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Θυμάμαι 
τους φίλους μου

Επειδή μου είναι δύσκολο να το πιστέψω όλο ξαφνιάζομαι διαρκώς όταν ακούω ότι τελείωσε —κι οι φίλοι 
το ίδιο— πως ο Αλέξανδρος δεν θα ξανακουστεί πια ο ήχος του κομπολογιού του - ο  προπομπός ούτε και 
των ρευμάτων η έγνοια σκύβοντας να δ ε ι -  σαν να ήτανε το ρεύμα ζώο σπιτικό— προτού καθήσει στις αμέ
τρητες συνάξεις μας με του περιοδικού αυτουνού το πρόσχημα ή και όχι.

Γιατί η φωνή του Σπύρου ραγισμένη όπως την άκουσα από τον λυγμό που δεν την γνώρισα τόσο άγνωστη 
ότι «τέτοια ώρα τι άλλο από κακό» κι ότι «ορφανέψαμε ο Αλέξανδρος μας άφησε έτσι βιαστικά τόσο παρά
λογα» — περασμένα για τα καλά τα μεσάνυχτα Σαββάτου 19 του Σεπτεμβρίου. Και πρωί της άλλης μέρας 
Κυριακή ναυαγισμένοι φίλοι στο άδειο σπίτΛου σαν άγνωστοι από τα παλιά όλο ψιθυρίζοντας για του ανα
πάντεχου φρικτού κακού τις εκδοχές για μιαν εξήγηση ενώ επάνω στο γραφείο του με τάξη τα χαρτιά και 
οι πένες του με τα μελάνια τους σταματημένα (πλάι ο Αλέκος μου έλεγε πώς βάδιζε στο Σούνιο προσεχτικά 
σε μονοπάτια κακοτράχαλα που έβγαζαν στη θάλασσα ένα μήνα πριν — ίσως λιγότερο).

Και ίσως γιατί δυσκολεύομαι να το πιστέψω μπορεί να αδυνατώ να ανατρέξω στα παλιά — μια επίκληση 
όπως είθισται- ή να μιλήσω για τα πρόσφατα ως τετελεσμένα μου είναι δύσκολο. Που ακόμα εχθές μου 
φαίνεται πως του έδειξα το τεύχος-αφιέρωμα διπλό με τόσα κείμενα -  περίσσευαν -  αφού όλοι δέχτηκαν 
να γράψουνε για το έργο του και γράψανε όχι τυπικά ίσα για την διεκπεραίωση μιας υποχρέωσης φιλικής 
όχι εκ του υστερήματος αλλά εκ του περισσεύματος του ο καθένας -  κι ο Αλέξανδρος το χάρηκε.

Ήτανε αυτός που πάντα περισσότερο απ’ όλους μεριμνούσε για τη συγκέντρωση της ύλης του περιο
δικού και πάντα αυτός που φρόντιζε για τις συνάξεις μας — της συντροφιάς -  όλο προτρέποντας να βοηθή
σουνε ό,τι μπορεί ο καθένας καταθέτοντας πρώτος αυτός το κείμενο-οβολό του. Και ύστερα οι συζητήσεις 
με κρασί ως αργά όπου η φωνή του υψωνότανε συχνά πάνω από τη στάθμη της νηφάλιας αντικειμενικό
τητας γιατί διαρκώς τον διακάτεχε ο κραδασμός του «εμμανούς» της λογοτεχνίας και της λογοτεχνικής 
δικαιοσύνης.

Αλλά γιατί στη Τζια αυτός που άλλο τόπο απ’ την Αθήνα δεν αγάπησε και όπως λέει «μοναδικός βασικός 
τόπος σε όλα του τα έργα φαντασίας -  μυθιστορήματα, νουβέλες και δράματα -  είναι η Αθήνα, η πόλη 
όπου ο ίδιος είχε γεννηθεί και έχει ζήσει σχεδόν χωρίς διακοπή μέχρι σήμερα. Επί πλέον, ακόμη και τις γει
τονιές όπου κατοικούν ή συχνάζουν τα πρόσωπα των έργων του τις γνωρίζει και ο ίδιος καλά -  έχει μεγα
λώσει και έχει παίξει σ’ αυτές ή έχει εργαστεί εκεί ή άλλως πώς τις έχει περπατήσει, τις έχει βιώσει». Γιατί 
στη Τζιά αυτή η συνάντηση σαν για να επισπεύσει το ανέφικτο μακριά από τους φίλους του -  που μόνο 
αυτός ήξερε ν’ αγαπάει τόσο αφείδωλα -  τους ήρωες των βιβλίων του και την πόλη του. Γιατί στη Τζιά αυτή 
η «απόδραση» λες και ήθελε να προστεθεί ένας τόπος άξενος πειρατικός στο κλείσιμο· στο τέλος της ζωής 
του -  έχοντας λίγο πριν αναχωρήσει ρίξει μια ματιά στην τελειωμένη του νουβέλα για τη στίξη. Μπορεί να 
θέλησε είπε ο Γιάννης να ομοιοκαταληκτεί αυτός ο τόπος με τον Κοτζιά.

Αλλά επειδή μου είναι ακόμα δύσκολο να το πιστέψω κάθομαι τώρα εδώ και σκέφτομαι τη Μαργαρίτα 
αδάκρυτα βουβή όταν τ’ άκουσε· τους φίλους μου: τον Σπύρο τον Αλέκο την Αικατερίνη τον Αλέξη τον Χρι
στόφορο τους Γιάννηδες(Κοντό, Βαρβέρη και Κιουρτσάκη) την Ελισάβετ τ’ άσπρα δόντια της να τρίζουνε 
χαμόγελο και την Ελένη -  περισσότερο — που αυτή τον είδε να αναδύεται.

ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ



Μάριος Χάκκας, 
20 Χρόνια μετά

γράμματα της φυλακής 
και του στρατού *

Αίγινα 14.11.56
Αγαπημένη μου

Τα μάτια της ψυχής μου είναι γεμάτα Μαρίκα. Η  σκέψη μου στη ζωή της Μαρίκας. Τα αισθήματά μου, οι 
μικροχαρές, μα και της μίζερης ζωής οι πίκρες για τη Μαρίκα. Τα πάντα Μαρίκα. Λαλίστατη, αστείρευτη, 
καινούρια (στο φουστάνι, και στο που δεν έχει νεύρα. Να το πιστέψω;), η τόσο γνωστή, η παλιά, η αιώνια 
(τα τρία τελευταία επίθετα για τα αισθήματα) Μαρίκα. Είδες πώς τα κατάφερες με την τελευταία σου επί
σκεψη; Τώρα θα μπορέσω να συγκεντρωθώ και να διαβάσω με την Μαρίκα στο κεφάλι μου; Όμως καλύ
τερα. Οταν δεν έχω να ζήσω τη σκέψη της Μαρίκας τότε είμαι άδειος, δουλεύω μηχανικά κι από συνήθεια. 
Ενώ τώρα πιο ζωντανά και πληρέστερα καταγίνομαι με το διάβασμα κι ας μπερδεύεται η μορφή σου πότε 
πότε στις σελίδες του βιβλίου. Στο κάτω κάτω μπορώ και σκαρώνω τίποτα στίχους που σου τους στέλνω και 
κάνω το κομμάτι μου πως είμαι ποιητής, σαν τους παρακάτω:

* Τα γράμματα αυτά εστάλησαν από τον Μάριο Χάκκα από τη φυλακή (1955-1958) και τον στρατό (1958-1960) στη γυ
ναίκα του Μαρίκα Χάκκα, το γένος Κουζηνοπούλου, την οποία και ευχάριστου με για την καλοσύνη που είχε να μας τα πα
ραχωρήσει για την παρούσα δημοσίευση.
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Στο έρημο δάσος των ματιών σου 
η χειμωνιάτικη βροχή 
πότισε τις πευκοβελόνες 
στο έρημο δάσος των ματιών σου.

Τα μονοπάτια είναι κλειστά 
στο έρημο δάσος των ματιών σου 
κανείς πια δεν οδεύει εκεί 
και μόνο η θλίψη περπατεί 
στο έρημο δάσος των ματιών σου.

Το έρημο δάσος των ματιών σου 
λίμνη θολή και βουρκωμένη 
και μόνο η αβέβαιη προσμονή 
πλανιέται πάνω στο θαμπό 
καθρέπτη των ματιών σου.

Κι η καταιγίδα των ονείρων 
και των ελπίδων η βροχή 
χαθήκανε κι αργοπεθαίνουν 
στα σκοτεινά τα μονοπάτια 
στο έρημο δάσοή των ματιών σου.

Αχ! Πού ’ναι της αγάπης ο άνεμος
την υγρασία να τινάξει
απ’ τα δακρύβρεχτα ματόφυλλά σου
να γεμίσει η παρουσία του
το έρημο δάσος των ματιών σου!

Δεν θα το δείξεις στο Λ.. Είναι μια πρόχειρη μελέτη, θέλει δούλεμα.

* * *

Από γράμμα του της 2.11.57

( - )
Μετέφρασα ένα ποιηματάκι τον Λέρμοντωφ απ ’ το πρωτότυπο (γλωσσομαθής γαρ) για σένα. Διαβασέ το:

Ο ΒΡΑΧΟΣ
Το χρυσαφένιο συννεφάκι ξενυχτώντας 
στου γιγαντόβραχου το στήθος, 
νωρίς το πρωινό, πέταξε στο ύφος 
του γαλανού ουρανού, παιζογελώντας.

Στου γερο-βράχου την ζαρωματιά 
έμεινε υγρό σημάδι όμως.
Στέκεται αυτός βαθιά συλλογισμένος, μόνος, 
και κλαίει γλυκά στην μοναξιά.

* * *



Του στρατού
Ο κτώ βριος 1958

«Το φως του κόσμον» μιλάει εντός μου. Το μυαλό μου ώρες ώρες δουλεύει κατ'ένα περίεργο τρόπο, συλλαμ
βάνει κάτι παράξενες ψυχικές καταστάσεις και το κυριότερο βρίσκει έναν ρυθμό να τις εκφράσει. Το κακό 
είναι ότι ¿εν εκφράζω ούτε ένα δέκατο α π ’ εκείνα που βομβούν μέσα μου. Α πό τεμπελιά; Από έλλειψη κα
ταλλήλων συνθηκών; Από άγνοια της ποιητικής τέχνης; (πείρα;). Και τα τρία συντελούν, αλλά δασικά το 
δεύτερο. Θα παρατήρησες πόσο σύντομο είναι το τραγουδάκι μου «Θρασομανάει βαρδάρης». Βέβαια η συν
τομία του προσδίδει κάποια λιτότητα, αλλά προδίδει και τεμπελιά. Οι συνθήκες της ζωής μου πάντα υπήρ
ξαν δυσμενείς. Μια δουλειά που θέλει κάποια μόνωση (η κότα, όταν γεννάει, ξεκόβει από τις άλλες, έλεγε 
ο Ματζομελέκης) την επιχειρώ μέσα σε ομαδικές καταστάσεις, όπου επικρατεί φασαρία, ανησυχία και επο
μένως μηδέν συγκέντρωση. Γιατί δεν μίλησα στη μεγάλη μου απουσία από τον κόσμο; Εύκολη η απάντηση: 
Για τον παραπάνω λόγο και το κυριότερο γιατί στερούμαν εντυπώσεις, απομονωμένος από την ζωή (εδώ 
βλέπεις την κακή πλευρά της μόνωσης). Δεν ζητάω μόνωση από τον κόσμο που είναι καταστροφική, αλλά 
μια ήσυχη γωνίτσα ν ’ αποθέσω μια κόλλα και να γράψω, να γράψω. Έπειτα μπορεί να έχω γνωριμία με την 
ελληνική ποίηση, επομένως μια γενική πείρα, αλλά άμεση πείρα, ποτές οι δυνάμεις μου σ ’ αυτόν τον τομέα, 
εξάσκηση, προσωπική έρευνα και διερεύνηση, στερούμαι. Διαπιστώνω πως αυτά τα ελάχιστα που γράφω 
έχουν μια διαφορά ταυτότητας. Σκέφτομαι, λοιπόν, πως αν ασχολούμαν διαρκώς, ολοένα και η ταυτότητα 
των στίχων μου θα ανέβαινε. Είμαι λοιπόν ποιητής; Γιατί όχι; Ο καθένας μπορεί να διεκδικήσει αυτόν τον 
τίτλο. Γιατί γράφεις, Μάριε; Έχεις να φέρεις «κανένα προσωπικό μήνυμα» όπως θα λέγαν οι ειδικοί; Δεν 
ξέρω. Εκείνο που νιώθω είναι μια ανέκφραστη χαρά, μια γλυκύτατη ικανοποίηση, μια λεβέντικη διάθεση, 
μια εξαιρετική αυτοπεποίθηση, μόλις τ&ειώσω ένα τραγουδάκι... Στην κυριολεξία πετάω. Έπειτα έχω την 
μανία της δημοσιότητας. Θέλω η αγαπημένη μου να διαβάσει τους στίχους μου. Να απολαύσει αισθητικά; 
Όχι. Μάλλον να με καμαρώσει, να δει το τι αξίζω, το πόσο εκλεκτός είμαι. Κάνω μ ’ άλλα λόγια ... φιγούρα 
στο μοναδικό αναγνωστικό μου κοινό, στην Μαρίκα. Βέβαια θα ’ταν προτιμότερο να της χαρίσω ένα παλτό 
παρά 1000 στίχους. Το καταλαβαίνω. Τι αξίζει να σε ζεσταίνω εσωτερικώς (πσυχικώς)!!! και εξωτερικώς ν ’ 
αρπάς πούντες, κρυολογήματα, να μην μπορείς, στο κάτω κάτω, να κάνεις το κομμάτι σου κι εσύ σαν νέα; 
Α λ λ ά ... ποιητήνεξέλεξας. (...).

* * *

(...)
Καιρός βροχερός και δουλειά δεν έχει. Η  σκηνή τρέχει απ’ όλες τις μπάντες. Είναι πολύ αστείο να βλέπεις 

τις προσπάθειές μας ν ’ αποφύγουμε το νερό. Το σαπούνι δουλεύει από το εσωτερικό της σκηνής για να 
αυξήσει την συνάφεια κι έτσι να κατρακυλάει το νερό, ψύχα κουραμάνα στις μεγάλες τρύπες, μετακινήσεις 
των πιο πολύτιμων πραγμάτων, όπλων, βιβλίων (επιπλέον εγώ την αλληλογραφία της Μαρίκας -  τα γράμ
ματά της και τα μάτια μου). Όμως το κυριότερο πλεονέκτημα: Σκαπάνη: Γιοκ.

Και η μελέτη ταχτική αν κι όχι τόσο αποτελεσματική. Λίγοι στίχοι αγγλικοί, μερικές σελιδούλες ιταλικά, 
ένα γραμματάκι στην καλή μου και διάβηκε τ ’ απόγευμα...

Η ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΕΝΑ ΚΟΚΚΙΝΟ,
ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ

Ω, η Αγάπη μου είναι σαν ένα κόκκινο, κόκκινο τριαντάφυλλο 
που νέο ανθίζει τον Ιούνη 

Ω, η Αγάπη μου είναι σαν την μελωδία 
που γλυκοπαίζεται με την φλογέρα.

Ό σ’ όμορφη είσαι συ καλούλα κοπελούδα μου 
6 τόσο βαθιά είν’η αγάπη μου.

Και θα σ' αγαπώ ακόμη, ακριβούλα μου 
μέχρι που οι θάλασσες όλες να ξεραθούν



Μέχρι που οι θάλασσες όλες να ξεραθούν, ακριβούλα μου 
και οι βράχοι να λυώσουν απ’ τον ήλιο.

Θα σ’ αγαπώ ακόμη, ακριβούλα μου 
όσο οι κόκοι της ζωής θα κινούνται.

Και κατευόδιο σου καλό, μονάκριβή μου Αγάπη 
και κατευόδιο σου για μια στιγμή!

Και θα ξανάρθω, Αγάπη μου, 
κι ας είναι να διαβώ δέκα χιλιάδες μίλλια.

%

Ρόμπερτ Μπέρνς.

ΟΜπερνςείναι ένας από τους μεγαλύτερους Άγγλους λυρικούς. Βαρέθηκα να κυνηγήσω την ρίμα και να 
το διασκευάσω. Το στέλνω όσο μπορώ πιο αγνό και ανόθευτο. Στον Μπερνς δεν μπορείς να θέσειςχείρα βέ
βηλο.

Στείλε μου τα νέα σου, τις ασχολίες σου, τις σκέψεις σου για μας και για τους άλλους. Γράψε μου ότι δεν 
σου λείπει η διάθεση, το κέφι, η αγάπη.

Γειά Χαρά 
Φιλιά κι αγάπη πολλή 

Μάριος

* * *

( . . . )  ^  '  ■

Εγώ από ποιητικά... παραγωγή, τίποτα. Άγονες μέρες. Μ ’ αφού δεν έχω να πω τίποτα σήμερα, με το ζόρι ; 
Όχι. Εκείνο θα ’ρθει μόνο του. Είναι και οι συνθήκες της ζωής μου δύσκολες. Με την κοπριά δεν μπορώ να 
κάνω άλλο (πασιέντσα = υπομονή, πες το στην μαμά σου που ρίχνει και που πέρασε την ζωή της
ενρ838ΐ6ηζ8). Είναι εκνευριστικό, πολλές φορές το νομίζω αδύνατο, ακατόρθωτο. Όλα μου φταίνε και πολύ 
περισσότερο όταν μου λείπει το τσιγάρο.

Α ς κλαφτώ κι εγώ λιγάκι. Είναι η σειρά μου. Μα πόσο δικαιολογημένη η πίκρα μου! Ταλαιπωρία, ταλαι
πωρία, πίκρες, στενοχώριες, στερήσεις μιας εξόδου, ενός τσιγάρου, ξεκούρασης, έρωτα, χρημάτων, καρα
βάνα (τρύπησα μια μέσα, και πάω για δεύτερη εδώ) και σκέψεις πολλές για επαγγελματική σταδιοδρομία, 
για τον καιρό που χάνεται τζάμπα και τόσα άλλα. Κι όλα αυτά πρέπει να τα θεραπεύσεις μ ’ ένα φάρμακο: 
ρηΞΞίαιζη ... Ως πότε πια. Αγανακτείς. Τα βάζεις με τα ρούχα σου. Χάνεις τη νηφαλιότητά σου, την γλυκύ- 
τητα των τρόπων, την κατανόηση των πραγμάτων. Γίνεσαι τραχύς και άξεστος και Ξαιζβ ρ335ΐεηζ8, ανυπό
μονος. Όμως θ' αντέξω πεισματικά, με τα δόντια, χωρίς να κολώσω στις δυσκολίες, ξέροντας πως στο τέλος 
θα μου μείνει η πίκρα μόνιμη γεύση, η τραχύτητα μόνιμη στάση κι ο ανθρωπισμός μου κι η διαλλακτικότητά 
μου θα εξαφανιστούν, θ α  χαθεί η λεπτότητα των αισθημάτων, όλα θα μου τα σκοτώσει η υπομονή. Θα 
γίνω... υπομονομανής. Κι ίσως στο τέλος να μην έχω ούτε την τόλμη του Λβιοζβιγκιούρ, να πάρω τον δρόμο 
για το παγόβουνο και να εξαφανιστώ. (...)

^ ^ ^
17.1.59

Γλυκειά μου Μανούλα
Πήρα το «αισιόδοξο» γράμμα σου. Η αρχή του μορφικά ποιητικά, όμως όλο το περιεχόμενό του ποίηση. 
Ό ,τι είναι ζωντανό και πηγαίο δεν μπορεί παρά να περιέχει ποίηση. Α ς είναι ευλογημένο το όνομα του 
Αάξνες που μας ξανοίγει αυτούς του ορίζοντες, που μας χαρίζει τα μάτια του να τους ατενίσουμε και να τους 
θαυμάσουμε.

Θέλω να μου στείλεις το ποίημα του Λβιοζβιγκιούρ - Αάξνες που υπάρχει στο πρώτο μέρος του έργου. 
Μιλάει για ένα μεθυσμένο. (Ιησού αδερφέ μου κ.λπ.) μα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το εμπνεύ- η 
σθηκε. Ανάλυσέ τες και δείξε μου την πορεία που ακολουθεί η έμπνευσή του μέχρι να καταλήξει στον στίχο. 
Δεν θυμάμαι ακριβώς και νομίζω πως είναι κάτι το πολύ ενδιαφέρον. Χρειάζεται όμως προβληματισμό.



Και περιμένω κρίσεις, παρατηρήσεις, εμβάθυνση. Ακόμα θέλω να μάθω και τις άλλες δραστηριότητές σου 
για το κυνήγι του περιεχομένου. Νομίζω πως η μελέτη για την ώρα όχι μόνο δεν θα βλάψει αλλά θα επιβοη- 
θήσει την υγεία σου. Λέω για την ώρα, γιατί αργότερα κάποιον πρακτικό σκοπό θα εκπληρώσει, κι αν στε
ρηθεί πρακτικού σκοπού τότε χάνει κάθε σημασία. Η  μελέτη που είναι μέσον προς σκοπόν θα γίνει προς 
στιγμήν σκοπός.

Εγώ σπάζοντας την μονοτονία των άγονων ημερών κάτι σκάρωσα. Κάτι που κάτι πάει να πει. Είναι κι 
αυτό αρκετό.

ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ

Θα μπορούσα να ’μουν ένα δέντρο 
σε μια λιόλουστη πλαγιά 
με τα φύλλα μου όλα να χειροκροτούν 
στην παρέλαση της αύρας.

Κι είμαι δέντρο σ’ άγριο φαράγγι 
με τις ρίζες μου στο χώμα 
να ποτίζονται σε υπόγεια ποτάμια 
με τις κλάρες μου γυμνές 
να τσακώνονται ολόχρονα 
στου βορριά το παγωμένο χνώτο

Θα μπορούσα νμ ’μουν ήσυχο ρυάκι 
και να φιδοσέρνομαι απαλά 
μέσα στις φτελιές, μέσα στα ρείκια 
να φιλώ και να χαϊδολογώ 
παπαρούνες και χαμομηλάκια.

Κι είμαι ποταμός που κατεβαίνει 
τρώγοντας βαθιά τα θέμελα της γης, 
ποταμός π’ ανοίγουν τα βουνά για να περάσει, 
κάμποι, θάλασσες 
που τον καλούν στην αγκαλιά τους.

Γειά σου αγαπημένη 
Πάντα σ ’ αγαπώ και θα σ ’ αγαπώ 

Σε φιλώ και θα σε φιλώ, πάντα  
Καλυνύχτα 

Μάριος

(...) 19.3.59

Το στρατιωτικό σε κάνει να γνωρίσεις κι ένα άλλο τραγούδι: Το ρεμπέτικο. Α ξίζει να το προσέξει κανείς, 
αφού τραγουδιέται τόσο πολύ και επηρεάζει σήμερα όχι μονάχα τον εσωτερικό κόσμο του μέσου ανθρώπου 
της πόλης αλλά και του χωριού. Μ ε έκπληξη διαπίστωσα ότι οι μουλαράδες οι περισσότεροι γνωρίζουν τα 
πιο πολλά ρεμπέτικα τραγούδια και τα τραγουδάνε. Στα ψευτο-κέντρα στις Ματζάρηδες -  το πιο κοντινό 
χωριό -  παίζονται διαρκώς αυτές οι πλάκες. Μπορείς να βολτάρεις μες στους δρόμους του χωριού και ν ’ 
ακούσεις ένα δεκάχρονο κορίτσι να τσαμπουνάει το «Γιατί πατέρα».

Βέβαια βρισκόμαστε κοντά στη Σαλονίκη κι από κει θα έρχονται τα «φώτα» τον πολιτισμού. Την κυρια
κάτικη βραδιά του «ξεφαντώματος» (...) χόρευαν κάτι νεαροί, όχι πάνω από είκοσι χρόνο'), ζεμπέκικο με 
τόσο βαρύ ύφος, πον όταν σηκώθηκα για να τονς μιμηθώ π α ρ ’όλονς τονς θεατρινισμούς που άρχισα, όσο 
κι αν παρατράβηξα τις φιγούρες τονς μέχρι το γελοίο, δεν μπόρεσα να τους φτάσω στη ν ... μαγκιά. Μετά τον 
χορό ήσαν πολύ ... νορμάλ νέοι με το ελληνικό καλαμπουράκι τους και την συγκροτημένη σοβαρότητα. Κι 
όμως όσο κακή τέχνη κι αν είναι -  αν μπορούμε να την πούμε τέχνη -  όσο φθοροποιός, θέλεις για τί είναι



εύκολη, θέλεις γιατί είναι παραξηγημένος πολιτισμός, το γεγονός είναι ότι τραγουδιέται. Γιατί ο άνθρωπος 
δεν μπορεί χωρίς τραγούδι και το βαρύ, η κλασική μουσική, είτε την παίρνουν όπως η Φ., είτε όπως η κυρά 
Μ. η γειτόνισσά σου που -  καλός είναι κι ο Σοπέν μόνο που δεν έχει λόγια. Το ελαφρό ευρωπαϊκό δεν βρί
σκει ανταπόκριση μέσα τους γιατί είναι περιορισμένο στον έρωτα, παιγνιδιάρης όπως τον εξωραΐζουνε στις 
πόλεις και τσελοτζαζμπανίστας -  ένα φιλάκι είναι λίγο , πολύ λίγο, δύο τρία, και με το τέταρτο ικανοποι
είται και τη ν ... αγαπάει. Αυτά φαντάζουνμπεμπεκίστικα. Είναι και δύσκολα.

Ενώ, σου λέει, το «Γιατί πατέρα» εκφράζει πόνο κι έχει κάποιο κοινωνικό περιεχόμενο. Κι εγώ παραδέ
χομαι ότι κάτι θέλει να πει, κάτι πάει να πει, όμως στο τέλος το παρακάμπτει. Τουλάχιστον αγγίζει την επι
φάνεια. Είναι κι αυτό κάτι.

Θα παρατήρησες ότι πολλά τραγούδια αυτού του είδους βγήκαν τελευταία για την μάνα. Το λεπτό σημείο 
της ανθρώπινης ψυχής. Κι όλα για μια μάνα πονεμένη μιλούνε, κι όλα ποιο λίγο ποιο πολύ πρέπει να συγκι- 
νούν. Μέχρι «Μετανάστης φεύγω τώρα, αχ! μανονλα μου».

Βλέπεις ότι οι αλήτικες εκφράσεις σπανίζουν, το ανήθικο και η σχέση του με τον υπόκοσμο μειώνονται, 
μιλάει για απλά πράγματα που συγκινούν τον κόσμο. Είναι κατανοητό. Θέλω να πω ότι έχει ορισμένα θετικά 
στοιχεία μέσα του και αν πέσει σε καλά και έμπειρα χέρια μπορεί να έχει μια μετεξέλιξη προς το καλύτερο. 
Ξεκινάω από την ποζιτιβιστική άποψη ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να στερηθεί το τραγούδι, κι αφού δεν 
υπάρχει άλλο σήμερα μπορούμε να στηρίζουμε κάποιες ελπίδες στο λαϊκό, που δεν πρέπει να είναι κατ’ 
ευφημισμό λαϊκό.

Λεν παραδέχομαι την αντίληψη ότι ξεκίνησε από τον ντεκέ και την υπόγα, επομένως απορρίπτεται. Αυτά. 
Γράψε μου τις αντιλήψεις σου πάνω σ'αυτό το ζήτημα παστρικά και ήρεμα και κυρίως τα επιχειρήματά σου.

Οι μέρες για την άδεια πλησιάζουν. Α ς ελπίσουμε ότι θα ζήσουμε 20 μέρες χαράς και ξενοιασιάς.
Όπως πάντα 

Σ ’ αγαπώ με δύναμη 
Σ ’ αγαπώ σαν τη ζωή μου 

Σε φιλώ πολύ πολύ 
Μάριος

Από εκδρομή στη Λευκάδα το 1967, με τη γυναίκα του Μαρίκα



Μάριος Χάκκας, 
20 Χρόνια μετά

Σ τη Μ αρίκα

Είχα διαβάσει ποιήματά του σε ανθολο
γίες, όμως εκείνο που σημάδεψε εμένα και 
άλλους νέους -  τότε -  της ηλικίας μου 
ήτανε το αιχμηρό με την καθημερινή γλώσ
σα, το μοντέρνο και πολύ καλό βιβλίο του 
Ο μπιντές και άλλες ιστορίες. Έτος εκδό- 
σεως 1970, στο μικρό σχήμα του «Κέδρου», 
λευκό εξώφυλλο με σχέδιο του Τάκη Σι- 
δέρη -  ο ίδιος έκανε και τα εξώφυλλα των 
επόμενων βιβλίων του. Σηκώθηκε θόρυβος 
γι’ αυτό το βιβλίο από στόμα σε στόμα, άρ
χισαν να γράφονται κριτικές. Τότε είχα 
βγάλει το πρώτο μου βιβλίο, του το έστειλα 
και μου απάντησε με μια κάρτα. Εμένα ό
μως με έτρωγε η περιέργεια, ήθελα να τον 
δω. Άκουγα τον Τάκη Σινόπουλο, τον Α
λέξανδρο Κοτζιά και Στρατή Τσίρκα (πού 
μόλις είχα γνωρίσει) να μιλούν εγκωμια
στικά για τον συγγραφέα. Έμαθα σκόρ
πιες πληροφορίες. Καισαριανή, αριστε
ρός, επίμονος και ειλικρινήςάνθρωποςκαι 
λογοτεχνία στα γεμάτα. Το μικρό του όνο
μα Μάριος μου θύμιζε ήρωα του Ουγκώ, 
ρομαντισμούς και ξανθές μπούκλες, που 
δεν ταίριαζε με το σκληρό τοπίο, ανθρώπι
νο και γεωλογικό της Καισαριανής. Το δέ
χτηκα όμως όταν τον πρωτοείδα. Εν τω με
ταξύ η φήμη και η συζήτηση γύρω από τη 
δουλειά του και τον ίδιο φούντωνε και ξέ
ρετε την περιέργεια και τη μυθολογία των 
νέων που γράφουν και σκοπός τους είναι 
τα γράμματα. (Το ίδιο συνέβη στα 1974, ό
ταν έβγαλε το πρώτο της βιβλίο η Μάρω 
Δούκα και άρχισαν οι συζητήσεις για την 
εμφάνιση της νέας πολύ καλής πεζογρά- 
φου, την οποία δεν είχαμε δει στο πρόσω
πο και άναψαν οι ψίθυροι και έγινε φωτιά, 
του πώς είναι, αν είναι ξανθιά ή μελαχροι- 
νή, τι κάνει, πού συχνάζει και άλλα. Λοι
πόν μάθαμε οι φίλοι ότι δούλευε στον «Κέ
δρο» και στείλανε εμένα που είχα σχέσεις 
με τη Νανά. Πηγαίνω Πανεπιστημίου 44 
στο παλιό και ιστορικό βιβλιοπωλείο, βρί-

10 σκω τη Νανά και μου λέει: ναι, εδώ δου
λεύει, αλλά έχει σπάσει το πόδι της. Μετά η 
Μάροο έγινε πολύτιμη και αναντικατάστα-

1959. Στρατιώτης (δεξιά)

τη φίλη μου, λέμε το γεγονός και γελάμε μέ
χρι σήμερα). Τότε, στα 1971, έβγαλε και τα 
θεατρικά του μονόπρακτα. Τότε μάθαμε 
για την αρρώστια που τον είχε χτυπήσει. 
Λοιπόν χειμώνας του 1972 ήτανε και βρί
σκομαι στην έκθεση ζωγραφικής του φίλου 
μου και φίλου του συγγραφέα Δημήτρη 
Κακουλίδη. Και τότε, μέσα στην αίθουσα, 
στον πολύ κόσμο, τον βλέπω ποι* ξεχωρί
ζει. Ψηλός, αδυνατισμένος, χλωμός, μέ
τωπο ωραίο και υπερήφανο, μύτη δια
νοούμενου και δάχτυλα ανθρώπου που 
γράφει και τα παιδεύει. Θα μπορούσε να 
παίζει βιολί. Φορούσε ένα κοτλέ μπλε παλ
τό με ζώνη και από ίδιο ύφασμα μπερέ στο 
κεφάλι. Τον πλησίασα και μιλήσαμε. Ζε
στός άνθρωπος. Χαμόγελο κουρασμένο. 
Γενικώς χαμηλόφωνος, κρυμμένος άνθρω
πος. Με ειλικρίνεια όμως στα μάτια και 
στις προθέσεις. Νομίζω οι περιπέτειες οι 
πολιτικές και αυτή η αρρώστια η άσκημη 
που τον είχε προλάβει απάνω που η γραφή 
του άρχισνε να βρίσκει άλλους δρόμους για 
να εκφραστεί.
Ιΐ ειρωνεία και η τρυφερότητα που τον 
διέκριναν στα κείμενά του, διαμόρφωσαν 
αυτόν τον χαρακτήρα που γνώρισα στα τε
λευταία του και εδώ προσπαθώ να περι- 
γράψω. Τον ξαναείδα άλλη μια φορά στον 
στενό διάδρομο του βιβλιοπωλείου στον 
«Κέδρο». Ήτανε πιο κουρασμένος, τα εί
παμε πάλι. Θυμάμαι -δεν το ξεχνώ και ας 
πέρασαν είκοσι χρόνια- το έντονα λυπη
μένο βλέμμα της Νανάς να τον κοιτάζει με 
αγωνία. Μετά άρχισε ένας αγώνας δρόμου 
να προλάβει ζωντανός το τελευταίο του βι
βλίο Το κοινόβιο. Αυτάτα σκληρά, τα απο-

του Γιάννη Κοντού
λογητικά, αυτά τα έγκλειστα διηγήματα 
της ψυχής του, της εμπειρίας της αρρώ
στιας και του τέλους, που το ήξερε. Δεν το 
πρόλαβε, έφυγε και το βιβλίο κυκλοφό
ρησε μερικές μέρες μετά με ένα δικό του 
σχέδιο στο εξώφυλλο. Στο περιοδικό «Η 
Συνέχεια» ένα κείμενο του Στρατή Τσίρκα 
μας έκανε μεγάλη εντύπωση περιγράφον- 
ταςτιςτελευταίες μέρεςτουΧάκκα, τον πε
ρίγυρο, τους φίλους. Ακόμη θυμάμαι, αρ
γότερα, στα 1975, η Τατιάνα Μιλλιέξ μου 
έδωσε μια ανέκδοτη σελίδα χειρόγραφη 
του Χάκκα και έγραψα ένα μικρό σχόλιο 
στην τότε «Αυγή». Θέλω να πω εδώ ότι 
εκείνα τα χρόνια δίναμε βάθος στις σχέσεις 
μας με τους ανθρώπους της τέχνης να πάμε 
μακριά στον χρόνο και οι λίγοι μήνες 
έπαιρναν τις διαστάσεις ετών. Ας έρθουμε 
όμως στο καλοκαίρι του 72 και στον Ιούλιο 
και στην κηδεία του συγγραφέα. Θυμάμαι 
μέσα στην αβάσταχτη ζέστη και στον πόνο 
ανθρώπους της γειτονιάς και ανάμεσα τον 
Τσίρκα, τον Σινόπουλο, τον Κοτζιά, τον 
Φραγκιά, τον Αργυρίου, το κλάμα της Να
νάς και πλάι της τον Βούλγαρη, τον Κα- 
ρούζο να μιλά στον αέρα γι’ αυτό το ανα
πάντεχο κακό, τον Κακουλίδη, τον Γκόρ- 
πα, τη γυναίκα του τη Μαρίκα. Από νέους 
τον Παπαγεωργίου, τον Μαρκόπουλο και 
άλλους. Ατμόσφαιρα οδύνης και ανάμεσα 
στο πλήθος αστυνομικούς με πολιτικά να 
κοιτάνε γύρω με μάτια τσακαλιού: Τρα
γική φιγούρα η μάνα του συγγραφέα ένα 
μαύρο κουβάρι, να φωνάζει στο χείλος του 
τάφου το μικρό του όνομα με σπαραγμό. 
Τελείωσαν όλα και πήραμε το δρόμο για τη 
στρατοκρατούμενη Αθήνα. Έφυγα μαζί 
με τον Θωμά Γκόρπα και σκορπίσαμε στα 
γύρω καφενεία.

Περάσανε λοιπόν είκοσι χρόνια και νο
μίζεις ότι είναι χθες. Πολλές φορές περ
νώντας από το νεκροταφείο της Καισαρια- 
νής και το Μοναστήρι -που  τόσο αγάπη
σε- κάνω τον σταυρό μου και τον σκέπτο
μαι.

Οκτώβριος ’92



Ό ταν ο λυρισμός σαρκάζει
Η ποίηση του Μάριου Χάκκα

Τι θέση έχουν τα ποιήματα του Μάριου 
Χάκκα στο σύνολο του έργου; Αυτό το κεί
μενο μόλις έχει αρχίσει να γράφεται κι 
όμως ο γράφων δεν έχει την σιγουριά, αν ο 
ποιητής Χάκκας στέκεται ισάξια δίπλα 
στον πεζογράφο. Η έλλειψη σιγουριάς δεν 
θα πρέπει βεβιασμένα να θεωρηθεί αδυνα
μία. Ακόμη κι αν ισχύει αυτή η εκδοχή, ο 
συντάκτης του κειμένου έχει τον αναγνώ
στη με το μέρος του. Ο λόγος: δ ιότι έχει συ
νείδηση , ότι οι αξιωματικού τύπου αξιολο
γικές κρίσεις άλλοτε φωτίζουν και αναδει- 
κνύουν, άλλοτε όμως συσκοτίζουν επικίν
δυνα το κείμενο.

Ο γράφων θέτει ένα ερώτημα που αφορά 
συνήθως στους πεζογράφους -  οι ποιητές 
έχουν δείξει ότι τα καταφέρνουν καλά και 
στα πεζά -  των οποίων το έργο, κατά γε
νική ομολογία, έχει δοκιμαστεί και έχει 
τύχει αποδοχής. Τι βάρος δηλαδή έχει η 
ποιητική πράξη στον μικρόκοσμο του πε- 
ζογράφου; Ο Μάριος Χάκκας μέσα από τα 
διηγήματά του υπερασπίζεται διαθέσεις 
και καταστάσεις μιας συγκεκριμένης επο
χής, χωρίς όμως οι «ένορκοι» της γραμμα
τολογίας να μπορούν να του προσάψουν, 
ότι το αίσθημα των πεζών του ξεθώριασε, 
ότι οι ήρωές του δεν είναι σύγχρονοι, ότι η 
γραφή δεν είναι νεωτερική. Φαίνεται -  
προς το παρόν τουλάχιστον -  ότι ο Μάριος 
Χάκκας έχει την απόσταση του χρόνου με 
το μέρος του.

