό τους βάρος.

Υλοποιεί έτσι την επιταγή της τέ
χνης να παράγει ένα είδωλο του κόσμου
— προβολή και αντανάκλασή του— αλ
λά με «απραγματικές» διαστάσεις.

Υπάρχει ένα βασανιστικό βιωματικό 
στοιχείο στους στίχους του Γ.Π. — 
εφιαλτικό τις πιο πολλές φορές— που 
με τον αιφνιδιασμό της έκπληξης, ανα-

πουρνίας, της Αντιγόνης, του Ηροδό- 
τειου Άμαση —όλα αυτά τα πρόσωπα 
δεν συντηρούν απλώς το βασικό μύθο 
του όλου ποιήματος αλλά προβάλλουν 
την ίδια την Ωραία Γεωργιάδου στο 
χωροχρόνο μιας αδιάλειπτης ποιητικής 
ροής, όπου το νοηματικά μείζον εύκολα 
μεταμορφώνεται στο λογικά έλασσον 
και αντιστρόφως.

Η «Ακηδία» είναι ένα πολυσύνθετο, 
δύσκολο βιβλίο1. Εδώ επιχειρήθηκε μια 
πρώτη ανάγνωση προσέγγισης και προ
σαρμογής με τις βασικές συντεταγμένες 
της γενικής σύλληψης. Οι λογαριασμοί 
μας ας μείνουν ανοικτοί για μια μελλο
ντική επαναπροσδιοριστική μελέτη. Η 
«Ακηδία», που αποτελεί από εκδοτικής 
πλευράς ένα επίτευγμα των τελευταίων 
χρόνων, ξέρει να περιμένει: ακηδία, που 
απ’ αυτή την άποψη, θα μπορούσε να 
σημαίνει: αφροντισία λήθης, μνήμη, τε
λικά ζωή.

Σημείωση: (1). Σε περίπτωση που ο ανα
γνώστης θέλει να γνωρίσει περισσότερα 
στοιχεία για την «Ακηδία» θα μπορούσε να 
ανατρέξει στο κριτικό κείμενο της ποιήτριας 
Ελένης Μερκενίδου «Της “ Ακηδίας” τα εμ- 
φαντικά εμφατικά κλειδιά», που δημοσιεύτη
κε στο περιοδικό «δώμα», τεύχος 6, φθινό- 
πωρο-χειμώνας 1985 και στη βιβλιοκρισία 
του καθηγητή Γιώργου Μουρέλου, -που δη
μοσιεύτηκε στη «Νέα Πορεία», τεύχος 341- 
344, Ιούλιος-Οκτώβριος 1983.

δύει ένα φανταστικό νοηματικό πλέγμα 
περνώντας στο νου του αναγνώστη τη 
δίκιά του εκδοχή για τη ζωή.

...όταν η μισή μας ζωή κατέρρευσε στην 
ελπίδα

κι η άλλη 
μισή εντειχίστηκε στα ερείπια της

ελπίδας

...Και πάντα έμεναν οι προσμονές τον
διαλυμένες 

στο δηλητήριο του ίδιου ποτού 
το ίδιο του αίμα

...Κι ελπίζω και ματαιώνομαι

Ιάσων Ιωαννίδης

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ



εκεί που όλα είναι αλλοιωμένα 
με όνο μάτια στο κενό τους αόρατα

Ο Παναγουλόπουλος περνάει, από το 
εγώ στο εμείς. Από το υποκειμενικό 
στο αντικειμενικό αν θέλετε —και το 
αντίθετο— φορώντας πάντα σκοτεινά, 
αδιαπέραστα γυαλιά. Η απαισιοδοξία 
του ωστόσο δεν είναι μια «στάση» που 
του την επέβαλε ένα άρρωστο μυαλό, 
ένα ασθενικό κορμί ή μια αξεπέραστη 
αδυναμία που στερεί απ ’ τις αισθήσεις 
του τη δυνατότητα ν’ αγκαλιάσει και να 
γευθεί. Η απαισιοδοξία έχει ένα ισχυρό 
«άλλοθι» και τεκμηριώνεται από τους 
στίχους του. Προέρχεται α π ’ το λύγι
σμα, το ξέφτισμα, το ξεθώριασμα των 
ελπίδων και των οραμάτων των μετα
πολεμικών αγωνιστών και διανοητών, 
που για αλλού ξεκίνησαν και αλλού 
σύρθηκαν να φτάσουν.

Έ τσ ι προχωρώντας στην ανάγνωση 
του βιβλίου του «Κονσέρτο με χαμηλω
μένα φώτα», παρατηρείς την ιστορική 
αίσθηση του ποιητή. Μια αίσθηση που

μπολιάζει στη φθορά των ιδανικών και 
την αμετάκλητη φθορά του χρόνου του 
σώματος και της ψυχής του ποιητή. 
Παρουσιάζεται και η υπαρξιακή αγω
νία, προσδίνοντας στην ιστορική, τραγι
κές διαστάσεις.

Λόγια της αποτυχίας 
μα ποιος πέτυχε στο σημάδι με το χρόνο 
όταν ο στόχος γίνεται σε λίγο στάχτη 
όταν οι σπίθες γίνονται σε λίγο χώμα

...το χέρι που μου τείνεις είναι του
Θανάτου

...έπειτα η φωνή σου στο κορμί μου 
είναι παλιά κιθάρα που οι χορδές της 
έχουν ραγίσει κι η μουσική αλλοιωμένη 
μοιάζει σαν παφλασμός του άλλου

χρόνου

Κοίταξέ με

η κατάρρευσή της σάρκας με
αλλοτριώνει%

όταν βαδίζω στα ίχνη κάποιας μοίρας

τόσο κοντά με τον πανικό 
και όπως το χώμα και το αίμα 
ταιριάζουν πάντα στην Ιστορία

Νομίζω πως πρέπει να επισημάνουμε 
εδώ, την ποιητική και νοηματική αξία 
αυτών των δυο στίχων. Είναι μια ευτυ
χισμένη στιγμή του ποιητή. Συντελεί - 
ται μια αποκάλυψη. Περιεκτικά, ουσια
στικά και επιγραμματικά, δίνεται η 
μυστική σχέση της εξέλιξης της ζωής 
των ανθρώπων με την Ιστορία. .Χώμα 
και αίμα. Αυτή είναι η πεμπτουσία της 
Ιστορίας.

Ο ποιητής αναφέροντας ,ονόματα- 
σύμβολα: Κορνταί, Άουσβιτς, Νταχά- 
ου, Νυρεμβέργη, Λόρκα, μα και ελληνι
κά: Γράμμος, Β ίτσι, Βελουχιώτης, 
Πλουμπίδης, Μπελογιάννης, δίνει το 
έκτυπο της Ιστορίας, που είναι χώμα 
και αίμα. Και συμπληρώνει:

Από το ένα σκοτάδι στο άλλο 
Προχωρώ με τη μικρή μου λάμψη 
...με κατευθύνει μια παράξενη κατάρα 
περασμένα μεσάνυχτα που γράφω

• στίχους

Ό μω ς εγώ δεν ανοίγω τα χαρτιά μου 
είναι όλα σύμβολα και Θέλω να

απολαύσω 
τη μοναξιά του μυημένου παίχτη

Γερός διανοητής ο Παναγουλόπου
λος, πηδά τους αιώνες με την ταχύτητα 
της σκέψης. Αχερουσία λίμνη. Αδάμ, 
Ελισσαίος, Ιεζεκιήλ. Αποκάλυψη του 
Ιωάννη. Ειρωνεύεται την πληροφορική 
με τις ηλεκτρονικές της ταχυδακτυ
λουργίες. Τους πολιτικούς των μπαλκο- 
νιών, που μετατρέπουν τις προσδοκίες 
του λαού σε άντρα προσωπικής εξου
σίας και απολαυής. Απαισιόδοξος αλλά 
άγρυπνος. Έ χει συνείδηση της πηγής 
της απαισιοδοξίας του, την επισημαί
νει, την αναδεικνύει, ποιητικά — ποτέ 
ρητορικά και πολιτικολογίστικα.

Εδώ ας σταθούμε 
Ό χι σαν τους νεκρούς που όταν

σταθούνε
ξεχνάνε τους δρόμους...

...κι ας λησμονήσουμε πως ό,τι μας
κυκλώνει λέγεται

ψέμα

Πανικός κι απάτη

... Όταν νομίζουμε πως τα χελιδόνια δεν
γερνάνε σα 3

φτάνουν κάθε Άνοιξη.

ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ 
ΣΕ 6 ΤΟΜΟΥΣ

Μ Υ Θ θ ΠΑΙΣΩΠΟΥ
Διασκευή: Κ. Παπαγεωργίου 

Εικονογράφηση Τζένη Δρόσου
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Α πόρροια μελέτης
Δημήτρης Φ ιλιππίδης 

Δ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ - Δ. ΒΩΚΟΥ
Οι περιστεριώνες της Τήνου 
Εκδόσεις Φιλιππότη,

Αθήνα 1986

Πολλοί, για τα ελληνικά μέτρα, έχουν 
ασχοληθεί με τους περιστεριώνες της 
Τήνου. Αυτό το μοναδικό φαινόμενο, 
πέρα από τις αυταπόδεικτες αισθητικές 
του πλευρές, έχει σίγουρα και άλλες 
που ως τώρα τουλάχιστον έμεναν άγνω
στες. Το πρόβλημα δεν ήταν απλά και 
μόνο χρονολογικό (πότε εμφανίζονται 
για πρώτη φορά) αλλά κοινωνικοοικο
νομικό. Το αν ήταν φεουδαλικό έθιμο, 
φερμένο από τους Λατίνους κατακτητές 
των Κυκλάδων, σχετιζόταν με την οικο
νομική του βάση: ποιοι ασχολούνται με 
την εκτροφή περιστεριών και τι σήμαινε 
η εκτροφή τους για την τοπική οικονο
μία; Περιττεύει ίσως να πούμε ότι η 
αντιμετ(ί)πιση των περιστεριώνων είχε 
ως τώρα κρατηθεί σε ένα επίπεδο ανα
γνώρισης της μορφολογικής τους ιδιαι
τερότητας, χωρίς ιστορικό βάθος.

Την έλλειψη αυτή καλύπτει για πρώ
τη φορά η έρευνα μιας πολυμελούς 
ομάδας νέων επιστημόνων, ενταγμένων 
στο πρόγραμμα «Οικολογικές και ανα
πτυξιακές πρωτοβουλίες νέων» (1984) 
του υφυπουργείου Νέας Γενιάς. Αυτή 
οδήγησε στη συγγραφή του βιβλίου Οι 
περιστεριώνες της Τήνου από δυο μέλη 
της ομάδας, τις Δ. Βώκου και Δ. Βαλ- 
λιάνου. Δοκιμάζοντας μια προσέγγιση 
«οικολογική» και «αρχιτεκτονική» δια
δοχικά, για πρώτη φορά καταγράφονται 
εδώ οι σωζόμενοι περιστεριώνες και η 
θέση τους στο νησί, διερευνάται η οικο
νομική τους βάση μέσα από ιστορικά 
έγγραφα και η θέση τους στην περίοδο 
ακμής του νησιού στο 19ο αιώνα. Στο 
μορφολογικό επίπεδο γίνεται προσπά
θεια κατάταξής τους σε κατηγορίες 
κτιριολογικές και ειδικά για τη διακό- 
σμησή τους, απομονώνονται τα «μοτί- 
βα» των συνθέσεων. Στην περίπτωση 
αυτή ο συσχετισμός χρονολογικών με 
μορφολογικά στοιχεία μας δίνει και την 
πρώτη τους κατάταξη σε μια εξελικτι- 

32 κή πορεία, από τα πρώτα δείγματα ως 
τα υποδεέστερα σημερινά. Στο τέλος

έχουν προστεθεί στοιχεία χρήσιμα για 
μια προσπάθεια διάσωσης τους —από 
την τουριστική αξιοποίηση (μετατροπή 
σε σπίτια) και από την παραμόρφωση 
(σύγχρονες επεμβάσεις συντήρησης από 
ιδιοκτήτες).

Από καιρό περιμέναμε τέτοιου τύπου 
εργασίες, για να ξεφύγουμε από τους 
αφόρητους (και τόσο ξεπερασμένους) 
λυρισμούς για τη «λαϊκή» αρχιτεκτονι
κή του τόπου. Το ίδιο το θέμα στην 
περίπτωση των περιστεριώνων ήταν ι
διαίτερα επικίνδυνο, γιατί μπορούσε εύ
κολα να οδηγηθεί στις γνωστές αορι
στολογίες γύρω από το λαϊκό καλλιτε
χνικό αίσθημα και για τις μεταφυσικές 
ικανότητες του λαϊκού δημιουργού. 
Ό χ ι  ότι θα ήταν άσκοπο να μελετηθεί 
ο περιστεριώνας αποκλειστικά ως έργο 
τέχνης —κανείς δεν μπορεί να αμφισβη
τήσει την «αξία» του. Αλλά δε θα 
αρκούσε. Και την πολυτιμότητα αυτής 
της «άλλης» ματιάς, που συμπληρώνει 
αυτά τα «έργα τέχνης» και τα εντάσσει 
στον κοινωνικοοικονομικό τους περίγυ
ρο, την αποδεικνύει με το παραπάνω η 
εργασία αυτή. Η απομυθοποίηση που 
συντελείται με τη μεθοδική αναφορά 
στην παραγωγική διαδικασία των περι
στεριώνων δεν τους αφαιρεί την αίγλη
— αντίθετα, τους την αυξάνει, γιατί 
μπορούμε τώρα να καταλάβουμε πώς 
να τους σώσουμε σήμερα.

Πάνω σε αυτό το τελευταίο σημείο 
θα ήθελα να επιμείνω λίγο. Ξεχωρίζω 
δύο πιθανούς στόχους. Αν κύριος σκο
πός του βιβλίου είναι να «πείσει» για 
την καλλιτεχνική αξία και την ανάγκη 
διάσωσης των περιστεριώνων, αυτό σί
γουρα θα το είχε πετύχει και με λιγότε- 
ρα στοιχεία, χωρίς διεξοδικές αναφορές 
και καταγραφές. Θα αρκούσε π.χ. να 
παρουσιαστούν 5-10 διαλεχτές περι
πτώσεις, τεκμηριωμένες με σχέδια και 
φωτογραφίες. Μια δεύτερη δυνατότητα 
θα ήταν να πείσει για τη σκοπιμότητα 
διάσωσής, τους, οπότε θα χρειαζόταν 
μια άλλου είδους μελέτη, με στοιχεία 
κόστους για τη συντήρηση μια|επιλεγ
μένης πάλι σειράς από αντιπροσωπευ
τικά δείγματα, με κατευθύνσεις για τη 
χρηματοδότηση και την εκμετάλλευση 
των περιστεριώνων κτλ. Βέβαια, ο συν
δυασμός των δύο παραπάνω μοιάζει 
ιδανικός —μόνο που δημιουργούνται 
προβλήματα σχετικά με το φορέα που 
θα αναλάμβανε να χρηματοδοτήσει την 
αρχική έρευνα και με το αναμενόμενο

αποτέλεσμα της ίδιας της έρευνας: σε 
ποιους απευθύνεται και ποιας μορφής 
είναι οι προτάσεις στις οποίες καταλή
γει. Μια και τέτοιες δουλειές σπάνια 
παρουσιάζονται στον τόπο μας, φυσικό 
ήταν να μην είναι απόλυτα σαφές τι 
περίμενε η ομάδα που μελέτησε τους 
περιστεριώνες να βγει από τη μελέτη 
που ανέλαβαν. Αντίστοιχα είναι τα 
προβλήματα αν δεχτούμε την έρευνα 
καθαρά ως «αναπτυξιακή μελέτη», που 
δεν μπορεί να είναι, τουλάχιστον με τη 
μορφή που μας παρουσιάζεται.

