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Μάριου Χάκκα
Το ψαράκι της γυάλας
(σχόλια στο διήγημα)
του Χριστόφορου Μηλιώνη
Στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1960, παρουσιάζονται
στα γράμματά μας μια σειρά πεζογράφοι, στα βιβλία των
οποίων διαπιστώνονται σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σύγ
κριση με την πεζογραφία της λεγάμενης πρώτης μεταπολεμικής
γενιάς.
,
Για παράδειγμα:
Το 1960: ο Γιώργος Χειμωνάς εκδίδει τον «Πεισίστρατο».
Το 1961: ο Βασίλης Βασιλικός την τριλογία του, «Το φύλλο»,
«Το πηγάδι», «Το αγγέλιασμα» (λίγο πιο πριν είχε προηγηθεί η
έκδοση του βιβλίου του με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Θύματα
ειρήνης», που αντιπαρατίθεται στα αναρίθμητα «θύματα
πολέμου των πρώτων μεταπολεμικών χρόνων»).
Στην ίδια χρονιά, αν δεν έχετε αντίρρηση, προσθέστε και τη
δική μου «Παραφωνία».
Το 1962: ο Μένης Κουμανταρέας βγάζει τα «Μηχανάκια»,
ο Πέτρος Αμπατζόγλου: «Με τον Μινώταυρο»,
ο Τάκης Κουφόπουλος: την «Οδό».
Το 1963: ο Θανάσης Βαλτινός τυπώνει την «Κάθοδο των
εννιά» (στο περιοδικό «Εποχές»).
Το 1964: ο Γιώργος Ιωάννου, το «Για ένα φιλότιμο»,
ο Παντελής Καλιότσος, το «Ο μεσαίος τοίχος».
Το 1966: ο Μάριος Χάκκας, το «Τυφεκιοφόροςτου εχθρού».
Οι συγγραφείς αυτοί ζήσανε την Κατοχή και τον Εμφύλιο σε
ηλικία τρυφερή, που δεν τους επέτρεπε ενεργό συμμετοχή σ’
εκείνα τα γεγονότα, τα καθοριστικά για τη σύγχρονη εποχή,
ενώ, αντίθετα αποχτούν συνείδηση του κόσμου, και της θέσης
τους μέσα σ’ αυτόν, στην εποχή τη μετεμφυλιακή (δεκαετία του
1950), όπου ριζικές αλλαγές έχουν συμβεί, ή συμβαίνουν, στα
ελλαδικά πράγματα: Η νικήτρια πολιτική παράταξη επιβάλλει
το κράτος της και διαμορφώνει ένα ασφυκτικό κλίμα, που δεν
περιορίζεται μονάχα στο πολιτικό επίπεδο, αλλά περισφίγγει
τη σκέψη των ανθρώπων -κ α ι βέβαια την έκφραση - και διεισ
δύει στην προσωπική τους ζωή.
Αρχίζει η εκβιομηχάνιση της χώρας, με συνέπεια -συνεργούσης και της όλης καταστάσεως- μεγάλο μέρος του πληθυ
σμού να μετακινηθεί από την ύπαιθρο στα αστικά κέντρα και να
διογκωθεί υπέρμετρα -κ α ι αφύσικα- ο αστικός, αλλά όχι και
ο αστικοποιημένος, πληθυσμός. Και συνάμα το δυναμικό του
πληθυσμού που πλεονάζει (εξαιτίας της καταστροφής της
μικρής αγροτικής οικονομίας, αλλά και των νέων συνθηκών
γενικότερα) διοχετεύεται στα μεγάλα βιομηχανικά κέντρα της
Ευρώπης, Βέλγιο και Γερμανία.
Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου που αρχίζει (τα μεγέθη,
φυσικά, είναι σχετικά) δίνει το σύνθημα για τη στροφή στην

κατανάλωση, που προοιωνίζει αυτό που σήμερα ονομάζουμε
όλοι και καταλαβαίνουμε ως καταναλωτική κοινωνία, με την
ανατροπή των αξιών που συνεπάγεται.
Τη θέση τους λοιπόν μέσα σ’ αυτόν τον κόσμο αποπειρώνται
να συνειδητοποιήσουν και να εκφράσουν οι νέοι συγγραφείς
της δεκαετίας του 1960, αυτοί που θα χαρακτηριστούν ως δεύ
τερη μεταπολεμική γενιά. Και όπως τα νέα δεδομένα της εποχής
εκείνης δεν ευνοούσαν ή ανέστελλαν τους πολιτικούς και τους
ιδεολογικούς προβληματισμούς, ένα από τα χαρακτηριστικά
που τους διαφοροποιεί από τους πρώτους μεταπολεμικούς συγ
γραφείς είναι η απουσία τέτοιων προβληματισμών -τρυλάχιστον στο πρώτο επίπεδο των έργων τους. Αυτό κατά κανόνα.
Δε σημαίνει όμως πως δεν έχουμε και τις περιπτώσεις των συγ
γραφέων που, εξαιτίας των ιδιαιτέρων συνθηκών της ατομικής
τους ζωής, το έργο τους φέρνει και τώρα βαθιά τυπωμένη τη
σφραγίδα των πολιτικών γεγονότων που προηγήθηκαν. Αλλά
και σ’ αυτούς η προοπτική από την οποία τα βλέπουν είναι πια
διαφορετική. Και η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι του
Μάριου Χάκκα, που και με τη ζωή του και με το έργο του
-στενά δεμένα μεταξύ τους- γεφυρώνει στη λογοτεχνία μας τις
δύο εποχές. Έτσι η παρουσίαση της βιογραφίας του δεν απο
τελεί τυπική φιλολογική (και διδακτική) σύμβαση, αλλά αναγ
καία προϋπόθεση για την κατανόηση του έργου του.(1)
Βιογραφικά*

Γεννήθηκε το 1931 στη Μακρακώμη, ένα χωριό της Φθιώτι
δας, έξω από τη Λαμία. Το 1935 η οικογένειά τον εγκαταστά
θηκε στην Καισαριανή, μια λαϊκή συνοικία της Αθήνας, στους
πρόποδες του Υμηττού, που σχηματίστηκε από μικρασιάτες,
πρόσφυγες του 1922. Εκεί τελειώνει το Δημοτικό Σχολείο και
στη συνέχεια εγγράφεται στο Ζ Γυμνάσιο Παγκρατίου, από
όπου αποφοιτά το 1950. Το 1951 πετυχαίνει σε διαγωνισμό του
Ο.Τ.Ε., αλλά δεν προσλαμβάνεται «λόγω κοινωνικών φρονη
μάτων», κατά την έκφραση της εποχής, δηλαδή εξαιτίας των
πολιτικών του ιδεών.
Στη συνέχεια φοιτά δυο χρόνια στην Πάντειο, αλλά το 1954
συλλαμβάνεται από την Ασφάλεια, επειδή συμμετείχε σε αρι------------ *
1. Βλ. Μεταπολεμική Πεζογραφία, εκδ. Σοκόλη, τ.8, Μάριος Χάκκας,
Παρουσίαση: Λουκάς Κούσουλας.
* Τα βιογραφικά με βάση την Εισαγωγή για τον Χάκκα στη Μεταπολεμική
Πεζογραφία (mb. Σοκόλη).
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στερή οργάνωση, παραπέμπεται σε δίκη με τον περιώνυμο
Νόμο 509 και καταδικάζεται σε 4 χρόνια φυλακή. Εκτίει και τα
τέσσερα, το πρώτο στις φυλακές της Καλαμάτας και τα υπό
λοιπα της Αίγινας.
Το 1958 αποφυλακίζεται και στρατεύεται. Κάνει τη στρατιω
τική του θητεία ως στρατιώτης Γ' κατηγορίας. Ειδικό της: ημιο
νηγός, δηλαδή μουλαράς - μέτρο σωφρονισμού βέβαια.
Το 1960 αποστρατεύεται και, φυσικά, είναι ανεπάγγελτος.
Εργάζεται σε βιοτεχνία πλαστικών ειδών και το 1961 παντρεύε
ται. Μένει στην Καισαριανή, πάντα, σ ’ ένα σπιτάκι της
γυναίκας του - ένα δωμάτιο και κουζίνα, όπου θα προσθέσουν
αργότερα, με δικά τους έξοδα, και... λουτροκαμπινέ, όταν θ’
ανασάνουν οικονομικά με μια μικρή βιοτεχνία κορνιζών. (Ας
θυμηθούμε εδώ το κείμενό του «Ο μπιντές»).
Το 1969προσβάλλεται από καρκίνο. Ως το θάνατό του, 5 Ιου
λίου 1972, πηγαινοέρχεται στην Ευρώπη -Α γγλία και Γερμα
νία - και μπαινοβγαίνει στα θεραπευτήριά. Τον πρώτο χρόνο,
από τα τέσσερα τελευταία της ζωής του, υποπτευόταν το είδος
της αρρώστιας του. Τα επόμενα τρία ήταν βέβαιος.
Πριν φύγουμε, τυπικά τουλάχιστον, από τα βιογραφικά του,
πρέπει να πούμε λίγα λόγια για την Καισαριανή, όπου έζησε
σχεδόν όλη του τη ζωή.
Η Καισαριανή στην Κατοχή γνώρισε κι αυτή τη μεγάλη
πείνα, αλλά έγινε ιδιαίτερα γνωστή για την αντιστασιακή
δράση των κατοίκων της. Ο Χάκκας μαρτυρεί με περηφάνεια
πως εκεί ακούστηκαν οι πρώτοι πυροβολισμοί εναντίον των
Γερμανών και πως εκεί δεν τόλμησαν να πατήσουν το πόδι τους
οι ταγματασφαλίτες. Όμως το Σκοπευτήριό της το χρησιμοποι
ούσαν οι Ναζί ως τόπο ομαδικών εκτελέσεων. Η πιο συγκλονι
στική ήταν η εκτέλεση 200 πατριωτών, την Πρωτομαγιά του
1944. Το σύνολο των εκτελεσθέντων ξεπερνάει ίσως τους 1500.
Και βέβαια μετά την απελευθέρωση έδρασε κι εκεί η Ασφάλεια.
Και για να χρησιμοποιήσω τις μαρτυρίες του ίδιου του Χάκκα,
σας διαβάζω από το αφήγημά του «Τοιχογραφία»(1):
«... Ένας χώρος που κατοικήθηκε για πρώτη φορά. Μια
στενόμακρη λουρίδα με φτωχές κουνούκλες. Αριστερά
το ρέμα κι ένα δάσος, ισχνά καχεκτικά πευκάκια. Δεξιά
η μάντρα του Σκοπευτηρίου. Ψηλά το μοναστήρι. Αντί
σκηνο, παράγκα, πλιθόκτιστο και κουρελού της προσ
φυγιάς, και να η Καισαριανή, χαμόγελο στον πρώτο
ήλιο.
Καισαριανή των κοινοχρήστων αποχωρητηρίων, του
γαλατά που προπαγάνδιζε για τη Ρουσία και τον περιλάβαιναν οι Βουρλιώτες με τις νταγιάκες. Καισαριανή
των κατοχικών γαϊδουροκεφαλών, ματσετών, σφερδου
κλοκεφτέδων, σ’ ευχαριστώ που μεγάλωσα μες στα
στενά σου... Σ’ ευχαριστώ που αξιώθηκα να δω και ν’
αγγίξω μερικούς που έφυγαν έγκαιρα, το Λευτέρη, τον
αδερφό τηςκυρα-Βδοκιάς -«Ασλάν-Λευτέρη, ΚαπλάνΛευτέρη»- και που αργότερα εκτελέστηκε στην Κέρ
κυρα. Για τον Πουτσούρη που έπαιξα μαζί του με ξύλινα
σπαθιά και χάρτινα καπέλα,'έπειτα κρατούσε στα χέρια
του μιαν αραβίδα, δεκαπέντε χρονών παιδί, όταν τον
βρήκε στο μέτωπο μια σφαίρα κοντά στον Ποσειδώνα...
Και τον Άρη που σκοτώθηκε γωνία Δαμάρεως και Φορ
μίωνος και που στη θέση εκείνη είδα τα πτώματα
μερικών δοσιλόγων, που κρύβανε την ταυτότητά 1;ους
στην κάλτσα. Δίκαιη και γρήγορη πληρωμή, μια
κάθαρση αυτόματη του χώρου... Κάποτε, Καισαριανή,
ήσουν ένα αστέρι, έλαμψες για μια στιγμή στο στερέωμα
και χάθηκες για πάντα στο χάος της Ιστορίας...».
Αυτό το απόσπασμα του Μάριου Χάκκα ας το θυμούμαστε.
Το πρώτο του βιβλίο με πεζά ο Μάριος Χάκκας το εκδίδει το
1966 με τον τίτλο «Τυφεκιοφόρος του εχθρού». Τα διηγήματα
(1). Μάριου Χάκκα: Άπαντα, σελ. 232 (Τοιχογραφία).

χωρίζονται σε τέσσερις ενότητες με τους εύγλωττους τίτλους:
«Του στρατού», «Τηςφυλακής», «Της ζωής», «Τ’ ανάποδα». Ως
πέμπτη ενότητα προσκολλήθηκαν αργότερα στα Άπαντά του
(και με δική του επιθυμία) τα Τρία διηγήματα, που είχαν δημο
σιευτεί για πρώτη φορά στον τόμο «Νέα Κείμενα,2», Φθινό
πωρο 1971. Ανάμεσά τους και το «Ψαράκι της Γυάλας».
Το διήγημά μας σχετίζεται στενά με την πολιτική και κοινω
νική κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα τα μεταπολεμικά
χρόνια ως το 1967. Τα κυριότερα περιστατικά και τα χαρακτη
ριστικότερα γνωρίσματά της είναι (ανακεφαλαιώνω):
α .- Η Κατοχή και η Αντίσταση.
β .- Η μετακατοχική και κυρίως η μετεμφυλιακή τύχη όσων
συμμετείχαν στην Αντίσταση και σε αριστερές οργανώσεις.
γ. - Η εκβιομηχάνιση της χώρας και οι κοινωνικές και ηθικές
της συνέπειες. Σ’ αυτά πρέπει να προστεθούν:
δ .- Τα Ιουλιανά του 1965, δηλαδή οι αντισυνταγματικές
ενέργειες των ανακτόρων, για να αποτρέψουν την άνοδο στην
εξουσία των κεντροαριστερών δυνάμεων (Ένωση Κέντρου,
Γεώργιος Παπανδρέου), που προκάλεσαν μεγάλες διαδηλώσεις
και συγκρούσεις με την αστυνομία.
ε .- Το πραξικόπημα των συνταγματαρχών της Χούντας (21
Απριλίου ’67). Από τις πρώτες ενέργειές της ήταν οι συλλήψεις
και εκτοπίσεις δημοκρατικών πολιτών.
Ό πως γίνεται αμέσως αντιληπτό από την ανάγνωση, στο
διήγημα αυτό ο αφηγητής παρακολουθεί τη συμπεριφορά ενός
«ανθρώπου» -τίνος, πότε και πού θα το δούμε:
Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο «άνθρωπος», ο «ήρωας» ας
πούμε; Στο κείμενο δεν έχει όνομα. Δηλώνεται, κατά σειρά, με
τους εξής τρόπους:
α .- ο άνθρωπος με τη φραντζόλα υπομάληςοτψ αρχή.
β .- ο δικός μας (παρ. 3): «όμωςοδικός μας δεν μπορούσε να
πάει». Και στην παρ.2: «Ο δικός μας ρούφησε καυτό τον καφέ
του...».
γ . - Ο άνθρωπός μας (παρ. 2): «Στα Ιουλιανά, πηγαίνοντας ο
άνθρωπός μας στις συγκεντρώσεις κτλ.».
δ. - Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις δηλώνεται είτε με την επα
ναληπτική αντωνυμία (αυτός) είτε με το 3ο ενικό πρόσωπο του
ρήματος.
Σ’ ένα διήγημα ο ήρωας δηλώνεται με παρόμοιους αόριστους
τρόπους για διάφορους λόγους, ανάμεσα στους οποίους θα
μπορούσα να καταλέξω τους εξής:
α .- Όταν ο συγγραφέας δε φωτίζει το πρόσωπό του σαν
ατομικότητα, αλλά σαν χαρακτηριστική περίπτωση.
β .- Ό ταν επιθυμεί να επιτύχει μια άμεση επαφή αφηγητή
και ήρωα, χωρίς την απόσταση που συνεπάγεται η αναφορά του
ονόματος.
γ. - Ό ταν επιδιώκει να δώσει την εντύπωση απόλυτης μονα
ξιάς. Διαβάζω π.χ. σ’ ένα κείμενο της ίδιας εποχής: «Ο Α., ας
τον πούμε έτσι, μια και κανείς ως το τέλος δεν πρόκειται να τον
φωνάξει με τ’ όνομά του...». Κτλ.
Ο Χάκκας χρησιμοποιεί άλλη μια φορά παρόμοιο δηλωτικό
τρόπο στο αφήγημα «Καταπληκτικό» (Άπαντα, σελ. 94, «Τυ
φεκιοφόρος του εχθρού»), όπου χρησιμοποιεί την προσωνυμία:
«ο ήρωάς μας». Αλλά ο τρόπος αυτός είναι περισσότερο συμβα
τικός, υποβάλλει μια συμφωνία ανάμεσα στον αφηγητή και
στον αναγνώστη - κι αν θέλετε και μια συνενοχή.
Εδώ αξίζει να παρατηρήσουμε πως μετά τον ουδέτερο τρόπο
της αρχής (α) στην επανάληψη (β και γ) γίνεται ο δικόςμαςκ αι
ο άνθρωπός μας. Τα κτητικά αυτά υποβάλλουν τουλάχιστον
μια οικειότητα* \ αν όχι συναισθηματική και ποιοτική σχέση
και συμ-πάθεια ανάμεσα στον αφηγητή (και τον αναγνώστη)
και στον ήρωα. Πάντως μ’ αυτές τις προσωνυμίες, τα σχόλια
που, όπως θα δούμε, γίνονται κατά την αφήγηση, χρωματί
ζονται με ιδιότυπο τρόπο ή απαλύνονται.
Ο αφηγητής παρουσιάζει τον «ήρωά» του σε μια μέρα απο
φράδα για τα ελληνικά πράγματα, το μήνα Απρίλη. Από τα

Γ. Παναγουλόπουλος
Υποδοχή
Ε τοιμ ασθείτε ο πρ ό εδρ ό ς μ α ς κατεβαίνει
από τον ουρανό πα ρα μάσχα λα με το Θ εό τον
κα πνίζο υν κι οι δυο την τελευτα ία μά ρκα θανάτου
γελάνε με την υποδοχή
για κείνον με τα δεκανίκια
και τον τυφ λό με τη φ υσαρμόνικα
είναι ο εξουσια στής μ α ς κι ο Θ εός πα ρέα
φιλόδοξοι π ά ντα κι απατεώ νες
με μ ία σύσταση σε όλους
« Α γα π ά τε αλλήλους»
μ ’ ένα μαχαίρι για δώρο σαν την ελπίδα.
Έ π ε ιτα ο τόπος γεμίζει σ τρ α τιές αγγέλω ν
ανθρακω ρύχους, χτίστες, επ α γγελμ α τίες
πρόσω πα με π λ α τύ γέλιο
ή π λ α τύ καπέλο
ερω τευμένους π ο υ σιχάθηκαν π ια
τα ρόδα το ν Α π ρ ίλη .
Λ εν έχω άδεια εισόδον
μ α θα ’βρω ενκα ιρία
α ς π ο ύ μ ε μ ια νεκρή μ ύγα , ή κά τι τέτοιο
π ο υ θα κεντήσει την ευαισθησία τους
να με καλέσουν
σαν έντομο κι εμένα μεθυσμένο
γ ια φω ς και κραιπάλη
όμως εγώ κουβαλάω ένα μίσος
κι ό τα ν κα τέβονν πλημμυρισμένοι αρώ ματα
τον ονείρου
θε να τους φτύσω
με πρό στυχη αγω νία
για τη μεθοδευμένη μου ήττα
τόσους αιώνες.
Α λ λ ά νά κατέβηκαν
σε ίλιγγο εξουσία ς
ο πρ ό εδρ ο ς πλησ ιά ζει, χα μογελάει
μου δίνει το χέρι
μ ε λέει φίλο
είμαι δικός του
αρπάζω μ ια σημαία και την ανεμίζω
έπειτα κι ο Θ εός κοντά μου
π α νύψ ηλο ς κι ω ραίος
κι εγώ νιώθω τόσο ασήμαντος
και θα πεθάνω
το ν κοιτάζω άνα νδο ς
γεμά το ς σεβασμό και δέος.
Ε λέησέ με, Θ εέ μου, ελέησέ με
του φωνάζω.

συμφραζόμενα γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι πρόκειται για την
21 Απριλίου 1967, ημέρα του στρατιωτικού πραξικοπήματος.
Από κει και ύστερα, ως τη σελ. 18Φ, όπου το τυπογραφικό διά
κενο, παρέχονται γενικές πληροφορίες γι’ αυτόν -έχουμε επο
μένως την πρώτη ενότητα του διηγήματος.

Να ιδούμε αυτές τις πληροφορίες, τουλάχιστον τις πιο χαρα
κτηριστικές:
Στην αρχή γίνεται σύγκριση της συμπεριφοράς του ήρωα στα
δυο κρίσιμα πολιτικά γεγονότα που τόσο βάρυναν στην πορεία
της δημοκρατικής εξέλιξης της χώραςΤότε: (τον Ιούλιο του 1965) πήγαινε στις συγκεντρώσεις
(«είναι αλήθεια πάντα στα άκρα») κρατώντας όμως ένα καρ
πούζι για πρόφαση: «αν γινόταν καμιά φασαρία (δηλ. σύγ
κρουση με την αστυνομία) γλιστρούσε δείχνοντας στους αστυ
νομικούς το καρπούζι: ‘είμαι ένας φιλήσυχος άνθρωπος’ κτλ.».
Τώρα: (21 Απριλίου 1967): Δεν κάνει προσωπική επιλογή,
αλλά ακολουθώντας τη συμπεριφορά του πλήθους, «τον γενικό
πανικό» (που έκανε «όλους να πέσουν στα τρόφιμα»), πηγαίνει
στο φούρνο και παίρνει μια φραντζόλα «για καμουφλάζ στις
κινήσεις του». Οι κινήσεις του τώρα αποβλέπουν στο να γλι
τώσει από τις συλλήψεις που άρχισαν στη συνοικία (ότι πρό
κειται για την Καισαριανή, θα φανεί στο τέλος του διηγήμα
τος). Προφανώς έχει λόγους να φοβάται· κι εκείνοι που είχαν
τέτοιους λόγους την 21 Απριλίου ήταν όσοι είχαν αγωνιστικό
παρελθόν (γι’ αυτό και στη συνοικία του είχαν αρχίσει οι συλ
λήψεις).
Η διαφοροποίησή του ανάμεσα στο τότε και στο τώρα είναι
σαφής: υποχώρηση της αγωνιστικότητας, υποταγή στο φόβο
και συμμόρφωσή του προς τη συμπεριφορά «όλου του κόσμου».
(Σχόλιο πρώτο): Σ’ αυτά που αναφέρθηκαν παρεμβάλ
λεται ένα πρώτο και αρκετά εκτενές σχόλιο του αφηγητή
για την αξία των αντικειμένων: Στις πρωτόγονες κοινω
νίες η αξία τους είναι χρηστική, στις εμπορευματικές
κοινωνίες η αξία τους είναι ανταλλακτική (προφανώς
διαπίστωση κάποιου εγχειριδίου Κοινωνιολογίας).
Αλλά στην Ελλάδα, σε έκτακτες περιστάσεις, γίνεται και
παραλλακτική ή επανέρχεται στη χρηστική. Πρόκειται
βέβαια για σατιρικό σχόλιο του αφηγητή που στρέφεται
κατά της σύγχρονής του ελληνικής «εμπορευματικής»
κοινωνίας, που δεν έχει σταθεροποιήσει τις αξίες της και
ανατρέπει τις αρχές της Κοινωνιολογίας. Και επειδή ο
κοινωνιολογισμός είναι προσφιλής στους αριστερούς, η
σάτιρα έμμεσα αγγίζει κι αυτούς. Ο σατιρικός χαρα
κτήρας προσδίδεται στο σχόλιο μέσω του λόγου, που
από περιγραφικός γίνεται ξαφνικά επιτηδευμένα θεω
ρητικός με την προσφυγή σε ανάλογη φρασεολογία και
ορολογία και την αναλογική κατασκευή του νεολογι
σμού «παραλλακτική αξία», με τον οποίο αποδόθηκε η
προηγούμενη φράση «για καμουφλάζ στις κινήσεις
του».
Ακολουθεί μια αναλυτική παρουσίαση της κατάστασης του
ήρωα. Ταξινομώ κάπως τις πληροφορίες:
Το παρελθόν του: «Αφού έζησε τη μισή ζωή του σε
θαλάμους φυλακής και σε τσαντήρια εξορίας (προ
φανώς κατά την περίοδο του εμφυλίου και έπειτα) μετά
από τόσες στερήσεις, όταν κάποτε βρέθηκε ελεύθερος,
μπλέχτηκε με κάτι οικόπεδα, κέρδισε ξαφνικά μερικά
λεφτουδάκια (όχι λεφτά) κι αγόρασε αυτό το σπιτάκι,
όπου ζούσε μονάχος». Έτρωγε με βουλιμία και είχε
παχύνει.
Το παρόν του: Εργένης, πιτζάμες, παντούφλες, κάδρα,
πικάπ και δίσκοι, σαλονάκι δανέζικο (μικροαστική
μόδα του ’60), στρωματέξ, ψυγείο, βεράντα με φερφορζέ, χρυσόψαρο στη γυάλα. Ο κόσμος του μικροα
στού, και μάλιστα της δεκαετίας του ’60.
Η ψυχική του διάθεση: βαρεμάρα και κάποια εγκατά
λειψη.
Η τωρινή σχέση με το παρελθόν του: «Αγεφύρωτο χάσμα
με το παρελθόν, γερό δέσιμο με τούτον τον κόσμο» (δηλ.
με τον κόσμο των αγαθών του). Ωστόσο πηγαίνει πότεπότε στις πολιτικές συγκεντρώσεις («παραγγελτικά»,
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κατά παραγγελίαν προφανώς των συντρόφων του και
όχι από δική του προαίρεση). Μ’ ένα λόγο, ένας
άνθρωπος σχεδόν αλλοτριωμένος.
(Σχόλιο δεύτερο): Ακολουθεί πάλι ένα σχόλιο, αυτή τη
φορά για τη ζωή του ήρωα. Αλλά τώρα δε γίνεται με
τρόπο άμεσο, από τον αφηγητή, αλλά μέσα από την
προοπτική του ήρωα* τούτο δηλώνεται με τη χρήση του
2ου ενικού προσώπου (που παραπέμπει σε διάλογο με
τον εαυτό του, ουσιαστικά δηλαδή σε μονόλογο: ν1
ακούς... να κάθεσαι... σ’ εσένα τον ίδιο), αλλά και με την
ενσωμάτωση φράσεων του ήρωα, που τις σκεφτόταν ή
που συνήθιζε να τις λέει: «Ε, πάει, περάσανε όλα.
Δύσκολα χρόνια, αλλά είχε μια ομορφιά αυτή η ιστο
ρία».
Αυτό το δεύτερο σχόλιο, όπου συμφύρεται η γλώσσα του
σχολιαστή-αφηγητή με τη γλώσσα του ήρωα, μεταφέροντας διαλογισμούς του, έχει πάλι ειρωνικό χαρα
κτήρα, αλλά τώρα πιο λεπτόν παρά στο πρώτο, καθώς ο
ίδιος ο ήρωας παρουσιάζει εξωραϊσμένο το παρελθόν
του, μεταπλασμένο σε αναπολήσεις και «αισθητική
απόλαυση». Προφανώς εδώ ο αφηγητής κλείνει το μάτι
(όπως λέμε) στον αναγνώστη.
Η πρώτη ενότητα κλείνει συμπερασματικά:
«Ήταν μια χαρά βολεμένος, και τώρα το κυνηγητό, και πού
να πάει;» Να λοιπόν, σ’ αυτή την κατακλείδα μια συνοπτική
παρουσίαση του ήρωα και του προβλήματος του, το πρωί της
21ης Απριλίου 1967.
Στο δεύτερο μέρος ο αφηγητής ξαναπιάνει τον ήρωα από το
σημείο όπου τον είχε αφήσει στην αρχή του διηγήματος, με τη
φραντζόλα υπομάλης, και τον παρακολουθεί στην έξοδό του
από τη συνοικία του: (Καισαριανή), Βύρωνας, Δάφνη, Καλ
λιθέα -συνεχόμενες συνοικίες της Αθήνας, έξω από το κέντρο
της. Ο αφηγητής παρακολουθεί τους διαλογισμούς του (ξέρει
τα πάντα γι’ αυτόν, ως τα μύχια της ψυχής του). Είναι ένας
περίπατος, σκέφτεται, που θα του κάνει καλό (καλή άσκηση).
Η αισιόδοξη διάθεσή του τον οδηγεί στη σκέψη πως η δικτα
τορία που κηρύχτηκε εκείνη την ημέρα δε θα κρατήσει πολύ
(«όπου να ’ναι θα πέσουν»). Αυτή η σκέψη του προβάλλει το
ερώτημα «πώς θα πέσουν;» και δίνει την απάντηση πως «θα
τους ρίξει ο λαός», βγάζοντας αυτή τη φορά (σε αντίθεση με
άλλες, στο παρελθόν) έξω τον εαυτό του από τον αγώνα. Αντι
λαμβάνεται την ασυνέπειά του και αναζητεί άλλοθι. Αναρω
τιέται μήπως στο βάθος υπακούει στη (βολική) θεωρία πως τα
στελέχη (όπως αυτός, καθώς εξυπακούεται) χρειάζονται, και
δεν πρέπει να εκτίθενται σε κίνδυνο (άλλη μία αιχμή κατά του
αριστερού θεωρητικισμού). Τελικά αντιλαμβάνεται την αδυ
ναμία του να κινηθεί προς το κέντρο (όχι των διαδηλώσεων
τώρα, αλλά της πόλης), όπου «μπορούσε να διαδραματισθούν
γεγονότα» (όπως έκανε στα Ιουλιανά) και καταφεύγει στο
άλλοθι: «ας κατεβούνε στο κέντρο οι νέοι».
Αυτοί οι διαλογισμοί δεν είναι ανώδυνοι για τον ήρωα.
Αισθάνεται πίκρα που την αποδίδει στα πολλά τσιγάρα. Αυτό
γίνεται αφορμή για την επόμενη κίνηση.
(Σχόλιο τρίτο): Αλλά πριν προχωρήσουμε, ας επισημάνουμε ότι πάλι παρεμβαίνει ενδιάμεσα ο αφηγητής, για
να σχολιάσει την αοριστία και τα κενά των διαλογισμών
του - 3 ο - λοιπόν εκτενές σχόλιο «Τώρα όποιος θα ’θελε
να ψιλοκοσκινίσει αυτό το απόφθεγμα, θα παρατηρούσε
ότι η αοριστία της πρώτης πρότασης συνεχίζεται μέσα
στη δεύτερη, κι αυτό οφείλεται στη χρησιμοποίηση
τρίτου προσώπου («θα πέσουν»). Βέβαια η χρήση
πρώτου προσώπου και μάλιστα ενικού αριθμού (=θα
τους ρίξω ή θα τους ρίξουμε) στη συγκεκριμένη περί
πτωση θέλει καρδιά και προσωπική παρασκευή για
τέτοιο ενδεχόμενο...». Θα ’λεγε κανείς πως ο αφηγητής
διαλέγεται με τον ήρωά του, τον κοντράρει και τον ειρω
νεύεται.

Η επίσκεψη στης εξαδέλφης για καφέ (η επόμενη κίνηση)
προσθέτει δεύτερο πρόσωπο στην αφήγηση: τον άντρα της εξα
δέλφης που μέσα στα εμβατήρια του ραδιοφώνου σκέφτεται
πως τα γεγονότα θα είχαν ως συνέπεια να ματαιωθεί η ποδο
σφαιρική συνάντηση της Κυριακής. Ο άνθρωπος αυτός είναι
πια εντελώς αλλοτριωμένος· μοναδική του αξία, το γήπεδο.
Η επόμενη σκηνή στο δρόμο είναι από τις πιο σημαντικές
(παρά τη συντομία της) και η πιο χαριτωμένη στο διήγημα: ο
ήρωας συλλαμβάνει τον εαυτό του να βαδίζει στο ρυθμό του
εμβατηρίου και να σιγομουρμουρίζει τα λόγια του - η δικτα
τορία αρχίζει να τον διαποτίζει, να περνάει μέσα του και να του
υποβάλλει (ή επιβάλλει) τους ρυθμούς της. Το ίδιο παρατηρεί
και σ’ έναν περαστικό, φορτωμένο ψώνια, που πηγαίνει στο
σπίτι του ν’ ασφαλιστεί, αυτός και τ’ αγαθά του. Παρατηρεί
πως με μικρές κινήσεις αναπροσαρμόζεται αμέσως στη νέα
κατάσταση. Αλλος ένας αλλοτριωμένος μέσα στις μικροα
στικές του αξίες. Αυτά τα δυο πρόσωπα, που σφηνώνονται στη
διήγηση, δείχνουν πως η αλλοτρίωση έχει πάρει έκταση.
Ουσιαστικά δηλαδή τα δυο αυτά πρόσωπα είναι παραπληρώ
ματα του ήρωά μας.
Η συνάντηση αυτή στο δρόμο φέρνει νέους διαλογισμούς.
Αυτός ο άνθρωπος που συνάντησε, αποδέχεται τη νέα κατά
σταση, γιατί είναι δεμένος με τις μικροχαρές της ζωής του. Ο
ίδιος τι θα μπορούσε να προβάλει', ποιον δεσμό του, αφού ζει
ολομόναχος; Τελικά βρίσκει κι αυτός «το πρόσχημα του βίου
του»: είναι το ψαράκι της γυάλας, που η ζωή του εξαρτάται από
τη δική του φροντίδα - πρόσχημα πολύ ντελικάτο για να
δικαιώσει έναν τρόπο ζωής, αυτόν στον οποίο και θα επιστρέψει. «Για τ’ άλλα, τα σοβαρά και μεγάλα δεν είχε δύναμη». Το
δίλημμα που πήγε προς στιγμήν να του φαρμακώσει τα χείλη
και να δώσει μια οραματική διάσταση στην περίπτωσή του,
εύκολα ξεπεράστηκε.
Αν ανακεφαλαιώσουμε τώρα τη ζωή του ήρωά μας, την εξέ
λιξή του, παρατηρούμε μια συνεχή έκπτωση:
αγώνας-φυλακίσεις-εξορίες-βόλεμα μέσα στα μικροαστικά
αγαθά, περιφερειακή συμμετοχή στα κρίσιμα πολιτικά γεγο
νότα, αυτοεγκατάλειψη, υποταγή στο φόβο, συνειδητοποίηση
της αδυναμίας του, υποταγή στη δικτατορία (με κάποιο ευτελές
άλλοθι) - προσαρμογή σε μια κατάσταση εντελώς ξένη προς
τον βαθύτερο εαυτό του και τις αξίες του, .όπως εκφράστηκε στα
νιάτα του.
Μ’ άλλα λόγια: η όλη πορεία του είναι πορεία προς την αλλο
τρίωση, όπου τον οδηγούν οι μικροαστικές συνθήκες και η
παραίτησή του. Και η πορεία του έξω από την Καισαριανή, μια
μάταιη προσπάθεια, κι ανώδυνη, να ξεφύγει. Τελικά επι
στρέφει σ’ αυτήν.
Τι σημαίνει για τον Χάκκα η Καισαριανή της δεκαετίας του
1960 (κι όχι πια της Κατοχής); Συνεχίζω με το απόσπασμα της
«Τοιχογραφίας» και από το σημείο όπου το είχα σταματήσει:
«... Κάποτε Καισαριανή, ήσουν ένα αστέρι, έλαμψες για
μια στιγμή στο στερέωμα και χάθηκες για πάντα στο
χάος της Ιστορίας.
Τώρα, γριά τσατσά, τρως σάμαλι και τουλούμπα, μασάς
μπατιρόσπορους στα θερινά σινεμά και φτύνεις τα τσό
φλια στο σβέρκο ευυπόληπτων καταστηματαρχών,
εμπορομανάβηδων, χασάπηδων, εργολάβων, που
θέλουν ν’ απαλλαγούν από τη ντροπή σου. Από μια
πλευρά συμφωνώ με το Δήμαρχο που θέλει ν’ αλλάξει
την ονομασία σου. Τι δουλειά έχεις πια εσύ μ’ αυτά τ’
ανθρωπάκια το πνεύμα της ιδιοχτησίας και της αντιπα
ροχής;»
Η ιστορία λοιπόν του ήρωά μας είναι και ιστορία της συνοι
κίας του. Λίγο-πολύ είναι και η ιστορία της μεταπολεμικής
Ελλάδας. Αυτήν αγωνίζεται να εκφράσει ο Μάριος Χάκκας στο
μεγαλύτερο μέρος του έργου του μαζί με τα αισθήματα ασφυ
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ξίας και εξέγερσης που του προκαλεί. Το ιδεολογικό του.
ράγισμα είναι αναπόφευκτο:
«Άτιμη κατάψυξη (λέει κάπου για το ψυγείο), τι μου κάνεις!
Ανέτρεψες όλο το μαρξισμό».
Πώς ο Χάκκας από πιστός που ήταν («μπήκα στη φυλακή με
τη θέλησή μου» λέει) φτάνει σε μια ιδεολογική ανεξαρτησία,
είναι ένα θέμα που μπορεί κανείς να το παρακολουθήσει βήμα
προς βήμα μέσα στο έργο του, αλλά θα χρειαζόταν περισσό
τερος χρόνος και ίσως δεν είναι του παρόντος.
Λίγες ακόμα παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω:
Το «Ψαράκι της γυάλας» δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το
1971 μαζί με δυο άλλα διηγήματά του («Ένα κορίτσι», - «Ο
Γιάννης το βεριό μυρμήγκι») στον συλλογικό τόμο «Νέα Κείμε
να^», που ακολούθησαν τα «Νέα Κείμενα» κι αυτά τα «Δε
καοχτώ Κείμενα» (Κέδρος, 1970). Αργότερα, με δική του επι
θυμία, όπως είπαμε, τα τρία διηγήματα προσαρτήθηκαν στο
τέλος της συλλογής του «Τυφεκιοφόρος του εχθρού». Όλα τα
κείμενα αυτού του πρώτου βιβλίου πεζογραφίας του Χάκκα
τείνουν προς το παραδοσιακό διήγημα -μορφολογικά τουλά
χιστον. Ωστόσο παρατηρούμε σ’ αυτά κάποια γνωρίσματα που
θα εξελιχθούν στο επόμενο βιβλίο του, «Ο μπιντές».
Α. -Σ το διήγημα που μας απασχόλησε παρατηρήσαμε πως
στο μεγαλύτερο μέρος του (.στην α' ενότητα) έχουμε μια άφθονη
και άμεση παροχή πληροφοριών από τον αφηγητή. Επί πλέον:
τρεις τουλάχιστον φορές παρεμβαίνει ο αφηγητής με εκτενή
σχόλια. Αυτός ο άμεσος λόγος του αφηγητή και ο εκτενής σχο
λιασμός θά κυριαρχήσει στον «Μπιντέ» και θα γίνει το κύριο
χαρακτηριστικό της γραφής του Χάκκα. Τα σχόλιά του, από
ευφυολογήματα που ήταν συνήθως στα πρώτα διηγήματά του,
εξελίσσονται σε ειρωνεία, σε σάτιρα, σε σαρκασμό και φτάνουν
ως τον αυτοσαρκασμό και τον κυνισμό.
Β. -Σ το διήγημά μας -κ α ι στ’ άλλα διηγήματα του «Τυφεκιοφόρου»- ο αφηγητής είναι ανώνυμος. Θα μπορούσε κανείς

υποθετικά να τον ταυτίσει με τον συγγραφέα. Στα κείμενα του
«Μπιντέ» πετάει πια κάθε προσωπείο και παρουσιάζεται με
ακάλυπτο το πρόσωπό του* χρησιμοποιεί το α' ενικό πρόσωπο
στην αφήγηση και συχνά το αυθεντικό του όνομα. Θα ’λεγες
πως ο*Χάκκας ασφυκτιά μέσα στις συμβάσεις του είδους και τις
απορρίπτει, για ν’ αφηγηθεί ή να σχολιάσει κατά το δοκούν, με
τρόπο άμεσο και εμ-παθή -δηλαδή παθιασμένον. «Αναρχούμενα κείμενα» ονομάζει ο ίδιος τα κείμενα του «Μπιντέ» και
προσθέτει: «μονόλογος βέβαια, εσωτερικός ή εξωτερικός, όπως
γουστάρω».
Ο οργισμένος χαρακτήρας που παίρνουν συχνά τα κείμενά
του ίσως μας φέρουν στο νου τους αμερικανούς «μπήτνικς» και
τους άγγλους «οργισμένους» που βρίσκονταν στον προσκήνιο
εκείνα τα χρόνια, λίγο πιο πριν. Δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να
τα συσχετίσει φιλολογικά - ο Χάκκας είχε μάθει γαλλικά στη
Γαλλική Ακαδημία και είχε μελετήσει μόνος του αγγλικά στη
φυλακή. Πάντως η οργή και το πάθος του δεν έχουν καθόλου
δάνειο χαρακτήρα, αλλά πηγάζουν με τρόπο άμεσο από τα
βιώματά του και τις συγκεκριμένες εμπειρίες του, όπου συχνά
παραπέμπει - έτσι που το έργο του να παρουσιάζεται άρρηκτα
δεμένο με τα συμβάντα της ζωής του, και της μεταπολεμικής
ζωής στην Ελλάδα γενικότερα.
Όσο για το τελευταίο πεζογραφικό έργο του Χάκκα, το
φοβερό «Κοινόβιο», θα ήθελα μονάχα να πω πως ο λόγος του σ’
αυτό κι οι αφηγήσεις του βρίσκουν μια εξαιρετική αρμονία και
ωριμότητα - έτσι που αισθάνεσαι πως ο συγγραφέας τους είναι
ένας καρπός ώριμος και έτοιμος να πέσει από το δέντρο. Δεν
ξέρω αν το «Κοινόβιο» σε βοηθάει να ζήσεις ή να πεθάνεις
(διάβασα πως κάποιος γιατρός το συνιστούσε στους ομοιοπα
θείς ασθενείς του). Σκέφτομαι όμως ότι, τελικά, η λογοτεχνία
δεν είναι παρά ένας αγώνας με το θάνατο. Κι ο Χάκκας μ’ αυτό
κέρδισε τη ζωή του.