Ο Μάριος Χάκκας όμως έγραψε και 
ποιήματα. Και ο αναγνώστης δικαίως θα 
αναρωτηθεί. Ανδενταείχεγράψειτιθαγι- 
νόταν; θα άλλαζε πολύ η εικόνα που έχουμε 
διαμορφώσει για το έργο του; Ισως, δεν θα 
άλλαζε, αλλά θα μας είχε υστερήσει κάτι 
πολύτιμο: Δεν θα γνωρίζαμε τίποτα για 
τον ποιητικό του λυρισμό που σαρκάζει 
στο κενό. Διασώζεται το ποιητικό του έργο 
σήμερα που κοντεύουν να κλείσουν τριά
ντα χρόνια από την έκδοση της μοναδικής 
ποιητικής συλλογής « Όμορφο καλοκαίρι» 
(1965); θα απαντούσαμε καταφατικά.

Ο ποιητής Χάκκας έχει ένα βασικό προ
τέρημα. Δημιουργεί μικρές ποιητικές ενό
τητες. Η μοναδική ποιητική του συλλογή

διασώζεται, γιατί ο αναγνώστης αναγνω
ρίζει στον συγγραφέα την προσπάθεια να 
δημιουργήσει έναν μικρό ποιητικό κόσμο, 
έστω και χαμηλής φωνής. Η πρώτη ενότητα 
«Μυρτώ στη φθινοπωρινή λιακάδα» απο- 
τελείται από επτά μέρη. Ο Χάκκας δεν α
πευθύνεται ευθέως στο αγαπημένο πρόσω
πο, την Μυρτώ, αλλά εμμέσως: την ανακα
λεί μέσω της μνήμης. Η Μυρτώ είναι ένα ό
νομα. Κι όταν το προφέρει είναι σαν να κά
νει μια ευχή και ύστερα να την παίρνει παλι 
πίσω. Η ευχή αν διαβαστεί ανάποδα, είναι 
η κατάρα. Ο τόνος που διαλέγει να μιλήσει 
είναι λυρικός, το τραγούδι όμως πνίγεται 
στον λάρυγγά του και διαρκώς υπονομεύει 
την μουσική του.

Από τους πρώτους στίχους μάλιστα. 
Ήδη η Μυρτώ κατεβαίνει στην πολιτεία, η 
οποία είναι «αφανισμένη». Και στο δεύ
τερο μέρος το σκηνικό μεταλλάσσεται. Ει
κόνες σκότους και φρίκης διαδέχονται το 
πρότεροτοπίο, το οποίο «ελούζονταν» στο 
φως.

Ο σαρκασμός του Χάκκα δηλώνεται ευ
θέως. Δεν διατρέχει υπογείως τα ποιήμα
τα. Σ’ έναν στίχο γράφει: «φυλλορρούν 
πλαστικές ορτανσίες». Ίσως εδώ ο Χάκκας 
έχειπρολάβει, κατά κάποιο τρόπο, την γε
νιά που θα ακολουθήσει, την ονομαζόμενη 
γενιά της «αμφισβήτησης». Αν συνέχιζε 
στην γραμμή της ποίησης, ίσως ο Αευτέρης 
Πούλιος -  τουλάχιστον των πρώιμων 
προσπαθειών του -  θα τον «ζήλευε» για 
στίχους, όπως: «ακούει τη φωνή της ξένη/ 
σαν από μαγνητόφωνο/ σαν να μιμείται 
πρόσωπα/σε μια παράσταση μαριονετών». 
Όμως, αν και ανανεώνει, με τα όργανα της 
τεχνολογίας, την θεματογραφία, ο ποιητι
κός τόνος, ο βηματισμός του στίχου που 
«σέρνεται» επαναληπτικά, είναι αυτός του 
μεσοπολέμου: «Την αυγή πέφτει η αυλαία/ 
σβήνει το χαμόγελο».

Η πρώτη ποιητική ενότητα τελειώνει μ1 
ένα ποίημα που χωρίζεται σε τρία τρίστι
χα. Το πρώτο ξεκινά αισιόδοξα. Όμως 
στην συνέχεια το ποίημα θα γίνει «ρήμα 
σκοτεινόν», με την επανάληψη του επιθέ
του φριχτό, τρεις φορές. Θα τελειώσει δε:

του Βασίλη Κ. Καλαμαρά
«Αυτά όλα ήταν ανώφελα πια».

Με τα «Θαλασσινά δρομολόγια» που 
ακολουθούν, αυτοβιογραφείται. Τα προη
γούμενα χρόνια, πριν την έκδοση του βι
βλίου, έχει ταλαιπωρηθεί με συνεχείς φυ
λακίσεις. Και αυτό γίνεται εμφανές. Το 
βίωμα υπερβαίνει την ποιητική πράξη.

Επιλέγει να μιλήσει με στίχους. Και μπο
ρεί το θαλασσινό τοπίο να κυριαρχεί, οι ει
κόνες όμως που απορρέουν είναι καταθλι- 
πτικές: «βόρειος άνεμος σάρωνε το πέλα
γος/ και με ξέρναγε στα ξερονήσια του Αι
γαίου ». Τα ρή ματα σάρωνε και ξέρναγε δη
λώνουν την ερήμωση και την εγκατάλειψη. 
Όμως ο αναγνώστης διαπιστώνει, ότι ο 
Μάριος Χάκκας, ενώ είναι καθισμένος 
στον βράχο ενός νησιώτικου ερημότοπου, 
ανοίγει διάλογο με ένα γυναικείο πρόσωπο
-  φάσμα που είναι η προσωποποίηση της 
παρηγοριάς, με το πι κεφαλαίο.

Έτσι το δεύτερο μέρος αυτής της ενότη
τας,όπως και το τρίτο, είναι κατ’ εξοχήν 
ερωτικά. Ο ερωτισμός είναι διάχυτος και 
αναγνωρίσμος, όπως και η απόγνωση. Και 
φέρνει στο μυαλό τον Έλιοτ για κάποιους 
στίχους, όπως: «η αφή έγινε συνήθεια/ η 
αποξένωση κατάσταση/ κι η παγερή κρού
στα της μοναξιάς μόνιμο ένδυμα». Αυτό 
είναι το «μυστικό» τοον «Δρομολογίων». 
Έχουν και κάτι άλλο που τα κάνει ανα
γνώσιμα. Ισορροπούν ανάμεσα στο ερω
τικό και φυσικό στοιχείο: Γλάροι, καβου
ρομάνες και θαλάσσιοι ίπποι τρέχουν να 
χαθούν στον βυθό, παίρνοντας μαζί τους 
και την γυναίκα -  στοιχειό. Και χωρίς να 
αυθαιρετούμε όσον αφορά στην καταγωγή 
των ειδών, θα λέγαμε, ότι είναι ένα παρα
μύθι με «ήρωες», κόρες και πλάσματα της 
θάλασσας.

Τα «Θαλασσινά ιντερμέτζα» είναι γραμ
μένα σε ποιητική πρόζα. Το πρώτο μέρος 
δεν έχει ούτε μία τελεία. Το νόημα του 
ποιήματος διακόπτεται και επαναπροσ
διορίζεται μέσα από κόμματα. Λόγος πα
ραληρηματικός κυλά μεπαρενθετικούς και 
σχολιαστικούς στίχους, οι οποίοι δημιουρ
γούν ένταση στον αναγνώστη. Ο Μάριος



Hnnws υπήρχα και πριν για να θέλω να υπάρξω μετά; Θυμήθηκα τα 
νεκροταφεία αυτοκινήτων: lupoí λαμσρίves, ώχρπστα σίδερα, σάπια 
λάστιχα και ξεκοιλιασμένε5 ταπετσαρίες.

Κι έπειτα, γιατί να θέλω να υπάρξω κατόπιν; Τι σαχλή ιστορία 
κι αυτή: Με αύραν μπρούμουτα κάτω από την κεφαλή του κοβάλτιου. 
“Ακίv m o s \  Η πόρτα έκλεισε κι έμεινα póvos. Κοιτούσα μονο τα 
¡(έρια μου. όεν τολμούσα να τα στρέψω για να δω τιs παλάμεε. Παρα- 
τηρούσα μόνο από πάνω τιs ζάρε5, πληοαε ανεπαίσβητεε ζάρε5 και 
arous KÓpnous σακουλιασυενο λιγάκι το δέρμα. "Πότε κιόλαε;1', μια 
πρώτη σκεφη κι ύστερα άρχισα να μετρώ r ιs τρίχεε που ανέβαιναν 
npos τον καρπό, "θα μετρώ όσο διαρκεί αυτή η μοναξιά".

Οεν ήταν ούτε για το μετά, πολύ περισσότερο για το πριν. Όλη 
\\ υπόθεση ήταν να πιάσουμε το μέσο ποαοστο ιτ\$ ziuús. Πρέπει να 
’ταν νωρίε.

Τώρα ήμουν ανάσκελα, αντικρυστά με κείνο το τετράγωνο μάτι 
αδιάφορο να βλέπει npos την κοιλιά μου, πρωτότυπη ομφαλοσκόπησα 

Ενα νυστέρι είναι ενα νυστέρι, ña τουτεε οι αόρατεπ κάμεε 
που βυθίζονται χωρίε novo σε σάπια κρέατα...

(ίο κείμενο αυτό βρέοηκε ανάμεσα σε πολλέ5 άλλε5 
σκορπιε$ και ανέκόοτεε σπμειώσε;s του συγγραφέα).

Χάκκας είναι τολμηρός στην επιλογή του 
θέματός του. Περιγράφει λεπτομερώς την 
ερωτική πράξη. Κορμιά συστρέφονται, η 
κοιλιά της ερωτικής συντρόφου, όπωςγρά- 
φει: «κύματα κύματα κύματα».

Όταν όμως η ερωτική πράξη υποχωρεί, 
μένει πάλι ο συγγραφέας μόνος, ενώπιος 
ενωπίω. Και ενώ μέχρι τώρα η φαντασίωση 
ξέφρενη και ανερμάτιστη έκρυβε μέσα της 
τον εσωτερικό μονόλογο, τώρα ο Χάκκας 
επανέρχεται στην πραγματικότητα και αν
τιλαμβάνεται στην απουσία επικοινωνίας: 
«Όπου και να ’ναι το τηλέφωνο θα μας 
συνδέσει...». Η γυναίκα απολύει πλέον την 
γήϊνη πλευρά της και «αναγορεύεται» σε 
γυναίκα -  σύμβολο. Είναι η κυρά των θα
λασσών, είναι η κυρά της αιωνιότητας. 
Αυτή θα τον παρασύρει στον βυθό, γιατί 
μόνο εκεί προσδοκά, ότι θα βρει την κά
θαρση.

Το «Όμορφο καλοκαίρι» που δίνει και 
τον τίτλο σε όλη την συλλογή χωρίζεται σε 
τρία μέρη. Εδώ θα συναντήσουμε και πάλι 
τα γνώριμα σκηνικά του Μάριου Χάκκα: 
την θάλασσα, το φως, τα γνωρίσματα του 
ελληνικού τοπίου. Όμως ο ποιητής ειρω
νεύεται. Ο ποιητής έχει πετάξει τα προσω
πεία. Έχει μείνει με το δικό του πρόσωπο. 
Όταν θέλει να μιλήσει για τα λουλούδια 
δανείζεται δυο λέξεις από τα αγγλικά «Pla
stic Flowers». Τι σημαίνει αυτό; Η ξένη 
γλώσσα του δίνει την δυνατότητα να απο
δυναμώσει το μελοδραματικό στοιχείο. Ο 
Χάκκας ό,τι αποφεύγει ενσυνειδήτως εί
ναι το μελόδραμα. Δεν θα συναντήσουμε 
στίχους γλυκερούς.

Όμως στο τρίτο μέρος έρχεται να απο- 
λογηθεί για ό,τι προηγήθηκε. Διάθεση πι
κρίας και απογοήτευσης διατρέχει το τε
λευταίο ποίημα. Σαν να μην συνέβη τίποτα 
απ’ ό,τι έζησε. Λες και όλα τελέστηκαν εν 
τη απουσία του. Ο Μάριος Χάκκας κατε
βαίνει στον «'Αδη» της εποχής του.

Στις «Ρίμες» ο αναγνώστης θα λυτρωθεί 
με τα μικρά ομοιοκατάληκτα ολιγοσύλ
λαβα ποιήματα. Μικροί μουσικοί πυρήνες 
εξομολογητικής στοχαστικότητας και αυ
τογνωσίας. Ο συγγραφέας εδώ θα αναζη
τήσει του φίλους του: «φύλλα που σκόρπι
σαν».

Η «Περίπτωση θανάτου» ενώ από τίτλου 
δηλώνει το θέμα και το κλίμα του, είναι στις 
προθέσεις του, ερωτικό ποίημα. Πού έβρι
σκε το κουράγιο ο Χάκκας να είναι τόσο 
όμορφος μέσα του; Δυστυχώς δεν ζει πια. 
Ας φωτιστούμε από το έργο του.

Για να μην ξεχαστούμε. Τα τέσσερα μέρη 
12 της «Περίπτωσης» είναι ένα μικρό χρονικό 

της φυλάκισής του. Ο Μάριος Χάκκας χω
ρίς διάθεση ηρωϊσμού εξομολογείται και

μας διηγείται χαμηλόφωνα, σχεδόν μας ψι
θυρίζει στο αυτί, τα βάσανα και τις περι- 
πέτειές του. Όλα τα πράγματα είναι παρα- 
δομένα στις σκιές, στο κρύο, στο αρρωστη- 
μένο φως που ρίχνει ο ηλεκτρικός λαμπτή
ρας. Όλα τα πλάσματα βουλιάζουν μέσα 
στην φθορά τους. Παντού μυρίζει θάνα- 
τας.

Ποιος είπε ότι το έπος γράφεται μόνο με 
ήρωες; Ο αντιήρωας του Μάριου Χάκκα, 
αν μας επιτρεπόταν να καλέσουμε την τέ
χνη της γλυπτικής προς επίρρωση των λε
γομένων μας και αν θέλαμε να δημιουργή
σουμε μια εικόνα «δανεική» από την πε
ριοχή της εικαστικής δημιουργίας, τότε 
ανεπιφύλακτα τα γλυπτά του Τζιακομέτι 
θα ταίριαζαν για να «εικονογραφήσουν» 
το συγκεκριμένο ποίημα. Πρόσωπα κάτι
σχνα και από τον χρόνο χαρακωμένα. Και 
με την φωνή του Μάριου Χάκκα: «Και φεύ

γω Αϊ-Βασίλης που άδειασε τον μπόγο 
του / πουλί π’ ανοίγει τα φτερά του / άνθρω
πος που αλαργεύει τα βήματά του από τον 
θάνατο».

Στην «Νεκρώσιμη ακολουθία» ο ποιητι
κός τόνος εγκαταλείπει την μέχρι τούδε χα
μηλόφωνη εκφορά του. Ο Χάκκας στέλνει 
στον αναγνώστη στίχους -  πυροτεχνήμα
τα, όχι όμως υπερρεαλιστικής επινοήσεως. 
Αν ο Γκίνσμπεργκ γνώριζε αυτούς τους 
στίχους του Χάκκα, ίσως έβρισκε έναν συ
νοδοιπόρο του. Δυστυχώς. Ό ,τι καλό γί
νεται στις μικρές γλώσσες, το παίρνει το 
ποτάμι του χρόνου. Ποιος θα θυμάται ύ
στερα από χρόνια, τον επίκαιρο λόγο δια
μαρτυρίας του: «Κι αν πεθάνουν τα ψάρια/ 
επιζούν τα αμφίβια». Η: «Γέμισαν οι πα
ραλίες ψόφια γατιά / οι δρόμοι ξεκοιλια
σμένους σκύλους».

Αυτή η ενότητα κερδίζει τον αναγνώστη



με την αμεσότητά της. Με την ειλικρίνεια 
της ποιητικής της φωνής. Ο Χάκκας ανα
τρέπει εκείνο το ομηρικό «Ποίον σε φύγεν 
έπος έρκος οδόντων». Δεν είναι η εποχή 
του, εποχή ένοχης σιωπής. Ενδύεται τα 
ρούχα του τσαρλατάνου, για να μιλήσει. 
Είναι σαν να μας λέει: Κυρίες και κύριοι σε 
λίγο θα ακούσετε μια ιστορία φρίκης, η 
οποία όμως δεν είναι αληθινή. Έτσι είναι 
στα πεζά του κυρίως: Μια κωμική φυσιο
γνωμία που μορφάζει ειρωνικά και ανα
ρωτιέται: «Τι σημασία έχει πώς θα υπάρ
ξεις;».

Το «Στάθηκα στις δαιδαλώδεις πόλεις» 
είναι ένα είδος «ποίησης της πόλης». Αν 
και σ’ αυτούς τους χαρακτηρισμούς εμφω
λεύει συχνά η αυθαιρεσία. Ορισμένες φο

ρές είναι χρήσιμοι για να συνεννοηθούμε. 
Όπως δεν λέει τίποτα ο χαρακτηρισμός 
«ποιητής της ήττας» ή «ποιητής της υπαί
θρου». Όπως προς στιγμήν ο αναγνώστης 
μπορεί να αντιληφθεί αυτό που θα λέγαμε 
ίσως με άλλον τρόπο. Ότι η θεματογραφία 
του πλέον επαναπροσδιορίζεται μέσα από 
την ματιά ενός ανθρώπου που βιώνει τις 
διαθέσεις, οι οποίες δημιουργούνται στον 
συγκεκριμένο αρχιτεκτονημένο χώρο. Δεν 
έχουμε διάθεση φλυαρίας. Ούτε διδακτι- 
σμού. Επειδή όμως μεγαλώσαμε με τέτοια 
σύνδρομα κατηγοροποιήσεων τα οποία 
μας τα μετέδωσαν εξαίρετοι κατά τα άλλα 
φιλόλογοι, θέλουμε και εμείς να τα χρησι
μοποιούμε ευκαιριακά ως δείκτες της 
ανάγνωσης. Αλλά με προσοχή. Μηναποτε-

λέσουν ποτέ γερά δεσμά, αλυσίδες του στο
χασμού. Η λογοτεχνία είναι ανοιχτή, είναι 
περιοχή η οποία δεν ανήκει σε κανέναν.

Η τελευταία ενότητα είναι ένα ρέκβιεμ 
για την πόλη. Ή  αν θέλατε, θα το λέγαμε 
διαφορετικά. Είναι ελεγείο ή ζεϊμπέκικο.
Το μακρύ ζεϊμπέκικο του Μάριου Χάκκα, 
μας φέρνει στο μυαλό, το ζεϊμπέκικο του 
ΔιονύσηΣαββόπουλου. Οτελευταίοςχρη- 
σιμοποίησε προσωπείο. Ο Χάκκας μιλάει 
σε πρώτο πρόσωπο. Το τραγούδι του είναι 
λυπητερό, μακρύ και πένθιμο.

Φανταζόμαστε τον Μάριο Χάκκα να δί
νει παραγγελιά και να χορεύει στην άδεια 
ταβέρνα. Λίγοι φίλοι καθισμένοι σ’ ένα 
τραπέζι σηκώνουν τα ποτήρια και τα 
τσουγκρίζουν. Ό χι όμως. Παρασυρθήκα
με.

Δεν είναι της ώρας. Οι πόλεις του Μά
ριου Χάκκα είναι δαιδαλώδεις, με κτίρια 
υψηλά. Οι διάδρομοι είναι ατελείωτοι, 
υπάρχει ένα αντικλείδι που ταιριάζει σε 
όλες τις πόρτες. Δεν το έχει κανένας από 
την γενιά του.

Τα πράγματα ορθώνονται σαν εφιάλτες 
μέσα στον ύπνο του. Τα αντικείμενα καθη
μερινής χρήσης υπάρχουν για να μεταφέ
ρουν το βάρος μιας ύπαρξης συντριμμένης. 
Όλα ανατρέπονται. Οι κίονες στις προ
σόψεις των κτιρίων διακοσμούν την ψευδό
-  ευγένεια των αισθημάτων, τα ψηφιδωτά 
και τα ωραία σχήματα που χαζεύουν οι πε
ραστικοί φιλοτεχνήθηκαν μόνο και μόνο 
για τον εντυπωσιασμό.

Όλα φαντάζουν ως ανάμνηση μιας ονει
ροφαντασίας. Όλα είναι κατασκευά
σματα μιας απρόσωπης δυνάμεως που τα 
μετακινεί με σπάγγους. Ο άνθρωπος περι
φέρεται άσκοπα. Αλητεύ ει στον καιρό του, 
γιατί δεν έχει ριζικό, δεν έχει οίκο για να 
βρει την στέγη του: «Για να φτάσουμε στην 
καρδιά των πραγμάτων/ έπρεπε να μπούμε 
από τους υπονόμους».

Το πέμπτο και τελευταίο μέρος της ενό
τητας, αλλά και ολόκληρης της συλλογής, 
είναι ένα ποίημα για τον ίδιο τον ρόλο της 
πο ίη σης: «Τα ποιή ματά μας δεν ολοκληρώ- 
θηκαν». Είναι όμως και ένας απολογισμός 
για την γενιά του, για την κατάληξής της.
Στα τριάντα τέσσερα του χρόνια ο Μάριος 
Χάκκας μιλάει σαν γέρος και παραθέτει 
την τύχη που είχαν πέντε φίλοι του. Τους 
σαρκάζει, αλλά ένας σαρκασμός που φέρ
νει μέσα του τον πόνο, την συντριβή, την ε
γκατάλειψη. Ναι. Ο Μάριος Χάκκας είναι 
ποιητής. Και όσο πάει δεν λιγοστεύει. Εί
ναι ο εφιάλτης μας. Σήμερα που η σιωπή 
είναι ένοχη. Ο Μάριος Χάκκας είναι η φω- 13 
νή της χαμένης συνείδησής μας. Ας την α
κούσουμε. Ίσως γίνουμε καλύτεροι.



Μάριος Χάκκας 
Το κοινόβιο του ’72

της Μαργαρίτας Μέλμπεργκ
Πέρασαν είκοσι ένα χρόνια κιόλας από 
τότε που άρχισα να γράφω λίγες σκόρπιες 
σκέψεις για το έργο του Μ. Χάκκα.

Ήμουν φοιτήτρια στη Στοκχόλμη και 
μαζί με άλλους φίλους είχαμε σκεφτεί να 
προτείνουμε στον ελληνοσουηδικό σύλ
λογο τη διοργάνωση μιας συγκεκριμένης 
εκδήλωσης για τον Τυφεκιοφόρο του εχ
θρού και τον Μπιντέ η οποία θα μπορούσε 
να πραγματοποιηθεί στη μεγάλη αίθουσα 
του Συλλόγου, εκεί που συγκεντρώνονταν 
οι μετανάστες για να κουβεντιάσουν, να 
παίξουν μπιλιάρδο ή χαρτιά και να φάνε έ
να φαγητό μαγειρεμένο με λάδι. Η αδυνα
μία όμως της συντροφιάς μας να συντονι
στεί και να καταστρώσει ένα τελικό σχέδιο, 
καθώς και η αναπάντεχη είδηση ότι ο Μά
ριος Χάκκας δεν βρισκόταν πια ανάμεσά 
μας, μ’ έκαναν να κλείσω εκείνα τα χαρτιά 
σ’ ένα συρτάρι. Έμεινα με την πικρή αί
σθηση ότι δεν προλάβαμε να κάνουμε πρά
ξη όσα σκεφτόμασταν, ή καλύτερα ότι δεν 
βιαστήκαμε όσο έπρεπε...

Η συντροφιά μας, φοιτητές, μετανάστες 
και φίλοι Σουηδοί, μέλη των αντιδικτατο- 
ρικών μας οργανώσεων, συγκεντρωνόταν 
συχνά στα δωμάτια των φοιτητών που 
ζούσαν στο τσιμεντένιο προάστιο του Πα
νεπιστημίου, κοντά στον Βοτανικό Κήπο.

Τα γεγονότα στην Ελλάδα, οι συνεχείς 
πολιτικές εξελίξεις και η αγωνία μας να εί
μαστε σε συνεχή επαφή με το φοιτητικό κί
νημα μαςτριγύριζαν από το ένα ασφυκτικά 
γεμάτο δωμάτιο στο άλλο, από τη μια κατα- 
πνισμένη κουζίνα στην άλλη. Ώρες ολό
κληρες περνούσαν μεσυζητήσειςγιαναορ- 
γανωθούν πολιτικοί διάλογοι, λογοτεχνι
κές και ρεμπέτικες βραδιές, ενημερωτικές 
εκδηλώσεις υπέρ των φοιτητικών κινητο
ποιήσεων, αργά τις νύχτες ως τα χαράμα
τα.

Είκοσι χρόνια μετά, και με την ύστερη 
γνώση, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι οι 
πιο σημαντικές και οι πιο ζωντανές εκδη
λώσεις για το έργο του Καισαριανιώτη 

14 συγγραφέα, αυτές που δεν πραγματοποιή
θηκαν στους κοινούς χώρους του ελληνο- 
σουηδικού συλλόγου ή στις αίθουσες των

πανεπιστημιακών κτιρίων, πήραν σαρκα 
και οστά στη διάρκεια όληςτηςχρονιάςτου 
1972, σ' αυτή τη μουντή και απρόσωπη φοι- 
τητούπολη πάνω από τον Βοτανικό Κήπο. 
Οι πιο ζεστές συζητήσεις έγιναν μέσα σε 
ανάστατα δωμάτια, ανάμεσα σε αυτοσχέ
διες βιβλιοθήκες από καφάσια, κάτω από 
ράφια που υποβαστάζονταν από τούβλα, 
γεμάτα περιοδικά, σακκούλες με χαρτιά, 
ποτήρια και φτηνά πορτογαλέζικα κρα
σιά.

Το έργο του Μάριου Χάκκα μας είχε εν
θουσιάσει. Τα διηγήματά του κυκλοφο
ρούσαν από χέρι σε χέρι και όλοι ήμασταν 
σύμφωνοι, από το ’71 ήδη, ότι έπρεπε κάτι 
να κάνουμε. Να τα παρουσιάσουμε σε ευ
ρύτερες συνάξεις Ελλήνων μεταναστών, 
να διαβάσουμε σελίδες από τις συλλογές 
του, να μεταφράσουμε Τους άφαντους, 
Τον φωτογράφο, το Ένας χωρισμός, να μι
λήσουμε γι’ αυτήν την πρωτόγνωρα οικεία 
και μεστή γραφή του. Να πούμε σ’ όλους 
πόσο γενναία τελικά αντηχεί αυτή η φωνή 
όχι μόνον επειδή πάλεψε γενναία με τον 
θάνατο -  αλίμονο στους νέους που τόσο 
λάτρεψαν τη ζωή -  αλλά κυρίως γιατί με- 
τουσίωσε τη φθορά του σώματος σε 
γλώσσα ειλικρίνειας, τη φθίνουσα ανάσα 
σε λόγο πνοής. Παρόλο που ο χρόνος δεν 
συ μμάχησε μαζί του, τίποτα δεν του χάρισε
-  κανένα χατήρι, ούτε ακόμα κι όταν είχε 
περίτρανα αποδείξει στον εχθρό του, αυ
τόν τον «άλλον» τυφεκιοφόρο που ποτέ δεν 
έπαψε να τον σημαδεύει με το όπλο του 
πως, έστω κατάκοπος, αλλά όχι ανέλπιδος, 
μεχά από τόσες στερήσεις στη φυλακή και 
στο στρατό, μετά από τόση αγωνία στην 
αρρώστια και στη βραχύχρονη ανάρρωση, 
πως ναι, είχε προλάβει. Πως αυτά τα γρα
φτά τα «μικρά σαν κουτσουλιές», άξιζαν 
μια παράταση...

Ξαναδιαβάζοντας όμως με βαθιά συγ
κίνηση το Κοινόβιο μου φαίνεται τώρα πως 
τα πράγματα δεν «ήταν ακριβώς έτσι· πως 
ο Μάριος Χάκκας, δεν ζήτησε λέμβο σωτη
ρίας. Αν πραγματικά την χρειαζόταν, δεν 
θα πέταγε σε μας εν έτει 1972 τη μοναδική 
σωσίβια λέμβο του.

Μας έδωσε λοιπόν την ευκαιρία να ανα
σύρουμε κάτι πολύτιμο από μέσα μας και 
να μιλήσουμε. Ό χι μόνον μαζί του, έτσι 
όπως οικεία απευθύνεται στον αναγνώ
στη, αλλά κυρίως μεταξύ μας.

Κι αν ο Μ. Χάκκας τολμούσε να πει τα 
πράγματα με τ’ όνομά τους, εμείς οφείλα
με, πρινγυρέψουμε να μιλήσουμε, να σεβα
στούμε τουλάχιστον τη σιωπή που περιέ
βαλλε τις λέξεις του μετά το καλοκαίρι του 
’72. Ν’ αφουγκραστούμε το μήνυμά του, 
που δεν ήταν ούτε της άρνησης ούτε της αμ
φισβήτησης, αλλά της συνέχειας, όποια 
μορφή κι αν έπαιρνε.

Από αυτές τις νυχτερινές συναντήσεις 
στον οικισμό της Προσεσορσλίγκαν όπου 
μόνον οι ξένοι ξενυχτούσαν, αφού οιΣουη- 
δοί φοιτητές φρόντιζαν να κοιμούνται 
πάντα νωρίς, μετά το τέλος των ειδήσεων, 
θυμάμαι με ιδιαίτερη συγκίνηση τη βραδιά 
που εμφανίστηκε -  από τις σπάνιες φορές -  ο 
Σάββας Τζανετάκης, Καισαριανιώτης ζω
γράφος, ο οποίος πολύ πριν από μας είχε 
γνωρίσει το έργο και τη ζωή του Μάριου 
Χάκκα. Και είναι δυο φορές οδυνηρό, ότι ο 
ζωγράφος φίλος που μας μύησε στον πεζο- 
γράφο της «δικής» του Αθήνας, δεν βρί
σκεται κι αυτός ανάμεσά μας. Μας άφησε 
λίγα χρόνια μετά τον Μάριο, προτού προ
λάβει να χαρεί την Ελλάδα που τόσο αγά
πησε στα χρόνια της οικειοθελούς εξορίας 
του.

Ο Σάββας είχε έρθει απροσδόκητα ένα 
φθινοπωρινό βράδυ του ’72 στην οδό Προ- 
φεσορσλίγκαν. Τον είδα από το παράθυρο 
του τρίτου ορόφου. Στην άκρη του δρόμου 
ανάμεσα από κάτι ψηλόλιγνα και καχε- 
κτικά έλατα, στη στάση του λεωφορείου, το 
τέρμα για την περιοχή μας. Το μόνο που 
ακουγόταν όλο και πιο αραιά, όσο προχω
ρούσε η ώρα, ήταν η μηχανή του λεωφο
ρείου ν’ ανάβει ή να σβήνει και το σκοτεινό 
σώμα του οχήματος να φωτίζεται από τους 
λιγοστούς επιβάτες που ανέβαιναν ή κατέ
βαιναν.

Ανάμεσα στα ξανθά κεφάλια, τα σκούρα 
κατσαρά μαλλιά του Σάββα:

-  Παιδιά ο Σάββας!



Σπάνια έβγαινε νύχτα, ποτέ δεν άφηνε 
το εργαστήριό του για να επισκεφτεί φί
λους και πολύ περισσότερο για να μπει σε 
λεωφορείο και να πάει σε τσιμεντένιο 
προάστιο. Ζούσε στην παλιά συνοικία του 
Σέντερ, σε μια μικρή σοφίτα με ωραίο χτι- 
στό τζάκι, όπου πάντα έψηνε τσάι με γα
ρύφαλλα και φλούδες κανέλλας. Το βου
λιαγμένο από τον καιρό σανιδένιο πάτω
μα, άντεχε ακόμα το βάρος από τα γλυπτά 
του, τις κατασκευές του, τα χιλιάδες πράγ
ματά του.

Πολλές φορές είχαμε κουβεντιάσει με 
τον Σάββα για τα διηγήματα του Μάριου 
Χάκκα. Τον λάτρευε. Ήταν κι αυτός παιδί 
της Καισαριανής. Είχε ζήσει στα ίδια στε
νά, είχε προλάβει το ρέμα και γνώριζε τις 
αυλές και τους ανθρώπους της προσφυ
γιάς. Και η μεγάλη του αγωνία μονάχα 
τούτη: Η επιστροφή. Η νοσταλγία του τον 
ροκάνιζε σαν σαράκι. Να γυρίσει να ζω
γραφίσει όπως άλλοτε στα χαρτιά του μπα
κάλη, στα χασαπόχαρτα, που πουθενά δεν 
τα έβρισκε σ’ αυτή τη χώρα. Να γυρίσει να 
συναντηθεί με τους φίλους του, να βρει και 
ν’ αγκαλιάσει τον Μάριο που και η σκέψη 
του ακόμα τόσο τον συντρόφεψε εδώ τις 
αβάσταχτες στιγμές του χειμώνα.

Αναφέρω όλες αυτές τις λεπτομέρειες, 
με τη σειρά που έρχονται στη μνήμη μου: Η 
στάση του λεωφορείου, το παράθυρο απ' 
όπου μπορούσα να δω τον Σάββα, η σο
φίτα του’ γιατί η τελευταία σκηνή που μό
λις ξετυλίγεται πάλι στη θύμησή μου θα μου 
μείνει αποτυπωμένη στο νου όσο ζω.

Όταν άνοιξα την πόρτα ένας αλαφια
σμένος άνθρωπος, μ’ ένα κασκόλ που κρε
μόταν ως κάτω, ξεκούμπωτες μπότες, σαν 
άρρωστος, άτσαλα ντυμένος με το φανελέ- 
νιο πουκάμισο να κρέμεται ακόμα, όρμησε 
στο δωμάτιο, και σωριάστηκε βαριά σε μια 
καρέκλα κλαίγοντας.

Την ίδια μέρα είχε λάβει από την Ελλάδα 
Το κοινόβιο. Αφού το τέλειωσε δεν τον χω
ρούσαν οι τοίχοι, τόση η θλίψη που ούτε 
για μια στιγμή δεν μπορούσε να φανταστεί 
ότι θα περάσει τη νύχτα μονάχος.

Όλοι ξέραμε ότι ο Μάριος Χάκκας δεν 
ζούσε πια. Αν και σκορπισμένοι το καλο
καίρι, οι φίλοι, ο καθένας εκεί που βρισκό
ταν, τον είχε πενθήσει. Το κοινόβιο δεν το 
ήξερα. Ομολογώ ότι δεν γνώριζα τον Ο
κτώβριο του ’72 ότι είχε εκδοθεί.

Έτσι όπως ήταν ο Σάββας πεσμένος 
στην καρέκλα, έβγαλε από την τεράστια 
τσέπη του επενδύτη του, Το κοινόβιο. Μου 
το πέταξε, όπως εντελώς παράλογα θα πέ- 
ταγε ένας ναυαγός το σωσίβιό του σ’ έναν 
σωσμένο.

Κώστας Ιωαννίδης

Ερωτικό φορτίο

Ενα παράφορο ποτάμι, 
το πάθος του χίλιες στροφές 
το ξετυλίγει με αφρούς.

Πάθος ασκούριαστο στο χρόνο 
και με κρυμμένους τους ασκούς 
γιατί φοβάσαι τη φουρτούνα.

Όμως ο πόθος βάσανο 
και το κορμί σου βάλσαμο.

Τέτοιο φορτίο ερωτικό 
δεν ακυρώνεται- 
ούτε χαράματα με «πυρ».

¿Γου έρωτά σου είλωτας 
στα σύνορα των ψιθύρων 
τη γύρη σου μαζεύω με υπομονή.

Η γεύση σου αράγιστη * 
ο αφαλός σου όρμος του ονείρου.
Και ο σφυγμός σου ολόγυμνος αστράφτει.

Στις όχθες σου την ηδονή θερίζω *
τα μυστικά σου αρώματα εισπνέω με λαχτάρα.
Τα χέρια και τα πόδια /ίου κισσός και σ ’ αγκαλιάζουν.

Όπου το ρήμα της αγάπης, ρήγμα δεν υπάρχει.

Οι τελευταίες κουβέντες σ’ έναν «κάπως 
αισιόδοξο επίλογο» ήταν: «Θα καθίσω εδώ 
ώσπου να το διαβάσεις, σε παρακαλώ διά- 
βασέ το τώρα αμέσως, πώς αλλιώς θα πε
ράσει η νύχτα μου;»

Όταν με την παρουσία των φίλων κατα
λάγιασε η ταραχή που τον είχε κυριεύσει 
από το πρωί, ξαναπήρε το τελευταίο βιβλίο 
του Μάριου Χάκκα στα χέρια του. Συντε
τριμμένος αλλά με αυτοσυγκράτηση άρ
χισε να διαβάζει δυνατά από την πρώτη σε
λίδα.

Η ατμόσφαιρα είχε βαρύνει και εμείς 
που πριν κουβεντιάζαμε κάνοντας φασα-

ρία ακούγαμε μέσα σε μιαν απόλυτη σιω
πή, την φωνή του να μεταφέρει αργά έναν 
τόσο σπουδαίο λόγο.

Κύματα κύματα ένιωθες τις λέξεις να σ’ 
αγκαλιάζουν και το οικείο ύφος, το λεπτό 
χιούμορ, η φιλική διάθεση, η αμεσότητα 
της σκέψης να χαράζουν σιγά σιγά τη 
θλίψη αφήνοντας περάσματα στο φως.

Πέρασε και εκείνη η νύχτα με υπό
κρουση τη μουσική του Μπομπ Ντύλαν, με 
την Τζόαν Μπαέζ να τραγουδάει Farewell 15 
Angelina. Με το Κοινόβιο στ ο χέρι με πήρε 
ο ύπνος.



ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

ΣπύροςΤσακνιάς

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΣΑΡΗΣ
Ανάμεσά τους η μουσική 
Άγρωστις, 1991
Προερχόμενος από τη ζωγραφική και την 
ποίηση, ο Αλέξανδρος Ίσαρης κάνει την 
εμφάνισή του στην πεζογραφία με μια ολι
γοσέλιδη συλλογή τεσσάρων αφηγημάτων, 
με «μουσικό» τίτλο και υπότιτλους, σε κάθε 
αφήγημα, μουσικούς όρους. Το πρώτο 
αφήγημα, «Στα βάθη του καθρέφτη», είνάι 
το Largo της σύνθεσης, το δεύτερο, «Η 
άποψη του Ντελφτ», το Affetuoso e gioco- 
so, το τρίτο, «Οι μοιραίοι του Βερολίνου», 
το Adagio, και το τελευταίο, «Πολύ δύσκο
λο», το Apassionato. Ας αποφανθούν οι 
μουσικοί τι είδους σύνθεση μπορεί να 
απαρτίζουν αυτά τα μέρη -  στο βιβλίο πάν
τως είναι αυτοτελή διηγήματα. Ο φιλόμου- 
σος αναγνώστης αρκείται στις νύξεις των 
υποτίτλων σε ό,τι αφορά την υφή και το 
χρώμα εκάστου αφηγήματος και στην υπό
δειξη του συγγραφέα, μέσω του τίτλου και 
μέσω του καβαφικού στίχου της προμετω
πίδας, Είναι αγαπητή η μουσική που δεν 
δύναται ναηχήσει, ναστρέψειτηνπροσοχή 
του στις «ανάκουστες μελωδίες», όπως 
ίσως θα απέδιδε ο Σολωμός τις unheard 
melodies του Κητς που παραφράζει ο Κα- 
βάφης, να προσπαθεί να ακούσει, ο_ ανα
γνώστης, τη μουσική που διαρρέει τα τέσ
σερα πεζά κείμενα.