Οι παρατηρήσεις αυτές δε γίνονται 
βέβαια με αρνητικό πνεύμα' αντίθετα 
προσπαθούν να θίξουν πολύ ευρύτερες 
ελλείψεις στην ελληνική βιβλιογραφία 
και έρευνα, που δε θα πρέπει να εμποδί
σουν τους νέους επιστήμονες από το να 
αναλαμβάνουν τέτοιες έρευνες. Το ότι 
λείπει πείρα και καθοδήγηση στους το
μείς αυτούς είναι παραπάνω από φανε
ρό. Μόνο δοκιμάζοντας όμως μπορούμε 
να ελπίζουμε ότι θα τα ξεπεράσουμε 
σύντομα -κάλλος τρόπος δεν υπάρχει.
' Ετσι, διαβάζοντας το βιβλίο για τους 
τηνιακούς περιστεριώνες βγαίνουμε δι
πλά ωφελημένοι: αποκτούμε μια πρώ
της τάξης πληροφόρηση για την παρα
δοσιακή αρχιτεκτονική του νησιού και 
μια γεύση από το τι μπορεί να προσφέ
ρει μια «ολιστική» αντιμετώπιση του 
θέματος, ακόμα και όταν δεν έχει βρει 
ακόμα το δρόμο της.
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Ά λ κ η σ τις  Σ ουλογιάννη

ΣΤΑΘΗΣ ΙΩ. ΔΡΟΜΑΖΟΣ
Νεοελληνικό Θέατρο, Κριτικές 
Εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1986 '

Αυτό το βιβλίο διαβάζεται σχεδόν τέσ
σερα χρόνια αφ’ ότου ο Στάθης Δρομά- 
ζος όδευσε ανεπιστρεπτί προς την άλλη 
πλευρά του λόφου, εκείνη την τρομερή 
άνοιξη του ’83, ακολουθώντας την τρο
χιά που όρισε η Γιάννα Ματζάρα και 
έκλεισε ο Περικλής Αθανασόπουλος, 
μέσα σε είκοσι μέρες το πολύ — και ας 
θεωρηθεί δικαιολογημένη η εφαρμογή 
του κατά Κίρκεγκααρντ αξιώματος «ο 
καθένας έχει το χρέος να είναι υποκει
μενικός».

Το βιβλίο αποτελείται από εισαγωγή 
και τέσερα κεφάλαια. Η εισαγωγή που 
υπογράφεται από τον Δημήτρη Ραυτό- 
πουλο, δίνει το ιστορικό της έκδοσης 
αυτής, δεύτερης έκδοσης κειμένων του 
Στάθη Δρομάζου μετά τον θάνατό του, 
ύστερα από το «Αρχαίο Δράμα (Αναλύ
σεις)», Κέδρος 1985. Τα κεφάλαια φέ-

ΑΙΜΝΝΙΑΙΟ ΠΙΡΙΟΔΙΝΟ ΠΝΙΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΑΗΜΑΠΙΜΟΥ
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Θεατρική γραμματολογία
ρουν τους ειδοποιούς τίτλους: Α ' Πα
ράδοση, Β '  Ρίζες, Γ '  Παλαιότεροι, Δ '  
Σύγχρονοι.

Στο πρώτο κεφάλαιο (Παράδοση) υ
πάρχουν κριτικές για έργα, Π. Κατσαί 
τη, Β. Κορνάρου, Μ.Α. Φώσκολου και 
Γ. Χορτάτζη, δηλ. ο 17ος και ο 18ος 
αι. της ελληνικής γραμματείας.

Το δεύτερο κεφάλαιο (Ρίζες) καλύ
πτει τους συγγραφείς, Δ. Βυζάντιο, Η. 
Καπετανάκη, Α. Βλάχο, Δ. Κορομηλά, 
Σ. Καρύδη, Δ. Κόκκο, Α. Μάτεσι, Δ.Κ. 
Μισιτζή, Γ. Σουρή και Μ. Χουρμούζη, 
δηλ. ο 19ος αι. και το γύρισμα προς τον 
20ο.

Η συνέχεια του 20ου αι. (κάτι περισ
σότερο από το πρώτο μισό) αποτελεί 
το υλικό του τρίτου κεφαλαίου (Πα- 
λαιότεροι): Κ. Βάρναλης, Ν. Καζαντζά- 
κης, Σπ. Μελάς, Γρ. Ξενόπουλος και Γ. 
Ψυχάρης.

Το πλέον εκτεταμένο κεφάλαιο είναι 
το τέταρτο (Σύγχρονοι), όπου η κριτική 
του Στάθη Δρομάζου ελέγχει μία εξαι
ρετικά ευρεία επιφάνεια με όλες τις 
ιδιαιτερότητές της, καθώς ορίζεται από 
μεγέθη όπως π.χ. Δ. Ψαθάς και Λ. 
Ζωγράφου, ή Ιακ. Καμπανέλλης και Λ. 
Αναγνωστάκη, ή Β. Ζιώγας και Π. 
Μάτεσις και Κ. Μουρσελάς και Μ. 
Πόντικας και Γ. Σκούρτης, ή ακόμα Γ. 
Αρμένης και Γ. Διαλεγμένος και Ζ. 
Καυκαλίδης και Γ. Μανιώτης και Γ. 
Χασάπογλου. Σύνολο 39 συγγραφείς 
της ακμής και προς το τέλος του 20ου 
αι.

Η κατά ιστορική σειρά διάρθρωση 
των κεφαλαίων του βιβλίου και η κ α τ ’ 
αλφαβητική σειρά των συγγραφέων των 
κρινομένων έργων διάταξη της ύλης 
οφείλεται στον Στάθη Δρομάζο, όπως 
αναφέρεται στο κείμενο της εισαγωγής. 
Την ύλη του βιβλίου αποτελούν κριτικά 
άρθρα του, που δημοσιεύθηκαν στις ε
φημερίδες Αυγή (6 άρθρα, σε φύλλα 
των ετών 1964, 1966, 1967) και Καθη
μερινή (85 άρθρα στο διάστημα 1974-
1983).

Είναι γνωστό ότι ο Στάθης Δρομά- 
ζος προσέδιδε στην κριτική παιδευτικό 
χαρακτήρα. Από αυτή την άποψη, το 
βιβλίο έχει ιστορική χρησιμότητα . 
Παρ ’ όλο ότι ο ίδιος δεν πρόφτασε να 
επεξεργαστεί τα κείμενα που δημοσιεύ
τηκαν (όπως και πάλι. επισημαίνεται 
στην εισαγωγή) και επομένως είναι 
σαφής (και γιατί να μην είναι;) η φόρτι
ση από την άμεση αντίδραση του κριτι

κού, εν τουτοις απο την προοπτική της 
σχεδόν τετράχρονης απόστασης διαφαί- 
νεται στα κείμενά αυτά αναμφισβήτητα 
το ολοκληρωμένο ύφος του χρηστικού 
φιλολογικού δοκιμίου, ενώ σε όσες περι
πτώσεις ο λόγος γίνεται σχεδόν ακαδη
μαϊκός, αποφεύγεται με επιμέλεια ο 
οχληρός διδασκαλισμός. Το γνωστό λε
κτικό του Στάθη Δρομάζου με την 
απλότητα και ως εκ τούτου αμεσότητα 
των φραστικών σχημάτων, καθώς και 
το ευπρεπές του ύφος-ήθος με την η- 
λεγμένη αυτοσυγκράτηση αλλά και τη 
δεικτική ειρωνεία αντέχουν στη σύγκρι
ση με τις τρέχουσες σταθερές της δοκι- 
μιακής κριτικής (άλλωστε, τα τέσσερα 
χρόνια δεν είναι πάρα πολλά, ακόμα και 
σ’ αυτή τη στροφή του 20ου προς τον 
21ο αι. με τις ταχύτατες εναλλαγές 
στην τεχνική διεργασίας της διανόη- 
σης).

Ένα μεγάλο μέρος όμως της αξίας 
της έκδοσης έγκειται στο γεγονός ότι 
το βιβλίο αποτελεί μία εκτενή τοιχο
γραφία, κυρίως σε ό,τι αφορά το σύγ
χρονο ελληνικό θέατρο. Στην τοιχογρα
φία αυτή, όπως σε ό\ες τις τοιχογρα
φίες, υπάρχει η συγκεκριμένη θεματο
γραφία της επιφάνειας, που είναι στην 
προκειμένη περίπτωση η γραμματολο
γική καταγραφή των συγγραφέων, αλλά 
και των θεατρικών σχημάτων, των σκη
νοθετών, των ερμηνευτών, των σκηνο- 
γράφων-ενδυματολόγων, των συνθετών 
ή των χορογράφων* κυρίως όμως υπάρ
χει το ιστορικό βάθος, όπως προκύπτει 
από μία σειρά συντεταγμένων-συνιστω- 
σών είτε κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο 
λέγονται αυτές, είτε ιστορική ανα- 
γκαιότης, είτε ανθρωπομετρικές συνθή
κες διαβίωσης, είτε (ακόμα) και συγ
γραφική ενδελέχεια. Μέσα από αυτές 
τις συντεταγμένες-συνιστώσες αναδύο
νται οι συγκεκριμένοι ανθρώπινοι τύ
ποι, που ενδιαφέρουν σε τελευταία ανά
λυση τον Στάθη Δρομάζο (και κατά 
πόσο γίνονται αντικείμενα σεβασμού 
τόσο από τον συγγραφέα όσο και από 
την παράσταση ως δυναμικό προϊόν).

Και έτσι, από την ασφαλή θέση της 
αποστασιοποίησης, αποκλεισμένης δηλ. 
της συγκινησιακής παρέμβασης, τα κρι
τικά κείμενα του βιβλίου ανάγονται 
στον αμιγή χαρακτήρα τους, εξελίσσο
νται δηλ. σε μέθοδο διαλεκτικής και. 
λόγο παιδευτικό, στοιχεία που διέκρι- 
ναν την ίδια τη φύση του Στάθη Δρομά- 33
ζου.
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Λαϊκές βιβλιοθήκες 
και βιβλιοθηκονομία

ΠΕΠΗ ΔΔΡΑΚΗ
Λαϊκές βιβλιοθήκες 
Gutenberg, 1986

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οργάνωσε τη βιβλιοθήκη σου 
Gutenberg, 1987

Τα τελευταία δέκα με δώδεκα χρόνια 
—μετά το 1974 δηλαδή— προβάλλει 
ολοένα πιο επιτακτική η ανάγκη που 
έχει ο τόπος μας για θεσμοθετημένες 
και σωστά οργανωμένες και στελεχω
μένες βιβλιοθήκες. Το αίτημα αυτό έρ
χεται και επανέρχεται κάθε τόσο στην 
επικαιρότητα από έμπειρους και υπεύ
θυνους βιβλιοθηκάριους, συναντά όμως 
την απόλυτη αδιαφορία, σχεδόν την α
πάθεια, της κοινωνίας μας και της πολι
τικής ηγεσίας. Εμένα προσωπικά δε με 
εντυπωσιάζει τόσο η αντιμετώπιση αυ
τή* είμαι σε θέση να γνωρίζω τη χρόνια 
απαιδευσία και έλλειψη πολιτιστικής 
αγωγής του ελληνικού λαού, εκείνου 
μάλιστα που μαστίζεται από την πνευ
ματική σκοτοδίνη του άστεως, καθώς 
και την πνευματική αλλοτρίωση και 
έκπτωση της πολιτικής του ηγεσίας. 
Εκείνο που με εντυπωσιάζει και με 
τρομοκρατεί είναι η αδιαφορία και η 
άγνοια των διανοουμένων και, κυρίως, 
των ανθρώπων του πνεύματος. Οι τε
λευταίοι αυτοί δεν έχουν καταλάβει εις 
βάθος ότι οι βιβλιοθήκες είναι για ολό
κληρο τον πολιτισμένο κόσμο, σε Ανα
τολή και Δύση, τα βασικά και πολύτιμα 
εργαλεία όλων των βαθμιδών της εκ
παίδευσης και, παράλληλα, η θεμελιώ
δης υποδομή για τη στήριξη, ανάπτυξη 
και εξάπλωση του πολιτισμού.

Ένα άλλο εντυπωσιακό γεγονός εί
ναι ότι την τεράστια σπουδαιότητα των 
βιβλιοθηκών δεν έχουν καταλάβει και οι 
εκδότες μας. Έτσι —μαζί με τις διά
φορες υποτονικές ενώσεις συγγραφέ
ων— ζητούν κάθε τόσο από τις κυβερ
νήσεις τη χάραξη μιας πολιτικής για το 
βιβλίο, πράγμα αφελές και επιπόλαιο, 
που στο τέλος είναι φυσικό να καταντά 

4 ένα βλακώδες σποτ στην τηλεόραση, ή 
μερικά ετήσια φεστιβάλ βιβλίου, άσχη-

μα οργανωμένα και κακής ποιοτητας. 
Αν, όμως, οι εκδότες μας είχαν καθήσει 
με περίσκεψη να συλλογιστούν εκείνο 
που έγραψε πριν από χρόνια ο ποιητής 
και βιβλιοθηκάριος Γ.Θ. Βαφόπουλος, 
ότι δηλαδή «οι βιβλιοθήκες είναι οι 
βάσεις εκτόξευσης του βιβλίου»1, θα 
καταλάβαιναν ότι μια πολιτική για το 
βιβλίο είναι, πρωταρχικά, μια πολιτική 
για τις βιβλιοθήκες. Αυτό το τελευταίο 
δείχνει πάντως να το έχει καταλάβει 
ένας από τους ηγέτες των εκδοτών μας, 
ο κ. Γιώργος Δαρδανός (εκδόσεις 
Gutenberg), που τα τελευταία χρόνια 
αναπτύσσει μια πυρετώδη δραστηριό
τητα με θαυμαστά αποτελέσματα για 
την ποιότητα του ελληνικού βιβλίου, 
εγκαινιάζοντας πρόσφατα τη σειρά εκ
δόσεων με τίτλο «Βιβλία για το βι
βλίο». Θα επαινέσω και θα χειροκροτή
σω με ενθουσιασμό τη νέα αυτή προ
σφορά του κ. Δαρδανού —ο οποίος 
ασφαλώς γνωρίζει και τον αντιεμπορικό 
της χαρακτήρα— διότι πιστεύω ότι το 
φαινόμενο της παντελούς απάθειας που 
αντιμετωπίζουν στον τόπο μας οι βι
βλιοθήκες οφείλεται σημαντικά και 
στην έλλειψη ενημέρωσης των Ελλήνων 
αλλά και στην έλλειψη έγκυρων βοηθη
μάτων για όσους ασχολούνται επαγγελ
ματικά με την οργάνωση των βιβλιοθη
κών μας. Οι βιβλιοθηκάριοι, που κυρίως 
πρωτοστατούν στην κίνηση για τις βι
βλιοθήκες, αλλά και όσοι ενδιαφέρονται 
γ ι ’ αυτές, πρέπει πρώτα να αγωνιστούν 
για την ενημέρωση της κοινωνίας και 
κυρίως των διανοουμένων: είναι απα
ραίτητο όλες οι κοινωνικές τάξεις, όλες 
οι ομάδες που μπορούν να ασκήσουν 
κάποια πίεση (οι συνδικαλιστικές και 
συνεταιριστικές ενώσεις, οι δημοσιο
γράφοι, οι επιστήμονες, οι επαγγελμα- 
τίες, οι βιομήχανοι, οι συγγραφείς, οι 
φοιτητές, οι μαθητές, οι δάσκαλοι και 
οι καθηγητές) να ενημερωθούν όχι μόνο 
για τη μεγάλη προσφορά της βιβλιοθή
κης στον καθένα από αυτούς, αλλά και 
για το πώς λειτουργεί η προσφορά αυτή. 
Έτσι, όταν ωριμάσει η κοινωνία μας 
για βιβλιοθήκες θα αρχίσει να τις ζητά 
από την πολιτική ηγεσία, η οποία θα 
αναγκαστεί να τις δώσει στο λαό. Για 
μένα δεν υπάρχει άλλος δρόμος: ενημέ
ρωση και, παράλληλα, διαρκής εκπαί
δευση και επιμόρφωση των παλαιών και

νέων βιβλιοθηκάριων, ώστε από τώρα, 
έστω και δίχως τις θεσμικές και οργα
νωτικές προϋποθέσεις, να αρχίσουν τον 
αγώνα που ξεκινά πρώτα και κύρια από 
τη δική τους ενημέρωση και μόρφωση. 
Πιο συγκεκριμένα θα επισημάνω, όσο κι 
αν φανεί κοινότοπο, ότι οι υπεύθυνοι 
βιβλιοθηκάριοι πρέπει να τονίσουν στην 
κοινωνία μας, σε όσους ενδιαφέρονται 
για τις βιβλιοθήκες, ότι βιβλιοθήκες, 
δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν δίχως 
βιβλιοθηκονομία και δίχως τον επαγ- 
γελματία, τον ειδικευμένο, τον σπουδα
σμένο βιβλιοθηκάριο. Δίχως αυτές τις 
δύο προϋποθέσεις η βιβλιοθήκη είναι 
απλώς μια αποθήκη, ένα νεκροταφείο 
βιβλίων.

