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To φθινόπωρο του 1989, η «Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας»
(Ιδρυτής: Σχολή Μωραΐτη), μέσα στον κύκλο των εκδηλώσεών της, και στην ενότητα «Τα κείμενα
και η φωνή τους», είχε την πρωτοβουλία να αφιερώσει μια σειρά πέντε ομιλιών-αναγνώσεων πάνω
στο ενδιαφέρον θέμα «Δημοφιλείς μεταφράσεις του 19ου αιώνα». Οι πνευματικοί άνθρωποι που
είχαν κληθεί να διαβάσουν αποσπάσματα από πέντε διάσημες μεταφράσεις του περασμένου
αιώνα, είχαν συνάμα αναλάβει την υποχρέωση να προλογίσουν τις αναγνώσεις τους με σύντομες
εισηγήσεις πάνω σε μεταφράσεις και έργα που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην παιδεία του τόπου
μας. Οι ομιλητές ήταν ο Τίτος Πατρίκιος, με θέμα: «Η μυστηριώδης νήσος και άλλοι ουτοπικοί
χώροι του Ιουλίου Βέρν», η Αθηνά Γεωργαντά, με θέμα: «Εμμανουήλ Ροΐδης, Κάρολος Μπωντλαίρ, Έντγκαρ Άλαν Πόε», ο Σπύρος Τσακνιάς, με θέμα: «Ο Ιωάννης Καμπούρογλου (Φλοξ)
μεταφράζει τη Νανά τον Ζολά», ο Αλέξανδρος Κοτζιάς, με θέμα: «Αλέξανδρος Δουμάς, Πατήρ,
Άγγελος Πιτού, κ.ά.» και ο Νάσος Δετζώρτζης, με θέμα: «Η μνημειώδης μετάφραση -οι Άθλιοί
του Β. Ουγκώ υπό I. Ισιδωρίδη-Σκυλίτση».
Λόγω του γενικότερου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει το θέμα, τα «Γράμματα και Τέχνες»
ζήτησαν από τους προαναφερθέντες ομιλητές την άδεια να δημοσιεύσουν τις εισηγήσεις τους. Με
εξαίρεση την εισήγηση του Τίτου Πατρικίου, που, για τεχνικούς λόγους, η απομαγνητοφώνησή της
δεν κατέστη δυνατή, οι υπόλοιπες δημοσιεύονται στο ανά χείρας τεύχος με τη σειρά που έγιναν
στην «Εταιρεία Σπουδών».

Έντγκαρ Άλλαν Πόε
Κάρολος Μπωντλαίρ
Εμμανουήλ Ροΐδης
της Αθηνάς Γεωργαντά
Κύριες και κύριοι, καλησπέρα σας
Ο τριπλός τίτλος της αποψινής ανάγνωσης, προσπάθησε να
καταγράψει την ιδιαιτερότητα ενός λογοτεχνικού έργου το
οποίο διαθέτει στα ελληνικά μια τρισυπόστατη συγγραφική ταυ
τότητα. Ο τίτλος αυτός δηλαδή παραπέμπει σε μια σπάνια γραμ
ματολογική σύμπτωση. Στο γεγονός ότι στις μεταφράσεις του
Πόε από τον Ροίδη πρέπει να αναγνωρίσουμε μια αλυσίδα λογο
τεχνικών ανταποκρίσεων. Και ότι με τον τρόπο της επάλληλης
δημιουργίας, τα κείμενα του Πόε παρουσιάζονται για πρώτη
φορά στα ελληνικά γράμματα φιλτραρισμένα μέσα από τη δη
μιουργική ευαισθησία και την καλλιτεχνική συνείδηση δύο λο
γοτεχνών πολύ σημαντικώνγιατιςεθνικέςτουςλογοτεχνίες. Του
Κάρολου Μπωντλαίρ και του Εμμανουήλ Ροίδη. Δύο λογοτέ
χνες που αναπτύσσουν μια ιδιαίτερη σχέση με τον συγγραφέα
και με τα κείμενά του που μεταφράζουν. Δύο μεταφραστές που
συμπεριφέρονται απέναντι στο πρωτότυπο κείμενο με την ανε
ξαρτησία και την ελευθερία που τους επιτρέπει η αίσθηση συγ
γένειας που νιώθουν για τον δημιουργό του. Ο Μπωντλαίρ που
μεταφράζει τον Πόε με τα μέτρια αγγλικά του αυτοδίδακτου, με
ταγγίζει στα κείμενα του Πόε την προσωπική του λογοτεχνική
συγκίνηση και ευαισθησία. Λίγα χρόνια αργότερα ο Ροΐδης με
ταφράζει το μπωντλαιρικό κείμενο. Και η δεύτερη αυτή μετου
σίωση, διοχετεύει στο τελικό κείμενο την άποψη και το λαμπερά
προσωπικό ύφος του Έλληνα.
Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτή τη διπλή διασταύρωση και με την
καθοριστική μεσολάβηση του Μπωντλαίρ, το ελληνικό κοινό
πρωτογνωρίζει τον Πόε στα 1877. Αυτή τη χρονιά παρουσιάζε
ται στα ελληνικά το πρώτο διήγημα του Πόε σε μετάφραση του
Ροΐδη. Και δύο χρόνια αργότερα, το 1879, ο Ροΐδης θα δημο
σιεύσει σε περιοδικά της εποχής ακόμη τρία π αράδοξα διηγή
ματα του Πόε, μεταφράζοντας πάντοτε τις μεταφράσεις του
Μπωντλαίρ. Πρέπει άλλωστε να σημειωθεί ότι οι πρωτότυπες
μπωντλαιρικές μεταφράσεις του Πόε στάθηκαν ο κύριος δίαυ
λος επικοινωνίας της ηπειρωτικής Ευρώπης με το έργο του Αμε
ρικανού συγγραφέα. Και είναι ακριβώς μέσα από το δίαυλο
αυτό που ανακαλύπτει και ο Ροΐδης τον Πόε.
Η άμεση ανταπόκριση του Ροΐδη στο έργο του Πόε ανακαλύ
πτει και την υψηλή ποιότητα του λογοτέχνη και τον έγκαιρο συγ
χρονισμό του με τις αναζητήσεις της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας.
Επιπλέον, η προσέγγισή του στον Πόε συντελείται, όπως και η
4 προσέγγιση του Μπωντλαίρ, με όρους πνευματικής και καλλιτε-

χνικής συγγένειας. Ό π ω ς ο Μπωντλαίρ, έτσι και ο Ροΐδης ανα
γνωρίζει στον Πόε την κοινή μοίρα του καλλιτέχνη του καταδι
κασμένου να ζει σε μια κοινωνία που έχει για μοναδικό της ιδα
νικό τις υλικές απολαύσεις. Με την οπτική λοιπόν αυτήςτης προ
σέγγισης, ο Ροΐδης συνθέτει και το κριτικό του σημείωμα για τον
Πόε με το οποίο προλογίζει τη μετάφραση του 1877. Και για τον
πρόλογο αυτό, ο Ροΐδης βασίζεται σ’ ένα αντίστοιχο άρθρο του
Μπωντλαίρ, συγκρατώντας μάλιστα τον αντιαμερικανισμό του
Μπωντλαίρ και το μίσος του για την κοινωνία αυτή της αποκλει
στικής υλικής και βιομηχανικής προόδου. Ιδού με ποιές εικόνες
παρουσιάζεται ο Πόε στο ελληνικό κοινό το 1877. Διαβάζω, από
τον πρόλογο του Ροΐδη, την αρχή της δεύτερης παραγράφου:
«Ο Π όου» γράφει ο Ροΐδης «δια του κοσμογονικού αυτού
ποιήματος «Εύρηκα» και πλείστων σπουδαίων κριτικών ά ρ 
θρων επειράθη ν’ αποταθή εις την διάνοιαν των ομοεθνών του,
αλλ’ αύτη απορροφωμένη ολόκληρος υπό βιομηχανικών συν
δυασμών δεν είχε καιρόν να προσέχη εις φιλοσοφικός θεωρίας.
Απελπισθείς εκ της διανοίας εδοκίμασεν έπειτα ν’ αποταθή εις
την καρδίαν αυτών δια του «Κόρακος», της «Λιγείας» και άλλων
απαραμίλλων δια την λεπτότητα του αισθήματος και την μα
γείαν της γλώσσης αριστουργημάτων. Αλλ' ούδ' εις ταύτα έλαβον καιρόν να προσέξωσιν οι Αμερικανοί, π α ρ ’ οίς η καρδία
ολίγον κατέχει τόπον υπό τον αριστερόν μαστόν. Βαρυνθείςτότε
ο ποιητής να παραβαίνη το 7ον εδάφιον του κατά Ματθαίον
Ευαγγελίου παραθέτων φιλολογικούς μαργαρίτας εις τους
ομοεθνείς του, απεφάσισε να προσφέρη αρεστοτέραν εις την
γεύσιν αυτών τροφήν, ήτοι παραμύθια ούτω πως όμως δια
σκευασμένα, ώστε δημοσιευόμενα εν σοβαρά εφημερίδι εξελαμβάνοντο επί τινα καιρόν ως αληθή γεγονότα και ετάραττον και
αυτών των μάλλον παχυδέρμων τον ύπνον και τα νεύρα».
Με τα λόγια αυτά παρουσιάζει ο Ροΐδης τον Πόε στο ελληνικό
κοινό. Ο πρόλογος και οι πρώτες μεταφράσεις του εγκαινιάζουν
την υποδοχή του Πόε στα ελληνικά γράμματα και θα δώσουν το
σύνθημα για μια σειρά μεταφράσεων που θα δημοσιευτούν λίγα
χρόνια αργότερα. Ο ίδιος ο Ροΐδης, που ανακάλυψε τον Πόε, θα
δημοσιεύσει άλλες δύο μεταφράσεις στα 1886 και 1895. Το τελευ
ταίο αυτό διήγημα του 1895 είναι η «αριστοτεχνική» (όπως ση
μειώνει ο Ξενόπουλος) μετάφραση του «Χρυσοκάραβου», του
«Χρυσού σκαραβαίου» του Πόε.
Από τις έξι λοιπόν μεταφράσεις του Ροΐδη που μας είναι γνω
στές, θα σας προτείνω να διαβάσουμε σήμερα τρία «παράδοξα

διηγήματα» που δημοσιεύονται όλα μαζί μέσα στο έτος 1879. Εί
ναι τρία διηγήματα που συμπυκνώνουν πραγματικά την παθο
λογία μιας ολόκληρης εποχής. Το πρώτο από αυτά, «Η ταυτότης» (όπως τιτλοφορεί ο Ροΐδης τη «Morella» του Πόε), ανανεώ
νει και επεξεργάζεται στη σφαίρα της μεταφυσικής και του μυστικισμού τα μεγάλα ρομαντικά θέματα της αιμομιξίας και του
νεκρόφιλου έρωτα. Έτσι, το περίεργο πάθος που νιώθει ο αφη
γητής για τη νεκρή σύζυγό του Μορέλλα, μεταγγίζει την ταυτό
τητα της νεκρής και τον παθολογικό έρωτα του συζύγου στο
πρόσωπο της νεογέννητης κόρης τους. Η «Μορέλλα» είναι ένα
από τα τρία νεκροφιλικά διηγήματα που έχει συνθέσει ο Πόε,
μαζί με τη «Λίγεια» και την «Ελεονώρα». Ο τίτλος βέβαια της «Ελεονώρας» δεν είναι διόλου συμπτωματικός, αλλά παραπέμπει
συστηματικά στην περίφημη Lenorezov G. A. Burger, στο εναρ
κτήριο δηλαδή νεκροφιλικό ποίημα του ρομαντισμού.
Το δεύτερο διήγημα που θα διαβάσω είναι «Η στρογγυλή εικών». Έ να κείμενο που εισάγει στο κλίμα από το οποίο θα γεννη
θεί στο τέλος του αιώνα Το πορτραίτο του Dorian Gray. Στη
«Στρογγυλή εικόνα» του Πόε αναπνέουμε βαθιά τη νέα ατμό
σφαιρα του αισθητισμού και του δόγματος «η τέχνη για την τέ
χνη». Τη νέα ευαισθησία που θα μεταθέσει το κέντρο βάρους της
καλλιτεχνικής δημιουργίας στο έργο τέχνης καθεαυτό. Είναι η
καλλιτεχνική συνείδηση που έχει ήδη εξαγγείλει ο Πόε με τη γνω
στή κριτική του διατύπωση ότι ο σκοπός ενός ποιήματος είναι
«το ίδιο το ποίημα, το ποίημα καθεαυτό - this poem perse- που
γράφεται μόνο για χάρη του ποιήματος» (Ε. A. Poe, The Poetic
Principle, μτθν. έκδ. 1850).
Στα πλαίσια αυτών των αισθητικών προσανατολισμών συν
θέτει ο Πόε και το συγκεκριμένο διήγημα στο οποίο η προσωπο
γραφία μιας γυναίκας αναδεικνύεται ως η υπέρτατη προτεραιό
τητα. Κατά τέτοιο τρόπο ώστε η εικόνα φτάνει να αντικαταστή
σει την εικονιζόμενη, η οποία τελικά πεθαίνει για να μπορέσει να
ζήσει το καλλιτεχνικό της αντίγραφο. Ο μοιραίος εραστής-καλλιτέχνης αδιαφορεί εντελώς για το ανθρώπινο μοντέλο του. Η
αποκλειστική του φροντίδα είναι το έργο καθεαυτό, το έργο για
το έργο, η τέχνη για την τέχνη. Με την «Ταυτότητα» και με τη
«Στρογγύλη εικόνα» ο Ροΐδης παρουσιάζει δύο τυπικά γυναι
κεία πορτραΐτατου Πόε, ή μάλλον, δύο χαρακτηριστικές παραλ!ιαγές στο ιδανικό μοντέλο της γυναικείας μορφής έτσι όπως την
ήθελε ο Πόε= με μια παράξενη, υπερφυσική, μελαγχολική και
νεκρική ομορφιά. Με τα δύο αυτά διηγήματα, βρισκόμαστε μέσα
ιτην καρδιά των αισθητικών διακηρύξεων του Πόε ότι ο θάνα
τος μιας ωραίας γυναίκας είναι το ποιητικότερο θέμα του κό
σμου (E. A . Poe, The Philosophy of Composition, 1846).
To τρίτο και τελευταίο διήγημα, έχει τον τίτλο «Ο Καρδιόκτυπος» και είναι ένα κείμενο που επιχειρεί την προσέγγιση της π α
ρανοϊκής σχιζοφρένειας. «Ο Καρδιόκτυπος» καταγράφει τον
εσωτερικό μονόλογο ενός παρανοϊκού εγκληματία ο οποίος διη
γείται σε α πρόσωπο το έγκλημα που διέπραξε και τους λόγους
που τον οδήγησαν στην πράξη αυτή. Μετά την εκτέλεση του εγ
κλήματος, ο δράστης νομίζει ότι ακούει επίμονα τους κτύπους
της καρδιάς του νεκρού. Στην πραγματικότητα όμως ακούει τον
κτύπο της δικής του καρδιάς, που είναι γρήγορος και δυνατός
εξαιτίας του υπερβολικού άγχους του. Ο ήχος αυτός προβάλλε
ται στον νεκρό σύμφωνα με έναν από τους πιο τυπικούς μηχανι
σμούς άμυνας που χαρακτηρίζει τους σχιζοφρενείς - την προβο
λή. Τέλος, η αίσθηση του δράστη ότι οι αστυνομικοί καταλαβαί
νουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά του, συμφωνεί ακριβώς με
την αίσθηση πον σχιζοφρενών ότι ο εσωτερικός τους κόσμος εί
ναι διάφανος και ορατός από τον έξω κόσμο. Μέσα από αυτά τα
συμπτώματα της νόσου, η καρδιά του παρανοϊκού αρρώστου
ορίζει το κέντρο του διηγήματος και ως εκ τούτου και τον τίτλο
του, που στα ελληνικά έχει επίσης μεταφραστεί ως «Η προδότρα
καρδιά» (Ν. Σημηριώτης) και «Μαρτυριάρα καρδιά» (Γ. Ευαγγελίδης).
Από τα τρία αυτά διηγήματα, ο Ροΐδης έχει μεταφράσει τα δύο
πρώτα με υποδειγματική σχεδόν συνέπεια και ακρίβεια. Η με

τάφραση αντίθετα του «Καρδιόκτυπου» είναι η πιο ελεύθερη
από όλες τις μεταφράσεις του Πόε που θα παρουσιάσει.
Συγκεκριμένα, ο μονόλογος του αφηγηματικού υποκειμένου
στο κείμενο του Ροΐδη, εκφέρεται με ειρμό και σε συγκροτημένες
προτάσεις, εκεί όπου οι φράσεις του πρωτοτύπου αρθρώνονται
απότομες και ασύνδετες. Δεν πρόκειται πια για το παραλήρημα
ενός οργισμένου παράφρονα που αναβιώνει την εγκληματική
του πράξη, αλλά για την εξομολόγηση ενός υποτονικού ασθενή,
που σχολιάζει με αυτοσυγκράτηση το ψυχικό του νόσημα.
Ωστόσο, παρόλο που η μετάφραση υστερεί σε δραματική έντα
ση , ο λόγος του Ροΐδη αποζημιώνει για τις απώλειες του πρωτο
τύπου. Κάτι περισσότερο μάλιστα: Αυτήν την ελεγχόμενη νοση
ρότητα που παρουσιάζει ο μονόλογος του «Καρδιόκτυπου» στη
ροΐδειά του μετάφραση, θα την αναγνωρίσουμε αργότερα και σε
πρωτότυπα κείμενα του Ροΐδη.
Από την άποψη αυτή, ο μονόλογος του Συριανού του συζύγου
και ο «Μονόλογος ευαισθήτου» μαρτυρούν νομίζω τον γόνιμο
διάλογο του Ροΐδη με τα κείμενα του Πόε. Μέσα λοιπόν σ' αυτό
το κλίμα των λογοτεχνικών ανταποκρίσεων, ας ακούσουμε πια
τα ίδια τα κείμενα.
Διαβάστηκαν τα διηγήματα «Η ταυτότης», «Η στρογγύλη εικών», «Ο Καρδιόκτυπος».

Τα έξι διηγήματα του Πόε που μετάφρασε ο Ροΐδης και που μας είναι γνα>στά (χωρίς να αποκλείεται δηλαδή και η ύπαρξη άλλων αθησαύριστων
μεταφράσεων σε εφημερίδες και περιοδικά της εποχής) είναι τα ακόλου
θα: «Το πάθημα του κ. Βαλδεμάρου» (1877), «Ο Καρδιόκτυπος» (1879),
«Η ταυτότης» (1879), «Η στρογγύλη εικών» (1879), «Ο μαύρος γάτος»
(1886), «Ο Χρυσοκάραβος» (1895).
Τα πέντε από τα διηγήματα αυτά έχουν επανεκδοθεί σε τόμο από τις εκ
δόσεις «Ηριδανός» και «Κριτική», ενώ η μετάφραση του «Μ αύρου γά
του», ξεχασμένη στις σελίδες κάποιου παλιού περιοδικού, εντοπίστηκε
μόλις το 1986 από την Χριστίνα Ντουνιά. Οι σύγχρονοι τόμοι του «Ηριδανού» και της «Κριτικής» περιέχουν επιπλέον και τη μετάφραση ενός
ακόμη δημιουργήματος («Ο αλλόκοτος φονεύς» -«The Murders in the
Rue Morgue»). Ωστόσο, η μετάφραση αυτή, που δημοσιεύτηκε ανώνυμα
το 1884, αποδόθηκε εσφαλμένα στον Ροΐδη με πρωτοβουλία των εκδό
σεων Σιδέρη το 1922 (πρώτη έκδοση σε τόμο των ροΐδειοίν μεταφράσεο>ν
του Πόε). Η συστηματική μελέτη της συγκεκριμένης μετάφρασης αποδεικνύει ότι πρόκειται για έργο άλλου, άγνωστου, μεταφραστή *βλ. σχετικά
Αθηνά Γεωργαντά, «Ο εισηγητής και πρώτος μεταφραστής του Πόε στην
Ελλάδα». Διαβάζω, αρ. 112 (13.2.1985/αφιέρωμα στον Ε.Α. Poe) 34-42.
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Οι πρόγονοι
μετά μανίας εδιάβαζαν
«τον σοφόν Δουμάν»
του Αλέξανδρου Κοτξιά

Πρωτοδιάβασα ίο Έγκλημα και τιμωρία πριν από καμιά
πενηνταριά χρόνια. Δε θυμάμαι πια το όνομα του μεταφραστή.
Μήτε ποιός εκδότης είχε βγάλει τους τρεις καλοδουλεμένους,
μικρού σχήματος τόμους. Θ υμάμαι μόνο πώς άρχιζε το μυθι
στόρημα: «Μίαν θερμοτάτην εσπέραν του Ιουλίου...». Σ’ αυτή
την εξωτική για τους σημερινούς εφήβους γλώσσα ρούφηξα
τότε απνευστί το όοστογιεβσκικό αριστούργημα χωρίς, αν και
φανατικός δημοτικιστής, να δυσανασχετήσω. Γιατί μόλις είχα
αφήσει από τα χέρια μου τους μεγάλους εκείνους τόμους του
εκδοτικού οίκου Ιωάννου Σιδέρη με τα μυθιστορήματα του Ιου
λίου Βέρν -Είκοσιχιλιάδεςλεύγαι υπό την θάλασσαν, Από της

Γης εις την Σελήνην, Τα τέκνα του πλοιάρχου Γκράν, Η μυστη
ριώδης νήσος, Περιπέτειαι Κινέζου εν Κίνα κτλ. κτλ. κτλ. -
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μεταφρασμένα- από ποιούς;- στην αυστηρή καθαρεύουσα,
που υποδηλώνουν οι τίτλοι τους και εικονογραφημένα με τα
περίφημα χαρακτικά των παλαιών γαλλικών εκδόσεων.
Ανήκω στην τελευταία, νομίζω, γενιά που εμπέδωσε τις ανα
γνωστικές της συνήθειες σε μια αιωνόβια ήδη τότε μεταφρα
στική παράδοση. Οι αμέσως επόμενοι υπό εκκόλαψιν εραστές
του βιβλίου -οι πρώτοι μεταπολεμικοί- βρέθηκαν σε τελείως
διαφορετική κατάσταση. Για την ακρίβεια, η παράδοση εκείνη
είχε από τις πρώτες δεκαετίες του αιώνα βαθμιαία εγκαταλη
φθεί: τα ξένα αφηγηματικά έργα δε μεταφέρονταν πια στη
γλώσσα που περιγράφονταν παλαιότερα οι περιπέτειες του
Αορίνου και του Μοράνδου ή τα πάθη της Μαρίας Αντωνέτας.
Ό μ ω ς πάμπολλα βιβλία μεταφρασμένα ήδη σε κείνη την ηχηρή,
την αρχικά αρχαίζουσα και συντωχρόνω ενδοτικότερη καθα
ρεύουσα, εξακολουθούσαν συστηματικά να ανατυπώνονται.
Οι συνομήλικοί μου και εγο) ήμασταν οι τελευταίοι αναγκα
στικοί χρήστες της πεζογραφικής μεταφραστικής παράδοσης,
που καλλιεργήθηκε ύστερα από τη σύσταση του ανεξάρτητου
κρατιδίου καταλαμβάνοντας έκταση και πραγματοποιώντας
επιτεύγματα που δεν τα υποψιαζόμαστε σήμερα. Αναφέρω
απλώς τους πέντε μικρόσχημους επίσης δεμένους τόμους που
διάβασα περίπου την ίδια εποχή με το Έγκλημα και τιμωρία:
ήταν Οι Άθλιοι υπό Βίκτωρος Ουγκώ, ανατυπωμένοι μάλλον
στα τέλη του ’20. Μεταφραστής, ένας από τους λαμπρούς θεμε
λιωτές της παράδοσης, ο Ιωάννης Ισιδωρίδης Σκυλίτσης ή Σκυλίσσης, που καταπιάστηκε όχι μόνον με τον Ουγκώ,τον Θερβάντες, τον Μολιέρο αλλά και με τον Αλέξανδρο Δουμά.

Ας μετακινηθούμε λοιπόν, όπως επιβάλλει το θέμα μας, από
το τέλος στις απαρχές της περιόδου εκείνης, όταν το ξένο - κ υ 
ρίως το γαλλικό- μυθιστόρημα εισέβαλε ακάθεκτο στην ανα
πτυσσόμενη, αν και πολλαπλώς παραπαίουσα, νεοελληνική
κοινωνία. Οι προς τούτο συνθήκες βαθμιαία ωρίμαζαν: αστι
κοποίηση της ζωή, μείωση του αναλφαβητισμού, περίσσια
κάποιων χρημάτων, ελεύθερος χρόνος -των γυναικών κυρίως,
όπως υποστηρίζεται προκειμένου τουλάχιστον για άλλες
χώρες.1 Αιχμή του δόρατος αυτής της ακατάσχετης εισβολής
-ο πιο δημοφιλής, ο πιο πολυδιαβασμένος κατά τις δεκαετίες
του 1850, του ’60, του ’70 και του ’80 -είναι ο συγγραφέας που
θ’ ακούσομε απόψε. «... ο Κόμης Μοντεχρίστος του Δ ουμά
-αυτός προπάντων με ετρέλενε», αναπολεί τα μαθητικά του
χρόνια ο γέροντας Γρηγόριος Ξενόπουλος.2 Και ο Παλαμάς
συνομολογεί: «... ήξερα στα δάχτυλα τα ρομάντζα του Δουμά.
Ποιά είταν τα πλέον αγαπημένα μου; Με ποιά ξενυχτούσα; Με
τον Υποκόμητα της Βραζελώνης και με την Κόμησα Σαρνύ».3
Ή δη στις αρχές της δεκαετίας του 1850 ο δεκαεξαετής Βικέλας
έχει διαβάσει στην Κωνσταντινούπολη τα «πολύκροτα» έργα
του «μεγάλου δασκάλου του γαλλικού ιστορικού μυθιστορήμα
τος»4, ενώ τα ίδια περίπου χρόνια ένας άλλος έφηβος στην
Ερμούπολη, ο Ροΐδης, «... οικότροφος σε Λύκειο, ξενυχτάει
κρυφά διαβάζοντας άπληστα τα μυθιστορήματα του Δουμά».''
Αν οι προικισμένοι εκείνοι έφηβοι, που αργότερα θ’ αναδειχθούν σε αναστήματα των Γραμμάτων μας, έχουν «ξετρελαθεί»
με το συγγραφέα των Τριών Σωματοφυλάκων ο ενθουσιασμός
του περιορισμένου αναγνωστικού μας κοινού της εποχής φαί
νεται ότι είχε πάρει τις διαστάσεις πανδημίας -οι Νεοέλληνες
συμμερίζονται την αλλοφροσύνη των Γάλλων, οι οποίοι κατά
την πενταετία 1846-1850 τοποθετούν τον Δ ουμά τους κυρίαρχο
στον πίνακα των μπεστ-σέλερ «με τέσσερα έργα του σε 27 εκδό
σεις και σύνολο αντιτύπων τουλάχιστον 100.000».6 Στη Γαλλία
μάλιστα ο θαυμασμός φτάνει ως τα πιο υψηλά «κλιμάκια»:
«Είναι ένας Εγκέλαδος, ένας Προμηθέας, ένας Τιτάνας», αποφαίνεται ο Λαμαρτίνος* «κάτι παραπάνω από μέγας συγγρα
φέας... μια από τις μεγάλες δυνάμεις της φύσεως», προσεπικυρώνει ο Μισλέ7.
Αντίθετα ο Ροΐδης γρήγορα παραμερίζει το είδωλο της εφηβίας του. Ωριμος παρά τη νεαρή του ηλικία στοχαστής αλλά
και οξυδερκής παρατηρητής των πραγμάτων της πατρίδας,

μόλις επιστρέφει από το εξωτερικό επισημαίνει ως κοινωνικό
φαινόμενο τη διάδοση του γαλλικού μυθιστορήματος και το
σχολιάζει προλογίζοντας στα 1860 το Οδοιπορικό του Σατωβριάνδου, το οποίο έχει μεταφράσει: «... νομίσαντες ότι το παν
ήδη κατωρθώθη ετράπημεν εις ακαίρους μυθιστορημάτων
μεταφράσεις, ώστε ο μεν Σύης και ο Δουμάς κατήντησαν παρ’
ημίν δημώδεις, των δε κορυφαίων ποιητών και πεζογράφων τα
έργα μένουσιν εισέτι άγνωστα πολλοίς, ως ξένων γλωσσών
απείροις».8
Την αρνητική στάση του Ροΐδη έναντι της μεταφρασμένη ελαφράς φιλολογίας τη συμμερίζονται, όπως θα δούμε, και άλλοι
νουνεχείς. Προηγουμένου όμως ας αντικρίσουμε εντελέστερα
το ίδιο το φαινόμενο όχι μόνο με τα μάτια του Ροΐδη αλλά και με
τη βοήθεια της σημερινής έρευνας. Μεταφέρω τις διαπιστώσεις
του Κ.Θ. Δημαρά:».... από τα 1846, οπότε βρίσκουμε την
πρώτη σχετική μνεία, ώς τα 1888 εκυκλοφόρησαν όχι ολιγότεροι από διακοσίους τόμους μυθιστορημάτων του Αλεξάν
δρου Dumas, μεταφρασμένοι στα ελληνικά* με τον ασφαλώς
υποτονικό μέσο όρο πεντακοσίων τραβηγμάτων για κάθε
έκδοση, έχουμε επάνω από εκατό χιλιάδες τόμους σε καμμιά
σαρανταριά χρόνια».9
Απαραίτητη διασάφηση: αυτοί οι πέντε κατά μέσο όρο τόμοι
το χρόνο στη διάρκεια της τεσσαρακονταετίας που μας ενδια
φέρει -ύστερα έρχεται η ηθογραφική πεζογραφία, ο δημοτικι
σμός, τα πράγματα άρδην μεταβάλλονται - αυτοί λοιπόν οι 200
τόμοι του Δούμα δεν είναι και ισάριθμοι τίτλοι έργων του. Την
εποχή εκείνη, αλλά και πολύ αργότερα, ως τα παιδικά μου
χρόνια όπως προανέφερα, συνηθιζόταν πολύ η τμηματική
έκδοση εκτενών μυθιστορημάτων -κάποτε και μη εκτενών- σε
χωριστούς τόμους με δική τους ή με συνεχή σελιδαρΐθμηση,
κάτι, που σπάνια παρατηρείται από το τέλος του πολέμου και
δώθε. ΗχόμησσαΣαρνύ, λογουχάρη, που έχω μπροστά μου για
την αποψινή ανάγνωση κυκλοφόρησε σε τέσσερις τόμους - συ
νολικά 1662 σελίδες- στοιχειοθετημένους κατά τα έτη 1867,
1868 και 1869 σε τρία διαφορετικά τυπογραφεία της Αθήνας.1(1
Πόσοι από τους 300 και πλέον τόμους,11 που με τη βοήθεια
του συγγραφικού συνεργείου του, «συνέγραψε» ο Αλέξανδρος
Δουμάς, μεταφράστηκαν τότε ή και αργότερα στη γλώσσα μας;
Το ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Η Βιβλιογραφία ΓκίνηΜέξα περιλαμβάνει από την πρώτη αναφορά της το 1845 (Ο
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κόμης του Μοντεχρίστου) ως το 1863 που σταματά, τριάντα μία
σχετικές εγγραφές· αναμφίβολα αυτές θ' αυξηθούν καθώς τα
κενά της συμπληρώνονται χάρις σε μεταγενέστερες έρευνες.
Ό μ ω ς και αυτές οι εγγραφές καλύπτουν μόνο 24 διαφορετι
κούς τίτλους. Οι υπόλοιπες αφορούν σε έκδοση επόμενων
τόμων ενός έργου ή στην επανέκδοση του έργου. Σύμφωνα με
στοιχεία που έθεσαν στη διάθεσή μου ο Φίλιππος Ηλιού και η
Πόπη Πολέμη -και γι' αυτό τους ευχάριστο) θερμά- πολλές
δεκάδες νέες εκδόσεις του Δουμά, ανάμεσά τους και αρκετοί
πρωτοεμφανιζόμενοι τίτλοι, παρουσιάστηκαν κατά την εικοσιπενταετία 1864-1888, έπειται από την οποία ακολουθεί κάποια
κάμψη. Τούτο προκύπτει από την Ελληνική Βιβλιογραφία 19ου
αιώνα, πρόγραμμα που με επιστημονικό υπεύθυνο τον Φίλιππο
Ηλιού συγκεντρώνει σε ηλεκτρονικό υπολογιστή στοιχεία για
τα έτη 1864-1900.
Ερώτημα δεύτερο: μήπως είναι όντως «υποτονικός» ο μέσος
όρος των πεντακοσίων τραβηγμάτων για κάθε έκδοση του
Δουμά, που λογαριάζει ο Δημαράς; Μήπως η κυκλοφορία των
μυθιστορημάτων του «Εγκέλαδου» είναι στην πραγματικότητα
υψηλότερη από τους 100.000 τόμους; Ας απαντήσουν στο
ζήτημα οι επαΐοντες. Εγώ περιορίζομαι να παρατηρήσω:
Ο Αλκής Αγγέλου μας πληροφορεί ότι το 1869 Οι τρεις
σωματοφύλακες. Μετά είκοσι ν έτη κυκλοφόρησε σε 1.000 αντί
τυπα*12 και η έκδοση αυτή, προσθέτω, δεν είναι η πρώτη, ούτε
η μόνη. Παράλληλα, μαθαίνουμε από τον Αγγέλου, εκείνη την
εποχή τα τραβήγματα δημοφιλών ελληνικών βιβλίων - ανά
μεσά του και αρκετά ποιητικά βιβλία- φτάνουν τα 1.500, τα
2.000 ή και τα 2.500 αντίτυπα13. Πέραν τούτου πρέπει ακόμη να
θυμηθούμε ότι ο Δουμάς δεν εκδίδεται μόνο στην Αθήνα.
Εκδίδεται και στην Κωνσταντινούπολη, και στη Σμύρνη, και
στην Πάτρα, ακόμη και στη Ζάκυνθο, στο τυπογραφείο
Ραφτάνη, που το 1858 το διευθύνει ο Νέστωρ Ταρουσσόπουλος.
Γιατί όχι και στην Ερμούπολη; αναροπιέμαι κλείνοντας άπρα
κτος τη Βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα. Να όμως τα στοιχεία του
Ηλιού και της Πολέμη. Και να η Ερμούπολη μεγάλο κέντρο
παραγωγής μυθιστορημάτων του Δουμά, δεκαέξι εγγραφές
μέχρι στιγμής γιατί η συγκέντρωση συνεχίζεται. Και κάτι ακόμη
που θα φανεί ίσως απίστευτο: Δουμάς εκδίδεται επίσης στη
Χαλκίδα (1875), ακόμη στα τουρκοκρατούμενα Χανιά (1882),
στη μόλις απελευθερωμένη Λάρισα (1883) και στο Κάιρο
(1894).
Ακόμη ένας παράγων που, κατά τη γνώμη μου, ανεβάζει
πολύ τα τραβήγματα των τόμων του Δουμά: πολλά μυθιστορήματά του, προτού να κυκλοφορήσουν ως βιβλία, κυκλοφορούν
σε φυλλάδια ως παραρτήματα περιοδικοί, όπως η Κωνσταντινουπολίτικη Επτάλοφοςη τα αθηναϊκά Ευτέρπη και Πανδώρα.
Το τελευταίο, το 1854 που εκδίδει σε παράρτημα τον Ιππότη
Λρμαντάλ, «θα τυπωνόταν τουλάχιστο σε 1.500 αντίτυπα», μας
πληροφορεί ο Σαχίνης.14 Ό σ ο για την Ευτέρπη, που η κυκλο
φορία της κατά τον ίδιο μελετητή θα πρέπει να ήταν παραπλή
σια, ^ εκδίδει στο παράρτημά της το 1849 τους Τρεις σωματο
φύλακες, το 1851 Το περιδέοαιον της βασιλίσσης, το 1853 το
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Και τώρα οι επανεκδόσεις των έργων στην υφιστάμενη ή σε
νέα μετάφραση -και τα δύο τούτα σημαίνουν ζήτηση και επο
μένως μεγάλα, ίσως πολύ μεγάλα, τραβήγματα. Λογουχάρη: τα
δύο συνεχόμενα μυθιστορήματα Οι τρεις σωματοφύλακες.
Μετά είκοσιν έτη επανεκδόθηκαν το 1868-69 στην Αθήνα και
ταυτόχρονα στην Κωνσταντινούπολη εις «έκδοσιν δευτέραν»
στην αρχική μετάφραση του Γρ. Καμπούρογλου.17 Ακόμη και
αν υποθέσουμε ότι αυτό το ενδεκάτομο βιβλίο δε στοιχειοθετήθηκε και εκτυπώθηκε δύο φορές, χωριστά στις δύο πόλεις, ότι
η έκδοση έγινε στη μία από τις δύο και στην άλλη απλώς απεστάλησαν αντίτυπα με διαφορετική μόνο τη σελίδα του τίτλου,
πάλι πρόκειται για καλή δουλειά, για πολλά πολλά βιβλία, του
λάχιστον για 11.000 τόμους, αν περιοριστούμε στα 1.000 αντί

τυπα που δίνει σ' αυτή την έκδοση ο Αγγέλου, να κιολας
περίπου το 1/10 του συνόλου των 100.000 τόμων του Δημαρά.
Και οι μεταφράσεις; Ο Κόμης Μοντεχρίστος βγαίνει στην
Κωνσταντινούπολη το 1845 σε μετάφραση I. Πατρόκλου. Ε π α 
νεκδίδεται στη Σμύρνη το 1859 σε μετάφραση Τ.Α. Για τρίτη
φορά βγαίνει πάλι στη Σμύρνη δύο χρόνια αργότερα σε δεκα
πενθήμερα φυλλάδια, χωρίς όνομα μεταφραστή. Τέταρτη φορά
στην Αθήνα το 1866 σε μετάφραση Βάμβα. Πέμπτη φορά το
1886 στην Κωνσταντινούπολη χωρίς όνομα μεταφραστή. Ο
Άγγελος Πιτού πρωτοβγαίνει στη Σμύρνη το 1851 σε μετά
φραση Ισιδωρίδη Σκυλίσση. Επανεκδίδεται στην Αθήνα το
1868
σε μετάφραση Αλεξάνδρου Σκαλίδου. Και ξανά στη
Σμύρνη σε μετάφραση Σκαλίδου το 1882. Η Κόμησσα Σαρνύ
εκδίδεται το 1862 στην Αθήνα σε μετάφραση Γ. Σίμου και πέντε
χρόνια αργότερα ξανά στην Αθήνα σε μετάφραση Αλεξ. Σκα
λίδου. Στην ίδια μετάφραση επανεκδίδεται στη Σμύρνη το 1882.
Το 1874 κυκλοφορεί ταυτόχρονα στην Κ<ι>νσταντινούπολη και
στη Σμύρνη σε διαφορετικές μεταφράσεις το μυθιστόρημα
Ακτή. Τέλος και η πινελιά της νεοελληνικής γραφικότητας: Το
1863 εκδίδεται στην Αθήνα το Μοϊκανοί των Παρισίων τύποις
των... Μοϊκανών των Παρισίων.
Αυτός ο κατακλυσμός της ελληνικής βιβλιαγοράς με Αλέ
ξανδρο Δουμά αλλά και με άλλους σύγχρονους «μυθογράφους
της Γαλλίας» δεν ενθουσίαζε, όπως είδαμε, τους σοβαρά σκεπτόμενους λογογράφους και λογίους της εποχής: «... βεβαίως
δεν ωφελούν τοιαύται αναγνώσεις, εξάπτουσαι την νεανικήν
φαντασίαν και -αν όχι άλλο- παρεκτρέπουσαι την προσοχήν
εκ σοβαροτέρων μελετών», διδακτικός τονίζει ο Βικέλας.IS Το
φαινόμενο «το βλέπουν όσοι παρακολουθούν τα θέματα αυτά»,
γράφει ο Δημαράς, «κριτικοί, λογοτέχνες, ηθολόγοι: επισημαίνεται ο κίνδυνος από την αθρόα εισαγωγή του γαλλικού
μυθιστορήματος μέσα στον ελληνικό πνευματικό χώρο* ο Δ.
Βερναρδάκης, ανάμεσα στα χρόνια 1860 και 1875, επανέρχεται
πολλές φορές στο θέμα με έντονη, πάντοτε, αποδοκιμασία για

το ξένο, το γαλλικό, μυθιστόρημα. Τα καλά περιοδικά της επο
χής, Πανδώρα , Παρθενών, ή και Εφημερίς των Φιλομαθών,
προσπαθούν να συγκεράσουν τις απαιτήσεις του αναγνωστικού
κοινού, με τις ευθύνες τους ως προς την ελληνική παιδεία· αυτά
όλα, συζητήσεις, επικρίσεις, είναι ιδίως αισθητά σε μια εικο
σαετία, που ξεκινάει γύρω στα 1855»,19
Αντί όμως να απορρίψει συλλήβδην τους ξένους μυθογρά
φους ο μόλις εικοσιτετραετής Ροΐδης του Οδοιπορικού προ
τείνει μια πολύ ουσιαστική διάκριση: «... ενώ υπάρχουσι
Σάνδη, Σκώττος, Βαλζάκ και Λαμαρτίνος, τούτους μεν παρορώμεν, περιοριζόμεθα δε εις τους πολλώ ελλαττουμένους Σύην,
Δουμάν και Κωκ. Είναι αληθές ότι πάντες μεν ούτοι εις τέρψιν
αφορώσιν, αλλ’ ο βουλόμενος κατανοήσαι οποία η μεταξύ δια
φορά, ας αναγνώση μεμονωμένην τινά των πραπων σελίδα και
θέλει ευρεί ιδέας πρωτοφανείς, εικόνας γόνιμον μαρτυρούσας
φαντασίαν, καλλιέπειαν μεγίστην, εν ενί λόγω αξίαν φιλολογι
κήν, ενώ παρά τοις άλλοις, στερηθείσι της γοητείας του μύθου
δεν ευρίσκει τις ουδέν τοιούτον. Και όμως επέπρωτο ου μόνον
να κατέχη παρ' ημίν πρώτην θέσιν ο Δουμάς, αλλά και να
ακούσωμεν το όνομα αυτού εκφωνούμενον από βήματος Πανε
πιστημίου μετά των Σεκξπήρων και Σοφοκλέων!!»20
«Ο μόνος αδικημένος από τους τέσσερις μυθιστοριογράφους
που αναφέρει» ο Ροΐδης είναι ο Μπαλζάκ, διορθώνει ο Αγγέ
λου, «οι υπόλοιποι, ήδη από το 1841 έως το 1859 τουλάχιστον
μεταφράζονται και συζητιούνται επανειλημμένα».21 Ακόμη
και έτσι, βέβαια, ουδόλως μειώνεται η βαρύτητα της διάκρισης
που εισηγείται ο Ροΐδης ανάμεσα σε μυθιστορίες υψηλής αισθη
τικής τάξεως και σε έργα στηριζόμενα αποκλειστικά στη «γοη
τεία του μύθου». Μια τέτοια άποψη εκείνη την εποχή, όταν η
καλλιτεχνική αξία του είδους μυθιστόρημα ούτε στην Ευρώπη
έχει καλά καλά καθιερωθεί, για την Ελλάδα, που παρακο
λουθεί τις ενγένει ευρωπαϊκές εξελίξεις ασθμαίνουσα, με καθυ
στέρηση δεκαετιών, αποτελεί πρόταση άκρως επαναστατική.22
Έπειτα, αξίζει να επισημανθεί και τούτο: μπορεί, παράλ
ληλα με «τον σοφό Δουμάν», όπως τον αποκαλεί ταπεινός

εγχώριος ομότεχνος,23 να μεταφράζεται και ο δημιουργός του
ιστορικού μυθιστορήματος, ο Ουάλτερ Σκώττος, όμως όσα
κενά και αν έχει η Βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα, η συντριπτική
υπεροχή των αναγραφόμενων σ' αυτή μυθιστορημάτων του
πρώτου -23 εγγραφές του Δουμά ως και το 1860, οπότε διατυ
πώνει ο Ροΐδης τις επιφυλάξεις του, έναντι μιας και μοναδικής:
Ο Ιβανόης, εν Σμύρνη 1847 - αποδεικνύει περίτρανα, νομίζω,
ποιόν από τους δύο προτιμούσε το μεγάλο κοινό.
Σαφώς οι πρόγονοί μας αγνόησαν την υπόδειξη, που εμπράκτως τους έδωσαν οι συγγραφείς εκείνοι οι οποίοι τα πρώτα
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Η μετάφραση
της «Nana» του Ζολά
από τον
Ιωάννη Καμπούρογλου (Φλοξ)
του Σπύρου Τσακνιά
Η έκδοση της Nana του Ζολά στα ελληνικά το 1880 υπήρξε ένα
πολύκροτο γεγονός, δημιούργησε, όπως μπορεί να φαντασθεί
κανείς, σκάνδαλο και, τελικώς, χαρακτηρίστηκε σταθμός στην
εξέλιξη της νεοελληνικής πεζογραφίας. Και μόνο η λιθογραφία
του εξωφύλλου θα ήταν αρκετή για να εξηγήσει το σκάνδαλο: η
Νανά, εν μέσω ευθυμούσης συντροφιάς ανδρών και γυναικών,
ημίγυμνη, με τις ρώγες του πληθωρικού στήθους της να δια
γράφονται σαφέστατα, κρατά στο υψωμένο δεξί της χέρι ένα
ποτήρι με σαμπάνια, ενώ το αριστερό της χέρι ακουμπά με νάζι
επί του προτεταμένου και ευτραφούς γλουτού της. Στη σελίδα
τίτλου διαβάζουμε: Λιμιλίου Ζολά, και εντός παρενθέσεως
ZOLA, με λατινικά στοιχεία, ΝΑΝΑ, Μυθιστόρημα Πολύκρο