Ανάμεσά τους; Ανάμεσα σε ποιους ή σε 
τι; Ανάμεσα στα κείμενα; Ανάμεσα στους 
ήρωές τους, πραγματικούς ή φανταστι
κούς; Ανάμεσα στις γραμμέςτων κειμένων; 
Δεν ξέρω και αμφιβάλλω αν θα ήθελα να ξέ
ρω. Μου αρκεί πως οι «ανάκουστες μελω
δίες» είναι εκεί- και δεν υπαινίσσομαι φυ
σικά τη διαβόητη «μουσικότητα του λό
γου », θα ήταν μάλλον κοινότοπο, αν και ο 
λόγος του συγγραφέα, προσεγμένος, λε
πτοδουλεμένος, διαθέτει μια στιλπνή so
norité. Υπαινίσσομαι περισσότερο τη διά
θεση, τον τόνο των κειμένων. «Παίζοντας 
Σοπέν», λέει ένας ήρωας του Όσκαρ Ου- 
άιλντ, «αισθάνομαι σαν να έκλαψα για 
αμαρτίες που δεν διέπραξα και σαν να θρή
νησα για τραγωδίες που δεν έζησα. Μου 

16 φαίνεται πως πάντα η μουσική έτσι επιδρά 
πάνω μας. Σου δημιουργεί ένα παρελθόν 
για το οποίο δεν έχεις την παραμικρή ιδέα

και σε γεμίζει με μιαν αίσθηση θλίψης που 
κρυβόταν από τα δάκρυά σου». Διαβάζον
τας τα αφηγή ματατού Α νάμεσά τους η μου
σική αιθάνεσαι να μετέχεις σε ένα παρελ
θόν που δεν είναι δικό σου.

Το βάρος του παρελθόντος πάντως είναι 
αισθητό και στα τέσσερα αφηγήματα. Αρ
χίζω από τα δύο τελευταία, τα πιο βατά και 
τα πιο αναμνησιακά. Το «Πολύ δύσκολο» 
είναι ένα κείμενο νοσταλγίας, της νοσταλ
γίας ενός μέτοικου για τη Θεσσαλονίκη της 
εφηβείας του, αισθηματοποιημένη, εξιδα- 
νικευμένη, περιβεβλημένη την αχλή της 
συγκίνησης και της θλίψης που γεννά η 
επίγνωση της απώλειας. Βαθύτερη και 
δραματικότερη είναι η θλίψη για την απώ
λεια της αγαπημένης φίλης, της Ίνγκε, της 
ηρωίδαςτου τρίτου κατά σειρά διηγήματος 
με τίτλο «Οι Μοιραίοιτου Βερολίνου», συν- 
θλιμμένης ανάμεσα στις πλευρές ενός ανι
σοσκελούς (ως συνήθως) τριγώνου, που 
τερμάτισε τη ζωή της ενώ ετοίμαζε την ερ
γασία της για τον Κλάιστ. Η αυτοχειρία της 
δένει αντιστικτικά με το τραγικό τέλος των 
ηρώων της, του Χάινριχ φον Κλάιστ και της 
Χανριέττε Φόγκελ, στα 1811, και σηματο
δοτεί ξανά έναν κόσμο οριστικά χαμένο για 
τον αφηγητή, ένα μικρό σύμπαν φίλων, το
πίων, καταστάσεων, απ’ το οποίο δεν απο
μένει παρά μια δέσμη φωτογραφιών και οι 
ανεπούλωτες πληγές της μνήμης.

Η «Άποψη του Ντελφτ», το δεύτερο στη 
σειρά διήγημα, δεν ξέρω πόσο βίίβίιιοεο ή 
πόσο g¡ocoso είναι- αν και δεν του λείπει 
ούτε η θερμοκρασία της τρυφερότητας 
ούτε η χάρη του παιχνιδίσματος- είναι το 
πιο προωθημένο τεχνικά κείμενο της συλ
λογής, αυτό που φέρει τη σφραγίδα της πε- 
ζογραφικής ιδιοπροσωπείας του Αλέξ. Ί- 
σαρη, και το πιο εικαστικό θα έλεγα, κι όχι 
μόνο επειδή άξονάς του είναι ο ομώνυμος 
πίνακας του Βέρμερ. Η εικαστική ματιά εύ
κολα άνιχνεύεται στο επίπεδο της εικονο- 
ποιίας, και στα τέσσερα αφηγήματα. Στην 
«Άποψη του Ντελφτ»,συνάγεται από το 
δομικό ιστό της αφήγησης, από την κατα
σκευαστική -μ ε  την πιο θετική έννοια του 
όρου -  μέθοδο. Η αφαίρεση και η συναίρε
ση, νομίζω, είναι στοιχειώδεις αρχές αυτής 
της μεθόδου. Αφαιρούνται οι ρεαλιστικής 
φύσεως λεπτομέρειες και συναιρούνται, 
στο αυτό επίπεδο, σε ένα αχρονικό παρόν, 
αν το οξύμωρο σχήμα συγχωρείται, μνήμες 
από διάφορες χρονικές στιγμές, εσωτερι
κές και εξωτερικές καταστάσεις, πρόσωπα 
επινοημένα ή πρόσωπα της λογοτεχνίας, 
όπως ο Μαρσέλ Προυστ και ο ήρωάς του 
Βθ^οΗθ. Η «Άποψη του Ντελφτ», θέλω να 
πιστεύω, δεν αφήνει εντελώς μετέωρη την 
αναδρομή μου στον Ουάιλντ, όχι μόνο για

το λόγο που δίνει το ίδιο το παράθεμα, αλλά 
και γιατί η αίσθηση της υπεροχής της τέ
χνης έναντι της ζωής είναι αδρή σ’ αυτό το 
θΜ ιιοεο β g¡ocóso μέρος, που τελειώνει 
με μια ρητή αναφορά στο Κουιντέτο της 
Πέστροφας του Σούμπερτ, επιτρέποντας 
στη μουσική να ακουστεί ευκρινώς στη 
μέση ακριβώς του βιβλίου.

Το πρώτο αφήγημα, «Στο βάθος του κα
θρέφτη», καταγράφει μια κατά κυριολεξία 
ονειρική συνθήκη, αφού το λήθαργο του 
αφηγητή, που βρίσκεται βαριά άρρωστος 
σε νοσοκομείο, ταράζουν διακοπτόμενα 
(αλλά και κατά κάποιο τρόπο συνεχόμενα) 
όνειρα, άξονας των οποίων είναι ένα παρά
δοξο σκηνικό, με τοπία από τα Πυρηναία 
και τη Μονεμβασιά, όπου, με τη μέθοδο της 
υπερρεαλιστικής συνάρθρωσης, συναν
τιόνται και πάλι πρόσωπα πραγματικά και 
φανταστικά, μορφές του παρελθόντος και 
του παρόντος, τυλιγμένα όλα σε μιαν ομί
χλη νοσταλγίας, θλίψης και δυσδιάκριτης 
ενοχής.

Τα ονειρικά, φανταστικά, αναμνησιακά 
αφηγήματα της συλλογής Ανάμεσά τους η 
μουσική, αν και βρίσκονται στους αντίπο
δες αυτού που αποκαλούμε «βιωματική λο
γοτεχνία» είναι διάβροχα από «καταστά
σεις» του συγγραφέα, εμπειρικά ή φαντα- 
σιωτικά βιωμένες, το πικρό άρωμα των 
οποίων κάθε άλλο παρά ασυγκίνητο αφήνει 
τον αναγνώστη. Κι ακόμα, όπως πρόφθασε 
να σημειώσει (περ. Η Λέξη, αρ. 107) ο 
πρόωρα χαμένος Κριτών Χουρμουζιάδης, ο 
προικισμένος κριτικός, ο σεμνός και ουσια
στικός πνευματικός άνθρωπος, «έχει κα
νείς την αίσθηση ότι οι ήρωες του Α. Ίσαρη 
βιώνουν μια μυστική, ερμητικά κλειστή "ε
κλεκτή Ζωή” μέσα στην τέχνη».

ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΪΙΑΠΑΓΕΩΡΠΟΥ
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ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Κώστας Γ. Παπαγεωργίου

ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΑΛΙΟΤΣΟΥ
Διωγμός απ’ την κόλαση 
Εκδ. Κέδρος, 1991.

Και στον Διωγμό απ' την κόλαση, ο Παν
τελής Καλιότσος παραμένει αμετακίνητος 
πίσω από την οπτική γωνία που του υπαγο
ρεύει ο αδιάλειπτος υπαρξιακός, κατά κύ
ριο λόγο, και ευρύτατα νοούμενος κοινω
νικός προβληματισμός του. Η διαφορά, 
στην προκειμένη περίπτωση, έγκειται στο 
ότι ο προβληματισμός αυτός ανανεώνεται 
και προωθείται με/σε καινούρια δεδομένα 
της καθημερινής πραγματικότητας, αφού 
τα κύρια πρόσωπα του αφηγήματος, στον 
βαθμό που εντοπίζονται μέσα στη συνεχή 
μετακίνησή τους στο τώρα, στο πριν και 
στο μετά, στην υπέρβαση και στην κοινο
τοπία, στη λογική και στην παραφροσύνη, 
στιγμή δεν αποκόπτονται από την πραγμα
τικότητα. Μάλιστα, όχι μόνο δεν αποκό- 
πτονται από την πραγματικότητα, αλλά και 
τα όσα, αμέσως ή εμμέσως, υφί- 
στανται, είναι απόρροια της χημικής σχέ
σης που διατηρούν με αυτήν.

Η αφήγηση στον Διωγμό απ'την κόλαση 
είναι επιστολιμαία, έχει, δηλαδή, τον τύπο 
μιας επιστολής, την οποία ο γιατρός μιας 
ψυχιατρικής κλινικής απευθύνει στην α
δερφή ενός εγκλείστου ασθενούς του, του 
Χριστόφορου Παναγιωτόπουλου, με την 
πρόθεση να την πληροφορήσει για την 
κατάστασή του και να της δώσει οδηγίες 
σχετικές με τον τρόπο με τον οποίο θα 
πρέπει στο εξής να τον αντιμετωπίζει. Με
τά τα προκαταρκτικά, ακολουθούν «Σε
λίδες απ’ την αυτοβιογραφία του Χριστό
φορου», όχι όμως αυτούσιες, αλλά υπό 
μορφήν αποσπασμάτων και δη αποσπα
σμάτων σχολιασμένων και ενίοτε ερμηνευ
μένων από τον αποστολέα γιατρό, με απο
τέλεσμα να βρισκόμαστε μπροστά στο πο
λύ ενδιαφέρον φαινόμενο της επάλληλης 
και υπάλληλης διαπλοκής δύο προσώπων
-  αφηγητών: του αποστολέα γιατρού και 
του αυτοβιογραφούμενου ασθενούς. 
Εξάλλου, το γεγονός ότι ο αποστολέας 
γιατρός, θέλοντας να καταστήσει κατα
νοητό στην παραλήπτρια αδερφή (ση
μείωνε αναγνώστρια) τον παραληρηματικό 
και εν πολλοίς δυσερμήνευτο λόγο του αυ- 
τοβιογραφούμενου ασθενούς, αναλαμβά

νει διάφορες σημαντικές πρωτοβουλίες,' 
προσδίδει στο όλο εγχείρημα επιπρόσθετο 
ενδιαφέρον. Το γεγονός, με άλλα λόγια, ό
τι ο αποστολέας γιατρός, έστω μέσα στα 
πλαίσια του θεμιτού, αυθαιρετεί, μετατρέ- 
ποντας την αφήγηση από το εγώ στο αυ
τός, προσπαθώντας, ταυτόχρονα, να βρί
σκεται «πίσω από την οπτική» του ασθε
νούς του, εκτός του ότι γεννά εύλογα όσο 
και άξια παρατηρήσεως ερωτήματα ανα
φορικά με την ακριβή σχέση ανάμεσα στον 
αποστολέα -  αφηγητή και τον υποκρυ- 
πτόμενο συγγραφέα, παράλληλα, δίνει 
στον τελευταίο τη δυνατότητα να μετατρέ- 
πεται σε τρίτο, κυριότατο πρόσωπο της α- 
φηγήσεως, με αυτόνομη σκέψη, παρουσία 
και δράση. Γιατί, ο αυστραλός τρόφιμος 
του ΚΑΙΡΟΝ ΣΙΤΥ, (της ψυχιατρικής κλινι
κής στην οποία νοσηλεύεται και ο Χριστό
φορος, ο οποίος αποφαίνεται με ύφος αυ
θεντίας ότι αυτός ο άνθρωπος [ο Χριστό
φορος Παναγιωτόπουλος] έχει βιολογικό 
δεσμό με την άκρη του Γαλαξία και ότι γυ
ρίζει το σύμπαν στα χέρια του, γνωρίζει ό
τι ο κεντρικός ήρωας του αφηγήματος [πά
λι ο Παναγιωτόπουλος] βαδίζει πάνω σε 
μια ραβδοσκοπική ζώνη και ως να αντιμε
τωπίζει εν κατόπτρω τον άλλο μισό μισητό 
εαυτό του μόλις τον συναντά αλλάζει δρό
μο -  δεν είναι τυχαίο, εξάλλου, ότι βρίσκε
ται στο ΚΑΙΡΟΝ ΣΙΤΥ επειδή έχει υποβάλ
λει μήνυση κατά του δεξιού ημίσεως του 
εαυτού του, κατηγορώντας τον ότι επί εξή
ντα συναπτά έτη τον καταδιώκει και, μάλι
στα, εσχάτως, αποπειράθηκε να τον δολο
φονήσει, γεγονός που ανάγκασε ¿η διεύ
θυνση του νοσοκομείου να λάβει αυστηρά 
μέτρα ασφαλείας, δένοντας το δεξί του χέ
ρι κατά μήκος του σώματός του. 
Προτείνει, λοιπόν, στον Χριστόφορο, επει
δή συγκεντρώνει τα απαιτούμενα προσό
ντα -  ευφυ ία και μόρφωση - , να συνεργα- 
στούν για την ανακάλυψη ενός ΥΠΕΡ μι
κροσκοπίου, αφού το τηλεσκόπιο δεν 
πρόσθεσε στην Ανθρωπότητα παρά μόνο 
ένα Χάος. Βαδίζει κι αυτός, όπως και ο Χρι
στόφορος, στην ίδια ζώνη ραβδοσκοπίας, 
μόνο που, στην περίπτωσή του, τα μηνύ
ματα από το Υπερπέραν διακόπτονται στα
θερά ανά εξάωρον εξ αιτίας των φαρμά
κων. Τέλος, τον βρίσκουν νεκρό, χωρίς κα
νείς να μπορεί να πει αν αυτοκτόνησε ή αν 
δολοφονήθηκε, ενώ κοιμόταν, ούτε αντι- 
λήφθηκε κανείς το χέρι του που επιτέλους 
είχε λυθεί), δεν είναι άλλος από τον συγ
γραφέα Παντελή Καλιότσο.

Μετά τα όσα εν ολίγοις επισημάνθηκαν 
για την ακολουθούμενη τεχνική, και λίγα 
λόγια για την ιστορία του Διωγμού απ’ την 
κόλαση. Ήρωας του βιβλίου είναι ο Χρι

στόφορος Παναγιωτόπουλος, ένας νέος 
καλής οικογένειας, πτυχιούχος αγγλικού 
και ιταλικού πανεπιστημίου, κάτοχος πέ
ντε γλωσσών, με μέλλον διαγραφόμενο 
λαμπρόν, ώσπου τα ξημερώματα μιας μέ
ρας του 1955 βλέπει ένα τρομερό όνειρο, 
από το οποίο δεν θυμάται παρά μόνο ένα 
ακαθόριστο ευδαιμονικό αίσθημα λύτρω
σης. Το ίδιο το όνειρο είναι απόν ως πα
ρελθόν, αφού εξ αιτίας του καταστράφηκε 
η μνήμη του Χριστόφορου -  το όνειρο εί
ναι κατεστραμμένη μνήμη - ,  για να μετα
τεθεί, έκτοτε, η μνήμη, άρα και η δυνατό
τητα συναρμολόγησης του ονείρου, στο 
μέλλον. Το μέλλον είναι η μόνη λειτουρ
γούσα χρονική διάσταση στο αφήγημα αυ
τό του Παντελή Καλιότσου, αφού μόνο σ’ 
αυτήν τη διάσταση υπάρχει η δυνατότητα 
να θυμηθεί ο ήρωάς του (μόνο αυτός;) το 
όνειρο που έμελλε να αλλάξει συθέμελα 
τη.ζωή του: ένα όνειρο που δεν του άφησε 
παρά τη φευγαλέα αίσθηση μιας ευδαιμο
νίας τόσο συγκλονιστικής, που μόνο με 
την πτώση της θερμοκρασίας μέσα στην 
κόλαση θα μπορούσε να παρομοιαστεί, δη
λαδή με την αίσθηση της λήξης του μαρτυ
ρίου.

Το όνειρο και η αμνησία που το ακολού
θησε -  το περιέβαλε, θα ήταν, ίσως, το 
σωστότερο να πούμε - ,  υπήρξαν η αιτία 
και η αρχή όλων των δεινών που υπέστη 
αρκετά χρόνια αργότερα ο Χριστόφορος, 
στη λαθεμένη προσπάθειά του να το θυμη
θεί και να το αναπαραστήσει -  αναπλάσει 
δια της ύλης, έστω της γλωσσικής ύλης, 
μολονότι πολλές φορές και σε νεαρή ηλι
κία είχε, δικαίως, αναρρωτηθεί, γιατί 
χρειάστηκε να καταφύγει στη βοήθεια της 
γλυπτικής ο θεός, τη στιγμή που αρκούσε 
ο Λόγος. Δεν πρέπει, ωστόσο, να διαφεύ
γει της προσοχής μας και το γεγονός ότι ο 
ήρωας του περί ου ο λόγος βιβλίου είχε α
πό πολύ ενωρίς παρουσιάσει αρκετά συμ
πτώματα, τα οποία όχι απλώς τον έκαναν 
να διαφέρει από τους ομηλίκους του αλλά 
και τον καθιστούσαν αντικείμενο χλευα
σμού, ειρωνείας και ποικίλων σχολίων, κά
θε άλλο παρά φιλικών και κοσμίων, του τύ
που «του χρειάζεται θεραπεία» κ.λ.π. Κα
τάπληκτος και εν εγρηγόρσει διαρκώς, με 
ακράδαντη πίστη στη συνάφεια της αιτιό
τητας των πάντων, απορρίπτοντας, με 
πλήρη συνείδηση, οποιοδήποτε άλλοθι ή 
ελαφρυντικό, αρνείται μετά βδελυγμίας 
την ανωνυμία και τη συνακόλουθη ανευ- 
θυνότητα του ατόμου, διατεινόμενος ευ- 
θαρσώς ότι «δεν υπάρχουν στην υδρόγειο 17 
ανώνυμοι» παρά μόνον επώνυμοι, δηλαδή 
άνθρωποι υπεύθυνοι για οτιδήποτε συμ-



βαίνει επί της γης, ίσως εξ αμελείας, αλλά 
πάντως υπεύθυνοι.
Υπ' αυτές τις συνθήκες, δεν είναι περίεργο 
το ότι ήρθε σε οριστική ρήξη με τον Κοινό 
Νου, για να καταλήξει, εν συνεχεία, σε ψυ
χιατρική κλινική, με τη διάγνωση «μανία 
καταδιώξεως» και με την πεποίθηση ότι 
έχει κοριούς στον εγκέφαλο, ότι το «εγώ 
δεν είναι πλέον κρησφύγετο. Είναι ύπαι
θρος. Τα πάντα είναι διάφανα».

Ο πρώτος εγκλεισμόςτου είναι σύντομος 
και αποτελεσματικός. Βγαίνει αποφασι
σμένος να ξαναρχίσει τη ζωή του και, πράγ
ματι, έτσι κάνει: Εγκλιματίζεται και δρα
στηριοποιείται, αλλά προσωρινά, ως τη 
στιγμή που οι επιστημονικές μετρήσεις 
δείχνουν ότι ο πλανήτης γη διατρέχει σο
βαρότατο κίνδυνο εξ αιτίας της κατά 3% 
μειώσεως της στοιβάδας του όζοντος, ενώ 
η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη του τμήματος 
περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. κρούει απλώς 
τον κώδωνα του κινδύνου, προφανώς για να 
μη θιγούν τα συμφέροντα των Εταιρειών 
Πετρελαίων. Το γεγονός αυτό τον εμβάλλει 
σε μεγάλη ανησυχία, η ανησυχία εξελίσσε
ται σε βασανιστική υποχονδρία και η υπο
χονδρία τον οδηγεί στην υπερεκτίμηση του 
ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει, το με
μονωμένο άτομο, όχι μόνο στην κοινωνία 
αλλά στον πλανήτη ολόκληρο, άρα στην 
υπεράσπιση και του ρόλου που μπορεί να 
διαδραματίσει αυτός ο ίδιος, ο Χριστόφο
ρος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος, ως νέος 
\ον  Κιχώτης, παίρνει τον δρόμο της μεγά
λης περιπέτειας. Τον δρόμο απ’ όπου, 
όπως λένε οι νουνεχείς οικείοι του, δεν έχει 
πλέον επιστροφή. Επί ένα χρόνο περιφέρε
ται, πρώτα στην Ελβετία ως οδηγός βυτιο
φόρου, για να βρεθεί, εν συνεχεία, με τον 
μόνο πιστό σύντροφό του, ένα αυτοκίνητο 
Φολκσβάγκεν, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία 
-  χωρίς, είναι αλήθεια, να συντρέχει ιδιαί
τερος λόγος γι’ αυτά όλα τα ταξίδια, πρα
κτικός ή αφηγηματικός - ,  μπαινοβγαίνον- 
τας στα πορνεία και στα μοτέλ και εκσπερ- 
ματώνοντας «αβέρτα», μερικές φορές και 
δωδεκάκις το εικοσιτετράωρο, ώσπου ο 
φόβος του AIDS τον εξωθεί στον μέχρις 
εσχάτων αυνανισμό, ο αυ νανισμόςτον οδη
γεί στην τύ ψη για την χωρίς τεκνοποιητικά 
αποτελέσματα εκσπερμάτωση, στον φόβο 
της τιμωρίας του θεού και, εντέλει, στην 
απόφαση να καταφύγει στην Ε.Σ.Σ.Δ., 
όπου, τουλάχιστον, ο θεός δεν αναγνωρίζε
ται επισήμως.

Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των μετα
κινήσεων από χώρα σε χώρα, ο Χριστόφο- 

18 ρος Παναγιωτόπουλος δέχεται πότε πότε 
κύματα μνήμης από το παρελθόν που όμως 
έχει εναποθέσει στο μέλλον, με επαναλαμ

βανόμενη τη σκηνή μιας ομάδας γυναικών, 
διωγμένων άγνωστο από πού, πλάι στο 
τρένο. Παράλληλα, μέσα στον παραμορ
φωμένο κόσμο των φόβων, τωντύ ψεων, του 
σωματικού και ψυχικού παραδαρμού του, 
του εξευτελισμού και της εξύψωσης, εκεί 
που υπάρχει ο κίνδυνος να διαρραγεί το 
πλαίσιο -  σκηνικό, επάνω στο οποίο δια
δραματίζεται η ιστορία, όπου το αληθοφα
νές τείνει να υπερκαλύψειτο αληθινό, ανα
καλύπτει κανείς στοιχεία παραπεμπτικά σε 
συγκεκριμένους τόπους, στιγμές και περι
στατικά της σύγχρονης πραγματικότητα^ 
(κατάρρευση των σοσιαλιστικών καθεστώ
των, ΑΙ ϋε, καταστροφή του περιβάλλοντος 
κλπ.).

Από τη στιγμή που ο ήρωας επανεγκλείε- 
ται στην κλινική και, όπως μαθαίνουμε από 
το υστερόγραφο του θεράποντος νεαρού 
γιατρού, πεθαίνει, χωρίς να μπορέσει να 
Θυμηθεί το όνειρο, παρατηρείται μια πολύ 
σημαντική -  όσο και ευρηματική -  αλλαγή 
των ρόλων. Ο θεράπων γιατρός υπεισέρχε
ται στη θέση του νεκρού ασθενούς του και η 
παραλήπτρια,η αδελφή του τελευταίου, 
από «αγαπητή κυρία», που αποκαλείται 
στην αρχή της επιστολής, τώρα αποκαλεί- 
ται «αγαΛητή αδελφή μας» και, τελικά, «α
δελφή», που σημαίνει ότι ο αποστολέας 
γιατρός ταυτίζεται με τον ασθενή του απο
λύτως: γίνεται και αυτός φορέας της νό
σου, χρονικό της οποίας και αποτελεί ο 
Διωγμός απ' την κόλαση. Αλλά γίνεται φο
ρέας μόνο με τη λογική, οπότε δεν διατρέ
χει τον κίνδυνο να παρασυρθεί από εκχειλί- 
σματα ψυχής και εξάρσεις ποιητικές της 
διανοίας. Γι’ αυτό και ακολουθώντας τα σω
στά ίχνη βρίσκεται στο σωστό μέρος, σε μια 
μονή, όπου ηγούμενοςείναιέναςφίλοςτων 
νεανικών χρόνων του νεκρού, πια, «ονειρο
παρμένου», ο Νικηφόρος, κοινωνός, μάλι
στα, του ονείρου. Απ’ αυτόνπληροφορείται 
ότι το όνειρο ήταν δημιούργημα ενός συ
ναισθήματος: δεν είχε εικόνες, γιατί ήταν 
ένα συναίσθημα -  μια αίσθηση διωγμού 
απ’ την κόλαση, γι’ αυτό και ο ονειρευόμε- 
νος δεν μπορούσε νατο θυμηθεί. Γιατίη ευ
δαιμονία του ονείρου δεν περιγράφεται.

Στο σημείο αυτό διαπιστώνεται για μια, 
ακόμα φορά, η ικανότητα του Παντελή 
Καλιότσου να συμπλέκει το ρεαλιστικό και 
το υπερρεαλιστικό, το πραγματικό και το 
ονειρικό κατά τρόπο ενεργό ποιητικά, δεν 
ξέρω, όμως, κατά πόσο αφηγηματικά. Πα
ρασυρμένος, θα έλεγε κανείς, από την 
προσωπική εμπλοκή του -  συναισθημα
τική,- συγκινησιακή, υπαρξιακή, ακόμα και 
κοινωνική -  στα αφηγηματικώς διαδραμα
τιζόμενα, ενώ μέχρι τώρα διατηρούσε, 
απέναντι σ’ αυτά, την απαιτούμενη από

σταση ασφαλείας, δείχνει να αφήνεται να 
παρασυρθεί από τα υλικά πειστήρια του 
ονείρου που, πολύ φυσικά, μια και είναι 
πειστήρια του ονείρου, 'είναι στοιχεία 
ποιητικά, αλλιώς φορτισμένα. Τέτοια πει
στήρια και τέτοια στοιχεία είναι οι λεκέδες 
από πίσσα που βρέθηκαν στα παπούτσια 
του γιατρού, που ήταν σαν καμένα από 
φωτιά, το γεγονός ότι κάτω από πρόσφο
ρες συνθήκες, στην υποβλητική ατμό
σφαιρα του μοναστηριού, ο γιατρός μπό
ρεσε και είδε το αναζητούμενο όνειρο και, 
το κυριότερο, τα ορατά στο δάπεδο ίχνη 
από την πίσσα που άφησε το διωγμένο από 
την κόλαση πλήθος.

Στο Διωγμό απ' τηνκόλασηο Παντελής 
Καλιότσος κινείται στους χώρους που με το 
ως τώρα αφηγηματικό του έργο έδειξε ότι 
γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Στους χώρους 
εκείνους, όπου ο υπερρεαλισμός είναι ο 
μόνος, ίσως, πρόσφορος τρόπος προκει- 
μένου να εκφραστεί το πραγματικό και το 
απτό, όπου ο άνθρωπος, κατακερματισμέ
νος, εκμηδενισμένος από τα όσα συμβαί
νουν γύρω του δεν έχει άλλη καταφυγή πα
ρά μόνο την υπέρβαση -  στην προκειμένη 
περίπτωση την υπέρβαση του ονείρου -  
που θα τον φέρει, τελικά, σε σύγκρουση με 
το περιβάλλον του και θα τον καταστρέψει 
βιολογικά ή θα τον περιθωριοποιήσει. Ό 
πως σε όλο σχεδόν το πεζογραφικότου έρ
γο, έτσι κι εδώ, ο Θεός, ο θάνατος και ο έρω
τας είναιτο τρίγωνο μέσα στο οποίο κινεί τα 
νήματα των προσώπων του, που, όλα μαζί, 
συνθέτουν ένα και μόνο πρόσωπο σε δια
φορετικές, εξωτερικές και εσωτερικές, εκ
φάνσεις και αντιδράσεις μπροστά στην 
απάνθρωπη και κτηνώδη πραγματικότητα 
που το περιβάλλει.



Βασίλης Κ. Καλαμαράς

Τ ά μ α

Όπωςο τοίχος χτίζει μέσα τον Από τα κτίρια πνροβολούν
Με τα σοβαντισμένα το μεσημέρι Μια ανεμώνα θα τονςχαρίσει την ζωή
Έρχεται αννποψίαστος από τα βαθιά ο άνθρωπος Με μια σκέψη χαράς
Με τα πετούμενα για σννοδιά και είναι μόνος Αχ θάνατε πον δεν ζήσαμε ποτές.
Έρχεται ο άνθρωπος από στενά
Γίον δεν τα είδε το φως τον ήλιον. Είναι ο φόβος είναι

Θα γκρεμοτσακιστεί ο φόβος ο φόβος
Όπωςο τοίχος μέσα τον χτίζει Μέρες τον σφαγείον Μέρες της γέννας
Με τα λενκά ντονβάρια κρατά ακόμη ορθός Για πάντα μέρες.
Αν ήταν να μιλήσει στα χρόνια μας
Δεν θα ’χε λόγο η σιωπή Είπα τον τοίχο -  τα'μέσα σον όλα τα φροντίζει
Πανάκριβη αλλά και κανείς δεν την αρνείται. Είναι πον οι αντιγραφείς σε τέχνη

Δεν εχώρεσε ονπερήφανος ο ιχθύς πον ταξιδεύει
Όπως οι αριθμομνήμονέςμπερδενονν τα ζνγά Λίγο πριν φέξει σκοτάδι τα νερά
Και τα μονά είναι λιγοστά Κάτι για την σκιά για τον βνθού τα χρόνια.
Στέκεται κατάντικρν το μηδέν
Πρόσθεση είσαι μια πράξη αφαίρεσης; Ανάγλνφα στολίζονν τα σπίτια

Και είναι ο ιχθύς με τόση τέχνη
Αλλά για τον τοίχο μίλησα Το τάμα, το σφάγιο πάνω στην θύρα
Για μια Καρνάτιδα τον μέλλοντος Είναι το μνημείο, είναι η μνήμη τον ανθρώπον
Πάνω απ’τα νερά και το γλνπτό Είναι το λιμάνι για χάρη τον

\
Χαζεύεις. Τόσες ψαρόβαρκεςμε το έμψνχο καταποντισμένες.

Όμως εγώ κρατώ το βότσαλο Φέρνονν τα χρόνια στην αμμονδιά
Και το σμαλτώνει το νερό Τα τραβούν με τα μαχαίρια
Μα δεν πονά η χέρα μον 0  πόνος που φέρνει το αίμα στα λενκά
Όταν ο ήλιος στεγνώσει σε χέρι αδύνατο Ένα βλέμα γνναικός είναι δικά της τα χρόνια
Τελειώνει η μέρα στα άκρα των δακτύλων Είναι η κύηση η Μάννα τον Ενιαντού
Αθάνατη. Πον βάζεις τον αέρα πον ό,τι βρει το θεραπεύει.

Αλλά θα ξεχαστώ. Σύρτε τα χρόνια στην ακτή
Και τα λνρικά σαν αρχινούν δεν γνωρίζονν τέλος Δ έστε πώς σπαράζονν θάνατο
Ούτε και αρχή Δ έστε δεν θα παραδοθούν ποτέ
Εγώ επιμένω, δεν θα παραδώσω το σώμα μον στα φθαρτά Είναι δννατά και ας είναι η φάλαινα κοντά
Το φθαρτό μον σώμα πώς θα παραδώσω: (Φωνές από με Θα φέρει το λιμάνι, τονναναγό, τονκαμακιστή

γάφωνα). Θα φέρει ξανά το λάδι στην πληγή
Δεν είναι η ιστορία μον. Θνσία ο αιώνας μας και ξαγρνπνά

Το ύφος με το οποίο αφηγείται ο Παντε- πρόσφορο για την ανάπτυξη μιαςκαθόλα -  
λής Καλιότσος είναι επιμελώς ψυχρό και τουλάχιστον επιφανειακός- ορθολογιστι- 
αντικειμενικό, προκειμένου να προσδώσει κής και διαρκώς αυτοαναιρούμενης επιχει- 
στην αφήγησή του την απαιτούμενη (;) «α- ρηματολογίας, παράλληλα, δημιουργείτην 
μεροληψία». Αυτό ακριβώς το ύφος, ωστό- εντύπωση μιας υπερβολικής, έως κομπα- 
σο, κάνει να φαίνεται βιαιότερη και θορυ- σμού, βεβαιότητας του αφηγητή για την 
βωδέστερη η πολύ συχνή διείσδυση του ικανότητά του να φτιάχνει και να κατα- 
αφηγητή στον αφηγηματικό χώρο. Το ίδιο στρέφει πρόσωπα, γεγονότα και καταστά- 
ύφος επίσης, ενώ από τη μια μεριά είναι σεις κατά το δοκούν. Δημιουργεί, εν ολί- φονικό που υπερίπταται της εποχής μας.

γοις, την εντύπωση ότι ο αφηγητής Καλιό
τσος αρέσκεται, επαιρόμενος, να αφήνει, 
πολύ συχνά, τον αναγνώστη σε αμηχανία, 
πράγμα που πιστεύω ότι δεν ισχύει, απε
ναντίας είναι πολλές φορές αισθητή η 
προσπάθεια του συγγραφέα να συγκροτή
σει, να κάνει μαλακότερα τα φοβερά του 
όνειρα και οράματα, να γαληνέψειτο αέναο



τα βιβλία της «γνώσης»

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ / ΜΙΚΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΝΑΣ ΛΟ ΥΒΕ ΑΛΜ ΚΒΙΣΤ  
Γιατί όχι;

ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΓΟΥΛΦ 

Φλας

ΑΑΡΑ  ΚΑΡΝΤΕΛΛΑ 
Γύρω από τη Λάουρα

ΑΑΡΑ  ΚΑΡΝΤΕΛΛΑ 
Ηθελα να φορέσω παντελόνια

Μ ΑΡΙΑ  ΚΟΡΤΙ 
Το τραγούδι των σειρήνων

ΑΝΝΑ Μ ΕΣΣΙΝΑ 
Η φοινικιά του Ρουσαφά

Ο Ν Ο ΡΕ ΝΤΕ Μ Π ΑΛΖΑΚ 
Η γεροντοκόρη

Μ Α Ν Φ Ρ ΕΝ Τ Μ Π Η Λ Ε Ρ  
Ή ρεμη οαν τη νύχτα

ΤΖΟ ΥΖΕΠΕ ΠΟΝΤΙΤΖΑ 
Η μεγάλη βραδιά

Λ ΕΒ  ΡΑΖΓΚΟΝ 
Χωρίς επινοήσεις

Ο. ΣΕΣΑΝ  - Ι.ΜΠ. ΜΑΣΛΟΦ ΣΚΙ 
Εσείς που δεν έτυχε ποτέ 
να σας σκοτώσουν...

Φ ΟΥΛΒΙΟ ΤΟΜ ΙΤΣΑ 
Η βενετσιάνα κληρονόμος

ΓΚ. Κ. ΤΣΕΣΤΕΡΤΟΝ 
Η αθωότητα του πατρός Μπράουν

Σ Ε ΡΤ Ζ ΙΟ Φ Ε ΡΡ ΕΡ Ο  
Στη σκιά

ΤΟΜ ΑΣ ΧΑΡΝΤΥ 
Κάτω από το δέντρο

ΝΑΘΑΝΙΕΛ ΧΩΘ ΟΡΝ  
Το άλικο γράμμα

Μ Π Α Ρ Μ Π Ε  N T ' Ω ΡΕΒ ΙΓΥ  
Οι διαβολικές

ΖΑΝΕΤ ΟΥ ΙΝΤΕΡΣΟΝ 
Το φύλο της κεοασιάς

ΑΝΡ Ι-Φ ΡΕΝΤΕΡ ΙΚ  ΜΠΛΑΝ 
Τ ' αγρίμια παλεύουν στο λυκόφως

TENT ΧΙΟΥΖ
Μύθοι του πρώιμου κόσμου
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Προδημοσίευση *

Το παγερό του 
βλέμμα

Δέν ξέρω αν ήταν το παγερό του βλέμμα 
που τράβηξε από μιας αρχής την προσοχή 
μου ή μήπως στάθηκε αιτία ένα περιοδικό 
που αγόρασα την τελευταία στιγμή από το 
περίπτερο της Πλατείας. Οι αθηναϊκές 
εφημερίδες δεν είχαν φτάσει ακόμη, κι εγώ 
έπρεπε καλού - κακού να βρίσκομαι στο 
Πρακτορείο τουλάχιστον μισή ώρα νωρί
τερα -  δεν ήξερες ποτέ τι γίνεται μ’ αυτό το 
επαρχιακό λεωφορείο, που ήταν και το μο
ναδικό. Παραξενεύτηκα που είδα ένα λο
γοτεχνικό περιοδικό κρεμασμένο με το 
μανταλάκι ανάμεσα στις πολύχρωμες πα- 
λιατσούρες, μολονότι -  για να είμαι ακρι
βής -  ήταν κιτρινισμένο από τον ήλιο, 
πράγμα που σήμαινε πως βρισκόταν εκεί 
από καιρό και με περ ίμενε .Είναι ίσως αυτό 
που λένε, πως «έχουν και τα βιβλία τη 
μοίρα τους». Από το άλλο μέρος η λογοτε
χνία, από τα παιδικά μου χρόνια, ήταν το 
σαράκι μου. Έτσι λοιπόν, με μηχανισμούς 
ανεξιχνίαστους, ενώθηκε εκείνο το από
γευμα η μοίρα του με τη δική μου, εκείνη τη 
μοιραία στιγμή που έπεσε πάνω του το μάτι 
μου, όταν ο περιπτεράς μου απάντησε για 
τις εφημερίδες πως το αεροπλάνο είχε κα
θυστέρηση, κι εγώ, ύστερα από μια φευγα
λέα επισκόπηση, το ξεκρέμασα σαν να τρα
βούσα ένα λαχνό. Και κρατώντας το δι
πλωμένο στο δεξί μου χέρι -  το άλλο το 
είχα περασμένο στον ιμάντα του ταξιδιωτι
κού μου σάκου, που κρεμόταν στον ώμο 
μου -  τράβηξα για το Πρακτορείο.