Το πρώτο βιβλίο της σειράς, η εργα
σία της κ. Δαράκη, λυπούμαι αλλά δεν 
είναι ό,τι θα περίμενε κανείς στον το
μέα της ενημέρωσης για την αναγκαιό
τητα, τη χρησιμότητα και την κατά
σταση των λαϊκών βιβλιοθηκών σήμερα. 
Η κ. Δαράκη είναι βεβαίως συγγραφέας 
και έχει μια θητεία στην τοπική αυτο
διοίκηση, δεν έχει ζήσει όμως τα προ
βλήματα της βιβλιοθήκης και της βι
βλιοθηκονομίας στον τόπο μας μήτε 
έχει μια ειδική κατάρτιση σ’ αυτά. Το 
γεγονός 8ε ότι επί σειρά ετών υπήρξε 
δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Αθη
ναίων, με ιδιαίτερη απασχόληση στα 
πολιτιστικά, δεν φαίνεται να της επέβα
λε κάποιας λογής συμβολή σε αγώνες 
για την ανάσταση της βιβλιοθήκης του 
δήμου, η οποία επί της εποχής της και 
για αρκετά χρόνια μετά υπήρξε ένα 
νεκροταφείο βιβλίων. Τώρα, με καθυ
στέρηση αρκετών χρόνων, έρχεται να 
μας πει αρκετά σωστά πράγματα για 
το πώς έπρεπε να λειτουργεί και να 
στελεχώνεται μια βιβλιοθήκη σαν αυτή 
του πρώτου δήμου της χώρας. Δεν 
μπορώ να μην υπογραμμίσω, με πίκρα, 
την καθυστέρησή της αυτή, που για 
μένα σημαίνει ότι ενώ η μοντέρνα βι
βλιοθηκονομία υπάρχει τουλάχιστον 
από το 1876 (δεκαδικό σύστημα του Μ. 
Dewey) η κυρία Δαράκη κατά την επο
χή της δημοτικής της θητείας δεν φαίνε
ται να εγνώριζε όσα μας λέει σήμερα, ή, 
τουλάχιστον, διόλου δεν αγωνίστηκε 
για την εφαρμογή τους στην πράξη 
παρά έρχεται μόλις τώρα, ενώ η ίδια 
έχει αποστρατευτεί, να μας μιλήσει



γ ι ’ αυτά μόνο θεωρητικά. Ωστόσο, στην 
κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, 
καλά είναι και τα λόγια, ας είναι και 
αναμασήματα λόγων κάποιων άλλων 
που αγωνίστηκαν γ ι ’ αυτά και χτυπήθη
καν γ ι ’ αυτά με τη ζοφερή πραγματικό
τητα. Η απασχόληση σήμερα σ’ αυτό 
τον τόπο με τις βιβλιοθήκες και τη 
βιβλιοθηκονομία είναι μια θέση μάχης 
και σύγκρουσης* κι όταν βλέπει κανείς 
τη συγγραφέα ενός βιβλίου να μιλάει 
θεωρητικά για ένα θέμα που πρακτικά 
δεν κατόρθωσε να αντιμετωπίσει, δεν 
μπορεί παρά να κουνήσει το κεφάλι του 
με συγκατάβαση και τελικά να την 
ευχαριστήσει για τον αγώνα που δίνει, 
τόσο καθυστερημένα, με τον ίδιο τον 
εαυτό της τώρα και με μια γνώση που 
ήρθε όταν η πράξη ήταν πια μακριά. Το 
βιβλίο της κ. Δαράκη μου δίνει την 
αίσθηση των απομνημονευμάτων ενός 
στρατηγού που ενώ ο πόλεμος έχει 
περάσει εκείνος κάθεται και σχεδιάζει 
τη στρατηγική που πρέπει να ακολου
θήσει τώρα για μια μάχη που ποτέ του 
δεν έδωσε κι ούτε πρόκειται να δώσει. 
Μολαταύτα, όπως είπα, είναι χρήσιμα 
και τα λόγια για όσους βρίσκονται 
σήμερα μέσα στη φωτιά της μάχης: αν 
οι μάχες για τις βιβλιοθήκες και τη 
βιβλιοθηκονομία δεν εδόθησαν την επο
χή της κ. Δαράκη, δίνονται σήμερα και 
κάθε βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη. Αυτό 
ισχύει για τις πολλές και χρήσιμες 
πληροφορίες που μας παρέχονται από 
το βιβλίο, καθώς και για τις επισημάν
σεις των κυριότερων προβλημάτων που 
μαστίζουν σήμερα τις δήθεν λαϊκές βι
βλιοθήκες μας: πολυαρχία, πολυνομία, 
απαρχαιωμένη νομοθεσία, έλλειψη οι
κονομικών πόρων, έλλειψη κατάλληλων 
κτιρίων και εξοπλισμού, εκπαίδευση 
των βιβλιοθηκάριων, σωστή κατάρτιση 
της συλλογής, ποιότητα στην επιλογή 
των μονάδων, αρμοδιότητες του βιβλιο
θηκάριου, αποκέντρωση της βιβλιοθή
κης στη συνοικία και στον τόπο εργα
σίας, σχολικές βιβλιοθήκες, δανεισμός, 
θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης, Εθνι
κό Δίκτυο Βιβλιοθηκών. Ενώ πολλές 
είναι οι σωστές προτάσεις, όλες γνω
στές βέβαια στους βιβλιοθηκάριους που 
τις έχουν υποβάλλει ήδη προς τη σημε
ρινή κυβέρνηση, ελάχιστα πράγματα λέ
γονται αναλυτικά και με συγκεκριμένα 
στοιχεία για τη σημερινή κατάσταση. 
Έτσι, το βιβλίο της κ. Δαράκη δεν 
μπορεί να αναπληρώσει την πολύτιμη 
και απόλυτα έγκυρη εργασία του κ. 
Σπύρου Κόκκινη (Βιβλιοθήκες και Βι
βλία, ή τα σκοτάδια με αριθμούς, Σύγ
χρονη Εποχή, 1981), από τον οποίο η

συγγραφέας έχει δανειστεί πολλά στοι- 
χεία.

Το δεύτερο βιβλίο της σειράς, η ερ
γασία του κ. Κυρ. Ντελόπουλου, θέτει, 
μετά από αρκετά χρόνια, το θέμα της 
βιβλιοθηκονομίας και της εκπαίδευσης 
του βιβλιοθηκάριου* στη σημερινή ελλη

νική πραγματικότητα. Θα επαναλάβω 
εδώ για άλλη μια φορά απευθυνόμενος 
στους κατά καιρούς εθελοντές και φί
λους της βιβλιοθήκης ότι δίχως βιβλιο
θηκονομία και σπουδασμένο βιβλιοθηκά
ριο δεν έχουμε βιβλιοθήκη αλλά αποθήκη 
και νεκροταφείο βιβλίων. Δεν αρκεί η 
επιθυμία και η προσπάθεια να βρούμε 
μια ή δύο αίθουσες, να τις γεμίσουμε 
ράφια και να στοιβάξουμε πάνω σ’ αυτά

Η ΛΑΜΨΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ

«Θαύμα του Αγίου Νικολάου», I. Ναός Αγίου Νικολάου 
των Ορφανών, Θεσσαλονίκη. Είναι μία από τις 39 τοιχο
γραφίες που έχουν «αποθησαυριστεί» στον τόμο «Η Πα- 
λαιολόγεια Ζωγραφική στη Θεσσαλονίκη», μία έκδοση που 
πραγματοποίησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με 
τις εκδόσεις Εξάντας, ως προσφορά για τα 2300 χρόνια της 
«καλλίστης των πόλεων», όπως παρατηρεί ο τότε δήμαρχος 
κ. Θεοχάρης Μαναβής. Το κείμενο που προτάσσεται του 
λευκώματος έχουν συντάξει οι Μαρία Καμπούρη-Βαμβού- 
κου και ο Θανάσης Παπαζώτος, οι οποίοι επισημαίνουν 
τους χαρακτήρες της «Παλαιολόγειας Αναγέννησης», όπως 
αυτή εκδηλώθηκε σ’ ένα από τα κύρια κέντρα της, στην 
πρωτεύουσα ¿του Μακεδονικού Ελληνισμού, ακτινοβολώ- 
ντας με ιδιαίτερη λάμψη σε ολόκληρο τον βαλκανικό χώρο. 
Σύντομο γαλλικό, αγγλικό και γερμανικό κείμενο μαζί με 
επιλεκτική βιβλιογραφία κλείνουν τον τόμο.



ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

μερικά βιβλία. Είναι δυστύχημα που οι 
περισσότερες πρωτοβουλίες των τελευ
ταίων χρόνων κινούνται μέσα στα πιο 
πάνω πλαίσια: η βιβλιοθήκη δεν υπάρχει 
μετά που θα εξασφαλιστούν οι πιο 
πάνω επιπόλαιες “προϋποθέσεις” , και 
γίνουν τα πολυθόρυβα εγκαίνιά της, 
αλλά πριν καν υπάρξουν αυτές, με την 
κατάρτιση ενός προγραμματισμού και 
μιας μελέτης για τον σκοπό και τους 
στόχους της, ενός συστήματος οργάνω
σής της, μιας μεθόδου για την επεξερ
γασία των βιβλιακών και άλλων μονά
δων που θα την αποτελέσουν, μιας 
σειράς κριτηρίων με βάση τα οποία θα 
καταρτισθεί η συλλογή της. Πρέπει να 
καταλάβουμε ότι ο κλάδος της βιβλιο
θηκονομίας έχει γίνει ακριβώς για να 
ικανοποιήσει τις ανάγκες ενός ζωντανού 
μορφωτικού εργαλείου, ενός πολιτιστι
κού κέντρου που θέλει να είναι ζωντανό 
κι όχι, υπό μορφή μουσείου, να εκθέτει 
στα σκονισμένα ράφια του κάποια χάρ
τινα αντικείμενα. Πιο πέρα ακόμη: με 
την οργάνωση και την εξυπηρέτηση 
μιας λαϊκής βιβλιοθήκης δεν μπορεί να 
ασχοληθεί ο καθένας, αλλά μονάχα εκεί
νος που εσπούδασε τη βιβλιοθηκονομία 
και την έκανε επάγγελμα και έργο της 
ζωής του. Αυτό το μισοκατάλαβε το 
κράτος και ίδρυσε πριν από μερικά 
χρόνια τις σχολές βιβλιοθηκονομίας στα 
Τ.Ε.Ι. Τούτο δε σημαίνει βέβαια ότι 
έχουμε κιόλας ελληνική βιβλιοθηκονο
μία και σωστά καταρτισμένους Έλλη
νες βιβλιοθηκάριους. Το επίπεδο της 
εκπαίδευση στις σχολές των Τ.Ε.Ι.είναι 
ακόμη χαμηλό, διότι οι εκεί διδάσκο
ντες δεν έχουν μια πρακτική εμπειρία 
της δουλειάς του βιβλιοθηκάριου, με 
αποτέλεσμα οι σημειώσεις που δίνουν 
στους σπουδαστές να έχουν μεγάλες 
ελλείψεις όσον αφορά στα ποικίλα προ
βλήματα που αντιμετωπίζει στην πρά
ξη ο βιβλιοθηκάριος. Στις σχολές των 
Τ.Ε.Ι., επίσης, δεν γίνεται πρακτική 
εξάσκηση μέσα σε μια πρότυπη βιβλιο
θήκη, πράγμα απαράδεκτο για τη διδα
σκαλία ενός γνωστικού κλάδου ο οποίος 
δεν είναι τόσο θεωρία όσο πράξη. Το 
θέμα της εκπαίδευσης» λοιπόν του βι
βλιοθηκάριου και η ανάγκη να υπάρξει 
σύντομα μια ελληνική βιβλιοθηκονομία, 
είναι προτεραιότητες καυτές αυτή τη 
στιγμή. Η βιβλιοθηκονομία είναι ένας 
κλάδος που γεννήθηκε και αναπτύχθηκε 
σε χώρες της δυτικής Ευρώπης και 
κυρίως στις αγγλοσαξονικές, δηλαδή σε

χώρες με γλώσσα και πολιτισμό πολύ 
διαφορετικό από το δικό μας. Είναι 
ανάγκη λοιπόν να γίνουν πολλές προ
σαρμογές στη δίκιά μας γλωσσική, εκ
δοτική και πολιτιστική πραγματικότη
τα. Παράλληλα, πρέπει το συντομότερο 
να αποκτήσουμε εκείνα τα εγχειρίδια 
διδασκαλίας καθώς και άλλα βοηθήμα
τα (θεματολογία, μεταφράσεις των ξέ
νων προτύπων, ειδικές και γενικές βι
βλιογραφίες κ.ά.) που θα βοηθήσουν 
τους νέους βιβλιοθηκάριους, πτυχιού- 
χους ή σπουδαστές των Τ.Ε.Ι., καθώς 
και όσους εργάζονται σε βιβλιοθήκες 
δίχως να έγουν σπουδάσει βιβλιοθηκο
νομία. Κατά το παρελθόν εκύκλοφόρη- 
σαν κάποια βιβλία* όμως, για παράδειγ
μα, η Βιβλιολογία και Βιβλιοθηκονομία 
του Δ. Μάργαρη (Γενικόν Συμβούλιον 
Βιβλιοθηκών της Ελλάδος, 1939), αν 
εξαιρέσουμε το βιβλιολογικό της ενδια
φέρον, που ισχύει πάντα, είναι απαρ
χαιωμένη και, φυσικά, δεν υπάρχει πια 
στο εμπόριο. Τα συνοπτικά της Ιούς 
Δεκουλάκου, Εγχειρίδιον Οργανώσεως 
Βιβλιοθηκών (Αμερικανική Υπηρεσία 
Πληροφοριών, 1956) και των Ρωξάνης 
Φέσσα και Κάρυ Λίτσα Η Βιβλιοθήκη, 
Οργάνωσις-Λειτουργία ( '  Ιδρυμα Ευγε- 
νίδου, 1970), είναι μέσα στα πλαίσια 
της σύγχρονης πρακτικής αλλά αγγί
ζουν πολύ σύντομα ένα μικρό τμήμα 
των προβλημάτων που αντιμετωπίζει 
στην πράξη ο βιβλιοθηκάριος. Επιτα
κτική είναι λοιπόν η ανάγκη για εργα
σίες εμπεριστατωμένες που να εξα
ντλούν όσο το δυνατόν όλα τα προβλή
ματα που δημιουργεί η πράξη, παρέχο
ντας πρότυπα βασισμένα στην πιο 
σύγχρονη και ώριμη εμπειρία —και 
τέτοια κατά τη γνώμη μου είναι τα 
αγγλοσαξονικά —πάνω στον τομέα της 
ταξινόμησης, της καταλογογράφησης, 
της θεματογράφησης, της ταξιθέτησης 
των δελτίων, του δανεισμού, της οργά
νωσης και της διοίκησης μιας λαϊκής 
βιβλιοθήκης, της κατάρτισης των συλ
λογών της.

