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Συνέχεια και Ανανέωση 
της Ηθογραφίας

στο έργο του Γ ιώργου Ιωάννου

Θέλω να ξεκινήσω την εισήγησή μου βάζοντας με κάπως αξιωμα
τικό τρόπο δυο όρους σε μια συζήτηση, η οποία μπορεί και εύχο
μαι να ακολουθήσει. Οι όροι άλλωστε είναι σύμφυτοι με τους 
άξονες αυτού του κειμένου και με όσα πρόκειται να εκτεθούν πιο 
κάτω. Ο πρώτος όρος είναι γενικής φύσεως και αναφέρεται στην 
εξέλιξη και στη διαμόρφωση της νεοελληνικής πεζογραφίας, 
ιδιαίτερα από το 1870 και εφεξής, συγκεντρώνεται δε στο ότι το 
ηθογραφικό διήγημα με τις ποικίλες εκδοχές του ήταν και είναι 
μια από τις σημαντικότερες και πιο αντιπροσωπευτικές μορφές 
σύντομης σε έκταση αφήγησης. Το ότι η κριτική στάθηκε εξαιρε
τικά δίβουλη απέναντι του, θεωρώντας το συχνά ως υποδεέ
στερο είδος σε σχέση με το μυθιστόρημα, ή, πάντως, ως ανασχε- 
τικό παράγοντα για τη μορφοποίηση μιας αφηγηματικής παρά
δοσης που θα συναντήσει κάποια στιγμή τους όρους της δυτικής 
μυθιστορηματικής παραγωγής, είναι κάτι το ευεξήγητο. Καθό
λου όμως ευεξήγητη δεν είναι η επιμονή της μετά από παρέλευση 
τόσων χρόνων να αντιμετωπίζει το διήγημα -κ α ι ως ένα βαθμό 
όλα τα διηγήματα είναι πλησιέστερα σε μια ηθογραφική αποτύ
πωση της πραγματικότητας- ως καχεκτική όψη μιας δυνάμει ευ
ρύτερης αφηγηματικής σύνθεσης.

του Αλέξη Ζήρα
Δυο είναι τα ερωτήματα που θα μπορούσαν να απευθυνθούν 

προς αυτού του είδους τις αποφάνσεις:
α. Πώς ερμηνεύεται το γεγονός ότι το διήγημα -κ α ι μάλιστα 
το διήγημα που εξακολουθεί να αντλεί από την παρατήρηση 
της καθημερινής συμπεριφοράς- έχει ανθέξει στο διάστημα 
ενός και πλέον αιώνα, και
β. Ποιοι είναι οι λόγοι της κατά καιρούς ανθοφορίας του, 
όπως αυτής, λ.χ., που παρατηρείται κατά τα τελευταία εί
κοσι χρόνια, με την εμφάνιση νέων διηγηματογράφων και 
ιδιαίτερα σημαντικών τρόπων γραφής.

Εντελώς πρόχειρα, και με απόλυτη γνώση ότι αγγίζουμε ένα 
από τα πιο ενδιαφέροντα και πιο κρίσιμα θέματα, ως προς τη 
διαμόρφωση των τάσεων που σχηματίστηκαν στη νεοελληνική 
πεζογραφία κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, 
θα πρότεινα ως επιμέρους απάντηση στα ερωτήματα την εξής: 
ότι η επιβίωση, η αντοχή και η ανθοφορία του διηγήματος είναι, 
ως πολιτισμικό γεγονός, σύμπτωμα ενός ευρύτερου προβλήμα- ~ 
τος· του προβλήματος που σχετίζεται με την ίδια τη δομή της 
νεοελληνικής κοινωνίας, μεταοράματάτης, με το διχασμό -  συ-



νειδητό ή ό χ ι-  του νεοέλληνα ως προς το πού ανήκει, με τις τά
σεις ανοίγματος και συσπείρωσης απέναντι σε ό,τι θεωρήθηκε 
(και θεωρείται) δυτική πραγματικότητα, δυτικός πολιτισμός. Η 
διαρκής παρουσία και η ανάφλεξη πολιτικών και πολιτισμικών 
φαινομένων που σχετίζονται άμεσα με τη διάσταση αυτή της 
νεοελληνικής πραγματικότητας, νομίζω ότι πρέπει τουλάχιστον 
να μας κρατά υποψιασμένους για τις ωσμώσεις οι οποίες γίνον
ται -  φανερά ή υπόγεια- σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής πα
ραγωγής.

Ο δεύτερος όρος είναι ασφαλώς πιο περιορισμένης ισχύος. Έ 
χει να κάνει με τη θέση και τη σημασία του πεζογραφικού έργου 
του Γιώργου Ιωάννου, το οποίο θεωρώ εξαρχής σημαντικό και 
ως προς την όλη φυσιογνωμία της μεταπολεμικής πεζογραφίας 
μας, αλλά και ως προς το στίγμα του πάνω στη γραμμή της διηγη- 
ματογραφίας ηθογραφικού χαρακτήρα. Η γραμμή αυτή που ξε
κινά χοντροκομμένα και αρκετά άτεχνα από το 1880 και εντεύ
θεν, για να αποκτήσει με το πέρασμα του χρόνου μια δική της 
αποκλειστικά δυναμική, σε μεγάλο βαθμό αποκλίνοντας από τις 
κυρίαρχες τεχνοτροπίες που εισβάλλουν τότε από τον ευρω
παϊκό χώρο -  τον ρεαλισμό και τον νατουραλισμό. Μας συνδέει 
η γραμμή αυτή με μια σειρά συνομίληκων διηγηματογράφων, 
όπως ο Ιωάννης Κονδυλάκης, ο Ανδρέας Καρκαβίτσας, ο Αλέ
ξανδρος Παπαδιαμάντης και ο Μιχαήλ Μητσάκης, οι οποίοι τα 
τελευταία χρόνια επανεξετάζονται από τη λογοτεχνική και την 
πανεπιστημιακή κριτική με βάση τις νεώτερες μεθόδουςκαι θεω
ρίες, για τη γλώσσα, τα ιδιώματα, τη θέση του αφηγητή, και με 
αρκετά ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Μας συνδέει επίσης, 
έστω και έμμεσα, με τους κοινωνιστές διηγηματογράφους, τον 
συμβολικό ρεαλισμό του Δημοσθένη Βουτυρά και τον κριτικό 
ρεαλισμό του Δημήτρη Χατζή, για να καταλήξει, μετατοπίζον
τας οριστικά τον χώρο του ηθογραφικού αφηγήματος (και εδώ η 
συμβολή του Γ ιώργου Ιωάννου δεν ήταν μικρή) από την επαρχία 
στα αστικά κέντρα: από τον σχεδόν συνομίληκο του Ιωάννου, 
Ηλία Παπαδημητρακόπουλο ως τους νεώτερους Τόλη Καζαν
τζή, Περικλή Σφυρίδη, Ανδρέα Μήτσου, Τάσο Καλούτσα, Σω- 
ΐήρη Δημητρίου, Βασίλη Τσιαμπούση, με επιμονή ως τώρα διη
γηματογράφους. Η αλήθεια όμως είναι ότι η μετατόπιση αυτή 
συνοδεύεται και από μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο κατό- 
πτευσης του ανθρώπου και του εσωτερικού του κόσμου.

Η παρουσία και εξέλιξη της ηθογραφίας στη νεοελληνική λο
γοτεχνία αναλογούν, σχεδόν αποκλειστικά, στο χώρο του διη
γήματος. Κατ’ επανάληψη παρατηρήθηκαν προσπάθειες συγ
γραφής ευρύ ιερών αφηγηματικών συνθέσεων, από την « Έρση» 
του Γεωργίου Δροσίνη ως τον «Κάμπο» του Λουκή Ακρίτα, τους 
«Χωριάτες» του Αστέρη Κοββατζή και τον «Αφέντη της Βαθέρ- 
νας» του Γιάννη Σφακιανάκη, με χαρακτήρες και θέματα αντλη
μένα από τον χώρο της επαρχίας. Όμως είτε μεταφέρονταν 
απλώς στην ύπαιθρο τα όσα θα μπορούσαν να διαδραματισθούν 
στην πόλη, είτε, και το συνηθέστερο, επρόκειτο στην ουσία για 
σύντομες ιστορίες οι οποίες απλώνονταν με την προσθήκη εκτε
νών περιγραφών και διαλόγων.

Από αυτή την άποψη ο Ιωάννου υπήρξε τίμιος απέναντι στο 
έργο του. Ήδη στα πρώτα διηγήματά του, «Για ένα Φιλότιμο», 
δημοσιευμένα στις εκδόσεις της Διαγώνιου και ένα μόλις χρόνο 
μετά τη δημοσίευση των διηγημάτων του Ντίνου Χριστιανόπου- 
λου «Η κάτω βόλτα», έχει αρχίσει να σκιαγραφεί έναν κόσμο από 
κάθε άποψη μετρημένο: άνθρωποι καθημερινοί, γεγονότα που 
δεν διεκδικούν καμιά πρωτοτυπία, πάθη που ποτέ δεν τονίζεται 
υπερβολικά η δραματικότητά τους. Προφανώς, κάτι που θα 
ακολουθήσει και στα επόμενα βιβλία του, ο συγγραφέας ενδια- 
φέρεται λιγότερο για την πλοκή της ιστορίας που μας αφηγείται, 
σχετικά λίγο για την ανάδειξη κάποιων αφηγηματικών χαρα
κτήρων, και, πολύ περισσότερο, για τη συνολική ανάδειξη ενός 
κόσμου όπου είναι έντονα φωτισμένη η προσωπική σχέση του.

4 Αν λοιπόν υποστηρίζαμε ότι ο ρεαλισμός είναι αμφίλογος στο 
έργο του Γ ιώργου Ιωάννου (με την έννοια ότι ο ρεαλισμός είναι 
σύμφυτος με μια ‘αντικειμενική’ αναπαράσταση) δεν θα είμαστε

σε λανθασμένο δρόμο.
Πρόχειρα, λοιπόν, θα σημείωνα εδώ για την τεχνοτροπία του 

Ιωάννου, ότι ένας από τους προφανείς και θεμελιώδεις λόγους 
που τον ωθούσαν κάθε φορά να ακινητοποιεί κάποιο βίωμά του, 
ανακαλώντας την αντίστοιχη εμπειρία, δεν ήταν η κριτική στάση 
απέναντι σ’ ένα εξωραϊσμένο παρελθόν. Ούτε η δραματική σύγ
κρουση του τότε με το τώρα. Αλλά μάλλον απόσβεση του συγγρα
φικού εγώ μέσα στο βίωμα και στην αναπόληση του βιώματος. 
Και αυτά νομίζω ότι αφορούν τον κύριο όγκο του έργου του που 
έχει ως σήμερα συγκεντρωθεί σε συλλογές διηγημάτων ή μάλλον 
πεζογραφημάτων, όπως μάλλον εύστοχα είχε ο ίδιος χαρακτη
ρίσει τα κείμενά του, δείχνοντας εντούτοις έμμεσα στον μελετητή 
και στον αναγνώστη ότι δεν τον ικανοποιούν οι ειδολογικές κα
τατάξεις και εντάξεις των αφηγημάτων του.

Το πεζογράφημα, αναφέρει στη συλλογή του «Ο της Φύσεως 
Έρως» (1985), είναι «ένα κείμενο με θεωρητική διάθεση, διανθι
ζόμενο όμως εδώ κι εκεί μ’ ένα ποσοστό συμπυκνωμένων ιστο
ριών, εν σπέρματι ή και εν ακαριαία αναπτύξει, οι οποίες ανα- 
φέρονται ως παραδείγματα ή ως αποδείξεις, απ’ αυτόν που εκ
θέτει αφηρημένα κάπως τις απόψεις του, δηλαδή τον συγγρα
φέα. Κάτι πολύ κοντά στην εξομολόγηση ενώπιον αμίλητου εξο- 
μολόγου».

Ο Ιωάννου πιστεύουμε ότι τελικά δεν μετακινήθηκε προς το 
μυθιστόρημα, επηρεασμένος από τους ίδιους πάνω-κάτω λό
γους που έκαναν τον Παπαδιαμάντη να εγκαταλείψει το μυθι
στόρημα, και να αφοσιωθεί έκτοτε στο διήγημα. Η ανάδειξη του 
αποσπασματικού και του επιμέρους δεν γίνεται μόνο από ιδιο- 
συγκρασιακή παρόρμηση, από την ολοφάνερη σε όλα τα πεζά 
του αγάπη για τον μικρόκοσμο, αλλά και από παρωθήσεις που 
συν τω χρόνω αποκτούν ολοένα και σοβαρότερες πολιτικές 
προεκτάσεις. Αυτό που μοιάζει στο πρώτο βιβλίο πεζογραφη
μάτων του, Για Ένα Φιλότιμο ( 1964), ως ουμανιστικό αίσθημα, 
μεταβάλλεται αργότερα, κάτω από την όλο και πιο αποκαλυ
πτική προσωπικότητα του Ίωνα Δραγούμη, ενός σταχαστή βα
θύτατα ρομαντικού, σε ιδεολογικό πιστεύω του Ιωάννου. Αρχί
ζει και ενδυναμώνεται μέσα του η πεποίθηση ότι έχουμε φτάσει 
να πιστέψουμε πως είμαστε ένα έθνος που παρακμάζει λόγω του 
ότι αρνηθήκαμε την ιδιομορφία μας, υποτάσσοντάς την σ’ έναν 
πολιτισμό, τον ευρωπαϊκό, που είναι αταίριαστος με την ιδιο
συγκρασία των ελλήνων. Η πεποίθηση αυτή τον ωθεί και σε μια 
διαφοροποιημένη στάση απέναντι στα θέματα που επιλέγει για 
να κάνει πεζογραφήματά του, αλλά και απέναντι σ’ αυτό που 
ονομάζουμε αφηγηματικό σύμπαν, στο βαθμό που ενώ στο Για 
ένα Φιλότιμο δεν υπάρχει καμιά έντονη προσπάθεια εξωραϊ- 
σμού του λαϊκού κόσμου, των προσφύγων και του οικιστικού 
τους περιβάλλοντος, στη Σαρκοφάγο, στη Μόνη Κληρονομιά 
και στα μετέτειπα βιβλία του, είναι εμφανήςη τάση μυθοποίησης 
ενός σύμπαντος το οποίο, έτσι κι αλλιώς, αντικρίζεται στατικά, 
μέσα στα συμφραζόμενατων αναμνήσεων και των βιωμάτων του 
συγγραφέα. Επιπλέον, αυτή η σθεναρή προσκόλληση σ’ έναν 
τύπο ηθογραφίας, μάλλον παρωχημένο, πιστεύω ότι τον υπο
χρέωσε να συντηρήσει το έργο του μέσα στα όρια του σύντομου 
αφηγήματος. Μήπωςγιατί ανακαλεί έναν κόσμο, απότην ίδια τη 
σύστασή του περιορισμένου διαμετρήματος ή, μήπως, γιατί το 
μυθιστόρημα είναι ένα λογοτεχνικό είδος δυτικογενές; Κάνω 
την ερώτηση, χωρίς να μπορώ να δώσω με σιγουριά μια καταφα
τική απάντηση. Από τη στιγμή λοιπόν που για τον συγγραφέα 
μπαίνει σε πρωτοκαθεδρία το ζήτημα της επιβίωσης του ελληνι
σμού, ως οντότητας ζωτικής, προσωπικής και συλλογικής, φαί
νεται ότι παρουσιάζεται μπροστά του το ερώτημα του ποια τέχνη 
μπορεί να θεωρηθεί ελληνική, ποια μορφή μπορεί να έχει αυτή η 
τέχνη, και, παίρνοντας υπ’ όψη ότι ήδη έχει πραγματοποιηθεί η 
μετάβασή του από την ποίηση σε μια πεζογραφία που διατηρεί 
εντούτοις πολλά ποιητικά στοιχεία, ποιο αφηγηματικό είδος 
μπορεί να είναι αυτό που θα δώσει έκφραση στην έντονα ιδιο- 
συγκρασιακή θεματογραφία και στην εμφανέστατα προσωπική 
του γλώσσα. Η πολιτική και ηθική του στάση, ως προς την τυπο-



λόγια των ανθρώπων και των τόπων, όπου έστρεψε αποκλει
στικά σχεδόν το ενδιαφέρον του μετά το 1965 και προς το τέλος 
της δεκαετίας του ’60, δηλαδή η θεωρητική κάλυψη και η ερμη
νεία όλου αυτού του αφηγηματικού σύμπαντος των πρωτεϊκών 
ανθρώπων, των προσφύγων, των παλληκαράδων της γειτονιάς, 
των εβραιόπουλων, των διαφόρων μικροεπαγγελματιών όλων 
όσων συγκρότησαν τον χάρτη των ηθογραφιών του, έχω τη 
γνώμη ότι ενίσχυσε -  ανεξάρτητα από το αν είχαν ή δεν είχαν οι 
απόψεις του μια πειστικότητα- εκ των υστέρων μια βαθύτατη 
ανάγκη έκφρασης των βιωματικών κοιτασμάτων του. Και όπως 
και να το κάνουμε η προσκόλληση του Ιωάννου στο σύντομο 
αφήγημα, στο πεζογράφημα, ήταν σχεδόν μοιραία. Οι βιωματι
κοί άνθρωποι, όπως και οι βιωματικοί συγγραφείς, είναι δύ
σκολο να διαλέξουν άλλο τρόπο διατύπωσής τους, εκτός από τον 
εξομολογητικό -  δηλαδή τη συνεχή διατήρηση της μνήμης τους 
σε λειτουργία. Και τα εξομολογητικά κείμενα είναι πυκνά μάλ
λον στις ευσύνοπτες μορφές τους.

Ο Ιωάννου, όπως οι ηθογράφοι του 19ου αιώνα, και όπως 
πάνω απ’ όλα ο Παπαδιαμάντης, με τον οποίο τον συνδέουν πολ
λαπλές σχέσεις συγγένειας, επιστρέφει στην ιδέα της ανθρώπι
νης κοινότητας, ως τόπου γεωγραφικού, κοινωνικού και ηθολο- 
γικού, ώστε να επαναπροσδιοριστούν με τα μέτρα του ευθέως 
λαϊκού και γνήσιου, οι εσωτερικές σχέσεις, οι αξίες και οι κώδι
κες ήθους, η εναρμόνιση με το φυσικό περιβάλλον και, φυσικά, 
οι σχέσεις παραγωγής. Στην ουσία, τόσο ο Παπαδιαμάντης όσο 
και ο Κόντογλου ή ο Ιωάννου, βλέπουν την ανθρώπινη κοινό
τητα έξω από την συμβατικά υπολογισμένη ιστορία, ενώ αυτή 
υπάρχει μέσα στην εποχή της, τόσο ως συλλογικό σώμα όσο και 
ως σύνολο επιμέρους ατόμων. Τοποθετώντας την αφήγηση μό
νιμα στο παρελθόν, αφού δεν είναι λίγες οι φορές που τα γεγο
νότα τα οποία μας εξιστορεί ο συγγραφέας έχουν λίγους μήνες 
ζωής, ο Ιωάννου αποδραματοποιεί συστηματικά τα συμβάντα. 
Η ιστορία έτσι δεν έχει τη δική της δυναμική μέσα στην αφήγηση * 
την αισθανόμαστε από τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στη 
συμπεριφορά των ανθρώπων, με διαμεσολαβημένο δηλαδή τρό
πο. Η ακολουθία λοιπόν αντιστρέφεται* αντί στα πεζογραφή
ματα αυτά να παρακολουθεί η αφήγηση την ιστορία ή πάντως 
τον εξωτερικά επιβεβλημένο χρόνο που προσδιορίζεται και λίγο 
ως πολύ αντικειμενικά ο αντικειμενικός χρόνος είναι κυριολε
κτικά υποχείριο της ίδιας της αφήγησης. Έχουμε δηλαδή να κά
νουμε με έναν χρόνο ποιητικό, ασύμβατο και χωρίς καμιά παρα
χώρηση στον αιτιοκρατικό τύπο της πεζογραφίας, όπως τουλά
χιστον τον αναγνωρίζουμε συνήθως στις μυθιστορηματικές συν
θέσεις, με πλοκή, χαρακτήρες, ακολουθίες γεγονότων που υπα- 
κούουν σε μια συμβατική αλληλουχία.

Αντίθετα με τον χρόνο κινήσεως που υπάρχει στο μυθιστό
ρημα ο χρόνος του Ιωάννου, αλλά και του Παπαδιαμάντη και 
του Μιχαήλ Μητσάκη, όπως και ο χρόνος στα πεζά κείμενα ενός 
άλλου σημαντικού συγγραφέα που έχει στην κυριολεξία θέμα 
του τη λειτουργία της μνήμης, του Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη, κι
νείται συνολικά, με τρόπο συμπαγή. Έτσι, στο βαθμό που τα γε
γονότα δεν διαδέχονται κάποια άλλα και δεν ακυρώνουν ούτε 
ακυρώνονται από κάποια άλλα, παρατηρείται μιαταυτοχρονία 
και μια συνεύρεσή τους ως στιγμές ενός απροσδιόριστου χρονι
κού φάσματος. Εκεί βρίσκεται άλλωστε και ένας από τους λό
γους που τα αφηγήματα αυτά εξασκούν μια γοητεία, διασπών- 
τας τις γραμμές άμυνας του αναγνώστη. Ο συμπαγής χαρακτή
ρας του χρόνου παραμένει ανεπηρέαστος από οποιεσδήποτε 
εξελίξεις που τυχαίνουν έξω από τον κόσμο της αφήγησης, και, 
κατά συνέπεια, είναι και παραμένει αναλλοίωτος, αφού δεν κα
τατεμαχίζεται ποσοτικά σε διαστήματα, περιόδους. Η αφήγηση 
σχηματίζεται -κ ι  αυτό μπορούμε να το αναγνωρίσουμε αμέσως 
είτε στα παλαιότερα και πιο συγκινημένα πεζογραφήματα του Γ. 
Ιωάννου, είτε σε νεώτερα και πιο συνειρμικά δουλεμένα, όπως 
λ.χ. στα κείμενα της Καταπακτής -  από αλλεπάλληλα κύματα 
παρεκβάσεων που διευρύνουν από τα μέσα το ιστόγραμμα της 
αφήγησης, δημιουργώντας διαστρωματώσεις οι οποίες όμως εί

ναι αδύνατο να απομονωθούν και να αποσπαστούν από τον 
ολικό χρόνο του κειμένου .

Αν και αυτή η χειραγώγηση του αφηγηματικού χρόνου έχει χα- 
ρακτηρισθεί από αρκετούς κριτικούς και σχολιαστές του έργου 
του Γιώργου Ιωάννου ως μοντέρνα, προσωπικά δεν νομίζω ότι 
είναι. Οι πιο σημαντικοί ηθογράφοι μας του 19ου αιώνα, αρχής 
γενομένης από τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, αλλά και τον Αν- 
δρέα Καρκαβίτσα, αναγνωρίζουν ως γνήσιο και αληθινό πρό
σωπο του κόσμου το ανθρωπογεωγραφικό εκείνο σημείο που 
ανακαλούμε με τη μνήμη μας και που για μας αποτελεί οργανικό 
μέρος του σώματός μας. Ο κόσμος της νησιώτικης Σκιάθου, ο 
κόσμος των πρωτόγνωρων επαφών με τα στοιχεία της φύσης, ο 
της φύσεως έρως, ο κόσμος της προσφυγικής και ανεξάντλητα 
ερωτικής Θεσσαλονίκης, είναι κόσμοι που αναδύονται ακέραιοι 
μέσα από τις προβολές της μνήμης-βιώματος, διατηρώντας τις 
μυστηριώδεις όψεις τους αλλά και το καταύγασμά τους. Είναι 
κόσμοι/μύθοι.

Υπάρχει λοιπόν σ’ αυτή τη γραμμή της ελληνικής ηθογραφίας 
μια ποιητικής υφής, αθέατη σύνδεση μεταξύ συγγραφέα-θέμα- 
τος-μνήμης-γλώσσας, όπου η αλήθεια -αυτό  το ιδεολόγημα 
κάθε προσπάθειας να αποδοθεί πειστικά και πιστά το παρελ
θ ό ν - ταυτίζεται με ό,τι ο συγγραφέας θεωρεί αισθητικά ωραίο. 
Τι είναι ωραίο στο αφηγηματικό σύμπαν του Γ ιώργου Ιωάννου; 
Είναι ο λαϊκός κόσμος των εφηβικών και των νεανικών του χρό
νων, ένας κόσμος στον οποίο ο συγγραφέας επιστρέφει νοσταλ- 
γικά χωρίς να φαίνεται ότι τον έχει εξαντλήσει η συνεχής αποκά
λυψη των πτυχών του. Επομένως, αληθινό και ωραίο εδώ δεν 
έχουν αντικειμενική ισχύ, πολύ μάλιστα περισσότερο που η 
ωραιότητα του κόσμου γίνεται πιο έντονη όσο συχνότερα κατα
φεύγει σ’ αυτήν. Και είναι πραγματικά γοητευτικός ο κόσμος αυ
τός; Να, ένα ερώτημα στο οποίο δεν θα βρεθεί ποτέ απάντηση. 
Οπωσδήποτε είναι γοητευτικός για εκείνον που τον κατοικεί, 
διαφορετικά οι αναδρομές δεν θα γίνονταν μ’ αυτή την πυκνότη
τα. «Οι ιστορίες [του Παπαδιαμάντη]», αναφέρει σ’ ένα δοκίμιό 
του ο Γ. Ιωάννου, «είναι πλασμένες και ξαναπλασμένες από τον 
συγγραφέα με τα υλικά του χώρου τους που τα παρέχει η μετά 
αγάπης αναστροφή του μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον. Κι έτσι, οι 
αλλότριες ιστορίες του γίνονται αφορμή για την πιο μεγάλη 
απόλαυσή του. Να βγάλει και να ξαναβγάλει από μέσα του τα 
αγαπητά του πράγματα, τις φορτωμένες ξεχωριστή αχλύ και πε
ριεχόμενο λέξεις και να τις αραδιάσει για μια ακόμα φορά μέσα 
σε ένα κομμάτι του χώρου του. Θέλει να κλείνεται μέσα στον αγα- 
πημένο χώρο του και να βγάζει από μέσα». Θα μπορούσαν θαυ
μάσια αυτές οι γραμμές να ήταν απόσπασμα ενός αυτοπροσδιο- 
ρισμού του Ιωάννου για το ίδιο το έργο του.
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Ο ποιητής 
Γ ιώργος Ιωάννου

0  Γιώργος Ιωάννου εμφανίζεται, ήδη ώριμος ποιητικά, στη 
λογοτεχνία το 1954, με μια πολύ μικρή συλλογή στίχων, Ηλιο
τρόπια. Παρουσιάζει μια δεύτερη, πιο πλούσια, Τα Χίλια Δέν
τρα, το 1963. Οι δύο συλλογές δημοσιεύονται συνημμένες το 
1973, και τέλος εμφανίζονται σε μια καινούργια έκδοση το 
1982, που την αποτελούν πάνω από ογδόντα πολύ σύντομα 
ποιήματα. Τα θέματά τους, εκτός από μερικά τραγικά γεγονότα 
που συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη την εποχή της Κατοχής, της 
Αντίστασης και του Εμφύλιου -  γεγονότα εξαιτίαςτων οποίων 
ο ποιητής, τότε έφηβος, μολονότι δεν έλαβε σ’ αυτά ενεργό 
μέρος, φέρει σοβαρά τραύματα -  είναι τα διάφορα υπαρξιακά 
άγχη και αισθήματα ενοχής που τον βασανίζουν από τη νεανική 
του ηλικία. Και αυτές οι τόσο σκοτεινές περιπλοκές, μαζί με τις 
κατά καιρούς θλίψεις, τους εφιάλτες και τις παραισθήσεις που 
τον αναγκάζουν να λυγίσει και να κλειστεί στον εαυτό του, 
εγκλωβισμένος συνάμα σ' ένα περιβάλλον, οικογενειακό κι 
επαρχιακό, που δεν ήταν ούτε διατεθειμένο, αλλα ούτε και σε 
θέση να τον κατανοήσει, είναι οι πραγματικοί πρωταγωνιστές 
των ποιημάτων του.

Εν τω μεταξύ παρατηρούμε ότι, με τις πρώτες προσπάθειές 
του, μέσα στη δεκαετία 1954-1964 ο Ιωάννου δεν αποκτά καμιά 
διάκριση ανάμεσα στους πολυάριθμους μεταπολεμικούς ποιη
τές. Θα σταδιοδρομήσει βαθμιαία ως πεζογράφος, μέσα στην 
εικοσαετία 1964-1984, ενώ ως συγγραφέας ποιημάτων αναφέ- 
ρεται μόνο μεταξύ των ομοτέχνων του της Θεσσαλονίκης, συγ
καταλεγόμενος μάλιστα με τους «λυρικούς».

Βέβαια (περίπτωση του Ιωάννου και των συνομηλίκων του), 
το male oscuro (ζοφερό κακό) που έπεται, ως μνήμη θολού 
παρελθόντος, και ενός παρόντος χωρίς ιδανικά, οδήγησε τους 
νέους στην αποξένωση, στην εσωστρέφεια, στην «εξόγκωση του 
ατομικιστικού χώρου»1. Έτσι, ώστε εάν μια ομάδα ποιητών με 
πολιτική συνείδηση (η πρώτη μεταπολεμική γενιά) άρχισε να 
υμνεί τον κοινωνικό συλλογικό πόνο, ο «λυρικός» Ιωάννου 
αντίθετα, στιχοποιεί τον δικό του ανεξάλειπτο καημό της ζωής.

Και αυτοί ακριβώς οι στίχοι, διακρίνονται για την ειλικρί
νεια των θεμάτων, την πυκνή γραφή, το «λιτό και υποβλητικό 
ύφος»2.

Ο τόνος είναι μάλλον βαρύς, το χρώμα συχνά σκοτεινό:
Έξω αιώνια βρέχει, έξω ερημιά* 
θαρρώ πως χάθηκα για πάντα.
Με ζώνει πάλι ο φόβος, με κυκλώνει.

6 Πύρινη γλώσσα απειλεί το σπίτι μου.
Το παίρνει, το αιωρεί πάνω απ' την πόλη3.

Συνήθως, η ψυχική κατάσταση του Ιωάννου μοιάζει να είναι

της Anna Zimbone
επηρεασμένη από τη δύναμη κάποιων φυσικών φαινομένων, 
λ.χ. βροχή, αέρας, ομίχλη... Η εικόνα, μόλις αποδίδεται ρεαλι
στικά, διευρύνεται συνάμα μέσα στη θερμή πνοή του αισθήμα
τος:

Στου καφενείου τα τζάμια 
που έγλυφε η βροχή 
σ’ αναπολούσε η ψυχή μου 
περιμένοντας:4 

Συχνά, ο εφιάλτης αποκαλύπτεται είτε με σκηνές ξεσπά
σματος κτηνώδους βίας, είτε με σκηνές σχισμών που ανοίγονται 
ακαριαία στο άντρο του ασυνειδήτου:

Μόνος -  μ ’ εξαντλημένη φαντασία.
Θηρία πια με τριγνρνούν.
Τη νύχτα δαγκάνουνε το σπίτι μου, 
κλαδιά χτυπούνε το παράθυρο - 
ο άνεμος δεν έπαψε εδώ και χρόνια5.

Επειδή όμως το υπαρξιακό πρόβλημα, κάτω από διάφορες 
μορφές, είναι πάντα παρόν, για να του θυμίζει το πρόσκαιρο 
της παρουσίας του στον κόσμο, να πώς παρ' όλα αυτά ο Ιωάν
νου, [«καταντά»] έρμαιο της ευτέλειας που τον περιζώνει, τον 
εξοργίζει, τον εκβιάζει, αυτόν τον τόσο υποχωρητικό, τον τόσο 
άοπλο.

Άνθρωποι τιποτένιοι με κατατυραννούν.
Κι εγώ ευγενικός, όλο σε υποχώρηση, 
τον οίκτο τους επιζητώ πάση θυσία.
Για όλα φταίω εγώ και κρύβομαι,
για όλα τρέμω, ολόκληρη η ενοχή δική μου6.

Πώς όμως ειδωλοποίησε ο Ιωάννου τη λαχτάρα που τον · 
ανάγκασε να ταυτισθεί με το αγαπημένο πρόσωπο; Ερωτικό 
συγγραφέα τον αποκαλούν, και το ίδιο λέει αυτός για τον εαυτό 
του, ταυτισμένος σχεδόν απόλυτα με τις πολλές άψυχες και 
έμψυχες υπάρξεις που τον πολιορκούσαν από παντού, μέχρι 
και στη γλώσσα, στην οποία παρέδωσε τις εντυπώσεις του λίγο 
πολύ μεταπλασμένες. Χωρίς αμφιβολία, αυτές ήταν σχέσεις sui 
generis, που όμως αποκαλύπτουν τη θερμή φύση του. Ερωτικός 
λοιπόν, αλλά και φετιχιστής. Ένας φετιχισμός -  πραγμάτων 
και λέξεων -  που από τόπους, συνοικίες, πέτρες, μυρωδιές, 
ξαπλώνεται σιγά-σιγά μέχρι τον άνθρωπο, απολαμβάνοντας τη 
συντροφιά, το κοίταγμα μέσα στα μάτια, εκείνη την ανείπωτη 
όρεξη για εξομολόγηση...

«Το ξεροπήγαδό σου κατακλύζεται τότε συνεχώς από το 
ύδωρ το ζων του έρωτα (...) Τα άπειρα ερωτικά αντικείμενά 
σου οργανώνονται μέσα σου σε κόσμους από λέξεις, φράσεις, 
εικόνες, υποθέσεις και θέματα και επιθυμούν συνεχώς να βγουν



και να ζήσουν. Και ως συγγραφέας πιάνεις και τα γράφεις, τα 
ζεις δηλαδή, οπότε κάποτε διαπιστώνεις πως ερωτικό αντικεί
μενό σου έγινε ολόκληρος ο κόσμος και η ζωή».7

Ανάμεσα στα ποιήματα αυτής της έμπνευσης, ένα μου φαί
νεται ότι πρέπει να συμπεριληφθεί στα καλύτερα του Ιωάννου: 
«Τα βήματά σου».

Όλα μπορείς να τα σωπάσεις, 
όμως ποτέ τον έρωτα * 
την ώρα που ανοίγουν τ ’ άστρα, 
όταν αρχίζει στην καρδιά η μουσική 
και κόβονται γλυκά τα γόνατα.

Τότε σε οδηγούν τα βήματά σου8.
Το αρχικό δίστιχο, κατ’ εξοχήν αποφθεγματικό, ακολουθούν 

τέσσερις στίχοι, των οποίων η εσωτερική αρμονία που ξεχύ
νεται σε όλο το ποίημα φαίνεται σα να μην πρόκειται ποτέ να 
εξαντληθεί. Στην πραγματικότητα, αυτή ακριβώς η εσωτερική 
μελωδία είναι, ό,τι δημιουργεί και υποβάλλει την εξωτερική 
μελωδία των στίχων, δηλ. τη ‘μουσικότητά’ τους, με αποτέ
λεσμα οι δύο παράγοντες, σημασιολογικός και τυπικός, ν’ απο
τελούν μια ενότητα, εφόσον «η σκέψη χωρίς μελωδία είναι 
τυφλή, η μελωδία χωρίς σκέψη είναι κενή». Και ακόμα: 
«Οποιοδήποτε μουσικό όργανο της γλώσσας, ρυθμός, μελωδία, 
ήχος κλπ., έχει υποβλητική δύναμη μόνο αν συνδέεται στενά με 
σταθερές έννοιες». Στο ποίημα αυτό, αναντίρρητα, ο Ιωάννου 
σκοπεύει να εξαγνίσει εκείνη τη στιγμή μυστηριώδους γλυκύτη- 
τας, κατά την οποία, μόλις φανούν τ’ άστρα, η ανθρώπινη ψυχή 
αισθάνεται με έντονη διάθεση εγκατάλειψης το κάλεσμα του 
έρωτα και το παρουσιάζει εδώ με μια σειρά προτάσεων που 
αναπτύσσουν σε ρυθμό εναλλασσόμενο (η αρχή των τεσσάρων 
στίχων ακολουθεί το σχήμα —  Υ — ,— Υ — ) τγί μοναδικό
τητα του μοτίβου. Οι στίχοι 3-6, πράγματι, είναι ίδιοι, όσον 
αφορά τη σύνταξη:
χρονικός προσδιορισμός τύπος ρήματος υποκείμενο 
την ώρα που ανοίγουν τ’ άστρα
όταν αρχίζει η μουσική
και (όταν) κόβονται τα γόνατα
τότε σε οδηγούν τα βή ματά σου

Το και στο στίχο 5 περιέχει το χρονικό σύνδεσμο όταν, ενώ η 
εσωτερική ομοιοκαταληξία που σφίγγει τους στίχους 4-5, 
δημιουργείται από συντακτικούς όρους που έχουν κι αυτοί την 
ίδια θέση, ακριβώς μεσαία, (πράγμα που τους χαρακτηρίζει ως 
λέξεις-στηρίγματα) στη σύνθεση των δύο φράσεων: 

όταν αρχίζει στην καρδιά η μουσική 
και κόβονται γλυκά τα γόνατα 

Στην αισθητική απόδοση συντελεί και ο δυναμικός τόνος, 
που κάνει να συμπίπτουν οι δυνατοί χρόνοι του ρυθμού με τους 
δυνατούς χρόνους της σκέψης, τα κύρια λεξήματα δηλαδή, με 
τους κύριους τόνους, γιατί πέφτει στα πιο σημαντικά φωνή
ματα του στίχου. Στην περίπτωσή μας: καρδιά, μουσική, 
γλυκά, αλλά και όταν, την ώρα, τότε. Εδώ η σημασιολογική 
ισοδυναμία συγχωνεύεται και αναδεικνύεται στη φωνική ισο
δυναμία:

οταν την ώρα τότε 
γιατί αυτή είναι η ιδιαίτερη στιγμή που ο ποιητής θέλει να τονί
σει.

Η φωνική-τονική ισοδυναμία δεν σταματά, γιατί αφορά και 
συνεπαίρνει και τους έξι στίχους του ποιήματος με όμοια τονι
σμένα φωνήεντα, ώστε όλα τα ‘ο’ να βρίσκονται στις κυριότερες 
θέσεις του ρυθμού, δηλαδή στην αρχή κάθε στίχου: 

όλα όμως την ώρα όταν τότε κόβονται

ενώ η διάθεση του λαρυγγικού κ γ χ σ’ όλο το ποίημα δημιουργεί
ένα παιχνίδι ηχητικών παραλληλισμών:
ανοίγουν αρχίζει καρδιά μουσική και κόβονται γλυκά γόνατα

οδηγούν
Ένα διαφορετικό παράδειγμα διαμόρφωσης του ποιητικού 

κειμένου του Ιωάννου, μας προσφέρει το ποίημα «Τουλάχι
στο»:

Μπροστά μου σάλπιγγες 
πίσω μου σάλπιγγες 
κι η πολιτεία άσπρο άλογο 
στη θάλασσα κατάστηθα.

Έρωτα όχι * όμως
τουλάχιστο έναν μόδιο
για τη λυχνία αυτή της μοναξιάς9.

Η γλώσσα του Ιωάννου στην ποίησή του αποδεικνύεται, σε 
γενικές γραμμές, αστόλιστη, γυμνή και φτωχή σε ρητορικά 
σχήματα. Εκπλήσσει λοιπόν η διαδοχή τριών μεταφορών σ’ 
αυτό το επτάστιχο ποίημα. Στους στ. 1-4 εικονίζεται ένα τοπίο 
που χρησιμεύει ως βοηθητικό φόντο στην υπόσταση του ποιητή. 
Αυτή η τελευταία, αποδίδεται με τη σειρά της, με τη μεταφορά 
στίχων 6-7. Τρεις διαφορετικές εικόνες λοιπόν, για δύο διαφο
ρετικές όψεις της ίδιας της πραγματικότητας: η συνεχής τύρβη 
των γεγονότων και της ζωής εξωτερικά, το κενό και η αποθάρ- 
ρυνση εσωτερικά. Ένα σχήμα που εμφανίζεται συχνά:

φυσικός κόσμος ηθικός κόσμος 
Σε τελική ανάλυση, γίνεται κατανοητό ότι ο θεματικός 

ζήλος δημιουργεί την ίδια την υφή του ποιήματος. Η παρουσία 
των μεταφορών υποκαθιστά, κατά κάποιο τρόπο, την έλλειψη 
των ρημάτων η οποία αποτελεί και το κύριο χαρακτηριστικό 
του ποιήματος, που απαρτίζεται μόνο από ουσιαστικά στα 
οποία πέφτουν οι δυναμικοί τόνοι και, κατά συνέπεια, το ρυθ
μικό βάρος του κειμένου. Πιο έντονο είναι το πρώτο ημιστίχιο 
του στ. 5, όπου ο ποιητής συγκεντρώνει ωμά την πλήρη σημα
σιολογία του μηνύματος του, εμπιστευόμενος την σ' ένα ουσια
στικό, στον αρνητικό όμως τύπο (έρωτα όχι), τοποθετημένο 
μεταξύ δύο ισχυρών σημείων στίξεως, όντως μοναδικών, αν 
εξαιρέσουμε το τελικό σημείο στο οποίο καταλήγει όλο το 
ποίημα. Αναγκασμένος να σωπάσει από το ‘όχι’, και αποκλει
σμένος μεταξύ τελείας και άνω τελείας, ο ‘έρωτας’ απομονώ
νεται από τις προηγούμενες κι επόμενες εικόνες, μέσα στις 
οποίες επικυρώνεται σαν μελωδική μονάδα που συστέλλεται 
δυναμικά, ενώ η παύση, δίνοντας έμφαση στον αναντίρρητο 
τόνο της έλλειψης που προηγείται και γνωστοποιώντας συγ
χρόνως με μεγαλύτερη βιασύνη τη χαμένη επίκληση του ποιητή 
(στ. 6-7), παραμένει σαν πέτρα πάνω στα θαμμένα αισθήματα.
Η σειρά όμως των επαναληπτικών φαινομένων στους στ. 1-4 
επιτείνει τον δραματικό τόνο στον στ. 5, χρησιμοποιώνας αφ' 
ενός την ίδια σύνταξη των δύο στ. 1-2 (μπροστά μου σάλπιγγες/ 
πίσω μου σάλπιγγες), και αφ’ ετέρου την διαδοχική εμφάνιση 
του ίδιου φωνήεντος ‘α’, του οποίου ο ανοιχτός ήχος, ικανός να 
αποδίδει το θόρυβο της εξωτερικής πραγματικότητας, βρί
σκεται σε αντίθεση με τον κλειστό του ‘ο’, που αποδίδει την 
αίσθηση της εσωτερικής απομόνωσης των τελευταίων στίχων:

όχι όμως μόδιο
Μια ξεχωριστή ομάδα ποιημάτων που μπορούμε να θεωρή

σουμε ‘ιστορικά’, είναι όσα έχουν γραφεί σε μια ακόμα πιο 
έντονη ποιητική πεζολογία. Εξάλλου ο Ιωάννου, αδιάλλακτος 
εχθρός κάθε ασάφειας και αοριστίας στην τέχνη, αισθάνεται 7 
την ανάγκη να καταγράψει ξεκάθαρα τις σκηνές που η μνήμη



σιγα-σιγα του προτείνει και παρουσιαςεται περισσότερό σαν 
«παρατηρητής» του γεγονότος που διηγείται παρά σαν «κρι
τής» του. Βέβαια, και στους στίχους αλλά και στα πεζά, κατέχει 
εκείνη την ιστορική διάσταση των πραγμάτων που, όπως πρό
σεξε ο Αλέξ. Αργυρίου10, είναι κοινός τόπος των συγγραφέων 
της δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς. Μα ας διαβάσουμε τέσ
σερα απ’ αυτά τα ποιήματα, στο καθένα από τα οποία 
κυριαρχεί η κατηγορία του χρόνου («η δεσπόζουσα του έργου 
του»)11 ως παρακαταθήκη των όσων έκανε και έπαθε:

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Τον είδα καθώς πήγαινα σχολείο' 
ξεματωμένος πια, φλουρί, είχε τελειώσει.
Τριγύρω του γονατιστοί Εβραίοι με το άστρο.

Αργά όταν τον χτύπησαν, είχα ξυπνήσει * 
η μάνα μου με χάιδεψε, ήρθε κοντά μου.
Λαχτάριζα σαν το πουλί μέσα στη χούφτα.

Ο διπλανός μου στο θρανίο σπαρταρούσε- 
τη νύχτα δεν κοιμήθηκε η γειτονιά τους.
Άλλοι πιο εκεί χλωμοί έφτυναν αίμα.

Στο μεταξύ μαθαίναμε το ρήμα της ημέρας* 
amo, amas, amai...12

Εδώ η χρονολογική σειρά στις τέσσερις στιγμές της παράστα
σης, φαίνεται εντελώς αναστατωμένη. Η δράση στην πρώτη 
σκηνή είναι επόμενη της δράσης της δεύτερης σκηνής, ενώ η 
δράση στην τρίτη είναι εν μέρει σύγχρονη και της δεύτερης και 
της τέταρτης. Μόνο η τελευταία προκύπτει τοποθετημένη κανο
νικά. Εντούτοις, ο ποιητής κινείται ανεμπόδιστα στον κύκλο 
της διαίσθησής του, όπου δεν υπάρχει ούτε πριν, ούτε μετά, 
ούτε συναντά κανείς εμπόδια χώρου.

Οι τρεις πρώτοι στίχοι παρουσιάζουν αμέσως το drama ήδη 
τετελεσμένο, με τις personaeu  πλαστικά σκιαγραφημένες, σαν 
ένα ανάγλυφο που τελείωσε βιαστικά:

Τριγύρω του γονατιστοί Εβραίοι με το άστρο.
Το αίσθημα του τραγικού συλλαμβάνεται έμμεσα (στ. 4-6) με 

την ταραχή του παιδιού που ξυπνά αργά τη νύχτα, τη στιγμή 
που το θύμα χτυπήθηκε θανάσιμα (υποδήλωση τρόμου), και 
από την εικόνα της μητέρας, σκυμμένης πονεμένα πάνω απ' το 
παιδί της που λαχταρά (σαν το πουλί μέσα στη χούφτα) (υπο
δήλωση οίκτου). Η δράση εικονιζόμενη κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
τοποθετείται στο κέντρο του σκηνικού, ανάμεσα στις δύο 
στιγμές που την ακολουθούν (στ. 1-3 και 7-11), και δίνεται 
κατάλληλα για να σταθεροποιήσει την ενότητα του ποιήματος, 
μαζί με τις λεπτομέρειες, όπως το amo, amas, amat... που θα 
ήθελε να κλείσει την παράσταση, αλλά όμως την επεκτείνει σε 
μια προοπτική χωρίς όρια:

Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ 
Όλοι σωπαίνουν γύρω μου, λοξοκοιτάζουν 
και το γκαρσόνι μου μιλάει στον πληθυντικό, 
με τις καλύτερες ελληνικούρες του ρεπερτορίου του.

Κι όμως εδώ, σ ’ αυτό το μαγαζί,
μια νύχτα του σαραντατέσσερα χορεύανε.
Λαχτάριζε το σώμα τους, γραφότανε* 
τα ρούχα τα τριμμένα είχαν ομορφύνει.

Τότε πηδώντας ένα ένα τα σκαλιά 
8 σβούριξε μέσα στο χορό κείνη η χειροβομβίδα.14

Το κείμενο είναι χωρισμένο σε τρία μέρη· πράγματι, οι τρεις

στροφές έχουν διαφορετικό υποκείμενο και ρήμα. Παρ’ όλο 
που ο χώρος είναι αμετάβλητος, αλλάζει ο χρόνος:

Υποκείμενα της 1ης, της 2ης και της 3ης στροφής: οι πελάτες 
του κέντρου, ο χορός του ’44 και η χειροβομβίδα αντιστοίχως. 
Ρήμα: ενεστώς, παρατατικός και αόριστος.

Μέσα σ’ αυτήν την εναλλαγή παρόντος-παρελθόντος γίνεται 
αναφορά στους πελάτες του σήμερα και τους χορευτές του χτες. 
Η έκφραση είναι σαφής στην εξωτερική μορφή της, μα ο εσωτε
ρικός χαρακτήρας της καλλιτεχνικής ιδέας προδίδει και σ’ 
αυτήν την περίπτωση ένα surplus επικοινωνίας ώστε, επαυξά
νοντας με μια πρόσθετη έννοια το λόγο του ποιητή, τον καθιστά 
μιαν γλώσσα άλλη.