Ο μπάτσος και ο ύμνος
(μεταφραστική δοκιμή του Μάριου Χάκκα)
του Ο. Χάρα
Πάνω στο παγκάκι του στη Μάντισον πλα
τεία ο Σόουπυ κινήθηκε ανήσυχα. Όταν οι
αγριόχηνες κρώζουν ψηλά τις νύχτες, και
όταν όι χωρίς γούνινα παλτά γυναίκες γί
νονται καλές στους συζύγους τους, κι όταν
ο Σόουπυ κινιέται ανήσυχα επάνω στο
παγκάκι του στο πάρκο, μπορείτε να γνω
ρίζετε ότι ο χειμώνας είναι πάρα πολύ κον
τά.
Ένα φύλλο νεκρό έπεσε στην αγκαλιά
του Σόουπυ. Αυτό ήταν του Τζάκ ψυχρού η
κάρτα. Ο.Τζακ είναι καλός στους μόνιμους
ενοίκους της Μάντισον πλατείας και δίνει
γρήγορη ειδοποίηση για τη χρονιάτική του
κλήση. Στις γωνιές των τεσσάρων οδών
βάζει στο χέρι του Βοριά την καρτελίτσα
του*, του Βοριά, οδοιπόρος του ξενοδο

χείου των Αστέρων, έτσι που οι κάτοικοί
του να μπορούν να ετοιμαστούν.
Του Σόουπυ το μυαλό ενημερώθηκε του
γεγονότος ότι ο καιρός ήρθε γι’ αυτόν να
εμπιστευθεί τον εαυτό του σε μια απλή Επι
τροπή Μέσων και Τρόπων για να τον προφυλάξουν από τον επερχόμενο χειμώνα.
Και να γιατί κινιότανε ανήσυχος στον
πάγκοτου.
Οι φιλοδοξίες για ξεχειμώνιασμα του
Σόουπυ δεν ήσαν από τις πιο ψηλές. Σ’ αυ
τές δεν υπήρχαν σκέψεις για κρουαζιέρες
στη Μεσόγειο, για Νότιους ναρκωμένους
ουρανούς ή ταξιδάκι στον κόλπο του Βε
ζούβιου. Τρεις μήνες στο νησί ήταν ό,τι η
ψυχή του επιθυμούσε. Τρεις μήνες ασφαλι
σμένου τραπεζιού και κρεβατιού και σύμ
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φωνη παρέα, απ’ τον Βορέα ασφαλής και
από τους μπλεσακάκηδες, φαινότανε στον
Σόουπυ το άρωμα των επιθυμητών πραγ
μάτων.
Για χρόνια το φιλόξενο Μπλάκγουελ
υπήρξε η χειμωνιάτικη διαμονή του. Ακρι
βώς καθώς οι τυχερότεροι Νεοϋορκέζοι
αγόραζαν τα εισιτήριά τους για Παλμ
Μπήιτς και Ριβιέρα κάθε χειμώνα, έτσι και
ο Σόουπυ είχε κάνει τις ταπεινές διευθετή
σεις του για τη χρονιάτική του στο Νησί.
Και τώρα ο καιρός είχε έρθει. Την προη
γούμενη νύχτατρεις Σαββατιάτικες εφημε
ρίδες μοιρασμένες κάτ’ από το σακάκι ίου
γύρω απ’ τα σφυρά του και πάνω από το
στήθος του απέτυχαν να κρατήσουν το
----------- ν
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κρύο καθώς κοιμόταν πάνω στο παγκάκι
του κοντά στην αναβλύζουσα πηγή, στην
παλαιά πλατεία. Έτσι το Νησί μες στο
μυαλό του Σόουπυ πρόβαλλε μεγάλο και
επίκαιρο. Περιφρονούσε τις φροντίδες
που γίνονταν στο όνομα της φιλανθρωπίας
για τους ξεπεσμένους της πόλης. Στου
Σόουπυ τη γνώμη ο Νόμος ήταν πιο φιλόφρων από τη φιλανθρωπία. Υπήρχε μια
ατέλειωτη σειρά από ιδρύματα, δημοτικά
και από ελεημοσύνες, όπου μπορούσε να
παρουσιαστεί και να λάβει κατοικία και
τροφή σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
απλής ζωής. Αλλά στου Σόουπυ το περή
φανο πνεύμα τα δώρα της φιλανθρωπίας
ήτανε μεγάλο βάρος. Αν όχι σε νομίσματα,
έπρεπε πάντως να πληρώσεις με την ταπεί
νωση του πνεύματος για κάθε ευεργεσία
που θα λάβαινες από τα χέρια της φιλαν
θρωπίας. ΌπωςοΚαίσαρέχειπάντοτετον
Βρούτο του, έτσι κάθε καρβέλι της φιλαν
θρωπίας πρέπει να έχει την αποζημίωσή
του σε ανακρίσεις ιδιωτικές, προσωπικές.
Γι’ αυτό είναι καλύτερο να είσαι φιλοξε
νούμενος του νόμου ο οποίος αν και κατευθύνεται από κανόνες, δεν ανακατεύεται
άπρεπα με των τζέτλεμαν τις ιδιωτικές
υποθέσεις.
Ο Σόουπυ, όντας αποφασισμένος να
πάει στο Νησί, αμέσως έβαλε μπροστά για
την εκπλήρωση της επιθυμίας του. Υπήρ
χαν πολλοί εύκολοι τρόποι για να το πράξει. Το πιο ευχάριστο θα ήταν να δειπνήσει
πολυτελώς σε κάποιο ρεστοράν δαπανηρό.
Και τότε, αφού εδήλωνε το αναξιόχρέον
του, ήσυχα και χωρίς θόρυβο θα τον έδιναν
στα χέρια ενός πόλισμαν. Ένας πρόθυμος
δικαστής μπορούσε να τακτοποιήσει τα
ρέστα.
Ο Σόουπυ άφησε το παγκάκι του και
περπάτησε άσκοπα έξω απ’ την πλατεία
και κατά μήκος της ασφάλτου εκεί όπου το
Μπρόντγουαίη και η Πέμπτη Λεωφόρος
πηγαίνουνε μαζί. Απάνω στο Μπρόντγου
αίη έστριψε και σταμάτησε σ’ ένα εστιατό
ριο που λαμποκοπούσε.
Ο Σόουπυ είχε εμπιστοσύνη στον εαυτό
του από το κατώτατο σημείο του σακακιού
του κι επάνω. Ητανε ξυρισμένος, και το
σακάκι του ήτανε ευπρεπές και η καθαρή,
μαύρη, ετοιμόδετη γραβάτα του είχε δωρηθεί σ’ αυτόν από μία ιεραπόστολο την
Μέρα της Συγνώμης. Αν μπορούσε να
φτάσει ένα τραπέζι στο ρεστοράν ανυπο
ψίαστος η επιτυχία θα ’τανε δική του. Το
τμήμα του που θα ’δείχνε πάνω από το τρα
πέζι δεν θα ξεσήκωνε καμιά υποψία στου
γκαρσονιού το νου. Ψητή αγριόπαπια,
σκέφτηκε ο Σόουπυ, θα είναι όλο το ζήτη
μα, με μια μποτίλια Κάμπλις και μετά Κάμπεμπερτ, μισό ποτήρι κι ένα τσιγαράκι.
Ένα δολάριο για το τσιγάρο θα ’ταν αρκε
τό! Το σύνολο δε θα ’ταν τόσο μεγάλο έτσι
που να προκαλέσει καμιά ανώτερη εκδή
λωση εκδίκησης από τη διεύθυνση του ρε
στοράν. Κι ακόμα το κρέας θα τον άφηνε
καργαρισμένο κι ευτυχή για το ταξίδι στο

Διονύσης Καρατζάς
της Ελένης

ελληνικό το π ίο
η νήσος Ε πίδαυρος στον κόλπο της καρδιάς μου
την εποχή των ματιών ήταν η Ελένη
κι αργότερα με τους ανέμους
έγινε η χώρα των αρχαίων αισθημάτων.
Γ ι’ αυτό και το ωδικό φως της νύχτας της
ανάμεσα στο χρόνο των σωμάτων μας
μεταλλάσσεται σε τριγμό νερών μυστικών
από τα τρυφερά βουνά της Α ργολίδας
κι α π ’ την ανομολόγητη αθωότητα της ηδονής του σ ’ αγαπώ .

ελληνικό το π ίο II
πάνω από τη θάλασσα προς τη μεριά του ανέμου
πυκνώνεις σε νύχτα και μπορείς το φως.
όταν ξεχνιέται ο κόσμος και κοιμάται
δίνεις στα όνειρα το χρώμα του κορμιού σου ,
κι εγώ που σ ’ αγαπώ φτάνω στο ποίημα
και χύνομαι ελληνικός στα πέλαγα
και στα γλυκά σου χέρια.

χειμωνιάτικο του καταφύγιο.
Αλλά καθώς ο Σόουπυ έβαζε πόδι μες
στου ρεστοράν την πόρτα, το μάτι του αρχιγκαρσονιού έπεσε πάνω στο τριμμένο
παντελόνι του και στα φθαρμένα του πα
πούτσια. Γερά κι έτοιμα χέρια τον εγύρισαν και τον συνοδέυσαν με σιωπή και
βιάση προς το πεζοδρόμιο και απέτρεψαν
να ’χει ποταπή τύχη η απειλούμενη αγριόπαπια. Ο Σόουπυ γύρισε μακριά από το
Μπρόντγουαίη. Φαίνονταν πως ο δρόμος
του στο ποθητό Νησί δε θα ’ταν επικού
ρειος. Κάποιον άλλο τρόπο θα ’πρεπε να
σκεφτεί για να μπει φυλακή.
Στη γωνιά της Έκτης Λεωφόρου, φώτα
ηλεκτρικά και μ’ επιτηδειότητα εκτεθει
μένα εμπορεύματα πίσ’απ’ένα κρύσταλλο,
κάναν τη βιτρίνα ενός μαγαζιού ολοφάνε
ρη. Ο Σόουπυ έπιασε ένα χαλίκι και το
σφεντόνισε απάνω στο γυαλί. Κόσμος έρ
χονταν τρέχοντας γύρω από τη γωνιά, ένας
πολιτσμάνος επικεφαλής. Ο Σόουπυ στέ
κονταν ήσυχος, στις τσέπες του τα χέρια
του και χαμογέλαγε στη θέα των μπρούτζινων κουμπιών.
«Πού είναι ο άνθρωπος που έκανε αυ
τό;» ρώτησε το όργανο ερεθισμένα. «Μή
πως φαντάζεσαι ότι μπορούσα να ’χα κα
μιά σχέση μ’ αυτόν;» είπε ο Σόουπυ, όχι δί
χως σαρκασμό, αλλά φιλικά, όπως κανείς
χαιρετάει την καλή τύχη.
Του πολιτσμάνου το μυαλό αρνιόταν να
δεχτεί τον Σόουπυ, ακόμα και σαν νύξη. Οι
άνθρωποι που σπάζουνε βιτρίνες δεν στέ
κονται να συζητούν με τους ευνοούμενους
του νόμου. Αυτοί το βάζουνε στα πόδια. Ο
πολιτσμάνος είδε στα μισά του τετραγώνου

κάτω έναν άνθρωπο να τρέχει για να πιάσει
το αυτοκίνητο. Με βγαλμένογκλομπ μπήκε
στην καταδίωξη. Ο Σόουπυ, με αηδία στην
καρδιά του, περπάτησε μακριά, δυο φορές
χωρίς επιτυχία.
Στην αντίθετη πλευρά του δρόμου ήταν
ένα ρεστοράν όχι μεγάλων αξιώσεων. Προ
μήθευε τροφή σε πλούσιες ορέξεις και τα
πεινά βαλάντια. Τα πήλινά του σκεύη και η
ατμόσφαιρα ήταν παχιά. Η σούπα του και
τατραπεζομάντηλα ελαφρά. Μέσα σ’ αυτό
το χώρο ο Σόουπυ έβαλε τα σπερμολόγα
( ;)« παπούτσια και το κουτσομπόλικο παν
τελόνι χωρίς πρόκληση. Σ’ ένα τραπέζι κάθησε και κατανάλωσε μπιφτέκι, λουκου
μάδες, πίτα. Και τότε στο γκαρσόνι εκμυ
στηρεύτηκε το γεγονός ότι το ελάχιστο, το
πιο μικρό νόμισμα κι αυτός ήτανε ξένοι.
«Τώρα βιάσου και φώναξε ένα μπάτσο»,
είπε ο Σόουπυ. «Και μην αφήνεις έναν
τζέντλεμαν να περιμένει».
«Για σένα όχι μπάτσος», είπε το γκαρ
σόνι με μια φωνή σα βουτυράτα κέικ και
μάτι σαν τσέρι σε κοκτέηλ του Μανχάταν.
«Εε, Κον!»
Παστρικά πάνω στ’ αναίσθητο πεζο
δρόμιο, δυο γκαρσόνια ρίξαν τον Σόουπυ.
Σηκώθηκε, και τίναξε τη σκόνη από τα
ρούχα του. Η σύλληψη φαινόταν τώρα ρό
δινο όνειρο. Η Νήσος φαίνονταν πάρα
πολύ μακριά. Ένας πολιτσμάνος που στέ
κονταν μπροστά σ’ ένα φαρμακείο, δυο
πόρτες πάρα κάτω, γέλασε και περπάτησε
κάτω στο δρόμο.
Πέντε τετράγωνα ο Σόουπυ ταξίδεψε
πριν το κουράγιο τού επιτρέψει να επιζη
τήσει τη σύλληψη ξανά. Αυτή τη φορά η ευ-

καίρια παρουσιάστηκε μ7 ό,τι αυτός μοι
ραία όρισε στον εαυτό του. Μια νεαρή γυ
ναίκα με σεμνό και ευχάριστο παρουσιαστικό στέκονταν μπροστά σε μια βιτρίνα
κοιτώντας με ζωηρό ενδιαφέρον στα εκθέ
ματα της από κύπελα ξυριστικά και μελα
νοδοχεία και δυο γιάρδες πιο κάτω από τη
βιτρίνα ένας ρωμαλέος πολιτσμάνος με αυ
στηρό παρουσιαστικό ακουμπούσε πάνω
σ’ έναν νεροσωλήνα.
Το σχέδιο του Σόουπυ ήτανε να προσΛοιηθεί το ρόλο του τιποτένιου και απο
τρόπαιου «κορτάκια». Η εκλεπτυσμένη
και κομψή εμφάνιση του θύματόςτου καιη
γειτονιά του ευσυνείδητου μπάτσου του
’δινε κουράγιο να πιστεύει πως σύντομα θα
ένιωθε το επίσημο ευχάριστο άδραγμα
πάνω στο χέρι του που θα του εξασφάλιζε
τη χειμωνιάτικη διαμονή του στο μικρό μι
κρό νησάκι.
Ο Σόουπυ ίσιασε την ετοιμόδετη γρα
βάτα της κυρίας ιεραποστόλου, τράβηξε τα
ζαρωμένα μανικέτια του, έβαλε το καπέλο
του στραβά και λοξοδρόμησε για τη νεαρή
γυναίκα. Της έκανε ματιές, τον έπιασε δή
θεν ξαφνικός βηχάκος, χαμογέλασε μ’ ένα
υποκριτικό μειδίαμα και προχώρησε αυ
θάδικα στην απερίσκεπτη κι αξιοκατα
φρόνητη λειτανία του «κορτάκια». Με
μισό μάτι ο Σόουπυ είδε ότι ο πολιτσμάνος
τον κοιτούσε σταθερά. Η νεαρή γυναίκα
κινήθηκε πιο πέρα λίγα βήματα και ξανά
έδωσε την προσοχή της όλη στα κύπελα ξυ
ρίσματος. Ο Σόουπυ ακολούθησε, βαδί
ζοντας θαρραλέα στο πλευρό της, σήκωσε
το καπέλο του και είπε: «Α, εδώ είσαι
Μπεντέλια. Δεν θέλεις να ’ρθεις να παί
ξουμε στο σπίτι;» Ο πολιτσμάνος κοίταζε
ακόμα. Η καταδιωγμένη νεαρή γυναίκα
δεν είχε παρά να γνέψει με το δάχτυλό της
κι ο Σόουπυ θα ήταν στην πράξη καθ’ οδόν
για το νησιώτικό του ουρανό. Κι όλας φαν
τάστηκε ότι ένιωθε την ευχάριστη ζεστασιά
του κρατητηρίου. Η νεαρή γυναίκα τον
ατένισε κι απλώνοντας το χέρι της έπιασε
το μανίκι του Σόουπυ:
«Βέβαια Μάικ,» είπε χαρούμενα, «αν
μου ξαναπετάξεις εκείνο τον κουβά τα σα
πουνόνερα. Θα σου μίλαγα πρωτύτερα,
αλλά ο μπάτσος κοίταγε».
Με τη νεαρή γυναίκα παριστάνονταςτον
κισσό που κόλλησε στη βαλανιδιά, ο
Σόουπυ περπάτησε δίπλα από τον πολιτσμάνο όλο μελαγχολία. Φαίνονταν ότι
είχε καταδικαστεί στην ποινή της ελευθε
ρίας.
Στην παρακάτω γωνία ελευθερώθηκε
από τη συνοδό του κι έτρεξε. Σταμάτησε
στην περιοχή όπου την νύχτα βρίσκονται οι
πιο εύθυμες καρδιές, όρκοι, δρόμοι και
λιμπρέτα. Γυναίκες με γούνες και άντρες με
επανωφόρια κινιόνταν εύθυμα στον χει
μωνιάτικο αέρα: Ένας ξαφνικός φόβος
έπιασε τον Σόουπυ πως κάποια τρομερή
μαγεία τον κράταγε μακριά από τη φυλα
κή, ελεύθερο. Αυτή η σκέψη του έφερε κά
ποιο πανικό, κι όταν ήρθε κοντά σε άλλον

πολιτσμάνο που περιφερόταν άσκοπα και
μεγαλοπρεπώς μπροστά σ’ ένα θέατρο,
έκανε τη σκέψη για «απρεπή συμπεριφο
ρά».
Πάνω στο πεζοδρόμιο ο Σόουπυ άρχισε
να ουρλιάζει μια μεθυσμένη, κορακίστικη
γλώσσα στη διαπασών της βραχνής φωνής
του. Χόρευε, ωρύετο, παραληρούσε και
ενοχλούσε όλο το στερέωμα. Ο πολιτσμάνος στριφογύρισε το γκλοπ του, έστρεψε
την πλάτη στον Σόουπυ και είπε σ’έναν πο
λίτη:
«Είν’ ένας από τα παλικαράκια του πα
νεπιστημίου του Γυάλ. Γιορτάζουν το αυγό
της χήνας που έδωκαν στο Χάρτφορδ. Φα
σαρία αλλά όχι βλάβη. Έχουμε οδηγίες να
τους αφήνουμε απείραγους».
Απογοητευμένος, ο Σόουπυ, σταμάτησε
τη μάταιη φασαρία. Ποτέ λοιπόν πολιτσμάνος δεν θα ’βαζε χέρι πάνω του; Στη
φαντασία του το Νησί φαινότανε μια ανέ
φικτη Αρκαδία. Κούμπωσε το φτενό σακά?Ί του στον παγερό αγέρα.
Σ’ ένα κατάστημα που πούλαγε τσιγάρα
είδε έναν καλοντυμένον άνδρα ν’ ανάβει
τσιγάρο. Η μεταξωτή του ομπρέλα ήταν
αφημένη κοντά στην πόρτα της εισόδου. Ο
Σόουπυ μπήκε μέσα, έβαλε στην ασφάλεια
την ομπρέλα και περπάτησε έξω αργά μ’
αυτήν. Ο άνθρωπος με το τσιγάρο τον ακο
λούθησε βιαστικά.
«Την ομπρέλα μου», είπε βλοσυρά.
«Ω, είναι δική σας;» εχλεύασε ο Σόουπυ,
προσθέτοντας μια προσβολή κοντά στη λωποδυσία. «Ωραία, τότε γιατί δεν φωνάζεις
έναν πολιτσμάνο; Την πήρα. Την ομπρέλα
σας! Γιατί δεν φωνάζεις έναν μπάτσο; Εκεί
στη γωνία στέκεται ένας».
Ο ιδιοκτήτης της ομπρέλας εβράδυνε το
βήμα του. Το ίδιο έκανε και ο Σόουπυ, με
μια προαίσθηση ότι η τύχη θα στρεφόταν
πάλι εναντίον του. Ο πολιτσμάνος κοι
τούσε και τους δυο με περιέργεια.
«Βεβαίως», είπε ο άνθρωπος της ομπρέ
λας, «αυτή είναι» «ωραία, ξέρετε δα πώς
συμβαίνουν τα λάθη -εγώ -α ν είναι η ομ
πρέλα σας ελπίζω ότι θα τύχω της συγνώ
μης σας - τη βρήκα σήμερα το πρωί σε ένα
ρεστοράν. Αν την αναγνωρίζετε ότι είναι
δική σας, γιατί -νομίζω θα...».
«Βέβαια, δική μου είναι», είπε με κακία
ο Σόουπυ.
Ο πρώην ιδιοκτήτης της ομπρέλας υπο
χώρησε. Ο πολιτσμάνος βιάστηκε να φύγει
γιατί η δουλειά του τον καλούσε δυο τε
τράγωνα πιο κάτω.
Ο Σόουπυ περπάτησε ανατολικά σε μια
οδό ανασκαμμένη. Σφενδόνισε την ομ
πρέλα οργισμένα σε μια εκσκαφή. Μουρ
μούρισε για τους ανθρώπους που φορού
σαν περικεφαλαίες και γκλοπς. Γιατί ενώ
ήθελε να πέσει μες στα νύχια τους, αυτοί
έδειχναν να τον περνούν σαν βασιλιά που
δεν μπορεί να κάνει σφάλμα.
Επί τέλους ο Σόουπυ έφθασε σε μια από
τις ανατολικές λεωφόρους όπου η λάμψη
και η οχλαγωγία ήτανε πιο αμυδρές. Έ 

στρεψε το πρόσωπό του κάτω προς την
Μάντισον πλατεία, γιατί το ένστιχτο του
σπιτιού έπιζεί ακόμα κι όταν το σπίτι είναι
ένα παγκάκι πάρκου.
Μα σε μια ασυνήθιστα ήσυχη γωνιά ο
Σόουπυ έμεινε ακίνητος. Εδώ ήτανε μια
παλιά εκκλησία παράξενη και φλύαρη.
Από ένα παράθυρο βαμμένο χρώμα βιολετί
ένα απαλό φωτούσε φως, όπου, χωρίς αμ
φιβολία, ο οργανίστας χτύπαγε τα πλή
κτρα για να βεβαιωθεί για την δεξιοτεχνία
του πάνω στον ύμνο του ερχόμενου Σαβ
βάτου. Γιατί εδώ ερχόντανε στου Σόουπυ
τ’ αυτιά μουσική γλυκιά που τον άδραξε
και τον κρατούσε καρφωμένο πάνω στο σι
δερένιο φράχτη.
Το φεγγάρι ήταν ψηλά, φωτεινό και γα
λήνιο. Αμάξια και πεζοί ήταν λίγοι.
Σπουργίτια ετετέριζαν κοιμισμένα στις
στέγες. Για λίγα λεπτά η σκηνή μπορούσε
να ήταν μια εξοχική αυλή εκκλησίας. Και ο
ύμνος που ο οργανίστας έπαιζε μαρμά
ρωσε τον Σόουπυ στα σιδερένια κάγκελα
επάνω, γιατί τον ήξερε καλά τις μέρες που
η ζωή του είχε τέτοια πράγματα όπως μη
τέρα και τριαντάφυλλα και φιλοδοξίες και
φίλους και αμόλυντες σκέψεις και κολλάρα.
Ο σύνδεσμος της δεκτικής κατάστασης
του μυαλού του Σόουπυ με τις επιδράσεις
από την παλιά εκκλησία έφεραν μια ξαφ
νική και εξαίσια αλλαγή μες στην ψυχή του.
Οραματίστηκε με φρίκη το πηγάδι μέσα
που κουτρουβαλιάστηκε, τις ταπεινωτικές
ημέρες, τις ανάξιες επιθυμίες, τις πεθαμέ
νες ελπίδες, τις ναυαγισμένες ικανότητές
του, τις ταπεινές αιτίες που συγκροτού
σανε όλη την ύπαρξή του.
Κι ακόμα μια στιγμή η καρδιά του ανταποκρινόταν συγκινητικά σ’ αυτή την και
νούργια διάθεση. Μια στιγμιαία και δυ
νατή παρόρμηση τον κινούσε να πολεμήσει
με την απελπισμένη μοίρα του. Θα έβγαζε
τον εαυτό του από το βόρβορο* θα έσιαχνε
έναν άνθρωπο ξανά* θα νικούσε το κακό
που τον είχε κυριεύσει. Ακόμα ήτανε και
ρός. Συγκριτικά ήτανε νέος ακόμη. Θ’
ανάσταινε τις ανυπόμονες φιλοδοξίες του
και θατις ακολούθαγε αδίσταχτα. Αυτέςοι
επίσημες μα και γλυκιές νότες του οργάνου
είχαν ξεκινήσει μια επανάσταση μέσα του.
Αύριο θα πήγαινε κάτω στην θορυβώδικη
περιοχή της πόλης και θα ’βρίσκε δουλειά.
Ένας εισαγωγέας γουναρικών κάποτε του
πρόσφερε μια θέση σαν σωφέρ. Αύριο θα
τον έβρισκε και θα τον ρώταγε για τη θέση.
Θα ήταν πια κάποιος στον κόσμο. Θα...
Ο Σόουπυ ένιωσε ένα χέρι να στέκεται
πάνω στο μπράτσο του. Κοίταξε γύρω
πίσω του και είδε τη χοντρή κεφάλα ενός
πολιτσμάνου.
«Τι κάνεις εδώ;» ρώτησε το όργανο.
«Τίποτα».
«Ε, τότε έλα μαζί μου», είπε ο πολιτσμάν°ς.
«Τρεις μήνες στο Νησί», είπε ο δικαστής
στο Αυτόφωρο την άλλη μέρα το πρωί.
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Νάνος Βαλαωρίτης
Ψ υχερός
Κόκκινο βελούδο μπλε βροχής άσπρης θάλασσας
Πράσινος ουρανός κίτρινου νομίσματος μαύρου σύννεφου
Γαλάζιου βουνού μάτια μωβ χεριού ασημένιου μάτια χρυσά
Ανθρακικού οξέως και βροχής πράσινο βελούδινο χάος
Κίτρινο μάτι σκυλιού μωβ πλαγιάς χωματένιας
Δρόμος καμένης σιένας προσώπου μενεξεδένιου
Της δύσης του άσπρου γκρεμνού με μαύρες ρίγες
Γκρίζου γελέκου με γάντια καφετιά και χρυσόμαλλο δέρας
Τριχώματος καστανού μαύρης μπούκλας μελαψού κορμιού
Ξανθοκίτρινης άμμου χρωμάτων της ίριδας του προσώπου
του ήλιου
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Κ εκρω πεία
την έβαλαν σε μεγάλο συλλογισμό
την έβαλαν σε μεγάλη απόγνωση
είχε μεγάλη αμηχανία και δεν ήξερε
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αν θα ’πρεπε να παντρευτεί ή όχι
\\ *)
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τον πρώτο τυχόντα που θα ’βρίσκε
I·
κάθοδόν προς την ακρόπολη
την πήραν λοιπόν και την στεφάνωσαν
και την έβαλαν σ ’ένα καλάθι
W
και το καλάθι το ’βαλαν σ ’ένα ντουλάπι
και κάρφωσαν το ντουλάπι για να κλείσει
κι όταν τ ’άνοιξαν ύστερα από καιρό
Ίείχε ένα φίδι στο καλάθι κίέγα μωρό
Α ν δεν πεθάνει ο σπόρος της κοιλίας
πόγινε ο πρώτος βασιλιάς των Αθηνών , jp
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Δεσπόζει στο λόφο της καρδιάς η ιδέα
ότι θα ’μ αστέ για πάντοτε κλεισμένοι εδίίτ
γι ’αυτό παράγγειλα να ’ρθει ο κλεφαράς
Να ’ρθει ο μαραγκός - να χτίσει Γ
Τον άνεμο και την βροχή επάνω cmfl$ 0 τή
Π αράγγειλα να ’ρθει μια ράφτρα *
mm
με βελόνα και κλωστή να ρ ά ψ ε ι^ ή ) ^
εμένα στο κρεβάτι αου
Τη μυίγα στο ταβάνι
τη λάμπα στο χαρτί
τα λόγια μ εσ ’στο στόμα
και του ήλιου την ανταύγεια
στα πυρόξανθα μαλλιά της.
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Μαλακά καφενεία με φύκια καφετιά άσπρης πελατείας
Κατάχλωμοι επιβάτες στο μούχρωμα ταξιδιού στα νησιά
νησιά του Α ιγαίου κόκκινη πρύμη της δύσης των
άστρων
ον χρνσογάλαζο μαύρο ορίζοντα με νύχτες λευκές λεκια
σμένες
χρυσών παγετώνων βελούδινης σύσπασης λευκών προς το
γκρίζο
ορέων και τρεμούλιασμα άσπρης τέντας του πλοίου
με πλώρη πουλιού μπλε κόκκινο στέρνο και γαλάζια ουρά
και φωνή ασημένια που χτυπάει την εξώπορτα του μπρούν
τζινου
τοίχου του κάστ{ ου με αδιάφανα τζάμια μισάνοιχτα που
κοιτάνε
μια σκούρα σκιά που κινείται στο δρόμο κοιτώντας
τον αδιάφανο γκρίζο αέρα κρεμεζιού επιπέδου με κρεμ
αποχρώσεις σε ασπρόμαυρο φόντο το σούρουπο προχω
ρώντας
σταθερά καταδώθε κεραμίδι συναπάντημα σε ασημένιο νερό
28/1/84
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Ερμηνευτικές προσεγγίσεις
και ρυθμιστικές προτάσεις
για τη λογοτεχνία
β
Έτσι, δεν είναι τυχαίο πως η Νέα Επιθεώρηση συμπορεύεται με
πριτικές που γράφονται στο Ριζοσπάστη [σ. 155] για βιβλία σχετικά με
cov ιστορικό υλισμό, ή επιτίθεται βάναυσα στον Γληνό (όπως και ο Ρι
ζοσπάστη) για την απολογία του στη δίκη για την υπόθεση Παναΐτ
Ιστράτι, ο οποίος, προσκαλεσμένος από το Ελεύθερον Βήμα στην
Αθήνα, είχε κάνει μια διάλεξη για τη Σοβιετική Ένωση, εξαιτίας της
οποίας και απελάθηκε, ενώ ο Καζαντζάκης και ο Γληνός, που προλό
γισαν τη διάλεξη, παραπέμφθηκαν σε δίκη. Ακούστε μια φράση κατά
του Γληνού ως απάντηση (αν μπορεί να θεωρηθεί) σε άρθρο του εναν
τίον του «Ιδιωνύμου», δημοσιευμένο στο δεκαπενθήμερο φυλλάδιο
(του διασπασμένου ήδη Εκπαιδευτικού Ομίλου) ο Νέος Δρόμος. «Η
καταφανής ταραχή και σύγχιση [...] είναι αλάθητη ένδειξη της θο
λούρας από την οποία θέλει να βγει “παστρικός” ο κ. Γληνός και οι
συναυτώ» [ΝέαΕπιθεώρηση,τομ. Β'. σ. 38].
Λίγα ακόμη επάνω στο αντικείμενό μας και σε άλλο θέμα.
Στο τεύχος 3 (1928) της Νέας Επιθεώρησης έχομε κριτική για τα
Ελεγεία και Σάτιρες τον Κ. Γ. Καρυωτάκη από τον A. Ζ. [εβγά]. Η
κριτική είναι ευπρεπής και είναι φυσικό να σβήνει τα «Ελεγεία» (ο
αγώνας επιτάσσει ‘θετικό’ φρόνημα) και να εξυμνεί τις «Σάτιρες»,
παραθέτοντας τους 6 πρώτους στίχους από το ποίημα «Στο άγαλμα
της Ελευθερίας που φωτίζει τον κόσμο».

τέτοια ή τέτοια με ευρύτερη σημασία και βαθύτερη έννοια. Ό 
μως για όλα αυτά γλήγορα συνταυτιζότανε η γνώμη μας [...]
και το ρώτημα μπήκε ξεκάθαρο. Η αυτό το πράμα είναι τί
ποτα ή είναι κάτι. Μέσος όρος δε χωρούσε. Το μέτριο δε βρήκε
θέση. [...]».
Και λίγο παρακάτω:
«ο κ. Κανελλής είναι ένας μικροαστός [...] όμως στη συγκεκρι
μένη ιστορική στιγμή της ραγδαίας και ακατάσχετης διαφο
ροποίησης ο χαραχτηρισμός του μικροαστού είναι κάτι το
πολύ γενικό. Όταν ο μικροαστισμός ως ψυχολογική εκδή
λωση αρχίζει από τη νοοτροπία του μπακάλη, περνά από το
συχαμερό αρριβισμό, ντύνεται τη λεοντή του επαναστάτη για
να φτάσει πιο σίγουρα στο χαφιεδισμό κι όταν η άλλη άκρη
του μικροαστισμού αγγίζει τα όρια του προλεταριάτου με κα
ταφανή τάση εξέλιξης στα δεξιά ή στα αριστερά, χρέος μας εί
ναι να σημειώσουμε πιο συγκεκριμένα τη θέση του προσώπου
που μας ενδιαφέρει. Πού βρίσκεται ο κ. Κανελλής; Απλού
στατα σ’ ένα μεταίχμιο.
Η ακόλουθη κριτική από τον Ζεβγά, για το ποίημα «Στρατιώτες»
του Παντελή Πρεβελάκη (1928), τελειώνει με τα εξής:

Λευτεριά, Λευτεριά, σχίζει, δαγκάνει
τους ουρανούς, το στέμμα σου. Το φως σου,
χωρίς να καίει, τυφλώνει το λαό σου.
Πεταλούδεςχρυσές οι Λμερικάνοι
λογαριάζουν πόσα δσλλάρια κάνει
σήμερα το υπερούσιο μέταλλό σου.

«Ο θρήνος είναι πάντα στέρφος όταν δεν είναι μόνο κλαψάρισμα. Μας χρειάζονται πιότερο θούρια παρά μοιρολόγια,
πιότερο συνθήματα εξόρμησης παρά συμπονετικές παραμυ
θίες. Κι ο ποιητής πρέπει να είναι ο σαλπιχτής κι όχι ο ουραγός.

και αντιγράφει ολόκληρο τον «Μιχαλιό», υποστηρίζοντας ότι είναι
το καλύτερο τραγούδι από τις «Σάτιρες» του. Παρατηρεί όμως ότι «αν
και, κατά τη γνώμη μου, ο χαρακτηρισμός του ως σάτιρας δεν θα μπο
ρούσε και τόσο να δικαιολογηθεί».
Μετά την αυτοκτονία του Καρυωτάκη (21.7.1928), αμέσως μάλι
στα, στο τεύχος Αυγούστου [σ. 254], έχομε μια νεκρολογία του, πάλι
απότονα.ζ. [εβγά]. Αντιγράφω:
«Ο Καρυωτάκης είχε αγγίξει σχεδόν την ουσία της σημερινής
αθλιότητας της ζωής και μην μπορώντας άλλο, τη σάρκασε,
την κοροΐδεψε πικρά και με πόνο. Δεν πίστεψε σε καμιά αλλα
γή , ούτε και οραματίστηκε τέτοιαν [... ] Έδεσε το στίχο του με
τη μελαγχολική αμφιβολία και δεν άφησε ν’ανοιχτεί πλατύτε
ρα».
Απολύτως προσωπική άποψη του Ζεβγά; Ενδεχομένως όχι. Σε επό
μενο τεύχος του περιοδικού έχομε τη διαβεβαίωση ότι οι αποφάσεις
παίρνονται συλλογικά. Σε κριτική για τα Ρίγη τηςΓηςτον Μαν. Κανελλή, γραμμένη από τον Πικρό, διαβάζομε:
•

του Αλέξ. Αργυρίου

*

«Κανένα απ’ τα βιβλία που βγήκαν σ’ ολόκληρη την περα
σμένη χρονιά δεν απασχόλησε την ολομέλεια της Κριτικής
Επιτροπής του περιοδικού [υπογράμμιση δική μου] τόσο όσο
το βιβλίο τούτο του κ. Κανελλή. Όχι γιατί δεν είχαμε βιβλία

Στο ίδιο τεύχος, Ιο του δεύτερου χρόνου, έχομε μια παρουσίαση
(που υπογράφεται με W) του έργου του Λένιν Ματεριαλισμός και Εμπειριοκριτικισμός, όπου διαβάζομε:
«[ο Λένιν] εμβαθύνει σε μια αναλυτική κριτική των αντιλή
ψεων και θεωριών του Αυστριακού φυσιολόγου Μαχ και του
Γερμανού φιλοσόφου Αβενάριου, οι ιδέες των οποίων γοήτε
ψαν τόσους «αναθεωρητές» του μαρξισμού και δημιούργησαν
το ισχυρό εκείνο ρεύμα που εκδηλώθηκε στις παραμονές του
επαναστατικού κινήματος του 1905 [...]. Το έργο αυτό που
μαρτυρά απέραντη φιλοσοφική μόρφωση και μαχητικό τά
λαντο πρώτης γραμμής [... ] κλπ.».
Το έργο αυτό του Λένιν θα μεταφράσει, λίγα χρόνια μετά, ο Α. Ζεβγάς, όταν έχει περάσει πια στην αριστερή αντιπολίτευση.
Πόρισμα. Η Νέα Επιθεώρηση το 1928-29 συμβαδίζει απολύτως με
την επίσημη γραμμή. Το ότι δημοσιεύει κείμενα του Μπουχάριν και
του Τρότσκι ας μη μας μπερδεύει σήμερα. Τότε η σύγκρουση ΣτάλινΤρότσκι δεν έχει “βγει” ακόμη “προςταέξω”. Εξάλλου αυτέςοιθεω
ρητικές απόψεις του Τρότσκι δεν αφορούσαν σε πολιτικά θέματα.
Το 1928 ο Αιμ. Χουρμούζιος, ως Ζεβγάς, έχει σημεία αναφοράςτον
Μαρξ αλλά και τον Λένιν. Βρίσκεται μέσα στην επίσημη γραμμή. Το
1933, μέσα πια στην αριστερή αντιπολίτευση και σε μαχητική θέση,

πάλι από τη Νέα Επιθεώρηση, που ξαναβγαίνει όπως είπα με άλλο
επιτελείο, έξω από την επίσημη γραμμή, εξακολουθεί και επιμένει να
έχει σημεία αναφοράς όχι μόνο τον Μαρξ αλλά και τον Λένιν. Ταυτί
ζεται δηλαδή με τη λενινιστική ανάγνωση του Μαρξ. Μάλιστα, στο
εξώφυλλο ενός τεύχους δημοσιεύεται σχεδόν ολοσέλιδο σκίτσο που
δείχνει τον Λένιν να μιλάει στα πλήθη.
Ας πάρομε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Το 1930 βγαίνουν οι
Πρωτοπόροι. Στο κύριο άρθρο τους με τίτλο «Συνεχίζοντας» γρά
φουν:
«Στην ουσία το περιοδικό αυτό δεν είναι παρά η επανέκδοση
της Νέας Επιθεώρησης» - και δικαιολογώντας την αλλαγή
του τίτλου, εξηγούν - «Γιατί, κρατώντας την παράδοση, αλ
λάζουμε τον τίτλο του περιοδικού ; Για λόγους πολύ ουσιωδέ
στερους απ’ ό,τι φαίνεται αρχή αρχή. Πρώτο και κύριο στη
σημερινή της σύνθεση, η ομάδα δεν αποτελείται από τα ίδια
-όλως διόλου- πρόσωπα. Η σύνθεση έχει αλλάξει. Έτσι ξε
χώρισαν κι οι ευθύνες. [...]».
Δική μου τώρα υπόθεση : Είναι πιθανόν να άλλαξε ο τίτλος γιατί ο
παλιός θα ήταν κατατεθειμένος στο όνομα του Χουρμούζιου. Γι*αυτό
και το 1933-34 ο Χουρμούζιος ξαναβγάζει μόνος του τη Νέα Επιθεώ
ρηση. Πιθανώς λοιπόν ο Χουρμούζιος να έχει (ήδη από το 1930) δια
φοροποιηθεί πολιτικά, ή να έχει απομακρυνθεί από το κόμμα, επειδή
θεωρήθηκε ύποπτος. Ιδεολογικά πάντως ο Α. Ζεβγάς δεν έχει διαφο
ροποιηθεί, όπως είπα και όπως θα ξαναδείξω παρακάτω.
Οι Πρωτοπόροι βγάζουν δύο τεύχη το 1930 με «φιλολογική επιμέ
λεια» Π. Πικρού και εκδότη τον Γκοβόστη, και σταματούν, επικα
λούμενοι “δίωξη από το πρακτορείο”. Το 1931 ξαναβγαίνουν και κυ
κλοφορούν 12 τεύχη και ένα ειδικό τεύχος (1.6.31) αφιέρωμα στην
ΕΣΣΔ. Τώρα, η φιλολογική διεύθυνση ανήκει μεν στον Πικρό, αλλά
μπαίνει και το όνομα της Γαλάτειας Καζαντζάκη ως αρχισυντάκτριας. Εκδότης είναι ο Θ. Γκογκώνης. Εκδοτικά, οι Πρωτοπόροι
είναι πολύ καλύτεροι από τη Νέα Επιθεώρηση (του 1928-29) και στις
μεσαίες σελίδες παρουσιάζουν Έλληνες και ξένους ζωγράφους και
χαράκτες. Θυμίζω ότι βρισκόμαστε σεχρόνιαπου ισχύει το ιδιώνυμο.
Οι Έλληνες συνεργάτες του περιοδικού είναι πολύ λίγοι. Μέσα σε
64+440+30 σελίδες εμφανίζονται: ο Κορδάτος, ο Τάκης Κλαδευτής
(=Τάκης Μουζενίδης), έναςΜανάρας, που μεταφράζει απ’τα γαλλι
κά, ο Γιάν. Σιδερίδης, η Φούλα Χατζιδάκη-Πορφυρογένη, η Πέρσα
Βλάση, η Σωτηρία Ιατρίδου, ο Βάρναλης, ο Γκόλφης, ο Ασημ. Παν
σέληνος (που έχει πρωτοεμφανιστεί από Μάιο 1928 με σατιρικά
ποιήματα από τη Νέα Επιθεώρηση), ο Λεων. Παυλίδης, ο Βάσος Χανιώτης, ο Τεύκρος Ανθίας, ο Νικήτας Ράντος (ο Κάλας), ο Λουκής
Ακρίτας, ο Βάσος Βαρίκας, η Λιλίκα Νάκου, ο Μένος Φιλήντας, ο
Γιώργος Ανδρουλιδάκης, ο Μάριος Βάρβογλης, ο Νίκος Νικολαίδης
(Κύπριος), ο ΗλίαςΖιώγας, κ.ά. Οι περισσότεροι με ελάχιστη συνερ
γασία. Όπως έχομε επίσης και ελάχιστη κριτική λογοτεχνικού βι
βλίου. Αντίθετα, έχομε δύο και παραπάνω σελίδες, όπως και με την
Νέα Επιθεώρηση, με σχόλια πολιτικά και πνευματικά σε τόνο πολεμι
κής·
;
.
Η μεταφρασμένη ύλη καταλαμβάνει μεγάλο χώρο του περιοδικού
και αναφέρεται σε γενικά θέματα, κυρίως θεωρίας. Δημοσιεύονται
κείμενα όπως: «Η σχέση Μαρξισμού-Δαρβινισμού», «Προλεταριακή
τέχνη», του Λουνατσάρσκι, «Ερ. Χάινε»του Μπουχάριν, «ΟΤολστόι
σαν καθρέφτης της ρούσικης επανάστασης» του Λένιν, ο «Ρούσικος
κινηματογράφος», και πολλή ακόμη ύλη για την ΕΣΣΔ και τις ζυμώ
σεις της σε πνευματικά θέματα. Βρίσκομε ακόμη πολλά ιστορικά άρ
θρα του Κορδάτου. Έχομε επίσης και λίγο Γληνό. Αναφέρω μια συ
νέντευξή του με τον Λουνατσάρσκι, ο οποίος είχε τότε επισκεφθεί την
Αθήνα. Ενδεικτικά, γιανα εντοπιστώ στο θέμα μας, έχομε μια κριτική
του Ν. Κατηφόρη για τη Ζωή εν Τάφω, όπου παρατηρεί ότι ο Μυριβήλης δεν έχει «ταξική συνείδηση». Η Φ.Χ.Π.(Φούλα ΧατζιδάκηΠορφυρογένη) γράφει, σε ένα μικρό σχόλιο για μια ομιλία του Φαλτάιτς, ότι «ο Φαλτάιτς νιώθει το Βάρναλη όσο οι τσοπάνηδες τον Αϊν
στάιν» [σ. 421].
Έρχομαι στους Νέους Πρωτοπόρους, οι οποίοι, μετά τη σύγ
κρουση με τον Π. Πικρό (που κρατάει κι αυτός τώρα τον τίτλο, αλλά
δίνει το ταμείο του περιοδικού), βγαίνουν από «συνταχτική επιτρο
πή» χωρίς να αναγράφεται κανένα όνομα. Εκδότης πάλι ο Θ. Γκογ
κώνης, αλλά τα γραφεία του περιοδικού είναι στο βιβλιοπωλείο Γκο-