Αλλά κακώς είχα βιαστεί. Το λεωφορείο 
δεν είχε φτάσει ακόμη στην πίστα του και 
μπροστά στο γκισέ δεν υπήρχαν παρά μόνο 
τρεις επιβάτες -  κι εγώ τέσσερις. Πρόσεξα 
μάλιστα πως ο ένας απ’ αυτούς, μολονότι 
ήταν εκεί πριν από μένα, με κοίταξε από 
την κορφή ως τα νύχια με το γκρίζο του 
βλέμμα και παραμέρισεγια να μου δώσει τη 
σειρά του. Κι όσο ο Πράκτορας μου ετοί
μαζε το εισιτήριο, αισθανόμουν την ανα

πνοή του πάνω στο σβέρκο μου. Πάντως σε 
δυο - τρία λεπτά είχαμε κιόλας ξεμπερδέ
ψει, κι ο Πράκτορας γύρισε το ασφαλίτικο 
μούτρο του με το μαύρο παχύ μουστάκι σε 
κάτι λογαριασμούς, πνιγμένος στη μπόχα 
και στους καπνούς του τσιγάρου του . Κα- 
μώθηκε πως δεν με αντιλήφθηκε, όταν 
στάθηκα μπροστά του, και χρειάστηκε να 
πω δυο φορές το όνομά μου -  τη δεύτερη 
σχεδόν το φώναξα - , αν και δεν ήθελα να 
υπο^αμμίσω την παρουσία μου.

Μολονότι νέος ακόμα στην «υπηρεσία»
-  ύστερα από πολύν αγώνα με είχαν επιτέ
λους προσλάβει -  είχα αντιληφθεί κιόλας 
πως η καλύτερη πηγή πληροφόρησης 
εκείνο τον καιρό που τα ιδιωτικά αυτοκί
νητα, οι «κούρσες» που λέγανε, σπανίζανε 
και μάλιστα στο δικό μας μίζερο σινάφι, 
ήταν για τους προϊσταμένους της Κεντρι
κής Υπηρεσίας οι Πράκτορες των λεωφο
ρείων. Αυτοί ξέρανε επακριβώς -  ίσωςκαι 
να κρατούσαν σημειώσεις, χρήσιμες για 
κάθε ενδιαφερόμενο -  πότε έφευγε ένας 
υπάλληλος και πότε ξαναγύριζε στη θέση 
του. Έτσι το να περάσεις απαρατήρητος 
κάτω από τη μύτη τους -  εγώ δυστυχώς δεν 
το είχα κατορθώσει εκείνη τη φορά -  ήταν 
το πιο φρόνιμο, είτε υπήρχε λόγος είτε όχι, 
πράγμα που συνέβαινε και στη δική μου πε
ρίπτωση, αφού επέστρεφα από την κανο
νική μου άδεια και μάλιστα δεκαπέντε 
ολόκληρες μέρες προτού να λήξει. Είχε 
συμβεί και σε μένα εκείνο που συμβαίνει 
συχνά στους φαντάρους, ιδιαίτερα στην 
επαρχία: μηχανεύονται χίλιους τρόπους, 
για να πάρουν το σαββατόβραδο άδεια ε
ξόδου με δίωρη παράταση, και το βράδυ 
ξαναγυρίζουν πρόωρα στο στρατόπεδο, 
κατάκοποι και απελπισμένοι.

Αλλά εγώ είχα κι έναν άλλο λόγο να επι
ταχύνω την επιστροφή μου. Θέλεις από το 
να με δέρνει όλη μέρα ο ήλιος στις παρα
λίες, ανάμεσα σ’ εκείνα τα γυμνά κορμιά

του Χριστόφορου Μηλιώνη

των κοριτσιών, και τα βράδια να παίρνω 
σβάρνα τα κέντρα, ολομόναχος, περιορί
ζοντας τον ύπνο στο ελάχιστο, λες κι ήθελα 
να αναπληρώσω με μιας το χρόνο που είχα 
χάσει, θέλεις γιατί από μικρός είχα αδύ
νατη κράση και μια ευαισθησία που συχνά 
κουρέλιαζε το νευρικό μου σύστημα, με 
πιάσανε κάτι ανεξήγητοι πυρετοί, που με 
ρίξανε τελικά για μια βδομάδα στο κρεβά
τι.

Εκεί λοιπόν, στη μοναξιά της νοικια
σμένης κάμαρης, κι ενώ στον πυρετό μου 
άκουγα έξω στο δρόμο όλο εκείνο το τουρι
στικό όργιο, φούντωσε μέσα μου η επιθυ
μία να ξαναγυρίσω στη Βαλεντίνη και στο 
Πανδοχείο της. Η αρρώστια είχε οξύνει τις 
αισθήσεις μου και τερατώδεις οπτασίες με 
βασανίζανε και μου ανέβαζαν τον πυρετό. 
Θαρρείς κι είχαν στοιχειώσει οι νύχτες που 
είχα περάσει εκεί μέσα, στο ερημικό Παν
δοχείο της επαρχίας, με το χλομό φως, με 
τις καμάρες και τις ξύλινες κρεβάτες, με το 
χειμώνα να δέρνει τα παραθυρόφυλλα στις 
άδειες κάμαρες, και τη Βαλεντίνη, αφηνια
σμένη στην ασφάλεια της ερημιάς, να μην 
έχει καμιά αναστολή και κανένα ενδοια
σμό και να μην ξέρει όρια.

Έτσι, όταν κάπως συνήλθα, μάζεψα τις 
πετσέτες μου και τα μαγιό μου και πήρα το 
καράβι της επιστροφής.

Κοίταξα το ρολόι του καφενείου, για να 
βεβαιωθώ και κάθησα στο τσίγκινο τραπε
ζάκι, ρίχνοντας στη διπλανή καρέκλα το 
σάκο μου. Παράγγειλα καφέ και βάλθηκα 
να ξεφυλλίζω το περιοδικό, με το βλέμμα 
μου να πηγαινοέρχεται νευρικά, όπως συμ
βαίνει συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις.

Στα διαβάσματά μου προτιμώ τα ονό
ματα που μου είναι κιόλας γνωστά, δι- 21 
στάζω να εμπιστευθώ τον εαυτό μου σ’ έναν 
άγνωστο συγγραφέα που μπορεί να με σύ-



ρει ποιος ξέρει σε ποιες καινούριες περι
πέτειες και να μου φαρμακώσει χη ζωή. 
Γιατί όταν διαβάζω ένα βιβλίο, χώνομαι ο 
ίδιος μέσα στην ιστορία του, την παίρνω 
προσωπικά που λέει ο λόγος, και βασανί
ζομαι αφάνταστα -  πράγμα που, όπως μου 
έλεγε κάποτε ένας φίλος μου, που το συζή
τησα μαζί του, είναι κατάσταση παθολογι
κή. Γιατί, μου έλεγε, τα βιβλία πρέπει να 
μας είναι αναψυχή και όχι να μας γίνονται 
βραχνάς. Αλλά βέβαια είναι σχεδόν αδύ
νατο ν’ αλλάξεις τον εαυτό σου. Και το 
αποτέλεσμα ήταν να γυρίζω διαρκώς σε 
πεντέξι συγγραφείς -  ένας θεός ξέρει γιατί 
τους είχα διαλέξει -  και να μένει περιορι
σμένος ο πνευματικός μου ορίζοντας. Ό 
πως ακριβώς μου το είχε προβλέψει ο φίλος 
μου.

Ό ταν έφτασα λοιπόν στο, πασίγνωστο 
εξάλλου, όνομα του αμερικανού συγγρα
φέα, «α, ο Πόε» είπα κι έστρωσα τις σελίδες 
σ’ εκείνο το άνοιγμα, για να διαβάσω μια 
ιστορία του που είχε τον ελκυστικό τίτλο 
«Το καρδιοχτύπι που αποκαλύπτει». Και 
συγχρόνως ήρθαν στο νου μου τα άλλα 
εφιαλτικά του έργα που τα είχα διαβάσει 
ποιος ξέρει πόσες φορές: εκείνο το φημι
σμένο ποίημα, το «Κοράκι», που το ήξερα 
σχεδόν απέξω, και τα τρομερά του διηγή
ματα, τη «Λίγεια» που νεκρανασταίνεται 
και τη «Βερενίκη» με τα ωραία δόντια. 
Αυτό μάλιστα το τελευταίο το είχα διαβά
σει, θυμάμαι, σχεδόν παιδί κάτω από τη 
συκιά στο αμπέλι μας και από τότε έτρεμα 
μήπως καμιά από τις κοπέλες που κάθε τό
σο ερωτευόμουνα, πέθαινε, γιατί ήμουν 
βέβαιος πως θα ήταν αδύνατο να μην ακο
λουθήσω τη μοίρα εκείνου, που επισκεπτό
ταν μεσάνυχτα το νεκροτα'φείο. Έτρεμα 
και συγχρόνως το επιθυμούσα.

Και να που από τις πρώτες κιόλας αρά
δες, όταν άρχισα να διαβάζω, σχημάτισα 
τη βεβαιότητα πως ο μεγάλος αυτός συγ
γραφέας μιλούσε ακριβώς για μένα, και 
μάλιστα με τις ίδιες λέξεις που θα χρησιμο
ποιούσα κι εγώ για τον εαυτό μου:

«Αλήθεια! -  έγραφε. Είμαι πολύ νευρι
κός, τρομακτικά νευρικός -  από πάντα 
ήμουνα. Μα γιατί ισχυρίζεστε πως είμαι 
τρελός; Η  αρρώστια έχει οξύνει τις αισθή
σεις μου. Δεν τις έβλαψε -  δεντιςεξασθέ- 
νισε...»

Μέσα λοιπόν στη δική μου νευρικότητα 
που την αύξαιναν εκείνες οι ώρες της ανα
μονής, με το βλέμμα μου ναπηγαινοέρχεται 
από τις σελίδες στην άδεια πίστα και από 
τον Πράκτορα σ’ εκείνον που μου είχε πα
ραχωρήσει λίγο πιο πριν τη σειρά του στο

γκισέ, άρχισα να διαβάζω την περίεργη 
ιστορία για το γεροντάκι που «το ένα του 
μάτι έμοιαζε σαν όρνιου -  ένα μάτι αχνο- 
γάλαζο, μ’ ένα ασπράδι επάνω». Κάθε 
φορά που αυτό το μάτι έπεφτε πάνω στον 
ήρωα, το αίμα του πάγωνε. Κι έτσι σιγά 
σιγά «σκαρφίστηκε την ιδέα» ν’ αφαιρέσει 
τη ζωή απ’ αυτό το γερόντιο, ώστε να λυ
τρωθεί για πάντα από το βλέμμα του.

Να το, λοιπόν! είπα. Ό λα αυτός τα ’χει 
προβλέψει! Ο μοιραίος εκείνος άνθρωπος
-  μοιραίος για μένα, όπως αποδείχτηκε -  
είχε καθήσει μοναχός στο αντικρινό τσίγ- 
κινο τραπεζάκι, έπινε καφέ και με κοι
τούσε με το αρπαχτικό του βλέμμα. Πρό
σεξα μάλιστα πως έτσι όπως καθότανε 
έβλεπα μονάχα το ένα του μάτι, κι επάνω 
στο βολβό του διακρινόταν μια άσπρη κη- 
λίδα από το γλόμπο του καφενείου. Δεν 
ήταν βέβαια γέρος -  τόσο το χειρότερο, 
είπα μέσα μου - ,  απλώς μεσόκοπος. Ό 
μως όλο το πρόσωπό του είχε κάτι το αετί
σιο -  ένα πρόσωπο γέρικου αετού, σκέ- 
φτηκα. Σηκώθηκε κάποια στιγμή και τον 
είδα που κατευθύνθηκε στο γκισέ και σιγο- 
κουβέντιαζε με τον Πράκτορα. Μου φάνη
κε μάλιστα πως καθώς μιλούσε, ακουμπώ- 
ντας με ι»  δεξιό του αγκώνα στον πάγκο, ή
ταν στραμμένος ο μισός προςτο μέρος μου, 
λες κι είχε αιστανθεί επάνω του τον ίσκιο 
μου και ζητούσε πληροφορίες για το άτομό 
μου.

Ύστερα όμως από λίγο σκέφτηκα πως 
ίσως να παρακολουθούσε τη βαλίτσα του. 
Γ ιατί εκείνη τη στιγμή μπήκε στην πίστα το 
λεωφορείο, κι ο βοηθός άνοιξε τις πόρτες 
και φώναξε στους επιβάτες. Σηκώθηκαν 
τότε όλοι από τα τραπέζια τους -  εντωμε- 
ταξύ είχαν μαζευτεί αρκετοί ταξιδιώτες, 
χωρίς να το έχω αντιληφθεί -  και τράβη
ξαν προς το μέρος του. Ήρθε κι εκείνος, 
πήρε δίπλα από το τραπέζι του τη βαλίτσα
-  μεγάλη, πράσινη, από πλαστικό -  και 
τους ακολούθησε. Κι εγώ ακολούθησα ε
κείνον. Μάλιστα μέσα στο λεωφορείο διά
λεξα μια θέση στην άλλη πλευρά, έτσι που 
να μπορώ να βλέπω από το πλάι το πρόσω
πό του. Κι εκείνος κι εγώ είχαμε πιάσει τα 
παράθυρα.

Σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού φρόν
τιζα να μην τον χάσω από τα μάτια μου, να 
παρακολουθώ κάθε κίνηση και κάθε σύ
σπαση του προσώπου του, άλλοτε με την 
άκρη του ματιού μου και άλλοτε στο τζάμι 
του παραθυριού, που άνοιγε μονάχα ως τη 
μέση .Γιατί πολύ γρήγορα ανακάλυψα πως 
μερικές φορές, ιδίως όταν το λεωφορείο 
περνούσε από σκιερές δασωμένες πλαγιές, 
καθρεφτιζόταν στο σκούρο φόντο όλο το 
εσωτερικό του. Δεν άργησα βέβαια να δια

πιστώσω πως το ίδιο έκανε κι εκείνος. Ή 
ταν κι αυτός ένας τρόπος να κοιταζόμαστε, 
χωρίς ο ένας να εκτίθεται στα μάτια του άλ
λου.

Συγχρόνως στο μυαλό μου γυρόφερνε η 
Βαλεντίνη, η έκπληξή της κι η χαρά τη ς που 
θα μ’ έβλεπε να επιστρέφω ξαφνικά, τόσο 
πιο νωρίς απ’ ό,τι μεπερίμενε. Και σίγουρα 
θα έκανε τα πάντα, για να μου το ανταπο
δώσει. Την έβλεπα κιόλας ν’ αμπαρώνει τη 
χοντρή εξώθυρα του Πανδοχείου -  το λεω
φορείο ήρθε, θα μου ’λεγε· αν ήταν να ’ρθει 
κανείς θα είχε έρθει. Θα ετοίμαζε το μπά
νιο που ήταν το καύχημά της μέσα σ’ εκείνο 
το παλιό χάνι -  για τέτοιες ώρες το ’χω 
φτιάξει, θα μου ’λεγε. Θα μου ’φερνε 
μπουρνούζια και μοσκοσάπουνα -  αυτά 
τα «σαμπουάν» που λένε, κάνουν κακό, θα 
μου ’λεγε. Κι ύστερα, ενώ εγώ ξαπλωμένος 
στο καθαρό κρεβάτι μου, στα σκοτεινά, θα 
κάπνιζα ένα τσιγάρο μέσα στις ανταύγειες 
και στη δροσιά που θα ’μπαίνε από τ’ ανοι
χτά παράθυρα που βλέπουνε στα περιβό
λια, θ’ άνοιγε σιγά σιγά η πόρτα και θα γλι
στρούσε μέσα η Βαλεντίνη, με το κορμί της 
ν’ αχνίζει ακόμα, αγλαϊσμένο από την 
απουσία τόσων ημερών. Αυτά σκεφτόμουν
-  και τ’ άλλα που θ’ ακολουθούσαν... Και 
την ίδια στιγμή απόσωνα την ιστορία μου 
για το καρδιοχτύπι του ήρωα, του Πόε δη
λαδή, που πρόδωσε το φονικό του, όταν η 
αστυνομία μπήκε στο μοναχικό του δωμά
τιο και ψάχνοντας πλησίασε στη γωνία, 
όπου ήταν κρυμμένος ο νεκρός, θαμμένος 
κάτω από το παλιό σανιδένιο πάτωμα.

Ας έρθουν λοιπόν όλα όπως είναι να 
’ρθουν, ακόμα κι αυτό -  σκέφτηκα, βέ
βαιος πως εκείνη η μέρα ήταν μοιραία για 
μένα. Αισθανόμουν τόσο πολύ παγιδευμέ- 
νος, ώστε δεν μπορούσα παρά να τραβήξω 
την υπόθεση ως το τέλος, ως τη μοιραία της 
συνέπεια.

Η έκβαση αυτή άρχισε να μου γίνεται βε
βαιότητα που την έβλεπα κιόλας μπροστά 
μου με όλες τις λεπτομέρειέςτης, όταν λίγο 
λίγο σχη μάτισα τη ν ιδέα πως εκείνο το πρό
σωπο, καδραρισμένο στο τζάμι του παρα
θυριού που σκοτείνιαζε κιόλας, δεν μου ή
ταν ολότελα άγνωστο ούτε άσχετο. Ό ταν 
ανακάλυψα δηλαδή, όχι χωρίς ένα αίσθη
μα βαθύτατου ιλίγγου , πως το παγερό του 
βλέμμα με είχε καρφώσει για πρώτη φορά 
σε κάποιον άλλοχρόνο, απροσδιόριστο, ά
γνωστο πότε και πού -  ή μήπως και δεν ή
θελα να το παραδεχτώ;

Ύστερα αυτό το αόριστο αίσθημα μετα
βλήθηκε σε πανικό. Το μυαλό μου ωστόσο 
δούλευε, θυμάμαι, και η πρώτη σκέψη μου 
ήταν να ζητήσω από τον οδηγό να σταμα
τήσει, κάνοντας πως εγώ είχα φτάσει τάχα



λιασμένοι προχώρησαν, αφήνοντας εμένα 
να κλείσω πίσω μου την πόρτα. Σχεδόν δε 
με κοίταξε.

Κι αφού ανέβηκα εκείνες τις σκάλες που 
τρίζανε και πέρασα από τους παλιούς εσω
τερικούς εξώστες με τα κολονάκια και τα 
τόξα, μπήκα στην κάμαρή μου κι άναψα το 
φως. Ήταν όλα καθαρά και περιποιημένα, 
λες και με περίμενε. Το κρεβάτι στρωμένο 
και σκεπασμένο με λουλουδάτο κάλυμμα, 
άσπρα κουρτινάκια στα παράθυρα, άσπρο 
τραπεζομάντιλο στο τραπέζι με τις δυο κα
ρέκλες και παραπέρα, στον τοίχο, οι επι
τραπέζιες φωτογραφίες με τις κορνίζες 
τους, ταχτοποιημένες στην παλιά σιφονιέ
ρα. Ανάμεσάτους, σε ασημένια κορνίζα, ο 
αποψινός συνταξιδιώτης μου. Την έφερα 
κοντά στα μάτια μου για να βεβαιωθώ. Νέ
ος ακόμα τότε και αλαζονικός στην άσπρη 
ναυτική του στολή. Με κοίταζε με το παγε
ρό και λίγο ειρωνικό -  μου φάνηκε τώρα -  
βλέμμα του, που ωστόσο μ’ άφηνε αδιάφο
ρο έναν ολάκαιρο χρόνο και ποτέ δεν είχα 
αναρωτηθεί γιατί έπρεπε να βρίσκεται ε
κεί στην κάμαρή μου. Σεβόμουν τις συνή
θειές της και την τάξη της -  και με μια βί
αιη χειρονομία γύρισα τη φωτογραφία 

στον προορισμό μου. Όλοι όμως αυτοί οι από ΐο πορτ-μπαγκάζ, εγώ θα είχα γίνει μπρούμυτα, 
επιβάτες με ξέρανε, έστω κι αν εγώ δεν άφαντος. Μάλιστα δεν ακολούθησα το συ-

κανέναν. Κι έπειτα; Πού θα πήγαινα νηθισμένο μου δρομολόγιο, αλλά πήρα κά- Περιττό να πω ότι δεν είχα καμιά διά-
σ’ αυτές τις ερημιές, που είχε κιόλας αρχί- τι πλάγια δρομάκια θεοσκότεινα, έκανα ο- θεση να ξαναβγώ για φαγητό. Αλλωστε 
σει να βραδιάζει; Κι αν αυτός κατέβαινε λόκληρους κύκλους και τελικά χάθηκα, και τον άλλο καιρό απέφευγα, όσο μπο- 
πίσω μου και βρισκόμασταν έτσι οι δυο μας Χάθηκα, τρόπος του λέγειν. Γιατί βέβαια ρούσα, το μοναδικό εστιατόριο και προτι- 
πρόσωπο με πρόσωπο πάνω από εκείνεςτις δεν ήταν δυνατόν να χαθώ σ’ αυτό το κεφα- μούσα το πιάτο που μου έφερνε η Βαλεντί- 
αβύσσους, με το βλέμμα του να με λούζει λοχώριπου μόλις τώρα άρχιζε ν’ αναπτύσ- νη, και μάλιστα χωρίς πρόσθετη αμοιβή, 
σαν το γκρίζο βράδυ που πλημμύριζε έξω σεται. Απλώς καθυστέρησα σε μάταιες Ήταν γυναίκα γενναιόδωρη, 
όλο το άγριο τοπίο -  τι θα μπορούσα τότε διαδρομές. Αλλά βέβαια απόψε δεν ήταν για τέτοια,
να κάνω; Όταν πια έστριψα σε μια γωνία και Με χίλιες δυο προφυλάξεις, σαν τον κλέ-

Ήμουν λοιπόν υποχρεωμένος ν’ ακο- βγήκα σε δρόμο φωτισμένο, αντίκρυσα σε φτη, πήγα στο κοινόχρηστο μπάνιο και 
λουθήσω την πορεία που μου είχε ορίσει ο απόσταση πενήντα περίπου βημάτων την πλύθηκα πρόχειρα. Την ώρα που ήμουν 
συγγραφέας από την άλλη άκρη του κό- παλαιική εξώπορτα του Πανδοχείου. Πού στο διάδρομο άκουσα αντίκρυ, στο σπι- 
σμου, έναν ολόκληρο αιώνα πιο πριν. Εγώ στο διάβολο πήγαινα; -  είπα μέσα μου και τάκι της αυλής, όπου έμενε η Βαλεντίνη, 
το είχα αντιληφθεί από νωρίς, πως ηλογο- τράβηξα κατά κει. Καθώς πλησίαζα, κουβέντες και ακαθόριστους θορύβους, 
τεχνία ήταν η μοίρα μου. Μέσα σ’ αυτήν θ’ άκουσα έναν ήχο βημάτων, και στην αρχή Όλες οι άλλες κάμαρες ήταν κλειστές και 
αποτέλειωνα τους άλλους και θα τέλειωνα νόμισα πως ήταν τα δικά μου που αντηχού- σκοτεινές, καμιά χαραμάδα, καμιά κλει- 
κι ο ίδιος, με την υποταγή και την απελπι- σαν στη νυχτερινή ησυχία. Φάνηκε όμως δαρότρυπα δεν έφεγγε πουθενά. Σίγουρα 
σμένη μακαριότητα ενός πιστού μουσουλ- μια σκοτεινή φιγούρα που ερχόταν από την ήμουν ο μόνος ένοικος απόψε σ’ αυτό το 
μάνου που όλα τα βρίσκει γραμμένα στο αντίθετη κατεύθυνση, κουβαλώντας τη βα- αρχαίο χάνι. Τρύπωσα στη κάμαρή μου και 
Κοράνι. Όποια κίνηση και να έκανα ήταν ριά του βαλίτσα. Σταματήσαμε κι οι δυο κλείδωσα πίσω μου την πόρτα. Ξάπλωσα, 
καταδικασμένη εκ των προτέρων. μπροστά στην εξώθυρα κι εκείνος μ’έλουσε Ήμουν κουρασμένος και λογάριαζα πως

Και πραγματικά έκανα μια τέτοια κίνη- πάλι από την κορφή ως τα πόδια με το πα- θα μ’ έπαιρνε σύντομα ο ύπνος. Μάταιες
ση. Γιατί ο άνθρωπος είναι πλάσμα αδύνα- γερό του βλέμμα. Άπλωσε το χέρι του στο ελπίδες. Η προσπάθειά μου να μην κάνω 
το, ακόμα και την ύστατη στιγμή προσπα- σιδερένιο χαλκά, βρόντησε δυο φορές κι καθόλου θόρυβο, καθώς στριφογύριζα, να 
θεί να ξεφύγει. Όταν είδα πως το αυτοκί- ύστερα μία. Ακούστηκε μια εσωτερική εξαφανίσω, αν ήταν δυνατό, την ίδια μου 
νητο έμπαινε στην Πλατεία, για να κάνει πόρτα ν’ ανοίγει, ύστερα γρήγορα βήματα την ύπαρξη, αύξαινε τον εκνευρισμό μου, 
τον κύκλο της και να τερματίσει στη συνη- από παντούφλες στο πλακόστρωτο κι η κι αυτός την αϋπνία μου. Τελικά το πήρα 
θισμένη του θέση, πετάχτηκα επάνω, άρ- φωνή της Βαλεντίνης: «Τώρα, τώρα!» Η απόφαση για άλλη μια φορά ν’ ακολου- 
παξα το σάκο μου από το δίχτυ και τρά- εξώπορτα άνοιξε διάπλατα κι ο ξένος θήσω τις προδιαγραφές μου κι άρχισα να 
βηξα πρώτος στην πίσω πόρτα. Ώσπου οι μπήκε πρώτος. Η Βαλεντίνη έπεσε κακα- καταστρώνω το σχέδιό μου με τέλεια μεθο- 
άλλοι να παραλάβουν τις βαλίτσες τους ρίζοντας στην αγκαλιά του κι έτσι αγκα- δικότητα. χ



Μου χρειάζεται, σκεφτόμουν, το κατάλ
ληλο όργανο και ο κατάλληλος χρόνος -  
και το ένα δεν ήταν άσχετο με το άλλο .Γιατί 
αν ακολουθούσα επακριβώς τις εντολές 
του συγγραφέα μου θα έπρεπε να πιάσω το 
θύμα στον ύπνο, να μπω κρυφά στην κά
μαρη του με το κλεφτοφάναρο, πατώντας 
στις μύτες των ποδιών, να εφαρμόσω τα 
δυο μου χέρια στο λαιμό του -  πρόσεξα 
πως ήταν μακρύς, σαν του όρνιου -  και 
ξαφνικά να τα σφίξω δυνατά ρίχνοντας 
επάνω τους όλο μου το βάρος, έτσι που να 
μην προλάβει καν ν’ αντιδράσει. Ο άλλος 
τρόπος ήταν να παραφυλάξω τη στιγμή 
που εκείνος θα ήταν ανυποψίαστος και να 
του ριχτώ από πίσω με μια χοντρή σιδερό
βεργα. Και τα δυο μου φαίνονταν δυνατά 
και συγχρόνως απίθανα, ώστε μου πέρασε 
η ιδέα πως θα γινόντουσαν ευκολότερα αν 
έπειθα τη Βαλεντίνη να συμπράξει μαζί 
μου. Αλλά για να γίνει αυτό, σκεφτόμουν, 
θα έπρεπε να περάσουν μερικές ημέρες και 
μερικές νύχτες, ώσπου να βρωτρόπονατης 
ψιθυρίσω στο αυτί το σχέδιό μου.

Κι ενώ τριγύριζαν αυτά στο νου μου, μου 
φάνηκε πως άκουσα σιγανά πατήματα στο 
διάδρομο, τα παλιά του σανίδια να τρίζουν 
κατά διαστήματα, λες και πλησίαζε κλέ
φτης. Κράτησα την αναπνοή μου. Για λίγο 
δεν ακουγόταν τίποτε, ύστερα ακούστηκε 
ξαφνικά το ντους που έτρεχε με ορμή -  κι 
απ’ αυτό αντιλήφθηκα αμέσως πως, σίγου
ρα, δεν ήταν η Βαλεντίνη. Γνώριζα καλά 
τον τρόπο που το χρησιμοποιούσε εκείνη. 
Ήταν λοιπόν εκεί μέσα, ολόγυμνος και 
ανυπεράσπιστος, και τα ήξερε όλα, δεν 
είχα πια καμιά αμφιβολία γι’ αυτό. Και 
τότε μου πέρασε από το μυαλό ένα άλλο 
σχέδιο, ο φόνος στο λουτρό, που χρειαζό
ταν ωστόσο επεξεργασία στις λεπτομέρειές 
του και δεν ήμουν βέβαια έτοιμος ακόμα, 
γιατί είχε κι αυτό τις προϋποθέσεις του. 
Κυρίως προέβλεπε κι αυτό συνεργασία με 
τη Βαλεντίνη -  πώς αλλιώς; -  για την 
οποία δεν είχα ακόμα καμιά βεβαιότητα, 
πέρα από την πεποίθησή μου πως μου ήταν 
απόλυτα παραδομένη, ψυχή και σώματι -  
έτσι ακριβώς το σκέφτηκα, παρ’ όλο που 
μονάχα για το δεύτερο είχα αποδείξεις. 
Αλλά -  σκέφτηκα μετά -  πώς άφηνε εκεί 
στην λάμαρή μου τη φωτογραφία του, να 
παρακολουθεί τα πάντα; Τι μίσος λοιπόν 
έβραζε μέσα της;

Ύστερα το νερό σταμάτησε -  σταμά
τησε απότομα κι ο νους μου. Έγινε μεγάλη 
ησυχία. Έστησα το αυτί μου. Ακούστηκαν 
βήματα και πάλι σταματήσανε. Ύστερα 

24 πάλι το ίδιο, τρεις, τέσσερις φορές -  λες 
και καθώς πλησίαζε στεκόταν μπροστά σε 
κάθε κάμαρη και αφουκραζόνταν. Κάποια

στιγμή τον αιστάνθηκα μπροστά στη δική 
μου πόρτα. Ήταν σίγουρα εκεί, με το αυτί 
τεντωμένο ν’ ακούσει την αναπνοή μου. Το 
ίδιο αγωνιζόμουν κι εγώ, κι η καρδιά μου 
βροντούσε τόσο δυνατά που φοβόμουν 
πως θ’ άκουγε το προδοτικό μου καρδιο
χτύπι. Όταν μάλιστα κάποια στιγμή μου 
φάνηκε πως κατέβαινε σιγά σιγά η μπεν- 
τούγια της πόρτας, φοβήθηκα πως θα φώ
ναζα «Ποιος είναι εκεί;», αλλά κατάφερα 
να συγκρατηθώ, ώσπου τα βήματα ακού
στηκαν πάλι να μακραίνουν και σβήσανε.

Άναψα πάλι το φως, δεν άντεχα άλλο το 
σκοτάδι. Και τι μπορούσα να κάνω εκείνη 
τη στιγμή; Πήρα να ξαναδιαβάσω ακόμα 
μια φορά τον αγαπη μένο μου Πόε!

«Κάποια στιγμή -  έλεγε -  άκουσα 
έναν αδύνατο αναστεναγμό. Ήταν 
ένας στεναγμός τρόμου θανάσιμου. 
Δεν ήταν στεναγμός πόνου ή λύπης
-  ω όχι! -  ήταν ο υπόκωφος και 
πνιγμένος ήχος, που βγαίνει από τα 
βάθη μιας ψυχής βαρυφορτωμένης 
από φρίκη... Τον γνώριζα καλά αυ
τόν τον ήχο: Ένα σωρό νύχτες, 
κατά τα μεσάνυχτα, όταν όλος ο άλ
λος κόσμος κοιμόνταν, ξεπηδούσε 
α ι̂ό τα ίδια μου τα στήθια, ανασκα
λεύοντας με το φρικτόν αντίλαλό 
του τους τρόμους που με τυραννού- 
σαν. Ω τον γνώριζα καλά αυτόν τον 
ήχο. Ήξερα αυτό που ένιωθε κείνη 
τη στιγμή το γεροντάκι και τον συμ
πονούσα, μ’ όλο που η καρδιά μου 
γελούσε. Ήξερα πως ήταν ξυπνη
τός από τον πρώτο εκείνο μικρό θό
ρυβο, όταν είχε σειστεί μες στο κρε
βάτι του. Οι φόβοι του ολοένα και 
μεγάλωναν. Είχε προσπαθήσει να 
πείσει τον εαυτό του πως δεν ήταν 
τίποτε. Μα δεν το κατάφερε. Είχε 
πει μέσα του: Μπα, τίποτα δεν εί
ναι.. -  Ο άνεμος θα ’ναι που φυ
σάει μέσα στην καμινάδα... -  κάνα 
ποντίκι θα ’τρεξε στο πάτωμα... -  
Κανένας γρύλλος θα ’γρουξε... 
Ναι, προσπάθησε να ξεθαρρέψει μ’ 
αυτές τις εξηγήσεις... Μα πού! ... 
Όλα μάταια... Όλα μάταια, γιατί 
ο θάνατος που όλο και σίμωνε, είχε 
απλώσει πάνωθέ του με τη μεγάλη 
μαύρη του σκιά, και τον είχε ολό- 
τελα κυκλώσει...»

Αυτά έλεγε, κι ήταν σαν να μιλούσε για 
μένα και για κείνον.

Και διαβάζοντάς τα, σχεδόν τον λυπή
θηκα κι εγώ. Ένιωθα επιτέλους τα βλέ
φαρά μου να βαραίνουν, το φως να λιγο
στεύει, σαν κάποιος να γυρνούσε λίγο λίγο 
το διακόπτη ως την ελάχιστη παροχή. Έ 

σβησα το πορτατίφ, αλλά ανακάλυψα και 
πάλι πως οι αισθήσεις μου λειτουργούσαν 
με όλη τους την ένταση. Άκουγα εκείνον 
τον ακαθόριστο ήχο,-τον «υπόκωφο και 
πνιγμένο» που ερχόταν, όπως λογάριαζα, 
από το σπιτάκι της αυλής.

Να μη πολυλογώ, έτσι πέρασε η εφιαλ
τική εκείνη νύχτα, μέσα σε ήχους, θορύ
βους, βήματα που πλησίαζαν και πάλι σβή
νανε. Κι όταν επιτέλους είδατο φωςτης αυ
γής να ροδίζει στα τζάμια των παραθυ- 
ριών, γλίστρησα έξω από το κρεβάτι χωρίς 
να κάνω θόρυβο. Ξεκλείδωσα με πολλή 
προσοχή την πόρτα μου, μισάνοιξα και 
κοίταξα έξω. Ησυχία βαθιά επικρατούσε 
στα παλιά χαγιάτια που ήταν ακόμη σχε
δόν σκοτεινά, και στην αυλή που μόλις άρ
χιζε να φωτίζεται. Ξαναπήρα το σάκο μου
-  δεν τον είχα καν ανοίξει ψες το βράδυ -  
και πατώντας στις μύτες των ποδιών, σαν 
τον κλέφτη, βγήκα πάλι στο δρόμο. Ήξερα 
πως το λεωφορείο έφευγε πολύ νωρίς, σχε
δόν χαράματα.

Όταν ύστερα από λίγο άφηνα πάλι εκεί
νο το χωριό κι έφευγα, αισθανόμουν ήρε
μος και πολύ μα πάρα πολύ κουρασμένος, 
σαν να είχα ήδη αποφύγει εκείνο το μοι
ραίο τέλος, ενώ είχα πάρει απλώς αναβο
λή. Και συγχρόνως: «αυτός ο Πόε ήταν τέ
λεια παρανοϊκός!» σκεφτόμουν, και ένιω
θα επιτέλους να με παίρνει ο ύπνος, με το 
μέτωπο ακουμπισμένο στο μπροστινό κά
θισμα.

2/7/92

* Από το βιβλίο του συγγραφέα που θα κυκλοφορή
σει σύντομα από τις εκδόσεις «Κέδρος» με τον τίτλο 
«Χειριστής ανελκυστήρος».

£/μ<Η
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Από το θέμα 
στο συνειρμό

Όλα τα κείμενα που απευθύνονται σε κάποιον και συνεπώς 
προορίζονται να διαβαστούν, ακολουθούν ένα κάποιο τυπικό. 
Αυτό θα πει ότι οργανώνονται κατά τρόπο γνωστό στους απο
δέκτες τους. Ό  τρόπος με τον οποίο οργανώνονται τα κείμενα 
αποτελεί την τεχνική πλευρά του γραφτού λόγου. Οποιοδήπο- 
τε είδος κειμένου και να πάρει κανείς θα παρατηρήσει ότι είναι 
γραμμένο με βάση κάποια ή κάποιες τεχνικές. Ας πάρουμε για 
παράδειγμα μια αίτηση κι ένα γράμμα αλληλογραφίας. Η αίτη
ση ακολουθεί ένα αυστηρά καθορισμένο τυπικό. Πρώτα ορί
ζεται ως αίτηση. Έπειτα λέει ποιός αιτεί και πότε. Μετά πού α
πευθύνεται και τέλος τί ζητάει. Αλλά και το γράμμα της κοινής 
αλληλογραφίας έχει ορισμένη διάρθρωση. Συνήθως προηγεί
ται η ημερομηνία και ο τόπος της γραφής, ακολουθεί η προσ
φώνηση, μετά το μήνυμα και τέλος ο χαιρετισμός και η υπογρα
φή. Αν περάσουμε τώρα στα κείμενα της λογοτεχνίας θα διαπι
στώσουμε ότι γράφονται κι αυτά με βάση κάποιες τεχνικές. Τε
χνικές που συνδυάζονται ποικιλότροπα μέσα στα διάφορα κεί
μενα και δίνουν την εντύπωση ενός εξαιρετικά μεγάλου αριθ
μού. Βέβαια δεν είναι λίγες αλλά ούτε και αμέτρητες. Υπολογί
ζοντας μάλιστα κάπως χοντρικά θα έλεγα πως οι κυριότερες τε
χνικές που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα στα λογοτε
χνικά κείμενα σε διάφορους συνδυασμούς, δεν ξεπερνούν τις 
δέκα. Δυο από τις βασικότερες από αυτές θα δούμε στην απο
ψινή ομιλία.