τοι, Της φυσιολογικής σχολής, Μεταγλωτισθέν εις την ελλη
νικήν υπό Φλοξ. Ακολουθεί ένα τυπογραφικό κόσμημα με
μονόγραμμα, και από κάτω: Αθήνησι, Εκ του τυπογραφείου
της Φιλοκαλίας, 33-ΟδόςΣοφοκλέους-33,1880.
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Υπό το ψευδώνυμο Φλοξ υποκρύπτεται ο Ιωάννης Καμπούρογλου, λόγιος και δημοσιογράφος, γεννημένος στην Κωνσταν
τινούπολη (1851-1903). Στην Αθήνα, μαζί με τον Δ. Κορομηλά,
ίδρυσε την «Εφημερίδα», «λαμπρόν φιλολογικόν φύλλον»,
όπως τη χαρακτηρίζει κάπου ο Γρηγόριος Ξενόπουλος. Το 1891
έβγαλε τη «Νέα Εφημερίδα». Εξέδωσε, επίσης, τις ποιητικές
συλλογές Πατρίςκαι νεότης, Έρωτος ημέραι, Λυρική συλλογή,
κ.ά. Δεν γνωρίζω εάν είχε συγγένεια με τον σχεδόν συνομήλικό
του, γνωστό αθηναιογράφο Δημήτριο Καμπούρογλου. Ό π ω ς
μας πληροφορεί ο Mario Vitti1, ο Ιωάννης Καμπούρογλου, με το
ψευδώνυμο Φλοξ, μετέφρασε δεκάδες μυθιστορήματα. Η πλη
ροφορία είναι πολύτιμη. Βοηθάει εμένα τουλάχιστον να δια
σκεδάσω την πρώτη απορία που μου γεννήθηκε όταν, με
αφορμή τη σημερινή εκδήλωση, άρχισα να ασχολούμαι με τη
μετάφραση της Nana. Π ώς είναι δυνατόν να έχουν εκδοθεί ταυ
τόχρονα σχεδόν πρωτότυπο και μετάφραση ενός έργου, που
στην ελληνική αριθμεί 629 σελίδες; Για την πρώτη γαλλική
έκδοση γνωρίζουμε ότι έχει καταχωρηθεί στη Βιβλιογραφία της
Γαλλίας με αριθμό 2.606 και ημερομηνία 27 Μαρτίου 1880. Στην
ελληνική έκδοση, ο σύντομος πρόλογος του μεταφραστή φέρει
Την ένδειξη «Εν Αθήναις, κατά Ιούλιον 1880». Ο Henri Mitte-

rand, που σχολιάζει φιλολογικά τη μυθιστορηματική σειρά Les
Rougon-Macquarf2 (όπου υπάγεται και η Nana) των εκδόσεων
Bibliotheque (nrf) de la Plèiade, μας πληροφορεί ότι η Nana
«παρουσιάστηκε σε 90 συνέχειες στην ημερήσια εφημερίδα le
Voltaire από τις 6 Οκτωβρίου 1679 ως τις 5 Φεβρουάριου 1880».
Α πό υποσημειώσεις του Φλοξ μαθαίνουμε ότι: «Η μετάφραση
αύτη του μυθιστορήματος ήρξατο δημοσιευμένη εν επιφυλλίδι
του Ραμπαγά , αλλά μετά πέντε ή εξ φύλλα διεκόπη διά λόγους
πολλούς και νυν εκδίδεται εις βιβλίον ολόκληρος». Εικάζω ότι
ο Καμπούρογλου αρχίζει τη μετάφρασή του ταυτόχρονα σχεδόν
με τη δημοσίευση του πρώτου feuilleton στην εφημερίδα le Vol
taire, αρχές δηλαδή Οκτωβρίου του 1879, και ακολουθεί κατά
πόδας τις συνέχειες. Και πάλι όμως τα χρονικά περιθώρια είναι
στενά, αν λογαριάσουμε πως ο άνθρωπος δεν ήταν μόνο μετα
φραστής αλλά και δημοσιογράφος, εκδότης εφημερίδας. Η
πληροφορία του Mario Vitti, συνεπώς, ενισχύει την υπόθεση
πως έχουμε να κάνουμε με έναν πολύπειρο μεταφραστή. Για τις
μεταφραστικές αρετές του θα μιλήσουμε πιο κάτω.
Μια δεύτερη απορία μου ήταν: γιατί τόση σπουδή; Την προκάλεσε άραγε το σκάνδαλο που ξέσπασε στη Γαλλία, κι όλη την
Ε υρώπη, με τη δημοσίευση της Nana', Οπωσδήποτε, συνέβαλε
κι αυτό. Στην ελληνική έκδοση του 1880 προτάσσεται «Επιστολιμαία διατριβή αντί προλόγου», υπογραφόμενη με τα αρχικά
Α .Γ .Η ., όπως υπέγραφε ο Αγησίλαος Γιαννόπουλος, που
πρόσθετε συχνά και το Ηπειρώτης - «επί το σιδηροδρομικώτερον», όπως τον ειρωνευόταν ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος! Στη διατριβή αυτή, που χαρακτηρίστηκε «το μανιφέστο
του νατουραλισμού στην Ελλάδα», και τον συγγραφέα της, θα
επανέλθουμε. Για την ώ ρα, σας διαβάζω ένα-δυο σύντομα απο
σπάσματα που φωτίζουν το ενδιαφέρον του ελληνικού αναγνω
στικού κοινού για τον Ζολά. Σημειώστε πως ο Αγησίλαος Γιαννόπουλος, πατέρας του γνωστού μας πεζογράφου Αλκιβιάδη,
ήταν εγκατεστημένος στο Μπάρι της Ιταλίας, όπου κύρια
ασχολία του ήταν το εμπόριο.
«Το παρελθόν έτος εν Αθήναις, ένθα παρεπεδήμησα
περί τον μήνα, ημέραν τινά, είς των ημετέρων φίλων, του
οποίου το όνομα ουχί εκ των ασημοτέρων επιδείκνυται

σήμερον εν τοις στίχοις των παρ' ημίν Παρνασσιδών,
διακόπτων μετά περιεργείας την ημετέραν συνδιάλεξιν,
με ηρώτησε: “Τι είναι αυτός ο Ζώλας;”» (σ.δ').
Ο τονισμός του ονόματος του Γάλλου συγγραφέα στην παρα
λήγουσα οφείλεται, υποθέτω, σε ιταλική επίδραση. Λίγο πιο
κάτω, ο Γιαννόπουλος αναφέρει:
«Όταν η ‘Νάνα’ μεταφραζομένη ήρξατο να εκδίδοται εν
Αθήναις3, πολλοί εκραύγασαν κατά του σκανδάλου, και
επί βραχύ ο φιλολογικός ημών τύπος επανέλαβεν ασθενώς, ώσπερ τελευταίαν τινά ηχώ της κριτικής πάλης,
ήτις, λυσσώδης, εν Γαλλία και είτα εν τη λοιπή Δύσει και
τη Ρωσία έτι, είχε συγκροτηθεί επί του Assomoir, του
μυθιστορήματος τούτου, όπερ απέσπασε τον Ζώλαν από
της πληθύος των εξόχων μετριοτήτων, κατατάξαν αυτόν
μεταξύ των μάλλον γνωστών συγγραφέων της Ευρώπης.
Δεν είμαι βέβαιος αν το Assomoir μετεφράσθη ολό
κληρον εν τη ελληνική* ενθυμούμαι ότι είδον επιφυλλίδα
Αθηναϊκής εφημερίδος, εν η υπό παράδοξον όλως
τίτλον εδημοσιεύετο παραδοξωτέρα μετάφρασις του
μυθιστορήματος τούτου, ήτις, ηυχήθην τότε, να έπαυεν,
αν δεν διωρθούτο, και νομίζω ότι το πρώτον μέρος της
ευχής μου εισηκούσθη». (σ.ε').
Από τα αποσπάσματα αυτά συμπεραίνω ότι το ενδιαφέρον των
Ελλήνων λογίων για τον Ζολά ήταν μεγάλο κι ότι η Nana υπήρξε
η πρώτη ολοκληρωμένη μετάφραση μυθιστορήματος του στα
ελληνικά. Επικουρικώς, αναφέρω κι ένα σύντομο απόσπασμα
από την αυτοβιογραφία του Γρηγόριου Ξενόπουλου, όπου
μιλάει για τα πρώτα του διαβάσματα:
«Τα εξωσχολικά μου διαβάσματα γίνουνταν ολοένα και
σοβαρότερα. Εκτός από τα διαλεχτά πια μυθιστορήματα
-ήμουν στην τετάρτη τάξη όταν, μαζί με τα σχολικά μου
βιβλία, που τα παράγγειλα στην Αθήνα, έφερα και τη
‘Νανά’, μεταφρασμένη από τον Γιάννη Καμπούρο
γλου- κλπ.»4
Ό ταν ο Ξενόπουλος γράφει την αυτοβιογραφία του, στα 19381939, είναι 72 ετών. Κι αναφέρει με καμάρι ένα βιβλίο που
παράγγειλε στην Αθήνα -προσέξτε!- όταν ήταν δεκατεσ
σάρων ετών. Δεν είναι χαρακτηριστικό;
Ωστόσο, πέρα από το σκάνδαλο, το θόρυβο, τις συζητήσεις
που διεξάγονται σε όλη την Ευρώπη γύρω από τον Ζολά και το
νατουραλισμό, ο απόηχος των οποίων, όπως είδαμε, φθάνει και
στην Ελλάδα, υπάρχει κι ένας γηγενής προβληματισμός που
επιταχύνει την ωρίμανση των συνθηκών για την εισαγωγή των
Ιδεών του ρεαλισμού και του νατουραλισμού. Τα δύο ρεύματα
συγχέονται. «Η τέχνη του πραγματικού» και «η φυσιολογική
σχολή» χρησιμοποιούνται εναλλάξ, με την αυτή περίπου σημα
σία. Και τα δύο σηματοδοτούν την ίδια κατεύθυνση: στροφή
από το «ιδανικόν» προς το «πραγματικόν». Δεν είναι εδώ η
κατάλληλη ευκαιρία να δούμε λεπτομερειακά τις σχετικές
ζυμώσεις. Μια διεξοδική διαπραγμάτευση του θέματος θα
βρείτε στη μελέτη του Mario Vitti. Η ιδεολογική λειτουργία της

ελληνικής ηθογραφίας. ' Για τις σημερινές μας ανάγκες -μιας
σύντομης εισαγωγής στο απόσπασμα της Νανάς που θα σας
διαβάσω- αρκεί να υπενθυμίσω ότι η δεκαετία του '80 χαρα
κτηρίζεται από έντονο ιδεολογικό αναβρασμό, ο οποίος, στο
χώρο της λογοτεχνίας, προετοιμάζει τη στροφή της πεζογρα
φίας μας προς την ηθογραφία, δηλαδή, προς την «επισταμένη
μελέτη του πραγματικού», κατά τη διατύπωση του Παλαμά.6
Στην ούτως ή άλλως αναιμική ως τότε πεζογραφία μας, με
εξαίρεση ελάχιστα αφηγηματικά, και συγκεκριμένα, το Θάνο
Βλέκα του Π. Καλλιγά (1855), το ανυπόγραφο Η στρατιωτική
ζωή εν Ελλάδι (1870) και το Λουκής Αάρας του Δ. Βικέλα
(1979), όπου με περισσότερη ή λιγότερη παραστατική δύναμη,
διεισδυτικότητα και συνθετική ικανότητα αντιμετωπίζεται η
συγκαιρινή πραγματικότητα, η πραγματικότητα αυτή, σε
γενικές γραμμές, βρίσκεται έξω από το οπτικό πεδίο των συγ
γραφέων της νεοσύστατης ελληνικής κοινωνίας.

Τα έργα αυτά, ωστόσο, δεν συγκροτούν παράδοση. Μένουν
ξεκομμένες νησίδες, χωρίς συνέχεια, χωρίς μιμητές. Η στρατιω
τική ζωή εν Ελλάδι, ιδιαίτερα, το σημαντικότερο όλων -τυπω
μένο στη Βραΐλα- αγνοείται. Η πεζογραφία μας, υπό την επί
δραση του ρομαντισμού ακόμη, εξακολουθεί να πλανάται
στους αιθέρες του φανταστικού, του εξωπραγματικού, του εξω
τικού - αντλώντας τα θέματά της από ξένα πρότυπα και
μεσαιωνικές ιστορίες. Πιθανότατα αίτια: η ασχημάτιστη ακόμη
ελληνική αστική κοινωνία, η οικτρή κατάσταση του νεοσύ
στατου βασιλείου, και η κατανοητή, θα έλεγα, στράτευση των
συγγραφέων στη Μεγάλη Ιδέα. Η άθλια πραγματικότητα δεν
προκαλεί τους συγγραφείς να τη μελετήσουν* απλώς, τους προ
ξενεί απώθηση. Προσθέστε ακόμη ότι ο νέος ελληνισμός έχει
δεχθεί τα πλήγματα των Φαλμεράγερ και Αμπού. Ο πρώτος
αμφισβητεί τη γνησιότητα των νεοελλήνων και ο δεύτερος σαρ
κάζει την αθηναϊκή άρχουσα τάξη για τις διασυνδέσεις της με
τη ληστεία. Μέσα σε αυτό το κλίμα, μια λογοτεχνία που θα
έδειχνε τις πληγές του τόπου θα ισοδυναμούσε με εθνική προ
δοσία.
Παρά ταύτα, γύρω στα 1880, μέσα στο εκσυγχρονιστικό
ρεύμα του τρικουπισμού, αρχίζουν και στην περιοχή της λογο
τεχνίας να ακούγονται φωνές που καλούν σε μια υπέρβαση της
αποτελμάτωσης. Η Nana και η επιστολιμαία εισαγωγή της προ
βαίνουν σε κρίσιμη ώρα. Ο Αγησίλαος Γιαννόπουλος βρίσκεται
στην καρδιά του προβλήματος όταν γράφει:
« Έτι δε, εν Ελλάδι μέχρι τούδε δεν ελάβομεν τον καιρόν
να επιστήσωμεν την ημετέραν προσοχήν επί της διανοη
τικής πάλης, υφ ης πυρέσσουσα η Ευρο')πη ωθείται προς
την κοινωνικήν επανάστασιν, ήτις ως φλογερά και
ακράτητος πνοή διέρχεται επί της παγκοσμίου καλλιτε
χνίας και φιλολογίας, κλονίζουσα αυτάς επί των
αρχαίων βάθρων, καταρρίπτουσα και συντρίβουσα
ολόκληρον ιδανικόν κόσμον, ενώ εν τη καταστροφή
ταύτη και από μέσου των ερειπίων καταπτοημένοι έτι
ανακύπτουσιν οι οπαδοί της πραγματικής σχολής και ο
Ζώλας» (σ.στ').
Ο Γιαννόπουλος δεν παραβλέπει όσα επιβάλλει το πατριω
τικό χρέος, έτσι όπως το αντιλαμβάνεται η πλειοψηφία:
«... το παρόν της ημετέρας πατρίδος, όπως οι πολλοί
θέλουσιν, επιβάλλει ημίν ως ορίζοντα πνευματικής πτήσεως τα πεπερασμένα όρια της μεγάλης Ελλάδος και ως
ιδανικόν της ημετέρας ποιήσεως την Μεγάλην Ιδέαν.»
(σ. ιβ ).
Αντιλαμβάνεται ότι προέχει ο αγώνας για την εθνική ανεξαρτη
σία:
«Πριν ή αποκτή^Γομεν την μεγάλην και μοναδικήν ημών
φιλολογίαν, ανάγκη να αποκτήσωμεν την πατρίδα.
Έχουσι δίκαιον όσοι δια τους λόγους τούτους κηρύσ
σονται εχθροί κατά παντός ό,τι εκ της Εσπερίας παρ'
ημίν εισάγεται, αλλοιούν κατά μικρόν τον ημέτερον
εθνικόν χαρακτήρα και οιονεί τάφρον τινά ανασκάπτον
μεταξύ των παραδόσεων της χθες και του βίου της σήμε
ρον...» (σ. ιγ').
Παράλληλα, όμως, δεν του διαφεύγει η ανάγκη του εκσυγχρο
νισμού και ο πιεστικός χαρακτήρας της· ούτε μπορεί να συγκρατήσει την κραυγή:
«Νεωτερισμός σημαίνει πρόοδος, ζωή [...] Αδύνατον
ημείς να περικλεισθώμεν εν τη ιδία ημών ατμοσφαίρα,
να ζήσωμεν μόνοι και δι’ ίδιον μόνον λογαριασμόν, ^α
σταματήσωμεν εν τω παρόντι, όπως καλλίτερον συνδέσωμεν την χθες προς την αύριον. Αύτη, ως είπον, είναι
θεωρία, αλλ’ ο πραγματικός βίος άλλως απαιτεί. Πρέπει
να ζήσωμεν εν τω κόσμω και μετά του κόσμου, πυρέσσοντες ή χασμώμενοι ως αυτός, σκεπτόμενοι και μελετώντες υπέρ αυτού. Παρά τοις πλείστοις των λαών η ζωή
σήμερον προσκτάται κοσμοπολιτικήν τινα χροιάν,

ηθικόν φαινόμενον γενικού τίνος αισθήματος, εις ό
υπείκει η ανθρωπότης, και όπερ τείνει να καταστήσει
την ιδέαν της πατρίδος ευρείαν όσον ο κόσμος», (σ. ιγ')
Και καταλήγει στο συμπέρασμα:
«Έχομεν ανάγκην φιλολογίας και ποιήσεως πολύ ευρυτέρας εκείνης ήτις παρ’ ημίν καλείται εθνική■η ποίησις
είναι ευρεία όσον ο κόσμος, και τον κόσμον όλον περιλαμβάνουσα η ημετέρα, θα μείνη πάντοτε Ελληνική», (σ.
ιδ').
*
Ό πως είναι γνωστό, το 1883, με πρωτοβουλία του ιδρυτή της
ελληνικής λαογραφίας Νικόλαου Πολίτη και όργανο την προ
κήρυξη διαγωνισμού «προς συγγραφήν ελληνικού διηγήματος»
από το περιοδικό Εστία, επιχειρείται ένα πιο ομαδικό πρό
γραμμα. Τα κυριότερα μελήματα της προκήρυξης -που αν και
ανυπόγραφο, βασίμως θεωρείται γραμμένη από τον Νικόλαο
Πολίτη - είναι, όπως παρατηρεί ο Mario Vitti, «να αποτραπούν
οι έλληνες συγγραφείς από θέματα που ξενοφέρνουν και να
κατευθυνθούν προς θέματα ελληνικά [...] Δίπλα σ’ αυτήν τη
συγχρονική πραγματικότητα, ο Πολίτης βάζει μια διαχρονική,
την ελληνική ιστορία, τόσο πλούσια, εξηγεί, σε σκηνές ικανές
‘να παράσχωσιν υποθέσεις εις σύνταξιν καλλίστων διηγημάτων
και μυθιστορημάτων’».7
Ο δρόμος της ελληνικής ηθογραφίας, που θα αποδειχθεί τόσο
γόνιμος, έχει ανοίξει. Στα πρώτα της βήματα, η ηθογραφία,
όπως ξέρουμε, θα μείνει προσηλωμένη στην ελληνική ύπαιθρο,
στη ζωή του βουνού και του κάμπου, και θα τονίσει την αγνό
τητα και τις άλλες αρετές του ελληνικού λαού. Αυτά, φυσικά,
δεν έχουν καμία σχέση με το ρεαλισμό ή το νατουραλισμό, όπως
λειτούργησαν αυτά τα δύο ρεύματα στην ευρωπαϊκή λογοτε
χνία. Ωστόσο, η μεγάλη στροφή προς την ελληνική πραγματι
κότητα έχει συντελεστεί, η προσοχή των πεζογράφων έχει
στραφεί προς τη ζωή του τόπου, έστω κι αν η μόνη ζωή που γνω
ρίζουν είναι η ζωή του χωριού τους, έστω κι αν δεν έχουν απαλ
λαγεί ακόμη από τις ιδεολογικές τους προκαταλήψεις για τον
ηθοπλαστικό ρόλο της λογοτεχνίας. Και από τη στροφή αυτή θα
προκύψουν, μετ’ ου πολύ, ώριμα ρεαλιστικά ή νατουραλιστικά
έργα, όπως ο Ζητιάνος και η Λυγερή του Καρκαβίτσα, η
Φόνισσατου Παπαδιαμάντη, Ο πύργος του Ακροπόταμον του
Χατζόπουλου, Η ζωή και ο θάνατος του Καραβέλα, κ.ά. «Ιδέες
σαν αυτές που είχαν προλογίσει τη Νανά», συμπεραίνει ο Mario
Vitti, «ακόμη και όταν δεν ήταν διατυπωμένες με την ίδια ορο
λογία, είχαν πλημμυρίσει το στοχασμό των ελλήνων συγγρα
φέων και εμπόδιζαν την εκστατική ενατένιση μιας γραφικής
αγροτικής Ελλάδας».8
*
Η σύνδεση των δραστηριοτήτων του Νικόλαου Πολίτη με τη
μετάφραση της Nana από τον Ιωάννη Καμπούρογλου γίνεται
από όλους σχεδόν τους μελετητές της λογοτεχνίας μας. Εδώ θα
μεταφέρω δύο μόνο γνώμες, από τις πλέον κατηγορηματικές,
πάνω στη συνάρτηση νατουραλισμού-ηθογραφίας. «Η Νεοελ
ληνική Μυθολογία του Νικόλαου Πολίτη (1871)», γράφει ο
Απόστολος Σαχίνης στη μελέτη του για το νεοελληνικό μυθι
στόρημα, «και η μετάφραση της Nana του Emile Zola από τον 1.
Καμπούρογλου (1880) είναι τα δύο αποφασιστικά έργα που
σημαδεύουν τη στροφή στο νεοελληνικό μυθιστόρημα κι εγκαι
νιάζουν την καλλιέργεια του ηθογραφικού είδους. Γιατί αν με
τη Νεοελληνική Μυθολογία οι λαογραφικές έρευνες έπαιρναν
ευρύτερη διάδοση, με τη μετάφραση της Nana οι νέοι πεζογράφοι της εποχής είχαν απτή μπροστά στα μάτια τους τη μυθι
στορηματική εφαρμογή των δογμάτων της νατουραλιστικής
σχολής. Η μετάφραση αυτή άσκησε σημαντική επίδραση στη
διαμόρφωση της νέας πεζογραφικής γενιάς όχι μόνο από την
πλευρά της νατουραλιστικής τέχνης, αλλά και από την πλευρά
της απλουστευμένης γλώσσας που είχε μεταχειρισθεί ο μετα
φραστής».9

Γελοιογραφικό πορτρέτο τον Ζ ολά από τον Gill (πρωτοόημοσ ιεντη χε στο «L ’Eclipse»)

Σε τέσσερεις επιφυλλίδες που δημοσίευσε στο «Βήμα» ο Κ.Θ.
Δημαράς από τα τέλη Νοεμβρίου του 1973 ως τις αρχές Ιουνίου
του 1974, αφιερωμένες στο θέμα του νατουραλισμού στην
Ελλάδα και στο ρόλο του Αγησίλαου Γιαννόπουλου, μεταξύ
άλλων, σημειώνει: «Μια δεκαετία περίπου εχρειάσθηκε ώσπου
η γενεά των νέων οι οποίοι εδέχθηκαν στην Ελλάδα την κρούση
του νατουραλισμού να μπορέσει να τον αφομοιώσει και να τον
καταστήσει ενεργό. Οι πρεσβύτεροι, οπωσδήποτε, είχαν κιόλας
πάρει το δρόμο τους, και μόνο στοιχεία του να προσεταιρισθούν μπορούσαν, να τα ενοφθαλμίσουν σε κορμό που είχε
δέσει πια. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης είναι σχεδόν τριαν
τάρης πια στα 1880· βέβαια, η παρουσία των νατουραλιστικών
επιδόσεων θα χρωματίσει το έργο του [... ]αλλά η κατάφασή του
θα μείνει μερική. Αντίθετα, ο Νιρβάνας, ο Ξενόπουλος, ο Καρκαβίτσας, ο Κονδυλάκης, ο Μητσάκης, είναι όλοι κάτω από τα
είκοσι τότε, και θα αισθανθούν έντονη την δύναμη του νατου
ραλισμού καθώς θα συγκροτούν την λογία προσωπικότητά
τους. Όλη η χάρη των λαογραφικών αναζητήσεων προς τις
οποίες τους οδηγεί το στερεό χέρι του Νικολάου Πολίτη, θα
μεταβιβάσει την φρικίασή της σε ανθρώπους τούς οποίους έχει
πια κατηχήσει ο νατουραλισμός: έτσι θα μεστώσει η ελληνική
ηθογραφία».10 Και πιο κάτω, στην ίδια επιφυλλίδα, αφού διερωτηθεί για το ποιος, πότε και πώς εχρησιμοποίησε, με την
ειδική σημασία που έχει σήμερα, τον όρο ηθογραφία -ο Στέ
φανος Κουμανούδης δεν τον έχει καταχωρίσει στη Συναγωγή
του- ο Δημαράς θα καταλήξει: «Το γεγονός είναι ένα: ότι ο
νατουραλισμός έγινε στην Ελλάδα ηθογραφία».
Στην τέταρτη και τελευταία τής σειράς επιφυλλίδα του στο
«Βήμα», με ημερομηνία 7.6.1974 και τίτλο «Οι μεταβολισμοί», ο
Κ.Θ. Δημαράς, αφού επισημάνει την υπό την επίδραση του
Μωρεάς παρέκβαση του συμβολισμού, θα προβεί στις ακό
λουθες άκρως ενδιαφέρουσες κατά τη γνώμη μου παρατηρήσεις

πολύ έντονα. Αν τον αντικατέστησε κάτι, ή αν του έδωσε ένα
καινούριο χρώμα, αυτό το κάτι είναι, ακριβώς ένας καινού
ριος, πιο αδρός, πιο αδίστακτος, ρεαλισμός του οποίου η
σκληρή και δυνατή λάμψη ενίκησε ό,τι είταν συμβολισμός μέσα
στο παλαιότερο χαρμάνι. Έτσι, με τις ολίγες αυτές παρατηρή
σεις, που μας έφεραν πια ως τις ημέρες μας, διαπιστώνουμε την
συνεχιζόμενη παρουσία του νατουραλισμού μέσα στην ελλη
νική λογοτεχνία. Ο ξενόφερτος σπόρος τον οποίο μας εδώρισαν
οι άνθρωποι του 1879, είταν προορισμένος να βλαστήσει γερά».
*

σχετικά με τη σημασία του νατουραλιστικού ρεύματος στα
ελληνικά γράμματα:
«Αυτή η μεταβολή, αυτή η νέα αφομοίωση του νατουραλι
σμού από την ελληνική γραμματεία, αποτελούν έναν σταθμό
αποφασιστικό για την ελληνική παιδεία, την ελληνική νοοτρο
πία: είναι τόσο δυνατό το φαινόμενο, ανταποκρίνεται τόσο
πολύ σε βασικά εθνικά χαρακτηριστικά, ή σε βασικές απαιτή
σεις της κοσμοθεωρίας μας, ώστε μπορούμε να πούμε ότι παρα
μένει ως τα σήμερα ζωντανό, ακμαίο.
Νομίζω ότι το όνομα του Δημοσθένη Βουτυρά είναι το πρώτο
που πρέπει κανείς να μνημονεύσει στην υπόθεση αυτήν. Είναι
αξιόλογη, άλλωστε, η περίπτωση των διηγημάτων του Βου
τυρά, για τον τρόπο με τον οποίο ενώνουν τα στοιχεία του
νατουραλισμού με μία υφή η οποία ανάγεται στον συμβολισμό’
η επιτυχία του είναι ότι η σχολή την οποία εδημιούργησε,
παρουσιάζει τούτο το ιδιαιτέρως σημαντικό· δεν εμφανίζει
μιμήσεις του, αλλά καθιερώνει ένα «είδος» μέσα στην λογοτε
χνία μας, μία τεχνοτροπία. Μπορεί κανείς να είναι κατηγορη
ματικός σε τούτο: δεν πρόκειται για μιμήσεις* ο Βουτυράς εξέφρασε μέσα από την αρχικά πολύ προσωπική τεχνική του μία
τάση που πρέπει να είταν πολύ βαθιά ριζωμένη μέσα στην ελλη
νική πνευματική ιδιοσυγκρασία-πολύ βαθιά, δηλαδή που δεν
είχε βρει τρόπο για να φανερωθεί, πολύ βαθιά αφού ερίζωσε με
τέτοια δύναμη στα γράμματά μας.
Αναφέρομαι σ' αυτή την καταχνιά, η οποία, από την μια
μεριά περιβάλλει το σκηνικό των έργων του, αλλά, συνάμα
φθάνει και ως την υφή των ηρώων του. Ήρθε η γενιά του '30,
επέρασε, επροσπάθησε να λυτρωθεί από αυτό το πλέγμα, που
ήταν αντίθετο με κάποιες βασικές διακηρύξεις της, το επέτυχε
σε ενίους από τους εκπροσώπους της, λίγο ή πολύ·-αλλά η γενεά
εκείνη επέρασε στην εφεδρεία, ενώ τα χαρακτηριστικά του
ιδιότυπου νατουραλισμού όπως τον σχεδιάζω εδώ, παρέμειναν

Δυο λόγια ακόμη για τη μετάφραση, για τη γλώσσα του μετα
φραστή και για τις «ρηξικέλευθες», όπως τις χαρακτήρισε πάλι
ο Ξενόπουλος, απόψεις του. Είδαμε ήδη τη γνώμη του Από
στολου Σαχίνη για την απλουστευμένη γλώσσα που χρησιμο
ποίησε ο Ιωάννης Καμπούρογλου. Ο ίδιος ο μεταφραστής, στον
βραχύτατο πρόλογό του, λέει τα εξής:
«Εν συντόμω δε λέγω τούτο μόνον, ότι, ως έχει η εν
χρήσει γλώσσα ημών, διάφορος εις τας περιγραφάς,
άλλη εις τον διάλογον, άλλη κατά τα πρόσωπα και το
θέμα, μεταβαλλομένη κατά το έντονον της φράσεως εξ
ελάχιστης παραλλαγής επί το δημοτικώτερον ή το γραμματικώτερον, και αλλοιουμένη κατά το σύστημα των
εννοιών, επί πάσι δε ελλιπής έτι, ή μάλλον ακανόνιστος
εις τα του συγχρόνου βίου επί των αντικειμένων του
καλουμένου πολιτισμού, -ως έχει λοιπόν ούτως η
γλώσσα ημών, δεν ήτο δυνατόν πιστότερον να μεθερμηνευθεί το πρωτότυπον της ΝΑΝΑΣ.
Λέγω πιστώς, διότι την επικρατήσασαν διαίρεσιν των
μεταφράσεων εις μετάφρασιν κατά λέξιν και μετάφρασιν ελενθέραν εγώ δεν παραδέχομαι. Μία είναι η
μετάφρασις, η κατορθούσα εις τον έλληνα αναγνώστην
να παραγάγει ακριβώς την αυτήν εντύπωσιν, ην ο
γάλλος συγγραφεύς επεζήτησε δια των εκφράσεών του
παρά τω γάλλω, και μοι είναι αδιάφορον αν τας τρεις
του πρωτοτύπου λέξεις απέδωκε μία, ή την μίαν τρεις, ή
όλως άλλη φράσις την γαλλικήν πρωτότυπον, ή δημώ
δης, ή αγοραία, ή αρχαΐζουσα, κατά την περίστασιν, και
καθ' ά αντιλαμβάνεται ακριβώς ο έλλην σήμερον
ακούων λεγόμενον το αυτό πράγμα και ούτω και
άλλως».
Γνωρίζουμε σήμερα ότι το παραπόρτι που χρησιμοποίησε η
δημοτική για να αλώσει τα κάστρα της καθαρεύουσας στην
πεζογραφία υπήρξε ο ευθύς λόγος των διαλόγων, απ' όπου
διείσδυσε στον πλάγιο λόγο του αφηγητή και εν συνεχεία στον
ελεύθερο ή ανεξάρτητο πλάγιο λόγο. Ξέρουμε ακόμη ότι τη δια
δικασία αυτή την ενίσχυσε και την επιτάχυνε ο νατουραλισμός
με τις αισθητικές του απαιτήσεις για πιστή αναπαραγωγή της
πραγματικότητας.11 Τόσο οι «ρηξικέλευθες», για την εποχή
τους, απόψεις του Ιωάννη Καμπούρογλου, που μόλις τιόρα
είδαμε, όσο και η μεταφραστική πρακτική του, γεύση της
οποίας θα πάρουμε ευθύς αμέσως, συγκλίνουν προς αυτήν
ακριβώς την κατεύθυνση.
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Η μνημειώδης μετάφραση
των Misérables
από τον
I. Ισιδωρίδη Σκυλίτση
του Νάσου Δετζώρτζη
Κυρίες και Κύριοι,

•

Πρώτον, - και αφού, κακή τή μοίρα, ήρθαν έτσι τα πράγ
ματα, - επιτρέψτε μου, πριν αρχίσω, να εκπληρώσω ένα χρέος.
Να προφέρω ενώπιον σας ένα όνομα:
ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ
Για να επι-καλέσω ανάμεσά μας, με τη μαγγανεία των φθόγγων,
τον αλησμόνητον απόντα, τον ωραίον άνθρωπο, τον νηφάλιο
διανοητή, τον αποφασιστικό και αποφασισμένον αγωνιστή,
τον σεμνό ρέκτη, τον θαρσαλέο μεταγλωττιστή (χρησιμοποιώ
αυτό τον τύπο γιατί συνάπτεται αμεσότερα με το θαρσείν:
θάρσει τόνδε άεθλονλέει κάπου ο Όμηρος), και - last, but not
least - τον κύριο. Και να αποτίσω στον ίσκιο του - μια και το
αντικείμενο αυτής της σειράς των ομιλιών, όπου εντάσσεται και
η αποψινή, είναι οι σημαδιακές μεταφράσεις, - έναν ιδ ιώ 
νυμο, ας τον πω έτσι, φόρο τιμής, Εξαίροντας, πέρα απ' ό,τι
άλλο, ό,τι έκαμε για τον εμπλουτισμό της νεοελληνικής πεζο. γραφίας, καθώς της μετάγγισε με το μόχθο του - που εκείνος
δεν ορρώδησε να τον αναλάβει - το πεντάσταγμα ενός πνευμα
τικού κληροδοτήματος οικουμενικών διαστάσεων, ενοφθαλμίζοντάς της πρότυπα φραστικής τεχνικής, υποδείγματα καλλιέ
πειας, παραδείγματα καλώς νοούμενης λεξιθηρίας, υποδείξεις
τόλμης στην τεχνούργηση ευρηματικών εκφράσεων και αδόκητων αλλά πειστικότατων πάντοτε μεταφορών, - τέλος το
ζείδωρο απόσταγμα της δοκιμασμένης καλλιέργειας ενός πολι
τισμού ολοκληρωμένου.
Αφήστε μου μια στιγμή να τον αναμνησθώ και σιωπώντας.
•

14

Δεύτερον, κατά τα ειωθότα μεν αλλά - ειλικρινώς - όχι
κατά σύμβασιν, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω που ήρθα
τε : άλλοι προελπίζοντας ότι ίσως κάτι επιτέλους θα ακούσε
τε, άλλοι, και ασφαλώς οι περισσότεροι, παρά την επίγνωση ότι
θα χρειαστεί σίγουρα εκ μέρους σας πολλή επιείκεια.

Τρίτον, θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Εταιρεία Σπου
δών. Η οποία, με το να περιλάβει στη σειρά αυτών των ομιλιών
και τον ομιλητή και το θέμα που του υπέδειξε, του έδωσε την
ευκαιρία να αναθυμηθεί προσφιλέστατη λαθρανάγνωση, που η
μνήμη του την χρονολογεί - νή τον Δία! - πριν από 70 χρόνια!
Και να ξαναζήσει έτσι την πρωτόλουβην εκείνη συγκίνησή του
από τα εξιστορούμενα δεινά και πάθη τόσων και τόσο ποικίλων
ανθρώπινων υπάρξεων, και συγχρόνως τους ενθουσιασμούς
του - εισέτι βέβαια «αθώους» θα έλεγα, με τη σημασία του γαλ
λικού επίθετου candide, που σημαίνει μεταξύ άλλων και το
είναι τινά εισέτι ανίδεον, εισέτι ανυποψίαστον, εισέτι απονήρευτον - για όλα εκείνα τα ωραία αισθήματα που υμνολο
γούνται ενσαρκωμένα στα πρόσωπα της πολυδαίδαλης αυτής
αληθινά μνημειακής τοιχογραφίας (για να χρησιμοποιήσω,
αλίμονο, κι εγώ την τρέχουσα μεταφορά που τόσο αφειδώλευτα
όσο και βολευτικά μεταχειρίζονται και πολλοί κριτικάστροι, θυμάστε ίσως το ιταλογενές «ποετάστρος»).
Να δικαιολογήσω όμως αμέσως δύο από τις λέξεις που
ακούσατε:
Λαθρανάγνωση; Και βέβαια. Γιατί οι Άθλιοί δεν ήταν
(κατά τη φρασεολογία και τη νοοτροπία των δεκαετιών του 10,
του 20, του 30, - που μακάρι σε πολλά, πάρα πολλά, να ίσχυαν
και σήμερα) «βιβλίο για παιδιά»* και οι φύσει και θέσει αρμό
διοι κέρβεροι αγρυπνούσαν, ασχέτως αν ο προ αμνημονεύτου
εννεαετής εκείνος κατάφερνε ενίοτε και τους κοίμιζε.
Μνημειακή; Γιατί βέβαια : Π αρά την πλήρη αγνόηση που
μαρτυρούν οι σελίδες τους - για να μην πω και απαξίωση - της
(ας μου επιτραπεί ο παταγώδης αναχρονισμός) απόφανσης του
Gide, ότι : «c’ est avec les bons sentiments qu’ on fait la mauvaise
littérature / με τα ωραία αισθήματα γίνεται η κακή λογοτεχνία»*
παρά το χείμαρρο της ευρυλογίας τους, για τον οποίον
όμως ουδόλως θα ίσχυε το του Ορατίου «cum flueret lutulentus,

erat quod tollere velles / αν και έρρεε λασπώδης υπήρχε κάτι που
θα ήθελες να κρατήσεις » - γιατί fluit αυτόχρημα aurifer / χρυσοφόρος, και δεν υπάρχει ούτε παράγραφος που θα απέρριπτες·
παρά τον αποφθεγματικό πολλές φορές διδακτισμό τους με τους πλειστάκις έντονα συμβατικούς αφορισμούς*
παρά το γεγονός ότι φέρουν εμφανώς τη σφραγίδα της
εποχής τους ( όπως άλλωστε όλα τα μνημεία, από τον Παρθε
νώνα ως τον καθεδρικό της Chartres )*
οι Άθλιοι του κατά Ισιδωρίδην Βίκτουρος Ούγου, και όχι μόνο με την πολύπλοκη φατούρα τους (όπως μεταπροφέρουμε οι Κερκυραίοι το ομόηχο ιταλικό fattura, που
σημαίνει, όπως το γαλλικό facture : κατασκευή, φτιαξιά, δομή
αν θέλετε)...
[Παρέκβαση : φυλλομετρώντας τους, μετράω και αθροίζω
κατά κατηγορίες υποδιαιρέσεων : μέρη 5, βιβλία 48, κεφάλαια
365 !, που σημαίνει, στους 5 άθλιους τόμους (χωρίς λογοπαί
γνιο) της μετάφρασης του Ισιδωρίδου στην έκδοση Σαλιβέρου,
και παρά τις πάμπολλες παραλείψεις του μεταφραστή, σελίδες
2.280, -τέλος της παρέκβασης.]
ούτε μόνο με τις δεδηλωμένες εκ προοιμίου μεγαλεπήβολες
κοσμοαναπλαστικές προθέσεις τους και συνακόλουθα με την
εμβέλεια των κοινωνικών ιδεολογημάτων τους’
αλλά ακριβώς (παρ,ά τα όσα επιφυλακτικά ετόλμησα ο
πυγμαίος να ψελλίσω πρωτύτερα) με το (εξυπακούεται:) πρω 
ταρχικό καίριο ζητούμενο : την ακαταμάχητη σαγήνη και πειθώ
της καθαρά λογοτεχνικής τους πραγμάτωσης, είναι, είτε το θέλουν είτε όχι οι αυτοχριόμενοι ξεπεραστές
κάθε προγενέστερου συγγραφικού αθλήματος, είτε ανήκουν
στο συνάφι των γραφόντων (μετοχή του ενεστώτος) είτε στους
εσμούς των quasi κουλτουριάρηδων αναγινωσκόντων (δεν λέω
« αναγνωστών », γιατί αναγνώστης είναι, νομίζω, ο επαρκής
ανα-γνο)στης),
είναι, πώς να το κάνουμε, όχι μόνο ένα μεγάλο βιβλίο, αλλά
και ένα μνημείο.
•

Φυσικά, για ένα τέτοιο βιβλίο, και για την οικουμενική
φυσιογνωμία του τεχνουργού του, δεν προφταίνει κανείς (και
αν ακόμα υποθέσουμε ότι θα υπήρχαν οι υποκειμενικές δυνα
τότητες), δεν προφταίνει, μέσα στον περιορισμένο χρόνο που
προβλέπεται, να πει ούτε καν τα στοιχειώδη. « Ο Hugo », λέει
πράγματι ο Paul Valéry, - και το παράθεμα αποσκοπεί να υπο
γραμμίσει, με την αστρονομική μεταφορά του, το οφθαλμο
φανές της πραγματικής αυτής αδυναμίας, - « μας φαίνεται
σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα άστρα του λογοτεχνικού στε
ρεώματος, ένας Κρόνος ... [ονομάζει τους μεγαλύτερους πλα
νήτες του ηλιακού μας συστήματος] ... ένας Κρόνος, ή ένας
Ζευς, του συστήματος του κόσμου του πνεύματος. » Ο δε Rim
baud, (μάλιστα ! ο μήποτε και κατ’ ουδέν ακαδημαϊκός Rim
baud !) αναφερόμενος σε άλλη κλίμακα αξιών, αποκλειστικό
τερα λογοτεχνική, επιλέγει σε μία του αποτίμηση: « Οι Άθλιοι
είναι αυτόχρημα ποίημα ». Πώς να αναμετρηθείς λοιπόν, έστο)
και επιτροχάδην, μ’ ένα τέτοιον όγκο και ένα τέτοιο τέχνημα ;
Άλλο τόσο δεν γίνεται ούτε να διαβάσεις όσα σπαράγματα
θα ήταν αναγκαίο για να δώσεις μια σύνοψη του ιδεολογικού
περιεχομένου τους (αν ήμουν εφημεριδογράφος - σημερινός θα έλεγα με αυθικανοποίηση : της « φιλοσοφίας » τους), μιαν
υποτυπώδη έστω επισκόπηση της κοινωνικής εμβέλειας του, ή
και μόνο, ολιγαρκέστερα, μιαν αδρομερή περίληψη της πλοκής
τους.
Ας αρκεστούμε λοιπόν, ιος προς αυτά, στις ετυμηγορίες
των δύο ποιητών, και ας δεχτούμε, κατ' οικονομίαν, ότι όλοι
ξέρουμε άκρες-μέσες ποιος και οποίος είναι ο Victor Hugo, ότι
όλοι κάποτε έχουμε διαβάσει τους Αθλιους τον, και ότι από
τότε κάτι επιτέλους μας έμεινε από το μύθο και από το υψηλό-

φρον ήθος της όλης ιστορίας.
•

Ωστόσο, για το πρώτο τουλάχιστον από τα δύο αυτά ανέ
φικτα : να δοθεί επιτροχάδην μια σύνοψη του ιδεολογικού
περιεχομένου του μυθιστορήματος, - και αφού η λαϊκή σοφία
στην ηττοπαθή ολιγάρκειά της αποφαίνεται ότι « στην ανα
βροχιά καλό και το χαλάζι », - ας μου επιτραπεί να σας δια
βάσω - χωρίς να ερυθριάσω για το πανδήμως προσπελάσιμο
των βοηθημάτων μου - ένα απλό λήμμα λεξικού : το λήμμα για
τους Αθλίουςτου Robert2. Μεταφράζω προχείρως :
«Misérables (Les) / Άθλιοι (Οι). Δεκάτομο μυθιστόρημα
του Victor Hugo [ο αριθμός των τόμων αναφέρεται στην πρώτη
έκδοση :] (1862). « Ποίημα της ανθρώπινης συνείδησης » [η
φράση είναι σε εισαγωγικά χωρίς να αναγράφεται η προέλευ
ση], είναι μια απέραντη ιστορική τοιχογραφία, κοινωνική και
ανθρωπογνωστική. Το έργο, σύναγμα μυθιστορηματικό που
υποβαστάζει ένα σύναγμα ιδεολογικό, εδράζεται σε μια περί
πλοκη δομή όπου διασταυρώνονται τα προσωπικά πεπρωμένα
με τις δυνάμεις της κοινωνίας και τις ζυμώσεις της Ιστορίας. Οι
ήρωές του συμβολίζουν το πολυδύναμο των ηθικών αρχών
(Γιάννης Αγιάννης), το μεγαλείο των πνευματικών και ηθικών
αξιών (Επίσκοπος Μυριήλ), και τις αθλιότητες [με τις δύο
σημασίες] του κόσμου (οι Θεναρδιέροι ή η Φαντίνα). Το κύριο
πρόσ(οπο, ο κατάδικος Γιάννης Αγιάννης, ενσαρκώνει τις γενναιόφρονες ελπίδες του Victor Hugo : οι σταθμοί της ηθικής
παριγγενεσίας του εκφράζουν την πίστη του συγγραφέα ότι το
Καλό σιγά-σιγά θα νικήσει το Κακό, θα νικήσει την αδυσώπητη
νομοτέλεια της κοινωνίας (που την υπηρετεί ο αστυνομικός
Ιαβέρης) και τους κλυδωνισμούς της Ιστορίας (πρβλ. το υπό τον
τίτλο Η 5η Ιουνίου 1832Δέκατο Βιβλίο του Τέταρτου Μέρους).
Αν η μανιχαϊκή του άποψη περί κόσμου φαίνεται καμιά φορά
αφελής, ο Victor Hugo, μοναδικός όταν ζωντανεύει ιστορικές
περιόδους ή μεγάλα ιστορικά γεγονότα (Βατερλώ), δείχνει σ'
αυτό το έργο τη μεγάλη μαστοριά του ως μυθιστοριογράφου, με
τη ζωντάνια ορισμένων σκηνών (ο Γαβριάς στα οδοφράγματα),
την παραστατικότητα των περιγραφών του (Οι υπόνομοι του
Παρισιού), και τον συγκινητικό ρεαλισμό των πορτραίτων του
(Τιτίκα), αναμιγνύοντας όλα τα θέματα όπως και όλα τα στυλ
σ' ένα μνημείο αρχιτεκτονημένο στην εντέλεια.»