Έτσι, η αντίθεση ανάμεσα στη σημερινή ζωή (οι πελάτες, το 
γκαρσόνι) και την αιματοχυσία του ’44 (ο γοητευτικός χορός 
που σταμάτησε από τη χειροβομβίδα) λαμβάνει, με μια πιο προ
σεκτική ανάγνωση, ένα διαφορετικό νόημα, γιατί αυτό που 
έμοιαζε με μια αντίθεση ζωής και θανάτου, στην πραγματικό
τητα αποδεικνύεται αντίθεση μεταξύ θανάτου και ζωής, όπως 
συμβαίνει σε μία ανταλλαγή. Το παρόν αυτού του μαγαζιού 
εμποτίζεται από απουσία ζωής, απ’ τον ηθικό θάνατο των 
αθλίων και κακόβουλων θαμώνων, ενώ η ζωή είναι εκεί, σ’ 
εκείνο το χορό που ενώ διεκόπη από την έκρηξη, παραμένει 
ανεξίτηλα χαραγμένος, με όλα τ’ άλλα, στη μνήμη του ποιητή- 
θεατή. Το κλειδί της ορθής ερμηνείας του ποιήματος, μας το 
προμηθεύει η αντιθετική πρόταση του στ. 4: δεν έχει διδάξει 
εντελώς τίποτα η χειροβομβίδα που εξερράγη προδοτικά σ’ 
εκείνο το μαγαζί! «Κι όμως...». Η καταδίκη του αμείλικτου 
Ιωάννου, η οποία δεν απευθύνεται μόνο στους ανόητους που 
βουβοί τον λοξοκοιτάζουν, είναι σα μαστίγιο. Τέλος, ο ακριβής 
χρονικός προσδιορισμός τότε, ενωμένος με το ρηματικό τύπο 
σβούριξε, επαναφέρει κλείνοντας τη θέα στην αμετάκλητη 
πραγματικότητα.

Το θέμα Του δελτίου είναι η πείνα κατά τη διάρκεια της 
Κατοχής. Η πείνα όμως είναι το έναυσμα. Στη βαθμιαία ανά
πτυξη του πάθους συμβάλλει η αμίμητη τεχνική της λεγάμενης 
συσσώρευσης, που εδώ αποδίδεται πότε με την αναφορά (στ. 6 
και 9):

μάνες, γυναίκες, αδερφές, 
πότε με πολυσύνδετο (στ. 8):

Πάρκο και μπάλα και καλαμποκάλευρο, 
πότε με ισόκωλο ισοδύναμο συντακτικώς (στ. 7):

κρατούνε τα δελτία τους, παίρνουνε το ψωμί τους.
Από την «αθώα» μπάλα περνούμε στα πολυάριθμα πτώματα 

που γεμίζουν το πάρκο τυλιγμένο στο σκοτάδι, μολονότι φαί
νεται φωτισμένο από μια ακτίνα ανύπαρκτη που ξεκινά από το 
πρόσωπο ενός πεθαμένου νεαρού στρατιώτη ( Έφεγγε και δε θα 
’ταν ούτε για στρατιώτης).

Με ένα ρήμα (έφεγγε), ο ποιητής πλάθει εικαστικά το πρό
σωπο του αγοριού και γεμίζει το ευρύ σκηνικό μ’ ένα χορό 
γυναικών σε τραγική κίνηση:

Έτσι όπως κύλησε το τόπι μες στο πάρκο, 
πήδηξα κι έπεσα σχεδόν πάνω στον πεθαμένο.
Έφεγ/ε και δε θα ’ταν ούτε για στρατιώτης.

Το πάρκο είναι γεμάτο πεθαμένους, είπαν τα παιδιά.

Τη νύχτα όταν σβήνει το φεγγάρι,
μάνες, γυναίκες, αδερφές, όλους εδώ τους σέρνουν.
Κρατούνε τα δελτία τους, παίρνουνε το ψωμί τους.

Πάρκα και \ιπάλα και καλαμποκάλευρο *



μάνες, γυναίκες, αδερφές γίναν ένα κουβάρι.15
Ας δούμε τώρα ένα από τα ποιήματα που έγραψε ο Ιωάννου 

για τους Εβραίους. Το κακό που τους χτύπησε είναι συχνό θέμα 
στο έργο του Θεσσαλονικιού, ο οποίος υπέφερε από την απάν
θρωπη εξόντωση τόσων ψυχών σα να επρόκειτο για απώλεια 
οικείων. Υπέφερε και τους επικαλέσθηκε κατ’ επανάληψιν, 
συνθέτοντας τη νοσταλγική λύπη με το μοιρολόι της τέχνης του. 
Έτσι, το αποτέλεσμα του κόπου του ως αοιδού eivc;i η 
κάθαρση, η απελευθέρωση (σήμα κατατεθέν της ποίησης tour- 
court), όχι γι’ αυτούς που υπέκυψαν στη βία και για τους 
οποίους θέλουμε να ελπίζουμε ότι δεν θα τους αγγίζει ποτέ, 
έστω και ο πιο μακρινός αντίλαλος των όσων υπέστησαν, αλλά 
για μας που θυμίζουμε το μαρτύριό τους, -  αυστηρή νουθεσία 
για τις επόμενες γενιές.

Το θέμα, μαζί με τις λεπτομέρειες του ποιήματος -  εννοώ τις 
ιστορικές προϋποθέσεις του -  γιατί εδώ πρόκειται για αληθινά 
γεγονότα παρουσιασμένα στη φαντασία από την άγρυπνη 
μνήμη, με τις συγκινήσεις όμως εξαγνισμένες από το χρόνο και 
με ενέργειες που ξαναζούν αφιλοκερδώς και που προσφέρονται 
στον συγγραφέα εν είδει παραστάσεως -  το ξαναβρίσκουμε σε 
τρία διαδοχικά πεζά αποσπάσματα. Διαβάζοντας το ποίημα 
και τα πεζά, μπορούμε να εξηγήσουμε τη μεταβολή στην οποία 
κατέληξε ο Ιωάννου το ’61, όταν, εγκαταλείποντας την πρα
κτική της oratio ligata στράφηκε στην soluta, η οποία, ενώ απέ
διδε στον οίστρο του την ελευθερία κίνησης χωρίς την τροχο
πέδη του προκαθορισμένου ρυθμού, συγχρόνως του επέτρεπε 
ένα διαφορετικό πλουτισμό του ποιητικού του οράματος. Αυτό 
δεν πρέπει να μας κάνει να θεωρήσουμε τη νεανική παραγωγή 
του Ιωάννου κάτι σαν «διάλειμμα ή παιχνίδι», γράφοντας 
δηλαδή ποιήματα, να έκανε τάχα εξάσκηση με σκοπό να ριψο

κινδυνεύσει μετά στα σοβαρότερα πεζά έργα της ωριμότητάς 
του. Από την ανάλυση που προηγήθηκε, προκύπτει, νομίζω, 
ότι ο Ιωάννου σε πολλά ποιήματά του φτάνει στο απόγειο της 
ποιητικότητάς του, και ότι το απόγειο αυτό δεν αποτελεί τη 
βάση για ακόμη ανώτερες κατακτήσεις. Αντίθετα, μπορεί να 
ακολουθήσει η επανάληψη μοτίβων που ήδη αναπτύχθηκαν, ή 
η εξασθένιση της λυρικής έντασης. Τα πάντα λοιπόν, πιστεύω 
ότι συγκλίνουν στην άποψη ότι το πέρασμά του Ιωάννου από το 
μετρικό σχήμα στην ελεύθερη φρασεολογία οφείλεται στη 
θερμή ύλη που ενδόμυχα τον πίεζε, ώστε μια ορισμένη στιγμή, 
άρχισε να ξεχύνεται στην κοίτη, κατάλληλη όμως να το δεχτεί, 
της πρόζας, έτσι όπως μέχρι τότε είχε χυθεί σ1 εκείνη που τώρα, 
(οστόσο, αναγνωρίζει ο ίδιος, ως στενόχωρη: του στίχου. Αυτό, 
ο Παν. Μουλλάς το είχε ήδη αντιληφθεί το 1965, σε μια βιβλιο
κρισία της συλλογής πεζογραφημάτων Για Ένα Φιλότιμο16, 
πράγμα που επιβεβαιώνει και ο συγγραφέας, εκφράζοντας 
μετά είκοσι χρόνια τους συλλογισμούς του σε μια σελίδα της 
αυτοβιογραφίας του17.

Μα ας διαβάσουμε το ποίημα και δύο από τα κείμενα που 
ανέφερα. Τόσο αυτό, όσο κι εκείνα, προέρχονται από το 
μάζεμα των Εβραίων, που πραγματοποίησαν οι Γερμανοί στη 
Θεσσαλονίκη ένα απριλιάτικο πρωινό του 1943* μια ανηλεής 
επιχείρηση που σάρωσε ανάμεσα σε πολλές άλλες και μια ιου
δαϊκή οικογένεια, που κατοικούσε στην ίδια πολυκατοικία 
όπου και ο Ιωάννου. Αναφέρω πρώτα το ποίημα, μόνο για την 
ημερομηνία της σύνθεσής του:

ΜΕ ΤΟ ΤΡΕΝΟ 
Όλη τη νύχτα λέγανε ψαλμούς
-  τους παίρνουν όπου να ναι τους Εβραίους.
Τα ξημερώματα ήρθαν και μας φίλησαν, 
ξυπνήσαν το μικρό τους, έβρασαν αυγό’ 
φεύγανε, λέει, ταξίδι με το τρένο...

Τώρα στο πάτωμά τους μπαινοβγαίνουν άλλοι.
Οι ίδιες πόρτες κλείνουν και γι ' αυτούς, 
σ' αυτά τα ίδια τα δωμάτια πλαγιάζουν.

Κι εγώ ακόμα αμφιβάλλω αν τους πήρανε 
και τα βραδάκια σιγοτραγουδώ στη σκάλα.ΙΗ

Τα δυο πεζά αποσπάσματα, τα πήρα από αφηγήματα που 
εκδόθηκαν μέσα σε μια δεκαετία.

Το πρώτο, «Το κρεβάτι», χρονολογείται το 197119.
«Ο Ίζος, μαζί με τους δικούς του που σπάραζαν, έφυγε ένα 

φριχτό πρωί ντυμένος και σοβαρός σαν γαμπρός. Στο στήθος 
του σχεδόν καμάρωνε το κίτρινο άστρο. Ήμουν μαζί του μέχρι 
που δρασκέλισε το κατώφλι της εξώπορτας (...). Τον άρπαξαν 
και τον έσυραν στη γραμμή (...) Αργά τη νύχτα βούιζε από ψαλ- 
μούς η γειτονιά μας (...). Μέσα στη φεγγαρόφωτη νύχτα της 
άνοιξης αφουγκραζόμασταν τη βοή. Από παντού ανέβαιναν 
σπαραχτικές δεήσεις προς τον σκληρόκαρδο Γιεχωβά».

Το δεύτερο, «Εν ταις ημέραιςεκείναις...», 1984.
«Τους παίρνουν τους Εβραίους! «(...) Έμεναν οι δικοί μας, 

που βρίσκονται σε αλλοφροσύνη. Αλλοφροσύνη όχι τόσο απελ
πισίας, όσο ετοιμασίας. Να μην ξεχάσουν τίποτε από τα απα
ραίτητα, από όσα είχαν σκεφτεί. Τα βασικά τα έχουν, βέβαια, 
έτοιμα, από μέρες αμπαλαρισμένα, αλλά τρέχουν αλλόφρονες

*

για τα ψιλοπράγματα. Η κυρία Σιντώ βράζει αυγό για τον Ivo, 
θα είναι το τελευταίο του. Του το μπουκώνει, ενώ από την εξώ
πορτα κάτω έρχονται κτηνώδεις προσταγές (...) ένας ένας κατε- 9 
βαίνουν οι Εβραίοι τη στριφογυριστή σκάλα (...) τελευταία



κατεβαίνει η κυρία Σιντώ, κρατώντας τον Ivo από το χέρι. 
Μισοκατεβαίνω και κοιτάζω κρυφά στην εξώπορτα. Στέκονται 
όλοι αραόιασμένοι στην πόρτα σαν να πρόκειται να βγουν 
φωτογραφία».

Ίδια η αφηγηματική εξέλιξη, ίδιο το φωτοστέφανο του μαρ
τυρίου που τυλίγει τα προορισμένα θύματα, και ίδια η δημιουρ
γική ένταση του ποιητή τόσο στα ποιήματα όσο και στα πεζά. 
Παρατηρούμε όμως ότι στα πρώτα το θέμα αναπτύσσεται, ως 
συνήθως, με μια επιγραμματική, πεζολογική ξηρότητα. Περιο
ρίζομαι να υποδείξω ένα μόνο στίχο:

φεύγανε, λέει, ταξίδι με το τρένο... 
όπου το απρόσωπο λέει σκοτεινιάζει την ατμόσφαιρα αβεβαιό
τητας και τρόμου που επιβάλλει η περιεκτικότητα του πλαγίου 
λόγου. Μ’ αυτό ο Ιωάννου ανοίγει πραγματικά έναν απέραντο 
χώρο, γεμίζοντάς τον συγχρόνως με ένα απελπισμένο πλήθος.

Αντίθετα στην πρόζα, η λυρική πνοή εξελίσσεται πιο άνετα, 
ικανοποιώντας έτσι την εξαιρετική τάση του συγγραφέα για 
παρατήρηση, πλουτίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο το δράμα με 
μικρά χαράγματα, που είναι ωστόσο ανοίγματα φωτός στην 
ψυχολογία των ηρώων. Και αν η παρουσία του Ίνου φαντάζει 
«αρπαγμένη» στην πρόταση που ακολουθεί, στην τόσο ανήσυχη 
και δυσοίωνη λεπτομέρεια του βραστού αυγού, (θα είναι το 
τελευταίο του), για τον Ιζο ο συγγραφέας αργοπορεί επίτηδες 
με στοργική συμπαράσταση, εμβαπτίζοντας τον πόνο στο 
κλάμα. Δεν είναι βέβαια τυχαίο ότι χαράζει τα χαρακτηριστικά 
του αγοριού, πρόωρα ανεπτυγμένου, το πρόσωπο καλυμένο με 
πονεμένη υποταγή (ντυμένος και σοβαρός σα γαμπρός), όπως 
δεν είναι τυχαία η εικόνα της ομάδας των Εβραίων, έτοιμων για 
αναχώρηση μπροστά στην εξώπορτα: Στέκονται όλοι αραδια- 
σμένοι σαν να πρόκειται να βγουν φωτογραφία. Στην πραγμα
τικότητα, αυτή την αναμνηστική φωτογραφία, -τ ο  λέω χωρίς 
να φοβηθώ;ότι κάνω λάθος- την έβγαλε ο ίδιος ο Ιωάννου. 
Πιστεύω ότι θα μείνει.

Την ίδια στιχουργική χρησιμοποίησε ξανά, αφού την είχε 
εγκαταλείψει για είκοσι χρόνια, τους τελευταίους μήνες της 
ζωής του. Οψιγενή λοιπόν, κυκλοφόρησαν με επιμέλεια του 
φίλου του και φιλολόγου Κώστα Καφαντάρη, πέντε ποιήμα
τα21. Δεν είναι σύντομα όπως τα προηγούμενα, από τα οποία 
όμως απέχουν, όσον αφορά τον τόνο και την ποιότητα του 
περιεχομένου.

Αυτά τα ποιήματα πρέπει να τοποθετηθούν δίπλα στα πεζο
γραφήματα του τελευταίου Ιωάννου, εκείνα δηλαδή του Επιτα
φίου θρήνου και της Καταπακτής.

Αναφέρω ενδεικτικά μόνο δύο απ' αυτά: Η Ωδή στην κότα 
μου, χρονολογημένο στις 31 Ιανουαρίου 1985, θεωρείται το 
τελευταίο κείμενο που γράφτηκε από τον Ιωάννου. Πρόκειται 
για ένα ποίημα συγκροτημένο σε τύπο επιστολής και εμποτι
σμένο από τους καημούς του συγγραφέα, στο οποίο γίνονται 
αντιληπτά τα κύρια χαρακτηριστικά της γραφής του: η αυθόρ
μητη προσκόλληση στο πραγματικό, η αδελφική συμπάθεια για 
τα θύματα της βίας -μολονότι το θύμα αυτή τη φορά είναι μια 
κότα- το άγχος της μοναξιάς εναλλασσόμενο με φευγαλέες 
στιγμές ειρωνικο-χιουμοριστικές, η απόρριψη στην έκφραση 
της υπερβολής και του μάταιου...

Το άλλο -κ α ι παραθέτοντας μερικούς στίχους τελειώνω 
αυτή τη σύντομη μελέτη- φέρει τον τίτλο Στο σκονισμένο 
καρόδρομο. Είναι μια σύνθεση που αξίζει να σημειωθεί για την 
υποβλητική μελαγχολική ατμόσφαιρα, που εισδύει σ’ ένα 
μικρό, στρατιωτικό κέντρο των συνόρων. Το θέμα αναπτύσ- 

10 σεται κατά τον παλιό εξομολογητικό τρόπο. Και με την παλιά 
θλίψη τυλίγεται η μορφή του ποιητή, πολύ δοκιμασμένου πια,

κουρασμένου, και ήδη κοντά στο βήμα του στερνού αποχαιρετι
σμού:

Μα τώρα ολοένα πάνω κάτω, ολοένα πάνω κάτω, 
στη βόλτα του φεγγαριού, 
για μια φευγαλέα ματιά, ένα κρυφό χαμόγελο, 
προτού νυχτώσει.
Μια αμυδρή ελπίδα, που απαλύνει 
το σκληρό μαυριδερό κορμί με γλυκό ύπνο.

Ξέρω εσένα τι σε απορρυπαίνει,
ξέρω τι σε λούζει,
τι σε κάνει να στράφεις
κάτω από το μελαγχολικό χωριάτικο ουρανό.
Είναι το δειλό χαμηλό βλέμμα
μιας μικρής λεπτής κοπελιάς,
όπου & ευχαριστεί κάθε φορά να βυθίζεσαι.

Κοιμήσου ήσυχα, 
φτωχέ φρουρέ των συνόρων.
Θα απαρνηθώ τα πάντα εγώ 
για να ’χεις εσύ τα δικά σου όνειρα.
Ρούφα το βλέμμα αυτό, όσο ακόμα είναι καθαρό,
στη βόλτα του χωριού
εκεί στο σκονισμένο καρόδρομο.

* Η μετάφραση από τα ιταλικά ήταν της Σοφίας Ζαμπάλου, την οποία οφείλω 
να ευχαριστήσω θερμά.
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Στοιχεία Θεματικής και Ποιητικής 
στο Έργο του Γ ιώργου Ιωάννου

Το 1964 και μετά από δύο ποιητικές συλλογές1 ο Γιώργος 
Ιωάννου δημοσίευσε, με τον τίτλο «Για ένα φιλότιμο»2, την 
πρώτη συλλογή πεζών κειμένων του. Από τότε και μέχρι το 
θάνατό του (1985), ακολούθησαν άλλες πέντε συλλογές3 «πεζο
γραφημάτων». Παράλληλα έκανε μεταφράσεις αρχαίων κειμέ
νων, εξέδωσε εκλογές δημοτικών τραγουδιών, παραμυθιών, 
καραγκιόζη, έγραψε θέατρο, χρονογραφήματα και μελέτες. Το 
1979 τιμήθηκε με το πρώτο Κρατικό Βραβείο Διηγήματος για το 
βιβλίο του «Το δικό μας αίμα».4

Το έργο του, που καλύπτει την εικοσαετία 1964-1984, είναι 
ελάχιστα γνωστό στο εξωτερικό και σίγουρα αναξιολόγητο 
ακόμη από την κριτική. Οι απόψεις που υπάρχουν γι’ αυτό 
εκφρασμένες κυρίως σε κριτικά σημειώματα, τον θεωρούν 
άλλοτε «το πιο αξιόλογο ιιεταπολεμικό ταλέντο»5 που ασκεί 
επιδράσεις σε νεώτερους και άλλοτε δημιουργό ασκήσεων 
επαρχιακής λογοτεχνίας . Η αντιφατικότητα αυτή της κριτι
κής, που οξύνθηκε και με την προσωπική συμμετοχή του συγ
γραφέα, δεν επέτρεψε, νομίζω, τη νηφάλια αποτίμηση του 
έργου. Πολλά οπωσδήποτε έχει να μας δώσει η μελέτη της ποιη
τικής του και η αφηγηματολογική προσέγγιση του λόγου του. 
Μέχρι τότε ασφαλέστερο κριτήριο επιτυχίας παραμένουν οι 
επαναλαμβανόμενες εκδόσεις των έργων του.

Παιδί κι αυτός «μιας εποχής δολοφόνων», γεννημένος το 
1927 στη Θεσσαλονίκη, έζησε τα εφηβικά και νεανικά του 
Λ̂ όνια μέσα στην ατμόσφαιρα της γερμανικής κατοχής, της 
αντίστασης και του εμφυλίου. Ωστόσο, παρά το ιδιαίτερο 
βάρος που έχει η ιστορική μνήμη στο έργο του, δεν αποτελεί και 
τη μοναδική συνιστώσα. Θα πρέπει να συνυπολογιστούν η 
φιλολογική και εκπαιδευτική του ιδιότητα, το ποιητικό του 
ξεκίνημα, τα λαογραφικά του ενδιαφέροντα, η δημοσιογραφία, 
η αρχαιογνωσία του, η σχεδόν ερωτική σχέση με την πόλη της

του Ν. I. Καραδήμου
Θεσσαλονίκης και κυρίως ο ψυχολογικός του κόσμος, σημαδε
μένος από την τραυματική βίωση της ερωτικής του «ανορθοδο- 
ξίας».

Τα παραπάνω μας βοηθούν να προσεγγίσουμε τη θεματική 
του συγγραφέα και να κατανοήσουμε το ιστορικό ενδιαφέρον 
που παρουσιάζει το έργο του. Πρόκειται για μια πολύτιμη 
κατάθεση στοιχείων, που μαζί μ’ αυτές της πρώτης μεταπολε
μικής γενιάς, διασώζει μια σειρά από σημαντικές στιγμές της 
νεώτερης ιστορίας μας. Στην οπτική του γωνία περιλαμβά
νονται άλλοτε ενθυμήσεις και βιώματα ενός παιδιού-εφήβου 
από τη δεκαετία του 40 και άλλοτε οξυδερκείς καταγραφές και 
παρατηρήσεις του χρονογράφου Ιωάννου.

Ο αντι-ήρωας, αυτός ο Ελπήνορας, γύρω από τη συμπερι
φορά και την ψυχολογία του οποίου επικεντρώνεται όλη η 
μεταπολεμική Ελληνική λογοτεχνία, αποχτά στο έργο του 
Ιωάννου εκείνες τις κοινωνικές και λαϊκές διαστάσεις που 
αγνόησε η επίσημη ιστορία ή οι ηττημένοι ήρωες της πρώτης 
γραμμής του μετώπου. Εδώ ο αντι-ήρωας, εξ αιτίας και του 
φόβου που εμπνέει η ερωτική απόκλιση, γίνεται, όπως έχει επι- 
σημανθεί, «τόνος χαμηλός, φωνή ψιθυριστή δίχως ένταση ή 
αντίλαλο, ένα ρευστό που κυλάει ακύμαντο σε υπόγειους αγω
γούς και τελικά ένας άνθρωπος κλειστός κι αναδιπλωμένος, 
ώριμος στη σιωπή και τη μόνωση, τόσο που μιλάει απλά χωρίς 
εξάρσεις περιττές»9.

Όμως, όπως λέει κι ο συγγραφέας, «το Θέμα, η υπόθεση, η 
κατάσταση ενός κειμένου δεν είναι παρά η αφορμή για να 
συνειδητοποιήσουμε και να βγάλουμε αλυσιδωτά έξω -στο 
χαρτί- τον κόσμο μας, την εικόνα και την τάξη του κόσμου μας, 
τα λεκτικά σημάδια των πραγμάτων εντός μας10. Περισσότερο 11 
από τη θεματική, εκείνο που νομίζω ότι παρουσιάζει το μεγα-



λύτερο ενδιαφέρον για μας είναι η ποιητική11 του Γ. Ιωάννου. 
Η αφηγηματολογική ανάλυση των κειμένων του, ο προσδιορι
σμός της τέχνης του, η αποκωδικοποίηση της χρήσης των χρο
νικών βαθμιδών, θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε πολλές 
από τις τεχνικές της σύγχρονης ελληνικής και παγκόσμιας πεζο
γραφίας.

Ο ίδιος ορίζει το πεζογράφημα ως «ένα κείμενο με θεωρητική 
διάθεση, διανθιζόμενο όμως εδώ κι εκεί με ένα ποσοστό συμπυ
κνωμένων ιστοριών, εν σπέρματι ή και εν ακαριαία αναπτύξει, 
οι οποίες φέρονται ως παραδείγματα ή ως αποδείξεις, απ’ 
αυτόν που εκθέτει αφηρημένα κάπως, τις απόψεις του, δηλαδή 
τον συγγραφέα. Κάτι πολύ κοντά στην εξομολόγηση ενώπιον 
αμίλητου εξομολόγου»12. Με τον ορισμό αυτό ο συγγραφέας 
περιγράφει ορισμένα από τα στοιχεία της πεζογραφίας του 
χωρίς όμως να μας βοηθά στην ειδολογική της κατάταξη. Η 
τεχνική με την οποία ενοποιούνται τα παραπάνω και άλλα στοι
χεία, έτσι ώστε να υπηρετούν με θαυμαστό τρόπο αυτό που ο 
Barthes ονόμασε λογοτεχνικότητα του κειμένου, αποτελεί ίσως 
τη σημαντικότερη συνεισφορά του Γ. Ιωάννου στη μεταπολε
μική πεζογραφία.

Μια «ελεύθερη ροή λόγου»13 με συνειρμικές εκδοχές απολο
γείται και εξομολογείται. Τις περισσότερες φορές με τη χρήση 
του «εγώ», γιατί καθώς έλεγε, «έτσι μιλούν όσοι θέλουν να υπο
τάξουν στον εαυτό τους τα γεγονότα και τα πράγματα, να 
γίνουν οι ίδιοι πολλά πράγματα, να τα περάσουν από μέσα 
τους, να δείξουν και να φορτωθούν σε πολλά την εποχή τους και 
τους ανθρώπους της»14. Κι όταν πάλι χρησιμοποιείται το δεύ
τερο ενικό πρόσωπο, απευθύνεται «Εις εαυτόν»15, γίνεται 
φωνή ενός πικρού απολογισμού, μιας δηκτικής αυτοκριτικής 
που εξακολουθεί όμως να συναιρεί μέσα της την κοινή συνεί
δηση. 'Αλλοτε επίσης περνάμε από το πρώτο ενικό στο πρώτο 
πληθυντικό πρόσωπο, οπότε το ατομικό βίωμα αποκτά τη συλ
λογική του διάσταση και συμμετέχουμε στη δραματική κυριολε
κτικά καταγραφή της ιστορίας των προσφύγων, του διωγμού 
των εβραίων της Θεσσαλονίκης, της κατοχής, της αντίστασης, 
του εμφυλίου.

Δεν πρόκειται για ιστοριογραφία. Είναι μία τέχνη και μια 
τεχνική που εκμεταλλεύεται τον «κοινό μύθο», την ιστορική 
μνήμη του αναγνώστη και τη συγκινησιακή της φόρτιση. Μα, 
καθώς «η αφήγηση δεν αιχμαλωτίζει το βίωμα στην πρώτη του 
διάσταση, αλλά διηθείται και μορφοποιείται αυτό μέσα από 
και με τις σημερινές σκέψεις, διαθέσεις και αντιλήψεις του συγ
γραφέα»16, ο αναννώστης γίνεται κοινωνός της συλλογικής 
αυτοανάλυσης. Είναι έτσι κατάλληλα προετοιμασμένος να 
δεχτεί τον ομοφυλόφιλο ερωτικό λόγο του Ιωάννου, υπαινι
κτικό και γι’ αυτό υποβλητικό, επεξεργασμένο και γι’ αυτό λει
τουργικό, διατακτικό και γι' αυτό παγιδευτικό.

Ο Ιωάννου ως φορέας ιστορικής εμπειρίας, ως χρονογράφος 
και λαογράφος συλλαμβάνει στο φακό του στιγμιότυπα των 
προσώπων και των χώρων. Μα την ίδια στιγμή, ως ερωτικό 
άτομο, ως ποιητής, ως ψυχισμός, συλλαμβάνεται ο ίδιος μέσα 
στο φακό της κοινωνικής του προοπτικής. Η κοινή εκτύπωση 
των δύο αυτών ταυτόχρονων λήψεων μας έδωσε τα κείμενά του. 
Ο ίδιος μονολογεί:

«Ποτέ δεν ήταν το έργο σου ολότελα ανεπηρέαστο, ποτέ δεν 
ήσουν μόνος σου, αυτό κι εσύ, βυθισμένος μέσα στις γραμμές 
και τα σχήματα, που πρόσφεραν στο νου σου αυτά που ήθελες 
να συνταιριάξεις. Πάντοτε λογάριαζες και κάποιον άλλο».17

Αυτή η συναίρεση του γενικού και του ατομικού γίνεται 
εφικτή με τον ενδοδιηγηματικό-ομοδιηγηματικό18 χαρακτήρα 
της αφήγησης που συμβάλλει επίσης στη διαμόρφωση της προ
σωπικής φωνής του αφηγητή. Φωνή που, όπως παρατηρεί ο Γ. 
Αράγης, αν καλοπροσέξουμε, θα δούμε πως δεν πρόκειται για 
τον τόνο και το χρώμα της δικής μας φωνής, όπως θα την ακού- 

12 γαμε αν διαβάζαμε φωναχτά το ίδιο κείμενο. Ούτε πάλι, για το 
αντίστοιχο χαρακτηριστικό της φυσιολογικής, δηλαδή της 
σωματικής, φωνής του συγγραφέα, όπως την άκουσαν, όσοι την

άκουσαν, στον προφορικό του λόγο. Αντίθετα πρόκειται για 
κάτι άλλο, γι’ αυτό που θα ’λεγα φωνή του κειμένου19, του Γ. 
Ιωάννου θα υπογραμμίζαμε εμείς.

Ο ίδιος ο συγγραφέας πολλές φορές έχει τονίσει την αξία της 
μουσικότητας, του τόνου, της ιδιαίτερης φωνής που πρέπει να 
υπάρχει στο λογοτεχνικό κείμενο. Πρόκειται τελικά για το ύφος 
του συγγραφέα που υλοποιείται μέσα από τη ρηματική διά
σταση του κειμένου. Είναι, όπως σημειώνει ο ίδιος, μια «ανε
παίσθητη μυστηριώδης μελωδία για τους πολλούς, που χάνεται 
και ξαναφαίνεται»20 και που ωστόσο «αποδίδει, όσο της είναι 
δυνατό, με τον τρόπο της, με τα όργανά της, την έννοια του κάθε 
σημείου του κειμένου»21. Ήδη η κυριολεξία, η ακριβής και 
καλοζυγισμένη χρήση των λέξεων είναι μία αναγνωρισμένη 
αρετή του συγγραφέα και ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο 
προσφοράς του στα μεταπολεμικά γράμματα.

Οι φιλολογικές μελέτες του για τον Παπαδιαμάντη, τον 
Καζαντζάκη, τον Ααπαθιώτη και τον Καβάφη, η μετάφραση 
τραγωδίας, οι συχνές αναφορές του στον Ξενοφώντα, η ενα
σχόληση με το παραμύθι, τον καραγκιόζη, το δημοτικό τρα
γούδι μας μαρτυρούν ορισμένες από τις γλωσσικές πηγές του 
Ιωάννου. Τίποτα όμως απ’ όλ’ αυτά δε φαίνεται στα κείμενα. 
Όλα είναι αφομοιωμένα και υποταγμένα σε μια καλοζυγισμένη 
δημοτική στο επίπεδο της καθημερινής προφορικής ομιλίας. 
Δοκιμιακός λόγος, περιγραφή, αφηγημένος λόγος, εξομολό
γηση, πλάγιος λόγος καθώς και ελεύθερος πλάγιος λόγος ενο
ποιούνται κάτω από τη δύναμη της ενιαίας γλωσσικής 
έκφρασης του συγγραφέα.

Το ενιαίο αυτό γλωσσικό περιβάλλον καταργεί την ανομοιο
μορφία της ποικιλίας των λογοτεχνικών ειδών που χρησιμοποι
ούνται. Και καθώς ενοποιείται με την καθημερινή προφορική 
ομιλία του παραλήπτη, αφού δε θέλει να την υπερβεί ή να την 
καταργήσει, γίνεται άμεσα αποδεκτό.

Αφήνει έτσι ελεύθερο το πεδίο για να μετατοπιστεί η εξιχνια- 
στική και εξεταστική συμμετοχή22 του παραλήπτη σε άλλα στοι
χεία του κειμένου όπως τα διαφορετικά χρονικά επίπεδα, η 
μετωνυμική παρουσία του χώρου, ο ερωτικός υπαινιγμός. Δίνει 
επίσης τη δυνατότητα στον αναγνώστη να παρακολουθεί και να 
νιώθει τη λειτουργία στοιχείων που βρίσκονται έξω από το κεί
μενο στο περικείμενο23, σ' αυτό που δεν γράφονται αλλά 
εννοούνται.

Αν η ανάλυση από τον Genette των χρονικών βαθμιδών στο 
έργο του Προυστ μας έδωσε άλλο ένα κριτήριο αφηγηματολο- 
γικής αξιολόγησης των κειμένων, τότε το έργο του Ιωάννου 
γίνεται ιδιαίτερα απαιτητικό στην αξιολόγησή του. Στο μεγα
λύτερο μέρος των «πεζογραφημάτων» ο χρόνος της ιστορίας 
είναι διασπασμένος και οι χρονικές ακολουθίες είναι καταργη- 
μένες και συγχωνευμένες στο παρόν του αφηγητή. Και άλλες 
φορές πάλι, ο ιστορικός χρόνος είναι συγκεντρωμένος γύρω 
από ένα θεματικό πυρήνα που ωστόσο δε συνιστά το κείμενο 
αλλά μόνο μια ψηφίδα του.

Η κυρίαρχη παρουσία του αφηγηματικού «εγώ», η απόσταση 
ανάμεσα στο αφηγηματικό παρόν και στον πραγματικό χρόνο 
της ιστορίας, τέλος οι αναλήψεις, οι προλήψεις και οι εγκιβωτι- 
σμοί24 είναι οι τεχνικές που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας. Έτσι 
ο χρόνος ως ακολουθία, καταργείται για να παραμείνει ως 
χρόνος του κειμένου. Ο αναγνώστης δημιουργεί, ανάλογα με 
τις προσωπικές του δυνάμεις, μια νέα αίσθηση του χρόνου, 
αυτή του κειμένου και της προσωπικής του συμμετοχής. Παρα
μένει όμως πάντα στο χώρο της λογοτεχνίας αφού «αναγκάζε
ται» να διαβάσει το κείμενο, όχι με τη δική του φωνή αλλά με τη 
φωνή που ο συγγραφέας διαμόρφωσε σαν μέσο επικοινωνίας 
του με τον παραλήπτη.

Μια φωνή που εκφράζεται με τις πιο μοντέρνες τεχνικές του 
μονολόγου χωρίς ωστόσο να προκαλεί, χωρίς να δυσκολεύει. Κι 
αυτό γιατί ο συγγραφέας μας διαμορφώνει το ύφος του στηριγ
μένος κυρίως όχι σε ευρωπαϊκά πρότυπα, που δεν τα αγνοούσε, 
αλλά στην ελληνική εκδοχή της μονομερούς αφήγησης που έχει



συμπεριλάβει τα καλύτερα κείμενα της ελληνικής πεζογρα
φίας.

Νομίζω ότι με τη διαδικασία αυτή, που προσπάθησα να σας 
δείξω, ο Γ. Ιωάννου σημασιοδότησε την μεταπολεμική πεζο
γραφία στην Ελλάδα δείχνοντας ότι αυτή μπορεί να υπάρξει 
μέσα από τις παγκόσμιες αναζητήσεις της σύγχρονης πεζογρα
φίας, χωρίς να χάσει τον ελληνικό της χαρακτήρα. Νομίζω 
επίσης ότι το έργο του κατοχυρώνει την αποτελεσματικότητα 
της σύγχρονης λογοτεχνίας. Αποδεικνύει ότι δεν πρέπει να 
φοβόμαστε για το θάνατο του συγγραφέα και της τέχνης του 
αφού μέσα από καινούριες μορφές και είδη λόγου θα εξακο
λουθεί να χαρίζει την απόλαυση. Όσο τουλάχιστο ο κόσμος 
μας θα έχει ανάγκη από λειτουργίες σαν αυτή που περιγράφει ο 
Γ. Ιωάννου στο παρακάτω απόσπασμα: «Καμιά φορά, όταν ο 
καιρός είναι θολός, και είναι συχνά θολός, και ρίχνει συχνές 
καταιγίδες προς τα κει, το μάτι ως το Καραμπουρνού αδύνατο 
να φτάσει. Εγώ όμως από δω μακριά, καθώς δεν εμφιλοχωρούν 
ποτέ σύννεφα, όλα τα εποπτεύω, πάντοτε φωτιζόμενα, με 
μυστικές αλλοιώσεις».26
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Η Θεσσαλονίκη [του Γιώργου Ιωάννου:] 
Πόλη τη ζ Περ ιπλάνη ση ς 

στον Χώρο και στον Χρόνο
«Ο χώρος», γράφει ο Gaston Bachelard, «έτσι όπως τον συλλαμ
βάνει η φαντασία, δεν έχει πια σχέση με τον αδιάφορο χώρο που 
παραδίνεται στο μέτρο και στο λογισμό του γεωμέτρη. Είναι 
ένας βιωμένος χώρος. Βιωμένος όχι μόνο στη θετικότητά του 
αλλά και με όλες τις μεροληψίες της φαντασίας».1

Ο χώρος στα πεζογραφήματα του Γ ιώργου Ιωάννου και, συγ
κεκριμένα της Θεσσαλονίκης, είναι αναμφισβήτητα ένας βιω- 
μένος χώρος. Αλλά ένας βιωμένος χώρος συσσωματώνει και τον 
ανάλογο βιωμένο χρόνο. Ο χώρος δηλαδή είναι το κατάλυμα 
του χρόνου. Η περιπλάνηση μέσα σ’ αυτό το αλληλοσυμπλέκό
μενο χωρόχρονο πραγματοποιείται μέσω της μνήμης. Η μνήμη 
αποσυνθέτει το παρελθόν, στήνει δηλαδή εκ νέου σκηνικά, επα
νατοποθετεί πρόσωπα, επαναλαμβάνει σαν ηχώ τα λόγια τους. 
Η Θεσσαλονίκη του Γιώργου Ιωάννου είναι μια πόλη της μνή
μης. Μέσω αυτής ο αφηγητής περιπλανάται στους χώρους της 
πόλης. «Το ταξίδι» άλλωστε «στο χρόνο (παρελθόν) είναι 
ουσιαστικά, πάλι ταξίδι στο χώρο»2. Ο συγγραφέας εμφανίζε
ται, είτε με την περσόνα του ποιητή στις δυο ποιητικές του συλ
λογές, είτε του αφηγητή στα πεζογραφήματά του. Η οπτική του 
είναι ενός ενήλικα πλάνητα ο οποίος με την περιπλάνησή του 
στον χώρο και τον χρόνο αναζητά να ανασυνθέσει την χαμένη 
πόλη, την χαμένη νιότη, την χαμένη παιδικότητα και αθωότητα. 
Η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη της αναζήτησης του «χαμένου 
χρόνου». Άλλωστε ο ίδιος ο συγγραφέας έχει ομολογήσει πως 
«με τα κείμενα αυτά προσπαθώ περισσότερο τον χρόνο να αιχ
μαλωτίσω κι όχι τον τόπο»3. Προχωρώντας στην επεξήγηση ότι 
«οι πόλεις βρίσκονται στο εντελώς πρώτο επίπεδο ενώ εγώ σκο
πεύω πολύ παρακάτω».4 Έτσι, οι χώροι οι οποίοι ανασυνθέ- 
τονται μέσω της μνήμης του ποιητή ή του αφηγητή λειτουργούν 
μεταφορικά, με συνδηλώσεις οι οποίες, εν πολλοίς, τους μετα
τρέπουν σε χώρους ποιητικούς. Ό ,τι λοιπόν παραπέμπει στην 
πραγματική πόλη δεν είναι παρά τέχνασμα του συγγραφέα. 
Αποτέλεσμα να διαμορφώνεται μια νέα πόλη, αυτή την οποία 
ανασυνθέτει ο συγγραφέας μέσω της μνήμης του. Και ο ανα
γνώστης συμμετέχει σ’ αυτήν τη μεταμόρφωση ακολουθώντας 
το βλέμμα του αφηγητή, αναζητώντας με τη σειρά του τον 
χαμένο χρόνο μέσα σε μια πόλη η οποία παίζει ανάμεσα στην 
πραγματικότητα και τη φαντασία. Ό πως σημειώνει ο E. Keely 
για μια άλλη σπουδαία πόλη της μνήμης και της φαντασίας, την 
καβαφική Αλεξάνδρεια, «η πιο σημαντική υπηρεσία που προσ
φέρει η μνήμη είναι ότι ξεγελάει τον χρόνο, καθηλώνοντας και 
ξαναφέρνοντας πίσω ό,τι άλλαξε με τον καιρό, έτσι που το 
αρχικό σχήμα των πραγμάτων μπορεί να ξαναπλαστεί στη τέχνη 
του ποιητή και να κρατηθεί εκεί, όσο ζήσει η ποίησή του.»5

Η Θεσσαλονίκη του Γ ιώργου Ιωάννου δεν είναι ολόκληρη η 
πόλη αλλά μόνον αυτή την οποία βίωσε ο συγγραφέας. «Και με 
τη Θεσσαλονίκη συμβαίνει αυτό. Δεν νιώθουμε ποτέ ολόκληρο 
τον τόπο.»6 Εκτός όμως από την πόλη την οποία βίωσε ο συγ- 

14 γραφέας είναι κι εκείνη την οποία γνωρίζει ο αναγνώστης και 
με την σειρά του φαντάζεται και πλάθει καθώς επιχειρεί την

της Έλενας Χουζούρη
δική του περιπλάνηση στα κείμενα του συγγραφέα, φορτί- 
ζοντάς τα με τις δικές του διαθέσεις. Θα υποστηρίζαμε ότι 
συναντώνται τρεις πόλεις, α) Η πραγματική β) Η πόλη του κει
μένου γ) Η πόλη του αναγνώστη. Σε ποια από τις τρεις πρέπει 
να περιπλανηθεί ο μελετητής; Βασικά στη δεύτερη. Ωστόσο ο 
μελετητής είναι πρωταρχικά ένας καλός αναγνώστης, ο οποίος, 
όσο κι αν ακολουθεί κάποιες συγκεκριμένες μεθοδολογικές 
υποδείξεις δεν είναι δυνατόν να μην καταθέσει και τις προσω
πικές του διαθέσεις. Μόνον έτσι η ματιά του μπορεί να είναι 
δημιουργική. Η περιπλάνηση λοιπόν του συγγραφέα με τις 
εκάστοτε περσόνες του στους χώρους της Θεσσαλονίκης γίνεται 
και περιπλάνηση του μελετητή-αναγνώστη. Καθένας διεκδικεί 
για τον εαυτό του τις ανακαλύψεις του ώσπου κάποια στιγμή 
συναντώνται. Η μεγάλη τους διαφορά είναι ο χρόνος. Ο χρόνος 
της βίωσης, ο χρόνος της γραφής και ο χρόνος της ανάγνωσης7. 
Το κείμενο διαφοροποιείται από τον ένα χρόνο στον άλλον και 
τελικά λειτουργεί σαν παλίμψηστο, νικώντας τον χρόνο με τις 
παγίδες που του στήνει.

Από τη στιγμή κατά την οποία ο συγγραφέας αποφασίζει να 
εγκαταλείψει την περσόνα του ποιητή8, να ενδυθεί εκείνη του 
αφηγητή και να αρχίσει να χρησιμοποιεί τους κανόνες της αφη
γηματικής τεχνικής ο χώρος δικαιωματικά αποκτά άλλες δια
στάσεις μέσα στο κείμενο. Γίνεται μια από τις απαραίτητες συμ
βάσεις για να στηθεί το σκηνικό της αφήγησης, να στηοιχθούν 
δηλαδή επάνω του, πρόσωπα, γεγονότα, καταστάσεις . Έτσι 
στα πεζογραφήματα τα οποία φιλοξενούνται κάτω από τον 
τίτλο «Για ένα Φιλότιμο»10 οι χώροι της πόλης αρχίζουν να λει
τουργούν δίκην αντικειμένου της αφήγησης. Ωστόσο ούτε σ’ 
αυτά η παρουσία της πόλτις δεν είναι τόσο έντονη. Το εγώ του 
αφηγητή την κατακλύζει καθώς την αντιμετωπίζει σαν πρό
φαση για τις διαθέσεις του και τις εξομολογήσεις του. Το απο
τέλεσμα είναι να μετατρέπεται η πόλη σε χώρο αποδοχής 
κάποιων οριακών-ψυχολογικών καταστάσεων του αφηγητή. 
Ο ίδιος ο αφηγητής προβάλλοντας ίΐς  οριακές αυτές ψυχολο
γικές του καταστάσεις, με φόντο τους χώρους της πόλης βυθί
ζεται στο χρόνο. Ο χρόνος όμως παρουσιάζεται θαμπός καθώς 
και ό,τι αναδύεται μέσα από αυτόν. Η μνήμη μοιάζει να μην λει
τουργεί με την διαύγεια και την αποστασιοποίηση την οποία 
δημιουργεί η χρονική, απόσταση αποφορτίζοντας εντέλει το 
βίωμα. Ο αφηγητής διαχέεται μέσα από την ατμόσφαιρα των 
χώρων της πόλης. Γλιστρά και διαπερνά. Δεν διασχίζει τους 
χώρους για να τους περιγράψει αλλά για να αισθανθεί εκείνα τα 
βιώματα τα οποία, οι χώροι αυτοί ανακαλούν στη νωπή ακόμη 
μνήμη του. Στα αφηγήματα αυτά, έστω και υπαινικτικά εμφα
νίζονται τα δυο δομικά στοιχεία τα οποία συγκροτούν το μεγα
λύτερο μέρος της πεζογραφίας του Γιώργου Ιωάννου: α) Το 
χρονικό πλαίσιο της αφήγησης και κατ’ ακολουθίαν η ηλικία 
του αφηγητή και β) οι χωρικές συντεταγμένες της Θεσσαλο
νίκης μέσα στις οποίες θα κινηθεί ο αφηγητής. Στα πεζογραφή
ματα του «Για ένα Φιλότιμο» η ηλικία του αφηγητή κυμαίνεται



από την παιδική έως τη νεανική. Το χρονικό βάθος όμως δεν 
είναι τόσο μακρινό όσο στα μεταγενέστερα πεζογραφήματα του 
συγγραφέα. Έτσι η χρονική απόσταση δεν έχει αποφορτίσει το 
βίωμα. Το αποτέλεσμα είναι οι χώροι οι οποίοι αποτελούν τα 
σημεία φόρτισης του βιώματος, να λειτουργήσουν μυθοποιη- 
τικά. Η Ραμόνα, ο Παλιός Σταθμός, τα λαϊκά σινεμά, τα 
εβραίικα μνήματα. Ο μύθος τον οποίον αναδύουν οι χώροι 
αυτοί είναι κατ’ εξοχήν ερωτικός. «Ύστερα τα ξεχνούσαμε όλα 
και μετά το βραδινό συσσίτιο έπαιρνα το φίλο μου και τραβού
σαμε συνήθως για τη Ραμόνα. Κι αυτός, όπως όλοι οι προορι
σμένοι, αμέσως παρασύρονταν. Μέσ’ τα σοκάκια της Ραμόνας, 
σε κείνα τα παλιοκαφενεία, στους τενεκέδες, πίσω από τις μάν
τρες με τα παλιοσίδερα, πάντα περίμεναν διάφορες γυναίκες».

Ο αφηγητής περιπλανάται σε συγκεκριμένους χώρους της 
πόλης. Λαϊκές γειτονιές και προσφυγικοί συνοικισμοί. Η 
περιοχή του Παλιού Σταθμού, η Πλατεία Δικαστηρίων, δηλαδή 
τα Καμμένα, τα Εβραίικα μνήματα, τα Σφαγεία. Χώροι υπο
δοχής και αποδοχής κάθε είδους αμαρτωλού έρωτα, χώροι επί
φοβοι, δίβουλοι, γεμάτοι ενοχές, χώροι τους οποίους κυρίως ο 
αφηγητής προσεγγίζει νύχτα. «Μέναμε στη Ραμόνα μέχρι να 
σκοτεινιάσει καλά. Κατόπιν αν δεν είχε φεγγάρι, τραβούσαμε 
για τα εβραϊκά μνήματα». Η πόλη ταυτίζεται με τη νύχτα και 
κατ’ ακολουθίαν με την αμαρτία, την ενοχή. Ο αφηγητής είναι 
ένας νεαρός γεμάτος ενοχές, αναστολές και φαντασιώσεις,12 
που περιφέρεται σε συγκεκριμένους χώρους της πόλης τις 
νυχτερινές ώρες προς αναζήτηση του αντικειμένου του πόθου 
του. Οι χώροι αυτοί γεμίζουν από ανθρώπους χωρίς πρόσωπο, 
χωρίς ταυτότητα, οι οποίοι ψυχολογικά και ερωτικά ταυτί
ζονται με τον αφηγητή. Αναζητούν κι αυτοί το νυχτερινό αντι
κείμενο του πόθου τους. Χώροι και άνθρωποι αποκτούν κάτι το 
δαιμονικό. «Ακόμη δε φτάσαμε και γύρω μας άρχιζαν οι σκιές. 
Ένοιωθες την ερημιά γεμάτη ανθρώπους που αγκομαχούσαν 
που μόλις παίρνει να νυχτώνει κάτι τους πιάνει. Παρατούν 
σπίτια, οικογένειες τα πάντα και ξεβράζονται εκατοντάδες απ’ 
όλες τις διευθύνσεις. Κάθε βράδυ τα παίζουν όλα για όλα». Ο 
έρωτας στα εβραίικα μνήματα δεν έχει πρόσωπο, αναδύεται 
μέσα από την αοριστολογία των σκιών. Το ρήμα «ξεβράζονται» 
χαρακτηρίζει στην λαϊκή συνείδηση τους αμαρτωλούς, τους 
στιγματισμένους, τους απόκληρους -αυτούς τους οποίους 
αρνείται μια ευπρεπής και θέσμια κοινωνία.