Πρόκειται για την τεχνική του θέματος και την τεχνική του 
συνειρμού, με τις οποίες συντελείται η οργάνωση του δραμα
τικού υλικού των κειμένων. Με τις λέξεις δραματικό υλικό 
εννοώ ό,τι συνιστά υλικό δράσης στη ζωή και στη λογοτεχνία. 
Τα ιστορικά δεδομένα π.χ. τα κοινωνικά, τα θρησκευτικά, τα 
ερωτικά, τα ψυχολογικά κ.λπ. με τα οποία υφαίνεται η ζωή 
ενός ατόμου. Η τεχνική του θέματος και του συνειρμού είναι 

' δυο τρόποι με τους οποίους οι λογοτέχνες διαρθρώνουν το εκά- 
στοτε δραματικό υλικό τους. Κάποιος συγγραφέας π.χ. θέλει να 
γράψει ένα βιβλίο πάνω στα γεγονότα μιας δεκαετίας ή μιας 
σημαντικής μέρας. Έχει ξεχωρίσει ποια πλευρά των γεγονότων 
τον ενδιαφέρει και σε ποια έκταση και συνεπώς έχει ξεδιαλέξει 
το υλικό που θέλει να χρησιμοποιήσει. Με ποιο τρόπο όμως θα 
το συναρμολογήσει για να φτάσει στο αποτέλεσμα που επιθυ
μεί; Η εκλογή του τρόπου είναι βέβαια δουλειά αποκλειστικά 
δική του. Γενικά πάντως και από ορισμένη άποψη ανοίγονται 
μπροστά του, δυο τεχνικές δυνατότητες. Η δυνατότητα της 
θεματικής οργάνωσης του υλικού και η δυνατότητα της συνειρ
μικής οργάνωσης. Να τις κοιτάξουμε από κοντά.

Του Γιώργου Αράγη
α) Θεματική τεχνική. Η θεματική τεχνική προκύπτει από τη 

δομή του στοιχειώδους θέματος δηλαδή της θεματικής μονά
δας. Θεματική μονάδα είναι η περιγραφή μιας ενέργειας που 
ολοκληρώνεται μέσα σε αδιάσπαστη χωρική και χρονική συνέ
χεια. Λέγοντας ολοκληρώνεται εννοώ ότι εκπληρώνει το σκοπό 
για τον οποίο γίνεται. Η θεματική μονάδα συνεπώς παρασταί
νει με τα μέσα της γλώσσας μια ολοκληρωμένη πράξη η οποία 
παρουσιάζει χωρική και χρονική ενότητα. Από την άποψη αυ
τή η πράξη την οποία παρασταίνει η θεματική μονάδα αρχίζει 
σε ορισμένο τόπο και χρόνο και συνεχίζεται ώσπου να τελειώ
σει χωρίς άλματα χώρου και χρόνου. Όπως είναι φανερό ο χα
ρακτήρας της θεματικής μονάδας είναι παραστατικός και όχι 
πρακτικός. Με την έννοια ότι οι θεματικές μονάδες δεν αποτε
λούν πράξεις αλλά είδωλα πράξεων. Για τούτο οι θεματικές μο
νάδες δεν υπάρχουν παρά μόνο στο επίπεδο του λόγου. Στον 
παραστατικό τους χαρακτήρα οφείλεται εξάλλου το «σαν» που 
εξυπακούεται στη δομή τους. Ένα «σαν» που παραπέμπει στη 
δομή των ιστορικών γεγονότων. Οι ίδιες δεν αποτελούν ιστο
ρικά γεγονότα, πράξεις δηλαδή που συνέβησαν, αλλ’ έχουν 
δομή ανάλογη με τα ιστορικά γεγονότα.

Όπως εύΐα παραπάνω η θεματική τεχνική βγαίνει από την 
υφή της θεματικής μονάδας. Πρόκειται συνεπώς για την 
τεχνική που παρασταίνει με τα μέσα της γλώσσας ολοκληρω
μένες πράξεις που παρουσιάζουν χωρική και χρονική αλληλου
χία. Να δούμε ένα στοιχειώδες παράδειγμα. Ας υποθέσουμε 
πως έχουμε την περιγραφή μιας νοικοκυράς που μαγειρεύει 
στην κουζίνα της. Κάποια στιγμή διαπιστώνει πώς της λείπει 
ένα υλικό, λ.χ. αλάτι. Ρίχνει βιαστικά ένα κατάλληλο ρούχο 
πάνω της και τρέχει στο κοντινό παντοπωλείο. Αγοράζει το 
αλάτι κι επιστρέφει στην κουζίνα του σπιτιού της. Όλο τούτο 
είναι μια θεματική μονάδα, γιατί παρασταίνει μια πράξη ολο
κληρωμένη -  αφού εκπληρώνει ορισμένο σκοπό -  η οποία εξε
λίσσεται σε χώρο και χρόνο συνεχόμενο. Ο σκοπός είναι η από
κτηση του αλατιού που εκπληρώνεται με την αγορά του. Η 
χωρική συνέχεια έχει τη μορφή: κουζίνα -  δρόμος παντοπω
λείο -  δρόμος -  κουζίνα. Κι η χρονική αλληλουχία έχει τη μορ
φή της χρονολογικής διαδοχής. Πρώτα διαπιστώνεται η έλλει
ψη του αλατιού, ακολουθεί το ντύσιμο της γυναίκας, η έξοδος 
και το περπάτημα στο δρόμο, η αγορά του χρειαζούμενου κι η ε
πιστροφή της. Αυτός ο τρόπος, να αρθρώνει κανείς το συγγρα
φικό υλικό με χωρική και χρονική αλληλουχία, στα μέτρα του 
σκοπού τον οποίο εκπληρώνει η πράξη που παρασταίνει το 25 
υλικό αυτό, αποτελεί τη θεματική τεχνική της λογοτεχνίας. Εν
νοείται πως συνδέοντας κανείς τέτοιες θεματικές μονάδες μπο-

>
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ρεί να σχηματίζει ευρύτερους θεματικούς κύκλους και να φτά
νει τελικά σε πολύτομα αφηγηματικά έργα. Να δούμε όμως α
κόμη ένα στοιχειώδες παράδειγμα από τη λογοτεχνία. Ένα μι
κρό κομμάτι από το Πλατύ ποτάμι του Γιάννη Μπεράτη.

«Πηδώντας από κορμό σε κορμό φτάναμε ως τις άκρες-ά
κρες του δάσους. Με τα μάτια κολλημένα στον ουρανό, υπολο
γίζαμε πόση ώρα θέλαν ακόμη τ’ αεροπλάνα να φτάσουν πάνω 
μας, αν κάναν τώρα τους κύκλους τους στα Γιάννενα, ή πόσα 
δευτερόλεπτα χρειάζεται για να ξεμπουκάρει πίσ’ απ’ το λόφο 
το πρώτο που βούτηξε στο δρόμο. Τρέχοντας μ’ όλη μας τη φορά 
ριχνόμαστε ως μια άλλη αραιή συστάδα που βρισκόταν, σα 
νησάκι, στη μέση της χέρσας γης. Όλα ήταν υπολογισμένα, λες, 
με το ρολόι, γιατί ακριβώς πάνω στο δευτερόλεπτο, η κοιλιά 
του περνούσε μουγκρίζοντας από πάνω σου. Ήταν ακόμη μια 
άλλη συστάδα, μετά, δυο ή τρεις φορές, τα χαντάκια, που τα 
’χαμε επισημάνει από πριν, και μετά πια, ο πρώτος λάσπινος 
φράχτης του χωριού, που σ’ έκρυβαν, μπρουμυτισμένο, οι 
τούφες τα ξεραμένα αγκαθόχορτα που γέρναν απ’ την κορφή 
του. Τότε πια το πράμα απλουστευότανε πολύ κι ήξερες πως 
99% το ’φτασες για σήμερα το μαγαζάκι.»1

Το παράθεμα ως θεματική μονάδα είναι σαφές και δε χρειά
ζεται σχόλια. Σημειώνω μόνο πως το «μαγαζάκι» ήταν στο χω
ριό Πετσάλι που βρίσκεται ανάμεσα στα Γιάννινα και στο Καλ- 
πάκι. Φτάνοντας σ’ αυτό ο συγγραφέας γλύτωνε από το κυνη
γητό των γερμανικών αεροπλάνων. Τέτοια παραδείγματα, ι
δίως μεγαλύτερα, έχει τη δυνατότητα ο καθένας να βρει αμέ
τρητα μέσα στα λογοτεχνικά έργα. Πολλά μάλιστα πεζογραφή
ματα αναλύονται ολόκληρα σε μια σειρά θεματικών μονάδων.

Φαίνεται πως η οργάνωση του δραματικού υλικού με τους 
όρους της θεματικής τεχνικής προηγήθηκε ιστορικά από την 
τεχνική του συνειρμού. Πάντως σίγουρα η θεματική μέθοδος 
επισημάνθηκε και αναλύθηκε θεωρητικά πολύ νωρίς, από τον 
Αριστοτέλη στο Περί ποιητικής. Εκεί ο Αριστοτέλης μετά την 
περίφημη φράση του «μίμησις πράξεως σπουδαίας και τελείας» 
δίνει παρακάτω τον ορισμό του «όλου» κατά το «εικός ή το 
αναγκαίον». Όλα αυτά αφορούν την οργάνωση του «μύθου» 
στη Αρχαία Τραγωδία. Έχουν συνεπώς να κάνουν με την 
παράσταση πράξεων με ιστορική υφή. Η παράσταση αυτή 
καθώς είναι μιμητική έχει δομή «σαν», που θα πει σαν των ιστο
ρικών γεγονότων. Από τ’ άλλο μέρος η παράσταση αναφέρεται 
σε πράξεις «τελείας», δηλαδή ολοκληρωμένες και που κατά 
συνέπεια εκπληρώνουν κάποιο σκοπό. Την έννοια τέλος της 
χωρικής και χρονικής αλληλουχίας την αναλύει ο αρχαίος θεω
ρητικός με μαθηματική ακρίβεια όταν δίνει τη διάρθρωση του 
«όλου». Το αριστοτελικό «όλον» έχει αρχή, μέση και τέλος. 
«Αρχή είναι αυτό που δε βρίσκεται από αναγκαιότητα μετά από 
κάτι άλλο, μετά απ’ αυτό όμως έρχεται κατά φυσική συνέπεια ή 
δημιουργείται κάτι άλλο. Τέλος απεναντίας, είναι αυτό που 
υπάρχει μετά από κάτι άλλο κατά αναγκαία ή πιθανή συνέπεια· 
ύστερα απ’ αυτό δεν υπάρχει τίποτ’ άλλο. Μέσον είναι αυτό που 
βρίσκεται ύστερα από κάποιο άλλο και ακολουθείται από κάτι 
άλλο.»2Παρόλη τη συντομία της διατύπωσης, ακριβέστερη 
εικόνα της δομής που παρουσιάζει η θεματική μονάδα και κατά 
προέκταση η τεχνική της θεματικής διάρθρωσης του δραμα
τικού υλικού στα λογοτεχνικά έργα θα ήταν δύσκολο ή μάλλον 
αδύνατο να σκεφτεί κανείς.

Συνοψίζω. Η τεχνική της θεματικής οργάνωσης των λογοτε
χνικών έργων μιμείται τη διαδικασία με την οποία διαδραματί

ζονται τα ιστορικά γεγονότα. Είναι δηλαδή μια μέθοδος με την 
οποία παρασταίνει κανείς πράξεις που εξελίσσονται σε συνε
χόμενο χώρο και με χρονολογική συνέπεια.

β) Συνειρμική τεχνική. Αντίστοιχα προς τη θεματική η συ
νειρμική τεχνική προκύπτει από τη δομή του στοιχειώδους συ
νειρμού ή της συνειρμικής μονάδας. Συνειρμική μονάδα είναι η 
μορφή μιας συντελεσμένης ανάκλησης. Για να συντελεστεί μια 
ανάκληση θα πρέπει ένα άλφα δεδομένο, της εσωτερικής ή της 
εξωτερικής ζωής ενός προσώπου, να ανακαλέσει κάποιο βήτα 
συναφές προς αυτό. Έτσι σε κάθε συνειρμική μονάδα έχουμε 
δύο όρους, έναν πρώτο κι ένα δεύτερο. Ο πρώτος 
φτάνει με κάποιον τρόπο στο συνειδητό ενός ατόμου και αυτό
ματα συνείρει τον συναφή του δεύτερο. Η εικόνα π.χ. ενός σπαρ
μένου κάμπου που κυματίζει στο φύσημα του αέρα συνεί- 
ρει τον ανάλογο κυματισμό της θάλασσας. Ανάμεσα σ’ αυτούς 
τους δυο όρους δεν υπάρχει χωρική και χρονική συνέχεια. Α
ντίθετα δηλαδή από τη θεματική μονάδα, όπου το δραματικό 
υλικό παρουσιάζει στενή χωρική και χρονική συνέχεια, στη συ
νειρμική μονάδα έχουμε πάντοτε διάσπαση της ενότητας του 
χώρου και του χρόνου. Μια συνειρμική μονάδα αποτελεί κα- 
θεαυτή ένα χωρικό και χρονικό άλμα. Θαπρέπειπάντωςναγίνει 
σαφές ότι οι συνειρμικές μονάδες στο επίπεδο της λογοτεχνίας 
έχουν παραστατικό χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει δυο πρά
γματα. Πρώτα ότι η μορφή τους είναι προϊόν συγγραφικής δου
λειάς. Και δεύτερα πως ο μηχανισμός του σχηματισμού τους πα
ραπέμπει στο μηχανισμό των φυσιολογικών ανακλήσεων. Κα
θώς είναι γνωστό, σύμφωνα με την Κλασική Ψυχολογία, μια ορι
σμένη εντύπωση είναι δυνατό να ανακαλέσει μέσα μας κά
ποια άλλη. Η ανάκληση αυτή γίνεται με βάση τους νόμους του 
συνειρμηύ που είναι ο νόμος της ομοιότητας, της αντίθεσης, της 
συνάφειας στο χώρο κ αιτης αλληλουχίας στο χρόνο. Ή, γενικό
τερα, με την τάση που υπάρχει ορισμένα δεδομένα να ανακαλούν 
αυτόματα μέσα μας κάποια άλλα κάπως σχετικά.

Σύμφωνα με τα προηγούμενα η συνειρμική μονάδα αποτελεί 
την παράσταση στο επίπεδο του λόγου μιας ανάκλησης. Όπου 
ένα άλφα δεδομένο ανακαλεί κάποιο βήτα. Έπειτα όμως το βή
τα μπορεί να ανακαλέσει κάποιο γάμμα και το γάμμα κάποιο 
δέλτα κ.ο.κ. Η παράσταση με τα μέσα της γλώσσας αλυσιδωτών 
ανακλήσεων αποτελεί τη συνειρμική μέθοδο της λογοτεχνίας. 
Να δούμε τώρα δυο σύντομα παραδείγματα, ένα από την 
ποίηση κι ένα από την πεζογραφία.

«... Αίφνης η ανάγκη της νύχτας σε φέρνει εδώ 
αισθάνομαι το στόμα σου μικρή θαλασσινή σπηλιά

στον αριστερό μου ωμο».3

«Στην κοίτη του χειμάρρου, λίγο πιο πέρα από τον Γκιουλ- 
μπαχτσέ, ένα πλήθος ανθρώπινες υπάρξεις, ντυμένες με κου
ρέλια τεφρά και μαύρα, σαν τα φτερά απ’ τις καλιακούδες, 
πασπατεύουν τα σκουπίδια για κάτι χρήσιμο στη φτώχια τους. 
Είδα ανθρώπους που τρεφόντουσαν απ’ τα σκουπίδια τον και
ρό της κατοχής. Τώρα είναι πολλοί που παν και μαζεύουν άδεια 
κουτιά τενεκεδένια. Με παλιοτενεκέδες είναι βολεμένα πολλά 
σπίτια στην περιφέρεια της πόλης μας».4

\
Στο πρώτο παράδειγμα έχουμε μία συνειρμική μονάδα. Η 

ερωτική μοναξιά της νύχτα ανακαλεί στο ποιητικό εγώ και



μάλιστα κατά τρόπο αισθησιακά απτό το αγαπημένο του πρό
σωπο. Πρόκειται βέβαια για ανάκληση στο επίπεδο του λόγου 
και συνεπώς για παράσταση ανάκλησης.

Στο δεύτερο παράδειγμα αποδίνονται τέσσερις αλυσιδωτές 
ανακλήσεις. Η πρώτη ξεκινάει από τα «τεφρά και μαύρα» κου- 
ρελόρουχα των ανθρώπων που ψάχνουν στα σκουπίδια και 
φέρνουν στο νου του αφηγητή τα φτερά από τις καλιακούδες. Η 
δεύτερη έχει αφετηρία όλη την εικόνα των ανθρώπων που ανα
σκαλεύουν τα σκουπίδια και ανακαλεί, πάλι στον αφηγητή, 
παρόμοιες σκηνές από την κατοχή. Η τρίτη έχει μορφή ορι
σμένης αντιπαραβολής των χρόνων της κατοχής με το τώρα: τί 
έψαχναν τότε, τι παν και μαζεύουν τώρα. Η τέταρτη ξεκινάει 
από την τρίτη και θυμίζει στον αφηγητή τα τενεκεδένια σπι
τάκια στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης.

II

Οι δυο τεχνικές, η θεματική και η συνειρμική, παρουσιάζουν 
ορισμένες διαφορές με συναφείς συνέπειες, μεταξύ των οποίων 
προέχουν οι ακόλουθες τρεις.

α) Η θεματική τεχνική στα πλαίσια της θεματικής μονάδας 
παρουσιάζει χωρική και χρονική αλληλουχία. Πράγμα που 
σημαίνει ότι στα όρια της θεματικής μονάδας η κειμενική δράση 
είναι συνεχόμενη και γραμμική. Όταν όμως ένα έργο αποτε- 
λείται από περισσότερες από μία θεματικές μονάδες, τότε ανά
μεσα σε δυο διαδοχικές μεσολαβεί συνήθως κάποιο χωρικό και 
χρονικό κενό. Συνεπώς στην περίπτωση αυτή  ̂ η κειμενική 
δράση διακόπτεται. Μολαταύτα δεν αισθανόμαστε ως ανα
γνώστες απροσανατόλιστοι. Μάλιστα περνούμε άνετα από τη 
μια θεματική μονάδα στην άλλη σα να μη μεσολαβεί ανάμεσά 
τους κανένα ζωτικό κενό. Το ότι συμβαίνει έτσι οφείλεται στο 
γεγονός ότι ανάμεσα στις δυο διαδοχικές θεματικές μονάδες 
υπάρχει δυνάμει συνεχής εξωκειμενική δράση. Δράση την 
οποία ο συγγραφέας θεωρεί περιττή ή αυτονόητη και γι’ αυτό 
παραλείπει να την περιγράψει. Σύμφωνα μ’ αυτά, τα έργα που 
είναι γραμμένα με τη θεματική μέθοδο παρουσιάζουν συνεχή 
κειμενική δράση στα πλαίσια των θεματικών μονάδων και 
δυνάμει εξωκειμενική δράση ανάμεσα από τις θεματικές μονά
δες. Αυτό θα πει ότι τα έργα που γράφονται με τη θεματική 
μέθοδο έχουν χρονολογική δομή και άρα γραμμική μορφή από 
την αρχή μέχρι το τέλος τους. Ανεξάρτητα από τα κενά που 
μεσολαβούν ανάμεσα από τις θεματικές μονάδες τους και από 
τις χρονικές παρεκβάσεις που ενδεχομένως περιέχουν.

Με τη συνειρμική τεχνική τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η 
συνειρμική μονάδα, αντίθετα από τη θεματική, διασπά πάντοτε 
τη χωρική και τη χρονική ενότητα, αφού η ίδια δεν παρασταίνει 
παρά ένα χωρικό και χρονικό άλμα. Με συνέπεια στα πλαίσια 
της συνειρμικής μονάδας να έχουμε κάθε φορά ένα κειμενικό 
γεφύρωμα δυο διαφορετικών χώρων και χρόνων. Κι επειδή η 
κάθε συνειρμική μονάδα συνδέεται πάλι συνειρμικά με την αμέ
σως επόμενη, τα έργα που γράφονται με τη συνειρμική μέθοδο 
παρουσιάζουν τεθλασμένη πορεία και καταλήγουν σε ψηφιδω
τή μορφή. Εδώ δε μεσολαβεί κενό ανάμεσα στις μονάδες -  και 
δή των αφηγητών. Τα στοιχεία αυτά σχετίζονται μεταξύ τους 
σύμφωνα με την ψυχική και πνευματική ιδιοσυστασία του κάθε 
αφηγητή. Από την άποψη αυτή ο αναγνώστης ενός κειμένου 
που έχει γραφτεί συνειρμικά παρακολουθεί τον αφηγητή του να 
αναφέρεται συνειρμικά στον κόσμο της ιδιαίτερης ζωής του. 
Γεγονός ^ου δεν επιτρέπει την ταύτιση του αναγνώστη με τον 
αφηγητή. Έτσι ανάμεσα στον αναγνώστη και στο αντικείμενο

της ανάγνωσης υπάρχει κάποια απόσταση. Απόσταση που δεν 
ευνοεί τόσο τη θυμική του συμμετοχή στα γραφόμενα όσο την 
κριτική του.

γ) Όπως έχω πει η θεματική τεχνική μιμείται τη διαδικασία 
με την οποία εξελίσσονται τα ιστορικά γεγονότα. Έτσι οι πρά
ξεις τις οποίες παρασταίνει κανείς με τη θεματική τεχνική έχουν 
μορφή ανάλογη μ’ εκείνη των ιστορικών γεγονότων. Τα ιστο
ρικά γεγονότα, καθώς είναι γνωστό, αφορούν δραστηριότητες 
της εξωτερικής ζωής και δεν είναι νοητά χωρίς τη σωματική 
ανθρώπινη δράση. Αντίστοιχα η θεματική τεχνική, ως τρόπος 
παράστασης, έχει τη δυνατότητα να σκιαγραφεί τα δεδομένα 
της εξωτερικής ζωής. Έμμεσα βέβαια είναι δυνατό να ανα
φερθεί κανείς μ’ αυτή τη μέθοδο στον εσωτερικό του κόσμο. 
Ευθέως όμως η μέθοδος είναι ειδική για την απόδοση εξωτε
ρικών φαινομένων.

Με το συνειρμικό τρόπο μπορεί να αναφέρεται κανείς τόσο 
σε μορφές του εσωτερικού του κόσμου όσο και του εξωτερικού. 
Εντούτοις πρόκειται για μέθοδο που αφορά κατεξοχήν την 
εσωτερική ζωή. Και τούτο γιατί η συνειρμική τεχνική μιμείται 
το μηχανισμό με τον οποίο πραγματοποιούνται οι φυσιολογικοί 
συνειρμοί. Ένα μηχανισμό που είναι προϊόν εσωτερικών αντι
δράσεων. Έτσι όλα τα στοιχεία των κειμένων που γράφονται με 
συνειρμικό τρόπο έχουν χαρακτήρα δεδομένων εσωτερικής 
προέλευσης. Από την άποψη αυτή οι συνειρμικές αναφορές σε 
μορφές του εξωτερικού κόσμου δεν είναι παρά υλικό με το 
οποίο διεκπεραιώνεται ορισμένη δραστηριότητα εσωτερικής 
τάξης.

Ανακεφαλαιώνω. Τα κείμενα που γράφονται με τη θεματική 
τεχνική παρουσιάζουν κειμενική αλλά και δυνάμει εξωκειμε- 
νική δράση, με συνέπεια να έχουν χρονολογική εξέλιξη και 
γραμμική μορφή. Ευνοούν τη θυμική συμμετοχή του ανα
γνώστη ενώ η παραστατική τους ειδικότητα αποδίνει ευθέως τα 
εξωτερικά φαινόμενα. Τα κείμενα, αντίθετα, που παράγονται 
με τη συνειρμική τεχνική παρουσιάζουν τεθλασμένη χρονική 
πορεία και ψηφιδωτή μορφή. Ευνοούν την αποστασιοποίηση 
του αναγνώστη και παρασταίνουν δεδομένα εσωτερικής δρά
σης.

Υπάρχουν λογοτεχνικά έργα απόλυτα θεματικά και έργα 
απόλυτα συνειρμικά, με την έννοια ότι έχουν γραφτεί ολοκλη
ρωτικά με τη μία ή την άλλη τεχνική. Ένας πολύ μεγάλος όμως 
αριθμός έργων, ο μεγαλύτερος, έχει γραφτεί και με τις δυο 
τεχνικές. Ο συνδυασμός των δύο τεχνικών είναι μάλλον απλός. 
Ή  στη διάρκεια μιας θεματικής μονάδας παρεμβάλλεται 
κάποια ή κάποιες συνειρμικές σφήνες, ή το δεύτερο σκέλος ορι
σμένης συνειρμικής μονάδας αποτελεί την αφετηρία μιας θεμα
τικής συνέχειας κ.ο.κ. Από τα έργα που γράφονται με μικτή 
τεχνική, θεματική και συνειρμική, σε άλλα υπερέχει η πρώτη, 
που τότε είναι και η βασική, και σε άλλα η δεύτερη. Σ’ αυτές τις 
περιπτώσεις θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τα έργα ως 
βασικά θεματικά ή βασικά συνειρμικά, ανάλογα με το ποια μέ
θοδος επικρατεί ποσοτικά και χαρακτηρίζει τη δομή του έργου. 
Στην Οδύσσεια του Ομήρου π.χ. έχουν χρησιμοποιηθεί κι οι 
δυο τεχνικές, αλλά βασική είναι η θεματική, από την οποία κα
θορίζεται η γενική διάρθρωση του έργου. Στην Κίχλη του Σε- 
φέρη έχουν χρησιμοποιηθεί κι οι δυο τεχνικές επίσης, βασική 
όμως εδώ είναι η συνειρμική με την οποία κατεξοχήν αρθρώνε
ται το κείμενο.

Αν δούμε ιστορικά τη χρήση των δυο τεχνικών θα παρατηρή
σουμε ότι σε μεγάλο βαθμό η πορεία της λογοτεχνίας υπήρξε
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ένα βαθμιαίο πέρασμα από τη χρήση της θεματικής μεθόδου στη 
χρήση της συνειρμικής. Αρχικά τόσο η ποίηση όσο και η πεζο
γραφία γράφονταν κυρίως με θεματικό τρόπο. Αργότερα η 
ποίηση εφάρμοσε το συνειρμό, ενώ η πεζογραφία εξακολού
θησε να γράφεται με θεματικό τρόπο ως τις αρχές του εικοστού 
αιώνα. Μιλώ βέβαια σχετικά, γιατί και σήμερα γράφονται μον
τέρνα ποιήματα με θεματική τεχνική, αλλά και πριν από τον 
εικοστό αιώνα κάποια πεζά είχαν συνειρμική διάρθρωση. 
Πάντως γενικά μπορώ να πω ότι η ποίηση από πολύ νωρίς 
εφάρμοσε συστηματικά τη συνειρμική μέθοδο. Πρόκειται για 
την αρχαία ελληνική λυρική ποίηση. Την ποίηση που έμεινε έξω 
από το Περί Ποιητικής τον Αριστοτέλη, επειδή δεν ήταν θεμα
τικά διαρθρωμένη -  μια και ο Αριστοτέλης πραγματεύτηκε 
μόνο τα είδη που είχαν θεματική υφή. Τα ποιήματα όμως του 
Αρχίλοχου, της Σαπφώς, του Αλκαίου, του Σιμωνίδη κ.λπ. δεν 
είχαν τέτοια υφή. Παράδειγμα το παρακάτω απόσπασμα της 
Σαπφώς.

Αποσπερίτη, εσύ που φέρνεις πίσω 
όσα διασκόρπισε η Αυγή η φεγγαρόβολη, 

που φέρνεις στο μαντρί το πρόβατο, 
και φέρνεις και την αίγα πίσω

-  γιατί την κόρη παίρνεις μακριά απ’ τη μάνα της;5

Ό πως προανάφερα η πεζογραφία άργησε να υιοθετήσει τη 
συνειρμική μέθοδο, αλλά και όταν την υιοθέτησε δεν έφτασε 
ποτέ στην εντέλεια με την οποία την εφάρμοσε η ποίηση. Ζήτη
μα ασφαλώς ειδολογικής διαφοράς που μας επιτρέπει να συ- 
μπεράνουμε ότι η ποίηση ευνοεί περισσότερο από την πεζογρα
φία τη χρήση της συνειρμικής τεχνικής. Αυτό δείχνουν άλλωστε 
κι οι βασικοί λόγοι για τους οποίους η ποίηση μεταπήδησε νω
ρίς από τη θεματική τεχνική στη συνειρμική. Πρόκειται, όσο 
διακρίνω για τους ακόλουθους.

Η ποίηση έχει κατά κανόνα χαρακτήρα ευθείας προσωπι
κής έκφρασης. Μιας έκφρασης που αφορά κατεξοχήν την εσω
τερική ζωή των ατόμων. Έτσι φυσικά και αναγκαία η ποίηση 
προσανατολίστηκε προς τη μέθοδο που απόδινε αμεσότερα 
τις κινήσεις της εσωτερικής ζωής. Το γεγονός, ότι τόσο νωρίς 
ανακάλυψε αυτή τη μέθοδο και το γεγονός ότι την εφάρμοσε 
σχεδόν συστηματικά μέχρι σήμερα, δείχνει το βαθμό που η 
μέθοδος ανταποκρινόταν στις ανάγκες του είδους. Επιπλέον η 
ποίηση, ιδίως η λυρική, βασίζεται από εκφραστική άποψη σε ο
ρισμένα σχήματα λόγου. Τέτοια είναι η μεταφορά, η παρο
μοίωση, η προσωποποίηση, η συνεκδοχή και η μετωνυμία
-  κυρίως όμως η μεταφορά που αποτελεί θεμελιώδες συστατικό 
του ποιητικού λόγου. Και όλα αυτά τα σχήματα λόγου προϋπο
θέτουν το συνειρμικό μηχανισμό. Διαφορετικά δε λειτουργούν 
και μένουν αδρανή. Έτσι η ποίηση έφτασε ότη συνειρμική μέ
θοδο και από την πλευρά των εκφραστικών της αναγκών.

Η πεζογραφία αντίθετα ακολούθησε διαφορετικό δρόμο. Το 
δρόμο που χάραξαν τα παραμύθια και η ιστορία. Όπως σ’ αυ
τές τις αφηγήσεις, έτσι και στις λογοτεχνικές, η μέθοδος που 
ταίριαζε καλύτερα ήταν εκείνη που μπορούσε ν’ αποδώσει την 
υφή της περιπέτειας. Η μέθοδος δηλαδή της θεματικής ανά
πτυξης ενός κειμένου, στην οποία η πεζογραφία έμεινε πιστή ως 
τις αρχές του εικοστού αιώνα. Στα τέλη όμως του δέκατου 
ένατου αιώνα και στις αρχές του εικοστού, ορισμένοι πρωτο- 

28 πόροι πεζογράφοι γύρεψαν να εκφράσουν το εσωτερικό γίγνε
σθαι του ανθρώπου κατά τρόπο άμεσο. Πράγμα που στη συγκε
κριμένη περίπτωση σημαίνει ότι γύρεψαν ν’ αποδώσουν πεζο-

γραφικά τη «συνειδησιακή ροή»6 των κεντρικών αφηγηματικών 
προσώπων. Αλλά για την απόδοση της «συνειδησιακής ροής» 
χρειαζόταν μια τεχνική που να ’χει τη δυνατότητα να παρα
σταίνει την εσωτερική αλυσίδα των διάφορων εικόνων, συναι
σθημάτων, σκέψεων κ.λπ. των κεντρικών αφηγηματικών προ
σώπων. Μια τεχνική δηλαδή η οποία να παρασταίνει την αλλη
λουχία των αντιδράσεων του εσωτερικού μας κόσμου. Έτσι η 
πεζογραφία ακολούθησε λίγο πολύ το παράδειγμα της ποίησης 
η οποία μετά τη θεματική τεχνική υιοθέτησε τη συνειρμική. Αν 
και η τεχνική του συνειρμού δεν ταυτίζεται με τον εσωτερικό 
μονόλογο7, πρωτοχρησιμοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό στο πεζο
γράφημα Οι δάφνες κόπηκαν (1887) του Ε. Ντιζαρντέν με το 
οποίο ο Ντιζαρντέν εισηγήθηκε τον εσωτερικό μονόλογο. 
Έπειτα την τεχνική του συνειρμού τη συναντούμε, σε μικρό
τερη έκταση, στο Αναζητώντας το χαμένο χρόνο του Προυστ 
και πιο εκτεταμένα σε πεζά του Τζόης, της Γουλφ, της Σαρρώτ 
και πολλών άλλων. Εδώ σε μας τη συναντούμε σε πεζά του Πεν- 
τζίκη, του Σκαρίμπα και νεώτερων όπως του Ιωάννου, του 
Χάκκα, της Μήτσορα κ.ά. Έτσι σήμερα το να χρησιμοποιεί 
ένας πεζογράφος συνειρμικό τρόπο γραψίματος και βέβαια 
μικτό είναι κάτι συνηθισμένο.

ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΗ
Τά λυρικά μιας περασμένης έποχής 

στούς παλιούς ρυθμούς 

μιά προσωπική άνθολογία 
του ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ

Μέ τήν ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ οί
έκδόσεις ΝΕΦΕΛΗ προσπάθησαν νά δώσουν τά 
πιό άντιπροσωπευτικά έργα της πεζογραφίας μας 
κατά τόν 19ο καί τίς πρώτες δεκαετίες του 20ου
αΙώνα. ,

ΤΩΡΑ μέ την ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΗ 
προσφέρουν στούς άναγνώστες τους μιά άνθολο
γία τών ποιητών αυτής της έποχής. Μιά άνθολογία 
—προσωπική έπιλογή του ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩ
ΣΤΑΚΗ.

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



Ill

Η τεχνική πλευρά των λογοτεχνικών κειμένων αναλύεται 
λογικά και ενδιαφέρει κυρίως τη θεωρία της λογοτεχνίας η 
οποία τη μελετάει. Για την κριτική της λογοτεχνίας η γνώση της 
πλευράς αυτής είναι χρήσιμη ως ένα βαθμό. Στο βαθμό που 
βοηθάει τους κριτικούς να κάνουν τεχνικές διακρίσεις, γενι
κεύσεις και ταξινομήσεις. Από εκεί και πέρα ωστόσο ενδια
φέρει πολύ λίγο ή καθόλου, επειδή η κριτική πράξη έχει ως 
κύριο σκοπό της την αξιολόγηση των λογοτεχνικών έργων. Μια 
δουλειά εντεύθεν της λογικής, κατά την οποία η γνώση των 
τεχνικών προσφέρει ελάχιστη ή καμιά ουσιαστική βοήθεια. Οι 
δυο τεχνικές για τις οποίες μίλησα μας επιτρέπουν να κάνουμε 
διάφορες χρήσιμες, από συστηματική άποψη, διακρίσεις. Μας 
επιτρέπουν λ.χ. να δούμε πώς και γιατί η πεζογραφία και η 
ποίηση είναι το κατεξοχήν είδος της καθεμιάς. Μας επιτρέπουν 
ακόμη να παρακολουθήσουμε τη σχετική εξέλιξη του κάθε εί
δους. Μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε πιο ειδικές παρα
τηρήσεις, όπως ότι δυο εκπρόσωποι της ίδιας «σχολής», ο Ρ. 
Γκριγιέ και η Ν. Σαρρώτ, χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνι
κές, θεματική ο Γκριγιέ, συνειρμική η Σαρρώτ. Μας επιτρέπουν 
να χωρίσουμε ολόκληρη τη νεοελληνική πεζογραφία και ποίηση 
σε τρεις κατηγορίες, τη θεματική, τη συνειρμική και τη μικτή.

ν

V

Και να προχωρήσουμε σε ακόμη επιμέρους διαιρέσεις. Δε μας 
βοηθούν όμως καθόλου προκειμένου να κρίνουμε καθεαυτή την 
αξία ενός λογοτεχνικού έργου. Όπως δε μας βοηθάει βέβαια η 
γνώση και όλων των άλλων τεχνικών που εφαρμόζονται κατά το 
γράψιμο των λογοτεχνικών κειμένων.

(

* Κείμενο ομιλίας που οργάνωσε η Ηπειρωτική Στέγη Γ ραμμάτων και 
Τεχνών στο εντευκτήριό της στις 3 του Ιούνη του 1991.

1. Γιάννης Μπεράτης, Το πλατύ ποτάμι. Αθήνα, «Ταχυδρόμος» 1965, 
σελ. 347.

2. Αριστοτέλους Ποιητική, εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια Στάθης 
Δρομάζος, Αθήνα, «Κέδρος», 1982, σελ. 233.

3. Δ.Π. Παπαδίτσας, Ποίηση 1, Αθήνα, «Πρώτη ύλη», 1963, σελ. 48.
4. Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης, Αρχιτεκτονική της σκόρπιας ζωής, 

Αθήνα «Ίκαρος», 1963, σελ. 40.
5 .1. Θ. Κακρίδης, Έλα Αφροδίτη, ανθοστεφανωμένη, Αθήνα, 1983, 

σελ. 94.
6. Δε χρησιμοποιώ τον όρο «εσωτερικός μονόλογος» επειδή είναι στε

νότερη έννοια από τον όρο «συνειδησιακή ροή» και δεν καλύπτει το 
εύρος της πεζογραφίας που υιοθέτησε την τεχνική του συνειρμού.

7. Εσωτερικός μονόλογος μπορεί να είναι και μια θεματική αναφορά 
σε ορισμένο ατομικό γεγονός.
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Ανδρέας Παναγόπουλος

ΑΛΕΞΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Προμηθέας Δεσμώτης και 
Λυόμενος του Αισχύλου 
Αθήνα, 19922, εκδ. Παπα- 
δήμα, σελ. 265.