Για το δεύτερο τώρα από τα ανέφικτα εκείνα desiderata, να επισκοπηθεί έστω και υποτυπωδώς η κοινωνική εμβέλεια
του βιβλίου, - μπορούμε να λάβουμε μια ιδέα, για τα παρ’ ημίν
τουλάχιστον, από δυο κείμενα που πολλά μαρτυρούν για τον
αντίχτυπο που είχε η κυκλοφορία του στα ελληνικά υπερμεσούντος του 19ου αιώνα. Μου τα ανακοίνωσε ο φίλτατος και
ελλογιμότατος Κωστής Σκαλιόρας, και πολύ τον ευχαριστώ.
Το ένα είναι μια επιστολή, από 18 Αυγούστου 1881, του
μεταφραστή των Αθλίων ακριβώς, του Ιωάννου Ισιδωρίδου
Σκυλίτση, που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Νέαι Ιδέαι των
Αθηνών στις 28 Αυγούστου του ίδιου έτους. Ο Ισιδωρίδης τον λέω διαρκώς έτσι γιατί μου αρέσει η γενική του ονόματος,
Ισιδωρί-δού, που την αισθάνομαι γραφικότατα συντονισμένη
με τη γλώσσα του, - γεννημένος στη Χίο το 1819, και απόφοιτος
της « παλαιγενούς εκείνης Σχολής », (κατά μία διατύπωση του
επίσης αποφοίτου της Ιωάννου Συκουτρή,) της Ευαγγελικής
Σχολής της Σμύρνης, - είναι ήδη γνωστός δημοσιογράφος,
συντάκτης από το 1840 της εφημερίδας Αμάλθεια και από το
1849 της Εφημερίδος της Σμύρνης, και ιδρυτής το 1855 στην
Τεργέστη της Ημέρας, της μετέπειτα, από το 1867, Νέας Ημέ
ρας. Έχει διακριθεί ως ερωτικός ποιητής με μια συλλογή του
που κυκλοφόρησε στην Αθήνα το 1856, και αργότερα, το 1867,

ιδρύει στο Παρίσι το περιοδικό Τα Μύρια Όσα των Παρισίων,
που εκδίδεται ως το 1870. Έχει επίσης διακριθεί ως μεταφρα
στής, - μεταξύ άλλων, εκτός των Αθλίων, του ΑονΚιχώτη, του
Μισανθρώπου, του Φιλάργυρου και του Ταρτούφου, έργων της
Γεωργίας Σάνδη, του Ρακίνα και του Λαμαρτίνου, και ακόμη
των Αποκρύφων των Παρισίων, όπως μεταφράζει τον τίτλο Les
Mystères de Paris του Ευγενίου Σύη, - Ευγένιος Σύης είναι ο
Eugène Sue!
« Κύριε, »
γράφει λοιπόν ο Ισιδωρίδης «Τω Αξιοτίμω Κυρίω Αγγελοπούλω, Συντάκτη [δηλαδή Διευθυντή] των Νέων Ιδεών εν
Αθήναις » :
« Κατά πάσαν ευπρέπειαν, ιδίαν εις ευ ηγμένας ψυχάς,
εζητήσατε την συγκατάθεσίν μου, ην και έχετε, προς ανατύπωσιν εν τη επιφυλλίδι της υμετέρας εφημερίδος Νέαι Ιδέαι του
μυθιστορήματος των Αθλίων του Βίκτωρος Ούγου, ως είχον
μεταφράσει αυτό και εκδόσει εν Βιέννη, έτει 1863. Εάν εγώ
αυτός ανετύπουν το πόνημα τούτο [και ας λουστούν το μάθη
μα όσοι Κλαζομένιοι, - ωκύποδες μεταφραστές και εκδότες
τους :] πολλάς φράσεις θα επιδιώρθουν και λέξεις θα αντικαθίστων επί το κυριολεκτικώτερον, επειδή και πολύς παρήλθεν
έκτοτε χρόνος, προσθείς και βάρος μεν ηλικίας, αλλά και διδα
σκαλίαν πλείονα. Ούχ ήττον [ας προσέξουμε και αυτό το
μάθημα : δηλαδή παρά το πρόσθετο βάρος των 18 ετών που
εμεσολάβησαν] επιθυμώ να δίδω υμίν επιθ εω ρη μένη ν την
μετάφρασίν μου εκείνη π ρ ο της νέας στοιχειοθεσίας, τούθ’
όπερ εύχομαι και να δυνηθώ μέχρι τέλους χάριν υμών.
» Τα αντίτυπα της εκδόσεώς μου εκείνης [συνεχίζει] απέβησαν δυσεύρετα, αληθώς, εξ ου πιστεύω ότι δεν είναι το
παράπαν γνωστόν εις την παρούσαν νέαν γενεάν το εμβριθέστατον όσον και τερπνότατον τούτο έργον του Βίκτωρος
Ούγου, (όστε και δια τούτο μεν ευστοχείτε, καθιστών αυτό τοις
πάσει δια της υμετέρας εφημερίδος πρόχειρον, και καθ’ ότι δε
η ανάγνωσις αυτού είναι, όπως βιβλικώς είπω, όντως οικοδομητική προς πάσαν ψυχήν.
» Αλλά... (υπάρχει βλέπετε και εν αλλά) επειδή δεν είμαι
φίλος των βιαίων μεταβολών, και ούτε των ησύχων μεν,
συνεχών δε, απεύχομαι το να παρορμάται η καθ’ ημάς νεολαία
εξ απερισκέπτου ενθουσιασμού εις ανατροπάς ή εις στάσεις,
αναγινώσκουσα και απομιμουμένη την ιστορίαν αλλοτρίων
εθνών. Ως εν και το αυτό φάρμακον δεν είναι κατάλληλον εις
πάσαν νόσον, ούτω και εις πάσαν κοινωνίαν δεν ευδοκιμεί εν
και το αυτό σωτήριον μέσον.
» Ο Ασκληπιός είχε θυγατέρας πλην της Υγείας και άλλας*
είχε την Πανάκειαν, είχε την Υ ασώ, είχε δε και την Ακεσώ, ως
ανεφάνη επιγραφή εν ταις προ πέντε ετών γενομέναις ανασκαφαίς του Ασκληπιείου. Η Πανάκεια δεν υπάρχει πλέον επί γης*
απέπτη συν τοις θείοις θαύμασιν. Η Ακεσώ κρατεί ακίδα και
μάχαιραν, δι’ ων χειρουργεί· δεν είναι αύτη χρήσιμος παρά
παντί ασθενεί. Της Ιασούς χρείαν έχομεν σήμερον εν Ελλάδι δι'
ην νόσον πάσχομεν.
» Προσδέχθητε την υπόληψιν και την αγάπην του
» όλως υμετέρου
» I. ΣΚΥΛΙΤΣΗ.»

«Ο Βίκτωρ Ονγκό ακονγοντας το θεό»: Ιδιόχειρη λεζάντα τον
Ονγκό στο πίσω μέρος τον σχεδίον.

εφημερίδας, είναι και το προσωπικό ψευδώνυμο του Τριαντά
φυλλου) διακήρυσσε την ανάγκη να ανατραπούν όλες οι αξίες
και οι αρχές που εκρατούσαν την εποχή εκείνη στην κοινωνία,
στην πολιτική, ακόμα και στην τέχνη, και ήταν επόμενο να
ενστερνιστεί με ενθουσιασμό τα κοινωνικά και ηθικά κηρύγ
ματα που προβάλλονται στους Αθλίους, - υπέρμαχος της διά
δοσής τους και σκώπτης κάθε αντίδρομης συντηρητικής επιφύ
λαξης. Διαβάζω το απόσπασμα που ανέφερα:
« Αλλ' ο κ. Σκυλίσσης [γράφει ο Κλεάνθης Τριαντάφυλλος,
- το δε όνομα όχι με τσ αλλά με δύο σ· γραφή επισημότερη ;
κομψότερη ; μαρτυρημένη πάντως (εδώ όμως, προφανέστατα,
σκωπτικά επιλεγμένη)] φοβείται (ως εκ της επιστολής του προς
τας Νέας Ιδέας φαίνεται) μήπως σελίδες τινές (βεβαίως αι του
Ενζολωρά εκείναι των οδοφραγμάτων) εμφυσήσωσιν επανα
στατικός ιδέας εις την νεολαίαν και... και... και... Αι ! αγαπητέ
και αξιοσέβαστε απόστρατε της δημοσιογραφίας, το ρεύμα των
ιδεών ρέει αενάως, ως παν ρεύμα, επί τα πρόσω, και κατά τον
ρουν αυτού εξογκούται ολονέν δια της συμβολής παραποταμίων. Φαντάσθητι λοιπόν τί γίνεται το ρεύμα τούτο, όταν
κυλινδήται προς αυτό ποταμός, οίος ο Ρίο-Λαπλάτας, ο Νια
γάρας, ο Αμαζόνιος Βίκτωρ Ουγκώ ! Ω ! έχεις δίκαιον, έχεις
δίκαιον να φοβήσαι, συ ο νυν τόσον ευλαβής συντηρητικός !
(...)
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Το άλλο κείμενο είναι απόσπασμα ενός σημειώματος με τον
τίτλο Οι Αθλιοι, που δημοσιεύθηκε ολίγες μέρες μετά το
πρώτο, στις 6 Σεπτεμβρίου 1881, στον Ραμπαγά, την πολιτικοσατιρική εβδομαδιαία εφημερίδα που είχε ιδρύσει το 1878, μαζί
με τον Βλάση Γαβριηλίδη, ο Κλεάνθης Τριαντάφυλλος, διακε
κριμένος και αυτός δημοσιογράφος και γνωστός αγωνιστής της
δημοκρατίας. Προοδευτικός, ίσως και των άκρων, τρικουπικός, αντιδυναστικός, ο Ραμπαγάς (η λέξη, εκτός από τίτλος της

[Υπογραφή:]

»ΡΑΜΠΑΓΑΣ.»

Ας σημειωθεί παρεκβατικά, εις επίρρωσιν του γνήσιου της
αντίδρασης αυτής, ότι την άνοιξη του 1889 ο Κλεάνθης Τριαντάφυλλος δημοσιεύει στον Ραμπαγά, μαζί μ’ ένα δριμύτατο
αντιδυναστικό άρθρο του επιφανούς δημοκρατικού Ρόκκου
Χοϊδά, μια καυστικότατη έμμετρη σάτιρα εναντίον της Αυλής.
Διώκεται επί εξυβρίσει του βασιλέως, δικάζεται από το
Κακουργοδικείο της Αμφισσας, και καταδικάζεται σε 7

τυπο δικαιώνουν πλήρως τις παρατηρήσεις του Κ.Θ. Δημαρά.
Όχι όμως - φευ - και τη μετριοπάθειά τους.
Τις ποικίλες επισημάνσεις που θεμελιώνουν την τελευταία
αυτήν επιφύλαξή μου θα επρότεινα να τις βλέπουμε in situ, προ
τασσόμενες, παρεμβαλλόμενες ή επιλεγόμενες στα αποσπά
σματα που θα ακούσουμε. Ας παρουσιάσω ωστόσο εδώ προκα
ταβολικά μια δειγματοληψία τους, αφού όμως προτάξω δύο
άσχετες γενικότερες παρατηρήσεις.
Παρατήρηση πρώτη.
Η γλώσσα της μετάφρασης του Ισιδωρίδου είναι, όπως
διαπιστώνεται και prima vista, επιθετικά υπέρ-καθαρεύουσα
(το β' συνθετικό της λέξης το νοώ ως ενεργητική μετοχή).
Παραδείγματα :
1. Κάπου, όπου περιγράφεται η ζωή του Γιάννη Αγιάννη,
όταν, μετά από πολλά, και υπό το όνομα Monsieur Madeleine /
Κύριος Μαγδαληνής (η επιλογή του ονόματος από τον συγ
γραφέα δεν είναι βέβαια τυχαία), είναι πια Δήμαρχος μιας
μικρής πόλης της Γαλλίας και ευεργέτης των δημοτών του,
λέγεται ότι, καθώς « τέρψις του ήτον ο εις τους αγρούς περίπα
τος», μεταξύ άλλων συνηθειών του ήταν ότι προεφύλαττε τους

λαγιδείς από των ποντικών δια της οσμής μικρού τίνος χοιρι
δίου της Βαρβαρίας εισαγομένου εις τον λαγιδεώνα. « Ααγιδείς » αναγορεύονται τα λαγουδάκια, και « λαγιδεών » η κοιμηθιά τους (όπως μαθαίνω ότι λέγεται η φωλιά των λαγών εις
την αγροτικήν).

2. Σ' ένα κεφάλαιο του Δευτέρου Βιβλίου του Πρώτου

«Το ξύπνημα». Σχέόω Β. Ονγκό.

χρόνια ειρκτή ! (Δεν προφταίνει όμως να εκτίσει την ποινή του.
Προσβάλλεται από βαριά νευρασθένεια, και στις 25 Μαΐου του
1889 αυτοκτονεί. Το τελευταίο φύλλο του Ραμπαγά είχε βγει
στις 4 Μαΐου.)
Ας μου συγχωρήσετε τώρα να αναφερθώ όσο μπορώ συντο
μότερα στην ίδια τη μετάφραση του Ισιδωρίδου.
Ευτυχώς, για μια συνολική της αποτίμηση έχουμε μια
κρίση αρμοδιότατη, νομίζω εξαντλητική. Τη βρίσκω σε μιαν
επιφυλλίδα του Κ.Θ. Δημαρά στο Βήματτ\ς 12ης Μαρτίου 1982,
που μου τη θύμισε, ακάματος πάντοτε αναδιφητής, πάλι ο
Κωστής Σκαλιόρας.
Μιλώντας εκεί γενικότερα για τις μεταφράσεις ως πολύ
τιμες πηγές έμμεσων πληροφοριών για πολλά από τα κρατούντα
στη χώρα και την εποχή του εκάστοτε μεταφραστή, ο Κ.Θ.
Δημαράς λέει χαρακτηριστικά :
«Ο Ισιδωρίδης Σκυλίτσης, ο “ύπατος των μεταφραστών”
της καθαρεύουσας, χειρίζεται με την ίδια ελευθεριότητα [η
αναφορά γίνεται στη μετάφραση του Φιλάργυρου του
Μολιέρου από τον Κωνσταντίνο Οικονόμο] και με πολλή
αυθεντία τα κείμενα που μεταφράζει. Βεβαίως, γράφ ει πολύ
γρήγορα, και, δεν υπάρχει αμφιβολία, ενίοτε ξεφ εύγει
κάποιες δυσκολίες, π α ρα λ είπ ο ν τ α ς φ ράσεις του πρωτο
τύπου, ή συνοψ ίζοντας [οι υπογραμμίσεις είναι δικές μου].
Αλλά ανεξάρτητα από αυτά, μετέχει τόσο πολύ στην αναδη
μιουργία του έργου, ώστε υπάρχουν περιπτώσεις όπου το συμ
πληρώνει, και, ας προσθέσω, θυμίζοντας ότι οι κρίσεις μου
προέρχονται από δειγματοληψία, ας προσθέσω ότι ενεργεί έτσι
με επιτυχία και μέσα στο πνεύμα του πρωτοτύπου.»
Πραγματικά, ακόμα και τυχαίες αντιβολές με το πρωτό

Μέρους, περιγράφεται πώς ο Γιάννης Αγιάννης, που μόλις είχε
απολυθεί από το κάτεργο και κανείς δεν του άνοιγε την πόρτα
του, φιλοξενείται δε τελικά στο σπίτι του Επίσκοπου Μυριήλ,
σηκώνεται τη νύχτα και, κρατώντας ένα βαρύ σιδερένιο σαμτάνι για κάθε ενδεχόμενο, πάει στο δωμάτιο του Μυριήλ για να
του κλέψει δυο βαρύτιμα ασημένια κηροπήγια και άλλα αση
μικά, αποφασισμένος, αν ξυπνούσε, ίσως και να τον σκοτώσει.
Το έξοχο αυτό κεφάλαιο, όπου παρουσιάζονται - ανενεργοί
ακόμη βέβαια - οι πρώτοι ηθικοί ενδοιασμοί του Γιάννη
Αγιάννη, ο Hugo το επιγράφει, ασφαλώς συνειδητά, με τον
απλούστατο και λιτότατο τίτλο Ce qu il fait / Τι κάνει (ο
Γιάννης Αγιάννης), ή επιτέλους Τι κάμνει ή Τι πράττει. Ο Ισιδωρίδης εξελληνίζει τον τίτλο με το απίθανο Οία ρέζει ( ρέζω ,
ρήμα που απαντά συχνά στους επικούς και τραγικούς και
σημαίνει ποιώ, πράττω, διαπράττω, κάνω).
3. Στο Τρίτο Βιβλίο του Πρώτου Μέρους, κεφάλαια II ως
IX, διαδραματίζεται μια χυδαία « φάρσα » που οργανώνουν
τέσσερα απεχθή καμάκια (φοιτητές, δε, « παρελθόντων ετών »,
όπως λέγαμε κάποτε) για να ξεφορτωθούν εν δόξη τα «κορί
τσια» τους (η μία, ήδη μάλιστα έγκυος, είναι η Φαντίνα, η
μητέρα της Τιτίκας). Το Δεύτερο Κεφάλαιο, όπου παρουσιά
ζονται τα οκτώ πρόσωπα του δράματος, επιγράφεται Double
quatuor / Διπλό κουαρτέτο, ή έστω Αιπλούν κουαρτέτον, ή
ακόμη Διπλή τετράς, ή επιτέλους Τετρακτύς διπλή. Ο Ισιδωρίδης μεταφράζει αυτό τον τίτλο με τη λέξη Τετράζυξ, που κείται, κατά Δημητράκον, στα Διονυσιακά του Νόννου, επικού
του 5ου αιώνα μ.Χ. !
4. Θ α μπορούσε ίσως κανείς να προσθέσει σ’ αυτά, μεταξύ πολλών άλλων, - αποδίδοντας δε το πράγμα όχι μόνο
στην πεισματικήν επιδίωξη υπερκαθαρεύοντος λόγου, αλλά και
σε κάποιαν ενδεχόμενη έλλειψη επαφής του επί χρόνια ξενιτε
μένου μεταφραστή με την τρέχουσα επιτέλους λογιότατη
γλώσσα του ελλαδικού χώρου, - και τα ακόλουθα :
•
Τη χρήση, πολύ συχνά, του ρήματος υπάρχεινστη θέση
του είναι, όπως π.χ. στις φράσεις η αθωότης είτε ράκη φορεί
είτε πορφύραν υπάρχει σεπτή αντί είναι σεπτή, ή το βήμα τούτο
υπήρχε το τελευταίον του αντί ήτο το τελευταίον του, ή το λιθό-

βλώματα, όπως π.χ. το Ουγομόντιον, που εξελληνίζει το Hugomont, ή το Μοντφερμέλιον που εξελληνίζει το χωριό Montfermeil. Ποια θα ήταν - ποια είναι - η χρυσή τομή; Αυτό
•
Τη χρήση λέξεων της αρχαίας ελληνικής (νεκρών στη σηκώνει μεγάλη συζήτηση, και δεν είναι του παρόντος.
σημασία τουλάχιστον που τις μεταχειρίζεται), όπως του σοφό
Και ας έρθουμε τώρα σε μερικά ειδικότερα, πάντοτε με τη
κλειου αθυμήσαντες αντί φοβηθέντες, ή του ομηρικού έρκος
σχετική δειγματοληψία παραδειγμάτων.
αντί προμαχών(redoute), - ή αρχαιότροπα κατασκευασμένων,

στρωτόν υπήρχεν ήττον σκληρόν προς αντό (αντί : ήτο έναντι
αυτού ολιγώτερον σκληρόν) παρά το στήθος της μητρός του, ή
το πρόσκομμα υπήρχεν ανυπέρβλητον (αντί ήτο).

όπως η ατυχέστατη λέξη τα μολυβδοβόλα αντί αι σφαίραι (les
balles), αποκλεισθέντος φυσικά του δημωδέστατου βέβαια τα
βόλια, - ή υποταγμένων ανενδοίαστα στο καθαρεύον τυπικό,
όπως η παροξύτονη εκείνη πέτρινη βαθμίςαντί της αποδιοπομ
παίας προπαροξύτονης, ή εκείνο το δεν θα εξημερώνετο, που,
ενώ κανονικά σημαίνει δεν θα εγίνετο ημερώτερος, στη φράση
όπου κείται, αναφερόμενην σε άνθρωπο μελλοθάνατο, επεν
δύει αβασάνιστα με επίσημον ένδυμα το κοινό « δεν θα ξημερω

νόταν».
Παρατήρηση δεύτερη.
Σε μια εποχή ακριβώς όπου τα ξένα κύρια ονόματα εξελλη
νίζονται, πότε επιτυχούς, οπότε η εξελληνισμένη τους μορφή
επικρατεί και επιβιώνει, όπως όταν ο Descartes γίνεται Καρτέσιος, ο Newton Νεύτων, ο Dante Δάντης, ο Thames Τάμεσης
και στον Κάλβο Ταμησσός, πότε ανεπιτυχώς, με εξελληνισμούς
θνησιγενείς, όπως όταν ο Goethe γίνεται Γοίθιος, ο Shakespeare
Σακεσπήρος, - ο Ισιδωρίδης ακολουθεί την ίδια πρακτική με
αντίστοιχα αποτελέσματα : Εξελληνίζει συστηματικά τα ονό
ματα όλων των προσώπων του μυθιστορήματος και όλα τα
τοπωνύμια που αναφέρει, με εκπληκτική δε ευστοχία τα ονό
ματα των κύριων ηρώων του. Ο Jean Valjean γίνεται Γιάννης
Αγιάννης, ο επίσκοπος Myriel γίνεται Μυριήλ, ο Javert Ιαβέ
ρης, η Cosette Τιτίκα, ο Enjolras Ενζολωράς, ο Gavroche
Γαβριάς, - κι έτσι όλ’ αυτά τα σημαδιακά πρόσωπα καταλήγει,
χάρη στα ελληνότροπα ονόματά τους, να επιζούν ανάμεσά μας
σαν ζωντανές οντότητες, να έχουν γίνει παροιμιώδη, και να
έχουν διαμορφωθεί σε αληθινά σύμβολα. Και ρωτάω: Θ α επιζούσε ποτέ έτσι ανάμεσά μας ο Γιάννης Αγιάννης ως ΖανΒαλζάν, ο Επίσκοπος Μυριήλ ως Μυριέλ, ο μεγαμπάτσος Ιαβέρης
ως Ζαβέρ, η Τιτίκα ως Κοζέτ. ο Γαβριάς ως Γκαβρός ;
Τώρα, το πώς ποδηγετείται ο Ισιδωρίδης στις ερμηνευτικές
επιλογές του, αν είναι συνειδητά επιλεγμένο να ομοηχούν ο
Αγιάννης με το Αγιος, ο Μυριήλ με τα αρχαγγελικά Μιχαήλ
και Γαβριήλ, η Τιτίκα με το τιτιβίζω (όπως το Cosette με το
causer - ας σημειωθεί παρεμπιπτόντος ότι το βαφτιστικό της
Cosette είναι Ευφρασία, που σημαίνει μεν Ευφροσύνη όπως το
μεταφράζει ο Ισιδωρίδης, είναι όμως πολύ κοντά στο ευφραδής) - και ο Γαβριάς με το γαυριάζω (κατά σύμπτωσιν ο
Παλαμάς έχει κάπου το στίχο « γαύριαζε πολεμόχαρα σε α π ά 
τητα ταμπούρια »)·
ή στις καταλήξεις των εξελληνισμένων ονομάτων του :
Ενζολωράς κατά το Χρυσολωράς, Καρτούχος κατά το Καλμούχος, Θερσανέμης κατά το Θηραμένης, Βοϊδάς κατά το
Ρόδάς, Καμπρών κατά το Ποσειδών [και μάλιστα κλινόμενο :
γενική : του Καμπρώνος, δοτική : τω Καμπρών ι] και τόσα άλλα,
αυτό θα άξιζε ίσως να γίνει αντικείμενο συστηματικής
μελέτης, που θα μπορούσε και να υποδείξει λύσεις του ονομα
στικού μεταγλωττισμού.
Βέβαια, ο Ισιδωρίδης εις την ρύμην της γραφίδος του
τεχνουργεί και εξαμβλώματα. Άλλα που τα θεωρούμε εξαμ
βλώματα επειδή δεν έτυχε να τα συναντήσουμε και να τάχουμε
συνηθίσει, όπως π.χ. ο Ρουγέτος Αελίλης, που εξελληνίζει τον
στιχουργό και συνθέτη της Μαρσεγιέζας Rouget de L' Isle, ο
Πατήρ Δουσχένης π ου εξελληνίζει τον Pére Duchesne, ο Φουκιέρος Ταινβίλλος που εξελληνίζει τον αιμοχαρή FouquierTinville, δημόσιο κατήγορο του Επαναστατικού Δικαστηρίου
του 1793. Άλλα που και αντικειμενικά είναι πράγματι εξαμ

1. Στη μετάφραση του Ισιδωρίδου βρίσκουμε πολύ συχνά
αδόκιμα επιλεγμένες λέξεις, που ακόμα και για ένα λάτρη του
πιο καθαρεύοντος λόγου δεν δικαιολογούνται στη θέση όπου
κείνται. Παραδείγματα:
• Στη φράση αίσθημά τι συγγενές του μίσους καλώς εξηγούμενον υπό της λέξεως αποστροφή δεν θα περίμενε κανείς
τη λέξη εξηγούμενον, που παραπλανά προς το νόημα : ερμηνευόμενον, δικαιολογούμενον, αλλά τη λέξη εκφραζόμενον.
• Στο σύνταγμα άνθρωπον δοκιμασθέντα, και αφού στο
πρωτότυπο διβάζουμε : on sentait dans ce vieillard Γ homme a I'
épfeuve, δηλαδή άνθρωπο μεγάλης αντοχής, θα περίμενε
κανείς όχι τη μετοχή παθητικού αορίστου δοκιμασθέντα, που
σημαίνει που ετράβηξε πολλά, αλλά παθητική μετοχή παρακει
μένου : δεδοκιμασμένον.
• Στη φράση : Με ενθυμείσθε τελείως ; (καθώς μάλιστα
είναι εντεταγμένη σε μια εκροή συγκινημένου προφορικού
λόγου) δεν περιμένει κανείς το λογιότατο επίρρημα τελείως
αλλά το φυσικότατο καθόλου : Με ενθυμείσθε καθόλου ;
• Στο έξοχο κεφάλαιο όπου ανυμνείται ο Cambronne βρί
σκει κανείς με πολλήν απορία να χαρακτηρίζεται η περίφημη
λέξη του ανέκφραστος, επίθετο που δεν οδηγεί αμέσως στον
χαρακτηρισμό του πρωτοτύπου impossible à prononcer / ην
αδυνατεί τις να προσφέρη. Αντί του ανέκφραστος θα περίμενε
κανείς το λιγιότατο άλλωστε ου φωνητή. Ό σ ο δε για τη στιγμή
που η λέξη εκσφενδονίστηκε κατά πρόσοοπον του θανάτου,
cette minute fatale κατά το πρωτότυπο, ο Ισιδωρίδης, τυμβωρυχών, μεταφράζει κατά την εναίσιμον εκείνην στιγμήν, ενώ θα
περίμενε κανείς το προσιτότερο επίθετο μοιραίαν.

2. Κατά τη διακριτικότατη διατύπωση του Κ.Θ. Δημαρά
που είδαμε παραπάνω, ο Ισιδωρίδης, « βεβαίως, γράφει πολύ
γρήγορα ». Και οι βιαστικές επιλογές του ή και ερμηνείες του
είναι πάμπολλες, άλλοτε μικρής σημασίας, άλλοτε και κατα
στροφικές. Παραδείγματα :
• Κάπου αναφέρεται μία douairìère. Η τρέχουσα σημασία
της λέξης είναι υπερήλιξ αριστοκράτις. Ο Ισιδωρίδης μετα
φράζει φιλάρεσκόν τι γραΐδιον. Απόδοση όχι μόνο βιαστική
αλλά και αυθαίρετη.
• Κάπου, ο Μυριήλ χαρακτηρίζεται, επικριτικά όσο και
άδικα, άνθρωπος εκ των κεχρωματισμένων εκείνων (!) και
παρασεσημασμένων. Απόδοση τουλάχιστον βιαστική. Στο
πρωτότυπο διαβάζουμε : un de ces hommes dorés, armorìés,
που θάπρεπε να αποδοθεί με κάποια βάσανο άνθρωπος (κατά
λέξιν :) εκ των κεχρυσωμένων εκείνων (ή ελεύθερα :) εκ των

περιβεβλημένων χρυσοποίκιλτον στολήν και εκ των θυρεούς
φερόντων, ή θυρεούς κεκτημένων.
• Κάπου γίνεται λόγος για μολυβδοβόλα (βόλια) τα
οποία, προσβαλόντα τας πέτρας των τοίχων και ανασκιρτήσαντα, ετραυμάτισαν πολλούς. Βιαστική, τουλάχιστον, η χρή
ση της μετοχής ανασκιρτήσαντα. Το ορθό, και επίσης λογιότα
το, είναι αποστρακισθέντα.
• Κάπου διαβάζουμε ότι ο Γαβριάς, ακούγοντας κάποια
στιγμή να του φωνάζουν από το οδόφραγμα να γυρίσει μέσα μη
τον βρει καμιά σφαίρα, ανύψωσε προς τα άνω την ρίνα τον (!)
[και απάντησε...]. Το πρωτότυπο λέει βέβαια Gavroche leva le
nez. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σήκωσε τη μύτη του ψηλά,
όπως μεταφράζει κατά λέξιν ο Ισιδωρίδης. Είναι μία έκφραση
της κοινής κουβέντας, και σημαίνει απλώς σήκωσε το κεφάλι.
• Αλλού η ετοιμοθάνατη Επονίνη, ακούγοντας τον

Γαβριά να τραγουδάει, αναγνωρίζει τη φωνή του και λέει στον
Μάριο : Monfrère est là /Ο αδελφός μου είναι δω. Ο Ισιδωρίδης
μεταφράζει και εδώ κατά λέξιν: Είναι εκεί ο αδελφός μου.
Απορεί κανείς πώς, έστω και « γρήγορα γράφοντας », δεν
πιάνει αμέσως την απόχρωση του γαλλισμού.
• Αλλού όπου περιγράφεται το «χαμίνιον των Παρισίων »
ο συγγραφέας το αποκαλεί ce chérubin du ruisseau / το χερου
βείμ αυτό του ρείθρου. Ο Ισιδωρίδης μεταφράζει με τον άχαρο
πλατειασμό το αγγελόπουλον τούτο των ρυακίων της οδού.
Ομοίως, όταν λέγεται ότι το « χαμίνιον » γελοιογραφεί τα διηγηματικά παραγεμίσματα (το πρωτότυπο λέει les grossissements épiques / τας επικάς υπερβολάς), η μετάφραση συνεχί
ζει : ουχί διότι είναι οπαδός του πεζού λόγου. Φυσικά, το πρω 
τότυπο δεν λέει την απίθανη αυτήν απόφανση. Λέει : ce n est
pas qu1il soit prosaique / ουχί διότι είναι φύσις πεζή.
• Αλλού οι νέοι άνθρωποι που έχουν επανδρώσει το οδό
φραγμα περιγράφονται, ενώ περιμένουν την έφοδο της εθνο
φρουράς, να έχουν συναχθεί ως κατά τας ειρηνικωτάτας
ημέρας των σχολαστικών συναναστροφών των. Και το σχολα
στικών εδώ παραπλανά τον αναγνώστη. Το πρωτότυπο λέει aux
plus paisibles jours de leurs causeries d ’ écoliers : των (όχι ίσως
πια μαθητικών αλλά πάντως :) φοιτητικών συναναστροφών

των.
• Στο αβασάνιστο, συνέπεια της βιασύνης, πρέπει να απο
δοθεί και η εξελληνισμένη κραυγή των « περιεστώτων » όταν
βλέπουν τον υπέργηρο κύριο Βοϊδά να παρουσιάζεται εθε
λοντής και να ανεβαίνει στο φρύδι του οδοφράγματος για να
«αναστυλώσει » την κόκκινη σημαία που μια ομοβροντία του
στρατού είχε « κόψει το ιστίον εφ' ου υπήρχεν ανηρτημένη [...]
Τοσούτω σεβάσμιον και μέγα εφάνη τούτο, ώστε όλοι οι περιεστώτες ανέκραξαν : Αποκαλύψατε τας κεφαλάς ! Χαιρετίσα
τε!» Στο πρωτότυπο δεν βρίσκουμε, φυσικά, την αφύσικη για
κραυγή νερουλήν αυτή περίφραση, αλλά απλώς την κραυγή :
Chapeau basì ισοδύναμη ίσως του δικού μας : Άξιος ! Αξιος !
• Και ακόμη, κάπου όπου λέγεται ότι « το σώμα [των εθνο
φρουρών], αναγκασθέν να οπισθοχωρήσει, έμεινε συμπεπυκνωμένον εντός της [προ του οδοφράγματος] οδού ασκεπές »,
δοκιμότερες θα ήταν οι λέξεις συντεταγμένον και ακάλυπτον,

- και αλλού, όπου περιγράφεται ότι « τεσσαράκοντα τρεις
αντάρται ήσαν γονυκλινείς έσωθεν του οδοφράγματος », ορθό
τερο θα ήταν να επιλεγεί η λέξη γονυπετείς αφού υπάρχει το
ειδικό στρατιωτικό παράγγελμα γονυπετώς !
3.
Βέβαια, όποιος έχει ποτέ καταπιαστεί ερω τικά με τη
μεταγλώττιση ενός κειμένου, ξέρει από τι μαιάνδρους περνάει η
επιλογή των επιλογών του, και συνεπώς ότι είναι άχαρη και
παρακινδυνευμένη η επικριτική αμφισβήτηση λέξεων και
εκφράσεων. Υπάρχουν όμως ενίοτε και καταφανείς αδεξιό
τητες σαν αυτές που επισημάνθηκαν, και αναμφισβήτητα λάθη,
που η μετάφραση του Ισιδωρίδου ούτε αυτά δεν αποφεύγει.
Παραδείγματα:
• Στο πρώτο απόσπασμα που θα διαβάσουμε ο ετοιμοθά
νατος δημοκρατικός που επισκέπτεται ο Μυριήλ του λέει, κατά
Ισιδωρίδην : ενίοτε αντέστην ασπλάχνως κατά της προόδου.
Λάθος. Το πρωτότυπο λέει : ; ’ ai résisté quelquefois au progrès
sans pitié. To sans pitié είναι επιρρηματικός προσδιορισμός όχι
στο / ’ ai résité αλλά στο progrès, και η ακριβής μετάφραση θα ή
ταν : ενίοτε αντέστην κατά της προόδου ότε υπήρχεν ανοικτίρ-

μων.
• Στα περί του « χαμινιού των Παρισίων » θα ακούσουμε
τα αλλοπρόσαλλα : και ενώ ζητεί να φανή την ψυχήν και το

σώμα Ολύμπιος, κυλιέται εις την κοπρίαν δια να εξέλθη εκείθεν
διάστερος. Στο πρωτότυπο όμως διαβάζουμε : [il]s’accroupirait
sur Γ Olympe, [il] se vautre dans le fumier et en sort couvert d’
étoiles. Την έξοχη εικόνα δεν την κατάλαβε ο Ισιδωρίδης, ή δεν
ετόλμησε να την αποδώσει πιστά ; Γιατί το πρωτότυπο λέει -

Θεόδωρος Ζαφειριού
STRIPTEASE
Τον ωραι ότερο χορό δεν τον ορίζεις
Μέσ στα ποτά, τη μουσική
Το σώμα σου το άλλο ονειρεύεσαι
Στη στάση του εκκρεμούς
Που σε κινεί
Σαν το αυτοκίνητο που οδηγείς
Σαν μια γυναίκα που με ηδονή ήχωρίς ηδονή
Σε πάει και σε φέρνει
Από τον αέρα της υπάρξεώς σου
Στην κούνια της ηλικίας σου
Τίποτα τίποτ άλλο
Δ εν σε προστατεύει
Επί ματαίω
Καλλωπίζεις τους τοίχους του σπιτιού σου
Έπειτα κρύβεσαι στις ξένες αγκαλιές
Από παλιά ταξίδι α μεθυσμένος
Τώρα πληρώνεις όσο όσο
Για ρούχα ακριβά, αρώματα
Για τη σάπια μυρωδιά
Και όλα είναι από νερό
Ό πως γεννήθηκες
Μετέωρος
Στην γύμνια σου θα εξατμισθείς
Κι από τα μέλη σου
Και τα οστά.

ΧΩΡΟΧΡΟΝΟΣ
Συνήθισα μέσα στις μεγάλες αναμονές.
Τιςπαρατεταμένες αρρώστιες, τις έμμονες ιδέες,
τις ελπίδες
Κι η εκδίκηση τρώγεται κρύα.
Κι η επιστροφή είναι πιο γλυκειά όσο αργεί.
Έτσι αποξεχνιέμαι και δεν παρατηρώ
Την κλεψύδρα που με στριμώχνει
Στην άλλη πλευρά ανοίγω το λάκκο μου
Και περιμένω.

μεταφράζω ισιδωριστί με ερμηνευτική κατ’ ανάγκην περί
φραση : θα ενόκλαζε προς αφόδευσιν επί του Ολύμπου,
κυλιέται εις την κοπρίαν και [όχι : δια να] εκείθεν εξέρχεται

διάστερος.
•
Κάπου στα περί του « μικρού Γαβριά » θ’ ακούσουμε ότι
ο μικρός αυτός « παρετηρείτο συνεχώς εις τα πέριξ του Πύργου
Δω », και ο αναγνώστης νομίζει ότι πρόκειται ίσως για κάποιον
ιστορικό Πύργο. Ο Ισιδωρίδης εξελληνίζει έτσι το Chateau d'
Eau του πρωτοτύπου, - αλλά chateaux d' eau λέγονται οι υδατοδεξαμενές (τα ντεπόζιτα) οι τοποθετημένες ψηλά σε κυλιν-

δρικές συνήθως χτίστες βάσεις. Στην περιοχή εκείνη του Παρι
σιού υπήρχε πράγματι μια τέτοια υδατοδεξαμενή, και υπάρχει
και σήμερα στο μέρος εκείνο ένας δρόμος που λέγεται rue du
Chateau-cT Eau. (Είχαμε και στην Αθήνα πριν από πενήντα
χρόνια μια περιοχή που λεγότανε Ντεπόζιτο, από μια υδατοδε
ξαμενή ακριβώς που υπήρχε εκεί, σ’ ένα μακρόστενο λοφίσκο
δεξιά πηγαίνοντας προς Κηφισιά, απέναντι από το Γηροκο
μείο. Τότε ήταν « φωλιά », κατά την εθνικοφροσύνη. Τώρα το
μέρος λέγεται Ελληνορώσων.)
• Και διαβάζω προκαταβολικά έξι αράδες από την αγω
νιώδη διαδρομή του Γιάννη Αγιάννη στους υπονόμους :
«Ανέβη ο Γιάννης Αγιάννης την πρώτην βαθμίδα, έπειτα
άλλην, και άλλην. Εξερχόμενος του ύδατος προσέκοψεν εις
μίαν πέτραν και έπεσεν επί των γονάτων* είδε ότι τούτο ήτο
δίκαιον - έμεινεν επί ολίγον εις εκείνην την θέσιν, βυθίσαςτην
ψυχήν δεν ειξεύρω ειςποίον ρήμα τον νψίστου Θεού.» Επιση
μαίνω δύο αδεξιότητες : έπεσεν επί των γονάτων : έπεσε γονατι
στός*είδεν ότι τούτο ήτο δίκαιον : βρήκε ότι αυτό ήτανε σωστό,
ότι έπρεπε να γονατίσει. Και ένα λάθος : το πρωτότυπο λέει : Γ
ame abimée dans on ne sait quelle parole à Dieu : με την ψυχήν
βνθισμένην άγνωστον εις ποίαν ομιλίαν προς τον Θεόν, και όχι
βέβαια ειςποίον ρήμα του υιρίστου Θεού.
4. Πρέπει ακόμη να επισημανθεί ότι η μετάφραση του Ισιδωρίδου παρουσιάζει και πολλές παραλείψεις και συμπτύξεις,
- αλλά βέβαια πώς να δοθούν παραδείγματα ; Αυτό θα μας
πήγαινε πολύ μακριά, γιατί πολλές φορές παραλείπονται ολό
κληροι παράγραφοι ή και ολόκληρες σελίδες. Τα ίδια ισχύουν
και για τις συμπτύξεις. Είδαμε ότι ο Κ.Θ. Δημαράς πολλές τις
αποδίδει στην ανάγκη να αποφευχθούν δυσκολίες. Και βια
στικές ακόμη αναδρομές το αποδεικνύουν. Θ α δώσω όμως τέσ
σερα παραδείγματα όπου η ερμηνεία αυτή δεν μπορεί να ισχύσει.
• Στο κεφάλαιο όπου παρουσιάζεται ο θείος και κηδε
μόνας του Μαρίου κύριος Γιλνορμάνδος, παραλείπονται ανε
ξήγητα δύο διασκεδαστικά χωρία που δεν παρουσιάζουν μετα
φραστικές δυσκολίες. Τα μεταφράζω ισιδωριστί : α7 Ητον εν

ιδιότυπον γερόντιον, ανήρ όντως παρωχημένης εποχής, ο τύπος
του αληθούς και μικρόν υψαύχενος αστού του 18ου αιώνος,
έφερε δε την ωραίαν αρχαίαν αστικήν αυτού ιδιότητα ταυτοθύμως ως οι μαρκήσιοι έφερον την μαρκιωνίαν των. β7 Επήρετο δια την ιδίαν αυτού διορατικότητα εν παντί, και διεκήρυττε ότι ήτον οξυνούστατος*ιδού μία των ρήσεών του : « Έχω
πράγματι ποιαν τινα διεισδυτικότητα’ δύναμαι, όταν με κεντά
ψύλλα τις, να διακρίνω από ποίαν γυναίκα μου ήλθεν. »
• Στα περί του « χαμινιού » διαβάζουμε κάπου : Έχει τας
πονηριάς του. Αλλά το πρωτότυπο λέει, πρώτον, όχι ruses,
αλλά malices : νίλες (με την επίβουλη σημασία τους), και, δεύ
τερον, προσθέτει : donila baine des bourgeois fait le fond. Μετα
φράζω ισιδωριστί : ων το μίσος κατά των αστών αποτελεί τον
πυρήνα. Αυτό παραλείπεται, - ίσως από τον « τόσον ευλαβή
συντηρητικόν » του Ραμπαγά.
• Στο έξοχο κεφάλαιο για τον Cambronne βρίσκουμε
συνεχόμενες τις φράσεις « να κλείσεις ιταμώς την Βατερλούην

δια μιας απόκρεω, να συγκεφαλαιώσης την νίκην εκείνην εν μια
υστάτη ανεκφράστω λέξει ». Ανάμεσα όμως από τις δύο αυτές
φράσεις παρεμβάλλεται στο πρωτότυπο η φράση : compléter
Léonidas par Rabelais / να συμπληρώσης τον Λεωνίδα δια του
Ραμπελαί. Αυτό στη μετάφραση παραλείπεται !
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• Τέλος, στο αξέχαστο κεφάλαιο όπου ο Μάριος πρωτομιλάει στην Τιτίκα, διαβάζουμε ότι η Τιτίκα « εφόρεσε μίαν
εσθήτα ήτις ήτον ανοικτοτέρα περί τον τράχηλον, κατά παρα
δρομήν του ψαλλιδίου της ραπτρίας, ή εκ προνοίας αυτής ».
Στο πρωτότυπο δεν υπάρχει η αυθαίρετη αυτή εναλλακτική
ερμηνεία. Αντ' αυτής διαβάζουμε τα ακόλουθα, τα οποία ο Ισιδωρίδης παραλείπει και εγώ, ισιδωριστί πάντοτε, επαναφέρω :

ούτω δε επέτρεπε να φαίνεται η αρχή του λαιμού, και ήτο
συνεπώς [η εσθής αύτη] ως λέγουσιν αι νεαραί κόραι [« λέγουσιν » ! ουαί τώ ενεστώτι !] «ουχίκαι τόσον κοσμία». Δεν ήτο
το παράπαν μη κοσμία, αλλ ’ απλώς το αποτέλεσμα ήτο ευμορφότερον.