Η πρώτη ονοματοποιημένη παρουσία της πόλης στα αφηγή
ματα τα οποία περιέχονται στο «Για ένα Φιλότιμο» εμφανίζεται 
στο αφήγημα «Τα εβραίικα μνήματα». Πρόκειται για την λαϊκή 
περιοχή της Ραμόνας. Ο αφηγητής όμως δεν περιγράφει τον 
χώρο αλλά δίνει στοιχεία για την ταυτότητά του ως τόπο υπο
δοχής του αγοραίου έρωτα και της αμαρτίας. Οι ελάχιστες ρεα
λιστικές περιγραφές του χώρου δίνουν μια ζοφερή εικόνα του, 
«Μες στα σοκάκια της Ραμόνας, σε κείνα τα παλιοκαφενεία, 
στους τεκέδες, πίσω από τις μάντρες με τα παλιοσίδερα...» Στον 
χώρο αυτόν του ζόφου, της αμαρτίας και της ενοχής ο αφηγητής 
προσέχει δυο εντελώς αντίθετα πράγματα. Τα φιλήματα μεταξύ 
των δυο συναλλασσομένων και τη μικρή βυζαντινή εκκλησιά 
που «ξεφύτρωνε» (το ρήμα σημαίνει το αναπάντεχο, το απροσ
δόκητο) ανάμεσα στις παράγκες. Οι αντιθετικές συνδηλώσεις 
είναι φανερές: Για τη μεν πρώτη περίπτωση, αμαρτία-προ- 
δοσία-(φιλήματα αγορασμένα)-ενοχή, για την δεύτερη, εκ- 
κλησία-τιμωρία-μετάνοια-εξαγνισμός. Αντιθετικές συνδηλώ
σεις οι οποίες εμφανίζονται πολλές φορές, αν δεν κυριαρχούν 
σε ολόκληρο το έργο του Γιώργου Ιωάννου. Στο ίδιο αφήγημα 
ο ομώνυμος χώρος γίνεται τόπος συνάντησης του έρωτα και του 
θανάτου. Η διαφορά του με την Ραμόνα έγκειται στο ότι, ενώ σ’ 
αυτήν κυριαρχεί ο αγοραίος έρωτας, στα εβραίικα μνήματα ο 
πέραν των ορίων, ο δαιμονικός, αυτός που βρίσκεται στην 
κόψη της ζωής και του θανάτου. Ο ίδιος ο συγγραφέας σπά
ζοντας την αφήγηση σχολιάζει: «Είναι βαρύ (ενοχή) να βολο
δέρνεσαι (ρήμα που δηλώνει ψυχικό παιδεμό, αγωνία, βαθειά 
έλλειψη ησυχίας και αναπαμού) την νύχτα σε χώρους που κατα

βάθος πολύ τους σέβεσαι». Το σκηνικό άλλο και τα συναισθή
ματα τα οποία δημιουργεί διαφοροποιούνται από την παρά
γραφο στην οποία ο αφηγητής δηλώνει ότι «προσπαθούσα του
λάχιστο να πηγαίνουμε όσο γινόταν πιο μακριά απ' το νεκροτα
φείο». Η εικόνα του χώρου η οποία εμφανίζεται δηλώνει 
θάνατο και κατά ακολουθία σεβασμό στους νεκρούς. Ο χώρος 
δικαιωματικά ανήκει στον θάνατο και ανακαλεί στη μνήμη του 
αφηγητή περιγραφές θανάτου. Με την ανακύκληση όμως της 
μνήμης μετατοπίζεται και ο χρόνος από τη νεανική στην εφη
βική και στην παιδική ηλικία του αφηγητή διαφοροποιώντας 
την οπτική του. Από υπαινικτική γίνεται περισσότερο περιγρα
φική. Η μετατόπιση του χρόνου φέρνει σε πρώτο πλάνο το συλ
λογικό βίωμα. Τα εβραίικα μνήματα δεν ανήκουν μόνον ως 
αίσθηση, ως διάθεση του αφηγητή στον θάνατο (προσωπικό 
βίωμα) αλλά και στον συγκεκριμένο θάνατο των εβραίων (συλ
λογικό βίωμα). «Εξάλλου οι λάκοι ήταν άπειροι, οι Εβραίοι δεν 
ξεχώνουν ποτέ τους νεκρούς τους... Λουλούδια και κυπαρίσσια 
ποτέ δεν φυτεύουν οι Εβραίοι. Μετά το μεγάλο γιάγμα της 
Κατοχής άρχισαν να ξηλώνουν για καλά τα εβραίικα μνήματα».
Οι μνήμες του θανάτου υπερτερούν και η συμπλοκή τους με 
εκείνες του έρωτα εμφανίζεται αναπόφευκτη. Έτσι ο χώρος 
ακολουθεί μια κυκλική πορεία: Έρωτας-θάνατος-έρωτας. Την 
ίδια πορεία ακολουθεί και ο χρόνος: νεανική ηλικία του αφη- 
γητή-εφηβική, παιδική-νεανική.

Διαθέσεις ερωτικές και αισθήματα ενοχής αλλά και υπέρ
βασής τους δηλώνουν και τα λαϊκά σινεμά στο ομώνυμο αφή
γημα. Ο αφηγητής τα τοποθετεί στην περιοχή του Βαρδαρίου 
και της Άνω Πόλης. Εδώ ο χώρος λειτουργεί σαν πρόφαση, 
πρόσχημα. Η μοναδική τοπογραφική επαναφορά «τα καθ' 
εαυτό λαϊκά σινεμά βρίσκονται στους μεγάλους εμπορικούς 
δρόμους, κοντά στις αγορές και στα πρακτορεία αυτοκινήτων» 
προδιαθέτει για το είδος του κόσμου που συχνάζει σ’ αυτά. 
Μεγάλοι εμπορικοί δρόμοι -  δρόμοι όπου συνήθως κυκλο
φορεί κόσμος ασθενέστερων οικονομικά τάξεων. Πρακτορεία 
αυτοκινήτων = χώροι όπου πραγματοποιείται η μετακίνηση 
από και προς την περιφέρεια της πόλης και τις επαρχίες. Ο 
χώρος γίνεται η αιτία για να λειτουργήσει η μνήμη. Ο αφηγητής 
αρχίζει τις μετακινήσεις στον χρόνο και στο χώρο. Από την νεα
νική του ηλικία και την πρώτη επίσκεψή του στο Βαρδάρι όπου 
και το λαϊκό σινεμά, κάνει ένα βήμα πίσω και μεταφέρεται στην 
εφηβική του ηλικία, δηλαδή στο τέλος της Κατοχής και στις 
αρχές του Εμφυλίου. Με την μετακίνηση στο παρελθόν το σκη
νικό αλλάζει. Εμφανίζονται για πρώτη φορά τα Κατηχητικά. Η 
σύνδεση συνειρμικά ακολουθεί το σχήμα: Λαϊκό σινεμά = 
ενοχή, αμαρτία —> απαγόρευση —> κατηχητικό —» εντευκτήριο. 
Κατηχητικό —> αθωότητα, υπακοή. «Στα Κατηχητικά βέβαια 
μας απαγόρευαν τον κινηματογράφο. Είχαμε το εντευκτήριό 
μας, όπου μπορούσαμε να περνάμε ευχάριστα τα βράδυα. 
Άλλοι συζητούσαν πολύ αυτή την απαγόρευση, εγώ υπάκουσα 
εύκολα, γιατί δεν είχα καιρό, ούτε λεφτά για εισιτήρια». Η 
ανάμνηση της απαγόρευσης οδηγεί τον αφηγητή ακόμη πιο 
πίσω στον χρόνο, στην παιδική του ηλικία, όπου αναζητείται η 
εξήγηση του γιατί αυτή η απαγόρευση της επίσκεψης στα λαϊκά 
σινεμά, δεν ήταν γι’ αυτόν ενοχλητική. «Είχα να πάω σινεμά 
από μικρό παιδί. Τότε πήγαινα μόνος μου (τόλμη, αθωότητα, 
έλλειψη γνώσης του απαγορευμένου, της αμαρτίας). Έπαψα 
όμως απότομα να πηγαίνω και σ’ αυτό, από τότε που ένας μου 
έκανε ανήθικες χειρονομίες στο σκοτάδι. (Τέλος της αθωότη
τας, αρχή της υποψίας). Ακόμα και τώρα (μεταφορά του 
χρόνου στο παρόν) όταν πηγαίνω καμιά φορά σε κείνο το 
σινεμά σφίγγεται η καρδιά μου και δεν ξέρω τι έχω. Ισως αυτός 
να ήταν ο κυριότερος λόγος που δεν με πείραζε η απαγόρευση. »

Καθώς ο αφηγητής ανακαλεί στη μνήμη του τα λαϊκά σινεμά 
και τους τύπους των ανθρώπων που σύχναζαν σ' αυτά προ
χωρεί σ’ ένα διαχωρισμό. Στα συνοικιακά σινεμά (δεν καθορί-15 
ζεται η συνοικία) τα οποία ανήκουν στην παιδική και εφηβική



ηλικία του αφηγητή και για τα οποία δηλώνεται η απέχθειά του 
με την περιγραφή των ανθρώπων που τα επισκέπτονταν. 
Δίνεται έτσι η εικόνα των φιλήσυχων οικογενειών οι οποίοι 
είναι κύριοι θαμώνες αυτού του είδους των σινεμά «τα συνοι
κιακά είναι χειρότερα από τα πρώτης προβολής. Εκεί ο κόσμος 
πηγαίνει παρέες παρέες, οικογενειακώς. Είναι γεμάτα παιδιά, 
χοντρές γυναίκες που ο άντρας τους μπεκρολογάει στην 
ταβέρνα και εξοργιστικές γριές. Όταν ανάβουν τα φώτα η 
κατάσταση είναι απελπιστική.» Στην δεύτερη κατηγορία ανή
κουν εκείνα τα οποία «βρίσκονται στους μεγάλους εμπορικούς 
δρόμους κοντά στις αγορές και στα πρακτορεία αυτοκινήτων» 
και τα οποία συμβαδίζουν με την νεανική ηλικία του αφηγητή. 
Η ρεαλιστική περιγραφή της κοινωνικής σύνθεσης των 
θαμώνων αυτών των σινεμά «επιτείνει την αληθοφάνεια του 
ισχυρισμού του αφηγητή ότι αυτά είναι τα καθ1 εαυτού λαϊκά 
σινεμά». «Τότε καταφθάνουν οι χτίστες, οι σιδεράδες, οι 
σωφέρηδες, οι μικροϋπάλληλοι, οι φαντάροι...» Καθώς προ
χωρεί η αφήγηση διαφοροποιούνται και οι διαθέσεις τις οποίες 
δημιουργούν τα λαϊκά σινεμά στον αφηγητή. Από ενοχικές 
μετατρέπονται σε διαθέσεις καταφυγής σ’ αυτά και αποφυγής 
έτσι των πάσης φύσεως απειλών οι οποίες ενεδρεύουν στους 
δρόμους της πόλης. «Όταν βραδυάζει και νιώθω στην τσέπη 
μου λεφτά αρκετά για ένα πακέτο τσιγάρα και για ένα εισιτή
ριο, είμαι ευτυχισμένος. Δε φοβάμαι τη μοναξιά, ούτε φοβάμαι 
γενικότερα. Την άνοιξη και το φθινόπωρο όταν ο ουρανός 
μελανιάζει στα δυτικά βουνά και βλέπω ότι έρχεται καταιγίδα, 
τρέχω και χώνομαι στα σινεμά, όπως ένα καιρό στα καταφύγια. 
Εκεί μέσα δεν εισχωρεί τίποτα. Βγαίνω αργά, βλέπω τους δρό
μους γεμάτους νερά και λάσπες, μια λαχτάρα λιγότερη λέω μέσα 
μου».

Χώρος ερωτικών διαθέσεων είναι και τα Σφαγεία καθώς και 
οι γύρω περιοχές. Η ερωτική διάθεση γίνεται εντονότερη όσο 
προχωρεί η αφήγηση και υπερβαίνει τον χώρο ο οποίος εμφα
νίζεται συνεργός ενός ιδιότυπου έρωτα, ο οποίος βεβαίως υπο
νοείται: «Το στέκι μας σε τέτοιες περιπτώσεις είναι κάτω στα 
σφαγεία». Κοινό σημείο αναφοράς αυτού του έρωτα μ’ εκείνον 
που συντελείται στη Ραμόνα και τα εβραίικα μνήματα είναι η 
ερημιά. «Μας τραβάει το μέρος· κυρίως είναι απόμερο». Ο 
χρόνος και εδώ είναι η νύχτα. «Στα καλντερίμια του βασιλεύει 
τη νύχτα άγρια ερημιά». Το σκηνικό συμπληρώνεται με τις 
περιγραφές των γύρω περιοχών, του παλιού σταθμού. «Ο 
παλιός Σταθμός απέναντι ρημαγμένος. Χορταριασμένες οι 
ράγες του.», και του Κέντρου διερχομένων «Και στο κέντρο 
διερχομένων οι φαντάροι κοιμούνται βαθιά».

Μέχρις εδώ το προσωπικό βίωμα του αφηγητή κατακλύζει 
και υπερκαλύπτει την πόλη. Βίωμα ερωτικό έμπλεο ενοχών και 
απειλών. Η πόλη περισσότερο υπονοείται παρά περιγράφεται. 
Στο πεζογράφημα όμως «Τα Καμμένα» η οπτική του αφηγητή 
δείχνει να διαφοροποιείται. Το προσωπικό βίωμα συμπλέκεται 
με το συλλογικό. Η μνήμη δεν επαναφέρει στο προσκήνιο μόνο 
προσωπικές στιγμές. Η πόλη τοποθετείται πια συγκεκριμένα 
στο χρόνο και ο χρόνος αποκτά συλλογική διάσταση. Εμφανί
ζεται ως χρόνος της ιστορίας με αναφορές σ’ αυτήν επαληθεύσι- 
μες. Αναφορές οι οποίες φορτίζουν και τους χώρους της πόλης. 
Έτσι η περιοχή των «Καμμένων» φωτίζεται συγκεκριμένα στο 
κείμενο όταν συνδέεται με την πυρκαϊά του 1917. Διαφορετικές 
σηματοδοτήσεις και αναφορικότητες αποκτά η ίδια περιοχή 
καθώς ο χρόνος προχωρεί από την προπολεμική εποχή και 
φτάνει στην Κατοχή. Τις αλλαγές των εποχών παρακολουθούν 
και οι ονομασίες της. Το ταξίδι της περιοχής μέσα στο χρόνο 
ακολουθεί και ο αφηγητής. Φαντασιακά στην αρχή, βιωματικά 
στη συνέχεια.

Αν όμως στα περισσότερα πεζογραφήματα του «Για ένα 
φιλότιμο» η πόλη εμφανίζεται πότε ερωτική, δίβουλη και 
αμφίσημη και πότε ως καταφύγιο, με το χρονικό φόντο, μέσα 

16 από το οποίο αναδύονται οι χώροι της, να μην ανάγεται στο 
απώτερο παρελθόν (η λειτουργία της μνήμης δεν είναι τόσο

έντονη) και να μην παραπέμπει, τις περισσότερες φορές, σε 
νεαρότερη ηλικία του αφηγητή, στα πεζογραφήματα των δυο 
επόμενων βιβλίων, της «Σαρκοφάγου» και της «Μόνης κληρο
νομιάς», οι χρονικοί και χωρικοί προσδιορισμοί διαφοροποι
ούνται και το σκηνικό όπου διαδραματίζονται τα γεγονότα της 
αφήγησης αλλάζει. Η πόλη παύει πλέον να λειτουργεί ως πρό
φαση, ως πρόσχημα για να υποβληθούν οι διαθέσεις του αφη
γητή και μετατρέπεται σε σκηνικό όπου πάνω του θα ακουμπή- 
σουν τα γεγονότα και οι καταστάσεις τις οποίες ανακαλεί στη 
μνήμη του. Η πόλη γίνεται έτσι ο χώρος ανάδειξης του πνεύ
ματος μιας εποχής. Της εποχής την οποία ο αφηγητής ανασύρει 
από το παρελθόν και τη μετατρέπει σε αφηγηματικό παρόν. Η 
αναζήτηση του χαμένου χρόνου είναι εμφανής.13 Σε αντίθεση 
με τα πεζογραφήματα του «Για ένα φιλότιμο» το αφηγηματικό 
εγώ διαθλάται μέσα στο χρόνο και τους χώρους της πόλης ανα
καλώντας εικόνες γεμάτες συλλογικά βιώματα. Έρχονται έτσι 
στην επιφάνεια όχι μόνον οι προσωπικές φωνές του αφηγητή 
αλλά ολόκληρες σκηνές όπου πρωταγωνιστεί ο χρόνος ως ιστο
ρία, δηλαδή ως συλλογικό βίωμα και ο χώρος γεμάτος από άλλα 
πρόσωπα τα οποία περιστρέφονται γύρω από τον αφηγητή 
οικοδομώντας έτσι τον μύθο μιας πολιτείας.14 «Προσωπική 
ιστορία και ιστορημένη πόλη συμπλέουν φωτίζοντας η μια την 
άλλη. Το διαλεκτικό παιχνίδι των αντιθέσεων εξακολουθεί στις 
πόλεις της μνήμης, σε χρονική όμως διάσταση: το εδώ και το 
αλλού μεταλλάσσονται σε τώρα και σε άλλοτε· οι διαφυγές επι- 
χειρούνται από το παρόν στο παρελθόν» L\  Ο αφηγητής είναι 
ένας ενήλικας ο οποίος περιφέρει τη ματιά του στους δρόμους 
της πόλης ανακαλώντας την παιδική και εφηβική του ηλικία η 
οποία συμπίπτει αντίστοιχα με την Κατοχή και τον Εμφύλιο. Η 
περιπλάνησή του στην πόλη εκείνων των περιόδων και ιδιαί
τερα στην Κατοχική υπαγορεύεται από την ανάγκη της επιβίω
σης. Τα όνειρα τα οποία συνοδεύουν αυτήν την περιπλάνηση 
έχουν σχέση με υλικά αγαθά. «Επιστρέφοντας αργά από άλλους 
δρόμους γρήγορα ξεχάστηκα κι άρχισα όπως συνήθως να ονει
ρεύομαι φαγητά». Οι χώροι της πόλης εμφανίζονται σαν σημεία 
απώλειας και θανάτου. «Θυμάμαι ένα σωρό γωνιές που είδα 
ανθρώπους να πέφτουν». Η ιστορία διαθλάται μέσα από τη 
μνήμη του αφηγητή και αναδεικνύεται στην αφήγηση με τη 
μορφή θραυσμάτων, εικόνων και συναισθημάτων. Τα γεγονότα 
δεν κατατίθενται ολοκληρωμένα αλλά συμπλέκονται με τις 
προσωπικές ιστορίες του αφηγητή. Τόσο στα πεζογραφήματα 
της «Σαρκοφάγου» όσο και σ’ εκείνα της «Μόνης κληρονομιάς» 
οι δρόμοι της πόλης αρχίζουν να γεμίζουν κόσμο ανάμεσα στον 
οποίο περιπλανάται ο αφηγητής. «Στα Χάνια και τα πανδοχεία 
τηςρδού Μοναστηριού, που έχουν γίνει τώρα ξενοδοχεία του
ριστικά, ούτε να μπούμε δεν μπορέσαμε. Ήταν γεμάτα αντάρ
τες, που επιμελώς κρύβονταν». («Το πεντακοσάρι»). «Έφτασα 
νωρίς εκεί και μπήκα αμέσως στην ουρά, που ήταν κιόλας 
μεγάλη. Το χτεσινό πάθημα πολλών είχε γίνει μάθημα σε όλους. 
Το στρίμωγμα εξαιτίας του κρύου ολοένα μεγάλωνε...» («Το 
γάλα»). Σε αντίθεση με τα πεζογραφήματα του «Για ένα φιλό
τιμο» η πόλη δεν είναι βουτηγμένη μέσα στη νύχτα αλλά το εικο
σιτετράωρο δείχνει όλα του τα πρόσωπα και τις αναγκαιότητες 
τις οποίες επιβάλλει. Οι χώροι οι οποίοι αποτελούν το σκηνικό 
της αφήγησης είναι και πάλι λαϊκοί. Κυριαρχούν η οδός Εγνα- 
τία, το Βαρδάρι, η Πλατεία Δικαστηρίων, ο Σταθμός. Εμφανί
ζονται όμως και νέοι χώροι. Τα Λαδάδικα («Το πεντακοσάρι»), 
το Λιμάνι («Τα λιμενικά λουτρά»), ο χώρος της Διεθνούς Έ κ
θεσης («Η Σαρκοφάγος»), η οδός Μοναστηριού με τα Χάνια 
και τα Πανδοχεία της («Το πεντακοσάρι»), η παραλία («Τα 
κεφάλια»), η Πλατεία Αριστοτέλους («Το βύζαγμα»), η οδός 
Τσιμισκή («Η νεκροφάνεια») η οδός Αγίου Δημητρίου («Η σει
ρήνα»), η συνοικία Κουλέ-Καφέ, τα τείχη του Σέιχ-Σου, η 
περιοχή όπου βρίσκεται το Συντριβάνι. Για πρώτη φορά 
παρουσιάζονται δυο εκκλησίες οι οποίες σηματοδοτούν η μία 
την ορθόδοξη παράδοση της πόλης και η άλλη την έλευση των 
Προσφύγων και τις θρησκευτικές και λαϊκές παραδόσεις και



δοξασίες τους. Οι εκκλησίες του Αγίου Δημητρίου και της 
Αχειροποιήτου. Έτσι η πόλη διευρύνεται. Ο όγκος της στο 
κείμενο μεγαλώνει, το ύφος και το ήθος της γίνεται πιο έντονο 
καθώς φιλτράρεται μέσα από το ύφος και το ήθος του συλλο
γικού οργάνου, δηλαδή της ιστορίας. Η διεύρυνσή της είναι 
ακόμη μεγαλύτερη στα πεζογραφήματα της «Μόνης κληρονο
μιάς». Οι δρόμοι και οι λαϊκές συνοικίες της δημιουργούν τη 
μυθολογία μιας πόλης λαϊκής και προσφυγικής. Στους ανατολι
κούς και δυτικούς δρόμους συναντιούνται αυτές οι συνοικίες οι 
οποίες ονοματοποιούνται στο κείμενο επιβεβαιώνοντας ιχε την 
αναπαραστατική τους παρουσία αυτήν την μυθολογία1 . Μια 
μυθολογία η οποία βασίζεται αφενός στην ορθόδοξη παράδοση 
κι αφετέρου στη περιπέτεια των προσφύγων. Στοιχεία τα οποία 
δένονται και δημιουργούν μια άλλη, νεώτερη, λαϊκή παράδοση, 
εκείνη των χρόνων της Κατοχής. Πάνω σ’ αυτό το σκηνικό 
ακουμπάει ο χρόνος, η ιστορία, η αφήγηση. Προσωπικό και 
συλλογικό βίωμα συμπλέκονται. Η συλλογική παρουσία είναι 
τώρα διαρκής. Εκφραζόμενη είτε στο πρώτο και τρίτο πληθυν
τικό είτε στο τρίτο ενικό. Οι δρόμοι μετατρέπονται σε χώρους 
υποδοχής κάθε λογής αγωνίας αλλά και χαράς των λαϊκών 
ανθρώπων της πόλης, καθώς η ιστορία με τ' αναπάντεχα γεγο
νότα της βαραίνει επάνω τους. «Άρχισαν να γυρίζουν στις γει
τονιές, στα επιταγμένα σχολεία και στα υπόγεια κι όπου έβρι
σκαν φαντάρους να τους ρωτούν». («Το μέντιουμ»). «Σαν 
ξημέρωσε ξεχυθήκαμε στους δρόμους, με μια χαρά σα να 
πηγαίναμε σε εκδρομή. Μπορούσες να πας όσο ήθελες κοντά 
στις βομβαρδισμένες περιοχές, μια και δεν υπήρχε κανένας 
αρμόδιος για να σ’ εμποδίσει. Μονάχα σ' ορισμένα σημεία 
άκουγες να φωνάζουν: “Μην πλησιάζετε, έχει άσπαστες μπόμ
πες” . Μα, εμείς από τη χαρά μας δε λογαριάζαμε τίποτε. Υπο
πτευόμασταν άλλωστε ότι το λένε επίτηδες. Εκείνες οι εκρη
κτικές είχαν κάνει περίφημα τη δουλειά τους. Η κοντινή, που το 
βράδυ μας κατατρόμαξε, χτύπησε από τα πλάγια τα αρχηγεία 
μας των ταγματασφαλιτών» («Το μέντιουμ»). «Σε μια μεγάλη 
απεργία προπολεμική, εκεί όπου είχαν πέσει απεργοί, πάνω 
στα ξερά αίματα, οι φίλοι τους και σύντροφοι τους είχαν βάλει 
από μια τραγιάσκα κι ένα κουλούρι». Οι χώροι της πόλης εμφα
νίζονται ως σηματοδότες της ιστορίας όπως αυτή αναβιώνει 
μέσω της μνήμης του αφηγητή. Η τελευταία λειτουργεί ελλει
πτικά, πυκνά, ανασυνθέτει τις εικόνες-αναπαραστάσεις των 
γεγονότων φιλτραρισμένες και διαμεσολαβημένες από τον 
χρόνο. Θα υποστηρίζαμε ότι η ιστορία η οποία αναπαρίσταται 
και ανασυντίθεται μέσω της μνήμης και κατατίθεται ως αφηγη
ματικός λόγος είναι μια ψευδής ιστορία αφού ανάμεσα σ' αυτήν 
και την αναπαράστασή της μεσολαβούν τόσο ο παραμορφω
τικός φακός του χρόνου αλλά και τα τεχνάσματα της αφήγησης. 
Ο λόγος άλλωστε της ιστορίας είναι αναλυτικός* στέκεται 
περισσότερο στις έννοιες,17 ενώ, εκείνος της αφήγησης, είναι 
ελλειπτικός, πυκνός, δεν ανασύρει· συνθέτει και ανασυνθέτει. 
Στα πεζογραφήματα της «Σαρκοφάγου» και της «Μόνης Κλη
ρονομιάς» η ιστορία της πόλης αρκετές φορές λειτουργεί υπαι
νικτικά, μεταφορικά. Προβάλλονται έτσι εσωτερικά στοιχεία 
και όψεις της. «Μπαίνοντας εκείνο το βράδυ στο δικηγορικό 
γραφείο του φίλου μου με χτύπησε μια πολύ βαρειά βρώμα. 
Μέσα, ένας γεροδεμένος μα μεγαλούτσικος στα χρόνια χωρικός 
κουβέντιαζε-ζωηρά μαζί του για κάποια μάλλον κτηματική 
υπόθεση. Έμοιαζε παλιός πελάτης... Κάθισα στον προθάλαμο 
κι άνοιξα την εφημερίδα. Όμως η ανεξήγητη βρώμα ήταν ανυ
πόφορη. Κοίταξα τα ταβάνια, τους τοίχους, μήπως είχε σπάσει 
καμιά σωλήνα απ’ αυτές που κατεβάζουν τις βρωμιές, μα δε 
φαινόταν τίποτε. Όλα λευκά και πεντακάθαρα. Έφτασα στο 
χ7·ΐμειο να φέρω στη μύτη μου ακόμα και την εφημερίδα, που 
ήταν ν’ ανοίγει η καρδιά σου, σωστός μπαχτσές. Μάχες, τουφε
κισμοί, συλλήψεις, προδοσίες, αποκηρύξεις και φυσικά μπό
λικες δηλώσεις πολιτικών αρχηγών. Ένα νέο πάντως, μας αφο
ρούσε ιδιαίτερα: μες στη βδομάδα θα περνούσαν από τους κεν
τρικούς δρόμους μας τους αιχμαλώτους αντάρτες, που λίγες

Λητώ Σεϊζάνη

Παρήχηση

Και τ'άδειο σπίτι ακόμα 
ξέρει να φτιάχνει στίχους 
Ανθρώπινο ένα στόμα 
Μιλάει μέσ'απ’ τους τοίχους

Αθήνα, 11.7.81

Μια Ρωμαϊκή άνοιξη ακόμα

Είναι η εποχή της Ρώμης τώρα 
Ανοιξη που μυρίζει απ ’ τιςμποργκάτε 
Μέχρι τους κήπους της Βίλλα Μποργκέζε

Ο ήλιος εκεί δεν είναι κραυγαλέος 
Συγκρατημένα λάμπει, όπως ταιριάζει 
Στ7 ωραίο, κόκκινο χρώμα των κτηρίων

Ρώμη του Παζολίνι, του Μοράβια, δική μου 
Στα εξοχικά δρομάκια θα πουλάνε αγκινάρες 
Κι οι παπαρούνες θα γεμίζουν τα λιβάδια

Η άνοιξη θα έχει μπει τώρα στη Ρώμη 
Αλλοι θα την απολαμβάνουν, όχι εγώ 
Που αρρωσταίνω από νοσταλγία εδώ

Κηφισιά, 14.4.89

μέρες πριν είχαν βομβαρδίσει την πόλη μας με κανόνι. Προα- 
ναγγέλουν άγρια επιδοκιμασία... Καθώς διάβαζα αυτά, 
τέλειωνε μέσα η ακρόαση κι ο χωρικός βγαίνοντας σήκωσε απ’ 
τη μισοσκότεινη γωνιά ένα μικρό σακί που έχει εκεί αφημένο. 
Βρωμοκόπησε ο τόπος. Εδώ λοιπόν ήταν η πηγή της βρωμιάς. Ο 
φίλος με το φυσικότερο ύφος μας είπε «είναι τα κεφάλια δυο 
συγχωριανών μου. Τα πηγαίνω στο χωριό να τα στήσουμε στην 
πλατεία. Θα περάσει όλο το χωριό να τα δει και να τα φτύσει»... 
Μόλις γκρεμοτσακίστηκε, ανοίξαμε τα παράθυρα και πήραμε 
δρόμο. Γυρίζαμε στην άρρωστη παραλία πάνω-κάτω σαν τρελ- 
λοί...» («Τα κεφάλια»). Η πόλη γίνεται μια ανοιχτή αγκαλιά για 
όσους δέχονται έστω και έμμεσα τις οδύνες της ιστορίας. Όσο 
για το ίδιο το ιστορικό γεγονός της μεταπολεμικής εμφύλιας 
περιπέτειας δεν κατονομάζεται, δεν περιγράφεται αλλά δίνεται 
μεταφορικά με μέσον μια από τις πέντε αισθήσεις: την 
όσφρηση. Ο αναγνώστης «μυρίζει τη βρώμα» την οποία ανα
δύει -έτσ ι κι αλλιώς- ένας εμφύλιος σπαραγμός. Τη βρώμα 
του ψόφιου αίματος, της σαπισμένης σάρκας. Έτσι σηματοδο- 
τείται η ένταση και η αγριότητα ενός αδελφοκτόνου πολέμου 
όπως προσελήφθη και καταγράφτηκε στη μνήμη του μη συμμε- 
τέχοντος αλλά παρατηρούντος αφηγητή.
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Άλκηστις Σουλογιάννη 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ
Ο Εχθρός του Ποιητή 
Κέδρος, 1990

Το βιβλίο Ο Εχθρός του Ποιητή συμπλη
ρώνει με εντυπωσιακό τρόπο, μια συνει
δητή επεξεργασία και εφαρμογή τριακον
ταετούς «προγράμματος», από το οποίο 
προκύπτει σαφώς ότι ο Γιώργος Χειμωνάς 
εισήγαγε και τεκμηρίωσε νέους τρόπους 
εκμετάλλευσης του λογοτεχνικού υλικού 
σε επίπεδο ταυτοχρόνως: νοήματος, γλώσ
σας, τεχνικής και αισθητικής. Επομένως, ο 
Γιώργος Χειμωνάς δεν είναι απλώς ένας 
ισχυρότατος ανανεωτής της νεοελληνικής 
πεζογραφίας· ουσιαστικά, είναι ο μόνος 
(συνεπής) φορμαλιστής σύγχρονος έλλη- 
νας συγγραφέας, και αυτό είναι το σημαντι
κότερο. Κατά τη γνώμη μου, ο Εχθρός του 
Ποιητή τελειοποιεί τη διατύπωση του φορ
μαλισμού του Γιώργου Χειμωνά. Φαντάζο
μαι, ότι στο εξής η λογοτεχνική παραγωγή 
του Χειμωνά θα παράσχει νέες εκδοχές και 
προεκτάσεις στο υφολογικό του στίγμα, το 
οποίο έχει πλέον οριστικά κατατεθεί. Εκτός 
κι αν έχουμε κάποια καινούργια υφολογική 
ή νοηματική έκπληξη, τίποτα δεν αποκλείε
ται.

Ο φορμαλισμός του Γιώργου Χειμωνά 
αποτελεί μια πλήρη από κάθε άποψη θεω- ‘ 
ρία Λόγου, θεωρία ύφους, και προσφέρει 
ανυπολόγιστες υπηρεσίες στη σύγχρονη 
φιλολογία, δεδομένου ότι και μόνον οι τίτ
λοι των βιβλίων του ή τα ονόματα των προ
σωπείων του συμπεριφέρονται ως αυτοδύ
ναμοι σημειολογικοί κώδικες:

Πώς αναγνωρίζεται ο φορμαλισμός του 
Γ ιώργου Χειμωνά στον Εχθρό του Ποιητή :
1. Κατ’ αρχήν η δομή του βιβλίου, στη διάρ
θρωση του οποίου τον παραδοσιακό μύθο 
έχουν αντικαταστήσει τα περιστατικά.

Το βιβλίο αποτελείται από τρία κείμενα, 
νοηματικά συγγενή, που όμως μπορούν να 
σταθούν και ανεξάρτητα, επειδή διαθέτουν 
μια θεματική αυτοτέλεια. Κεντρικός άξο
νας των τριών κειμένων είναι ο ποιητής, 
δηλ. ο δημιουργός Λόγου, Κωνσταντίνος 
Λάιος, που σκοτώνεται από άγνωστον 
εχθρό, χωρίς αιτία, στο τέλος του πρώτου 
κειμένου. Αυτό το πρώτο κείμενο έχει ακρι
βώς τον τίτλο Ο Εχθρός του Ποιητή, που 
δίνει και τον τίτλο στο βιβλίο. Αποτελείται 
από δύο ομόκεντρα περιστατικά: Το μεγα
λύτερο, το περιέχον περιστατικό αφορά 
την Κυβέλη/Αρετή, τη δίδυμη αδελφή του 
ποιητή, που είναι παντρεμένη στην ξενιτιά. 
Και το μικρότερο, το περιεχόμενο περιστα
τικό αφορά την Ελένη Ξένου, που είχε μια 
ερωτική σχέση με τον ποιητή. Η Κυβέλη/

Αρετή είναι ένα δισήμαντο μέγεθος με 
ενότητα φορτίου. Η Ελένη Ξένου είναι ένα 
μονοσήμαντο μέγεθος με πολυώνυμο φορ
τίο.

Το δεύτερο κείμενο του βιβλίου έχει τον 
τίτλο Διάδρομος. Στην ουσία, είναι μια 
νοηματική δίοδος που συνδέει το πρώτο 
κείμενο του βιβλίου με το τρίτο (πλήρης 
εφαρμογή της σημειολογικής δεοντολο
γίας), ένα ιντερμέδιο μεταξύ του πρώτου 
και του τρίτου κειμένου. Ταυτοχρόνως, ο 
Διάδρομος είναι μια πικρή και εξουθενω- 
τική απολογία ζωής του κυρίαρχου προσω
πείου του κειμένου που δεν κατονομάζε
ται, υπονοείται όμως σαφώς ότι πρόκειται 
για τον νεκρό ποιητή. Το τρίτο κείμενο έχει 
τον τίτλο Ο Βοηθός των Θαμμένων, και 
αποτελείται από δύο επάλληλα περιστατι
κά, αντίστοιχα των δύο ομόκεντρων του 
πρώτου κειμένου. Στο πρώτο περιστατικό, 
ο νεκρός ποιητής φέρνει την Κυβέλη/ 
Αρετή πίσω στη μητέρα τους. Και στο δεύ
τερο περιστατικό, η Ελένη Ξένου οδηγεί 
τον ποιητή στον τόπο της ταφής του, και 
εκεί τον αφήνει μόνο με τον πληρωμένο 
βοηθό των θαμμένων -  έναν παραστάτη 
δηλ. που φροντίζει να στρώνει το χώμα του 
τάφου όταν το ανακατεύει ο αέρας. Με 
άλλα λόγια: παροχή πληρωμένης βοή
θειας, όταν είναι πλέον πολύ αργά για τα 
ανθρώπινα μέτρα -  και ο ποιητής έχει βρει 
τη λύτρωση και την ελευθερία του.

Η διαχείριση του θεματικού υλικού γίνε
ται σε δύο επίπεδα:

Το ένα επίπεδο αφορά την ουσία ύπαρ
ξης του ποιητή (λέω: ύπαρξη, όχι ζωή) και 
τον αναίτιο θάνατό του (στο επίπεδο αυτό, 
τοποθετούνται και τα περιστατικά για την 
Ελένη Ξένου).

Το άλλο επίπεδο αφορά τη συγγένεια, 
τον δεσμό του ποιητή με τη δίδυμη αδελφή 
του.

Τα δύο αυτά επίπεδα τέμνονται. Στην 
ακμή τομής, συμπίπτει η αυτογνωσία του 
ποιητή με τη γνώση της αδελφής του γι’ αυ
τόν. Η σύμπτωση αυτή εξυπηρετεί την αυ
τογνωσία του ποιητή. Έτσι, η Κυβέλη/ 
Αρετή συμπεριφέρεται ως οντολογικό πα
ραπλήρωμα του ποιητή (η τιμή του παρα
πληρώματος υπολογίζεται σαφέστερα με 
σταθερή βάση το γεγονός, ότι η Κυβέλη/ 
Αρετή είναι όχι απλώς αδελφή, αλλά δί
δυμη αδελφή του ποιητή).

Στις ρίζες του βιβλίου υπάρχουν ως πη
γές: αφενός μεν το δημοτικό Τραγούδι του 
Νεκρού Αδελφού, για τον Κωσταντή και την 
αδελφή του την Αρετή · και αφετέρου, η πα
λιά κέλτικη μπαλλάντα για έναν κέλτη 
δρυίδη ιερέα ποιητή που σκοτώθηκε από 
τον αρχηγό των εισβολέων Χριστιανών. Και 
οι δύο αυτές πηγές είναι αφομοιωμένες και 
μετηλλαγμένες μέσα στο κλίμα του βιβλίου 
του Χειμωνά.

Για την εξυπηρέτηση αυτού του κλίμα
τος, στο βιβλίο έχουν ενσωματωθεί: η κέλ
τικη μπαλλάντα, μεταφρασμένη από τον 
Χειμωνά σε ελληνικά που αναπαράγουν με

σαιωνικό ιδίωμα (μια εντυπωσιακότατη και 
πειστικότατη μεταφορά)· και η απόδοση 
από τον Χειμωνά, των στίχων 480-505 από 
το Π της /Λ/άδαςγια τον θάνατο του Σαρπη- 
δόνα (όπως επίσης και δύο σύγχρονα ποιη
τικά κείμενα: το ποίημα «Ενώ λοιπόν είμαι 
άρχοντας» από το βιβλίο του Νίκου Πανα- 
γιωτόπουλου «Τα Εφτά Πρώτα Κεφάλαια» 
1988, και το ανέκδοτο «Τότε, ναι στάθη
κα. .. » του Γιάννη Σφενδύλη).

2. Ως δεσπόζον νόημα-βίωμα (=το κατά 
Χειμωνά νόημα-βίωμα) στον Εχθρό του 
Ποιητή αναγνωρίζω την αιωνιότητα του 
Λόγου, καθώς ο νεκρός ποιητής συνεχίζει 
να δρα και πέρα από τον θάνατο, συνεχίζει 
να ζει και πέρα από τον τάφο. Αυτή η αιω
νιότητα του Λόγου κατατίθεται ως μέγεθος 
συνώνυμο της λύτρωσης και της ελευθε
ρίας.

Ο ποιητής είναι δημιουργός Λόγου, και 
κατ’ επέκταση : η προσωποποιίατου Λόγου. 
Άλλωστε, την ώρα που πεθαίνει, σαν 
ύστατη αντίσταση-αντίδραση, ο ποιητής 
φωνάζει: «Είναι ζωντανές οι ιδέες» (σ. 41 ).

Η αιωνιότητα του Λόγου είναι μια εξελιγ
μένη κατάσταση, μια υπέρβαση του νοήμα- 
τος-βιώματος, το όριο του ανθρώπου που 
δεσμεύει το βιβλίο Ο Γιατρός Ινεότης: Ο 
Γιατρός Ινεότης είναι επίσης δημιουργός 
Λόγου, τον οποίο Λόγο αναλαμβάνει να με
ταδώσει ο Γύφτος Ακονιστής, το παραπλή
ρωμα του Γιατρού Ινεότη.

Το όριο του ανθρώπου δεν συμπίπτει με 
τα βιολογικά δεδομένα γέννηση-θάνατος. 
Είναι η ένταση της δυναμικής του ανθρώ
που που ισχύει πέρα από το συμβατικό τέ
λος: ένα είδος αθανασίας· με άλλα λόγια, 
μια προειδοποίηση για την αιωνιότητα του 
Λόγου.

Επισημαίνω ότι τα βιβλία του Γιώργου 
Χειμωνά, από τον Πεισίστρατο (1960) μέ
χρι τον Εχθρό του Ποιητή, διατηρούν ένα 
συνεχή διάλογο μεταξύ τους με αμοιβαίες 
παραπομπές, προειδοποιήσεις ή αναλο
γίες. Το σημαντικότερο είναι αυτές οι 
προειδοποιήσεις, που επαληθεύονται εκ 
των υστέρων καιως γνωστόν, αυτήη έκτων 
υστέρων επαλήθευση χαρακτηρίζει το 
έργο του πραγματικά ανανεωτικού συγ
γραφέα.

3. Η υπαινικτικότητα, η εικόνα και η μουσι
κότητα, οι βασικές υφολογικές σταθερές 
του Γ ιώργου Χειμωνά, προσδιορίζουν κατ’ 
εξοχήν τα κείμενα αυτού του βιβλίου.

Τονίζω ότι τα κείμενα του Χειμωνά είναι 
πρωτίστως υπαινικτικά. Θεωρώ μέγα 
σφάλμα, να αντιμετωπίζεται ο Χειμωνάς ως 
συμβολιστής: Δεν είναι απλώς ζήτημα δια
φορετικής οπτικής. Τα κείμενα του Χει- 
μωνά όταν εξετάζονται κάτω από το πρίσμα 
του συμβολισμού, υφίστανται μια ισοπεδω- 
τική απλούστευση και αποβάλλουν όλη 
αυτή την πολυσήμαντη προοπτική που δια
θέτουν (προοπτική με την έννοια του χρό-19 
νου, αλλά και της δυναμικής).
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Με την υπαινικτικότητα, λοιπόν, ο 
Εχθρός του Ποιητή είναι ένα έργο ανοι
χτό, όπως όλα τα βιβλία του Γ ιώργου Χειμω- 
νά. Ανοιχτό έργο σημαίνει: ότι επιτρέπει 
την προσέγγισή του από πολλές πλευρές, 
επιτρέπει συνεχώς νέες αναγνώσεις, αλλά 
και απαιτεί από τον αποδέκτη/τον ανα
γνώστη μια συνειδητή, εγκεφαλική συμμε
τοχή.

Παράλληλα, η υπαινικτικότητα καθιστά 
τον Εχθρό του Ποιητή έργο πυκνό, πλή
ρες και αυστηρό: ένα έργο απερίφραστο, 
όπως επίσης είναι όλα τα έργα του Χειμω- 
νά.

Η εικόνα, το οπτικό αντίστοιχο του κει
μένου στο σύνολο του βιβλίου, υποστηρίζε
ται στο έπακρο από την πυκνότητα και το 
φορτίο των περιγραφών, και μπορεί να συγ- 
κριθεί με το οπτικό αντίστοιχο π.χ. των βι
βλίων: Ο Γάμος, Ο Αδελφός και Οι Χτί
στες (η λεγάμενη τριλογία της εικόνας).

Εξ άλλου : Η άρση της συμβατικής στίξης, 
που επιτρέπει στο κείμενο να αναπνέει 
ακανόνιστα και να κινείται (=η κατά Χει- 
μωνά σωματικότητα του κειμένου) · η παρα
βίαση των συμβατικών κανόνων του συντα
κτικού · η επιλογή και η διάταξη των λέξεων 
στη δομή του λόγου- όλα αυτά εξασφαλί
ζουν και στον Εχθρό του Ποιητή τη μουσι
κότητα, το ηχητικό αντίκρυσμα, που χαρα
κτηρίζει ως ταυτότητα τα κείμενα του Χει
μώνα.

Ο Εχθρός του Ποιητή ως λόγος, ως 
γλώσσα παραμένει ένα μείζον αυθύπαρκτο 
αισθητικό προϊόν, ακόμα και αν υποχρεω
θεί ο πολύ σπουδαίος μύθος να περάσει σε 
δεύτερη θέση συμπαρασύροντας όλα τα 
επιμέρους θεματικά δεδομένα (πράγμα 
που επίσης ισχύει για όλα τα έργα του Χει- 
μωνά).

4. Ο Εχθρός του Ποιητή διαθέτει έντονο 
και ιδιάζοντα επιτονισμό, που συμβάλλει 
στην εξασφάλιση αυτής της μουσικότητας.

Ο επιτονισμός, δηλ. η ιδιαίτερη κορύφω
ση, νοηματική ή/και αισθητική (=ηχητική), 
μιας φράσης ελέγχει μια νέα χρήση της 
στίξης, στην πραγματικότητα επιβάλλει μια 
νέα λειτουργικότητα της στίξης, και ανα
τρέπει τη συντακτική δομή της φράσης, 
επιβάλλει δηλ. ένα σπάσιμο -  μια τομή της 
φράσης.

Επισημαίνω ότι για τον λόγο αυτό, βάση 
στα κείμενα του Γ ιώργου Χειμωνά είναι η 
μικρή ή μεγάλη φράση, δηλ. τμήμα λόγου 
μικρότερο ή μεγαλύτερο της πρότασης, και 
όχι η πρόταση με την παραδοσιακή δομή 
της γύρω από ένα ρήμα: ρήμα+υποκείμε- 
νο+αντικείμενο κλπ. Θα χρησιμοποιήσω 
ορισμένα παραδείγματα για τον επιτονι- 
σμό:

20 α) «... Η μοναδική αξιοπρέπεια της ζωής και 
του θανάτου μας είναι να μη μάθει κανείς κι 
ο πιο αγαπημένος. Προπαντός ο πιο αγα

πημένος να μη μάθει ποτέ από πού έρχε
σαι. Πώς έζησες και πώς αγάπησες και πώς 
πεθαίνεις» (ο. 25).

Εδώ έχουμε μια μείζονα φράση, που έχει 
σπάσει σε δύο σημεία.

Κατ’ αρχήν, ο επιτονισμός υποστηρίζει 
τον όρο ο πιο αγαπημένος* γι’ αυτό, ακο
λουθεί τελεία, σπάσιμο δηλ. της φράσης· ο 
όρος αυτός επαναλαμβάνεται με έμφαση: 
προπαντός ο πιο αγαπημένος * αυτή είναι η 
κορύφωση του συνόλου της φράσης.

Επίσης, ο επιτονισμός αφορά τα ρήματα: 
έρχεσαι, έζησες, αγάπησες, πεθαίνεις· και 
τα χωρίζει σε δύο τμήματα ενδιαφέροντος: 
το ένα τμήμα, το απλό (προϋπόθεση) = το 
ρήμα έρχεσαι* ακολουθεί τελεία· το άλλο 
τμήμα, το σύνθετο = τα ρήματα έζησες, 
αγάπησες, πεθαίνεις.

Επιπλέον, παρατηρείται μια ηχητική 
συμμετρία· οι δύο ενεστώτες: έρχεσαι, πε
θαίνεις -  περιβάλλουν τους δύο αορί
στους: έζησες, αγάπησες. Με άλλα λόγια, η 
διάρκεια ισχύει για τον ερχομό και για τον 
θάνατο.

Επίσης, μια παρατήρηση ως προς τη 
θέση του τόνου· οι τρεις προπαροξύτονες 
λέξεις: έρχεσαι, έζησες, αγάπησες- κατα
λήγουν σε μια παροξύτονη: πεθαίνεις. Πα- 
ρατηρείται δηλ. μια ηχητική κατιούσα, 
ανάλογη της νοηματικής, 
β) «Όλο της το σώμα ήταν χαρακωμένο. 
Οργωμένο από μεγάλες κλειστές πληγές 
παλιές και μερικά μέρη. Ήταν τυλιγμένα με 
γάζες και η Κυβέλη άρχισε να τις ξετυλίγει 
και φάνηκαν. Καινούργιες ανοιχτές πληγές 
που αιμάτωναν ακόμα» (σ. 34).