βόστης (υπογειάκι στο τέρμα της οδού Ακαδημίας). Το πρώτο φύλλο
κυκλοφορεί το Δεκέμβριο του 1931. Εδώ τα πράγματα έχουν αρχίσει
να αγριεύουν στο ιδεολογικό πεδίο. Ο Πορφυρογένης γράφει ότι οι
σοσιαλδημοκράτες “καλο«3σαν το λαό” να σκοτώσει τη Ρόζα Λούξεμπουργκ και τον Καρλ Λίμπνεχτ. Από την άλλη μεριά έχομε τώρα, χω
ρίς επιφυλάξεις, προβολή του Γληνού. Το ενδιαφέρον είναι ότι, παρ’
όλα αυτά τα “σκληροπυρηνικά” (ανάμεσα στα οποία και πολλά αθεϊστικά) άρθρα, έχομε προσπάθεια ανοίγματος: συνεντεύξεις, εκτός
από τους Καρβούνη, Γληνό, και με τους Καρθαίο, Σοφιανόπουλο,
Κ.Θ. Δημαρά (τον οποίο έχουν χτυπήσει σε σχόλιό τους για τον χρι
στιανισμό του), τον Ηρακλή Αποστολίδη, κ.ά. Κυκλοφορούν ένα μα
νιφέστο αντιπολεμικό που υπογράφουν, εκτός από τους γνωστούς
αριστερούς, και οι Κωστής Μπαστιάς, Κοτοπούλη, Σοφιανόπουλος,
Απ. Μελαχρινός, Δημ. Αποστολόπουλος, Άγγ. Αγγελόπουλος,
αλλά και ο Θεοφ. Παπακωνσταντίνου και ο Αντρέας Ζεβγάς. Ο Τρότσκι έχει ήδη προγραφεί. Σε διάφορα κείμενα διαβάλλεται, όπως στο
άρθρο «ο Λένιν για τον Τρότσκι». Ο Κορδάτος «διαγράφεται» από τη
συντακτική ομάδα [σ. 243/1932]) γιατί έγραψε άρθρο στην εγκυκλο
παίδεια Ελευθερουδάκη για τον Τρότσκι. (Ο Κορδάτος τους διαψεύδει γράφοντας ότι το άρθρο το έγραψε το 1928, ενώ η αφορμή για
την αποχώρησή του από τους Ν. Π. υπήρξε μια συνέντευξή του στα
«Πολιτικά Φύλλα» Βλ. «ΝέαΕπιθεώρηση», 1933, σελ. 89-90). Ο Βάρ
ναλης γράφει μια επιστολή για να διασαφήσει πως θεωρεί μεν τον
Τρότσκι καλό συγγραφέα αλλά πιστεύει ότι ως πολιτικός κάνει ζημιά
στο κομμουνιστικό κίνημα. Έχομε επίσης αρκετά σημειώματα εναν
τίον των «Τροτσκιστών και αρχειομαρξιστών». Σχόλιο, με τίτλο «Ο
Θεοφύλακτος, ο Θεόφιλος και... ο Μαρξ», αρχίζει:
«Ο Θεόφιλος Βορέας υπάλληλος της Γενικής Ασφάλειας του
κράτους, αποσπασμένος “προς συσσίτιον και μισθοδοσίαν”
στην έδρα της συστηματικής φιλοσοφίας στο Αθήνησι Πανεπιστήμιον έγραψε σύγγραμμα περί λογικής (αν είναι δυνα
τόν). Ο Θεοφ. Παπακωνσταντίνου, ο γνωστός ορθόδοξος
μαρξιστής, δημοσίευσε μία μαρξιστική κριτική του βιβλίου
του Βορέα [παραθέτει απόσπασμα της κριτικής του Θεοφ.
Παπακ. και τελειώνει:] ο Θεός λοιπόν να φυλάξει τον Μαρξ
από την... Θεοφιλίαν του Θεοφύλακτου !»
Τώρα πια, εκτός από το πολιτικό πεδίο, έχομε και στο πνευματικό
πεδίο δύο τάσεις. Από τη μία βρίσκονται εκείνοι που συντάσσονται με
την ιδεολογική γραμμή που εκπορεύεται από τη Σοβιετική Ένωση
και από την άλλη εκείνοι που, λίγο ή πολύ, συντάσσονται με τις θέσεις
του Τρότσκι -πολύ γενικά το λέω- και πρόκειται όχι μόνο για μια
τάση αλλά αρκετές· τροτσκιστές, αρχειομαρξιστές, για να αναφέρω
τις επικρατέστερες τάσεις. Στην πραγματικότητα όλοι αυτοί οι τελευ
ταίοι δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως «αναθεωρητές». Είναι μια
κατηγορία, ας την πούμε, «δυσάρεστημένων» που διαφωνούν με την
επίσημη γραμμή και πιο πολύ με τη γραμμή που χαράσσει το ελληνικό
κομμουνιστικό κόμμα. Δεν ζητάνε περισσότερη ελευθερία, αλλά πε
ρισσότερη -αν μπορώ να πω- γνησιότητα μαρξισμού. Ζητάνε επι
στροφή στην ορθοδοξία και στην καθαρή επαναστατική τακτική και
στρατηγική, που πιστεύουν ότι έχει πάψει να ακολουθεί η ίδια η
ΕΣΣΔ, η οποία έχει γραφειοκρατικοποιηθεί στη σταλινική πια πε
ρίοδό της. Ωστόσο, ενώ έχομε πολλές διαφορετικές αναγνώσεις του
μαρξισμού και της εφαρμογής του στην πολιτική (σε επίπεδο ηγεσίας
πάντοτε) η χρήση της μαρξιστικής μεθοδολογίας στη λογοτεχνική κρι
τική: σταλινικών, τροτσκιστών, καθώς και τα κριτήρια που εφαρμό
ζουν, δείχνουν ότιη σύμπτωσή τους, εκείναταχρόνια, είναι απόλυτη.
Μερικά παραδείγματα:
Στους ΝέουςΠρωτοπόρους\ο. 359,1932] ο Βάρναλης γράφει:
«Για τα σύγχρονα ιστορικά γεγονότα μονάχα η ρεαλιστική
ποιητική ερμηνεία είναι και δυνατή και “ωραία” με την ευρύ
τατη σημασία του όρου».
Ο ΚατηφόρηςγιατονΧρ. Λεβάντα [σ. 157]:
«Αν ήτανε ιδεολογικά προχωρημένος ο Βουτυράς, σαν εκ
πρόσωπος της τέχνης της κατάπτωσης, θα είχε πάψει [τον Λε
βάντα] αυτόματα να τον επηρεάζει [...]». Και παρακάτω:
«Λ.χ. Θα μπορούσε πολύ καλά να αντιτάξει τη μαζική αντί
σταση στην κρατική βία, αφού υπάρχουν όλες οι συνθήκες γι’
αυτό».
------------->
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ΙΙάλι στους Νέους Πρωτοπόρουςγράφει ένας Θ. Γέρανός (μάλλον
ψευδώνυμο) για τον διηγηματογράφο Ναπ. Παπαγεωργίου:
«Κι όμως αν ήξερε να κοιτάζει την κοινωνία τη σημερινή, θα
την εύρισκε, πέραγια πέρα, μια θλιβερή υπόθεση με μόνο ζων
τανό σημάδι την εργατιά που φρίσσοντας ξεκινά και μάχεται
για κάποιους μεγάλους σκοπούς [...] Δεν είναι λοιπόν δικό
μας τβ βιβλίο [...]».
Κάτι ανάλογο είχε πει ο Λουνατσάρσκι για «τέχνες ανώφελες».
Ο Βάσος Βαρίκας, που δημοσιεύει διήγημα στους Νέους Πρωτο
πόρους, γράφει στα Πολίτικά Φύλλα [Οκτ. 1931] μια κριτική για τη
Στροφή τον Σεφέρη:
«Η κραυγή της αντίδρασης μακριά από την πραγματικότητα
βρίσκει στα ποιήματα του κ. Σεφέρη την καλύτερή τους προ
σαρμογή. Ο συγγραφέας αγωνίζεται να αφαιρέσει κάθε πε
ριεχόμενο οποιοσδήποτε μορφής από τα τραγούδια του. Το
πράγμα δεν πρέπει να μας ξενίζει. Πρώτη προϋπόθεση για τη
δημιουργία τέχνης με κοινωνικοπολιτικό περιεχόμενο είναι η
ζωντάνια των ιδανικών που θα εμπνεύσουν τον τεχνίτη. Δί
χως αυτήν το έργο δεν μπορεί να συγκινήσει. [...] Με τούτο
όμως η τέχνη χάνει την αναγκαιότητά της».
Και για να φύγω από αυτά τα συμφραζόμενα και συμπορευόμενα
θαπάωστονΑντρέα Ζεβγά του 1933. Είναι η χρονιά που έρχεται στην
Ελλάδα ο φουτουριστής Μαρινέτι, ο οποίος έχει γίνει ακαδημαϊκός
από τον Μουσολίνι. Ο Ζεβγάς εκδίδει μια μικρή μπροσούρα με τίτλο
Ο φουτουρισμός στο φως τον Μαρξισμού. Δύο τυπογραφικά, δηλ. 32
σελίδες όλες κι όλες. Ακούστε μερικά αποσπάσματα του Ζεβγά, που
έχει ήδη περάσει ανοιχτά στην ‘αριστερή αντιπολίτευση’. :
«[...] και ο φουτουρισμός ειδικά είναι η ιδεολογική και καλλι
τεχνική εκδήλωση της αστικής τάξης της 1ης και 2ης κυρίως
δεκαετίας του 20ού αιώνα, είναι η μεγάλη προσπάθεια της
τάξης αυτής να£επεράσει το βαθύτερο ηθικό και κοινωνικό
μαρασμό της με την ανανέωση των μορφών της στο πολιτικό
και κοινωνικό όπως και στο σύμφυτο με τα δυο αυτά καλλιτε
χνικά επίπεδο. [...] Ο κίνδυνος ήταν μέγας. Η αστική τάξη
έπρεπε να προστατευθεί... Έπρεπε να παραπλανηθεί το τε
ράστιο κίνημα που θα αμολούσε η μηχανή και να προληφθεί με
μια δήθεν επανάσταση. [Εννοεί το φασισμό]. Ο φουτουρι
σμός ανέλαβε το έργο αυτό. Έκανε την επανάσταση της μορ
φής. Το περιεχόμενο έμεινε άθικτο και αναλλοίωτο. Κι όμως
οι φουτουριστές κατόρθωσαν να εξαπατήσουν τη μάζα και
για μια εποχή θεωρήθησαν σαν πρωτοπόροι της εποχής τους.
[σ. 12]».
Ας επισημάνω όμως μια εξαίρεση: Ο Νικήτας Ράντος, που είχε ξε
κινήσει με παρόμοιες μονομερείς απόψεις, ήδη από το 1932 προς ’33
έχει αρχίσει να διαφοροποιείται στο καλλιτεχνικό πεδίο. Είναι πολύ
κοντά η εποχή που ο ίδιος έχει γράψει για την “προλεταριακή τέχνη”
στο Νονμά, το 1930. Τα κείμενά του όλης αυτής της εποχής υπάρχουν
τώρα συγκεντρωμένα και μπορεί κανείς να διαπιστώσει τη ραγδαία
διαφοροποίησή του. Είναι ο πρώτος που γράφει το 1933 (στο έτος
αυτό βρίσκομαι τώρα) μια μελέτη για τον Καβάφη με σημεία αναφο
ράς: την ψυχανάλυση και τον μαρξισμό. Στις 3 Φεβρουάριου του ’33
κάνει μια διάλεξη με θέμα «Απολύτρωση του συναισθήματος στην
ποίηση», υποστηρίζοντας ότι αφού η τέχνη είναι μια ειδική εκδήλωση
της ζωής στη σφαίρατου συναισθήματος, πρέπει να απορρίψει όλο το
διανοητικό της περιεχόμενο και να εκφράσει το συναίσθημα χωρίς
ιδέες, το συναίσθημα που δίνουν τα πράγματα. [Νέοι Πρωτοπόροι
σ.75/1933]. Οι Νέοι Πρωτοπόροιτον αντικρούουν, αλλά επειδή είναι
συνεργάτης τους τον κρίνουν (όπως γράφουν) αυστηρά όσο και φιλι
κά. «Και του δίνουνε θέση πλάι τους, ενόσω άσχετα από τις αισθητι
κές αυτές παρεκκλίσεις του, μένει ειλικρινής επαναστάτης διανοού
μενος» [αρχές του 1933 ο Ράντος, όσο βρίσκω, δεν ήταν ακόμη 'τροτσκιστής’]. Μια σχέση συγκαταβατικά φιλική που δεν θα κρατήσει
ακόμη πολύ.
Εξ άλλου σε λίγο και ο ίδιος ο Ράντος Σπιέρος θα κόψει τις σχέσεις
του με τις ‘επίσημη’ γραμμή και θα δημοσιεύσει (Δεκεμ. ’33 και Ιαν.
'34) το άρθρο του «Καλλιτέχνες και Κομμουνισμός» στη Νέα Επιθεώ
ρηση, που δήλωνε την προσχώρησή του στην ‘αριστερή αντιπολίτευ
ση’.

Το 1933 οι Νέοι Πρωτοπόροι κυκλοφορούν ένα έκτακτο τεύχος
αφιέρωμα στο Κ.Κ.Ε. «το μόνο που κράτησε ψηλά την σημαία του
Μαρξισμού» [14 Μαρτίου 1933], Πλήρης ταύτιση δηλαδή με την επί
σημη κομματική θέση. Στο μεταξύ όμως, ενώ έχουν ανέβει στην εξου
σία οι Ναζί, οι επιθέσεις εναντίον της σοσιαλδημοκρατίας συνεχίζον
ται, και οι Νέοι Πρωτοπόροι, υποκύπτοντας στην πολιτική γραμμή,
επιτίθενται κατά των σοσιαλιστικών διανοητών που βγάζουν το πε
ριοδικό Σήμερα. Το σλόγκαν «σοσιαλφασισμός» δίνει και παίρνει.
Μια και αναφέρθηκα όμως στο Σήμερα, στο περιοδικό αυτό έχομε
κείμενα για τη λογοτεχνία, αλλά κανείς από τους μελετητές της (λ.χ.
Α. Θρύλος, Π. Καραβίας, Κ. Ουράνης, Τ.Κ. Παπατσώνης) δεν μπο
ρεί να θεωρηθεί μαρξιστής. Προτίμησαν φαίνεται ακόμη και οι μαρ
ξιστές του Σήμερα (Γιον. Μηλιάδης, Μ. Σπιέρος, Ν. Κάλας, Παύλος
Γκίκας/Ηλ. Τσιριμώκος, Σ. Σωμερίτης) να γράψουν ιδεολογικά κεί
μενα με πολιτικέςπροεκτάσεις, μπροστά στονδιαγραφόμενο κίνδυνο
του ναζισμού και όχι να κάνουν κριτική λογοτεχνίας. Επίσης, πάλι
επειδή το φέρνει ο λόγος, το περιοδικό Ιδέα του Σπ. Μελά και του
Γιώργου Θεοτοκά δεν περιέχει κρίσεις για τη λογοτεχνία που να μπο
ρούν να συζητηθούν σοβαρά σήμερα. Έναάρθροτου Θεοτοκάγιατη
δεύτερη έκδοση του Φως που καίει του Βάρναλη είναι τουλάχιστον
αφελές, αν όχι κακόπιστο. Έτσι, και η οργίλη επίθεση στο Θεοτοκά,
γι’ αυτό το θέμα, που του κάνει ο Ασημ. Πανσέληνος, ακολουθεί την
ίδια λογική. Ποιον από τους δύο τώρα να κατηγορήσομε; Και οι δύο
κρίνουν με σκοπιμότητα.
Τέλος του ’33 και έως τα μέσα του ’34 οι Νέοι Πρωτοπόροι αφιερώ
νουν μεγάλο μέρος της ύλης τους στην, όπως λέγεται, «Κοινωνική Αλ
ληλεγγύη», μια εξωκομματική οργάνωση “ερανική” για τους διωκό
μενους από το ιδιώνυμο και τις οικογένειές τους που μένουν χωρίς
πόρους. Υπεύθυνος ο Δημ. Γληνός. Είναι η εποχή που, όπως μου έχει
μαρτυρήσει η Φούλα Χατζιδάκη, πέφτει αισθητά η κυκλοφορία του
περιοδικού, γιατί φαίνεται ότι οι αναγνώστες του άλλα ζητάνε να
βρουν σε ένα καλλιτεχνικό έντυπο. Το ίδιο διάστημα για το οποίο
μιλώ (1934) οι Νέοι Πρωτοπόροι, σε σχόλιά τους, χτυπούν ταυτό
χρονα τους συνεργάτες της Νέας Επιθεώρησης γ.αι τους σοσιαλιστές
του Σήμερα. Ας σημειώσομε, όμως, ότι και οι της Νέας Επιθεώρησης
δεν πάνε πίσω σε επιθέσεις. Αναφέρω μια φράση τους: «οι αργόμι
σθοι της επανάστασης».
Χαρακτηριστικό επίσης της επίσημης θέσης των Νέων Πρωτοπόρωνείναι καιη επίθεσή τουςκατάΑ. Ζεβγά, Θεοφ. Παπακωνσταντί
νου και Κορδάτου γιατί βρίζουν τον Στάλιν. (Ο Στάλιν είναι τώρα
πια: ο μεγάλος, ο αλάθητος, ηγέτης αναμφισβήτητος). Ωστόσο, το
1934 έχομε στους Νέους Πρωτοπόρους αύξηση, εκτός της πολιτικής,
και της λογοτεχνικής κριτικής. Προστίθεται στο επιτελείο των κριτι
κών η Αλεξάνδρα Αλαφούζου, που γράφει εκτεταμένα κριτικά ση
μειώματα για την Αργώ του Θεοτοκά, για τον Γιώργο Δέλιο, για τη
Μυρτιώτισσα, για τον Ρίτσο, -μια κριτική, κατακριτική, με τσιτάτα
του Λένιν περί Τέχνης. Αλλος κριτικός που προστίθεται τώρα είναι ο
Τέρπος Πηλείδης (τον συναντάμε αργότερα να δημοσιογραφεί δια
φοροποιημένος σε άλλουςχώρους), ενώ συνεχίζουνοΚατηφόρηςκαι
ο Ασημ. Πανσέληνος. Τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν από το
φύλλο του Σεπτ. του '34, που είναι αφιερωμένο στο Ενιαίο Μέτωπο.
Φτάσαμε στην εποχή όταν εκείνο που λεγόταν λίγους μήνες πριν
για «σοσιαλφασίστες», παύει να λέγεται, διότι οι σοσιαλιστές (όχι και
μέχρι τύπου Γιαννιού) συμμαχούν με τους κομμουνιστές στο Ενιαίο
Μέτωπο, μπροστά στον κίνδυνο του ναζισμού. Πηγή, της νέας γραμ
μής, η 3η Διεθνής. Το Σεπτέμβριο, πάλι σε έκτακτο φύλλο, οι Νέοι
Πρωτοπόροι αφιερώνουν όλες τις σελίδες τους στο Συνέδριο των Σο
βιετικών Συγγραφέων. Δημοσιεύουν τις ομιλίες του Γκόρκι (που κη
ρύσσει τον σοσιαλιστικό ρεαλισμό), του Μπουχάριν, του Ράντεκ (οι
δύο αυτοί σε δυο τρία χρόνια θα τουφεκιστούν) και του πολύ Ζντάνοφ. Ο μόνος που είπε τότε ανεκτά πράγματα για λογοτεχνία ήταν ο
Μπουχάριν. Ας λογαριάσομε ακόμη ότι έχει μπει στην συντακτική
επιτροπή των ΝέωνΠρωτοπόρωνο Γιάννης Ζέβγος, πολιτικό κυρίως
πρόσωπο, που έχει αναλάβει, εκτός των άλλων, να διορθώσει, στα
ιστορικά θέματα, τον «αναθεωρητή» πια Γιάννη Κορδάτο.
Ωστόσο για να φανεί ότι εκείνη την εποχή δεν είναι τα ιδεολογικά
πράγματα τόσο ξεκάθαρα, σημειώνω πως στην φάση 1933-1934 της
Νέας Επιθεώρησης, δημοσιεύουν συνεργασία τους: Η Γαλάτεια Καζαντζάκη, η Σοφία Μαυροειδή (Παπαδάκη), ο Μένος Φιλήντας, ο
Νίκος Καζαντζάκης, ο Λεωνίδας Παυλίδης, η Τατιάνα Σταύρου,
εκτός βέβαια, από τους Γ. Κορδάτο, Θ. Παπακωνσταντίνου και Αν-

Σαράντος Ντουφεξής
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Π ρώτος λόγος
Κατεβάζουν τα σκουπίδια στο στομάχι.
Εκεί τα καίνε
φροντίζοντας ν ’αφήνουν το στόμα ανοιχτό
να φεύγει ο καπνός και τα ποιήματα.
Στο βάθος η γεννήτρια
γεννάει παχουλά μωρά
γεμάτα ήλιον κι άλλα ευγενή αέρια
όπως χρόνο και όνειρα χαμένα.
Τα έμβρυα, με τη φλόγα στα μάτια
εύκολα βρίσκουν την έξοδο
του σκοτεινού Θαλάμου.
Όμως διαπιστώνουν γρήγορα
πως ο λαβύρινθος ακόμη συνεχίζεται,
κι έτσι τυφλά από τον ήλιο
φθαρμένα φιλμς ασπρόμαυρα
ζητούν τον πρώτο λόγο για όλα αυτά
κι άλλα διάφορα.

τρέα Ζεβγά* ο τελευταίος γράφει και τα περισσότερα από τα κριτικά
σημειώματα, ανάμεσα στα οποία και το ιδιαίτερα ευνοϊκό για το βι
βλίο του Τίμου Μαλάνου «Ο ποιητής Κ.Π. Καβάφης», χτυπώντας
όσους το επιτίμησαν. Αντιγράφω το ακόλουθο σημείο της·
«Δεν μπορώ να ξέρω αν ο κ. Μαλάνος ασχολήθηκε με τη μελέτη
του διαλεχτικού υλισμού, κι αν χρησιμοποιεί τη μέθοδό του μ'
επίγνωση της μόνης ορθότητάς της».
Και για να συμπληρώσω ενδεικτικά για τη φάση αυτή της Νέας Επι
θεώρησης (Ιούνιος 1933-Ιούνιος 1934, τεύχη 1-12), αντιγράφω μερι
κούς τίτλους άρθρων της: Α. Ζε^γά.Ταπροβλήματατηςπρολεταριακής λογοτεχνίας, Θ. Παπακωνσταντίνου: Οι λιποτάκτες του ιδεολο
γικού μετώπου, Γ. Κορδάτου: Λένιν και λενινισμός, Κ. Βρεττού: Η
χρεωκοπία του δυτικού σοσιαλισμού, Γ. Νάζου: ο κινηματογράφος
στην υπηρεσία της αστικής τάξης, Α. Ζεβγά: Μια συκοφαντία των
«Ν. Πρωτοπόρων», Γ. Κορδάτου: Η παραίτησή μου απ’ τη ΣΕ. των
«Ν. Πρωτοπόρων», όπως και μεταφράσεις του Αλέξη Τολστόι: Ο
μαρξισμός πλούτισε την τέχνη και του Τρότσκι: Φιλολογία κ’ επανά
σταση (σε τρεις συνέχειες), P.. Ρολάν: Λένιν, η τέχνη και η δράση. Ζ.
Φρεδίλ: ο Μαρξ και η τέχνη.
Σημειώνω ακόμη ότι στη νέα αυτή περίοδο απουσιάζει ο Πέτρος
Πικρός που είχε πάρει ενεργό μέρος στην πρώτη περίοδο της Νέας
Επιθεώρησης( 1928-29) και παρ’όλο που είχε απομακρυνθεί από τους
Νέους Πρωτοπόρους. Θεωρώ πολύ πιθανό ότι δεν ήθελε να έρθει σε
σύγκρουση με την επίσημη γραμμή. Μάλιστα αργότερα, το 1945 εξέ
δωσε μια βιογραφία του Στάλιν, βιβλίο που στιγμάτισε ο Ν. Ζαχαριάδης στην επιστροφή του το 1945 από το ναζιστικό στρατόπεδο.
Στην ίδια περίοδο ο Π. Πικρός εξέδιδε και το περιοδικό Νέα Ζωή
(Μάρτιος έως Ιούλιος 1945, τεύχη 8) στο οποίο συνεργάστηκαν: ο Νί
κος Κατηφόρης, ο Γ. Κορδάτος, η Ρόζα Ιμβριώτη, η Γαλ. Καζαντζάκη, η Σοφ. Μαυροειδή-Παπαδάκη, η Έλλη Αλεξίου, ο Ασημ. Παν
σέληνος, ο Μεν. Λουντέμης, ο Απ. Σπήλιος, η Μέλπω Αξιώτη, ο R.
Milliex (με μία μελέτη για τον Αραγκόν) κλπ. Και εδώ πάλι θεωρώ πι
θανό ότι το περιοδικό διέκοψετην έκδοσή του μετά την επίθεση του Ν.
Ζαχαριάδη στον Πικρό.
Αλλά για να ξαναγυρίσω στη δεύτερη περίοδο της Νέας Επιθεώρη
σης, πολλά κείμενά της και σχόλια είχαν επιθετικό χαρακτήρα στο
όνομα της ‘ορθοδοξίας’ την οποία ζητούσαν να υπερασπίσουν. Και
φυσικά έπαιρνε η μπάλα, στο όνομα τώρα της ‘σωστής’ λογοτεχνίας,
όσους βρίσκονταν έξω από το υποτιθέμενο ‘πνεύμα των καιρών’. Για

δείγμα αποσπώ την ακόλουθη παρενθετική φράση από την κριτική
του Αντρέα Ζεβγά για μια ποιητική συλλογή του Φώτου Γιοφύλλη.
«Ωστόσο αυτή η λιγοσέλιδη συλλογή του [Β.Γιοφύλλη] που έχω
μπροστά μου, μου παρέχει φωναχτά χην αντίφαση στις προθέσεις
του Γιοφύλλη. Το προτελευταίο ποίημα τιτλοφορείται στον «Ά γ
γελο Σικελιανό όταν έβγαλε το Διθύραμβο του Ρόδου», γράφτηκε
το Νοέμβρη του 1932 κι ο ποιητής κάνει αυτού μέσα μια ομολογία
πίστεως: «Σ’ όμοια πίστη γέρνω εγώ το γόνα». Είναι δε γνωστό
πού και τί πιστεύει ο Σικελιανός και με το [ίσως: τι] μυστικισμό πε
ριτύλιξε το περιλάλητο εκείνο Ρόδο που η μυρωδιά του δεν αρκεί
για να καλύψει τη δυσωδία των ιδανικών του αγύρτη ποιητή [...]».
(σελ. 246).
Ώστε «αγύρτης ποιητής» ο Σικελιανός κατά τον Αιμ. Χουρμούζιο
το 1934, όταν δέκα χρόνια μετά υπερασπίστηκε τον «Πρόλογο στο Λυ
ρικό Βίο» από ανόητες ή σφαλερές επιθέσεις, κατά την πρώτη δημο
σίευσή του.
Το 1935 είναι ένας φοβερός χρόνος από πολιτική άποψη. Το Μάρ
τιο ξεσπάει το κίνημα του Βενιζέλου («βενιζελοπλαστηρικό» κίνημα
το χαρακτηρίζει η Αριστερά και το επαναλαμβάνουν οι Νέοι Πρωτο
πόροι σε σχόλιά τους), το καταπνίγει ο Γ. Κονδύλης και ακολουθούν
δίκες, τυφεκισμοί, αποτάξεις βενιζελικών αξιωματικών, εξορίες. Η
πολιτική οξύτητα θα ολοκληρωθεί με τη λεγάμενη “κοσμογονία”
Κονδύλη, το νόθο δημοψήφισμα και την επάνοδο του Γεωργίου Γλύξμπουργκ. Οι Νέοι Πρωτοπόροι κυκλοφορούν αραιά και ανώμαλα.
Γι’αυτό παρουσιάζονται και μερικά παράδοξα. Το τεύχος Φεβρουά
ριου του ’35 είναι αφιερωμένο στον Κ. Βάρναλη και γράφουν γι’ αυ
τόν ο Νίκος Καρβούνης και ο Ν. Κατηφόρης. Ο Δ. Γληνός αρχίζει τη
μελέτη «Ο ποιητής Κ. Βάρναλης», η οποία συνεχίζεται στο τεύχος του
Σεπτεμβρίου ’35 (διότι έχει μεσολαβήσει η εξορία του Γληνού και του
Βάρναλη επί “κοσμογονίας”) και συμπληρώνεται στο τεύχος Ιανουαρίου του ’36 (διότι έχει μεσολαβήσει το νόθο δημοψήφισμα). Πάντως,
η ιδεολογική κατάσταση των Νέων Πρωτοπόρων και για το 1935 δεν
αλλάζει. Είναι η ίδια όπως είχε διαμορφωθεί μετά το Ενιαίο Μέτωπο
του ’34. Αλλάζει, ακόμη περισσότερο στο μετριοπαθέστερο, με τον
ημίτομο του 1936, που τώρα ονομάζει υπεύθυνη την Αλεξ. Αλαφούζου, ιδιαίτερα ‘σκληροπυρηνική’ στις αντιλήψεις της. Έχομε πια τις
εκλογές του Ιανουαρίουτου 1936, που ισοψηφούν τα δύο μεγάλα κόμ
ματα Φιλελευθέρων και Λαϊκών, ενώ το Ενιαίο Μέτωπο βγάζει 15
βουλΛιές - ανάμεσά τους και ο Γληνός.
Μέσα στη μετριοπάθεια του ’36 των Νέων Πρωτοπόρων έχομε
ακόμη επιστολή της ΆλκηςΘρύλου που αρχίζει: «Φίλοι Νέοι Πρωτο
πόροι» και διαμαρτύρεται γιατί την παρεξήγησε η Συντακτική Επι
τροπή του περιοδικού. Πρέπει ίσως να σημειώσω ότιη Α. Θρύλος, σοσιαλίζει τότε όσο μπορεί και όσο καταλαβαίνει, και γράφει στο Σήμε
ρα, πιθανώς επηρεασμένη από τον άντρα της τον Κώστα Ουράνη, ο
οποίος περνούσε τη σοσιαλιστική φάση του.
Θα σας διαβάσω ένα κομμάτι από σχόλιο των Νέων Πρωτοπόρων
για να αντιληφθείτε τη διαφορά κλίματος. Έχει σταλεί εξορία ένας
εργάτης (Γιάννης Ζαχαρόπουλος) και οι Νέοι Πρωτοπόροι ζητούν
επέκταση της αμνηστίας (που έχει δοθεί εκλεκτικά) και για τους 150
υπόλοιπους εξόριστους κομμουνιστές που δεν συμπεριελήφθηκαν
στην αμνηστία. Διαβάζω μέρος από το σχόλιο:
«Οι κατηγορίες που βαραίνουν τους ανθρώπους αυτούς είναι
κάτι παραπάνω από γελοίες, νά π.χ. το δικαιολογητικό για
την εχτόπιση του εργάτη Γ. Ζαχαρόπουλου από τη Ροδόπη:
“ων ευφραδέστατος και ευγενής, είναι ικανός να ενθουσιάση
και να συναρπάση τας μάζας”. Ευφραδής και ευγενής όμως
είναι π.χ. και ο κ. Παν. Κανελλόπουλος και υποτίθεται (το
επιθυμεί τουλάχιστον) πως συναρπάζει τις μάζες, θα ’πρεπε
λοιπόν να βρίσκεται κι αυτός στην Ανάφη ή στη Γαύδο».
Ας σημειώσω ακόμη ότι όλα αυτά τα χρόνια οι Νέοι Πρωτοπόροι
στηρίζονται, όσο έχω μάθει, στη Φούλα Χατζιδάκη, που κάνει όλο το
χαμαλίκι και πολλή από τη μεταφραστική δουλειά, καθώς ξέρει και
παρακολουθεί από πέντε ξένες γλώσσες την κίνησή των ιδεών στον
μαρξιστικό χώρο, άσχετο με το ποιο και πόσο από το υλικό που επιση
μαίνει και επιλέγει “περνάει” τελικά το φράγμα της (αυτο)-λογοκρισίας. Η ίδια, ωστόσο, μου έχει δηλώσει ότι συγκεκριμένη κομματική
πίεση στο περιοδικό δεν υπήρχε. Όλοι, εθελοντικά, ακολουθούσαν
---------------ν

τη γενική γραμμή όπως την αντιλαμβανόντουσαν.
Εδώ τελειώνω, σεγενικέςγραμμές, τηνπερίοδοτων μαρξιστών Ελ
λήνων κριτικών της λογοτεχνίας μας, που ονόμασα, αρχίζοντας,
πρώιμηή προμαρξιστική περίοδο.
Τελειώνοντας, νομίζω ότι μπορώ να υποστηρίξω πως η συγκομιδή
της μαρξιστικής κριτικής για την λογοτεχνία, στη φάση 1925-1936, εί
ναι μικρή σε όγκο και ασήμαντη ποιοτικά. Μικρή, πιστεύω, από αμη
χανία, και ασήμαντη διότι δεν προσφέρει τίποτε σε σχέση μετον προο
ρισμό της, έχοντας μετατοπίσει τους στόχους της. Οι διανοητές που
την άσκησαν, τόσο εκείνοι που συντάσσονταν με την επίσημη γραμμή,
όσο και οι διιστάμενοι, της αριστερής αντιπολίτευσης, στηρίχθηκαν,
αποκλειστικά και ενοχλητικά, στο δόγμα ότι μόνο προλεταριακά και
αγωνιστικά θέματα έχουν λόγο υπάρξεως. Κάθε άλλη θεματογραφία,
έλεγαν, δεν κάνει άλλο παρά να κουβαλά νερό στο μύλο της Αντίδρα
σης, κατά την έκφραση του Στάλιν. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος εί
ναι όχι απλώς κοινωνικό ον, αλλά αποκλειστικά πολιτικό ον, πολι
τικό μάλιστα ή μέσα στην 3η ή μέσα στην 4η Διεθνή.
Έτσι, η ερμηνευτική προσέγγιση της λογοτεχνίας γινόταν με κα
θαρά πολιτικά κριτήρια, κριτήρια που, και έτσι ακόμη, πρέπει να
χρεωθούν ως απλοϊκά. Με αποτέλεσμα, πάνω στην προκρούστεια
αυτή κλίνη, να δουλεύουν ως ρυθμιστές, και όχι ως ερμηνευτές ή στο
χαστές, κανονίζοντας τι πρέπει να είναι η λογοτεχνία, στερώντας την
έτσι, με τον τρόπο αυτό, από την πολυμέρειάτης, που καθρεφτίζειτην
ανθρώπινη πολυμέρεια.
Και για να παραφράσω τη διατύπωση του Βαλερύ, (ότι το ποίημα
είναι ανάπτυξη ενός επιφωνήματος) γι’ αυτούς τους μαρξιστές η λο
γοτεχνία ήταν η ανάπτυξη μιας προκήρυξης. Προσωπικά πιστεύω ότι
αυτές οι θέσεις δεν είναι μαρξιστικές, και ότι ο μαρξισμός δεν είναι
τόσο φτωχός. Και αν ο Μαρξ λέει ότι η ανθρώπινη ιστορία δεν είναι
παρά η ιστορία της πάλης των τάξεων, για τη λογοτεχνία (και αυτό δε
είναι ορισμός) ισχύει ότι καθρεφτίζει την πάλη των τάσεων στο πεδίο
της συνείδησης και του καλλιτεχνικού γούστου.
Και τώρα, αν μου επιτρέπετε, ένα πόρισμα (που μπορείτε να ελέγ
ξετε για την ακρίβειά του μετά από όσα σας εξέθεσα): Στο διάστημα
1925-1936, μια εποχή που για τους αριστερούς διανοητές ήταν κρί
σιμη -και συνεπώς εποχή πολεμικής ετοιμότητας- σταλινικοί και
τροτσκιστές μαρξιστές, παρά τις διαφορές τους στην πολιτική τακτι
κή, δεν θεώρησαν σκόπιμο να συμβάλουν στην κριτική της λογοτε
χν ίας με κριτήρια τα οποία, λίγο ή πολύ, θα χρεώναμε ως μαρξιστικά,
αλλά θεώρησαν πιο σύμφωνο μετις ανάγκεςτης εποχής, αντί να ερμη
νεύσουν την αστική τέχνη (όπως χαρακτήριζαν κάθε μη προλετα
ριακή τέχνη), να την πολεμήσουν με πολιτική φρασεολογία και λογική
-α ν η πολιτική έχει λογική και συνέπεια.
Αλλά, επειδή ουσιαστικά οι διανοητές αυτοί θυσιάστηκαν στην
υπόθεση που πίστευαν (όσοι θυσιάστηκαν), εγώ τουλάχιστον δεν
θεωρώ έντιμο να τους καταδικάσω. (Και αυτό δεν σημαίνει ότι τους
δικαιώνω - με τα κριτήρια πάντως της ιστορικής προοπτικής που
έχομε σήμερα). Όμως, πάλι κατά τους λογαριασμούς μου, καταδι
κάζω την κριτική που και σήμερα ασκείταικαι δεν έχει απομακρυνθεί
από τα πολιτικά κριτήρια, τα οποία·εφαρμόζει με μανιχαϊστική αντί
ληψη και με περισσότερη επιμονή από εκείνη που χρησιμοποιούσαν
οι μαρξιστές διανοητές μας στα 1925-36, ενώ, με περισσότερη περι
συλλογή και φρόνηση, μπορούν να αξιοποιήσουν τον μαρξισμό τους,
για ό ,τι αυτός είναι δυνατόν να προσφέρει στην ερμηνευτική προσέγ
γιση της λογοτεχνίας και τα ιστορικά της συμφραζόμενα.
13 Δεκεμβρίου 1984
Υστερόγραφο (Αύγουστος 1989). Δημοσιεύω, με πολλή καθυστέρηση, την ομι
λία μου, όπως έγινε το 1984 χωρίς μεταγενέστερες αλλαγές. Πρόσθεσα μόνο τις
περικοπές που είχα κάνει τότε ώστε να μην παραβώ τα χρονικά όρια που μου εί
χαν δοθεί. Στο μεταξύ έχω συμπληρώσει τις έρευνές μου, χάρη στο φίλο Λάκη
Παπαστάθη, στα περιοδικά Νέοι Β ω μοί(Γενάρης 1924-Ιούνης 1924, τεύχη 4)
που προηγείται από την Νέα Επιθεώρηση και το περιοδικό Λ υτρω μός(15 Ιου
νίου 1933-15 Δεκεμβρίου 33, τεύχη 6), το οποίο μιμείται τους Νέους Πρωτοπό
ρους, στην προσπάθεια να δημιουργήσει καλλιτεχνικούς πυρήνες με τροτσκιστικό προσανατολισμό. Ό σ ο κρίνω το συμπληρωματικό αυτό υλικό δεν με κά
νει να τροποποιήσω τις θέσεις μου.
Ό τα ν έγραφα την ομιλία μου δεν είχα υπόψη μου μια μελέτη της Χριστίνας
Ντουνιά που είχε δημοσιευθεί στο περιοδικό Η Α ριστερά σήμερα (τεύχ. 6,
Απρίλιος 1984) και είχε το ίδιο αντικείμενο όπως φαίνεται και από τον τίτλο «Το
πρόβλημα της προλεταριακής τέχνης στα Αριστερά περιοδικά του Μεσοπολέ
μου». Τώρα μόλις η Χριστίνα Ντουνιά είχε την καλοσύνη να μου παραδώσει τη
δακτυλογραφημένη διατριβή της «Λογοτεχνία και Πολιτική. Τα λογοτεχνικά

Διονύσης Σέρρας
Το Μάτι
Κ ι αυτό εδώ
π ο υ ανοιγοκλείνει σταθερά
στο μ α ύρο μέτω πο της μέρας
δεν είναι σαν του Κ ύκλω πα
τον άδειο οφθαλμό
ο ύτε
σαν τα κρ υφ ά π α ρά θυρα
τον τρομερού μ α ς Γέρου.
Ίσω ς
να είναι η κα γκελόπορτα
π ο ν μπ α ινοβ γα ίνοννε οι ζω ντανοί
,,
,
πολίτες πεθαμένοι
μ ε τ αχρηστα κτερισμα τα
και το νς σβηστούς ιριδισμούς
Ή μήπω ς είναι
ο μικρός
ο μόνος γλάρος-φ ά ρος
οπού κα λεί το ν ςν α ν α γο ύ ς
και π α ρα λλά ζει την πορεία μας;
ΖάκυνθοςΣεπτ. 1989

Θεανώ Αχ. Κοτίνη
Ό νειρο
Γ ελα στοί υλοτόμοι δρασκέλησαν τον ύπνο μου
δ ίφ ορ ες π ορ τοκα λιές μου έγνεψ αν συγχώρεση
κι ο ά ντρα ς π ο ν αδημονούσε στο σκοτάδι
χ τύ π η σ ε με το ψ άθινο καπέλο τον
τη σκόνη α π ’ το πουκάμισο
με δά χτυλα ηλίου δείχτες
Η μ έρ α απηύδησε στις ματαιώ σεις
επα να πα τρισμό ζητώ ντας
στα τεθλασμένα στήθη τω ν οδών
Ειρήνη, μον απάντησε η γρίλια
και το π ρ ω ί κοινώ νησε στο φ λιτζα νά κι τον κ α φ έ...
ή δεν μ π ορείς πα ρά μόνο να ζήσεις

περιοδικά της Αριστεράς (1924-1936)», η οποία με εισηγητή του Παν. Μουλλά
και επιτροπή τους I. Κοκκόλη, Γ. Κεχαγιόγλου, Ρένα Πατρικίου και Μ. Δίτσα
τιμήθηκε με άριστα. Φαντάζομαι ότι όταν εκδοθεί σε τόμο, δεν θα περάσει απα
ρατήρητη , τόσο για την πληρότητα των στοιχείων που μας δίνονται, το,υς ευαίσθητουςσχολιασμούςτηςκαι τα εύστοχα παραθέματα, όσο και τους θεματικούς
κύκλους που καταστρώνει, σύμφωνα με τους προβληματισμούςτων αριστερών
διανοητώντου Μεσοπολέμου.