Πριν τελειώσω, θέλω να σημειώσω ακόμα κάτι. Ότι όλ’
αυτά, όσο κι αν δεν είναι λεπτολογίες μικρόχαρες, δεν σημαί
νουν βέβαια ότι η μετάφραση του Ισιδωρίδου, συνολικά αντικριζόμενη, δεν είναι ένας άθλος και μια πλουσιότατη συμβολή
στην καθόλου πνευματική ζωή του τότε ελληνισμού. Πρόσφερε
στους μόνο ελληνόφωνους ένα μεγάλο έργο ενός μεγάλου συγ
γραφέα, και τα υψηλά ρήματα μιας μεγάλης συνείδησης. Ολι
γαρκέστερα, πρόσφερε επιτέλους, στα χρόνια που ήταν σ’ όλες
τις βιβλιοθήκες, ένα ανάγνωσμα ολκής, που ευτύχησε να γίνει
για πολλούς και πολλές από μας των πρώτων δεκαετιών του
αιώνα και ανάγνωσμα προσφιλέστατο. Και ακόμα, πρόσφερε
και μορφές-σύμβολα, που έμειναν - με τα ονόματα, δε, που
εκείνος τους έδωσε - ολοζώντανες παρουσίες στη γλώσσα μας
και στις αντιλήψεις μας περί κόσμου : Ένα γνήσιον άνθρωπο
του Θεού και πεπεισμένον αλιέα ψυχών, τον Μυριήλ (θυμη
θείτε πώς ποδηγετεί στην απανδόκευτη οδό της αρετής, και όχι
με λόγια, αλλά με τις πράξεις του, έναν άνθρωπο που θα μπο
ρούσε να θεωρηθεί χαμένος, τον Γιάννη Αγιάννη). Αυτόν
ακριβώς τον άνθρωπο, τον Γιάννη Αγιάννη, με τη δραματική
πορεία του προς την ολοκλήρωση (θυμηθείτε το κεφάλαιο Τρι
κυμία εν κρανίψ). Το άρωμα και το ήθος ενός ιδεατού μεγάλου
έρωτα (θυμηθείτε το κεφάλαιο Καρδία υπό πέτραν). Και
ακόμα, γιατί όχι, την παρωπιδοφόρα αλλά αρραγή μορφή ενός
εκπρόσωπου της εξουσίας και της τάξεως, του Ιαβέρη, έντιμα
άτεγκτου μέχρι θανάτου (θυμηθείτε το κεφάλαιο Javert déraillé,
κατά Ισιδωρίδην ευστοχότατα : Ο Ιαβέρης χάνει τα νερά του,
όπου, επειδή μια ριπή καλοσύνης του υπέσκαψε τη δεοντο
λογία του, δηλώνει παραίτηση από αυτό που θεωρούσε λει
τούργημά του και πηδάει στον Σηκουάνα).
Αλλά ας περάσουμε επιτέλους στα ελάχιστα κείμενα που
προφταίνουμε να διαβάσουμε.

ΛΕΟ ΜΠΟϊΈΚΑΑΙΑ*
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Παύλος και Ελένη
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Έ ν α σύγχρονο ερωτικό μυθιστόρημα με
ερωτήματα για τη ζήλια, την αποκλειστικότητα
στον ερωτικό σύντροφο, τη φθορά στην
καθημερινότητα και το όνειρο για φυγή και την
ανυποχώρητη ελευθερία που ίσως μας οδηγεί στη
μοναξιά.
Το δεύτερο 6ι6λίο του συγγραφ έα, μετά το «Τι
θέλει η κυρία Φρίμαν» της τριλογίας
«Ανθρώπινες Σχέσεις».
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ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΗΤΡΟΠΟYAOY
Στη μικρή πλατεία
εκείνος χόρευε
Έ ν α ς άντρας πρωτόγονος, ζώο αρσενικό και
μιλάει μια γλώσσα άλλη, και μια γυναίκα
παράταιρη με το χώρο της καθημερινής ζωής
μοιράζονται το καταστροφικό πάθος τους που είναι
η παράλογη ιστορία τους και μοιάζει με ταινία για
ιδανικούς αυτόχειρες. II μικρή πλατεία είναι ο
χώρος του έρωτά τους, της πρώτης και της
τελευταίας τους συνάντησης. Τα πρόσωπά τους
μπλέκονται με μνήμες και επιθυμίες αρχέγονες
από μια άγρια ιστορία παράνομη, σχέση
αιμομικτική δύο αδελφιών που πέθαναν
δολοφονημένα τη στιγμή του πολλαπλού
οργασμού τους. Ταυτίζει η γυναίκα τα δικά τους
πρόσωπα με κείνα των δύο αδελφιών που ζούσαν
χρόνια κλεισμένα σ’ ένα σπίτι γεμάτο ήχους και
παλιά κόντρα.
θα το ήθελε πολύ να έχουν τον ίδιο θάνατο και
εκείνοι και αγωνίζεται γΓ αυτό, εν ώ ο άντρας
αρνιέται με φρίκη την εικόνα αυτή.

Είναι η ιστορία μιας μητέρας που προσπαθεί να
νικήσει την εποχή μας και να διασώσει τα δύο
αγόρια της. Κάθε ώ ρα και στιγμή που περνά
αγωνίζεται, με κομμένη την ανάσα, να ελέγξει
την τύχη και το μέλλον και να καταστήσει τα δύο
αγόρια της ικανά να κατακτήσουν την επιτυχία,
την ευτυχία και τη μακροζωία, θ α τα καταφέρει;
θ α καταφέρει να νικήσει τη μοίρα και να μην
αφήσει τη «φλόγα της ζωής» να σ6ήσεΐ; Την
απάντηση θα τη μάθουν μόνον όσοι διαβάσουν το
βιβλίο. Το βιβλίο αυτό όμως, εν πάση περιπτώσει,
αφιερώνεται σ’ όλες τις γυναικείες οργανώσεις
της χώρας.

2.
χωοτουλας μη τροπούλου

Mm

στη μικρή πλατεία
εκείνος χόρευε

ΠΟΙΗΣΗ
Κώστας Γ. Παπαγεωργίου
ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΤΖΑΚΗ
Ημέρια νύχτα
Ύψιλον/βιβλία, Αθήνα 1989.
Θέλοντας να προσδιορίσω το ποιητικό
πρόσωπο της Μαρίας Κυρτζάκη, πριν από
έναν περίπου χρόνο*, σημείωνα ότι η λέξη
ιδιορρυθμία είναι ίσως η μόνη που θα μπο
ρούσε να χαρακτηρίσει την περίπτωσή
της. Πιο συγκεκριμένα, έγραφα ότι «δη
μιουργεί [η Μ.Κ.] την αίσθηση ότι, έχοντας
το ποιητικό υλικό της έτοιμο και διαθέ
σιμο, ελλοχεύει, περιμένοντας να της
δοθεί, όλως αιφνιδίως, η αφορμή για να το
εκφράσει. [...] Κάπως έτσι μπορεί να εξη
γηθεί η επιφανειακή και, ως ένα σημείο,
εξαπατητική ευχέρεια θεματικών εναλ
λαγών και αποχρώσεων, με μοναδικό στα
θερό στοιχείο την εμμονή της στην αναζή
τηση του εσωτερικού ρυθμού της γλώσσας
κι ενός επίσης εσωτερικού μέτρου, στο
οποίο υπακούουν οι ποιητικοί βηματισμοί
της...». Την άποψή μου αυτή, έρχεταιτώρα
να ενισχύσει το πρόσφατο ποιητικό βιβλίο
της, η Ημέρια νύχτα' μάλιστα, όχι απλώς
να ενισχύσει αλλά και να της παρέξει την
δυνατότητα να εμπλουτισθεί και με άλλα
δεδομένα, όπως θα φανεί, φαντάζομαι,
στη συνέχεια.
Είπα ότι η Μαρία Κυρτζάκη, έχοντας
έτοιμο το ποιητικό υλικό της, καιροφυλακτεί. Η Ημέρια νύχτα με αναγκάζει να συμ
πληρώσω: Όταν ωριμάσει το ποιητικό
υλικό της, τότε το επενδύει στο βίωμα που
αισθάνεται να την δονεί αλλά και να προσφέρεται για την εν λόγω επένδυση. Άλλο
βεβαίως το ζήτημα αν το εκάστοτε ωριμασμένο υλικό συμβάλει/επιβάλει στην/την
επιλογή αυτού ή εκείνου του βιώματος
κατά τρόπο καταλυτικό. Ακόμα: έχω την
εντύπωση ότι, από τη στιγμή που η ποιήτρια, οδηγημένη από ένα αλάθητο, όπως
αποδεικνύεται, ένστικτο, αισθανθεί να την
βαραίνει το κυοφορούμενο υλικό, δεν
αγωνιά* απεναντίας, προσδοκά το βίωμα
με την βεβαιότητα του ανέφικτου. Και αν
δεν προκύψει, αυτή θα το επινοήσει και θα
του προσδώσει τις απαραίτητες απτικές
διαστάσεις, καθιστώντας το ισάξιο του
αληθινού. Κάπως έτσι τείνω να εξηγήσω
τις θεματικές διαφοροποιήσεις που εντο
πίζονται στην ποίηση της Μ.Κ. από βιβλίο
σε βιβλίο. Μόνο που οι διαφοροποιήσεις
αυτές δεν είναι ανεξέλεγκτες* πραγματο
ποιούνται ή αποτολμώνται στον βαθμό
που επιτρέπει κάτι τέτοιο ένα ομολογουμένως σταθερότατο υπέδαφος, το οποίο
συντίθεται από τα πολυτιμότερα ψήγματα
της διάνοιας και της ψυχής της ποιήτριας.

Στο σημείο αυτό αισθάνομαι την ανάγκη
να απαριθμήσω ορισμένες από τις βασι
κές, προσδιοριστικές θεματικές εστίες της
Μ.Κ.: Πρώτα πρώτα το σώμα σε όλες τις
απειράριθμες εκδοχές του, ων ουκ έστιν
αριθμός. Όλες οι άλλες εστίες συνέχονται
με αυτήν του σώματος: ο έρωτας, οι διαδο
χικές φάσεις της ανέκκλητης φθοράς με
κορυφαία εκδοχή της τον θάνατο* ο χρό
νος, σε όλες τις διαστάσεις του : αντικειμε
νική, υποκειμενική, μεταφυσική - ιδίως
αυτήν.
Ό σο για το σταθερό υπέδαφος, στο
κέντρο του οποίου βρίσκεται η ποιήτρια,
αυτό σύγκειται από δύο κυρίως στοιχεία:
α) από τον βαθύτερο ψυχισμό της,
δημιουργό μιας διαρκώς παλλόμενης,
κάποτε ραγισμένης αλλά πάντα σε πλήρη
εγρήγορση ευρισκόμενης ευαισθησίας,
ευπαθούς και στέρεης μες στην ευπάθειά
της. β) Από έναν ζωντανό και πολύριζο
(συνεπώς φυτικό) οργανισμό* τον γλωσ
σικό οργανισμό θέλω να πω, ο οποίος δια
δραματίζει ολοένα και σημαντικότερο
ρόλο στην ποιητική πορεία της Μαρίας
Κυρτζάκη, θρεμμένος από όλα τα στρώ
ματα της ελληνικής γλώσσας, ανθηρός και
τολμηρός, διεκδικητής του ενιαίου της
καταγωγής του. Είναι τόση η ζωτικότητα
αυτού του οργανισμού, του γλωσσικού,
που μερικές φορές, ευτυχώς ελάχιστες,
εμφανίζεται μέσα στο ποίημα ατίθασα
διεκδικητικός, υπερκεραστικός των άλλων
στοιχείων του ποιήματος. Πάντως, ανε
ξαρτήτως αυτού, η γλώσσα στην ποίηση
της Μ.Κ. είναι θησαυρός ανεκτίμητος* μια
φλεγόμενη βάτος, οι φλόγες της οποίας
στοιχειώνουν* σαρκώνουν ένα άλλο σώμα,
αυτοπεριδινούμενο, αενάως μεταβαλλό
μενο ως σχήμα αλλά διατηρώντας αμετά
βλητο τον πυρήνα του.
Η Ημέρια νύχτα είναι ένα συνθετικό και
πολύπλευρα ερωτικό ποίημα. Στην έκτασή
του τα σώματα κυματίζουν ώσπου στο
τέλος θραύονται επειδή αδυνατούν να
βαστάξουν το ενιαίο βάρος τους. Μετά τη
θραύση των σωμάτων η αίσθηση του κενού
γίνεται σαρκοβόρο ζώο - διεκδικεί.

Το τέλος:
Στη σελήνη φεγγαρίσιες κουβέντες
και πληγές που σκορπίζουν
Σαν ζωή τεθνεώσα το σώμα
και στο θάνατο το κορμί ανατέλλει
[...]

Η φθορά είναι παρούσα από την αρχή·
ακόμη και στις στιγμές της ερωτικής παρα
φοράς* συμμετέχει στις περιπτύξεις των
σωμάτων, ενσαρκωμένη, περιβεβλημένη
τον ποιητικό λόγο. Η φθορά είναι το
ποίημα που θα τελειωθεί ως ύπαρξη ευθύς
μόλις τα σώματα, ταυτισμένα καθώς είναι,
θηλυκωμένα θα έλεγα, αρχίσουν να απο
βάλουν το ένα το άλλο, ν’ αποκτούν την
υλική-βιολογική αυτονομία τους. Η φθορά,
στην Ημέρια νύχτα είναι ο σαρκωμένος
λόγος* μετέρχεται όλους τους τρόπους,
νέους και παλιούς (συχνά με άγγιξε το
Άσμα ασμάτων), προκειμένου να συντε
θεί* να γίνει ποίημα. Και στο τέλος κερδί
ζει. Το ποιητικό σώμα εναποτίθεταΐ στο
σημείο που άλλοτε πάλεψαν τα σώματα. Τα
εμπεριέχει ως αίσθηση αλλά και ως ύλη. Τα
υπερβαίνει ως ποιότητα και τα συνέχει ως
μήτρα σκοτεινή και τροπαιούχα.
Βλ. Γsviά του ’70, Εκδ. Κέδρος 1989.
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HELEN PROTOPAPADAKIS- PAPACONSTAVISNOU
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Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ
ΓΗE AKA 1HISTOS HYMN - L* IIΥΜΝΕ ACATI!ISTI
*
L* INNO ACATHISTOS

Η αρχή:

Έρχεται προς εμένα
-και υποχωρώ.
Με τα τεράστια φτερά του κάνει
ουρανό.
Βυθίζομαι στην κόλασή του
Σαν θέρμες να τον πιάνουνε
σαν να ’μαι στο καζάνι του η φωτιά.
[...}
Η μέση:

Το αυτί μου στην τρύπα του κόσμου
και το χέρι μου αίωρο
Την οσμή σου σαν σκυλί ψαχου
λεύω
στο τηλέφωνο από πίσω τρυπώνω
(με τα σύρματα θηλειές και αγάπες)

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ENGLISH TRANSLATION - TRADUCTION FRANCAISF.
TRADUZIONE ITALIANA

Ευγενία Κουρουπάκη
ΜΑΛΟΛΗΣ ΠΡΑΤΙ ΚΑΚΗΣ
Οντοφάνεια
Εκδ.Ρόπτρον
Αν η επιστήμη σημαίνει εξ ορισμού έγκυρη
γνώση και η ποίηση κάπως αυθαίρετα,
εκτός από λογοτεχνικό είδος, δημιουργία,
τότε η πρώτη ορίζει, προσδιορίζει και κατ’
επέκταση περιορίζει, ενώ η δεύτερη υπερβαίνοντας τα δεδομένα της επιστήμης έχει
τη δυνατότητα να αναδιοργανώνει ή να
αποδιοργανώνει έγκυρες δομές, να απο
συνδέει παγιωμένες σχέσεις και συμβάσεις
δίνοντας μορφή στο άγνωστο, το αθέατο,
το ανοίκειο.
Αυτή η διπλή αντιμετώπιση του επιστη
τού εύκολα διακρίνεται μέσα σ’ όλη την
ποιητική πορεία του Μανόλη Πρατικάκη, η
οποία έχει για αντικείμενό της την ανθρώ
πινη οντότητα, άλλοτε καταγράφοντας και
μορφοποιώντας τη συμπεριφορά του εν
στίκτου ως θεμελιώδους κινήσεως της
ύπαρξηςπροςτονπεριβάλλοντα κόσμο (ΛΙΒΙΔΩ), άλλοτε απαλλάσσοντας τη διασα
λευμένη δομή αυτής της ύπαρξης από τον
παθολογικό της χαρακτήρα, ανάγει «την
παράκρουση σε πράξη ελευθερίας» (ΠΑΡΑΛΟΪΣΜΕΝΗ) και άλλοτε αντιμετωπίζον
τας την ύπαρξη ως αίτιο αλλά και υποχείριο
του πολιτισμού δημιουργεί μιαν άλλη (ΓΕ
ΝΕΑΛΟΓΙΑ).
Στην «ΟΝΤΟΦΑΝΕΙΑ», τελευταίο μέχρι
σήμερα βιβλίο του, ο Μανόλης Πρατικάκης
συγκεφαλαιώνει όλες τις προηγούμενες
αναζητήσεις του, ενώ αν και μένει πιστός
στη θεματική του, ανοίγει ταυτόχρονα νέες
κατευθύνσεις τόσο στον τρόπο που δια
πραγματεύεται το θέμα του, όσο και στη
διάσταση που αποκτά ο προβληματισμός
του. Χωρίς να καταφεύγει σε μυθοποιητικές αναγωγές, για να αναπτύξει έναν π υ
ρήνα, όπως συμβαίνει στην «Παραλοϊσμένη» και την «Γενεαλογία», ούτε στα 24
γράμματα του αλφαβήτου, όπως στη ΛΙΒΙΔΩ, για να αρθρώσει ένα αρχέτυπο, αλλά,
αντίθετα, αναστρέφοντας αυτή την πορεία
ξεκινά από το άμεσο και το συγκεκριμένο,
από τον απτό και «ασήμαντο» κόσμο των
πραγμάτων, για να αναχθεί σε μια νέα
υπέρβαση φωτίζοντας το ΕΙΝΑΙ ως σύνολο
ενιαίο, ομοούσιο και ομότροπο.
Με 31 ανεξάρτητα φαινομενικά ποιή
ματα από τη μια γεωγραφείται η δραστη
ριότητα της ανθρώπινης οντότητας και από
την άλλη γίνεται προσπάθεια να χαρτογρα
φηθεί η κατακερματισμένη ενότητα αν
θρώπου και κόσμου. Να αποκαλυφθεί ο
ηρακλείτειος «ξυνός λόγος» ο οποίος συν
θέτει και συνέχει τον κόσμον όλον. Να απο
γυμνωθεί ο λογοκρατούμενη συνείδηση
και «σαν ψάρι που τρυπά το δίχτυ του κό
σμου, όλες τις πλεκτάνες και τις αυταπάτες
των ανθρώπων» να ενωθεί με τα πρωταρ

χικά στοιχεία του κόσμου τα οποία - έτσι κι
αλλιώς- δεν είχαν ποτέ ανάγκη ενδύμα
τος, ώστε ο λόγος της που είναι και λόγος
των πραγμάτων να μετατραπεί σε λόγο του
ΕΙΝΑΙ, να γίνει ο ίδιος ΕΙΝΑΙ.
Το πρώτο και το τρίτο πρόσωπο των ποιη
μάτων είναι το μέσο για να παρακολουθή
σουμε την όλη κίνηση - κίνηση με αμφιτα
λαντεύσεις, εσωτερικές συγκρούσεις και
πισωγυρίσματα - η οποία τελικά μας οδη
γεί από την επιφάνεια στο βάθος, από το
φαίνεσθαι στο νόημα του Είναι, από τον οντολογικό στοχασμό των προσωκρατικών
στο μυστικιστικό στοχασμό της Ανατολής,
από τον απτό στον άρρητο λόγο των πραγ
μάτων.
Χρησιμοποιώντας τον τρόπο με τον
οποίο χτίζει την πραγματικότητα ο αναλυ
τικός κυβισμός, σαν ένα σύνολο με τις πολ
λαπλές του όψεις, τις αντιθέσεις και τις
εσωτερικές του τάσεις ταυτόχρονα πα
ρούσες στη ζωγραφική επιφάνεια, συνθέ
τει με τα 18 πρώτα ποιήματα (κυρίως αυτά
που είναι γραμμένα σε γ' πρόσωπο) της
ΟΝΤΟΦΑΝΕΙΑΣ, Τις ποικίλες όψεις της αν
θρωπότητας. «Όψεις» πλασμένες ανά
λογα με τον τρόπο και την ένταση που βιώνεται κάθε φορά η συλλογική μνήμη, ο
απόηχος της Ιστορίας, η προσωπική εμπει
ρία, οι «κοινοί τόποι» της εποχής (ενδει
κτικά αναφέρονται τα ποιήματα «Βάρκι
ζα», «Σχέδιο Μάρσαλ», «Το έκζεμα της τε
λειοθηρίας», «Κανένα Ορατόριο», «Κα
κοήθες μελάνωμα», «Η πέτρινη προϊσταμένη»). «Όψεις» πλασμένες ανάλογα με
τους τρόπους που επινοεί ή αναγκάζεται να
επινοήσει η ανθρώπινη ύπαρξη είτε για να
ταξιθετήσει επιφανειακά τον μικρόκοσμό
της: « Κι αστράφτει/χρυσαφιά επιδερμίδα η
φαινομενολογία/ας βουίζει από κάτω το κε
νό» , είτε για να πληρώσει το κενό της: « Κα
μιά καλ/λονή εξόν η αυταπάτη με ακριβές
πέτρες με/καμπύλες πράξεις με φλερτά
ρει/το μετάξι που έπλεκε το αίσθημα έγινε
θρόμβος», είτε για να αποκεντρώσει με λιβιδινικές απωθήσεις την ίδια τη ζωή : « Όλη
ένα άγαλμα του πόθου της./ Ένα λευκό
φρεσκοπλυμένο σάβανο της ηδονής της»,
είτε για να συγκαλύψειτην αλλοτρίωσή της,
εξαλλάσσει το λόγο σε νεοπλασματικό γί
γνεσθαι της γραφής: «Ποτίζει το μελάνι το
δέρμα της άγραφης/ζωής και την περνά/μ’
ένα κακοήθες μελάνωμα στον Αδη».
Ό πω ς ακριβώς ο αναλυτικός κυβισμός
ενδιαφερόταν από τη μια να ενεργοποιήσει
την παρατηρητικότητα του θεατή, αφήνοντάς του το χρέος να ανασυνθέσει, ό,τι ο ζω
γράφος αποσύνδεσε σε στιγμές και από τη' '
άλλη συχνά κατέφευγε στους τόνους ενός
και μόνο χρώματος, για να υποδηλώσει την
ενότητα του πολυδιάστατα διατυπωμένου
αντικειμένου. Με ανάλογο τρόπο ο Μ. Πρα
τικάκης μας καλεί να σταθούμε στις ποικί
λες εκφάνσεις της ανθρώπινης ύπαρξης
καθώς αυτές αποτυπώνονται με εναργείς
εικόνες όπου κυριαρχούν όλοι οι τόνοι από
το φαιό ως το μαύρο παραπέμποντας στην

«αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι» στην
οποία μοιάζει να συγκλίνουν. «Κεκλεισμένη από παντού η οντότητα σε αμείλικτα
περι-/βλήματα εκτίει ασκόπως την Ειρκτήν
της. Ισοβίτισσα και/ισόποση του μυθικού
της εκτοπίσματος, σφύζει σαν/ένα αιμά
τωμα κρανιακό εξ αντιτυπίας... Χτυπά τα
σκεύη του ο κρατούμενος, τ’ αλουμινένια
κουτά/λια και τα πιρούνια στο τυφλό σίδε
ρο. Διαβήματα απονε/νοημένα, απεργίες
πείνας, καθώς ξεμπουκάρει ματαίως/από
μέσα του-χείμαρρος σε φράγμα-το πεπιε
σμένο άπει-/ρο. Και ιδού τα ρήγματα, τα
όνειρα, οι κρυφές σήραγγες/τα σχοινιά, τα
σινιάλα».
Εικόνα ζόφου, αίσθημα εγκλωβισμού κι
απόρων αποδράσεων γεννά η δράση της
οντότητας καθώς μοιάζει να βρίσκεται σ’
εκείνη την κατάσταση που επιτυχημένα ο
Heidegger χαρακτήρισε ως «λήθη του Εί
ναι». Λήθη του νοήματος του Είναι, νόημα
που μας διαφεύγει, που καλύφθηκε ή επι
καλύφθηκε.
Ενώ όμως ο Πρατικάκης χρησιμοποίησε
με επιτυχία τις μορφοπλαστικές κατακτή
σεις του αναλυτικού κυβισμού για ν’ αποτυπώσει την κατάσταση της ανθρωπότητας,
όπως κάθε ενήλικος δημιουργός που τον
απασχολεί να εκφράσει τον δικό του προ
σωπικό λόγο, με τα δικά του μέσα, θα αναι
ρέσει αυτή την οπτική και παράλληλα θ’ αλ
λάξει την κατεύθυνση της κίνησής του, αρ
χίζοντας μια πορεία από την πολυπρισματική επιφάνεια στο βάθος του Είναι. Πορεία
που μόνο η Ποίηση είναι ικανή να αναλάβει,
όπως ορθά σχολιάζει ο Κ. Παπαγιώργης
στην Οντολογία του Μ. Heidegger: «Η
ποίηση δεν εξηγεί, δεν ερμηνεύει -παρα
δίνεται στο μυστήριο. Ξένη προς κάθε αποχρώντα λόγο που θα πρόσφερε άφθονες
εξηγήσεις δυνάμει μιας αυτοθεμελιωμένης αρχής, η λέξη ανακαλεί την παρουσία
των πραγμάτων μέσα από την παντελή έλ
λειψη θεμελίωσης. Η ποίηση είναι θεμελίωσητου Είναι με τη λέξη. θεμελίωση που
φωτίζοντας το αβυσσαλέο, είναι η ίδια η έλ
λειψη θεμελίου».
Με ένα ποίημα, το «Δεν ξέρω τίποτα»,
σηματοδοτείται η πορεία που αρχίζει με
την αμφισβήτηση του ορθού λόγου και ψηλαφείται η οντότητα ως ενιαίο όλον, ως παλίνδρομη αδιαίρετη καιομοούσιααισθαντικότητα. Με το ποίημα αυτό, άγνοια που δη
λώνεται από τον τίτλο, αμφισβητείται η
γνώση για το νόημα της ζωής, όταν μετριέ
ται «με ακίνητα στο παρελθόν» και «τρο
χόσπιτα στο μέλλον». Αμφισβητείται
εκείνο το είδος γνώσης που οργάνωσε το
σώμα της με μια αλυσίδα από αίτια και αιτιατά- «ο δρόμος που άνοιξαν οι χωρομέτρες είναι η λάθος κατεύθυνση». Αναιρεί
ται το θετικό που εμπεριέχεται στην έννοια
άγγελος με τον προσδιορισμό ορθογώνιος,
ο οποίος περιορίζει την ελευθερία και της
σκέψης και της πράξης, ενώ καθαγιάζονται
και θεοποιούνται οι όποιες θεσμοθετημέ-
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νες ή μη δομές και κατευθύνσεις, ώστε να
εξασφαλισθούν οι τυφλοί λαβύρινθοι της
ομοιομορφίας: «Και διότι ήρθαν από την
ακανθώδη Κάρπαθο/ήρεμοι και κουρα
σμένοι τεχνίτες της πέτρας/και της κερά
μου.../Φορούσαν λευκά κεφαλομάντηλα
και σχεδόν/έβλεπες στο πλάι έναν ορθο
γώνιο άγγελο/να τους αφαιρεί την φαντα
σία./ Με ομοιόμορφα χέρια έχτιζαν ομοιό
μορφα σπίτια/.../(Α κάμαρα κουφή απου
σία κάθε χλόης./Α, σκοτεινέ λαβύρινθε της
ομοιομορφίας)».
Βέβαια μπορεί σήμερα να μην έχουμε
την ανάγκη ενός Θεού που «αεί γεωμετρεί», ώστε ο γεωμετρισμόςτου ανθρώπου
και του κόσμου -ως ανεξαρτήτων οντοτή
των- να αποκτά κύρος, ούτε από τις a priori
μορφές της εποπτείας του Καντ, για να τα
κτοποιήσουμε το διάχυτο της εμπειρίας
μας, υποκλινόμαστε ωστόσο στο δυαδικό
σύστημα των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
όπου ανάμεσα στο μαύρο και το άσπρο δεν
υπάρχει καμιά πιθανότητα να χωρέσει κάτι
άλλο.
Αν όμως με το παραπάνω ποίημα σηματοδοτείται η αρχή της πορείας, το κυρίως
σώμα της ΟΝΤΟΦΑΝΕΙΑΣ θα το αποτελέσουν ποιήματα γραμμένα σε πρώτο πρό
σωπο μέσα από τα οποία οδηγούμαστε σ’
ένα τρυφερό, σχεδόν ερωτικό, ψαύσιμο του
αθέατου κόσμου, για να αποκαλυφθεί η αρχέγονη, η πρωτογενής και κοινή για κάθε
ύπαρξη ουσία, αλλά και η σιωπή της να αρ
θρώσει λόγο. Το δικό της Λόγο. Κατάδυση
στο χώρο του αθέατου και της σιωπής επιχειρείται, χωρίς όμως αυτή η κατάδυση να
έχει το χαρακτήρα εξερεύνησης οργανω
μένης και εξοπλισμένης από τον Ορθό Λό
γο, αλλά περισσότερο να μοιάζει με εκείνη
την ενστικτώδη κίνηση - κίνηση συσπείρω
σης και συστροφής- της ύπαρξης, όταν αι
σθανθεί πως κινδυνεύει.
Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε να
κάνουμε με αναδίπλωση, επιστροφή στον
κόσμο των πρώτων αθώων συγκινησιακών
συμβάντων. Τότε που η αισθαντικότητα μ’
όλους τους πόρους της ανοιχτούς -λευκό
στυπόχαρτο- ακουμπούσε χωρίς αποχρώντα λόγο πάνω στην ασημασιολόγητη
αίσθηση των πραγμάτων. Απορροφούσε
συνθέτοντας διαρκώς ένα μοναδικό και
αμετάφραστο κόσμο ιδεογραμμάτων μέσα
από τα οποία εξέφραζε εκείνες τις πρώτες
συναντήσεις και επαφές με το Άλλο -το
έξω απ’ αυτήν- αλλά που σ’ αυτό αναγνώ
ριζε εκείνοντονχωρίς «πρέπει» και «γιατί»
εαυτό της.
«Η γύμνια σου», η «φυσικότητά σου» εί
ναι εκείνη που θα ρίξει φως «στα σπήλαια»,
«τις σκιές» και «τις αποτιτανώσεις του
βίου» ανιχνεύοντας «το μαύρο ως την εξα
γρίωση», αλλά και συνθέτοντας «τους αό
ρατους άξονες της κλίμακας» που θα μας
οδηγήσει εν τέλει σ ’ ένα «πέραν των
ορίων». Όρια που θέτουν οι δυνατότητες
των αισθητηρίων, αλλά και οι θεμελιώδεις
αρχές της νόησης « Πέραν του εδωνά χαλυ-

βδίνου βάλτου/σε ένα υγρό και μυθικό
Εκεί/σε έναν κυματώδη τόπο από άλλες/
σημασίες που δεν ήταν/ελιξίρια λέξεων. »
«Υγρός και κυματώδης τόπος» είναι η
ουσία του θυμικού καθώς μετατρέπεται σε
παρουσία -συγκινησιακό συμβάν- απαλ
λάσσοντας την αγκυλωμένη συνείδηση από
το περιοριστικό πλέγμα που δημιουργούν
οι αναλλοίωτες και άκαμπτες δομές μιας
απρόσωπης λογικής, ώστε να είναι δυνατόν
πλέον και το «να κοιτώ» και το «να κείμαι
πέραν των ορίων μου».
Έτσι θα μπορέσουμε «να δούμε» το αν
θρώπινο σώμα να αναιρεί «την ιστορία»
του. Να παύει να αποτελεί το ανυπέρβλητο
όριο, «το διάφορον» μεταξύ των ένδον και
έξω «ουσιών» αποκαλύπτοντας σαν μέσα
από εκλάμψεις την κοινή με «το παν» ουσία
του. «Ένα νεύρο απλώνεται στο χέρσο/
χόρτο και αίφνης φέγγει το θαμμένο/χέρι
μου. Που γενεές σκότους τ’ ονειρευόταν η
Έχερη...»
ή: «Κι ο αχνός από το κρύο σαν πάχνη που
πιστο/ποιεί την ένδον φρυκτωρία της
υπάρξεως».
Παράλληλα όμως να αισθητοποιεί και
τον τρόπο με τον οποίο η αρχέγονη κοινή
ουσία συνθέτει και ανασυνθέτει τον εαυτό
της. Να μετατρέπεται η ταυτότητα σε πολ
λαπλή ετερότητα και το αντίστροφο. «Όλο
το φοβερό μεγαλείο/της Πλήρωσης και της
Κένωσης» καθώς «ο μουσικός πνεύμονας
του πατέρα» συμπτύσσεται και εκπτύσσεται «όταν το δέντρο φλέγεται/όταν οι ρίζες
παίρνουνε φωτιά/κι ακούγονται ένα γύρω
τα κρυφά/τριζοβολήματα της ζωής.»
«Φεύγει» ολομόναχο το δέντρο της
ύπαρξης «ελάχιστο» και «άπειρο». Το
λευκό φωςτου, φως καλοκαιριάτικου μεση
μεριού απορροφά όλα τ’ άλλα χρώματα και
τις αποχρώσεις τους -τα συστατικά του-,
τους όγκους και τις γραμμές των πραγμά
των, κόβει τις ρίζες των βάθρων και όλα
μοιάζουν να αιωρούνται στο κενό. Κενό που
δημιούργησε η καθολική αναίρεση των ορι
σμών και των ορίων, απαραίτητη προϋπό
θεση για ν’ ακολουθήσει μια «βλάστηση»
«από άλλες σημασίες που δεν ήταν ελιξίρια
των λέξεων». Είναι «η βλάστηση του κε
νού» την οποία ο Μ. Πρατικάκης την χαρα
κτηρίζει «σχεδόν σατόρι». Και σατόρι για
τους Ζεν μυστικούς, όπως τουλάχιστον μας
πληροφορεί ο Heriggel, σημαίνει «φωτι
σμός». Στιγμή που συλλαμβάνεις σ’ ένα εί
δος μυστικιστικής ενόρασης όλη την Πραγ
ματικότητα στην βαθύτερη ουσία της.
Στιγμή που αναιρεί τη διάσταση Υποκειμένου-Αντικειμένου, οδηγεί το ατομικό Εγώ
να ταυτιστεί με το «Άλλο» και απορρίπτει
την αναγκαιότητα του αριστοτελικού
«πρώτου ακίνητου κινούντος» με το να
εκλαμβάνει το Είναι ταυτόχρονα και ως
ακίνητο και ως κινούν, αλλά και πρώτο και
έσχατο. Στο σημείο αυτό ο Πρατικάκης αι
σθητοποιεί το ασύλληπτο: «Ένα φωτεινό
άδειο/σαν λευκός τυφώνας με σηκώνει/κι
ολοένα αδειάζω/να επαληθεύονται στο νου

μου/οι θρόοι του κενού/...» και «Με τρεις,
καν τέσσερις βηματισμούς γυρίζω αιώνες/
πριν μέσα στη φύση, απ’ τη μεριά που ο κό
σμος/είναι ακόμη αδημιούργητος».
Ένα διάφανο κενό δημιουργείται, μήτρα
που χώνεψε την κάθε αποδιάρθρωση
υφαίνοντας «αίφνης/κρυμμένη πλέξη/στη
φλέβα καιτο βήμα/το κομμένο νήμα». Παλμός-βήμα του αίματος και του ποδιού συγ
χρονίζονται, πάλλουν μαζί το ορατό και το
αόρατο. Η φύση, το ίδιο το Είναι, όπως ορί
ζεται από τον Heidegger στην «Εισαγωγή
στην Μεταφυσική», αποκαλύπτεται. Δεν
είναι διόλου αυτή που περιέχεται στη λέξη
Natura -σύνολο φυσικών στοιχείων- αλλά
καθώς διαβάζουμε: «Φύσις με την πρωταρκτική της σημασίας σημαίνει τόσο τον ου
ρανό όσο και τη γη, τόσο την πέτρα όσο και
τα φυτά, τόσο τα ζώα όσο και τον άνθρωπο
και την ανθρώπινη ιστορία ως έργο των αν
θρώπων και των θεών, τέλος και πάνω απ’
όλα, τους ίδιους τους θεούς με το πεπρω
μένο τους. Φύσις σημαίνει την προβαίνουσα κυριάρχηση και την δι’ αυτής κυ
ριαρχούσα παραμονή. Σε τούτη την προβαίνουσα και παραμένουσα κυριάρχηση
περικλείονται τόσο το «γίγνεσθαι» όσο και
το «Είναι», μετηνστενήσημασίατηςακίνητης παραμονής. Φύσις είναι η έκ-στασις, η
έξοδος από το κρυμμένο, όπου μόνον έτσι
το κρυμμένο έρχεται σε στάση.»
Πέρα όμως από την Χαϊντεγγεριανή αυ
τοφανέρωση της φύσης και την συνακό
λουθη «Φωτοφάνειατου Είναι», στον Πρατικάκη έχουμε να κάνουμε με ΟΝΤΟΦΑΝΕΙΑ στη διάρκεια της οποίας η διάκριση
Υποκειμένου-Αντικειμένου αυτοαναιρείται καθόσον συνυπάρχουν και συλλειτουρ
γούν ως ενιαία, ομοούσια και ομότροπη αι
σθητηριακή ενότητα: Συνθέτονται («Κοιτώ
τη θάλασσα που βλέπει τη θαλασσινή μου
μεριά»), συμπνέουν («Λέω η πνοή μου: τι
λιτή αντιστοιχία - αυτό το/αγέρινο κλαδάκι
του Αιθέρος θείε Αναξίμανδρε»), συνάπτονται («Λέω/το σώμα σου πως θηλυκώ
νει, πως εφαρμόζεται/στο σώμα μου» ή
«Από το δέρμα μου βγάζω τα βουνά και σ’
αγγίζω/Γη-Μάνα μου ανέγγιχτη»), συνηχούν («Άκουγα με τους τρόπους που
αφουγκράζονται/τα σπήλαια (Ομ, ομ, α, ε,
να, ον»). Ώ ς ο «αήρ» του Αναξίμανδρου
που «συγκρατεί ημάς και όλον τον κόσμον»
να μετατρέπεται σε φθόγγους μιας αρμο
νίας που συνθέτει το «όλον». Ύψος και
χροιά του ήχου ανάλογα με τη χορδή που
πάλλεται και το αντηχείο που δονείται οδη
γεί σε απόλυτη συστοιχία και «ζεύξιν» των
αντιθέτων. Το εγώ αποπροσωποποιημένο,
χωρίς την ανάγκη των χωροχρονικών συν
τεταγμένων καθώς ο χώρος είναι η ίδια η
ύπαρξη, κάθε ύπαρξη, κι ο χρόνος ορίζεται
ως αιώνιο παρόν, επειδή το παρελθόν
προϋποθέτει μνήμη και το μέλλον σκοπι
μότητα.
Έχεις την εντύπωση ότι στον Πρατικάκη
η αθώα ματιά ενός παιδιού και η αδιαμόρ
φωτη από κοινωνικά δεδομένα αισθαντι-

κότητα ενός εφήβου καθορίζουν το νόημα
του Είναι, το αληθινό του νόημα. Δύο τρό
ποι για να «βλέπεις» και να «αισθάνεσαι»
χωρίς την βοήθεια του Ορθού Λόγου,
επειδή «η φύσις ούτε λέγει ούτε κρύπτει,
αλλά σημαίνει».
Ο λόγος των προσωκρατικών της Ιωνίας
και ο μυστικιστικός λόγος της Ανατολής θα
συναντηθούν για να ακουστεί τελικά ο
απτός λόγος των πραγμάτων, ο ίδιος ο σιω
πηλός λόγος της ύπαρξης. Έτσι θα φτάσει
ο ποιητής να αφήσει να μιλήσει «η μέσα
νόηση του συκωτιού», το άναρθρο ίσως, το
άρρητο που ακούγεται «πέραν» της γλώσ
σας. Σωπαίνει στο τέλος ο ποιητής, γιατί
«ήρθε η ώρα να μιλήσει ο από αιώνες σιω
πηλός σπλήνας», «η κόκκινη θάλασσα του
σπλήνα» να δώσει τον δικό της «κυανό»
λόγο. Τα στοιχεία τα πρωταρχικά του κό
σμου να στοιχειώσουν και τις λέξεις και τη
σιωπή. Ο λόγος να μην κατακερματίζει τον
κόσμο, αλλά να οδηγεί στην αρχική του
ενότητα, ο λόγος να γίνει κόσμος, να συμ
πέσουν το ομιλούν, η ομιλία και το ομιλούμενο. Ο λόγος να μην μιλάει για τον κόσμο,
αλλά ν’ αποτελεί κόσμον, εντέλει υπαρ
κτικά πλέον και με τον ίδιο τρόπο που «η
ρίζα της φωνής... στριφτή μες το σηκώτι»
αντλεί από το σκοτεινό και το άγνωστο, ο
λόγος όντας «ολόκληρο το φάρδος της δη
μιουργίας» απλώς και μόνο να ε ί ν α ι.

Ανθούλα Δανιήλ
ΓΙΩΡΓΗΣΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

Χώροι αναπνοής
Ένατρίπτυχο
Εκδόσεις Πρόσπερος, 1988
Το τρίπτυχο του Γ.Μ. περιλαμβάνει τις
ενότητες ΕΝ ΑΓΡΥΠΝΙΑ, ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ
ΣΤΙΓΜΕΣ και ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ.
Στην πρώτη ενότητα ΕΝ ΑΓΡΥΠΝΙΑ. Ο
τίτλος προϋποθέτει νύχτα, αλλά η νύχτα
δεν προϋποθέτει ανάπαυση του σώματος
και της ψυχής. Η ποιητική αγρύπνια ανα
λώνεται στις νυχτερινές περιπέτειες του
οδοιπόρου ποιητή, οδοιπόρου στο χώρο
του ονείρου και της ψυχής. Περιπέτειες σε
κλειστούς χώρους, ασφυκτικούς, με θορύ
βους μικρούς, ανεπαίσθητουςτριγμούςκαι
κραυγές, παρελάσεις νεκρών θεών και αν
θρώπων. Κάποια συντέλεια του κόσμου
προοικονομείται και ο εφιάλτης συνεχίζε
ται από το όνειρο - ύπνο στον ξύπνο, σ’ ένα
ντεκόρ πάντοτε σκοτεινό, θορυβώδες ή
σιωπηλό και οπωσδήποτε υπαινικτικό. Αν
τανάκλαση της ονειρικής πάνω στην αντι
κειμενική πραγματικότητα δημιουργεί
σύγχυση και εμποδίζει η μία την αυτονομία
της άλλης.:

Γιατίσταμάτησαν άξαφνα
όλ ’Οί ήχοι της νύχτας

Μήπως
κι υψώθηκε τρομερό τοχέρι
που θα θρυμματίσει τον κόσμο;
Ο φόβος του μικρού και κλειστού χώρου
προεκτείνεται απεριόριστα, παίρνει τη
μορφή της κάμαρας που έχει διαστάσεις
τρία επί άπειρο, για ναχωρέσει όλες τις πνι

χτές κραυγέςκαιτονςανεπαίσθητουςτριγμούς των διακριτικών επισκεπτών της νύ
χτας, με τις χωματένιες μάσκεςστο πρόσω
πο.
Ο στίχος και ο λόγος αποσπασματικός,
αφού είναι ονειρικός άλλωστε, επιμελημέ
νος όμως καθώς και η λέξη, που δύσκολα
επιλέγεται για να υπηρετήσει το κλίμα, «ε
ξεζητημένη» μερικές φορές σε μια προσ
πάθεια αποφυγής του κοινότοπου και επί
τευξης του εντυπωσιακού, όπως: οικόσιτη
σκέψη, το σκοτάδι διαστίζεται, λίμνη άνο-

χθη-

Στη δεύτερη ενότητα ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ
ΣΤΙΓΜΕΣ το κλίμα αλλάζει. Στο πρώτο κιό
λας ποίημα, Η ΑΝΑΛΗΨΗ, δίνεται η αί
σθηση του μετεωρισμού, όπου μαζί με τη
διαλυμένη στον αέρα φιγούρα εκείνης,
ελαφροπατητά, ακολουθεί κι ο αναγνώ
στης τη διπλή σειρά των πατημάτων της για
να ανυψωθεί μαζί της και να την αναζητήσει

πίσω από κάποιο συννεφάκι.
Ο ερωτικός λόγος γίνεται φωτοστέφανο,
χαμόγελο στα χείλη, φως του ήλιου. Ο Φλε
βάρης, καρδιά του χειμώνα, δεν απειλεί την
καλοκαιρία που προσφέρει το ποίημα και
όλη η ποιητική ενότητα με την κυρίαρχη
μορφή της γυναίκας, που η φωνή της είναι
μουσική, η κίνηση των μαλλιών της άρωμα,
πρόκληση σε όλες τις αισθήσεις:

Ακούω τα γυμνά σου πέλματα
στη επαφή με το πάτωμα
το θρόισμα της φούστας
καθώς χαϊδεύει τις γάμπες σου.
Ακολουθώ με τησκέψη τηνκάθε σου κίνηση.
Η ακοή μου είν’ένα σκυλάκι
που σ ’έχει πάρει από πίσω.

έν’ άλλο ταξίδι μέσ’ στο ταξίδι τους.
(WALKMEN)
Απ'το λαιμό του κρεμασμένο
το τρανζίστορ εκπέμπει
ένα εγγαστρίμυθο τραγούδι
απέραντου απαυδισμού.
(Ο τυφλός και το τρανζίστορ).

Τ’αδιάσπαστο μαύρο
από το μέτωπο ως τους αστραγάλους.
Την τέλεια ακινησία που την έκανε
να μοιάζει μ ' άγαλμα οδύνης. '
(Σκηνή του δρόμου).
Ο ποιητής μέσα από τα απλά και καθημε
ρινά κάνει το παραπέρα σχόλιό του πάνω
στο χρόνο, στον κόπο και τη μοναξιάτου αν
θρώπου. Στοχάζεται και «φιλοσοφεί», κα
τεβαίνει από τα ευδαιμονικά ύψη για να δει
την καθημερινότητα σε όλο το μεγαλείο
της. Η στροφή του από τα μέσα και σκοτεινά
στα έξω, ψηλά και φωτεινά γίνεται ομαλά
και από κει η προσγείωσή του στα χαμηλά
και καθημερινά απαλά και φυσιολογικά. Ο
τόνος του πέφτει, γίνεται εξομολογητικός,
οι φιγούρες του ανθρώπινες-καθημερινές.
Οι εφιάλτες αλλά και οι θεσπέσιες οπτασίες
παραχωρούν τη θέση τους στα φυσιολογικά
μεγέθη της καθημερινής ζωής. Οι λέξεις
συναγωνίζονται τα θέματα. Χάνουν την
σπανιότητά τους, γίνονται κι αυτές καθη
μερινές, απλές κουβέντες ανθρώπου που
δεν ονειροβατεί ούτε αεροβατεί. Κι ο κύ
κλος των ποιημάτων αλλά και των Χώρων
Αναπνοής κλείνει με ένα ποίημα ευχή κι ελ
πίδα:

Ίσκιοι βαθιοί κι ο ήχος/κρυφού τρεχούμε
νου νερού/Εδώ να μπορούσα να μείνω/σ'
ένα αιώνιο καλοκαίρι/ν’ απλώσω ρίζες... να
γίνω μικρό πουλί.../μεθυσμένο από το ίδιο
το τραγούδι του. (Ευδαιμονία).