Η εργασία του κ. Ντελόπουλου, μο
λονότι δεν καλύπτει το πιο πάνω αίτη
μα —αίτημα επιτακτικό ιδίως για τις 
λαϊκές βιβλιοθήκες— αποτελεί ωστόσο 
μια προσφορά που μπορεί να σημάνει 
μια νέα αρχή, με τη γραμμή που ακο
λουθεί και το παράδειγμα που δίνει. 
Αγγίζει, πάρα πολύ σύντομα είναι η 
αλήθεια, όλα σχεδόν τα σημαντικά προ
βλήματα της βιβλιοθήκης και των μεθό
δων και αρχών της βιβλιοθηκονομίας, 
προτείνοντας μάλιστα και μερικές πολύ 
αξιόλογες προσαρμογές των ξένων προ
τύπων. Βέβαια στόχος του κ. Ντελό-

πουλου δεν ήταν η δημοσίευση ενός 
εξονυχιστικού συγγράμματος βιβλιοθη
κονομίας, αλλά ενός εκλαϊκευμένου και 
συνοπτικού εγχειριδίου για τον ερασιτέ
χνη βιβλιοθηκάριο και τον βιβλιόφιλο. 
Μολαταύτα είναι τόσο το κενό που η 
εργασία αυτή μπορεί να χρησιμεύσει 
ακόμη και στον επαγγελματία βιβλιο
θηκάριο της λαϊκής, ιδίως, βιβλιοθήκης, 
με ευεργετικά αποτελέσματα αν θελή
σει να μάθει και να εφαρμόσει στη 
βιβλιοθήκη του τα πρότυπα που παρου
σιάζει ο κ. Ντελόπουλος. Μερικά μειο
νεκτήματα πρέπει να επισημάνω: ένας 
σπουδασμένος βιβλιοθηκάριος θα μπο
ρούσε να επικοινωνήσει καλύτερα με το 
βιβλίο αν ο κ. Ντελόπουλος χρησιμο
ποιούσε τους δόκιμους βιβλιοθηκονομι- 
κούς όρους (π.χ. ο “τοπογραφικός δελ
τιοκατάλογος” , ονομάζεται από τον συγ
γραφέα " βασικός δελτιοκατάλογος” ). 
Επίσης, ενώ γίνεται αναφορά στα θε
ματολογία δεν αναφέρονται ορισμέ
να από εκείνα που μπορεί εύκολα να_ 
προμηθευτεί μια βιβλιοθήκη για την 
κατάρτιση των θεμάτων της (π.χ. Κα
τάλογος θεμάτων sears, κατάλογος θε
μάτων της βιβλιοθήκης του Κογκρέ
σου). Μπορώ να βεβαιώσω ότι πολλές 
λαϊκές βιβλιοθήκες στον τόπο μας αγνο
ούν απόλυτα ή δεν χρησιμοποιούν τα 
θεματολογία και αρκούνται σ’ έναν α
νεύθυνο αυτοσχεδιασμό.

Με την εργασία του ο κ. Ντελόπου
λος μας έδωσε εξ όνυχος τον λέοντα: η 
προσφορά του,αν και περιορισμένης έ
κτασης, ανοίγει φοβερά την όρεξη του 
φιλομαθούς και ερευνητικού βιβλιοθη
κάριου. Αυτό και μόνο το θεωρώ αρκε
τό για να έχουμε μια αλυσιδωτή αντί
δραση που θα μας φέρει ολοένα και 
περισσότερα βιβλιοθηκονομικά βοηθή
ματα. Γνωρίζω ότι εδώ και χρόνια η 
πολύμοχθη βιβλιοθηκάριος μας κ. Σο
φία Παλαμιώτη —που αυτή τη στιγμή 
επιτελεί έναν πολύτιμο άθλο στη Δημο
τική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας— επεξερ
γάζεται ένα μεγάλο διδακτικό έργο για 
τη βιβλιοθηκονομία. Εκφράζω προς τον 
φίλο κ. Γιώργο Δαρδανό την ευχή να 
εκδόσει, όσο γίνεται πιο επιμελημένα, 
το βιβλίο της κ. Παλαμιώτη που θα 
διευρύνει και θα στηρίξει σε σταθερή 
βάση τον ορίζοντα της ελληνικής βι
βλιοθηκονομίας. Οι εκδόσεις Gutenberg 
με το βιβλίο του κ. Ντελόπουλου μας 
άνοιξαν τόσο την όρεξη που πρέπει 
σύντομα να την καταπραΰνουν με νέα 
και πιο άφθονη τροφή.

1. Γ.Θ. Βαφόπουλος, «Οι λαϊκές βιβλιοθήκες 
θεσμός κοινωνικής υποδομής», Νέα Εστία, 
τεύχος 1181, 15-9-1976.
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Έ ντιτ Σέντεργκραν
(1892-1923)
Γεννήθηκε το 1892 στην επαρχία της Καρελίας στα ανατολι
κά σύνορα της Φιλανδίας όπου η φιλανδική παράδοση έσμιγε 
με τη σουηδική και τη ρωσική. Η Φιλανδία με τις χίλιες 
λίμνες και τα απέραντα δάση της αντανακλά το πλούσιο 
ιστορικό παρελθόν ενός λαού που αγωνίστηκε σκληρά για την 
επιβίωσή του και θυσίασε ό,τι πολυτιμότερο είχε για την 
ανεξαρτησία του. Για 600 περίπου χρόνια κατεχόταν από 
τους Σουηδούς, το 1809 έγινε τμήμα της ρωσικής αυτοκρα
τορίας και από το 1917 ως το τέλος του δεύτερου παγκό
σμιου πολέμου πάλεψε για να διατηρήσει την ελευθερία της.

Η Φιλανδία έχει δύο επίσημες γλώσσες. Τα φιλανδικά και 
τα σουηδικά. Για ένα μεγάλο διάστημα τα σουηδικά ήταν η 
επίσημη γλώσσα του κράτους και, κυρίως, των καλλιεργημέ
νων τάξεων.

Η ' Εντιτ Σέντεργκραν ήταν σουηδικής καταγωγής και οι 
πρόγονοί της, αγρότες από το Εστερμπότεν της Σουηδίας, 
μετανάστευσαν στη Φιλανδία στα μέσα του 18ου αιώνα. Ο 
πατέρας της αρνήθηκε να ακολουθήσει την αγροτική παράδο
ση της οικογένειας και το 1882 έφυγε για τη Ρωσία όπου 
εργάστηκε σκληρά για να καταλήξει μηχανικός σε μια 
μεγάλη επιχείρηση. Ό ταν γεννήθηκε η 'Εντιτ Σέντεργκραν 
η οικογένεια ήταν αρκετά εύπορη και οι γονείς της μπόρεσαν 
να της προσφέρουν μια αξιόλογη για την εποχή μόρφωση. Τα 
χρόνια που φοίτησε στο γερμανικό σχολείο της Πετρούπολης 
την απομάκρυναν από το σουηδικό τρόπο σκέψης, της 
άνοιξαν το δρόμο προς την ξένη λογοτεχνία και την έφεραν 
σ’ επαφή με τα σύγχρονα δυτικά ρεύματα.

Στα δεκάξι της προσβλήθηκε από φυματίωση και η αγωνία 
της να επιβιώσει —ο πατέρας της είχε πεθάνει από αυτή την 
αρρώστια— την οδήγησαν έξω από τα συνηθισμένα πρότυπα 
ζωής και όταν δε νοσηλευόταν στα σανατόρια, απομονωνόταν 
στο πατρικό σπίτι της λίμνης.

Το σπίτι των παιδικών της χρόνων, χτισμένο σ’ έναν 
απόκρημνο λόφο, περιστοιχιζόταν από ένα πάρκο που έφτανε 
ως την όχθη της Λίμνης. Αυτό το άγριο και πυκνό τοπίο,

κατάφυτο από σουρβιές, σημύδες, φτελιές και έλατα ήταν για 
την ποιήτρια το κέντρο της γης και της ύπαρξής της.

Αυτό το τοπίο, που ανέβλυζε μύθους και σύμβολα, την 
μύησε στις εσώτερες αποχρώσεις μιας πανάρχαιας παράδο
σης. Με έκσταση, θα ’λεγε κανείς, διείσδυσε στις υπόγειες 
στοές ενός υπερφυσικού κόσμου.

Πρωτοεμφανίστηκε στα γράμματα με τη συλλογή «Ποιή
ματα» 1916, όπου οι συντηρητικοί κύκλοι της σκανδιναβίας 
δέχτηκαν ένα χτύπημα από ,τον ατίθασο και ανυπότακτο 
τρόπο της γραφής της. Η εξέγερσή της φαίνεται ωστόσο να 
είναι ασυνείδητη, γιατί στηρίζεται περισσότερο στην τολμη
ρότητα της εικονοποιίας παρά στον ελεύθερο στίχο που η 
Σέντεργκραν χειριζόταν με μεγάλη ευκολία μια και είχε 
μελετήσει τον ευρωπαϊκό συμβολισμό. Η δύναμή της βρίσκε
ται στο ότι καταφέρνει να ενώσει τον ατομικό της μικρόκο- 
σμο με το αχανές σύμπαν.

Στο σύνολό του το ποιητικό της έργο είναι επιγραμματικό 
και επικό. Χρησιμοποίησε τον τρόπο του «καταλόγου», όπου 
οι λέξεις ακολουθούν η μία την άλλη σαν σε λιτανεία.

Μετά το ξέσπασμα της ρωσικής επανάστασης, κι ενώ είναι 
βαριά άρρωστη και οικονομικά κατεστραμμένη, καταφέρνει 
να βγει από την κατάθλιψή της και να γράψει τα περισσότερα 
ποιήματά της. «Η λύρα του Σεπτεμβρίου» 1918, «Ο βωμός 
του ρόδου» 1919, «Η σκιά του μέλλοντος» 1920. Σ ’ αυτήν 
την περίοδο υπερισχύει μια προφητική θεώρηση του κόσμου, 
ένας λόγος υμνητικός που επιπλέει στο βυθισμένο φιλανδικό 
τοπίο. Η ποιήτρια κινείται με άπειρα συμβολικά σχήματα 
και προσωποποιημένες έννοιες σε αλληγορικούς χώρους. Ο 
άνθρωπος και το νατουραλιστικό τοπίο απουσιάζουν και οι 
αναφορές στη γήινη ζωή είναι ελάχιστες.

Τα χρόνια 1919-1920 πέρασε μια έντονη κρίση προσωπι
κότητας που φαίνεται από την αλληλογραφία της με τον 
Χάγκαρ Ούλσον. Αναζήτησε την αλήθεια και την ύστατη 
ελπίδα στα ανθρωποσοφικά κείμενα του Στάινερ και έπειτα 
σιώπησε.

Η τελευταία της ποιητική συλλογή, «Η χώρα που δεν 
είναι» 1925, είναι μια άσκηση θανάτου. Η Έ ντιτ  Σέντερ
γκραν είναι 31 χρονών. Ο τόνος της φωνής της πηγάζει από 
ένα μυστικισμό που δείχνει πώς το είναι της έχει συμπυκνω
θεί στην κοσμοθεωρία της. «Η χώρα που δεν είναι» βρέθηκε 
μετά το θάνατό της, ανήμερα τη γιορτή του μεσοκαλόκαιρου
το 1923.

Μ.Μ.

Τα γυμνά δέντρα ορθώνονται γύρω από το σπίτι σου 
Αφήνοντας να περνάει μέσα ο ουρανός και ο άνεμος δίχως

όριο.
Τα γυμνά δέντρα κατεβαίνουν στην παραλία και

καθρεφτίζονται στο νερό. 
Ακόμα ένα παιδί παίζει στου φθινοπώρου τη γκρίζα ομίχλη 
Κι ένα κορίτσι απομακρύνεται με λουλούδια στο χέρι. 
Προς την ουράνια γραμμή πετούν άσπρα ασημένια πουλιά.



Οι μέρες του φθινοπώρου

Διάφανες είναι οι μέρες του φθινοπώρου 
ζωγραφισμένες στο χρυσαφένιο βάθος του δάσους...
Οι μέρες του φθινοπώρου χαμογελούν σ ' όλο τον κόσμο. 
Είναι όμορφο ν'αποκοιμιέσαι χωρίς επιθυμία, 
χορτάτος από τα λουλούδια και αποραμωμένος από το

πράσινο,
με του κρασιού το κόκκινο στεφάνι* στο κεφάλι...
Η  μέρα του φθινοπώρου δεν έχει άλλη νοσταλγία.
Τα δάχτυλά του είναι σ τ ’αλήθεια παγωμένα,
Στα όνειρά του βλέπει να πέφτουν παντού, 
ασταμάτητα άσπρες νιφάδες.

Εγώ

Είμαι ξένη σ 'αυτή τη χώρα 
Τη θαμμένη κάτω από τη θάλασσα που πιέζει 
Ο ήλιος ρίχνει το βλέμμα του με αχτίνες φίδια 
κι ο αγέρας περνάει ανάμεσα από τα χέρια μου.
Μου είπαν πως γεννήθηκα φυλακισμένη -  
Εδώ κανένα πρόσωπο δε μου είναι γνώριμο.
Ήμουν μια πέτρα που πέταξαν εδώ στον πάτο;
Ήμουν ένα φρούτο πολύ βαρύ για το κλαδί του;

Εδώ είμαι ξαπλωμένη καιροφυλακτώντας στη ρίζα του
δέντρου που βουίζει,

πώς θ'αναρριχηθώ στις λείες ρίζες;
Εκεί πάνω συναντιούνται οι κρεμαστές κορόνες 
εκεί θέλω να καθήσω κι από μακριά να δω * 
τον καπνό από της πατρίδας μου τις καμινάδες.

(από τη συλλογή Ποιήματα)

Τι είναι το αύριο

Τι είναι το αύριο, Ίσω ς όχι εσύ.
Ίσω ς μια άλλη αγκαλιά, μια καινούρια επαφή και ένας

παρόμοιος πόνος...
θα φύγω από σένα με μια σιγουριά όσο κανένας άλλος: 
θα επιστρέφω πάλι σαν'ένα κομμάτι του δικού σου πόνου. 
Θα επιστρέφω σε σένα από έναν άλλο ουρανό με μια

καινούρια απόφαση. 
Θα επιστρέφω σε σένα από ένα άλλο άστρο με το ίδιο

βλέμμα.
Θα επιστρέφω σε σένα με την παλιά μου νοσταλγία

ξαναγεννημένη. 
Θα επιστρέφω σε σένα σπάνια, βλοσυρή και πιστή 
με το βήμα ενός άγριου θηρίου από της καρδιάς σου τη

μακρινή, ερημική πατρίδα. 
Θα παλέψεις εναντίον μου σκληρά και δίχως εξουσία 
όπως παλεύει κανείς τη μοίρα του, την ευτυχία του, το άστρο

του
Θα χαμογελώ δένοντας μεταξωτές κλωστές γύρω από το

δάχτυλό μου
και το μικρό κουβάρι της μοίρας σου θα κρύψω στις πτυχές

του ρούχου μου.