ΙΣΤΟΡΙΑ
Κ.Γαλάτης
ΓΟΥΣΤΑΥΟΣ ΦΛΩΜ ΠΕΡ

Το ταξίδι στην Ελλάδα
Δεκέμβριος 1850-Φεβρουάριος
1851
Πρόλογος: Κ.Θ.Δημαράς
Μετάφραση: Π.Α.Ζάννας
Σημειώσεις: Ναταλία Αγαπίου
Ολκός, Αθήνα 1989, σ. 180

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΥΚΟΣ

Η αντιπολίτευση κατά του κυβερ
νήτη Ιω. Καποδίστρια 1828-1831
Θεμέλιο, Αθήνα 1988, σ. 468

ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

Η Ευρωπαϊκή πολιτική
του Ιω. Καποδίστρια
Θέσεις και προτάσεις για μια
προοδευτικότερη τάξη πραγμά
των στην Ευρώπη 1814-1821
Αφοί Τολίδη, Αθήνα 1988, σ. 126

Ολοκληρώνοντας το μεγάλο ταξίδι του
στην Ανατολή (Αίγυπτος, Παλαιστίνη,
Μικρά Ασία, Κωνσταντινούπολη, Ελ
λάδα, Ιταλία - 1849-1851) ο Γουσταύος Φλωμπέρ έφτασε μαζί με το
φίλο του Maxime du Cam p στον Πει
ραιά στις 6/18 Δεκεμβρίου 1850. Ύ
στερα από μία ολιγοήμερη παραμονή
στο λοιμοκαθαρτήριο, οι δύο συνταξι
διώτες και ομότεχνοι θα παραμείνουν
δύο εβδομάδες στην Αθήνα επισκεπτόμενοι τις αρχαιότητες και πραγμα
τοποιώντας εκδρομές σε γειτονικές
τοποθεσίες (Δαφνί, Κηφισιά, Μαρα
θώνας). Εν συνεχεία περιηγούνται επί
δεκαήμερο την Ανατολική Στερεά (Ε
λευσίνα, Πλαταιές, Δελφοί, Θ ερμοπύ
λες, Χαιρώνεια), παραμένουν δέκα
ακόμη ημέρες στην πρωτεύουσα και
στις 11 Ιανουαρίου αποχαιρετούν την
Ακρόπολη και ξεκινούν για την περιο
δεία στην Πελοπόννησο (Κόρινθος,
Μυκήνες, Αργος, Σπάρτη, Βασσαί,
Ολυμπία, Πάτρα). Στις 30 Ιανουαρίου
αποβιβάσθηκαν από το λιμάνι της Πά
τρας για το Μπρίντιζι.
Με αυτή την ελληνική εμπειρία του
μεγάλου μυθιστοριογράφου οι εκδό
σεις «Ολκός», που μας έχουν ήδη
προσφέρει το επτάτομο Τόπος καί Ει
κόνα με πολύτιμα χαρακτικά ξένων π ε 

ριηγητών για την Ελλάδα του 15ου19ου αιώνα, εγκαινιάζουν μια νέα
σειρά περιηγητικών κειμένων για την
Ελλάδα γραμμένων από σημαντικούς
συγγραφείς όπως ο Gerard de Nerval.
Είναι ευνόητη η σπουδαιότητα του εκ
δοτικού εγχειρήματος, το οποίο όμως
στην προκειμένη πρώτη περίπτωση
απέβη σημαντικό και για το φλωμπερικό κείμενο.
Πράγματι, ο συγγραφέας της Κυρίας
Μποβαρί, κρατούσε τις σημειώσεις του
από τις περιπλανήσεις του στην Ανα
τολή σε μια σειρά δερμάτινων μικρών
σημειωματάριων,
αποφασισμένος
όμως να μην εκδώσει ποτέ τα κείμενα
αυτά. Τούτο έγινε μετά το θάνατό του
και όπως ήταν φυσικό ορισμένα λάθη,
ακόμα και στην ανάγνωση των χειρο
γράφων, είχαν εμφιλοχωρήσει στο τυ
πωμένο κείμενο. Τα επαναλαμβάνουν
έκτοτε οι διαδοχικές γαλλικές εκδό
σεις «Με κάποια μεγαλύτερη προσοχή
και στοιχειώδεις γνώσεις γεωγραφίας
του’ ελληνικού χώρου θα είχαν απο
φευχθεί», παρατηρεί τώρα ο Έλληνας
μεταφραστής Π.Α. Ζάννας, που επωμίσθηκε και την αποκατάσταση του
φλωμπερικού πρωτοτύπου. Έτσι, επα 
ναφέρει στη σωστή μορφή του τα το
πωνύμια που είχε παρακούσει ο Φλωμ
πέρ (Gaì'darion, αντί Χαϊδάρι· A passo
Samati αντί Απάνω Σταμάτα) ή παραναγνώσει ο Γάλλος εκδότης του (Ραπούρνα αντί Κάπραινα), αποδίδει σω
στά τις ελληνικές λέξεις που ο συγγρα
φ έας παρεμβάλλει στο κείμενό του μεταφράζοντάς τες γαλλικά με τρόπο
προσωπικό και αυθαίρετο (agayaturs,
αντί a g o y a te s= αγωγιάτες) ■διορθώνει
τέλος κάποια ακόμη προφανή λάθη του
συγγραφέα έτσι που το οδοιπορικό
απαλλάσσεται πια από τα επαναλαμ
βανόμενα ημαρτημένα.
Μια ακόμη αξιοσημείωτη προσφορά
στο φλωμπερικό κείμενο οφείλεταιστη
μελέτη της Ναταλίας Αγαπίου που
συμπληρώνει την ελληνική έκδοση με
κοντά 200 σημειώσεις. Σ’ αυτές όχι
μόνο διορθώνει αβλεψίες ή παρανοή
σεις αλλά έχοντας ακολουθήσει τα ίχνη
του Φλωμπέρ και του Du Cam p εντο
πίζει με τους σημερινούς κωδικούς
αριθμούς της Αρχαιολογικής Υπηρε
σίας τα έκθετα ακόμη τότε αγάλματα
και ανάγλυφα που θαύμασαν ή σχο
λιάζει με αρχαιολογική, γεωγραφική
και ιστορική γνώση διάφορες παρατη
ρήσεις του συγγραφέα.
Ό σ ο για το ίδιο το κείμενο, που το
βιαστικό και συχνά πρόχειρο γράψιμό
του σεβάστηκε ο μεταφραστής, αποκα
λύπτει μια διάθεση και μία νοοτροπία
αδιανόητες θα ’λεγε κανείς σ’ ένα βαθύ
γνώστη του ανθρώπου, και δη του αν
θρώπου εν ιστορία. Ο συγγραφέας του
Σαλαμπώ φτάνει σε μια χώρα που μόλις

έχει ανακτήσει την ανεξαρτησία της
ύστερα από μακροχρόνιο πόλεμο που
της εστοίχισε την ολοσχερή σχεδόν κα
ταστροφή, και αρνείται να κοιτάξει
γύρω του το ανθρώπινο στοιχείο, το
τόσο δεινώς δοκιμασμένο από την
ιστορία. Το ενδιαφέρον του μονοπωλείται από το τοπίο και τα λείψανα της
αρχαιότητας, για τον θαυμασμό των
οποίων έρχεται γερά μελετημένος. Κι
αλήθεια, με πόση εκπληκτική δεξιοτεχνία αποτυπώνει εκείνα που επιθυμεί.
Θαρρείς ότι ο κατοπινός μέγας πεζογράφος προετοιμάζεται όπως παρατη
ρεί στον πρόλογό του ο Κ. Θ. Δημαράς:
«γυμνάζεται: το μάτι και το χέρι. Το
μάτι που θα συλλάβει την χαρακτηρι
στική λεπτομέρεια, το χέρι που θα την
περιγράψει».
Ευτυχώς, μέσα σ' αυτές τις σημειώ
σεις, έχουν παρεισφρήσει παράλληλα
πλήθος από θαυμαστά καθηλωμένες
στο χαρτί λεπτομέρειες της γύρω από
τα μνημεία και τα τοπία καθημερινότη
τας, που όσο και αν προκαλεί την απο
στροφή και την περιφρόνηση του οδοι
πόρου, δεν παύει να είναι ένα γενικό
τερου ενδιαφέροντος σπαρταριστό
κομμάτι ζωής. Ο Φλωμπέρ το αντιπαρέρχεται ενοχλημένος καταχωρώντας
όμως εν τάχει αριστουργηματικά ιχνογραφήματά του. Αποκορύφωμα, η επί
σκεψη στο σπίτι του Κανάρη: «Μικρό
κίτρινο σπίτι, με άσπρο πλαίσιο γύρω
στα παράθυρα, εσωτερικό πολύ καθα
ρό. Μας υποδέχεται η κυρία Κανάρη...
κοντόχοντρη παχουλή γυναίκα, χαμο
γελαστή, ευγενικιά, που μιλάει δυνατά
με φωνή διαπεραστική, γελώντας π ο 
λύ». Ο θρυλικός πυρπολητής και ήδη
υπουργός και πρωθυπουργός: « Α ν
τρας μικροκαρωμένος, κοντόχοντρος,
σταχτερός, ασπρομάλλης, μύτη ζουπηγμένη και λοξή στην άκρη, πρόσωπο
τετράγωνο- ύφος βίαιο γλυκό, δίχως
μέτωπο».
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Ό ταν, τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου 1828, αποβιβαζόταν στο Ναύπλιο
ο Ιωάννης Καποδίστριας, εκλεγμένος από την Εθνοσυνέλευση της Τροιζίνας
και αναγνωρισμένος από τις τρεις Ευ
ρωπαϊκές Δυνάμεις πρώτος Κυβερνή-,
της της ανεξάρτητης Ελλάδας, το σύ
νολο σχεδόν των Ελλήνων τον υποδέ
χθηκαν «με δάκρυα χαράς ως άλλον
Μεσσίαν», όπως έχει γράψει αυτόπτης
εκείνης της ιστορικής Κυριακής. Η Πε
λοπόννησος, η Στερεά, και τα Νησιά 17
του Αιγαίου, οι τρεις ελληνικές περιο-

χές όπου συνεχιζόταν ακόμη για
έβδομο χρόνο ο δεινός Πόλεμος της
Ανεξαρτησίας, η Ελληνική Επανάστα
ση, βρίσκονταν κυριολεκτικά σε τρα
γική κατάσταση - οι δύο πρώτες, π α 
τημένες στο μεγαλύτερο μέρος τους
από τις σουλτανικές στρατιές, τους
Τούρκους του Κιουταχή και τους Αιγύ
πτιους του Ιμπραήμ πασά· τα υπολειπόμενα ελεύθερα τμήματα στο χάος
της ακυβερνησίας: χωρίς παραγωγή,
χωρίς δημόσια τάξη, χωρίς ψωμί.
Δεν είναι λοιπόν εκπληκτικό, που οι
καθημαγμένοι Έλληνες, αντίκρυσαν
τον Καποδίστρια ως «τον εγγυητή της
τάξης και ασφάλειας, τον εκλεκτό των
δυνάμεων, τον κομιστή χρημάτων και
άλλων πόρων, το μεγάλο διπλωμάτη
που θα εξασφάλιζε την ελληνική ανε
ξαρτησία και θα έβγαζε τη χώρα από το
αδιέξοδο στο οποίο είχε περιέλθει. Ό 
λοι έσπευσαν να πειθαρχήσουν στις
διαταγές του. Μεμιάς σ’ όλα τα ελεύ
θερα εδάφη επικράτησε θαυμαστή
ηρεμία και έντονη ήταν η αναμονή για
τα προπα κυβερνητικά μέτρα».
Ό τα ν 45 μήνες αργότερα, την Κυ
ριακή 27 Σεπτεμβρίου, 1831, ο Καποδίστριας έπεφ τε από τη σφαίρα και από
τιςμαχαιριέςτω νΜ αυρομιχαλαίωνστο
κατώφλι του Αγίου Σπυρίδωνος, ο τό
π ος παραδινόταν σε νέα περίοδο τρο
μακτικής αναρχίας, που θα συνεχιζό
ταν ως την έλευση του Ό θω να και των
Βαυαρών (Ιανουάριος 1833). Στο με
ταξύ όμως, κατά το σχετικά σύντομο
χρονικό διάστημα της καποδιστριακής
διακυβέρνησης, όχι μόνο είχαν τεθεί
τα θεμέλια της νεοσύστατης πολιτείας,
αλλά ταυτόχρονα είχε εκτυλιχθεί ένα
ιστορικό δράμα μεγάλης ολκής, η έκ
βαση του οποίου καθόρισε την πορεία
και την ανέλιξη του νεώτερου ελληνι
σμού έως τις μέρες μας.
Στην κρίσιμη αυτή τετραετία ρίχνει
τώρα καταυγαστικό φως με τη λαμπρή
συγγραφή του ο Χρήστος Λούκος,
αξιοποιώντας ελληνικές, γαλλικές και
αγγλικές πηγές, πολλές από τις οποίες
είναι αδημοσίευτες, όπω ς το αρχείο
του πολιτικού αρχηγού της αντικαποδιστριακής συμπαράταξης, του Αλέξ.

Μαυροκορδάτου.
Εκείνο όμως που αποτελεί το κατ'
εξοχήν επίτευγμα αυτού του βιβλίου
είναι το ότι αποφεύγει μια «παγίδα»
μοιραία για πλήθος συναφών μελετών
και άρθρων - την προκατάληψη (δυ
σμενή ή ευμενή) έναντι του πρώτου
Κυβερνήτη. Πραγματικά, καμία ίσως
άλλη νεοελληνική προσωπικότητα δεν
έχει αντιμετωπιστεί από την ιστορική
έρευνα με τόση ιδεολογική φόρτιση η
καποδιστρογραφία συ vtcrrà εν πολλοίς
18 τυπικά παράδειγμα ιδεολογικής χρή
σης της ιστορίας.

αποδείξει τίποτα προς τη μία ή την
άλλη κατεύθυνση. Επιδιώκει και κα
τορθώνει να καταδείξει τα γεγονότα.
Αυτά παρακολουθεί με πληρότητα, θα
έλεγε κανείς μέρα με τη μέρα, στη μοι
ραία αλληλουχία τους ή στη συμπτωματική σύγκλισή τους, καθώς αυτά
συνθέτουν ό,τι, με κάποια ποιητική
ελευθερία, θα μπορούσε να αποκληθεί
«δράμα του' εκσυγχρονισμού» της
νεοελληνικής κοινωνίας. Γιατί σε
τούτο τελικά συνοψίζεται η θανάσιμη
αναμέτρηση που αναπτύχθηκε μέσα
στις χαοτικές εκείνες συνθήκες, όταν ο
Ευρωπαίος αλλά αυταρχικός ηγέτης
επιχείρησε να συντάξει σε σύγχρονη
πολιτεία μία κατεστραμμένη αγροτική
και παραδοσιακή χώρα. Μπροστά σ’
αυτή την αδήριτη πραγματικότητα, η
ολοένα και ενεργότερη ανάμειξη των
Προστατίδων Δυνάμεων - η καχυπο
ψία ή εχθρότητα της Αγγλίας και Γαλλίας για τον «ρωσόφιλο» παλαιό
υπουργό του τ σ ά ρ ο υ - περιορίζεται σε
«επικουρικές» διαστάσεις.
Από το μείζων αυτό εθνικό δράμα
δεν λείπει το στοιχείο της τραγικής ει
ρωνείας, καθώς στην αντικαποδιστριακή παράταξη, που συντοχρόνω
διογκώνεται για να περάσει το 1831 σε
ανοιχτή επαναστατική δράση, συστε
γάζονται τα πιο προοδευτικά στοιχεία
της ελληνικής κοινωνίας, οι φυσικοί
φορείς του εκσυγχρονισμού, με τους
πιο καθυστερημένους πρόμαχους του
τοπικισμού και του κοτζαμπασισμού
- ο Αδαμάντιος Κοραής και οι Μαυρομιχαλαίοι!
Χαρακτηριστικό ένα από τα συμπε
ράσματα του μελετητή: «πολλοί από
τους φανατικότερους αντιπάλους του
Κυβερνήτη υποστήριξαν λίγα χρόνια
μετά τη δολοφονία του θέσεις που δεν
διέφεραν ουσιαστικά α π ’ αυτές που
τον κατηγορούσαν ότι υιοθέτησε».

Σε κάποια λεπτή φάση διεθνών δια

Το επεισόδιό αυτό, που συνέβη στα
1813, στις αρχές της ευρωπαϊκής στα
διοδρομίας του Καποδίστρια, συνοψί
ζει κατά κάποιο τρόπο τις συνθήκες
υπό τις οποίες έδρασε ο πρώ τος τη τά 
ξει υπουργός του τσάρου Αλεξάνδρου :
πάντα υποχρεω μένος να ενεργεί υπό
άγρυπνη εποπτεία, να υπερβαίνει κά
ποιες οδηγίες, να εξηγεί. Ως τη ρήξη
του 1822 που έφ ερε και το τέλος της
υπηρεσίας του στην αυλή της Πετρού
πολης.
Ποια ήταν όμως η πολιτική που
π ρ ο σ π ά θη σ ε,- άλλοτε με επιτυχία άλ
λοτε με α π ο τυ χ ία - να «περάσει» ο
Κερκυραίος διπλωμάτης κατά την κρί
σιμη εκείνη μεταναπολαιόντειο π ε 
ρίοδο όπου ξανασυντασσόταν ο χά ρ 
της της Ευρώπης ; Αυτό αποτελεί καιτο
αντικείμενο της έρευνας του Καθη
γητή Παύλου Πετρίδη στη σύντομη
αλλά εμπεριστατωμένη μελέτη του, η
οποία φέρνει στην επιφάνεια μερικά
απροσδόκητα μάλλον συμπεράσματα.
Ο υπουργός του απόλυτου μονάρχη
της απέραντης αυτοκρατορίας της
Ανατολής εμφανίζεται να προωθεί μία
πολιτική που, μέσα στις συνθήκες της
εποχής, πρέπει να χαρακτηριστεί φ ι
λελεύθερη και προοδευτική.
Τούτο προκύπτει από την ιχνηλασία
των προσπαθειών του Κερκυραίου π ο 
λιτικού σε πέντε κρίσιμα θέματα: α) τη
συμβολή του στη συγκρότηση του
Επτανησιακού Κράτους (1814-1820),
β) τη δράση του υπέρ της κατοχύρωσης
της ελβετικής ανεξαρτησίας και ουδε
τερότητας (1813-1815), γ) τη συμβολή
του στην καθιέρωση της Γερμανικής
Ομοσπονδίας (1815-1819), δ) την π α 
ρέμβαση υπέρ της αποκατάστασης του
γαλλικού έθνους (1815-1818) και ε) τα
πολιτικά του σχέδια για μια νέα τάξη
πραγμάτων στην Ευρώπη.
Αυτή η γενικότερη ευρωπαϊκή πολι
τική του χαρακτηρίζεται από την ε π ι
δίωξη προώθησης της ύφεσης και του
αφοπλισμού, της κατάργησηςτου δου
λεμπορίου, της εξάλειψης της πειρατίας, της καθιέρωσης ενός υπερεθνι

κού οργανισμού και της διαιτησίας ως
μέσον επίλυσης των διεθνών διαφο
ρών, της καταδίκης των επεμβάσεων
σε ξένες υποθέσεις, της εδραίωσης
συνταγματικών θεσμών και της προά
σπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ο τόμος κλείνει με την αναδημο
σίευση από το Αρχείο Καποδίστρια
επτά βαρυσήμαντων κειμένων, σχετι
κών με τα θέματα που εξετάζονται στον
1όμο, και τα οποία αποδεικνύουν του

πραγματεύσεων και ενεργειών από τις
οποίες εξαρτιδτον το μέλλον της Ελβε
τίας, ο ταύρος δέχθηκε τον εκεί απε
σταλμένο ίου κόμη Ιω. Καποδίστρια
στο στρατηγείο του στο Φράιμπουργκ
λέγοντας: «Ελπίζω δτι δεν υπογρά
φατε την αυστριακήν διακήρυξιν».
«Όλως τουναντίον, Μεγαλειάτατε»,
απάντησε ο Καποδίστριας, «την υ π έ
γραψα και έρχομαι να σας υποβδλω λόγου το ασφαλές.

Παρατηρήσεις τινάς περί των πλεονε
κτημάτων άτινα η Ελβετία και η ευρω 
παϊκή υπόθεσις δύνανται να αποκομί
σουν εκ της απροσδοκήτου ταύτης π ε 
Ο Χρήστος Λούκος δεν επιδιώκει να ριπλοκής».

Κ. Παναγιώτου
DOMNA DONTAS

Greece and Turkey:
The aegime of the straits,
Lemnos and Samothrace
Eleftheroudakis, Athens, 345 p.p.

Γιάννης Βαρβέρης
Π λατεία Κολωνακίου
Δις αναγνώναί

Μια μελέτη εμπεριστατωμένη, αντικειυενική και εύκολα προσιτή (είναι στην
αγγλική γλώσσα) στο διεθνές κοινό. Η
συγγραφέας, διευθύντρια του Ιστορι
κού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερι
κών, αξιοποιεί, εκτός από την πλούσια
βιβλιογραφία, στοιχεία άγνωστα ή
«θαμμένα» σε σπουδαιότατες πηγές
(Φόρεϊν Ό φ φ ις. Και ντ’ Ορσαί, αρχείο
Ελευθερίου Βενιζέλου κ.ά) πολλές από
τις οποίες άνοιξαν πρόσφατα στην
έρευνα.
Με τα νέα αυτά στοιχεία που εντό
πισε η έρευνά της, η Δόμνα Δοντά δεν
επιχείρησε να γράψει αυτή καθαυτή
την ιστορία του Ζητήματος των Στενών
αλλά να αντιμετωπίσει το πρόβλημα
μέσα στο πλαίσιο των ελληνοτουρκι
κών σχέσεων κατά τα έτη 1820 έως
1936, από την πρώτη λύση που συμφωνήθηκε με τη Συνθήκη των Σεβρών ως
την τελική επίλυση του θέματος δ ε
καέξι χρόνια αργότερα με τη σύμβαση
του Μοντραί, βάσει της συμβάσεως αυ
τής, η οποία εξακολουθεί να ισχύει χω 
ρίς αναθεώρηση, και οι δύο χώρες
απέκτησαν πλεονεκτήματα: η Τουρκία
επανοχύρωσε τις ζώνες των Στενών και
τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και η Ελ
λάδα τα νησιά Λήμνο και Σαμοθράκη.
Το πολύπλοκο πλέγμα των συμφε
ρόντων και των συμβιβασμών που έγι
ναν από όλες τις πλευρές για να εξυπη
ρετηθούν αυτά τα συμφέροντα, π ρ ο 
κύπτει ανάγλυφο από τον πλούτο του
αρχειακού υλικού, το οποίο καθώς
προέρχεταί από διίστάμενες πηγές θ ε

μελιώνει την αντικειμενικότητα της
μελέτης. Οι Μεγάλες και οι Μικρές Δυ
νάμεις της εποχής επιθυμούσαν τη
διασφάλιση της Ελεαθεροπλοίος στα
Στενά για το εμπόριό τους (η Ελλάδα
ήταν η δεύτερη ενδιαφερόμενη μετά
τη Σοβιετική Ένωση) και κυρίως για τη
μεταφορά πετρελαίου σε καιρό πολέ
μου.
Η Τουρκία, ενώ δεν είχε αντίρρηση
για την ελευθερία της εμπορικής ναυ
σιπλοΐας μέσα από τα Στενά, ζητούσε
να ξαναποκτήσει την πλήρη εξουσία
στην περιοχή με την απαλλαγή της από
στρατιωτικούς περιορισμούς που της
είχε επιβάλλει η Σύμβαση της Λωζάνης

ι

Οι τρεις κύριοί βγήκαν από το κτίριο της Ν ομικής Σχολής
και πέρασαν πολύ πολύ προσεκτικά , κωμικά σχεδόν , στο
απέναντι πεζοδρόμιο τηςΣόλωνος. Πίσω α π τα σκληρά τους
κολάρα , οι φοιτητικές αφίσες άρχισαν να ξαναβρίσκουν τη
χρω ματική τους ισορροπία. Σ την πλευρά των βιβλιοπωλείων
κοντοστέκονται , ο ένας σπρώχνει την πόρτα δειλά. Π λη
σιάζει στους π ά γκ ο υς , διαλέγει και κατευθύνεται προς το
ταμείο. Μ ικροδιαπληκτισμός * ο κύριος βγαίνει, χω ρίς το
βιβλίο.
Ο δόςΣ κουφ ά. Σχόλια των δυο προς τον τρίτο - σ α ν αθώα
πειράγματα. Κ ίνηση , φωνές , τύποι περίεργο ι , κουβέντες
αλλόκοτες και κορίτσια στο ζαχαροπλαστείο κορίτσια.
Καφέδες. Λ ένε να καθήσουν, διστάζουν. Τους σπρώχνουν.
Το γκαρσόνι περνώ ντας να κάνουν πιο πέρα. Π ροτιμούν να
μπουν στη διπλανή εκκλησία για ένα κερί.
Β ιτρίνες βίντεο γκολ βιτρίνες κι αυτοκίνητα τους κορνάρουν συνέχεια. — Ιδέτε, οδός Α να γνω στοπούλου , λέει ο
ένας. Τσακάλωφ. - Εδώ εγώ , προλαβαίνει ο δεύτερος και
στήνεται στην ουρά. Α νάμεσα σε μηχανές ξυστά, επιστρέφει
με το σ τ * άφησε, λέει , αντίτιμο το ρολόι του με την καδένα.
Τρώνε α δέξια , λεκιάζονται λ ίγ ο , μπαίνοντας ήδη στην Ξάν
θου: εκεί ο τρίτος σαν να προσπαθεί να τους ξεναγήσει.
Ν α ’τοι πια στην πλατεία. Π ανδαιμόνιο , κόντεψαν και να
χαθούνε. Η αλήθεια, πω ς ο νεότερος μισοσταμάτησε σε κάτι
γυμνές κι άλλα κρεμαστά του περίπτερου. Π ιάνονται α π ' το
χ έρ ι , περνάνε. Α μ ίλητοι τώρα σε παγκάκι. Στο διπλανό δυο
καπνίζουν - νυστάζουν; Π ιο κει ένα χέρι σε στήθος. Κι
α υτο ί να κοιτάζουν ταμπέλες Π λατεία Φιλικής Ε ταιρείας ,
Β ρεταννικό Σ υμβούλιο , Ιντεραμέρικαν. Χαμηλω μένοι , ο
ένας κουνάει το κεφ ά λι , οι άλλοι ούτε καν.
Έ να αγοράκι τριών ή τεσσάρων πλησιάζει Μ αμά μου πού
είναι η μαμά μου και κλαίει. Ο ένας δακρύζει. Ο άλλος το
παίρνει α γκα λιά , το ησυχάζει. Να και η μαμά το υ , ευχα
ριστώ κύριο ι , το μαλώνει ενώ φεύγουν. Σηκώνεται πρώ τος ,
Α ς πηγαίνω με, ψ ιθυρίζει βουρκωμένος κι ο Σκουφάς.
Χ ά θηκα ν προς την Κ ανάρη, συζητώ ντας και πάλι τους
καλύτερους τρόπους προετοιμασίας του Αγώ να.
11.86,9.88

στα 1923. Οι περιορισμοί αυτοί είχαν στα όσα συμφωνήθηκαν τότε θεμελιώ
επιβληθεί ταυτόχρονα και στα δύο ελ
ληνικά νησιά Λήμνο και Σαμοθράκη, τα
οποία σύμφωνα με τη Σύμβαση αυτή
αποτελούσαν ενιαίο σύνολο διαπραγ
ματεύσεων και διακανονισμώνΓ-Ακριβώς αυτά συμφωνήθηκαν αμοιβαίως
στη Διάσκεψη του Μοντραί το 1936 και

νεται το δικαίωμα της Ελλάδος να εξο
πλίσει τα νησιά αυτά. Το ζήτημα της
Λήμνου, που δημιούργησε τα τελευ
ταία χρόνια η τουρκική Κυβέρνηση
μέσα στο αμυντικό σύστημα του ΝΑΤΟ
αποδεικνύεται τεχνητό και εντελώς
αβάσιμο.
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Γκούναρ Έκελεβ
Εισαγωγή-μετάφραση: Μαργαρίτα Μέλμπεργκ

Η ποίηση του Γκούναρ Έκελεβ είναι μία ανοιχτή πάλη στο επί
κεντρο δύο θεμελιωδών εννοιών: Του εγώ και του περιβάλλον
τος. Αψηφώντας τους «κανόνες» για το είδος της αλήθειας που
οφείλει να διδάσκει η ποίηση, βυθίζεται στον υπαρξιακό του
πυρήνα προκειμένου να έρθει αντιμέτωπος με την έννοια ως
κινούμενο φαινόμενο -μ ια ανεξάντλητη πηγή καινούριων προ
βλημάτων.
Με πάθος και οξυδέρκεια, διαθέτοντας την ικανότητα να
ανακατατάσσει τα υλικά της εμπειρίας του, επιχειρεί να
φωτίσει τις πρωτογενείς ιδιότητες του φυσικού κόσμου ως σύμ
βολο του ψυχικού. Αμφιταλαντευόμενος ανάμεσα στο όνειροφυγή και την απόλυτη αυτοκαταστροφή ωθείται προς το ενεδρεύον χάος αφήνοντας πίσω του έναν συνθλιμμένο κόσμο,
όντα τυφλά, ανήμπορες ψυχές σε μια συγκεχυμένη εξέγερση.
Ο Γκ. Έκελεβ γεννήθηκε στη Στοκχόλμη το 1907. Ο πατέρας
του Γκέρχαρντ Έκελεβ ήταν εύπορος χρηματιστής και η μητέρα
του προερχόταν από γνωστή αστική οικογένεια. Μελέτησε την
περσική και σανσκριτική γλώσσα στο Λονδίνο και την Ουψάλα
και μυήθηκε στην ποίηση της Ανατολής. Το 1929 ταξίδευσε στο
Παρίσι όπου σπούδασε μουσική και έγραψε το μεγαλύτερο
μέρος της πρώτης ποιητικής συλλογής του «Αργά στη γη»
(1932). Την ίδια χρονιά παντρεύεται την Γκούνελ Μπέργκστρομ και γίνεται μέλος της συντακτικής ομάδας του πρωτο
ποριακού περιοδικού «Spektrum». Λίγους μήνες αργότερα
λύνεται ο πρώτος του γάμος. Επηρεασμένος από τους Γάλλους
20 υπερρεαλιστές πορεύεται στον δρόμο του ονείρου και του ασυ
νειδήτου, μολονότι οι ονειρικές του εικόνες ακολουθούν μιαν
αυστηρή μουσική θεματική τεχνική με συχνές επαναλήψεις και

ανασυνθέσεις των μοτίβων. Η μουσική αυτή δομή των ποιη-'μάτων γίνεται εντονότερη στην επόμενη συλλογή «Αφιέρωμα»
(1934). Στο έργο αυτό ο Έκελεβ δραπετεύει από τον τρόμο της
πραγματικότητας αρνούμενος να την αποδεχτεί και οραματί
ζεται την γένεση ενός νέου κόσμου. Ακολουθούν οι συλλογές
«Η θλίψη και το άστρο» (1936) και «Αγόρασε το τραγούδι του
τυφλού» (1938) όπου πραγματεύεται το άσκοπα ωραίο στο τρα
γούδι, βιώνοντας μιαν απόλυτη μοναξιά. Με τη συλλογή «Το '
τραγούδι του φεριμπότ» (1941) ο Έκελεβ πραγματοποιεί μια
στροφή στην ποίησή του όσον αφορά την αντίληψη της πραγμα
τικότητας και του ύφους. Αρχίζει να θέτει ερωτήματα σχετικά
με την τάξη των πραγμάτων και η ολότητα του σύμπαντος
αποκτά πρωταρχική σημασία στη συνείδησή του. Αφετηρία του
είναι η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο.
Στις ποιητικές συλλογές που ακολουθούν «Non serviam»
(1945.) και «Το φθινόπωρο» (1951) προχωρεί σε βάθος στην σύν
θεση και σύζευξη των ιδεών που τον απασχόλησαν στο «Τρα
γούδι του φεριμπότ». Το 1942 παντρεύεται τη Νουν Φλούντκβιστ και φεύγουν μαζί για το Παρίσι. Το 1951 χωρίζουν και
τον ίδιύ -χρόνο παντρεύεται την αδερφή τής Νουν, Ίνγκριντ.
Μετά από μία σύντομη παραμονή στο εξωτερικό επιστρέφουν.
στην Σουυ^ία και το 1952 γεννιέται η κόρη του Σουζάν-Σαρλότ.
Στη·» π ο δ ικ ή συλλογή που ακολουθεί «Τα ανόητα» (1953) ο
ποιητής είναι παραδομένος σε μια απόλυτη αίσθηση ματαιό
τητας και το πικρό χιούμορ και η σάτιρα που χαρακτηρίζει τη
γραφή του στρέφεται κατά της κοινωνίας και κυρίως κατά του
σουηδικού προτύπου ζωής. Στο «Opus incertum» (1955) αντα
νακλάται μία επιθυμία για την ουτοπία, πίσω από τον ορατό
κόσμο. Το 1958 ταξιδεύει με την οικογένειά μου στην Ελλάδα
και μένει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στο Ναύπλιο και
στο Χαλάνδρι.
Στο μεταξύ ετοιμάζει την ποιητική συλλογή του «Μια ελεγεία
της Μέλνα» που είχε,αρχίσει να γράφει κατά την δεκαετία του
1930. Στο έργο αυτό επιχειρεί την συμφιλίωση και την ένωση
του εγώ με τον κόσμο των νεκρών, αποκαλύπτοντας καινούριες
πτυχές του εαυτού του· Το μοτίβο του παρελθόντος, της ζωής
πέρα από την αιωνιότητα επαναλαμβάνεται και συντίθεται από
ποίημα σε ποίημα και ο Έκελεβ δημιουργεί εμπνευσμένος από
στίχους αγαπημένων του ποιητών από την αρχαιότητα ως την
Έντιθ Σέντεργκραν.
Το έργο «Μία νύχτα στο Otocac» (1961) περιλαμβάνει ποιή
ματα που θεματικά αναφέρονται στην Ιταλία και την Ελλάδα.
Από τις αρχές του 1960 ο Γκούναρ Έκελεβ αρχίζει να μελετά
την Βυζαντινή ιστορία.
Την ίδια χρονιά γράφει το «Μία νύχτα στον ορίζοντα» ενώ το
1961 ξαναεπισκέπτεται την Ελλάδα.
Το 1965 αρχίζει την συγγραφή ενός ποιητικού «Ακριτικού
κύκλου». Επιθυμία του ήταν να επισκεφθεί τα διάσπαρτα μνη
μεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στις χώρες της Ανατολής.
Τον ίδιο χρόνο ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη απ’ όπου
άρχισε την περιήγηση της Μικράς Ασίας.
Το 1967 εκδίδεται το έργο «Ο οδηγός για τον Κάτω Κόσμο»
που, κατά την άποψη του ποιητή, η είσοδός του (Κάτω Κόσμου)
βρίσκεται στο κέντρο των ερειπίων του Divan.
Στα εξήντα του χρόνια ο Γκούναρ Έκελεβ, με εύθραυστη
υγεία νιώθει αποκαμωμένος. Αρρωσταίνει σοβαρά από καρ
κίνο του λάρυγγα και πεθαίνει στη Στοκχόλμη στις 16 Μαρτίου
1968.

Non serviam

Ο Κύκνος

Σ ’αυτήν τη χώρα είμ ’ένας ξένος
κι όμως αυτή μέσα μου αισθάνεται ζεστά
Δεν είμαι εδώ στο σπίτι μου
κι όμως η χώρα αυτή με κατοικεί

Άκουσα αγριόχηνες στον κήπο του νοσοκομείου
όπου πολλοί βαδίζουνε χλομοί
-ένα πρωί στον λήθαργο μου βυθισμένος
τις άκουσα! τις ακούω!
ονειρεύτηκα ότι άκουσα-

Το αίμα εντός μου αμόλυντο κυλάει
ένα ποτήρι ξέχΛ ο στις φλέβες μου
Κι εντός μου πάντα ολάπω νας ο Εβραίος ο καλλιτέχνης
θα ψάχνουν για να βρουν συγγένειες αίματος τα κείμενα
ερευνώντας
Σε χέρσα γη περιπλανιέμαι γύρω απ'τον σηίτη
μ ’ευλάβεια σιωπηλή για κάτι ξεχασμένο
και ψιθυρίζοντας κατά τον άνεμο: Άγριε! Νέγρε!
φωνάζονταςκαι προς τις πέτρες οδυρόμενος: Εβραίε! Νέγρε!
Έξω απ 9τους νόμους και όμως κάτω από τη σκέπη τους
δέσμιος του νόμου των λευκών παρότι
- α ς είναι ο νόμος μου ευλογημένος- μέσα μου
Έτσι κατάντησα ένας ξένος σ ’αυτήν τη χώρα
ενώ αυτή καλά έχει μέσα μου κουρνιάσει!
Δ εν το μπορώ ναζω σ' αυτήν τη χώρα
ενώ αυτή φαρμάκι εντός μου απλώνεται!
Κάποτε , στις φευγαλέες, τρυφερές
και απλές στιγμές της άγριας Σουηδίας
ήταν η χώρα μου! Παντού!
Μα τώρα στις ατέλειωτες καλοθρεμμένες στιγμές
της στενόχωρα βολεμένης Σουηδίας
που όλα είναι προφυλαγμένα απ 9όλα τα ρεύματα...
Κρυώνω

Η μεταμόρφωση της θάλασσας
Σε βλέπω με τα μάτια της σουπιάς
μες στο μελάνι μάτια της σουπιάς
στραμμένα προς τα μέσα τρυφερά
μάτια κλειστά για πάντα
και ο ουρανίσκος σκέπασε το βλέμμα
μάτια ανοιχτά για πάντα
Σε βλέπω, σε βλέπω
σε βλέπω αγαπημένη Με τ ’αστέρια στο δέρμα της θάλασσας
που αστράφτουν σταγόνες ιδρώτα στο μέτωπο
σαν σταγόνες ιδρώτα, σαν σταγόνες λαδιού όπωςαστράφτοντας
πάνω στην επιφάνεια της νύχταςέτσι σε βλέπω αγαπημένη
Βλέπω τα φιλντισένια μέλη σου
στα γαλάζια απαστράπτοντα φύκια
Σε βλέπω με τα μάτια της σουπιάς
κλειστά κι ωστόσο ανοιχτά
Σε αγαπώ με το ένατο πλοκάμι
αγαπημένη
Έλα να λικνιστούμε στο δειλινό
μπρος πίσω πίσω μπρος
Έλα να λικνιστούμε στο κύμα
Το λίκνισμα είναι πέταγμα αργό
Έλα να πετάξουμε αργά
αγαπημένη.

Κι όμως τις άκουσα!
Εδώ αχανείς διάδρομοι συστρέφονται
γύρω από λίμνες απύθμενες
Εδώ όλες οι μέρες
καθρεφτίζονται μόνο σε μία
και άνθη θεσπέσια
στο ελάχιστο ακράγγιγμα
φυλακίζουν τα άγνωστα φύλλα Άκουσε τη γυναίκα όπως γέρνει στον ώμο της νοσοκόμας
ουρλιάζει χωρίς σταματημό:
Διάβολοι σατανάδες διάβολοι
-κ α ι ξαφνικά
την σπρώχνουν μέσα ...
Απλώνει δειλινό
πάνω σε συγκροτήματα με το χρώμα του σολωμού
και πέρα από τα κάγγελα
κόκκινο νοσηρό σκεπάζει τα προάστεια που εκτείνονται
με σπίτια απαράλλαχτα
και ανάμεσα η γη άνοιξη αχνίζοντας...
Καίνε κλαδιά και φύλλα:
Είναι φθινόπωρο
και η γη σπαρμένη από σκουληκιασμένα λάχανα
λουλούδια μαδημένα'Α κουσα αγριόχηνες στον κήπο του νοσοκομείου
ένα ανοιξιάτικο πρωινό του φθινοπώρου
Ακουσα αγριόχηνες ένα πρωινό
ένα ανοιξιάτικο και φθινοπωρινό πρωινό
φωνάζονταςΚατά τον Νότο; Κατά τον Βορρά;
Κατά τον Νότο! Κατά τον Βορρά!
Μακριά από δω!
Μιαδύναμη με κατοικεί βαθιά
κανείς δεν μπορεί να μου την αφαιρέσει
ούτε κι εγώ -

Absentia animi
Το φθινόπωρο
Το φθινόπωρο την ώρα του αποχαιρετισμού
Το φθινόπωρο όταν όλες οι καγγελόπορτες είναι ανοιχτές
μπροστά σε δίχως νόημα θάμνους
εκεί που σήπονται μανιτάρια απατηλά
και όπου να ’ναι οι αυλακιές από τις ρόδες θα λιμνάσουν
για το τίποτα *είναι ένα σαλιγκάρι που πλησιάζει
μια πεταλούδα λαβωμένη που πλησιάζει
για το τίποτα *που είναι ένα μαδημένο τριαντάφυλλο
το πιο μικρό και το ασχημότερο. Και οι λαγοί οι ανέστιοι διά
βολοι

μ ’εύθραυστα πόδια τρέχουνε κατά τη λάμψη τον νυχτερινού
φωτός
και η λάμπα που σβήνει συρρίζοντας
μπρος στην απέραντη θάλασσα τον φωτός, την πολική θά
λασσα της σκέψης
σε πελώριους κνματισμούς
σιωπηλά αφρίζοντας
με σειρές από άλλες σειρές διαιρεμένες
από το τίποτα με το τίποτα στο τίποτα
πρόταση αντιπρόταση τελική πρόταση abrasax abraxas πρό
ταση
(όπως ο ήχος κάποιας ραπτομηχανής)
Ενώ σι αράχνες γνέθουν τον ιστό τους μες στη σιωπηλή νυχτιά
και τα τζιτζίκια ακονίζουν
Χω ρίς σκοπό.
Απατηλά. Χωρίς σκοπό.
Το φθινόπωρο
θορυβεί μες στο ποίημά μου
Οι λέξεις εκπληρώνουν τον σκοπό τους και παραμένουν
Σκόνη τις σκεπάζει σκόνη ή πάχνη
ώσπου να θυμώσει ο άνεμος αλλού να τις υποτάξει
Ό ποιος αναζητάει παντού το νόημα των πραγμάτων θα έχει

καταλάβει από καιρό
ότι ο θόρυβος είναι το νόημα τον θορύβου
κι ότι στο βάθος είναι τόσο διαφορετικός από
γαλότσεςμες σε φύλλα μουσκεμένες
βήματα σκόρπια πάνω στο φύλλωμα χαλί xον πάρκου
όπως κολλάει φιλικά
επάνω σε γαλόταες μουσκεμένες
βήματα σκόρπια
Μπερδεύεσαι, χάνεσαι
Μη βιάζεσαι

Στάοσυγιαλίγο
Γίερίμενε
Το φθινόπωρο όταν
Το φθινόπωρο όταν όλες οι καγγελόχορτες
τυχαίνει στην ύστατη λοξή ριπή
μιας μέρας βροχερής
με μεγάλα διαλείμματα διατακτικά
σαν αποσβολωμένο
ένα κοτσύφι πον ξεχάστηκε τραγουδάει στην κορυφή
ενός δέντρου
για το τίποτα για τη χαρά του λαρυγγιού τον. Βλέπεις
την κορνφή τον δέντρον τον να υψώνεται στον θαμπό
θόλο του ουρανού
πλάι σ ’ένα σύννεφο μοναχικό. Κι αυτό το σύννεφο
πλέει σαν όλα τα σύννεφα κι ωστόσο ξεχασμένο απ ’τον καιρό
και από τη φύση του είναι αλλού
πον κατά βάθος (όπως το τραγούδι) είναι κιόλας διαφορετικό
από
Αιώ νια γαλήνη
Χω ρίς σκοπό. Απατηλά.
Χω ρίς σκοπό. Εγώ
τραγονδώ καθισμένος εδώ
για τον ονρανό για ένα σύννεφο
Δ εν ζητώ τίποτα περισσότερο
θ α ήθελα να βρίσκομαι πολύ μακριά
Είμαι πολύ μακριά (μέσα στους νυχτερινούς ήχους)
Βρίσκομαι εδώ
Πρόταση αντιπρότασι/ abrasax
Εσύ κι εγώ
22 Ω πολύ, πολύ μακριά
εκεί που πλέει σε ανοιχτόχρωμο ουρανό
πάνω από την κορνφή ενός δέντρον ένα σύννεφο

με την ευδαιμονία της άγνοιας
Ω βαθιά μέσα μου
καθρεφτίζεται από τη σκοτεινή επιφάνεια του μαργαριτα
ριού
και με την ευφροσύνη της λειψής συνείδησης
το είδωλο ενός σύννεφου!
Λ εν είναι αυτό πον είναι
Α λλά είναι κάτι διαφορετικό
Υπάρχει σ ’αντό πον είναι
Κι όμως δεν είναι αυτό
Είναι κάτι διαφορετικό
Ω πολύ, μακριά πολύ
σ ’αν τό πον βρίσκεται μακριά από δω
υπάρχει κάτι κοντινό!
Ω μέσα μου βαθιά
σ ’αυτό που βρίσκεται κοντά
υπάρχει κάτι μακρινό
κάτι μακρινό και συγχρόνως κοντινό
σ ’αυτό που βρίσκεται εδώ αλλά και πέρα
κάτι ούτε ούτε
σ ’αυτό που είναι είτε είτε
ούτε το σύννεφο ούτε το είδωλό του
ούτε είδωλο ούτε είδωλο
ούτε σύννεφο ούτε σύννεφο

ούτε ούτε είτε είτε
αλλά χάη διαφορετικό
Το μοναδικό που υπάρχει
διαφέρει απ'όλα!
Τόμοναδικό χον υπάρχει
σ'αυτό χυυ υπάρχει
διαφέρει αχ"όλα!
Το μοναδικό που υπάρχει
σ’αυτό που υπάρχει
είναι εκείνο που σ’αντο
είναι χάη διαφορετικό!
(Ο νανούρισμα της ψυχής
Το τραγούδι για χάη άλλο!)

Ω
non sens
non sentiens non
dissentiens
indesinenter
terque quaterque
pluries
vox
veI abracadabra
Abraxas abrasax
Πρόταση αντιπρόταση τελική πρόταση που σνναρμολογείται
πάλι σε πρόταση
Χω ρίς νόημα
Απατηλά. Χωρίς νόημα.
Και οι αράχνες γνέθοντας τον ιστό τονς μες στη σιωπηλή νύ
χτα
και τα τζιτζίκια ακονίζοντας
Το φθινόπωρο

(Non serviam, 1945)

Ένα τριαντάφυλλο από το Almag
Εκεί, πίσω από το χάγγελο, αστράφτει η επιφάνεια
που καλύπτει το βάθος, ζωή που ανασαίνει
κάτω από την εύθραυστη επιφάνεια, το μετάξι της νύχτας
από κάτω γυμνό, στήθη που ορθώνονται
και ξεσπούν σε καμπανιστό γέλιο σαν από γυαλί
εξαίσια λεπτό κι έτοιμο να ραγίσει αν και τόσο λαγαρό
και στέρεο στη μορφή του - μόνο επιθυμητό
από κάτι νεανικά φιλήματα ,
τόσο εύκολο να σβήσουν μια χαρακιά *και όμως άμα με φόβο
πλησιάσεις
όλα θα γίνουν θρύψαλλα...
Τολμώντας κερδίζεις
Και ο μώλος αντιστέκεται στα κύματα των γυναικών
με ανταύγειεςμαργαριταριών, κι ο ορίζοντας
μια διαφανής εσθήτα από σκοτάδι, το μετάξι της νύχτας
για χέρια που ψηλαφούν γι ’άγγιγμα πεινασμένα
που υψώνονται χαι πέφτουν, αλλ ’άστεγα
και άτολμα να δώσουν και να πάρουν -

Τολμώντας θα κέρδιζες
επιβεβαίωση, Εκείνη το ξέρει. Κι εσύ το γνωρίζεις άτι ξέρει.
Εκείνη «ο ξέρει ότι γνωρίζεις. Το ανείπωτο σε δεσμεύει
όπως αν είχατε γνωριστεί
σε μιαν
ζωήπερασμένη ~
Μολονότι κερδίζοντας θα ήταν μια ήττα
Γλώσσα κι αισθήσεις θα μαςαποξένωναν:
η συνύπαρξη θα ήχον επιβεβαίωση τηςμοναξιάς
η υποχρέωσην* αγαπάς για να μπορείς να κατέχεις
Έϊσι κρύβονται οι λέξειςπίσω αχό λέξεις
και ηπράξη μέσα σε πράξη άλλη αδιάφορη
όπως το φεγγάρι στα σύννεφα. Τόσο απαλά μαύρη
είναι η νύχτα στο τέλος τον καλοκαιριού.

μια θεληματική αλλαγή των νοημάτων
Τα δέντρα έχουν γαλάζια ή κόκκινα κλαδιά
και καρπούς σαν κρεμασμένα μάτια με κουκούτσια και φλού
δες
Όλα σε παρατηρούν
Ένα ρυάκι ρέει ακίνητο
κατά τη συλλογισμένη χλόη της παραλίας
χωρίς να φτάσει ποτέ κι ας κυλάει
Εδώ υπάρχουν ρίζες σαπισμένες και γλιστερέςχρυσόχρωμες
πευκοβελόνες
Εσύ ανοίγεις μπροστά το μονοπάτι
κι αιφνίδια βρίσκεσαι μπροστά στη θάλασσα
που απλώνεται θαμπή και γκρίζα
Ένας κολπίσκος με άχρωμη άμμο που χάνεται
μια καφετιά γραμμή μεταλλική
Κι αυτά τα άδεια όστρακα δεν σε ενώνουν με τη ζωή
μόλο που ζεις' άκουσε τα χτυπήματα της φυρονεριάς
ένας διαρκής σφυγμός μακριά κατά τ'αθέατα νησιά
μπορεί κατά το κόκαλο ή τα πλευρά
Ο ήλιος κόκκινος ξεχύνεται μεσ’από την ομίχλη
αλλά για μια στιγμή μονάχα *ύστερα αδυνατίζει σε κάτι φω
τεινό και απροσδιόριστο

δεν αποκόβεται από τον ουρανό
Χαράζει ή σουρουπώνει *ο ήλιος ανατέλλει ή βασιλεύει;
Αδιάφορο!Μπορείςν'αναπανθείς σ ' αυτήν εδώ την παραλία
Δεν έχει Δύση εδώ ούτε Ανατολή
Δεν έχει πλοίο εδώ ούτε δρόμο
αλλά είσανελεύθερη να περάσεις τη νύχτα
σε πνκνοκατοικημένα δίχως κατοίκουςχωριά
στην πλαγιά ή στο δάσος ή ψηλά ανάμεσα στα βουνά.
; (Τα ανόητα, 1955)

Ποιητική
(Το φθινόπωρο, 1951)

Αρσινόη
Τυλίγω *τυλίγω αυτές τις λουρίδες
γύρω απ ’τα μάτια της αγαπημένης μου γύρω από την ψυχή της
Με μελάνι καφέ ξεθωριασμένο
θ α γράψω επάνω στις λινές λουρίδες μου
σημεία μυστικά
Και θα τις τυλίξω σαν νανούρισμα
γύρω από την ψυχή της αγαπημένης μου Ω να μη λ υώσετε ποτέ
μικρές λουρίδες
Πάντοτε τυλιγμένες σε βοστρύχους περίτεχνους!
Πώς κιόλας μοιάζεις με μια μικρή νύμφη
που πάει να σκάσει στον κόρφο της τριανταφυλλιάς
Εσύ με τα μεγάλα μάτια που σου χάρισα
Εσύ με την ανέγγιχτη μορφή.
(Τα α νόη τα ,1955)

cm

Μπαίνω στο τοπίο σου
Μπαίνω στο εξαίσιο τοπίο σου
Κανένας · τίποτα δεν είναι εκεί κι όμως πάντοτε κάτι
αν και αλλαγμένο, μεταμορφωμένο
σε πράγμα όμως χωρίς την ακινησία των πραγμάτων
αλλ 1ακίνητο κι αυτό σημαίνει μεταμόρφωση

Τη σιωπή ν’ακούς
Τη σιωπή πίσω από τις αποστρόφους
τη σιωπή μέσα στη ρητορεία
ή σ ’αυτό που νομίζουμε τυπικά ολοκληρωμένο
A υτό σημαίνει ν ’αναζητάς το άσκοπο
μέσα στο σκόπιμο
και αντιστρόφως
Και όσα πάω εγώ με τέχνη να εκφράσω
πίσω από την επιφάνεια είναι άτεχνα
και το περιεχόμενο ένα τίποτα
Ό, τι έχω γράψει
είναι χαμένο μέσα στις γραμμές.