Ο επιτονισμός αφορά τις πληγές της Κυ
βέλης, γι’ αυτό η στίξη εξυπηρετεί την 
πρόοδο της έντασης στην περιγραφή των 
πληγών: πρώτα σημειώνεται η μετάβαση 
από το χαρακωμένο σώμα στο οργωμένο· 
ύστερα η μετάβαση από τις παλιές κλειστές 
πληγές στα σημεία τα τυλιγμένα με γάζες, 
δηλ. προειδοποίηση για τις νέες ανοιχτές 
πληγές· που είναιη κατάληξη,τοτελευταίο 
κομμάτι του συνόλου της φράσης, 
γ) «Θεέ μου αυτά τα άναρθρα. Τα άγνωστα 
ονόματα της ψυχής μας. Ρήμαξαν την ζωή 
μου» [ο. 35).

Εδώ ο επιτονισμός αφορά τις ιδιότητες 
των ονομάτων της ψυχής· γι’ αυτό, το σπά
σιμο της φράσης είναι συνεπές προς αυτές 
τις ιδιότητες: άναρθρα, άγνωστα, ρήμαξαν.

Σ’ αυτό το παράδειγμα φαίνεται ευκρι
νέστερα αυτό που είπα προηγουμένως, ότι 
βάση στα κείμενα του Γ ιώργου Χειμωνά εί
ναι η φράση και όχι η παραδοσιακή πρότα
ση.

Επιπλέον, η μουσικότητα καθίσταται έν
τονη με τις τρεις προπαροξύτονες λέξεις: 
άναρθρα, άγνωστα, ρήμαξαν καθώς και με 
το τονιζόμενο α-στερητικό στις λέξεις: 
άναρθρα, άγνωστα.
δ) «Με τρόμο με πόνο κλαίοντας μού φώ
ναξε εσένα. Εσένα τώρα ποιος θα σε συνο
δεύσει;» (ο. 55).

Νοηματική όσο και ηχητική κορύφωση

της σχεδόν επιγραμματικής αυτής φράσης 
είναι αυτό το: εσένα. Η επανάληψη: Εσένα 
μετά την τελεία, υπογραμμίζει δύο πράγ
ματα: (1 ) το μοναδικό, αποκλειστικό κέντρο 
ενδιαφέροντος στη σχέση της αδελφής 
προς τον αδελφό · και (2) την τραγική μονα
ξιά του ποιητή μέχρι και πέρα από τον θά
νατο, στην οποία η Κυβέλη/Αρετή από ένα 
σημείο και μετά, δεν έχει κανένα περιθώριο 
να αντιδράσει.

Το ερωτηματικό στο τέλος της φράσης -  
ένα ερωτηματικό που δεν περιμένει απάν
τηση, κωδικοποιεί την οργή της αδελφής 
αλλά και την υποταγή της απέναντι σ’ αυτό 
το αδιέξοδο, απέναντι στη συνειδητο- 
ποίηση αυτής της αδυναμίας της.

(Τηρουμένων όλων των αναλογιών, ο συ
νειρμός με οδηγεί στο αντίστοιχο ερώτημα 
«Να ζεις. Να μη ζεις» του Άμλετ, πρβλ. τη 
μετάφραση του Χειμωνά, σσ. 88-89, Κέ
δρος 1988.)

5. Κοντά σ’ αυτά, πρέπει να συνυπολογιστεί 
ένας μείζων υφολογικός παράγων που 
ελέγχει σχεδόν όλα τα βιβλία του Γ ιώργου 
Χειμωνά: το διφυές f\ δυικό σχήμα.

Στον Εχθρό του Ποιητή, πρόκειται για 
την αναλογία Κωνσταντίνος Λάιος-Κυ- 
βέλη/Αρετή, ο ποιητής και η δίδυμη 
αδελφή του. Το δυικό αυτό σχήμα αποτυ- 
πώνει την εύθραυστη ισορροπία γνώση- 
αυτογνωσία, που τείνει συχνά να γίνει ταυ
τότητα.

Ομόλογα σχήματα αυτού του τύπου 
υπάρχουν σε προγενέστερα βιβλία του Χει- 
μωνά:

Στο βιβλίο Πεισίστρατος, υπάρχει το 
Εγώ του συγγραφέα και ο Πεισίστρατος. 
Στο βιβλίο Μυθιστόρημα, υπάρχουν τα 
προσωπεία Τ και Γ. Στο βιβλίο Ο Γιατρός 
Ινεότης, υπάρχουν δύο δυικά σχήματα· το 
κυρίαρχο: ο Γιατρός Ινεότης και ο Γύφτος 
Ακονιστής, με εμφανείς τάσεις ταυτότη
τας* και ένα δεύτερο: ο ξένος και ο φίλος, 
από το περιστατικό της Τενάγκνε. Στο βι
βλίο Ο Αδελφός, απαντάται το σχήμα: 
αδελφός-αδελφή, πάλι με τάσεις ταυτότη
τας.

Στο βιβλίο Ο Εχθρός του Ποιητή το
δυικό αυτό σχήμα, δηλ. η ισορροπία γνώση- 
αυτογνωσία, μοιάζει να αποκτάτις μεταφυ
σικές τιμές της.

6. Επεσήμανα προηγουμένως τον συ
νεχή διάλογο που διατηρούν τα βιβλία του 
Γ ιώργου Χειμωνά μεταξύ τους, έτσι όπως 
εντοπίζεται στις αμοιβαίες παραπομπές, 
προειδοποιήσεις ή αναλογίες.

Ο διάλογος αυτός αναγνωρίζεται σήμε
ρα, κάτω από την ασφαλή οπτική του μέχρι 
στιγμής έργου του Χειμωνά. Με άλλαλόγια, 
τα βιβλία του Χειμωνά δεν είναι τυχαία, πε- 
ριστασιακά φαινόμενα· αλλά εντάσσονται 
σύμφωνα με ένα δεδομένο σκεπτικό, στο 
συνειδητά επεξειργασμένο «πρόγραμμα», 
για το οποίο μίλησα στην αρχή.

Βεβαίως, εξυπακούεται ότι τα βιβλία



αυτά είναι αυτοτελή και ανεξάρτητα έργα, 
και νομίζω ότι ερείδεται σε εντελώς μαχητά 
επιχειρήματα η διατυπωθείσα στο παρελ
θόν άποψη, ότι ορισμένα τουλάχιστο εξ αυ
τών θα έπρεπε (;) να διαβαστούν ως ένα βι
βλίο.

Ποιος είναι ο διάλογος ανάμεσα στον 
Εχθρό του Ποιητή και στα άλλα βιβλία του 
Γιώργου Χειμωνά:

Θα χρησιμοποιήσω ορισμένα ενδεικτικά 
παραδείγματα.

Π.χ. η Κυβέλη λέει: «Μονάχαεγώ τηντε- 
λευταία ημέρα Θα το ακούσω να δύει για 
πάντα εκείνο το μικρό λυπημένο σου ποίη
μα» (σ. 7), και παραπέμπει στον Γιατρό 
Ινεότη που γράφει το τελευταίο βιβλίο στον 
κόσμο.

Το σπίτι όπου μένει η Κυβέλη στην ξενι- 
τειά, το Ty Croas=OTin:i του σταυρού 
(σ.10), υπάρχει και ως τέρμα πορείας για 
τον Γιατρό Ινεότη.

Η οδυνηρή σχέση του ποιητή με τη μη
τέρα Ευρυδίκη (σ. 10) παραπέμπει στη 
σχέση του κυρίαρχου προσωπείου με τη 
μητέρα στα βιβλία Τα ταξίδια μου/Το σύν
δρομο του Balint και Ο Γάμος.

Ο ποιητής λέει: «Θέλω να με λυπούνται 
με μιαν αναίσθητη. Παγωμένη λύπη που 
ισοδυναμείμε γνώση» (σ. 12), και παραπέμ
πει στο βιβλίο Ο Αδελφός όπου (σ.29) 
«γνώση είναι μια απέραντη ερημία της ψυ
χής», στο βιβλίο Ο Γ ιατρός Ινεότης όπου 
(σ. 12) «οι μεγάλες γνώσεις είναι σαν ξένες 
ψυχές», αλλά και στο βιβλίο Μυθιστόρημα 
όπου υπάρχει το μοναχικό και έρημο προ
σωπείο Γ (Γσημαίνει γνώση).

Η αντιστοιχία ψυχής και νου που κατατί
θεται στον Εχθρό του Ποιητή (σσ 12, 33) 
παραπέμπει στην αντιστοιχία ψυχής και 
σώματος που απαντάται στα βιβλία Ο Γά
μος και Ο Αδελφός.

Τα παιδιά που υπάρχουν στα κείμενα Ο 
Εχθρός του Ποιητή και Διάδρομος, ανα
καλούν τα παιδιά των βιβλίων Ο Αδελφός 
και Οι Χτίστες.

Ο οιωνός με το κλειστό στόμα που ακούει 
η Κυβέλη/Αρετή (σ.31) κατάγεται από τον 
κρατημένο λόγο των βιβλίων Μυθιστό
ρημα και Τα Ταξίδια μου/Το κόσμημα.

Η Κυβέλη/Αρετή λέει στον ποιητή: «Το 
θυμάσαι αυτό που είπες; κάθε γέννηση 
γεννιέται δίδυμη με τον εχθρό της» (σ.33), 
και ο Χειμωνάς παραπέμπει στο βιβλίο Ο 
Αδελφός, όπου (σ.29) γράφει αυτό ακρι
βώς: «κάθε γέννηση γεννιέται δίδυμη με 
τον εχθρό της» (συγκεκριμένο τεκμήριο 
του διαλόγου).

Επίσης, ότανη Κυβέλη/Αρετή λέει: «Εγώ 
τώρα θα σου δείξω... συναισθήματα αν
θρώπου» (σ. 34), ο Χειμωνάς προϋποθέτει 
τα συναισθήματα με μορφή ανθρώπου από 
το βιβλίο Ο Γάμος.

Το μπρούντζινο μαχαίρι που σκοτώνει 
τον ποιητή (σ.40), παραπέμπει στο μαχαίρι 
που σκοτώνει το προσωπείο Γ στο βιβλίο 
Μυθιστόρημα, και στο χαράκωμα της μη
τέρας με μαχαίρι στο βιβλίο Τα ταξίδια

μου/Το σύνδρομο του Balint.
Το προσωπείο Έρση λέει μετά την ταφή 

του ποιητή: «Τίποτε ποτέ πια δεν θα κάνει 
τους ανθρώπους να λάμπουν» (σ.66)· κα
τατίθεται έτσι ο κίνδυνος να αρθεί αμετά- 
κλητα η θέση της διακεκριμένης παρουσίας 
που απαντάται στα βιβλία Ο Γ ιατρός Ινεό- 
της (ο ξένος λέει: «θαλάμπω ανάμεσα στις 
πληροφορίες», σ. 34) και Τα ταξίδια μου 
(Το σύνδρομο του Balint: ο γιος που λάμ
πει, σ. 11 · Το κόσμημα : ο βασιλιάς που λάμ
πει, σ.32).

Αλλά και η ταφή του ποιητή στη γη της Μ. 
Ασίας είναι ένας σαρκασμός στη σχεδόν 
μανιακή επιθυμίατου έφηβου από το βιβλίο 
Πεισίστρατος, να γίνει βασιλιάς της Καρ- 
θαγένης. Αυτός ο σαρκασμός παραπέμπει 
στον σαρκασμό της μητέρας από το βιβλίο 
Τα ταξίδια μου/Το σύνδρομο του Balint 
(« Έγινες βασιλιάς της Ασίας;» σ. 10).

Τέλος· όταν όλα έχουν συντελεσθεί, ο 
νεκρός θαμμένος πια ποιητής λέει: «... τί
ποτα δεν χρωστούσα σε κανέναν γι’ αυτό 
που πραγματικά ήμουν για ό, τι μου δόθηκε 
για ό,τι έζησα» (σ.67): είναι μια τραγική 
ομολογία ύπαρξης, που συμπληρώνει την

αντίστοιχη και από την αντίθετη οπτική γω
νία ομολογία στο βιβλίο Τα ταξίδια μου/Το 
σύνδρομο του Balint, όπου το προσωπείο- 
άξονας λέει : « Τίποτα στον κόσμο ολόκληρο 
δενευθύνεται για το τι είμαι» (σ.8) και «Κα
νείς στον κόσμο δεν υπάρχει όσο εγώ» 
(σ.13).

Αυτό το τελευταίο παράθεμα που χρησι
μοποίησα από τον Εχθρό του Ποιητή, κω
δικοποιεί ακριβώς την ηθική του βιβλίου :

Ο Εχθρός του Ποιητή καταγράφει πρω- 
τίστως μια οδυνηρή και εκ βαθέων ομολο
γία ύπαρξης (της οποίας οι παράμετροι 
αναγνωρίζονται κυρίως στις σελίδες: 7, 8, 
11, 12,19,20,21, 24,25,31, 32,33,45,49, 
57,58,67), που βασίζεται σε μια τυραννική 
αντιπαράθεση του Εγώ προς τον εαυτό του 
και προς το περιβάλλον (=οι άλλοι, ο χώ
ρος, ο χρόνος). Κατά την αντιπαράθεση αυ
τή, που συχνά εγγίζει οριακές καταστάσεις, 
το Εγώ επιζητεί με αγωνία την αυτογνωσία 
του.

Η διαδικασία που εφαρμόζει ο Γιώργος 
Χειμωνάς στην επιδίωξη (και την καταγρα
φή) αυτής της αυτογνωσίας κυριολεκτικά 
εξουθενώνει όποιον μπορεί να διαβάζει
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ανάμεσα στις γραμμές. Ας αφήσσυμε που η 
ανίχνευση, η αναγνώριση αυτής της διαδι
κασίας είναι ένα μοναδικό μάθημα υφολο- 
γίας.

Επομένως, κατ’ επέκταση, στον Εχθρό 
του Ποιητή αναγνωρίζεται ένα δοκίμιο 
περί Λόγου.

Ακόμα Ο Εχθρός του Ποιητή είναι μια 
πραγματεία για το κλειστό κύκλωμα αίμα
τος, όπως εφαρμόζεται στην αναλογία 
Κωνσταντίνος Λάιος-Κυβέλη/Αρετή: εδώ 
ισχύει η ηθική της αμιγούς εκλεκτικότητας 
που υπονοεί μια εξαιρετική εύνοια (η Κυ
βέλη/Αρετή έχει ενταχθεί, ανήκει στο 
κλίμα της δημιουργίας που προσωποποιεί 
ο ποιητής), καθώς και τον αποκλεισμό κάθε 
ξένου σώματος. Αυτή την ηθική νομίζω ότι 
εξυπηρετούν (α) το δεύτερο όνομα της 
αδελφής του ποιητή Αρετή (ακόμα και με 
την αποστροφή της σελίδας 41), αλλά και το 
πρώτο Κυβέλη=μητέρα θεών (πρ6λ. τη 
στερεότυπη φράση: «Εγώ σαν μάνα σ’ 
αγαπώ και σε φυλάω απ’ το κακό κλπ», σ. 
13)· και (6) το επίθετο Ξένου (πρ6λ. το β' 
πληθυντικό και το γ' ενικό πρόσωπο που 
χρησιμοποιεί η Ελένη Ξένου όταν απευθύ- 
νεται/αναφέρεται στον ποιητή, ενώ το β' 
ενικό ακούγεται σαρκαστικά μόνον μια 
φορά μετά την ταφή, καθώς και τα σχετικά 
σχόλια του ποιητή στα αντίστοιχα περιστα
τικά).

Δεν γνωρίζω, αν αυτή η θέση μου ανήκει 
στις προθέσεις του Γιώργου Χειμωνά. Κα
μιά φορά, οι φιλόλογοι πηγαίνουμε πολύ 
πιο μακριά από όσο θα ήθελε ο συγγρα
φέας. Να μην ξεχνάμε πάντως, ότι τα ονό
ματα των προσωπείων του Χειμωνά υπο
στηρίζουν το νοηματικό και ηθικό σύστημα 
που ο Χειμωνάς εφαρμόζει στα έργα του. 
Παραπέμπω σ’ αυτό που είπα στην αρχή : τα 
ονόματα αυτά συμπεριφέρονται ως αυτο
δύναμοι σημειολογικοί κώδικες.

Τέλος Ο Εχθρός του Ποιητή είναι μια 
πραγματεία περί θανάτου, όπου: (α) ο θά
νατος αντιμετωπίζεται στην απόλυτη τιμή 
του, δηλ. θάνατος αναίτιος και από μη κα
τονομαζόμενο παράγοντα (πρ6λ. κυρίως 
την ομολογία: «τέλειωσαν πια για πάντα 
για μένα τα φυσικά πράγματα. Από σήμερα 
θα ζήσω περιμένοντας το υπερφυσικό», σσ. 
7-8).

(6) Ο θάνατος αποδεικνύεται εκμεταλ- 
λεύσιμος αγωγός για την ιδιοποίηση και 
ιδιοκτησία επί ανθρώπου (πρβλ. «ευγνω
μονώ τον θάνατο. Που τον επέστρεψε σ’ 
εμένα που τον δικαιούμαι...», σ. 59).

(γ) Η εκδοχή της αυτοκτονίας υφέρπει 
ύπουλα (πρβλ. σσ. 19,33)· η εκδοχή όμως 
αυτή ουδεμία σχέσχη έχει με την ηρωική 
και ιδεολογική αυτοκτονία του Γιατρού 
Ινεότη, ή με την ρομαντική απολογία αυτο- 

22 κτονίας που υπάρχει στον Πεισίστρατο 
εδώ η αυτοκτονία μοιάζει να επικρέμεται

βαρειά, ως απειλή ή ως μοίρα-κατάρα ή ως 
αναπότρεπτο κακό, που έχει διαβρώσει το 
τοπίο του βιβλίου.

Η αιωνιότητα του Λόγου ως νόημα-βίω- 
μα, αλλά και όπως ενσαρκώνεται στο ίδιο το 
προσωπείο του ποιητή, είναι μια αναδί
πλωση ή αποστροφή, την οποία παρέχει ως 
εκτόνωση ο Γιώργος Χειμωνάς.

Πέρα όμως και πάνω από όλα αυτά, ο 
Εχθρός του Ποιητή είναι η συνταρακτι
κότερη ίσως εγγραφή του καταλυτικού όσο 
και αποκαλυπτικού λόγου του Γ ιώργου Χει- 
μωνά. Ο λόγος αυτός διαθέτει και εδώ, 
όπως και στα προγενέστερα έργα του Χει- 
μωνά, μιαν ωμότητα απαραίτητη για την 
εξυπηρέτηση του θέματος· την οποία όμως 
ενίοτε απεκδύεται εμφανώς, και προτάσσει 
μια βαθύτατη και απροσδόκητη τρυφερό
τητα.

Τελικά, πιστεύω ότι ο Εχθρός του Ποιη
τή, μαζί με τον πάντα έγκυρο Γ ιατρό Ινεό- 
τη, είναι τα καλύτερα μέχρι τώρα βιβλία του 
Γ ιώργου Χειμωνά. Θα υποστήριζα μάλιστα, 
ότι αν δεν είχε προηγηθεί ο Γ ιατρός Ινεό- 
της, το βιβλίο Ο Εχθρός του Ποιητή θα 
μπορούσε να θεωρηθεί ως η κορύφωση στο 
έργο του Χειμωνά.

Οπωσδήποτε όμως, τα δύο αυτά βιβλία: 
Ο Γιατρός Ινεότης και Ο Εχθρός του 
Ποιητή, είναι τα ισχυρότερα τεκμήρια της 
τέχνης και της ιδιοφυίας του συγγραφέα.

Το εντυπωσιακό εξώφυλλο του βιβλίου 
ανή κει στον Δη μήτρη Καλοκύ ρη και βασίζε
ται σε έργα του Lorenzo Lippi (17ος αι.) και 
του Διονύση Φωτόπουλου.

Κ. Γαλάτης

ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ 
ΤΑΤΙΟΥ
Λευκίππη και Κλειτοφών 
Ε ισα γω γή - Μ ετάφ ρ αση - 
Σχόλια: Γιώργης Γιατρομανω- 
λάκης
Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, 
Αθήνα 1990,σ.775

Ένα ζευγάρι ιδανικό: νέοι, πανέμορφοι, 
ζάπλουτοι, υγιείς και τρελά ερωτευμένοι. 
Κάποιες οικογενειακές αντιξοότητες. 
Κλέβονται. Κι έτσι αρχίζει η περιπέτεια. 
Ναυαγούν. Πέφτουν στα χέρια ληστών. 
Πειρατών. Αδίσταχτων τυράννων. Ακόλα
στων δουλαγωγών. Ξέφρενων ερωτομα
νών. Χωρίζουν και ξανασμίγουν κατ’ επα- 
νάληψιν, βέβαιοι κάθε φορά ότι το ταίρι 
τους χάθηκε ή σφάχτηκε. Αντιμετωπίζουν 
τέλος τη σπάθη της δικαιοσύνης με τίμημα 
τη ζωή τους. Για ν’ αναδυθούν από αυτή τη 
δεκάμηνη δεινή δοκιμασία αγνοί και τρο- 
παιούχοι, και να ενωθούν μετα ευλογημένα

από τους γεννήτορες δεσμά του υμεναίου, 
έτοιμοι ν’ αποπλεύσουν από την Τύρο για 
το Βυζάντιο και για τα ήρεμα νερά της οικο
γενειακής ευτυχίας.

Τι μπορεί να σημαίνει, λοιπόν, εάν αυτή 
την οδύσσεια στην ελληνική Ανατολική Με
σόγειο την αφηγείται λίγο μετά το γάμο -  
«νεανίσκος» εισέτι -  ο γαμπρός, ενώ περι
φέρεται ολομόναχος στο λιμάνι της Σιδώ- 
νος; Το ερώτημα δε θα είχε ίσως νόημα αν ο 
μυθιστοριογράφος αυτής της ερωτικής πε
ριπέτειας ήταν σύγχρονός μας. Αν μάλιστα 
ήταν νεοτερικός, θα επιβαλλόταν να αφή
σει σε εκκρεμότητα κάποιο σημαίνον ικανό 
να κατευθύνει τον αναγνώστη του σε πολ
λαπλά σημαινόμενα ανατρεπτικά των ιδι- 
κών του προηγουμένων. Όμως ο Αλεξαν
δρινός Αχιλλεύς Τάτιος έζησε -  κατά πάσα 
πιθανότητα- το 2ο μ.Χ, αι. και πρέπει να 
έγραψε τη Λευκίππη μεταξύ του 172καιτου 
196. Έτσι, τούτο το συγγραφικό «κενό» 
αποτελεί ένα από τα μύρια φιλολογικά, ερ
μηνευτικά και κριτικά προβλήματα που είχε 
να αντιμετωπίζει ο Γ ιώργης Γ ιατρομανω- 
λάκης στην κυριολεκτικά μνημειώδη έκ
δοση αυτού του έργου -  ενός έξοχου δείγ
ματος του καινοφανούς τότε αφηγηματι
κού είδους, το οποίο, πολλούς αιώνες αρ
γότερα και ύστερα από παλίνδρομες «με
ταναστεύσεις» μεταξύ Ανατολής και Δύ- 
σεως, επρόκειτο να εξελιχθεί στο μέγα ευ
ρωπαϊκό λογοτεχνικό κατόρθωμα: το νεό
τερο μυθιστόρημα. Ο Αχιλλεύς Τάτιος είναι 
όντως ένας από τους μακρινούς προγόνους 
όχι μόνον της κυρίας ντε Λα Φαγιέτ ή του 
Αββά Πρεβό αλλά και του Θάκεραιυ ή του 
Κάφκα.

Αξιόλογος πεζογράφος (το μυθιστόρημά 
του Ιστορία, 1982, είναιαπότααποκτήματα 
της δεκαετίας), αλλά και πανεπιστημιακός 
φιλόλογος προικισμένος συνάμα με οξύ- 
τατο κριτικό αισθητήριο, ο Γ.Γ. διαθέτει την 
ιδανική αρματωσιά για τον πολλαπλό άθλο, 
που επιτέλεσε, παρουσιάζοντας σ’ αυτόν 
τον ογκώδη τόμο των οκτώ περίπου εκα
τοντάδων σελίδων ένα από τα πέντε Αρχαία 
Ελληνικά Μυθιστορήματα τα οποία έχουν 
διασωθεί ακέραια. Η Λευκίππη είναι από 
αυτά το δεύτερο σε έκταση, μετά τα Αιθιο- 
πικάτου Ηλιοδώρου, και μάλλον ο σημαντι
κότερος καρπός -εάν  ο κότινος δεν ανήκει 
εις Τα κατάΔάφνινκαι Χλόηνjo u ^yyo u -  
της δημιουργικής αφηγηματικής ανθοφο
ρίας που έφερε στον ευρύτατο τότε χώρο 
του ελληνισμού η αττικιστική αναγέννηση 
τηςΔεύτερηςΣοφιστικής(1ος-3οςμ.Χ.αι.)

Κατ’ αρχήν, πρέπει να εξαρθεί ιδιαιτέ
ρως η μετάφραση -η  πρώτη νεοελληνική 
μετάφραση- του μυθιστορήματος. Το 
κατά τη ρητορική τέχνη δομημένο ύφος του 
Τατίου -  το νέο πεζογραφικό είδος γεννή
θηκε κυρίως από τη σύμμιξη δράματος και 
ρητορικής -  η περίτεχνη γλώσσα του, 
κράμα καθαρότατης αττικής και ασιανι- 
σμού ή κοινής -  «αφοριστικοίτε και σαφείς 
και το ηδύ φέρουσαι αι πλείσται περίοδοι 
και την ακοήν τω ήχω λεαίνουσαι», έχει εγ-



Ά ρης Βιδάλης

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΕΣ 

Α. Αυτοκτονίες
-  0

αα α α α Α Α Α α α α Α Α Α χ!! Φώναξε η παρδαλή κουκουβάγια, 
«δεν αντέχω άλλο m a  να ζ
ήσω
μέσα σ ’ αυτή την απαίσια και λασπωμένη δαχτυλήθρα της για 
γιάς τον καλού γίγαντα του παραμυθιού». Και πέταξε αδέξια 
προς τον δικό της ουρανό που ήταν εκείνη τη μέρα στολισμένος 
με απειράριθμα ασημένια ομοιώματα προϊστορικών φαριών 
και εξαγριωμένων δεινοσαύρων και με χρυσά καβούρια που 
έτρεχαν σαν δαιμονισμένα από τον ήλιο στη σελήνη κι από κει 
στο άλφα του Κενταύρου πασπαλίζοντας το Σύμπαν ολόκληρο 
με χρυσόσκονη.

Υπακούοντας σ ’ αυτή τη βίαιη ορμονική διαταραχή, αγουρο
ξυπνημένη σαν χειμωνιάτικη ντομάτα, βγήκε στο ζαχαρένιο της 
μπαλκόνι η εγγονή της Μαρκησίας ντε Σαντ. Βγήκε κι έκλαψε 
πικρά για την χαμένη Ά νο ιξη  και για τον οργασμό των μικρο
βίων που κοροΐδευε έτσι απροκάλυπτα την δική της καλοδιατη
ρημένη παρθενία, ωσότου το μπαλκόνι έλιωσε από τα δάκρυα  
της και κατρακύλησε μαζί με τις γλάστρες της στην άβυσσο του 
πρώτου μεγάλου έρωτα της ζωής της. Έ τσι βρέθηκε σφηνωμένη 
με το κεφάλι στο τσιμέντο με το πλούσιο φουστάνι της να κυμα
τίζει στις μυρωμένες πνοές του αγέρα και να μοιάζει με διακο- 
σμητικό στοιχείο του κήπου. Έ νας διαβατάρικος γύπας κοι
τώντας από ψηλά ήταν ο μόνος που αντελήφθη την έκρηξη αυτή 
του χρόνου και βιάστηκε κι αυτός να επιστρέφει στο κενό γιατί 
ένιωσε στη ράχη του την μέθη εκείνων των φευγαλέων χρωμά
των, σαν ανταύγειες αγνώστου θεού στον καθρέφτη.

κωμιάσει σχετικώς ο σοφός πατριάρχης 
Φώτιος -  μεταφέρονται, όσο είναι τούτο 
δυνατόν, κατ’ αναλογίαν αυτόχρημα επι
νοητική, σε ανθηρό νεοελληνικό λόγο. Έ
τσι, χάρις στην υψηλή ποιότητα της μετα
γλώττισης, καθίσταται τερπνά προσιτό 
στον σημερινό φίλο της λογοτεχνίας ένα 
κείμενο αξιανάγνωστο για πλείστους 
όσους λόγους, από τους οποίους η αισθη
τική απόλαυση δεν είναι ο μικρότερος. 
Πραγματοποιήθηκε, δηλαδή, το ουσια
στικό βήμα για την έξοδο ενός έργου τέ
χνης από το αποστειρωμένο εργαστήριο 
της λογιοσύνης στην πλατιά πνευματική 
αγορά, εκεί όπου σφίζει η ζωή και σημειώ
νονται οι δημιουργικές ζυμώσεις. Αν το αρ
χαίο δράμα έχει προσδώσει κάποιους χα
ρακτήρες στη σημερινή πολιτισμική φυσιο
γνωμία μας, τούτο έγινε αφότου διδάχθηκε 
ξανά μεταφρασμένο στη θεατρική σκηνή. 
Κατά τον ίδιο τρόπο τα σημαντικά κείμενα 
της αρχαιοελληνικής γραμματείας θ' αρχί
σουν να μετράνε και σε μας, τους «νόμι
μους κληρονόμους», ως γενεσιουργός πο
λιτισμικός παράγων όταν θα κυκλοφορή
σουν στα περίπτερα σε Βιβλία τσέπης μετα
φρασμένα από καλούς λογοτέχνες και όχι 
από «γυμνασιάρχες». Ένα από αυτά θα εί
ναι σίγουρα Των κατά Λευκίππην και Κλει- 
τοφώντα -  στην παρούσα θαυμάσια μετά
φραση.

Το κείμενο του μυθιστορήματος, αρχαίο 
και νεοελληνικό, που απλώνεται στις μισές 
σελίδες του τόμου, πλαισιώνεται από τον 
επιστημονικό και τον κριτικό μόχθο του 
Γιατρομανωλάκη. Μνημονεύοντας απλώς 
τα εκτεταμένα φιλολογικά Σχόλια, που, 
μαζί με δύο Παραρτήματα, Βιβλιογραφία 
και Πίνακες, καταλαμβάνουν τις 200 τελευ
ταίες σελίδες, στεκόμαστε στην ισομεγέθη 
περίπου Εισαγωγή.

Εδώ ο συγγραφέας επικεντρώνει το εν
διαφέρον μας σ’ ένα γονιμότατο πεδίο 
έρευνας, το οποίο η νεοελληνική φιλολο
γική επιστήμη, ύστερα από τον Αδαμάντιο 
Κοραή (1833) και με μοναδική εξαίρεση τον 
λησμονημένο σήμερα Α. Στραβοσκιάδη 
(1883), άφησε επί ενάμισι και πλέον αιώνα 
τελείως ακαλλιέργητο. Και όμως ο Τάτιος, 
επί ένδεκα αιώνες, από τον 3ο ως τον 14ο, 
απασχόλησε τους καλλιεργημένους κύ
κλους του ελληνισμού των Μέσων Χρόνων. 
Το πλήθος των παπυρικών αποσπασμάτων 
καιτωνχειρογράφωνπου διασώθηκαν μαρ
τυρεί ότι όλο αυτό το μεγάλο χρονικό διά
στημα είχε ευρύ αναγνωστικό κοινό. Αν και 
το γεγονός πως διαπραγματεύεται «έρω
τός τινας άτοπους» οδήγησε τον Φώτιο, και 
άλλους πνευματικούς ταγούς όπως ο Φελ
λός, στην απόρριψη της ηθικής υπόστασης 
του έργου, δια «το υπέραισχρον και ακά
θαρτον των εννοιών» που «κατάπτυστον 
την ανάγνωσιν ποιείται και φευκτήν, η Λευ
κίππη δεν έπαψε να είναι προσφιλές ανά- 
γνωσματων ελληνομαθών Ορθοδόξων Χρι
στιανών, στη συνείδηση των οποίων αυτό 
το έντονα ερωτικό μυθιστόρημα με τον εν-

τέλει βαθύτατα θρησκευτικό και ηθικοδι- 
δακτικό χαρακτήρα καταξιωνόταν πέρα για 
πέρα. Γι’ αυτό και η Σούδα, το ονομαστό λε
ξικό του 10ου αι., αναφέρει ότι ο Τάτιος 
«γέγονεν έσχατον χριστιανός και επίσκο
πος», πράγμα που καθώς φαίνεται είναι 
μύθευμα.

Και επειδή επιβλητική στρατιά από ξέ
νους φιλολόγους με ονόματα όπως των 
Rohde (1876), Lavagnini (1921), Kerenyi 
(1927), Perry (1967), Hagg (1971 ), κ.α. έχει 
προχωρήσει εις βάθος την έρευνα, την 
οποία οι Έλληνες ομόλογοί τους επί τόσον 
μακρόν είχαν περιφρονήσει, ο Γιατρομα- 
νωλάκης έπρεπε στην εξέταση των επί μέ
ρους προβλημάτων του πολυμελετημένου 
Αρχαίου Ελληνικού Μυθιστορήματος και 
ειδικότερα της Λευκίππης, αφ’ ενός να συγ
κεντρώσει, να συνοψίσει και να συγκεράσει 
πλήθος από συχνά αντίθετες αλλά λίαν σο
βαρές απόψεις και αφ’ ετέρου να καταθέσει 
στο κοινό επιστημονικό ταμείο την προσω
πική του συμβολή. Και τα δύο αυτά ζητού
μενα τα έχει καλύψει κατά τρόπο λαμπρό -  
το δεύτερο, κυρίως στο Παράρτημα 1, όπου 
προτείνει ελληνική ορολογία για το ΑΕΜ, 
και στην Εισαγωγή, όπου υπερβαίνει πολλά 
από τα όσα έχουν διατυπωθεί μέχρισήμερα 
και προβαίνει σε δικές του διαπιστώσεις 
σχετικά με την αφηγηματική τεχνική, τη δο
μή, τη γλώσσα και το ύφος του μυθιστορή
ματος.

Ενδεικτικά αναφέρουμε την αναδιάρ
θρωση, βάσει ενός δικού του σχεδίου, του 
«σκελετώδους» κορμού της Λευκίππης 
που είχε αποκαλύψει το 1958 η έρευνα της 
Dorit Sedelmeier και την δραστική λειτουρ
γική προσέγγιση της αφηγηματικής τεχνι
κής του Τατίου, ο οποίος συνεχώς ανακό
πτει τη δράση και την εξέλιξη της υπόθεσης 
για να περιγράφει κάποιο πίνακα ζωγραφι
κής ή για να αναπτύξει ως αυτούσιος ρήτωρ 
τη θέση του περί δακρύων, περί έρωτος, 
περί Φοίνικος του μυθικού πουλιού, περί 
αρωματικής ανάσας των ελεφάντων, περί 
κροκοδείλων ή περί Φήμης και Διαβολής. Ο 
Γιατρομανωλάκης αναδεικνύει τη σημασία 
αυτών των ποικίλων παρεκβολών ή παρεκ
βάσεων, που είτε λειτουργούν ως «προλη
πτικές παρομοιώσεις» και προοικονομούν 
την επικείμενη δράση είτε μέσα στην 
έκταση της «πεζής» αφήγησης σχηματί
ζουν «λυρικούς» θυλάκους και λειτουρ
γούν κατά τρόπο ανάλογο με τα χορικά της 
τραγωδίας.

Κατά ταύτα, και πολλά άλλα ακόμη, το 
εξαίρετο αυτό βιβλίο ξεπερνάει τα όρια του 
«εθνικού ενδιαφέροντος» και ασφαλώς θα 
απασχολήσει τους απανταχού ενδιαφερό- 
μενους για την αρχαία ελληνική γραμμα
τεία.



Τους παρ’ ημίν μυριάκις
πηγαινοερχομένονς 

πελάτας τα μάλιστα 
αγαπώμεν ότι το βιβλίον

πολύ ηγάπησαν

ΡΟΜΑΙΝ ΡΟΛΛΑΝ:
ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ
0  Μιχαήλ Άγγελος και η Ιταλία της 
εποχής του. Μεγάλοι καλλιτέχνες, 
μεγάλα έργα, ατέλειωτες ίντριγκες. Η 
Αιώνια Ρώμη, η μαγευτική Φλωρεντία. 
Κάτι εντελώς άγνωστο στη χώρα μας: 
τα σονέπα του μεγάλου ζωγράφου

\  I ^  ^  ·
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> Πηγής 21, ίηλ. 36.15.433 στον Γκοβόστη, Ζωοδόχον Πηγής 21, τηλ. 3(



Οκτάβιο Πας:
Αναζητώντας το παρόν

(Η ομιλία του στη Σουηδική Ακαδημία)
Αρχίζω με τη λέξη που όλοι οι άνθρωποι, από καταβολής του 

είδους, έχουν προφέρει: ευχαριστώ. Είναι μια λέξη που έχει τις 
αντιστοιχίες της σε όλες τις γλώσσες. Και σε όλες τις γλώσσες εί
ναι ποικίλο το εύρος των σημασιών της. Στις λατινογενείς γλώσ
σες καλύπτει ένα ευρύτατο πεδίο που αρχίζει από το πνεύμα και 
καταλήγει στην ύλη. Από το ευχαριστώ που αποδέχεται το δι
καίωμα του Θεού να σώσει τους ανθρώπους από την αμαρτία και 
τον θάνατο ως το υλικό ευχαριστώ της γυναίκας που χορεύει ή 
του αιλουροειδούς που πηδάει στα δάση.

Το ευχαριστώ είναι άφεση, συγχώρεση, χάρις, ευγνωμοσύνη, 
όνομα, έμπνευση, αγαλλίαση στην έκφραση του λόγου ή της 
ζωγραφικής, χειρονομία που δηλώνει καλούς τρόπους, και 
ακόμα εκδήλωση που μαρτυρά καλοσύνη ψυχής. Το ευχαριστώ 
δίδεται δωρεάν είναι δο')ρο και όποιος το αποδέχεται -  αν δεν 
είναι φύση κακή -  ανταποδίδει ευχαριστίαν. Ό πως κάνω και 
εγώ τώρα με αυτές τις ασήμαντες λέξεις. Είθε η συγκίνησή μου 
να ισοζυγιάζει την ασημαντότητά τους. Αν κάθε ευχαριστία 
ήταν σταγόνα νερού, θα μπορούσατε στην διαφάνειά της να 
διακρίνετε αυτό που νιώθω: ευγνωμοσύνη, αναγνώριση και 
ακόμα έναν απροσδιόριστο φόβο ανάμικτο με σεβασμό και 
έκπληξη που μου προκαλείται από το γεγονός ότι βρίσκομαι 
ενώπιον σας, σε αυτόν τον χώρο ο οποίος είναι συγχρόνως η 
εστία των σουηδικών γραμμάτων καθώς και ο οίκος της παγκό
σμιας λογοτεχνίας.

Οι γλώσσες αποτελούν μια πολυπλοκότερη πραγματικότητα 
από αυτήν του συνόλου των αποκαλουμένων πολιτισμένων και 
ιστορικών εθνών. Παραδείγματος χάριν οι ευρωπαϊκές γλώσσες 
που μιλάμε στην Αμερικανική ήπειρο. Η ιδιομορφία της λογοτε
χνικής μας δημιουργίας σε σχέση με αυτήν που καλλιεργείται 
στην Αγγλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και στη Γαλλία 
οφείλεται κυρίως στην εξής βασική αρχή: Πρόκειται για μια λο
γοτεχνία που γράφεται σε μεταφυτευμένες γλώσσες. Οι γλώσσες 
γεννιούνται και αναπτύσσονται σε μία και μοναδική γη. Τις τρέ
φει μια κοινή ιστορία. Οι ευρωπαϊκές γλώσσες, ξεριζωμένες από 
το περιβάλλον τους και τις οικείες παραδόσεις τους, φυτευμένες 
σε έναν άγνωστο κόσμο, ρίζωσαν, αναπτύχθηκαν και μετασχη
ματίστηκαν στους νέουςτόπους, παράλληλα με τις κοινωνίες της 
αμερικανικής ηπείρου. Είναι το ίδιο αλλά συγχρόνως και ένα 
ολότελα διαφορετικό φυτό. Οι λογοτεχνίες μας δεν βίωσαν πα
θητικά την εξέλιξη των μεταφυτευμένωνγλωσσών: όχι μόνο συμ
μετείχαν στη διαδικασία αλλά και την επέσπευσαν. Σύντομα κα
τέληξαν να μην είναι παρά αχνές υπερατλαντικές αντανακλά
σεις. Συχνά αποτέλεσαν την άρνηση στην ευρωπαϊκή λογοτε
χνία, συχνότερα όμως την απάντηση σ’ αυτήν. Παρά τις ταλαν- 
τεύσεις η σχέση δεν αποκόπηκε ποτέ. Οι κλασικοί μου, ανήκουν 
στη γλώσσα μου και νιώθω εξίσου απόγονος του Lope και του 
Quevedo όπως οποιοσδήποτε Ισπανός συγγραφέας* ωστόσο δεν 
είμαι Ισπανός. Πιστεύω ότι το ίδιο θα έλεγαν και οι περισσότεροι 
ισπανοαμερικανοί συγγραφείς καθώς και οι Αμερικανοί, οι 
Βραζιλιάνοι και οι Καναδοί, σε σχέση με την αγγλική, πορτο

γαλική ή γαλλική παράδοση. Προκειμένου να κατανοήσουμε 
ακόμη περισσότερο την ιδιάζουσα θέση των Αμερικανών συγ
γραφέων, δεν έχουμε παρά να αναλογιστούμε τον διάλογο που 
έχει ανοίξει ένας Ιάπωνας, Κινέζος ή Άραβας συγγραφέας με 
αυτήν ή με μίαν άλλη ευρωπαϊκή λογοτεχνία. Πρόκειται για έναν 
διάλογο που συντελείται μέσω διαφορετικών γλωσσών και άλ
λων πολιτισμών. Ενώ εμείς πραγματοποιούμε αυτόν τον διά
λογο στο εσωτερικό της ίδιας μας της γλώσσας. Είμαστε και δεν 
είμαστε Ευρωπαίοι. Τότε λοιπόν τι ακριβώς είμαστε; Είναι δύ
σκολο να προσδιορίσει κανείς το τι είμαστε, ωστόσο τα έργα μας 
μιλούν για μας. Το σημαντικό γεγονός του αιώνα μας, αναφο
ρικά με τη λογοτεχνία, είναι η εμφάνιση της λογοτεχνικής δη
μιουργίας στην αμερικανική ήπειρο. Πρώτα εμφανίστηκε η αγ- 
γλοαμερικανική και στα μέσα του εικοστού αιώνα ακολούθησε 
η λατινοαμερικανική εντός των δύο μεγάλων διαμερισμάτων 
της: αφενός του ισπανοαμερικανικού και αφετέρου του βραζι- 
λιανικού. Οι τρεις αυτές λογοτεχνίες, μολονότι τελείως διαφο
ρετικές, έχουν ένα κοινό γνώρισμα: τον αγώνα, ο οποίος είναι 
περισσότερο ιδεολογικός παρά λογοτεχνικός μεταξύ των κοσμο
πολίτικων και ηθογραφικών τάσεων: τον ευρωπαϊσμό και τον 
αμερικανισμό. Τι έμεινε από αυτήν τη διαμάχη; Η πολιτική φθί
νει. Τα έργα μένουν. Ανεξάρτητα από αυτήν τη γενική ομοιότη
τα, οι διαφορές ανάμεσα σε αυτές τις τρεις λογοτεχνίες είναι 
αναρίθμητες και ουσιώδεις. Μία από τις διαφορές είναι περισ
σότερο ιστορικής υφής παρά λογοτεχνικής: Η εξέλιξη της αγ- 
γλοαμερικανικής λογοτεχνίας πραγματοποιείται ταυτόχρονα με 
την ανάπτυξη των Ηνωμένων Πολιτειών ως υπερδύναμης, ενώ η 
δική μας συμπίπτει με τις ατυχίες, τις πολιτικές και κοινωνικές 
ανωμαλίες των λαών μας. Νέα απόδειξη των ορίων του κοινωνι
κού και ιστορικού ντετερμισμού. Ορισμένες φορές πάλι παρατη
ρούνται στις Τέχνες και τα Γράμματα έργα λαμπρά και σημεία 
φωτεινά σε περιόδους κοινωνικής αναστάτωσης και καταποντι
σμού των αυτοκρατοριών. Ο Li-Po και ο Tu Fu ήταν μάρτυρεςτης 
πτώσης των Tang, ο Velazquez ήταν ο ζωγράφος του Φιλίππου 
του 4ου. Ο Σενέκα και ο Lucano ήταν σύγχρονοι και θύματα του 
Νέρωνα. Άλλες διαφορές είναι λογοτεχνικής υφής και αφορούν 
περισσότερο το κάθε έργο χωριστά παρά τον χαρακτήρα κάθε 
λογοτεχνικής δημιουργίας.

Έχουν όμως χαρακτήρα οι λογοτεχνίες; Περιλαμβάνουν ένα 
σύνολο ενιαίων χαρακτηριστικών που τις διαφοροποιούν τη μια 
από την άλλη; Δεν νομίζω. Μια λογοτεχνία δεν μπορεί να χαρα
κτηριστεί κατά γενικό και αόριστο τρόπο. Αποτελεί μία κοινω
νία μοναδικών έργων που συνδέονται με σχέσεις αντίθεσης και 
έλξης. Η πρώτη και ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στη λατινοα
μερικανική και αγγλοαμερικανική λογοτεχνία εντοπίζεται στη 
διαφορετική τους προέλευση. Και οι δύο στο ξεκίνημά τους προ
βάλλουν την Ευρώπη. Η αγγλοαμερικανική μία νήσο και εμείς 
μία χερσόνησο. Δύο περιοχές με ιδιαιτερότητες, όσον αφορά την 
γεωγραφία, την ιστορία και τον πολιτισμό τους. Εκείνοι προέρ
χονται από την Αγγλία και τη μεταρρύθμιση, εμείς από την Ισπα-



νία, την Πορτογαλία και την αντιμεταρρύθμιση. Σε αυτό το 
σημείο θα πρέπει να επισημανθεί, αναφορικά με τους ισπανοα- 
μερικανούς, αυτό που κάνει την Ισπανία να διαφέρει από τις 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες και της προσδίδει μία σημαντική και 
ιδιαίτερη ιστορική φυσιογνωμία. Παρόλο που η Ισπανία όεν εί
ναι λιγότερο εκκεντρική από την Αγγλία, εντούτοις από την 
άποψη τηςδιαφοράς είναι. Η ιδιαιτερότητα της Αγγλίας οφείλε
ται στο γεγονός ότι είναι νησί και την χαρακτηρίζει ο απομονωτι
σμός: με άλλα λόγια δηλαδή έχει την τάση να αποκλείει. Η ιδιαι
τερότητα της Ισπανίας οφείλεται στο γεγονός ότι είναι χερσόνη
σος και επιτρέπει τη συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών και 
ιστορικών καταβολών: με άλλα λόγια έχει την τάση να αφομοιώ
νει. Τι θα ήταν η καθολική Ισπανία, αν οι Βησιγότθοι δεν δήλω
ναν πίστη στην αίρεση του Αρείου, για να μην αναφερθούμε 
στους αιώνες της αραβικής κυριαρχίας, στις επιδράσεις που 
άσκησε η εβραϊκή σκέψη, στην επανακατάκτηση και σε άλλες 
ιδιαιτερότητες. Στην αμερικανική ήπειρο, οι διάφορες ισπανι
κές ιδιορρυθμίες αναπαράγονται και πολλαπλασιάζονται κυ
ρίως σε χώρες με αρχαίους και λαμπρούς πολιτισμούς, όπως του 
Μεξικού και του Περού. Στο Μεξικό οι Ισπανοί δεν βρήκαν μόνο 
μια χώρα αλλά και μία ιστορία που ακόμη και σήμερα είναι 
ζωντανή. Δεν αποτελεί παρελθόν, αντίθετα ένα παρόν. Το προ
κολομβιανό Μεξικό, με τους ναούς και τις θεότητές του, ήταν 
ένας τόπος ερειπίων αλλά το πνεύμα που τον πυροδότησε δεν 
είχε πεθάνει. Μας μιλάει τη γλώσσα που είναι βαθιά ριζωμένη 
στους μύθους, στους θρύλους, στον τρόπο ζωής, στη λαϊκή τέ
χνη, στα ήθη. Το να είσαι Μεξικανός συγγραφέας σημαίνει να 
αφουγκράζεσαι το παρόν. Να το αφουγκράζεσαι, να του μιλάς, 
να το αποκωδικοποιείς, να του αποτείνεσαι...