ΛΙΑΛΥ ΒΑΡΙΝΟΥ

Η αφή έχει κι αυτή το μερίδιό της:

Κι άξαφνα
ο πίδακας του γέλιου σου.
Σκύβω ν’αγγίξω με ταχείλη μου
το ερωτικό λουλούδι, να πιω
απ’την πηγή του γάργαρου νερού.
Από τα βαθιά και σκοτεινά, του ονείρου
και του εφιάλτη, στα φωτεινά ύψη, η ενό
τητα αλλάζει τη διάθεση. Αλλη γεύση άλλη
ουσία.
Τρίτη ενότητα, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ. Ποιή
ματα στιγμιότυπα. Σκηνές του δρόμου
όπου άνθρωποι και άνθρωποι κυκλοφο
ρούν, πέφτουν ή όχι στην αντίληψη άλλων,
και άλλοι που σκέφτονται ό,τι βλέπουν, ή,
ό,τι νομίζουν ότι βλέπουν: Βαδίζουνε
στους βοερούς μας δρόμους

με τ’αυτιά τους κλειστά. Οι κινήσεις
αδέξιες και το βλέμμα
θαμπό, γυρισμένο στα μέσα.
Ταξιδεύουν

ΑΝΟΙΞΗ
ΔΙΧΩΣ

Για tov
Γιώργο Ιωάννου

Προτάσεις
για την πεζογραφία
του Γιώργου Ιωάννου
του Αλέξανδρου Κοτζιά
Πέντε χρόνια συμπληρώθηκαν σήμερα αφότου το έργο του
Γιώργου Ιωάννου έχει παραδοθεί, αβοήθητο αλλά και ανεμπό
διστο από την παρουσία του συγγραφέα, στην κρίση του αδέκα
στου δικαστηρίου. Στο διάστημα αυτό ο Γέρων φθονερός
σάρωσε κιόλας αρκετά από τα προστατευτικά ή στραγγαλιστικά πλέγματα αγάπης, φιλίας, φθόνου, ιδιοτέλειας, σκοπι
μότητας, πλάνης, πίου φυσιολογικά παντού και πάντοτε ανα
πτύσσονται όσο τα πράγματα εισέτι γίγνονται. Θα σαρώσει σε
λίγο και τα υπόλοιπα. Μόχον τότε θα έχουν πληρωθεί οι προϋ
ποθέσεις για την ουσιαστική αναμέτρηση : το έργο και ο χρόνος.
Φυσικά, υπό το πρίσμα τούτο, είμαι περισσότερο ίσως και
από άλλους μάρτυς εξαιρετέος -συνομίληκος, ομότεχνος,
26 γνώριμος επί μία εικοσαετία, πολλές φορές συνεργάτης, ακόμη

πιο πολλές συνομιλητής. Εντούτοις, αυτή η σημαδιακή επέτειος
-πέντε ολόκληρα χρόνια- καλεί τις αποτιμήσεις. Θα διατυ
πώσω λοιπόν απόψε λίγες προτάσεις αναφορικά με το έργο και
με τη μαστοριά που το εποίησε, παρακαλώντας το πνεύμα της
απροσωποληψίας και της αντικειμενικότητας να με προστα
τέψει από τις εγγενείς σ’ ένα τέτοιο εγχείρημα παγίδες. Περιο
ρίζομαι αποκλειστικά στη δημιουργική πεζογραφία του
Γιώργου Ιωάννου. Δε θα με απασχολήσει καθόλου το έργο του
ποιητή, του δοκιμιογράφου, του λαογράφου, του φιλολόγου,
του μεταφραστή, του χρονογράφου, του σχολιαστή, του θεα
τρικού συγγραφέα. Για ν' αξιολογηθεί η συνολική προσφορά
ενός τόσο προικισμένου ανθρώπου απαιτούνται ικανότητες και
γνώσεις που δεν έχω.

I. Ο Γιώργος Ιωάννου είναι σημαντικός πεζογράφος. Βρί
σκεται στην πρώτη σειρά των συγγραφέων που εμφανίστηκαν
μετά τον πόλεμο του ’40 και πριν από τη στρατιωτική δικτα
τορία του ’67 και που έχει επικρατήσει να ονομάζονται μεταπο
λεμικοί πεζογράφοι. Το καλύτερο μέρος του έργου του, rebus
sic standibus, θα εξακολουθήσει να έχει απήχηση και στο πιο
αυστηρό αναγνωστικό κοινό για πολλά χρόνια ακόμη. Αναμ
φίβολα, τα εξοχότερα επιτεύγματα της πένας του αποτελούν
κοσμήματα της νεοελληνικής αφηγηματικής τέχνης. «Έχεις
πέντε δέκα κείμενα, που ίσως και να μείνουν... θα μείνουν.
Εκατό διακόσια χρόνια θα μείνουν και πάντα από μερικούς θα
διαβάζονται», καταστάλαξε ο ίδιος σ' έναν από τους τελευ
ταίους απολογισμούς του βλιβλίου του1. Πιστεύω πως τα κεί
μενα αυτά είναι πολύ περισσότερα. Δεν είμαι όμως έτοιμος να
δεχτώ την αποτίμηση του Γιώργου Αράγη, που συνοψίζει τη
μελέτη του για τον Ιωάννου γράφοντας: «εξαιτίας της ποιοτικής
στάθμης της δουλειάς του... [ο συγγραφέας] παίρνει θέση δίπλα
στα λαμπρότερα ονόματα που έχει να παρουσιάσει η πεζο
γραφία μας»2. Αντίθετα, προσυπογράφω ασμένως την από
φανση του ίδιου κριτικού, ότι το έργο αυτό «αποτελεί νεότερο
κρίκο στην πιο εκλεκτή παράδοση της νεοελληνικής αφήγη-

σης»3.

2. Ο Γιώργος Ιωάννου είναι εισηγητής ενός καινοφανούς
αφηγηματικού τρόπου στα γράμματά μας: εκόμισε αυτά τα
κατά κανόνα σύντομα κείμενα σε πρώτο πρόσωπο, που απαρ
τίζουν το μέγιστο κατόρθωμα της τέχνης του. Πρόκειται για
καθαρά λογοτεχνικά έργα που άλλοτε κλίνουν προς τον
«άμορφο» συνειρμικό μονόλογο, άλλοτε υποδύονται το δοκίμιο
και άλλοτε εμφανίζονται ως παραδοσιακά διηγήματα έμφορτα
όμως με αλλότρια στοιχεία ή απαλλαγμένα σε βαθμό ριζοσπα
στικό από τις συμβάσεις του είδους4. Συχνά στο ίδιο κείμενο
δύο από τις τρεις αυτές τάσεις ή και οι τρεις συμπλέκονται τόσο,
που η ακριβής ταξινόμηση καθίσταται αδύνατη. Κοινός,
ωστόσο, παρονομαστής στα ποικίλα αυτά κείμενα, πέρα από
την αισθητική συγκίνηση, είναι ο προσωπικός τόνος του αφη
γητή, η αναγνωρίσιμη φωνή του5, που ακούγεται μέσα από μια
φυσική, αβίαστη γραφή κατ' επίφαση πηγαία, στην πραγματι
κότητα όμως, επίμονα ψιλοδουλεμένη ώς την τελευταία λέξη,
ώς την τελευταία συλλαβή6.
3. Το καινότροπον της πεζογραφίας του Γ ιώργου Ιωάννου δε
σημαίνει κατ' ανάγκη παρθενογένεση, που, όπως μας δίδαξε ο
ποιητής7, στην τέχνη είναι ανύπαρκτη. Οι παπαδιαμάντειες
παρεκβάσεις στάθηκαν, πιστεύω, το προηγούμενο από το
οποίο παραδειγματίστηκε ο Ιωάννου για να παραμερίσει τις
συμβάσεις και τους κανόνες της καθιερωμένης τεχνικής.
«Όταν στον τοίχο κρέμεται ένα τουφέκι πρέπει να εκπυρσο
κροτήσει», ορίζει ο τσεχωφικός κανόνας της διηγηματικής
οικονομίας. Στον Ιωάννου το τουφέκι δεν εκπυρσοκροτεί ποτέ,
η λειτουργικότητά του είναι αυτοδύναμη και εξαντλείται στο
γεγονός της παρουσίας του8. Εκτός από τον Παπαδιαμάντη,
στη διαμόρφωση του «πεζογραφικού τρόπου του» νομίζω πως
έχει συμβάλει ένας ακόμη θρησκευτικά ορθόδοξος αλλά καλλι
τεχνικά ανορθόδοξος συγγραφέας, ο Φώτης Κόντογλου, με τις
απλόχερες διαχύσεις των «παραμυθιών» και των «δοκιμίων»
του* αλλά πέρα από την τεχνική ανιχνεύει κανείς και στοιχεία
από την ιδεολογία του Κόντογλου με την ανάδειξη του απαί
δευτου λαϊκού ανθρώπου και των αρετών του σε στυλοβάτη της
εθνικής ζωής.
4. Είναι τόσο έντονη η προσωπική σφραγίδα του Γιώργου
Ιωάννου στα λογοτεχνικά κείμενά του, το αδιαφιλονίκητο δικό
του ύφος, ώστε όσες καταβολές και αν ιχνηλατήσει η έρευνα, η
θέση και η σημασία της προσφοράς του δεν πρόκειται να μετα
βληθούν. Πιστεύω μάλιστα, ότι ο γενικότατος χαρακτηρισμός
«πεζογραφήματα», που χρησιμοποίησε στα μισά περίπου
•βιβλία του, θα ήταν δυνατόν συστελλόμενος να συνδεθεί με την
αφηγηματική τέχνη του -ένας νέος γραμματολογικός όρος για
να προσδιορίζει ένα οιονεί νέο είδος, κοντά στο διήγημα χωρίς

όμως τα περιοριστι/.ά τυπικά στοιχεία του διηγήματος. Στην
καθιέρωση της χρήσης αυτής αντιτάσσεται η πρακτική του
ίδιου του Ιωάννου, που μη όντας προικισμένος με τον αυτοέ
λεγχο και με τα σκληρά κριτήρια επιλογής τα οποία εφάρμοζε
στη δουλειά του, λογουχάρη ο Καβάφης, συσσώρευσε υπό τον
γενικό χαρακτηρισμό κείμενα ετερόκλητα εμποδίζοντας το
ξελαγάρισμα του όρου. Πέραν όμως από τις ειδολογικές κατα
τάξεις και τις ονοματοθεσίες του, το ουσιαστικό είναι πως τα
λογοτεχνικά κείμενα που σφράγισε με την τέχνη του ο Γιώργος
Ιωάννου έχουν επενεργήσει θετικά σε αρκετούς νεότερους
πεζογράφους9.
5. Από τα πρώτα συγγραφικά βήματά του ο Γ ιώργος Ιωάννου
δούλεψε ως γνήσιος, συνειδητός καλλιτέχνης: αναζήτησε και
ανακάλυψε εκείνα τα εκφραστικά μέσα που ήταν πρόσφορα για
να δώσει μορφή στις εσωτερικές ανάγκες του. Ας τον ακού
σουμε να εξομολογείται: «Από πολύ νεαρόν τα ρέοντα από
επεισόδιο σε επεισόδιο συμβατικά πεζογραφήματα σου προκαλούσαν βαριά ανία. Τα θεωρείς ως το πιο ανάξιο γράψιμο που
υπάρχει, χαρακτηριστικό των συγγραφέων που βρίσκονται από
το μέτριο και κάτω. Ηθελες να βρεις μια πολύπτυχη φόρμα,
που να καλύπτει ταυτόχρονα και τη φαντασία σου και τις
μνήμες σου και την επιστημοσύνη σου και την παρατηρητικότητά σου και τους συνειρμούς σου και την ποιητική και τη διά
θεσή σου για εξομολόγηση και συντριβή ενώπιον των άλλων,
αλλά και αυτούς τους άλλους ως σκηνικό, ως περιβάλλον, ως
πρόσωπα, ως ομορφιές. Ήθελες φόρμα που να διευκολύνει τη
σύζευξη των πάντων... Γι' αυτό σκεφτόσουν ένα είδος πεζού,
κάτι σαν εξομολογητικό δοκίμιο, που θα εξυπηρετούσε κυρίως
την ποιητική σου, χωρίς να αναφέρεται ρητά σ’ αυτήν»10. Οι
γραμμές τούτες έχουν γραφεί στο τέλος της ζωής του, το 1984,
αναφέρονται όμο^ς στην περίοδο όπου εκκολαπτόταν ο πεζο
γράφος, στα 1959. Πιστεύω ότι καταγράφουν την πραγματικό
τητα με ακρίβεια δίχως τις εξωραϊστικές αλλοιώσεις που επι
φέρει ο χρόνος.
6. Π αρά την αυτοπεποίθησή του και την ικανοποίησή του για
το έργο του, που συχνά έχει διατυπώσει στις σελίδες του, ο
Γ ιώργος Ιωάννου, αυθεντικός καλλιτέχνης καθώς ήταν, πρέπει
να κατασπαράχτηκε σε όλη του τη ζωή από τον γονιμοποιό
αλλά και συχνά αφανιστικό δαίμονα της αβεβαιότητας. Τούτο
προκύπτει τόσο από μαρτυρίες φίλων όσο και από δικές του
ομολογίες. Σημειώνει, αναφερόμενος στα νεανικά του χρόνια,
στην περίδο της σιωπηρής προπαρασκευής: «... συνέχισα να
γράφω και να καίω... Πέρασα από αγωνίες και αμφιβολίες φρι
χτές»11. Πάνω από τρεις δεκαετίες αργότερα, καθιερωμένος
πια πεζογράφος, περιζήτητος, πολυδιαβασμένος, παλεύει
ακόμη με τ’ άγρια σκυλιά: «Δεν είναι δυνατό να είσαι ευχαρι
στημένος ποτέ σου από την έκταση και την ποιότητα του έργου
σου. Έπρεπε να δουλέψεις πολύ σκληρότερα, να μην αφήσεις
τίποτα από όσα συλλογίστηκες ή διαισθάνθηκες, που να μην
αποδώσεις... Αχ, γιατί δεν τα έκανες αυτά; Γιατί τουλάχιστο
δεν προσπάθησες να τα πλησιάσεις;12». Στις παραμονές πια του
θανάτου του και αφού προηγουμένως έχει απαριθμήσει τα 22
βιβλία του, καταλήγει: «... δεν έχεις γράψει και πολλά πράγ
ματα ώς τώρα, ούτε έχεις κάνει ακόμα τις μεγάλες προσπάθειές
σου. Να δούμε πότε θα τις κάνεις και τι θα κάνεις, να δού
με...»13. Το παράξενο είναι ότι αυτός που έπλασε μια προσω
πική φόρμα μη ανεχόμενος τις επιβεβλημένες στην παραδο
σιακή αλλά και στη νεοτερική πεζογραφία συμβατικότητες,
λογάριαζε εξ αρχής ότι κάποτε θα γράψει μυθιστόρημα και
προετοιμαζόταν προς τούτο χωρίς ποτέ ν’ αναφέρει τι θ’ απόκανε με τους πάμπολλους απαραίτητους στο είδος κανόνες.
Από τα πρώτα πράγματα που μου είπε όταν γνωριστήκαμε το
1965 ήταν η προετοιμασία του για το μυθιστόρημα που θα
έγραφε, τότε πρωτοάκουσα για το κουτί που έριχνε τις πρό
χειρες σημειώσεις και τις σκέψεις του. Θυμάμαι και το σημείο
ακριβώς που μου τα είπε -μπροστά στην καγκελόπορτα του
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Πολυτεχνείου, εκείνη που ύστερα από χρόνια γκρέμισε το
τάνκς. Την πρόθεσή του για το μελλοντικό μυθιστόρημα μου την
επανέλαβε αρκετές ακόμη φορές. Τη βεβαιώνει και ο Γιώργος
Αράγης, που υπήρξε στενός του φίλος: «Του άρεσε να μιλάει
για τα μελλοντικά του σχέδια, ιδίως για κάποιο ή κάποια μυθι
στορήματα που ήθελε να γράψει»14. Αν ο θάνατος δεν τον
έπαιρνε πρόωρα ίσως σήμερα θα είχαμε και τον μυθιστοριογράφο Ιωάννου.
7. Ο Γιώργος Ιωάννου εμφανίστηκε ως πεζογράφος σε σχε
τικά προχωρημένη ηλικία, 37 ετών. Ίσως γι’ αυτό από το πρώτο
βιβλίο του είναι ώριμος συγγραφέας, στο έπακρο κάτοχος των
εκφραστικών του μέσων -γλώσσας και τεχνικής. Με το Για ένα
φιλότιμο, όπου περιλαμβάνονται μερικά από τα σημαντικότερα
πεζογραφήματα του, έχει αγγίξει το ύψιστο των δυνατοτήτων
του. Έξοχα πεζογραφήματα εξακολούθησε να γράφει ώς το
τέλος της ζωής του. Παρά την πολυδιάσπαση που του προκάλεσε η πυρετική υπερπαραγωγή από το 1978 και πέρα, μερικές
από τις πιο λαμπρές σελίδες του απαντούν στα τελευταία βιβλία
του. Δεν είναι όμως, κατά τη γνώμη μου, εκείνες που ο ίδιος
εκθειάζει15.
8. Το πρόβλημα της λειτουργικότητας των ιδιότυπων κει
μένων του Ιωάννου, έχει τεθεί, πιστεύω, από το πρώτο βιβλίο
του. Και θα πρέπει να τον τυράννησε σε ολόκληρη τη συγγρα
φική σταδιοδρομία του, ώς το θάνατό του. Είναι πρόβλημα που
το αντιμετωπίζει κάθε γνήσιος συγγραφέας, από τους κολοσ
σούς ώς τους ελάσσονες. Δεν γνωρίζουν τέτοιες αγωνίες οι
κατασκευαστές. Αυτοί όμως δεν έχουν ανεβεί στο ζηλευτό το
πρώτο σκαλί και συνεπώς δε μας ενδιαφέρουν. Τις σύμφυτες με
τη συγγραφική δουλειά αγωνίες στον Ιωάννου επέτεινε η καλλι
τεχνική επιλογή του, η φόρμα που έπλασε για να χωρέσει τον
εσωτερικό του κόσμο. Επαναλαμβάνω όσα σχετικά είχα γράψει
το 1965 στο κριτικό σημείωμα για το πρώτο βιβλίο του: «...
απορρίπτοντας μύθο, πλοκή, πρόσωπα, επιδιώκει μια ευθύ
βολη σκόπευση του καλλιτεχνικού του στόχου -την άμεση
επαφή με τα πράγματα για ν' αποκομίσει ανόθευτη τη στυφή
τους γεύση, για να γνωρίσει σε γενικά και ανυπέρβατα πλαίσια
την ανθρώπινη μοίρα μας. Η απογύμνωση όμως τούτη, ηθελη

μένη ή όχι αδιάφορο, τον υποχρεώνει σε μια εξαιρετικά
δύσκολη σχοινοβασία, όπου ο κίνδυνος της κατακρήμνισης στο
τετριμμένο ή στο ασήμαντο βρίσκεται μπροστά του στο κάθε
βήμα»16.
Το λογοτεχνικό έργο του Γ ιώργου Ιωάννου, έχοντας αυτές τις
εγγενείς δυσκολίες, και πόσες άλλες ακόμη εξωγενείς παγίδες,
αδυναμίες, κακοβουλίες -τις έχει αφηγηθεί ή υπαινιχθεί ο
ίδιος στα αυτοβιογραφικά του- ξανοίχτηκε πια ανεμπόδιστο
και ανεπηρέαστο στο απέραντο πέλαγος.
Καλό ταξίδι.
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κυκλοφορεί

Γάια με πέταλα
Ψ--- — ---------------------------------------------------------

Έ ν α ς χυδαίος τίτλος σ’ ένα 6ι6λίο που περιγράφει τη
χυδαιότητα και την ηθική κατάπτωση. Τρεις παράλληλες
και αλληλοεμπλεκόμενες ιστορίες. Μιας ανεπιθύμητης
εγκυμοσύνης, μιας καταπάτησης οικοπέδων και μιας
τρίτης, πολιτικής ιστορίας, που δεν περιγράφεται, αλλά
εννοείται.
Γάτα με πέταλα είναι ο Αφρέδος, πρώην βοηθός επιστάτη
του κτήματος - που ο ίδιος καταπατά -, πατέρας της
εγκυμονούσης και αρχηγός των δολοπλόκων και
απατεώναν. Καταφέρνει να τους κάνει όλους αυτουργούς, ηθικούς αυτουργούς και απλούς γνώστες ή
θεατές - να αισθάνονται συνένοχοι και συνυπεύθυνοι
στις κομπίνες και στο κουκούλωμά τους.
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Γάτα με πέταλα
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Σχόλια
σε ένα διήγημα
του Γ. Ιωάννου
του Χριστόφορου Μηλιώνη
Σκοπός των σχολίων που θα ακολουθήσουν είναι όχι μόνο να
δοθεί η ερμηνεία ενός κειμένου., αλλά συνάμα να φανούν, με
βάση ένα συγκεκριμένο κείμενο, μερικά βασικάχαρακτηριστικά
της γραφής του Γιώργου Ιωάννου.
Όταν το 1964 εκδόθηκε το βιβλίο του Για ένα φιλότιμο, όπου
ανήκει και το κείμενο που θα μας απασχολήσει, έφερε μάλλον σε
αμηχανία τους κριτικούς σχετικά με την ειδολογική κατάταξη
των κειμένων του, τα οποία ο συγγραφέας χαρακτήριζε απλά ως
«πεζογραφήματα». Έκτοτε έγιναν μερικές αξιόλογες διερευνήσεις της τεχνικής του, όπως του Αλέξ. Κοτζιά*, με αφορμή την
έκδοση του δεύτερου πεζογραφικού του βιβλίου, της Σαρκοφά
γου, το 1971, και του Γιώργου Αράγη στην «Εισαγωγή» του σχε
τικού λήμματος, στη Μεταπολεμική πεζογραφία (εκδ. Σοκόλη).
Εκείνο που προκύπτει, γενικά και αβίαστα, α π ’ αυτές τις διερευνήσεις, αλλά και από την ανάλυση που θ’ ακολουθήσει, είναι,
νομίζω, ότι από τα πεζογραφήματα του Γ. Ιωάννου δεν απου
σιάζουν παντελώς τα βασικά, τουλάχιστον, στοιχεία του διηγή
ματος, όπως είναι ο μύθος, η φυσική αντίληψη του χρόνου (με το
παρελθόν, το παρόν και το μέλλον), τα πρόσωπα, οι περιγραφές
και όσα άλλα.
Γι’ αυτό έχω τη γνώμη ότι θα ήμασταν πιο κοντά στα πράγματα
αν μιλούσαμε όχι για ριζοσπαστική, αλλά για ανανεωμένη γρα
φή , που χειρίζεται αυτά τα στοιχεία με ιδιάζοντα τρόπο. Δηλαδή
τα στοιχεία αυτά είναι θρυμματισμένα και διάσπαρτα μέσα στο
κείμενο, έτσι που απαιτείται απομέρους του αναγνώστη μια
προσεχτική περισυλλογή τους και συσχετισμός τους, ώστε να
αναγνωρισθεί η λειτουργική τους αξία.
Κάτι ακόμα που θα ήθελα να επισημάνω από την αρχή, είναι η
πυκνότητα της γλώσσας και ο ρόλος της σ’ αυτά τα κείμενα. Σύν
τομα καθώς είναι, με μύθο ασβενικό (και ο μύθος στο παραδο
σιακό διήγημα είναι το ισχυρότερο όχημα για τη διεκπεραίωση
των αποσκευών του διηγήματος) ο λόγος αναλαμβάνει καίριο
ρόλο και λεπτουργείται με προσοχή από τον συγγραφέα: υπαι
νιγμοί, συνδηλώσεις και υποδηλώσεις, ελλειπτικές εκφράσεις ή
αποσιωπήσεις είναι πολύ συχνές και θα χρειαστεί να τις διερευνήσουμε.
Το μέσον με το οποίο η αφήγηση διακινείται μέσα στο χώρο και
στο χρόνο είναι οι συνειρμοί της μνήμης και οι συνδυασμοί της
φαντασίας, που δεν παίζουν μονάχα καθοριστικό ρόλο για την
ανέλιξη του αφηγήματος, αλλά παράγουν επιπλέον συναισθη
ματικούς απόηχους.

* Βλ. περιοδ. Η Συνέχεια, αρ. 1, Μάρτιος 1973, επίσης: Αλέξ. Κοτζιά,
Μ εταπολεμικοίπεζογράφοι, Κέδρος 1982.

Και τώρα στο κείμενο. Πρόκειταιγια το 4-13-12-43 (με σταυρό
μπροστά, που δηλώνει ημερομηνία θανάτου) και ανήκει, όπως
είπαμε, στην πρώτη του συλλογή πεζογραφημάτων Για ένα φι
λότιμο (1964).
Στηρίζεται σε μια απλή «υπόθεση» που μπορούμε να την ανα
συνθέσουμε και να τη συνοψίσουμε ως εξής:
Ο αφηγητής επισκέπτεται τη θέση όπου, στην Κατοχή, εκτελέστηκαν ομαδικά 1.200 πατριώτες, στις 13-12-43 κατά την έν
δειξη του τίτλου. Την ώρα της επίσκεψής του, στον τόπο του μαρ
τυρίου γίνεται η εκταφή των οστών ενός 16χρονου παιδιού από
τους συγγενείς του («μια γυναίκα κι ένας άντρας, αδέλφια» λέει
ο αφηγητής, και ο σκοτωμένος: ο μικρότερος αδελφός τους). Ο
αφηγητής παρακολουθεί την εκταφή. Ύστερα από λίγο κατα
φθάνει μια ομάδα τουρίστες, παρακολουθούν κι αυτοί για λίγο,
σχολιάζουν και απέρχονται* και απέρχεται και ο αφηγητής.
Ποιος είναι ο τόπος του μαρτυρίου δε δηλώνεται ρητά.
Θ α μπορούσε βέβαια κανείς, με βάση τη χρονολογία και αναδιφώντας τα μαρτυρολόγια της Κατοχής, να εντοπίσει ακριβώς
τα περιστατικά. Επίσης το «αντρίκιο μοιρολόγι» που τα λόγια
του θυμάται ο αφηγητής δίπλα στο «ρηχό μνήμα του χωριατό
πουλού» παραπέμπει έμμεσα στη θυσία των Καλαβρύτων.
Πραγματικά, πρόκειται για τα Καλάβρυτα. Αλλάηαοριστίατου
κειμένου ως προς τον τόπο αποτελεί, νομίζω, λειτουργικό στοι
χείο του αφηγήματος: διαχέει τη σημασία του σε όλους τους τό
πους των μαρτυρίων της ιστορίας μας* «η γη τηςπατρίδας μας εί
ναι παραγεμισμένη με κόκαλα παλικαριών» σχολιάζει ο αφηγη
τής·
Αλλά εκείνο που πρέπει επίσης να προσέξουμε είναι ότι τα πε
ριστατικά δε συμβαίνουν μονάχα στον εξωτερικό, τον φυσικό
χώρο, αλλά και στον εσωτερικό, στη συνείδηση του αφηγητή:
« Κοίταζα συνεχώς ένα βραχάκι κοντά μου και τις λειχήνες του.
Λ υτό σίγουρα Θα ήταν και τότε εδώ, και το παιδί θα το είδε *ίσως

και να το ζήλεψε. Μπορεί να ήταν και κΐίνο το αρκετά μεγάλο
δέντρο, αν και δεν αποκλείεται να έχει μεγαλώσει πιο γρήγορα
κλπ.... Καλά θα ήταν να μπορούσε να μεταμορφώνεται ο άνθρω
πος. .. Εγώ τουλάχιστο έτσι παρακαλούσα, όταν βρέθηκα σε κάτι
τιποτένιους κινδύνους, που είναι ντροπή και να τους σκέφτομαι
ακόμα. Πάντως θυμούμαι πως εκείνες τις στιγμές λάτρευα και
πρόσεχα, όσο ποτέ, τα άψυχα, αλλά και τα έντομα και τα που
λιά...».
Με τέτοιες συνειρμικές αναφορές, τα όρια ανάμεσα στο έξω
και στο μέσα σβήνουν, ο χώρος γίνεται ενιαίος και η αφήγηση ευ
ρύνεται. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με το χρόνο. Οι συγκεκρι
μένες χρονικές αναφορές που ανιχνεύουμε είναι οι εξής:

Γιώργος Ιωάννου

+ 13- 12-43
Φτάνω στο σημείο να πω, πως ίσως θα ταν καλύτερα να μην
είχα πατήσει ποτέ μου σε κείνο τον τόπο της ομαδικής εκτελέσεως. Κι άλλες φορές έτνχε βέβαια να επισκεφθώ τόπους μαρτυ
ρίου ή ομαδίχής ταφής■η γη της πατρίδας μας είναι παραγεμι
σμένη με κόκαλα παλικαριών μα ποτέ μου δεν ταράχτηκα και
δεν έκλαψα τόσο, όσο αυτή τη φορά. Αυτό ασφαλώς έγινε, γιατί
τηνώρα που βρέθηκα εκεί, μια γυναίκα κι ένας άντρας, αδέλφια,
άνοιγαν τον τάφο του μικρότερου αδελφού τους, που είχε εκτελεστείπριν από είκοσι χρόνια. Πλησίασα, κι όταν κατάλαβα τι
συνέβαινε, σιγοκάθισα πάνω στα πόδια μου σε μιαν άκρη. Και
τώρα, που η ψυχή μου έχει κολλήσει εκεί, μου φαίνεται πως θα
μείνω για πάντα, σαν ένα αγριόχορτο, καθισμένος δίπλα σε
κείνο τον τάφο. Και μακάρι να γινόταν έτσι.
Τότε που πρωτοζύγωσα, το σκάψιμο με την αξίνα είχε προχω
ρήσει. Εξάλλου δεν τον είχαν θαμμένο καθόλου βαθιά. Μάλλον
γυναίκες θα είχαν φροντίσει για την ταφή του. Σε λίγο, ένα ένα,
άρχισαν να ξεφυτρώνουν τα κόκαλα. Ήταν κατακίτρινα, με
λίγο καστανό χώμα κολλημένο πάνω τους. Η γυναίκα, μ ’ ένα
τσεμπέρι στο κεφάλι, σχεδόν γονατιστή, αφούταξέπλενελίγομε
κόκκινο κρασί, τ’ αράδιαζε ευλαβικά μέσα σε μια κάσα χαρτονένια, απ' αυτές της αμερικάνικης βοήθειας. Σε όλα αυτά δεν

13-12-43 (Κατοχή) είναι ο χρόνος της ομαδικής εκτέλεσης. Η
επίσκεψη του αφηγητή γίνεται είκοσι χρόνια αργότερα, δηλαδή
το 1963. Το βιβλίο εκδόθηκετο 1964,άρατο αφήγημα γράφτηκε
ανάμεσα στο 1963 και 1964. Α π’ αυτό το χρονικό σημείο ( 63-’64)
ο αφηγητής εποπτεύει το χρόνο. Ότι αυτός ο χρόνος της γραφής
δεν είναι φιλολογικό σχόλιο, αλλά λειτουργικό στοιχείο ενταγ
μένο μέσα στο κείμενο το βεβαιώνουν αρκετές αναφορές: «Και
τώρα, που η ψυχή μου έχει κολλήσει εκεί, μου φαίνεται πως θα
μείνω για πάντα... κτλ». Ή : «Είχα γίνει πια ένα με το χώμα, έτσι
ένιωθα. Τώρα σκέφτομαι πως έπρεπε να προσκυνήσω, αν και εί
μαι τόσο ανάξιος... ». Αλλά και από την πρώτη κιόλας αράδα του
κειμένου: «Φτάνω στο σημείο να πω, πωςίσωςθα ήταν καλύτερα

να μην είχα πατήσει ποτέ μου σε εκείνο τον τόπο της ομαδικής
εκτελέσεως». Υποδηλώνεται έτσι η ενεργός παρουσία των γεγο
νότων στη συνείδηση του αφηγητή, κατά το χρόνο της γραφής. Η
παρουσία αυτή δηλώνει και το βάθος, την ένταση και τη διάρ
κεια της εμπειρίας.
Κατοχή λοιπόν, χρόνος εκσκαφής, χρόνος γραφής είναι τα
χρονικά πλαίσια μέσα στα οποία κινείται η αφήγηση. Αλλά τα
πλαίσια αυτά δεν καθορίζουν μια αφηγηματική πορεία, αλλά,
θα έλεγα, ένα δυναμικό χρονικό πεδίο (όπως λέμε μαγνητικό πε
δίο), όπου η αφήγηση πηγαινοέρχεται παλλόμενη, συχνά με άλ
ματα, όπως το φέρουν οι συνειρμοί. Τα χωρία είναι εύκολο να εντοπισθούν.
.

Ό π ω ς συμβαίνει με όλα τα πεζογραφήματά του και στο κεί
μενό μας χρησιμοποιεί το α ' πρόσωπο. Η χρήση του α ' προσώπου
στην αφήγηση μπορεί να γίνει με δυο τρόπους,
α) Ο αφηγητής είναι απλός παρατηρητής, αντικειμενικός όπως

υπήρχε τίποτα το αηδιαστικό ή το τρομαχτικό. Αλλωστε τοπαι
δάκι ήταν δεκάξι χρονώ όταν μαρτύρησε. Και πιστεύω, χωρίς
αμφιβολία, πως θα έχει αγιάσει. Στοχώμα δίπλα ήτανμπηγμένο
ένα κερί και στο θυμιατό σιγόκαιγε θυμίαμα. Ευωδίαζε όλος ο
τόπος. Λέξη δεν έλεγαν, ούτε ακουγόταν κλάμα. Καταλάβαινα
όμως πως τα μάτια τους τρέχαν, γι’ αυτό έσκυψα το κεφάλι μου
προς το χορτάρι και δεν προσπαθούσα, ούτε τολμούσα να τους
κοιτάξω. Πολύ ήταν και που με άφηναν κοντά τους μια τέτοια
ώρα.
Μονάχα όταν βρέθηκε το κρανίο, άκουσα τον αδελφό να λέει
βραχνά: ηχαριστική βολή. Ήταν μια μικρή τρύπα λίγο πιο πάνω
απ ’ το μέτωπο. Είχα γίνει πια ένα με τοχώμα, έτσι ένιωθα. Τώρα
σκέφτομαι πως έπρεπε να προσκυνήσω, αν και είμαι τόσο ανά
ξιος. Κοίταζα συνεχώς ένα βραχάκι κοντά μου και τις λειχήνες
του. Αυτό σίγουρα θα ήταν και τότε εδώ, και το παιδί θα το είδε'
ίσως και να το ζήλεψε. Μπορεί να ήταν και κείνο το αρκετά με
γάλο δέντρο, αν και δεν αποκλείεται να έχει μεγαλώσει πιο γρή
γορα, εφόσον βρήκε άφθονο λίπασμα από τόσο αίμα και τόσες
εκατοντάδες κορμιά. Καλά θα ήταν να μπορούσε να μεταμορ
φώνεται ο άνθρωπος, όταν πέφτει σε μεγάλο κίνδυνο, ή ν'ανοί
γει η γη και να τον κρύβει. Εγώ τουλάχιστο έτσι παρακαλούσα,

συχνά δηλώνεται η αφήνεται να νοηθεί, που καταθέτει όσα υπέ
πεσαν στην αντίληψή του και με την αυτοπρόσωπη παρουσία του
βεβαιώνει την αλήθεια της μαρτυρίας του.
β) Ο αφηγητής παράλληλα με τα εξωτερικά συμβάντα καταθέτει
και όσα συμβαίνουν στη συνείδησή του ως εσωτερικές αντιδρά
σεις και ως συνακόλουθά τους. Μ’ αυτόν το δεύτερο τρόπο, που
είναι και ο τρόπος του Ιωάννου, το εγώ τον αφηγητή βρίσκεται
στο κέντρο της αφήγησης* όλα συγκλίνουν στη συνείδησή του (ή
και στο υποσυνείδητό του) και όλα πάλι φωτίζονται ή χρωματί
ζονται απ’ αυτήν. Δεν πρόκειται πια για κατάθεση μαρτυρίας,
αλλά προσωπικής εμπειρίας, που μπορεί να είναι καθοριστική
για το εγώ, να παίρνει δηλαδή την ένταση, το βάθος και τη διάρ
κεια του βιώματος, όπως στην προκείμενη περίπτωση.
Η αφήγηση αρχίζει ακριβώς με τη συνοπτική κατάθεση της εμ
πειρίας του αφηγητή, στα εξωτερικά της καθέκαστα και στην
εσωτερική τους απήχηση :

«Φτάνω στο σημείο να πω πως ίσως θα ’ταν καλύτερα κτλ...
Και μακάρι να γινόταν έτσι...».
Ο άμεσος εξομολογητικός τόνος αυτής της εναρκτήριας παρα
γράφου είναι σαφής. Πόνος και ταπεινότητα είναι τα κυρίαρχα
αισθήματα που δηλώνονται από την αρχή και διατρέχουν όλο το
αφήγημα.
Ακολουθεί η λεπτομερής εξιστόρηση της εμπειρίας, που εκτί
θεται σε δύο ενότητες του κειμένου. Η πρώτη εστιάζεται στην
εκταφή των οστών, η δεύτερη στη συμπεριφορά των τουριστών.
Κάθε μια από τις δυο περιέχει πάλι τα εξωτερικά περιστατικά
και τις εσωτερικές τους απηχήσεις (εσωτερικές, για τον αφηγητή
πάντα). Και για να σχηματοποιήσω ακόμα πιο πολύ: σε κάθε

όταν βρέθηκα σε κάτι τιποτένιους κινδύνους, που είναι ντροπή
και να τους σκέφτομαι ακόμα. Πάντως, θυμούμαι πως εκείνεςτις
στιγμές, λάτρευα και πρόσεχα, όσο ποτέ, τα άψυχα, αλλά και τα
έντομα και τα φυτά και τα πουλιά. Σ' αυτό ακριβώς στηρίζομαι
και πιστεύω πως έτσι θα 'νιώσε κι αυτός εκείνη την ώρα. Εξάλλου ήταν της ηλικίαςμου. Δεν είναι δυνατό να διαφέρω και τόσο
πολύ απ' τους άλλους. Λνθρωπος είμαι και εγώ. Κι όμωςηκάποια διαφορά είναι που με καίει.
Πάνω στην κορφή του λόφου έχουν στήσει ένα τεράστιο κάτασπρο σταυρό και παρακάτω, στην πλαγιά, είναι σχηματισμένη,
με άσπρες πάλι πέτρες, ημερομηνία: 13-12-43. Λογάριαζα, όταν
γυρίσω σπίτι, να ψάξω για κείνο το ημερολόγιό μου, που μπόρεσανακρύτήσω, μέρα με τημέρα, τότε. Τι να 'γίνε άραγε εκεί σε
μας αυτή τημέρα;
*
Κι έτσι, καθώς είχα απομονωθεί κοιτάζοντας το ρηχό μνήμα
του χωριατόπουλού, άρχισα να ψιθυρίζω ανεπαίσθητα το αντρίκιο εκείνο μοιρολόγι, που μόνο τα λόγια του ξέρω, και όχι το
σκοπό:
Μαστόροι Καλαβρυτινοί και μαρμαροχτιστάδες,
που πελεκάτε μάρμαρα και φτιάχνετε κιβούρια,
φτιάχτε και μένα ’να καλό, καλύτερο από τ' άλλα...

Όμως ένα μπουλούκι εντόπιοι τουρίστες φάνηκε να μπαίνει
μέσα στον ιερό περίβολο. Στάθηκαν γύρω απ ' το ελεεινό για μια
τέτοια θυσία κενοτάφιο. Φαίνονταν απ' τους μορφωμένους και
δεν μπορώ να πω πως η στάση τους δεν ήταν σεμνή. Κατέθεσαν
μάλιστα ένα καλοκαμωμένο δάφνινο στεφάνι και κατόπι κράτησαν ένα λεπτό σιγή. Κάποιος τους άρχισε να διαβάζει από ένα
χαρτί το ιστορικό της εκτελέσεως των 1200 ανθρώπων. Ήταν
τόσο ψυχρή ηπεριγραφή, ώστε αμέσως υπέθεσα πως σίγουρα θα
τα είχε ξεσηκώσει απ' την τελευταία εγκυκλοπαίδεια. Ύστερα
σκόρπισαν μιλώντας δυνατά ήχαχανίζοντας. Πολλοί ήρθαν τριγύρω μας. Και φυσικά αμέσως άρχισαν τις ερωτήσεις, ιδίως οι
γυναίκες. Το παλικάρι με την αξίνα απαντούσε, πιέζοντας ολο-

ενότητα λειτουργούν τρία κέντρα ενέργειας: το παιδί - οι άλλοι
- ο αφηγητής. Το αφήγημα τελειώνει με δύο παραγράφους από
τις οποίες, όπως θα δούμε, τη μία κλείνει το θέμα της εκταφής,
ενώ η τελευταία αποτελεί την κατακλείδα όλου του αφηγήματος.
Ό πω ς λοιπόν διαπιστώνουμε, το αφήγημα έχει σαφή και ισορ
ροπημένη αρχιτεκτονική.
Στην a ενότητα: Η εξιστόρηση της εκταφής έχει ένα χαρακτήρα
θρησκευτικής τελετουργίας, διαποτισμένης από κατάνυξη και
πόνο. Ο αφηγητής, που παρακολουθεί, υποθέτει πως «μάλλον
γυναίκες θα είχαν φροντίσει για την ταφή του». Βέβαια η υπό
θεσή του παρίσταται ως λογικό συμπέρασμα ( από το μικρό βά
θος του τάφου), συνάμα όμως υποβάλλεται όχι μόνο το μέγεθος
της συμφοράς (η εκτέλεση όλων των ανδρών), αλλά και η παρου
σία των γυναικών στις ώρες του μεγάλου μαρτυρίου *θέλω να πω
πως είναι δύσκολο η ευαισθησία μας να μην ανακαλέσει τις γυ
ναίκες του θείου πάθους. Τα καθέκαστα είναι εκείνα της ορθό
δοξης ταφικής λατρείας και δίνουν την αίσθηση εξαγιασμού του
νεκρού: «το παιδάκι μαρτύρησε... και πιστεύω, χωρίς αμφιβο

λία, πως θα έχει αγιάσει... σε όλα αυτά δεν υπήρχε τίποτα το αη
διαστικό ή το τρομαχτικό... Ευωδίαζε όλος ο τόπος».
Ο αφηγητής στέκεται με σεβασμό και με ταπεινωσύνη μπρο
στά σε όσα συμβαίνουν. Θεωρεί ακόμα και την παρουσία του
εκεί, δίπλα στ' αδέλφια, ως βέβηλη.
Πριν προχωρήσουμε, ας προσέξουμε εκείνη τη φράση που πέ
φτει δήθεν αθώα στη μέση της ιερής σιγής: «τ'αράδιαζεευλαβικά

μέσα σε μια κάσα χαρτονένια, απ' αυτές της αμερικάνικης βοή
θειας». Νοηματικοί και συναισθηματικοί απόηχοι που αναφέρονται στη λαϊκότητα των ανθρώπων αυτών, αλλά και στην έκ
πτωση της θυσίας και σε ό,τι άλλο μπορεί ν' ανακαλέσει η μνεία

φάνερα τον εαυτό του. Φαινόταν καθαρά πως θεωρούσαν σχεδόν ευτυχία τους και σπουδαίο συμπλήρωμα στις συγκινήσεις
της εκδρομής την ανακομιδή, που πέτυχαν πάνω στην ώρα. Ο
αδελφός μάλιστα ζαλίστηκε τόσο για μια στιγμή, ώστε έκανε το
λάθος να τους δείξει ακόμα και το κρανίο με τηχαριστική βολή.
Λυτό όμως θα ήταν πέρα απ' τα όρια της αντοχής τους, γιατί
αμέσως πρόσεξα μια κίνηση για απομάκρυνση. Κάποιος τους
θύμισε πωςη ώρα περνάει. Εκείνη τη στιγμή ησκυμμένη γυναίκα
τους γύρεψε, αν έχουν, καμιά εφημερίδα για να σκεπάσει τα κόκαλα. Πολλοί προθυμοποιήθηκαν από εφημερίδες άλλο τίποτα, και τι εφημερίδες...
Πήραν να κατηφορίζουν. Μετά από λίγα βήματα άναψε
ζωηρή συζήτηση ανάμεσά τους· σα να μην ήμασταν κι εμείςλίγο
πιο πάνω. Ένας ακούστηκε να φωνάζει με θυμό: Καλά τουςέκαναν αφού οι άλλοι σκότωσαν στρατιώτες του κατακτητή.
Κανένας δεν αντιμίλησε. Ήταν και κάποιος με στολή μαζί
τους.
Μου ρθε να πέσω απάνω σε κείνη την άτιμη φωνή και να τη
στραγγαλίσω άγρια, προτού προφτάσει να προχωρήσει. Αλλά
την άκουσαν βέβαια συγχρόνως και τα δυο αδέλφια κι έσκυψαν
πιο πολύ κατά τοχώμα, σα να 'φαγαν καμτσικιά, αλλάκαισαμαθημένοι από κάτι τέτοια,
Κατόπι ο άντρας άφησε την αξίνα *δεν υπήρχαν άλλωστε άλλα
κόκαλα. Η αδελφή του έσβησε το κερί και πήρε το θυμιατό. Τα
κόκαλα έμειναν ασκέπαστα. Η βρωμερή εφημερίδα κυλιόταν
πάνω στα χόρτα.
Έμει να ξοπίσω και με πήρε το παράπονο. Δ εν ήμουν γνωστός
τους ήσυγγενής τους για να με πάρουν μαζί τους, όπωςθαήθελα.
Εγώ τα 'χω καταφέρει να χωρώ και να ταιριάζω μονάχα με κάτι
τέτοιους σαν αυτούς του πούλμαν. Τι ' αυτό ξεκίνησα για το πιο
λαϊκό καφενείο, και στο δρόμο συνέχεια έλεγα: Θεέ μου, μη μ'
αφήνεις, ούτε καλημέρα να 'χω πια με τέτοια, δήθεν εξευγενισμένα, υποκείμενα.