(Opus Incertum, 1959)
Τοτέμ-ζώα
Στην ελληνική Νεάπολη
στο σκονισμένο πάρκο με τις αρρωστημένες φοινικιές
πάνω α π’την γκρίζα θάλασσα
τη γεμάτη με ανέκφραστα χρώματα και ναυάγια
αυτό το σιωπηλό μουσείο του κόσμου:
Το χταπόδι, κρυμμένο στο βάθος της γυάλινης γωνιάς
βυθισμένο κι ακίνητο στο χρώμα του πάτου
με τα εξογκωμένα μάτια του · κυνηγώντας
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μια ρυθμική σειρά φουσκάλες ανεβαίνει
και έξι εφτά σουπιές ψηλά χορεύοντας
με τις μεμβράνες τους να πάλλονται προς τις στιλπνές πλευρές
τους
κάτω α π ’το φως της επιφάνειας
Π ετούμενα και πεταλούδες του βυθού
με διπλωμένα τα φτερά σε φιλντισένιο ρύγχος
χορεύοντας και προς τα εμπρός όλες συγκλίνοντας
σε κύκλο αγγίζοντας την κορυφή και αργά το
με γλαρωμένα μάτια από ηδονή
σουπιές τις μεμβράνες πλαταγίζοντας
και με το ταίρι τους διαρκώς θέση
ψηλότερα χαμηλότερα. - Ξέρω τι
παίζουν το ρεύμα · το υπόγειο ρεύμα
που τα συγκρατείπαλλόμενα
πάνω από το ενεδρεύον βάθος.

Από τη συλλογή Νερό, γη
Υπάρχει μια υποψία ομορφιάς στους νεκρούς
Στη νεκρή τους ζωή υπάρχει μια επιθυμία ομορφιάς
Ό ποιος δεν είδε ή δεν ένιωσε ποτέ πόσο άχαρη
είναι αυτή η βάναυση ζωή που μας δόθηκε δεν ονειρεύτηκε ποτέ την ομορφιά
ούτε είδε το φως του φεγγαριού πάνω από το ποτάμι
σαν ένα όραμα, σαν ένα όνειρο ομορφιάς
δεν πόθησε να πέσει στο νερό ν ’αδράξει το φεγγάρι
να ονειρευτεί τον θάνατο, να δει τα είδωλα της ομορφιάς
τη νιότη, την ευτυχία, τη ζωή, τον έρωτα και μιαν αγάπη
που είναι ομορφιά
Σ ’αυτόν τον βραχνά που έγινε η ζωή μας
Ο έρωτας είναι το όνειρο της ομορφιάς.
(Οδηγός στον Κάτω Κόσμο, 1967)

τον Κ. Γ. Παπαγεωργίου για τη συμβολή του στη μετά
φραση των παραπάνω ποιημάτων.
Μ.Μ.
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μεγάλοι
παιδαγωγοί
Διεύθυνση: Ζάν Σατώ
Από τόν Πλάτωνα καί τόν Σωκράτη
ως τόν Τζών Νηονι καί τή Μαρία Μοντεσσόρι

Μέσα άπό αυτό τό βιβλίο θά γνα)ρίσετε τούς παιδα
γωγούς πού στό πέρασμα των αιώνων άγωνίστηκαν
νά κρατήσουν άναμμένη τή φλόγα μιας ανθρωπιστι
κής παιδείας, νά γκρεμίσουν τίς βαθιά έδραιωμένες
αντιλήψεις καί προκαταλήψεις καί ν ’ ανοίξουν τό
δρόμο γιά μιά άγα>γή πού βασίζεται πρώτα άπ' όλα
στό σεβασμό τής προσωπικότητας καί τής ελευθερίας
τού παιδιού.

Εκδόσεις Γλάρος
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 31 · ΑΘΗΝΑ 141 . ΤΗΛ. 36 18 457

Άλκηστης Σ ου λογιάννη
ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ
Χαίρε ποτέ
Στιγμή 1988,116 σελ.
Τα σαράντα εννέα ποιήματα της συλλογής
Χαίρε ποΓέτης Κικής Δημουλά ορίζουν με εν
τονότατη αν και ελεγχόμενη, είναι η αλήθεια,
συναισθηματική φόρτιση, πλην σαφέστατα
ένα βιοθεωρητικό και νοησιαρχικό σύστημα εξ
υποκειμένου προσωπικό = ο συγγραφέας ως
υποκείμενο, που όμως λόγω του ηθικού καθε
στώτος που το δεσμεύει, μπορεί με αυστηρή
συνέπεια να εφαρμοσθεί και σε άλλο προσω
πικά εξ αντικειμένου αυτή τη φορά ομόλογα
περιστατικά * ο αναγνώστης ως υποκείμενο.
Τη διαχείριση του υλικού ελέγχει ο μείζων

εξασφαλίζει μακροζωία σε ό,τι έχει πεθάνει.
Ως σημαντικό (η λ. από το σημαίνω) θεώ
ρημα στο εξαιρετικά φιλάνθρωπο σύστημά
της, η Κική Δημουλά εισηγείται ένα σχέδιο
ανάστασης/επιστροφής. Την επαλήθευση του
οποίου όμως αποκλείει ο υποθετικός χρόνος
του μη πραγματικού, στον οποίον είναι διατυ
πωμένη η εισήγηση, αφού προς το παρόν
ισχύει ένας χωρισμός που δεσμεύεται από ένα
χέρι αιώνια ξεσφιγμένο (η τελευταία γραμμή
του βιβλίου).
Μέχρις εδώ, τη διαδικασία σκέψης οριοθετεί
η κυριολεξία της Κικής Δημουλά.
Όμως, τα σαράντα εννέα ποιήματα του βι
βλίου επιβάλλουν κυρίως μία δεύτερη ανά
γνωση που αποτελεί την ουσιαστική ερμηνεία
του υπό κρίση συστήματος. Στην πραγματικό
τητα, με τη δεύτερη αυτή ανάγνωση έρχεται
στην επιφάνεια ένα συγκεκριμένο τμήμα της
υπαρξιακής περιπέτειας που ορίζει την τρα
γική ανθρώπινη σύμβαση, έτσι όπως την κατα
θέτει η Κική Δημουλά.

Ως κεντρική ιδέα αυτής της ανάγνωσης (Β)
παράγων θάνατος, που εντοπίζεται καθοριστι συμπεριφέρεται το καθεστώς απουσία/από
κός γιατηντοξινόμησητωνδεδομένωντουον- σταση που ναι μεν εμπεριέχει και τον παρά
στήματος και προτρέπει οε μια πρώτηανάγνω γοντα θάνατο, δεναρτίπτει όμως μβ αυτόν.
ση, που ακολουθεί υποχρεωτικά τις γραμμές
Οι σταθερές που προκύπτουν:{1) η ισορρο
του κειμένου (η απλούστερη ανάλωση). Τι πία εγώ-βγώ (το εγώ συνομιλεί με το εγώ) που
προκύπτει από αυτή την ανάγνωση (Α):
ερεθίζεται απότα μεγέθη σάρκα και πλάνη· (2)
Η έννοια της ύπαρξης τίθεται συνδιαλεγο- η ισορροπία αναμονή-επιστροφή (3) η αμφίμενη με την έννοια του θανάτου· η έννοια της δρομη αντίδραση απουσία μνήμη- (4) πρωγέννησης ως ιστορικού (η λ. με τη χρονική της τίστως το διφυές αγάπη/έρως (που υπαγο
σημασία) και συναισθηματικού γεγονότος
προθάλλεται στην έννοια του τέλους (το στοιχείο του χρόνου) και του πόνου (το συναισθη
ματικό στοιχείο)- αναχώρηση λέγεται το άλλο

συμφιλίωση»)· που επιβάλλει συγκρατημένη
αιδιοδοξία (Ο καιρός ήταν σήμερα/λίγο καλύ
τερος απ' τονχαμένον «Δελτίον άμμου») ■που
είναι ανελαστικός (το απρόσεκτα ύστατο χτες
σου «Σημειολογία»)· που είναι παραμυθητικά
δισήμαντος (Πώς ενημερώθηκε η φωτογραφία./Χρόνος αληθινός σε χρόνο χάρτινο πώς
μπήκε «Passe-partout»)· και πάντως το τέλος
του εξακολουθεί να βρίσκεται μέσα στη νύχτα
(Ακόμα νύχτα λέγεται «Μικροπωλητές μύ
ρων». Πρβλ. Γιώργου Χειμωνά Τα ταξίδια μου/
Το σύνδρομο Balint, Κέδρος 1984, σελ. 7: το
τέλος τουχρόνου υπάρχει μονάχα τη νύχτα, ως

ορισμού σημαντικό).
(3) Ημνήμη ■ο συνδυασμός μνήμη του σώμα
τος ( Μετά τη δωρεά του σώματός σου στο θυ
μάμαι «Βιογραφικό ένθετο») και λόγος της
μνήμης (Σιγό-σιγά θα ξαναβρεί τολέγειν της η
μνήμη/να δίνει ωραίες συμβουλές μακρο
ζωίας/σε ό,τι έχει πεθάνει «Κονιάκ μηδέν

αστέρων») ως εργαλείο ανάκλησης και συντή
ρησης τωνγεγονότωνστοδιηνεκές (Πρβλ. και:
Κάθεται η μονότονη επανάληψη oro πιάνο/
ότανκοψόμοσίΐ ή λύπουμε να γράφα/τα με
λωδικά απομνημονεύματά τη ςΛ α ύστερό-

<^**“ώενξέε»αν9ο'ρθωαόρ«)»).

(4)Ημόναπ»ουμπερ(φέρεϊαιωςο(ΐεί(ων
καταλύτης, (κολσγΗίός και σι^Οίοθημακκδς,
λάνης ασιήΛ) χρυσή σταοφΰιη ια Λ 1 # χ&
θα io untane μ α /^α ζ^μ Ο η μ ο ν Λ ύ η

fKMOH^0nfàdimefé^^bi(iariKOp)fi-

ρεύει άλλωστε τοσύστημα της Κικής Δημουλά) στρας./Αντή την ορχήστρα καλώ ID μκσημέρια./Τη βάζω να μου παίξει τη μάνα μου «Γε
ακόμα και όταν ελέγχεται μονόδρομο

Οι παράμετροι παυχρησψοπσιούπαΓγια τη
στήριξη τωνσταθερών: (1)ηισχύς της απόστα
σης (σφίγγα/στηνπρέσα της με πάθος η από
σταση «Οφθαλμαπάτη») (2)ηισχΰςτηςαπου-

νική κληρονόμος πορσελάνης·. Πρβλ. βίεην
(^ολιασμοΰ,ΤάκΓ,ΚαρβέΑη.ώβνεί^οιβρσι^
νός καιρός. 1, ϊπγμή 1968, σελ. & Επίσης:
K ónon Afrn ιο συμβόλαιο με τη γίννηοΛ

Στην προκειμένη περίπτωση πραγματικά
ουσιαστική θα θεωρηθεί η ανάγνωση, αν επι
τρέψει την αναγνώριση του κώδικα υποκατά
στασης της απουσίας/απόστασης, τον οποίον
προτείνει η Κική Δημουλά. Τα στοιχεία του
κώδικα εντοπίζονται ως εξής:

θέλω τη μάνα μου/να με κουμπώσει στην αρχή

πρόσωπο της εγκατάλειψης η απουσία της
σάρκας ε(να»απουσία τηςγνώσης- ταχρώματα
συγκλίνουν προς ένα ανοιχτό μπεζ αδιάφορο ϋ\α<;{μετηναπουαίασουμεγόλωσες/6ξόπλα>- μος./'Οοοφύσ*ΚΜημά*αμοςόλθ*αιτοσναγια να καταλήξουν στο άσπρο χρώμα ως τελευ αες των αφανών τις κτήσεις «Γας ομφαλός») Ίχονε/καθύς μας évmm na & ó στο βλέμμα
ταία εντύπωση ζωής (πρβλ. ως ομόλογο, Σπύ- (3) η ανισότης απουσία > μοναξιά {«'ναι η τηςακόμαΖ-ταμέναστο αμετάβλητο μαςείχε
ρου Τσακνιά Χαμηλό βαρομετρικό, το ποίημα άδειο πιο ζεστό από το μόνο «Φως αποστήθι • Γόπα στο χείλη φουγάρβν»)· γ*α τη συντή
ρηση της παιδικότητας (θέλω τη μάνα μου
«Σκηνοθεπκές οδηγίες», Στιγμή 1987, σελ. ση»).
43) η ζωή συντηρεί διάλογο αντεγκλήσεων με
το αβίωτο το εδώ κάτω βρίσκεται στον ίδιον
άξονα με το εκεί πάνω και τη σιωπή.
Εδώ είμαστε λοιπόν ο χώρος των νεκρών: το
εκεί πάνω, το άλλο πού, το περιλάλητο απέ

ναντι, το στεγνό πηγάδι, ο τρίσβαθος θεός, η
ακατοίκητη ανακούφιση και (όπως λέμε στα
παιδιά, για να μην κλαίνε) ο ουρανός, πρώτι
στος όμως η στάχτη που σημαίνει όλα. Σ’αυτόν
τον χώρο, μετά την απώλεια της ζωής, ο νεκρός
μπορεί να (πιστεύεται κατά τα ειωθότα ότι)
περνά σε μία μη-ζωή, σύμφωνα όμως με την
ηθική του συστήματος της Κικής Δημουλά,
φαίνεται να διάγει μία μάλλον μετα-ζωή, αφού
ο θάνατος μας κρατά για πάντα κρυφό ότι δεν
ζούμε.
Ο νεκρός διατηρώντας τον θάνατο γραμ
μένο στα παλιά του μάτια, έχει φύγει παρά την
άγρια απροθυμία του να φύγει, ευτυχώς που
παραστέκει το αξίωμα ότι η αιωνιότης είναι
ασθένεια, και σωπαίνει. Επειδή υπάρχουν οι
ανελέητοι εξόδιοι ψαλμσί, ο νεκρός έχει την
ανάγκη του ελέους, ιδίως όταν αναγνωρίζει το
απρόσεκτα ύστατο δικό του χθες στη ζωή των
άλλων που συνεχίζεται- άλλωστε στην αφή
γηση των μελλούμενων επισημαίνονται διαρ
κώς συστηματικές παραλείψεις. Η λήθη απει
λεί με στασιμότητα, επιμένει όμως η μνήμη να

μου «Β' προβολής»), και ενίοτε για την ανα
τροπή του φυσικού νόμου (πείθει/εκείνες τις
ολόμαυρες μητέρες να ζουν/να ζουν να ζουν
ως τα βαθιά γεράματα/του τάφου των παιδιών
τους «Εχθρική συμφιλίωση»).
(5)
Κυρίως, η απο
(1 ) Ηφωτογραφία- που τεκμαίρει και ανακα
λεί τα γεγονότα (Σε γέρασε η πολλή φωτογρα τυπώσεων για τον καιρό της απουσίας/από
φία «Εχθρική συμφιλίωση» και: Ανοίγω τα πα στασης- που χρησιμοποιεί ως φορτίο όλα τα
ράθυρα της φωτογραφίας «Passe-partout»)· προηγούμενα και ακόμα, ενδεικτικά πλην κατ’
που θεραπεύει έστω και οδυνηρά την έλλειψη εξοχήν δεσμευτικά τα στοιχεία: (α) φωνή=ατου ζωντανού εκτοπίσματος {Ηδονοβλεψίεςοι νάκληση παρουσίας (Πολυμήχανο ταξίδι η
φωτογραφίες σου τριγύρω «Φως αποστήθι φωνή σου «Και το άλλο πού». Πρβλ. Σπύρου
ση»)· που καλύπτει το κενό του χώρου και των Τσακνιά Ονειροσκόπιο, το ποίημα «Πάλι το κα
αισθήσεων ( Έχει σχεδόν επικρατήσει η φωτο ράβι»: Γι’αυτό σας μιλώ, επειδή/δεν μπορώ να
γραφία σου./Εξαπλώθηκε όπου βρήκε άμαχη σαςαγγίξω, Καστανιώτης 1984, σελ. 30, ως μο
επιφάνεια/αποδεκατισμένη αίσθηση «Υποκα νόλογο αν και αντίστροφο)- (6) ταξίδια=δέσμευση και γνώση ( Το πιο ανεμπόδιστο, φιλατάστατο»),
(2) Ο χρόνος (σε άμεση σχέση με τη φωτο πόδημο/αποθησαυριοτικό ταξίδι αφοσιωγραφία, αφού φωτογραφία είναι στην ουσία η μένο/μαζίσου το αποτόλμησα «Γιαλό-γιαλό »).
Τόσο το σύστημα της Κικής Δημουλά, όσο
προβολή του χρόνου) ·που ελέγχει την αντοχή
και τη διάρκεια της ζωής με συγκεκριμένη και ο προτεινόμενος κώδικας υποστηρίζονται
αγωγή {Με ρωτάει ο καιρός/από πού θέλω να από ένα πυκνότατο και υπαινικτικότατο λε
περάσει/πού ακριβώς τονίζομαι/στο γέρνω ή κτικό με άπειρα δηλωτικά αποσιωπητικά, το
στο γερνώ «Απροσδοκίες»)· που δεν ισχύει οποίο εξαντλεί όλους τους δυνατούς συνδυα
αναδρομικά {γιατί δεν έρχεται στο τέλος η σμούς δοκιμότατου ενίοτε πεποιημένου μένεότης/κι έρχεται τότε στην αρχή/τότε που χρις εκζητήσεως και καθημερινού έως αγο
από μόνοι μας είμαστε τόσο νέοι «Εχθρική ραίου λόγου. Αυτός ο περίπου προσωπικός

Α φ ο υ γκ ρ ά ζο μ α ι το άλλο
δεν αντιστέκομαι στα χρώ ματα
είμαι χρώμα.

Γιώργος Βέης
Στην π α ρ α λ ία

Φ λύαρα σκοτεινά φ ύλλα
ένα μα ντείο στη ν άκρη του κήπου
το αγνοείς, θα μείνεις δίχω ς λέξεις.

[Ποιητική συλλογή σε περίληψη]

Μ ε τον τρόπο των βράχω ν
άδολα.

Κ εφ ά λα ιο Φ υσικής Ιστορίας:
η συνείδηση του σύννεφ ου
η ευκτική της θάλασσας
ο σκελετός τον αέρα.

Μ ίοή θεός, μίση νύχτα
η εκδίκηση.

Α ειθ α λή επιφω νήματα
μ α ς δικαιώ νουν, μ α ς εξαντλούν.

Οι πεθαμένοι σε π ρο β λέπ ο υν
το δέντρο δίπ λα σου, δήθεν,
ακίνητο.

Έ ρ γο νεκρώ ν
η ψ ηφαρίθμηση τον ερέβους.

Η μ α τα ιό τη τα των υγρώ ν
Σ επτέμβρης.

Η μνήμη δεν παραιτείται
σου μοιάζει.
%

'Οταν η βροχή εχιοιρέφει
στον ουρανό χης,
μηνσρνηθΐίςτ^γραφή,
Αμίλητα χέρια. ,

Οχι η φύση (ή το ρήμα)
αλλά η έχσταση
9

Η άνοιξη βΛαι nóvta το ιέλος.
Διαμάντια στηοχάχτη
θαξημβρών$ι<πον *Αδη.
Σημεία των καιρών
οι ψίθυροι του κορινθιακού φωτός.
Π όσες φορές ακόμα, αέρα,
θα με σηκώ σεις ψηλά
να δω , να μάθω καλά
το όνειρο;
Π ροτιμώ την ηχώ από τη λάμψ η
των σωμάτων.

λόγος εξυπηρετείται από φαινόμενα, όπως:
πυκνότης των επαναλήψεων, σχεδόν λεξιθηρία, επιθετοποίηση των ουσιαστικών, πλήθος
«προσωπικών» νεολογισμών (με κορυφαίο
εκείνο το τέλειο φυλλοποντή «Β προβολής»),
συνεκδοχή, νοηματική αντιμεταχώριση, σχή
ματα κατά το νοούμενο, ενισχυμένη χρήση κα
τηγορηματικών προσδιορισμών, παλινόρθωση
επιθέτων που είχαν εκπέσει σε ουσιαστικά, αλλόφρων καταιγισμός λέξεων (ιδίως ρημάτων)
χωρίς ενδιάμεση στίξη (6λ. ενδεικτικά «Η τα
χεία ανάρρωση της απληστίας» και «Γράψε
•λάθος»), το σημαινόμενο στη θέση του σημαί
νοντος και το όργανο στη θέση του σημαινομένου, το αίτιο.στη θέση του αιτιατού, ουσια

Το παιδί ζει με τη δροσιά τον
και με το χώμα τον
κρύβεται <ηην ελιά του Ησίοδον
και συλλαβίζει:
το α-τσά-λι τηςνύ-χτας.

φ

Το σκυλί erto θεή τον:
δώσε μον iffy ιδέα μιας ιδέας.

Τέφρεςωόών:
. ..αιρεηχά δάχτυλα

δημαγωγόςχρόνος.
...υπεραστική οδύνη
τυφλά σμήνη φιλιών...
... ανεξίτηλα... εργόχειρα θανάτον
Π ού αλλού θέλεις να π α ς
π ο ύ αλλού θέλεις ν* ανέβεις
εδώ π ο υ έφ τα σες είναι το στόμα μου
το τέλος της γνώσης.
Κ άθε π ρ ά γμ α είναι βλέμμα.

στικοποίηση των ρημάτων, ρήμα σε χρήση συνέντευξη της Κικής Δημουλά στο περ. Η Λέ
απαρεμφάτου, ουσιαστικοποίηση χρονικών- ξη, 84, Μάης 89, σελ. 388-389). Το φαινόμενο
τοπικών-τροπικών επιρρημάτων, απουσία άρ ελέγχεται εφαρμοζόμενο σε επίπεδο νοήμα
θρων, δραστική- γραμματική και συντακτική τος και σε επίπεδο γραμματικής/συντακτικού,
- επέμβαση των αρνήσεων και σημαντική (η λ. κατά κυριολεξία και μεταφορικά, κυρίως με τη
από το σημαίνω) αναγωγή του ουδετέρου στη συνδρομή των αρνητικών στοιχείων, αλλά όχι
θέση του αφηρημένου ουσιαστικού- επίσης μόνον (βλ. «Απροσδοκίες», «Χαίρε ποτέ»,
εμπλοκή του β' ενικού ως υποκατάστατου του «Κατάνυξη αφρών», «Δελτίον άμμου», «Κι
α' ενικού (ο διάλογος εγώ-εγώ) με το β' ενικό νούμενα σχέδια», «Φως αποστήθιση», «Ένα
της αναφοράς (ο διάλογος εγώ-εσύ).
ματσάκι ωχρότητα»).
Πρωτίστως όμως η δομική οικονομία οφείλει
Βασιζόμενοι στην ηθική του συστήματοςτης
τα πλείστα στο φαινόμενο της αντιστροφής. Κικής Δημουλά μπορούμε, αν θέλουμε, να
Όντως, το θεωρητικό εκτόπισμα του βιβλίου προχωρήσουμε και σε λεπτομερ’έστερη εκτίέγκειται στη λυτρωτική αντιστροφή της συνε μηση, όπως π.χ.: Το βιβλίο είναι εν πολλοίς
χούς απουσίας σε συνεχή παρουσία (πρβλ τη
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ένας έπαινος νεκρών που σχεδόν προσομοιά
ζει σε έλεγχο θεολογίας (βλ. «Η γλυκυτάτη
αβεβαιότης», «Αεράμυνα», «Αθώο το αναπό Βικτωρία Παπαδάτου
δεικτο», «Αρμένικη αναχώρηση», «Γράψε λά
θος»). Ή ■τοβιβλίο είναι εν πολλοίς μία απολο
γία του χρόνου εξ υποκειμένου ή εξ αντικειμέ ΕΚΤΩΡ ΚΑΚΝΑΒΑΤΟΣ
νου, αρχής γενομένης από αυτό το αιρετικό Κιβώτιο Ταχυτήτων
ποτέστον τίτλο του, που ανακαλείτο ανθρωπι
Εκδ. Κείμενα, 1987
στικό πάντοτε (= η λυτρωτική αντιστροφή):
απολογία του χρόνου, συνεπικουρούμενη από
την έννοια της ύπαρξης, του αιφνίδιου (κάθε
έξαφνα «Και το άλλο πού»), της επανάληψης, Ένας καταξιωμένος ποιητής, με κατατης ροής προς ελάχιστον και της υπόσχεσης κτημένη την προσωπική του σφραγίδα
(6λ. «Απροσδοκίες», «Γενική κληρονόμος στο λόγο, έρχεται να μας ξαφνιάσει μετο
πορσελάνης», «Εχθρική συμφιλίωση», «Δελ- τελευταίο του ποιητικό βιβλίο: ΚΙΒΩτίον άμμου», «Passe-partout», «Β' προβο TION ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ π ο υ περιλαμβάνει 64
λής», «Λυόμενο», «Δεν ξέρω αν θα ’ρθω αύ ποιήματα και «Σημειώσεις του ποιητή»
ριο», «Κονιάκ μηδέν αστέρων», «Γόπα στα μέσα σε 100 περίπου σελίδες.
χείλη φουγάρων»).
Μετά α π ό όγκο ποιητικής δουλειάς
Κυρίως, το βιβλίο είναι ένας απόρρητος (για (στην οποία περιλαμβάνεται και σημαν
να ακολουθήσω τον τρόποτης Κικής Δημουλά) τικό μεταφραστικό έργο) μας κατακλύ
μείζων ερωτικός λόγος με σαφές ειδοποιό κέν ζει τώ ρα μ' έναν χειμαρρώδη ποιητικό
τρο βάρους ( Όχι αυτήν δεν θέλω αυτήν, όχι/ λόγο, ένα παιχνίδι πάλης των λέξεων,
τηνελεήμονα αγάπη.../Την άλλην θέλω, εκεί ένα ελκυστικό τέλος και π ρ ω τό τυπ ο ψ η
νην την άλλην την άλλη/την παράφορη... «Κι φιδωτό ποιητικής δημιουργίας διαφό
νούμενα σχέδια», αλλά και: «Όσοδεζειςναμ' ρων εποχώ ν (τα ποιήματα είναι γραμ
αγαπάς «Απροσδοκίες», όπως και το εκ πρώ μένα α π ό 1980:1987). Π ρωτότυπο ως
της όψεως απλό: για να θυμάμαι μόνο εσάς/ π ρος την εναλλαγή του προσφερομένου
του κάτω κόσμου άλιωτες αγάπες/και να ξεχνώ υλικού -δ ιά φ ο ρ α «είδη» ποιητικής έκ
εμένα «Και το άλλο πού»), ο οποίος: (1) αξιο- φ ρ α σ η ς- ως πρ ο ς την μη εμφανή ταξι
ποιεί στο έπακρο το όργανο (-> φωνή: Πολυ
νόμηση, ως πρ ο ς το ειδικό βάρος των
μήχανο ταξίδι η φωνή σου «Και το άλλο πού»,
ποιημάτων π ο υ θα άντεχε την π α ρ ο υ 
αισθητικά άψογο, δεν βλάπτει να επαναληφθεί), το γεγονός (-> ταξίδια: Ταξίδια επιβα σίασή του σε περισσότερες της μιας
τηγό/με σένα με σένα μαζί σου «Γιαλό-γιαλό») ποιητικές συλλογές. Ο ποιητής κινείται
ή παραπληρωματικά προσδιοριστικά (Τα γυα π άντα στα πλαίσια του υπερρεαλισμού
λιά σου οκλαδόν στο γραφείο «Δελτίον άμ στον οποίο εμμένει με πάθος. Αλλά και
μου»)· (2) θέτει υπό αίρεση, αρνήσεως σημαν εδώ η υπερρεαλιστική φόρμα έχει μιατετική, την ανταπόδοση της προσφοράς (Εκείνα λείως προσωπική χρειά. Ο Ε.Κ. μας εισά
που αγάπησα μου επιστρέψανε το πόσο; γει σε ένα ποιητικό χώρο ξέχωρα δικό
«Γόπα στα χείλη φουγάρων»)· και (3) φτάνει του, όπου η λέξη κυριαρχεί και δονείται
μέχρι του να προβλέπει εξαγορά ανάστασης μέσα σεπληθώ ρα ευρημάτων ηχητικών,
δίκην οριακού εν δυνάμει τεκμηρίου (Για να εννοιολογικών, ρυθμικών. Στα περισ
μπορέσω έτσι θρασύτατα ισχυρή/v ’ αγοράσω σότερα ποιήματα του βιβλίου, άσχετα
πια την ανάστασή σου./.../Κι αφού βεβαιωνό από το διαφαινόμενο ή όχι νόημα, ή την
μουνα πως έχεις πρσσδεθεί/καλά πάνω στο ηθελημένη ισοπέδωση-μηνύματος (που
σώμα σου/πως κούμπωσες καλά την ασφαλή
είναι Το μήνυμα), παρασύρει η μαγεία
επιστροφή σου/θα το 'ριχνα σιγά-σιγά/σε μια
του στίχου, η μαγεία της ποίησης.
τρελή ονειροπόληση/αμύθητα πώς θ 'άλλαζε η
Η «πάμφωτη αταξία των πρ α γμ ά 
ζωή μου «Η ταχεία ανάρρωση της απλη
των» όπω ς μας λέει, ελκύει τον ποιητή
στίας»).
και καθώς τη συλλαμβάνει προσπαθεί
Αυτή η συλλογιστική οδηγεί ευλόγως στο να μας την μεταδώσει. Σε ορισμένα κυ
συμπέρασμα ότι τα σαράντα εννέα κείμενα του ρ ίως π ο ιή ματα αλλά και στο σύνολο το υ
βιβλίου Χαίρεποτέ, ενισχύοντας την Κική Δη μη ειδικά ταξινομημένου αυτού ψ ηφι
μουλά αφενός να εκθέσει τις αισθητικές της
δωτού (α π όπρ ώ τη άποψη).
απόψεις και αφετέρου να κρατήσει οριστικά
« Έψαχνα για τη λέξη π ο υ όλη από
πλέον τη θέση της μεταξύ των πανίσχυρων της
γνώση
ελληνικής μεταπολεμικής ποίησης, εισηγούνπηδάει στο κενό
ται στην ουσία μια γλώσσα παρασημαντικής με
και π ο υ στην προσγείω ση
εντυπωσιακούς όρους λογικά και συγκινη
χίλια
κομμάτια».
σιακά φορτισμένους σε υψηλό βαθμό. Και μό
νον οι τίτλοι π.χ. Απροσδοκίες, Γενική κληρο λέει ενδεικτικά στο προλογικό ποίημά
νόμος πορσελάνης, Γιαλό-γιαλό, Υπέρ ασω- του. Κύριος στόχος του λοιπόν η λέξη,
τείας, Αεράμυνα, Κινούμενα σχέδια, Και το πυξίδα και σηματωρός. Που κουβαλάει
άλλο πού, Αρμένικη αναχώρηση, Η ταχεία την ιστορία της, ξυπνά χίλια ερεθίσμτα.
ανάρρωση της απληστίας (κυρίως), Β'προβο Μια λέξη «ατρόμητη» όπ ω ς ο ίδιος την
λής, Υποκατάστατο, Κονιάκ μηδέν αστέρων, χαρακτηρίζει, ηχητικό ξάφνιασμα ή
Γόπα στα χείλη φουγάρων, μεταξύ των άλλων, πανδαισία, μια λέξη π ου κοντά στην άλ
(προ-)ειδοποιούν περί αυτού.
λη, οδηγεί σ' έναν θαρραλέο θαρρείς
Το εξώφυλλο είναι του Σωτήρη Σόρογκα.
χορό του Ζαλόγγου παρασύροντας κι

άλλες κι άλλες. Κι αντί στο τέλος να πεθάνουν στο κενό ή ν' απελευθερώσουν
με κάποια προσγείωσή τους τον ανα
γνώστη, παραμένουν -π ολλές φορές υ ψ ιπετε ίς ή μετέω ρες α νά μεσα ουρανού
και γης, έχοντας λαχανιάσει οι ίδιες κι ο
αναγνώστης μαζί π ου παραμένει στροβιλιζόμενος μέσα στην έλξη την οποία
ασκεί το ποιητικό αυτό παιχνίδι.
Μερικές φορές λοιπόν ένα λάθος η συμ
μετοχή στην ποιητική ετούτη δίνη !
Δεν είναι όμως μόνο μια διανοητική
γονιμότητα - ο νους π ου γεννά ό π ω ς ο
Δίας τα παιδιά του μέσα από το κεφάλι
του. Ούτεη κατακτημένη π ια τέχνη - τ ε 
χνική του δημιουργού. Αυτό π ο υ ξα φ 
νιάζει είναι ο ποταμός ο οποίος ξεχύνε
ται μέσα α π ό τα σω θικάτουποιητή (ορι
σμένα ποιήματα περισσότερο της διά
νοιας παρασύρουν λιγότερο α π ό τα
άλλα κατά τη γνώμη μου). Τι αγέραστα
όμως ψυχικά νιάτα!... Ακόμα ο ποιητής
τυραννιέται από ερωτήματα κι αναζη
τήσεις στα μεγάλα της ζωής ερωτημα
τικά προβάλλοντας έτσι μια εφηβική ευ
αισθησία. Ίσω ς μια ψυχή π ου δέχεται
ακόμα εγγραφές προτού εκφράσει το
τελικό της μήνυμα;
Στα τελευταία (χρονολογικά) ποιήμα
τα, επέρχεται πάντω ς ένα καταστάλαγ
μα. Θ' ασχοληθούμε αργότερα μάλιστα
με το τελευταίο ποίημα της συλλογής
(ΚΑΝΘΑΡΟΣ ΕΙΔΗΜΩΝ) όπου εκφράζε
ται αυτό τραγικά ίσως και πάντω ς
απροσδόκητα. Μ ιαπροσγείω σηγιατον
αναγνώστη, ένα μήνυμα ταπεινότητας
σταλμένο α π ό τον ποι ητή.
Οι δρόμοι τους οποίους ανοίγει το
ποιητικό αυτό βιβλίο είναι διάφοροι. Οα
σταθώ στους δύο κεντρικούς άξονες
π ο υ πάντα ε ίλκ υσαν τον Ε.Κ.
Ο ένας: «η αναζήτηση στη μήτρα του
χαμένου χρόνου» δηλαδή η ιστορία. Ο
άλλος = ο ερωτικός λόγος ή το ερωτικό
πρόσω πο στην ποίησή του. (θέμα π ου
θα μας απασχολήσει σεάλλοσημείωμα).
Ό σ ο αφ ορά την ιστορία, δεν είναι μόνο
η έλξη της «ιστορικής» λέξης ή του μηνύ
ματος που φέρνει το ιστορικό όνομα
π .χ ., αλλά σαφώ ς αυτός ο μαγνητισμός
τον οποίον ασκεί στον ποιητή η αναδί
φηση του παρελθόντος, το ψάξιμο μέσα
στις ιστορικές ρίζες. Η αναζήτηση αι
τιών και αιτιατών της ιστορικής ροής,
για να αναζητηθούν ίσωςτελικάοι τυχόν
αναλογίες μέσα στο σήμερα ή στο κον
τινό χτες. Μια αναζήτηση βαθειά στις
αποθήκες της ιστορικής μνήμης!... Η
ιστορία του δίνει το έναυσμα πολλές φ ο 
ρές για ολόκληρες ποιητικές συνθέσεις.
Π.χ. στο ποίημα ΑΥΛΙΔΑ-ΣΧΟΛΙΟ
όπου τίθεται από τον Ε.Κ. το ερώτημα,
οτον ίδιο τονορισμ ότηςτραγω δίας από
τον Αριστοτέλη. Ιστορικό ποίημα και
απ ό τα ωραιότερα το: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΟΦΙΟΥΧΟΥ, όπου η
εποχή και τα γεγονότα γύρω α π ό τον

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιάσων Ιωαννίδης
Ηθοποιός
Έχω παίξει πολλούς ρόλους στη ζωή μου.
Πολλές φορές για τη χαρά του παιχνιδιού ,
Τις περισσότερες από ανάγκη.
Το κορμί μου βασάνισα στον έρωτα , στο στοχασμό
Σ την πάλη με τη Μ οίρα , το ανέφικτο.
Κι ενσάρκωσα ήρωες, από τα κρεματόρια των ονείρων.
Τώρα γέρος πια, όταν μετά τα μεσάνυχτα ,
απαγγέλω το μονόλογο «ενώπιος ενωπίω»,
Τρομάζω το τέλος. Βαριά αυλαία θα πέσει στα μάτια μου.

αποκεφαλισμό του πτώ ματος του Αρη
Βελουχιώτη αναβιώνουν, η «ιδεολογία»
που υπέστη τόσα πλήγματα κι από ανύ
π ο π τες πλευρές. Μια εποχή πληγή που
μένει ανοιχτή και που ο Ε. Κ. δείχνει νατην
έχει βιώσει προσω πικά μεταφέροντας
έτσι με μεγάλη ένταση τον παλμό της.
Το φορτίο του ποιητικού αυτού βι
βλίου βαρύ, δεν θα μας επιτρέψει παρά
μόνο να σταθούμε σε μερικά από τα δη
μιουργήματα. Μερικά χαρακτηριστικά
π ου θα μας βοηθήσουν κάπως να εισχω
ρήσουμε πιο βαθειά στην πολύ προσ ω 
πική αυτή ποίηση.
Ας σταθούμε στο: ΕΜΒΡΥΑΚΑ ΤΟΥ ΔΕ
ΚΑΠΕΝΤΑΣΥΛΛΑΒΟΥ· παραθέτω το
ποίημα:

«Δε λέω. μα η αλήθεια παρ' ημίνείναι γραικική
τουτέστι ξεροτρόχαλο
βυζαίνει ρίγανη
λούζεται στο μούστο
κι όλο κόντρες με τον γραίγο σε δε
καπεντασύλλαβο
Δεν βγαίνει ποδαρόδρομο έως εκεί
πάνω:
δίνω ένα μουλάρι για το εισιτήριό
μου.
Το λεωφορείο ξεκινά για κάθε αντιαστέρα.»
Ποιός δεν βλέπει μπροστά του τη
«γραικική αλήθεια» π ου ζωγραφίζεται
με τις λέξεις ξεροτρόχαλο , μούστος, ρί
γανη, μουλάρι, καθώς και με την ανη
φόρα του λεωφορείου μέχρι κάθε αντιαστέρα. Εδώ η συμπύκνωση της εικόνας
με τις ουσιαστικές λέξεις, με τον ρυθμό
του κάθε ξέχωρου στίχου σε 8 γραμμές
έχει περιλάβει έναν κόσμο ολάκερο και
μάλιστα κάτι α π ' την «ψυχή» του κό
σμου αυτού. Η πυκνότητα σε βομβαρδί
ζει. Δεν προλαβαίνεις να πάρεις ανάσα.
Ετσι κινείται όλο το βιβλίο από στίχο σε

να διανοούμαι της ευθείας τηνευλάβειαχίλια τόσα μίλια ... »
Ο ποιητικός στίχος αγκαλιάζει μερικές
φορές, ευλαβικά θάλεγες, την εσωτερική
κραυγή του ποιητή π ου καμουφλαρισμένη γίνεται γι' αυτό πιο φανερή. Και,
πόσο μεγαλύτερη αξία δίνει, αυτό στην
ποίηση! Η κραυγή πόνου ή πικρία, που
αλλού ξεγλιστράει μέσα από την υπερ
ρεαλιστική μορφή, ο εξωτερικός συνειρ
μός οδηγός, που σηματοδοτεί τον δε
κτικό αναγνώστη!
Στο ποίημα ΜΥΣΤΡΑΣ 1243: μια εντυ
πωσιακή εικόνα ερωτισμού μέσα στη
φύση:
... «Και τι παράλλαμα ο κάμπος

όσο πάει το μάτι πέρα
τι αντρόγυνος
που έτσι και διάβαινε αγέρας
σερνικός
δινόταν του οργασμού κλειτορίδες
όρθιες
τα ποδήρη κυπαρίσσια».

Και από τα ωραιότερα ποιήματα της
στίχο, από ξάφνιασμα σε ξάφνιασμα.
συλλογής που διαβάστηκε πρώ τη φορά
Τα ποιήματα ωστόσο αθροίζονται με στο One World Poetry Festival 1985 στην
ταξύ τους μ' έναν τρόπο που κάθε π α  Ολλανδία το:
ράλειψη ενός νομίζεις θα κατέστρεφε το
ΑΣΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ ΝΆΝΗΦΟΡΙΖΕΙ
όλο ψηφιδωτό. Με τούτο θέλω να π ω
εις πόρνην λόγιαν
π ω ς ενυπάρχει τελικά η εσωτερική κα
«Ω Κάθυ τριανταφυλλιά κουρτίνα
τάταξη στο ποιητικό αυτό σώμα που εί
Βορεινό πορνείο του Φερθ-οφναι το βιβλίο του Ε.Κ.
Φορθ
Η εκλογή του υλικού του δεν έγινε άκο
Ίσαμε τα γόνατά μου έφτασε η
πα. Κάθε άλλο. Κι όταν μας οδηγεί από αστρική καλδέρα
την καυστική διάθεση στην πίκρα κι
άσε το χέρι σου ν'ανηφορίζει στις
ύστερα ξάφνου στον θαυμασμό, αντι
κουκουναριές
λαμβανόμαστε τι θα πει προσωπικό
άστον στις τύψεις του τον λόρδο
ύφοςτολμηρό και συγχρόνως επεξεργα
εραστή σου
σμένο. Αυτά βέβαια στα πλαίσια του
Κοτζά πρωθιερέας κι Οξφορδιανός
υπερρεαλισμού που αποτελεί πια «πα
κι έχει άλλοθι την άμβλωσή του
λιά ιστορία».
Στο ποίημα ΤΕΣΣΕΡΑ ΦΟΝΙΚΑ π α ρ α 
πάρε τα μάτια σου από πάνω μου
θέτω την αρχή.
άσε το χέρι σου ν'ανηφορίζει.
«Πρινολίθος
Λόγω χωρητικότητας δίδεται μόνο
πριν γίνει πέτρα ο λίθος
μια μικρή άποψ η του κρετσέντο του
... κ.τ.λ.
ποιήματος. Κατά τη διάρκεια της ερωτι
θυμήσου...
κής πράξης η Κάθυ, πόρνη λογία, π α 
Ο Ε.Κ. στις σημειώσεις του επεξηγεί κι ρεμβάλλει συζήτηση κι ερωτήσεις κι ο εγ
αξίζει να τον ακούσουμε :
κέφαλος του πρόσκαιρου εραστή της
«Και ιδού: ο λίθος , όσο είναι ακόμα (του ποιητή θεωρητικά) απαντά ενώ
τέτοιος, όσο δηλαδή διαρκεί η συγχορ συμμετέχει και προτρέπει για την ψ υ
δία του υγρού λ με το οδοντικό θ, διατη χική πράξη. Ενα θαυμάσιο ανθρώπινο
ρεί τη λιποθυμική ζέστα της θανής που και ψ υχογραφ ικόπρω τότυποποίημ α!
φέρνει προς την πέτρα-ψ ηφίδα του θα 
Κι άλλο ένα από τα σύντομα ποιή ματά
νάτου». Ενα δείγμα της ποιητικής γρα  του:
φής αυτών των πρω τότυπω ν σημειώ
«Γιατίμ' απόκρυφες τον ουρανό;
σεων ( που θα μπορούσε με πολύ επιτυ
Ίσως να ήμουν η αιώνια μνήμη των
χία νομίζω να εξελιχθεί από τον Ε.Κ. σε
τριγώνων
ξεχωριστό είδος γραφής). Στο ποίημα
Ίσως η έναρξη της Λέσβου
αυτό λοιπόν, στη δεύτερη ενότητα συνεΊσως ναεφεύρισκατηλέξη σύννεφο
χίζει:
γεμάτη αυγά χειροβομβίδων».
«Θυμήσου ακόμα τον αυτόχειρα
Και αναρωτιέσαι: Μέσα στην ω ραιό
εξώστη εμένα
τητα της Δημιουργίας που συλλαμβάνει
να σωριάζομαι σε ορθοστασίες ή
η ευαισθησία του ποιητή π ώ ς αποκό
καπνός
πηκε από τον ουρανό; Αφού στο τέλος ο 29
ν' ανεβαίνω από κρεματόρια ονεί
ίδιος που είναι ο ΚΑΝΟΑΡΟΣ ΕΙΔΗΜΩΝ

ρων

------------------- *

ομολογεί
«ότι δεν το υ πάει η μεταφ υσική
μόνο η σκαθάρα κι ένας σβώλος κοκ
κινόχωμα
ίσα να κλείσει η εμπατή
να κλειστεί βαθιά εκεί κάτω
να μη μαθαίνει...
και μόνο σαν έρθει ο καιρός
απάνω να διαβαίνουν τα νερά
και στην εύδογη μένει η λά σ πη για
να βουλιάζουνε τα κάρρα
ν'ακούει
να θυμάται».
Η παραίτηση λοιπόν α π ό τη μεταφυ
σική αναζήτηση όταν πλησιάσει το
γέρμα της ζωής, η απόσυρση, η α π ό 

λυτη ταπεινότητα, η αποκήρυξη κάθε
κοσμικής δόξας και μόνο υπόλοιπο δικό
του, αποσκευή του τέλους τω ν καιρών:
η μνήμη. Ο ποιητής θυμάται. Ξαναζων
τανεύει μέσα του τα όσα έζησε, είδε,
ά κο υσε. Απέθαλε το πρ ώ το σαρκίο φ θο
ράς. Τι κρίμα π ο υ έκλεισε τη μόνη ουσια
στική δίοδο π ο υ απομένει στον άνθρω
πο! Τον μεταφυσικό δρόμο. Μέσα στις
μνήμες του μένει μια Παντάνασσα ιδω
μένη ερωτικά, ακόμα κι α π ' τον Αρχάγ
γελο Γαβριήλ, μια παντάνασσα πότε μά
να, πότε κόρη παρθένα. Μέσα παραμέ
νει η ιστορική μνήμη, όση αποθήκευσε,
αλλά κυρίως η ερωτική. Δυναμις κινη
τήριος στο μεγαλύτερο μέρος του έργου

του. Ταύτιση ζωής και έρωτα λοιπόν
που δύσκολα μένει απραγματοποίητος
ή μετουσιώνεται. Ταύτιση ζωής και ερωτικήςπράξης.Τ αερω τικάποιήματάτου
και γενικά τα ποιήματα του Ε.Κ. αποτε
λούν σχεδόν μια ερωτική πράξη.
Ας μείνουμε σ' αυτή την εικόνα της
ποίησήςτου. Κι α ςπ ο ύ μ επ ω ς η πάλη γε
νικά για να επιβιώσει κανείς μέσα α π ό τα
κύματα της υπερρεαλιστικής αυτής
ποίησης δεν είναι μικρή. Η μαγεία όμως
π ου εισπράττεται είναι μεγάλη, καθώς
συγχρόνως όλο το βιβλίο κατακλύζει η
πολυμερής παιδεία του δημιουργού
του.