β

Η μέρα δροσίζει

I

Η  μέρα δροσίζει προς το βράδυ...
Πιες τη ζεστασιά μέσα από το χέρι μου,
Το χέρι μου και η άνοιξη έχουν το ίδιο αίμα.

μου...
Πάρε το χέρι μου, πάρε το άσπρο μπράτσο μου...
Πάρε τη νοσταλγία των ισχνών ώμων μου...
Θα 'ταν περίεργο να νιώσω,
μια νύχτα μόνο, μια νύχτα σαν κι αυτή
το βαρύ κεφάλι σου πάνω στο στήθος μου.

II

Πέταξες του έρωτά σου το κόκκινο τριαντάφυλλο
στο λευκό μου κόρφο -
Κρατάω σφιχτά στα φλογερά μου χέρια
του έρωτά σου το κόκκινο τριαντάφυλλο
που γρήγορα θα μαραθεί...
Ω εσύ κυρίαρχε με τα παγερά μάτια 
δέχομαι την κορόνα που μου προσφέρεις 
που λυγίζει το κεφάλι μου προς το στήθος...

'  I

III

Είδα τον Κύριό μου για πρώτη φορά σήμερα, 
τρέμοντας τον αναγνώρισα αμέσως.
Ήδη νιώθω το βαρύ του χέρι πάνω στο αλαφρό μου 

/ μπράτσο...
Πού είναι το καμπανιστό παρθενικό μου γέλιο;
Η  γυναικεία μου ανεξαρτησία και το υψωμένο κεφάλι; 
Ήδη νιώθω το δυνατό του αγκάλιασμα γύρω από το

τρεμάμενο σώμα μου 
Τώρα ακούω το βροντερό σκληρό ήχο της πραγματικότητας 
πάνω στα εύθραυστα εύθραυστα όνειρά μου.

IV

Γύρεψες ένα λουλούδι 
και βρήκες ένα φρούτο.
Γύρεψες μια πηγή 
και βρήκες μια θάλασσα.
Γύρεψες μια γυναίκα 
και βρήκες μια ψυχή-  
Είσαι απαγοητευμένος.

, %

Μτφρ.: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΕΛΜΠΕΡΓΚ



Η Μουσική μέσα
από τον 

Τσαρούχη
του Νότη Μαυρουδή

«...η λεπτότητα πρέπει να συνυπάρ
χει με κάτι πολύ πρωτόγονο κι 
απλό, για να είναι αληθινή λεπτό
τητα, δηλαδή οξύτητα κι όχι αδυ
ναμία».

Απόσπασμα από το βιβλίο του ζωγράφου 
Γιάννη Τσαρούχη «Αγαθόν το εξομολογεί- 
σθαι» (σελ. 61, κεφ. «Μάθημα αλήθειας») 
εκδ. Καστανιώτη.

Και δε θα παρουσιάσω εγώ από δω 
αυτό το σοφό βιβλίο, έκανα όμως τη 
σκέψη πως μία σειρά από φράσεις, όταν 
απομονωθούν και τις σκεφτούμε και 
μουσικά, τότε θα έχουμε ένα τέλειο 
μουσικό βιβλίο και ένα... ευαγγέλιο της 
τρέχουσας μουσικής διανόησης. Ένα 
παιχνίδι θα επιχειρήσουμε με ορισμένες 
φράσεις, που δεν αρκούνται στη ζωγρα
φική ή στις εν γένει εικαστικές τέχνες, 
ούτε μόνο στο θέατρο* το βιβλίο του 
Τσαρούχη απλώνεται και στη μουσική 
και μας ερεθίζει τα κοιμισμένα εφόδια 
που πήραμε από τη λειψή παιδεία, από 
τις περιορισμένες οπτικές εικόνες και 
από τη δειλή μας θέση μέσα στο λαβύ
ρινθο της παράδοσης, των νοημάτων 
του μοντέρνου, του σύγχρονου, του έ
ντεχνου, του εγκεφαλικού, του λόγιου, 
του λαϊκού, του λαϊκίστικου, του πνευ
ματικού, του κουλτουριάρικου, του ψεύ
τικου, του κιτς, του αληθινού, και πάει 
λέγοντας... Ένας κυκεώνας λέξεων με 
βαρύνουσα σημασία στην καθημερινή 
μας επικοινωνία και συμπεριφορά' όταν 
οι λέξεις κρύβουν μέσα τους έννοιες με 
προεκτάσεις, όταν αυτό που ήταν ως 
τώρα αναμφισβήτητα σωστό και ηθικό, 
αποκαλύπτεται σήμερα σαν λάθος και 
ανατρέπεται από την εξέλιξη, τις συ
γκυρίες, τις προϋποθέσεις, την κοινωνι
κοοικονομική συνδιαλλαγή. Εξάλλου το 
«σωστό» και το «ηθικό» μπορεί να 
αντιπροσωπεύουν εμάς που ανήκουμε

στη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα αλ
λά όχι και τους άλλους, με άλλη παρά
δοση και άλλη σκέψη.

★ ★ ★

Ερώτημα που καταντάει... αφελές 
από την πολλή χρήση: Τι είναι μουσική; 
Εάν σπεύσει κάποιος να προετοιμαστεί 
για την απάντηση, εκτός από τη δική 
του προσωπική απάντηση, μπορεί να 
ανατρέξει και σε πηγές πληροφόρησης 
περί του ερωτήματος.

Τι είναι μουσική; Τα Ωδεία έχουν 
έτοιμη την απάντηση και την αναμασά
νε χρόνια τώρα. Η τέχνη των ήχων. Η 
παλμική κίνηση ενός τεντωμένου σώμα
τος. Υπάρχουν και πλήθος άλλων απα
ντήσεων και μετά από χίλια εννιακόσια 
ογδόντα επτά χρόνια, «επίσημη» ζωή, 
δύσκολα μπορούμε να δώσουμε απάντη
ση κατανοητή, σαφή, δίχως αμφισβήτη
ση.

Ειδικά σήμερα, ένας προβληματισμός 
για τη μουσική (για την αναγκαιότητά 
της και την κοινωνική της αποστολή) δε 
φαίνεται να απασχολεί και πολύ τους 
ασχολούμενους γύρω από το είδος αυτό 
της τέχνης. Η αμείλικτη συναλλαγή του 
κέρδους από τη μουσική, έχει καταστή
σει (και κατασκευάζει) ανίκανους, ανέ
μελους και αδιάφορους ειδικευμένους 
εργάτες αυτής της τέχνης. Τα ερωτή
ματα παραμένουν αναπάντητα, η αμφι
σβήτηση εξελίσσεται και απλώνεται 
παντού και το κυρίαρχο συναίσθημα που 
απασχολεί τον ΙιΟΓηι  ̂ πιι^ίοι^ είναι το 
να αποφεύγει να... απασχολείται με την 
ιδεολογική σημασία της μουσικής. Οι 
ιδεολόγοι εραστές μένουν σταθερά λίγοι 
και η διακίνηση τού πνεύματος σ’ αυτόν 
το χώρο είναι πενιχρή. Γ ι’ αυτό, προ
βληματισμούς σαν του Τσαρούχη, που 
αναφέρεται σε παράλληλους χώρους της 
τέχνης, θα πρέπει να τους... κλέβουμε

και να τους καλλιεργούμε.
Δεν είναι κυνική αυτή η στάση της 

«κλοπής». Η ανθρωπότητα εξελίχτηκε 
και αναπτύχθηκε από την ανάγκη επε
ξεργασίας κάποιων πρώτων ιδεών* υιο
θετούσε τις ο>ριμες σκέψεις και καλ
λιεργούσε την καινοτομία για να γίνει 
κοινό κτήμα. Τίποτα το κακό! Κανείς 
δεν μπορεί να κολάσει όσους έχουν 
προωθήσει και περισκεφτεί πάνω στις 
ιδέες των άλλων. Γ ι’ αυτό η ανάγκη να 
δουλέψουμε τις σκέψεις του Τσαρούχη 
ΜΟΤΣΙΚΑ, είναι επιτακτική.

★ ★ ★

Ας αρχίσουμε το «παιχνίδι» και ό
ποια φράση απομονώσουμε ας τη σκε
φτούμε μέσα από τη μουσική.

[σελ. 61, κεφ. «Μάθημα αλήθειας»] 
«Ό λοι αυτοί οι διανοούμενοι με τις 
ρηξικέλευθες επαναστάσεις τους, ουσια
στικά ήθελαν ν’ αντικαταστήσουν το 
βαρύ ζυγό της ζωής μ ’ έναν ελαφρύ. 
Μέχρι σήμερα τους υποψιάζομαι. Οι 
επαναστάσεις που δίδασκαν ήταν διευ
κολύνσεις».

Ο συγγραφέας είναι σκληρός απένα
ντι σε όλους εκείνους που καταφέρνουν 
και προβάλουν παντού και πάντα την 
άποψη «για την ανάγκη του λαού».’ Η 
εφιαλτική «θέση» πως ο λαός με τα 
προβλήματα και τα βάσανα, δεν έχει 
την πολυτέλεια να ασχολείται με δύ
σκολα νοήματα και περιπλεγμένες δια
νοητικά φόρμες, καθιστά την λόγια μου
σική σαν ένα απαγορευμένο παιχνίδι 
στα χέρια των παιδιών. Αφαιρούν από 
το κοινωνικό σύνολο τη χαρά να συζεί 
με τις μουσικές κατακτήσεις εποχών, 
τεχνοτροπιών, γεωγραφικών περιοχών 
και διαφόρων πολιτισμών. Συγχρόνως 
προτρέπουν τον άνθρωπο να ακούει πά
ντα εύκολα, αβασάνιστα, ανέμελα και 
—κυρίως— ανεξέλεγκτα τα μουσικά



προϊόντα. Ο δρόμος του λαϊκού τραγου
διού είναι «η μόνη λύση» και όταν 
ολόκληρη η βιομηχανία του δίσκου επι
διώκει να πουλάει εύκολα, τότε το 
φτηνό λαϊκό τραγούδι θα είναι «η λύση» 
τόσο για τον παραγωγό, όσο και για 
τον καταναλωτή. Στα χρόνια μας, οι 
((επαναστάτες» διανοούμενοι της λαϊκής 
μας κουλτούρας, υποστήριξαν και βοή
θησαν την ανάπτυξη φτηνού και διευκο
λυμένου τραγουδιού κάι μουσικής.

★ ★ ★

[σελ. 167, κεφ. «Απολογία»] «Για μένα 
δεν υπάρχουν δύο τεχνοτροπίες, εχθρι
κές η μία με την άλλη: η ανατολίτικη 
και η δυτική, η μοντέρνα και η παλιά. 
Είμαι από εκείνους τους ζωγράφους 
που θέλουν να παραστήσουν ό,τι τους 
ενδιαφέρει α π ’ την πραγματικότητα».

Να το επίμαχο θέμα της ταυτότητας. 
Στις μέρες μας, υπάρχει μια αγωνία 
ανακάλυψης ταυτότητας και μάλιστα οι 
περισσότεροι της δίνουν και το χαρα
κτηρισμό «Εθνική». Πιστεύουν πως θα 
καταφέρουν να εμποδίσουν τα ρεύματα 
εκείνα που μέσω των δορυφόρων των 
ραδιοκυμάτων, των τηλεοπτικών εκπο
μπών, των τουριστικών προγραμμάτων 
και της ελεύθερης διακίνησης των πά
ντων, περνάνε δίχως πολλά εμπόδια και 
γίνονται καθημερινό άκουσμα. Στο όνο
μα της Εθνικής μουσικής ταυτότητας 
δημιουργούνται «σχολές» ανελεύθερες, 
με κλειστούς ορίζοντες και ακαδημαϊ
σμούς δεμένους με ολίγον αρχαίον πνεύ
μα αθάνατο...

Ο Τσαρούχης... παραμονεύει και την 
ανατολή και την δύση* είναι δεμένος με 
τα 'πα λ ιά  όπως και με τα μοντέρνα, 
γιατί είναι διαχρονικός. Δεν μπορεί να 
υπάρξει ελευθερία του πνεύματος δίχως 
το άπλωμα των γνώσεων και της φα
ντασίας στα φαινόμενα* και μόνο τα 
ενδιαφέροντα από την πραγματικότητα 
μπορούν να βοηθήσουν στη σύνθεση ενός 
έργου. Η μουσική, με τη λογική του 
Τσαρούχη θα απαλλαχτεί από δύσοσμα 
σύνδρομα ανελεύθερων αισθητικών επι
λογών. Μένει να σκεφτούμε πως υπάρ
χει πλούτος τόσο στην Ανατολή όσο και 
στη δύση, στα παλιά και στα καινούρια* 
όποιος έχει την ευαισθησία και την 
διορατικότητα της πραγματικότητας, 
έχει συγχρόνως κερδίσει και την... Βα
σιλεία των ουρανών!

★ ★ ★

(σελ. 207, κεφ. «Ενάντια στο «Κουλ
τουριάρικο»]

«Αν μελετούμε τα παλιά δεν είναι 
για να βρούμε τρόπο φυγής και να 
μείνουμε στα χάλια που είμαστε με 
δικαιολογίες. Η μελέτη της παλιάς αι
σθητικής μεμονωμένη και στεγανή δεν 
ωφελεί σε τίποτα».

Επίκαιρό θέμα! Εάν παρατηρήσει κα
νείς τη δισκογραφία, θα προσέξει τη

• διαρκή κίνηση στις επανεκτάσεις πα
λιών τραγουδιών. Ό μω ς ο Τσαρούχης 
δεν αναφέρεται στην αβασάνιστη επανε- 
κτέλεση αλλά στη μελέτη. Και η μελέ
τη της παλιάς μουσικής απαιτεί γνώ
σεις και κυρίως διορατικότητα ώστε να 
καταστούμε ικανοί να βλέπουμε τις 
αξίες της παρελθούσας ζωής. Μιας ζω
ής με αξίες διαφορετικές από τις δικές 
μας* μιας αντίληψης απαλλαγμένης από 
τις ηλεκτρονικές μεθοδεύσεις των ημε
ρών μας. Η μουσική δείχνει εικόνες της 
κάθε εποχής και συμπορεύεται με τον 
άνθρωπο. Οι κατακτήσεις της είναι κα
τακτήσεις του ανθρώπους, και η ομορ
φιά της είναι ομορφιές του ανθρώπου. 
Τίποτα δεν πρέπει να μας εμποδίζει 
στην αγάπη για το παλιό, και λειτουρ
γεί μονάχα όταν η συνείδηση μας λέει 
πως αυτό το κομμάτι του χρόνου είναι 
δικό μας και όχι ξένο σο>μα της προσω

πικής μας ιστορίας.
Ο συγγραφέας προσθέτει πως «πίσω 

από το παλιό παράθυρο υπάρχει μια 
καλύτερη αντίληψη ζωής. Αυτό το σπά
νιο πρέπει να ψάχνουμε, αλλιώς στοιβά
ζουμε ένα μάταιο βεστιάριο για να 
μεταμφιεζόμαστε όταν μας έχει στρι- 
μώξει η ζωή», [σελ. 207-208, κεφ. 
«Ενάντια στο «Κουλτουριάρικο»].

★ ★ ★

Ίσως η ζωή, μας έχει «στριμώξει» 
γιατί όλοι, με κάθε τρόπο, αναμασάμε 
το παλιό. (Τα παραδείγματα στην Ελ
ληνική δισκογραφία είναι πολλά).

Είναι κρίση και αδιέξοδο; μήπως εί
ναι ρντως «ένα μάταιο Βεστιάριο για 
μεταμφίεση;» κάτι τέτοιο είναι από τα 
θέματα που θα μας απασχολήσουν και 
σε άλλα σημειώματα.