της αμερικάνικης βοήθειας, συνοδεύουν τη σκηνή.
Η θέα του κρανίου με το σημάδι της χαριστικής βολής οδηγεί
τον αφηγητή στην άκρα ταπείνωση : «Είχα γίνει πια ένα με τοχώ
μα...». Και «τώρα σκέφτομαι πως έπρεπε να προσκυνήσω, αν
και είμαι τόσο ανάξιος» εξομολογείται. Ανάξιος με ποιον τρόπο;
Υποθέτω: με τον ίδιο τρόπο που αισθάνεται ανάξιος ο άνθρωπος
(με όλα τα βάσανά του) μπροστά στο θείο πάθος. Αλλά και με άλ
λον τρόπο: το παιδί όταν εκτελέστηκε (το 1943) ήταν 16 χρονών,
επομένως είχε γεννηθεί το 1927, το ίδιο έτος γεννήσεως του συγγραφέα-αφηγητή. Λογαριασμοί που τους έχει κάνει κι ο ίδιος
(«ήταν της ηλικίας μου»). Και εξομολογείται: «Εγώ... όταν βρέ

θηκα σε κάτι τιποτένιους κινδύνους, που είναι ντροπή και να
τους σκέφτομαι ακόμα... θυμούμαι πως εκείνες τις στιγμές...
κτλ». Κι ακόμα: «Λογάριαζα, όταν γυρίσω στο σπίτι, να ψάξω
για κείνο το ημερολόγιό μου, που μπόρεσα να κρατήσω, μέρα με
τη μέρα τότε. Τι να 'γινε άραγε εκεί σε μας αυτή τη μέρα;». Νο
μίζω ότι τα αισθήματα ενοχής σ' αυτές τις εξομολογήσεις είναι
αρκετά εμφανή. Πρόκειται όχι μόνο για την ενοχή του συνομη
λίκου που επέζησε, αλλά και*για την ενοχή του συγγραφέα που
καταγράφει τη θυσία των άλλων. Το χαμηλωμένο βλέμμα του
αφηγητή προσηλώνεται σ’ ένα βραχάκι με λειχήνες. Σκέφτεται,
συνειρμικά, τις τελευταίες στιγμές του παιδιού και προσπαθεί
να συλλάβει τα αισθήματα εκείνου, τις στιγμές του μαρτυρίου
του, μεβάσητιςδικέςτουοδυνηρέςεμπειρίες-κατ’αναλογίαν.
Ποιες είναι αυτές οι εμπειρίες, αυτοί οι κίνδυνοι όπου βρέ
θηκε κάποτε ο αφηγητής και αισθάνθηκε την επιθυμία να αφανι
στεί, δεν δηλώνεται. Ο ίδιος εξηγεί την αιτία της αποσιώπησης:
«είναι ντροπή και να τους σκέφτομαι ακόμα». (Η ιχνηλασία στη

ζωή του συγγραφέα θα ήταν, πιστεύω, αυθαίρετη χαι ουσια
στικά μάταιη). Πάντως η αποσιώπηση αυτή θέτει σε κίνηση την
ευαισθησία μας, ώστε να αντιληφθούμε τον αφηγητή ως άτομο
που επικοινωνεί με τους άλλους μέσα από τον προσωπικό του
πόνο.
Οι αναλογικές του σκέψεις τον οδηγούν, συνειρμικά πάλι,
στις ομοιότητέςτου με τους άλλους ανθρώπους, γενικά πια («άν
θρωπος είμαι κι εγώ»), αλλά και σε «κάποια» διαφορά του: «Κι
όμως η κάποια διαφορά είναι που με καίει». Ποια διαφορά; Το
«ανάξιος» που προέκυψε πιο πάνω από τη σύγκριση με το παιδί
που μαρτύρησε, ελπίζω το κατανοήσαμε. Ό μω ς τη διαφορά του
από τους άλλους ανθρώπους; Που μάλιστα τον καίει; Το ερώ
τημα ας παραμείνει προς το παρόν αναπάντητο.
Πάντως σιγά-σιγά ο αφηγητής από το πάθος του παιδιού οδη
γήθηκε στα δικά του πάθη. Έτσι το μοιρολόγι που ψιθυρίζει δί
πλα στον τάφο και κλείνει την πρώτη ενότητα ακούγεται και σαν
προσωπικό μοιρολόγι, καθώς μάλιστα κι αυτό εκφέρεται σε
πρώτο πρόσωπο:

Μαστόροι Καλαβρυτινοί και μαρμαροχτιστάδες,
που πελεκάτε μάρμαρα και φτιάχνετε κιβούρια
φτιάχτε και μένα Va καλό, καλύτερο από τ’ άλλα.
Ανακεφαλαιώνοντας έχουμε να παρατηρήσουμε ότι τα περι
στατικά στην Α' ενότητα εκτυλίσσονται μέσα σε ατμόσφαιρα
θρησκευτικής σιωπής. Η μόνη φράση που ακούγεται, σαν μονό
λογος, είναι του αδελφού: «Είναι η χαριστική βολή». Κι όμως
έχεις την αίσθηση πως υπάρχει μυστική επικοινωνία ανάμεσα
στα πρόσωπα.
Στη Β ' ενότητα παρακολουθούμε την εισβολή της ομάδας των
ντόπιων τουριστών. Η αντιπαράθεση των λέξεων μπουλούκι και
ιερός περίβολοςKQoiÒEà^Ei για όσα μέλλεται να συμβούν.
Η πρώτη εντύπωση του αφηγητή: «Φαίνονταν απ' τους μορ

φωμένους και δεν μπορώ να πω πως η στάση τους δεν ήταν σε
μνή». Πόση η μόρφωσή τους και ποια η σεμνότητάτους, θα φανεί
στη συνέχεια.

Η μόρφωσή τους: Ανάγνωση της περιγραφής του μαρτυρίου
των 1200 ανθρώπων «από την τελευταία εγκυκλοπαίδεια». Η πε
ριγραφή «ψυχρή», δηλαδή χωρίς καμιά συναισθηματική συμμετοχή.

Η σεμνότητά τους. δάφνινο στεφάνι καλοκαμωμένο (δηλαδή
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που νατουςκαλοσυσταίνει), ενός λεπτού σιγή, ανάγνωση («από

χαρτί») του ιστορικού της θυσίας· μ' ένα λόγο: όλα τα τυπικά.
Κι όχι μόνο αυτά. Το περιστατικό της εκταφής το εντάσσουν,
καθώς φαίνεται και καθώς ερμηνεύει ο αφηγητής, στο τουρι
στικό τους πρόγραμμα, ένα επιτυχές happening, το κλου της εκ
δρομής τους. Ύστερα άλλοι σκορπίζουν με χάχανα, άλλοι πλη
σιάζουν και αρχίζουν τις αδιάκριτες περιέργειες και τις άκαιρες
ερωτήσεις· «Ιδίως οι γυναίκες» λέει ο αφηγητής* και δεν μπο
ρούμε να μη αντιπαραθέσουμε αυτές τις «τουρίστριες» με τη γυ
ναίκα της εκταφής, αλλά και τις άλλες του ενταφιασμού, τις πε
ρίπου μυροφόρες.
Πολλοί βέβαια προθυμοποιούνται να προσφέρουν εφημερί
δες, που τους ζητήθηκαν, για να σκεπάσουν τα λείψανα. Προθυ
μία που δεν σημαίνει τίποτε* ο αφηγητής σχολιάζει σαρκαστικά:
«από εφημερίδες άλλο τίποτα, και τι εφημερίδες». Σχόλιο που
αναφέρεται στην ευτέλεια των διαφερόντων τους. Και κάτι ακό
μα: τα ιερά λείψανα που πιο πριν τοποθετούνταν στη χαρτονένια
κάσα, τώρα τυλίγονται στις εφημερίδες των τουριστών. Δεν
μπορούμε, νομίζω, ν’ αποφύγουμε το συσχετισμό. Στην πρώτη
περίπτωση εξαγίαζε τα πράγματα η ευλάβεια των δύο αδελφών,
τώρα τα ευτελίζει η κενότητα των παρείσακτων.
Αλλά τα πράγματα δε σταματούν εδώ. Οι επισκέπτες, καθώς
απομακρύνονται, συζητούν ζωηρά και μεγαλόφωνα, προφανώς
για τα αίτια και τη σκοπιμότητα της θυσίας. Και τότε ακούεται η
βέβηλη φωνή: «Καλά τους έκαναν αφού ο άλλοι σκότωσαν
στρατιώτες του κατακτητή». Οι άλλοι είναι βέβαια οι εκτελεσθέντες ή κάποιοι απ’ αυτούς, έκφραση πολύ χαρακτηριστική
όχι μόνο για τη συναισθηματική στάση, αλλά και για την ιδεολο
γική θέση του ομιλητή. (Εδώ επίσης δηλώνεται για πρώτη φορά
η αιτία της ομαδικής εκτέλεσης: αντίποινα για αντιστασιακές
πράξεις). Η στάση των υπολοίπων δηλώνεται με μια λιτή φράση,
αλλά γεμάτη υπονοούμενα: «Κανείς δε μίλησε. Ήταν και κά
ποιος με στολή μαζί τους». Κανείς δε μίλησε, επειδή όλοι συμ
φώνησαν; Ακόμα κι αυτός με τη στολή, ο στρατιωτικός, ο κατ’
επάγγελμα, ας πούμε, πατριώτης; Η υπόθεση δε φαίνεται πιθα
νή* ούτε «ο θυμός» που συνοδεύει την παρατήρηση τη δικαιολο
γεί, ούτε η ζωηρή συζήτηση που είχε ανάψει. Προφανώς τη
σιωπή την επιβάλλει ακριβώς η παρουσία αυτού με τη στολή και
την τυποποιημένη σκέψη πως η ζωή ενός στρατιώτη, έστω και
κατακτητή, αξίζει μερικές εκατοντάδες πολιτών. Και που έχει τη
δύναμη να επιβάλει τη γνώμη του και με μόνη την παρουσία του.

Βρισκόμαστε άλλωστε στο 1963. Είναι η επιεικέστερη εκδοχή,
για να μη μιλήσουμε για όοσιλογισμό, που επιζεί ακόμη.
Ας κάνουμε μια μικρή διακοπή, για να προσέξουμε κάποιες
λεπτομέρειες. Λέει σ’ ένα σημείο ο αφηγητής: «πολλοί ήρθαν τρι
γύρω μας (υπογραμμίζω). Και πιο κάτω: «σα να μην ήμασταν κι
εμείς λίγο πιο πάνο». Πρώτη φορά που χρησιμοποιεί τον πλη
θυντικό, που τον ενώνει με τα δυο αδέλφια. Κι ενώ στην αρχή κα
θόταν «σε μιαν άκρη» και «πολύ ήταν που τον άφηναν κοντά τους
μια τέτοιαν ώρα», τώρα αισθάνεται δεμένος μαζί τους και εξεγείρεται όταν ακούει τη βλάσφημη παρατήρηση του επισκέπτη:
«Καλά τους έχαναν». -«Μου 'ρθε» λέει «να πέσω απάνω σε
κείνη την άτιμη φωνή και να τη στραγγαλίσω». Ό σ ο για τη βουβή
στάση των δύο αδελφών, ο αφηγητής την ερμηνεύει πως είχαν
πια συνηθίσει σε τέτοιες κρίσεις, που αυξαίνανε βέβαια τον πόνο
τους, καθιός μετρούσαν τη θυσία με το μέγεθος της ακρισίας, της
αχαριστίας και της ευτέλειας. Συνάμα όμως με τη σιωπή τους δη
λώνεται ένα μεγαλείο ψυχής, που αντιπαρέρχεται την ευτέλεια
και δεν δέχεται να αναμετρηθεί μαζί της.
Η αφήγηση του τέλους γίνεται σε τρεις αράδες όλο κι όλο. Ο
αφηγητής μένει μόνος* εσωτερικά μόνος. Θα ήθελε να τον πά
ρουν μαζί τους τα δυο αδέλφια, αυτοί οι αυθεντικοί λαϊκοί άν
θρωποι, αλλά υποψιάζεται πως δεν ανήκει σ'αυτούς* το δικό του
ανθρο)πινο περιβάλλον είναι αυτοί του πούλμαν, οι δήθεν μορ
φωμένοι, στους οποίους «τα ’ χει καταφέρει να ενταχθεί» - και
εξορκίζει αυτά «τα δήθεν εξευγενισμένα υποκείμενα». Έχω την
εντύπωση πως εδώ βρίσκεται και η απάντηση στο ερώτημα που
είχαμε αφήσει εκκρεμές* ποος αυτή είναι η «κάποια διαφορά του»
από τους άλλους, που τον καίει. Η εντύπωσή μου βέβαια παρα
μένει αναπόδεικτη υπόθεση, μια και βρισκόμαστε εδώ σ' έναν
από κείνους τους τρόπους του Ιο)άννου που ο Αλέξ. Κοτζιάς*
επισήμανε, γράφοντας πως «γρήγορα διαπιστώνεις ότι ο εξομο

λογούμενος κατέχει την τέχνη του φ ε ν α κ ισ μ ο ύ ’ στα κρίσιμα ση
μεία υπεκφεύγει απαρέγκλιτα».
Τη διέξοδο ο αφηγητής θα την αναζητήσει στα πιο λαϊκά καφε
νεία, σαν ένα είδος επιστροφής στο χαμένο παράδεισο.
Και για να περάσουμε από τον αφηγητή στο συγγραφέα: είναι
μαρτυρημένη με πολλούς τρόπους η αγάπη του Γιώργου Ιωάννου
για τους λαϊκούς ανθρώπους και τη λαϊκή έκφραση. Ο ίδιος κα
ταγόταν μάλλον από λαϊκή οικογένεια, μεγάλωσε ανάμεσα σε
λαϊκές γυναίκες και πέρασε τα χρόνια της ανάπτυξής του στις
λαϊκές γειτονιές της Ά ν ω Πόλης στη Θεσσαλονίκη. Λαϊκοί άν
θρωποι πηγαινοέρχονται στα πεζογραφήματά του. Μαθήτευσε
αρκετά στη Λαογραφία με καθηγητή τον Στίλπωνα Κυριακίδη
και καρπός αυτών των σπουδών του είναι οι συλλογές: «Τα δη
μοτικά μας τραγούδια», «Παραλογές», «Μαγικάπαραμύθιατου
ελληνικού λαού», «Καραγκιόζης» (3 τόμοι) και «Τραγούδια της
Κυνουρίας» (προσωπική καταγραφή).
Στο κείμενό μας οι λαογραφικέςτου αγάπες μπορούν να εντοπισθούν στην περιγραφή της εκταφής και στην καταφυγή του στο
δημοτικό μοιρολόγι (που «ξέρει τα λόγια του, όχι όμως και το
σκοπό του»). Είναι επίσης μαρτυρημένη η αγάπη του για το ρεμ
πέτικο τραγούδι και για τα λαϊκά στέκια (Βαρδάρι, Ομόνοια),
όπου σύχναζε, όπως τουλάχιστον συχνά διατείνεται. Σιγά-σιγά,
από βιβλίο σε βιβλίο, στους χώρους αυτούς προστίθεται μια
ατμόσφαιρα ιδιότυπα ερωτική. Ένας ερμηνευτής άλλης σχολής
και οπωσδήποτε εκζητητικός θα μπορούσε ίσιος ν' ανιχνεύσει
σημεία της και στο αφήγημα που μας απασχόλησε. Τέλος, εκείνο
που παράλληλα θα μπορούσε να παρατηρήσει κανείς είναι ότι
καθ' οδόν τα λαϊκά μοτίβα ενισχύονται και μαζί με τον ερωτισμό
χρωματίζουν με τρόπο ιδιάζοντα το έργο του.
* Αλ. Κοτζιάς, ο.π., σελ. 45 και 48κεξ.
Τα κείμενα του Αλέξανδρου Κοτζιά και του Χριστόφορου Μηλαόνη
διαβάστηκαν σε εκδήλωση που έγινε στη μνήμη του Γ ιώργου Ιωάννου
με τη συμπλήρωση πέντε χρόνων από τον θάνατό του.

Σπύρος Κατσίμης
ΣΤΙΣ ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ
Στι ς ηλιόλο ι»στες μέρες του χειμώνα
το ακατοίκητο αρχοντικό στοιχειώνει ο άγνωστος
παρουσιάζεται στο μπαλκόνι, βηματίζει
στονχορταριασμένον κήπο, απέναντι
στη θάλασσα και μέσα στον πευκώνα.
Στις ηλιόλουστες μέρες το υ χειμώνα
τα μεγάφωνα θορυβούν μες στα πλατάνια
οι ξένοι παρακολουθούν τη λαϊκή ορχήστρα στην εξέδρα
του καφενείου: «Η ωραία Ελένη»
κι εγώ σου ψιθυρίζω μια μουσική ξεχασμένη
έτσι όπως από το χωράφι σου άβαφη με αναμμένα
τα χείλ ηπροσπερνάς το πανηγύρι.
Στις ηλιόλουστες μέρες του χειμώνα
φωτίζονται τάφοι, μνημεία και χιλιάδες
τόμοι φθαρμένων χειρογράφων
στο υγρό
«αρχείο της ιστορίας».
Στις ηλιόλουστες μέρες του χειμώνα
η παιδική μπάντα παίζει
στις αμμουδιές, τους μύλους, τα ερείπι α
του αρχαίου κάστρου
παίζει συνθέσεις κλασσικών
στι ς ηλιόλουστες μέρες του χειμώνα.

Σαράντος Ντουψεξής
ΕΝΑΣ ΣΚΥΛΟΣ ΚΕΡΒΕΡΟΣ
Κανένα παράπονο λοιπόν.
Αρχή δημιουργίας
θα πρέπει να κάναμε την πρώτη σύμβαση
με το κενό.
Και τώρα πολλά χρόνια μετά
οφειλέτες του κομματι ού που αποσπάσαμε.
Δ εν ξέρω κατά πόσο ωφελεί
να μετατοπίζουμε το πρόβλημα.
Αλλωστε ένα τίποτε, τίποτε δεν ξεχνά
όσο κι αν η καρδιά σφίζει να ξεφύγει
κι ο νους το σκέφτεται.
Ο χρόνος έναςσκύλοςοδηγός
κι εμείς τυφλοί με το λευκό ραβδάκι.
Με ασφάλεια θα επιστρέφουμε
σ'ένα κενό σπίτι.

Μια
ανεπαίσθητα ανατρεπτική
στιγμή
του Γιώργου Αράγη
Η στιγμή για την οποία θέλω να μιλήσω
βρίσκεται στο διήγημα «Οι Σούζες», το
οποίο περιέχεται στο βιβλίο του Τάσου
Καλούτα Το Κελεπούρι. Ό λο το διήγημα
είναι γραμμένο με σουρντίνα και σε μια
πρώτη ματιά δίνει την εντύπωση πως τί
ποτε εξαιρετικό δε συμβαίνει. Συνοπτικά
το θέμα του είναι το εξής. Έ ν α σχετικά νέο
αντρόγυνο πηγαίνει κάποιο απόγευμα με
την κορούλα του να γυμναστεί σ’ ένα εξο
χικό γήπεδο. Εκεί βάζει μπροστά το πρό
γραμμά του ως την ώρα που μια μικρή πα
ρέα νεαρών με μηχανάκια του χαλάει το
κέφι. Στο τέλος ξεκινάει να επιστρέφει στο
σπίτι του ενοχλημένο.
Το διήγημα όμως κρίνεται στις λεπτομέ
ρειες και για να μπούμε στο κλίμα του θα
χρειαστεί να αναφερθώ διεξοδικά στην
εξέλιξή του.
Ο άντρας είναι παλιός αθλητής και γυ
μνάζεται κανονικά δυο τρεις φορές τη βδο
μάδα. Η γυναίκα που έχει κλείσει τα
τριάντα αποφασίζει να τον ακολουθήσει
γιατί νιώθει να πλαδαραίνει το σώμα της.
Η μικρή τρελαίνεται για τέτοιες εκδρομές
στην εξοχή. Στο γήπεδο βρίσκουν μια
ομάδα νεαρών να γυμνάζεται κάτω από τις
οδηγίες κάποιου προπονητή και άλλους να
παίζουν δίτερμα. Αρχίζουν κι αυτοί τα
δικά τους, με τρέξιμο γύρα από το γήπεδο
και τη μικρή ν’ ανακατεύει χώματα δίπλα
στο αυτοκίνητο. Έπειτα η γυναίκα κου
ράζεται και γυρίζει κοντά στη μικρή γι’
ασκήσεις. Ξανατρέχει και πάλι εγκαταλεί
πει. Έτσι ως τη στιγμή που: «Στον ορί
ζοντα απλωνόταν θεσπέσιο το μούχρωμα,
όταν ξαφνικά, σα να δόθηκε μυστικό σήμα,
οι ομάδες των νεαρών, τιτιβίζοντας, πήραν

να σκορπούν και να φεύγουν. Σε λίγα λε
πτά κανένα αυτοκίνητο, εξόν απ’ το δικό
τους, δεν απόμεινε στο στρογγυλό πλάτω
μα, που μετατράπηκε απότομα σε αλλόκοσμο τοπίο ερημιάς. Αντηχούσαν μόνο τα
δυνατά, σταθερά χτυπήματα από τα πέλ
ματα του άντρα και τα φτερουγίσματα των
πουλιών, καθθ)ς τρύπωναν σμάρια σμάρια
στις φυλλωσιές. (...)»
«Το επόμενο λεπτό άκουσε πρώτα το
θόρυβο και μετά, σηκώνοντας απότομα τα
μάτια, τους είδε. Βρισκόταν στον ένατο
γύρο κι ένιωθε πάντα ακμαίος: έκρυβε,
λες, μια περίεργη ζωτικότητα απόψε. (...)
Η μοτοσυκλέτα είχε σκάσει το εκκωφαντικό μουσούδι της ψηλά στο μονοπάτι και
ζυγιαζόταν σαν πελώριο αρπακτικό.
Μέσα σε μια στιγμή το μάτι του πήρε μια
φαρδιά κορδέλα σκόνης ν’ ανεμίζει στην
πλαγιά, σφυρίζοντας ύπουλα, κι αρκετά
πίσω της ν’ ακολουθεί άλλη μια, λεπτότε
ρη . Βρέθηκε να κοντανασαίνει πλάι του, κι
απ’ το πισινό κάθισμα αναπήδησαν δυό
κοπελίτσες, γύρω στα δεκαπέντε, μ’ έντονα
μ^ογιατισμένα μουτράκια* ο οδηγός, ένας
νεαρός με σκούρα ρούχα και άψογο χτένι
σμα, έσβησε τη μηχανή. Χωρίς να σταθεί ο
άντρας, τους έριξε μια αδιάφορη ματιά.
»Ό ταν ξεναπέρασε, τους πρόσεξε κα
λύτερα. Δυό αγόρια ακολουθούσαν ξοπί
σω, μ’ ένα μικρότερο μηχανάκι. Κάνανε
χειρονομίες και βλαστημούσαν, σπάζον
τας βάναυσα τη σιωπή του τοπίου. Το
πρώτο, ξανθό, με φρύδια δυο ξέθωρες
γραμμές, είχε διπλαρώσει τη μια πιτσιρίκα
που φορούσε κυρτά γυαλιά-καθρέφτες,
και της μιλούσε σιγανά, κοντά στ’ αυτί της*

κείνη κακάριζε. Τη στιγμή που περνούσε
από μπροστά τους, ο νεαρός ρεύτηκε επιδειχτικά.»
Το ξανθό αγόρι συνεχίζει να «κολλάει»
στην κοπέλα η οποία απαντάει με άγαρ
μπες φράσεις -χαρακτηριστικές της ηλι
κίας, του τύπου της και της εποχής. Το με
γαλόσωμο αγόρι δεν παίρνει μέρος. Αντιδρώντας όμως με το δικό του τρόπο βάζει
μπροστά τη μηχανή και αρχίζει τις σούζες.
Κάποια στιγμή περνάει ξυστά απ’ το σταματημένο αυτοκίνητο και «χάνεται μονο
μιάς στο χαμηλό δασάκι με τα πεύκα».
«Σε λίγο εκτινάχτηκε με δύναμη αποκεί,
ένα μέτρο τουλάχιστο πάνω από το έδα
φος. Αλώνιζε το πλάτωμα τώρα, πότε
μπρος πότε πίσω του, με τη ρόδα συνέχεια
ψηλά. Τα κορίτσια άναψαν τσιγάρο και το
απολάμβαναν με βαθιές ρουφηξιές. Ο ξαν
θός ξαναδιπλάρωσε τη μια. «Ει, τρελέ!»,
τον άκουσε ύστερα ο άντρας να στριγγλί
ζει, με φωνή τραβηγμένη· αν και τους χώ
ριζε αρκετή απόσταση, ήταν σίγουρο πως
απευθυνόταν σ’ εκείνον, γι’ αυτό στράφη
κε. Τους είδε να προσπαθούν να πνίξουν
μεταβίας ένα γέλιο, κι έπειτα ο νεαρός σή
κωσε την παλάμη στο ύψος του ώμου, χαι
ρετώντας τάχα κάποιον που βρισκόταν
στην ίδια μακρινή ευθεία, πέρα απ’ το
σώμα του άντρα -κι εκεί, φυσικά, δεν
υπήρχε κανείς. Μην μπορώντας να βαστη
χτεί άλλο η κοπέλα, τον έσπρωξε, κρύβον
τας στις χούφτες το πρόσωπό της. Καθώς
τους πλησίασε, ο ξανθός τη σκούντηξε κι
εκείνη τον βλαστήμησε. “Ο θείος το παίζει
δρομέας. Τη βρίσκει με το τρεχαλητό” , της
σφύριξε. Μόλο που η απόσταση ήταν ελά

χιστη, προσποιήθηκε πως δεν άκουσε τα
λόγια τους. Κι άλλωστε, τι να κάνει; Να
τους πει πως αυτός ο χώρος δεν ήταν κα
τάλληλος για το κέφι και τα καμώματά
τους; Του φαινόταν εντελώς μάταιο. Τύχαινε σήμερα να ’ναι και μόνοι τους· τις πε
ρισσότερες φορές, συνήθως, κουβαλιούν
ταν κι άλλες οικογένειες εδώ. Όχι μόνο δεν
τον λογαριάζανε, αλλά ένιωθε πως και η
παρουσία του ακόμη τους ενοχλούσε. Η
όρεξή του για τρέξιμο χανόταν σιγά σιγά.
Α π’ την άλλη, κάτι τον κέντριζε να συνεχί
σει, τον πείσμωνε να δοκιμάσει τα όρια της
αντοχής του. Ήταν φανερό, πήγαινε
απόψεγιαρεκόργύρων. Με μιαπλάγια μα
τιά διαπίστωσε ότι η γυναίκα και το παιδί
είχαν κλειστεί μέσα στ’ αμάξι, κι αυτό τον
στεναχώρησε.
»Ένας ακόμη, κοκκινομάλλης, με στενά
κυρτά γυαλιά, κατέφτασε πάνω στο μικροσκοπικό μηχανάκι του. Η παρέα τον υπο
δέχτηκε με ειρωνείες και ξεφωνητά».
Τα αγόρια ανοίγουν μια βάναυση συζή
τηση για το «γέρο» του Στήβ. Ο ίδιος ο Στηβ
συνεχίζειτιςριψοκίνδυνεςσούζεςτου,ενώ
οι κοπέλες που τον παρακολουθούν εκδη
λώνουν τον ενθουσιασμό για τις επιδόσεις
του με διάφορες επιφωνηματικές φράσεις.
Ο άντρας έχει κάνει περισσότερους από
κάθε άλλη φορά γύρους στο γήπεδο κι αι
σθάνεται ότι μπορεί να συνεχίσει. «Υπο
λόγιζε άλλους δύο, έτσι μαλακά, στο ρε
λαντί. Ό μω ς αυτό που ξαφνικά μεγάλωσε
την ακεφιά του, όσο κι αν φανεί παράξενο,
ήταν που εκείνο το αγόρι το φώναζαν
Στηβ. Ωραίο και ψηλόκορμο παλικάρι, λε
βεντόπαιδο, σκέφτηκε ο άντρας, και το
φώναζαν Στηβ. Ίσως ήταν λάθος να κρίνει
απ’ την εμφάνιση, αλλά του φάνηκε πως
αρκούσε αυτό, για να καταλάβει τι κρυβό
ταν πίσω από τούτο το άχαρο, ξενικό όνο
μα. Και τι κινδύνευε σχεδόν οριστικά να
χαθεί.
»Την τέταρτη φορά, με ξέφρενο σπινιάρισμα, χίμηξε καταπάνω του και τον ανάγ
κασε να τραβηχτεί, έκπληκτος, στα πλά
για. Καλπάζοντας, σαν άλογο αφηνιασμέ
νο, η μηχανή κατευθυνόταν προς το ανά
χωμα. Ο άντρας στάθηκε ασάλευτος· του
κόπηκε κάθε διάθεση και, χαμηλώνοντας
το βλέμμα του, προχώρησε μουδιασμένα
προς το αυτοκίνητο. Μπήκε μέσα, βρόντηξε την πόρτα κι έβαλε μπ;ρος. Ο άλλος
πραγματοποιούσε πέρα μακριά το ριψο
κίνδυνο σάλτο του, παραλίγο όμως να φάει
τα μούτρα του. Ο άντρας είχε επισημάνει σ’
εκείνο το σημείο την άκρη ενός θαμμένου
σωλήνα να προεξέχει και υπέθεσε πως είχε
σκοντάψει πάνω του. Τη γλίτωσε κι αυτή τη
φορά, σκέφτηκε.
»Συναντήθηκαν εκεί που το μονοπάτι
έπαιρνε ν’ ανηφορίζει. Κόβοντας ταχύτη
τα, του δόθηκε η ευκαιρία να παρατηρήσει
από κοντά τα μάτια του: γυάλιζαν από
σκληρότητα· και, φυσικά, ο νεαρός δεν θα
τον άφηνε να διαβεί πρώτος απ’ το στενό
πέρασμα. Μ’ ένα απότομο τίναγμα, πέρασε

σύρριζα από το αυτοκίνητο, βγάζοντας
ξαφνικά -αυτός ο τόσο μουλωχτός μέχρι
τώρα- μιαν άγρια πολεμική κραυγή, που
απλώθηκε στον αέρα σαν παράξενη ιαχή
θριάμβου. Προσέχοντας σε πρώτο πλάνο,
μέσα απ' τον καθρέφτη του αυτοκινήτου,
το μελαγχολικό προσωπάκι του παιδιού,
τον παρακολουθούσε να ξεχύνεται ολοτα
χώς, αλαλάζοντας, κατευθείαν προς την
ομάδα των άλλων, που χοροπηδούσαν σαν
νευρόσπαστα στα βάθος.»
Αν το κείμενο τελείωνε σ’ αυτό ακριβώς
το σημείο θα είχαμε ένα πολύ καλό διήγη
μα. «Οι Σούζες» του Τάσου Καλούτσα θυ
μίζουν κάπως το θαυμάσιο εκείνο κινημα
τογραφικό έργο «Νέα Υόρκη, ώρα 3» (μετά
τα μεσάνυχτα). Εκεί δύο νεαροί αλήτες
μπαίνουν μέσα σ' ένα βαγόνι του νυχτερι
νού ηλεκτρικού σιδηροδρόμου και με την
απειλή ενός στιλέτου καταξεφτιλίζουν
τους πάντες, αδιάκριτα από φύλο, ηλικία,
αξίωμα κ.λπ. Εδώ οι νεαροί, με κορυφαίο
το Στήβ, τσαλαπατούν ένα αντρόγυνο που
βγήκε με την κορούλα του στην εξοχή να γυ
μναστεί. Η οπτική γωνία από την οποία
παρακολουθούμε την αφήγηση είναι
εκείνη του αφηγητή παντογνώστη. Ό σ ο
προχωρεί όμως η δράση περιορίζεται
ολοένα σε οπτική γωνία αφηγητή θεατή
που ανάγεται τελικά σε αφηγητή πρωτα
γωνιστή. Αν και το κείμενο δηλαδή είναι
διατυπωμένο σε τρίτο πρόσωπο, από ένα
σημείο και μετά, τα πάντα μας δίνονται
μέσα από τα μάτια, την αίσθηση και τη
σκέψη του άντρα. Και το κείμενο κορυφώνεται τη στιγμή που ο άντρας παρατηρεί
την κατάληξη της κακής συνάντησης, τόσο
στη δική του πλευρά -στο πρόσωπο της
κόρης-, όσο και στην «αντίπαλη» -στο
χορό των νεαρών που πανηγυρίζουν. Α υ
τός ο περιορισμός της οπτικής γωνίας στο
πρόσωπο του άντρα έχει να κάνει, ανάμεσα
σε άλλα, με το γεγονός ότι θα χρειαστεί να
φορτισθούν όσο γίνεται πιο έντονα οι τε
λευταίες σειρές του κειμένου που παράλειψα να παραθέσω παραπάνω. Στο κινη
ματογραφικό έργο «Νέα Υόρκη, ώρα 3»,
όπου υπάρχει σταθερή οπτική γωνία αφη
γητή θεατή, έχουμε διαδοχικά τρεις καθα
ρές καταστάσεις. Πρώτα εκείνη των αστών
που είναι μέσα στο βαγόνι της νυχτερινής
αμαξοστοιχίας.
Άνθρωποι σοβαροί,
αξιοπρεπείς, με διάφορα μάλιστα κοινω
νικά αξιώματα οι πιο πολλοί. Η δεύτερη
κατάσταση προκύπτει από την αναπάν
τεχη εισβολή των νυχτερινών αλητών, που
ανατρέπει βίαια την προηγούμενη, απογυ
μνώνοντας τους συγκεκριμένους επιβάτες
από κάθε ίχνος θάρρους, σοβαρότητας,
αξιοπρέπειας και αλληλεγγύης. Η τρίτη
κατάσταση έρχεται από εκεί που δεν την
περίμενε εύκολα κανείς. Από ένα άτομο
που δεν είχε να υπερασπίσει κάτι περισσό
τερο -γυναίκα, τίτλο, ύφος- απάτην ατο
μική του αξιοπρέπεια. Ο τελευταίος επι
βάτης που δέχεται την προσβολή του πλάνητα με το στιλέτο είναι ένας νέος που υπη

ρετεί τη θητεία του και ο οποίος, αν θυμού
μαι καλά, είναι αδειούχος εξαιτίας κά
ποιου ατυχήματος για το οποίο έχει το ένα
χέρι του σε γύψινο νάρθηκα. Η εμφάνισή
του φανερώνει ένα σεμνό νέο, καθόλου πα
λικαρά, μάλλον μέσης κοινωνικής προέ
λευσης, που είναι όπως όλοι οι άλλοι επι
βάτες άοπλος. Εντούτοις αντιδρά στην
προσβολή με συνέπεια να του ριχτεί ο βια
στής με το στιλέτο. Ακολουθεί σύντομη
συμπλοκή κατά την οποία ο βιαστής αφο
πλίζεται και δέρνεται άγρια. Ο βοηθός του
τότε το σκάει φοβισμένος και στο βαγόνι
ξανάρχεται η γαλήνη και η ασφάλεια. Ξα
νάρχεται όμως αφού ο νέος με το γύψο στο
χέρι αρνηθεί τα συγχαρητήρια του παρακαθήμενού συνομήλικού του και κατά
προέκταση όλων των άλλων επιβατών. Έ 
τσι «δι ελέου και φόβου» τελειώνουν τα
πράγματα εκεί.
Στο κείμενο του Καλούτσα έχουμε επί
σης τρεις διαδοχικές καταστάσεις. Η
πρώτη μας δίνεται από την αρχή μέχρι το
σημείοπου ερημώνει το γήπεδο και εισβάλ
λουν οι νεαροί με τα μηχανάκια. Η δεύτερη
αρχίζει από τη βαθμιαία ανατροπή της
πρώτης -από τη στιγμή που ακούγεται ο
θόρυβος της μηχανής- και τελειώνει εκεί
που σταμάτησα την αντιγραφή του κειμέ
νου. Η τρίτη, αντίθετα από την αντίστοιχη
του κινηματογραφικού έργου που ανάφερα, δεν είναι τόσο αισθητή και μπορεί σε
μια πρώτη ματιά να περάσει απαρατήρητη.
Αν ο Καλούτσας είχε ως πρότυπό του το
«Νέα Υόρκη, ώρα 3» θα έπρεπε να βάλει
κάποιον περαστικό ή κάτι τέτοιο να δείρει
τους νεαρούς και να τους διώξει, μιλώντας
μάλιστα επιτιμητικά στον άντρα για την
ανοχή του. Εδώ όμως τα πρόσωπα και οι
περιστάσεις είναι διαφορετικές, γι’ αυτό
επίσης και η λύση. Ό π ω ς έχω πει στο κεί
μενο του Καλούτσα η οπτική γωνία του
αφηγητή συγκλίνει ολοένα προς τις αντι
δράσεις του άντρα στις οποίες και περιο
ρίζεται τελικά. Έτσι: μετά το προσπέρα
σμα του Στήβ «σύρριζα από το αυτοκίνη
το», μετά την «ιαχή θριάμβου» του, μετά
τους πανηγυρισμούς των άλλων, «Καθώς
απομακρυνόταν πια ο άντρας, μισόκλεισε
τα μάτια, ενώ η εικόνα ολοκληρωνόταν στη
φαντασία του: συνεχίζοντας το δρόμο της η
μαινόμενη ανθρώπινη βολίδα, έβρισκε
διάνα το στόχο της κι έσκαγε, σαν πραγμα
τικός καμικάζι, στο μουντό ξεψυχισμένο
απόγευμα».
Χωρίς αυτές τις σειρές θα είχαμε, όπως
ξανάπα, ένα πολύ καλό διήγημα. Μαζί μ’
αυτές πάμε ένα βήμα παραπέρα. Γιατί
πραγματοποιούν ανεπαίσθητα αλλά διαβρωτικά την υπέρβαση της δεύτερης κατά
στασης. Την τελείωση δηλαδή του κειμένου
με την αποθέωση της βάρβαρης συμπερι
φοράς των νεαρών ως υποδήλωση όμως ότι
εμπεριέχει δυνάμει τη μοιραία κατάληξή
τους. Γεγονός που συνεπάγεται κι εδώ,
από διαφορετικό δρόμο, τα συναισθήματα
του οίκτου και του φόβου.
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Είναι ιδιαίτερη περίπτωση διηγηματογράφου ο Σωτήρης Δημητρίου. Κατ’ αρχήν
πρέπει να επισημάνει κανείς την αποτελεσματικότητα των «απλών» και «σκληρών»
εκφραστικών του μέσων καθώς καιτηςσυντομίας των διηγημάτων του. Είναι ένα είδος
που δύσκολα αποκτά βαρύτητα, όμως ακρι
βώς αυτό επιτυγχάνει ο Δημητρίου. Βήμα
αξιοσημείωτο, μάλιστα, στη νέα του αυτή
συλλογή είναι ότι φαίνεται να έχει απαλλα
γεί οριστικά από μερικά κατάλοιπα «λογο
τεχνικής» γλώσσας που υπάρχουν εδώ κι
εκεί στην πρώτη του συλλογή «Ντιάλιθ’ ιμ
Χριστάκη».
Αλλά ούτε είναι τόσο απλά τα εκφρα
στικά του μέσα όσο φαίνονται. Κοιτάζοντάς
τα προσεκτικότερα βλέπει κανείς πόσο η
γλώσσα του είναι συνυφασμένη με τα θέ
ματά του, οι λεκτικές επιλογές του λεπτές
και ειδικές σε κάθε περίπτωση για ν’ απο
δώσουν πιστά και δυναμικά την ατμό
σφαιρα και την γλώσσα των ανθρώπων που
περιγράφει. Στα χέρια του η σκληρή αργκό,
ακόμα και η βωμολοχία αποκτούν μια πραγ
ματική λογοτεχνική ομορφιά, γιατί προέρ
χονται από την γνήσια αναγκαιότητα της
τέχνης του. Η γραφή αυτή είναι υπόδειγμα
για όσους θέλουν να γράφουν «τολμηρά»
χωρίς να ξεπέφτουν στην φτήνεια της σκέ
της αισχρολογίας ή πορνογραφίας.
Η αμεσότητα και δραματικότητα της
γραφής του Σ. Δημητρίου συγγενεύουν
ίσως περισσότερο με τον θεατρικό λόγο του
Γ. Διαλεγμένου, όχι λόγω της ομοιότητας
θεμάτων ή περιθωριακών τύπων που πραγ
ματεύονται, αλλά του τρόπου, ακριβώς, της
προσέγγισης και της στάσης απέναντι στα
πρόσωπα. Άλλωστε οι ήρωες του Δημη
τρίου δεν είναι πάντα αυτό που λέμε περι
θωριακοί ή λούμπεν προλεταριάτο. Είναι
και οι μικροαστοί με τις μικρές ή μεγάλες
απελπισίες τους, όπως στα διηγήματα
«Γράμμα απ’ το Φιέρι», «Να χτυπήσεις τις
καμπάνες», «Αγριοκερασιά», «Με Νύχια
και με Δόντια». Ο κόσμος του είναι οι ξεφτισμένες άκρες της μεταβιομηχανικής και
μετα-αστικής κοινωνίας, η σκυλίσια ζωή
«με γυμνά πόδια μες στο κρύο, τον τρόμο
καιτηντρέλλα».
Τα διηγήματα αυτά είνα συχνά αποκρουστικά και ανατριχιαστικά, όμως σχεδόν
πάντα συγκλονιστικά, ενώ ποτέ δεν χάνεται
από το οπτικό μας πεδίο η ανθρωπιά ως βα
θύτερο κίνητρο γι’ αυτή την αγανάκτηση,
36 την αδυσώπητη επανάληψη της σκληρότη

τας, όπου οδηγείται ο άνθρωπος από την
αδυναμία και την απόγνωσή του. «Τίποτα
δε θέλαμε, μόνο λίγη ξενοιασιά». Η κραυγή
αυτή ισχύει για όλους τους ήρωες και τις
ηρωίδεςτων διηγημάτων που συνθλίβονται
στα γρανάζια της σύγχρονης ζωής.
Μερικά διηγήματα υπερκαλύπτονται με
ταξύ τους ως προς το (πολυδουλεμένο άλ
λωστε) θέμα της νοσταλγίας χαμένων
ονείρων ή εξιδανίκευσης του παρελθόντος
(«Αμέρικα, Αμέρικα», «GO, GO, Johnny»,
«Πού Πας Καραβάκι», «Αφισοκάθαρση»).
Τα καλύτερα απ’ αυτά κερδίζουν τη χάρη
τους και σώζονται από την κοινοτοπία,
επειδή οι ήρωές τους εξατομικεύονται και
παρουσιάζουν αρκετά ενδιαφέρουσες
ιδιοτυπίες. Ο συγγραφέας φαίνεται ιδιαί
τερα ευαίσθητος στις ποικίλες μορφές αλ
ληλεπίδρασης μεταξύ ατόμου και περιβάλ
λοντος, όπως βλέπουμε αν συγκρίνουμε
την «Ασπρούλα» με την « Μαρίτσα των Σκυ
λιών». Είναι δύο από τις πιο σκληρές ιστο
ρίες της συλλογής και αναφέρονται σε δυο
γυναίκες που από διαφορετικούς δρόμους
οδηγούνται στην κατάρρευση. Η Ασπρού
λα, μια συνηθισμένη, απλοϊκή και αγαθή
γυναίκα, που η ανάγκη την κάνει ν’ αναλάβει την επιτήρηση δημόσιου ουρητηρίου,
βρίσκεται άξαφνα σ’ έναν κόσμο την

ύπαρξη του οποίου δεν είχε καν υποψια
στεί. Αντιμετωπίζει μια σειρά εμπειριών
που έρχονται τόσο απότομα και είναι, γι’
αυτήν, τόσο τρομακτικές, ώστε να την συν
τρίψουν.
Αντίθετα, η «Μαρίτσα των Σκυλιών»
μοιάζει να εμφανίζεται πάνοπλη από το
σκληρό περιβάλλοντου περιθωρίου, αλλάη
δική της σκληράδα και η πόζα της παρθε
νίας που αντιτάσσει σαν προστατευτικό
κέλυφος κρύβουν ένα ευπρόσβλητο μαλακό
εσωτερικό που διαλύεται όταν το κέλυφος
σπάσει.
Η βαθειά έγνοια για τον εξανδραποδισμό
του ανθρώπου, η ενόραση που διακρίνει
τον αμοραλισμό ως ακραία ανθρώπινη κα
τάσταση και όχι ως διανοητική θέση μετα
δίδονται από τον συγγραφέα με μυθοποιητικά μέσα που δεν αποφεύγουν την υπερ
βολή και την υπέρβαση του ρεαλιστικού. Η
προσπάθεια είναι να περιγραφούν χειρο
νομίες που υπαγορεύονται από τα σκοτει
νότερα βάθη ενός διαταραγμένου ψυχι
σμού και το σκοινί της δραματικότητας και
της αληθοφάνειας τεντώνεται ώς τα όρια
της αντοχήςτου. Εντούτοις, η σωστή ψυχο
γραφία χαρίζει πειστικότητα και μια παρά
δοξη έλξη στα πρόσωπατων «μαύρων» αυ
τών διηγημάτων του Σ. Δημητρίου.