Ο αλησμόνητος Αλέξης Διαμαντόπουλος 
πρωτοδημοσίευσε πριν από 19 χρόνια την 
έρευνά του αυτή για τον Προμηθέα στη 
Σειρά μελετών «Θέατρο και Πολιτική», 
που είχε ο ίδιος ιδρύσει και εγκαινιάσει. Η 
σειρά εκείνη συνεχίστηκε με ένα μόνο 
ακόμα έργο του ίδιου, εξίσου σημαντικό, 
του 1978, με τίτλο Η Πολιτική Μαρτυρία 
του Ερωτικού Μύθου στην Τραγωδία (Μή
δεια, Ιππόλυτος). Στο παρόν βιβλίο του 
οποίου τιμάμε σήμερα, με αυτή μας εδώ τη 
συγκέντρωση, την επανέκδοση από τις 
εκδόσεις Παπαδήμα, ο Αλέξης Διαμαντό- 
πουλος αντιμετωπίζει έξοχα το θεμε
λιώδες φιλολογικό πρόβλημα της Προμη- 
θεϊκής έρευνας, δηλαδή το ποιητικό και 
πολιτικό υπόβαθρο της τριλογίας (Προμη
θέας Πυρφόρος, Δεσμώτης, Λυόμενος). 
Και αυτό, σε μια συγκριτολογική εξέταση 
της «Προμήθειας» με την «Ορέστεια», 
ανάμεσα στις οποίες διαπιστώνει ο Α. Δ. 
μεγάλες ομοιότητες. Αυτό βρίσκεται σε 
αντίθεση με άλλα παλαιότερα φιλολογικά 
ρεύματα, βυζαντινών, κυρίως, λογίων, που 
συσχέτιζαν στενά την «Προμήθεια», όχι με 
την «Ορέστεια», αλλά με τους Επτά επί 
Θήβας και τους Πέρσες, που τα ένωναν, 
μάλιστα, σε μια τριάδα, πράγμα στο οποίο 
τους ακολούθησαν στα νεότερα χρόνια και 
οι Wilamowitz και Gilbert Murray. Τη θέση 
όμως του Διαμαντόπουλου ενισχύει η 
έρευνα του Dawe, που αρνείται το 
δικαίωμα να συγκροτεί κανείς ομάδες δρα
μάτων με στενή, αλλά όχι άρρηκτη μεταξύ 
τους σχέση. Ο Α. Δ. καταλήγει πειστικά 
στη διαπίστωση ότι περισσότερο κι από 
την «Ορέστεια», η «Προμήθεια» μας δεί
χνει με σημεία τρομερά, όπως υπογραμμί
ζει, την βίαιονχάριν των θεών, που κυβερ
νούν τα ανθρώπινα. Αλλά, ως άμεση συνέ
πεια, δείχνει (η «Προμήθεια») τον ταλαί
πωρο θνητό να καλείται από τους θεούς να 
πραγματοποιήσει μια ανέλπιστα ένδοξη 

30 μοίρα για το σπέρμα του, τον άνθρωπο, 
στο μέλλον. Δηλαδή, πράγματα εντελώς 
αντίθετα από όσα απόλυτα μηδενιστικά

πιστεύει ο Φραντς Κάφκα στον παραληρη
ματικό εκείνο μισής σελίδας Προμηθέα 
του, του 1918, που βρίσκεται υπό την προ
φανή επίδραση όχι μόνο της δικής του 
απαισιόδοξης ψυχοσύνθεσης αλλά και των 
τραυματικών βιωμάτων και εμπειριών του 
Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Η ένδοξη μοίρα 
του μελλοντικού ανθρώπου, που όπως 
έδειξε ο Α. Δ., του επεφύλαξε η Αισχυλική 
«Προμήθεια», αντιστοιχεί προς το νιχιλι- 
στικό ακατανόητο του Κάφκα και σαφώς 
υπερέχει απ’ αυτό.

Για να φτάσει σ’ αυτό το σημαντικότατο 
για την κλασική φιλολογία έργο του ο Α.Δ. 
πέρασε από πολλούς δρόμους: από τη 
Φιλοσοφική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών, 
όπου έκανε τις βασικές σπουδές του· από 
τη Βασιλεία της Ελβετίας, όπου άρχισε τα 
μεταπτυχιακά του1 από την Οξφόρδη, 
όπου τα συνέχισε, και μάλιστα με επόπτη 
καθηγητή τον Eric Dodds- από τον Prince
ton, όπου τέλειωσε μια πρώτη μελέτη του 
για την «Προμήθεια», και τέλος από τη 
Φιλοσοφική Σχολή του Παν/μίου Θεσ/ 
νίκης, όπου, το 1971, υπέβαλε την παρα
πάνω έρευνα, σ’ ελληνική μετάφραση, ως 
διδακτορική διατριβή και που εγκρίθηκε 
και τυπώθηκε το 1973, στη μορφή της 
σημερινής έκδοσης. Σ’ αυτά όλα τα στάδια 
μαθήτευσε, συζήτησε και αντάλλαξε από
ψεις, εκτός απ’ τον Dodds, και με μερικούς 
από τους επιφανέστερους κλασικούς 
φιλολόγους του αιώνα μας- τον Wade 
Guery, τον Benjamin Meritt, τον McGregor, 
τον Arnold Gomme, την Jacqueline de 
Romilly κ.α.

Ας ξαναγυρίσουμε τώρα qjo επανεκδι
δόμενο έργο του. Πολλοί και σοβαροί 
άνθρωποι των γραμμάτων έχουν κατα
κρίνει όσους συσχετίζουν την ποίηση των 
αρχαίων ελλήνων (επική, λυρική και δρα
ματική) με την ιστορία και/ή την επικαιρό- 
τητα. Κορυφαία δείγματα αυτού είναι 1 ) οι 
Νεοαναλυτικοί ομηριστές κατά Denis 
Page κ.α., που θέλουν να βλέπουν τον 
Όμηρο και ως πηγή ιστορικών πληροφο
ριών και 2) ο T. S. Eliot κατά του Gilbert 
Murray, γιατί έφερε την τραγωδία πολύ 
κοντά στην ιστορική και επικαιρική πραγ
ματικότητα. Η αλήθεια όμως είναι ότι 
τέτοια ψήγματα «πραγματικότητας» 
υπάρχουν* ιδιαίτερα στην τρα
γωδία και, ιδιαίτερα, ψήγματα «πολιτικής 
πραγματικότητας». Και αυτό ακριβώς ήταν 
το μέγα ερευνητικό πάθος τού Α. Δ.· το 
μαρτυ ρεί το γερό τρίτο κεφάλαιο του έργου 
αυτού για τη γλώσσα του Αθηναϊκού ιμπε
ριαλισμού, με υπότιτλο «Την επαύριο του 
αγώνα, που σημείωσε μια τομή με το πα
ρελθόν» (εννοώντας την επίκαιρη θεμα

τική των τραγωδιών του Αισχύλου μετά τα 
Περσικά)· και το μαρτυρεί και το άλλο του 
μείζον έργο, για την πολιτική μαρτυρία του 
ερωτικού μύθου στην τραγωδία.

Το αποκορύφωμα του έργου αποτελείτο 
πέμπτο και ακροτελεύτιο κεφάλαιο με θέμα 
«Ο προφήτης και η προφητεία»· δηλ. ο 
Προμηθέας και η υπαινικτική προαναγγε
λία της λύσης του δράματος με τον Προμη
θέα Λυόμενο και με την προοπτική συμφι- 
λίωσηςτου Δία μετον Προμηθέα, καθώς και 
της οριστικής νίκης του ήρωα ανθρώ
που-Προμηθέα, πάνω στο κράτος και τη 
βία του τύραννου θεού—Δία, μ’ εκείνο το 
εκπληκτικό και αλλόκοτο δίστιχο «εις αρ- 
θμόν εμοί και φιλότητα/ σπεύδοντί ποθ’ 
ήξει» (Προμ., 190-91). «Θα φτάσει κάποτε 
[ο Ζευς] σε ένωση και συμφιλίωση μαζί μου, 
που θα τη θέλουμε κι οι δυο μας εξίσου». 
Αξίζει να προσέξει κανείς ιδιαίτερα τη λέξη 
«αρθμός» (εξ’ ου αριθμός) της ρίζας “αρ-” 
(από όπου και τα αραρίσκω, αρθμός, άρ- 
θρον, αρετή, αρμός, κ.α.).

Τη φιλολογική του ερευνητική μαστοριά 
την έδειξε ο Διαμαντόπουλος σ’ όλο το έρ
γο, αλλά εκεί όπου ξεπέρασε και τον ίδιο 
του τον εαυτό είναι το τελευταίο μέρος αυ
τού του κεφαλαίου, όπου συνοψίζειτα συμ
περάσματα της έρευνας. Έχει τίτλο «Η Ιώ 
και ο οίστρος των θεών συμπεράσματα» 
και motto το στίχο 904 του Προμηθέα με το 
πολυσήμαντο και πολυστρωματικό λογο
παίγνιο «απόλεμος όδε γ’ ο πόλεμος, 
άπορα πόριμος».

Θα ήθελα να κλείσω αυτή μου τη σύντομη 
εισήγηση με μια χαρακτηριστική παρά
γραφο από αυτό το κεφάλαιο για τον οί
στρο. Εξ’ όνυχοςτον λέοντα.



«Ένας οίστρος είναι ο Απόλλων για τον 
Ορέστη· οίστρος είναι η νεκρή Κλυταιμνή
στρα για τις Ερινύες· κι εκείνες με τη σειρά 
τους θα σιστρηλατήσουν τον Ορέστη. Οί
στρος, ακόμα, είναιτο φάσμα της υπερπόν
τιας, ο πόθος που βασιλεύει στους δόμους 
των Ατρειδών (Αγαμ., 414-15).Ένας ανά
λογος οίστρος (εκδίκησης) είναι η ανά
μνηση της Ιφιγένειας για την Κλυταιμνή
στρα- για τον Αίγισθο η ανάμνηση των 
σφαγμένων παιδιών. Άλλος οίστρος (της 
εξουσίας που διεκδικεί) είναι της βασίλισ
σας, που στρώνει τον πορφυρόστρωτο πό
ρο, και ο οίστρος του ύμνου της στη θάλασ
σα. Στην Ορέστεια ο θεατής νιώθει, χωρίς

Μπάμπης Δερμιτζάκης

Μανώλης Πρατικάκης
Η μαγεία της μη διεκδίκησης 
Καστανιώτης 1990

Ο Μανώλης Πρατικάκης, με την τελευταία 
του (ένατη) ποιητική συλλογή Η μαγεία της 
μη διεκδίκησης επιβεβαιώνει για άλλη μια 
φορά την θέση του σαν ένα από τους κυριό- 
τερους εκπροσώπους της σύγχρονης νεο
ελληνικής ποίησης.

Ο Πρατικάκης είναι ένας αισθαντικός και 
ευαίσθητος ποιητής. Ο ανιμιστικός, παν- 
θεϊστικός λυρισμός του είναι φορτισμένος 
με μνήμες της παιδικής του ηλικίας, σε ένα 
νότιο ακρογιάλι της Κρήτης (κατάγεται α
πό το Μύρτος της Ιεράπετρας) οι οποίες 
φαίνεται να καθορίζουν κυριαρχικά την κο
σμοαντίληψή του σαν ποιητή, και τα 
πνευματικά του ενδιαφέροντα. Κυριαρχική 
θέση σ’ αυτά έχουν οι προσωκρατικοί φιλό
σοφοι, οι αλλιώς ονομαζόμενοι και «φυσι
κοί» φιλόσοφοι. Αξίζει να θυμηθούμε τη 
γνωστή ρήση του Αριστοτέλη, ότι «δια το 
θαυμάζειν ήρξαντο φιλοσοφείν». Δεν ήταν 
η διανοητική περιέργεια, αλλά ο θαυμα
σμός, ένα στοιχείο κατεξοχήν θυμικό, αυτό 
που τους ώθησε στην φιλοσοφία. Και ο 
Πρατικάκης, κυριολεκτικά εκστασιασμέ
νος, όλος μια αίσθηση, μπροστά στη φύση, 
οδηγείται απ’ αυτήν σε μια οντολογία, θα έ
λεγα «Οικολογική», όπου δεν υπάρχει ιε
ραρχία των όντων, με τον άνθρωπο, επιθε
τικό και αλαζόνα, να κατέχει την κορυφή, 
αλλά μια οριζόντια παράταξη στοιχείων και

διακοπή, να εναλλάσσονται ή να συγ
κρούονται μέσα στη δράση, τον οίστρο εκ
δικητή και τον οίστρο που διεκδικεί, άλλοτε 
ελευθερία, άλλοτε πλούτο και δύναμη. 
Στην Προμήθεια, συνεχίζει και καταλήγει ο 
αξέχαστος Διαμαντόπουλος, ο οίστρος 
υπακούει σε μεγάλες δυνάμεις, θείες δυ
νάμεις, που διεκδικούν ελαύνει ένα θνητό 
πρόσωπο, που εκτός από το τέρμα του μό
χθου και των πλανημάτω\/του, δε διεκδικεί 
τίποτ’ άλλο για τον εαυτό του. Και στην 
Προμήθεια (...) η παρόρμηση η υπερφυσική 
παίρνει πλήθος άλλες μορφές εκτός από 
του οίστρου».

πλασμάτων, που σαν τις μονάδες του Λάι- 
μπνιτς αντανακλούν, μετέχοντας>σ’ αυτήν, 
τη μεγαλωσύνη του σύμπαντος: το σαλι
γκάρι και το σταμνί, το πηγάδι, τα δένδρα, η 
πέρδικα, η ομπρέλα, οι βάτοι, ο αίγαγρος. 
«Αστράφτει το σύμπαν ακατάκτητο στα κέ
ρατά του».

Η οντολογία όμως αυτή του Πρατικάκη 
δεν είναι η κατάληξη της ποίησής του. Τα 
ποιήματά του δεν είναι φιλοσοφικά, και με
τά το De rerum natura του Λουκρήτιου δεν 
νομίζω να υπήρξε φιλοσοφική ποίηση. Πέ
ρα από τις λυρικές εξάρσεις ενός νιτσεϊ- 
κού Ζαρατούστρα η φιλοσοφία υπήρξε συ 
στηματική. Η οντολογία του αποτελεί το' 
συνεκτικό ιστό, θα τολμούσα να πω το άλ 
λοθι, για να ξεχυθεί μια γνήσια ευαισθη 
αία, που ο χαρακτηρισμός ρομαντική ίσω> 
να την αδικεί, λόγω των αρνητικών συνυπο 
δηλώσεων με τις οποίες είναι φορτισμένι 
σήμερα η λέξη. Μια ευαισθησία που μόν< 
στην παθητικότητα προσεγγίζει την πλή 
ρωσή της, και που οι λέξεις αποτελούν έν 
όριο στην επαφή με τα πράγματα που αγα 
νίζεταιναξεπεράσει.

Ω, να βρω λέξεις που να τους είμαι απόλυτα 
πιστός. Να με βρουν λέξεις. Όχιλέξεις: 
Εφαρμογές πραγμάτων στον αισθητικό μου

φλοιό.

Μια εκπνευματωμένη μεταφυσική φύση, 
υπάρχει, σαν πρόθεση τουλάχιστον, και 
στον Σολωμό της τελευταίας ποιητικής του 
περιόδου. 'Ομως η πρόθεσή του διαψεύδε- 
ται διαρκώς, θριαμβευτικά μάλιστα στο 
απόσπασμα «Ο πειρασμός» του τρίτου 
σχεδιάσματος των Ελεύθερων Πολιορκη- 
μένων. Η εγκατάλειψη της αισθησιακής ρί- 
μας του δεύτερου σχεδιάσματος δεν εξυ
πηρετεί ιδιαίτερα το σκοπό του, αφού, για 
να μην υπάρξει αμφιβολία για τις προθέ
σεις του, βάζει και τον τίτλο «Ο πειρα
σμός». Ποτέ ο ανυποψίαστος αναγνώστης 
δεν θα θεωρούσε αυτή την διθυραμβική 
εξύμνηση της φύσης σαν ένα «πειρασμό, 
που απειλεί να αποτρέψει τους Ελεύθε
ρους Πολιορκημένους από το υψηλό τους 
καθήκον. Και ο υποψιασμένος το ξεχνάει.

Ανάλογες προθέσεις έχει και ο Πρατικά
κης, και η επίδραση του Σολωμικού έργου 
και μάλιστα στο ποίημα «Της φύσης», το 
οποίο περιέχει λέξεις και φράσεις κλειδιά 
των προσωκρατικών (κρύπτεσθαι φιλεί, φι- 
λότης, νεϊκός) δεν είναι άσχετη μ’ αυτές. 
«Μ’ ελέγχει ο βάτοςπου κρατώ, κρύβει φω
τιά κι εκείνος» είναι ένας στίχος που αν τον 
έβρισκε ριγμένο μέσα στα χαρτιά του Σολω
μού ο Πολυλάς δεν θα δίσταζε να τον θεω
ρήσει δικό του. Ο στίχος «με του φτερού το 
σάλαγο και με κανέναν ήχο» των Ελεύθε
ρων Πολιορκημένων, μαζί με τον τρελό 
χορό που στήνουνε τα μελισσόπουλα του 
Ελύτη είναι οι μόνοι που μπόρεσα να ανι- 
χνεύσω στο έργο.

Ο Σολωμός και ο Ελύτης: Η τομή τους 
βρίσκεται ακριβώς στο έργο του Πρατικά
κη.

Ο αισθαντικός γήινα προσγειωμένος, μη 
επιθετικός, «μη διεκδικητικός» λόγος του 
Πρατικάκη φαίνεται χαρακτηριστικά, σε 
κάποιους «διδακτικούς» ή «αποφθεγματι
κούς» στίχους όπως: «Ν’ αφαιρείςτις πρά- 
ξειςσουαπότιςσκέψειςσου». «Νααφεθείς 
του ανέμου. Εκεί είναι η απάντηση. Να μι
λάς μόνο σαν είναι αναπόφευκτο». «Η πε
ριττή ευφράδεια είναι τραύλισμα». «Ο σο
φός νους είναι σαν το νερό: παίρνει τις πιο 
χαμηλές θέσεις που οι άλλοι αποφεύγουν,

ρα πια μόνο στα όνειρα διεκδικώ το μερίδιό 
μου. Κι εκεί με ήσυχες παραβολές, με κλώ- 
νουςχαμηλόφωνους». «Αύριο λέω να βαδί
σω με τις ρίζες των δέντρων. Αυτή είναι η α
πόσταση».

Η σύγχρονη ποίηση έχει τάση να εγκατα
λείπει την ηχητική ποιότητα των λέξεων και 
των φράσεων, διαχέοντας τις σημασίες 
τους σε ένα ευρύ δίχτυ συνυποδηλώσεων. 31 
Πιστεύω ότι αυτό, όπως και ο κρυπτογραφι
κός της χαρακτήρας, οφείλεται εν μέρει
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στο ότι προορίζονται για ανάγνωση (και εν ρουνου», τον «Αίγαγρο», «τα δέντρα», «το 
μέρει στον Σωσύρ, που άφησε τη σφραγίδα σαλιγγάρι», «τους βάτους», την πέρδικα, 
του σε όλα τα πνευματικά κινήματα του τα πουλιά κ.λπ. με μια τέτοια ευαισθησία 
αιώνα). Η μουσικότητα ενός ποιήματος χά- σαν να είναι απόλυτα ταυτισμένος μ’ αυτά. 
νεται όταν διαβάζεται, ενώ αντίθετα ανα- Όμως η οικολογία του δεν εξαντλείται 
δεικνύεται με την απαγγελία. Πολλοί όμως στην φυσιολατρεία. Στα ποιήματά του προ- 
επιμένουν ότι η εγκατάλειψη αυτή είναι βάλλει μια μη επιθετική, «μη διεκδικητική», 
λάθος, γιατί η ποίηση δεν είναι μόνο νόημα, όπως λέει ο τίτλος, μη ανταγωνιστική 
ούτε μόνο ήχος, είναι ήχος και νόημα, και ο 
εξασκημένος αναγνώστης βρίσκει τον ήχο 
της, όπως με τον ελεύθερο ρυθμό της ανά
γνωσης συλλαμβάνει πιο άνετο το νόημά 
της.

Ο Πρατικάκης φαίνεται να συμμερίζεται 
αυτήν την άποψη. Ένας υπόγειος ρυθμός, 
μια υποψία μέτρου, σκόρπιες παραχήσεις, 
διαπερνούν τα ποιήματά του. Υπέροχο 
δείνμα είναι οι δύο πρώτοι στίχοι από το 
«Φυσερότου τεχνίτη».

στάση απέναντι στη ζωή και στα πράγματα. 
«ο σοφός νους είναι σαν το νερό: παίρνει 
τις πιο χαμηλές Θέσεις που οι άλλοι απο
φεύγουν, κι όμως γεμίζει πρώτος τα χάσμα
τα», λέει σε ένα του ποίημα.

Πρόκειται για μια συλογή που αξίζει να 
διαβαστεί από οικολόγους και μη.

Τα βιβλία της «ννώσης»

Το σφυρί του χαλκιά συνομιλεί με το σίδερο 
κι ανασαίνει βαθιά το φυσερό του τεχνίτη.

Οι δάκτυλοι αναπαριστούν με θαυμαστό 
τρόπο το χτύπημα του σφυριού και το 
ρυθμό του φυσερού.

Η παρομοίωση και η μεταφορά αποτε
λούν τα κατ’ εξοχήν εκφραστικά στοιχεία 
τηςποίησης. Οιτολμηρές, όχι τετρ ιμμένες, 
«ανοίκειες» μεταφορές χαρακτηρίζουν 
πάντα τη μεγάλη ποίηση. Ένα χαρακτηρι
στικό δείγμα. Και το κύμα: η τρυφερή χαίτη 
της κίνησης. Ή εκείνη του Αίγαγρου.

Ένα απόλυτο ποίημα που σβήνεται, γρα- 
φεται, που δέχεται ατέλειωτες αναγνώσεις 
καθώς ξεδιπλώνεται πολυσέλιδο δάσος 
παραπέμποντας παντού.

Ο αίγαγρος και η ουσία της ποίησης κατά 
μεταδομισμό.

Ο Μανώλης Πρατικάκης με την τελευ
ταία του ποιητική συλλογή Η μαγεία της μη 
διεκδίκησης αναδεικνύεται αν όχι ο ποιη
τής των οικολόγων, πάντως ο κατ’ εξοχήν 
οικολόγος ποιητής. Ο ποιητικός του λόγος 
δεν είναι απλά ένα επιφώνημα θαυμασμού 
μπροστάστηνομορφιάτηςφύσης. Είναι και 
μια διεισδυτική, «φιλοσοφική » ματιά στην 
ουσία των όντων και των πραγμάτων, και 
μια ελεγεία μπρος στην καταστροφή τους. 
Και προ παντός μια προειδοποίηση «(τα 
δέντρα). Όμως καμιά φορά πεισμώνουν 
όταν ο άνθρωπος τα βασανίζει. Αγριεύουν 
τότε, συστρέφονται, φτύνουν τον καρπό. 
Εκδικούνται το χέρι που τα καίει. Ρίχνουν 
χωριά μες στις πλημμύρες. Με δέντρινα 
μυαλά νομοθετούνε. Με θεσπίσματα θεία 
αφανίζουνε φυλές».

Ο Πρατικάκης στη συλλογή αυτή μιλάει 
για το «ελάφι» (τα εισαγωγικά είναι για τίτ
λους ποιημάτων) «το κυνήγι του αγριογού-
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Γιατί όχι:
Μίσ :η.

Μικρή σειρά

με μεγάλη φροντίδα 
από τη «γνώση»

ΛΑΡΑ ΚΑΡΝΤΕΛΛΑ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΟΥΡΑ 

•
ΛΑΡΑ ΚΑΡΝΤΕΛΛΑ
ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΦΟΡΕΣΩ 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ 

•
ΓΚΟΥΕΡΡΙΝΟ ΤΖΟΡΤΖΕΤΤΙ

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΖΩΑ 

•
ΜΑΝΦΡΕΝΤ ΜΠΗΛΕΡ
ΗΡΕΜΗ ΣΑΝ ΤΗ ΝΥΧΤΑ 

•
ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΝΑΣ ΛΟΥΒΕ ΑΛΜΚΒ ΙΙΤ

ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ;

•
ΤΟΜΑΣ ΧΑΡΝΤΥ

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ

εκόόσεις «γνώοη »

Ιπποκρατους 31. 106 80 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ.: 3620 941 - 3621 194 
Για τους Βιβλιοπώλες:
Αποκλειστική διάθεση ΔΑΝΑΟΣ Α.Ε.
Μαυρομιχαλη 64. ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 3604 161. 3631 975, 3611 054
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Επιδράσεις του υπερρεαλισμού 
στη μεταπολεμική μας πεζογραφία❖

«Όταν ξύπνησα ήμουνα μούσκεμα στον ιδρώτα. Η αγωνία, 
φαίνεται, της κατάστασής μου είχε γίνει φανερή τη νύχτα εκείνη 
στο κελλί της φυλακής- παρόλη τη συντροφιά του άλλου φυλα
κισμένου -  όταν άνοιξε η πόρτα και μπήκε ένας τρίτος. Σχετικά 
καλοντυμένος, φαινόταν ν’ ανήκει στον απροσδιόριστο ανθρώ
πινο τύπο που ονομάζεται πολιτικός κρατούμενος».

Το απόσπασμα που σας διάβασα είναι από το μυθιστόρημα 
του Νάνου Βαλαωρίτη, Από τα κόκκαλα βγαλμένη1 Μιλάει ο 
ήρωας και πρωτοπρόσωπος αφηγητής του μυθιστορήμα
τος, τον οποίο μια σειρά απίθανων επεισοδίων οδήγησε 
στη φυλακή, όπου μοιράζεται κάποιο κελί με έναν πο ι
νικό κατάδικο, έναν λωποδύτη, ως τη στιγμή που εισβάλ
λει ο πολιτικός κρατούμενος για να συμπληρωθεί το π α 
ράδοξο τρίο.

Σύντομα θα αποκαλυφθεί πως «ο απροσδιόριστος 
ανθρώπινος τύπος» είναι στέλεχος του Κομμουνιστικού 
Κόμματος, καταδικασμένος σε θάνατο και, σαν να μην 
αρκούσε αυτό, αποκηρυγμένος και από τους συντρόφους 
του. Λίγο μετά την είσοδό του στο κελί καταφθάνει, η 
καταδικαστική απόφαση: «Για τον Γεράσιμο Μπαρμπα- 
μανώλη, κρατούμενο και θανατοποινίτη. Είσαι από δω 
και μπρος αποκηρυγμένος προδότης και όργανο των 
εχθρών μας. Ό λ ο ι οι πραγματικοί κομμουνιστές σε απο
κηρύσσουν, Γρηγόριε Μαρκούση, με αηδία, και διακό
πτουν κάθε σχέση με σένα». Υπογραφή: Κ. Αναμένος και 
Ε. Καλοχέρης. Για την Κεντρική Επιτροπή.

«Τί σημαίνει αυτό το μήνυμα», ρωτάει ο άσχετος μάλ
λον ήρωας / αφηγητής.

«Αυτό σημαίνει διπλή καταδίκη εις θάνατο», ψ ιθυ
ρίζει ο ποινικός, και προσθέτει: «Τα ήθη τους είναι πιο 
άγρια α π ’ ό,τι η καταπίεση της ιθύνουσας τάξης και η 
βαρβαρότητα των αρχών που μας κατατρέχουν».

Συνεχίζει με μια γλαφυρή διατριβή 'για την τραγική 
μοίρα των κομμουνιστών και τις σπαρακτικές εσωτερικές 
τους αντιφάσεις, με γλώσσα που θα ζήλευε και ο ευφρα- 
δέστερος καθηγητής πολιτικής ψυχολογίας. Ξαναδίνω το 
λόγο στον αφηγητή του μυθιστορήματος:

« Ό τα ν  τελείωσε ο λωποδύτης, ο τόσο πεπειραμένος σ’ 
αυτά τα θέματα, ο πολιτικός κατάδικος σταμάτησε ξαφ
νικά να κλαίει..

Γύρισε και μας κοίταξε και μίλησε:
‘Θέλετε να μάθετε, εσείς τουλάχιστον, την αλήθεια;’ 

είπε με ελπίδα και αγωνία. Και είδα ότι είχε ανάγκη ν ’ 
ανοίξει την ψυχή του. ‘Θέλετε να μάθετε το γ ιατί;’ επα
νέλαβε.

του Σπύρου Τσακνιά
‘Ν αί1, του λέω, ‘Θέλουμε, πες μας και μη διστάζεις. 

Εμείς είμαστε ουδέτεροι σ' όλα αυτά - μίλα αν θα σε 
ξαλαφρώσει’.

‘Ακούστε λοιπόν. Έ χω  τη δυνατότητα, αν θέλω, και αν 
το μάθουν οι αρχές, να τους καθαρίσω όλους, να μη μεί
νει κανένας τους. Και το ξέρουν, αλλά ξέρουν επίσης και 
κάτι παραπάνω -  ξέρουν πως ό,τι και να μου κάνουνε 
δεν θα το κάνω, γιατί είμαι πιστός σαν πρόβατο στην 
αφηρημένη ιδέα’».

Οι εξηγήσεις του αποκηρυγμένου θανατοποινίτη συγ- 
κινούν βαθύτατα τον αφηγητή που στην περίπτωση του 
συνομιλητή του βλέπει «μια ζωντανή μαρτυρία, το παρά
δειγμα του κενού και της ανισορροπίας που υπάρχει ανά
μεσα στον άνθρωπο και στ’ όνειρό του, ανάμεσα στη σύλ
ληψη και στην εφαρμογή της σκέψης του» -  «γιατί η γεν
ναία καρδιά του ήταν υποταγμένη στο νόμο της ανάγκης, 
όπως τη^ είχε συλλάβει και την είχε συνθέσει από χρό
νια».

Κλείνουν τα εισαγωγικά, για να ξανανοίξουν αμέσως 
και να συμπεριλάβουν το πιο κρίσιμο απόσπασμα αυτής 
της ενδιαφέρουσας σκηνής.

«Τότες», συνεχίζει ο αφηγητής, «άνοιξα κι εγώ το 
στόμα μου να μιλήσω -  αλλά με μια χειρονομία με στα
μάτησε:
«Ό χι» , μου λέει, «μη λέτε τίποτα, ξέρω ποιός είστε και τί 
κάνετε εδώ πέρα, ξέρω μάλιστα και γιατί σας βάλανε 
μέσα, πράγμα που το αγνοείτε κι εσείς ο ίδιος — είσαστε 
ένας ονειροπαρμένος, που τον κατατρέχει η φαντασία 
του, όπως μια δασκάλα το μαθητή της. Ξέρω ότι είσαστε 
ένας άνθρωπος που γράφει και που σκέπτεται. Το διά
βασα στο πρόσωπό σας μόλις μπήκα. Εσείς είσαστε, 
όπως σας είπα, όχι το θύμα των αρχών σας όπως εγώ, 
αλλά της φαντασίας σας. Αν εγώ, αύριο ή μεθαύριο, θα 
πεθάνω εκτελεσμένος, εσείς πεθαίνετε χίλιες φορές την 
ημέρα και ξαναζείτε για να ξαναπεθάνετε».

«Αλλά», συνεχίζει ο προδομένος κομμουνιστής, απευ
θυνόμενος πάντα στον ονειροπαρμένο, φαντασιόπληκτο 
και -  γιατί όχι; -  υπερρεαλιστή διανοούμενο, «έχεις, σε 
σύγκριση με μας τους άλλους, ένα μεγάλο πλεονέκτημα -  
όσο και να περνάς δίπλα α π ’ όλα, και τα φριχτότερα 
ακόμη βασανιστήρια, όσο άδικο και να σου φαίνεται ότι 
γεννήθηκες και απαίσιο να πεθάνεις, έχεις τουλάχιστον 
τη δυνατότητα να ξεφύγεις από το δίχτυ που μας έχει 33 
εμάς πιασμένους -  το δίχτυ της λογικής -  είτε είναι αυτή 
επαναστατική, είτε είναι καθιερωμένη».



Φοβούμαι πως χρονοτρίβησα με τη σκηνή από το μυθι
στόρημα του Νάνου Βαλαωρίτη, αλλά, πέρα από τη γοη
τεία που ασκεί, σ’ εμένα τουλάχιστον, η συζήτηση ανάμεσα σε 
έναν θανατοποινίτη Κομμουνιστή, έναν κατάδικο λωποδύτη κι 
έναν κρατούμενο υπερρεαλιστή συγγραφέα, μου ήταν χρήσιμη 
και σαν εισαγωγή στο καθαυτό θέμα της ομιλίας μου, στο μέτρο 
που με βοηθάει να διατυπώσω ορισμένες γενικές παρατηρή
σεις.

1. Η σχέση των ιδρυτών του υπερρεαλισμού με την κοινωνική 
επανάσταση, η γεμάτη πάθος και ανήσυχη ένταση σχέση τους με 
το Κομμουνιστικό Κόμμα συγκεκριμένα, είναι γνωστή, όπως 
γνωστή είναι και η άδοξη κατάληξή της στα χρόνια της ολοκλη
ρωτικής επικράτησης του σταλινισμού. Τον διάλογο που δια
κόπηκε τότε βίαια, από την πλευρά του κόμματος κυρίως, επα
ναφέρει ο Νάνος Βαλαωρίτης το 1982, με μυθιστορηματική 
μορφή, φυσικά, και από τελείως διαφορετική οπτική γωνία, 
όπως επέβαλε η πείρα που σωρεύτηκε εν τω μεταξύ. Η σχέση 
υπερρεαλισμού και κομμουνισμού, τελειωμένη εδώ και χρόνια, 
μελετημένη, σχολιασμένη, τοποθετημένη στο αρχείο ως κλει
σμένη υπόθεση, ενδέχεται να μην έχει σήμερα παρά μόνον ακα
δημαϊκό ενδιαφέρον. Συμβαίνει να πιστεύω πως οι πρόσφατες 
δραματικές εξελίξεις στο κομμουνιστικό στρατόπεδο απαιτούν 
αναψηλάφηση όλων των αρχειοθετημένων υποθέσεων, επανε
ξέταση και επανεκτίμησή τους υπό το φως των συγκλονιστικών 
εξελίξεων.Από την άποψη αυτή, η απόφαση της Φιλοσοφικής 
Σχολής Ιωαννίνων να αφιερώσει το Συνέδριο αυτό στον Υπερ
ρεαλισμό καθίσταται άκρως επίκαιρη. Έτσι ή αλλιώς, ένα 
Συνέδριο αφιερωμένο στον Υπερρεαλισμό, το πφώτο στον τόπο 
μας αν δεν λαθεύω, συνιστά αξιέπαινη πρωτοβουλία.

2. Ο μεταπολεμικός μας υπερρεαλισμός, στην ποίηση βέβαια 
κατά κύριο λόγο, δείχνει μια μετατόπιση από τους άξονες των 
προπολεμικών του προγόνων, όχι τόσο σε σχέση με τις αρχές 
και τις μεθόδους εργασίας, όσο σε σχέση με το κλίμα μέσα στο 
οποίο κινείται, την προβληματική που τον κινεί, και τη γλώσσα 
με την οποία εκφράζεται. Στην εφηβική ευφορία και τη γλωσ
σική βακχεία του Εμπειρικού, λόγου χάριν, ο Μίλτος Σαχτού- 
ρης θα αντιπαραθέσει την μεταπολεμική του αθυμία και τη 
λεκτική του λιτότητα και αυστηρότητα. Στη διαχρονική και 
υπεριστορική φαντασμαγορία του πρώτου, οι μεταπολεμικοί 
υπερρεαλιστές θα αντιπαραθέσουν εικόνες κατάστικτες από τις 
ουλές και τα εξελκώματα της δύσμοιρης νεοελληνικής μας ιστο
ρίας. Το επεισόδιο της φυλακής στο μυθιστόρημα του Νάνου 
Βαλαωρίτη εξεικονίζει αυτό που προσπαθώ να υπογραμμίσω.

3. Το ίδιο αυτό επεισόδιο, έστω και αποσπασματικά παρου
σιασμένο σήμερα εδώ, δίνει επαρκή αφορμή για μερικά σύν
τομα σχόλια σχετικά με την υπερρεαλιστική αφηγηματική μέ
θοδο. Δεν έχω ούτε την πρόθεση ούτε την άνεση να διαπραγμα- 
τευθώ τώρα το σημαντικό αυτό ζήτημα Περιορίζομαι σε λίγες, 
απολύτως αναγκαίες παρατηρήσεις, με κίνδυνο να επαναλάβω 
γνωστά και τετριμμένα πράγματα.

Το κρισιμότερο ζήτημα που αντιμετώπισαν οι υπερρεαλι
στές, όταν ξεπέρασαν την απέχθειά τους για το μυθιστόρημα 
και καταπιάστηκαν -  σε ελάχιστες βέβαια περιπτώσεις -  με τη 
δημιουργία αφηγηματικών έργων, ήταν ο χρόνος, η διαδοχή 
των στιγμών που είναι αναπόσπαστη από την έννοια της αφήγη
σης· καθώς και η μεγάλη χρονική διάρκεια που υπήρξε δομικό 
στοιχείο του μυθιστορήματος και που συγκρουόταν με την 

34 πρόθεσή τους να επιτύχουν κάποιο είδος ταυτοχρονισμού των 
φαινομένων, προκειμένου να προκαλέσουν τον σπινθήρα που, 
κατά τον Reverdy, παράγεται από την αιφνίδια προσέγγιση δύο

μακρινών πραγματικοτήτων. Προβλήματα επίσης δημιουρ
γούσε και η αυτόματη γραφή, στην οποία είχαν αρχικά θητεύσει 
με επιμονή. Αλλά, όπως παρατηρεί ο Bigsby2 «αν η αυτόματη 
γραφή, οι αφηγήσεις ονείρων και τα κείμενα που είχαν παρα- 
χθεί σε κατάσταση ύπνωσης αποδείχτηκαν ευπρόσβλητα, οι 
σουρρεαλιστές κατέληξαν να βασίζονται πιο πολύ σε δύο κεν
τρικές αρχές: στην ηρωικά ανατρεπτική φύση της τύχης, του 
αυθαίρετου, του παράλογου και του απρόβλεπτου, και στη μη 
λογική δύναμη του ανθρώπινου πάθους, του ζωτικού, ενορα
τικού και υποβλητικού». Το τυχαίο, λοιπόν, το παράλογο και 
το θαυμαστό φαίνεται πως υπήρξαν οι βασικοί άξονες γύρω 
από τους οποίους κινήθηκε η υπερρεαλιστική πεζογραφία.

Ένα άλλο πρόβλημα, για τον μελετητή αυτή τη φορά, είναι οι 
αλληλοεπικαλύψεις του υπερρεαλισμού με άλλα κινήματα και 
ρεύματα της avant-garde και του μοντερνισμού, οι αλληλεπι
δράσεις και οι προσμείξεις. Δύσκολα, πολύ δύσκολα, μπορεί 
κανείς να χαράξει ευδιάκριτες διαχωριστικές γραμμές. Κοινός 
στόχος όλων σχεδόν των νεοτερικών ρευμάτων υπήρξε η ανα
τροπή των λογοτεχνικών συμβάσεων που στηρίζονται στην αρι
στοτελική παράδοση της μίμησης, με τη στέρεη λογική συνοχή 
και τη συνεπή χρονική αλληλουχία, η απόρριψη των ισχυρι
σμών του ρεαλισμού και του νατουραλισμού ότι οι αναπαρα- 
στατικές τους μέθοδοι είναι τα μοναδικά εργαλεία για την απο
τύπωση της πραγματικότητας και τα αποκλειστικά κλειδιά για 
την ερμηνεία της. Ο υπερρεαλισμός και τα άλλα νεοτερικά 
κινήματα αμφισβήτησαν και την έννοια της ερμηνείας και την 
έννοια της πραγματικότητας. Ειδοποιοί διαφορές θα έπρεπε 
ίσως να αναζητηθούν στο επίπεδο της υφολογίας, κατά κύριο 
λόγο. Αλλά εδώ το έδαφος δεν είναι και τόσο στέρεο.