Χάρης Βλαβιανός
Ο λόγος του λέγειν
Χ ρ ε ιά ζ ο μ α ι τα μ ά τια σ ο υ
να μ ε ο δ η γ ή σ ο υ ν ξ α ν ά
σ το φ ω ς
μ ία γ ρ α μ μ α τικ ή τη ς π ο ίη σ η ς
π ο υ ν ’ α ν τισ τέ κ ε τα ι
σ τη θ ρ ια μ β ο λ ο γ ία τη ς σ χ ετικ ό τη τα ς.
Ε ν α ρ χή η ν ο Λ ό γ ο ς
ε ίπ ε ν (π ρ ο φ ο ρ ικ ώ ς ) ο Κ ύ ρ ιο ς.
Δ η μ ιο υ ρ γ ώ σ η μ α ίν ει
γέν εσ η εκ το υ μ η δενό ς.
Ο έ ρ ω τα ς η μ ό ν η α π ά ν τη σ η .
Η α λ φ ά β η το ς τη ς σ ά ρ κ α ς
κ α θ ώ ς κ α τα λ ύ ε ι το χ ρ ό ν ο
ε υ α γ γ ε λ ισ μ ό ς δ ίχω ς α ρ χ ά γ γ ε λ ο
κ α ι κρίνα.
Μ ε τη γλώ σ σ α μ ο υ γυ α λ ίζ ω
το ά λ φ α τη ς α θ α ν α σ ία ς
Β λ έπ ω δ η λ α δ ή το κ ρ α ν ίο μ ο υ
κά τω α π ό το δ έρμ α .

Τριάντα χρόνια οδοιπορία
χωρίς γεννήτορα συνοδοιπόρο
τριάντα χρόνια τ’ όνειρο
να θρέφεται μ$ τον μύθον
τον απόηχο.
‘ Κρατώντας ava χέρια μον
το νήμα του Αμήν

ζωγραφίζω ένα λαβύρινθο
στα μέτρα αυτής
της προδοσίας
«

Εγώ ο ακόλουθος
ο χατόΛιν ερχόμενος
ο της παράδοσης επόμενος
Ó axp’ εαυτού νποτασσόμενος ,.
εγώ ο χηρύτΐω ν τη ρήξη-

Ο ρ α μ α τίζο μ α ι έν α κ έντρ ο
π ο υ κ α τα ρ ρ έει
μ ια γλώ σ σ α
χ ω ρ ίς κ α τα γω γή
κ α ι π α ρ ελθ ό ν.
Ε ν α ρ χή η ν εν α ρ χή ην
ο μ ο λ ο γ εί (γρ α π τώ ς) ο π ο ιη τή ς.
Κ ά θ ε α ν ά σ τα σ η π ρ ο ϋ π ο θ έ τε ι έν α θά ν α το
κ ά θ ε γρ α φ ή μ ία α ν τιγρ α φ ή .
Ν α επ α να λά β ω τη ν ερώ τηση.
Δ ε ν α υ τ ο κ το ν ε ί κ α ν είς
σ χ ίζ ο ν τα ς φ ω το γρ α φ ίε ς
π α ρ α γ ρ ά φ ο ν τα ς το θά να το.
Έ ν α σ κ υ λ ί κ α το υ ρ ά ει το ν τά φ ο μου.
Ο ι μ ο ν α χ ο ί α υ ν α ν ίζ ο ν τα ι τη νύ χτα .
«Π ροχώ ρα ευ θ εία !
κ α ν ε ίς μ έχρ ι σ ήμ ερ α
δ ε ν έχ α σ ε το δρόμο».
Τ ο α ίμ α νερό.
Μ ε τη ν ά ρ νη σ η τη ς ά ρ ν η σ η ς
σ ε παγιδεύω.

Ζήτω ο Πατέρας φωνάζω
καθώς με το δεξί μου χέρι
σε καρατομώ.
θ α με δρεις εκεί
όπου απουσιάζω
πίσω από τις λέξεις
μέσα στο άπειρον
της ποίησης.
Προφητεύω
φν τοχειροτονούμένος
και
αυτοαναιρούμενος
εγώ ο πρώτος
ο έσχατος.
▼

Δάφνη ντυ Μωριέ
\

μια μυθική μορφή
της λαϊκής λογοτεχνίας

Ριζωμένη εδώ και χρόνια - όχι όμως και ξε
χασμένη- πέθανε πριν από λίγους μήνες
στην Κορνουάλη της Νότιας Αγγλίας μια
από τις δημοφιλέστερες μυθιστοριογράφους της εποχής μας: η Δάφνη ντυ Μωριέ.
Κόρη ενός σημαντικού ηθοποιού του θεά
τρου, του Τζέραλντ ντυ Μωριέ, ανήκε στις
λίγες εκείνες περιπτώσεις όπου ο συγγρα
φέας αποκτά μυθοποιητικές προσβάσεις
στους αναγνώστες του μέσα από το κατεξοχήν μυθοποιητικό μέσο του εικοστού αιώ
να: τον κινηματογράφο. Γιατί ίσως όχι
τόσο η ίδια, αλλά οπωσδήποτε ο χώρος
όπου ζούσε και ο συγκρατημένα ειρωνικός
και φλεγματικός τρόπος της, να δέχεται το
φανταστικό σαν απόλυτα πιθανή μορφή
της πραγματικότητας, είχαν περάσει ως
στοιχεία ενός προσωπικού μύθου στο με

τους ανθρώπους», είχε κάποτε παραδε
χτεί, σε μια συνέντευξή της. «Γι’ αυτό ίσως
και προτιμώ να δημιουργώ εξ ολοκλήρου
τα μυθιστορηματικά μού πρόσωπα, αντί να
συμμερίζομαι και προσωπικά τή μοίρα
τους». Αφοπλιστική ειλικρίνεια ή πόζα;
Κανείς δεν μπορεί να ξέρει με σιγουριά,
και μάλιστα για μια συγγραφέα που η γοη
τεία έπαιζε μεγάλο ρόλο στη ζωή της και
στη ζωή των ηρωίδων της. Και έτσι, πάν
τως, έξι από τα βιβλία της μετουσιώθηκαν
στις κινηματογραφικές αίθουσες, αντανα
κλώντας τους βαθύτερους πόθους, τις με
γαλύτερες φοβίες και τα πιο ταραγμένα
όνειρα των ανθρώπων.
Τι είναι αυτό που έκανε τον ' Αλφρεντ Χίτσκοκ να εμπνευστεί μερικές από τις πιο
πετυχημένες και δημοφιλείς .ταινίες του
από τη Ρεβέκκα, λ.χ., ή Το Πανδοχείο της
γάλο κοινό.
Ηταν φορτισμένες μελοδραματικά οι Τξαμώχαή, πάνω απ’όλα, από Τα Πουλιά

ιστορίας της; Ίσως. Αλλά το μεγάλο κοινό,
σ1anoto6faoTt σημείο τον κόσμον, είναι
a&foato μ*) ζητήσει ostò την τέχνη να
τον MONfflflfjpti ή να το» παρακινήσει τα
συναιαθήματά τον, τη συγκίνησή τον. Κι
ακηόσο πέρα από το μελόδραμα απόμενε
πάντοτε κάτι άλλο μέσα μας: το ρίγος του

της Δάφνης ντυ Μωριέ; Ίσως να είδε εκεί
αυτό «ον τον ενδιέφερε πάντοτε να υπο
βάλλει στους θεατές του ·αυτό «ουποτέ της
η ψυχανάλυση μ* όλες τις γοητευτικές της
ερμηνείες δεν κατάφερε να προβάλει» ως
θεμελιώδη και ανατρεπτική αλήθεια στη
συνείδηση τον μεγάλουκοινού; ότι είμαστε

αιφνίδιου, του απροσδόκητου, το παρά
λογο ή το «σατανικό» που μεταμορφώνουν
ξαφνικά τα ειδυλλιακά τοπία και την
ήρεμη φύση και που εισβάλλουν στην αν
θρώπινη ζωή, χωρίς να μπορεί να καταλά
βει κανείς το γιατί και χωρίς να μπορεί κα
νείς να δαμάσει τη δύναμή τους.
«Δεν μπορώ να πω ότι αγαπώ αληθινά

έρμαια στις τυφ^ς δυνάμεις της τύχης
αλλά και ότι τίποτε δεν είναι τυχαίο. Εκ
προσωπούμε, έτσι, εκδοχές μιας πολλα
πλής αλήθειας, την οποία -όπω ς λ.χ. στη
Ρεβέκκαδύσκολα
αναγνωρίζουμε
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ακόμα και όταν όλα μοιάζουν ευεξήγητα.

ΑΛΕΞ. ΖΗΡΑΣ

Η ρητορική
του μυθιστορήματος
R '

Αμεροληψία και μεροληπτική έμφαση
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Ο όρος αντικειμενικότητα του συγγραφέα καμιά φορά σημαίνει
μια στάση αμεροληψίας απέναντι στους ήρωές του. Πολλά από
τα γραπτά του Flaubert και του Τσέχοφ για την αντικειμενικό
τητα, στην πραγματικότητα είναι μια έκκληση προς τον καλλι
τέχνη να μη ρυθμίζει το πώς θα ’ρθουν τα ζάρια, να μην παίρνει
αδίκως θέση υπέρ ή κατά ορισμένων χαρακτήρων. Ο Τσέχοφ
γράφει σ’ ένα φίλο του: ‘Δεν τολμώ να σου ζητήσω ν’ αγαπάςτο
γυναικολόγο και τον καθηγητή, τολμώ όμως να σου υπενθυ
μίσω τη δικαιοσύνη, η οποία για έναν αντικειμενικό συγγραφέα
είναι πιο πολύτιμη κι από τον αέρα που αναπνέει’. Μερικές
φορές αυτή η αμεροληψία προβάλλεται ως καθολική αγάπη ή
συμπόνια ή ανοχή: ‘Κανείς δεν είναι αξιόμεμπτος, κι αν η ενοχή
είναι ανιχνεύσιμη, αυτό είναι υπόθεση των υγειονομικών
αρχών και όχι του καλλιτέχνη... [Η ηρωίδα σου] μπορεί να
κάνει ό,τι της αρέσει, αλλά ο συγγραφέας πρέπει να είναι
επιεικής απ’ την κορφή ως τα νύχια’. Όντως, ένα μεγάλο μέρος
της νεοτερικής πεζογραφίας έχει γραφεί με την προϋπόθεση - η
οποία, ας σημειωθεί, συνιστά θεμελιώδη δέσμευση σε μιαν
α ξ ία - ότι το να κατανοείς τα πάντα ισοδυναμεί με το να συγχωρείς τα πάντα. Αλλά η προϋπόθεση αυτή είναι πολύ διαφορε
τική από την ουδετερότητα που περιγράψαμε στο πρώτο μέρος.
Οι συγγραφείς που κατορθώνουν να κάνουν τους αναγνώστες
επιφυλακτικούς εις το να εκφέρουν κρίσεις, δεν είναι αμερόλη
πτοι όσον αφορά την άποψη ότι οι κρίσεις πρέπει να ανακρατούνται. Καθώς είπε ο Η. W. Legget, πριν από τρεις δεκαετίες
σχεδόν, σ’ ένα μικρό, λησμονημένο κλασικό κείμενο πάνω στο
ρόλο αυτού που αποκαλεί ‘κώδικα’ του συγγραφέα και του
αναγνώστη, η νεοτερική πεζογραφία δίνει συχνά στον ανα
γνώστη ευκαιρίες ‘να παρατηρεί και να αναστέλλει τις κρίσεις
του... και μέρος τουλάχιστον της ικανοποίησής του οφείλεται
στο ότι συνειδητοποιεί την ευρύτητα των δικών του αντιλή
ψεων’.
Στην πράξη, κανένας συγγραφέας δεν καταφέρνει να
δημιουργήσει ένα έργο με απόλυτη αμεροληψία, είτε με αμερό
ληπτη περιφρόνηση, όπως ο Flaubert στο Μπονδάρ και
Πεκνσέ, όπου προσπαθεί ‘να προσβάλει τα πάντα’, είτε με αμε
ρόληπτη μεγαλοθυμία. Ο Flaubert γράφει καμιά φορά σαν να
πιστεύει ότι ο Shakespeare και οι Έλληνες ήταν αμερόληπτοιμε μια έννοια που θα τους άφηνε άναυδους. Ό μεγαλειώδης
Ουίλιαμ δεν παίρνει το μέρος κανενός’, κι αρνήθηκε ‘να κατα
φερθεί εναντίον της τοκογλυφίας’ στον Έμπορο της Βενετίας.
Αλλά ο Shakespeare ποτέ δεν διατείνεται ότι οι Γκόνεριλ και

Του Wayne Booth

Ρήγκαν είναι ίσοι με την Κορδήλια ενώπιον της δικαιοσύνης,
μολονότι κρίνονται με το ίδιο μέτρο. Στον Έμπορο της Βενε
τίας βρίσκεται τόσο μακριά από την αμεροληψία ώστε μπορεί
πράγματι να κατηγορηθεί ότι χρησιμοποιεί δύο μέτρα και δύο
σταθμά, εις βάρος του Σάυλοκ φυσικά, τουλάχιστον στο δεύ
τερο μέρος του έργου. Ασφαλώς και δεν δουλεύει με κάποιαν
αφηρημένη αντίληψη αμερόληπτης μεταχείρισης όλων των
ηρώων. Οι Έλληνες τραγικοί, επίσης, ουδέποτε προσποιήθηκαν ότι δεν υπήρχε βασική διαφορά ανάμεσα σε ανθρώπους
όπως ο Οιδίπους και ο Ορέστης αφ’ ενός, και μωρούς ή παλιαν
θρώπους αφ’ ετέρου. Μολονότι δεν δούλευαν με ‘άσπρο και
μαύρο’ -όπ ω ς το μελόδραμα, κατά τη λαϊκή έκφραση- δεν
ανήγαγ όλες τις ανθρώπινες αξίες σε μια γκρίζα θολούρα.
Ακόμη και ανάμεσα σε χαρακτήρες με ίση ηθική, διανοητική ή
αισθητική αξία, όλοι οι συγγραφείς, αναπόφευκτα, παίρνουν το
μέρος κάποιου. Έ να δοσμένο έργο στρέφεται γύρω από έναν χα
ρακτήρα ή μια σειρά χαρακτήρων. Το έργο είναι μάλλον αδύ
νατο να δώσει την ίδια σημασία σε όλους, ανεξάρτητα από τι πι
στεύει ο συγγραφέας ότι θα ήταν δίκαιο. Ανεξάρτητα από το
πόσο σκληρά μοχθείοΰ. Wilson Κι^Ιιίναμαςπείσει ότι κρίναμε
εσφαλμένα τον Κλαύδιο, ανεξάρτητα επίσης από το πόσο πρό
θυμοι είμαστε να παραδεχτούμε ότι η ιστορία του Κλαύδιου εί
ναι δυνητικά τόσο ενδιαφέρουσα όσο και η ιστορία του Άμλετ,
αυτή είναι η ιστορία του Άμλετ και δεν είναι δυνατόν να απο
δώσει δικαιοσύνη στο βασιλιά. Ο Οθέλλος δεν είναι δίκαιος
απέναντι στον Κάσσιο· ο Βασιλιάς Ληρόεν είναι δίκαιος με τον
Δούκα της Κορνουάλλης· η Μαντάμ Μποβαρΰαδικεί όλουςσχεδόν εκτός από την Έμμα· και Το πορτραίτο τον καλλιτέχνη σί
γουρα διαβάλλει τους πάντες εκτός από τον Στήβεν.
Δεν έχει σημασία... Ο μυθιστοριογράφος που αποφασίζει να
μας πει αυτή την ιστορία δεν μπορεί ταυτοχρόνως να μας πει κι
εκείνη την ιστορία- επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον, την κατα
νόηση ή τη συμπάθειά μας σε έναν χαρακτήρα, μοιραία απο
κλείει από το ενδιαφέρον, την κατανόηση ή τη συμπάθειά μας
κάποιον άλλο χαρακτήρα.
Η τέχνη, από αυτή την άποψη, μιμείται τη ζωή, όπως και από
πολλές άλλες απόψεις· ακριβώς όπως στην πραγματική ζωή εί
μαι αναπόφευκτα άδικος με όλους εκτός από τον εαυτό μου ή
στην καλύτερη περίπτωση αυτούς που αγαπώ άμεσα, έτσι και
στη λογοτεχνία η πλήρης αμεροληψία είναι αδύνατη. Είναι ο
Οδνσέας δίκαιος με τους Ιρλανδούς αστούς που συνωστίζονται
γύρω από τον Μπλουμ, τον Στήβεν και τη Μόλλυ; Δόξατω θεώ ,
όχι!
Παρ’ όλ’ αυτά, η αλήθεια είναι πως ορισμένα έργα ζημιώνουν

από την εντύπωση ότι ο συγγραφέας ζύγισε τους χαρακτήρες του
με σκάρτη ζυγαριά, Η εντύπωση αυτή, ωστόσο, δεν εξαρτάταιαπό το κατά πόσο ο συγγραφέας εκφράζει ρητά κρίσεις, αλλά
από το εάν η κρίση που εκφέρει φαίνεται δικαιολογημένη υπό το
φως των δραματοποιημένων γεγονότων. Μια καθαρή απεικό
νιση αυτού μπορεί να δει κανείς στον Εραστή της Λαίδης Τσάτερλν. Ο Lawrence μπορεί να μιλάει όσο παράφορα θέλει για
τους κινδύνους της μεροληψίας: Ή ηθική του μυθιστορήματος
είναι η δονούμενη αστάθεια της ζυγαριάς. Ό ταν ο μυθιστοριογράφος βάζει το δάχτυλο στο δίσκο της ζυγαριάς για να την κάνει
να γείρει προς τη δική του προτίμηση, αυτό είναι ανηθικότητα.
‘Το μοντέρνο μυθιστόρημα [λέει ο Lawrence] τείνει ναγίνει πε
ρισσότερο ανήθικο καθώς ο συγγραφέας έχει την τάση να πιέζει
εντονότερα το δίσκο με το δάχτυλό του : είτε προς την πλευρά της
αγάπης, της αγνής αγάπης, είτε προς την πλευρά της ακόλαστης
«ελευθερίας»’. Αυτό που απεχθάνεται, μας λέει ξανά και ξανά,
είναι το μυθιστόρημα ‘πραγματεία’. Μολονότι έχει επίγνωση,
περισσότερη από πολλούς άλλους, ότι κάθε μυθιστόρημα συνε
πάγεται ‘κάποια θεωρία του όντος, κάποια μεταφυσική’, απαι
τεί όπως ‘η μεταφυσική εξυπηρετεί τον καλλιτεχνικό σκοπό πέ
ραν του συνειδητού στόχου του καλλιτέχνη’.
Αν και οι κριτικοί του Εραστή της Λαίδης Τσάτερλυ σε πολύ
λίγα πράγματα συμφωνούν, φαίνεται πως συμφωνούν στο ότι ο
συγγραφέας, σ’ αυτό το έργο, έχει πιέσει με το δάχτυλό του πολύ
δυνατά το τάσι που περιέχει το προφητικό του όραμα μιας αγά
πης που δεν είναι ούτε ‘αγάπη, αγνή αγάπη’ ούτε ‘ακόλαστη
ελευθερία’, αλλά μια αγάπη που μπορεί να μας σώσει από τις κα
ταστροφικές δυνάμεις του πολιτισμού. Οι κριτικοί που επιδοκι
μάζουν αυτή τη θέση επαινούν το βιβλίο - με εκφράσεις που φω
τίζουν τη θαρραλέα έκθεση της αλήθειας. Οι κριτικοί που θεω
ρούν αυτή τη θέση υπερβολική ή λαθεμένη, αν και παραδέχονται
το χάρισμα του Lawrence, αποδοκιμάζουν τις αδικίες που διαπράττει για να υπερασπιστεί τους εραστές του. Ό λοι, ωστόσο,
φαίνεται πως καταπιάνονται με το βιβλίο με όρους που σχετίζον
ται με τη θέση του. Ακόμη και κριτικοί, όπως ο Mark Schorer,
που αισθάνονται ότι ο Lawrence κατόρθωσε να κάνει τον ‘κήρυκα’ και τον ‘ποιητή’ να συμπέσουν ‘μορφικά’, αδυνατούν να συ
ζητήσουν για το βιβλίο χωρίς να δαπανήσουν το μεγαλύτερο μέ
ρος του μόχθου τους συζητώντας τα κηρύγματα.
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το ζήτημα της αμεροληψίας
στον Lawrence εμφανίζεται τελείως άσχετο με τις τεχνικές που
επιλέγει. Ανεξάρτητα από το εάν δεχόμαστε ή απορρίπτουμε το
όραμα του Lawrence για μια νέα σωτηρία, η απόφασή μας δεν
βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί ετούτη ή εκείνη
τη μορφή συγγραφικού κηρύγματος* οι αντιρρήσεις στη μερολη
πτική στάση του Lawrence έχουν συχνά περισσότερη σχέση με το
πώς απεικονίζει τον Μέλορς, το φύλακα, παρά με το γεγονός ότι
παρασύρεται σε κάθε είδους συγγραφικά σχόλια. Ό ταν ο Μέ
λορς παρουσιάζει δια μακρών την πεποίθησή του ότι ‘αν οι άν
τρες μπορούσαν να γαμούν με θερμά αισθήματα και οι γυναίκες
να το δέχονται καλόκαρδα, όλα θα πήγαιναν μια χαρά’, η πανά
κεια μπορεί να μας εντυπωσιάσει είτε ως ανεπαρκής σε βαθμό
κωμικότητας, είτε ως εμπνευσμένη εικονογράφηση του επερχόμενου γενναίου νέου κόσμου, αλλά θα ’χουμε πολύ λίγη βοήθεια
για την εκλογή μας αν θέσουμε το ερώτημα κατά πόσο αυτές οι
πεποιθήσεις δίνονται με δραματική μορφή. Ό σοι απορρί
πτουμε αυτή την πλευρά του βιβλίου, τελικά το κάνουμε στη
βάση της εκτίμησης πως ό,τι λέει ο Μέλορς συνεπάγεται μιαν εκ
δοχή του D.H. Lawrence που δεν μπορούμε να θαυμάζουμε*
υπάρχει μια αγεφύρωτη διάσταση ανάμεσα στην προτεινόμενη
από τον υπονοούμενο συγγραφέα σωτηρία και στις δικές μας
απόψεις.
Αυτό, συνεπώς, για το οποίο έχουμε αντίρρηση είναι ο Law
rence που συνάγεται από ένα μέρος του δράματος και όχι κατ’
ανάγκην ο Lawrence που προκύπτει από τα σχόλια. Η μικρή δια
τριβή πάνω στη δύναμη και τα όρια της λογοτεχνίας, στο κεφά
λαιο εννέα, την οποία ένας κριτικός απεδοκίμασε ως μαρτυρία

‘αδυναμίας ελέγχου της οπτικής γωνίας’, μας δείχνει τον Law
rence σε μια πράγματι θελκτική μορφή. Εφόσον αναγνωρίζουμε
την εγκυρότητα της επίθεσης του συγγραφέα κατά της συμβατι
κής λογοτεχνίας που απευθύνεται μόνο στα βίτσια του κοινού,
της λογοτεχνίας που είναι ταπεινωτική ακριόώς γιατί εκθειάζει
τα πιο διεφθαρμένα συναισθήματα με το πρόσχημα της ‘αγνότη
τας’, αναγνωρίζουμε στο συγγραφέα την προσπάθεια να χρησι
μοποιήσει το μυθιστόρημα για να ‘αποκαλύψει τα πιο κρυφά
μέρη της ζωής’. Η ουσιαστική ακεραιότητα του Lawrence μας
φαίνεται αδιαφιλονίκητη μετά απά ένα τέτοιο απόσπασμα τουλάχιστον ως ότου συναντήσουμε ένα άλλο σχοινοτενές ξέ
σπασμα του Μέλορς.
Εν συντομία, όποια μεροληψία υπάρχει σ’ αυτό το βιβλίο βρί
σκεται στον πυρήνα του μυθιστορήματος' ενόσω ο Lawrence εί
ναι αποφασισμένος να καταδικάζει τον καθένα που διαφωνεί με
τη στάση του Μέλορς, το να μοχθεί κανείς για την επιφανειακή
αμεροληψία είναι άνευ σημασίας. Αν τελειώνουμε το βιβλίο με
μια αίσθηση αμηχανίας γι’ αυτή την ειδική πρόταση, αν διαβά
ζουμε την τελική ψευδοβιβλική ομιλία του Μέλορς για ‘την ε ι 
ρήνη που βγαίνει από το γαμήσι’ και για την ‘Πεντηκοστή, τη δι
χαλωτή φλόγα ανάμεσα σ’εσένα και σ’ εμένα’θλιβόμενοι μάλλον
παρά πεπεισμένοι, συμβαίνει, σε τελευταία ανάλυση, γιατί κα
μιά λογοτεχνική τεχνική δεν μπορεί να συγκαλύψει τον μπερδε
μένο και επιτηδευμένο μικρό συγγραφέα που υπονοείται σε
πολλά μέρη του βιβλίου. Ακόμα και η ανάμνηση ενός πολύ δια
φορετικού συγγραφέα που υπονοείται στα καλύτερα μυθιστο-

‘j j l U i O

lA A i

A 'p p it rO,

η

f- i- f

f a t t o i , LdVrHf
---------

~

f /θσΐγ S

lo
v

o

p

^

_

Αλεξης Ζηραχ
°ν
b

lit )

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΑ

*

VC/ Ό

(για τήν
: ποίηση καί τούς ποιητές τον 70)t

y

y

&/
6 7q

ir ti

<rcTi'p
jUOì

<λ

ΡΟΠΤΡΟΝ

® \

Ίο y

/©
f "Γ·

Ouj Im\ dofro (Usr<
^

C i/yetscb'i

$p ^ I \cVoii

■S
p

'

*>!??*+
}

(

, *C (fV

t f t ii

ρήματά του -σ το Ερωτευμένες γυναίκες, λόγου χά ρ ιν- δεν αρ
κεί για να σώσει τα κακά μέρη του Εραστή της Λαίδης Τσάτερλυ.

‘Impassibilité’
Η αντικειμενικότητα του συγγραφέα, εντέλει, μπορεί να σημαί
νει αυτό που ο Flaubert ονόμασε impassibilité, μια ψύχραιμη και
φλεγματική προσέγγιση των χαρακτήρων και των επεισοδίων
της ιστορίας του. Αν και ο Flaubert δεν αποσαφήνισε πλήρως την
έννοια, η ιδιότητα της impassibilité διακρίνεται από την ουδετε
ρότητα με την οποία, υποτίθεται, κρίνουμε τις αξίες· ένας συγ
γραφέας θα μπορούσε να είναι δεσμευμένος απέναντι στη μια ή
την άλλη αξία και παραταύτα να μην τάσσεται υπέρ ή κατά οιουδήποτε χαρακτήρα του. Ταυτόχρονα, διακρίνεται σαφώς από
την αμεροληψία εφόσον ο καλλιτέχνης είναι δυνατόν να νιώθει,
εντελώς αμερόληπτα, ένα ζωηρό αίσθημα μίσους, αγάπης ή οί
κτου για όλους τους χαρακτήρες του. Φαίνεται πως μεταξύ των
συγγραφέων υπάρχει μια γνήσια ιδιοσυγκρασιακή διαφορά
όσον αφορά το βαθμό αποστασιοποίησης αυτού του είδους, που
την θεωρούν συγγενή - κάτι σαν τη διαφορά μεταξύ ηθοποιών
που ‘αισθάνονται’ το ρόλο τους και ηθοποιών του είδους της
ηρωίδας του Somerset Maugham στο Θέατρο, η οποία πιστεύει
πως όταν αισθάνεται ένα ρόλο η ικανότητά της να παίζει αποδο
τικά καταστρέφεται. Ο Trollope στην Αυτοβιογραφία του περι
γράφει πώς τριγύριζε μόνος στα δάση κλαίγοντας για τις λύπες
των ηρώων του, ‘γελώντας μετις ανοησίες τους κι απολαμβάνον
τας πλήρως τις χαρές τους’. Ήταν ίσως αναμενόμενο από συγ
γραφείς όπως ο Flaubert ότι θα αντιδρούσαν σε μια εξίσου έν
θερμη προσέγγιση ορισμένων Γάλλων ρομαντικών, προσποιού
μενοι μια εξίσου ένθερμη απόρριψη του πάθους.
Αυτό όμως δεν σημαίνει πως υπάρχει κάποια φυσική σύνδεση
ανάμεσα στην impassibilité τον συγγραφέα και κάποιο είδος ρη
τορικής ή ιδιαίτερο επίπεδο επιτυχίας. Συγγραφείς, σε οποιοδήποτε άκρο της κλίμακας συγκινησιακής συμμετοχής κι αν βρί
σκονται, ενδέχεται να έχουν γράψει έργα γεμάτα προσωπικά
σχόλια, ιστορίες όπου τα πάντα ‘λέγονται’, έργα αυστηρώς δρα
ματικά, έργα όπου τα πάντα ‘δείχνονται’.
Μια ένδειξη ότι δεν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στα αισθήματα
ενός συγγραφέα και την όποια αναγκαία τεχνική ή το όποιο επί
πεδο ποιότητας του έργου του, είναι το γεγονός ότι ποτέ δεν μπο
ρούμε να συμπεράνουμε με βεβαιότητα, χωρίς βοήθεια από εξω
τερικές μαρτυρίες, εάν ο συγγραφέας ένιωθε το έργο του ή το
έγραφε με ψυχρή αμεροληψία. Μισούσε ο ΡίεΙάίι^τονΤζόναθαν
Γουάιλντ, ή, θρηνούσε για την Αμήλια; Διασκέδαζε ο ίδιος προ
σωπικά όταν ο Πάρσον Άνταμς, πηγαίνοντας στο Λονδίνο να
πουλήσει κηρύγματα, τα οποία, όπως γνωρίζουν ο Fielding και ο
αναγνώστης, δεν έχουν πολλές πιθανότητες να βρουν πρόθυ
μους αγοραστές, ανακαλύπτει ότι ξέχασε να τα πάρει μαζί του ;
Ο Saintsbury εγκωμίασε τον Fielding για την ‘αμεροληψία’του
στο Jonathan Wild, προφανώς γιατί ο αφηγητής παραμένει σε
όλο το βιβλίο ένας χαρακτήρας που διαφέρει έντονα και φανερά
από οιονδήποτε πραγματικό Fielding θα μπορούσαμε να φαντα
στούμε . Έχουμε όμως κανένα λόγο να υποθέσουμε ότι ο Fielding
ήταν λιγότερο αποστασιοποιη μένος από το υλικό του όταν κατα
πιανόταν με τον αξιαγάπητο τρελό- Άνταμς απ’ ό,τι όταν φιλο
τεχνούσε το πορτραίτο του Γουάιλντ; Πολύ εύκολα αποκτούμε
τη συνήθεια να μιλούμε ως εάν ο αφηγητής που λέει ‘Ω καλοί μου
αναγνώστες!’ ήταν ο ίδιος ο Fielding, ξεχνώντας πως, απ’ ό,τι
ξέρουμε, ενδέχεται να δούλευε τόσο εσκεμμένα και με τόση απο
στασιοποίηση όταν δημιουργούσε τον σοφό κι ευγενικό αφηγητή
των Josef Andrews και Tom Jones όσο και όταν δημιουργούσε
τον κυνικό αφηγητή του Jonathan Wild. Ό ,τι ειπώθηκε πιο πάνω
για τη σχέση ανάμεσα στις αξίες του πραγματικού συγγραφέα
και του άλλου εαυτού του, ισχύει κι εδώ με την ίδια ακριβώς έν
νοια. Ένας μεγάλος καλλιτέχνης μπορεί να δημιουργήσει έναν
υπονοούμενο συγγραφέα, του οποίου η αποστασιοποίηση ή η

μέθεξη είναι συνάρτηση του έργου πάνω στο οποίο δουλεύει.
Βλέπουμε λοιπόν ότι καμία από τις τρεις μείζονες απαιτήσεις
για αντικειμενικότητα του συγγραφέα δεν σχετίζεται αναγκα
στικά με αποφάσεις τεχνικής φύσεως. Μολονότι μπορεί να είναι
σημαντικό, σε μια δεδομένη στιγμή της ιστορίας μιαςτέχνηςήτης
εξέλιξης ενός συγγραφέα, το να τονίσει κανείς τους κινδύνους
μιας πεπλανημένης δέσμευσης, μεροληψίας ή συγκινησιακής
συμμετοχής, η τάση να συνδέεται η αντικειμενικότητα του συγ
γραφέα με μια αναγκαία αποπροσωποληψία τεχνικής είναι τε
λείως αστήρικτη.

Υποκειμενισμός ενισχυόμενος από απρόσωπες τεχνικές

Η απρόσωπη αφήγηση, στην πραγματικότητα, μπορεί να ενι
σχύει τον υποκειμενισμό που υποτίθεται πως θεραπεύει. Η
προσπάθεια να αποφύγει σημάδια ρητής αξιολόγησης, μπορεί
να αποβεί ιδιόμορφα επικίνδυνη για τον συγγραφέα που πα
λεύει να κρατήσει τον εαυτό του έξω από τα έργα του. Αν και
αληθεύει ότι ο σχολιασμός μπορεί να είναι ένα μέσο για επιδει
κτικές υποκειμενικές διαχύσεις, η προσπάθεια κατασκευής ενός
τέτοιου σχολιασμού, για ορισμένους συγγραφείς, είναι το σωστό
είδος τοίχου ανάμεσα στον ασθενέστερο εαυτό τους και στον
εαυτό που πρέπει να δημιουργήσουν για να πετύχει το βιβλίο
τους. Η τέχνη της κατασκευής αξιόπιστων αφηγητών είναι σε με
γάλο μέρος η τέχνη της πλήρους αυτοκυριαρχίας, έτσι ώστε να
προβάλλεται η persona, ο άλλος εαυτός, εκείνος που πραγματικά
ανήκει στο βιβλίο. Και, απλώνοντας τα χαρτιά του πάνω στο
τραπέζι, ένας συγγραφέας μπορεί να ανακαλύψει μέσα του -κ α ι
τότε θα έχει τουλάχιστον την ευκαιρία να καταπολεμήσει- τις
δύο ακρότητες του υποκειμενισμού που έχουν βλάψει ένα μέρος
της απρόσωπης πεζογραφίας.
Τυφλή συμπάθεια ή συμπόνια. Δίνοντας την εντύπωση ότι
συγκρατεί την εκφορά κρίσεων, ένας συγγραφέας μπορεί να
κρύβει από τον εαυτό του ότι είναι συναισθηματικά μπλεγμένος
με τους χαρακτήρες του και ότι επιζητεί τις συμπάθειες των ανα
γνωστών του χωρίς να παρέχει επαρκείς λόγους. Ό πω ς λέει η Q .
D. Leavis, η παλιότερη τεχνική της αξιόπιστης αφήγησης αναγ
κάζει συγγραφέα και αναγνώστη να τηρήσουν κάποιαν από
σταση ακόμη και από τον πιο συμπαθητικό χαρακτήρα. Βρίσκει
όμως ότι συχνά στο μοντέρνο fresi χε//εΓιοσυγγραφέαςέχει χύσει
τις δικές του ονειροπολήσεις, ζεστές-καυτές, σε μια δραματική
φόρμα χωρίς να τις έχει υποβάλει σε κάποια λυδία λίθο, όπως «ο
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καλός νους και όχι ο κοινός νους», μιας καλλιεργημένης κοινω
νίας: ο συγγραφέας ταυτίζεται ο ίδιος/-και πιο συχνά η ίδ ια - με
τον κορυφαίο χαρακτήρα και ο αναγνώστης καλείται να συμμετάσχειστο όργιο’.
Ένας τέτοιος συναισθηματισμός, φυσικά, ήταν δυνατός και
στις παλιότερες μορφές πεζογραφίας. Ό ήρωάς μας’ μπορούσε
να ξεφύγει έχοντας διαπράξει έγκλημα, ενώ οι εχθροί του κατα
δικάζονταν για ασήμαντες παραβιάσεις του ηθικού κώδικα. Ο
μοντέρνος συγγραφέας, ωστόσο, μπορεί να αρνηθεί την κατηγο
ρία για συναισθηματισμό λέγοντας. ‘Ποιος, εγώ; Καθόλου. Λά
θος του αναγνώστη αν αισθάνεται υπερβολική ή αδικαιολόγητη
συμπάθεια. Εγώ, λέξη δεν έβγαλα. Είμαι επιφυλακτικός και
ασυγκίνητος’. Τέτοια εφφέ είναι ίσως πιο εξόφθαλμα στο χειρό
τερο είδος ‘της σχολής του σκληρού άντρα’ της αστυνομικής φι
λολογίας. Ο Μάικ Χάμερ του Mickey Spillane δεν κάνει τίποτε
κα κό- για κείνους έστω που μπορούν να τον υποφέρουν. Αλλά
πολλοί από τους αναγνώστες του Spillane θα τον παράταγαν
αμέσως αν παρεισέφρυε ο ίδιος για να διατυπώσει απερίφραστα
τη διεστραμμένη ηθική πάνω στην οποία βασίζεται η απόλαυση
τέτοιων βιβλίων: ‘Θα παρατηρήσεις, αγαπητέ αναγνώστη, ότι ο
Μάικ Χάμερ είναι λιγότερο κτηνώδης όταν ξυλοφορτώνει έναν
αγγλοσαξωνικής καταγωγής Αμερικανό απ' ό,τι όταν δέρνει
έναν Εβραίο, κι ότι είναι πιο κτηνώδης από κάθε άλλη φορά όταν
πλακώνει στο ξύλο έναν Νέγρο. Μ’ αυτό τον τρόπο ο ήρωάς μας
διαφοροποιεί την τιμωρία του σύμφωνα με τη ρατσιστική αξία
των θυμάτων του.’... Σοφό εκ μέρους του Spillane να αποφεύγει
τη ρητή διατύπωση τέτοιων πραγμάτων!
Εάν, όπως είπε ο Τσέχοφ, Ό υποκειμενισμός είνςχι φοβερό
πράγμα - έστω και για μόνο το λόγο ότι προδίδει τον ασήμαντο
συγγραφέα πλήρως’, μπορούμε τώρα να δούμε ότι πΓείδός του
υποκειμενισμού που απεδοκίμαζε δεν μπορεί να αποτραπεί με
τα standard τεχνάσματα τηςλεγομένης αντικειμενικότητας. Με
μια διαφορετική ίσως σημασία της λέξης, μπορούμενα δούμε ότι
και οι πιο αυστηρά απρόσωπες τεχνικές μπορούν να προδώσουν
πλήρως τον ασήμαντο συγγραφέα. Πβοδοσία για προδοσία , λοι
πόν, υπάρχει πιθανώς λιγότερος κίνδυνος και για.τον'συγγρα
φέα και για τον αναγνώστη σε μια λογοτεχνία που βάζει τα χαρ
τιά της πάνω στο τραπέζι, μια λογοτεχνία που αποκαλύπτει στον
αδύνατο συγγραφέα πόσο αδύνατο πράγμα είναι ανϊό πού δη
μιούργησε.
Τυφλή ειρωνεία. Δεν έχουμε λέξη σαν το συναισθηματισμόςια
να εκφράσουμε το αντίθετο λάθος ενός συγγραφέα που επιτρέ
πει σε μια διάχυτη, ‘αδικαιολόγητη’ ειρωνεία να υποκαταστήσει
ένα έντιμο ξεδιάλεγμα του υλικού του. Είναι πάντα εξαιρετικά
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δύσκολο να αποδείξουμε το λάθος, αλλά οι περισσότεροι από
μας, υποψιάζομαι, έχουμε συναντήσει μυθιστοριογράφουςπου
γεμίζουν τα μυθιστορήματά τους με πολύ κοντούς ανθρώπους
επειδή θέλουν να εμφανίζονται ψηλοί οι ίδιοι. Ο συγγραφέας
που παραμένει άτρωτος προτείνοντας την ειρωνεία από κάθε
πλευρά, χωρίς ποτέ να θεωρεί τον εαυτό του υπεύθυνο για έναν
καθορισμό των ορίων της, μπορεί να είναι τόσο ανεύθυνος όσο
και ο συγγραφέας των Best sellers που βασίζονται στην εύπιστη
ταύτιση.
Ο Henry James μιλάει για τα ‘δύο καταφύγια’ όπου κλεινόταν
ο Flaubert για να ξεφύγει από την ανάγκη να δει κατάματα την
πραγματικότητα. Το ένα ήταν το εξωτικό, όπως στη Σαλαμπώ
και στον Πειρασμό του Αγίου Αντωνίου, το εξ ολοκλήρου ‘μα
κριά απ’ το ανθρώπινο’. Το άλλο ήταν η ειρωνεία, που τον καθι
στούσε ικανό να καταπιάνεται με το ανθρώπινο χωρίς να είναι
υποχρεωμένος να το αντιμετωπίσει άμεσα. Όμως, αναρωτιέται
ο James, ‘όταν όλα ήταν ειπωμένα και καμωμένα, ήταν ο Flaubert,
απόλυτα και αποκλειστικά καταδικασμένος στην ειρωνεία;’Δεν
θα ’πρεπε, ‘στο κάτω-κάτω να υπερασπιστεί την υπόθεσή του
λίγο περισσότερο επί τόπου;’ Προερχόμενη από τον James, η'
ερώτηση αυτή είναι πανίσχυρη. Καθώς διαβάζει κανείς πολλά
από τα ‘αντικειμενικά’πορτραίτα που μας δόθηκαν έκτοτε [μετά
τον James], δεν μπορεί να αποφύγει την αίσθηση ότι ο συγγρα
φέας χρησιμοποιεί την ειρωνεία περισσότερο για να προστατεύ
σει τον εαυτό του παρά για να αποκαλύψει το θέμα του. Αν οι χα
ρακτήρες ενός συγγραφέα αποδεικνύονται ανόητοι ή παλιάν
θρωποι όταν τους κοιτάζουμε με βλέμμα ψυχρό, τι γίνεται με τον
ίδιον το συγγραφέα; Πώς θα μας φαινόταν ο ίδιος αν μας σερβί
ριζε εν ψυχρώ τις πραγματικές του ιδέες; Ή μήπωςδεν έχει ιδέες;
Σαν τη συγγραφέα που σατιρίζει ο Randall Jarzell, οι μυθιστοριογράφοι αυτοί μπορούν να μας δείξουν ‘την τιμή κάθε αμαρ
τίας και την αξία καμιάς’.
Τα βιβλία της ήταν μια συστηματική, λεπτομερής και τε
λεσίδικη καταδίκη της ανθρωπότητας ως ηλίθιας και κα
κής· κι ωστόσο, αν η ανθρωπότητα ήταν έξυπνη και καλή,
τι θα είχε απογίνει η Γερτρούδη ;... Ό ταν συνιστούσε κά
ποιον που ήταν έξυπνος ή καλός τον κοιτούσε με ανήσυχη
ανταγωνιστικότητα. Κι όμως, δεν είχε κανένα λόγο να
φοβάται. Οι έξυπνοι άνθρωποι, μετά από ένα διάστημα
κατέληγαν να της φαίνονται κακοί· οι καλοί άνθρωποι,
μετά από λίγο καιρό* κατέληγαν πάντα να της φαίνονται
ηλίθιοι. Είχε την ικανότητα να παρατάει τον έξυπνο
επειδή ήταν κακός και τον καλό επειδή ήταν ηλίθιος· κι αν
κάποιος ήταν έξυπνος και καλός μαζί, η Γερτρούδη
έπαυε να βαθμολογεί. Αν μία φωνή της είχε πει, ‘Βλέπεις
τον δούλον μου Γκότφριντ Ρόζενμπαουμ, δεύτερος σαν κι
αυτόν δεν υπάρχει στο Μπέντον, καλός κι έξυπνος άν
θρωπος’, η Γερτρούδη θα είχε απαντήσει: ‘Δεν μπορώ να
τον υποφέρω αυτόν τον Γκότφριντ Ρόζενμπαουμ’.
Ο υποκειμενισμός αυτών των δύο κατηγοριών μπορεί να κα
ταστρέψει ένα μυθιστόρημα· όσο πιο αδύνατο το μυθιστόρημα
στο σύνολό του, τόσο πιθανότερο είναι ότι μπορούμε να βγά
λουμε απλά και ακριβή συμπεράσματα σχετικά με τα προβλή
ματα του πραγματικού συγγραφέα, βασισμένοι στην εμπειρία
μας από τον υπονοούμενο συγγραφέα. Υπάρχει τουλάχιστον
αυτή η αλήθεια στην απαίτηση νάείναι αντικειμενικός ο συγγρα
φέας: τα αμεταποίητα πάθη του πραγματικού συγγραφέα, οι
αγάπες και τα μίση του, είναι πάντα σχεδόν μοιραία. Αλλά μια
ξεκάθαρη αναγνώριση αυτής της αλήθειας δεν μπορεί να μας
οδηγήσει σε δόγματα για την τεχνική, ούτε στην απαίτηση να
εξαλείψει ο συγγραφέας την αγάπη και το μίσος από τα μυθιστορήματά του ή τις κρίσεις πάνω στις οποίες βασίζονται. Οι συγκι
νήσεις και οι κρίσεις του υπονοούμενου συγγραφέα είναι, όπως
ελπίζω να δείξω, το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένη η μεγάλη
λογοτεχνία.
>
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ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Άλκηστις Σουλογιάννη
ΜΕΝΗΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ

Πλανόδιος σαλπιγκτής
Κέδρος 1989,373 σελ.
«Είμαι ο καθρέφ της του, μια πρόφαση
για να κουβεντιάζει με τη συνείδησή
του» (σελ. 350) και «Μοιάζει όλος
στραμμένος π ρ ο ς τα πίσω» (σελ. 336)
λέει το προσω πείο του νεαρού που ε π ι
φανειακά ελέγχει σε πρώτο πρόσωπο
την κατάσταση, αλλά στην ουσία ανοί
γει τον δρόμο στο μείζον δρων μ έγε
θ ο ς ^ προσωπική εμπλοκή του συγ
γραφέα, στη νουβέλα Play. Το προσω 
πείο αυτό ομολογεί αναδρομική σύμ
βαση π ρο ς τον κοκκινόγατο-θείο Αν
δρόνικο που, δίκην πρω τογενούς καταλύτη στο βιοθεωρητικό σύστημα του
Κοσμά Πολίτη, χαρχαλεύει στα δέντρα
και στις εφηβικές συνειδήσεις της

Eroica.
Μόνο που εδώ, το π ροσ ω π είο/σ υγ
γρ α φ έα ς Μένης Κ ουμανταρέας δεν
περιορίζεται μόνον στην έκταση που
καλύπτει ο δύσθυμος καιρός της αγίας
εφ ηβείας, αλλά επιχειρεί να ταξινομή
σει όλον τον (μέχρι στιγμής, εξυπακούεται) παρελθόντα χρόνο με μια π ο 
λύπλοκη και περίτεχνη διαδικασία
αναπαραγω γής της μνήμης. Διαδικα
σία που εφαρμόζεται όχι μόνον στη
νουβέλα P/ay, τελευταίο κείμενο του
βιβλίου «Π λανόδιος σαλπιγκτής»,
αλλά και στα 13 κείμενα που π ρ ο η 
γούνται, ύστερα από ένα εκτενή κατα
τοπιστικό πρόλογο.
Αυτά τα 13 πρώ τα κείμενα (όλα πλην
ενό ς - Τα πρώτα μου διαβάσματα- δ η 
μοσιευμένα αυτούσια ή σε άλλες μορ
φ ές στα περ. Αντί, Διαβάζω, Οδός Πα-

νός, Πολίτης, Συνέχεια, Υπόστεγο, Autrement) συμπεριφ έρονται ως επί μέ
ρους περιστατικά που αφορούν π ρ ό 
σωπα, τό π ο υ ς και βιβλία.
Τα πρόσωπα: η Μέλπω Αξιώτη, οΔ ημήτρης Χατζής, ο Κοσμάς Πολίτης, ο
Γιώργος Ιωάννου, η Νανά Καλλιανέση
σε πρώ το επ ίπ εδ ο είναι η αφορμή για
να επεκταθεί ο Μένης Κουμανταρέας
σε ένα αρκετά μεγάλο αριθμό άλλων
προσώπων, κυρίως του χώρου της λο
γοτεχνίας. Ο οποίος κάποτε σ υνδυάζε
ται, κατά τρόπο επω φελή για την εξυ
πηρέτηση του κλίματος του βιβλίου, με
άλλα πρόσω πα του μείζονος χώρου της
τέχνης, αλλά και πέρα ν αυτής, π.χ. με
τον Αριστείδη Καμάρα, τον Κρόιφ ή τον
Μ αραντόνα (σελ. 235,247).
Οι τόποι: κυρίως η Αθήνα, οι πλα 

τείες της (φόρος τιμής πρω τίστως στην
Ομόνοια), η Πάτρα, η Φιλανδία.
Τα βιβλία: είτε ως πρώ τα ή κατοπινά
’ διαβάσματα, είτε ως αντικείμενα με
τάφρασης, είναι αφ ορμές για επισκέ
ψεις στοργής ή ελέγχου σε πρόσωπα
και τό π ο υς (για να μνημονεύσω Τάσο
Λιγνάδη, που έφ υγε τόσο βιαστικά),
ενώ ως οντολογικά μεγέθη παρέχουν
διόδους για την κατά το δυνατόν λιγό
τερο επώ δυνη μετακόμιση από ηλικία
σε ηλικία.
Το 14ο κείμενο του « Πλανόδιου σαλ
πιγκτή», η (ανέκδοτη μέχρι τώρα) νου
βέλα Play, χω ρίς να ανακεφαλαιώνει
ακριβώς όλα αυτά, αποτελεί όμως ένα
είδος απολογίας ζωής και έργου (μέχρι
στιγμής, επαναλαμβάνω · χρόνος εντυ 
πωσιακά αξιοποιημένος, πάντως) και,
το κυριότερο, υπο-/επιδεικνύει κώδι
κες και κλειδιά για την αποκρυπτογρά
φηση (; - όπου υπάρχει ανάγκη) των
προηγουμένω ν 13 κειμένων. Γι’ αυτό,
αν δεχθούμ ε ότι τα πρώ τα 13 κείμενα
είναι οι παράμετροι της δομικής οικο
νομίας του βιβλίου, η νουβέλα Play θα
π ρ έπ ει να θεω ρηθεί ως ένα κείμενο-πιλότος που ελέγχει την ηθική του.
Το κέντρο βάρους αυτής της ηθικής
εντοπίζεται στο μ έγεθος χρόνος: τόσο
ο παρελθώ ν χρόνος όσο και ο παρών. Ο
μέλλων χρόνος τουλάχιστον κατά κυ
ριολεξία, απουσιάζει (η ρλήθεια είναι,
ότι υφ έρπει κάποτε μια έγνοια για την
προοπτική του χρ ό νο υ = ο μέλλων
χρόνος, π.χ. κάτω από τη μορφή έστω
και αόριστου προγραμματισμού των
επόμενω ν βιβλίων του Μένη Κουμανταρέα).
Ως πρωταρχική μέριμνα του συγ
γραφ έα τεκμαίρεται η διαφύλαξη του
παρελθόντος χρόνου με τη σχεδόν
αποτελεσματική συνδρομή της α π ο 
φ υγή ς εξωραϊσμών. Ο παρελθώ ν χ ρ ό 
νος ως εκτόπισμα μνήμης, ως συγκε
κριμένη απόσταση π ρ ο ς τα πίσω, ως
επιφ άνεια με ορισμένο πλαίσιο, ως π ε 
περασμένο φαινόμενο, κατατίθεται
στον «Πλανόδιο σαλπιγκτή» αναβιούμενος. Για την ηθική του βιβλίου, ο π α 
ρελθών χρόνος σε καμία περίπτωση
δεν είναι χαμένος. Ακόμα και όταν π α 
ραμονεύει σε μερικές γω νίες η απειλή
της φθοράς. Αν θέλουμε να παίξουμε
με τις λέξεις, μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι στον «Πλανόδιο σαλπιγ
κτή» ο παρελθώ ν χρόνος επιμένει να
είναι «παρών». Ο πότε προκύπτει ε ύ 
λογο το ερώτημα, τι είναι παρών χ ρ ό 
νος στην προκειμένη περίπτωση.
Το προσω πείο του νεαρού στο Play,
ανακαλώντας τον κοκκινόγατο-θείο
Ανδρόνικο και τη μαιευτική τού, α ρ πά 
ζει την ευκαιρία να ανακινήσει π ροπετώς το ζήτημα: «Τότε τί είναι παρόν;».
Για να προκύψει το αξίωμα: «Κάτι που

έρχεται και δεν έχει φανεί ακόμα» (σελ.
337).
Δεν υπολογίζω τον σκεπτικισμό του
Μένη Κουμανταρέα σε ό,τι αφορά τους
όρους τη ς σύγχρονης υφολογίας, και
θεωρώ ότι ο Μένης Κουμανταρέας
στην προκειμένη περίπτωση μ εταχει
ρίζεται κυριολεκτικά το παρόν ως
μετα-παρόν (για να δανεισθώ και από
τον Βασίλη Παπαβασιλείου), πράγμα
άλλωστε που σημαίνει ακριβώς η α π ά ν
τηση που δίνει στον νεαρό του Play.
Ό χ ι μόνον το Play, αλλά ολόκληρο
το βιβλίο είναι διαβρωμένο από αυτή
την αντίληψη του χρόνου. Τον χρόνο
αυτόν σχολιάζει ο καθοριστικός για την
περιπέτεια της ζωής αλλά και την εξέ
λιξη του βιβλίου του Μένη Κουμαντα
ρέα, παράγω ν μουσική που επ α νέρ χε
ται με τη συχνότητα του λάιτ-μοτίβ. Αν
θέλουμε με απρόοπτο ενδεχομένω ς
συλλογισμό να παρακολουθήσουμε
τον κύκλο των εννοιών, θα π ρ έπ ει να
θυμηθούμε ότι η τεχνική του λάιτ-μο
τίβ ως συνειδητή νοοτροπία απαντάται
το πρώ τον στις ό π ερ ες του Βάγκνερ.
Στον Βάγκνερ, και συγκεκριμένα στον
Πάρσιφαλ αλλά και στον Τανχώυζερ
πα ρα πέμ πει ο Μένης Κουμανταρέας
τόσο με τη Μαγγανεία της Μ εγάλης
Παρασκευής (σελ. 75) όσο και με την
ανάμνηση των πρώτων του ακουσμά
των (βλ. Play). Τα πρώτα αυτά ακού
σματα προκάλεσαν τις προϋποθέσ εις
για τη μέθεξη του Μένη Κουμανταρέα
στην έκσταση της μουσικής, η οποία
θεωρητικά ευθύνεται κατά μέγα ποσ ο
στό για την αρμονία που διέπει τον
λόγο του. Γι’ αυτό και η παρέμβαση δ ί
κην λάιτ-μοτίβ της μουσικής στα κεί
μενα του βιβλίου αυτού (αλλά και σε
προγενέσ τερα βιβλία του Μένη Κου
μανταρέα) εκτός από υφολογικό εύ ρ η 
μα, θα π ρ έπ ει να εκτιμηθεί και ως ανά
κληση αρχών ζωής.
Αλλωστε, το στοιχείο της ανάκλη
σης μοιάζει να κωδικοποιεί ολόκληρο
το ταξίδι (μέσα στις σελίδες) του « Πλα
νόδιου σαλπιγκτή». Ο τίτλος αυτός καθεαυτός ανακαλεί τον Μικρό, τριαντα
φυλλένιο σαλπιγκτή (σελ. 77) που
προοιώνιζε από τη μακρινή απόσταση
της δεκαετίας του ’50 την εντυπωσιακή
παραγω γή του Μένη Κουμανταρέα
στις επ ό μ ενες τρεις δεκαετίες, από τα
«Μηχανάκια» (1962) και εξής.
Σχετικά με τον «Πλανόδιο σαλπιγ
κτή»: Τα 13 κείμενα που προηγούνται
του P/ay, ερεθίζουν το πρόβλημα της
αυτογνωσίας δοκιμάζοντας ασφαλείς
μ εθόδους αγω γής και διαφύλαξης της
μνήμης. Στην ποιότητα του λόγου εν
προκειμένω εντέλλονται να συμβά
λουν (αυτο-)σαρκασμός συγκαλυμμέ
νος ή μη, λανθάνουσα ή διαρρήδην αί
σθηση πίκρας, σκληροί έω ς προκλητι-

κοί υπαινιγμοί, ευ π ρ επ ή ς σχολιασμός
της «ιστορικής» και κοινωνικής ιστο
ρίας τη ς μεταπολεμικής Ελλάδας, και
το υφολογικό σχήμα του δοκιμίου με
άξονα το Εγώ του συγγραφέα.
Το Εγώ αυτό δεν διστάζει να ομολο
γήσει με γενναιότητα τις πραγματικές
(όσο τουλάχιστον αναγνωρίζονται)
διαστάσεις της συμμετοχής του στο
τραγικό της ανθρώ πινης μοίρας, συμ
περιλαμβανομένων και των ό π ο ιω ν δ ι
χασμών του, με τους ο ποίους ελέγχε*
ται εντόνω ς συνδιαλεγόμενο.
Ιδιαίτερο ενδιαφ έρον έ χ ε υ ο Η μερο
λό γιο τη ς Φ ανέλας μ ε το εννιά (το 12ο
κείμενο) για την τεχνική του. Το Η με
ρο λό γιο αναπαράγει στην κυριολεξία
με αναδρομικό έλεγχο τη διαδικασία
-δ ίκ η ν ε ρ γ α σ τη ρ ίο υ - σ υγγραφ ής της
Φανέλας (ας αφήσουμε που ξεκαθαρί
ζει και ορισμένα γοητευτικά «μυστή
ρια», όπω ς π.χ. την αποστροφή στην
αφιέρωση του βιβλίου).
Το 14ο κείμενο του Σαλπιγκτή είναι η
εκτενής νουβέλα Play, που θα μπο
ρούσε να αποτελέσει αφ εαυτής ιδιαί
τερη έκδοση·. Τελεολογικά πάντω ς εν
τάσσεται στο υπό κρίση βιβλίο, αφού
ανήκει στο ίδιο με τα προηγούμενα
κείμενα κλίμα, και εδώ δηλ. αναπαρα
γωγή μνήμης και διαχείριση του π α 
ρελθόντος χρόνου από τη ν ασφαλή
οπτική του παρόντος (χωρίς να α π ο υ
σιάζει εντελώ ς και ο μέλλων χρόν ο ς = ο ι π ροοπτικές του συγγραφέα),
εφαρμόζοντας την ηθική των d e pro
fundis εξομολογήσεων.
Play, λοιπόν, που σημαίνει: ένα π α ι
χνίδι (επικίνδυνο;) με τον εαυτό μας
και με το υ ς άλλους, το κουμπί στο μα
γνητόφω νο που χρησιμοποιεί ο νεαρός
για να γράψ ει αλλά και για να απομαγνητοφω νήσει τις εξομολογήσεις του
σ υγγραφ έα= αμφ ίδρομ ο ερέθισμα συ
νειδήσεων.
Το πλέον σημαντικό στοιχείο στο
P/ay είναι η υφολογική διατύπωση που
εισηγείται για πρώτη φορά (αν δεν
σφάλλομαι) ο Μένης Κουμανταρέας.
Έ χουμε δηλ. μια αυτοπροσω πογραφία
«εξ αντικειμένου»=το προσω πείο του
νεαρού, που χω ρίς μ εγάλες απώ λειες
στο π εδίο του προσωπικού γο ή 
τρου = το μείζον δρων πρόσω πο/ο συγ
γραφ έας, εξασφαλίζει μια περίπου αυ
τοκριτική με παράλληλη σχεδόν σαφή
κατάθεση ενοχών, πράγμα που εντάσ
σεται στη γενικότερη αγωνία του Μένη
Κουμανταρέα να επιτύχει το μεγαλύ
τερο δυνατό αποτέλεσμα αυτογνω 
σίας.
Τη δομή αυτή υποστηρίζουν η τ ε 
χνική τη ς μαιευτικής και των ρητορι
κών ερωτήσεων, οι «εσωτερικές» ε ρ 
μ η νείες/επεξη γή σ εις, ο παρενθετικός
σχολιασμός με ή χω ρίς παρενθέσεις,
παρομοιώσεις - μερικές από τις ισχυ

ρότερες που απαντούν στα κείμενα του
Μένη Κουμανταρέα.
To Play μπορεί να εκτιμηθεί και δια
φορετικά. Είναι π.χ. μια συνέντευξη
που δεν είναι συνέντευξη. Ή· είναι
ένας λόγος Υπέρ συγγραφ ής με την
ηθική του Υπέρ αδυνάτου. Ή ■είναι ένα
δοκίμιο για τη λογοτεχνία. Ή - είναι
ένας διάλογος αντεγκλήσεων με τον
δυναστευτικό και ενίοτε φθοροποιό
χ ρ ό νο (η απόλυτη έννοια του χρόνου).
Ή · είναι ακόμα ένας παραινετικός λό
γ ο ς π ρ ο ς μέλλοντες συγγραφείς. Ή
τέλος· είναι η κωδικοποίηση της μουσι
κής ως καθοριστικής βιοθεωρητικής
σταθερός.
Ό λ α αυτά μαζί προβάλλονται σ’ ένα
γοητευτικό αμάλγαμα μύθων (ακόμα
και μύθων μ π ερ δ εμ έν ω ν π.χ. τα σχε
τικά παιδικά παραμύθια θέλουν επτά
κατσικάκια και τρία γουρουνάκια, 6λ.
σελ. 286), που καταγράφεται ως ισχυ
ρότατη πρόκληση για ανάγνω ση/ανα
γνώριση ανάμεσα στις γραμμές. Το τ ε 
λευταίο αυτό στοιχείο ελέγχεται
ισχύον ως ειδοποιός παράγω ν όχι μό
νον στο Play, αλλά σ 'ολόκληρο το βι
βλίο.
Ο πότε ο σαλπιγκτής είτε μικρός
τριανταφυλλένιος είναι (σελ. 77) είτε
του λόχου στη βάση του Βοτανικού
(σελ. 327) είτε στο εξώφυλλο του Δημήτρη Μυταρά, πάντω ς υπαινικτικά
σιωπηλός, εγείρει περιπλανήσεις συ
νειδήσεων στο ανθρωπομετρικό σύ
στημα του Μένη Κουμανταρέα.

Κρίτων Χ ουρμουζιάδης
ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΛΤΙΝΟΣ
Στοιχεία για τη Δεκαετία του ’60
Στιγμή 1989, σελ. 379
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Θανάσης
Βαλτινός μεταφέρει στην πεζογραφία
τις α ρχές και την τεχνοτροπία τη ς pop
art. Το πιο χτυπητό παράδειγμα αυτής
της μεταφοράς ήταν το πεζογράφημά
του «Ναι, αλλά Kenwood» στα «Τρία
Ελληνικά Μονόπρακτα» (1978). Τα
«Στοιχεία για τη Δεκαετία του ’60»
επαναλαμβάνουν τον τρόπο αυτό γ ρ α 
φ ής σε μ έγεθος σύνθετης τοιχογρα
φίας. Ο συγγραφ έας χρησιμοποιεί τα
εκφραστικά μέσα και τον τρόπο μετά
δοσης μηνύματος, χαρακτηριστικά του
ιδιόμορφου αυτού κινήματος, που του
επιβάλλουν και τους περιορισμούς
του.
Η pop art ήταν μια τέχνη ειρωνικής
μέχρι σατυρικής υποδήλω σης με τον
πιο απλό και άμεσο τρόπο. Ή ταν η με
ταφορά του αντικειμένου τη ς πιο κοι
νής καθημερινότητας στον μουσαμά
σε μια μίμηση απόλυτα ρεαλιστική,

όπου ο καλλιτέχνης ε'ναι ο τέλειος τ ε 
χνίτης της αναπαραγω γής, χωρίς, φ αι
νομενικά, προσωπική παρέμβαση ή
απόπειρα ερμ ηνείαςτου αντικειμένου.
Το κουτί σούπας HEINZ του Andy Wa
rhol ή η αντιγραφή μιας εικόνας από
κόμικς (έστω και σε μεγέθυνση) του
Roy Lichtenstein δεν αλλάζει καθόλου
την όψη του αντικειμένου αυτού καθεαυτού. Αλλάζει όμως την στάση μας
απέναντι του, αφού το βγάζει από τη
φυσική του κατάσταση, το μετατρέπει
σε είδωλο και, από το περιοδικό ή το
ράφι του σούπερ μάρκετ, το μεταφέρει
στην πινακοθήκη. Εκεί, και μόνο λόγω
της επιλογής των αντικειμένων, αφ ή
νεται στον θεατή ν ’ αντιδράσει ανά
λογα ως π ρ ο ς τη σχέση του έργου τ έ 
χνης με την κοινοτοπία ή και χυδαιό
τητα του αντικειμένου του, τη σχέση
μας με κάποιες αξίες της κοινωνίας
μας, με το παλιό ερώτημα, τελικά, τι
μπορεί ή δεν μπορεί να είναι τέχνη. Η
pop art έχει και μια δόση προσβολής
του θεατή, υποχρεώ νοντάς τον να π α 
ραδεχθεί ότι στον κόσμο που ζει είναι
προσποίηση γ ι’ αυτόν και σήμερα να
θεωρεί πω ς τέχνη είναι η Γέννηση της
Α φροδίτης, αλλά όχι και η πιστή α π ει
κόνιση ενός μπουκαλιού κόκα-κόλας.
Αυτές και άλλες υποδηλώ σεις της
pop art έχουν εφαρμογή στο είδος γ ρ α 
φ ής που επέλεξε ο Θ. Βαλτινός για τα
«Στοιχεία για τη Δεκαετία του ’60». Τα
«ντοκουμέντα» του είναι τόσο ντοκου
μέντα όσο η φωτογραφικά ζωγραφι
σμένη κονσέρβα είναι πραγματική κον
σέρβα. (Αξίζει να θυμηθούμε εδώ ότι ο
Magritte ζωγράφιζε μια πίπα και από
κάτω έγραφ ε «αυτό δεν είναι πίπα» για
να μας θυμίσει την διαφορά ειδώλου
και αντικειμένου). Έτσι οι επιστολές
π ρος την ΔΕΜΕ ή την Κυρία Μίνα είναι
ντοκουμέντα με την έννοια ότι είναι π ι
στά είδωλα τέτοιων επιστολών. Δ εδο
μένης τη ς χαμαιλεοντικής του ικανό
τητας στην μίμηση ύφ ους και τη ς μαε
στρίας του γενικότερα, στον χειρισμό
της γλώσσας, δεν υπάρχει καταλληλό
τερος από τον Θ. Βαλτινό για τη συγ
γραφή ενός έργου pop λογοτεχνίας.
Επιτυγχάνει τον στόχο του απόλυτα,
ε φ ’ όσον σέβεται και τους περιορι
σμούς που επιβάλλει στον εαυτό της η
pop art στη μετάδοση με πολλή αμεσό
τητα ενός σχετικά απλού και εύληπτου
μηνύματος. Λόγω του περιορισμού αυ
τού θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η
αποτελεσματικότητα του βιβλίου δεν
θα έπασχε αν ήταν κάπως συντομότε
ρο.
Ό π ω ς η pop art διάλεγε επίτη δες τα
αντικείμενά της ανάμεσα στα πιο κοινά
και ευρύτατα γνωστά, ώστε το μήνυμα
ή το σχόλιό της για την σύγχρονη κοι
νωνία να είναι άμεσα αντιληπτό από.
κάθε θεατή του έργου τέχνης, έτσι και

ο Θ. Βαλτινός παρουσιάζει την δεκαε
τία του με την απεικόνιση μιας ηθελη
μένα περιορισμένης σειράς στοιχείων
που μοιάζουν ν’ αντιπροσωπεύουν ένα
κοινό παρονομαστή της ζωής της ελλη
νικής μάζας μέσα στο ιστορικό γίγνε
σθαι.
Τα «στοιχεία» εμπίπτουν σε τρεις
κύριες κατηγορίες: Επιστολές προς
την Κυρία Μίνα, σύμβουλο από το ρα
διόφωνο πάνω σε αισθηματικά προ
βλήματα γυναικών, επιστολές υποψη
φίων μεταναστών προς τη ΔΕΜΕ, απο
σπάσματα άρθρων, αγγελίες, αστυνο
μικά δελτία κλπ. από τις εφημερίδες.
Τα τρία αυτά είδη παρατίθενται έτσι,
ώστε να δρουν αντιστικτικά και όλα
μαζί να δίνουν μια πικρά ειρωνική ει
κόνα της πιο μίζερης και υποανάπτυκτης πλευράς της ελληνικής κοινωνίας
της εποχής. Υπάρχει συγκινητική αν
θρωπιά στην καταθλιπτικά περιορι
σμένη διανόηση και την αγραμματο
σύνη των επιστολογράφων σε αντί
θεση προς τον στόμφο και την κενό
τητα του λόγου της πολιτικής και του
τύπου ή την, σε σύγκριση, σουρρεαλιστική οπερέττα των δελτίων του Με
γάλου Βασιλικού Αυλαρχείου, των πε
ζολογιών του Ζουράρι κλπ. Πολύ σω
στά, στο χαμηλό όσο και ξεχασμένο
αυτό επίπεδο, περισσότερο χώρο κα
ταλαμβάνουν οι περιπέτειες της Σοράγια και της Κάλλας από τις μεγάλες
πολιτικές κρίσεις που περνούν σχεδόν
απαρατήρητες. Η μάζα των επιστολο
γράφων μοιάζει ορφανεμένη, η ζωή και
τα ουσιαστικά προβλήματά της αγνοη
μένα από το επίσημο κράτος, όπως
αυτό εμφανίζεται εδώ μέσω του τύπου.
Αυτό είναι και το μοναδικό άμεσα μεταδόσημο μήνυμα του συγγραφέα, που
καθορίζεται και από τα όρια μέσα στα
οποία κινείται η τεχνική του της pop
art. Οι αναγνώστες του βιβλίου που
έζησαν την δεκαετία του '60 ως συνει
δητοί ενήλικες θα το βρουν πλουσιό
τατο σε υπαινιγμούς και, συνδυασμένο
με τις μνήμες τους, μέχρι συνταρακτι
κό. Δεν ξέρω κατά πόσο οι νεώτεροι,
που υποχρεωτικά στερούνται παρα
στάσεων και άλλων στοιχείων της πε
ριόδου, θα μπορέσουν ν’ αποκομίσουν
άλλο από την βασική εικόνα μαζί με την
ευφυΐα και δεξίοτεχνία στην απόδοση
διακριτικών αποχρώσεων του μηνύμα
τος της. Θα έλεγα ότι η ιστορία και οχαρακτήρας της δεκαετίας βρίσκονται
μέσα.στο κείμενο, αλλά κατά μέγα μέ
ρος τόσο υπαινικτικά, ώστε να μην εί
ναι σε όλους εξ ίσου προσιτά.
Αυτό δεν σημαίνει πως δεν αρκεί και
δεν δικαιώνει το βιβλίο εκείνο που πα
ραμένει αμέσως προσιτό, η πλευρά του
χαρακτήρα της δεκαετίας που αφορά
τη ζωή των επιστολογράφων, μιας με
γάλης κατηγορίας Ελλήνων που προσ

παθούν να επιζήσουν παρά τα ιστορικά γλώσσα των επιστολογράφων και την
γεγονότα. Η απουσία των δραματικών γλώσσα εφημερίδων και επίσημου
πολιτικών εξελίξεων της περιόδου δί κράτους δεν γεφυρώνεται πουθενά και
νει την εντύπωση ότι δεν επηρεάζουν είναι στην πραγματικότητα το κοινω
τη ζωή αυτών των ανθρώπων κατά κα νικό χάσμα. Η γενική κατάθλιψη που
νένα ουσιαστικό τρόπο. Η απουσία εί αναδίνεται από τα κείμενα του Θ. Βαλναι όμως απατηλή. Χρειάζεται ίσως τινού οφείλεται στην αίσθηση απο
εδώ να καταφύγει κανείς σε κάτι σαν γοήτευσης και αβεβαιότητας που
την μέθοδο της αποδόμησης λέγοντας αφήνουν σαν τελευταία πικρή γεύση.
ότι τα γεγονότα είναι παρόντα επειδή
είναι απόντα, οι καταπιεσμένες γυναί Πολλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι άλ
κες που γράφουν στην Κυρία Μίνα θ’ λαξαν από τότε, αλλά ίσως και τίποτα
αλλάξουν μαζί με τις συνθήκες της κοι ουσιαστικό να μην άλλαξε. Υποθέτω ότι
νωνίας, οι μετανάστες θα συμβάλουν, αυτήν ακριβώς την αβεβαιότητα θέλει
χωρίς να το καταλάβουν, στην ανά να μεταδόσει ο συγγραφέας, ιδίως σε
πτυξη που θ’ ακολουθήσει την δεκαε μια χώρα όπου η πολιτική διαμάχη της
τία. Το παιχνίδι είναι διπλό: η αδράνεια στιγμής μας παθιάζει, ενώ η πιο μακρο
και η καθυστέρηση των «στοιχείων» πρόθεσμη ιστορική και κοινωνική μας
που επιλέγει ο Θ. Βαλτινός ανακαλούν εξέλιξη μας διαφεύγει ή μας είναι
την δράση και εξέλιξη που λείπουν από αδιάφορη. Η θλιβερή πραγματικότητα
το κείμενο. Η αποσιώπηση στοιχείων, αυτού του μηνύματος τονίζεται εύ
τόσο όσο και η επαναληπτικότητα των στοχα από την ειρωνική και, κατά κά
παρεχομένων στοιχείων και της νοο ποιο τρόπο, μινιμαλιστική γραφή δίτροπίας που τα διέπει δείχνουν σαν να νοντάς της προεκτάσεις και πέρα από
μην άλλαξε τίποτα στην διάρκεια της τα χρονικά όρια της δεκαετίας που κα
δεκαετίας. Το χάσμα ανάμεσα στην λύπτει.
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την Κωνσταντινούπολη, ως τις ακτές της
Αδριατικής, για να προωθήσει τις στρατη
γικές της θέσεις, με εμφανή στόχο, κατά
τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τη βυΣ πύρος Τ σακνιάς
ζαντική ναυτική βάση του Ωρικού, κοντά
στη ν Αυλώνα. Τα έργα που κατασκευάζει η
εταιρεία «Γεφυριών και Δρόμων» φαίνε
ΙΣΜΑΗΛ ΚΑΝΤΑΡΕ
ται πως δεν είναι διόλου άσχετα με τα
Το γεφύρι με τις τρεις καμάρες
σχέδια του οθωμανικού επιτελείου.
Νουβέλα. Μετφρ. Μαρίχεν ΤσαΚαι οι πανάρχαιοι θρύλοι; Αυτοί θα
παίξουν το ρόλο ενός ιδεολογικού προπε
λίκη Εκδ.
τάσματος καπνού, προορισμένου να κα
«Του Εικοστού πρώτου», 1989, σσ. 132
λύπτει τις ύπουλες κινήσεις των δύο αντα
γωνιστών. Οι πληρωμένοι ραψωδοί της
Το χτίσιμο ενός πέτρινου γεφυριού πάνω εταιρείας «Πορθμεία και σχεδίες», εκμε
από τον δύστρδπο -«καταραμένο» τον ταλλευόμενοι δεισιδαιμονίες και προλή
αποκαλούν οι κάτοικοι της π ερ ιο χή ς- πο ψεις, θα προσπαθήσουν να σκεπάσουν μ?
ταμού Ούγιάν, κατά τα τέλη του 14ου αι., μυθεύματα την υπονομευτική δράση τω
μας ιστορεί ο γνωστός κι από άλλα έργα πρακτόρων τους, που προστατευμένο
του μεταφρασμένα στα ελληνικά Αλβανός απ’ το σκοτάδι της νύχτας ροκανίζουν τι
συγγραφέας Ισμαήλ Κανταρέ. Είναι η θεμέλια του γεφυριού. Κι οι αργυρώνητο
πρώτη φορά που χτίζεται πέτρινο γεφύρι ποιητάρηδες της αντίπαλης επιχείρηση'
σ’ εκείνα τα μέρη, στην κομητεία του θα διαδώσουν τους θρύλους της «αναγ
κάντε Στρες ντε Γκίκα, και, όπως θα περί- καίας» ανθρωποθυσίας για να σκεπά
μενε κανείς, αντιμετωπίζεται με επιφυλα-. σουν, εκ προοιμίου, τη δολοφονία τοι
κτικότητα, δυσπιστία, ακόμη και εχθρό χτίστη Μουρράς Ζενεμπίσι, που τον συλ
τητα από τους κατοίκους του τόπου, οι λαμβάνουν μια νύχτα οι «ασφαλίτες» της
δεισιδαίμονες δοξασίες των οποίων ερε εταιρείας καθώς επιχειρεί να κάνει σαμθίζονται απ’ αφορμή το γεφύρι και τους ποτάζ κάτω από τη ν πρώτη καμάρατου γε
ξένους μαστόρους που έχουν αναλάβει φυριού, όπου τον μισοχτίζουν ζωντανό,
την οικοδομή του. Τα μάλλον φτωχά τε έτσι ώστε να φαίνεται μέρος από το πτώμα
χνικά μέσα της εποχής καθιστούν δύ του, προς φρονηματισμόν παντός πιθα
σκολο το εγχείρημα, λίαν προβληματικό νού συνεχιστή του έργου του. Με το θά
το στήσιμο του γεφυριού από το τέλος της νατο του Ζενεμπίσι, ο θανάσιμος ανταγω
άνοιξης ως τα μέσα του φθινοπώρου, όσο νισμός των δυο εταιρειών τελειώνει, με το
δηλαδή τα νερά του ποταμού είναι χαμη θρίαμβο των Ιταλών και Εβραίων χρηματι
λά, κι ο κίνδυνος, συνεπώς, κατά τη χειμε στών του Δυρραχίου. Το γεφύρι στεριώ
ρινή περίοδο, να συμπαρασύρει το ορμη νει- είναι πανέτοιμο για τη μαζική διέ
τικό ρεύματα υποστηλώματα και τις αντη λευση των τουρκικών ορδών.
Ο Ισμαήλ Κανταρέ κατάφερε να πλέξει
ρίδες μεγάλος. Μεγάλος είναι κι ο φόβος
ότι θα απαιτηθούν ανθρωποθυσίες, κατα ένα πυκνό αφηγηματικό δίχτυ, με τις ίν
πώς λένε κι οι παλιοί θρύλοι, για να στε τριγκες των δύο αρχετυπικών κεφαλαιο
κρατικών επιχειρήσεων, τις ατέλειωτες
ριώσει το γεφύρι.
Ο συγγραφέας εκμεταλλεύεται με μα διαμάχες των τοπικών φεουδαρχιών, τις
στοριά αυτούς τους θρύλους -π ο υ φυ σκοτεινές μορφές των ξένων μηχανικών
σικά είναι κοινοί σε όλη τη βαλκανική χερ της εταιρείας, και τις αφελείς δοξασίες
σόνησο- για να φωτίσει μια ιστορική πε των κατοίκων της περιοχής - ενώ στο
ρίοδο της πατρίδας του, τόσο από εθνική φόντο του πίνακάτου διαγράφεται όλο και
σκοπιά όσο κι από κοινωνική, και πιο συγ πιο καθαρά η εφιαλτική απειλή του οθω-·
κεκριμένα: μαρξιστική. Η εταιρεία που μανικού επεκτατισμού. Καίριας σημασίας
χτίζει «Γεφύρια και Δρόμους», και πίσω επίτευγμά του αποτελεί η επινόηση ενός
από την οποία κρύβονται οι σαράφηδες ιδεώδους αφηγητή της ιστορίας: του έξυ
-αρχετυπικοί τραπεζίτες- του Δυρρα πνου, μορφωμένου, ευαίσθητου καιαυτοχίου, έρχεται σε σφοδρή σύγκρουση με κυριαρχημένου μοναχού Γκιόν. Από τα
την εταιρεία «Πορθμεία και Σχεδίες», που χείλη του, τόσο η εξιστόρηση των περι
εκμεταλλεύεται, παραδοσιακά και προνο στατικών όσο και η ερμηνεία τους ακού- '
μιακά, τα περάματα των ποταμών. Η συμ γονται φυσικά, δεν κινούν την υποψία του
φωνία της πρώτης με τον κόμη Στρες ντε αναγνώστη για προβολή προθύστερων
Γκίκα -π ο υ ανενδοίαστα αθετεί παλιό- ερμηνειών εκ μέρουςτου συγγραφέα. Αυ
τερη συμφωνία που είχε με τη δεύτερη- τός κρύβεται επιμελώς πίσω από την per
κλείνεται το 1377, προς τα τέλη δηλαδή sona που φιλοτέχνησε με δεξιοτεχνία.
Τη φυσικότητα του λόγιου μοναχού,
του δέκατου τέταρτου αιώνα, στην αυγή
ακόμα του καπιταλισμού, που σχηματίζε που είναι σε θέση να γνωρίζει και τα μη
ται μέσα στους κόλπους του φεουδαρχι ορατά γεγονότα καθώς χρησιμοποιείται
κού συστήματος. Οι αντιθέσεις μεταξύ από τον κόμη ως διερμηνέας στις δια
των εταιρειών είναι οξύτατες, όπως και οι πραγματεύσεις με τους απεσταλμένους
διαμάχες ανάμεσα στους Αλβανούς άρ των εταιρειών, την ενισχύει ο επιμελη
χοντες. Αυτές τις τελευταίες εκμεταλ μένα δουλεμένος λόγος του, ο οποίος δεν
λεύεται η οθωμανική αυτοκρατορία που υπερβαίνει -π α ρ ά μόνο ηθελημέναξεκίνησε από τα βάθη της Ασίας κι απλώ τους ορίζοντες της εποχής του, χωρίς
νεται απειλητικά, υπερφαλαγγίζοντας εξάλλου να αποτελεί στείρα μίμηση του

λόγου των μεσαιωνικών χρονικών. Τη φυ
σικότητα αυτή διετήρησε η ελληνική
απόδοση της Μαρίχεν Τσαλίκη. Η γλώσσα
της, που δεν θυμίζει πουθενάγλώσσα με
τάφρασης, είναι κάτι παραπάνω από λει
τουργικά σωστή: είναι σημασιολογικά
καίρια και αισθητικά ώριμη.
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Η υπόθεση εκτυλίσσεται στο Σάο
Πάουλο, στη Βραζιλία. Η ηρωίδα είναι
μια φτω χή κοπέλα προφ ανώ ς όμορφη
και πολύ αισθησιακή που συγκεντρώνει
τα βλέμματα των ανδρών και περιφέρε
ται α π ό πόρτα σε πόρτα για να πλασά
ρει αρώματα. Συνδέεται με το Φλάβιο,
νέο γεροδεμένο άντρα, που φαίνεται ότι
μάλλον την εκμεταλλεύεται με όλους
τους τρόπους ή ότι έχει την πρόθεση να
το κάνει. Είναι ο μόνος ωραίος αρσενικός
μέσα στο βιβλίο, άνετος και ψυχρός, σί
γουρος για τον εαυτό του, ηθικά ευέλι
κτος και υπολογίζει στην ηρωίδα σαν σε
κορόιδοήθύμα.
Από τις^πρώ.τες σελίδες του βιβλίου
και μέχρι την τελευταία έχουμε να κά
νουμε μετην υγρή, αρρωστημένη, νοση
ρή, βρόμικη ατμόσφαιρα του χώρου. Ο
έξω κόσμος, μέρα ή νύχτα, δεν έχει να
επιδείξει άλλο από βρόμα, δυσάρεστες
οσμές, λιγδωμένα χέρια, ηδονικά π ρ ό 
σω πα, αδηφάγα βλέμματα: «Πλένει τα
ποτήρια μες στη βρόμικη λεκάνη. Ταχοντρά δάχτυλά του σαν τα λουκάνικα
που ξεροψήνονται στην ηλεκτρική συ
σκευή... Η κουζίνα ανοίγει στόμα. Κοι
τάζω μέχρι την κοιλιά της, βρόμικη... Οι
μύγες π ά νω στους κεφτέδες. Τα μαζε
μένα κοτόπουλα ανάσκελα, με τις γάμ
πες π ρ ο ς τον ουρανό. Κι εκείνη η μυρου
διά σπορέλαιου μπρος α π ' τους τοί
χους...».
Δεν υπάρχει άνθρω πος σ' όλο το βι
βλίο που να έχει συμπεριφορά ανθρώ 
που. Ό λοι κοιτάνε με «ψόφια μάτια», λι
γούρικα ή λαίμαργα, όχι για να θαυμά
σουνε αλλά για να ασελγήσουνε: «Με
κοίταξε* τα μάτια του γυαλίζανε υγρά
σα στρείδια... Με φίλησε. Τα σάλια του
πι κρά... Ό τα ν ξαπλώνει στο φαρδύ κρε
βάτι και π έφ τω α πό πάνω του, το
βλέμ μα το υ γ ίνετα ι ηλ ίθ ιο από τον π ό θ ο .
Δύο μάτια ψ όφια... Οι υπάλληλοι, μάτια
κατάμαυρα σαν τ' αχίνια, κοιτούν...
Κοιτά τις γάμπες μου σαν το ζωέμπορα
τ' αχαμνό ζώο... Τα σταματημένα μάτια
του υγραίνουνε... Τα μάτια του γυαλί
ζουνε. Τα μάτια λιγδωμένα...».
Γενικά οι περιγραφές όταν ασχολούν
ται με τους άντρες έχουν τα εξής χα ρα 
κτηριστικά: «Το μαλλιαρό του σώμα
ορθό στα πόδια...» «Τεντώνεται κι οι
μαύρες μασχάλες χασμουριούνται...»
«Τα στήθια μάτια γλαρά...» «Τα μαλ
λιαρά ρουθούνια ανοιγοκλείνουνε.»