Προς το παρόν, η... αυθαιρεσία μας 
να μεταβάλουμε τα σημειώματα του 
Τσαρούχη σε... μουσική, μας δίνει φως 
στο χώρο της μουσικής. Μας δίνει και 
την ευκαιρία να διαβάζουμε ένα πέρα 
για πέρα «μουσικό βιβλίο».

23.3.87

Β. Πεζερίδης 
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Γιατί μια ερώτησή μου κάνει βιαστικούς τους περαστικούς; Κρατού
σα - θυμάμαι-  μια ομπρέλα απ * αυτές που ξεχνάμε. Κοιμόμουν κι εγώ 
τον ύπνο του δικαίου αφού όλα του τα είχαν πάρει. Ή  παρατηρώ
ντας το κηροπήγιο, σκεφτόμουν, τι του έβρισκαν κι έκλαιγαν 
καθισμένοι γύρω α π ' τον νεκρό.
Πάντα είχα μια καχυποψία για όσους άφηναν την τελευταία τους 
πνοή.
Τόσοι με μίσησαν ώρα να φορέσω τα φτερά μου 
- Ποιος είμαι, ρωτώ. Είμαι η λέξη σου, απαντώ.

25

Ήταν Κυριακή και γΓ άλλους λόγους.
Κρατώντας το ίδιο κερί βρήκε ο ένας τον άλλο στο σκοτάδι, 
αγοράζουν στο θάνατο διακόπτες, μετρούν τα χέρια τους να δουν 
ποιος δίνει γιατί είναι νύχτες που δεν έγιναν σωστά κι αν σβήνει εδώ 
το καντήλι κάπου αλλού σώνεται το λάδι κι ήταν όλα τόσο παράξενα 
στον κόσμο σαν να κύλησε ξανά η πέτρα και τον άγγελο μάταια να 
περιμένει να τους το πει.
Η  βροχή δυνάμωνε μ ’επιχειρήματα άλλων.
Το σπίτι τινάχτηκε στον αέρα σαν κάποιος να το φωτογράφιζε.

(από την ανέκδοτη συλλογή 
Ο άγνωστος των λέξεων)



Έρβυνα

Εκπαιδευτική Τηλεόραση
όταν ο μαθητής γίνεται 

τηλε-θεατής
της Αννίτας Κοκκόλη

Αν ανοίξουμε τη συσκευή μας τις πρωι
νές ή απογευματινές ώρες χαμηλής α
κροαματικότητας θα δούμε ένα άλλο 
είδος τηλεόρασης. Μία τηλεόραση που 
«παραδίδει» μαθήματα ξένων γλωσσών, 
γεωγραφίας, ιστορίας, φυσικής κατ’ οί
κον. Πράγματι, είναι η πρώτη φορά που 
η προσπάθεια για Εκπαιδευτική Τηλεό
ραση στην Ελλάδα, οργανωμένη από το 
Υπουργείο Παιδείας και την ΕΡΤ-1, 
γίνεται πιο συστηματική με 13 ώρες 
πρόγραμμα την εβδομάδα. Ωστόσο, 
φαίνεται να περνά απαρατήρητη καθώς 
απουσιάζουν τα στοιχεία που θα της 
έδιναν νόημα. Δεν υπάρχει, δηλαδή, 
σχεδόν καμία σχέση Εκπαιδευτικής Τη
λεόρασης και Σχολείου. Όπως επίσης 
σημαντική είναι η έλλειψη των ελληνι
κών εκπομπών, της ενημέρωσης των 
εκπαιδευτικών και της υλικοτεχνικής 
υποδομής στα σχολεία.

Αν θέλουμε να ενεργοποιηθεί σιγά- 
σιγά αυτή η παθ,ητική παρουσία στο 
εθνικό μας κανάλι, και κατά συνέπεια 
στα σχολεία μας, χρειάζεται να κεντρί
σουμε το ενδιαφέρον για την Εκπαιδευ
τική Τηλεόραση. Και σ’ αυτό αποσκο
πεί τούτη εδώ η ανάλυση.

Η οπτική φύση του τηλεοπτικού μέ
σου του προσδίδει μεγάλες εκπαιδευτι
κές και παιδαγωγικές δυνατότητες κα
θώς προσφέρει ερεθίσματα και βοηθάει 
την εμπειρική μάθηση. Η ζωντάνια και 
η αμεσότητα της τηλεόρασης είναι σε 
θέση να αποκαλύψουν πλευρές του κό
σμου μας που διαφορετικά θα παρέμε
ναν απρόσιτες στον θεατή. Περιλαμβά
νει, επίσης, τα στοιχεία της διασκέδα
σης και της ευχαρίστησης που έχει 
κανείς όταν παρακολουθεί μια ταινία. 
Χάρη στη μαζικότητά του το μέσο αυτό 
αποκτά επιπλέον πρακτικές δυνατότη
τες. Βρίσκει απήχηση σε μεγάλο αριθμό 

42 θεατών διαφορετικής ηλικίας, μόρφω
σης και κοινωνικής προέλευσης.

Ωστόσο, πόσο απροβλημάτιστα μπο
ρούμε να δεχτούμε αυτές τις αρετές της 
τηλεόρασης; Ο προβληματισμός γίνεται 
πιο έντονος όταν αναφερόμαστε στη 
χρήση της τηλεόρασης σαν εκπαιδευτι
κό μέσο στα σχολεία και συνδέεται 
άμεσα με τον ρόλο που οφείλει να έχει 
η τηλεόραση ως κοινωνικός θεσμός.

Η ευρεία αντίληψη θεωρεί ασφαλώς 
την τηλεόραση ένα ουδέτερο μέσο επι
κοινωνίας στην υπηρεσία του πλατύ 
κοινού. Στη διαφάνεια της οθόνης θεω
ρείται ότι αντικατοπτρίζεται ο κόσμος 
όπως είναι. Όταν παρακολουθούμε ένα 
πρόγραμμα συνήθως αφηνόμαστε να α- 
πορροφηθούμε από το περιεχόμενό του. 
Δεχόμαστε άκριτα τον τρόπο που είναι 
δομημένο το πρόγραμμα σαν να είναι 
εντελώς φυσικός, σύμφυτος με το περιε
χόμενο, σαν να καθρεφτίζει την εσωτε
ρική οργάνωση του κόσμου. Είναι, δη
λαδή, η τηλεόραση, σύμφωνα μ’ αυτή 
την άποψη ένα «παράθυρο στον κόσμο».

Πόσο «φυσικός» είναι, όμως, ο τρό
πος που είναι δομημένο κάθε πρόγραμ
μα; Τα προγράμματα της τηλεόρασης 
είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα. Ορ
γανώνονται κομμάτι-κομμάτι. Η τηλε
όραση δεν είναι ένας ουδέτερος δέκτης 
και πομπός. Είναι ένα μέσο ευαίσθητο 
στις συνθήκες μέσα στις οποίες υπάρ
χει. Η λειτουργία του είναι το αποτέλε
σμα ανθρώπινων επιλογών, πολιτιστι
κών αποφάσεων και κοινωνικών πιέσε
ων. Ο παραγωγός κάνει συνειδητές επι
λογές του υλικού του, αποφασίζει τι 
τεχνικές θα χρησιμοποιήσει και τι θα 
απορρίψει.

Βέβαια, τα μηνύματα της τηλεόρα
σης ανταποκρίνονται στις αλλαγές των 
κοινωνικών σχέσεων και αντιλήψεων. 
Σ ’ αυτό συνίσταται εξάλλου ή προσπά
θεια του μέσου να φαίνεται πολυφωνικό 
και πολύπλευρο. Εντούτοις, μέσα από 
τα τηλεοπτικά προϊόντα αναδεικνύονται

ορισμένες επικρατέστερες σημασίες που 
συνήθως συμπίπτουν με τις αντιλήψεις 
της κυρίαρχης «κοινής γνώμης». Και η 
κοινή γνώμη δεν είναι εντελώς ουδέτερη 
ιδεολογικά. Η τηλεόραση σαν μαζικό 
μέσο επικοινωνίας δημιουργεί και ενι
σχύει στερεότυπα και κοινωνικές προκα
ταλήψεις, ορίζει ιεραρχικές διατάξεις.

Εκπαιδευτική Τηλεόραση: «πα
ράθυρο στη γνώση»
Η «μυθική» άποψη για την τηλεόραση 
σαν ουδέτερο μεταδότη ιδεών και πλη
ροφοριών φαίνεται να ενισχύεται στο 
χώρο των εκπαιδευτικών/επιμορφωτι- 
κών προγραμμάτων. Το γεγονός και 
μόνο ότι η τηλεόραση είναι ένα μέσο 
που ανοίγει το πέρασμα στην εμπειρία 
φαίνεται ότι αρκεί για να δικαιολογήσει 
την εκπαιδευτική αυτοδυναμία που της 
αποδίδεται. Η τηλεόραση είναι, ίσως, 
το μοναδικό μέσο που το εκπαιδευτικό 
του υλικό περνά απευθείας «από την 
παραγωγή στην κατανάλωση» με κίνδυ
νο να υποβιβαστεί η διαδικασία της 
μάθησης σε αφομοίωση του οπτικοα- 
κουστικού ερεθίσματος. Ο κίνδυνος βρί
σκεται στο γεγονός ότι η γνώση δεν 
είναι κάτι που υπάρχει στον εξωτερικό 
κόσμο σε χειροπιαστή και μονοσήμαντη 
μορφή έτοιμη να ανακαλυφθεί και να 
μεταδοθεί κατευθείαν στην οθόνη της 
Τν. Η διαδικασία της μάθησης απαιτεί 
περίπλοκες ατομικές και κοινωνικές 
διεργασίες. Η Εκπαιδευτική Τηλεόραση 
μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξή τους. 
Το βάρος μοιράζεται στον τρόπο που 
κατασκευάζονται τα εκπαιδευτικά προ
γράμματα αλλά και στον τρόπο με τον 
οποίο χρησιμοποιούνται. Είναι, λοιπόν, 
σημαντικό να δούμε τις απόψεις των 
ανθρώπων που έχουν άμεση σχέση με 
την Εκπαιδευτική Τηλεόραση.

Από τη μεριά της παραγωγής μας 
μιλάει ο κ. Μ. Παπάζογλου, μέχρι



πρότινος διευθυντής της Εκπαιδευτικής 
Τηλεόρασης και τώρα διευθυντής τηλε
όρασης της ΕΡΤ-1. Ο κ. Παπάζογλου 
αναγνωρίζει τα προβλήματα εναρμονι- 
σμού Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης και 
σχολικής δραστηριότητας, ωστόσο δεν 
είναι μόνο η έλλειψη συντονισμού που 
τα δημιουργεί.

Κε Παπάζογλου, με τι κριτήρια γίνο
νται τα εκπαιδευτικά προγράμματα;

«Κριτήρια επιμορφωτικά, ενημερωτι
κά, παιδαγωγικά. Το πρόγραμμα πρέ
πει να είναι σαφές, ελκυστικό και ενδια
φέρον. Να μη θυμίζει καθέδρας διδα
σκαλία. Τώρα ετοιμάζουμε μια παρα
γωγή σε συνεργασία με την Ελληνική 
Μαθηματική Εταιρία. Προσπαθούμε 
μέσα από το παιχνίδι και το γέλιο, την 
ψυχαγωγία, να περάσουμε μαθηματικές 
έννοιες».

Τι είδους προγράμματα μεταδίδονται;
«Είναι προγράμματα γενικώς επι

μορφωτικά που απευθύνονται στους τη
λεθεατές όλων των ηλικιών και κοινωνι
κών τάξεων και άλλα που υποβοηθούν 
το πρόγραμμα των διδασκομένων μαθη
μάτων στο σχολείο».

Ποια είναι η σχέση της Εκπαιδευτικής 
Τηλεόρασης και των σχολείων;

«Δέκτες υπάρχουν σε πολλά σχολεία 
και εμείς εκπέμπουμε πρωι-απόγευμα, 
τις ώρες που λειτουργούν τα σχολεία, 
επαναλαμβάνοντας πολλά προγράμμα
τα ώστε να δώσουμε την ευκαιρία σε 
όλα τα παιδιά να τα δουν. Τπάρχει, 
όμως, ένα πρόβλημα άμεσης επικοινω

νίας των εκπεμπομένων προγραμμάτων 
με τη σχολική πραγματικότητα».

Η  απευθείας χρήση της τηλεόρασης, 
σε αντίθεση με το βίντεο, δεν επιτρέπει 
καμιά παρέμβαση στη ροή του προγράμ
ματος ώστε να μπορεί ο καθηγητής να 
προσαρμόσει το ρυθμό και το περιεχόμε
νο της εκπομπής με τις ατομικές ανάγκες 
των μαθητών. Πόσο αυτό επηρεάζει την 
ενεργό συμμετοχή του μαθητή στο μάθη
μα;

«Σίγουρα το βίντεο έχει τέτοια πλεο
νεκτήματα και θα πρέπει να επιδιώξου
με να το αποκτήσουν όλα τα σχολεία. 
Όμως, η εξατομίκευση της παιδείας 
είναι κάτι που θα πλησιάσουμε μετά 
από πολλές δεκαετίες. Ωστόσο, για να 
μην παραμένει παθητικός δέκτης ο μα
θητής είναι απαραίτητος ο διάλογος. 
Μετά την εκπομπή πρέπει να ακολου
θεί ο διάλογος για να μπορέσει ο μαθη
τής να εμβαθύνει σε ό,τι μόλις παρακο
λούθησε».

Δεν θα μπορούσε ένα πρόγραμμα μέσα 
από τη δομή του να προσκαλεί το ίδιο 
και να προκαλεί τον μαθητή-θεατή για 
κριτική παρακολούθηση;

«Εάν το υλικό δίνεται με σαφήνεια 
ώστε να ικανοποιεί τον θεατή γνωστικά 
και αισθητικά, τότε, νομίζω, έχουμε 
ξεπεράσει πολλά πράγματα από την 
έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου. Πά
ντως, όσο τέλεια και να είναι τα προ
γράμματα, η τηλεόραση δεν μπορεί να 
σε μάθει όπως σε μαθαίνει το σχολείο».

Οι παραγωγοί, γενικά, οι κατασκευα

στές εκπαιδευτικών προγραμμάτων εργά
ζονται σχετικά απομονωμένοι από τα 
ακροατήριά τους και κυρίως εδώ εννοώ 
τους μαθητές και τους καθηγητές. Έρχε
στε σε επαφή μαζί τους; Τι πληροφορίες 
παίρνετε από τη σχολική πραγματικότη
τα;

«Αυτοί που εργάζονται στην Εκπαι
δευτική Τηλεόραση είναι εκπαιδευτικοί 
μαχόμενοι. Δεν είναι του περιθωρίου, 
δεν είναι ερευνητές επιστήμονες που 
κάθονται σε ένα γραφείο. Όσο μπορού
με ερχόμαστε σε επαφή με τη βάση. 
Βέβαια δεν έχει γίνει συστηματική έ
ρευνα σε αυτό το χώρο. Αυτό θα μας 
βοηθούσε περισσότερο».

Υπάρχει βοηθητικό υλικό που δίνεται 
στα σχολεία για τη χρήση και επεξεργα
σία των προγραμμάτων;

«Δύο φορές το χρόνο στέλνουμε στα 
σχολεία το πρόγραμμα του τετραμήνου 
με σύντομη περίληψη των εκπομπών 
και της διάρκειάς τους».

Πιο συγκεκριμένες προτάσεις που να 
βοηθούν τους καθηγητές στο πώς να 
εκμεταλλευτούν και να αξιοποιήσουν το 
υλικό των προγραμμάτων δίνονται;

«Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε 
εμείς. Αυτό επαφίεται στον κάθε καθη
γητή ανάλογα με το θέμα και το έμψυ
χο υλικό του. Συνταγές δεν υπάρχουν».