Ύστερα από αυτήν τη σύντομη τοποθέτηση θα μπορούσε ίσως 
κανείς να προσεγγίσει την παράδοξη σχέση που μας χωρίζει και 
συγχρόνως μας ενώνει με την ευρωπαϊκή παράδοση. Πολλές φο
ρές αντιλαμβανόμαστε τον χωρισμό ως μέρος της κληρονομιάς 
μας και τότε παίρνει τη μορφή ενός εσωτερικού διχασμού, μιας 
έκλυτης συνείδησης, που μας καλεί να εξετάσουμε τους εαυτούς 
μας· και άλλοτε πάλι φαντάζει ως πρόκληση, ερέθισμα που μας 
παροτρύνει στη δράση, στην αναζήτηση των άλλων και του κό
σμου. Βεβαίως το συναίσθημα του χωρισμού αποτελεί παγκό
σμιο φαινόμενο και δεν ανήκει αποκλειστικά στους ισπανοαμε- 
ρικανούς. Γεννιέται την ώρα που γεννιόμαστε κι εμείς, και στε
ρημένοι από το όλον, φτάνουμε σε μία ξένη γη. Αυτή η εμπειρία 
μεταβάλλεται σε πληγή που ποτέ δεν επουλώνεται. Είναι ο βου
βός πυθμένας του κάθε ανθρώπου. Οι προσπάθειες που κατα
βάλουμε, τα έργα μας, ό,τι δημιουργούμε και ονειρευόμαστε, εί
ναι σημεία από όπου μπορούμε να γκρεμίσου με το διαχωριστικό 
τείχος και να ενωθούμε με τη ζωή και τους συνανθρώπους μας. 
Από αυτήν την οπτική, η ζωή κάθε ανθρώπου, καθώς και η κοινή 
ιστορία του είδους, μπορούν να ερμηνευτούν ως προσπάθειες οι 
οποίες αποσκοπούν στην ανοικοδόμηση της αρχέγονης κατά
στασης σε μια ατέρμονη και συνεχή θεραπεία της πληγής του δ ι
χασμού. Ωστόσο δεν επιθυμώ να επεκταθώ σε άλλες αναλύσεις 
αυτού του συναισθήματος, εκτός από μία ακόμη, υπογραμμίζον
τας ότι μεταξύ μας εκδηλώνεται κυρίως ιστορικά. Έτσι, μετου- 
σιώνεται σε συνείδηση της ιστορικής μας πραγματικότητας. 
Πότε και πώς εκδηλώνεται αυτό το συναίσθημα και με ποιον 
τρόπο μετουσιώνεται σε συνείδηση; Η απάντηση σε αυτό το δι
πλό ερώτημα μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο θεωρίας ή μιας 
προσωπικής μαρτυρίας. Προτιμώ το δεύτερο: Υπάρχουν πολλές 

. θεωρίες και όλες είναι επισφαλείς. Το συναίσθημα του χωρισμού 
αναμιγνύεται με τις πιο παλιές και συγκεχυμένες μου μνήμες: με 
το πρώτο κλάμα και τον αρχέγονο φόβο. Ό πω ς όλα τα παιδιά 
δημιουργούσα με τη φαντασία μου σημεία και σταθμούς που με 
συνέδεαν με τον κόσμο και με τους άλλους. Ζούσα σε ένα χωριό, 
στα περίχωρα της πόλης του Μεξικού, σε ένα παλιό και ερειπω
μένο σπίτι με έναν άγριο κήπο και με ένα μεγάλο δωμάτιο γεμάτο 

26 βιβλία. Τα πρώτα παιχνίδια, οι πρώτες γνώσεις. Ο κήπος μετα
μορφώθηκε σε κέντρο του κόσμου και η βιβλιοθήκη σε μια υπέ

ροχη σπηλιά. Διάβαζα και έπαιζα με τα ξαδέλφια μου και τους 
συμμαθητές μου. Είχα μια συκιά -πράσινος ναός- τέσσερα 
πεύκα, τρεις φλαμουριές, ένα νυχτολούλουδο, μια ροδιά, αρω
ματικά φυτά, κακτοειδή που προκαλούσαν μωβ αμυχές, πλιν
θόκτιστες μάντρες. Ο χρόνος ήταν ελαστικός. Το σύμπαν περι
στρεφόταν. Μάλλον, όλοι οι χρόνοι, πραγματικοί ή φαντα
στικοί συνυπήρχαν αυτή τη στιγμή. Το διάστημα μεταβαλλόταν 
στην τροχιά του δίχως να σταματάει: Εκεί, σήμαινε εδώ. Όλα 
ήταν εδώ: μια κοιλάδα, ένα βουνό, ένας μακρινός τόπος, η αυλή 
των γειτόνων. Το άλμπουμ των γραμματοσήμων, ειδικά αυτά 
που είχαν σχέση με την ιστορία, τα περιεργαζόμασταν με απλη
στία και μας γέμιζαν εικόνες: ερήμους και δάση, παλάτια και κα
λύβες, πολεμιστές και πριγκήπισσες, ζητιάνους και μονάρχες. 
Ταξιδεύαμε με τον Simbad και τον Ροβινσώνα, πολεμούσαμε με 
τον Αρτανιάν, κατακτούσαμε την Βαλένσια με τον Σιντ. Πόσο 
ήθελα να είχα μείνει για πάντα στο νησί της Καλυψούς. Το καλο
καίρι η συκιά έσειε τα καταπράσινα κλαδιά της σαν να ήταν πα
νιά τρικάταρτου ή πειρατικού καραβιού. Από το ψηλότερο κα
τάρτι της, φτιαγμένο για να αντέχει σε όλους τους καιρούς, ανα
κάλυψα νησιά και ηπείρους -  τόπους που μόλις τους κατακτού
σες εξαφανίζονταν. Ο κόσμος δεν είχε τέλος και δεν ήταν ποτέ 
μακρινός. Άπλωνες το χέρι σου και τον άγγιζες. Ο χρόνος ήταν 
μια ζύμη που πλαθόταν και το παρόν δίχως όρια. Πότε χάθηκε η 
μαγεία;

Βεβαίως, όχι απότομα· σιγά-σιγά. Μας στοιχίζει πολύ να μα
θαίνουμε ότι ο φίλος μας μας εξαπατά, ότι η αγαπημένη μας μας 
απατά, ότι η ιδέα της ελευθερίας δεν αποτελεί παρά το προσω
πείο του Τυράννου. Αυτό που ονομάζουμε «συνειδητοποίηση» 
έρχεται ύστερα από μιαν αργή και πολύπλοκη διαδικασία, 
επειδή εμείς οι ίδιοι γινόμαστε συνένοχοι των λαθών και των 
κερδών μας, ωστόσο, μπορώ να θυμηθώ με απόλυτη βεβαιότητα 
και σαφήνεια το γεγονός που, αν και το ξέχασα νωρίς, ήταν το 
πρώτο μήνυμα. Θα ήμουν έξι χρονώ περίπου, όταν μια από τις 
ξαδέλφες μου, λίγο μεγαλύτερη από εμένα, μου έδειξε ένα αμερι
κάνικο περιοδικό με μία φωτογραφία στρατιωτών που παρή- 
λαυναν σε μία απέραντη λεωφόρο. Προφανώς της Νέας Υόρκης. 
Γύρισαν από τον πόλεμο, μου είπε. Αυτές οι λίγες λέξεις με ανα
στάτωσαν τόσο βαθιά, σαν να μού είχαν ανακοινώσει το τέλος 
του κόσμου ή τη δεύτερη παρουσία. Γνώριζα, αμυδρά, ότι εκεί 
μακριά, αρκετά χρόνια πριν, είχε τελειώσει ένας πόλεμος και ότι 
οι στρατιώτες παρήλαυναν πανηγυρίζοντας τη νίκη τους. Για 
μένα αυτός ο πόλεμος είχε γίνει πολύ παλιά, σε άλλη εποχή. Ό χι 
τώρα, ούτε εδώ. Η φωτογραφία όμως με διέψευδε. Ένιωσα, 
στην κυριολεξία, εγκαταλελειμένος από το παρόν. Από τότε ο 
χρόνος άρχισε όλο και περισσότερο να κατακερματίζεται. Το 
ίδιο και το διάστημα, τα διαστήματα. Η εμπειρία αυτή, επανα- 
λείφθηκε και άλλες φορές. Έ να τυχαίο σημείωμα, μια ανώδυνη 
φράση, ο τίτλος ενός ημερολογίου, ένα τραγούδι της μόδας: όλα 
αποδείξειςτηςύπαρξηςτου έξω κόσμου και επιβεβαίωση ότι εγώ 
ήμουν εκτός τόπου και χρόνου.

Ένιωσα ότι ο κόσμος διαλυόταν. Δεν ζούσα στο παρόν. Το 
«τώρα» για μένα είχε διαλυθεί: Ο πραγματικός χρόνος ήταν αλ
λού. Ο δικός μου χρόνος, ο χρόνος του κήπου, η συκιά, τα παι
χνίδια με τους φίλους, η νωχέλεια στις τρεις το μεσημέρι, μέσα 
στα χόρτα και μέσα στον ήλιο. Το σκασμένο σύκο, μαύρο και 
κοκκινωπό σαν αναμμένο κάρβουνο, όμως ένα κάρβουνο τρυ
φερό και δροσερό. Ή ταν ένας χρόνος της φαντασίας μας. Πα
ρόλο που τα συναισθήματά μου αυτό καταμαρτυρούσαν, ο χρό
νος του εκεί, των άλλων, ήταν ο πραγματικός. Ο χρόνος του 
πραγματικού παρόντος. Αποδέχτηκα το αναπόφευκτο. Ενηλι- 
κιώθηκα. Έτσι άρχισα να ερευνώ το παρόν. Το να λέμε ότι το πα
ρόν μας απέλασε φαίνεται ίσως παράδοξο. Ωστόσο δεν είναι, 
γιατί όλοι κατά καιρούς έχουμε νιώσει αυτήν την εμπειρία. Ορι
σμένοι ίσως την έχουμε κατ’ αρχήν βιώσει σαν καταδίκη που αρ
γότερα μεταβλήθηκε σε συνείδηση και πράξη. Η αναζήτηση του 
παρόντος δεν είναι αναζήτηση της επίγειας Εδέμ ούτε της ατε
λεύτητης αιωνιότητας. Είναι η αναζήτηση της πραγματικής



Ο Οκτάβιο Πας
πραγματικότητας. Για μας τους ισπανοαμερικανούς, αυτό το 
πραγματικό παρόν, δεν υπήρξε ποτέ στις χώρες μας. Ήταν ο 
χρόνος που ζούσαν οι άλλοι, οι Αγγλοι, οι Γ άλλοι, οι Γ ερμανοί. 
Ο χρόνος της Νέας Υόρκης, του Παρισιού, του Λονδίνου. Οφεί
λαμε νατον αναζητήσουμε και να τον φέρουμε στουςτόπους μας. 
Αυτά τα χρόνια υπήρξαν για μένα τα χρόνια που ανακάλυψα τη 
λογοτεχνία.

Άρχισα να γράφω ποίηση. Δεν καταλάβαινα τι με ωθούσε στο 
γράψιμο. Ένιωθα παρακινημένος από μια εσωτερική ανάγκη 
που δύσκολα μπορεί να περιγράφει. Μόλις τώρα έχω καταλάβει 
ότι ανάμεσα σε αυτό που αποκαλούσα εξερεύνηση του παρόντος 
και ποιητική δημιουργία υπήρχε μία μυστική σχέση. Η ποίηση 
ρέπει προς το στιγμιαίο και επιθυμεί να το αναπαράγει σε ένα 
ποίημα. Το αποδεσμεύει από τη ροή των πραγμάτων και το με- 
τουσιώνει σε σταθερό παρόν. Ωστόσο εγώ, την εποχή εκείνη 
έγραφα χωρίς να διερωτώμαι το γιατί. Αναζητούσα την είσοδο 
για να οδηγηθώ στο παρόν. Ηθελα να ανήκω στην εποχή μου και 
στον αιώνα μου. Αργότερα αυτή η σκέψη έγινε έμμονη ιδέα. Ή 
θελα να είμαι σύγχρονος ποιητής. Άρχισα να αναζητώ τον μον
τερνισμό. Τι είναι ο μοντερνισμός;

Κατ’ αρχήν ο όρος είναι αμφιλεγόμενος: Υπάρχουν τόσοι μον
τερνισμοί όσο και κοινωνίες. Κάθε μία έχει τον δικό της ασαφή 
μοντερνισμό και η ερμηνεία του είναι αυθαίρετη, όπως είναι αυ
θαίρετος κάθε χαρακτηρισμός της εποχής που προηγείται του 
μεσαίωνα. Αν είμαστε μοντέρνοι σε σχέση με τον μεσαίωνα, θα 
είμαστε μεσαιωνικοί σε σχέση με έναν μέλλοντα μοντερνισμό; Ο 
πραγματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που αλλάζει στη ροή 
του χρόνου; Ο μοντερνισμός είναι μία λέξη που αναζητά την έν- 
νοιά της. Πρόκειται για ιδέα, οφθαλμαπάτη ή στιγμή στη ροή της 
ιστορίας; Είμαστε παιδιά του μοντερνισμού -  ή ο μοντερνισμός 
είναι δικό μας κατασκεύασμα; Κανείς δεν το ξέρει. Εξάλλου δεν 
έχει σημασία· τον παρακολουθούμε, τον καταδιώκουμε. Εκείνα 
τα χρόνια για μένα, ο μοντερνισμός συγχεόταν με το παρόν, ή, 
καλύτερα, τοπαρήγαγε: το παρόν ήταν ο μεγάλος και τελευταίος 
του ανθός. Η περίπτωσή μου δεν είναι η μοναδική ούτε και απο
τελεί εξαίρεση. Όλοι οι ποιητές της εποχής μας, από την εποχή 
του συμβολισμού, γοητευμένοι από αυτήν τη μαγνητική και ελ
κυστική μορφή, έτρεξαν κάποτε να τον αδράξουν. Πρώτος από

όλους ο Μπωντλέρ ήταν αυτός που κατόρθωσε να τον αγγίξει και 
να αισθανθεί ότι ο μοντερνισμός δεν είναι παρά χρόνος που τα , 
χέρια μπορούν να ξετυλίξουν σαν κουβάρι. Δεν θα αναφερθώ 
στο περιπετειώδες κυνηγητό του μοντερνισμού ούτε από μένα, 
ούτε από τους περισσότερους ποιητές του αιώνα μας. Ο μοντερ
νισμός υπήρξε ένα παγκόσμιο πάθος. Από το 1850 ήταν η θεά και 
ο δαίμων μας συγχρόνως. Τελευταίως προσποιούμαστε ότι τον 
εξορκίσαμε και συζητιέται πλέον ευρέως ο «μεταμοντερνισμός».
Τι είναι όμως ο μεταμοντερνισμός; Ένας μοντερνισμός ακόμη 
πιο μοντέρνος; Για μας τους λατινοαμερικανούς, η αναζήτηση 
του ποιητικού μοντερνισμού έχει και μία ιστορική πλευρά ανα
φορικά με τις αλλεπάλληλες και πολυσχιδείς απόπειρες εκσυγ
χρονισμού των εθνών μας. Πρόκειται για μια τάση που γεννιέται 
στα τέλη του 18ου αιώνα και που περιλαμβάνει και την Ισπανία.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες γεννήθηκαν μαζί με τον μοντερνισμό 
γύρω στα 1830 και, όπως το ερμηνεύει ο Tocqueville, ήταν η μή
τρα του μέλλοντος. Εμείς γεννηθήκαμε τη στιγμή που η Ισπανία 
και η Πορτογαλία αποκόβονταν από τον μοντερνισμό. Γι’ αυτό 
στις χώρες μας συχνά μιλούν για «εξευρωπαϊσμό». Το μοντέρνο 
ήταν έξω από εμάς· έπρεπε να το εισάγουμε. Στην ιστορία του 
Μεξικού η διαδικασία αυτή αρχίζει λίγο πριν ξεσπάσουν οι απε
λευθερωτικοί αγώνες. Πολύ αργότερα έδωσε το έναυσμα για 
έναν μεγάλο ιδεολογικό και πολιτικό διάλογο που δίχασε και 
πάθιασε τους Μεξικανούς σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα. 
Ένα επεισόδιο οδήγησε στην απαγόρευση του μεταρρυθμιστι- 
κού προγράμματος, όχι τόσο αμφισβητώντας την νομιμότητά 
του, όσο τον τρόπο με τον οποίο είχαν σκοπό να το πραγματο
ποιήσουν: την μεξικανική επανάσταση. Σε αντίθεση με άλλες 
επαναστάσεις του 20ου αιώνα, η επανάσταση του Μεξικού δεν 
ξέσπασε ως έκφραση μιας λίγο πολύ ουτοπικής ιδεολογίας αλλά 
ως έκρηξη μιας καταπιεσμένης ψυχικής και ιστορικήςπραγματι- 
κότητας. Δεν ήταν έργο μιας ομάδας ιδεολόγων αποφασισμένων 
να εμφυτεύσουν κάποιες αρχές αποσπασμένες από μια πολιτική 
θεωρία. Ήταν μια λαϊκή κινητοποίηση που έδειξε το κρυμμένο 
φως. Γι’ αυτό ήταν κάτι πολύ περισσότερο από μιαν επανάστα
ση* ήταν μια αποκάλυψη. Το Μεξικό αναζητούσε το παρόν έξω 
από τον εαυτό του και το βρήκε εντός. Θαμμένο αλλά ζωντανό,
Η αναζήτηση του μοντερνισμού μας οδήγησε στο να ανακαλύ- 
ψουμε τις αρχαίες ρίζες μας. Το καλυμένο πρόσωπο του έθνους. 
Ανέλπιστο ιστορικό μάθημα που δεν γνωρίζω πόσοι το κατάλα
βαν: μεταξύ παράδοσης και μοντερνισμού υπάρχει ένα σημείο. 
Όντας απομονωμένες, οι παραδόσεις πετρώνουν και οι μοντερ
νισμοί ζωντανεύουν. Κατά συνέπεια, η ψυχή της μιας συναντά- 
ται με την ψυχή της άλλης και η τελευταία της ανταποκρίνεται 
χαρίζοντάς της βάρος και κύρος. Η αναζήτηση του ποιητικού 
μοντερνισμού κατέληξε -  με την αλληγορική και ιπποτική σημα
σία που διήπε την έννοια κατά τον 12ο αιώνα -  σε μία πραγμα
τική αρπαγή. Δεν ζήτησα το ιερό τρυβλίο, μολονότι πέρασα 
από πολλές Waste lands’ επισκέφτηκα γυάλινους πύργους και 
κατασκήνωσα ανάμεσα σε φανταστικές φυλές. Εντούτοις ανα
κάλυψα τη μοντέρνα παράδοση. Γιατί ο μοντερνισμός δεν είναι 
ποιητική σχολή αλλά ένας επίγονος, μια οικογένεια της δια- 
σποράς που σκορπίστηκε σε διάφορες ηπείρους και που επί δύο 
αιώνες επέζησε πολλών περιπετειών και καταστροφών. Όπως 
είναι η αδιαφορία των κυβερνώντων, η απομόνωση, τα δικα
στήρια των σκληροπυρηνικών θρησκευτικών, πολιτικών, ακα
δημαϊκών και ηθικών αρχών.

Το γεγονός ότι ο μοντερνισμός ήταν μια παράδοση και όχι ένα 
δόγμα, του επέτρεψε να εδραιωθεί και παράλληλα να μετασχη
ματιστεί. Επίσης του έδωσε τη δυνατότητα της ποικιλίας. Κάθε 
ποιητική περιπέτεια είναι μοναδική και κάθε ποιητής έχει φυτέ
ψει ένα ξεχωριστό δένδρο σε αυτό το θαλερό δάσος που ομιλεί 
και λέγει. Αν τα έργα διαφέρουν και οι δρόμοι χωρίζουν, τότε τι 
είναι εκείνο που ενώνει όλους αυτούς τους ποιητές; Ό χι πάντως 
μια κοινή αισθητική, αλλά η αναζήτηση. 27

Η δική μου αναζήτηση δεν ήταν πλασματική, μολονότι η ιδέα



του μοντερνισμού είναι μια αυταπάτη, μια δέσμη αντικατοπτρι
σμών. Κάποτε ανακάλυψα ότι δεν προχωρούσα* επέστρεφα στο 
σημείο απ’ όπου είχα ξεκινήσει: Η αναζήτηση του παρόντος ήταν 
μια κάθοδος στις ρίζες. Ο μοντερνισμός με οδηγούσε στην αφε
τηρία, στον αρχαϊσμό μου. Η ρήξη μεταβαλλόταν σε συμβιβα
σμό. Έτσι έμαθα ότι ο ποιητής είναι σαν ένα σπαρτάρισμα στον 
ποταμό των γενεών. Η ιδέα του μοντερνισμού είναι ένα υπο
προϊόν της αντίληψης ότι η ιστορική πραγματικότητα είναι μία 
διαδοχική, οριζόντια και ανεπανάληπτη διαδικασία. Μολονότι 
οι ρίζες του βρίσκονται στον εβραιοχριστιανισμό, έρχεται σε 
ρήξη με το χριστιανικό δόγμα, επειδή ο χριστιανισμός επενέβη 
στον κυκλικό χρόνο των ειδωλολατρών. Η ιστορία δεν επανα
λαμβάνεται: ακολουθεί μια αρχή και θα έχει ένα τέλος. Ο διαδο
χικός χρόνος ήταν ο βέβηλος χρόνος της ιστορίας, θεατρική 
σκηνή καταπεπτωκότων ανδρών, αλλά και ένας χρόνος υποκεί
μενος στον ιερό χρόνο, δίχως αρχή και τέλος. Μετά την τελική 
κρίση, στον ουρανό όσο και στην κόλαση δεν θα υπάρχει μέλλον. 
Στην αιωνιότητα τίποτα δεν συμβαίνει, γιατί όλα είναι ο θρίαμ
βος του να ίστασαι πάνω από το μέλλον. Ο σημερινός χρόνος, ο 
δικός μας, είναι οριζόντιος, όπως και ο χριστιανισμός, αλλά 
εκτείνεται στο άπειρο χωρίς να αναφέρεται στην αιωνιότητα. Ο 
δικός μας χρόνος είναι αυτός της βέβηλης ιστορίας. Ανεπίστρο- 
φος χρόνος, παντοτεινά ατελεύτητος. Στην πορεία του δεν προ- 
διέγραψε το τέλος, παρά το μέλλον του. Ο ήλιος της ιστορίας 
αποκαλείται μέλλον και η τροχιά γύρω από το μέλλον αποκαλεί- 
ται πρόοδος.

Για τον χριστιανισμό, ο κόσμος ή, όπως έλεγαν άλλοτε, ο αιώ
νας, η επίγεια ζωή είναι τόπος δοκιμασίας: οι ψυχές σε αυτόν τον 
κόσμο ή καταποντίζονται ή σώνονται. Για τη νέα αντίληψη, το 
αντικείμενο της ιστορίας δεν είναι η ατομική ψυχή, αλλά το αν
θρώπινο είδος, συχνά ιδωμένο ως σύνολο* άλλοτε πάλι αντιπρο
σωπεύεται από μια ομάδα εκλεκτών. Τα προηγμένα έθνη της 
Δύσης, το προλεταριάτο, η λευκή φυλή κ.τ.λ. Η ειδωλολατρική, 
καθώς και η χριστιανική φιλοσοφική παράδοση εκστασιάστη
καν με το πλήρες και κορεσμένο ον, αυτήν την ουδέποτε μετα
βαλλόμενη τελειότητα. Εμείς λατρεύουμε την αλλαγή, κινητήριο 
μοχλό της προόδου και μοντέλο των κοινωνιών μας. Η αλλαγή 
έχει δύο προνομιούχους τρόπους εκδήλωσης: Την εξέλιξη και 
την επανάσταση. Το τροχάδην και το άλμα. Ο μοντερνισμός εί
ναι το σημείο της ιστορικής κίνησης. Η μετεμψύχωση της εξέλι
ξης ή της επανάστασης, τα δύο πρόσωπα του προοδευτισμού. 
Τελικώς η πρόοδος επιτυγχάνεται χάρη στην διπλή ενέργεια της 
επιστήμης και της τεχνολογίας στο πεδίο της φύσης και στη 
χρήση των απεριόριστων αποθεμάτων της. Ο σύγχρονος άνθρω
πος αυτοπροσδιορίστηκε ως ιστορικό ον. Άλλες κοινωνίες προ
τίμησαν να αυτοπροσδιοριστούν με αξίες και ιδέες οι οποίες αν- 
τιτίθενται στην αλλαγή* λάτρεψαν την πόλιν και τον κύκλο, αν 
και αγνοούσαν τον προοδευτισμό.

Τον Σενέκα, όπως και όλους τους στωικούς, τον αφύπνισε η 
αιώνια επιστροφή. Ο Άγιος Αυγουστίνος πίστευε ότι επέκειτο 
το τέλος του κόσμου. Ο Άγιος Θωμάς επινόησε μία κλίμακα
-  τις διαβαθμίσεις του όντος- από το δη μιούργη μα, διαδοχικά, 
ως τον δημιουργό. Κάποτε όμως αυτές οι ιδέες και αντιλήψεις εγ- 
καταλείφθηκαν. Έχω την εντύπωση ότι το ίδιο τείνει να συμβεί 
και με την ιδέα του προοδευτισμού και, κατά συνέπεια, με την 
αντίληψη που έχουμε για τον χρόνο, την ιστορία και τον εαυτό

μαζ', , ,Είμαστε μάρτυρες του ηλιοβασιλέματος του μέλλοντος. Η εγ
κατάλειψη της ιδέας του μοντερνισμού, καθώς και του κύματος 
που παρέσυρε σε μια τόσο αμφισβητήσιμη έννοια, όπως είναι ic 
«μεταμοντέρνο», δεν αποτελούν φαινόμενα που αφορούν μόνο 
τις Τέχνες και τα Γράμματα. Βιώνουμε την κρίση των αξιών και 
των βασικών επιτευγμάτων που συγκλόνισαν τον άνθρωπο 
πάνω από δύο αιώνες. Άλλοτε μου δόθηκε η ευκαιρία να ανα
φερθώ εκτενώς επί του θέματος. Εδώ μπορεί μονάχα να παρου- 

28 σιάσω μια σύντομη περίληψη. Κατά πρώτον: Είναι υπό απαγό- 
ρευσιν η έννοια της ανοικτής και συνεχούς διαδικασίας προς το

άπειρο. Εδώ θα έπρεπε να τονιστεί κάτι το οποίο όλοι γνωρίζου
με. Οι πηγές φυσικού πλούτου εξαντλούνται και κάποια ημέρα 
θα τελειώσουν. Επιπλέον, έχουμε προκαλέσει στο περιβάλλον 
σοβαρές ζημιές, συχνά ανεπανόρθωτες, ώστε να απειλείται η 
ίδ ια μας η ζωή. Επ ίση ς, τα μέσα εξέλιξη ς, η επ ιστή μη και η τεχνο- 
λογία, έδειξαν με μιαν φοβερή σαφήνεια ότι μπορούν εύκολα να 
μετατραπούν σε πράκτορες δολιοφθοράς. Τέλος, η ύπαρξη πυ
ρηνικών όπλων είναι μία ανατροπή της ιδέας της εξέλιξης, που 
είναι συμφυής με την ιστορία. Μία ανατροπή που όχι μόνον δεν 
μπορεί να αποτραπεί αλλά, με βεβαιότητα, οδεύει ως τον αφανι- 
σμό. Κατά δεύτερον: Η τύχη του αντικειμένου της ιστορίας, δη
λαδή της ανθρωπότητας στη διάρκεια του 20ου αιώνα. Ελάχι
στες φορές πόλεις και άνθρωποι υπέφεραν τόσο: Δύο παγκό
σμιοι πόλεμοι, δεσποτισμοί και στις πέντε ηπείρους, η ατομική 
βόμβα και τελικώς η εξάπλωση ενός από τους βαναυσότερους θε
σμούς που γνώρισε ο άνθρωπος: τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. 
Τα οφέλη της σύγχρονης τεχνολογίας είναι αναρίθμητα αλλά εί
ναι αδύνατον να κλείσει κανείς τα μάτια μπροστά στις εκτελέ
σεις, τους βασανισμούς, τους εξευτελισμούς, τους υποβιβα
σμούς και τα άλλα δεινά από τα οποία υπέφεραν εκατομμύρια 
αθώοι στον αιώνα μας. Κατά τρίτον: Η πίστη στην έννοια του 
αδιαμφισβήτητου της προόδου. Για τους παππούδες και τους 
γονείς μας, τα ερείπια της ιστορίας, τα πτώματα στα ερημωμένα 
πεδία μαχών, στις αφανισμένες πόλεις, δεν κλόνιζαν τη βαθύ
τερη πεποίθησή τους στην αναγκαιότητα της ιστορικής διαδικα
σίας. Τα ικριώματα και οι τυραννίες, οι πόλεμοι και η βαρβαρό
τητα των πολιτικών αγώνων ήταν το τίμημα της προόδου, ο φό
ρος αίματος που έπρεπε να καταβάλουμε στους θεούς της ιστο
ρίας. Σε θεούς; Ναι! Η ίδια η λογική θεοποιημένη και πλούσια σε 
βάναυσες πανουργίες, κατά τον Χέγκελ. Η υποτιθέμενη λογική 
της ιστορίας εξανεμίστηκε στην καρδιά της ίδιας της τάξης, της 
ομαλότητας και της συνέπειας. Στις απόλυτες επιστήμες και στη 
φυσική επανεμφανίστηκαν οι παλιές αντιλήψεις περί ατυχημά
των και καταστροφών. Ανησυχητική επαναβίωση που με οδηγεί 
στο να σκεφτώ την φρίκη του έτους χίλια και την αγωνία των Αζ
τέκων στο τέλος κάθε κοσμικού κύκλου. Κλείνοντας αυτήν την 
σύντομη απαρίθμηση: Η κατάρρευση όλων αυτών των φιλοσο
φικών και ιστορικών αρχών που έδειξαν να γνωρίζουν τους νό
μους των ιστορικών εξελίξεων. Οι οπαδοί τους, με την αλαζο
νεία ότι κατέχουν τα κλειδιά της ιστορίας, ανοικοδόμησαν κρα- 
ταιά έθνη επάνω σε πυραμίδες νεκρών. Αυτά τα μεγαλεπίβολα 
κατασκευάσματα, προορισμένα, θεωρητικώς, να απελευθερώ
σουν τον άνθρωπο, μεταμορφώθηκαν πολύ γρήγορα σε γιγαν- 
τιαίες φυλακές. Σήμερα τις είδαμε να καταρρέουν. Δεν τις κα- 
τέρριψαν οι ιδεολογικοί εχθροί αλλά η κατάπτωση και η δίψα 
για ελευθερία των νέων γενεών. Το τέλος των ουτοπιών; Μάλ
λον. Πρόκειται για το τέλος της ιδέας της ιστορίας ως φαινόμενο 
του οποίου την έκβαση γνωρίζουμε εκ των προτέρων. Ο ιστορι
κός ντετερμινισμός υπήρξε μια δαπανηρή και αιματηρή φαντα
σίωση . Η ιστορία είναι απρόβλεπτη γιατί ο δράστης, ο ίδιος ο άν
θρωπος, είναι η προσωποποίηση της απροσδιοριστίας. Αυτή η 
μικρή επισήμανση υποδηλώνει ότι είναι πολύ πιθανόν να δια
νύουμε το τέλος μιας ιστορικής περιόδου και να αντιμετωπί
ζουμε την αρχή μιας νέας. Τέλος, η αλλαγή της σύγχρονης επο
χής; Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, ωστόσο η κατάρρευση των 
ουτοπιών άφησε ένα τεράστιο κενό, όχι τόσο στις χώρες όπου 
αυτή η ιδεολογία δοκιμάστηκε και απέτυχε αλλά σε αυτές όπου 
την εναγκαλίσθηκαν με ενθουσιασμό ελπίζοντας. Για πρώτη 
φορά στα ιστορικά χρονικά οι άνθρωποι βιώνουν τη μοίρα μιας 
πνευματικής θύελλας και δεν ζουν, όπως παλιά, στη σκιά των 
θρησκευτικών και πολιτικών δογμάτων που μας καταπίεζαν και 
συγχρόνως μας παρηγορούσαν. Αν και όλες οι κοινωνίες είναι 
ιστορικές, αναπτύχθηκαν καθοδηγημένες και εμπνευσμένες από 
ένα μεταϊστορικό σύστημα ιδεών και αξιών. Η δική μας είναι η 
πρώτη που ετοιμάζεται να ζήσει δίχως μεταϊστορικές αρχές. Τα 
απόλυτα δόγματά μας* θρησκευτικά, φιλοσοφικά, ηθικά ή αι
σθητικά δεν είναι κοινά αλλά ατομικά. Η εμπειρία διατρέχει



πολλούς κινδύνους. Είναι αδύνατον να γνωρίζει κανείς αν οι 
τάσεις και οι συγκρούσεις αυτής της ιδιωτικοποίησης των ιδεών, 
των μεθόδων και των πεποιθήσεων, που κατά παράδοση ανή
κουν στον δημόσιο βίο, δεν θα καταλήξουν στο να υπονομεύσουν 
την κοινωνική μηχανή. Οι άνθρωποι θα μπορούσαν εκ νέου να 
οικειοποιηθούν το αρχαίο θρησκευτικό μένος και τον εθνικι
στικό φανατισμό. Θα ήταν φοβερό η πτώση των αφηρημένων 
συμβόλων να προαναγγέλλει την ανάσταση θαμμένων παθών, 
φυλών, αιρέσεων και εκκλησιών. Δυστυχώς όμως, τα σημεία εί
ναι ανησυχητικά. Η απόκλιση των ιδεολογιών, που αποκάλεσα 
μεταϊστορικές, δηλαδή αυτών που υποδηλώνουν ένα τέλος ή μια 
κατεύθυνση στην ιστορική ροή, προϋποθέτει τη σιωπηλή εγκα
τάλειψη σφαιρικών λύσεων.

Όλο και περισσότερο προσανατολιζόμαστε, καλή τη πίστει, 
σε περιορισμένα μέσα, για την επίλυση συγκεκριμένων προβλη
μάτων. Θα ήταν σοφό να είμαστε πιο συγκροτημένοι όταν νομο
θετούμε για το μέλλον. Ωστόσο το παρόν δεν απαιτεί μόνο την 
ικανοποίηση των άμεσων αναγκών του: Απαιτεί, ακόμα, μια 
σφαιρική και αυστηρή αντίληψη των πραγμάτων. Από καιρό πι
στεύω απόλυτα, ότι η δύση του μέλλοντος προαναγγέλλει τον ερ
χομό του σήμερα. Το να σκέφτεσαι το σήμερα σημαίνει κυρίως να 
επαναποκτάς την κριτική ματιά· π.χ. ο θρίαμβος της εμπορικής 
ανάπτυξης, ένας θρίαμβος par default του ανταγωνισμού, δεν 
μπορεί να πηγάζει αποκλειστικά από την επιδίωξη της ευφο
ρίας. Το εμπόριο είναι βεβαίως ένας αποτελεσματικός μηχανι
σμός, αλλά, όπως όλοι οι μηχανισμοί, δεν έχει ούτε συναίσθηση 
ούτε έλεος. Πρέπει να βρεθεί ο τρόπος με τον οποίο θα ενταχθεί 
στην κοινωνία, ώστε να αποτελέσει το έναυσμα της κοινωνικής 
γαλήνης και το όργανο για την επικράτηση της δικαιοσύνης και 
της ισότητας. Οι δημοκρατικές κοινωνίες αναπτύχθηκαν τόσο 
ώστε να κατακτήσουν μία αξιοζήλευτη ευημερία. Εντούτοις δεν 
είναι παρά νήσοι αφθονίας στον ωκεανό της παγκόσμιας έν- 
δοιας.

Η ανάπτυξη του εμπορίου συνδέεται στενά με την επιδείνωση 
του περιβάλλοντος. Η εξάπλωσή του δεν μολύνει μόνο την ατμό
σφαιρα , τους ποταμούς, τα δάση αλλά και τις ψυχές. Μια κοινω
νία που διακατέχεται από τη φρενίτιδα της υπερπαραγωγής, 
προκειμένου να καταναλώσει περισσότερα αγαθά, τείνει να με
τασχηματίσει τις ιδέες, τα συναισθήματα, την τέχνη, τον έρωτα, 
τη φιλία και τα ίδια τα άτομα σε αντικείμενα κατανάλωσης. Όλα 
μεταβάλλονται σε εξαγοράσιμα είδη. Χρησιμοποιούνται και πε- 
τιούνται στα σκουπίδια. Ποτέ, καμιά κοινωνία δεν παρήγε τόσο 
πλεοναστικά όσο η δική μας. Άχρηστα αντικείμενα από υλική 
και ηθική άποψη.

Αυτές οι σκέψεις για το παρόν δεν υποδηλώνουν την άρνηση 
του μέλλοντος ούτε τη λήθη του παρελθόντος. Το παρόν είναι το 
κοινό σημείο συνάντησης των άλλων δύο χρόνων, που δεν μπο
ρούν να αναμιχθούν ελαφρά τη καρδία. Το δέντρο της χαράς δεν 
αναπτύσσεται στο παρελθόν ή στο μέλλον αλλά στο παρόν 
-αυτή τη στιγμή-· ακόμη και ο θάνατος είναι καρπός του πα
ρόντος. Δεν μπορούμε να τον αποπέμψουμε* είναι μέρος της 
ζωής.

Η καλή ζωή απαιτεί και έναν καλό θάνατο. Πρέπει να μάθουμε 
να κοιτάζουμε τον θάνατο καταπρόσωπο άλλοτε στο φως και άλ
λοτε στο σκοτάδι. Το παρόν είναι μία σφαίρα όπου ενώνονται τα 
δύο ημισφαίρια: η δράση και η περισυλλογή. Έτσι όπως απο
κτήσαμε φιλοσοφίες του παρελθόντος και του μέλλοντος, του 
απείρου και του μηδέν, αύριο θα αποκτήσουμε και μια φιλοσο
φία του παρόντος. Η ποίηση μπορεί να αποτελέσει μία από τις 
ρίζες της. Τι γνωρίζουμε για το παρόν; Τίποτα ή σχεδόν τίποτα. 
Ωστόσο οι ποιητές κάτι γνωρίζουν. Το παρόν είναι η πηγή της 
παρουσίας. Εγώ, στην περιπλάνησή μου, αναζητώντας τον μον
τερνισμό, πολλές φορές χάθηκα και ξαναβρήκα τον εαυτό μου. 
Επέστρεψα στη ρίζα μου και ανακάλυψα ότι ο μοντερνισμός δεν 
είναι έξω από εμάς, αλλά εντός μας. Είναι το σήμερα και η απώ
τερη αρχαιότητα. Είναι το αύριο και η απαρχή του κόσμου, είναι 
χιλίων ετών και ετοιμάζεται να γεννηθεί. Μιλάει τη γλώσσα των

Nahuatl, αποκρυπτογραφεί κινέζικα ιδεογράμματα του 9ου 
αιώνα και εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. Το παρόν, 
ανέπαφο, πρόσφατα ξεθαμμένο, φτύνει τη σκόνη των αιώνων, 
χαμογελά, πετιέται αιφνίδια και χτυπώντας τα φτερά του εξα
φανίζεται από το παράθυρο. Συγχρονισμός όλων των χρόνων 
και των παρόντων. Ο μοντερνισμός παρεμβάλλεται με το άμεσο 
πέρασμά του, μόνο για να εξαργυρώσει το χιλιόχρονο παρελθόν 
και να μετουσιωθεί σε μια χρυσαλλίδα γονιμότητας της νεολιθι
κή ς εποχή ς, στη δ ική μας.

Κυνηγάμε τον μοντερνισμό στις συνεχείς μεταμορφώσεις του 
και ποτέ δεν κατορθώνουμε να τον αδράξουμε. Πάντοτε ξεφεύ
γει. Κάθε συνάντηση είναι ένα πέταγμα. Τον αγκαλιάζουμε και 
την ίδια στιγμή διασκορπίζεται. Δεν είναι παρά ένα φύσημα του 
αγέρα. Είναι η στιγμή, αυτό το πουλί, που είναι παντού και που
θενά. Θέλουμε να το γραπώσουμε ζωντανό, όμως ανοίγει τα 
φτερά του και χάνεται, μεταμορφωμένο σε μια χούφτα συλλα
βές. Τα χέρια μας μένουν άδεια. Τότε ανοίγουν διάπλατα οι πόρ
τες των αισθήσεων και εμφανίζεται ο άλλος χρόνος, ο πραγματι
κός, αυτός που αναζητούμε δίχως να τον γνωρίζουμε. Το παρόν, 
η παρουσία.

Μετάφραση από τα ισπανικά: 
Μαργαρίτα Μέλμπεργκ

Το κείμενο του Οκτάβιο Πας δημοσιεύεται με την έγκριση της 
Σουηδικής Ακαδημίας.

ΣΤΕΛ ΙΟ Σ ΓΕΡΑΝΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ

Χωοί; αυθαιρεσίες και παραμορφώσεις

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ



Ο πεξογράφος 
Ηλίας X. Παπαδημητρακόπουλος

Ο Γενικός Λρχειοθέτης, που παρουσιά
ζεται απόψε στο αναγνωστικό κοινό της 
Πάτρας*, είναι το τρίτο βιβλίο αφηγημα
τικής πεζογραφίας του Ηλία Παπαδημη- 
τρακόπουλου. Αν εξαιρέσουμε δύο ή τρία 
κατά τι εκτενέστερα, τα υπόλοιπα κείμενα 
που περιλαμβάνει είναι εξ ίσου ολιγοσέ
λιδα όπως όλα στα δύο προηγούμενα 
βιβλία του. Αλλά και ο αριθμός των κει
μένων είναι και στα τρία βιβλία ίδιος: 
11+12+12. Σύνολο 35.

Διηγήματα ή τι άλλο; Ο συγγραφέας 
στις μεταγενέστερες εκδόσεις του πρώτου 
βιβλίου του αφαίρεσε -ο ρ θ ώ ς- τον 
χαρακτηρισμό αυτό, που είτε στην παρα
δοσιακή είτε στη νεωτερική του εφαρ
μογή, αφήνει ακάλυπτο μεγάλο μέρος των 
πεζογραφημάτων του1. Και στα δύο επό
μενα βιβλία του, από την πρώτη κιόλας 
έκδοση, απέφυγε -ο ρ θ ώ ς- οποιαδήποτε 
σχετική ένδειξη. Η πεζογραφία του 
Η.Χ.Π. δεν υποτάσσεται εύκολα σε 
τυπικές ταξινομήσεις -  κατά κάποιο 
τρόπο είναι, για να θυμηθούμε την πολι
τική ορολογία του συρμού, «αναρχοαυτό
νομη».

Όπως και να ’χει ειδολογικώς το 
πράγμα, αυτό το σύνολο των 35 πολύ σύν
τομων κειμένων, που όλα -  ευθύς εξ αρχής 
πρέπει να υπογραμμιστεί- από το πρώτο 
ως το τελευταίο, φτάνουν «χωρίς εντυπω
σιακά σκαμπανεβάσματα, στο ίδιο σχεδόν 
ποιοτικό επίπεδο»,2 αυτό λοιπόν το 
λαμπρό σύνολο βρίσκεται τώρα μπροστά 
μας στους τρεις ομοιόσχημους, ομοιότυ
πους και, φυσικά, εξαιρετικά καλαίσθη
τους μικρούς τόμους, που φιλοτέχνησε το 
υψηλό καλλιτεχνικό μεράκι του πρόωρα 
χαμένου Φίλιππου Βλάχου. Ο συγγρα
φέας, κυριολεκτικά λεπτουργός της καί
ριας λεπτομέρειας στην αφηγηματική 
τέχνη του, μανιώδης παράλληλα και της 
γραφικής εντέλειας, δεν μπ;ορούσε παρά 
με κείνον να συνεργαστεί για να βρουν την 
τυπογραφική τους έκφραση τα λεπτουρ- 
γήματάτου.

Η συνολική πεζογραφική παραγωγή 
του Παπαδημητρακόπουλου -του 
Η.Χ.Π.-  που ομοιόμορφα τυπωμένη, 
βρίσκεται τώρα εμπρός μας, καλύπτει 
σχεδόν μια τριακονταετία, από το 1962 

30 που γράφηκε το εφηβικά παιγνιώδες αλλά 
και βαθύτατα ειρωνικό «Οι φρακασάνες»

του Αλέξανδρου Κοτζιά
παρ’ ολίγον συναπτή με τη μαύρη, υπήρξε 
η μέχρι σήμερα παραγωγικότερη περίοδος 
σε ολόκληρη τη συγγραφική σταδιοδρομία 
του: τότε όχι μόνον ποιούνται τα 17 από τα
35 πεζογραφήματά του -  τα μισά παρά 
ένα -  αλλά ταυτόχρονα γράφονται και τα 
περισσότερα -τ α  τέσσερα πέμπτα- από 
τα ανορθόδοξα κριτικά άρθρα και μελε- 
τήματά του, που έχουν συγκεντρωθεί στον 
τόμο Παρα-κείμενα.

Τότε, επί πλέον, εμφανίζεται και το 
Επιστολαί προς μνηστήν, σπαρταριστό 
πλην οδυνηρότατο «εράνισμα» (με συνε- 
ρανιστή τον Ηλία Πετρόπουλο), όπου υπό 
τον μανδύα του γλαφυρού και του ιδιό
τροπου, ψηλαφείται καίρια το καρκίνωμα 
του νεοελληνικού μικροαστισμού στις πιο 
νοσηρές εκφάνσεις του: οικογενειακές 
σχέσεις, ανατροφή θηλέων, παιδεία, 
συνοικέσιο, κρύφια σεξουαλική μανία, 
κοινωνικές διασυνδέσεις κτλ., κτλ. Ακόμη 
και αν δεχθούμε τη δήλωση των δύο Η.Π. 
ότι η γραφίδα τους δεν έχει παρέμβει έστω 
και κατά ιώτα εν στις 37 επιστολές της 
συλλογής, οφείλουμε οπωσδήποτε να τους 
αναγνωρίσουμε το οξύτατο αισθητήριο 
χάρις στο οποίο σώθηκε από την αφάνεια 
ή και από τα σκουπίδια ένα τόσο αποκα
λυπτικό ντοκουμέντο. Άλλωστε, το 
πλέγμα των σχέσεων, καταστάσεων και 
νοοτροπιών, που ανακύπτει από τα γράμ
ματα -κυρίως από το μακροσκελές τελευ
τα ίο - περισφίγγει ασφυχτικά και τον 
επαρχιακό κατά κανόνα κόσμο της πεζο
γραφίας του Ηλία Παπαδημητρακό
πουλου -  η εκλεκτική συγγένεια έπαιξε το 
ρόλο της στην επισήμανση και τη διάσωση 
αυτής της εθνοφελούς μαρτυρίας.

Ανοίγω μια σύντομη παρένθεση: Παρα
γωγικότατη, αλλά προς διαφορετική 
κατεύθυνση, στάθηκε και η διετία 1986- 
1987 με τα χρονογραφήματα στο μηνιαίο 
περιοδικό Το Τέταρτο τα οποία στεγά
στηκαν εν συνεχεία στον τόμο Βουστρο
φηδόν. Σ’ αυτά προβάλλει ανάγλυφα, 
τρόπον τινά, η διάσταση του συγγραφέα 
με τον σύγχρονο κόσμο,3 τουλάχιστον στη 
νεοελληνική εκδοχή του. Η υφέρπουσα 
αγανάκτηση παρασύρει, υπέρ το δέον 
νομίζω, τη ζηλευτή για τη λιτότητα, τη 
σαφήνεια και τη λειτουργικότητά της 
γλώσσα του πεζογράφου και του κριτικού 
Η.Χ.Π. προς λογιότερες εκφράσεις, που

Ο Η.Χ. Παπαδημητρακόπουλος

ως το 1988, που γράφηκε το πολυεπίπεδα 
μελαγχολικό «Η φιλαρμονική». Αντικρί
ζουμε, δηλαδή, μία επίμονη συγγραφική 
προσήλωση στην καλλιέργεια ενός τρόπου 
καλλιτεχνικού, ενός είδους προσωπικού, 
ισομοιρασμένη θαρρείς ακριβοδίκαια στις 
τρεις διαδοχικές δεκαετίες: 11 κείμενα 
στην πρώτη, 11 στη δεύτερη και 13 στη 
δεκαετία που μόλις εξέπνευσε. Σημεία 
αδιάψευστα γνησιότητας, αδυσώπητου 
αυτοέλεγχου και συνάμα απαρασάλευτης 
δημιουργικής αυτοπεποίθησης -έστω κι 
αν ο θεός Διόνυσος έχει ορίσει κατ’ αραιά 
χρονικά διαστήματα τις επισκέψεις του, ο 
Η.Χ.Π. είναι αδιαμφισβήτητα ένας από 
τους ευλογημένους του.

Ολιγογράφος λοιπόν ο συγγραφέας της 
«Ελεονώρας» και του «Ενυπνίου» -δεν 
ονοματίζω τυχαία, γιατί τα δύο αυτά κεί
μενα οροθετούν άκρως αποκλίνουσες 
κατακτήσεις της τέχνης του, αποκαλύ
πτουν το εύρος και τον πλούτο μιας, 
ουσιαστικά, μικτοτεχνίας, που η καρπο
φορία της ακολουθεί, όπως είπαμε, βρα
δείς ρυθμούς -  κατά το πλείστον, ένας 
καρπός το χρόνο, κάποτε δύο ή τρεις, και 
μοναχά μια χρονιά τέσσερεις, το 1966, το 
γονιμότερο έτος του πεζογράφου μας. 
Αξιοσημείωτο, ότι αμέσως μετά, η εθνική 
καταισχύνη της επτάχρονης τυραννίας τον 
ρίχνει σχεδόν σε πλήρη αφασία.