«Έρχεται μπρος μου. Το ζαρωμένο π α ν
τελόνι δείχνει τα γεννητικά του όργανα
α π ' τ' αριστερά πλάι, σαν ερεθισμένη
σκωληκοειδίτιδα. Σιχαίνομαι... Κι εγώ
γυμνή κάτω α π ' την πλαδαρή του σάρ
κα» «Θα με τραβήξει στο μεγάλο κρεβά
τι, πάνω στα σιέλ σεντόνια. Τα ρουθού
νια του σκοτεινά... ΟΦλάβιο κοιμάται».
Και ακόμη. «Δε θα ξεχάσω την ηδονή. Το
κορμί μου ανατρίχιαζε, τα σκέλια μου
ύγραιναν... Δίχτυωνε το σκοτάδι... Δυο
ψόφια μάτια με κοιτούν και το γοργό
του βλέμμα κόλλησε στην κατσαρόλα
του πόθου...» Και οι περιγραφές συνε
χίζονται πάντοτε με τον ίδιο τρόπο.
Πάντοτεεφιαλτικές,δίνουντηνευκαιρία
σε όλα τα έμψυχα και άψ υχα να α π ο 
κτήσουν λαίμαργα στόματα, βλέμματα,
χέρια, έτοιμα κάθε στιγμή να επιτεθούν,
να αρπάξουν, να βρομίσουν, να ασελγήσουν. Τοίχοι, κουρτίνες, καρέκλες,
πολυθρόνες, κρεβάτια, κάδρα, δρό
μοι,όλα είναι εχθρικά και έχουνε αν
θρώπινες προθέσεις: «Τα έπιπλα τριγύ
ρω, γιομάτα γωνιές, θέλουν να μ' α γγί
ξουν... Μικρά ανθρωπάκια ξεπετάγονταν α π ' το πλατύφυλλο σταχτοδοχείο...
Μου δείχνανε τη γλώσσα τους, κάτα
σπρη, με κόκκινα στίγματα. Γελούσανε,
ξεκαρδίζονταν και στήνανε χορό γύρω
α π ' τα μάτια μου. Καγχάζανε, γελούσα
νε... Φτύνανε μες στο στόμα μου... Το
ψάρι άρχισε να φουσκώνει μες στο
ακουάριο, να μεγαλώνει... Τα λέπια με
γάλωναν, κόβανε το πετσί μου, μαχαί
ρωναν λερά...».
Από άποψ η γραφής όλο το βιβλίο δί
νει την εντύπωση ενος μακροσκελούς τη
λεγραφήματος. Καμ ιά πρόταση δενολοκληρώνεται. Πέφτει ένα ρήμα, δίνει το
στίγμα του περιεχομένου και τα υπό
λοιπα χάνονται στα υπονοούμενα.
Φράσεις κοφτές, γρήγορες, α π ο σ π α 
σματικές. Δύο πράγματα μπορεί να ση
μαίνει αυτό: ήτοαφηγηματικόεγώ είναι
λαχανιασμένο λόγω της φρίκης που αι
σθάνεται και από την οποία κινδυνεύει,
ή βρίσκεται σε υποτονική κατάσταση
από τη ζέστη και την υγρασία του χώ 
ρου που διαποτίζει, σαπίζει και διαβρώνει ανάλογα και τον ψυχικό χώρο:
«Η π όρτα έκλεισε. Έγινε τοίχος. Το δω 
μάτιο γυμνό. Τρία πεταμένα βιβλία, η ξυ
ριστική μηχανή κι η ολοστρόγγυλη λάμ
πα. Το σεντόνι κουνήθηκε.» Και π α ρ α 
κάτω: «Ψιλοβρέχει. Μεσ' α π ' το μπαρ τ'
αχνιστά ποτήρια. Τα πακετοτσίγαρα,
το' να παν' στ' άλλο... Η βρεμένη άσφαλ
τος κι οι λακούβες. Ομίχλη πάνω α π ' τα
χτίρια. Το μεγάλο ρολόι χτυπά». Και η
αφήγηση συνεχίζεται πάντοτε έτσι στηριζόμενη σε τολμηρές μεταφορές και ει
κόνες, στο απρόσμενο επίθετο και το αυ
τοσχέδιο ρήμα: «ψόφια μάτια», «ψόφια
ψάρια», «στόματα ματιών», «η παλάμη
του πιάτου», «η παλάμη του κρεβα
τιού», «η παλάμη της γης» «η καμπούρα

της γης», «με βλέπει, κάτω α π 'τη ν ξεθω
ριασμένη τέντα... κι είμαι διάφανη, μ'
όλα τα εντόσθια πίσω α π ' το γυαλί, σα
σε ακουάριο... τα έντερά μου σαν τα φ ί
δια στη φορμόλη, διπλωμένα, γιομάτα
ακαθαρσίες και αέρια».
«Τα φύλλα του ημερολογίου π έ
φτουν», «οι τοίχοι πέφτουν», «το σπιρ
τόκουτο πέφτει», «οι σόλες τρυπάνε»,
«τα π α π ο ύτσ ια τρ ύπ ησα ν », «η σόλα μου
τρύπησε», «γεμίζω το ποτήρι με λίγο
ουίσκι», «ήθελα να κλάψω από μιαν ευ
τυχία αιχμηρή σαν τα έπιπλα», «δαχτύλωνε το τηλέφωνο», «διχτυώνουν το
σκοτάδι», «τουβλώνουν τ' αγέρι». «Γελά
το δόντι του 'πεσε. Οι μέρες πέφτουνε
σαν τα δόντια α π ' το πελώριο στόμα του
χρόνου».
Γενικά επικρατεί κλίμα άγχους, σκηνοθετημένο λες από παραισθησιογόνα,
κλίμα φρίκης και αηδίας, αναίρεσης,
ματαίωσης, διάψευσης, ανασφάλειας.
Βέβαια αυτή η αφήγηση είναι μια μανιέρα και μάλιστα ιδιαίτερα εύκολη.
Αυτή η υπερβολική κατάχρησή της και η
συχνή επανάληψη των ίδιων πάντοτε ει
κόνων και συναισθημάτων μας φέρνουν
σε αμηχανία· όσο για την ηρωίδα σκε
φτόμαστε ότι καλά παθαίνει όσα π α 
γαίνει αφού το νου της τον έχει προση
λωμένο σ' ένα μόνο πράγμα όταν κοιτά
τους άντρες και μόνο αυτό βλέπει. Της
ανταποδίδουν τα ίσα. Δικαιοσύνη. Ό λ α
είναι απόλυτα φυσικά μέσα στο Λαβύ
ρινθό της και τίποτα, μετά από μερικές
σελίδες, δεν μας εκπλήττει, το αντίθετο
μάλιστα θα μας εξέπληττε.
Κλείνουμε το βιβλίο με ολοφάνερη
ανακούφιση που η ατμόσφαιρα της
Αθήνας πα ρ ά την αιθαλομίχλη της και
το κυκλοφοριακό χάος είναι ένας π α ρ ά 
δεισος μπροστά στο Σάο Πάουλο, που
ευτυχώς, είναι τόσο μακριά από μας.
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Kevin Andrews
(1924-1989)
Με άπειρη οδύνη η Εταιρεία Συγγραφέων
στέκει σήμερα μπροστά στο νεκρό Κέβιν
Άντριους. Ο Κέβιν ήταν μέλος μας. Γιατί
δεν ήταν -ό π ω ς τόσ οι- φιλέλληνας, ήταν
έλληνας και πριν ακόμη αγωνιστεί για να
εξασφαλίσει -μόλις έπεσε η δικτατορίατην ελληνική υπηκοότητα. Ήταν έλληνας
συγγραφέας.
Αληθινά παράξενη η μοίρα αυτού του
αγγλο-αμερικάνου με ιρλανδέζικη κατα
γωγή, που γεννήθηκε στο Πεκίνο, για να
χαθεί, εξήντα πέντε χρόνια αργότερα, στα
Κύθηρα, στ’ ανοιχτά, στο πέλαγος.
Με θαυμάσιες πανεπιστημιακές σπου
δές στις Ηνωμένες Πολιτείες έρχεται το
1947 με υποτροφία στην Ελλάδα. Για να
μείνει για πάντα εδώ.
Η ιστορική και αρχαιολογική έρευνατον
οδήγησε στην Πελοπόννησο όπου μελέτησε
τα μεσαιωνικά κάστρα, στα οποία αναφέρεται και το πρώτο του επιστημονικό βι
βλίο «Τα κάστρα του Μωριά» («Castles of
the Morea», 1953) - έργο σταθμός, ανα
γνωρισμένο σήμερα ως κλασικό και που
δεν ξεπεράστηκε από τις νεώτερες έρευνες.
Τον ίδιο τον Κέβιν ίσως να τον συγκινούσε περισσότερο το άλλο του βιβλίο, το
παράλληλο, «Η Πτήση του Ίκαρου» («The
Flight of IcaruS», 1959). Μια αποκαλυπτική
αυτοβιογραφική μαρτυρία. Περιδιάβαζε
ως επιστήμονας τα βουνά και τα χωριά και
ανακάλυπτε τον εμφύλιο με τις ανοιχτές
ακόμη πληγές του, τα φωτεινά και τα σκο
τεινά σημάδια. Γνώρισε πράγματα που δεν
είχε φανταστεί, τα είδε ανθρώπινα, όχι
στενά επιστημονικά, και συγκλονίστηκε.
Θυμάμαι με τι συγκίνηση μου μίλησε
πρώτη φορά για το βιβλίο αυτό ο Στρατής
Τσίρκας. Και σκέφτομαι πως τώρα που
ολοκληρώνεται η συμφιλίωση, καθώς αί
ρονται όλες οι συνέπειες του εμφύλιου, η
μαρτυρία αυτή θα έπρεπε να γίνει προσιτή
και στον έλληνα αναγνώστη.
Έχω την εντύπωση πως η εμπειρία αυτή
είναι που έκανε τον Κέβιν μόνιμο κάτοικο
της χώρας μας, που τον έκανε Έλληνα. Θα
εγκατασταθεί και θα δουλέψει εδώ -γ ρ ά 
φοντας, δημοσιογραφώντας αλλά και κα
τασκευάζοντας με τα ίδια του τα χέρια κο
σμήματα, πραγματικά έργα τέχνης με σπά

νια δύναμη και παράξενη μαγεία. Ήταν
και μουσικός - έπαιζε φλογέρα, πιστός
μαθητής του Σίμωνα Καρά. Ο Κέβιν ήταν
σε όλη του τη ζωή και σε όλο του το έργο
ένας τεχνίτης, και ο καλός τεχνίτης είναι,
όπως έλεγε ο Σεφέρης, ένα από τα πιο
υπεύθυνα πρόσωπα στον κόσμο.
Ο Κέβιν Άντριους εργάστηκε ως συγ
γραφέας πάντα υπεύθυνα. Έζησε στην
Αθήνα, και στην πόλη αυτή αφιέρωσε δύο
βιβλία: έναν «αντιτουριστικό», όπως τον
χαρακτήριζε ο ίδιος, οδηγό («Athens»,
1967) και μια θαυμάσια σχολιασμένη συλ
λογή από κείμενα και μαρτυρίες για την
Αθήνα, από την υστερορωμαϊκή εποχή ως
το 1940 («Athens Alive», 1979). Κι ακόμη ο
Κέβιν επεξεργάστηκε τα αυτοβιογραφικά
κείμενα της Εύας Σικελιανού, που βρί
σκονταν στο αρχείο της Αγγελικής Χατζημιχάλη - κείμενο σημαντικό και για την
ιστορία του τόπου.
Μιλώντας, σε μια διάλεξη, για τους ξέ
νους ταξιδιώτες στην Ελλάδα του 19ου
αιώνα, ο Κέβιν κατέληγε : «έβλεπαν την Ελ
λάδα από απόσταση - τους λείπει μια διά
σταση, η διάσταση του προσωπικού βιώ
ματος. [...] Αλλά πιο πολύτιμα, σε οποιαδήποτε εποχή, είναι τα διδάγματα αυτών
που ’χουν ζήσει στο πετσί τους τα παθήμα
τα».
Ο Κέβιν, καθώς έζησε εδώ και τα χρόνια
της δικτατορίας, έζησε πραγματικά στο
πετσί του τα παθήματα του τόπ&υ. Και δεν
έπαψε να αρθρογραφεί, να γράφει για όσα
γίνονταν εδώ και στην Κύπρο. Και το 1974,
στο πολύστιχο ποίημά του «First will and
Testament» συνυφαίνει πολλά αυτοβιο
γραφικά στοιχεία με το καταπιεστικό
κλίμα της δικτατορίας.
Θυμάμαι τη βραδιά του Πολυτεχνείου
ένα απελπισμένο τηλεφώνημά του - για να
καταγγείλει τα όσα συνέβαιναν, ζητώντας
μας να καλέσουμε κι άλλους ξένους δημο
σιογράφους, κι άλλους μάρτυρες της τρα
γωδίας. Και ο ίδιος ο Κέβιν στάθηκε όρ
θιος, κυριολεκτικά, μπροστά στα τανκς τραυματίστηκε, τον χτύπησαν αλύπητα.
Το τραύμα στο πόδι του τον βασάνιζε από
τότε.
Κι όταν έπεσε η δικτατορία, ο Κέβιν

Άντριους ζήτησε και απέκτησε την ελλη
νική υπηκοότητα. Σ’ ένα συγκινητικό του
κείμενο γραμμένο ελληνικά - κ α ι δεν ήταν
το μόνο, έγραφε συχνά στη γλώσσα μας,
που τη θεωρούσε γλώσσα το υ - περιγράφει
τη μέρα που την απέκτησε, επί τέλους, την
πολυπόθητη υπηκοότητα. «Σήμερα έγινα
Έλληνας»... «σήμερα έγινα συμπατριώτης
σου κι έχω όρεξη για κουβεντολόι πριν τε
λειώσει η πιο σημαντική μέρα, νομίζω, της
ζωής μου». Και κατέληγε: «Ακόμα σου μι
λάω διότι δεν θέλω αυτή η μέρα να τελειώ
σει. Σε χαιρετώ, θες δεν θες συμπατριώτης
σου.»
Ό λα τα κείμενα που δημοσίευσε ο Κέβιν
Άντριους στο εξωτερικό σχετικά με τη δι
κτατορία και όσα δημοσίευσε αργότερα
στην Ελλάδα συγκεντρώθηκαν το 1980 σ’
έναν τόμο με το γενικό τίτλο «Η Ελλάδα στο
σκοτάδι» («Greece in the Dark») και απο
τελούν σημαντική μαρτυρία για εκείνη την
εποχή.
Ο Κέβιν Άντριους πρέπει να άφησε
πολλά ανέκδοτα - κι ένα μυθιστόρημα, νο
μίζω. Είμαστε βέβαιοι πως θα συμπληρώ
σουν ένα έργο ήδη πολύ σημαντικό. Και θα
ολοκληρώσουν τη φυσιογνωμία ενός συγ
γραφέα, που κι αν έγραφε κυρίως αγγλικά,
εντάσσεται, όπως το θέλησε ο ίδιος όταν
ζήτησε και έγινε μέλος της Εταιρείας Συγ
γραφέων, στο δικό μας ιστορικό και κοινω
νικό χώρο.
Ο Κέβιν Άντριους χάθηκε στα Κύθηρα,
κολυμπώντας στ’ ανοιχτά. Χάθηκε σημα
διακά σαν τον Ίκαρο στην πτήση του.
Ανάμεσα σ’ ένα πολυτραγουδισμένο νησί
κι ένα ξερονήσι, στο νότιο άκρο της Πελοποννήσου που την είχε περπατήσει σπι
θαμή προς σπιθαμή, στα βουνά και στα πα
ράλιά της.
Τον τόπο μας και τους'ανθρώπους του
-π ο υ έγιναν τόπος σου και συμπατριώτες
σ ου- τους αγάπησες και τους πόνεσες. Κι
όσοι, επώνυμοι ή ανώνυμοι, απλοί άνθρω
ποι του λαού, σε γνώρισαν δε θα σε ξεχάσουν. Ίσως αυτό να είναι μια παρηγοριά
για τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου. Ά 
φησες ρίζες σ’ αυτό τον τόπο.
Σε χαιρετούμε, συμπατριώτης μας...

Π.Α.ΖΑΝΝΑΣ

τα βιβλία της «γνώσης»

ΟΥΜΠΕΡΤΟ ΕΚΟ
I

ΤΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ
ΤΟΥ ΦΟΥΚΩ
Μ Υ Θ ΙΣ Τ Ο Ρ Η Μ Α

0 εκδόιης με χαρά
αναγγέλλει όιι έρως,
πάθος, θάνατος,
σατανισμός,σωτηρία (κάτω
από τα φοινικόδεντρα ίου
Τζιμ της Κάνναθης)
συνυφαίνονται σ' αυτό ίο
βιβλίο που στέρησε τον
ύπνο του συγγραφέα του
Τα πράγματα όμως είναι
πολύ πιο περίπλοκα.

Το Εκκρεμές του Φουκώ κυκλοφόρησε!
... και σηματοδοτεί το 1989 αλλά και το 2000.
Εξελίσσεται από τον 2ο μ.χ. αιώνα μέχρι τις μέρες μας μέσα από το
σχέδιο των Ναϊτών και των ροδόσταυρων για την κατάκτηση του
κόσμου, σ’ ένα χωριουδάκι μεταξύ Λανγκ και Μομφεράτου.
Εξελίσσεται στο Ίδρυμα Τεχνών και Επιτηδευμάτων των Παρισίων και
και... και... και...
Το Εκκρεμές του Φουκώ κυκλοφορεί και κατακτά όλο τον κόσμο!!!

εκδόσεις «γνώση»
Ζωοδόχου Πηγής 29,106 81 Αθήνα, Τηλ. 3620941 · 3621194 - 7786441

ΒίΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Ανθούλα Δανιήλ
\

ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΑΛΜΑΝ
Βουστροφηδόν
Το Σύνταγμα της Ζωής

Κώδικας, 1988
Το Βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη.
Το πρώ το σελίδες 50 περιλαμβάνει το
Βουστροφηδόν και το δεύτερο από τη
σελίδα 51 έως 59 Το Σύνταγμα της Ζωής.
Το πρώ το μέρος είναι όπω ς υποδη
λώνει ο τίτλος του μια από την ανάποδη
θεώρηση της ζωής, των κοινωνικών θε
σμών, των ηθών και εθίμων και αντιλή
ψεων ειδικότερα γύρω από την οικογέ
νεια και τη μοιχεία, την εργασία και την
εκμετάλλευση, τη δουλεία και την εξάρ
τηση, τον πλουτισμό των ισχυρών και
την αιώνια φτώχεια των εργατών, τη
θρησκεία και τη θεία δικαιοσύνη.
Σημασία δεν έχει βέβαια τόσο αυτή η
Κοινωνιολογία όσο ο τρόπος που λέγον
ται όσα λέγονται, ο λόγος που αστρά
φτει και κατρακυλάει με ποιητικό οί
στρο, οι λέξεις που π α ίζουν μεταξύ τους
με τα ομοιοτέλευτα, τα ομόηχα και τις
παρηχήσεις. Τελικό αποτέλεσμα* ο ΝικόλαςΤαλμάν μας προσφέρει θέαμα και
ακρόαμα, ήχο και εικόνα σπουδαίας
αισθητικής. Συγχρόνως τα υπονοούμενά του πέφτουν καίρια στο στόχο.
Τόπος και χρόνος όλη η ελληνική, σε
στενά πλαίσια, γη και ιστορία, και σε
πλατιά όλη η ανθρώπινη. Η ματιά του
συγγραφέα βουστροφηδόν από το
τώρα διανύει το χρόνο και τοντόπο, αν
τίστροφα, για να φτάσει στη ρίζα όλων
των κακών που είναι: η απληστία των
ισχυρών.
Τα πρόσ ω πα είναι ο Π ροππάπος,
Δίας, ή Ζευς, ο π α π π ο ύ ς, τηλεκλυτός
Ταλμάν, η γιαγιά Κερέτη Ταλμανίνα, ο
θείος Ντεληνικόλας Ταλμά, ο πατέρας,
εγώ. Ο συγγραφέας σαν άλλος Οδυσσέας βγαίνει στον πηγαιμό για την Ιθάκη
«με οδοδείκτες δεξιά ζερβά τα μαραφέτια του Ερμή σαν άγουρα σταφύλια...
όχι γιατί ήταν πατρίδα του καιτονπερίμενε, με πλισέδες στο πρόσω πο, η Πηνε
λόπη - τότε δε θα' βγαίνε αλλά... γιατί
δεν είχε καμία αμφιβολία π ω ς όλοι οι
δρόμοι οδηγούν στον τάφο», όχι στη
Ρώμη.
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πρόκειται για ένα τελείως επαναστατικό
και ανορθόδοξο, δυστυχώς για μας Σύν
ταγμα, και λέω δυστυχώς γιατί δεν π ρ ό 
κειται ποτέ να εφαρμοστεί Σύνταγμα,
που τάσσεται στο πλευρό της ζωής και
του έρωτα, της δικαιοσύνης και της κοι
νοκτημοσύνης των αγαθών, ένα Σύν
ταγμα που εξοστρακίζει από την επικράτειά του την ανισότητα και την εκμε
τάλλευση, την αδικία και τη φτώχεια.
Μερικά παραδείγματα: « Αρθρο Β. Πο
λίτευμα η Τακτική Αταξία, καθώς ορίζει
η ποιητική έμπνευση. Θεμέλιότουοι Άν
θρωποι Αυτεξούσιοι, χωρίς εξουσία,
όπω ς συστάδες λουλουδιών ή λέξεων
που σμίγουν ήχους και μυρωδιές και τα
χαρίζουν δώρο ακριβό στην ποίηση».
« Αρθρο θ. Πνοή δικαίου η απόλυτη
ισότητα ανδρών και γυναικών απέναντι
στη ζωή και στον έρωτα, χωρίς να παραβιάζεται η φυσική τους ιδιαιτερότητα.»
« Αρθρο Ξ. Στην ανθρώπινη κοινωνία
είναι άγνωστος ο παρασιτισμός. Όλοι
εργάζονται, για να δημιουργήσουν μια
άλλη φύση κατάλληλη να ικανοποιήσει
κάθε ανάγκη...». « Αρθρο Τ. Τίποτα το
υπερφυσικό δεν υπάρχει. Υπερφυσικό
είναι η άγνοια του φυσικού. Η γνώση με
τατρέπει αυτόματα το υπερφυσικό σε
φυσικό...». Και στον ίδιο τόνο και με το
ίδιο πνεύμα συνεχίζεται μέχρι το Άρθρο
Ω. Έπεται ημερομηνία και υπογραφή :
Υφήλιος, 10-4-88, Αιωνίου Πάσχα.
Ο Ποιητής ως καταγραφεύς
ΝικόλαςΤάλμαν
Η Ζωή
ως εντολέας
Τ.Σ. (Υπογραφή δυσανάγνωστος)

τος αποτελούν το ανάλογο του εσωτερι
κού κόσμου της. Άλλωστε όλες οι περι
γραφές είναι εσωτερικού χώρου α π '
όπου η ηρωίδα δραπετεύει για το σκο
τάδι της νύχτας που την καταπίνει και τη
μεταφέρει παρέα με το βρυκόλακα και
άλλα φαντάσματα: «Εκείνη τη στιγμή η
Έλα τον είδε στο άνοιγμα της πόρτας.
Φορούσε τη μαύρη του κάπα και είχε τα
μαλλιά του χτενισμένα παζ, σαν κάποι
ους μεσαιωνικούς ιππότες... Την πήρε
από το χέρι και άρχισαν να πετάνε μέσα
στη νύχτα. Η Έλα φορούσε ένα άσπρο
διάφανο φουστάνι κι από κάτω ήταν εν
τελώς γυμνή... Εκείνος την τελευταία
φορά τρυπούσε το λαιμό της με μακριές
βελόνες...». Τα περίεργα και παράδοξα
διαδέχονται το ένα το άλλο, οι φαντα
σιώσεις όλο και αυξάνουν, οι δράκουλες,
ο θάνατος, η ταφόπλακα κυκλοφορούν
πολύ άνετα και φυσιολογικά μέχρι το
τέλοςτουβιβλίουπου η ηρωίδα, ηρωική
αφού άντεξε τέτοιο θρίλερ, μεταμορ
φώνεται μαζί με τον επικρατέστερο κα
βαλιέρο της σε μωβ κροκοδειλάκι και...η
ζωή συνεχίζεται.
Το βιβλίο είναι καλογραμμένο, καθό
λου πληκτικό ή τρομακτικό. Η Μάρθα
Γεωργίου παίζει πολύ άνετα μετον φαντασιωτι κό κόσμο και το παράλογο.

ΑΝΗ ΚΥΠΡΙΑΔΗ
Η Βροχάνθρωπος και ο Φο
βίας
-τ ο παχύ δέρμα του θυμού
σ ο υ ... και άλλες ιστορίες...

Αθήνα 1988
-

ΜΑΡΘΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ο κροκόδειλος

Πλέθρον, Αθήνα 1988

.............

................................ .

-

-

Έχουμε στα χέρια μας ένα μικρό τόμο
σε 63 σελίδες και πεζού κειμένου, γραμ
μένου με διάθεση στοχασμού και περι
συλλογής πάνω στα ανθρώπινα.
Αξιοσημείωτο σε ότι αφορά στα
ποιήματα είναι ο στίχος που αποτελείται στα περισσότερα ποιήματα από μια
λέξη μόνο: Και /όλα / κινιόντουσαν /
εκείνα / περιφρούρησαν / ερμητικά / τα
μπουκάλια... (;) και σε ό,τι αφορά στα
πεζά η ποι ητι κότητά τους : «Ό χι π ω ς οι
σελήνες απέτυχαν απλώς εμείς τα ζυ
μώσαμε τα φεγγάρια ξανά και ξανά και
κείνα μάταια μας κράτησαν στους ουρα
νούς να στραγγίξουμε...»
Ό λα γενικά είναι γραμμένα με ευαι
σθησία και θα' λεγα ότι τα πεζά π α ρ ο υ 
σιάζουν περισσότερο ενδιαφέρον.

Το βιβλίο της Μ. Γ. 70 σελίδες, ασχολείται με το πρόβλημα της Έλας. «Το π ρ ό 
βλημα με την Έλα είναι π ω ς από τη μια
μεριά είναι αρκετά φιλόδοξη κι από την
άλλη αρκετά ανασφαλής να διεκδικήσει
οτιδήποτε... Τοπρόβλημαμετην Έλαείναι π ω ς είναι εγωίστρια... Το πρόβλημα
μετην Έλα είναι π ω ς λέει συνέχειατα ίδια
και τα ίδια. Έχει έμμονες ιδέες αυτό το
κορίτσι... το πρόβλημα μετην Έλαείναι
πω ς είναι αρκετά κλειστή... Ποιό είναι το
πρόβλημα μετην Έλα;»
Σελίδα σελίδα η ηρωίδα αποκαλύπτει
όλο και περισσότερο ένα ψυχολογικό
κομφούζιο α π ' όπου διαγράφεται η ψ υ
Και αυτό είναι το πνεύμα και το ύφος χική καιπνευματικήτηςδιαταραχή μέσα ΝΩΝΤΑΣ
Σ. ΦΩΚΑΣ
που διαπερνάει όλο το Βουστροφηδόν.
σε πολύπλοκες και λαβυρινθοειδείς σχέ Ισημερία
Στο δεύτερο μέρος, είπαμε ήδη όπω ς σεις και ανάλογες εξόδους νυχτερινές
έχουμε Το Σύνταγμα της Ζωής. Δεν πάντα σε ντίσκο, κλαμπ, μπαρ, και άλλα Πάτρα, 1988
επαρκεί η στήλη για να αναπτυχθούμε παρόμοια, που λόγω της ατμόσφαιρας 1
όσο θα 'πρεπε. Αναφέρουμε μόνο ότι και του γενικότερου ομιχλώδους κλίμα
Πο ίη ματα, 60 σελ ίδες.

Ο ποιητής κάνει την π ρ ώ τη του εμφά
νιση στο χώ ρο με πολύ κέφι και π ά θ ο ς,
ευαισθησία και προσω πική αγωνία:
Ν ησιά έρημα οι μέρες
Πουλιά γο ρ γό φ τερ α γίναν οι ώ ρες
Κ ύματα κα τά μ α υρ α γίναν οι π ρ ο σ 
μονές
Χ ρυσ ό ψ α ρα νεκρά οι θύμησες...
Αξιοπρόσεχτοότι κάθε ποίημ α έχει τη
δική του τεχνοτροπία και το δικό του
παιχνίδι με το στίχο και τη λέξη, κι όχι
π άντοτε με επιτυχία: Εκρηξη βόμβας/
Έκρηξη η φ α ίσ τειο υ /Έ κ ρ η ξ η οργής...
και συνεχίζεται έτσι. Κάτι ανάλογο με
την επανάληψη τω ν φράσεων δεν θέλω/
είναι..., αλλού: ξανάρθα, ξανακούμπησε, ξαναγεύτηκα...
κι ένα φευγαλέο: Πολέμησε για τη γ υ 
ναίκα το υ και τα πα ιδιά του.
Έμεινε α νά π η ρ ο ς για να το υ ς σώσει. /
Μισεί και μιοιέται για χ ά ρ η τ ο υ ς / Έπιασε
τη γυνα ίκα το υ μ ' άλλον. Τη σκότω σε. /
Τα παιδιά το υ το ύ π α ν «Αντίο, γειά
χάρα». Τα σκότω σε.

πρώτη του παρουσία) και αξιόλογη. Με την
τελευταία ποιητική συλλογή του προσπα
θεί να παγιώσει· να ακινητοποιήσει σε στί
χους πολλές, σημαντικές και ασήμαντες
σκέψεις, συγκινήσεις, μνήμες και κατα
στάσεις, χρησιμοποιώντας- βάζοντας σε
ενέργεια μια θυμοσοφική διάθεση, προσ
δίδοντας έτσι στον λόγο του, στις καλύτε
ρες στιγμές του, μια διάσταση αποφθεγμα
τική. Άλλοτε πάλι το στοιχείο που κυριαρ
χεί είναι ένας νεανικός λυρισμός* εμποτι
σμένος ωστόσο από τη ν πικρή πείρα και τις
μνήμες του ποιητή. Το σύνολο σχεδόν των
ποιημάτων του «λευκώματος» - τ α οποία,
σημειωτέον, είναι όλα ολιγόστιχα και λιτά
όπως το απαιτεί η περίσταση - απαρτίζουν
την καταγραφή της μακρόχρονης πείρας
ζωής του κ. Λευκαδίτη, η οποία του δίνει και
το δικαίωμα να προβαίνει σε επιτυχημέ
νους και ανθρώπινους αφορισμούς του τύ
που: Δ εν είν' ανάγκη να σκοτώνεις/για να
’σαι δυνατός./Τον αγαθόν ελέφαντα/τον
τρέμει και το λιοντάρι. («Ο δυνατός»). Ή: Η
δημοκρατία τουλάχιστον/σου επιτρέπει να
διαλέξεις/το σκοινί που θα κρεμαστείς/
- α ν τελικά τ' αποφασίσεις!- («Αστική Δη
μοκρατία»).

φάμπρικες τ' άφιλτρα καπνίζοντας σωπαί
νουν»).

ΣΟΝΙΑ ΠΥΛΟΡΩΦΣΩΤΗΡΟΥΔΗ
Ποιήματα του ’87
Θεσσαλονίκη 1988

Η κ. Σόνια Πυλόρωφ-Σωτηρούδη μοιάζει,
με τα ποιήματά της, να σχοινοβατεί ανά
μεσα στο άχαρο παρόν, με όλα όσα αυτό συ
νεπάγεται, και στο μακρινό και άγνωστο,
ωραιοποιημένο ωστόσο στη φαντασία της,
εκεί. Και, σχοινοβατώντας, επιχειρεί συ
χνές υπερβάσεις, έστω και αν γνωρίζει εκ
των προτέρων ότι η επιστροφή της στο εδώ
θα είναι αναπόφευκτη και οδυνηρή. Ό,τι
κυριαρχεί στα περισσότερα ποιήματά της
είναι ο ακόρεστος πόθος για το μακρινό
άγνωστο και η πικρία ότι με το πέρασμα του
χρόνου οι ελπίδες να το γνωρίσει λιγο
στεύουν. Οι στίχοι της είναι απέριττοι, λιτοί
κι ευαίσθητοι. Οι τόνοι της χαμηλοί, νηφά
λιοι και προσεγμένοι. Και κάτω από την επι
φάνεια, λίγο πιο βαθιά, ο καημός της γυ
Ιά σ ω ν Δ ρ α γ ώ η ς
ναίκας που καταποντίζεται μέσα στον
ωκεανό της καθημερινότητας, σιωπηλά και
καρτερικά, φυλάγοντας μέσα της σαν κόρη
ΑΛΙΚΗ riATPAKOY-FOSSI
οφθαλμού μιαν ακατασίγαστη πίστη για το
Χ.Δ.
ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ
Το προφίλ του βράχου
ανέφικτο. Δείγμα γραφής: Διαβάζω ονό
Λύθρον
Διογένης, Αθήνα 1989
ματα μηνύματα/σε τοίχους ξεφτισμένους/
Εκδ. Νέας Πορείας
σε κορμούς δέντρων/αρχικά χαραγμένα/
Θεσσαλονίκη
1988
σημειώσεις, λογαριασμούς/σε πακέτα από
Η ποίηση της κ. Αλίκης Γιατράκου-Fossi κι
τσιγάρα/χυδαιότητες σε τηλεφωνικούς/
νείται σε χώρους οικείους και καθημερι
νούς. Είναι χαμηλόφωνη και διακρίνει κα Το Λύθρον είναι η δεύτερη ποιητική συλ θαλάμους/έτσι λοιπόν εκφράζεται ο κό
νείς σ’ αυτήν την προσπάθεια της γυναί- λογή του Κ.Δ. Καλαϊτζή. Εν τούτοις φαίνε σμος/σήμερα; (« Έτσι σήμερα; »).
κας-ποιήτριας ν’ αποφύγει τις μεγάλες χει ται ότι νωρίς, σχετικά, κατάφερε, ο ποιη
ρονομίες, να καλύψει τους ισχυρούς ψυχι τής, να τιθασεύσει το υλικό του και να γρά
κούς κραδασμούς που την ταράζουν και να ψει μερικά ποιήματα όπου ο λόγος, απλός,
δώσει στη συγκίνησή της τις διαστάσεις της απαλλαγμένος από κάθε είδους εκζήτηση,
απλής και ανθρώπινης καθημερινότητας δημιουργεί το ζητούμενο αποτέλεσμα. Θε
που την περιβάλλει. Εν ολίγοις, η ποίηση ματικά, ο Χ.Δ.Κ. κινείται θα έλεγε κανείς
ΛΕΟ Μ ΠΟΥΣΚΑΛΙΑ*
της κ. Α.Γ.-F. διακρίνεται για έναν λεπταί κατά τρόπο δισκελή, δεδομένου ότι πολυ
σθητο λυρισμό που διέπειτα αφηγούμενα ή συχνά προσπαθεί ν ’ αποδώσει ερεθίσματα
εξομολογούμενα βιώματα, ενώ συχνά, μια του παρόντος καταφεύγοντας στο οπλο
εικόνα ή μια μεταφορά έρχεται να ταράξει στάσιο του ιστορικού παρελθόντος, όπου
και να συγκινήσει τον ανύποπτο αναγνώ δείχνει να αισθάνεται ασφάλεια αλλά κα
στη, όπως συμβαίνει λ.χ. στο ποίημα «Απο οικειότητα. Η ποίησή του, ακόμα και όταν
χαιρετισμός» της σελ. 25: Χωρίζουμε/λίγο άπτεται ως θέμα και ως συγκίνηση με την
παράμερα απ' το ασανσέρ/πέφτω απάνω τρέχουσα πραγματικότητα, σπανίως ξε
σου/ανοίγω το πουκάμισό σου/καταφιλώ φεύγει από τον έλεγχο μιας εμφανώς εσω
το στήθος σου/κι εσύ κλαις./Όσοι μας βλέ στρεφούς διάθεσης, γεγονός που επιβε
πουν δεν μας ξέρουν./Εάν έρχεσαι απ' το 9αιώνει την επανειλημμένως διατυπω
Αγρίνιο/αρτεργάτης/εγώ είμαι η Μαρία θείσα γνώμη για το εσωστρεφές της λογο
Σοάρες.
τεχνίας της Θεσσαλονίκης. Δείγμα γρα
φής: Άνθρωποι του Κιρίτσιλερ/ένα φυτο
κρατούν στην μασχάλη/όσο κι αν ξενη
τεύονται/τρόπους ξένων υιοθετώντας/
ΠΑΝ ΑΓΗΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ
ψωμίχορταίνοντας και ρύζι/για τις αλλοδα
Λεύκωμα με υδατογραφίες πές την μιλιά τους νοθεύουν/στο ΒούπερΔιογένης, Αθήνα 1988
ταλ ίσως στηνΛόντρα/σαν ανοίξει ο καιρός/
στα παρτέρια των δρόμων και νησίδες γκα Η θητεία του κ. Παναγή Λευκαδίτη είναι με ράζ/τα σπόρια του καμπάκουλακ/προσε
γάλη (πάνε κιόλας σαράντα χρόνια από την χτικά αφήνουν. («Πρώην αγρότες, στις

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ.
ΜΑΥΡΙΔΗΣ
Στοναντιχώρο
Εκδ. Νέας Πορείας,' 1988

θεί και η αμέσως αντιληπτή γνώση, εκ μέ
ρους της, της ποιητικής μας παράδοσης,
κάνει φανερό ότι η Α. Κ. έχει να δώσει αρκε
τούς καρπούς ακόμη. Δείγμα γραφής:

ρυωτακικής και μεταυπερρεαλιστικής για
να συνεννοούμαστε- διασώζουν την ατο
μική ιδιαιτερότητα και κατά στιγμές πλη
σιάζουν, νομίζω, αυτό που θα λέγαμε άδολη
λεκτική ομορφιά».

«Πένθιμο»
Απαγορεύτηκε λοιπόν η αγάπη;
Κάνε μου μήνυση.
Διέγραψες το γέλιο μου
Χωρίς συμπάθεια ή λύπηση.

Το βιβλίο αυτό, του κ. Π.Θ. Μαυρίδη, πα
ρουσιάζει μια καινοτομία. Ως τα μισά σχε
δόν ποιήματα και λίγο παραπέρα, στο κάθε
Σ πόρος
Εργολάβος
ποίημα αντιστοιχεί μια μουσικά προσδιορι
σμένη οιμωγή, ενδεικτική των προθέσεων
Με δίκασες αγέρωχα
του ποιητή να διαμαρτυρηθεί για την ανέκ
Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΙΝΤΖΟΥ
χωρίς απολογία.
κλητη, πλέον, πτώση της ζωής του παρόν
ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟΙ
Τα όνειρά μου φίμωσες
τος. Ο ποιητής - νέος κατά τα φαινόμεναΧωρίς ευθυκρισία.
ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
άλλο δεν κάνει από το να στιγματίζει τη ζωή
σε όλες της τις εκφάνσεις, καταφεύγοντας
Σκληρή η σιωπή σου, αφόρητη,
αρκετά συχνά σε κοινοτοπίες εκφραστικές
και ποιος να τηναντέξει.
και θεματικές. Ο στίχος του βρίσκεται
Ξέρεις εσύ να τιμωρείς
κοντά στην παράδοση· υπάρχει μια εμφα
όποιον εσένα στέρξει.
νής ροπή αναζήτησης μέτρου και ρυθμού,
πράγμα που σημαίνει ότι ο κ. Μαυρίδης εί
ναι γνώστης των πεπραγμένων στον ποιη
τικό χώρο κι αυτό θα τον βοηθήσει οπωσ
δήποτε στις μελλοντικές του απόπειρες. ΝΑΥΣΙΚΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟ ΥΛΟΥ
Φτάνει να κατανικήσει- να τιθασεύσει NTINA ΜΑΡΙΝΗ
πρώτα τον οξύ θυμό του και ν’ αποβάλλει
ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ
την τάση του για λεξιθηρία. Γιατί είναι
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΙΔΗΡΑ
κρίμα η αρχική καθόλου κοινότοπη σύλ
ληψη να αποδυναμώνεται με λέξεις όπως
αντιεικόνες, αντίκοσμοι, υποΰλη, φλογάτη, Τετράφωνα (ποιήματα)
αστρόσκονηή με φράσεις όπως: συμπαρα
Με κριτικό σημείωμα
σύρουνε ατόλες καί οάσεις, των αντιχθότου
Νίκου Φωκά
νων καταφύγια. Σε αντιγαλαξίες σκοτει
νούς, αόρατους/κρέμονται, σε μετάξινες Εκδ. Πιτσιλάς, 1989.
κλωστές,/κρυπτογραφήματα ζωής,/κωδίκελοι θανάτων.
Ό πως προκύπτει και από τον τίτλο αυτού
του βιβλίου, έχουμε να κάνουμε με μια συλ ΕΛΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ - ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Δ.Ν. ι. ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙ!) ΠΑΓΩ
λογική έκδοση, στην οποία τέσσερις πρωHELEN PROTOPAPADAKIS - PAPACONSTANTINOU
τοεμφανιζόμενες ποιήτριες επιχειρούν να
Dr. in LAW. SUPREME COURT OF APPEALS ret.
ΑΓΓΕΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ μας δηλώσουν το προσωπικό τους στίγμα.
Θα υπέθετε κανείς ότι οι τέσσερις ποιήΡιπές από μια ρεαλίστρια
τριες έχουν κάτι το κοινό μεταξύ τους· ότι οι
μικρή αθωότητα
πνευματικές-ποιητικές τους τάσεις επι THE AKATHISTOS HYMN - L' HYMNE ACATHISTE
•
L’ INNO ACATHISTOS
Αθήνα 1989
κεντρώνονται σε κάτι το συγγενικό, γεγο
νός που μπορεί να συνετέλεσε στην ομα
Ηποιητική αυτή συλλογή της Α.Κ. αποτελεί δική εμφάνισή τους. Το ξεφύλλισμα
μιαν ευχάριστη έκπληξη. Θα πρέπει, κατά ωστόσο του βιβλίου ανατρέπει αυτήν την
τα φαινόμενα να αποτελεί την πρώτη της υπόθεση, οπότε το μόνο που μπορεί αν
παρουσία στα γράμματα, κι όμως εντοπί θεωρήσει πιθανότερο ο αναγνώστης είναι
ζονται σ’αυτήν ψήγματα γνήσιας ποιητικής ότι η ομαδικότητα οφείλεται στην συστολή
φλέβας κάτι παραπάνω από απλώς ελπιδο- και στην ανασφάλεια των ποιητριών να εμ
φόρα. Η Α.Κ. ξέρει, κυρίως, να δίνει στον φανιστούν η κάθε μια χωριστά. Όσο για τα
στίχο της την βαρύτητα, την πύκνωση, την ποιήματα αυτά καθεαυτά, χωρίς να θέλω να
φόρτιση (νοηματική και συγκινησιακή) που προβώ σε συγκρίσεις και διακρίσεις, θα
χρειάζεται· σπανίως υπερβαίνει την απα έλεγα ότι παρουσιάζουν αξιόλογο ενδια
ραίτητη «δοσολογία» και όπου την υπερ φέρον. Πρόκειται για ποιήματα γραμμένα
βαίνει, επεμβαίνει, σαν από μηχανής Θεός, με την πρόθεση γνήσιας και ολότελα άδο
η διαίσθηση για να σώσει το ποιητικοποιη- λης εξομολόγησης. Απουσιάζει απ’ όλα η
μένο βίωμα. Έχει τόλμη· δεν διστάζει να έπαρση, η εκζήτηση, το κυνηγητό της πρω
εκτεθεί· δεν παίρνει πόζες· αφήνεται στην τοτυπίας. «Δεν μιλάμε εδώ για μεγάλα
ροή του στίχου της, χωρίς να παρασύρεται, ποιητικά επιτεύγματα -γράφ ει στον κρι
όμως, απ’ αυτήν απεναντίας την ελέγχει. τικό πρόλογο του βιβλίου ο ποιητής Νίκος
Έχει ετοιμότητα: συλλαμβάνει τον ποιη- Φωκάς-, αλλά -π ρ ο ς το παρόν- για ποιη
ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
τικό-θεματικό της πυρήνα εν τω γίγνεσθαι τικά επεισόδια, που παρ’ όλο το συγγενικό ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
ENGLISH TRANSLATION -TRADUCTION FRAN(,'AISE
και τον περιβάλλει με το ποιητικό ένδυμα ιδίωμά τους προς αυτό της κυρίαρχης σή
TRADUZIONE ITALIANA
χωρίς περιστροφές. Αν σ’ όλ’ αυτά προστε μερα τάσης στην ποίησή μας, της μετακα-

0 ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Στέλλα Βογιατςόγλου

ΠΕΤΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
Τ ι θέλει η κυρία Φ ρίμαν. Ν ουβέλα

ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
Το μαγγανοπήγαδο. Μυθιστόρημα
Η συγκάτοικος. Μυθιστόρημα

ΤΟ
ΜΑΓΓΑΝΟΠΗΓΑΔΟ
.9 »

ΚΩΣΤΗΣ ΓΚΙΜΟΣΟΥΛΗΣ
Στάχτη στα μάτια. Π εζογράφημα

ΜΑΡΩ ΔΟΥΚΑ

ΧίχοζΚχνόχγλης

Λ εύκες Α σάλευτες. Μυθιστόρημα

ΑΛΚΗ ΖΕΗ

ΚΕΔΡΟΣ

A m .M O I T I I S S T K H A S
Κ Α Ι Ί Ι Ι Ι ΗΛ v a s s a s

Η αρραβω νιασ τικιά του Α χιλλέα. Μυθιστόρημα

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΑΩΡΑΚΗΣ
Ο ι Δ ρόμοι του Α ρχάγγελου. 3. Α υτοβιογραφία
Ο ι Δ ρόμοι του Α ρχάγγελου. 4'. Α υτοβιογραφία

ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ο μόνοια 1980. Φωτογραφίες: Α νά ρ ια ς Μπέλιας

ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ
Δ ρόμοι της στεριάς κ αι της θάλασσας. Ταξιδιωτικό

ΜΗΤΣΟΣ ΚΑΣΟΑΑΣ
Ο άρχοντας του κόσμου. Μυθιστόρημα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ
Ιαγουάρος. Νουβέλα

ΜΕΝΗΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ
Π λα νόδιος σαλπιγκτής. 14 Κείμενα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ
Τ α μαύρα παραμ ύθια. Διηγήματα

ΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ-ΣΕΦΕΡΙΑΑΗ
Η γυνα ίκα της άμμου. Μυθιστόρημα

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ
Ο Σιλβέστρος. Μυθιστόρημα

ΚΩΣΤΟΥΑΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Το παλα ιοπω λείο στην Τσιμισκή. Μυθιστόρημα

ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ
Η μεγάλη πλατεία. Μυθιστόρημα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
Ο ιερός μαστός. Μυθιστόρημα

ΑΝΝΑ ΞΑΝΘΑΚΗ
Δέντρο της γνώσης αντίο! Μυθιστόρημα

ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΑΝΙΔΟΥ
Το φ ίδ ι του Θεού. Μυθιστόρημα.

ΧΑΡΙΣ ΣΤΑθΑΤΟΥ
Π ροετοιμασίες. Μυθιστόρημα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΜΠΑΡΔΗΣ
Μ έντιουμ. Ν ουβέλα

ΕΡΣΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Μ έξικο. Ν ουβέλα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
Η λιακό Ω ρολόγιο. Μυθιστόρημα

ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΑΚΙΝΟΣ
Β υζαντινή Π ερίπολος. Μυθιστόρημα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Η έκρηξη. Μυθιστόρημα

Ο Ά/»φντας
του Φμου

Ι1>
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Από τις εκδόσεις
της Εθνικής Τραπέζης
της ΕΛΛάδος
και του Μορφωτικού της
Ιδρύματος
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