*

Όταν προ τριμήνου περίπου ο Γιάννης Δάλλας μου πρότεινε 
να μιλήσω για την μεταπολεμική υπερρεαλιστική πεζογραφία, 
η πρώτη μου αντίδραση ήταν απέραντη αμηχανία! Έξω από 
δύο ή τρία κείμενα με ασαφή μάλλον υπερρεαλιστικό προσανα
τολισμό, δεν μπορούσα να δω ποιό θα ήταν το αντικείμενο μιας 
τέτοιας ανακοίνωσης. Ο τίτλος., «Επιδράσεις του Υπερρεαλι
σμού», διεύρυνε οπωσδήποτε το πεδίο, αλλά δημιουργούσε 
άλλες δυσκολίες. Όπως ξέρετε, βοηθήματα γι’ αυτό το θέμα δεν 
υπάρχουν και ο χρόνος που είχα στη διάθεσή μου δεν ήταν 
αρκετός για μια συστηματική έρευνα. Εμφανίζομαι, λοιπόν, 
σήμερα ενώπιον σας -  όχι χωρίς κάποια συστολή, πρέπει να 
ομολογήσω -  με ορισμένες δοκιμαστικές προτάσεις και 
κάποιες επισημάνσεις που απλώς θίγουν το θέμα, χωρίς να τολ
μούν να ισχυρισθούν πως το περιχαρακώνουν, πολλώ δε μάλ
λον, πως το εξαντλούν. Αρχίζω τη βιαστική μου επισκόπηση με 
μια από τις λιγότερο αμφισβητήσιμες περιπτώσεις, τόσο για τη 
συνάφειά της με τον υπερρεαλισμό, όσο και για τη σημασία που 
έχει για τα γράμματά μας γενικότερα: τα αφηγηματικά κείμενα 
του Ε. X. Γόνατά.

Στα κείμενα του Ε. X. Γόνατά απουσιάζει εντελώς το στοι
χείο του αυτοματισμού, ενώ το τυχαίο παρουσιάζεται συνήθως 
με εξωφρενική λογικοφάνεια. Θέλω να πω ότι άκρως απίθανα 
περιστατικά, όπως η επίσκεψη της νεαρής ακροβάτιδος και της 
μητέρας στο αρχοντικό των δύο φίλων, που ανά εβδομάδα 
εναλλάσσουν μεταξύ τους τους ρόλους του αφέντη και του υπη
ρέτη, στο διήγημα «Η επίσκεψη» της συλλογής Οι αγελάδες", 
παρουσιάζονται σαν απολύτως φυσικά ενώ ταυτόχρονα οι 
πράξεις και τα λόγια των ηρώων αιτιολογούνται με σχολαστική 
επιμέλεια. Με παρόμοιο τρόπο αιτιολογούνται τα όσα απίθανα



συμβαίνουν στη νουβέλα Ο φιλόξενος καρδινάλιος4, επί παρα- 
δείγματι, τη συμμετρική πλοκή της οποίας θα ζήλευε και το πιο 
αυστηρά οργανωμένο ρεαλιστικό διήγημα. Το τυχαίο, το απί
θανο, το θαυμαστό και το παράλογο αιτιολογούνται και «εξη
γούνται» με τρόπο που θυμίζει τη νατούραλιστική μέθοδο, και 
το κείμενο συντάσσεται με προτάσεις αυστηρά λογικής δομής 
και φανατικής προσήλωσης στην κυριολεξία και την πραγματο
λογική ακρίβεια. Είναι, πιστεύω, ο χαρακτηριστικός τρόπος 
του Ε. X. Γόνατά να υπονομεύει τη λογική και να παρωδεί τη 
ρεαλιστική αναπαράσταση της πραγματικότητας. Κι είναι, 
υποψιάζομαι, η πηγή της γοητείας των αφηγηματικών του κει
μένων.

Με διαφορετική οπωσδήποτε τεχνική, αλλά με παρόμοια 
διάθεση εκμετάλλευσης του πιθανού και του απίθανου, του 
αναγκαστικού και του τυχαίου, δομεί και ο Νίκος Καχτίτσης 
πολλά από τα κατ’ επιίφαση αναπαραστατικά του αφηγήματα, 
όπως Ο ήρωας της Γάνδης1 ας πούμε, -  στην τοπογραφία της 
οποίας ο συγγραφέας επιμένει σχολαστικά μολονότι ποτέ δεν 
την επισκέφθηκε, αν και είναι από τους πιο πολυταξιδευμένους 
συγγραφείς μας. Τα κείμενά του, παρά τον υπομανιακό τους 
ψυχολογισμό, ή ενδεχομένως δια και μέσω της υπερβολής του, 
απογειώνονται συχνά προς το ονειρικό και, μέσα από την ακρι
βόλογη διατύπωσή τους, δίνουν διέξοδο σε μια χαλιναγωγη
μένη ίσως πλην πυρετώδη φαντασία. Υπενθυμίζω πως δεν μιλώ 
για υπερρεαλιστές πεζογράφους αλλά για επιδράσεις του υπερ
ρεαλισμού στη μεταπολεμική πεζογραφία ή , ακριβέστερα, για 
κείμενα που προϋποθέτουν τον υπερρεαλισμό και τα συναφή 
πρωτοποριακά κινήματα των αρχών του αιώνα, που ευαγγελί
στηκαν την απελευθέρωση της φαντασίας.

Σε άλλο μήκος κύματος κινείται η λιγοστή αλλά εντυπωσιακή 
πεζογραφία του Αλέξανδρου Σχινά. Ο φίλος και ομοτράπεζος 
μας Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, σε σύντομη μελέτη του για την 
Αναφορά περιπτώσεων (πρώτη έκδοση 1966) σημειώνει ότι «ο 
Σχινάς αμφισβήτησε ακόμη την οποιαδήποτε δυνατότητα επο- 
πτείας του έντεχνου λόγου. Αμφισβήτησε, επιπροσθέτως, ως 
συνέπεια των προηγουμένων, την εσωτερική συνοχή και συνέ
πεια της έντεχνης αναπαράστασης. Έτσι, αντί για τη φιλόδοξη 
και ματαιόδοξη εκμετάλλευσή τους από τον συγγραφέα, προτί
μησε τις ασκήσεις ύφους (για να θυμηθούμε ένα πολύ γνωστό 
βιβλίο του Καινώ) και το παιχνίδι με τα υλικά τους»6. Ο Χατζη- 
βασιλείου επισημαίνει επιδράσεις από τον υπερλεξισμό και 
τους πειραματισμούς τόσο της συγγραφικής ομάδας γύρω από 
το Εργαστήριο Δυνητικής Λογοτεχνίας όσο και του Ραιημόν 
Καινώ. Στη μελέτη του δεν γίνεται μνεία του υπερρεαλισμού. 
Ωστόσο, ένα χρόνο μετά τη δημοσίευσή της, στη δεύτερη 
έκδοση της Αναφοράς περιπτώσεων, την επηυξημένη7, δημο
σιεύεται και το εκτενέστερο μέχρι σήμερα αφήγημα του Σχινά, 
«Ο πόλεμος», ένα είδος παρωδίας του Εμφυλίου μας, με σαφή, 
κατά την άποψή μου υπερρεαλιστικό προ'σανατολισμό. «Ο 
πόλεμος» και το Από τα κόκκαλα βγαλμένη του Νάνου Βαλαω- 
ρίτη έχουν μερικά κοινά χαρακτηριστικά ως προς την αφηγημα
τική μέθοδο, ένα εκ των οποίων είναι η ηγεμονική χρήση του 
τυχαίου.

Δεν πρέπει να μείνει αμνημόνευτη και η πρώτη συγγραφική 
περίοδος ενός παλιότερου κάπως συγγραφέα, του Γιώργου Κι- 
τσόπουλου, κυρίως τα διηγήματα που δημοσίευσε στο περ. Κο
χλίας8 καθώς και μερικά από εκείνα που συμπεριέλαβε στο 
πρώτο του βιβλίο με τον τίτλο Εκλογή, 19 διηγήματοΡ. Για την 
περίοδο αυτή, ο Νίκος Μπακόλας παρατηρεί: «Ο Κιτσόπουλος 
δημιουργεί μέσα από τα όνειρα (κυρίως εφιαλτικά) ένα δικό του 
κλειστό κόσμο, μια φύση «μαγεμένη», όπου, όπως είναι φυσικό,

τα υπερρεαλιστικά στοιχεία αφθονούν. Και πιο κάτω: «Γενικά, 
η αυτοκριτική, ο αυτοέλεγχος, αποτελεί κυρίαρχο (και βασανι
στικό) στοιχείο στα κείμενα του Κιτσόπουλου, που καταφεύγει 
στον καθρέφτη ή στο όνειρο για να μπορέσει να διεισδύσει βα
θύτερα σ’ ένα χώρο που βρίσκεται πέρα απ’ το ρεαλιστικό, πέρα 
απ’ το συνηθισμένο και το καθημερινό»10. «Παιχνίδι ανάμεσα 
στο μαγικό και το μυστηριώδες οι πρώτες εκείνες πράξεις του 
Γιώργου Κιτσόπουλου στον Κοχλία -  σημειώνει ο Αλέξ. Αργυ
ρίου11 -  άφηναν την εντύπωση ότι τα αντικείμενα είχαν κατα- 
ποντισθεί μέσα στις φαντασιώσεις ενός πνεύματος που αφέθηκε 
στις συναισθηματικές του ροπές... Κάτω απ’ το καθημερινό τυ
χαίο, από το συνηθισμένο και το ομαλό, προετοιμάζεται το 

1

απρόοπτο...».
Κάτω από τη ρουμπρίκα «επιδράσεις του υπερρεαλισμού» 

πρέπει να στεγαστεί και η πεζογραφία του Τάκη Κουφόπου- 
λου, που καταργεί τις παραδοσιακές αφηγηματικές συμβάσεις. 
Στα κείμενά του, ένας ανώνυμος αφηγητής, που συμπίπτει με 
τον μοναδικό δράστη ή πάσχοντα της ιστορίας, αφηγείται, σε 
πρώτο συνήθως γραμματικό πρόσωπο, όχι πιθανοφανή επει
σόδια αλλά παράδοξα και παράλογα συμβάντα, όπως παρα
τηρεί ο Γιώργος Παγανός. Ο μελετητής της μεταπολεμικής 
πεζογαφίας μας, μιλώντας για το πρώτο βιβλίο του Τάκη Κου- 
φόπουλου, τις Μικρές σύγχρονες ιστορίες (1959) σημειώνει: 
«Τις καθιερωμένες λογοτεχνικές συμβάσεις έχουν υποκατα- 
στήσει η εικονοποιΐα, η ανωνυμία, η λογική και χρονική ανακο
λουθία». Και πιο κάτω: «Η αφηρημένη λοιπόν εικονοποιΐα σε 
συνδυασμό με την χρονική ανακολουθία που εκδηλώνεται ως 
συστολή και διαστολή του χρόνου, μας παραπέμπει στην υπερ
ρεαλιστική ζωγραφική»12.0  Αλέξανδρος Κοτζιάς, σε βιβλιο
κρισία του για τη δεύτερη συλλογή του Κουφόπουλου, Η οδός 
(1962), μιλάει για «οιστρηλατημένη φαντασία» και παρατηρεί 

·  ·  ·
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ότι «τα περισσότερα διανοήματα στο πλουσιότατο σε στοχα
σμούς αυτό βιβλίο, ανακύπτουν μόνα τους από τολμηρούς, 
ευρηματικούς συσχετισμούς εικόνων [...]. Η φράση του περπα
τάει με ταχύτατη εναλλαγή εικόνων, με απροσδόκητες συχνά 
φραστικές συζεύξεις που αιφνιδιάζουν και καρφώνουν μια 
αιχμή εις βάθος».

Με κάποιους δισταγμούς, θα αναφέρω και την περίπτωση 
του Πέτρου Αμπατζόγλου, όχι για το σύνολο του έργου του, 
αλλά για ορισμένα κείμενά του, όπως Η γέννηση του Σού
περμαν (1972), στα οποία ο ρόλος της αδέσμευτης φαντασίας 
είναι καθοριστικός και η γοητεία του απρόοπτου συχνά αφο
πλιστική. Ο Αλέξης Ζήρας, σε μελέτημά του για την πεζο
γραφία του Π. Αμπατζόγλου, υπογραμμίζει: «Ο αναγνώστης 
των πιο πρόσφατων βιβλίων του θα αναγνωρίσει και θα διαπι
στώσει ότι θεμελιώδες στοιχείο αυτού του αφηγηματικού έργου 
είναι η φαντασία. Όχι απλώς η φαντασία ως δίαυλος μυθο
ποίησης της πραγματικότητας που έζησε ή ζει ο συγγραφέας 
αλλά ως μέσο συνολικής αφαίρεσης, ολικής αποδέσμευσης από 
τα θέσμια και τα όρια του επικυρωμένου, γενικά, πρότυπου 
αφήγησης που μας έχει κληροδοτήσει η αριστοτελική παράδοση 
για τον τρόπο ανάπτυξης του πεζού λόγου»13.

Από τους νεότερους πεζογράφους μας, ιδιαίτερη μνεία 
δικαιούται η Έρση Σωτηροπούλου, γενικά για την τόλμη των 
εκφραστικών της αναζητήσεων και ειδικότερα για τον τρόπο 
που εκμεταλλεύεται το ονειρικό στοιχείο, όπως για παράδειγμα 
στην τελευταία της νουβέλα με τον τίτλο Μεξικό'*. Η φαντα
στική της πορεία προς το Μεξικό, στην ουσία μια εφιαλτική 
περιπλάνηση σε ερεβώδη τοπία του ασυνείδητου, εί·«αι από τις 
ευτυχέστερες εκφραστικές της αναζητήσεις, σαφώς επηρεα
σμένη από τη φιλοσοφία του υπερρεαλισμού.

Θα κλείσω τη δική μου περιπλάνηση στον ονειρικό χώρο της 
μεταπολεμικής μας πεζογραφίας με σύντομες αναφορές σε δύο 
από τους αξιολογότερους νέους πεζογράφους μας, στο έργο 
των οποίων, σε μικρό έστω μέρος ή βαθμό, ανιχνεύονται στοι
χεία υπερρεαλιστικής επίδρασης. Αναφέρομαι στους Αλέξη 
Πανσέληνο και Δημήτρη Νόλλα. Στο πρώτο βιβλίο του Πανσέ
ληνου, μια συλλογή διηγημάτων με τίτλο Ιστορίες με σκύλους 
(«Κέδρος», 1982) καθώς και σε αρκετά διηγήματα του Δημήτρη 
Νόλλα, όπως για παράδειγμα στα διηγήματα «Ο Μαξ της οικο- 
γένειάς μας» και «Συγγραφικά δικαιώματα» της συλλογής Το 
τρυφερό δέρμα («Καστανιώτης», 1982), διαπιστώνουμε την 
ερωτοτροπία των συγγραφέων με το υπέρλογο. Για την ακρί
βεια, παρακολουθούμε ένα επιδέξιο σλάλομ ανάμεσα στο 
λογικό και το παράλογο, ανάμεσα στο ρεαλιστικό και το υπερ
ρεαλιστικό, μια ριψοκίνδυνη σχοινοβασία ανάμεσα σε μια 
καταθλιπτική πραγματικότητα και μια εφιαλτική φαντασία. 
Κοινό στοιχείο, επίσης, είναι ένα σαρκαστικό έως βιτριολικό 
χιούμορ, που λειτουργεί ως συγκολλητική ουσία και συνδέει τις 
ρεαλιστικές απεικονίσεις της πραγματικότητας με τις φαντα
στικές ή υπερλογικές αντανακλάσεις και διαθλάσεις της15.

*

Φοβούμαι πως οι ανιχνευτικές μου κινήσεις στο πεδίο των 
επιδράσεων του υπερρεαλισμού στην μεταπολεμική μας πεζο
γραφία υπήρξαν σπασμωδικές -  ούτε περιχαρακώνουν, επα
ναλαμβάνω, ούτε εξαντλούν το θέμα. Ελπίζω, τουλάχιστον, να 
αφήνουν τήν υποψία πως το αντικείμενό τους είναι άξιο συστη- 

36 ματικότερης διερεύνησης και αυστηρότερης θεωρητικής και 
μεθοδολογικής προσέγγισης. Εμένα, τουλάχιστον, με βοή
θησαν να ξεπεράσω την αρχική μου αμηχανία και να νιώθω

τώρα μάλλον έκπληξη για τη γονιμότητα των υπερρεαλιστικών 
ιδεών σε ένα μέρος της σύγχρονης πεζογραφίας μας.
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Θράσος Καστανάκης
ένας πεζογράφος της διασποράς

%

Ο Θρ. Καστανάκης γεννήθηκε το 1901 στα Ταταύλα της Πόλης. 
Η καταγωγή του ήταν από την Κρήτη1. Μεγάλωσε στα χρόνια 
του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου σε περιβάλλον πολίτικο του 
Πέρα, όπου πήρε μια παιδεία ευρωπαϊκή, προσανατολισμένη 
προς τη Γαλλία. Το άλλο περιβάλλον του ελληνισμού της Πό
λης, το φαναριώτικο, με τη βαριά σκιά της ελληνορθόδοξης 
παράδοσης δεν το γνώρισε και, φυσικά, δεν επηρεάστηκε από 
αυτό. Στον κύκλο των φίλων του, ο Λύσανδρος Πράσινος (1888
- 1936) που εργαζόταν ως καθηγητές της Γαλλικής Γλώσσας στα 
Λύκεια της Πόλης και εξέδιδε μαζί με τον Όμηρο Μπεκέ και το 
Γιάννη Χαλκούση το περιοδικό Λόγος. Ο Πράσινες μετά το ’22 
εγκαταστάθηκε στη Γαλλία, όπου ζούσε ως ζωγράφος και δια
φημιστής. Ασχολήθηκε και με τη λογοτεχνία (μυθιστορήματα, 
διηγήματα, μεταφράσεις). Ανάμεσα στους φίλους των νεα
νικών του χρόνων, που τους διατήρησε ως το τέλος της ζωής 
του, ήταν ο προσωπικός του γιατρός Δημήτριος Βεζύρογλου, ο 
ηθοποιός Αντώνης Γιαννίδης, ο ζωγράφος Γιώργος Βακαλό 
κ.ά.

Στο σπίτι του Πράσινου στην Πόλη διάβασε ο Καστανάκης, 
σε συντροφιά φίλων του το πρώτο του διήγημα με τίτλο “ Φοβι
σμένη Ψυχή”. Μαθητής ακόμη δημοσίευσε στο βραχύβιο περιο
δικό της Πόλης Διόνυσος, που έβγαζε ο ίδιος με μια ομάδα 
φίλων του, μια μελέτη για τον Ρεμπώ, όταν ο Γάλλος ποιητής 
ήταν σχεδόν άγνωστος στα γράμματά μας. Το 1918 αποφοίτησε 
από το Γαλλοελληνικό Λύκειο της Πόλης, και το 1919 πήγε στο 
Παρίσι, όπου σπούδασε Γλώσσα και Λογοτεχνία στη Σχολή των 
Ανατολικών Γλωσσών στη Σορβόνη. Ανάμεσα στους δασκά
λους του ο Ψυχάρης. Το 1921 πήρε το δίπλωμά του και διορί
στηκε επιμελητής,(repetiteur) στο τμήμα της Βυζαντινής και 
Νεοελληνικής Φιλολογίας με διευθυντή τον Ψυχάρη. Παν
τρεύτηκε δυο φορές. Η πρώτη του γυναίκα ήταν η Αγγέλα 
Βαλιάδου, απόφοιτη του Ζάππειου Παρθεναγωγείου της 
Πόλης, που σπούδαζε φιλολογία στη Σορβόνη. Ο γάμος αυτός 
κράτησε λίγα χρόνια. Δεύτερη γυναίκα του ήταν η Ελπίδα 
Μαυροειδή, μαθήτρια της Βαλιάδου.

Ο Θρ. Καστανάκης είχε δυο ιδιόκτητα σπίτια. Ένα στο 
Ελληνικό της Αττικής, όπου έμενε τα καλοκαίρια, και το άλλο 
στην Αντίμπ της Γαλλίας, κοντά στο σπίτι που νοίκιαζε ο 
Καζαντζάκης2. Προτιμούσε όμως να μένει μόνιμα σε ένα σπι
τάκι χωρίς ανέσεις στην οδό Littré 5, στο Παρίσι. Στο Παρίσι θα 
μείνει σαράντα πέντε συνολικά χρόνια με μια πεντάχρονη 
απουσία (1940-1945) την περίοδο της Κατοχής, που βρέθηκε 
στην Αθήνα. Ιδεολογικά ανήκε στην Αριστερά και ανέπτυξε

του Γιώργου Παγανού

έντονη πολιτική δράση κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου για την 
υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων των πολιτικών 
κρατουμένων στην Ελλάδα. Συνέστησε τη Δημοκρατική Ε
νωση Ελλήνων της Γαλλίας και κατάγγελνε επανειλημμένως με 
ομιλίες και με δημοσιεύματα στον γαλλικό και αγγλικό τύπο τις 
πολιτικές διώξεις και τις εκτοπίσεις των αντιφρονούντων στην 
Ελλάδα.

Ως άνθρωπος ήταν ανοιχτόκαρδος, ευαίσθητος και μαχητι
κός. Αγαπούσε ιδιαίτερα το θέατρο, από την τεχνική του οποί
ου πέρασε αρκετά στην τέχνη του μυθιστορήματος· Ήταν αφο- 
σιωμένος στους φίλους της νεανικής ηλικίας και επιτηδεύο
νταν με ιδιαίτερη ευχαρίστηση και επιτυχία στη μαγειρική. 
Χάθηκε σε μια ηλικία που θα μπορούσε να ήταν δημιουργική, 
αν δεν είχε το αίσθημα της απογοήτευσης και της ερημιάς μετά 
το θάνατο της γυναίκας του Ελπίδας -είχε πεθάνει από καρ
κίνο το 1964- αλλά και το πάθος του πιοτού, που τελικά τον 
έφερε στον τάφο. Σύμφωνα με ομολογία του φίλου του και προ
σωπικού του γιατρού Δημήτρη Βεζύρογλου έπασχε από δια
βήτη και, παράλληλα, παρουσίαζε όλα τα κλασικά συμπτώ
ματα του αλκοολικού— από το 1960. Πέθανε από κίρρωση του 
ήπατος στα χέρια του γιατρού του στις 17 Μαρτίου του 1967 και 
ενταφιάστηκε στο Παρίσι. Δεν άφησε απογόνους. Κληρονόμοι 
του η Ζιζέλ Πρασίνου και ο Πέτρος Φρυδάς. Το αρχείο του, 
ταξινομημένο από τον Πέτρο Φρυδά, είναι κατατεθειμένο στο 
Ε.Λ.Ι.Α. του Μάνου Χαριτάτου.

Το έργο που τον έκανε γνωστό ήταν το μυθιστόρημα Οι Πρίγ
κιπες που βραβεύτηκε το 1924 στο διαγωνισμό μυθιστορήματος 
που προκήρυξε ο εκδοτικός οίκος Μ. Ζηκάκη. Πρόεδρος της 
Επιτροπής ήταν ο Π. Νιρβάνας και εισηγητής ο Ηλ. Βουτιερί- 
δης. Από το 1924 ως το 1962 που κυκλοφορεί το μυθιστόρημα Η 
Παγίδα έχει εκδώσει οχτώ μυθιστορήματα και εννέα συλλογές 
με σαράντα εφτά διηγήματα. Αν προσμετρηθούν σ’ αυτά εφτά 
ακόμη ανέκδοτα μυθιστορήματα, καθώς και τα σαράντα περί
που διηγήματα -α πό  τα οποία είχαν δημοσιευτεί δεκαοχτώ σε 
περιοδικά- θα βρεθούμε μπροστά σε μια επιβλητική για τα ελ
ληνικά δεδομένα λογοτεχνική παραγωγή: δεκαπέντε μυθιστο
ρήματα και ογδόντα έξι διηγήματα. Εντύπωση προκαλεί, εκτός 
από τον όγκο του έργου, η αδιαφορία του δημιουργού για την 
έκδοσή του. Στα αίτια αυτής της αυτοεγκατάλειψης πρέπει να 
υποθέσουμε ότι συνέβαλε και η κατά κανόνα αρνητική στάση 
της κριτικής απέναντι στη λογοτεχνική του δημιουργία. 37

Θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω κι εγώ, σύμφωνα με 
τον τρεχάμενο συρμό, ένα απόφθεγμα του Γκαίτε από ένα



πρόσφατα μεταφρασμένο βιβλίο, για να ενισχύσω την υπόθεση. 
Λέει ο Γερμανός σοφός: «Οι άνθρωποι των γραμμάτων είναι 
συνήθως γεμάτοι εμπάθεια, όταν αντιχρούουν απόψεις. Ό 
ποιον πλανάται τον βλέπουν αμέσως σαν θανάσιμο εχθρό.»3

Η κριτική και η κριτικίζουσα συντεχνία είδαν μάλλον με 
μικροψυχία το έργο του Καστανάκη, που τη συμβολή του του
λάχιστον στην ανανέωση του νεοελληνικού μυηθιστορήματος 
και διηγήματος του μεσοπολέμου δεν μπορεί να αγνοήσει 
κανείς. Χαρακτηρίζοντάς το κοσμοπολίτικο, τονίζοντας εμφα- 
τικά την εκκεντρικότητα ορισμένων από τους χαρακτήρες και 
εισάγοντας ακόμη και ηθικολογικά κριτήρια στην αισθητική 
του αποτίμηση νόμισαν ότι εξόφλησαν το χρέος τους απέναντι 
σε ένα έργο που παραμένει ακόμη αδικαίωτο. Ορισμένες εξαι
ρέσεις επιβεβαιώνουν τον κανόνα.

Ο Θράσος Καστανάκης, και με τις αδυναμίες του, ανήκει 
στους πιο σημαντικούς πεζογράφους του μείζονος ελληνισμού. 
Βασικό χαραχτηριστικό του που συνδέονται και με την ιδεο
λογία του είναι η εροποτροπία του με το μοντερνισμό και η 
απόπειρά του με νέες τεχνικές, περισσότερο εύπεπτες και ελκυ
στικές, να κάνει τα κείμενά του προσιτά στο ευρύτερο αναγνω
στικό κοινό. Παράλληλο φαινόμενο από τους νεότερους ο Στρ. 
Τσίρκας. Έχουν μεταξύ τους εκλεπτικές συγγένειες στην κατα
γωγή, στην ευρωπαϊκή παιδεία, στις ιδέες και στην έρευνα της 
συμπεριφοράς του εκτός της Ελλάδας ελληνικού κόσμου. 
Ακόμη έχουν και την τάση να μεταβάλουν το στατικό ελληνικό 
μυθιστόρημα, πλουτίζοντας το με την ποικιλία τύπων, διαθέ
σεων, καταστάσεων, με την ψυχολογική παρατηρητικότητα, 
ακόμη και με την εκκεντρικότητα, στο είδος που ονομάζονται 
ρομάντσο.

Μεγάλη επίδραση στον Καστανάκη άσκησε, όπως είναι 
εύλογο, ο Ψυχάρης. Οι σχέσεις μαθητή και δασκάλου ήταν 
εγκάρδιες αλλά πέρασαν από μια δοκιμασία. Πάντως ως το 
τέλος της ζωής του ο Καστανάκης θα διατηρήσει αγαθή την 
ανάμνηση του Δασκάλου. Με εισήγηση του Ψυχάρη διορίστηκε 
επιμελητής στη Σχολή. Αιτία της ψυχρότητας ήταν η προβολή 
της υποψηφιότητας του Παλαμά το 1929 για το βραβείο Νόμ- 
πελ, την οποία είχε υποστηρίξει ο Καστανάκης. Στις προσβλη
τικές δημόσιες επιθέσεις του Ψυχάρη, ο μαθητής απαντούσε με 
αξιοπρέπεια και ψυχραιμία. Η αντιδικία διακόπηκε με το 
θάνατο το Ψυχάρη στις 29 Σεπτεμβρίου 1929 “Τώρα με το 
θάνατο το Ψυχάρη” γράφει ο Καστανάκης, “τα προσωπικά 
σβήνουν και μένει μονάχα ο σεβασμός για το έργο του” .

Με τον Ψυχάρη τον συνδέουν πολλά πράγματα, όπως π.χ. 
ένα συγγενικό αίσθημα για τα γενέτειρα και το κοινό όραμα 
μιας ιδεατής πατρίδας. Από αυτόν έμαθε να βλέπει την πατρίδα 
με την προοπτική του ξενιτεμένου. Ας τον ακούσουμε, καθώς 
αναπολεί το Δάσκαλο: «Θυμάμαι μια μέρα που κατέβαινα με 
τον Ψυχάρη το μπουλεβάρτο του Αγίου Γερμανού, συζητού
σαμε όπως πάντα, μαλώναμε και κοντοστάθηκε. «Εδώ μέσα» 
μου είπε με τη θυμωμένη, την κεραυνωτή φωνή του «μέσα σε 
τούτο το Παρίσι κατάλαβα την Ελλάδα μας. Την φυλακή και 
την αθανασία μου». Τονε θυμάμαι κάθε φορά που περνάω απ’ 
εκείνη τη γωνιά, απ’ εκείνο το πεζοδρόμιο της Γαλλίας, κι είναι 
ίσως το μεγαλύτερο μάθημα που μου δόθηκε ποτές. Δε μου 
ξανάτυχε ν’ ακούσω τίποτε ανάλογο. «Η Ελλάδα μας, η φυλακή 
κι η αθανασία μου. Ως τη στερνή μου στιγμή μόνο αυτή. Και 
μόνο εδώ το κατάλαβα», μου είπε σε λίγο κάνοντας δύο τρία 

38 βήματα, κοντά και πονεμένα βήματα, γιατί είχε αρχίσει κιόλας 
να κουτσαίνει ο μεγάλος μου δάσκαλος. Ο αλύγιστος, ο βάρβα
ρος, ο ευγενικότατος εκείνος γέρος άνθρωπος που του χρωστάω

Ο θράσος Καστανάκης

τα πάντα, και το νόημα της νιότης και το νόημα της πατρίδας. 
Και το τραχύ πειθάρχημα της δουλειάς.»4

Ο Θρ. Καστανάκης εντάσσεται στα χορεία των Ελλήνων 
λογίων της διασποράς, κυρίως όσων συνδέθηκαν με τη Γαλλία 
με δεσμούς βιοτικούς και πνευματικούς. Στο Παρίσι έζησε το 
μεγαλύτερο μέρος της ζωής του και εκεί διαμορφώθηκε η καλλι
τεχνική του συνείδηση. Η αλυσίδα των λογίων Ελλήνων στο 
Παρίσι είναι μακριά και αδιάσπαστη: Κοραής, Ψυχάρης. Ζαν 
Μορεάς, Επισκοπόπουλος... Η σειρά συνεχίζεται ως τις μέρες 
μας με τον Κ.Θ. Δημαρά, ενμέρει, και τους άλλους σημερινούς 
φιλοσόφους, συνθέτες κτλ. Ένας κρίκος της αλυσίδας είναι και 
ο Καστανάκης χωρίς την εμβέλεια των πρώτων ονομάτων αλλά 
και με το βλέμμα στραμμένο στα λογοτεχνικά πράγματα της 
πατρίδας.

Σε σύγκριση με τον Ψυχάρη έχει μια πιο ανθρώπινη πλευρά: 
το πικρό αίσθημα της μοναξιάς του εμιγκρέ. Ετσι φαντάστηκε 
και τις τελευταίες στιγμές του Μορεάς στο Παρίσι, για τον 
οποίο έγραψε το 1940: «Μέσα στις πιο μοναχικές του ώρες ο 
νους μου ακολουθεί το Μορεάς. Από το καφενείο του Βασέτ, 
που πια δεν υπάρχει, ως την Κλοζερί ντε Αιλά, που φυτοζωεί 
ακόμη με την ανάμνησή του. Και κατόπιν στις πρωινές ώρες, 
που ανέβαινε να πάει να κοιμηθεί σ’ εκείνα το μοναστικό δωμα- 
τιάκι του, στη Μονρούζ, όπου πέθανε. Μονάχος, μονάχος, 
μονάχος! Βέβαια στις τελευταίες μέρες τον παραστάθηκαν 
ένδοξοι άντρες της Γαλλίας. Ο Μωρίς Μπαρρές, ο Σάρλ Μαρ- 
ράς, ο Μπρακ - Ντερρουσώ κι άλλοι, θαυμαστές του. Μα ήτανε 
ξένοι... Δεν μπορούσαν να καταλάβουν τη σφραγιστή βουβή 
αγωνία της ελληνικής του ψυχής. Δεν ήταν κανένας στο προσ
κέφαλό του να του μιλήσει ρωμαίικα, μια κουβέντα, μια λέξη 
δική μας. Τόση δόξα κι ούτε μια ομιλία ρωμαίικη. Γι’ αυτούς 
που ξέρουν και καταλαβαίνουν, δεν μπορούσε να γίνει πιο 
φριχτή η μοναξιά, πιο μαύρη κι αγλύκαντη έτσι κατάντικρα 
στην ερήμωση του θανάτου...»5

Λόγια προφητικά που παραπέμπουν στις συνθήκες του



δικού του τέλους. Δεν υπάρχει όμως καμιά άλλη ομοιό
τητα με το Μορεάς. Ο τελευταίος αφομοιώθηκε από το 
νέο περιβάλλον και έγινε Γάλλος ποιητής. Ο Καστανάκης 
δεν άπλωσε ρίζες στη Γαλλία. Έμεινε με το αίσθημα του 
ξεριζωμένου, που
όμως μέσα στο παγκόσμιο πνευματικό κέντρο μεταστοιχειώ
νεται σε φιλοπατρία, μεταβάλλεται σε όραμα της πατρίδας ιδω
μένης με την κάλβεια προοπτική:

Χαίρε Αύσωνία, χαίρε 
καί σύ Αλβίων, χαιρέτωσαν 
τα ένδοξια Παρίσια 
ώραία καί μόνη ή Ζάκυνθος 
μέ κυριεύει.

Η ιδέα αυτή είναι κυρίαρχη στο έργο του. Είναι το μάθημα που 
πήρε από τον Ψυχάρη. Μιλώντας για το Παρίσι προεκτείνει τις 
σκέψεις του Δασκάλου του:6

«Μέσα στο Παρίσι (...) αρχίζεις να γίνεσαι περισσότερο Έλ
ληνας (...) κατεβαίνοντας στο μπουλεβάρτο της όπερας ή τα 
στενοκάντουνα της Μονμάρτης, νιώθεις στην καρδιά σου να 
λαχταρίζει κάθε είδους μεγαλείο, γιατί μέσα της ήρθε και κλεί
στηκε ξαφνικά η πατρίδα. Και που ψιθυρίζεις τότες: «Χαίρε... 
χαιρέτωσαν τα ένδοξα Παρίσια» είναι σαν να τραγουδάς τον 
εθνικό σου ύμνο. Εδο) έρχονται όλοι οι μεγάλοι πατριώτες, άμα 
θέλουνε να την ξέρουν αμόλευτη την πατρίδα τους. Είναι η 
πρωτεύουσα, το αποκούμπι κάθε αδούλωτου πατριωτισμού».

Αλλά ο ξεριζωμένος λογοτέχνης, ο ομογενής Θρ. Καστανά
κης δεν έχει αυθεντικό το αίσθημα της φιλοπατρίας για την 
Ελλάδα, αφού δεν δένεται μαζί της με τον ομφάλιο λώρο του 
αυτοχθονισμού. Την Ελλάδα τη γνώριζε από τις εμπειρίες των 
θερινών διακοπών, από ακούσματα και διαβάσματα. Η περί
πτωσή του δεν μπορεί να συγκριθεί λογουχάρη με του Αργύρη 
Εφταλιώτη -  πέθανε κι αυτός στη Γαλλία, στην Αντίμπ -  και 
το γνήσιο αίσθημα της νοσταλγίας του που λειτούργησε λογοτε
χνικά. Για τον ψυχισμό του Καστανάκη, παρά τους δεσμούς 
που είχε με τους Έλληνες λογοτέχνες και την πνευματική ζωή 
του τόπου, παρά τα καλοκαιρινά ταξίδια, η Ελλάδα ήταν μια 
ιδέα. Δεν αφομοιώνεται ούτε από το γαλλικό πολιτισμικό περι
βάλλον. Έζησε διχασμένος στο ξένο πνευματικό κέντρο ανά
μεσα σε πρόσφυγες και ομογενείς με μετέωρο το αίσθημα της 
νοσταλγίας. Ο πολιτισμικά απροσάρμοστος, ο αναφομοίωτος 
κόσμος της προσφυγιάς είναι ο κόσμος του* τον νιώθει βαθιά 
και γι ’ αυτό όταν καταπιάνεται μαζί του είναι αυθεντικότερος 
και πειστικότερος.

Η νοσταλγία του λοιπόν για την Ελλάδα στο έργο του είναι 
δευτερογενής, φιλολογική. Γι ’ αυτό και δεν μπόρεσε να γίνει 
πάθος και κινητήρια δημιουργική δύναμη. Εξάλλου η απουσία 
φυσικών δεσμών με τη μητρόπολη είναι ιδιαίτερα αισθητή στη 
γλώσσα του. Δεν οφείλεται μόνο στην επίδραση του Ψυχάρη η 
τεχνητή, η αφύσικη με την κατάχρηση των νεολογισμών, ιδίως 
στα σύνθετα, γλώσσα, καθώς και το δύσκαμπτο καστανάκειο 
ύφος. Οφείλεται και στην απουσία της, καθαυτό φυσικής πηγής 
οπούθε ρέει η φυσική γλώσσα που διαμορφώνει το γνήσιο 
γλωσσικό αίσθημα. Ωστόσο, αν υπάρχει κάποια αυθεντική 
νοσταλγία στο έργο του, αυτή συνδέεται με τη γενέτειρά του, 
την Πόλη. Γ ι 1 αυτό και τα μυθιστορήματα της τελευταίας 
περιόδου, όπως σωστά παρατήρησε ο Στρ. Τσίρκας, Ο Χατζή 
Μανουήλ, η Παγίδα και η μεταγραμμένη την εποχή Η φυλή των 
ανθρώπων, έχουν για χώρο την Πόλη, τη γενέτειρά του. Τόσο 
είναι αλήθεια «πως κάθε εξόριστος κουβαλά μέσα του μια Φλω

ρεντία, που πασχίζει να την ξαναζήσει με το μυαλό, καθώς τον 
γονατίζει η νοσταλγία της και η πεποίθηση πως η πόλη αλλάζει, 
σβήνει ή την σβήνει από τα μητρώα της».8

Έγινε γνωστός ως δημιουργός του κοσμοπολίτικου μυθιστο
ρήματος και διηγήματος. Ο ίδιος όμως ποτέ δεν αποδέχτηκε 
αυτό το χαρακτηρισμό. Αλλά ως προς το ζήτημα αυτό ανακύ
πτουν ορισμένα ερωτήματα: ήταν ο κοσμοπολιτισμός του επιβε
βλημένος από μια συνείδηση αδέσμευτη από εθνικά όρια ή 
μήπως μια επιβεβλημένη εκ των πραγμάτων επιλογή; Εκδηλώ
νεται αυτή η εμμονή στο κοσμοπολίτικο περιβάλλον ως αντί
δραση στο επαρχιώτικο σκηνικό της ελλαδικής πεζογραφίας, 
ως αναζήτηση πρωτοτυπίας και απόπειρα ανανέωσης; Ορι
σμένες ενδείξεις, όπως π.χ. η τάση του για την ανίχνευση της 
ελληνικότητας και η ειρωνεία με την οποία αποδέχτηκε την ετι
κέτα του κοσμοπολιτισμού, μας οδηγούν στην εικασία ότι 
αυτόν τον επέβαλε η αναγκαιότητα, αφού το ξένο περιβάλλον 
συνδεόταν με την εμπειρία του άμεσα και γι ’ αυτό μπορούσε με 
ασφάλεια να το καταγράψει. Εξάλλου μέσα σ ’ αυτό το περι
βάλλον αναζητεί τα καθοριστικά χαρακτηριστικά της εθνικής 
ταυτότητας των προσώπων του -  και του προσώπου του.