Ο κ. Παπάζογλου επεσήμανε τον 
παιδαγωγικό ρόλο της ψυχαγωγίας και 
την αναγκαιότητα του διαλόγου για τη 
χρήση της τηλεόρασης σαν εκπαιδευτι
κό μέσο στο σχολείο. Ας δούμε, όμω;, 
πιο αναλυτικά ποιες είναι οι προϋποθέ
σεις για να μπορούμε να εκμεταλλευ
τούμε στο έπακρο τις δυνατότητες της 
Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης.

Μάθηση χαι τηλεοπτική 
γλώσσα
Το γεγονός ότι η τηλεόραση αποτελεί 
πηγή διασκέδασης είναι ένα κίνητρο για 
μια πιο αποτελεσματική διδασκαλία.
Γ ι ’ αυτό και οι κατασκευαστές εκπαι
δευτικών προγραμμάτων συχνά επιμέ
νουν σε αυτό το στοιχείο. Είναι, όμως, 
δυνατόν να έχει και το αντίθετο αποτέ
λεσμα. Η κυρίως εμπειρία που έχει από 
την τηλεόραση τόσο ο μαθητής όσο και 
ο καθηγητής προέρχεται από τη χρήση 
της στο σπ ίτ ι . . Είναι, δηλαδή, συνδεδε- 
μένη με ψυχαγωγία, χαλάρωση, διά
λειμμα από την κυρίως δουλειά. Είναι 
αυτονόητο ότι αυτή η αντιμετώπιση 
μπορεί να μεταφερθεί και στην τάξη. Ο 43
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μαθητής δεν συγκεντρώνεται, ο δάσκα
λος δεν προσπαθεί να ενεργοποιήσει τις 
δυνάμεις του παιδιού για κατανόηση. 
Έτσι, ακόμα και ένα εξαιρετικά προ
σεγμένο πρόγραμμα μπορεί να μείνει 
ανεκμετάλλευτο.

Επιπλέον, οι μαθητές μπορεί να μην 
είναι σε θέση να κατανοήσουν ικανο
ποιητικά ένα πρόγραμμα, άρα και να 
μάθουν α π ’ αυτό. Για παράδειγμα, 
μπορεί να το βρίσκουν δύσκολο να ξε
χωρίσουν τις διαφορετικές φωνές αφή
γησης (πόσο μάλλον στην Ελλάδα όπου 
πολλά ξένα προγράμματα μεταδίδονται 
με υπότιτλους), ή να μην είναι σε θέση 
να παρακολουθήσουν ένα επιχείρημα, 
ιδίως, όταν στηρίζεται σε περίπλοκη 
οπτική γλώσσα.

Για να καταλάβουμε πώς αντιλαμβά
νονται οι μαθητές-θεατές ένα εκπαιδευ
τικό πρόγραμμα πρέπει να δούμε όχι 
μόνο το περιεχόμενο του προγράμματος 
αλλά και τη μορφή του. Ο τρόπος 
οργάνωσης κάθε προγράμματος επηρεά
ζει και την ερμηνεία του.

Ο σύγχρονος άνθρωπος °είναι ιδιαίτε
ρα εξοικειωμένος με τη δομή και τη 
φόρμα των εικόνων που του παρουσιά
ζει η τηλεόρασην Ακριβώς αυτή η οι
κειότητα με το μέσο και η κεντρική 
θέση που κατέχει στη ζωή μας κάνει 
δυνατή τη γνώση και «ανάγνωση» του 
τηλεοπτικού κώδικα από το μέσο θεα
τή. Η γνώση αυτή είναι κυρίως ασυνεί
δητη. Ο θεατής, παραδείγματος χάρη, 
αναγνωρίζει το status των ομιλητών 
ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο 
παρουσιάζονται, το χρόνο που τους δια
θέτει η εκπομπή, τον τρόπο που τους 
παίρνει η κάμερα κλπ. Δεν σημαίνει, 
όμως, αυτό ότι ταυτόχρονα συνειδητο
ποιεί τους συμβατικούς κανόνες και 
τεχνικές της τηλεόρασης που του δίνουν 
αυτά τα στοιχεία.

Η κριτική και κατά συνέπεια εποικο
δομητική παρακολούθηση του εκπαιδευ
τικού προγράμματος προϋποθέτει τη 
συνειδητή γνώση της τηλεοπτικής 
γλώσσας, δηλαδή, τη συνειδητή «ανά
γνωση» του Θεάματος. *

Ας πάρουμε το ντοκιμαντέρ για πα
ράδειγμα. Ο τύπος αυτός προγράμμα
τος, που κυριαρχεί στην Εκπαιδευτική 
Τηλεόραση, θεωρείται από πολλούς το 
πιο αντικειμενικό είδος πληροφοριακού 
προγράμματος καθώς πρόκειται για 
παράθεση πληροφοριών που υποστηρί
ζεται από μια σειρά οπτικών αποδει

κτικών στοιχείων. Οι κανόνες της «κα
λής» επαγγελματικής τηλεόρασης επι
βάλλουν τη συνεχή εναλλαγή εικόνων 
ώστε να κρατιέται αμείωτο το ενδιαφέ
ρον του θεατή. Έτσι, οι κατασκευαστές 
του εκπαιδευτικού ντοκιμαντέρ δίνουν 
συχνά μεγαλύτερη σημασία στο οπτικό 
στοιχείο του προγράμματος και λιγότε
ρο στη διαδικασία της μάθησης την

οποία υποβοηθά. Σε ένα ιστορικό ντοκι
μαντέρ, για παράδειγμα, η αναπαρά
σταση και ιστορική ερμηνεία μιας ορι
σμένης περιόδου εξαρτάται πολλές φο
ρές από το διαθέσιμο οπτικό υλικό που 
υπάρχει. Ο τρόπος με τον οποίο τα 
προγράμματα αυτά συνδυάζουν τα λό
για με τις εικόνες είναι ισχυρός. Ο 
λόγος χρησιμοποιείται για να δώσει τη

Γιώργος Γαβαλάς

Εξισώσεις

Η Ελληνική Επανάσταση γίνηκε το χίλια οκτακόσια είκοσι ένα. 
Εγώ γεννήθηκα το χίλια εννιακόσια είκοσι δύο, 
δηλαδή έχουμε εκατό χρόνια μετά, συν! ένα.
Το χίλια εννιακόσια είκοσι δύο έχουμε τη Μικρασιατική

καταστροφή.

Εδώ, τι έχουμε πάλι; 
ένα πλην!
Τούτο τι σας λέει;
δηλαδή ένα συν! και ένα πλην!
Υπάρχω, δεν υπάρχω.
Ζω, δεν ζω.
Εκατό χρόνια μετά, συν! ένα 
Μικρασιατική καταστροφή πλην! ένα 
Όσοι έχετε ασχοληθεί με Μαθηματικά 

γνωρίζετε ότι εδώ ακριβώς βρίσκεται το μυστήριο.
Έστω αν έχετε διατρίψει στην Αστρονομία 

ή έχετε ασχοληθεί με το Αεικίνητο,
θα δείτε ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός της γέννησής μου.
Μην ξεχνάτε ότι ο Χριστός γεννήθηκε στο έτος μηδέν.
Τα ως τότε χρόνια μηδενίστηκαν.
Αυτό και μόνο το γεγονός μ*έκανε ν' ανταμώσω το Χριστόφορο

Κολόμβο
και πολύ αργότερα τον ίδιο τον Αϊνστάιν.
Του έθεσα τα γεγονότα, του είπα καθαρά τα συν! και τα πλην! 
κι αυτός σκυμμένος μέρες, μήνες, χρόνια, 
λογαριάζοντας και ξαναλογαριάζοντας έβγαλε το Συμπέρασμα: 
-Είσαι, μου λέει,

ένα συν! και ένα πλην! 
δηλαδή μία εξίσωση.
-Αυτό, τι μας λέει; του λέω με σημασία.
Γύρισε τότε ο Αϊνστάιν και μου είπε:
-Μάρτυράς μου ο Ευγένιος, 
είπε ο Αϊνστάιν,
-ένα συν! και ένα πλην! έχουμε μια εξίσωση, 
δηλαδή είσαι κοντά στο Θεό, 
αν δεν είσαι Θεός.
Σας έθεσα τα γεγονότα όπως έχουν.
Τώρα σεις
Βγάλτε τα συμπεράσματά σας.



σημασία στις εικόνες και οι εικόνες για 
να αποδείξουν την αλήθεια του λόγου. 
Αυτός ο συνδυασμός παράγει μια φυσι
κή ροή που συχνά χρειάζεται να διακο
πεί και να εξεταστεί.

Για να γίνει, όμως, αυτό στο σχολείο 
χρειάζεται η ενεργητική επέμβαση του 
εκπαιδευτικού. Ο καθηγητής πρέπει να 
μπορεί να χειριστεί το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα όπως είναι σε θέση να χειρί
ζεται ένα γραπτό κείμενο. Να έχει τη 
δυνατότητα να επιλέγει τα μέρη ή τις 
εκπομπές που θέλει, να διακόπτει την 
εκπομπή ή να επανέρχεται σε όποιο 
σημείο θέλει. Αυτές τις δυνατότητες 
παρέχει το βίντεο σε αντίθεση με την 
τηλεόραση. Πρέπει, επιπλέον, ο δάσκα
λος μαζί με τους μαθητές να αναλύουν 
κριτικά το τηλεοπτικό κείμενο στα επί 
μέρους, να αναγνωρίζουν τις τεχνικές 
και τα εκφραστικά του μέσα, έτσι ώστε 
να ελέγχουν το περιεχόμενό του.

Την ανάγκη επιμόρφωσης των καθη
γητών στη χρήση της εκπαιδευτικής 
τηλεόρασης τονίζει και ο κ. Σακαλίδης, 
καθηγητής μέλος του διοικητικού συμ
βουλίου της ΟΛΜΕ:

« Ένα από τα πλεονεκτήματα της 
Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης είναι ότι 
δίνει την ευκαιρία στο μαθητή να συμ
μετέχει με όλες του τις αισθήσεις στη 
διδασκαλία ενός θέματος. Γιατί στην 
τηλεόραση υπάρχει η δυνατότητα να 
δημιουργηθούν όλες εκείνες οι ιδιαίτε
ρες συνθήκες που δεν μπορούν να ανα- 
παραχθούν στην τάξη. Ό μως, δεν πρέ
πει να παραγκωνίζεται η παιδαγωγική 
πλευρά. Το μειονέκτημα της Εκπαιδευ
τικής Τηλεόρασης είναι ότι λείπει η 
άμεση συμμετοχή. Για να χρησιμοποιεί 
ο εκπαιδευτικός τέτοια προγράμματα 
πρέπει να τα έχει δει προηγουμένως 
ώστε να μην αυτενεργεί. Να μην αυτε- 
νεργεί δεν σημαίνει μείωση του αυθορ
μητισμού του ως δάσκαλου αλλά να 
ξέρει πώς να επεξεργαστεί πιο αποτε
λεσματικά κάθε πρόγραμμα. Πιστεύω 
ότι η επιμόρφωση των καθηγητών στη 
χρήση της τηλεόρασης σαν εκπαιδευτι
κό μέσο είναι αναγκαία».

Ενδεικτικός για τη χρήση των εκπαι
δευτικών προγραμμάτων είναι ο τρόπος 
με τον οποίο οι καθηγητές χρησιμο
ποιούν ένα γραπτό κείμενο:

— δεν χρησιμοποιούν κείμενα που οι 
ίδιοι δεν έχουν προηγουμένως δια
βάσει

— η ανάλυση γίνεται τμηματικά και 
οχι στο σύνολο του κειμένου

— οι μαθητές δεν διαβάζουν απλώς το 
κείμενο και μετά μεταφέρονται σε 
κάποια άλλη δραστηριότητα

— για να διδαχθεί ένα γραπτό κείμενο 
αναλύεται κριτικά

— δεν περιμένουμε οι μαθητές να μά
θουν αυτόματα από το γραπτό κεί
μενο.

Αντίστοιχα για να είναι αποτελεσμα
τική η χρήση της τηλεόρασης σαν εκ
παιδευτικό μέσο ο δάσκαλος πρέπει να 
εΧεί τγ)ν ^δια ευελιξία με το τηλεοπτικό 
κείμενο. Αυτό προϋποθέτει τη γνώση 
του κώδικα της τηλεοπτικής γλώσσας 
και τη χρήση του βίντεο. Συνταγές 
διδασκαλίας μπορεί να μην υπάρχουν 
για τον δάσκαλο. Όμως, χρειάζεται 
βοηθητικό υλικό με συγκεκριμενες προ
τάσεις και πληροφορίες γύρω από την 
εκπαιδευτική εκπομπή που θα τον βοη
θήσουν στην επεξεργασία του προγράμ
ματος.

Οι επιμορφωτικές και ενημερωτικές 
δυνατότητες της τηλεόρασης δεν αμφι
σβητούνται από κανέναν. Είναι ακόμα 
φανερό ότι η εκμάθηση από την τηλεό
ραση αποτελεί σύνθετη διαδικασία με 
εγγενείς δυσκολίες. Το «φυσικό» ύφος 
των περισσότερων προγραμμάτων τεί
νει να απορροφά τον μαθητή/θεατή στη 
δική του ανάλυση και προοπτική απο
θαρρύνοντας την κριτική παρακολούθη
ση. Η γνώση των εκφραστικών μέσων 
του τηλεοπτικού προγράμματος, τόσο 
από τον μαθητή όσο και από τον δά
σκαλο, είναι απαραίτητη για την κριτι
κή ανάλυσή του, τουλάχιστον εάν Θέ
λουμε η Εκπαιδευτική Τηλεόραση να 
συμβάλει στην ενεργητική μάθηση.

Ό π ω ς  λέει και ο Ουμπέρτο Έκο: 
«Εάν θέλεις να χρησιμοποιήσεις την 

Τ ν  για να διδάξεις κάποιον κάτι, πρέ
πει πρώτα να τον διδάξεις πώς να 
χρησιμοποιεί την ΤΥ» .

παμβ ηονηαΒ
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Από τις εκδόσεις 
της Εθνικής Τραπέζης

της Ελλάδος 
και του Μορφωτικού της

Ιδρύματος
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Ανθούλα Δανιήλ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

ΛΟΥΚΑΣ ΑΞΕΛΟΣ
Ταξίδι στη νύχτα 
Εκδόσεις «Στοχαστής» 1986

Ποιήματα με τη μορφή ημερολογιακών 
εγγραφών που είναι γραμμένα κάτω 
από την ποιητική διάθεση στιγμών ι
διαίτερης συναισθηματικής φόρτισης 
του ποιητή. Ό ,τ ι  βλέπει και ό,τι κάνει 
καταγράφεται, αφού περάσει από το 
ποιητικό φίλτρο που πάντοτε παραμο
νεύει με μια δόση μελαγχολίας και 
θλίψης, φιλοσοφημένης στάσης και α
παισιόδοξης διάθεσης. Η καταγραφή 
των τόπων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ν. 
Μάκρη, Πίνδος, Ψαροπούλι, Πόλη, Με
θώνη) πάει παράλληλα με την καταγρα
φή των χρόνων ( ’81, ’84, ’83, ’82, 
’84 κλπ.). Χώρος και Χρόνος τρ-οφοδο- 
τούν το «ταξίδι». Η «Είσοδος» και η 
«' Εξοδος» αποτελούν τον πρόλογο και 
τον επίλογο στο ταξίδι-λόγο που κινεί
ται σε 19 ποιήματα.