Θα έλεγες πως για να ανακτηθεί το 
χαμένο έδαφος, η επταετία 1977-1983,



Λιάνα Σακελλίου-Σουλτς

Το τραγούδι της Wendy

(μία απάντηση στον Β. Springsteen

Στις Αμερικανικές πόλεις οι άνθρωποι ερωτεύονται 
και πεθαίνουν βίαια.
Τα λόγια βαραίνουν απότομα  
η καρδιά χτυπά μεταλλικά  
οι ουρανοξύστες αναπνέουν γυαλί κι ατσάλι 
- τ α  ρολόγια τρέχουν-  
δεν έχουν χρόνο.

Τους αρέσουν οι μπάντες της jazz 
όταν παίζουν στις πλατείες 
κι οι μαύροι που μεταφέρουν γενναία μηνύματα  
χαμογελούν κόκκινα στόματα , καπνό τσιγάρου  
χωρίς άρωμα
στο jogging αστράφτουν ιδρωμένη φρεσκάδα
στους χαρακωμένους δρόμους
με σκυλιά και στρατηγήματα
φωνάζουν, σφυρίζουν
κι ελικόπτερα εφορμούν, κυκλώνουν
κι οπισθοχωρούν σφιχτοδεμένα.
Λεν έχουν χρόνο.

Ο Springsteen κι ο Carlos Williams
σκοτεινοί πίσω απ ' το τζάμι της μηχανής τους
αποφεύγουν τα γέλια
φορούν καπέλα Stetson και γιλέκα
βάφουν πυρετική μουσική , ηλικιωμένη και θλιβερή
και τη λικνίζουν μέχρι την παύλα
Ακίνητοι. Δ εν έχουν χρόνο.

Η  επιμονή του τόπου συνωστίζει το φεγγάρι 
ο συμβιβαστικός θάνατος, η συμβιβαστική φυγή  
τα σκοινιά των ηρώων δεμένα 
τα στόματά τους δικασμένα  
τα παιχνίδια στο δρόμο βρυχώνται οκτάβες 
κονσέρβες μπύρας, καπνούς απ ' τα έγκατα.
Στους δρόμους με τις ξεκοιλιασμένες οξυές 
οι παγίδες επεμβαίνουν, χρωματίζουν , κουλουριάζουν 
το ντεκόρ ενός ονείρου μ ’ εγκοπές.
Στο άλλο νεύρο της θάλασσας
οι άνθρωποι των πόλεων περπατούν ηλιοκαμένοι.

εκχέουν, βέβαια, σαρκασμό ή ειρωνεία 
αλλά ορθώνουν και εμπόδια σε μία ουσια
στικότερη μέθεξη. Κλείνει η παρένθεση.

Όμως, εμείς απόψε συγκεντρωθήκαμε 
εδώ για τον Γενικό Αρχεισθέτη, θα μπο
ρούσε κάποιος από σας να μου αντιτείνει, 
και συ τόση ώρα μας μιλάς για τον πεζο- 
γράφο Η.Χ.Π. εν γένει, για τον οξυδερκή 
ανιχνευτή του πολλά σημαίνοντος ιδιόρ
ρυθμου, για τον καυστικό χρονογράφο, 
για τον εύστοχο κριτικό τον πάγια προσα
νατολισμένο αποκλειστικά στα ουσιώδη 
που κομίζει η τέχνη. Δεν απομένει παρά 
να αναφερθείς στον εκκεντρικό αναδι- 
φητή και μελετητή, τον αλιευτή στοιχείων 
και εισηγητή απροσδόκητων προσεγγί
σεων, που φωτίζουν πρόσωπα ή πράγ
ματα από μιαν ανυποψίαστη ως τότε σκο
πιά. Λοιπόν, πού είναι Ο Γενικός Αρχειο- 
θέτης;

Σπεύδω να προλάβω τις ενδιάθετες 
απορίες σας προτού να διατυπωθούν 
φωναχτά: Μα ακριβώς, αυτό το βιβλίο 
φυλλομετρώ και εξετάζω τόση ώρα. Ή , 
πιο σωστά και αυτό το βιβλίο. Γιατί το 
έργο του Ηλία Παπαδημητρακόπουλου, 
σε μεγαλύτερο πιστεύω βαθμό απ’ όσο σε 
πολλούς άλλους συγγραφείς, επιβάλλεται 
να συνεξετάζεται ως σύνολο -  αξίωση που 
την ικανοποίησή της διευκολύνει η ολιγο- 
γραφία του.

Έτσι, η κάθε αράδα, που βγαίνει στά
γδην από την πένα του, συνέχεται άμεσα 
με ό,τι έχει γράψει ως τότε, είτε ως κριτι
κός, είτέ ως χρονογράφος, είτε ως αφηγη
τής. Η διαπλοκή και η ενότητα του 
συνόλου είναι από τα βασικά γνωρίσματα 
της συγγραφικής του οντότητας. Λόγου 
χάρη: Το άρθρο «Μερικά υπηρεσιακά για 
τον Ανδρέα Καρκαβίτσα» δεν περιορί
ζεται καθόλου, όπως θα υπέθετε κανείς 
από τον τίτλο του, στη στεγνή ανακοίνωση 
ενός πολύτιμου φιλολογικού ευρήματος 
ύστερα από αναδίφηση σε στρατιωτικά 
αρχεία. Απεναντίας, εμπλουτίζεται με 
στοιχεία και τόνους καθημερινής επαρ
χιακής ρουτίνας αλλά και νοσταλγίας των 
παιδικών χρόνων, που παραπέμπουν όχι 
μόνο γενικά στην όλη αφηγηματική τέχνη 
του Η.Χ.Π., αλλά και συγκεκριμένα στον 
«Γενικό Αρχειοθέτη», το αριστουργημα- 
τικό και τεχνοτροπικά καινότομο πεζό, 
που έδωσε τον τίτλο στο βιβλίο για το 
οποίο ο λόγος απόψε. Είναι τάχα συμπτω- 
ματικό, ότι το πρώτο από τα δύο αυτά 
κείμενα γράφηκε το 1980 και το δεύτερο το 
1981;

Ή  ας δούμε τη μελέτη «Τα ληστρικά 
αναγνώσματα». Τόσο η επιλογή του θέμα- 
ΐος, όσο και η ανάπτυξή του, μεταγγίζουν 
στον αναγνώστη την έμμονη αναπόληση 
του χαμένου χρόνου και την αγάπη για το 
παλαιικό, που και τούτα αποτελούν 
προέχοντα γνωρίσματα της πεζογραφίας 
μας. Ειδικότερα μάλιστα, έχω την πεποί
θηση πως το κείμενο αυτό και το βαρυσή
μαντο, πένθιμο για τον τόπο μας μήνυμα

που εμπεριέχει, σχετίζεται στενά με τις 
τρομερές πτυχές στα πεζά «Ο Νίκος ο 
Σερέτης», «Η εκτέλεση» και «Τα μαξιλά
ρια», μολονότι και τα τρία αυτά αφηγή
ματα έχουν προκύψει από την ιστορική 
δοκιμασία του κατοχικού εμφυλίου. 
Πρέπει τέλος να πω, για να καταδειχθεί 
ως ποιο βαθμό εννοώ το αλληλένδετο του 
σύνολου συγγραφικού έργου του Η.Χ.Π., 
ότι κλίνω να συνδέσω το κριτικό άρθρο 
του για το βιβλίο του Μάρκογλου Ο χώρος 
της Ιωάννας και ο χρόνος του Ιωάννη με το 
πεζό του «Οδοντόκρεμα με χλωροφύλλη» 
-κ α ι τούτο όχι επειδή στο δεύτερο ο

ήρωας ονομάζεται Πρόδρομος.
Δε θα είχε νόημα να επαναλάβω εδώ, 

για να διανθίσω αυτή τη σύντομη παρου
σίαση, κάποια από τα τόσα καίρια, τα 
τόσα διαφωτιστικά που έχει παρατηρήσει 
για τα βιβλία του Παπαδημητρακόπου
λου, ακόμη και για το τελείως πρόσφατο, 
η κριτική -ό χ ι εκτεταμένη, εντούτοις 
μεστή και πολύ εύστοχη- ο Σπύρος Τσα- 
κνιάς κυρίως, που είναι και ο πιο διεξο
δικός απ’ όλους,4 αλλά και ο Φίλιππος 
Δρακονταειδής, η Ελισάβετ Κοτζιά, ο 
Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, ο John Taylor



κ.ά. Από την εξαίρετη μικρή μελέτη που 
έχει γράψει για τον πεζογράφο μας ο 
πρώτος, θα ξεδιαλέξω μόνο μία πρόταση: 
«Ο συγγραφέας δεν κάνει τίποτε για να 
αποκρύψει το αυτοβιογραφικό στοιχείο 
των ιστοριών του».5 Την ορθότατη αυτή 
διαπίστωση θα τη χρησιμοποιήσω για να 
πιστοποιηθεί η ακρίβεια και μιας δεύ
τερης πρότασης του ίδιου κριτικού -  ότι 
τα κείμενα του Η.Χ.Π. είναι «απατηλά» 
και μάλιστα ότι η «απάτη» αυτή συνιστά 
τη γοητεία τους, πράγμα με το οποίο 
επίσης συμφωνώ. Υποστηρίζω λοιπόν ότι 
είναι κείμενα επιπροσθέτως «απατηλά», 
και σε πεδίο διαφορετικό από εκείνο όπου 
ο Τσακνιάς διέγνωσε τη «δολιότητά» 
τους.6

Εξηγούμαι: από τα 35 πεζογραφήματα 
του Παπαδημητρακόπουλου, τα 33 είναι 
γραμμένα σε πρώτο πρόσωπο. Στα πιο 
πολλά από αυτά αναφέρονται ονόματα ή 
παρέχονται διάφορα άλλα στοιχεία, από 
τα οποία προκύπτει ότι: ο αφηγητής ονο
μάζεται Ηλίας ή Λιάκος, έχει γεννηθεί 
γύρω στα 1930 και μεγαλώσει στον Πύργο 
αφού και όποτε η επαρχιακή πόλη παρα
μένει ανώνυμη είναι σταφιδοπαραγωγός 
και συνδέεται σιδηροδρομικώς με το κον
τινό επίνειό της (το Κατάκωλο), ο 
πατέρας του Χαράλαμπος ή Λαμπάκης, 
δικηγόρος και τοπικός παράγοντας, 
πέθανε νέος στην Κατοχή, μετά τον τερμα
τισμό της οποίας ο αφηγητής τελειώ
νοντας το τοπικό Γυμνάσιο σπούδασε στη 
στρατιωτική ιατρική σχολή και έκτοτε 
υπηρετεί ως στρατιωτικός γιατρός, κτλ. 
κτλ. κτλ. Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφι
βολία, ότι ως αφηγητής εμφανίζεται πάν
τοτε ο Ηλίας Χαραλάμπους Παπαδημη- 
τρακόπουλος -ακόμη και στα δύο υπό
λοιπα πεζογραφήματα, που, αν και τριτο- 
πρόσωπα, παραπέμπουν στο ίδιο προσω
πικό και οικογενειακό ιστορικό.

Ωστόσο, αν το κάθε κείμενο προσφέρει 
στον βιογράφο ή τον φιλοπερίεργο 
κάποιες αλληλοστηριζόμενες πληροφο
ρίες για να συναρμολογήσει μια «πραγμα
τική» προσωπική ιστορία σε συγκεκριμένο 
τόπο και χρόνο, στο αισθητικό επίπεδο 
που αποκλειστικά μας ενδιαφέρει εν προ- 
κειμένω, παρεμβαίνει η θαυματουργία 
του καλλιτέχνη και κανένα από τα 35 κεί
μενα δε λειτουργεί ως παραπλήρωμα 
κάποιου άλλου, κανένα δεν αντλεί στοι
χεία λειτουργικά από άλλα, κανένα δεν 
προκαλεί συναίσθημα κόρου διότι δεν 
επαναλαμβάνει κάτι ήδη ειπωμένο, ακόμη 
και όταν στο ξετύλιγμα της μιας ή της 
άλλης αφήγησης παρέχονται για πρόσωπα 
και πράγματα πληροφορίες, που όμοιες ή 
ανάλογές τους απαντούν λίγο πολύ και 
στα υπόλοιπα κείμενα των τριών βιβλίων. 
Εντέλει, σε κανένα κείμενο ο αφηγητής, 
αν και φέρει τους ίδιους χαρακτήρες, δεν 
είναι το ίδιο πρόσωπο, ο πραγματικός 

32 Ηλίας Παπαδημητρακόπουλος, μήτε για 
μένα τον εδώ και τόσα χρόνια φίλο του.

Στο κάθε πεζογράφημα, ο αφηγητής έχει 
τον ιδιάζοντα λειτουργικό ρόλο του, και 
αναδεικνύεται ως συστατικό στοιχείο της 
συγκεκριμένης αφήγησης, ανάλογα με τις 
ανάγκες της και σε ανάγλυφο διαφορε
τικού κάθε φορά βάθους.

Από την άλλη πλευρά, την ουσιαστική, 
όλα, και τα 35 πεζογραφήματα του 
Η.Χ.Π., διατηρούν την αισθητική αυτο
τέλειά τους, το μοναδικό λόγο υπάρξεώς 
τους -διαφορετικό το κάθε κείμενο από 
τα υπόλοιπα, ανεπανάληπτο, σε άλλο 
τόνο ή σε άλλη απόχρωση τόνου, με άλλη 
διάθεση γραμμένο ή σε παραλλαγή μιας 
διάθεσης, με διάφορες τεχνικές γραφής, 
με διάφορα απροσδόκητα ευρήματα, με 
θεματικές εναλλαγές, με διαφορετική θερ
μοκρασία στη συγκίνηση κ.ο.κ. Καθώς ο 
αναγνώστης περνάει από το ένα κείμενο 
στο άλλο, αποκτούν ένα ένα στη φαντασία 
του υπόσταση σαν τέλειες, καθάριες 
ψηφίδες, όχι για ν’ ανασυντεθεί ο «αληθι
νός» Πύργος ή ο «αληθινός» Παπαδημη
τρακόπουλος με το συγγενολόι του, με τη 
στολή του, με τις πίκρες του και με τις 
αγάπες του, παρά ο ολοκληρωμένος 
μικρόκοσμος που έχει εκπηγάσει από τη 
δημιουργική συγγραφική πράξη του 
λεπτουργού καλλιτέχνη. Κάτι τέτοιο, 
τηρουμένων των αναλογιών, έχει συμβεί 
και με τη Σκιάθο του Αλέξανδρου Παπα- 
διαμάντη.

Θα κλείσω την επισήμανση για τον επι
βαλλόμενο από τα αφηγήματα διαχω
ρισμό του πραγματικού Η.Χ.Π. από τον 
αφηγητή των κειμένων του, με μία προσω
πική πληροφορία η οποία, ελπίζω, θα 
καταστήσει εμφανέστερη την ανάγκη 
αυτής της διάκρισης. Στην «Επίσκεψη», 
το ένα από τα τέσσερα «ονειρικά» πεζά, 
που πρωτοεμφανίζονται ως νέα κατη
γορία σε βιβλίο του Η.Χ.Π., διευρύνοντας 
έτσι τη θεματολογία αλλά και αβγαταί- 
νοντας το βιωματικό πλούτος του, παρου
σιάζεται στο όνειρο του αφηγητή κάποιος 
Αλέξανδρος ως ένα από τα εξαίφνης στοι
χεία, που δημιουργούν στον αναγνώστη 
την έντονα αλλόκοτη αίσθηση του πέν
θιμου ενυπνίου. Δε γνωρίζω εάν ο συγ
γραφέας γράφοντας είχε κατά νου εμένα 
-κ α ι δικός του φίλος είμαι, και κοινός 
φίλος μας υπήρξε ο «απελθών» Τάκης 
Σινόπουλος, τόσο στο ονειρικό αφήγημα 
όσο και στην πραγματικότητα. Δεν έχω 
ρωτήσει και ούτε σκοπεύω να ρωτήσω το 
φίλο μου Ηλία για να μου λύσει την απο
ρία. Διότι τέτοια απορία δεν υφίσταται. 
Ούτε μένα, ούτε άλλον κανένα ενδιαφέρει 
αν ο συγγραφέας εισάγοντας στην «Επί
σκεψη» κάποιον Αλέξανδρο, είχε στο 
μυαλό του το φίλο του τον Κοτζιά. Αρκεί 
ότι το όνομα Αλέξανδρος ως αναφορά, ως 
παρουσία, ως συνειρμική αφορμή, ως 
συνδυασμός ήχων κ.ο.κ., διατρέχει το 
αφήγημα και λειτουργεί σαν υφάδι συμ
βάλλοντας κι αυτό για να δεθεί η φευ
γαλέα βαριά διάθεση σ’ ένα μεταδόσιμο

στους άλλους σύστημα λέξεων.
Λοιπόν, ύστερα από τούτα χρειάζεται 

να επεκταθώ περισσότερο στο τι είναι Ο 
Γενικός Αρχειοθέτης; Εκατό τοις εκατό 
ατόφιος Παπαδημητρακόπουλος. Και 
συνάμα κατά δώδεκα τριακοστά πέμπτα 
ανανεωμένος, παραλλαγμένος, προχωρη
μένος, ανεξάντλητος Η.Χ.Π.

* Το κείμενο αυτό είναι ομιλία που έγινε στο 
βιβλιοπωλείο «Πολύεδρο» της Πάτρας στις 23 
Μαρτίου 1990.
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Κληρονομιά και κληροδοσία
0

της λογοτεχνικής κριτικής μας
Επειδή τα χρονικά όρια μιας εισήγησης είναι πολύ στενά για 

να μπορέσει να περιγράψει κανείς αυτό που κληρονόμησε, στο 
πεδίο της λογοτεχνικής κριτικής, ο ελληνικός 20ος αιώνας στο 
σύνολό του από τον 19ο, θα μιλήσω για την κληρονομική και κλη- 
ροδοτική κατάσταση της εποχής μας. Κατ’ αρχήν θα ήθελα να 
διευκρινίσω ότι την έννοια της κληρονομιάς δεν την ταυτίζω με 
αυτό που ονομάζουμε παράδοση. Με κληρονομιά εννοώ το σύ
νολο των υπαρχόντων έργων, παλαιοτέρων και σύγχρονων, δη
λαδή μια έννοια στατική· ενώ η παράδοση είναι το σύνολο των 
έργων, ταοποία αισθανόμαστε ως ζωντανά. Η παράδοση αποτε
λεί ένα είδος διαλεκτικής σχέσης με το παρελθόν και το παρόν, 
τόσο στο επίπεδο της αναγνωστικής κοινότητας όσο και στο επί
πεδο του ατομικού αναγνώστη. Χρησιμοποιώντας τους όρους 
της εποχής μας θα έλεγα ότι η κληρονομιά αποτελε· τη γλώσσα 
(langue) μιας γραμματείας και η παράδοση την ομιλία της (paro
le) . Από την περιγραφή αυτή γίνεται προφανές ότι η σχέση με την 
παράδοση εξαρτάται από τη γνώση της κληρονομιάς. Υπάρχουν 
πολλοί παράγοντες που μπορούν να εμποδίσουν αυτή τη γνώση, 
παράγοντες ποικίλοι που καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα αιτιότη
τας, από το πλέον αντικειμενικό στοιχείο της ωςτο πλέον υποκει
μενικό. Θα ήθελα να το επισημάνω αυτό, γιατί η σχέση του σημε
ρινού Έλληνα λογοτεχνικού κριτικού με την κριτική του κληρο
νομιά, και συνεπώς με την κριτική του παράδοση, είναι, πι
στεύω, προβληματική.

Επωφελούμενος από τον τίτλο της σημερινής συζήτησης θα 
χρησιμοποιήσω τη μεταφορά της στην προσπάθειά μου να περι- 
γράψω τη σημερινή σχέση της λογοτεχνικής κριτικής μας με το 
παρελθόν της. Αν θεωρήσουμε την έως σήμερα κριτική παρα
γωγή μας ως μια κτηματική περιουσία, την οποία έχουμε κληρο
νομήσει, θα λέγαμε ότι η προβληματικότητα της σχέσης μας με 
αυτήν ξεκινά κυρίως από το γεγονός ότι αγνοούμε τον συνολικό 
αριθμό των κληρονομουμένων έργων και συνεπώς δεν γνωρί
ζουμε όλη τη δυναμική της κριτικής μας παράδοσης. Η σχέση μας 
με την παράδοση αποτελεί, με άλλα λόγια, σχέση με ένα μόνο μέ
ρος της παράδοσης, μερικότητα που συνεπάγεται σοβαρές επι
πτώσεις στην ομαλή σχέση μας και με το μέρος αυτό. Ο Έλληνας 
κριτικός βρίσκεται σήμερα στην κατάσταση ενός κληρονόμου, ο 
οποίος χρειάζεται να εργαστεί επίπονα και προσεχτικά στο κρι
τικό μας υποθηκοφυλακείο προκειμένου να ξεκαθαρίσει επα
κριβώς τους περιουσιακούς του τίτλους. Η εργασία αυτή περι
λαμβάνει δύο στάδια: το ερευνητικό (στο επίπεδο της κληρονο
μιάς), που είναι και αντικειμενικότερο* δηλαδή την πλήρη εξε
ρεύνηση και χαρτογράφηση του τοπίου της λογοτεχνικής κριτι
κής μας από τις αρχέςτης (πρώτες δεκαετίεςτου 19ου αιώνα) έως 
σήμερα* και το εκτιμητικό (στο επίπεδο της παράδοσης), που εί
ναι υποκειμενικότερο: την αξιολόγηση των ανακαλυφθησομέ- 
νων έργων και επαναξιολόγηση των ήδη γνωστών υπό το πρίσμα 
αφενός των ανακαλύψεων και αφετέρου μιας ιστορικότερης κρι
τικής προσέγγισης. Η άποψή μου είναι ότι μόνο όταν πληρωθούν 
αυτές οι δύο προϋποθέσεις θα μπορέσουμε να έχουμε μιαν ει
κόνα της λογοτεχνικής κριτικής μας αντικειμενικότερη από αυτή 
που βλέπουμε σήμερα, να παραγάγουμε κριτικό λόγο δημιουργι-

του Νάσου Βαγενά
κότερο και να κληροδοτήσουμε στις μέλλουσες κριτικές γενεές 
μιαν αυθεντικότερη εικόνα του κριτικού μας εαυτού.

Για την πλήρωση της πρώτης προϋπόθεσης, σημαντικότατα, 
ως έργα υποδομής, είναι το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Αρ
χείο Νεοελληνικής Κριτικής», που εκτελείται στο Μορφωτικό Ί 
δρυμα της Εθνικής Τράπεζας υπό την διεύθυνση του Γ.Π. Σαβ- 
βίδη (σκοπός του είναι ο εντοπισμός, η συγκέντρωση και η κατα- 
λογογράφηση όλων των κειμένων της λογοτεχνικής κριτικής 
μας, των δημοσιευμένων σε βιβλία και περιοδικά από το 1800 
ως το 1897) και η ετοιμαζόμενη (εν μέρει υπό έκδοσιν) βιβλιο
γραφία του 19ου αιώνα του Φίλιππου Ηλιού, που περιέχει και 
αποδελτίωση βιβλιοκριτικών κειμένων από τα περιοδικά και τις 
εφημερίδες. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα των δύο αυτών εργα
σιών θα επιβεβαιώσει τις υποψίεςή τις διαπιστώσεις όσων έχουν 
αναπτύξει κάποιαν ερευνητική σχέση με θέματα και με συγγρα
φείς του 19ου αιώνα κυρίως: ότι η κριτική παραγωγή μας είναι 
σημαντικά μεγάλη απ' ό,τι την παρουσιάζει σήμερα η κυρίαρχη 
άποψη γι’αυτήν.

Δεν θα ήθελα βέβαια να πω ότι μόνο αν πληρωθεί αυτή η 
προϋπόθεση θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς το δεύτερο 
στάδιο, προς την επανεκτίμηση της σημερινής μας ιδέας για τη 
λογοτεχνική μας κριτική. Η ιδέα αυτή είναι τόσο ανακριβής, που 
θα μπορούσε ν’ αμφισβητηθεί ακόμη και με την προσεχτική με
λέτη των έργων, σταοποίαστηρίζειτιςεκτιμήσειςτης. Είχαμε μι
λήσει και παλαιότερα (Βήμα, 9/10/88) γι’ αυτούς που θεωρούμε 
ότι αποτελούν τους κυριότερους μύθους της λογοτεχνικής κριτι
κής μας, μύθους αναφερόμενους τόσο στη λογοτεχνία όσο και 
στην κριτική μας. Θ' αναφερθούμε και πάλι στους δεύτερους. Ας 
μας συγχωρεθεί που επανερχόμαστε στο θέμα· το κάνουμε γιατί 
το επιβάλλει η φύση της σημερινής συζήτησης.

Μπορούμε ναπούμε ότι η επικρατούσα κριτική άποψη σήμερα 
για την κριτική μας -  η πεποίθηση ότι η νεοελληνική κριτική, στη 
διαχρονία της, δεν έχει ή ελάχιστες έχει αξιολογικές στιγμές να 
επιδείξει -  είναι εσφαλμένη. Πρόκειται για μια πεποίθηση που 
εμφανίζεται ενίοτε και σε παλαιότερες εποχές του αιώνα μας και 
που θα μπορούσε να ονομαστεί «μύθος της ανυπαρξίας κριτι
κής». Ο μύθος αυτός, που έχει, πιστεύω, την πηγή του στην ερευ
νητική ραστώνη, σε ασύμβατες συγκρίσεις (στη σύγκριση της 
κριτικής μας με την κριτική άλλων χωρών ή με την ποίησή μας) 
και στην εξέταση της κριτικής μας ανεξάρτητα από τα ιστορικά 
της συμφραζόμενα και τις υλικές της προϋποθέσεις, παρουσιά
ζεται στην εποχή μας εντονότερα από κάθε άλλη φορά και με ορι
σμένα χαρακτηριστικά που καθορίζουν τη σημερινή του φυσιο
γνωμία. Η σημερινή έντασή του οφείλεται, πιστεύω, κυρίως στο 
γεγονός ότο τροφοδοτείται από το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της 
εποχής μας, από το πάθος της θεωρητικότητας, το οποίο, στην 
ελληνική έκφρασή του (αλλά όχι μόνο σ’ αυτήν) φτάνει κάποτε 
στον φετιχισμό* πάθος που όχι μόνο δεν ενθαρρύνει την ερευνη
τική διάθεση αλλά προκαλεί και την εξόγκωση ορισμένων στοι
χείων του μύθου. Πρόκειται για τα στοιχεία της αντιθεωρητικό- 33 
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μερα στην ελληνική κριτική με τόση βεβαιότητα και περιγράφον- 
ται με τόση εμμονή, που θα λέγαμε πως αποτελούν δύο επιμέρους 
μύθους. Για την ακρίβεια, ο μύθος της ελληνοκεντρικότητας εί
ναι σήμερα συμπροϊόν ή υποπροϊόν του μύθου της αντιθεωρητι- 
κότητας, αφού η θεωρητικότητα προσδιορίζεται ως ίδιον του 
δυτικού πνεύματος καιη ελληνοκεντρικότητα, ως πεποίθηση της 
διαφοράς και της υπεροχής του ελληνικού πνεύματος έναντι του 
ξένου (κυρίως του δυτικού) θεωρείται εξ ορισμού αναθεωρητι
κή. Το ενδιαφέρον είναι ότι τους μύθους αυτούς τους καλλιερ
γούν και οι περισσότεροι από τους θιασώτες των μη θεωρητικών 
μεθόδων. Θέλω να πω ότι η κυρίαρχη κριτική άποψη για την κρι
τική μας συντίθεται σήμερα από μια σε μεγάλο βαθμό συμφωνία 
της παραδοσιακής κριτικής με τη νεότερη θεωρητική ως προς τα 
θέματα που αποτελούν το περιεχόμενο των τριών παραπάνω 
μύθων.

Προβάλλοντας με έμφαση και χωρίς τη δέουσα ιστορική προ
σοχή τις απόψεις που περιέγραψα πάνω σ’ αυτό που πιστεύει ότι 
αποτελεί ολόκληρο το σώμα της νεοελληνικής κριτικής, απόψεις 
εσφαλμένες ακόμη και όταν αναφέρονται στη σημερινή κριτική 
μας πραγματικότητα, η οποία κυρίως φαίνεται ότι τις εμπνέει, η 
κριτική μας σήμερα αποδεικνύεται επιπόλαιος κληρονόμος, και 
είναι βέβαιο ότι θ’ αποδειχτεί και επιπόλαιος κληροδότης, αν 
δεν φροντίσει με μεγαλύτερη επιμέλεια του οίκου της.

Το πράγμα γίνεται ακόμα πιο σοβαρό, όταν σκεφτούμε ότι 
διανύουμε περίοδο έντονων κριτικών ζυμώσεων, τις οποίες έχει 
προκαλέσει η στροφή προς θεωρητικότερες αναζητήσεις· 
στροφή η οποία, μαζί με τις αναζωογονητικές για τις λογοτεχνι
κές σπουδές ανακαλύψεις της, έχει παραγάγει, εξαιτίας της θέρ
μης της, και φυγόκεντρες τάσεις, που συνεπάγονται τον κίνδυνο

της πλήρους χειραγώγησης όχι μόνο της λογοτεχνικής κριτικής 
από τη θεωρία της λογοτεχνίας αλλά και της θεωρίας της λογοτε
χνίας από θεωρίες που έχουν ελάχιστη σχέση με τη λογοτεχνία. Η 
εν πολλοίς άκριτη υποδοχή στον ελληνικό χώρο αυτών των φυ- 
γόκεντρων τάσεων καθιστά το έδαφος της κριτικής μας αισθητά 
ολισθηρό. Γιατί η θεωρία, η οποία διεξάγει τις αναζητήσεις της 
εν ονόματι της επιστημονικότητας της κριτικής προσέγγισης, 
μπορεί ν’ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε ουσιώδη 
κριτική πράξη, όμως δεν ταυτίζεται μ' αυτήν. Ό χι μόνο γιατί 
αφήνει απ’ έξω το υποκειμενικό στοιχείο, χωρίς το οποίο η κρι
τική πράξη αδυνατεί να ολοκληρώσει την πραγματική της υπό
σταση, αλλά και γιατί η πολυδυναμία και η πολυπλοκότητα του 
λογοτεχνικού έργου καθιστούν το επιστημονικό μέρος της κριτι
κής τόσο ιδιότυπο, που είναι αδύνατο να το καλύψει πλήρως η 
θεωρία με τις αφαιρετικές διαθέσεις της. Αισθάνεται κανείς ότι 
οι Έλληνες φανατικοί της θεωρίας δεν έχουν αντιληφθεί ότι το 
ιδεώδες της θεωρητικής καθαρότητας και η αδιάκριτη απο- 
στοφή προς κάθε τι το εμπειρικό οδηγεί σε μια κριτική ερήμην 
των έργων σε μια κριτική που τροφοδοτούμενη από την άγνοια 
της κριτικής μας κληρονομιάς και παράδοσης μπορεί να κατα- 
λήξει σε κάτι ομόσημο μ’ αυτό που προσπαθεί ν’ αποφύγει: σ’ 
έναν θεωρητικό ιμπρεσσιονισμό. Φοβάμαι πως δεν θ' αποδει- 
χθούμε σώφρονες κληροδότες αν παραδώσουμε στις κριτικές 
γενεές του 2.000 μια τέτοια πρακτική της θεωρίας.

Εισήγηση στο Συμπόσιο «Προς το τέλος του αιώνα: Σκέψη και τέχνες 
στην Ελλάδα», που διοργανώθηκε από το περιοδικό «Σπείρα» στο Γαλ
λικό Ινστιτούτο Αθηνών (29 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου).

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΑΓΗΣ ΤΑΚΗΣ ΜΕΝΔΡΑΚΟΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ
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Θανάση Βαλτινού: 
Στοιχεία για τη δεκαετία τον ’60 

Ειδολογικά γνωρίσματα
του Γ ιώργου Αράγη

Το βιβλίο του Θανάση Βαλτινού, Στοιχεία 
για τη δεκαετία τον 60, αποτελείται από 
πολυάριθμες κειμενικές ψηφίδες (τριακό
σιες περίπου) οι οποίες ανήκουν σε δυο 
διαφορετικές κατηγορίες. Η μία έχει ιδιω
τικό χαρακτήρα και αφορά γράμματα 
ιδιωτών, ενώ η άλλη έχει δημόσιο χαρα
κτήρα και αφορά δημοσιεύματα στον τύπο 
(ειδήσεις, αγγελίες, ανταποκρίσεις, δια
φημίσεις). Τα γράμματα απευθύνονται σε 
δυο βασικούς παραλήπτες. Όσα αναφέ- 
ρονται σε ερωτικοκοινωνικά ζητήματα 
απευθύνονται στη δημοσιογράφο κ. Μίνα, 
που εργάζεται στο ραδιόφωνο, και ζητούν 
απαντήσεις σε ερωτήματα που θέτουν. 
Όσα αναφέρονται σε μεταναστευτικά- 
κοινωνικά ζητήματα απευθύνονται στη 
Δ.Ε.Μ.Ε. (διακυβερνητική επιτροπή με- 
ταναστεύσεως εξ Ευρώπης) και ζητούν 
απαντήσεις σε οικεία αιτήματα. Οι κειμε- 
νικές ψηφίδες με τον ιδιωτικό χαρακτήρα 
και οι άλλες με το δημόσιο εναλλάσσονται 
σταθερά σ’ όλη την έκταση του βιβλίου. 
Εξάλλου, τόσο οι πρώτες, όσο και οι δεύτε
ρες, είναι ταξινομημένες χρονολογικά 
μέσα στα όρια της δεκαετίας του ’60. Για να 
πάρουμε μια σαφέστερη ιδέα του πράγμα
τος παραθέτω τις δυο πρώτες ψηφίδες, την 
ιδιωτική και τη δημόσια, με τη συνάφεια 
που έχουν στο βιβλίο.

Εν Αθήναις τη 9.1.1960 
Κυρία Μίνα, χαίρεται.

Παρακολουθώ την εκπομπή σας πολύν 
καιρό. Από ένα χρόνο τώρα γνωρίζω έναν 
άντρα 35χρονών. Στην αρχή δεν ήξερα τί
ποτε για αυτόν, έπειτα δεν με ενδιέφερε να 
μάθω. Ήταν και είναι πάντα καλός και ευ
γενικός μαζί μου. Μόνο που ποτέ από μό
νος του δεν μου είπε «σε αγαπώ». Δεν μου 
το αρνιέται, αλλά μόνον όταν τον προκα
λώ. Πρέπει να σας πω ότι τον αγαπάω και 
του το δείχνω με κάθε τρόπο. Είμαι μια γυ
ναίκα 35 χρονών, έχουμε την ίδια ηλικία. 
Τώρα τελευταία όμως έμαθα ότι είναι παν
τρεμένος, με παιδί, και όταν του το είπα το 
παραδέχτηκε. Τον ρώτησα γιατί μου το 
έκρυψε και είπε ότι φοβόταν πως θα με χά
σει. Ήταν σίγουρος πως αν ήξερα ένα τέ
τοιο πράγμα θα έφευγα από κοντά του. Και 
θα έφευγα. Τώρα όμως είναι πολύ αργά, 
και το ξέρει και ο ίδιος ότι δεν μπορώ να

κάνω πίσω. Μπορώ να τον βλέπω μόνο μια 
φορά τη βδομάδα. Η δουλειά του τον υπο
χρεώνει να είναι μακριά μου, ή μάλλον στο 
σπίτι του. Διότι είναι από επαρχία, και 
όταν έρχεται στην Αθήνα τότε με βλέπει. 
Όταν του ζητάω να μείνει λίγο παραπάνω 
μαζί μου προφασίζεται ότι δεν μπορεί. Δ εν 
ξέρω τι μπορεί να έχει στο μυαλό του για 
μένα, δεν ξέρω πώς θέλει να με έχει. Πάν
τως καταλαβαίνω ότι για κανένα λόγο δεν 
θέλει να χαλάσει την ησυχία του σπιτιού 
του εξαιτίαςμου, και από την άλλη λέει ότι 
δεν είναι ευτυχισμένος με τη γυναίκα του. 
Πολλές φορές μου δίνει την εντύπωση ότι 
με μεταχειρίζεται σαν χαρά της στιγμής. 
Ποτέ δεν μου έχει πει μια τρυφερή κουβέν
τα, που νομίζει ότι θα τον δέσμευε. Και μου 
λέει επίσης ότι αν καμιά φορά τον αφήσω 
θα αυτοκτονήσει. Διότι με θέλει. Και έτσι 
με αυτά κοντεύω να τρελαθώ εγώ. Σας πα
ρακαλώ πέστε μου τι στάση πρέπει να κρα
τήσω στο εξής. Το λόγο σας θα τον δεχτώ, 
όποιος και να είναι. Ο Θεός να σας έχει 
πάντα ευτυχισμένη.

Μάγόα Καλιεσπέρη

Παρακαλώ, στην εκπομπή σας να με ανα
φέρετε Μάγδα μόνο.

Ηράκλειον 11. Του ανταποκριτούμας. Την 
8ην νυχτερινήν προχτές εις το χωρίον Προ
σήλια Μαλεβιζίου ο Νικόλαος Μαρκομι- 
χελάκης, ετών 28, γεωργοποιμήν, κάτοικος 
του ως άνω χωρίου, ετραυμάτισε θανασί- 
μως τον ομοχώριόν του Εμμανουήλ Μελισ- 
σινό, ετών53, έμπορον, πυροβολήσαςκατ’ 
αυτού 9 φοράς εκ των νώτων δι ’αυτομάτου 
γερμανικού όπλου λόγω προηγουμένων 
αφορμών. Εκ των 9 βλημάτων 4 η στόχησαν 
ενώ τα 5 έπληξαν καιρίως το θύμα. Ο τραυ- 
ματισθείς μετεφέρθ η εις την Πολυκλινικήν 
Ηρακλείου όπου υπέκυψε την 5ην πρωι
νήν. Ο δράστης ετράπη εις φυγήν, συνελή- 
φθη όμως αργότερον υπό της αστυνομίας, 
μεταφερθείς εις το Ηράκλειον. Αναφέρε- 
ται ότι ο δράστης το 1958 είχε ζητήσει εις 
γάμον την θυγατέραν του θύματος, οι γο
νείς της όμως δεν συγκατετίθεντο. Τούτο 
απετέλει αφορμήν συνεχών προστριβών, 
προχθές δε, κατόπι νλογομαχίαςο δράστης 
μετέβη εις την οικίαν του όποθενπαρέλαβε

το όπλον -σ τά γερ - και, ακολούθως, συ- 
ναντήσας καθ ' οδόν το θύμα έβαλε κατ’αυ
τού.

Έτσι, με συνεχείς εναλλαγές παρόμοιων 
κειμένων, γεμίζει ένας τόμος 379 σελίδων.
Ο συγγραφέας χαρακτηρίζει το βιβλίο που 
προκύπτει με αυτόν τον τρόπο «μυθιστό
ρημα». Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό 
που δημιουργεί ωστόσο ερωτήματα, κα
θόσον δεν αποτελεί αυτονόητο εξαγόμενο 
από τη μορφή του βιβλίου. Και φαίνεται 
σαν ο συγγραφέας να διατυπώνει, με την 
αναγραφή του στο εξώφυλλο, ορισμένο 
ισχυρισμό. Όμως η άποψη του συγγρα
φέα, ότι το βιβλίο του έχει ειδολογική ταυ
τότητα μυθιστορήματος ή ό,τι άλλο, δεν 
είναι οπωσδήποτε δεσμευτική για τους 
αναγνώστες. Από τη στιγμή που ο υπότι
τλος του βιβλίου, «μυθιστόρημα», δη
μιουργεί ερωτηματικά, η απάντηση θα 
πρέπει να δοθεί με προσωπική ευθύνη του 
καθενός.

*

Ο χαρακτηρισμός μυθιστόρημα, καθώς 
είναι γνωστό, αφορά ορισμένο είδος λογο
τεχνικού πεζογραφήματος που έφτασε 
στην κλασική του μορφή κατά τον περα
σμένο αιώνα. Αν πάρουμε ως πρότυπο του 
μυθιστορήματος τη μορφή αυτή, έχουμε τη 
δυνατότητα να αριθμήσουμε μερικά ειδο
λογικά γνωρίσματα. Θα έλεγε λοιπόν κα
νείς πως ένα κλασικό μυθιστόρημα παρου
σιάζει τα επόμενα χαρακτηριστικά. 1) Εί
ναι γραμμένο σε πεζό λόγο. 2) Έχει αρκετά 
μεγάλη έκταση. 3) Παρουσιάζει θεματική 
διάρθρωση. 4) Έχει φανταστικά αφηγη
ματικά πρόσωπα. 5) Αναφέρεται σε ορι
σμένη εποχή. 6) Σχετίζει τα αφηγηματικά 
πρόσωπα με το εποχιακό περιβάλλον. 7) 
Χρησιμοποιεί αφηγητή ή αφηγητές. 8) Έ 
χει δράση.

Έχοντας τώρα κατά νου το βιβλίο του 
Βαλτινού ας δούμε πόσο ανταποκρίνεται 
στα παραπάνω γνωρίσματα του είδους.

1) Πεζός λόγος. Εδώ δεν προκύπτει κα
νένα ζήτημα, τα Στοιχεία για τη δεκαετία 
του ’60 είναι γραμμένα μονάχα σε πεζό λό- 35 
γο.



2) Έκταση. Κι εδώ επίσης. Οι κάπως 
αραιοτυπωμένες 379 σελίδες των Στοι
χείων θα μπορούσαν να συμπτυχτούν σε 
300 κανονικές, που είναι ένας αριθμός συμ
βατός με την έκταση ενός μυθιστορήματος.

3) Θεματική διάρθρωση. Θεματική 
διάρθρωση κλασικού μυθιστορήματος το 
βιβλίο για το οποίο μιλώ δεν έχει. Δε μας 
αφηγείται πράξεις συναρμολογημένες 
κατά τρόπο που να συνθέτουν μια ιστορία 
με αρχή, μέση και τέλος. Αν κάποιος ορι
σμός ταιριάζει οτα Στοιχεία, από θεματική 
άποψη, αυτός είναι του θεματικού μωσαϊ
κού. Ένα μωσαϊκό μάλιστα που αποτελεί- 
ται από τριακόσια κομμάτια. Αλλά στο ση
μείο τούτο θα πρέπει να θυμηθούμε πως η 
εξέλιξη του κλασικού μυθιστορήματος, 
από την πλευρά της τεχνικής, προχώρησε 
και ως τη διάσπαση της θεματικής ενότη
τας. Μια διάσπαση που αρκετές φορές 
υπήρξε τόσο ρηξικέλευθη ώστε να μη δια- 
κρίνεται σε μια πρώτη ματιά τι δένει με
ταξύ τους τα διάφορα θεματικά κλάσματα. 
Τέτοια κείμενα γράφτηκαν κι από δικούς 
μας συγγραφείς, με χαρακτηριστικότερη 
περίπτωση την Πραγματογνωσίατου Πεν- 
τζίκη. Συνεπώς, από καθαρά τυπική σκο
πιά, το βιβλίο του Βαλτινού χωράει μέσα 
στα πλαίσια της σύγχρονης μυθιστορημα
τικής εξέλιξης.

4) Φανταστικά αφηγηματικά πρόσωπα. 
Σχετικά με τα αφηγηματικά πρόσωπα και 
το συγκεκριμένο βιβλίο αντιμετωπίζει κα
νείς ένα πρόβλημα κλίμακας. Ποιος είναι 
δηλαδή ο ανώτερος αριθμός προσώπων 
που επιτρέπεται σ' ένα μυθιστόρημα. Γιατί 
στα Σ το^πα  υπάρχει ένας ολόκληρος πλη
θυσμός από φανταστικά πρόσωπα. Όλα 
σχεδόν τα γράμματα είναι διατυπωμένα 
από διαφορετικά φανταστικά πρόσωπα,

' που βέβαια αν ήταν πραγματικά θα έπρεπε 
ο συγγραφέας να είχε τώρα όχι και λίγες 
μηνύσεις στην καμπούρα του. Πάντως, μια 
και οι θεωρητικοί του μυθιστορήματος δεν 
καθόρισαν ακόμη τον ανώτερο αριθμό 
προσώπων που επιτρέπεται στα μυθιστο
ρήματα, τα Στοιχεία έχουν το περιθώριο να 
διεκδικούν και από την πλευρά αυτή τον 
τίτλο του μυθιστορήματος.

5) Εποχή. Το εποχιακό στοιχείο είναι 
τόσο έντονο στο βιβλίο του Βαλτινού ώστε 
περιττεύει η επισήμανσή του.

6) Πρόσωπα και περιβάλλον. Όπως 
είπα στην αρχή τα Στοιχεία αποτελούνται 
από κειμενικές ψηφίδες δύο κατηγοριών. 
Η μία έχει ιδιωτικό χαρακτήρα και η άλλη 
δημόσιο. Οι ψηφίδες της δεύτερης κατηγο
ρίας που αντλούνται από δημοσιεύματα 
στον καθημερινό τύπο αφορούν, καθώς 
είναι φανερό, το ευρύτερο περιβάλλον των 
προσώπων που γράφουν τα γράμματα. Το 
στενότερο περιβάλλον, το άμεσο, ή δίνεται 
μέσα από τα γράμματα ή απουσιάζει ολωσ
διόλου. Σημασία πάντως έχει να παρατη
ρήσουμε πως το ευρύτερο περιβάλλον απο-

36  τελεί μια ψυχρή όσο και αδιαμφισβήτητη 
πραγματικότητα, η οποία ρίχνει τη σκιά

της πάνω στα πρόσωπα του βιβλίου. Για το 
λόγο μάλιστα που είναι τόσο αντικειμενική 
είναι και ανάλογα δραστική. Τα πρόσωπα 
που γράφουν τα γράμματα, όσο κι αν δε 
σχετίζονται άμεσα με το περιβάλλον που 
συνθέτουν οι δημόσιες ψηφίδες του τόμου, 
είναι άτομα που ζουν μέσα στον κόσμο που 
σκιαγραφούν αυτές οι ψηφίδες.

7) Αφηγητής-αφηγητές. Στο κλασικό 
μυθιστόρημα συναντούμε συνήθως έναν 
αφηγητή. Συνήθως. Γιατί στα επιστολικά 
μυθιστορήματα υπάρχουν τουλάχιστο 
δύο. Σε μερικά όμως μυθιστορήματα του 
εικοστού αιώνα ο αριθμός των αφηγητών 
αυξαίνει σημαντικά. Τέτοια είναι π.χ. τα 
δικά μας Ασθενείς και οδοιπόροιτ ου Θεο- 
τοκά, Κεκαρμένοι του Κάσδαγλη και Ακυ
βέρνητες πολιτείες του Τσίρκα. Αναφο
ρικά τώρα με το βιβλίο του Βαλτινού μπαί
νει πάλι πρόβλημα ορίων. Στα Στοιχεία οι 
αφηγητές είναι μόλις λιγότεροι από τον 
αριθμό των ιδιωτικών κειμένων. Αλλά 
όριο ως προς τον μεγαλύτερο αριθμό αφη
γητών σ' ένα μυθιστόρημα δεν ξέρω να έχει 
τεθεί. Συνεπώς γιατί όχι και όσοι στον δο
σμένο τόμο.

8) Δράση. Το στοιχείο της δράσης είναι 
από τα ουσιαστικότερα γνωρίσματα του 
κλασικού μυθιστορήματος. Αλλωστε μυ
θιστόρημα, άξιο του ονόματος του, δίχως 
δράση δε νομίζω πως υπάρχει ούτε ανά
μεσα στα πιο νεωτερικά. Στα Στοιχεία 
δράση, όπως την εννοούμε στα μυθιστορή
ματα με θεματική διάρθρωση, δεν υπάρχει. 
Αν υπάρχει κάτι σχετικό είναι το ειρωνικό 
χάσμα που δημιουργείται από τη συνεχή 
αντιπαράθεση των ιδιωτικών και των δη
μόσιων ψηφίδων. Πρόκειται, αν το δει κα
νείς στο επίπεδο του αναγνώστη, για ένα 
δραστικό διάλογο ανάμεσα σε καταστά
σεις και όχι ανάμεσα σε πρόσωπα. Τα πρό
σωπα του βιβλίου γράφουν ό,τι γράφουν. 
Ταυτόχρονα όμως, ανάμεσα στιςπροσωπι- 
κές τους καταστάσεις τις οποίες αναφέ
ρουν και στις αντικειμενικές που φανερώ
νουν τα δημοσιευμένα κείμενα, δημιουρ- 
γείται μια απρόσωπη συνεχή ς αντιπαράθε
ση . Από την άποψη αυτή το βιβλίο διαθέτει 
τα απαραίτητα δεδομένα που κάνουν δυ
νατή στο επίπεδο του αναγνώστη ορισμένη 
δράση καταστάσεων. Η ανάπτυξη αυτής 
της δράσης προϋποθέτει οπωσδήποτε την 
ενεργό συμμετοχή του αναγνώστη. Γιατί 
μέσα στο βιβλίο δεν υπάρχει παρά μόνο δυ
νητικά, ως υλικό ειρωνείας, ΐ τ σ ι  μπορεί 
να πει κανείς ότι στα Στοιχεία έχουμε δυ
νάμει δράση.