Ελισάβετ Κοτζιά

πρόβλημα στο «Επτά φορές το δαχτυλίδι»
είναι ακριβώς αυτό:
Αντί να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του αφηγηματικού πυρήνα, αντί να
δένεται με το μύθο και να εμπλουτίζει την
ουσία του, η ιστορική κατάσταση στην
οποία αναφέρεται η Ισμήνη Καπάνταη, δεν
είναι παρά ένα άψυχο σκηνικό, ξένο ή
πολύ χαλαρά συνδεδεμένο με την κεν
τρική ιστορία κάθε πεζογραφήματος.
Οι ιστορίες είναι πολύ απλές και έχουν
ως εξής: μια νέα χάνει τον αγαπημένο της
στη μάχη της Πάτρας το 1466 και μπαίνει
καλόγρια σε μοναστήρι· μια αλλαζονική
πεθερά απορρίπτει τη νύφη της που δεν
κάνει αρσενικό παιδί και κάμπτεται μόνο
όταν αποκτήσει εγγονό και χάσει τους
γιους της στην πολιορκία της Ακρόπολης
και της Μονεμβασίας μεταξύ 1688 και
1690· μια Υδραία μάνα αρνείται να δεχτεί
για νύφη μια αλλόθρησκη και πεθαίνει πριν
ο γιος της προφτάσει να της παρουσιάσει
την αγαπημένη του την οποία μεταφέρει
στο νησί μετά την καταστροφή στο Αϊβαλί
το 1821 κλπ.
Οι τύποι αυτοί των σχέσεων μεταξύ
πεθεράς, νύφης, γιου, συνιστούν κλασικά
αφηγηματικά μοτίβα. Μπορούν να ανα
πτυχθούν οποτεδήποτε και οπουδήποτε:
στο λαϊκό παραμύθι, το δημοτικό τρα
γούδι, το μυθιστόρημα κλπ. Στο «Επτά
φορές το δαχτυλίδι» η Ισμήνη Καπάνταη
τους χρησιμοποιεί με μορφή που θυμίζει
εκείνη με την οποία εμφανίζονται στη

ΙΣΜΗΝΗ ΚΑΠΑΝΤΑΗ
Επτά φορές το δαχτυλίδι
Εκδ. Εστία, Αθήνα 1989.
Παρ’ ότι εμπορική επιτυχία των τελευ
ταίων μηνών, το «Επτά φορές το δαχτυ
λίδι» της Ισμήνης Καπάνταη δεν προσ
φέρει ούτε την απόλαυση του καλού ιστο
ρικού πεζογραφήματος ούτε την τέρψη
της αυθεντικής λαϊκής αφήγησης. Οι ιστο
ρίες του βιβλίου της δεν κατορθώνουν να
ικανοποιήσουν καμιά από τις απαιτήσεις
των δύο αφηγηματικών ειδών με τα οποία
εμφανίζουν κάποια συγγένεια, παραμένοντας συνθέσεις άτεχνες, στρεβλές.
Στόχος της συγγραφέως ήταν να δώσει
-όπως αναφέρει στο οπισθόφυλλο- «αν
θρώπινες, καθημερινές ιστορίες», κάθε
μια από τις οποίες έχει ως ιστορικό πλαίσιο
έναν από τους πολυάριθμους ξεσηκωμούς
των Ελλήνων εναντίον των Τούρκων καθώς
και την ελληνοτουρκική αναμέτρηση του
’22 στη Μικρά Ασία.
Χρησιμοποιώ την ιστορική κατάσταση,
έχει γράψει ο Μίλαν Κούντερα στην
«Τέχνη του Μυθιστορήματος», όχι ως σκη
νικό μέσα στο οποίο εκτυλίσσονται οι
ανθρώπινες καταστάσεις αλλά ως μια
ανθρώπινη κατάσταση καθ’ εαυτή, μια
υπαρξιακή κατάσταση σε μεγέθυνση. Το

!

λαϊκή αφήγηση. Αυτό που δεν φαίνεται να
συνειδητοποιεί ωστόσο, είναι το γεγονός
ότι δεν μπορείς να αντλείς στοιχεία από
ένα είδος και ανεπεξέργαστα να τα «τοπο
θετείς» σε ένα κείμενο. Διότι τότε κάθε
ισορροπία διαταράσσεται οριστικά. Γι’
αυτό και η Τουρκοκρατία δείχνει να μην
έχει πραγματική θέση στο βιβλίο αυτό.
Διότι θα άλλαζε σε τίποτα η ουσία της ιστο
ρίας -όποια και όση υπάρχει- αν λόγου
χάρη ο αγαπημένος της νέας είχε πεθάνει
ηρωικά προσπαθώντας να σώσει συναν
θρώπους του σε ένα σεισμό ή αν η πεθερά
είχε χάσει παρομοίως τους γιους της σε
κάποιο εργατικό ατύχημα;
Αλλο πρόβλημα: Στο μακρύ διάστημα
των 450 χρόνων που καλύπτουν οι ιστο
ρίες της Ισμήνης Καπάνταη ο χρόνος είναι
εντελώς ισοπεδωμένος. Γι’ αυτό κι ο τύπος
της αφήγησης των περιγραφών και των
μονολόγων μένει απαράλλακτος ανεξαρ
τήτως εποχής. Όταν όμως το ιστορικό
πλαίσιο ορίζεται με τόση ακρίβεια υπάρχει
ανάγκη να υποδηλώνονται οι αλλαγές στις
οπτικές των ανθρώπων από εποχή σε
εποχή, ο διαφορετικός τρόπος με τον
οποίο αντιλαμβάνονται τον κόσμο και το
περιβάλλον τους. Στη λαϊκή αφήγηση η
οικονομία του είδους επιβάλλει ένα χρόνο
επίπεδο, στο ιστορικό αφήγημα απαιτεί
ακριβώς το αντίθετο.
Η έλλειψη στοιχειώδους προβληματι
σμού σε θεμελιώδη ζητήματα σύνθεσης
κάνει τα κείμενα στο «Επτά φορές το
δαχτυλίδι» να δείχνουν ψεύτικα και επιφα
νειακά. Οι περιπέτειες με τις κόρες και τα
παληκάρια δεν οδηγούν παρά στο μελο
δραματισμό ο οποίος, σε συνδυασμό με τη
συχνά αδόκιμη έκφραση, δίνει ένα πεζο
γράφημα ανάπηρο, ελαττωματικό.

αφηγητή :.. .Τελικά όταν αυτά τα άγρια που
λιά «αποφάσισαν να φύγουν, άφησαν πίσω
τους, με αδιαφορία και περηφάνια, διαμε
λισμένα κορμιά, πεσμένα πεζούλια...» Το
πολιτικό στίγμα του έργου δίνεται για
πρώτη φορά στη φράση «Εδώ είναι θαμ
μένο το μισό χωριό, που σκότωσαν οι φασί
στες».
Ο πόλεμος και η γερμανική κατοχή που
τον ακολούθησε, ο εμφύλιος και η ήττα της
μιας παράταξης, στην οποία ανήκει και ο
Παύλος Καζάς, είναι ο καμβάς που πάνω
του στήνεται η ιστορία. Γύρω από τον
Παύλο έχουμε τα πρόσωπα της γυναίκας
του, της Αντιγόνης, που αναδεικνύεται σε
ηρωίδα μόνο και μόνο από τους διωγμούς
και τα βάσανα της ζωής της δίπλα στον αν
τάρτη άντρα της, τα παιδιά της, την «κακή»
θεία Μερόπη και τον «κακό» θείο Μανόλη,
στο αντίθετο στρατόπεδο, τον παππού και
τη μελοδραματική ανάπηρη Άννα, τη Φω
τεινή και το συμμαθητή Πέτρου που «βια
ζόταν να πάρει απολυτήριο, για να πάει στη
Γερμανία». Ο κοινωνικός χώρος διαγράφε
ται με κάποια φόρτιση και γίνεται προσπά
θεια προβολής του Παύλου. Ο λόγος του
είναι ρήση, αφορισμός: «Ο Παύλος έλεγε:
Αν θέλεις να δεις την αθλιότητα μιας κοινω
νίας, δεν έχεις παρά να μετρήσεις τις πόρ
νες της. Η εξαχρείωση προτιμάει τους ψη
λότερους ορόφους», και πολλά παρόμοια.

Οικληρονόμοιτου Παύλου Καζά είναι οι ηττημένοι και συμβιβασμένοι, αυτοί που παρήλασαν από την Ασφάλεια πολλές φορές
προκειμένου να προμηθευτούν ένα «χαρ
τί» για να κάνουν τις δουλειές τους, αυτοί
που κουβαλούν σαν περγαμηνές τις διώ
ξεις που υπέστησαν οι γονιοί τους στα
στρατοδικεία και στις εξορίες, την πείνα και
δίψα τους, την προκατάληψη και την ταμ
πέλα του αντιφρονούντος.
Ο συγγραφέας μας βάζει στο κλίμα βέ
βαια, αλλά η όλη αφήγηση έχει μια συναι
σθηματική φόρτιση που δεν απέχει πολύ
από το μελόδραμα, ιδίως τώρα, μετά από
τόσα χρόνια, δεν λειτουργεί καιτόσο θετικά
ώστε να εξυπηρετήσει τις προθέσεις του. Ο
λόγος κοφτός γρήγορος, κάποια αφέλεια
στην έκφραση, γρήγορη εναλλαγή σκηνών
και πέρασμα άμεσο από το ένα θέμα στο
άλλο και από το ένα κεφάλαιο στο άλλο. Ο
αφηγητής συχνά ταυτίζεται με τον τελευ
ταίο κληρονόμο, αλλά και οι άλλοι ήρωες
του έργου παίρνουν συχνά τη σκυτάλη της
αφήγησης.
Το έργο τελειώνει θλιβερά. Η σκιά του
Παύλου κλείνει την αυλαία οριστικά και
απαισιόδοξα αφού η ευχή «τουλάχιστον να
’βλεπε αυτός ο τόπος ησυχία και προκοπή»
διαψεύδεται ευθύς αμέσως με τις καινούριεςπεριπέτειεςπουπεριμένουντοντόπο.
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ΦΑΝΗΣ ΜΟΥΑΙΟΣ
Οι κληρονόμοι
Μυθιστόρημα
Επικαιρότητα 1988
Το βιβλίο αποτελείται από 115 σελίδες. Ο
τόπος είναι το χωριό (Ιωάννινα) και η πόλη
Νίκαια (Πειραιάς). Ο χρόνος, η τριακονταε
τία ανάμεσα στο γερμανικό πόλεμο και τη
δικτατορία.
Κεντρικό πρόσωπο του έργου είναι ο
Παύλος Καζάς,ήρωας για τις πράξεις καιτο
έργο του στην κατοχή αλλά κυρίως για τους
διωγμούς και τα παθήματάτου εξαιτίαςτης
αντιστασιακής του δράσης.
Η ιστορία ξεκινάει στο χωριό με σκηνές
από την «αποκάλυψη» της γιαγιάς: «το χω
ριό θα χαθεί από μια κόλαση φωτιάς που θα
’ρθει από τον ουρανό». Και το σχόλιο του
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Επομένως, η ολική συγκίνηση και ο έρως
Ως πρώτες ύλες αναγνωρίζονται (α) η
συγκίνηση=έκχυση συγκίνησης ως ολοθυ- του πένθους, ως «ακατέργαστες» λειτουρ
μικού κατακλυσμού της συνείδησης και όχι γίες της τραγωδίας, οδηγούν τελικά μέσα
επιμέρους εξειδικευμένες καταστάσεις, από την κάθαρση στην αυτογνωσία, και σε
και (β) το πένθος=η εξ αρχής επώδυνη τΓλευταία ανάλυση στη συνειδητοποίηση
Άλκηστις Σουλογιάννη
υποταγή σ ’ένα τετελεσμένο όχι κατά τη ι ς ευθύνης του ατόμου έναντι του κό
ρεαλιστική ροή των φοβερών γεγονότων σμου. Ο Γιώργος Χειμωνάς σπεύδει να
Ευριπίδη,
της εξιστόρησης του μύθου αλλά σ’ ένα τε διευκρινίσει: ευθύνη όχι με τη έννοια του
τελεσμένο/εγγεγραμμένο ήδη στη συνεί οποιουδήποτε «εξειδικευμένου» χρέους,
Μ ήδεια
δηση (στην οποία προστίθεται ως παρα αλλά η γνωστική ευθύνη. Η έννοια δηλ. της
Μετάφραση:
πλήρωμα και ο χώρος του ασυνείδητου), απόλυτης γνώσης. Η παραπομπή στον Λο
Γιώργος Χειμωνάς
για το οποίο ο άνθρωπος πενθεί σ’ όλη του ξία Απόλλωνα στο τέλος του κειμένου 1,
τη ζωή βιώνοντας το εγγενές φυσικό συ έστω και μέσα σε παρένθεση σκεπτικισμού,
Εκδόσεις Καστανιώτη
ναίσθημα της ύπαρξης (το οποίο ο Γιώργος έστω και με ερωτηματικό αιρέσεως σημαν
Αθήνα 1989
τικό, είναι ευνόητη και σαφής.
Χειμωνάς αποκαλεί λύπη).
Το επόμενο κείμενο 2 (ειδικότερο) σχο
(α) Η συγκίνηση αφορά τον αναγνώστη/
θεατή του δράματος και ελέγχει τα κατά λιάζει την περίπτωση της Μήδειας και στη
Χειμωνά «παλαιά» στρώματα του ψυχι ρίζεται στο αξίωμα ότι (α) η καταγωγή του
σμού που βρίσκονται βαθύτερα από τον έρωτα είναι βάρβαρη και (6) σκοπός του εί
Αλφόνσου Δωδέ,
χώρο των συναισθημάτων και όπου δεν ναι η οπωσδήποτε ένωση. Συμπτωματικά,
ισχύει κανένας ειδοποιός προσδιορισμός. και η καταγωγή της Μήδειας είναι βάρβα
Ταρταρίνος ο εκ Ταρασκώνος
ρη.
Γι’
αυτό,
το
συγκινησιακό
αποτέλεσμα
Μετάφρασις Αλ. Παπαδιαμάντη
Ο Γιώργος Χειμωνάς λέει: (α) Η βαρβα
παύει να εξειδικεύεται κατά περίπτωση και
Βιβλιοπωλείον της «Εστίας»,
εκφράζεται αδιαφοροποίητο και έκλυτο, ρότητα (για την οποία προειδοποιεί το
δηλ. απελευθερωμένο. Το πάθος είναι κα εξώφυλλο της μετάφρασης) δεσμεύει την
Αθήνα 1989.
θολικό. Στην ουσία πραγματοποιείται ερωτική απογύμνωση και την εξάλειψη της
υπέρβαση των συγκεκριμένων «εξειδικευ- ερωτικής μνήμης. Η βαρβαρότητα στο τέ
0 Γιώργος Χειμωνάς με τις μεταφράσεις
μένων» συναισθημάτων (όπως ακριβώς και λος της ιστορίας της Μήδειας είναι από
του έχει επανειλημμένα επιχειρήσει να
στη μουσική). Η συγκίνηση είναι πρωτογε λυτα συνεπής προς την καταγωγή του έρω
ελέγξει την παράταση του κύρους των
νής, απόλυτη και ολική, και παραμένει τα. Η τραγωδία της Μήδειας είναι η αποτύ
κλασσικών λογοτεχνικών προσώπων/πλα
(κατά Χειμωνά: πρέπει να παραμένει) ως το' πωση της ερωτικής απογύμνωσης. Απου
σμάτων (μέσα μάλιστα στο διαβρωτικό μείτέλος ανεξήγητη. Η τραγωδία (όπως και η σιάζει και ο παραμικρός ερωτικός ήχος. Η
ζον κλίμα του τέλους του καιρού, όπως έχει
μουσική) διαταράσσει την οχυρωμένη συγ μόνη τρυφερότητα που καταγράφεται,
προ πολλού διατυπωθεί στους Χτίστες). Το
όταν η Μήδεια μιλά στα παιδιά της, ανακα
κίνηση.
μεταφραστικό αποτέλεσμα στην Ηλέκτρα
λείται σχεδόν αμέσως, και ο θυμός καλύ
(β) Η διατάραξη αυτή επιτυγχάνεται κυ πτει οριστικά το τοπίο.
του Σοφοκλέους ή στις Βάκχες του Ευρι
ρίως με το πένθος, που αφορά τα λογοτε
πίδη συνηγορεί υπέρ αυτών των προσώ
Η ασυγκράτητη μανία της Μήδειας προς
πων/πλασμάτων τα οποία (α) διηθεί μεν το χνικά πρόσωπα/πλάσματα. Το πένθος πε τον αφανισμό μπορεί να είναι κατά Χειμωριβάλλει το δράμα και επενδύει τους νά: τιμωρία, εκδίκηση, δικαιοσύνη, διευρυοξύτατο αισθητήριο του Γιώργου Χειμωνά,
όμως (6) το ελεγχόμενο και πάντως τεκμη ήρωες. Το πένθος κωδικοποιεί κατά Χει- μένη αυτοχειρία (η πλέον ενδιαφέρουσα
μωνά ένα είδος οντολογικής θλίψης; Ανε κατά τη γνώμη μου άποψη: ο αυτόχειρας
ριωμένο προνόμιο ελευθερίας που ο Γιώρπαίσθητος αλλά διάχυτος είναι ο έρως του παρασύρει στον θάνατό του όλους τους
γος Χειμωνάς διατηρεί για τον μεταφραστή
εαυτό του, σε καμία περίπτωση δεν υπονο πένθους, που κάνει τον ήρωα να αρνείται αγαπημένους του).
να παραιτηθεί από την (έτσι κι αλλοιώς)
μεύει.
Η πηγή αυτής της μανίας (ζήλεια, ξεπε
Στην περίπτωση της Μήδειας ο Γιώργος προδιαγεγραμμένη μοίρα του ή να απο σμός, ταπείνωση, πανικός της εξορίας, συΧειμωνάς προβαίνει στην υπεράσπιση του τρέψει τα αποτρόπαια γεγονότα. Ο ήρωας νειδητοποίηση των άχρηστων θυσιών και
κλασσικού αυτού λογοτεχνικού προσώ επιδεικνύει μια παράδοξη εμμονή προς το της μάταιης ερωτικής γενναιότητας) δεν
που/πλάσματος. Την «ανθρωπιστική» όσο πένθος, σαν να είναι η μοίρα του πένθιμη ενδιαφέρει. Κέντρο βάρους είναι το τέλος.
και «συμπαθή» διάθεσή του απέναντι στη από την αρχή: δεν διαφεύγει απ’ αυτήν,
(6) Στον βάρβαρο έρωτα της Μήδειας,
Μήδεια τεκμηριώνει το εισαγωγικό κείμενο αλλά και χωρίς αυτήν δεν μπορεί να υπάρ μόνη εναπομείνασα διαδικασία για την
2 που ο Γιώργος Χειμωνάς προτάσσει της ξει, δηλ. να δράσει. Το πένθος είναι η φυ ένωσή της με τον Ιάσονα είναι ο πόνος,
μετάφρασής του. Το προηγούμενο εισαγω σική του κατάσταση, που παράγει και μεγε αφού όλες οι άλλες διαδικασίες απέτυχαν.
γικό του κείμενο 1 είναι η τελεολογική υπο θύνει την απάνθρωπη (δηλ. υπεράνθρωπη) Σκοτώνει τα παιδιά και ενώνεται με τον Ιά
τόλμη του. Σ’ αυτό το κλίμα παγιδεύονται σονα μέσω του κοινού τους πόνου γι’ αυτά.
στήριξη αυτής της διάθεσης.
Τα δύο αυτά κείμενα είναι το σημαντικό και τα λοιπά πρόσωπα του δράματος.
Δεν φταίει η Μήδεια. Ισχύει κι εδώ το τετε
τερο (η λ. με διττή έννοια: αξιολογική, και
Ποιό είναι αυτό το κλίμα: Είναι η θολή λεσμένο και η γνώση του (σ’ αυτή τη γνώση
από το σημαίνω) μέρος του βιβλίου.
μνήμη μιας ανεπανόρθωτης (και κάποτε έγκειται η «ελευθερία» του ατόμου έναντι
Το κείμενο 1 (γενικότερο) είναι στην ου αναπότρεπτης) πτώσης=το τετελεσμένο, της δεσμευτικής του ύπαρξης).
σία η απόδειξη του θεωρήματος για τις δηλ. η βάναυση απόσπαση του ατομικού
Ο Γιώργος Χειμωνάς υπερασπίζεται
πρώτες ύλες του τραγικού οι οποίες επι Όντος από το κοινό Είναι, δηλ. η γέννηση προληπτικά και «θεωρητικά» τη Μήδεια:
βάλλουν την κάθαρση και την τελική ησυχία του θανάτου. Το τετελεσμένο αυτό προκα- Διάθεση εκ προοιμίου δεδομένη και ουσια
μετά την ταραγμένη κατάσταση του δράμα- λεί τη συγκίνηση στην απόλυτη μορφή της στικότερη εκείνης του Ευριπίδη, όταν της
τος, και οι οποίες ανιχνει>ονται μέσα από που είναι το πένθος. Γι’ αυτό, ό,τι συγκλο χαρίζει στο τέλος του δράματος με μια κί
τις ρωγμές της δομής της τραγωδίας (ανί νίζει τον άνθρωπο, είναι πόνος. Επειδή η νηση μεγαλοψυχίας τον θρίαμβό της.
χνευση του αφανούς πίσω/μέσα από το φα ύπαρξη ελέγχεται και δεσμεύεται από
Κυρίως όμως ο Γιώργος Χειμωνάς υπε
νερό) προκαλώντας το δέος απέναντι στην «προϊστορικές» απώλειες, θα τη σφραγίζει ρασπίζεται τη Μήδεια στη μετάφραση της
38 τραγωδία.
εις το διηνεκές το πένθος.
τραγωδίας.

Και στην προκειμένη περίπτωση (όπως εξειδίκευση ρήματος (χαρακτηριστική πε
και παλαιότερα, βλ. Σοφοκλέους Ηλέκτρα ρίπτωση το ρ. δρω/δράσω)· υφολογική
απλοποίηση υπέρ της Μήδειας (πρβλ. στ.
και Ευριπίδη Βάκχες, εκδ. Καστανιώτη,
1984 και 1985 αντίστοιχα), ο Γιώργος Χει- 1391-2 του πρωτοτύπου)· προσθήκη στί
μωνάς δεν απεμπολεί το υφολογικό καθε χων ως ιντερμέδιο/επωδό-* υποστήριξη
στώς που έχει επιβάλει με τα λογοτεχνικά της Μήδειας (μετά τους στ. 430 και 445 του
του έργα.
πρωτοτύπου).
Ενίοτε το μεταφραστικό αποτέλεσμα
Εξ άλλου, δεν χειραγωγείται από το αρ
χαίο πρωτότυπο, αλλά συνδιαλέγεται μαζί συμπεριφέρεται ως βελτίωση, με εισαγω
του κατ’ αρχήν επί ίσοις όροις. Συχνά όμως γικά ή χωρίς εισαγωγικά, του πρωτοτύπου
σε επίπεδο αισθητικής (ηχητικό αντίκρυαυτή η ισότιμη διαλεκτική σχέση ανατρέπεται και μετατρέπεται σε διάλογο αντεγκλή σμα) όσο και σε επίπεδο ηθικής αντίληψης
σεων. Τότε ο Γιώργος Χειμωνάς επεμβαί (η υπεράσπιση της Μήδειας). Πράγμα που
ελέγχεται με την πλέον ψύχραιμη, λογική
νει, η δε επέμβασή του εξυπηρετείται από
φαινόμενα όπως: αναφορική αντί απαρεμ ' και απηλλαγμένη από αρχαιολατρικέςπροφατικής σύνταξη· ρήματα κατά παράταξη
καταλήψεις εξέταση εφαρμοζόμενο στο
αντί του σχήματος μετοχή+ρήμα ή ρήμα
κατά Χειμωνά μεταφραστικό αντίστοιχο
+μετοχή· αναγωγή δευτερευουσών προ των πρωτοτύπων στ.: 1 (διαπτάσθαι—>φτερουγίσει), 25, 44, 149-150, 195-8, 211-2,
τάσεων σε κύριες· κύριες προτάσεις κατά
219 (δίκη-^καλωσύνη), 263, 279 (έκβασις
παράταξη αντί των σχημάτων κύρια+δευτερεύουσα και ρήμα+απαρέμφατο· καται -►αμμουδιά), 333 (ματαία->τρελλάθηκες),
γισμός σύντομων κυρίων προτάσεων ερώ 363 (κακών επόρευσε-»θα πνιγείς), 410-3,
τηση αντί άρνησης· ερώτηση αντί καταφα 483-7, 520-1, 593 (ευ ίσθι^σου είπα την
τικής οριστικής και το αντίστροφο· κύρια
αλήθεια), 668, 748, 809 (ευμενή->αέρας),
πρόταση σε χρόνο μέλλοντα αντί υποθετι 814 (συγγνώμη λέγειν-»καλωσύνη), 851 κής ή ερώτησης· προστακτική αντί οριστι 2,862-5,906-7,925,927,964,1013,1019,
1071-5, 1079-80, 1167,1190, 1197-1202,
κής και το αντίστροφο· καταφατική ορι
1222-30, 1244-50, 1251-70 (ολόκληρο το
στική αντί αρνητικής ερώτησης· απορημαχορικό), 1389-90,1405-14,1415-19.
τική ερώτηση αντί οριστικής· προστακτική
Ενώ το «τέλος» που προσθέτει ο Γιώργος
με ή χωρίς άρνηση αντί ερώτησης· κύρια
Χειμωνάς στο κείμενο της (μετάφρασης
πρόταση+ερώτηση αντί κύριας+δευτερεύουσας πρότασης· καταφατική διατύ της) τραγωδίας: «Σιωπή. Σιωπή» - «τέ
πωση αντί αρνητικής· ουσιαστικό αντί
λος» που απαντάται και στις Βάκχες - ενρήματος και το αντίστροφο· αναγωγή επιρ τέλλεται την αναγωγή και τη σύνδεση προς
την πρώτη παράγραφο της εισαγωγής 1του
ρήματος ή επιφωνήματος σε ρήμα κύριας
βιβλίου. Και έτσι ολοκληρώθηκε ο κύκλος.
πρότασης κατά το νοούμενο· πολλαπλα
Τα σχόλια που προηγήθηκαν, δηλούν ότι
σιασμός αρνήσεων χρήση υποκοριστικών
η μετάφραση του Γιώργου Χειμωνά ανταμε συναισθηματική φόρτιση· αναδιπλασια
ποκρίνεται με άνεση στους κώδικες της
σμός λέξεων περίφραση κατά το νοούμενο
πλέον σχολαστικής φιλολογικής ανάλυσης.
αντί επιθέτου· β' πρόσωπο αντί γ' (αμεσό
Ουδόλως ενδιαφέρουν οι δίοδοι της μετα
τερο ύφος), β' πρόσωπο αντί α' και το αντί
φραστικής διαδικασίας που ακολούθησε ο
στροφο, καθώς και γ' πρόσωπο αντί α ' (κατά
το νοούμενο)· αντιστροφή της τάξεως
Γιώργος Χειμωνάς.
Εκείνο που κατ’ εξοχήν μετρά, είναι το
προσδιοριστικό-προσδιοριζόμενο· χρήση
κεφαλαίων για την ισχυροποίηση των ου
τελικό αισθητικό προϊόν (αφού το νοημα
τικό/ηθικό σχέδιο είναι δεδομένο). Και
σιαστικών αναθεώρηση και ανακατάταξη
της στίξης· ανακατάταξη του λεκτικού υλι
όταν λέω αισθητικό προϊόν, εννοώ κυρίως
το ηχητικό αποτέλεσμα· δηλ. επισημαίνεκού, ανατροπή της δομής του πρωτοτύπου
και ανατροπή της νοηματικής ιεραρχίας·
ται σαφής για άλλη μια φορά η μουσικότη
φραστική αντιστροφή· λεκτική και φρα
τα, η οποία ως μείζων σταθερά: (α) προσ
διορίζει τα πρωτογενή και τα δευτερογενή
στική μεταλλαγή κατά το νοούμενο, όπως
και προληπτική από τα επόμενα μεταλλαγή
κείμενα του Γιώργου Χειμωνά και (β) εξακο
κατά το νοούμενο επίσης· μετατόπιση του
λουθεί να βεβαιώνει ότι τα κείμενα αυτά εί
ναι γραμμένα για να διαβάζονται φωναχτά.
νοηματικού κέντρου βάρους· νοηματική
παραλλαγή· ανάπτυξη/ανάλυση που συμΟπότε αν θέλουμε, μπορούμε να πάμε και
πιο μακριά: π.χ. δεν είναι τυχαίο ότι το με
περιφέρεται ως υποστήριξη/επεξήγηση·
ταφραστικό αντίστοιχο των στ. 410-445
ελεύθερη απόδοση κατά το νοούμενο· σύμ
(χορός), 465-519 (Μήδεια), 1081-1115
πτυξη (βλ. στ. 9-10,11 -12,811 -3 του πρω
τοτύπου)· προσθήκη-» έμφαση στο νόημα,
(χορός), 1136-1230 (Άγγελος) και 1251λεπτομερέστερη περιγραφή, τονισμός της
.1270 (χορός) ομολογεί ήθος ανάλογο προς
έντασης, προληπτική προειδοποίηση, επετην ΜήδειατouLuigi Cherubini.
ξήγηση· προσθήκη παραπληρωματική και
Τελικά, η μετάφραση του Γιώργου Χει
προσθήκη κατά το νοούμενο* προσθήκη/
μώνα, συνεπικουρούμενη από τα δύο εισα
ανάλυση και προσθήκη ακολουθούμενη
γωγικά κείμενα, εξασφαλίζει μια εντυπω
σιακή περιπέτεια. Η περιπέτεια αυτή καθί
από σύμπτυξη· επανάληψη* απόρριψη (βλ.
στ. 40-43, 705-6, 1277-8, 1375-6, 1387,
σταται έτι εντυπωσιακότερη, όταν στη με
1401 -2,1404 του πρωτοτύπου)*νοηματική
τάφραση αντιβάλουμε το πρωτότυπο της

Μήδειας στην έκδοση της Οξφόρδης με
όλον τον κριτικό υπομνηματισμό της.

Η επανέκδοση της παλαιάς (1894) μετά
φρασης του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη
φέρνει στην επιφάνεια τον ένδοξο πλην
σχεδόν ξεχασμένο Ταρταρίνο τον εκΤαρασκώνος· ο οποίος οφείλει την πρωτογενή
μορφή του a^TartarindeTarascon στον Al
phonse Daudet (1840-1897) ή Αλφόνσο
Δωδέ, έτος 1872, οπότε ως γνωστόν δεν
προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μία δε
εξαιρετικά εντυπωσιακή ανάπλασή του
στον Αλ. Παπαδιαμάντη.
Το κλίμα που ορίζει ο A. Daudet στο πρω
τότυπο, δηλ. : όλος ο ενθουσιασμός του για
τη ζωή στον νότο της Γαλλίας (ενθουσια
σμός οφειλόμενος στον Frédéric Mistral), η
προσεκτική καταγραφή κάθε εξωτερικής
λεπτομέρειας της ανθρώπινης συμπεριφο
ράς και η αναζήτηση της μυστηριακής
πλευράς των πραγμάτων και των προσώ
πων, η εμπλοκή του μοιραίου, η αντι-ρομαντική ειρωνεία αλλά και η ανθρωπιστική
συμπάθεια, η επίμονη τέλος εναλλαγή
αλήθειας και φαντασίας, διατηρείται στην
εκδοχή Παπαδιαμάντη.
Το λογοτεχνικό πλάσμα όμως, ο Ταρτα
ρίνος, μαζί με τις περιπέτειές του, διηθεί
ται μέσα από το ισχυρότατο υφολογικό
πρίσμα του Αλ. Παπαδιαμάντη, και πώς άλ
λωστε ήταν δυνατόν να γίνει διαφορετικά.
Ήδη ο τίτλος ειδοποιεί περί αυτού: ο Ταρ
ταρίνος βέβαια προκύπτει αβίαστα από τον
Τ3τΐ3πη·ηΤ3Ή$οοηόμωςμεταφέρεταιστα
ελληνικά τριτόκλιτη: η Ταρασκών- τηςΤαρασκώνος. Εδώ είμαστε λοιπόν πρωτίστως
το λεκτικό σύστημα του Αλ. Παπαδιαμάντη,
το οικείο από την πρωτότυπη παραγωγή
του, όπου ισχύει πάντα η λόγια καθαρεύ
ουσα στα περιγραφικά μέρη και στους δια
λόγους, υποστηριζόμενη στα πλέον καίρια
σημεία του μύθου από τύπους της καθομιλούμενης ή και της αγοραίας.
Το σύστημα αυτό εξυπηρετεί απολύτως
την ειρωνεία που είναι το ειδικό βάρος του
βιβλίου, και επιπλέον υπογραμμίζει μια
σαφή συμπαθητική διάθεση προς τον ήρωα
που γίνεται αισθητή καθ’ όλη τη διάρκεια
του βιβλίου.
Σε ό,τι αφορά ιδιαιτέρως τα ονόματα
προσώπων, πραγμάτων, τόπων κλπ., ισχύει
μάλλον η «οπτική» παρά η «ακουστική»
απόδοσή τους, με κορυφαίο το Κερβάντες = Θερβάντες από το Cervantes (σελ.
73)· ενώ αρκετές φορές χρησιμοποιούνται
εξελληνισμένα και κλίνονται (π.χ. τοκαραβανσεράι - του καραβανσεραΐου, σελ.
113).
Μ’ αυτό το γλωσσσικό υλικό αναπαράγεται ο Ταρταρίνος που κουβαλά και την ανά-

μνηση του προγόνου του, Σαπατίνου του
φονέως λεόντων (κατά τον τρόπο του Παπαδιαμάντη· Chapatin le tueur de lions,
1863), με τις χρονικές παραμέτρους του =
186..., καθώς και τις γεωγραφικές = ο νό
τος της Γαλλίας και η Αλγερία. Το ανθρωπο
μετρικό τοπίο φυσικά παραμένει το ίδιο.
Στην αρχή (το πρώτο μέρος του Βιβλίου
στην Ταρασκώνα): Ο Ταρταρίνος και ο κή
πος του με το βαοβάβ-νάνο, ή ο Ταρταρίνος
και η συλλογή των όπλων του, ή ο Ταρταρί
νος με την ψυχή του δον-Κιχώτου και το
σώματουΣάγχου-Πάνσα-οιΤαρασκωνέζοι
επιδίδονται τις Κυριακές στο κυνήγι των
κασκέττων σε ανάμνηση του κυνηγιού του
τέρατος Ταράσκα στους βάλτους της πόλης
των μυθολογικών χρόνων τα παλαιά οικο
γενειακά τραγούδια των Ταρασκωνέζων ο
Ταρταρίνος αντιμέτωπος με τον λέοντα του
θηριοτροφείου και η υποχρεωτική για λό
γους γοήτρου αναχώρησή του στην Αφρι
κή -> το κυνήγι λεόντων και έξοδος του
πρώτου μέρους του βιβλίου.
Στα επόμενα δύο κεφάλαια, ο Ταρταρί
νος διατρέχει την Αλγερία σε μάταιη ανα
ζήτηση μάχιμου λέοντος· συναντά μαυριτανούς, ένα ψευδοπρίγκηπα, ένα κυνηγό
πανθήρων σκοτώνει το γαϊδουράκι του
Μαυρούλη μια νύχτα μέσα σ ’ ένα λαχανό
κηπο ενώ νομίζει ότι πρόκειται για λέοντα
και για Σαχάρα-μετατρέπεται προσωρινά
σε Σιδί Ταρτιρί Μπεν Ταρταρί για χάρη μιας
κόκκινης παντόφλας· πέφτει θύμα απάτης,
ληστείας, της αλγερινής γραφειοκρατίας,
καθώς και της ασυγκράτητης ευήθειας και
φαντασίας του, αλλά προφταίνει να πάρει
εξωφρενική εκδίκηση από έναχόντζα· «α
κούει» το παράπονο μιας γριάς παλιοκαρότσας και τις ικεσίες μιας ταλαίπωρης κα
μήλας· επιτέλους σκοτώνει λέοντα υπερήφανον, πλην όμως τυφλόν και επιπλέον μέ
λος του μοναστηριού των λεόντων, πάντως
δεν έχει σημασία, η διφθέρα του στέλνεται
ως τρόπαιον στην Ταρασκώνα και εξασφα
λίζει στον Ταρταρίνο επιστροφή θριάμβου.
Στο περιθώριο του μύθου, διασώζονται
σχόλια για την έννοια του ψεύδους στη νό
τια Γαλλία (το ψεύμα... δεν είναι ψεύμα, εί
ναι είδος αντικατοπτρισμού, σελ.42),γιατο
περιεχόμενο της λέξης τούρκος ειδικά
στην Ταρασκώνα, για τους αλγερινούς σι
δηροδρόμους, για τη διακυβέρνηση των
Αλγερινών, για τα ήθη των νέων τόπων, για
την αραβική φιλοξενία.
Μέχρις εδώ ισχύειτο γράμμα του A. Daudet. Η μετάφραση όμως παρέχει ένα ιδιαί
τερο αντίκρυσμα, εξαιρετικά οικείο από την
πρωτογενή παραγωγή του μεταφραστή. Ο
Αλ. Παπαδιαμάντης μοιάζει να αναμετράται με το γαλλικό κείμενο, και εν τέλει επιβάλλειτουςόρουςτου,έστωκαιμετηνκατά
Ποριώτη «μεταφραστική άδεια», ή «γοη
τευτική ατημέλεια» (σήμερα πια η «μετα
φραστική άδεια» είναι βασική μεταφρα
στική αρχή», ενώ η «γοητευτική ατιμέλεια»
είναι ένα «συγγνωστό» γοητευτικό στοι40 χείο για πολλούς ισχυρούς των γραμμάτων

μας, πόσο μάλλον για τον Παπαδιαμάντη συμφωνώ, κ. Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλε).
Όντως η μετάφραση μαρτυρεί περισσό
τερο τον μεταφραστή παρά τον A. Daudet:
(α) όχι μόνον από την εφαρμογή του πολυ
δύναμου γλωσσικού οργάνου, όπου τύποι
όπωςπ.χ. όπουφύγηφύγη, γλήγορος, λυσ
σασμένοι (για ανθρώπους) σιμά, τσοκολά-

τα, μπαμ-μπουμ, το έκοψε λάσπη, ματιάση,
έπαιρνε δρόμον, γλυκοχαράμματα, τες
μπούμες, του καρινάγιου, εμβαρκαρίσθη,
εβουλιούσαν, Τουνεζιάνοι, πατιρντί, πα
λούκι, πεταλωμένος (για άνθρωπο), παλιοκαρότσα, σκυλόπιστους, καραβανσεραΐου,
Ταρταρινάκο μου, τες αρκούδες, ήτον, ξεκάμουν, επήρε το φύσημά της, το είχε
στρίψει, μπριζολάκια, εντάσσονται αρμο
νικά στο κλίμα της «γοητευτικής» καθαρεούσας· (6) αλλά και οι περιγραφές κατά
παράταξη, ή οι εντελώς απίθανες και εξω
φρενικές, ή οι εντελώς συναισθηματικές,
καθώς και οι μονόλογοι έχουν την τάση να
παρασύρουν σε πλήρη αποστασιοποίηση
από το κλίμα του γαλλικού κειμένου προκαλώντας ένα είδος αντικατοπτρισμού (για να
χρησιμοποιήσω λέξη του A. Daudet) οι
κείου τοπίου.
Από αυτή την άποψη, η μετάφραση του
Αλ. Παπαδιαμάντη αποτελεί ανάπλαση του
πρωτοτύπου. Η νέα έκδοση αυτής της με
τάφρασης εκτός από την αισθητική της
αξία, έχει ιδιαίτερη σημασία και για ταφιλολογικά μας πράγματα, δεδομένου ότι υπεν
θυμίζει ένα σημαντικότατο έστω και μικρό,
αλλά ξεχασμένο μέρος της παραγωγής του
Παπαδιαμάντη.
Του κειμένου της μετάφρασης προη
γούνται: επίγραμμα του Γ. Σουρή για τον
Ταρταρίνο του Παπαδιαμάντη, σύγχρονο
με την πρώτη έκδοση της μετάφρασης
(1894 -απόδειξη ότι η έννοια της «ανά
πλασης» έγινε αμέσως αποδεκτή), προλογικό σημείωμα της Ελένης I. Δαμβουνέλη
για το μεταφραστικό στίγμα του Αλ. Παπαδιαμάντη, και μικρή εισαγωγή του επιμε
λητή της νέας έκδοσης Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλου με φιλολογικές παρατηρήσεις
για τον μεταφραστή Παπαδιαμάντη.
Επισημαίνω ιδιαίτερα αυτή την εισαγωγή
και σκέπτομαι ότι θα είχε ενδιαφέρον (αν
και φοβάμαι μόνο «σχολαστικό») να ανα
βληθούν οι δικές μου «γλωσσικές» ση
μειώσεις για τη συγκεκριμένη μετάφραση
προς τις σημειώσεις που ο Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος (δεν παρουσιάζει αλλά μνη
μονεύει ότι) εκράτησε (σελ. 19).
Το κείμενο της μετάφρασης αποτελείται
από τρία μέρη με τους ειδοποιούς τίτλους:
Εις Ταρασκώνα, Εις τα μέρη των Τούρκων
και Εις τους λέοντας, τα οποία διαιρούνται
σε μικρότερα «κεφάλαια»: 14,12 και 8 αν
τίστοιχα.
Το βιβλίο κλείνει σημείωμα/επίλογος με
τις «ορθογραφικές» σταθερές που ετήρησε ο Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος επιμε
λούμενος το κείμενο της μετάφρασης.

Το εξώφυλλο ανήκει στον Δημήτρη Καλοκύρη.
Θα ήταν ενδιαφέρον όσο και χρήσιμο, για
να μην πω επιβεβλημένο, να ακολουθήσει η
επανέκδοση και των άλλων 16 βέβαιων
(τουλάχιστον) μεταφράσεωντου Αλ. Παπαδιαμάντη, αφού τα κείμενα αυτά ως απα
ραίτητα παραπληρωματικά στοιχεία ολο
κληρώνουν (και ίσως αποκαθιστούν στις
πραγματικές της λεπτομέρειες;) την ει
κόνα του.
Ας αφήσουμε που κατά τεκμήριο πλέον,
τα κείμενα αυτά καλύπτουν με άνεση, σχε
δόν έναν αιώνα μετά, τις σύγχρονες ανάγ
κες του «αισθητικώςζην».