«Δεν μπορούμε να 'μαστέ βέβαιοι 
Δεν μπορούμε να \μαστέ χαρούμενοι 
Δεν έχουμε περιθώρια πολλά 
Γι * αυτό αμφιβάλλουμε».

Μ ’ αυτήν την τριπλή ενίσχυση του 
«Δεν» αντιμετωπίζεται το «μείζον πρό
βλημα του έρωτα... η αθέατη πλευρά 
του...» με μελαγχολία παρατηρεί «το 
γήπεδο που ξεφύτρωσε στη θέση ενός 
δάσους», ή μια απρόσωπη πόλη με «πο
λυκατοικίες, βιοτεχνίες...», «γέρικα σκά
φη», «τα καράβια που μπαινοβγαίνουν 
στο λιμάνι». Η Ιθάκη στερημένη από το 
ιδανικό της «ανέχεται απλώς αυτούς που 
φτάνουν». «Η Π όλη/η  Πόλη εάλω.../  Η 
Πόλη ζει». Ό λα  τελικά υπόκεινται στη 
φθορά του ρέοντος χρόνου. Επιβιώνουν 
με ό,τι καινούριο, ενώ το παλιό χάνεται. 
«Η κληρονομικότητα των ολισθημάτων 
διαιωνίζεται», το γιατί μένει αναπάντη
το. Ο λόγος υπακούει στην αναγκαιότη
τα: «Θα πρέπει κάποτε να διαλέγουμε το 
θάνατό μας».

Το «Ταξίδι στη νύχτα» είναι ένα 
οδοιπορικό ψυχής. Οι τόποι είναι το 
πρόσχημα, είναι τα συμβατικά γεωγρα
φικά όρια που παραδίδουν ψυχρά το

σώμα τους σαν διέξοδο στο ποιητικό 
αδιέξοδο για τη «ρήξη μας με τις 

’ βεβαιότητες».

ΕΔΕΝΑ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ
Μυήσεις
Εκδόσεις Γνώση, Αθήνα 1986

Ένα νεανικό ξέφρενο παραλήρημα έρω
τα και ομορφιάς ξεπηδάει από τα ποιή
ματα της Έλενας Πατρικίου, που χω
ρίς σεμνοτυφίες και σοβαροφάνειες αφή
νει την εφηβεία της να κυριευτεί και να 
τραγουδήσει, στο δικό της ρυθμό και με 
το δικό της παλμό, τον Έρωτα που της 
σύστησαν, τον έρωτα που διατρέχει το 
κρέας, τα κόκαλα, το μεδούλι και το 
αίμα της, τον έρωτα που παίρνει όλα τα 
προσωπεία για να την πλησιάσει και να 
κυριαρχήσει στην ανήσυχη και γεμάτη 
φλόγα καρδιά της που πάλλεται και 
ονειρεύεται σε δεκαπεντασύλλαβους, 
ιαμβικά τρίμετρα και αδώνειους. Μια 
όαση στο είδος που τα ανθρώπινα χτυ
ποκάρδια δεν είναι μόνο για θρήνο.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΑΣ
Ο Μετανάστης 
Εκδόσεις Ά γρα, 1986

Ποίηση ή πεζογραφία; Περιήγηση χώ
ρου ή περιδιάβαση ψυχής; Ονειρικές 
εικόνες και εφιάλτες ή χαλάρωση και 
ηρεμία; Το έργο του Γιάννη Ζέρβα 
είναι ένα κράμα από αίσθηση ομορφιάς, 
όπως αναδύεται από το τοπίο, και 
αγωνίας όπως εκφεύγει από την ανθρώ
πινη πνοή με το θάνατο πάντοτε σε 
πρώτο ή δεύτερο πλάνο, αλλά πάντοτε 
έκδηλα παρόντα.

ΕΛΕΝΗ ΑΥΓΙΑΝΗ
Αντίστροφες εικόνες 
Εκδόσεις Νικολαΐδη, Αθήνα

Το μυθιστόρημα της Ελένης Λυγιανή 
επιδιώκει μια κοινωνική κριτική, θα 
λέγαμε, μέσα από την προσωπικότητα 
της ηρωίδας της, πλούσιας και πλήτ- 
τουσας κυρίας, που εναλλάσσει τους 
εραστές χωρίς να δικαιώνονται παρά 
μόνο εποχιακά οι αναζητήσεις της. Μυ
θιστόρημα εύκολο στο διάβασμά του 
και ρηχό στο περιεχόμενό του, παρά τη 
διαφοροποίηση των δύο κόσμων που 
επιχειρεί με την αντιπαράθεση των πα
ράλληλων πλάνων, των πλουσίων και 
των φτωχών.

ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
Γυναίκες
Εκδόσεις Μπαρμπουνάκη 1987

Εφτά γυναίκες, διαφόρων επαγγελμά
των, ιδεολογιών και ηλικιών από 22 
έως 41 ετών, ανταλλάσσουν απόψεις 
πάνω σε θέματα ανθρώπινα, όπως είναι 
οι σχέσεις με άνδρες, συζύγους, προϊ
σταμένους, σχέσεις μεταξύ τους, προ
βληματισμούς και στάσεις «προοδευτι
κές» για την εποχή πάνω στον έρωτα, 
τη συναλλαγή, την αξιοπρέπεια, τη 
σύμβαση. Όλα δοσμένα φυσικά, φωτο
γραφικά, βιαστικά αλλά και αποκαλυ
πτικά.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΤΟΚΟΣ
Οδοιπορικό της Αναμονής 
Εκδόσεις Πλέθρον, Αθήνα 1986

Αρκετά ειρωνική και φιλοσοφική διάθε
ση εκπέμπουν τα ποιήματα του Θ. 
Ντόκου που χρησιμοποιεί σαν νυστέρι 
την πένα του για να δείξει το μέσα 
μέρος της κοινωνίας μας αλλά και της 
Ιδεολογίας μας. Η  Διαδήλωση, η Παρέ
λαση, ενδεικτικά, παρουσιάζουν ανά
γλυφα αυτή την ιδεολογία που με την 
καυστική του γλώσσα πλήττει χωρίς 
φόβο και πάθος παθιασμένα.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΚΑΡΟΓΛΟΥ
Σχεδόν γκρο πλαν
Εκδόσεις Πλέθρον, Αθήνα 1986

»

Το προλογικό Τίτλοι και το επιλογικό 
Τίτλοι ξανά πλαισιώνουν τη συλλογή 
ποιημάτων, ανοίγουν και κλείνουν το 
χορό των αισθήσεων και των αισθημά
των, της αθεράπευτης νοσταλγίας, της 
αγάπης,της θλίψης και της μοναξιάς 
αφήνοντας τη μνήμη σαν μοναδική διέ
ξοδο, την ποίηση στην υπηρεσία της και 
τη νοσταλγία υπαρκτή «χώρα του που
θενά».

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ
Χρώματα φωνήεντα 
Εκδόσεις Επικαιρότητα, (ΕΓ 
έκδοση), Αθήνα 1987

Ο Διονύσης Καρατζάς έχει το χάρισμα 
να χρωματίζει τα φωνήεντα και να δίνει 
υπόσταση στα ανυπόστατα, να δείχνει 
μέσα από τις λέξεις του το χρώμα της 
Ελλάδας και να κάνει στίχο την ομορ
φιά της ελληνικής γης, τα βουνά και τις ^η



θάλασσες, τα μισοφέγγαρα και τα νερά, 
να κρεμάει τα όνειρα στα κλαδιά των 
δέντρων. Τα Χρώματα φωνήεντα όμως 
έχουν κι ένα άλλο προσόν* δεν προσφέ
ρουν μόνο εικόνες αλλά διοχετεύουν 
μουσική, οι λέξεις του είναι τριμμένες 
στο νερό,.είναι κλαριά γυμνασμένα στον 
άνεμο, είναι τραγούδι.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
Σημειώσεις από μια Άνοιξη 
Εκδόσεις Ιανός, Θεσσαλονίκη

Ο ποιητής δοσμένος στις λέξεις, επικα
λούμενος τις λέξεις, ζώντας με τις 
λέξεις που μέρα και νύχτα τροφοδοτούν 
και συναρμολογούν τις σκέψεις και τα 
αισθήματα, ραμφίζουν την καρδιά και 
κεντάνε το πνεύμα. «Κραυγή και ελπί
δα», «όνειρο και διάψευση» συνθέτουν 
το δικό του σώμα, τη δική του 'Ανοιξη, 
το εγώ, το εσύ, το τίποτα.

ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ
Ομόκεντροι κύκλοι
Εκδόσεις Πλέθρον, Αθήνα 1986

Η ποιήτρια στο κέντρο των ομόκεντρων 
κύκλων της αυτοαναλύεται και αυτοερ- 
μηνεύεται, αποσυντίθεται και συντίθε
ται στα συστατικά της, νερό, ιδρώτα, 
οινόπνευμα, αίμα. Ποιήματα χρονολο
γημένα, στιγμές σημαντικές και σημα
διακές στη ζωή που τροφοδοτούν την 
ποιητική λειτουργία και λικνίζουν τις 
διαθέσεις σε νησιά και πάρκα, εδώ και 
αλλού, με αδιόρατη αλλά εμφανή θλίψη.

ΘΕΜΗΣ ΤΑΣΟΥΛΗΣ
Μπάλος για ένα χορευτή και το 
άσπρο

Εκδόσεις Πλέθρον, Αθήνα 1986

Με την πρώτη ματιά αντιλαμβάνεται 
κανείς την ιδιοτυπία, και με ευχάριστη 
έκπληξη τη βλέπει να συνεχίζεται στις 
σελίδες του βιβλίου, με την ιερατική 
κάπως τελετουργική πορεία της γλώσ
σας, όχι μόνο από την καθαρεύουσα 
μορφή της αλλά και από το εκκλησια
στικό και μεγαλοπρεπές της στυλ. Στυλ 
που θυμίζει περιγραφές Αποκάλυψης 
και προφητικό ύφος. Επιμελημένη η 
λέξη του, καλοδιαλεγμένα τα σύνθετα, 

48 μετρική αρμονία και σοβαρό ιεροπρεπές 
περιεχόμενο.

ΔΟΚΙΜΙΟ

ΧΑΡΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
Ιστορία της παιδικής λογοτε
χνίας,
Ελληνική και Παγκόσμια 
Β' Έκδοση Φιλιππότη, 1984

Ο 20ος αιώνας χαρακτηρίστηκε αιώνας 
του παιδιού, γιατί «στην περίοδο αυτή 
αναθεωρήθηκαν πολλές από τις παλιές 
αντιλήψεις τις σχετικές με τη συγκρό
τηση και τη λειτουργία του ψυχικού 
κόσμου του παιδιού και το ενδιαφέρον 
γι' αυτό και τα προβλήματά του παρου
σίασε μιαν εντυπωσιακή έξαρση.

Έ τσι ο Χάρης Σακελλαρίου έρχεται 
να καλύψει ένα μεγάλο κενό στο σχετι
κό χώρο, γιατί όπως γράφει «οι διάφο
ρες ιστορίες της Λογοτεχνίας, αρχαίας 
και νεότερης, ούτε μια σειρά δεν αφιε
ρώνουν στην παιδική Λογοτεχνία».

Στο βιβλίο γίνεται λόγος για το τι 
είναι Παιδική Λογοτεχνία, ανο^φέρεται 
στην αρχαιότητα, στο μεσαίωνα και 
στους νεότερους χρόνους, δίνει τα χαρα
κτηριστικά της Παιδικής Ποίησης, 
Παιδικού Διηγήματος, Παιδικού Μυθι
στορήματος. Αναφέρεται επίσης στους 
Παιδαγωγικούς Μύθους, Παραμύθια, 
Εγκυκλοπαιδικό και επιστημονικό βι
βλίο, ταξιδιωτική Λογοτεχνία, Παιδικό 
Θέατρο, Ξένη Λογοτεχνία. Κι επειδή 
μιλάμε για Παγκόσμια Λογοτεχνία ας 
αναφέρουμε ότι το υλικό του το αντλεί 
από την Αμερική, ΗΠΑ, Αφρική, Αυ
στραλία. Μιλάει επίσης για τα παιδικά 
περιοδικά και τους ήρωες που παρελαύ
νουν σ’ αυτά, τα κείμενα των Αναγνω
στικών και Νεοελληνικών Αναγνωσμά
των. Το βιβλίο ολοκληρώνουν πίνακες 
ονομάτων, ελλήνων και ξένων, καθώς 
και πίνακες τίτλων. Τέλος υπάρχει 
πλούσια βιβλιογραφία.

Πρόκειται για μια πραγματική προ
σφορά στο χώρο του παιδικού βιβλίου 
και για ένα πολύ φιλόδοξο έργο, έστω 
και με τις «τυχόν παραλήψεις», όπως 
λέει ο συγγραφέας, αφού ο χώρος είναι 
συνεχώς ανοιχτός.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΣΚΟΒΗΣ
Δημήτρης Νικολιτσέας 
ανανεωμένη λυρική γραφή 
Εκδόσεις Φιλιππότη, Αθήνα

Ο συγγραφέας του βιβλίου, φιλόλογος 
και λογοτέχνης, επιχειρεί μια κριτική

και ερμηνευτική προσέγγιση στο εργο 
του ποιητή Δ. Νικολιτσέα, αποφεύγο- 
ντας τη σκοτεινότητα άλλων κριτικών 
και φωτίζοντας το έργο του ποιητή με 
τη ρωμαλέα, δωρική, ουσιαστική και 
προπαντός γνήσια ελληνική φωνή. 0  
συγγραφέας του βιβλίου δεν παραλείπει 
τις συσχετίσεις με τους μεγάλους Έ λ
ληνες ποιητές και τις αναφορές στους 
κορυφαίους του ευρωπαϊκού πνεύματος.

ΑΡΤΕΜΗΣ ΜΑΤΣΑΣ
Θεατρικές μνήμες 
Εκδόσεις Τάσος Πιτσιλός

Ο Αρτέμης Μάτσας επιχειρεί μ ’ αυτό 
το βιβλίο μια αναδρομή —προσφορά 
αγάπης— σ’ όλους εκείνους τους ηρωι
κούς μάρτυρες του θεάτρου που το 
θεμελίωσαν: ανώνυμους θεατρίνους αλ
λά και επώνυμους που τόλμησαν σε 
δύσκολα για το θέατρο χρόνια να του 
αφιερώσουν την αγάπη τους. Το βιβλίο, 
332 σελίδες με πολλές φωτογραφίες, 
θεάτρων και ηθοποιών, με συνέπεια και 
ευθύνη απέναντι σ’ αυτούς που μόχθη
σαν, διαβάζεται με ενδιαφέρον και από
λαυση.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ
Η  Δωρίδα στην Τουρκοκρατία 
Συμβολή στη μελέτη του Νέου 
Ελληνισμού
Εκδόσεις Γλάρος

Στο βιβλίο αυτό ο συγγραφέας επιχει
ρεί μια έρευνα του νέου ελληνισμού, 
όπως γράφει, στηριγμένος σε ελληνικές, 
και ξένες ιστορικές πηγές, και μας 
παρουσιάζει την κοινωνική ζωή, θε
σμούς, οργάνωση, επαναστατική δρα
στηριότητα, πνευματική και πολιτιστι
κή προσφορά της Δωρίδας, στα χρόνια 
της Τουρκοκρατίας. 181 σελίδες, βι
βλιογραφία και ευρετήριο.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΕΝΟΣ
Αρεοπαγίτης
Αναγνώριση του Ανθρώπου 
Μέσα από το δίκαιο και τη 
γλώσοα
Αθήνα 1987

Άξονας της εργασίας το δίκαιο. Ουσία 
και πυρήνας του δικαίου και της δικαιο
σύνης η σχέση της αναγνώρισης του 
ανθρώπου.