Συνοψίζοντας τα προηγούμενα θα έλεγα 
πως τα Στοιχεία για τη δεκαετία τον '66 
διαθέτουν ειδολογική ταυτότητα μυθιστο
ρήματος νεωτερικού τύπου. Αν κρίνουμε 
μάλιστα από τις καινοτομίες τους θα πρέ
πει να τα χαρακτηρίσουμε μυθιστόρημα 
νεωτερικού τύπου ρηξικέλευθης δομής.

Εντούτοις οι καινοτομίες αυτές αποτελούν 
ουσιαστικά προεκτάσεις δεδομένων που 
υπήρχαν ήδη στα μέχρι τώρα μυθιστορή
ματα. Τέτοιες είναι η διάσπαση του θέμα
τος, ο αριθμός των μυθιστορηματικών 
προσώπων και των αφηγητών, τα επο
χιακά δεδομένα ως μυθιστορηματικό 
πλαίσιο και η μετάθεση της δράσης στο 
επίπεδο του αναγνώστη.

Στη διάσπαση του θέματος η πεζογρα
φία ακολούθησε ως ένα βαθμό την ποίηση, 
που πολύ νωρίς χρησιμοποίησε την τεχνική 
του συνειρμού κερματίζοντας το θέμα. 
Στον αιώνα μας ιδιαίτερα η με κάποιο μέ
τρο διάσπαση της θεματικής ενότητας τεί
νει να γίνει στην πεζογραφία καθεστώς. 
Και όπως κάθε πρωτοποριακό καθεστώς 
έχει τους σκαπανείς του. Από την άποψη 
αυτή το θεματικό μωσαϊκό των Στοιχείων 
δεν αποτελεί παρά μια προχωρημένη 
μορφή μιας κοινά αποδεκτής τεχνικής.

Ο αριθμός των αφηγηματικών προσώ
πων σ' ένα μυθιστόρημα δε φαίνεται να 
απασχόλησε ποτέ τους θεωρητικούς. Και 
τούτο, πιστεύω, γιατί υπάρχει σιωπηλή 
παράδοση ότι ο αριθμός αυτός προσδιορί
ζεται από το γενικό σχέδιο της εκάστοτε 
μυθιστορηματικής πράξης. Αρα ο καθο
ρισμός του αριθμού τιον μυθιστορηματι
κών προσώπων ανήκει απόλυτα στη δι
καιοδοσία των συγγραφέων. Αλλοι συγ
γραφείς χρησιμοποίησαν 10, 20 ή 30 πρό
σωπα (μαζί με χιλιάδες κάποτε βουβά), ο 
Βαλτινός για το σκοπό του χρησιμοποίησε 
περίπου εκατό. Διαφορά σε επίπεδο αρχής 
δεν υπάρχει.

Τα ίδια θα έλεγα και για τον αριθμό των 
αφηγητών, ο οποίος εξαρτιέται από τις 
εκάστοτε δομικές πρωτοβουλίες των συγ
γραφέων.

Τα εποχιακά δεδομένα ως μυθιστορημα
τικό πλαίσιο έχουν ήδη μια ιστορία συνο
μήλικη σχεδόν με το μυθιστόρημα. Από την 
ηρωική εποχή του είδους και μέχρι σήμερα 
είναι συνηθισμένο φαινόμενο να χρησιμο
ποιούν οι μυθιστορηματογράφοι εποχιακά 
στοιχεία για να πλαισιώνουν το καθαυτό 
φανταστικό υλικό τους. Ο τρόπος βέβαια 
με τον οποίο χρησιμοποιούν τα στοιχεία 
αυτά ποικίλει. Σημασία πάντως έχει ότι δε 
θεωρείται ασυμβίβαστη η συνύφανση της 
μυθιστορηματικής δράσης με την ιστορική 
πραγματικότητα. Μια συνύφανση που, με
ταξύ άλλων, επέτρεψε να χρησιμοποιη
θούν σε μυθιστορηματικές συνθέσεις πρό
σωπα και γεγονότα ιστορικά αλλά και μαρ
τυρίες κάποτε από δημόσια κείμενα. Έτσι 
δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς 
πως τα δημοσιευμένα κείμενα που χρησι
μοποιεί ο Βαλτινός είναι, γενικά, μέσα στο 
πνεύμα της παράδοσης και, ειδικά, στην 
προέκταση μιας περιορισμένης όσο και δο
κιμασμένης από πριν τεχνικής.

Μια από τις πολυσυζητημένεςτάσεις της 
σύγχρονης πεζογραφίας είναι η τάση να 
αφήνει στον αναγνώστη μεγάλα περιθώρια 
αυτενέργειας. Στην πράξη αυτό θα πει ότι



οι συγγραφείς παραδίνουν ένα μέρος από νοντας την αντίληψη αυτή, μετάθεσε στον ρωσε τις τεχνικές πρωτοβουλίες που υιο
το αισθητικό γίγνεσθαι σε στοιχειακή κα- αναγνώστη ολόκληρη τη δράση του βι- θέτησε στα Στοιχεία παρά τα πρωτοεφάρ- 
τάσταση. Και συνεπώς κατά τρόπο που βλίου του. Προσωπικά το θεωρώ επί- μοσε. Γιατί τις ίδιες περίπου πρωτοβουλίες 
χρειάζεται η συνεργασία του αναγνώστη τευγμα και όχι μειονέκτημα. είχε πάρει και στα Τρία ελληνικάμονόπρα-
για να συντελεστεί η ολοκλήρωσή του. Σ' .  κτα, τα οποία είχε επίσηςχαρακτηρίσειμυ-
αυτές τις περιπτώσεις, όπως είναι φυσικό, * θιστόρημα.
οι συγγραφείς μεταθέτουν ένα μέρος της
αισθητικής διαδικασίας από το κείμενο Κλείνοντας το κείμενο εδώ θα ήθελα να 
στον αναγνώστη. Ο Βαλτινός, προεκτεί- θυμίσω ότι ο συγγραφέας μάλλον δευτέ-
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Και άλλα λανθάνοντα κείμενα 
του Πέτρου Πικρού

Επιστολή του Πέτρου Πικρού στον Κωστή Μπαστιά 
(Εφημ. «Δημοκρατία», 8.2.1925)

Α γα π η τέ  Μ παστιά ,
Θαρρώ όλως διόλου περ ιττό  να τονίσω πω ς , όπως και σ ’ 

άλλα ζητήματα έτσι και στην τέχνη ο π ιο  κατάλληλος να 
δώσει τις  χρειαζούμενες εξηγήσεις είναι ο «δράστης» ο ίδ ιος. 
Έ τσ ι, όσες φορές έτυχε να κάτσω στο σκαμνί τον κατηγο
ρουμένου , ρω τήθηκα τι δουλειά  έχουν οι δ ικηγόροι, αφού  
α υτο ί είναι όλους διόλου ξένοι α π ’ την υπόθεση. Ν α γ ια τί κι 
εγώ στραπατσάρω  κάπω ς σήμερα την επίσημη εθ ιμοτυπ ία , 
και παίρνω  απάνου μου ν ’ απαντήσω , όχι βέβαια σ ’ όλους , 
μα σ ’ εκείνους α π ’τους κριτές μου, που  και μ ’όλη την άβυσσο  
που μας χω ρίζει, μ ’ όλο το ταξικό μ ίσος που μου τρέφουνε  
και που  τους τρέφω δεν έπα'ψαν να ’χουν την αμέριστη εχτί- 
μησή μοιυ  ως άτομα και ως τεχνοκριτές. Θέλω να πω , τον 
Ά λ κ η  Θ ρύλο και τον Π αύλο Ν ιρβάνα. Κάμποσοι θα ξαφνι- 
στούνε για  το πού  στο διάβολο βρήκα τον κα ιρό , στις πυρε- 
τόδικες α υτές σ τιγμές που περνώ , να  συλλογιστώ  την τέχνη  
και τους κριτικούς. Τι τα θέλετε φ ίλε μου. Ά λ λ ο ι φουμάρουν  
χα σ ίς  στη φ υλακή , άλλοι τραγουδάνε αμανεδάκια για  να 
σκοτώ σουν την ώρα. Ε ίδα  κάποτες κάπιονε που επ ί εφτά  
ώρες μετρούσε φω ναχτά ως τα δεκαπέντε , και ξανάρχιζε  
πά λι α π ’το ένα. Ε υτυχώ ς εμείς οι άλλοι δεν έχουμε καιρό για  
σκότωμα έστω και στη φυλακή και να γ ια τί δε νοιώθουμε την 
ανάγκη  ν ’ αποχτηνωθούμε. Ω στόσο ένα διάλειμμα δε βλά
φτει. Κ αι να που  το διάλειμμα αυτό μου παρουσιάζετα ι με τη 
μορφή ενός αποκόμματος της κριτικής του Ά λ κ η  Θ ρύλου , 
απόκομμα ξεχασμένο στις  τσέπες μου που δ ιέφ υγε τη σωμα
τική έρευνα , και που  η ανάγνωσή του μου φέρνει στο νου τον 
άλλο κριτικό  μου τον Π. Ν ιρβάνα.

Β ρέχει, κάνει κρύο , κι οι ώρες περνούν βαρειά. Α ς  τα  
πούμε λο ιπόν ένα χεράκι και με τους δυο.

Τετάρτη απόγευμα. Σ ε κάποιο... μέγαρο της οδού Σόλω- 
νος.

Με σνναδελφικονς χαιρετισμούς
17. Πικρός

Ο κριτικός της λογοτεχνίας Αλέξ. Αργυ
ρίου, με το κείμενό του, «Δύο λανθάνοντα 
κείμενα του Πέτρου Πικρού και του Νίκου 
Καζαντζάκη» («Γράμματα και Τέχνες», 
τχ. 61, Νοέμβριος 1990), μας ξαναθύμισετη 
συλλογή διηγημάτων του Πικρού (1896- 
1956) «Σα θα γίνουμε άνθρωποι». Με πολύ 
ενδιαφέρον διάβασα τον άγνωστο σε μένα 
πρόλογο, «Στο κατώφλι», και θα ήθελα να 
προσθέσω εδώ λίγα νέα στοιχεία γύρω από 
την πρώτη έκδοση του βιβλίου αυτού, του 
ξεχασμένου σήμερα Πικρού, πιστεύοντας 
ότι μπορεί να έχουν κάποιο ενδιαφέρον. 
Μαζί με τα στοιχεία αυτά, αναδημοσιεύω 
ένα γράμμα του Πικρού στον Κωστή Μπα- 
στιά και μία απάντησή του στους κριτικούς 
Αλκη Θρύλο και Παύλο Νιρβάνα.

Η συλλογή του Πικρού θα πρέπει να εκ- 
δόθηκε τις πρώτες μέρες του 1925, αν και 
φέρει την ένδειξη «Αθήνα, Φθινόπωρο του 
1924» στο τέλος του προλόγου. Το συμπέ
ρασμα αυτό βασίζεται σε αγγελία για την 
έκδοση του βιβλίου, που δημοσιεύτηκε 
στον «Ριζοσπάστη», την Κυρική 4 Ιανουα- 
ρίου 1925. Επειδή ο Πικρός ήταν αρχισυν
τάκτης του «Ριζοσπάστη» την εποχή εκεί
νη, είναι λογικό η αγγελία να δημοσιεύ- 
θφίε μόλις κυκλοφόρησε το βιβλίο. Την 
ίδια ημέρα ανακοινώνεται η έκδοση και 
στη στήλη «Νέα Βιβλία» της παπαναστα- 
σιακής εφημερίδας «Δημοκρατία».

Φαίνεται ότι οι κριτικοί δεν υποδέχθη
καν ευνοϊκά το νέο έργο του Πικρού, θεω
ρώντας το ανήθικο και χυδαίο. Χαρακτη
ριστικά, ο Άλκης Θρύλοςγράφει στη «Δη
μοκρατία» (11.1.1925) : «Και δυστυχώς δεν 
είναι μόνο οι σκηνές που ζωγραφίζει ο κ. 
Πικρός αποκρουστικές, είναι αποκρου- 
στικό και ολόκληρο το ύφος του. Από φόβο 
πάντα μην ξεχωρίσει ο συγγραφέας αφο
μοίωσε το δικό του ύφος με το ύφος των 
διαλόγων. Από την αρχή ίσαμε το τέλος η 
γλώσσα του λεχτικά και συνταχτικά δεν εί
ναι τίποτε άλλο παρά ένα δυσκολοδιάβα- 
στο και χυδαιότατο argot, όπου οι βρωμε
ρές εκφράσεις αφθονούν. Δεν φαντάζομαι 
πως πάσχω από σεμνοτυφία...». Ο Πικρός 
απογοητευμένος αναφέρετάι στην επι
στολή του προς τον Μπαστιά στην «άβυσσο 
που μας χωρίζει» από τους κριτικούς και 
στο «ταξικό μίσος που μου τρέφουνε και 
που τους τρέφω». Από τις λίγες κριτικές 
που υποστήριξαν τον Πικρό είναι του Κω- 

8 στή Μπαστιά στον «Ελεύθερο Τύπο» 
(13.1.1925) του Χρ. Καβαφάκη. Γράφει ο

Μπαστιάς: «Και όσον δήποτε και αν φω
νάξουν οι ηρακλείς της ηθικής ότι το έργον 
του κ. Πικρού είναι ανήθικον αςπληροφο- 
ρηθούν ότι πλανώνται. Το έργον είναι ηθι
κόν πρώτον διότι είναι έργον αληθινής τέ
χνης και δεύτερον διότι στηρίζεται ολό
κληρον εις μίαν αγάπην, εις ένα βαθύν πό
νον, διότι είναι μία κραυγή οδύνης.»

Ο Πικρός είχε πρωτογνωρίσει τον Μπα- 
στιά το Νοέμβριο του 1923 στα γραφεία του 
Ριζοσπάστη, όταν συναντήθηκαν και συ
ζήτησαν τις επιστολές που τους είχε στείλει 
ο Γάλλος λογοτέχνης, σοσιαλιστής και ει

ρηνιστής, Henri Barbusse, δημιουργός της 
ομάδας Clarté στο Παρίσι, προτρέποντάς 
τους να δημιουργήσουν και στην Ελλάδα 
παρόμοια ομάδα. (Κωστή Μπαστιά, Φιλο
λογικοί περίπατοι με τον κο Πέτρο Πικρό. 
Περ. Εβδσμάς, 14 Νοεμβρίου 1931). Από 
τότε ο Πικρός παρακολουθεί την εξέλιξη 
του νεότερού του Μπαστιά και από τις 
στήλες του «Ριζοσπάστη» υποστήριξε το 
θεατρικό του έργο, «Το Πουλί της Νύ
χτας», που ανέβασε η Μαρίκα Κοτοπούλη 
το Σεπτέμβριο του 1924, έργο που είχε επί
σης κατηγορηθεί από την κριτική ως ανή-



Μία απάντησις του κ. Πικρού. Γύρω από το Σα θα 
γίνου με άνθρωποι. (Εψημ. «Δημοκρατία»,
8.2.1925)
Βέβαια, δεν είμαι εγώ εκείνος που θα αμφισβητούσε το 
ηθικό φόντο ενός αισθητικού δημιουργήματος. Τόσο το 
αισθητικό φαινόμενο γενικά, ως κοινωνικό φαινόμενο, 
μου φαίνεται στενά δεμένο με τ ’ άλλα κοινωνικά φαινό
μενα που ένα απ ’ αυτά είναι και οι αντιλήψεις μας για την 
«ηθική».

Όμως μ ’ αυτό, δεν λέω πως μπορεί να είναι Τέχνη, η 
τέχνη που γίνεται σύμφωνα με συνταγές. Λλλοίμονον αν 
ένα έργο, μ ’ οποιεσδήποτε αντιλήψεις δεν έχει μέσα του 
τα στοιχεία της τέχνης.

Αν υπάρχουν τα στοιχεία αυτά, μοιραία κ ’ αναπόφευ
κτα το αισθητικό δημιούργημα είναι «ηθικό» ή «ανήθικο» 
σε σχέση με την αντίληψή μας περί ηθικής. Ηθική ή ανή
θικο όμως εκ των υστέρων, a posteriori. Αυτό, φαίνεται 
πως ο κ. Νιρβάνας θέλησε να μην προσέξει κρίνοντάς το 
«Σα θα γίνουμε άνθρωποι». Το είπα, το φώναξα στον 
πρόλογό μου: Μήτε θεώρημα μαθηματικό, μήτε διατρι
βή, μήτε μπροσούρα θέλησα να κάνω. Ωστόσο ο κ. Νιρ
βάνας αναλύει το έργο μου σα να είτανε απλή διατριβή. 
Πού προσηλώνει την όλη προσοχή του; Στο ηθικό φόντο 
του έργου μου. Φυσικά, ύστερα απ’αυτό δεν μπορούσε να 
μην καταλήξει στα συμπεράσματα που κατέληξε. Υψώνει 
την κίτρινη σημαία της καραντίνας. Απαγορεύει να το 
διαβάσουνε. Μα γιατί προτίμησε την κίτρινη σημαία; 
Γιατί να μην υψώσει την κόκκινη πολύ πιο βέβαιος πως 
έτσι η απαγόρευσή του θα γινότανε πιο σεβαστή; Ξέρει 
καλά πως όλα τα υπό τοιαύτην σημαίαν βιβλία δεν δια
βάζονται από ορισμένους κύκλους.

Ας είναι όμως, δεν πρόκειται τώρα για ποια σημαία 
πρέπει να υψωθεί σ'ένα βιβλίο που βγήκε δίχως σημαία, 
γιατί έτσι κι όχι αλλιώς παραδόθηκε στο κοινό το «Σα θα 
γίνουμε άνθρωποι».

Βιάζουμαι να ομολογήσω πως ύστερα απ' εκείνα που 
λέγω πιο απάνου, υπάρχει μια λογική συνάφεια μεταξύ 
των αντιλήψεων του κ. Νιρβάνα και της κριτικής του. Το 
αισθητικό μέρος το παράβλεψε, το αποσιώπησε. Μ' ένα 
πράμα ασχολήθηκε. Με την «ηθική».

Δε με ξαφνίζει αυτό. Όσο καλλιτέχνης κι αν είναι ο κ. 
Νιρβάνας είναι πρώτα απ’όλα άνθρωπος «ηθικός». Ναι, 
το λέω δίχως ειρωνία. Ο κ. Ν. έχει αρχές, ορισμένες αρ
χές. Και βρέθηκε οι αρχές αυτές να είναι αντίστροφα 
ανάλογες με τις δικές μου. Βλέπουμε κι οι δυο το βούρκο, 
τη μούχλα, τη σαπίλα. «Μην τα πειράξετε αυτά τα πράμα
τα, μην τ' αγγίζετε!» λέει ο κ. Νιρβάνας, αφήστε τα πρά
ματα όπως έχουν. «Ne volvere in vulnere telum», όπως 
λέει κι ο Βιργίλιος. «Μη! μη βάζετε χέρι στη λάσπη. Αλά- 
κερο ένα κοινωνικό οικοδόμημα στηρίζεται απάνου σ ’ 
αυτήν τη λάσπη και σ ’αυτήν τη μούχλα».

Και να οι ανήθικοι! Αυτοί που σκαλίζουν τις πληγές,

αυτοί που πολεμούν να σαρώσουν τη λάσπη.
Σ' άλλους καιρούς, βέβαια, όλοι, ποιος λίγο ποιος πο

λύ, θα προθυμοποιόντουσαν να ρίξουν κάνα λιθάρι στο 
βάλτο του βούρκου. Αλλη φορά, ήτανε μάλιστα της μό
δας αυτό. Σήμερα όμως όταν ο βούρκος αυτός ανασκαλί- 
ζεται τρέμουν οι κλειδώσεις αλάκερου του οικοδομήμα
τος. Κάτου λοιπόν τα χέρια κι ας υψο')σουμε την κίτρινη 
σημαία της καραντίνας. Ψέμματα κ. Νιρβάνα; Έτσι δε 
σκέπτεσθε; έτσι δεν είπατε;

Σε περασμένα χρόνια λέτε θα με στεφάνωναν οι άρχον
τες. Όχι όμως σήμερα, ε;

Αλλά, αγαπητέ maitre, δεν νομίζετε ότι θα μου ’φθάνε 
ένα τέτοιο ρεζιλίκι -να  με στεφανώσουν δηλ. οι άρχοντες 
σήμερα -γ ια  ν' αρνηθώ και την Τέχνη και το καλό της; Αν 
δεν το νομίζετε, πιστέψτε το: Έτσι είναι.

Όσο για τον επίσης αγαπητό Αλκη Θρύλο: τι να θέλει: 
Είναι ακριβώς μέσα στο δίκιο του.

Για τον Αλκη Θρύλο, δεν μπορεί να είναι Τέχνη κάθε 
τι που δε συγκινεί. Συμφωνώ κ ’εγώ. Κ'επειδή τον Αλκη 
Θρύλο δεν τον συγκινεί το «Σα θα γίνουμε άνθρωποι» του 
αρνείται τα στοιχεία της Τέχνης, και μάλιστα μ ’εκείνο το 
αυθαίρετο και χαρακτηριστικό γυναικείο πείσμα, που 
έχουν οι χαϊδεμένες της «τύχης» οι γυναίκες που μεγάλω
σαν κι ανατράφηκαν στο περιβάλλον που ανατράφηκε ο 
Αλκής Θρύλος. Τι ν ’απαντήσει κανείς σ’αυτό; Το μόνο 
σωστό θα ’τανε να αντιγράψω απλά και μόνο κομμάτια 
απ ’ το βιβλίο μου. Αλοίμονο, απ ’ το φύλλο που με φιλοξε
νεί σήμερα αυτό δεν είναι δυνατό. Επιχειρήματα αισθη
τικά δεν αντιτάσσω, γιατί δεν αντέταξε ο Αλκής Θρύλος. 
Είπε κάτι. Τελείωσε. Είναι η αλήθεια πως, του άρεσαν 
λέει τα «Χαμένα Κορμιά». Η καλοσύνη του!

Μου έτυχε να δω πολλές καθώς πρέπει γυναίκες της 
κοινωνικής τάξης του A . Θ. που στις αποκριέςμασκαρε- 
μένες κατεβαίνουν στα καταγώγια. Ρίχνουν μια ματιά, 
γελούν στην αρχή κάτω από τη μάσκα τους, αηδιάζουν 
ύστερα, ανατριχιάζουν, φτύνουν, φεύγουν. Το σπιτάκι 
τους τις περιμένει. Κάτι τέτοιο έπαθε ο Αλκής Θρύλος. 
Κι ωχ! αδελφέ -λέει ύστερα- ας στραφούμε προς τη φύ
ση. Μα καλά! Οι άνθρωποι, ο κόσμος δεν είναι φύση; Τι 
δαίμονα; Στραγάλια είναι αυτά ή πασατέμπο;

Λς μου επιτραπεί να πω σαν υστερόγραφο πως όλως 
διόλου απρόοπτοι λόγοι μ ’ έκαμαν ν ’ απαντήσω. Πολε
μική μια φορά δε θέλησα να κάνω. Με ξέρουν καλά, κι ο 
κ. Νιρβάνας κι ο κ. Αλκής Θρύλος για να με πιστέψουν. 
Πολύ περισσότερο δε όταν τους αναγνωρίζω όλο το 
δικαίωμα να με κρίνουν και να με κατακρίνουν. Ίσως 
και να μη γράφω καλά διηγήματα, μπορεί κι αυτό. Ποιος 
ξέρει! Μα η ζωή είναι ζωή και δίχως διηγήματα, και 
θαρρώ πως μπορεί κανείς να είναι πιο ευχαριστημένος 
ζώντας μίαν όμορφη ζωή παρά γράφοντας όμορφα διη
γήματα. Θαρρώ να ξηγήθηκα.

Πέτρος Πικρός

θικο και χυδαίο. Είχε τότε γράψει ο Πικρός 
(24.9.1924): «(Ο Μπαστιάς) αναπαρα- 
στάνοντας ένα κομμάτι της κοινωνικής μας 
ζωής, δεν ήταν δυνατό να παραβλέψει τις 
ασκήμιες και τις αισχρότητες του αστικού 
καθεστώτος.»

Αλλά οι αρνητικές κριτικές για το «Σα 
θα γίνουμε άνθρωποι» δεν ήταν το μόνο 
πρόβλημα που αντιμετώπιζε ο Πικρός τον 
Ιανουάριο του 1925. Η κυβέρνηση Ανδρέα 
Μιχαλακοπούλου, με υπουργό Εσωτερι
κών τον Γεώργιο Κονδύλη, είχε αρχίσει να 
παίρνει αυστηρότατα μέτρα εναντίον των

κομμουνιστών, ενώ ο «Ριζοσπάστης» ανα- αποχώρηση του Σπ. Μελά, πιστεύοντας ότι 
φερόταν καθημερινά στον Κονδύλη ως «ο εδώ θα βρει ανταπόκριση. Ο φάκελος 
αρχηγός των φασιστών». Στα τέλη Ιανουα- φθάνει στα γραφεία της «Δημοκρατίας» 
ρίου, ο Πικρός καταδικάζεται ερήμην σε στις 7 Φεβρουάριου και την επομένη δημο
φυλάκιση και στις 3 Φεβρουάριου συλλαμ- σιεύονται και τα δύο κείμενα, 
βάνεται και κρατείται για μια νύκτα. Στη
φυλακή ο Πικρός ανακαλύπτει στις τσέπες Νοέμβριος 1990
του το απόκομμα της κριτικής του 'Αλκη Γιάννης Κ. Μπαστιάς
Θρύλου «που διέφυγε τη σωματική έρευ
να» και αποφασίζει να απαντήσει στους 
κριτές του. Την απάντηση τη στέλνει με ένα 
γράμμα στον Κωστή Μπαστιά, αρχισυν
τάκτη τώρα της «Δημοκρατίας», μετά την



Ο «Φιλοκτήτης» του Η. Muller: 
η αρχαιότητα ως «προσωπείο»

Ο Η. Muller συνθέτει τον Φιλοκτήτη ανάμεσα στο 1958 και το 
1964. Το κείμενο δημοσιεύεται τον επόμενο χρόνο στην Ανατ. 
Γερμανία και λίγους μήνες αργότερα στη Δυτ. Γερμανία. Με τις 
δραματικές και υφολογικές αρετές του έργου, ο συγγραφέας 
γίνεται ευρύτερα γνωστός και εδραιώνει τη φήμη του έξω από 
τα σύνορα της Λ.Δ.Γ.1

Ο Φιλοκτήτης αποτελεί ένα επιτυχημένο παράδειγμα 
δημιουργικής αξιοποίησης της αρχαιοελληνικής παράδοσης 
και είναι ένα από τα πρώτα δείγματα του «σοσιαλιστικού κλα
σικισμού», ενός ευρύτερου ρεύματος της ανατολικογερμανικής 
δραματουργίας, που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της 
δεκαετίας του ’60.2

Το έργο συνδυάζει δύο διαφορετικούς δρόμους που μπορεί 
να ακολουθήσει η μεταγραφή ενός αρχαίου δραματικού κειμέ
νου. Μέχρι ένα σημείο, ο συγγραφέας ακολουθεί πιστά τα δεδο
μένα της τραγωδίας του Σοφοκλή, συμπτύσσοντας όμως τη σκη
νική δράση και τον λόγο. Στο τμήμα αυτό η γραφή του Η . Muller 
μπορεί να παρομοιαστεί με ένα μωσαϊκό, όπου έχουν παρεμ
βληθεί σαν ψηφίδες αποσπάσματα-«παραθέσεις» από το 
αρχαίο έργο. Σύντομα όμως, ο δραματουργός εγκαταλείπει την 
πλοκή του πρωτοτύπου για να δώσει μια νέα, προσωπική 
εκδοχή του μύθου του Φιλοκτήτη. Εκτός από τις προσωπικές 
επεμβάσεις στα δεδομένα της μυθοπλασίας του Σοφοκλή, στο 
τμήμα αυτό του έργου ανιχνεύονται θέματα που έχουν αντληθεί 
από το μυθολογικό κύκλο του Τρωικού πολέμου, από μίαν άλλη 
σωζόμενη τραγωδία του ίδιου ποιητή (Αίας) ή ακόμη και από 
πληροφορίες της παράδοσης, που αναφέρονται στον τρόπο με 
τον οποίο χειρίστηκαν τον ίδιο μύθο οι άλλοι δύο τραγικοί και 
ειδικότερα ο Ευριπίδης.3

Η νέα αυτή εκδοχή δεν εμφανίζεται σαν ένα έργο ιστορικού 
περιεχομένου ή ακόμη περισσότερο σαν μία σύγχρονη τραγω
δία, όπου θίγονται θέματα και προβλήματα με υποτιθέμενη 
παγκοσμιότητα ή διαχρονικότητα. Σύμφωνα με διαβεβαιώσεις 
του Η. Muller, αυτή η προσφυγή στον μύθο του Φιλοκτήτη και 
στην τραγωδία του Σοφοκλή είχε ως στόχο την ανάπτυξη ενός 
λόγου αλληγορικού, τη διαμόρφωση μιας παραβολής.4

Ο συγκεκριμένος στόχος καθόρισε τον τρόπο με τον οποίο ο 
δραματουργός προσέγγισε, ιδιοποιήθηκε και εμπλούτισε το 
υλικό που προσφέρει η τραγωδία του Σοφοκλή. Με τις επεμβά
σεις του συγκεκριμένα, ο Η. Muller παραμέρισε συνειδητά ένα 
μεγάλο μέρος των ερμηνειών που επιδέχεται το αρχαίο κείμενο 
και δε δίστασε να περιορίσει τον νοηματικό του πλούτο. Σημαν
τικές παράμετροι του πρωτοτύπου, όπως το έντονο θεολογικό- 
ιδεολογικό του υπόβαθρο ή η προβληματική γύρω από την 
αντίθεση της φύσεως (έμφυτου χαρακτήρα) και της επίκτητης 
γνώσης, η οποία αποκρυσταλλώνεται στην πορεία του Νεοπτο
λέμου, έχουν εξοβελιστεί από το νεότερο κείμενο. Από τη μυθο
πλασία του Σοφοκλή, ο σύγχρονος δραματουργός διατήρησε 
μόνο μερικούς βασικούς άξονες, που εξυπηρετούσαν το προσω
πικό του δραματουργικό πρόγραμμα (αποκλεισμός-υποκειμε- 

40 νικές αντιστάσεις στη βίαιη επανένταξη).
Γύρω από αυτούς του άξονες, ο Η. Muller ανέπτυξε νέα

του Νίκου Καραναστάση
θέματα, με τα οποία έδωσε στο ελληνικό στράτευμα χαρακτηρι
στική κοινωνική δομή και ιεραρχία τέτοια, ώστε να εξασφαλί
ζεται συγκεκριμένο σύστημα νομής της εξουσίας. Όλα όσα 
γίνονται στο στρατόπεδο αποσκοπούν στην ιδεολογική καθυ- 
πόταξη των μαχίμων στον απώτερο στόχο, που επιδιώκει η 
ομάδα των ηγετών: τη νίκη στον πόλεμο. Οποιοδήποτε δόλιο 
τέχνασμα επιτρέπει κάτι τέτοιο, θεωρείται θεμιτό και εφαρμό
ζεται. Ο επίσημος λόγος στηρίζεται στο ψέμα και εξωραΐζει με 
κάθε τρόπο τον πειθαναγκασμό των απλών στρατιωτών. Λαμ
πρές τελετές, διοργανώσεις αγώνων, απονομές επάθλων και 
τιμητικών διακρίσεων, κηδείες εθνικών ηρώων -πραγματικών 
ή επινοημένων- συντηρούν έναν έξαλλο πατριωτισμό, με τον 
οποίο οι ηγέτες διατηρούν την επιβολή τους.

Η ατμόσφαιρα, τέλος, στον χώρο των αρχηγών είναι ζοφερή. 
Η αυθαιρεσία, η απροκάλυπτη βία, οι ωμοί εκβιασμοί, το 
δίκαιο του ισχυροτέρου κυριαρχούν. Όλοι έχουν εμπλακεί σ' 
έναν πόλεμο, που δεν ήθελαν, υποκύπτοντας σε δόλιες μεθο
δεύσεις. Η οποιαδήποτε υπαναχώρηση είναι όμως πλέον αδύ
νατη, διότι συνεπάγεται τον ηθικό ή φυσικό τους αφανισμό.

Ο Η. Muller διατηρεί στην εκδοχή του μόνο τους τρεις 
κύριους ήρωες της τραγωδίας του Σοφοκλή. Λόγοι που εξυπη
ρετούν τις σκοπιμότητες του πολέμου έχουν οδηγήσει στην 
εσπευσμένη στράτευση του Νεοπτόλεμου. Οι ίδιοι λόγοι φέρ
νουν τον Οδυσσέα και τον Νεοπτόλεμο στην έρημη Λήμνο. Οι 
στρατιώτες του Φιλοκτήτη αρνούνται να συνεχίσουν τον 
πόλεμο. Η αποκατάσταση του αρχηγού τους, που είχε παλαιό- 
τερα εγκαταλειφθεί στο νησί αβοήθητος, θεωρείται τώρα αναγ
καία.

Το δραματικό ενδιαφέρον του νεότερου έργου επικεντρώ
νεται στις διαφορές που κινητοποιούν και οδηγούν τους τρεις 
αρχηγούς σε αμείλικτες αντιθέσεις, σε ανυπέρβλητες ρήξεις. Οι 
αδυσώπητες αυτές συγκρούσεις πηγάζουν από τη διαφορετική 
σχέση που συνδέει τον κάθε ήρωα με τη μεγάλη αναγκαιότητα, 
που πλανάται σε όλο το έργο και τροφοδοτεί τη σκηνική δράση 
στο σύνολό της: την πτώση της Τροίας.

Ο Οδυσσέας είναι ο κύριος υπέρμαχος αυτής της αναγκαιό
τητας, ο μακιαβελικός ηγέτης που ταυτίζεται απόλυτα με τα 
συμφέροντα, τις επιδιώξεις και τις μεθοδεύσεις της ελληνικής 
ηγεσίας. Αμοραλιστής, αποδεικνύεται βαθύς γνώστης όλων 
των μηχανισμών, που οδηγούν στην ιδεολογική καθυπόταξη 
των μαχίμων. Όταν τα σχέδιά του θα αποτύχουν, δε θα 
διστάσει να θυσιάσει τη ζωή του με την προϋπόθεση, ότι ο 
φόνος του από τον μαινόμενο Φιλοκτήτη θα χρησιμοποιηθεί 
έντεχνα για τη συνέχιση του πολέμου. Η αποστολή στη Λήμνο 
θα πάρει τελικά απρόσμενη τροπή με έναν άλλο φόνο: ο Νεο
πτόλεμος θα σκοτώσει τον Φιλοκτήτη. Ο Οδυσσέας όμως θα 
αποφασίσει πως και το πτώμα είναι εξ ίσου χρήσιμο. Θα το 
δείξει στους στρατιώτες του νεκρού, λέγοντας τους πως ο 
αρχηγός τους σκοτώθηκε από Τρώες, που είχαν μάταια προσ
παθήσει να τον πάρουν με το μέρος τους.

Ο Φιλοκτήτης, αντίθετα, είναι το θύμα της αναγκαιότητας 
του πολέμου. Με τη γενναιότητά του επέτρεψε παλαιότερα



στους Έλληνες να φτάσουν στην Τροία, αλλά αυτή η γενναιό
τητα οδήγησε και στον τραυματισμό του, που τον έκανε στο 
εξής βάρος περιττό για το στράτευμα. Τα δέκα χρόνια απόλυτης 
μοναξιάς, σκληρού πολέμου με τα αγρίμια, τα στοιχεία της 
φύσης, αλλά και -το  πιο βασανιστικό- με τον ίδιο του τον 
εαυτό, τον έχουν αποδεκατίσει. Δεν είναι παρά μια σκιά 
ανθρώπου, στα πρόθυρα της παραφροσύνης. Τα τραύματα του 
βίαιου αποκλεισμού είναι ανεπανόρθωτα, το μίσος του για ό,τι 
σχετίζεται με τον πόλεμο, τους Έλληνες και τους ανθρώπους 
γενικότερα είναι αδυσώπητο. Ξανακερδίζοντας το τόξο, που 
του είχε αποσπάσει με δόλο ο Νεοπτόλεμος, θα γίνει ένας σκλη
ρός, γεμάτος σαδισμό, τιμωρός του Οδυσσέα. Δε θα ολοκλη
ρώσει όμως την εκδίκησή του, θα πεθάνει χτυπημένος πισώ- 
πλατα από τον γιο του Αχιλλέα.

Ο Νεοπτόλεμος τέλος, ο «αθώος», παραπαίει ανάμεσα στο 
καθήκον που επιβάλλει ο πόλεμος, στα άκαιρα «ανθρωπι
στικά» αισθήματα προς το θύμα και στο μίσος προς τον ανώ
τερο του -στο έργο, ο Οδυσσέας έχει σφετεριστεί για λόγους, 
που εξυπηρετούν τη νίκη των Ελλήνων, τα όπλα του νεκρού 
Αχιλλέα. Με την αντιφατική του συμπεριφορά θα οδηγήσει την 
αποστολή στη Λήμνο σε αδιέξοδο. Για να το λύσει θα αναγκα
στεί να κάνει ένα φόνο, ένα φόνο που έγινε αναπότρεπτος, 
επειδή δε θέλησε να χρησιμοποιήσει τον δόλο και το ψέμα.

Ο συγγραφέας υποστηρίζει, όπως είδαμε, ότι ο νεότερος 
Φιλοκτήτης είναι μια παραβολή. Ο χώρος δεν μου επιτρέπει να 
επεκταθώ στις διάφορες ερμηνείες του έργου που προτάθηκαν 
κατά διαστήματα στην Ανατ. Γερμανία ή στις δυτικές χώρες.5 
Σημειώνω μόνο, πως για ένα μεγάλο διάστημα κατά το οποίο το 
κείμενο ήταν αποκλεισμένο από τις σκηνές της Λ.Δ.Γ., ο συγ
γραφέας του τήρησε μια στάση σιβυλλική, προβάλλοντας διά
φορα σοφίσματα, που κάθε άλλο παρά βοηθούσαν την ανί
χνευση των πραγματικών του στόχων.

Λίγους μήνες μετά την πρεμιέρα του έργου στο Ανατ. Βερο
λίνο, ο Η. Muller ανέτρεψε όμως ριζικά τις διάφορες ερμηνείες 
που είχε μέχρι τότε προτείνει σε δημοσιευμένες συζητήσεις6 ή σε 
λακωνικές οδηγίες, με τις οποίες συνόδευσε παραστάσεις του 
έργου στη Δύση.7 Αυτήν τη φορά, ο δραματουργός συνέδεσε 
τον Φιλοκτήτη και με έναν πολύ συγκεκριμένο πολιτικό ορί

ζοντα: την περίοδο της σταλινικής τρομοκρατίας και όλων των 
προβλημάτων που προκύπτουν από τον ενστερνισμό της βίας 
και της καταστολής ως επίσημης κρατικής ιδεολογίας.1 Λίγα 
χρόνια αργότερα, ο συγγραφέας έδωσε ένα επιπρόσθετο κλειδί 
για την ερμηνεία ενός θέματος, που επανέρχεται συνεχώς στο 
έργο: την αναγκαιότητα του πολέμου:

«Στην εκδοχή μου, ο Τρωικός πόλεμος είναι ένα σύμβολο 
μόνο, μια εικόνα αλληγορική της σοσιαλιστικής επανάστασης 
που χει φτάσει σε αδιέξοδο [...].

Η ιδεολογία είναι πια ανύπαρκτη, χωρίς όμως την εξόντωση 
του εχθρού, ο πόλεμος είναι αδύνατον να τελειώσει».9

Η συγκεκριμένη ατμόσφαιρα της σταλινικής τρομοκρατίας 
και μόνο επιτρέπει να δούμε τις πραγματικές διαστάσεις του 
έργου και να αποκαλύψουμε το βαθύτερο νόημά του. Συγ
χρόνως καθόρισε σε ένα μεγάλο βαθμό και τη δομή του σύγ
χρονου έργου.

Ο Η. Muller αρθρώνει συγκεκριμένα την εκδοχή του με 
τέτοιον τρόπο, ώστε το σύνολο της σκηνικής δράσης να παρου
σιάζεται ως μια αλληλουχία προθέσεων και πράξεων με ιδιαί
τερη σημασία, που παραπέμπουν/υπονοούν συγκεκριμένες 
καταστάσεις και γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας. Με αυτόν 
τον τρόπο, η υπόθεση του έργου, αν και εκτυλίσσεται στον χώρο 
του μύθου, εμπεριέχει σκηνές, όπου το παρελθόν θυμίζει, υπο
βάλλει το παρόν. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι ο συγγραφέας 
καταφεύγει στον όρο «μοντέλο» για να χαρακτηρίσει αυτήν την 
ιδιομορφία του έργου.10

Στο σύνολό της, η μυθοπλασία παρουσιάζεται έτσι ως το 
απαύγασμα, η συμβολική μετάπλαση των πραγματικών γεγο
νότων, που ο δραματουργός θέλει να υποβάλει στον θεατή. Η 
φαινομενική πολυπλοκότητα της παραβολής είναι επομένως 
στην ουσία μια πολυπλοκότητα απλουστευτική. Δεν επιδιώκει 
τίποτε περισσότερο από μία στενή, αλλά συγχρόνως συγκαλυ- 
μένη, διακριτική αλληλοεξάρτηση ορισμένων παραμέτρων της 
τραγωδίας του Σοφοκλή ή του μύθου και αναφορών στη σύγ
χρονη ιστορική πραγματικότητα.

Όπως συμβαίνει σε κάθε παραβολή, ο Η. Muller κρατά 
συνεχώς σε απόσταση τους δύο παραβολικούς όρους, φροντί
ζοντας όμως να τους διατηρεί συνεχώς σε ένταση. Ο όρος αυτός 
είναι ίσως η μόνη έκφραση που αποδίδει σωστά τη μέθοδο που 
ακολουθεί ο δραματουργός. Η εκδοχή του δεν οδηγείται σε 
κανένα σημείο στην οποιαδήποτε βιασμένη και αυθαίρετη επι- 
καιροποίηση. Η ιστορική πραγματικότητα (η εποχή μας) δεν 
αναδύεται ποτέ ξεκάθαρα στο επίπεδο του σκηνικού λόγου, η 
ένταση όμως δημιουργείται από τα συνεχή υπονοούμενα, που ο 
δραματουργός παρενθέτει, συγκαλυμένα πάντοτε με αρχαιοελ
ληνικό μανδύα. Στόχος του Η. Muller είναι η δημιουργία ενός 
υποβλητικού συσχετισμού και η αποφυγή της οποιασδήποτε 
απλοϊκής ταύτισης.

Ο δραματουργός φροντίζει όμως πάντοτε να οδηγήσει προς 
συγκεκριμένη κατεύθυνση την αποκωδικοποίηση, την ερμηνεία 
του, σε ένα μεγάλο βαθμό, ερμητικού του μηνύματος. Η παρα
βολή εμπεριέχει συγκαλυμένους υπαινιγμούς που επανέρχον
ται, ο συνδυασμός των οποίων μπορεί να αποτελέσει την αφε
τηρία για την αποκάλυψη του νοήματος. Η ιδιομορφία όμως 
της γραφής του Η. Muller προϋποθέτει το γεγονός ότι ο θεατής/ 
αναγνώστης θα ενεργοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτε- 
λέσει με τη σειρά του, μόνος του, τη μεταφορά από το συμβο
λικό, το αφηρημένο προς το συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός, 
μεταφορά απαραίτητη για την αποκάλυψη του αντικειμένου 
της προβληματικής που διαπνέει το έργο. Το κείμενο λειτουργεί 
μόνο εάν ο αποδέκτης θελήσει να αναλάβει τον ρόλο, που έχει 
προβλέψει γι’ αυτόν ο δραματουργός: εκείνον του ενεργού συμ- 
παραγωγού του νοήματος.

Όπως είναι ευνόητο, υποκειμενικοί παράγοντες, που απορ
ρέουν από την προσωπικότητα, αλλά και από τις διαφορετικές 
εμπειρίες και προσδοκίες του εκάστοτε παραλήπτη παίζουν



τελικά σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ερμηνείας, που θα 
δοθεί στο «μοντέλο» του Φιλοκτήτη. Οι αναγνώσεις του έργου 
ήταν έτσι συχνά πολλαπλές, ή ακόμη και αλληλοσυγκρουόμε- 
νες.

Ο Η. Muller κατέφυγε σ’ αυτήν την ιδιαιτερότητα του κει
μένου για να στηρίξει επί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τη 
στρατηγική υπεράσπισης του Φιλοκτήτη. Και η στρατηγική 
αυτή στόχευε σε δύο αλληλένδετα ζητούμενα. Πρώτον, να 
κατευναστούν οι δριμύτατες κριτικές με τις οποίες έγινε δεκτό 
το έργο στη Λ.Δ.Γ. Δεύτερον, να μετριασθεί το «ψυχροπολε
μικό» κλίμα, που συνόδευε την επιτυχία του έργου στη Δύση. Η 
τροφοδότηση και η ενίσχυση αυτού του κλίματος θα οδηγούσε 
στην οριστική ματαίωση της οποιοσδήποτε παράστασης στην 
Ανατ. Γερμανία. Κάτι τέτοιο θα απέκλειε το κείμενο από την 
άμεση επαφή με τον πρωταρχικό του παραλήπτη και θα το εξο
βέλιζε οριστικά από τον πολιτικό και κοινωνικό χώρο, όπου 
μπορούσε και έπρεπε τελικά να λειτουργήσει.

Ό πως δείχνουν τα παραπάνω, ο ανατολικογερμανός συγ
γραφέας κατέφυγε στον αρχαιοελληνικό μύθο για να παρου
σιάσει έναν κόσμο, όπου κυριαρχούν καταστάσεις και μηχανι
σμοί, με απάνθρωπο χαρακτήρα. Ο κόσμος αυτός δεν έχει 
κανένα παραδειγματικό μεγαλείο ή την οποιαδήποτε αίγλη, 
κύριο χαρακτηριστικό του είναι μόνο η βαρβαρότητα. Στον 
νεότερο Φιλοκτήτη αποκρυσταλλώνεται έτσι και μια κριτική 
της εξιδανικευμένης εικόνας για την Αρχαία Ελλάδα, που 
ξεκίνησε με τον Winckelmann και καθόρισε για πολύ τις τέχνες 
και τα γράμματα στις γερμανόφωνες χώρες.

Συγχρόνως, εάν ληφθούν υπ’ όψη οι συνθήκες της εποχής 
κατά τη διάρκεια της οποίας ο ανατολικογερμανός συγγραφέας 
συνέθετε τον Φιλοκτήτη, καταλαβαίνουμε ότι το υλικό που 
αντλήθηκε από την ομώνυμη τραγωδία του Σοφοκλή και την 
αρχαιοελληνική παράδοση αποτελούσε ένα εξαιρετικά αποτε
λεσματικό τέχνασμα. Χρησιμοποιήθηκε σαν «προσωπείο» για 
να παρουσιαστούν συγκαλυμένα θέματα ευαίσθητα, απαγο
ρευμένα μέχρι τότε.

Το «προσωπείο» όμως αυτό δεν ήταν απλά και μόνο ένα 
στρατηγικό τέχνασμα για να Αποφευχθούν οι σκόπελοι της 
λογοκρισίας. Ο Η. Muller επιμένει, πως με αυτήν την προσφυγή 
στον αρχαιοελληνικό μύθο πέτυχε μία νέα ποιητική διάσταση 
και πνοή, έναν έντονο υποβλητικό χαρακτήρα, που απού
σιαζαν από την προηγούμενη, ρεαλιστική δραματουργική του 
παραγωγή.11 Και τα νέα αυτά στοιχεία έδωσαν στον Φιλοκτήτη 
εκφραστική δύναμη τέτοια, που κέρδιζε αμέσως τη συναίνεση 
ενός αναγνώστη/θεατή, συνηθισμένου στις ιδιάζουσες συν
θήκες της Ανατ. Γερμανίας να διακρίνει εύκολα, τι κρύβεται 
ανάμεσα στις φράσεις, στη σιωπή που χωρίζει τις λέξεις.

Η αντικομφορμιστική, ανατρεπτική πρωτοτυπία του Η. 
Muller έγκειται βέβαια στο γεγονός πως με αυτήν τη συνδρομή 
του αρχαιοελληνικού κόσμου κατόρθωσε να θέσει προβλήματα 
που απορρέουν από τον φετιχισμό της επαναστατικής βίας και 
της τρομοκρατίας. Στον Φιλοκτήτη φαίνονται οι δυσμενείς επι
πτώσεις, οι παρεκτροπές, στις οποίες οδηγεί αυτός ο φετιχι- 
σμός, τα αποτελέσματα της επίσημης διαστρέβλωσης από το 
κράτος τέτοιων αρχών. Ο δραματουργός εστιάζει την προσοχή 
του στα θύματα, δείχνει τις πληγές που επιφέρουν στο άτομο 
τέτοιες ιδέες και πρακτικές, φέρνει στην επιφάνεια προβλή
ματα που η κοινωνία (το κράτος/το κόμμα) δεν έχει επιλύσει. Κι 
αυτό, διότι ο Η. Muller πιστεύει πως η βαρβαρότητα που δια
κρίνει τον μυθολογικό κόσμο του Φιλοκτήτη, δεν αποτελεί για 
τη χώρα του παρελθόν, στοιχείο κάποιας μακρινής «προϊστο
ρίας». Παρά τις επίσημες εξαγγελίες, εξακολουθεί και επιβιώ
νει, εμφανίζεται ακόμη σαν προβληματικό παρόν. Το ξεπέ- 

42 ρασμά της παραμένει επιτακτικό καθήκον και είναι πρόβλημα 
που θα βρει τη λύση του έξω από το θέατρο, στην κοινωνία.