Κ.Γαλάτης

V. Bérard
Οδοιπορικό στη Μακεδονία

Μετάφραση: Μ. Λυκούδη, Εισαγωγή-Σχόλια: Θ. Πυλαρινός.
Εκδόσεις: Τροχαλία, Αθήνα 1987,
σ. 416
Ο Victor Bérard (1864-1931) σταδιοδρό
μησε στα γαλλικά γράμματα κυρίως ως με
λετητής και μεταφραστής της Οδύσσειας
και η διττή συμβολή του στον χώρο αυτό
εξακολουθεί να μετράει. Ωστόσο, η πολυ
σχιδής αυτή προσωπικότητα -εκτός από
ομηριστής υπήρξε επίσης αρχαιολόγος,
ακαδημαϊκός δάσκαλος, δημοσιογράφος,
και πολιτικός- συγκέντρωσε πρόσφατα το
ενδιαφέρον του ελληνικού αναγνωστικού
κοινού υπό μια επιπρόσθετη ιδιότητά του:
του συγγραφέα ταξιδιωτικών κειμένων το
πολυδιαβασμένο πριν από ένα αιώνα οδοι
πορικό του La Macedoine εκδόθηκε τώρα
για πρώτη φορά μεταφρασμένο στα ελλη
νικά και καθώς φαίνεται διαβάστηκε από
ευρύτερο κοινό.
Πέρα από την κλασική παιδεία στις απο
σκευές του Μπεράρ, όταν πραγματοποίησε
την περιοδεία και μάλιστα όταν περί αυτής
έγραψε στο οδοιπορικό του, συγκαταλέ
γονταν οι πλούσιες εμπειρίες που του είχε
προσπορίσει η τρίχρονη παραμονή του
στην Ανατολή. Ας διευκρινίσουμε όμως εξ
αρχής ότι ο συγγραφέας, χωρίς να εξηγεί το
γιατί, τοποθετεί τα ανατολικά όρια της Μα
κεδονίας όχι στον Νέστο, αλλά στον Αξιό,
ονομάζοντας την εκείθε του δευτέρου πο
ταμού περιοχή Θράκη. Προς βορράν περιέρχεταιτη σημερινή Γιουγκοσλαβική Μα
κεδονία ώς την Αχρίδα και το Μοναστήρι.
Ας υπογραμμίσουμε όμως και κάποια
άλλα στοιχεία που τοποθετούν το βιβλίο
στην ακριβή του προοπτική.
Το 1880 που αποβιβάζεται ο Μπεράρ στο
Δυρράχιο για ν’ αρχίσει την οδοιπορία του,

το Ανατολικό ζήτημα, δεν βρίσκεται μεν σε
παροξυσμό, όπως δέκα-δώδεκα χρόνια
πρωτύτερα (Ρωσοτουρκικός πόλεμος, Συν
θήκη του Αγ. Στεφάνου, Συνέδριο του Βε
ρολίνου) εντούτοις, οι πολιτικά σκεπτόμενοι διέβλεπαν ήδη κάτω από τη σχετικά
ήρεμη επιφάνεια το καζάνι που έβραζε και
που δέκα-δώδεκα χρόνια αργότερα επρόκειτο να αρχίσει να εκρήγνυται (Μακεδονι
κός αγώνας, Νεότουρκοι, Βαλκανικοί πόλε
μοι κ.τ.λ. κ.τ.λ.). Και ο Μπεράρ ήταν όχι
απλώς πολιτικά σκεπτόμενος, αλλά κάτι
παραπάνω: ήταν Γάλλος πολιτικός- τούτη η
ιδιότητά του βαρύνει ιδιαίτερα και ακυρώ
νει τη δήλωσή του ότι είναι «φιλέλληνας».
Δεν είναι. Και ευτυχώς για τους Έλληνες. Η
μαρτυρία του, καταγεγραμμένη εις ανύποπτον χρόνον, δεν είναι διαβλητή.
Ένα δεύτερο στοιχείο που πρέπει να με
τρηθεί είναι πως το βιβλίο έχει γραφεί
πέντε χρόνια προτού να διαπράξουν οι
Τούρκοι την πρώτη σφαγή των Αρμενίων
και δεκαπέντε περίπου χρόνια προτού να
εγκαινιάσουν οι Νεότουρκοι την πολιτική
του βίαιου εκτουρκισμού των υπηκόων του
σουλτάνου, επιδιώκοντας τη μετατροπή
της Οθωμανικής αυτοκρατορίας σε ομογε
νές εθνικό κράτος με αποτέλεσμα να γνω
ρίσει ο αιώνας μας την πρώτη γενοκτονία
του (των Αρμενίων) και τον πρώτο μαζικό
ξεριζωμό ολόκληρων πληθυσμών από τις
αρχαίες κοιτίδες τους (των Ελλήνων από
την Ανατολία και την Ανατολική Θράκη).
Όση και αν ήταν η πολιτική οξυδέρκεια του
Μπεράρ δεν έφτασε -δεν μπορούσε να
φτάσει- σε μια τέτοια πρόγνωση. Γι’ αυτό,
ως εκκολαπτόμενος Γάλλος πολιτικός,
ακολουθεί τη γαλλική γραμμή πλεύσεως,
τη διατήρηση του status quo, και υποστη
ρίζει πως τα εδάφη αυτά με το αξεδιάλυτο
ανακάτωμα Ελλήνων, Τούρκων, Βλάχων,
Αλβανών, Βουλγάρων και Σέρβων, είναι
προτιμότερο να συνεχίσουν να περαμένουν υπό την οθωμανική διοίκηση, όσο
άθλια και αν είναι αυτή για τα ευρωπαϊκά
μέτρα, όπως κατ’ επανάληψιν με ενάργεια
καταδείχνει και ρητά καταγγέλλει.
Τώρα, για το ίδιο το κείμενο του οδοιπο
ρικού: Στο πρώτο και κατά πολύ μεγαλύ
τερο τμήμα του, διατηρεί τον αφηγηματικό
χαρακτήρα και μας προσφέρει μια συναρ
παστική στη ζωντάνια της αποτύπωση της
καθημερινότητας σε περιοχές δυσπρόσι
τες, κυριολεκτικά για τον τότε Ευρωπαίο
εξωτικές. Ο ταξιδευτής έχει μάτια και βλέ
πει, έχει αυτιά και ακούει, έχει νουν και
κρίνει. Η απεικόνιση αυτής της πολυεθνι
κής κοινωνίας με τις πολλές μεσαιωνικές
επιβιώσεις και τα λιγοστά αγαθά—υλικά και
άυλα- του 19ου αιώνα, με τους αμοιβαίους
ανταγωνισμούς αλλά και το modus vivendi,
με την παρουσία του δυνάστη και τις μηχα
νορραφίες των δυνάμεων που καραδο
κούν, με τις επιταχυνόμενες δραστηριότη
τες των εγχώριων εθνικισμών, που φορτί
ζουν τη δυναμική του επερχόμενου δράμα
τος, αυτή λοιπόν η εκπληκτική μαρτυρία

είναι άκρως πολύτιμη γιατί οι αναστατώ
σεις που γρήγορα επήλθαν εξαφάνισαν ή
αλλοίωσαν το σκηνικό ανεπίστρεπτα. Στο
δεύτερο και μικρότερο μέρος του βιβλίου ο
Μπεράρ παραμερίζει τον αφηγηματικό χα
ρακτήρα της συγγραφής του για να κατα
πιαστεί με την αναλυτική έκθεση της κατά
στασης.
Δεδομένου ότι ο μάρτυρας, όπως προαναφέρθηκε, αντιμετωπίζει τα πράγματα
από τη δική του γαλλική σκοπιά και όχι από
καμία «φιλελληνική» επιδίωξη, η κατατε
θειμένη εις ανύποπτον χρόνον μαρτυρία
του περιέχει τρεις αξιοσημείωτες διαπι
στώσεις.
Στα εδάφη, που κατά τις τρεις επόμενες
δεκαετίες έφτασαν τα όρια του ελληνικού
κράτους, η παρουσία του ελληνικού στοι
χείου είναι δεσπόζουσα - ο Μακεδονικός
αγώνας και οι Βαλκανικοί Πολέμοι, από ελ
ληνικής πλευράς, δεν καθυπέταξαν, αλλά
απελευθέρωσαν. Σημαντική η διάκριση για
όποιον ισχυρίζεται ότι εμφορείται από
προοδευτικές ιδεολογίες.
Στα εδάφη, που, μετά τις διευθετήσεις
του 20ου αιώνα, έμειναν έξω από τα όρια
της Ελλάδας, ήταν από αξιοσημείωτη έως
σημαντική η παρουσία Ελλήνων ή ελληνο
φώνων κατά τον Μπεράρ, δηλαδή η διά
δοση της ελληνικής παιδείας και γλώσσας.
Να τι διαπιστώνει ο ταξιδευτής στο προά
στιο του Δυρραχίου, «Έ ξω Παζάρι» (και μι
λάει, βέβαια, για μια πολίχνη, όπου το
προάστιο είναι μάλλον μεγαλύτερο από αυ
τήν): «Η πόλη μπορεί να είναι ιταλική, το
προάστιο όμως είναι ελληνικό. Σε όλα τα
υπαίθρια καφενεία μιλούν ελληνικά. Πάνω
από τα τεζάκια βρίσκονται τα πορτρέτα του

Γεωργίου του Α' και του πρωθυπουργού
του, του κ. Τρικούπη. Κάτω από τα πλατάνια
μια συντροφιά φουστανελοφόρων πίνουν
και τραγουδούν με την κιθάρα ένα αργό
συρτο τραγούδι του Αρχιπελάγους». Αυ
τούς τους ανθρώπους βέβαια, ο Μπεράρ
τους χαρακτηρίζει απλώς ορθόδοξους Αλ
βανούς ή Κουτσόβλαχους. Δεν έχει σημα
σία. Μας πληροφορεί για το πώς σκέφτον
ταν, πώς μιλούσαν, πώς διασκέδαζαν, τι
«ψήφιζαν»- με δύο λόγια: ποιά ήταν η
εθνική τους συνείδηση.
Τέλος, η συντριπτικότερη μαρτυρία που
προκύπτειαπό το Οδοιπορικό στη Μακεδο
νία είναι κάτι στο οποίο ουδαμού αναφέρεται ο συγγραφέας: οι «Σλαβομακεδόνες».
Ο Μπεράρ δεν τους μνημονεύει γιατί εν
έτει 1890 πουθενά δεν τους απάντησε.
Προφανώς δημιουργήθηκαν αργότερα. Ο
οδοιπόρος συνάντησε σε οξεία μεταξύ
τους διαμάχη Έλληνες, Βουλγάρους και
Σλάβους. Οι Σλάβοι της Στρούγκας και της
Αχρίδας, διώχνουντις πατριαρχικές εκκλη
σιαστικές αρχές και υποδέχονται τους απε
σταλμένους της Εξαρχίας επειδή αισθά
νονται και δηλώνουν Βούλγαροι και ας μι
λάνε πολλοί απ’ αυτούς, κατάτη διατύπωσή
του, τα «καθαρότερα ελληνικά του ελληνι
κού κόσμου». Οι Σέρβόι πάλι, που, επίσης
σε εξαίρετα ελληνικά, διεκδικούν για τον
εαυτό τους ολόκληρη την περιοχή -«όλα
στη Μακεδονίαείναισέρβικα... ωραίοιείναι
οι Βούλγαροι, που έρχονται να διεκδικήσουν τους Σλάβους αυτούς» - σε καμιά πε
ρίπτωση δεν υποστηρίζουν ότι υπάρχει ξε
χωριστή σλαβομακεδόνικη εθνότητα. Αλλά
ούτε και ο συγγραφέας διαπίστωσε κάτι τέ
τοιο. Αν το είχε συναντήσει ασφαλώς θα το
κατέγραφε.
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Ποιητικοί Ελυτικοί κατάλογοι
(πρώτες σημειώσεις)
του Γιώργου Παπαντωνάκη
Οι κατάλογοι στα νεοελληνικά ποιητικά
κείμενα δεν είναι μια καινοφανής ποιητική
πραγματικότητα. Έχει τις ρίζες της στα
ομηρικά έπη. Στο Β της Ιλιάδας συναντάμε
για πρώτη φορά κατάλογο, και μάλιστα
μακρότατο, με τις αχαϊκές πόλεις που πή
ραν μέρος στην τρωική εκστρατεία, γι'
αυτό και η ραψωδία έχει ονομαστεί «Κα
τάλογος νεών». Στο Σ επίσης της Ιλιάδας
(Σ 39-49) βρίσκομε ένα πιο σύντομο κατά
λογο, των Νηρηίδων, όπως επίσης και στη
Θεογονία του Ησιόδου ( 1). 'Εκτοτε η απα
ρίθμηση προσώπων, στοιχείων, φαινομέ
νων, ενεργειών, πραγμάτων κ.α. πέρασε
στο γραπτό λόγο, πεζό και ποιητικό, είτε
ως ιστορική πραγματικότητα είτε ως εκ
φραστική κινητική του δημιουργού είτε
ακόμα και ως ποιητική αλληγορία. Στη
νεότερη μάλιστα ποιητική τέχνη το φαινό
μενο του «καταλέγειν» είναι αρκετά συχνό
και συναντάται πιο πολύ στους υπερρεαλι
στές.
Η λειτουργία, ωστόσο, των καταλόγων
στη σύγχρονη ποίηση είναι διαφορετική
από τη χρήση του στοιχείου αυτού στο
ηρωικό και διδακτικό έπος, όπου ο χαρακτήραςτου είναι κυρίως πληροφορικός και
ενημερωτικός. Στη σύγχρονη ποίηση η λει
τουργία των καταλόγων αυτών είναι καθο
ριστική, αφού υποστηρίζουν είτε το μήνυμα-ιδέα, αν δεχθούμε την αντίστοιχη
αναγνωστική θεωρία, είτε την εικόνα, ως
δομικό στοιχείο, είτε αποτελούν οι ίδιοι συ
χνά με την πολυμορφία τους και την εσωτε
ρική ποικιλία πυρηνικό δυναμικό του
ποιήματος.
Στον Ελύτη ιδιαίτερα το καταλογικό
στοιχείο, πέρα από τη μεγάλη συχνότητά
του, καλύπτει ολόκληρη σχεδόν την γκάμα
του υπαρκτού. Με εξαίρεση ίσως το Μο
νόγραμμα (2), οι απαριθμήσεις αυτές είναι
διασκορπισμένες σ’ όλο το υπόλοιπο ποιη
τικό σώμα του Ελύτη, με προεξάρχον το
Άξιον Εστί και με την πλουσιότερη θεμα
τογραφία. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό
ότι τα καταγραφόμενα είναι και τα πυρη
νικά στοιχεία της θεματικής προβληματι
κής και φιλοσοφίας τού Άξιον Εστί.
Ωστόσο με κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις

Στοιχείων της φύσης ( Ήλιος ο ηλιάτορας,
σελ. 13, Άξιον Εστί, σελ. 74), 4) Γεωγρα
φικών όρων και ονομάτων (4), 5) Χρονι
κών υποδιαιρέσεων, 6) Πραγμάτων, 7) λέ
ξεων, 8) ενεργειών και γεγονότων, 9) Κα
τάλογοι εξουσιών (Μαρία Νεφέλη, σελ. 16),
εξουσιαστών (Άξιον Εστί, σελ. 10), 10),
Κατάλογος σχημάτων (Ετεροθαλή, σελ.
44), με προεξάρχοντα τον κύκλο ως το πιο
βασικό, επειδή είναι κλειστός και συμβο
λίζει την ακεραιότητα, την ολότητα, τη
σφαιρικότητα, τη ζωή και το θάνατο. 11)
Κατάλογος συμβαινόντων μέσα σε μια χρο
νική στιγμή (ποίημα Δήλος λ.χ. όπου συναντάται το στιγμιαίο). Η τελευταία αυτή
απαρίθμηση, κινείται στο χώρο της δημιουργικής-συνθετικής-αναπλαστικής φα
ντασίας, γιατί χρειάζεται να ανιχνεύσει
κανείς τα στοιχεία αυτά μέσα από το ποίη
μα. Τέλος, ανευρίσκεται ένας μακρύς κα
τάλογος από ΝΥΝ και ΑΙΕΝ στο Ά ξιον
Ο Οόυσσέας Ελύτης
Εστί (σελ. 87/88) που δοξολογεί την αν
οι κατάλογοι αυτοί είναι ημιτελείς και ελ θρώπινη ύπαρξη και τον κόσμο το μικρό το
λιπείς και λειτουργούν κατά το σχήμα
μέγα.
«καθ' όλον και μέρος» , εκπροσωπούν δη
Η κατηγοριοποίηση αυτή προφανώς εί
λαδή όλα τα όμοια όντα, φαινόμενα, αντι- - ναι συμβατική, γιατί μπορεί να δεχτεί τρο
κείμενα κ.λ.π. Μόνο σε όυο-τρεις περι ποποιήσεις. Άλλωστε σε καθεμιά από τις
πτώσεις οι κατάλογοι αυτοί είναι ολοκλη κατηγορίες αυτές μπορεί κανείς να δια
ρωμένοι. Κι από τις παραπομπές αυτές
κρίνει περισσότερα από ένα καταλογικά
μόνο σε δύο περιπτώσεις έχουμε συνεχή
υποσύνολα. Μια τέτοια εξακτίνωση λ.χ.
καταλογική αρίθμηση, ενώ σε μια περί της πρώτης κατηγορίας μας δίνει τα εξής
πτωση τα καταλογικά στοιχεία είναι ανι- υποσύνολα: αΐ). ανδρικά πρόσωπα, α2).
σομερώς τοποθετημένα στο ποίημα (3).
γυναικεία πρόσωπα (Φωτόδεντρο, σελ. 47,
Μια απόπειρα κατηγοριοποίησης των
Ά ξιον Εστί, σελ. 80), α3). γυναικεία και
καταλόγων αυτών οδηγεί στο παρακάτω
ανδρικά, α4). ονόματα κατά επάγγελμα ή
σχήμα:
απασχόληση, α5). κατάλογος μεταφυσι
1) Κατάλογοι ανθρώπινου δυναμικού.
κών προσώπων (Φωτόδεντρο 56, 57, 57),
Οι κατάλογοι αυτοί είναι και οι πιο αξιό α6). απαρίθμηση προσωνυμιών της Πανα
λογοι, αν και συνήθως ελλιπέστατοι ή και
γίας (Ά ξιον Εστί, σελ. 76-77, Μικρός
ανομοιογενείς, εφόσον δεν «καταρτίστη Ναυτίλος, σελ. 65). Η διάκριση μάλιστα σε
καν» με ενιαία βάση, συγκροτούν όμως μια
υποσύνολα μπορεί να προχωρήσει ακόμα
ανθρωπολογική θεώρηση της φιλοσοφικής και σε μικρότερα υποσύνολα. Έτσι για το
σκέψης του ποιητή. Έτσι π.χ. στο Φωτόαΐ έχουμε: ala) ονόματα ιστορικά, alb)
δεντρο (σελ. 32) συναντούμε μια καταλο πρόσωπα μυθικά, ale) ονόματα πραγματι
γική καταγραφή των εφτά σοφών με μια
κά, aid) ονόματα φανταστικά. Μια τέτοια
διαχρονική προβολή, στην οποία η επι ταξινόμηση βέβαια παρουσιάζει αρκετό
στήμη και η βιοσοφία έρχονται αντιμέτω
ενδιαφέρον κι έρχεται μέσα από το ποιη
πες με τη μαντοσύνη τηςγύφτισσας.
τικό παιγνίδι να αποκαλύψει τη βαθύτερη
2) Κατάλογοι λοιπών έμβιων όντων, 3)

σκέψη του ποιητή και να φτάσει στην ουσία
αιτίου-ενέργειας-αιτιατού (= έμπνευσηγραφή-ποίημα). Αυτό αποδεικνύει πως
κανένας κατάλογος δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο και ότι ο λειτουργικός ρόλος
όλων βαραίνει, αφού ολόκληρη η καταλογική αυτή γκάμα είναι άρρηκτα δεμένη με
τον άνθρ(οπο και τη ζωή. Κι όταν ακόμα η
πληρότητα υποχωρεί μπροστά στην ελλειπτικότητα και πάλι δεν βλάπτεται η θεμα
τική προβληματική. Αντίθετα η όποια καταλογική βιοψία ενυπάρχει, ενισχύει την
αισθητική εντύπωση και προβάλλει το
ιδεολογικό στίγμα, ενώ φωτίζεται το πολι
τισμικό περιβάλλον και διαφαίνεται η αν
θρώπινη επενέργεια. Έτσι ο σύντομος κα
τάλογος της σελ. 103 στη Μαρία Νεφέλη
γεωγραφεί το χωροχρόνο της Μαρίας Νε
φέλης (και επομένως και του σύγχρονου,
γενικότερα ανθρώπου) και υποδηλώνει
την έντονη παρουσία και επενέργεια του
ανθρώπου με τη συμμετοχή του στις αερο
πορικές εταιρείες, στις εφημερίδες, στις
φωτογραφικές μηχανές, στα αυτοκίνητα,
στα ποτά, τα στυλό, τα τσιγάρα και τις
εταιρείες πετρελαιοειδών.
Αν στους Προσανατολισμούς το καταλογικό στοιχείο απουσιάζει σχεδόν εντε
λώς ή ίσως υποκρύπτεται σε στίχους όπως
«Μαβιές/κόκκινες/κίτρινες» θύμησες (σελ.
26), όπου ενυπάρχει κάποιος χρωματικός
κατάλογος ή εξαντλείται σ' ένα κατάλογο
πραγμάτων (σελ. 13), στο Μικρό Ναυτίλο η
παρουσία του είναι βασανιστική. Φαίνε
ται ότι στις τελευταίες του συνθέσεις ο
ποιητής είναι συγκεντρωτικός και απολο
γητικός. Απολογητικός, με την έννοια ότι
συγκεντρώνει τα χρόνια του και τα χαρτιά
του, τα ποιητικά του σύνεργα και τη βιο
θεωρία και κοσμοθεωρία του υπό μορφή
«απολογισμού» τη ς προσφοράς του.
Στο «Ημερολόγιο ενός αθέατου Απρι
λίου» θα μπορούσε να πει κανείς πως δεν
παρατηρείται το καταλογικό στοιχείο, που
ενυπάρχει ωστόσο στον πρώτο «όρο» του
ποιητικού τίτλου, «Ημερολόγιο», κατάλογοςημερών όπου απαριθμούνται και κατα
γράφονται, και πάλι εμφανίζεται το καταλέγειν, ενέργειες, σκέψεις, συναισθηματι
κές διακυμάνσεις. Οι όποιοι άλλωστε κα
τάλογοι εμπεριέχονται σημασιοδοτούν το
ποιητικό κείμενο ως στοιχεία εσωκειμενικά (5) και αποτελούν μέρη οργανικά του
ποιήματος.
Ο Μικρός Ναυτίλος είναι ο ώς τώρα τε
λικός απολογισμός του ποιητή, γι' αυτό και
οι κατάλογοι καλύπτουν α) γεγονότα δύο
χιλιάδων ετών περίπου (προβολέας α, σελ.
13), β) μια σειρά από πόλεις, ποιητές, ζω 
γράφους, μουσικούς (Οττω τις έραται, Ο
ταξιδιωτικός σάκος, σελ. 37), γ) λέξεις
που το πιο πιθανό έχουν χρησιμοποιηθεί
στην ποίησή του (σελ. 31 και 71-76). δ) νη
σιά, ευρωπαϊκές πόλεις, γυναίκες (Οττω
τις έραται, Τα στιγμιότυπα, σελ. 103) κ.α.
Είναι αξιοπαρατήρητο το γεγονός ότι σε
44 τέσσερις περιπτώσεις τα καταλογικά στοι

χεία έχουν άμεση σχέση με τη θεματική
προβληματική του Μικρού Ναυτίλου, την
αδιάλειπτη αδικία που παρατηρείται στον
ελληνικό/κοσμικό χώρο, η οποία και δεν
επιτρέπει να αποβιβαστεί ο Μικρός Ν αυ
τίλος και να μεταδώσει το ευαγγέλιο που
μεταφέρει. Έτσι α) στον προβολέα α' (σελ.
13) κάθε σκηνή περιέχει και μια αδικία ( =
διαχρονικότητα της αδικίας), β) στον προ
βολέα β' κάθε σκηνή εξυπακούει και μια
αδικία, η οποία εντοπίζεται στην αρχαιό
τητα, γ) στον προβολέα γ' η αδικία επικεντριονεται χρονολογικά στη Βυζαντινή πε
ρίοδο (από το Μ. Κων/νο ως τον Ανδρό
νικο Κομνηνό) και δ) στον προβολέα δ' το
άδικο εντοπίζεται στα νεότερα και νεό
τατα χρόνια (ελληνική επανάσταση του 21
έως το πραξικόπημα στην Κύπρο τον Ιού
λιο του 1974), ώστε να αποδειχθεί ότι
πραγματικά είναι «πλοίο διαρκείας η χώρα
μου» που ταξιδεύει μέσα στο άδικο, όπως
αυτό παριστάνεται καταλογικά.
Είναι γεγονός ότι οι ελυτικοί κατάλογοι
είναι ανεξάντλητοι και απαιτείται ειδικό
τερη μελέτη, για να επισημανθεί η σχέση
τους με το κυρίως ποιητικό σώμα. Αν στα
θήκαμε στο Μικρό Ναυτίλο είναι για δύο
λόγους: 1) γιατί είναι η τελευταία ποιητική
σύνθεση που έχουμε αναχείρας και 2) στο
κεντρικό τους «σημείο» δείχνουν την εκ των
ένδον σε βάρος της Ελλάδας αδικία που διαπράττεται διαρκώς, όπως αυτή καταδει
κνύεται από την καταλογική ποιητική υπό
στασή τους.

1. Ησιόδου Θεογονία: στ. 77-79: Κατάλογος Μου
σών, στ. 134-136: κατάλογος παιδιών Γης-Ουρανού.
στ. 223-231: απαριθμείται το γένος της νύχτας, στ.
243-262: Κατάλογος Νηρηίδων, στ. 337-362: απαριθμείται η γενιά του Ωκεανού και της Τηθύος. Επίσης:
Ησιόδου Ασπίς Ηρακλέους στ. 178-182. Κατάλογο
συμβουλών επίσης στα Έργα και Ημέραι. στ. 695764, του Ησιόδου και στους στίχους 765-821 έχουμε
κατάλογο ημερών (του Δία).
2. Η εξαίρεση είναι μάλλον συμβατική, επειδή και
στη συλλογή αυτή μπορεί να διακρίνει κανείς κατάρ
τιση καταλογικού φάσματος ενεργειών, κυρίως,
έστω κι αν χαρακτηρίζεται αυτή από ελλειπτικότητα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ποικίλες ενέρ
γειες που αποτελούν αντικείμενο ακοής και που συμ
παρατάσσονται γύρω από τον επαναλαμβανόμενο
ήχο «μ' ακούς» (σελ. 18). Παρόμοια καταλογικά
στοιχεία μπορούμε να συναντήσουμε και σε πολλά
άλλα σημεία της συλλογής.
3). Οι περιπτώσεις αυτές μας παραπέμπουν: Α) ολο
κληρωμένοι συνεχείς κατάλογοι: A l). 'Αξιόν Εστί,
Γένεση, Ύμνος Ζ ', σελ. 22, όπου αναφέρονται τα χω
ριά του κόλπου του Γέρας της Μυτιλήνης. Α2) Μαρία
Νεφέλη, σελ. 62, όπου συναντούμε τον πλήρη κατά
λογο των Αρχαγγέλων. Β) Ολοκληρωμένος, αλλά μη
συνεχής κατάλογος εμπεριέχεται στα Ετεροθαλή,
Δώδεκα νησιών άγγελος, σελ. 16/17.
4). Ηλιος ο Ηλιάτορας σελ. 16,21. Επίσης Έξη και
μια τύψεις για τον ουρανό, σελ. 14-16, Τα ετεροθαλή,
σελ. 17. Άξιον Εστί σελ. 16,22,75 κ.λ.π.
5). Έτσι λ.χ. ο ελλιπής κατάλογος των αστερισμών
της σελ. 25 (Ανδρομέδα, Άρκτος και Παρθένος) λει
τουργούν ως στοιχεία σημαντικά όχι απλά μιας
αστρικής απόστασης, αλλά ενός υπαρξιακού εναγώ
νιου προβληματισμού για τη συμπαντική μοναξιά. Ο

ελλιπής κατάλογος των ταινιών της σελ. 28 επίσης
επισημαίνει την παρουσία του θανάτου, ενώ ο πλη
ρέστερος και διαχρονικότερος πολυποίκιλος κατά
λογος της σελ. 33, στην καρδιά του συνθέματος, ανά
μεικτος από ανθριόπους, τοποθεσίες, αποβλέπει στο
να καταδείξει ότι στους τρεις ακροτελεύτιους στί
χους της ημερολογιακής καταγραφής επισημαίνεται
το διάπλου της ιστορίας του θανάτου της Ιστορίας ή
μάλλον η ιστορία της Ιστορίας του Θανάτου.

ΑΝΘΟΥΛΑ ΔΑΝΙΗΛ

Τα τρία κρυφά ποιήματα
του
ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΕΦΕΡΗ

ειακαιρότηια
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ΚΕΔΡΟΣ

ΣΙΜΟΝ ΝΤΕ ΜΠΩΒΟΥΑΡ
ΑΠΑΝΤΑ
Μυθιστορήματα - Νουβέλες:
1. Οι Μανδαρίνοι
2. Η Καλεσμένη
3. Προδομένη γυναίκα
4. Οι ωραίες εικόνες
5. Το αίμα των άλλων
6. Όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί
7. Ο μονόλογος μιας γυναίκας
8. Όταν το πνεύμα κυριαρχεί
Μελέτες - Δοκίμια:
9. Το δεύτερο φύλλο
10. Τα γηρατειά
11. Μήπως πρέπει να κάψουμε τον Μαρκήσιο
12. Για μια ηθική της αμφισβήτησης
13. Πύρρος και Κινέας
14. Η σκέψη της δεξιάς σήμερα
Ταξιδιωτικά · Χρονικά:
15. Η Αμερική από μέρα σε μέρα
16. Η μεγάλη πορεία
17. Ένας πολύ γλυκός θάνατος
18. Μπροστά στο φακό
19. Η τελετή του αποχαιρετισμού
Ημερολόγια:
20. Οι αναμνήσεις μιας καθωσπρέπει κόρης
21. Η δύναμη της ζωής
22. Η δύναμη των πραγμάτων
23. Όσα είπαμε κι όσα κάναμε
Βιβλία για την Μπωβουάρ:
1. ΑΞΕΛ ΜΑΝΤΣΕΝ - Με την καρδιά και το νου
2. ΖΑΝ - ΠΩΛ ΣΑΡΤΡ - Γράμματα στον κάστορα

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΝΤΝΑ θ' ΜΠΡΑΙΑΝ
Μυθιστορήματα:
1. Το μοναχικό κορίτσι
2. Κορίτσια από την επαρχία
3. Κορίτσια στην έκσταση του γάμου
4. Ο Αύγουστος είναι κακός μήνας
5. Ποτέ μη φυλακίζεις μια γυναίκα
6. Τζώννυ πόσο λίγο σε γνώρισα
7. Νύχτα
Διηγήματα - Νουβέλες:
1. Το ερωτικό είδωλο
2. Μια φανατική καρδιά

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:

ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 68 - 106 80 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ.: 3609197

Εκδόσεις Γλάρος
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 31 - 106 77 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ.: 361 8457

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ
Ανθούλα Δανιήλ
ΧΑΡΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
Η μοντέρνα ποίηση
και τα προβλήματα
διδασκαλίας της
GUTENBERG 1989
0 Χάρης Σακελλαρίου είναι γνωστός για το
έργο του, ποίηση, πεζογραφία, θέατρο, με
λέτες και δοκίμια. Αυτή τη φορά έρχεται
στο προσκήνιο μ’ ένα μικρό αλλά πολύ εν
διαφέροντα τόμο-βοήθημα για τη διδασκα
λία της ποίησης. Το βιβλίο περιλαμβάνει τα
μέρη: (πρόλογος, ο χώρος της ποίησης, η
μοντέρνα ποίηση, προβλήματα διδασκα
λίας της μοντέρνας ποίησης, δυσκολίες και
κάποια προβλήματα μεθοδολογικά, βασική
βιβλιογραφία, ευρετήριο ονομάτων).
Αντιγράφω από τον πρόλογο: «Το ενδια
φέρον που προκάλεσαν δυο ομιλίες μου, το
1985, στο ΚΜΕ, με παρακίνησε να τις πα
ρουσιάσω, πιο ολοκληρωμένες και τεκμη
ριωμένες... Αποσαφηνίζοντας ορισμένες
έννοιες κι εμβαθύνοντας σε κάποιες άλλες
ή παραπέμποντας σε άλλες σχετικές εργα
σίες, όταν η διαπραγμάτευση απαιτεί κά
ποια ευρύτερη διερεύνηση, στάθηκα πε
ρισσότερο στο καθαρά πρακτικό μέρος της
όλης προσπάθειας κι απέφυγα την άσκοπη
θεωρητικολογία...»
Το βιβλίο δεν είναι μόνο βοήθημα για
όσους διδάσκουν ποίηση αλλά για τον κα
θένα που ενδιαφέρεται για την ποίηση.

Το τραγούδι της επιστροφής
εκδ. Ενδυμίων 1989
36 σελίδες με πεζά ποιήματα άτιτλα. Παρα
λήρημα ενός μοναχικού νέου που περιδια
βάζει στουςέρημους ψυχρούςδρόμουςτης
μνήμης ή στις σκηνές του κινηματογράφου
ή στους στίχους των τραγουδιών. Παντού
αδιέξοδα, όπως και η γραφή λαβυρινθοειδής, χωρίς αρχή και τέλος: «Καταραμένη

Δούλοι και Δουλεία στον
Όμηρο
Εκδ. Πατάκη 1989
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Το βιβλίο αποτελείται από 118 σελίδες και
ασχολείται με το θέμα της ανθρώπινης ερ
γασίας στον κόσμο των ομηρικών επών.
Υπάρχει πρόλογος, σύντομη κατατοπι
στική εισαγωγή, βιβλιογραφία και 13 κεφά
λαια στα οποία γίνεται η διαπραγμάτευση
του θέματος. Επίσης υπάρχει πλούσια ει
κονογράφηση και αναφορά στα ομηρικά
ποιήματα, στο πρωτότυπο και σε μετάφρα
ση. Είναι μια αξιόλογη και πρωτότυπη ερ
γασία που βοηθάει διδάσκοντα και διδα
σκόμενο αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο για
το θέμα της ανθρώπινης εργασίας-εκμετάλλευσης, όπως την απαντούμε στα
πρώτα αυτά μνημεία του ελληνικού λόγου.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

Πατησίων που θα 'λεγεκιοΝτεΚουίνσυ. Να Μοντέλο Σώματος
φτιάχνω σκηνικό και να 'ναι βράδυ. Να
παίζω λησμονιά στο πεζοδρόμιο ένα περί Σύγχρονη Εποχή, 6' εκδ. 1989
γραμμα με κιμωλία όπως στις αυτοψίες φο
νικών. Και να περνάς στο λεωφορείο μ ’ένα Σελίδες 62, γεμάτες ποιήματα. Ποιήματα
μονάχα φως άγνωστη πια κι εγώ σαν πεθα γεμάτα σαρκασμό, ειρωνεία, μορφασμό για
κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Ο στίχος
μένος...».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Καταφυγή
Αθήνα 1990
Ο ποιητής στερημένος από ψευδαισθή
σεις. Ο χρόνος που πέρασε, η πείρα που
απέκτησε, τα όσα είδε και τα όσα έμαθε έγι
ναν στίχος, γεμάτος λεπτή ειρωνεία και
σαρκασμό. Όλα αιώνια και όλα φευγαλέα
και το ουσιώδες πάντοτε διαφεύγει: Και τι

με νοιάζουν πια/οι αιτίες και οι αφορμές,/οι
σοφές νομοτέλειες... Ένα μονάχα καίει το
αίμα μου,/που η σοφία της τρέλας μου/τε
λείωσε. (Το ουσιώδες). Το μόνο άφθαρτο,/
αμετακίνητο/βέβαιο,/πλήρες και ατελεύ
τητο/είναι η λησμονιά (Απόλυτο). Αλί σε
μένα 0υρανέ-/Εσύ,/όπ0ι0 κι αν χάνεις
άστρο σου/το άλλο βράδυ/πάλι το βρίσκεις.
(Παράπονο).

ΧΡΥΣΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΑΟΥΠΑΝΤΑΖΗ

Η σάρκα σ ’ό, τι παραλλάζει ανταπό
δοση
Κι η βούληση ανταμοιβή πιο γρή
γορη
Όταν ανοίγει η φλέβα και δαμάζει
την πηγή της
Ίδια συντρέχει η ζωή να μιλήσει
ομφάλια κι ακατάλυτη
Στο φως.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΩΡΙΚΟΣ
Νεάτη
Ηράκλειο 1989
Πολύ επιμελημένη έκδοση (εκτός εμπο
ρίου) περιλαμβάνει 14 ποιήματα αφιερω
μένα στη Χρυσή Μαρία. Στίχοι φροντισμέ
νοι, λέξη ιδιαίτερα προσεγμένη, ευρυθμία
και υμνητική διάθεση. Ο ποιητής εκφράζει
την αγαλλίασή του και την παραδοχή του,
αισθάνεται εκστατικός μπροστά στο δη
μιούργημα του κόσμου έτσι όπως έξω από
τα ανθρώπινα δεδομένα λειτουργεί και
διαιωνίζεται. Τα πάντα πέραν του καλού και
του κακού, χωρίς προθέσεις μέσα στην αέ
ναη ροή των πάντων:

καταλυτικός καταγράφει τη γύ μνια των ψυ
χών, τη φτώχια της καθημερινής ζωής, την
έκπτωση κάθε αξίας. Ο λόγος αδυσώπητος
για τη συναλλαγή και τη φθορά: Συλλέγω/
κούφιες γυναίκες/κίβδηλα όστρακα/ξοφλημένα γραμμάτια/και κλίμακες προαγψγών/τηλ. 17-11-1973/Δεν πρόκειται για
χόμπι/Ούτε για μπίσνες ύποπτες/Τους φί- *
λουςμου ψάχνω.
Ο ποιητής μόνος, ανίκανος να παρακο
λουθήσει ή να παραδεχτεί τη γενική φθορά
και κατάλυση δηλώνει αποχή και αναλαμ
βάνει τιςευθύνεςτου:

Εγώ/ο ρόζος του καλοκαιριού/που έδειξα
το πρώτο μου δόντι στον ήλιο/πάνω στα
οροπέδια του μπετό/και στις μνήμες σας
κυκλοφορώ με νούμερα/ο γραμμένος στα
μητρώα του σύννεφου/ετεροδημότης στη
Βέροια με ξένο καπέλο/ο που στίβω την
πέτρα και στίλβω τη νύχτα/εκτός ναφθαλί
νης/δηλώνω υπεύθυνα/και γνωρίζοντας
τις συνέπειες του νόμου/περί ψευδούς δηλώσεως/κάλλιο στο μόλο της Ελιάς σκαρί
παροπλισμένο παρά να πλεύσω στα νερά
σας αγύρτες.
Ο λόγος όμως έχει και αντίλογο. Κι έτσι
πίσω από τη μάσκα της ειρωνείας και της
απέχθειας ο τρυφερός τόνος και ο συγκρα
τημένος αλλά εμφανής καημός σπάει το
φράγμα: Στο κεφάλι σου/ένας κήπος με

όνειρα/Στη φωνή σου/ρυάκια πουλιών/Μια
θάλασσα χρώματα/συνωστίζονται λαί
μαργα/στην ανάδυση του χαμόγελου/
Πόσο όμορφα συλλαμβάνεις το κόσμο. Κι
επειδή κι από την ανάποδη φοριέται η φαν
τασία και σ ’ όλα τα μεγέθη, ο ποιητής μας
προσφέρει μια μικρή δόση της αγάπης του
για ομορφιά, την ομορφιά του κόσμου που
κρύβεται πίσω από τη φθοράτης καθημερι
νότητας, αυτή που συλλαμβάνει με δυο
άγρια περιστέρια στα μάτιατου, με μια ριπή
από φως στο νυχτωμένο του στήθος. Μ’
αυτό το φως κι αυτά τα μάτια παρακολουθεί
τα κορίτσια: Καβάλα στους έρωτες/πέρα

Χρησμοίπροσαρτημένοι στη μυθική
ευφωνία
σαν τα κορίτσια/μετά το φροντιστήριο/πε
Απ’τη δαιδαλική τηςχλόης σύμ
τροβολώντας με γέλια τη νύχτα/και χάθη
πνοια
καν στα πάρκα/Κι ένα κορίτσι/μην έχοντας

άτι απόμεινε πίσω/να σέρνει με το μετάξι
τωνμαλλιών της/στον ουρανό/ένα φεγγάρι
παράπονο.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ
Το πρόσωπο της ευτυχίας
Αθήνα 1987
Η ποιητική συλλογή περιλαμβάνει. 30
ποιήματα αφιερωμένα στην Ευτυχία. Το
πρώτο ποίημα, Ηλιοβασίλεμα στους
Ωρεούς, ανοίγει ένα μακρύ μονόλογο
απευθυνόμενο στην Ευτυχία, το μαναδικό
πρόσωπο που πάνω του καθρεφτίζονται τα
αισθήματα του ποιητή. Αγάπη και αφοσίω
ση, λατρεία θεϊκή, προσφορά και απάρνηση
του εγώ. Ο στίχος λυγίζει από το Βάρος των
αισθημάτων. Η Ευτυχία ιδεατή, λαμπερή,
ωραία, θεός, τέλεια, πνοή, κυριαρχεί ζων
τανή ή πεθαμένη: Πίσω απ’ τα βουνά με τα

έλατα ηΑγαπημένη μου ανθίζει/όμορφη σε
μενεξεδιά Συνάρτηση/Ιδεατή σαν το Ά
πειρο
Όμως,: Άγγελοι αρνητικοί σ ’ άρπαξαν
ύστερα/Σε κλείδωσαν πάλι στην υπόγεια
σπηλιά./Απόμεινα άδειος δίχως Νόημα/
όπως πάνω από τάφο αγαπημένο.
Ο ποιητής χάνει την ψυχή του· δεν χάνει
όμως το κουράγιο του και την υπομονή του.
Η Ευτυχία βρίσκεται παντού, έστω κι αν δεν
τη βλέπει:

Μονάχα όταν σταματήσω/να κοιτάξω για
λίγο στον καθρέφτη/
το σκουριασμένο απ’ τον καιρό Πρόσωπό
μου/Σ’αντικρίζω να στέκεις πλάι μου./
Στο ποίημα Αποχαιρετισμόςτ] διακοπή της
επαφής φαίνεται οριστική. Ο λόγος τε
λειώνει πικρά: Ταλουλούδια μου της ήπας

και της πίκρας/με γεύση από χώμα και στά-

χτη/
φεύγω τώρα.
Και η συλλογή κλείνει με το ποίημα Ηλιοβα

σίλεμα στους Ωρεούς II:
Ηλιοβασίλεμα στους Ωρεούς7ξεκινώ με
καράβια κι άνεμο/για το κηπάκι της Μνή
μης... λύνω την ωραία ζώνη της ψυχής σου/
βιώνω τον Ερωτικό μου Θάνατο και πάντα
Ανασταίνομαι.

ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ
Η εσωτερική διαλεκτική
στη «Μαρία Νεφέλη»
του Οδυσσέα Ελύτη
Κώδικας 1987
Ο Δημήτρης Γαβαλάς, ποιητής ο ίδιος, επι
χειρεί να ερμηνεύσει έναν μεγάλο ποιητή
μας, να ερμηνεύσει την ουσία της Μαρίας
Νεφέλης, να εμβαθύνει σ’ αυτήν, η οποία
είναι η θηλυκή πλευρά του ποιητή, Οδυσ
σέα Ελύτη, όπως λέει. Γράφει μεταξύ άλ
λων: «Η Μ.Ν. είναι η καθαρή ζωή, μια έκ
φραση της Ολότητας, γι’ αυτό χωρίς μορφή

ή και με όλες τις μορφές...» Η Μαρία Νε
φέλη έχει δύο πλευρές «μια θετική—φω
τεινή και μια αρνητική - σκοτεινή, που αντι
στοιχούν και στις διαφορετικές ποιότητες
καιτύπους γυναικών».
Η έρευνα του Δ.Γ. γίνεται στο χώρο του
Ασυνειδήτου με γνώμονα τους θρύλους και
την ψυχανάλυση. Η συγκεκριμένη δηλαδή
έρευνα δεν γίνεται στην επιφάνεια αλλά
στο βάθος και αγγίζει την ψυχοκριτική και
ψυχο-φαινομενολογία. Οι απόψεις του
συγγραφέα τεκμηριώνονται με μαρτυρίες
από την ξένη λογοτεχνία και τηντέχνη γενι
κότερα, αλλά κυρίως από τους στίχους της
«Μαρίας Νεφέλης», της αντρικής ψυχής
του δημιουργού της.
Είναι μια προσέγγιση που γίνεται με σο
βαρότητα και πηγάζει από την προσωπική
αναμέτρηση του συγγραφέα ποιητή με το
θέματου.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΛΗΟΛΑΝΗΣ
Η συμμορία του τυφλοπόντικα
εκδ. Στοχαστής 1988
Το βιβλίο μικρό, περιλαμβάνει κείμενα σε
57 σελίδες. Εξώφυλλο του Ellio Calabria
και διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο: «Πρέπει
να το πούμε εξαρχής. Πρόκειται για κεί
μενα που αφορούντο περιθώριο μιας ξεπε
σμένης μητρόπολης. Για διηγήματα που
εναλλάσσονται νευρωτικά στο τηλεκον
τρόλ της ζωντανής οθόνης μιας φυλακής,
ενός μπαρ ή ενός πεζοδρομίου...»
Εκείνο που έχουμε να προσθέσουμε
εμείς είναι ότι ο Δ.Δ. έχει την ικανότητα να
παρασύρει τον ακροατή του μετη γρήγορη,
ζωντανή, γεμάτη χιούμορ αλλά και θλίψη,
κρυφή ειρωνεία και εξυπνάδα, αφήγησή
του, τη συνθηματική γλώσσα των «ηρώων»
του, το κλίμακαιτηνατμόσφαιραπου άνετα
και γρήγορα δημιουργεί.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ
Πορεία
Εκδ. Πλέθρον, 1987
Το βιβλίο περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες
με κοινή συνισταμένη την πορεία. Στην
πρώτη ενότητα η Ερωτική Πορεία του
ποιητή παρουσιάζεται ιδιαίτερα έντονη με
όλες τις αισθήσεις σε υπερδιέγερση.
Η ψυχική διάθεση ορμητική και οι περι
γραφές αποκαλυπτικές, χειροπιαστές: Να

της σηκώνω το φουστάνι/να ξεφωνίζει σα
σφαγμένο αρνί./Σηκωμένα τα πόδια η
φούστα σου/στους μηρούς σηκωμένη τα
μάτια σου πράσινα...
Στη δεύτερη ενότητα έχουμε την Πορεία
στο Παρελθόν. Η μνήμη σημαδεύει το στίχο
του με διάθεση κριτική και πνεύμα οξυμμένο. Ο στίχος του είναι κραυγή, διαμαρτυ
ρία, αμφισβήτηση: Μνήμη σαχλή θ' αρχί

σεις πάλι να θυμάσαι γειτονιές στον Κολωνό.
Στο Τραγούδι του σαρδώνιου νάνου κά
νει αναφορά στους τραγουδιστές Τζιμ Μόρισον, Τζόπλιν, Τζίμυ Χέντριξ και η διάθεση
προδίδεται από τα πρόσωπα-πρότυπα,
πρόσωπα του φωτεινού προσκηνίου αλλά
και του πικρού παρασκηνίου και επιλόγου.
Ενότητα τρίτη, Πορεία στα παίγνια. Το
σκάκι, η ρουλέτα, μια παρτίδα πόκα, όλα
καταλήγουν σε θλιβερές απογοητεύσεις,
γεύσεις θανάτου.
Ενότητα τέταρτη και τελευταία, Πορεία

στη σκιά:
Γυάλινα πλέγματα. Μια ακτίνα ενσωμα
τώνει/τη λέξη./Η λέξη ας είναι/το Φως/. Η
άλλη λέξη,/στέρεη, άκαυστη/απ’ την πίσω
μεριά/του εγκεφάλου,/ας είναι ο Τοίχος...
Η φρενίτιδα συνεχίζεται, η αντίδραση
δεν χορταίνει, οι τελευταίες λέξεις του το
ίδιος σκληρές όπως και οι πρώτες:

Επιστρέφω στα χρώματα:
Κυκλικές μου προσπάθειες
ειςμάτηνειςμάτην.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ
Συμπαντικά
εκδ. Δωδώνη 1987
Η ποιητική συλλογή της Δ.Π., πρώτη απ’
ό,τι φαίνεται, περιλαμβάνει 40 ποιήματα,
ποικίλου περιεχομένου και προβληματι
σμού. Η ποιήτρια προσπαθεί με ιδιάζουσα
χρήση της γλώσσας να κάνει ποίηση. Και
λέμε ιδιάζουσα χρήση της γλώσσας, γιατί
παρατηρούμε κάποια κατάχρηση στα σχή
ματα και στις εξεζητημένες εκφράσεις σε
σημείο να χάνεται η ουσία που πιθανόν
κρύβεται στο βάθος στίχων, όπως: κι ολόνα
η δίψα/τον πυραχτώνει/κι ολόνα/ήλιος και
θάλασσα/αντιπαλεύουν... Όταν δόνηση
έπασχα/σ’ έκταση απειρότητας/δρόμος
ανάκυκλος/για τα πέρα δώματα.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΙΑΣ
Κάρτα
Απεριορίστων Διαδρομών
Εκδ. Καλέντης 1988
Ο Δ. Κ. καταθέτει τα δικά του ποιητικά στιγ
μιότυπα πολύ λιτά και πολύ απλά διατυπω
μένα. Δεν θα μπορούσε να τα πει κανείς
ποιήματα αλλά ποιητικά ίσως τηλεγραφή
ματα, όπου μέσα σε στίχους-σήματα προσ
παθεί να διοχετεύσει τα μηνύματά του,
όπως: Μετά το σοκ του βιασμού/δικηγόρος/ο ήλιος κάκτος... Έχουν/και οι σάλπιγ
γες/δικές τους Κυριακές/μέσα στην Ιστο
ρία.

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