1. Η υποδοχή του έργου στη Λ.Δ.Γ. ήταν τελείως διαφορετική. Ορι
σμένοι κριτικοί ή ακόμη και οι αρχές της Ανατ. Γερμανίας αντιμετώ
πισαν τον Φάοκτητη με δυσπιστία ή απροκάλυπτη εχθρότητα, με απο
τέλεσμα το έργο να εξοστρακιστεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από 
τις ανατολικογερμανικές σκηνές. Υπενθυμίζω ότι τα προβλήματα του 
Η. Muller με τη λογοκρισία είχαν αρχίσει από το 1957 και οδήγησαν το 
1961 στη διαγραφή του από την Ένωση Συγγραφέων της Λ.Δ.Γ. Η 
βαριά αυτή ατμόσφαιρα επιδεινώθηκε με τη δημοσίευση του Φιλοκτήτη 
και του έργου DerBau (ΤοΓιαπί, 1965). Ο δραματουργός απετέλεσε τον 
στόχο δριμύτατης κριτικής κατά τη διάρκεια της ΧΙης ολομέλειας της 
Κεντρικής Επιτροπής της S.E.D., τον Δεκέμβριο του 1965.

Η πρώτη επαγγελματική παράσταση τον Φιλοκτήτη στη Λ.Δ.Γ. 
δόθηκε τον Δεκέμβριο του 1977, δώδεκα χρόνια μετά τη δημοσίευσή 
του. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στο ίδιο διάστημα είχαν μεσολαβήσει 
δέκα διαφορετικές παραστάσεις του έργου στη Δυτ. Γερμανία.
2. Ο «σοσιαλιστικός κλασικισμός» εναρμονίζεται, ως ένα βαθμό, με τις 
επιταγές της κρατικής (κομματικής) πολιτικής προς τους συγγραφείς 
της χώρας κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’60. Σύμφωνα με αυτές, 
τα λαμπρότερα επιτεύγματα του παγκόσμιου πολιτισμού έπρεπε να 
αποτελέσουν τα θεμέλια για την οργάνωση της πνευματικής ζωής στο 
νεοσύστατο «σοσιαλιστικό» κράτος. Το ρεύμα αυτό προετοιμάστηκε σε 
ένα μεγάλο βαθμό από την πρακτική του Β. Brecht στο Berliner 
Ensemble τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Η στροφή των δραμα
τουργών προς τον αρχαιοελληνικό ή ρωμαϊκό κόσμο και προς έργα του 
ευρωπαϊκού κλασικισμού οδήγησε σε μια σειρά αξιόλογων δραματικών 
κειμένων. Πρωτεργάτες του «σοσιαλιστικού κλασικισμού» θεωρούνται 
οι Η. Muller, P. Hacks και V. Braun.
3. Η ανάλυση των διακειμενικών σχέσεων του νεότερου Φιλοκτήτη 
ξεπερνάει τα στενά πλαίσια αυτού του άρθρου. Αναφέρω μόνο πως η 
μελέτη του έργου αποκαλύπτει συνάφειες με θέματα από την ομώνυμη 
τραγωδία του Ευριπίδη, όπως είναι ο αναγκαστικός υποκειμενικός 
διχασμός, που βιώνεται με τραγικό τρόπο από τον εκπρόσωπο της εξου
σίας (Οδυσσέας), ο, παρά τις προσφορές του στο στράτευμα, άδικος 
αποκλεισμός του Φιλοκτήτη ή, τέλος, η αποστολή Τρώων στη Λήμνο. Τα 
θέματα αυτά μας παραδίδονται στον 52ο και 59ο λόγο του Δίωνος του 
Χρυσοστόμου.
4. «Ο Τρωικός πόλεμος ανήκει περισσότερο στον χώρο του μύθου παρά 
της ιστορίας, επομένως δεν είναι δυνατό να αποτελέσει το φόντο ενός 
έργου ιστορικού, αλλά μιας παραβολής». («Gespràch mit Hiener 
Muller»* in MOLLER, H., Geschichten aus der Production 1, Βερολίνο, 
1984, σ. 145). Όλα τα χωρία κειμένων του Η. Muller είναι σε δική μου 
μετάφραση.
5. Το θέμα αυτό καλύπτεται διεξοδικά στο παρακάτω άρθρο: PROFIT- 
LICH, U.: «Ober den Umgang mit Heiner Mullers ‘Philoktet’», in: Basis, 
τόμος 10, Φρανκφούρτη, 1980, σσ. 142-157.
6. «Gespràch mit Heiner Muller», ο.π., σσ. 137-146.
7. «Drei Punkte», in MIJLLER, H., Mauser, Βερολίνο, 1978, σσ. 72-73.
8. «Όταν έγραφα το έργο, ανάμεσα στο ’58 και στο ’64 περίπου, έκανα 
και μια ανάλυση προβλημάτων και διαστρεβλώσεων, που συνδέοναιγια 
παράδειγμα με το πρόσωπο του Στάλιν», απόσπασμα από ραδιοφωνική 
συνέντευξη του συγγραφέα (22/3/1978-Berliner Rundfunk), αναφέρεται 
στο: PROFITLICH, U., ο.π. σ. 143.
9. «Walls», in: MIJLLER, Η., Rotwelsch, Βερολίνο, 1982, σ. 74.
10. «Η σκηνική δράση είναι ένα μοντέλο, όχι η Ιστορία [...]. Κάθε 
γεγονός [στη σκηνή] αναφέρεται σε άλλα ιστορικά γεγονότα, ταυτόσημα 
ή παρόμοια, στο βαθμό που η Ιστορία διαμορφωνόταν και διαμορφώ
νεται όπως στο μοντέλο του Φιλοκτήτη». (Drei Punkte», ο.π., σ. 72.
11. Για περισσότερα βιογραφικά στοιχεία και για την εργογραφία του 
Η. Muller βλ. Δρώμενα, τχ. 12, Σεπτ.-Οκτ. 1987, σσ. 34-35.
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302. Εικονογραφημένο

Εβδομήντα χρόνια μετά την πρώτη του έκ
δοση, το απομνημόνευμα του Henry Mor- 
genthau (1856-1946), από τη σχετικά σύν
τομη υπηρεσία του ως πρεσβευτή των ΗΠΑ 
στη σουλτανική Κωνσταντινούπολη κατά 
την περίοδο 1913-1916, διατηρεί την εξαί
ρετη ρώμη, την πειστικότητα και την τρα
γική του διάσταση αμείωτες. Τούτο οφείλε
ται: στο μέγεθος και στην παγκόσμια σημα
σία πλείστων από τα γεγονότα στα οποία 
αναφέρεται -  στην εμπεριστατωμένη θε- 
μελίωση, όπως επιγενομένως αποδείχθη
κε, των πληροφοριών που περιέχει -  στη 
συγγραφική ειλικρίνεια και, last but not lea
st, στο ότι είναι αφηγηματικό κείμενο ιδιαι
τέρως καλογραμμένο.

Ευεξήγητο, λοιπόν, γιατί το βιβλίο αυτό, 
ύστερα από τόσα χρόνια και από τόσα ιστο
ρικά συμβάντα που έχουν μεσολαβήσει, 
εξακολουθεί και επανεκδίδεται. Στο Παρί
σι, λόγου χάρη, όπου αρχικά είχε εμφανι
στεί ταυτόχρονα με την πρώτη αμερικανική 
έκδοση το 1919 και με τον τίτλο Memoires 
de I’ Ambassader Morgenthau, Vingt six 
moisen Turqie, ξαναβγήκεστηνβιβλιαγορά 
από τον Οίκο Flamarion το 1987.

Γερμανοεβραίος, γεννημένος στο Μάν- 
χαϊμ και μετανάστης στο Νέο Κόσμο από τα 
τελευταία παιδικά του χρόνια, ο συγγρα
φέας ήταν ήδη διαπρεπής νομομαθής και 
σύμβουλος εταιρειών, όταν ο πρόεδρος 
Ουίλσον του εμπιστεύθηκε τη σημαντικό
τατη πρεσβεία στην πρωτεύουσα της Οθω
μανικής αυτοκρατορίας. Άλλωστε και μετά 
τον πόλεμο τον χρησιμοποίησε ως σύμ
βουλό του επί των ανατολικών ζητημάτων, 
έως ότου η νεοσύστατη Κοινωνία των 
Εθνών τον διόρισε πρόεδρο της «Επιτρο
πής Αποκαταστάσεως Προσφύγων» στην 
Ελλάδα, όπου οι ανθρωπιστικές υπηρεσίες 
του απέσπασαν την κοινή ευγνωμοσύνη.

Φθάνοντας στην Κωνσταντινούπολη στα 
τέλη του 1913 ο πρέσβης Μοργκεντάου 
βρίσκεται σε μία σκηνή φορτισμένη τόσο 
ώστε να υπερβαίνει την έμπνευση και του 
πιο μεγαλόπνοου δραματουργού. Μόλις 
έχουν λήξει ο Ιταλοτουρκικός και οι Βαλκα
νικοί πόλεμοι και η αυτοκρατορία, που τους 
έχασε, πνέει τα λοίσθια, συρρικνωμένη, σε 
οικτρή οικονομική και κοινωνική κατάστα
ση. Οι Νεότουρκοι, που κυριαρχούν πια

στην πολιτική ζωή πολυαιμάκτως αλλά ανε- 
πιτυχώς επιχειρούν να την αναζωογονή
σουν, προετοιμάζουν ήδη ισχυρότατο 
στόλο και αναδιοργανώνουν τον στρατό 
προκειμένου να ανακαταλάβουν από την 
Ελλάδα τα νησιά του Αιγαίου. Ταυτόχρονα 
όμως παραδίδουν τον τόπο τους στον 
πλήρη έλεγχο της καϊζερικής Γερμανίας, 
που, εφαρμόζοντας τα επεκτατικά της 
σχέδια, προπαρασκευάζει μεθοδικά την 
κάθοδό της στον Περσικό κόλπο με την εγ
καθίδρυση της απρόσκοπτηςσιδηροδρομι- 
κής γραμμής Βερολίνο-Βαγδάτη.

Ο Αμερικανός πρέσβης βρίσκεται σε όσο 
γίνεται πιο προνομιακό παρατηρητήριο: 
στο κέντρο των κύκλων της εξουσίας όπου 
κυοφορούνται, σχεδιάζονται και λαμβά- 
νονται οι αποφάσεις οι σχετικές με ένα μεί- 
ζον ιστορικοπολιτικό δράμα, αλλά συνάμα, 
ως εκπρόσωπος μεγάλης και ισχυρής ου
δέτερης χώρας, δεν είναι εμπεπλεγμένος 
σ’ αυτό, οπότε έχει τη δυνατότητα να καλ
λιεργήσει στενές σχέσεις -  συχνά σχέσεις 
εμπιστοσύνης -  με τους πρωταγωνιστές.

Συναντάει, λόγου χάρη, καθημερινά τον 
υπουργό Εσωτερικών Ταλαάτ, τον άξεστο 
νεαρό τηλεγραφητή που ουσιαστικά κυ
βερνάει τη χώρα, τον επισκέπτεται στο 
σπίτι του, έχει δει -  πρωτοφανές για τα ήθη 
τουτόπουκαιτουχρόνου-τηγυναίκατου. 
Συμβουλεύει τον επίσης νεαρό υπουργό 
των Στρατιωτικών Εμβέρ, δεινό σκοπευτή, 
που ιδιοχείρως πυροβόλησε και σκότωσε 
τον προκάτοχό του κατά τον σπαραγμό για 
την κατάληψη της εξουσίας. Ακούει εξομο
λογήσεις από τον πρέσβη της Γερμανίας, 
τον κραταιό και αδίστακτο βαρώνο von 
Wangenheim, προσωπικό απεσταλμένο 
του κάιζερ και ακατάβλητη κινητήρια μη
χανή της γερμανικής αυτοκρατορικής πο
λιτικής στην Ανατολή.

Ο μάρτυρας διαθέτει ευρύτατο φάσμα 
διασυνδέσεων, ώστε παρακολουθεί τα τε- 
κταινόμενα στα παρασκήνια και τα διαδρα
ματιζόμενα σε ολόκληρη τη χώρα άνετα. Έ
χει όμως και τις αγαθότερες προθέσεις 
απέναντι στον τουρκικό λαό, προσπαθεί να 
τον βοηθήσει, να κινήσει το ενδιαφέρον 
Αμερικανών μεγιστάνων της παραγωγής 
για να επενδύσουν. Τούτο σημαίνει ότι δεν 
θολώνει η προκατάληψη την όρασή του. 
Είναι επίσης Εβραίος, δηλαδή δεν στρε
βλώνονται από την συμπάθεια του ομο
θρήσκου οι πληροφορίες και οι καταγγε
λίες του για τους διωγμούς και την εξόν
τωση των χριστιανικών μειονοτήτων της 
αυτοκρατορίας -κυρίως Αρμενίων, Ελλή
νων και Σύρων- κατά την εφαρμογή του 
σχεδίου των Νεοτούρκων για τον βίαιο 
εκτουρκισμό του πολυεθνικού Οθωμανι
κού κράτους, που οδήγησε στην πρώτη, 
πριν από τον Χίτλερ, γενοκτονία των νεω- 
τέρων χρόνων.

Τους πρώτους μήνες της παραμονής του 
Μοργκεντάου «στον Βόσπορο» όλα παί
ζονται σε τοπικό και κυρίως σε διπλωματικό 
επίπεδο, με μοναδική «προοπτική» αιμα
τοχυσίας τον επικείμενο πόλεμο κατά της

Ελλάδος -  άμα τη αφίξει των αναμενομέ
νων δύο νεοτεύκτων τουρκικών υπερν- 
τρέντνοτ. Εξαίφνης όμως, τον Ιούνιο του 
1914, το Σεράγιαβο. Και τον Αύγουστο, ο 
Μεγάλος Πόλεμος. Ο Αμερικανός πρέσβης 
έχει τώρα να μαρτυρήσει για κοσμοϊστο- 
ρικά συμβάντα.

Η διείσδυση των Γερμανών, οι οποίοι ου
σιαστικά διοικούν το στρατό, αποκτά τώρα 
τελείως διαφορετική σημασία. Προπαντός, 
όταν, λίγες μέρες μετά την έκρηξη του πο
λέμου, επιτυγχάνει το σχεδιασμένο από 
τον Wangenheim εγχείρημα, και στα Δαρ- 
δανέλλια εισπλέουν το «Γκαίμπεν» και το 
«Μπρεσλάου», δύο από τα πιο αξιόμαχα 
γερμανικά πολεμικά, τα οποία αμέσως πω- 
λούνται εικονικά στην οθωμανική κυβέρνη
ση. Οι αξιωματικοί και οι ναύτες τους φο
ράνε φέσια, το τουρκικό ναυτικό αποκτά 
την υπεροπλία στον Εύξεινο Πόντο. Αμέ
σως οι Γερμανοί κλείνουν τα Στενά. Η Ρω
σία έχει απομονωθεί ουσιαστικά από τους 
συ μμάχους της, ο ανεφοδιασμός της σε πο
λεμικό και άλλο υλικό σταματάει, η κατά
σταση που οδήγησε στο 1917 αρχίζει να 
διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα. Τον 
Οκτώβριο του 1914 οι Γερμανοί υπό τουρ
κική σημαία βομβαρδίζουν την Οδησσό και 
έτσι η Τουρκία των Νεοτούρκων σύρεται 
στον πόλεμο.

Ο συγγραφέας των απομνημονευμάτων 
καταθέτει ανεκτίμητες μαρτυρίες για όλα 
τούτα και για όσα ακόμη ακολούθησαν. Βα
σισμένος στις ημερολογιακές σημειώσεις 
του καταγράφει όσα ο ίδιος έχει δει ή ακού
σει και όσα αξιόπιστοι αυτόπτες -  Αμερι
κανοί πρόξενοι, Γερμανοί ιεραπόστολοι, 
επιτελικοί αξιωματικοί, κτλ. κτλ. -  του 
έχουν αναφέρει ή αφηγηθεί. Από τον Wan
genheim, που είχε μετάσχει στη σύσκεψη 
πληροφορείται πού και πότε αποφασί- 
στηκε στο Βερολίνο η κήρυξη του πολέμου. 
Από τους μαχητές, Τούρκους και Γερμα
νούς, ακούει επί τόπου πώς και με τι όπλα 
αποκρούσθηκε η δαπανηρότατη απόπειρα 
των Αγγλογάλλων να διασπάσουν τα Δαρ- 
δανέλλια. Από τον διευθυντή της Αστυνο
μίας Μπεντρή Μπέη κατατοπίζεται για τα 
άφθαστης επινοητικότητας βασανιστήρια 
στα οποία υποβάλλονται οι Αρμένιοι και οι 
Έλληνες όταν αρχίζει ο διωγμός. Από τον 
τρομερό Ταλαάτ και από τον Εμβέρ πληρο
φορείται το αμετάκλητο της κυβερνητικής 
απόφασης για την «τελική λύση» του εθνι
κού ζητήματος, ήτοι για τη μαζική εξόν
τωση όλων των Αρμενίων, όπως και όλων 
των υπολοίπων χριστιανικών πληθυσμών.

Γνώστης της αξίας που έχει η αποκαλυ
πτική λεπτομέρεια, ο συγγραφέας φροντί
ζει να καρφώνει κάθε τόσο, στο ζοφερό 
κατά τα λοιπά κείμενό του, πραγματικά 
αφηγηματικά διαμάντια -  όπως η διαπί
στωσή του, ότι ο σουλτάνος, ο αγαθός και 
φιλειρηνικός γέρων Μεχμέτ Ε, δεν εγνώ- 
ριζε το 1916 πως την κήρυξη του πολέμου 
από της πλευράς των Συμμάχων την είχε 
προκαλέσει η χώρα του. Δεν ήξερε τίποτα 43 
για τον βομβαρδισμό της Οδησσού.



Ο χρόνος στο μυθιστόρημα 
«Η μεγάλη πομπή» (1985)

του Αλέξη Πανσέληνου
Β

του Henri Tonnet

Όταν πια έχουμε προσδιορίσει τα διάφορα επίπεδα του 
χρόνου που συνυπάρχουν μέσα στη σύλληψη του μυθιστορήμα
τος, μας μένει ακόμη να μελετήσουμε πώς αυτά οργανώνονται 
μέσα στην αφήγηση. Θα ήταν ίσως σχολαστικό και θα ξεπερ- 
νούσε τα όρια αυτού του άρθρου, το να κάνει κανείς λεπτομε
ρειακό σχεδιάγραμμα των αντιστοιχιών ανάμεσα στο χρόνο του 
μύθου και στο χρόνο της αφήγησης. Αρκούμαι να διευκρινίσω 
ορισμένες μεθόδους μετάβασης από τον ένα χρόνο στον άλλον.

Για ευκολία του αναγνώστη, ο συγγραφέας σημειώνει τις 
αλλαγές του χρόνου με έναν απλό τυπογραφικό κώδικα, του
λάχιστο στις γενικές του γραμμές.

Στην αρχή του μυθιστορήματος, μπαίνουμε στο χρόνο του 
Λάνσετρις κάθε φορά που ο Νότης βυθίζεται στην αγαπημένη 
του σειρά του κόμικ. Αστερίσκοι, είτε στη γραμμή, είτε σε 
ομάδες των τριών, σηματοδοτούν κάθε φορά το πέρασμα στο 
φανταστικό και την επιστροφή στην πραγματικότητα. Έτσι, 
στη σελ. 89:

«Ξάπλωσε, πήρε το τελευταίο τεύχος του περιοδικού πάνω 
από το σωρό και ξανακοίταξε μερικές από τις άλλες ιστο
ρίες, εκείνες που δεν τις παρακολουθούσε και δεν τον ενδια
φέρον. Έπειτα, ξαναδιάβασε για μια φορά ακόμη, την 
τελευταία συνέχεια της δικιάς του ιστορίας * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Κάπου εκεί, μέσα στο ολοσκότεινο Δάσος, προς τα ριζά του 
Υμηττού, η Γκράνε, το πανέμορφο πολεμικό άλογο του 
ιππότη, φυλαγμένο από τα μάτια των εχθρών, προστατευ-
μενο * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
♦  ♦ γ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ; , . * ; , .

*
* *

Η τριάδα στεκόταν εμπρός τους. Σίγουρα δεν είχε συμβεί 
τυχαία. Αυτούς παρακολουθούσαν, αυτούς περίμεναν 
τόσην ώρα ^άτω από το «Διαστρικόν». Ο Λάνσετρις κοι
τούσε τη στενή, φωτεινή λουρίδα στη θέση των ματιών, 
κάτω από τις κάσκες των Σωματοφυλάκων...».

Παρατηρούμε ότι ο κώδικας είναι πιο περίπλοκος απ’ όσο θα 
νόμιζε κανείς αρχικά. Στο απόσπασμα αυτό, οι αστερίσκοι 
παρουσιάζονται δύο φορές μέσα στο τμήμα το αφιερωμένο στο 
σύμπαν του κόμικ. Μοιάζει να υπάρχουν δύο επίπεδα, δύο 
τμήματα, μέσα στον φανταστικό κόσμο όπου εισχωρεί ο Νότης. 
Η πρώτη σκηνή, όπου εμφανίζεται το άλογο, η Γκράνε, είναι 

44 μια ακίνητη εικόνα: το κείμενο θα μπορούσε να είναι η λεζάντα 
της εικόνας. Μετά τους τρεις αστερίσκους, μπαίνουμε σε μια

ιστορία δυναμική που διαδραματίζεται με τον δικό της ρυθμό 
και τον δικό της χρόνο. Εδώ, η συμμετοχή του αναγνώστη-ονει- 
ροπόλου είναι πιο μεγάλη. Θα μπορούσαμε να πούμε, χρησιμο
ποιώντας μια κοινή έκφραση, πωςοΝότης«παραμυθιάζεται».

Τα στάδια αυτής της προοδευτικής εξερεύνησης του κόσμου 
του κόμικ, ώσπου να δημιουργηθεί η ψευδαίσθηση του περά
σματος του χρόνου, φαίνονται καθαρά στο απόσπασμα που 
ακολουθεί:

«Ξανά, ξανά, ξανά, ξανά! Οι ίδιες εικόνες που είχε μελε
τήσει προσεκτικά, ίσαμε που τις έμαθε απ' έξω. Γυρνούσαμε 
με τις σελίδες σαν τα τοπεία που έχουμε ξαναδεί -  και κάθε 
φορά παραξενευόμαστε που είναι ακόμα εκεί... Ο ιππότης 
στο Μπλοκ Γάμμα... Μόνος. Μεταμφιεσμένος. Μακρύ μαν
δύα, κουκούλα ριχτή στο κεφάλι κι από μέσα από την που
καμίσα («κατάσαρκα») το περίφημο ακτινοβόλο... Ανελκυ
στήρες, σήραγγες βαρύτητας χωρίς θάλαμο. Μπαίνεις σ’ 
έναν κλωβό από πλεξιγκλάς και γυρνώντας το μοχλό -  η 
βαρύτητα εξαφανίζεται κι ανεβαίνεις τους Ορόφους[...] Ο 
ιππότης στον Όροφο που θέλει... Κι αυτό που μία εικόνα 
πριν ήταν όλη κι όλη μια γραμμίτσα στις τόσες του χιλιό- 
ροφου Μπλοκ, στην επόμενη εικόνα έγινε ένας κόσμος που 
μέσα τον χάνεσαι, να μείνεις εκεί και να χαζεύεις, να φας τα 
πόδια σου περπατώντας ή τρέχοντας στους Τομείς, στους 
Ορόφους, με συμβατικό Όχημα ή με τον εναέριο *** 
(ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * * * * * *  ή μία ώρα ή μια ζωή*******  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

είχαν αλλάξει μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα... 
Πρόσεξε στους τοίχους τα κρεμασμένα πανώ με τις δυσνόη
τες, βαρβαρικές επιγραφές που προπαγάνδιζαν την κοσμο
θεωρία της Αυτοκρατορίας.» (σ. 305).

Εδώ, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει σε άλλου είδους μυθοπλα
σίες, όπως η λογοτεχνία ή ο κινηματογράφος, που διαθέτουν 
μια διάρκεια δίκιά τους αναλλοίωτη -τουλάχιστον θεωρητικά, 
γιατί κι αυτά τα έργα γερνάνε- ο κόσμος του Λάνσετρις συνε
χίζει και εξελίσσεται σύμφωνα με τη διάρκειά του, έτσι που 
όταν επιστρέφουμε σ’ αυτόν τον βρίσκουμε αλλαγμένον. Ο 
χρόνος που περνάει κανείς εκεί έχει και μιαν άλλη ιδιομορφία: 
διαρκεί «ή μια ώρα ή μια ζωή» -  αδιάφορο. Αυτό μπορεί να 
εξηγηθεί με δύο τρόπους, εξίσου έγκυρους στην περίπτωση του 
Νότη Σεβαστόπουλου. Η πλήρης απορρόφηση στην ανάγνωση 
του κόμικ -όπω ς και σε κάθε άλλη μορφή λογοτεχνίας- μας 
κάνει να ζήσουμε σε ένα μικρό κλάσμα χρόνου μιαν ολάκερη 
διαφορετική ζωή. Αλλά επίσης -κ ι  αυτό είναι το πιο ενδιαφέ



ρον- η παραίσθηση της ανάγνωσης του κόμικ εξακολουθεί σαν 
ένα όνειρο ξυπνητό και στην υπόλοιπη ζωή του Νότη, κι αυτή 
με τη σειρά της, όπως θα διαπιστώσουμε, χρωματίζει διαφορε
τικά την ανάγνωση του κόμικ.

Γρήγορα γίνεται φανερό στον αναγνώστη του μυθιστορή
ματος ότι ο κόσμος του Λάνσετρις δεν είναι πια απ' ευθείας 
συνδεδεμένος, για τον Νότη, με την ανάγνωση του περιοδικού. 
Βρίσκεται συνεχώς μαζί του, όπως στον ύπνο, μέσα στο υποσυ
νείδητό του. Μια συγκίνηση, μια υπόμνηση πιο έντονη, μια 
ονειροπόληση αρκούν για να τον αφυπνίσουν. Ένας από τους 
αποφασιστικούς παράγοντες της διαδικασίας αυτής είναι 
σίγουρα και το χασίς. Διαπιστώνουμε όμως ότι αυτός ο τύπος 
παραίσθησης δεν αναπαριστά με ακρίβεια τον κόσμο του Λάν- 
σετρις: τον παραμορφώνει δυσάρεστα, ενώ ο μύθος σταματά να 
εξελίσσεται:

«... τις ασυνήθιστες μορφές και τα παράξενα τοπία του 
Δάσους, των στενών στους απόμερους Τομείς και του ίδιου 
του ιππότη Λάνσετρις, που αναποδογυρισμένος (αλλά ανύ
ποπτος γι’ αυτό, όπως συμβαίνει και με όσους κατοικούν 
τους Αντίποδες) συνέχιζε την εναγώνια, νυκτερινή αναζή
τηση του Φαρνάκη.» (σ. 310)

Ένα άλλο είδος μετάβασης στον φανταστικό κόσμο πραγμα
τοποιείται με την υποβολή της μουσικής, του χορού και της 
γυναικείας γοητείας. Έτσι, όταν στη σ. 61 ο Νότης χορεύει για 
πρώτη φορά με την γοητευτική Λένια, βρίσκεται έξαφνα να 
χορεύει με την ίδια κοπέλα ανάμεσα στα Υβρίδια του κόμικ. Η 
συνέχεια της περιπέτειας εκείνης της βραδιάς περιγράφεται σα 
να διαδραματίζεται μέσα στο χρόνο της φανταστικής αφήγη
σης. Στο σημείο αυτό, τα δύο χρονικά επίπεδα συμπίπτουν.

Καταλαβαίνουμε πως η αυτονομία αυτού του φανταστικού 
κόσμου είναι μόνον σχετική. Τα πράγματα και τα γεγονότα 
προέρχονται από το χρόνο της πραγματικότητας. Ο χρόνος του 
φανταστικού μύθου δεν είναι παρά μια ονειροπόλα μουσική 
παύση, μια διαστολή της στιγμής.

Αυτό γίνεται ολοφάνερο στο απόσπασμα που ακολουθεί, 
όπου ανάμεσα σε δυο φράσεις διαλόγου διαδραματίζεται μια 
ολόκληρη σκηνή του φανταστικού κόσμου:

« -  Κι άμα δε δώσεις καθόλου, είπε ο Τάσος, τι έγινε 
δηλαδή; -  Τίποτα, είπε ο Νότης με το βλέμμα χαμένο λοξά 
πέρα από την καύτρα του τσιγάρου του, ίσια στο κενό.[...] -  
Τι έγινε με την τύπισσα που λέγαμε, την ξανθιά; -Λ !  κάνει 
αυτός με έσχατην απογοήτευση.)»

Το κείμενο αυτό είναι γραμμένο με πλάγια στοιχεία και κλεί- 
νεται μέσα σε παρένθεση. Έπειτα, μετά τον διαχωρισμό των 
τριών αστερίσκων, συναντούμε ξανά τον Λάνσετρις, κουρα
σμένο, που ονειρεύεται ξύπνιος, τη νύχτα, μπρος στο παράθυρό 
του:

«Έχοντας στηριγμένους τους αγκώνες στο περβάζι, άφηνε 
το βλέμμα να πλανηθεί ολόγυρα, αποτυπώνοντας στο νου 
του την εικόνα της κίνησης, απομνημονεύοντάς τη σαν το 
μάτι της φωτογραφικής μηχανής που έμεινε ανοιχτό στη 
θέση της πόζας. Συχνά από την κούραση της ημέρας, η προ
σοχή του ξεστράτιζε. Φανταζόταν πως οι παλιοί του φίλοι, 
οι σύντροφοι, οι συμπολεμιστές του, ήταν καθισμένοι ολό
γυρα στο δωμάτιο, με το φλυτζάνι του καφέ στο ένα χέρι, το 
τσιγάρο στο άλλο.»

Έπειτα, ξαναγυρνάμε στο κείμενο με πλάγια στοιχεία και 
μέσα σε παρενθέσεις:

«(- Έχω την εντύπωση, είχε πει μια μέρα ο Τάσος, πως 
πρέπει να έρχεται μια εποχή που οι γκόμενες δεν έχουν τόση 
σημασία. ..»(σ. 158-160)

Παρά την χρονική αοριστία της έκφρασης «μια μέρα», που 
μπαίνει, κατά τη γνώμη μου, επίτηδες για να ξεγελάσει τον επι
πόλαιο αναγνώστη, το πιθανότερο είναι πως η «φιλοσοφική» 
παρατήρηση του Τάσου είναι στην ουσία ο σχολιασμός του 
«Α!» που κάνει ο Νότης αποκαρδιωμένος. Είναι επίσης αξιο
πρόσεκτο πως εδώ το φανταστικό στοιχείο μοιάζει μολυσμένο 
από τον πραγματικό κόσμο. Ο Λάνσετρις σκέφτεται τους συμ
πολεμιστές του επειδή ο Νότης βρίσκεται ανάμεσα στους 
φίλους του. Έτσι, μέσω μιας απόλυτης χρονολογικής αντιστοι
χίας, ο ρεμβασμός του Λάνσετρις τελειώνει εκεί που ξεκίνησε ο 
ρεμβασμός του Νότη. Είναι αυτούσιος ο μηχανισμός του ονεί
ρου, που το φανταστικό στοιχείο του χρησιμεύει για να δικαιο
λογήσει και να προκαλέσει την εντύπωση που οδηγεί στο 
ξύπνημα.

Όσο για τα πλάγια τυπογραφικά στοιχεία, μου φαίνεται πως 
επισημαίνουν την κατάσταση της ονειροπόλησης, όπου τα 
δεδομένα της πραγματικότητας ερμηνεύονται με τα δεδομένα 
του φανταστικού. Αυτό δημιουργεί μιαν ασάφεια σχετικά και 
με τον τόπο της δράσης.

Έτσι, στην αρχή του Κεφαλαίου 5 ακούμε τον λυρικό διαλο
γισμό ενός νέου ανθρώπου, προφανώς σερβιτόρου σε καφενείο, 
που παρατηρεί από τα τραπεζάκια όπου βρίσκονται εγκατε
στημένοι οι ενήλικοι θαμώνες, μια συντροφιά αργόσχολων 
νεαρών αλάνηδων που κάθονται στην πλατεία:

«Στα πλαστικά καθίσματα της πλατείας, αντίκρυ στη 
μικρήν ομάδα, είναι το Τείχος των ματιών που δε βλέπουν, 
των αυτιών που δεν ακούν, των μυαλών που μετράνε κατο
στάρικα και μηχανορραφούνε για τον επιούσιο.» (σ. 141)

Θα μπορούσε να είναι ο κόσμος του φανταστικού. Τρεις 
αστερίσκοι όμως μας ειδοποιούν ότι εκεί περνούμε μόνον αφού 
το επεισόδιο αυτό έχει τελειώσει, κάτι που επιβεβαιώνει και η 
παρουσία των αστρικών Υβριδίων στο τμήμα που ακολουθεί.
Κι όμως, στο τμήμα αυτό γίνεται λόγος για νεαρούς που μοιά
ζουν ή είναι οι ίδιοι μ’ εκείνους του προηγούμενου επεισοδίου:

«Τ’ αγόρια και τα κορίτσια των ανθρώπων κάθονται στα 
πεζούλια και στα τσιμεντένια σκαλοπάτια της πλατείας, 
ομάδες. Και καπνίζουν. Και σωπαίνουν παρατηρώντας το 
Τείχος ΑΠΕΝΑΝΤΙ.»

Με τον τρόπο αυτόν το κείμεννο με πλάγια στοιχεία αποδίδει 
τον ελεύθερο διαλογισμό του Νότη απέναντι στον πραγματικό 
κόσμο. Και καταλαβαίνουμε ότι εδώ τα φανταστικά πρόσωπα 
είναι μεταμορφώσεις των αληθινών, κοιταγμένων μέσα από μια 
ανώμαλη ψυχική κατάσταση:

«Ήταν πάλι η παράξενη παρέα που είχε την εντύπωση πως 
έχει ξαναδεί ακριβώς έτσι -  σαν κάποιο ξεχασμένο όνειρο 
που σε ξαναεπισκέπτεται. Ο Βαγγέλης ο Χοντρός, ο 
αδελφός της Ρούλας. Η Ρούλα, η γυναίκα του ρολογά της 
πλατείας, ο άντρας της που ήταν ένα ξεκάθαρο Αστρικό 45 
Υβρίδιο (πρώτη φορά το πρόσεχε), ένα σώμα στρουθοκά-



μηλον με κεφάλι γκρίζου ψαριού.» 142)

Όσο η δράση του βιβλίου προχωρεί, οι εναλλαγές ανάμεσα 
στα δύο χρονικά επίπεδα γίνονται πιο συχνές. Έτσι, στις δύο 
τελευταίες σελίδες, υπάρχουν ακόμη και πέντε αλλαγές αυτού 
του είδους σε κάθε σελίδα. Κι αυτό συμβαίνει επειδή όλο και 
περισσότερο ο χρόνος του Νότη κι ο χρόνος του Λάνσετρις πλη
σιάζουν. Εκείνο που στην αρχη ήταν η δραπέτευση από την 
πραγματικότητα και η επιλογή του κόσμου του κόμικ γίνεται 
προοδευτικά ο ελεύθερος σχολιασμός πάνω στον αληθινό 
κόσμο κι ο κόσμος αυτός επιβάλλει τη δική του σειρά γεγονό
των.

Αυτή η εξέλιξη έχει γίνει μέσα από τις πολλαπλάσιες αντι
στοιχίες των δύο κόσμων. Ο Ποντοκένταυρος (Θαλάσσιος Κέν
ταυρος) Χείρων είναι μια μορφή του πατέρα του Νότη που 
πεθαίνει στην αρχή της ιστορίας. Η ήττα της Δημοκρατίας και 
η μοναξιά του Λάνσετρις αντιστοιχούν στη διάλυση της παρέας 
των φίλων που τριγύριζε τον Νότη τον καιρό που ετοιμαζόταν 
για τις εξετάσεις του. Η αυταρχική εξουσία της Αυτοκρατορίας 
είναι μια μεταφορά της πειθαρχίας που επιβάλλεται στο Νότη 
στη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας του. Η ιέρεια της θεάς 
Αθηνάς είναι η κόρη του Αστυνόμου, η Αθηνά. Η αισθησιακή 
Λένια είναι ένα Αγγελικό Μωρό της φανταστικής αφήγησης. 
Όσο για τον Νότη, είναι ολοφάνερο πως μεταμορφώνεται σε 
Λάνσετρις, τον αγαπημένο του ήρωα. Είναι η διαπίστωση που 
γίνεται σε μια άγνωστη κοπέλα σ’ ένα κέντρο:

«Αυτός έμοιαζε να έχει κατέβει από άλλον πλανήτη -  δεν 
είχε τίποτα το κοινό με τους ανθρώπους γύρω. Ήταν σαν 
τον Ιουλιανό Σορέλ στο «Κόκκινο και το Μαύρο», ή σαν τον 
Λάνσετρις στη σειρά που έφερνε από τη Σαλονίκη η Βάσω, 
η ξαδέλφη της, κάθε μήνα μια φορά. Ένας ιππότης έμοιαζε, 
ένας άνθρωπος ξεχωριστός-[...]» (σ. 293)

Πραγματικά όμως, γιατί ο Νότης ζει έτσι μέσα σε δύο διαφο
ρετικούς χρόνους; Και τι σημαίνει αυτή η τελική σύζευξη των 
δύο χρονικών επιπέδων ή αλλιώς η κατάργηση της μιας από τις 
δύο;

Νομίζω πως ένα νεαρό παιδί της πόλης όπως ο Νότης δεν δια
θέτει άλλο τρόπο για να φτάσει στην ενηλικίωση. Σίγουρα όλοι 
οι νέοι έχουν δυσκολία να περάσουνε την κρίσιμη αυτή καμπή. 
Στις παραδοσιακές κοινωνίες όμως βοηθιούνται από την συλ
λογική πείρα των μεγαλυτέρων τους κι από όσα η φύση τους 
διδάσκει. Βρίσκουν εκεί μια καθησυχαστική εικόνα του καιρού 
που διαβαίνει. Δεν είναι τυχαίο που στην πομπή των Μεγάλων 
Παναθηναίων εμφανίζονται οι πρώιμοι καρποί της γης και οι 
όμορφοι γέροι. Ο Νότης, ορφανός και παιδί της πόλης, δεν τα 
διαθέτει αυτά: για κείνον η εξοχή είναι τελείως ξένη:

«Γιατί δύο πράγματα του ήταν τελείως άγνωστα του Νότη: 
το ένα ήταν το ίδιο το χωριό και η ζωή στην ύπαιθρο[...], το 
άλλο ήταν πως αυτοί οι άνθρωποι είχαν πίσω τους μια νεό
τητα, μια παιδική ηλικία που για ένα παιδί όπως ο Νότης 
ήταν αδιανόητο πως ΕΧΕΙ ΥΠΑΡΞΕΙ αφού γι’ αυτόν οι 
μεγάλοι πάντοτε μεγάλοι ήταν.» (σ. 251)

Από τον «γνήσιο» κόσμο της υπαίθρου που περιγράφει η 
ελληνική λογοτεχνία στα τέλη του προηγούμενου αιώνα, ο 

46 Νότης είναι εντελώς αποκλεισμένος:

κανέναν από τους συμμαθητές, κανένα από τα κορίτσια που 
είχε γνωρίσει, «είναι σα να ’χω πεθάνει...» σκεφτόταν [...] 
(σ. 264)

Απ’ την άλλη μεριά ο ανόργανος κόσμος των πόλεων κατά 
κάποιο τρόπο μοιάζει αμετακίνητος. Τίποτε εκεί δεν μπορεί να 
του διδάξει τη ροή του χρόνου. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα ώστε 
η ίδια πλατεία να μπορεί μέσα στο μυθιστόρημα να φιλοξενεί 
μια σύγχρονη σκηνή ή να γίνεται το σκηνικό της επιστημονικής 
φαντασίας:

«Σκόρπιοι στα σκαλοπάτια της πλατείας, μια μικρή ομάδα 
ΑΝΘΡΩΠΩΝ περιστοιχισμένων από κτίσματα, από πυρα
μίδες κι οβελίσκους από μπετόν[...]» (σ. 141)

Αυτός ο αποκλεισμός από το παρελθόν και από το παρόν 
υποχρεώνει τους νεαρούς της γενιάς του Νότη να πλάθουν ένα 
σύμπαν διαφορετικό για ατομική τους χρήση, το σύμπαν του 
κόμικ. Η λειτουργία του είναι διπλή. Αυτός ο φανταστικός 
κόσμος είναι παραπλήρωμα του πραγματικού, μια παρηγοριά
-  είναι η αρχική έννοια της λέξης «παραμύθι» στα ελληνικά. Ο 
Νότης μπορεί να είναι ένας αποτυχημένος, ο Λάνσετρις όμως 
είναι ήρωας. Αυτός ο κόσμος ωστόσο είναι και αντικατοπτρι
σμός. Και, αντίστροφα και ίσως πιο σωστά, ο κόσμος της πραγ
ματικότητας γίνεται ο αντικατοπτρισμός του ιδανικού κόσμου 
των Κόμικς. Το τεχνητό αυτό βάθος δίνει τη δυνατότητα στον 
νέο να αντιληφθεί τι είναι αυτό που βιώνει.

Στο μυθιστόρημα τούτο η μέθη του κρασιού ή του χασίς15 και 
ο ρομαντικός έρωτας ευκολύνουν την κατανόηση του νοήματος. 
Η εικόνα του καθρέφτη όμως συμβολίζει καλύτερα απ’ όλα την 
απαραίτητη αυτή αποστασιοποίηση:

ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΑΚΝΙΑΣ

«Πού βρίσκομαι, αναρωτιόταν. Και μη βλέποντας γύρω του
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ



«Αφού, λοιπόν, ήταν τόσο καλά εκεί πάνω, ο Νότης απο
φάσισε να μείνει αιωρούμενος κοντά στο ταβάνι και να 
παρακολουθήσει από εκεί τη συνέχεια. Ήταν φανερό πως 
το κόκκινο κρασί συνδυασμένο με την ταραχή που του προ- 
καλούσε η παρουσία της (της Αθηνάς), τον είχαν φέρει σε 
μια κατάσταση έκστασης πολύ παρόμοια με κείνη που του 
δημιουργούσαν τα άλλα προϊόντα που, επίσης, ο κυρ 
Γιάννης εμπορευόταν. Από το ύψος εκείνο θα μπορούσε, 
χωρίς τη μιζέρια της συμμετοχής, να βλέπει τα πράγματα σε 
τέτοιαν απόσταση που να μπορεί να τα ζυγίσει στο σωστό 
τους βάρος.» (σ. 235)

Έτσι, όσον καιρό πιστεύει στις αξίες του Λάνσετρις, ο Νότης 
παραμένει αγνός. Αποτελεί, όπως κι οι άλλοι νεαροί της πλα
τείας, την ελπίδα του ανθρώπινου είδους. Όπως εκείνοι, ζει κι 
αυτός σε έναν χρόνο γραμμικό, όπου η πρόοδος είναι δυνατό
τητα:

«Κι εμείς (λένε οι νέοι) ακόμα μιλούμε τη γλώσσα μας, στη
μένοι ΑΠΕΝΑΝΤΙ στο μέλλον μας που δεν το βλέπουμε... 
Κοιτούμε μα δεν καταλαβαίνουμε... Ο πρώτος κύκλος για 
μας δεν έχει κλείσει ακόμα. Καμία από τις μέρες μας δε 
συναντήθηκε ξανά μαζί μας στη στροφή του δρόμου... Η 
περιφέρεια ξετυλίγεται μπροστά μας κι εμείς θαρρούμε 
ακόμα ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ... ακόμα πιστεύουμε στη διά
σταση του Χρόνου, στις παράλληλες που δεν τέμνονται...» 
(σ. 141)

Ολόκληρη όμως η ιστορία που αυτό το βιβλίο διηγείται είναι 
η απόδειξη πως η ελπίδα αυτή είναι μάταιη. Ο γραμμικός χρό
νος, στον οποίο πίστευε ο Νότης στην αρχή, ο χρόνος της Δημο
κρατίας, όπου συμφιλιώνονται η πρόοδος και η οικολογία, 
αντικαθίσταται από ένα χρόνο κυκλικό όπου βλέπουμε να επα
νεμφανίζεται απαράλλαχτα σε όλες τις περιόδους της ιστορίας, 
ο θρίαμβος της ασχήμιας και της καταπίεσης. Η νίκη της Αυτο
κρατορίας συγκεφαλαιώνει όλες τις άλλες ήττες του ουμανι- 
σμού.

Αυτό ισχύει τόσο στο ιστορικό όσο και στο προσωπικό επί
πεδο. Για τον Νότη, ο χρόνος της φανταστικής αφήγησης 
συναντάται με τον χρόνο της ζωής του, γιατί η πραγματικότητα 
μόλυνε το όνειρο ίσαμε την πλήρη του εξουθένωση. Ο Νότης 
παύει να είναι και Λάνσετρις. Αυτός που υπήρξε κάποτε αναρ
χικός, συνεργάζεται τώρα με την στρατιωτική εξουσία. Ο ερω
τευμένος με την Αθηνά ανακαλύπτει την διαφθορά εκείνης που 
αγαπά και που θα γίνει η μαιτρέσα του. Κι ας πρόκειται να παν
τρευτεί τη Βέρα, που δεν την αγαπάει. Θυσιάζοντας συμβολικά 
την Γκράνε, το ωραίο του άλογο, ο Λάνσετρις απαρνιέται την 
ιπποσύνη του. Ο Νότης, σα μέσα σ’ έναν εφιάλτη, βλέπει τον 
εαυτό του να μεταμορφώνεται σε Μελανόμορφο:

«Στρέφει λίγο το κεφάλι και με την άκρια του ματιού ξεχω
ρίζει το σχήμα του συνάδελφου, του συστρατιώτη. Ένας 
μελανόμορφος κι αυτός, όπως κι εγώ. Ένας Σωματοφύ
λακας της Αυτοκρατορίας, χωρίς αυτό να έχει τίποτα τρο
μακτικό -  αντίθετα, μια ευχάριστη, αναπαυτική, καθησυ- 
χαστική ηρεμία τον γεμίζει με την διαπίστωση. ΤΙΠΟΤΑ 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΝ.» (σ. 393)

Η θλιβερή διαπίστωση του Νότη ισχύει επίσης και στο πολι
τικό επίπεδο. Ο κλειστός κόσμος της συλλογικής αλλοτρίωσης 
όπου ο Νότης επεκτείνει την εμπειρία του από τον κόσμο του 
στρατού, αποκαλύπτεται ότι αποτελεί την ακριβή απεικόνιση

της σύγχρονης (ελληνικής) κοινωνίας. Κάτι που λέει πολύ απλά 
σ' ένα του γράμμα προς τη Λένια: «Αυτό που νόμιζα για 
στρατός και θητεία είναι ΟΛΗ Η ΖΩΗ ΜΑΣ.» (σ. 240)

Κι έτσι, αντίθετα προς τους νόμους της παλιάς ελληνικής 
Ευκλείδειας φυσικής, οι δύο παράλληλοι του παρόντος χρόνου 
και του μελλοντικού συναντιούνται. Ο Λάνσετρις πρόδωσε, ο 
Νότης Σεβαστόπουλος δεν ζει πια παρά σε έναν μόνο χρόνο, 
τον χρόνο του συμβιβασμού.

*

15. Βλ. π.χ. την παρακάτω σκέψη στη σ. 274: «Τα λόγια που άκουγε φαίνονταν 
ξαφνικά να έχουν αποκτήσει ΝΟΗΜΑ. Να ήταν αποτέλεσμα του τσιγάρου, λοι
πόν;»

Μετάφραση: Αύρα Μοσχονά

ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΗ

Τά λυρικά μιας περασμένης έποχής 
στούς παλιούς ρυθμούς 

μιά προσωπική άνθολογία 
τού ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ

Η ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΗ

Μ

ΝΕΦΕΛΗ

Μέ τήν ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ οι
έκδόσεις ΝΕΦΕΛΗ προσπάθησαν νά δώσουν τά 
πιό άντιπροσωπευτικά έργα τής πεζογραφίας μας 
κατά τόν Ι9ο καί τις πρώτες δεκαετίες του 20ου 
αιώνα.

ΤΩΡΑ μέ τήν ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΗ 
προσφέρουν στούς άναγνώστες τους μιά άνθολο
γία των ποιητών αύτής τής έποχής. Μιά άνθολογία 
—προσωπική έπιλογή του ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩ
ΣΤΑΚΗ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ 
Μαυρομιχάλη 9, Αθήνα 106 79 
Τηλ.: 360.47.93 -  360.77.44
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