Σε συνέντευξή του το 1973 από το Παρίσι λέει χαρακτηρι
στικά:

«οι τύποι μου είναι ενσάρκωση των συγκινήσεων που μου δίνει 
ο ελληνικός εαυτός μου απέναντι στην Ευρώπη. Όπως είναι σε 
άλλους, η σύγκρουση ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματι
κότητα, σε μένα υπάρχει η σύγκρουση ανάμεσα στην ελληνικό
τητά μου και την ευρωπαϊκότητά μου.»9

Πρόκειται για τα σχιζοφρένεια του Έλληνα πνευματικού 
ανθρώπου της διασποράς που αναζητεί εναγώνια τη χαμένη 
μητρόπολη των ονείρων του και την ταυτότητά του. Στην ίδια 
συνέντευξη λέει ότι με τη σειρά των μυθιστορημάτων που έχουν 
γενικό τίτλο «Ελληνικά Χώματα» προσπαθεί να δώσει την 
έκφραση της ελληνικότητάς του «όπως αυτή διασταυρώνεται με 
τα ανθρώπινα. Τα γεγονότα, τους ανθρώπους που είναι φτιαγ
μένοι από ελληνικό χώμα -  κι όπως τους δέχτηκε ο μέσα μου 
κόσμος αντικρίζοντάς τους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό».

Ο Καστανάκης έχει επιλέξει από πολύ νωρίς τους στόχους 
του: να ερευνήσει το ελληνικό αστικό περιβάλλον, την ελληνική 
αστική τάξη με τις ιδέες, τις συνήθειες και τη νοοτροπία της είτε 
στην Ευρώπη είτε στην Ελλλάδα είτε στην Πόλη. Σε συνέντευξή 
του το 1935 λέει ότι στον ανταγωνισμό των τάξεων υπάρχει 
αλήθεια «που πρέπει να ’ρθει ο συγγραφέας για να τη ζήσει και 
να την εκφράσει. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος: στην 
εγκληματική παντοδυναμία και στο δέος της διέπουσας τάξης, 
σήμερα, καθώς και στην απόγνωση, στην εγκατάλειψη των 
λαϊκών μαζών, υπάρχουν για το μυθιστοριογράφο τα μεγάλα 
καινούρια θέματα που είναι αυτούσια η εποχή μας»10.

Η κοινωνική του συνείδηση είναι κριτική και οι προ
θέσεις του εμφανείς. Στο περιθώριο του αστικού περι
βάλλοντος σκιαγραφεί τους λαϊκούς ανθρώπους βυθι
σμένους στη φτώχεια και τη δυστυχία, αλλά με την ευαι
σθησία τους και τις τίμιες σχέσεις. Στα διηγήματά του 
έχει δώσει έξοχα πορτρέτα λαϊκών τύπων.

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω τα μυθιστορήματά 
του ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες: στην πρώτη 
κατατάσσονται Οι Π ρίγκιπες και το Στο χορό της Ευρώ
πης, στη δεύτερη όσα έχουν γενικό τίτλο «Ελληνικά 
Χώματα» και στην τρίτη αυτά που θα ονόμαζα τριλογία
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της Πόλης: Η  φυλή των ανθρώπων, Ο Χατζή Μανουήλ 
και Η  Παγίδα. Στους Π ρίγκιπες κρίνει τις αδυναμίες και 
την ανικανότητα των Ελλήνων αστών, υπό το πρίσμα του 
πατριωτισμού. Στο χορό της Ευρώπης, μυθιστόρημα 
συγγενικό ως προς το κλίμα με τις δυο πρώτες συλλογές 
διηγημάτων, απεικονίζει, μέσα σε ένα κοσμοπολίτικο 
περιβάλλον, τις εκκεντρικότητες, τη χλιδή και τη δ ια
φθορά πλουσίων Ελλήνων επιχειρηματιών, τύπου Ζα- 
χάρωφ. Τέλος, στην τριλογία μελετά την αστική τάξη της 
γενέτειρας, τις σχέσεις της με την εξουσία, καθώς και τα 
έντονα πάθη Ελλήνων και Οθωμανών, τα οποία καθαί- 
ρονται μέσα από συνωμοσίες και εγκλήματα.

Η ιδέα στην οποία βασίζεται ο μύθος στους Π ρίγκιπες 
χαρακτηρίστηκε από τον εισηγητή του ζηκάκειου διαγω
νισμού Ηλ. Βουτιερίδη ως «Εθνικισμός και Πατριδολα
τρία». Πράγματι, το πρόβλημα που επιχειρεί να διερευ- 
νήσει ο ανώριμος τότε πεζογράφος είναι η τυφλή μίμηση 
ξένων προτύπων και η έλλειψη πίστης στις εθνικές αξίες. 
Δυο γενιές Πριγκίπων παρουσιάζει ο μυθιστοριογράφος 
με τρεις αντιπροσωπευτικούς τύπους: τον πατέρα Φλω- 
ρά, την κόρη του Λόλα και τον ανιψιό του Μελογιάννη. 
Και οι τρεις έχουν σπουδάσει στην Ευρώπη, θέλουν να 
εργαστούν για την αναγέννηση του τόπου, αλλά δ ιαπ ι
στώνουν ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν σ ’ αυτό το 
καθήκον.

Εθνική ιδέα, ελληνολατρία, μελαγχολία αλλά και 
απραγμοσύνη και αδράνεια είναι τα αισθήματα και οι 
καταστάσεις που βιώνουν οι Φλωράδες, πατέρας και 
κόρη. Τα ίδια αισθήματα διακατέχουν και το νεαρό 
Μελογιάννη με τη διαφορά όμως ότι αυτός έχει την 
τιμιότητα να αρνηθεί να βυθιστεί στο τέλμα, και το 
θάρρος να επιστρέψει στην Ευρώπη. Είναι το μοναδικό 
πρόσωπο που ο συγγραφέας βλέπει με συμπάθεια και όχι 
με ειρωνεία, όπως τους άλλους. Από λογοτεχνική άποψη 
το μυθιστόρημα είναι στατικό, του λείπει η δράση, οι 
συγκρούσεις, η ένταση. Μια αφηγηματική νωχέλεια 
εναλλάσεται με μάκρους ανιαρούς μονολόγους και ανα
πολήσεις. Οι σκηνές επίσης είναι κουραστικές, με ελάχι
στες εξαιρέσεις.

Ο ήρωάς του ο Μελογιάννης δε θα εξαφανιστεί στη συνέχεια 
από τις ιστορίες του. Θα μετεμφιέζεται, θα αλλάζει τόπο δια
μονής,όνομα, επάγγελμα, συμπεριφορά, αλλά στο βάθος θα 
είναι το ίδιο πρόσωπο: ο Ρωμιός της διασποράς με τα ποικίλα 
ονόματα και προσωπεία. Οι ήρωές του, τραπεζίτες και επιχει
ρηματίες, ξεπεσμένοι μεγαλοαστοί, εστιάτορες, άσημοι θεα
τρίνοι, διπλωμάτες με μυστική ζωή, άνεργοι διανοούμενοι, 
πράκτορες και αντιστασιακοί, ναυάγια της ζωής οι περισσότε
ροι, αποτυχημένοι, ρατέδες, κατά την προσφιλή του έκφραση, 
είναι όλοι τους μεταμορφώσεις του ξεριζωμένου Ρωμιού και 
συχνά περσόνες του δημιουργού τους. Τα πρόσωπα των ιστο
ριών του είναι σύμβολα της μοίρας των Ελλήνων της διασπο- 
ράς, της Ρωμιοσύνης. Μέσα στην ποικιλία τους έχουν μια κοινή 
ιδιότητα: την τραγικότητα που είναι η κύρια ιδιότητα του ελλη
νισμού, του απόδημου ελληνισμού, και της τέχνης του. Ο 
Καστανάκης όμως κρύβει την τραγικότητα με τη μάσκα της 
ειρωνείας.

40 Το πρώτο μυθιστόρημα της σειράς «Ελληνικά Χώματα» τιτ
λοφορείται Μεγάλοι αστοί, και παρουσιάζει τη σύγκρουση 
ανάμεσα σε δύο οικονομικούς μεγιστάνες στην Αθήνα της

δεκαετίας του ’20 με τις δύο δικτατορίες. Οι δύο αντίπαλοι 
είναι ο Σπυράκης Καισαρίου και ο Μαλούρος, που εκπροσω
πούν ο πρώτος την παλιά αρχοντική τάξη και ο δεύτερος την 
ανερχόμενη αστική. Ο Μαλούρος με λαϊκή προέλευση και τραυ
ματικές παιδικές εμπειρίες, γίνεται κυρίαρχος του οικονομικού 
και πολιτικού παιχνιδιού συντρίβοντας τον αντίπαλό του και 
ανατρέποντας τη δικτατορία. Ο ήρωας παρουσιάζει πολλές 
ομοιότητες με το Γιούγκερμαν του ομώνυμου μυθιστορήματος 
του Καραγάτση, της ίδιας εποχής. Είναι και οι δυο τους 
προϊόντα του ίδιου κοινωνιολογικού προβληματισμού, ο 
οποίος συνδέεται με την οικονομική κρίση της εποχής.

Στα Μυστήρια της Ρωμιοσύνης τον απασχολεί η έρευνα της 
ελληνικότητας.*Το μυθιστόρημα, που χωρίζεται σε δύο μέρη, 
παρουσιάζει δύο τύπους που δίνουν με τα ονόματά τους Θωμα- 
ζέος και Ντον Μπαζίλιο τους αντίστοιχους τίτλους. Δεν είναι 
όμως αντιπροσωπευτικοί τύποι Ρωμιών με τις φυλετικές ιδιοτυ
πίες, όπως θέλησε ο συγγραφέας να τους παρουσιάσει. Έχουν 
κάποια εκκεντρικότητα που εμφανίζεται δήθεν ως ελληνικό
τητα. Η ιστορία του Θωμαζέου εξελίσσεται στα χρόνια της 
οικονομικής κρίσης στην Αίγινα. Εκεί καταφθάνει ο μυστη
ριώδης αυτός ξένος που με τα φερσίματά του προκαλεί τη 
γενική περιέργεια. Το μυστήριο αναλαμβάνει να λύσει ο καφε- 
τζής Ρεμπέτας που σχηματίζει την πλαστή εικόνα ότι ο Θωμα- 
ζέος είναι πολυεκατομμυριούχος. Στο τέλος ο ήρωας αυτοκτο- 
νεί, αφήνοντας σκόπιμα για τον εαυτό του την εικόνα που σχη
μάτισαν ο Ρεμπέτας και οι φίλοι του. Έτσι η αλλαγή που επι
διώκει επιτεύχθηκε με παράδοξο τρόπο.

Ο Ντον Μπαζίλιο έιναι φιλολογικότερος από το Θωμαζέο 
και η εμπνευσή του πηγάζει από αστυνομικές ιστορίες. Ο μύθος 
επικεντρώνεται στην εξιχνίαση ενός εγκλήματος που έγινε στο 
εστιατόριο του Ντον Μπαζίλιο. Δράστης αποκαλύπτεται το πιο 
απίθανο από όλα τα πρόσωπα: ο ίδιος ο εστιάτορας, που ήθελε 
να παίξει με την αστυνομία ενός μεγάλου κράτους, της Γαλλίας 
εδώ. Έπαιξε, κέρδισε και παραδόθηκε αυθορμήτως. Δεν ήθελε 
να την ξέρει, λέει, την πραγματικότητα που ορθονόταν σαν 
βουνό. Ήθελε να την ανατρέψει, ακόμα και με το έγκλημα. Ο 
Καστανάκης μέσα στο ευρωπαϊκό περιβάλλον του Ντον Μπα
ζίλιο αποπειράθηκε να μυθοποιήσει έναν Έλληνα της διασπο- 
ράς, όπως ο ομώνυμος ήρωας, να μπει στον πυρήνα της σκέψης 
και της λαχτάρας του, να απεικονίσει την πανάρχαια μοίρα 
του. Δεν το κατορθώνει, δεν ευστοχεί στην αντιπροσωπευτικό- 
τητα του τύπου, αλλά μένει στις προθέσεις. Δίνει όμως ένα κλί
μα με μια ενδιαφέρουσα πλοκή που βασίζεται στην αρχή των α- 
πιθανοτήτων και του απροόπτου. Επίσης, στη χρησιμοποίηση 
πολυπρόσωπων θεατρικών σκηνών.

Το επόμενο μυθιστόρημα της ιδίας σειράς με τίτλο Τον καιρό 
της ειρήνης εξελίσσεται στο εσωτερικό μιας ελληνικής αστικής 
οικογένειας, που παραθερίζει στην Κυανή Ακτή, και εστιά
ζεται σε ενδοοικογενειακές συγκρούσεις. Ο συγγραφέας επι
μένει στη διαγραφή των χαρακτήρων και στην ψυχογραφία με 
πειστικό, δηλαδή ρεαλιστικό τρόπο. Τα γυναικεία πρόσωπα 
έχουν πλόυσια εσωτερική ζωή, συναισθηματικό βάθος και 
ενδιαφέρον. Ωριμάζουν μέσα από τις συνασθηματικές περιπέ
τειες και δείχνουν προθυμία στο να θυσιαστούν για τους 
άλλους. Αντίθετα, οι άντρες έχουν μια έντονη δραστηριότητα, 
αλλά παρουσιάζονται επιπόλαιοι, ρηχοί και πιο ανώριμοι 
συναισθηματικά.

Οι Περιθώριοι, ανέκδοτο μυθιστόρημα της σειράς «Ελλη
νικά Χώματα» που γράφτηκε μεταξύ των ετων 1936 - 1937 και 
δημοσιεύτηκε σε συνέχειες στο περιοδικό Νεοελληνικά Γράμ



ματα, είναι το πιο αυτοβιογραφικό από όλα τα μυθιστορήματα 
του Θρ. Καστανάκη. Αποτελεί συνέχεια των Μεγάλων αστών, 
αφού έχει τα ίδια βασικά πρόσωπα. Ηρωίδα του είναι η Κλά- 
ρισα, η γυναίκα του Μαλούρου, η οποία έχει πολλά κοινά με τη 
Αόλα Φλωρά, που συναντάμε στους Πρίγκιπες. Η Κλάρισα, 
λέει ο Καστανάκης παίζει το ρόλο του συγγραφέα, και οι άλλοι, 
οι περιθώριοι, «είναι τα πρόσωπά της, τα ψυχικά της ευρήμα
τα.. (...) Οι άλλοι είναι «αφηγήσεις»11.

Τα πρόσωπα που συγκεντρώνει γύρω της η Κλαρίσα είναι 
Έλληνες της διασποράς και ομογενείς από τα μέρη της Τουρ
κίας, που βρέθηκαν ξεριζωμένοι στο Παρίσι: η ελληνική 
παροικία του Παρισιού με τα όνειρα, τους καημούς, τις αποτυ
χίες και τη νοσταλγία τους. Ανήκουν σε όλα τα κοινωνικά 
στρώματα: τραπεζίτες, διπλωμάτες περιθωριοποιημένοι, επι
χειρηματίες, άσημοι θεατρίνοι, απατημέμοι σύζυγοι, μοιχα
λίδες και μοιχοί’ ένας ποικιλόχρωμος δηλαδή κόσμος μέσα στην 
ανωνυμία του που παραδέρνει στους δρόμους, τα καφενεία και 
τις ταβέρνες της ξένης πρωτεύουσας χωρίς πρόγραμμα, στό
χους, σταθερούς προσανατολισμούς -  με την πικρή αίσθηση της 
αποτυχίας. Ο ρατεδισμόςσε όλη του την απελπιστική ποικιλία.

Η ιδέα της φιλοπατρίας είναι και εδώ κυρίαρχη. Η ηρωίδα 
αλλά και άλλα πρόσωπα του μυθιστορήματος διακατέχονται 
από τον πόθο της προσφοράς προς την πατρίδα. Όμως η φιλο
πατρία, σύμφωνα με την εξομολόγηση του Ψυχάρη στην οποία 
αναφερθήκαμε, περνάει μέσα από τη Γαλλία. Και η Κλάρισα 
κάτι ανάλογο δηλώνει: «Την αγαπάω τη Γαλλία. Μου έχει 
δώσει το θάρρος του πατριωτισμού μου». Αλλά και το συναί
σθημα της νοσταλγίας που κυριεύει ορισμένα πρόσωπα του 
μυθιστορήματος, κι αυτό είναι από δεύτερη πηγή. Κανένας 
τους όμως δεν μπορεί να κάνει κάτι για το ξέθωρο, πατριωτικό 
ιδανικό· είναι όλοι τους γραικύλοι της διασποράς.

Στην τελευταία φάση της μυθιστορηματικής δημιουργίας του 
Καστανάκη ανήκουν τα τρία μυθιστορήματα που οι ιστορίες 
τους εξελίσσονται στη γενέτειρά του. Για πρώτη φορά οι περι
γραφές του τοπίου συνοδεύονται, όπως είναι εύλογο, από λυρι
κούς διακριτικούς τόνους. Κοινό χαρακτηριστικό και στις τρείς 
ιστορίες, είναι η κυριαρχία του σκοτεινού πάθους που φτάνει 
ως το έγκλημα. Ο συγγραφέας επιδίδεται στη μελέτη της ψυχο
παθολογίας -η  επίδραση του φροϊδισμού λανθάνει στον 
πυρήνα των τριών μύθων- απεικονίζοντας τον κόσμο του 
κακού που εκδηλώνεται ως παρέκκλιση από την κανονική συμ
περιφορά, τους σκοτεινούς μηχανισμούς των ενστίκτων, που 
άλλοτε σχετίζονται με την κοινωνική υπεροχή και τις περί
πλοκες συγκινήσεις (Αντωνιάδη Πασά - Η  φυλή τον ανθρώ
που) άλλοτε με κατακτητικές και σεξουαλικές παρορμήσεις 
(Χατζή Μανουήλ στο ομώνυμο μυθιστόρημα) κι άλλοτε με 
τραυματικές παιδικές εμπειρίες και συνακόλουθες διαστροφές 
(Πανάγος -  Η Παγίδα). Τα εγκλήματα σχεδιάζονται από τα 
βασικά πρόσωπα, αλλά εκτελούνται από τα δευτερεύοντα που 
χρησιμοποιούνται με την εκμετάλλευση των αδυναμιών τους 
από τους ηθικούς αυτουργούς ως πειθήνια όργανα.

*

Με το διήγημα ο Καστανάκης έφτασε σε ένα ζηλευτό αποτέ
λεσμα. Τα διηγήματα του διαγράφουν μια πορεία που διέρχεται 
από διάφορες πειραματικές φάσεις, για να καταλήξει τελικά 
στο ρεαλισμό. Στις πρώτες του συλλογές -Ηχορεύτρια Κοντε
σίνα Φελιτσιτά, (1928), Το Παρίσι της νύχτας και τον έρωτα 
(1929)- είναι αισθητή η εμμονή στη δημιουργία ατμόσφαιρας

με σκηνοθετικά παιχνίδια σε ένα περιβάλλον ευρωπαϊκό ή διε
θνές -αυτό που ονομάστηκε κοσμοπολίτικο. Μια απόπειρα για 
μοντέρνο διήγημα με γνωρίσματα τη φυγή από την πραγματι
κότητα και τα προβλήματά της. Τα πρόσωπά του παραπαίουν 
μέσα στην ανασφάλεια, την κενότητα και την έλλειψη σταθερών 
στόχων, φαινόμενα που αντανακλούν την αβεβαιότητα και τη 
σύγχυση μέσα στην οποία ζει ο άνθρωπος του μεσοπολέμου.

Τα μέσα που χρησιμοποιεί είναι το ασυνήθιστο, το παράξενο 
και το μυστηριώδες όχι μόνο στη θεματολογία αλλά και στη 
μορφολογία (γλώσσα, ύφος, αφηγηματικοί τρόποι). Αρχικά 
επιχειρεί να απομακρυνθεί από τον παραδοσιακό ρεαλισμό 
διογκώνοντας τη φαντασία και αποστασιοποιούμενος από την 
κανονικότητα και ευλογοφάνεια των καταστάσεων. Αυτές οι 
επιλογές δημιουργούν την εντύπωση του εξωτισμού, της εκκεν- 
τρικότητας και της εκζήτησης. Από τη φάση του μοντερνισμού 
θα απομακρύνεται σταδιακά, καθώς θα παρατηρεί το ανθρώ
πινο δράμα που κρύβεται σε κοινές ιστορίες λαϊκών ανθρώπων, 
συνήθως μεταναστών ή προσφύγων, που βρέθηκαν ξεκληρι
σμένοι στη Γαλλία. Η μοίρα των απόδημων και αποτυχημένων 
τον συγκινεί ιδιαίτερα. Και όσο προσεγγίζει παρόμοια θέματα, 
τόσο εγκαταλείπει την εκζήτηση των μέσων και ανακαλύπτει τις 
δοκιμασμένες ρεαλιστικές μεθόδους και συμβάσεις, για να 
κάνει πειστικότερη την παράσταση δραματικών καταστάσεων.

Στην επόμενη συλλογή Το μαστίγιο καιοπολνέλαιοςτο κλίμα 
διαφέρει κατά πολύ. Σ’ αυτή επικρατούν τόνοι χαμηλοί, περι
βάλλον πιο στενό και οικείο, πρόσωπα και περιστατικά λιγο
στά. Ο συγγραφέας εδώ, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται έξω 
από από το κοσμοπολίτικο περιβάλλον, φαίνεται να πειραμα
τίζεται με το υλικό του και με τη σύνθεση. Σε μερικά από τα διη
γήματα της συλλογής το περιβάλλον είναι η κλειστή κοινωνία 
του μικρού χωριού. Η επάνοδος στο πλαίσιο της ηθογραφίας 
είναι ίσορς μια έμμεση απάντηση του δημιουργού προς την κρι
τική για την ετικέτα του κοσμοπολιτισμού. Άλλα χαρακτηρι
στικά είναι η σκηνοθετική επινοητικότητα και το στιλιζάρισμα. 
Υπάρχουν στιγμές που επιχειρεί τη σύζευξη του ρεαλισμού με 
τον ιμπρεσιονισμό, για να δημιουργήσει ατμόσφαιρα. Το 
πέρασμά του όμως από τέτοιο κλίμα και ύφος που είναι οικειό- 
τερα στο συμβολισμό είναι πρόσκαιρο και πειραματικό.

ΛΟΐΙ ΚΟΤΤΕΛ >
Πλαισιώνοντας τό Σολωμό
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Στη συλλογή Ο ομογενής Βλαδίμηρος (1936) παρατηρούμε 
ότι ο Καστανάχης στρέφεται σε ρεαλιστικές καταστάσεις. 
Απεικονίζει στα διηγήματα της συλλογής περιπέτειες που βιώ- 
νουν οι κοινωνικοί παρίες και γενικά παρουσιάζει καταστάσεις 
και πρόσωπα από το κοινωνικό περιθώριο: μικροαπατεώνες, 
επαγγελματίες εραστές, κοινωνικά και συναισθηματικά ναυά
για αλλά και τίμιοι μεροκαματιάρηδες είναι τα βασικά πρό
σωπα, ενώ περιορίζονται οι εκκεντρικές περιπτώσεις που 
δέσποζαν στις προηγούμενες συλλογές. Αλλά και κάτι άλλο: 
από τη συλλογή αυτή αρχίζει μια προϊούσα συναισθηματική 
μέθεξη του δημιουργού με τα μικρά ή μεγάλα δράματα των προ
σώπων του. Σαν να αφυπνίζεται μέσα του η συμπάθεια προς 
τους πάσχοντες, η λανθάνουσα ανθρωπιά του. Υπάρχει ένα 
χαρακτηριστικό διήγημα της συλλογής, το «Εύρηκα», που ο 
μύθος του συμβολίζει αυτή την πορεία του Καστανάκη από τον 
κοσμοπολιτισμό στο ρεαλισμό ή και αυτόν το διχασμό του με 
μια διάθεση ειρωνική. Η αντίθεση που υπάρχει ανάμεσα στα 
δυο πρόσωπα του διηγήματος, τον ευκατάστατο ομογενή 
Γιόχαν Γιαμαρέλη και το φτωχό πηγαδά Χατζή, αντανακλά την 
εσωτερική αντινομία στο έργο του Καστανάκη. Ο πρώτος είναι 
ο ψυχρός διανοούμενος αισθητής, που δεν μπορεί να συγκι- 
νηθεί από τις ανθρώπινες καταστάσεις, ενώ ο δεύτερος είναι ο 
αυθεντικός και πηγαίος άνθρωπος μέσα στον πόνο του. Ο 
συγγραφέας που διχάζεται ανάμεσά τους σαρκάζει τη συμπερι
φορά του πρώτου και συμπάσχει με το δεύτερο.

Στις δυο επόμενες συλλογές Ο Ρασκάγιας καί άλλα έξι διη
γήματα, (1939) και Η προδομένη Γαλλία, (1945) με τις οποίες θα 
κλείσω την αποψινή διάλεξη, ο συγγραφέας έχει βφει το στόχο 
του: την παρουσίαση κοινών καταστάσεων και την απεικόνιση 
λαϊκών ανθρώπων με μέθοδο και μέσα ρεαλιστικά. Παρατη
ρούμε μια ροπή προς την έρευνα της συμπεριφοράς και της 
ψυχολογίας των ανθρώπων του λαού που έχουν στην πλειονό
τητά τους συναισθηματική ωριμότητα και αισιόδοξη αντίληψη 
για τη ζωή (Ο Ρασκάγιας, Ο Σάψαλος, Ο Γιωζέφης, Η Κυρία 
Μπαραγιάκ). Στην τελευταία συλλογή - Η  προδομένη Γαλλία- 
το συγκεκριμμένο τοπικό και χρονικό πλαίσιο περιορίζει το 
βαθμό εμπλοκής της φαντασίας, καθώς καθορίζει το γενικό της 
πνεύμα. Οι ιστορίες τοποθετούνται στο Μονεστιέ, ένα χωριό 
της Νοτιοδυτικής Γαλλίας, όπου ο συγγραφέας βρέθηκε για 
λίγους μήνες το 1940 μαζί με Γ άλλους και ξένους πρόσφυγες και 
πολιτικούς φυγάδες, μετά την παράδοση του Παρισιού στους 
Γερμανούς. Τα διηγήματα συγκροτούν μια αυστηρή ενότητα 
όχι μόνο στο περιεχόμενο αλλά και στη μορφή: ενιαίος μύθος, 
ενιαία τεχνική. Τα ίδια πρόσωπα πλαισιώνουν τις ιστορίες από 
διήγημα σε διήγημα, η ίδια τεχνική επανέρχεται. Δεν υπάρχει σ’ 
αυτά η εκζήτηση, το εκκεντρικό θέμα, η παρατραβηγμένη τε
χνική. Εξαίρεται η θερμή φιλοξενία των Γάλλων πατριωτών 
προς τους πολιτικούς πρόσφυγες, ο πατριωτισμός και η ευψυ
χία του γαλλικού λαού, καθώς και η πίστη του στις παραδο
σιακές αξίες του ανθρωπισμού. Ο συγγραφέας δεν επιδιώκει να 
δημιουργήσει τύπους αλλά να αποδώσει μέσω των προσώπων 
του τη στάση των Γάλλων στη συγκεκριμμένη ιστορική στιγμή, 
που μια μερίδα συμπατριωτών τους παρέδωσαν την πατρίδα 
τους στους Γερμανούς. Και το κυριότερο, είναι απολύτως 
κύριος των λογοτεχνικών μέσων: περιεχόμενο και μορφή ισορ
ροπούν, βρίσκουν το σωστό μέτρο και τον κατάλληλο τόνο.

Κυρίες και Κύριοι,
Θέλησα απόψε να σας παρουσιάσω το Θράσο Καστανάκη 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του θέματος: ένας πεζογράφος της 
διασποράς. Επίσης να σας δώσω μια συνοπτική εικόνα της

Ο Θράσος Καστανάκης

λογοτεχνικής του διαδρομής, καθώς και της συμυολης του στην 
εξέλιξη του νεοελληνικού διηγήματος και μυθιστορήματος. Αν 
δεν ανταποκρίθηκα στις απαιτήσεις του θέματος και στις προσ
δοκίες σας, δεν είναι υπεύθυνος ο Καστανάκης. Η ευθύνη βα
ραίνει εξολοκλήρου εμένα και γι’ αυτό επικαλούμαι την κατα
νόηση και τη συμπάθειά σας.

*. Διάλεξη που δόθηκε στο Σπίτι της Κύπρου στις 17 Ιουνίου 1992.
1. Για το Θρ. Καστανάκη βλέπε: Η μεσοπολεμική πεζογραφία, εκδόσεις 
Σοκόλη, τόμος Δ' Επιμέλεια: Γ.Δ. Παγανός. Ο παππούς του Λουκάς Καστα
νάκης από τα Χανιά μετανάστευσε πρώτα στην Χίο και από εκεί στην Κων
σταντινούπολη. Συγγενής του ήταν η Αντωνούσα Καστανάκη (1874 - 1922) 
από την Επαρχία Κισάμου του Νομού Χανίων που πήρε μέρος στην Επανά
σταση του 1866 και ανακηρύχτηκε οπλαρχηγός από το Γεώργιο τον Α.' Την 
πληροφορία μου έδωσε η κ. Χρυσούλα Λουκαΐδου.
2. Η εγκατάσταση του Καζαντζάκη στην Αντίπ οφείλεται σε παρότρυνση του 
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Το λιμπρέττο της όπεραζΠνλάδης 
ως νέο πρωτότυπο έργο 
του Γιώργου Χειμώνα

Στις 30 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών, παρουσιάσθηκε η όπερα δωμα
τίου Πνλάδης σε μουσική για πιάνο και 
κρουστά του Γ ιώργου Κουρουπού και λιμ- 
πρέττο του Γ ιώργου Χειμωνά. Η όπερα ως 
σημαντικό και ακουστικό προϊόν είναι το 
αποτέλεσμα της στενής και επί ίσοις όροις 
συνεργασίας των δύο αυτών παραγόντων, 
δηλ. του συνθέτη και του συγγραφέα. Τρί
τος παράγων στην παρουσίαση της όπερας 
ήταν ο Διονύσης Φωτόπουλος, στον 
οποίον ανήκουν το σκηνικό, τα κο
στούμια, αλλά και η σκηνοθεσία της όπε
ρας. Εδώ θα με απασχολήσει το λιμπρέττο 
της όπερας ως δόμηση πρωτότυπου κειμέ
νου (ενός άλλου δηλ. πρωτότυπου λογοτε
χνικού κειμένου του Χειμωνά), που σκο
πεύει στη μετάδοση του μηνύματος του 
συγγραφέα του, αφού κάθε κείμενο αποτε
λεί ένα επικοινωνιακό γεγονός. (Για τη 
μουσική της όπερας έγραψαν ήδη άλλοι 
αρμοδιότεροι).

Και άλλοτε είχα την ευκαιρία να επιση- 
μάνω ότι από τους παράγοντες ομοιογέ
νειας στη δόμηση των λογοτεχνικών κειμέ
νων του Χειμωνά που παρέχουν τα εντυ
πωσιακότερα τεκμήρια, είναι η προθετι- 
κότητα και η διακειμενικότητα. Τα τεκμή
ρια της προθετικότητας και της διακειμενι- 
κότητας εξυπηρετούν την αποδεκτικότητα 
των κειμένων, εξασφαλίζουν δηλ. τη μετά
δοση του μηνύματος του συγγραφέα.

Ως προς την προθετικότητα: ένα από τα 
ευρηματικά στοιχεία που εκμεταλλεύεται ο 
Χειμωνάς για την αποκάλυψη των προθέ- 
σεών του σε επίπεδο περιεχομένου, είναι ο 
μηχανισμός της συγγραφικής παρέμβασης 
που εντοπίζεται ισχύων κυρίως στα βι
βλία: Πεισίστρατος, Μυθιστόρημα, Τα τα
ξίδια μου, Ο Εχθρός του Ποιητή, υπονο
μεύοντας την αυτοματοποίηση του λόγου. 
Μία από τις μορφές λειτουργίας του μηχα
νισμού αυτού στα κείμενα του Χειμωνά εί
ναι η μορφή του απροσδόκητου αφηγημα
τικού τέλους ως απροσδόκητη αφηγημα

τική λύση που συμφωνεί με τη λογική της 
συνεκτικότητας του λογοτεχνικού κειμέ
νου και όχι με τη λογική των γεγονότων 
του, όπως εντοπίζεται στα βιβλία: Τα Τα
ξίδια μου /  Το Σύνδρομο του Balint και Ο 
Εχθρός του Ποιητή /  Ο Βοηθός των θαμμέ
νων (και κατ’ επέκταση ολοκλήρου του βι
βλίου , αλλά δεν πρόκειται τώρα γι’ αυτό το 
ζήτημα).

Ως προς τη διακειμενικότητα: μερικές 
φορές στις ρίζες των λογοτεχνικών κειμέ
νων του Χειμωνά αναγνωρίζονται ορι
σμένα κλασσικά κείμενα είτε ως κειμενικά 
πρότυπα είτε ως κειμενικές μνήμες. Τα 
κλασσικά αυτά κείμενα λειτουργούν ως 
διακείμενα στη λογοτεχνική παραγωγή του 
Χειμωνά, και συγκεκριμένα στα βιβλία 
του: Πεισίστρατος, Ο Γιατρός Ινεότης, Ο 
Γάμος, Ο Αδελφός, Οι Χτίστες, Τα Ταξί
δια μου, Ο Εχθρός του Ποιητή (σχεδόν στο 
σύνολο των λογοτεχνικών έργων του Χει- 
μωνά). Τα διακείμενα έχουν αφομοιωθεί 
εντελώς μέσα στο πρωτότυπο υλικό του 
συγγραφέα, εξυπηρετούν δηλ. τη διατύ
πωση και μετάδοση του μηνύματος του, 
συμβάλλοντας στη συνεκτικότητα των κει
μένων του.

Τεκμήρια αυτών των δύο παραγόντων 
ομοιογένειας, της προθετικότητας και της 
διακειμενικότητας, αναγνωρίζονται στο 
λιμπρέττο του Χειμωνά για την όπερα Πυ- 
λάδης.

Θέμα του λιμπρέττου είναι ένα από τα 
γνωστότερα περιστατικά του μυκηναϊκού 
τραγικού κύκλου, δηλ. η επιστροφή του 
Ορέστη με τη συνοδεία του Πυλάδη στις 
Μυκήνες, και ο φόνος της Κλυταιμνήστρας 
και του Αίγισθου ως εκδίκηση για τον φόνο 
του Αγαμέμνονος σύμφωνα προς τον σχε
τικό χρησμό του θεού Απόλλωνος και με 
την προτροπή -  σχεδόν εντολή της Ηλέ- 
κτρας.

Η δομή του λιμπρέττου του Χειμωνά έχει 
ως εξής:

(1) Πρόλογος -  θρήνος της Ηλέκτρας.

της Άλκηστης Σουλογιάννη

(2) Χορικό, στο οποίο οι δούλες εξιστο
ρούν τη δυστυχία της Ηλέκτρας μετά τον 
φόνο του Αγαμέμνονος.

(3). Άρια της Ηλέκτρας, στο ίδιο σημα- 
σιολογικό κλίμα με το προηγούμενο Χορι
κό.

(4). Αρια του Ορέστη, με την οποία δη
λώνεται αφενός η είσοδος Ορέστη και Πυ
λάδη, και αφετέρου ο χρησμός του Απόλ
λωνος σχετικά με την τιμωρία των ενόχων 
του φόνου του Αγαμέμνονος που είναι το 
σημασιολογικό κέντρο σ’ αυτή την κειμε- 
νική ενότητα.

(5). Ντουέτο Ηλέκτρας - Ορέστη, με το 
οποίο δηλώνεται η συνάντηση των δύο κεν
τρικών προσωπείων του δράματος και τί
θεται το ζήτημα της εκδίκησης του φόνου 
του Αγαμέμνονος προσδιοριζόμενο από τη 
σχετική επιμονή της Ηλέκτρας αλλά και 
από την αδυναμία και τον δισταγμό του 
Ορέστη. Και σ’ αυτή την κειμενική ενότητα 
το σημασιολογικό κέντρο εντοπίζεται στον 
χρησμό του Απόλλωνος.

(6). Χορικό, στο οποίο οι δούλες σχο
λιάζουν την εκδίκηση για τον φόνο του 
Αγαμέμνονος.

(7). Ντουέτο Ορέστη -  Ηλέκτρας, στο 
οποίο περιγράφεται ο φόνος της Κλυται
μνήστρας και του Αίγισθου από τον Ορέ
στη.

(8). Σκηνή της Θεοφάνειας, στην οποία 
αποκαλύπτεται ο Πυλάδης ως Θεός Απόλ
λων. Γιατην αποκάλυψη αυτή προειδοποι
ούν ορισμένα συμφραζόμενα προς το τέλος 
του προηγουμένου Ντουέτου. Στο τμήμα 
αυτό του λιμπρέττου το κείμενο παρίστα- 
ται δια των σημαινομένων του και όχι ως 
διατύπωση λόγου, επομένως κυριαρχεί η 
ακουστική = η μουσική της όπερας και η 
οπτική απόδοσή του.

(9). Σύντομος Επίλογος του Ορέστη, 
που δηλώνει ότι ο Ορέστης μένει μόνος με 
το βάρος τη ς ενοχή ς του και τη ς μοίρας του.

Το κείμενο του λιμπρέττου ενισχυμένο



με το υλικό εργασίας και τα παντοία σχόλια 
του Χειμωνά περιλαμβάνεται στην εξαιρε
τικά καλαίσθητη έκδοση για την όπερα Πυ- 
λάδης (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών -  Κα- 
στανιώτης 1992), στην οποία παραπέμπω 
για τα στοιχεία του κειμένου που δίνω στο 
εξής (έστω και χωρίς σελιδαρίθμηση: είναι 
το μόνο μειονέκτημα της έκδοσης που της 
αφαιρεί το δικαίωμα να λειτουργήσει ως 
βιβλιογραφικό εργαλείο).

Για τη σύνθεση του λιμπρέττου ο Χειμώ
νας φαίνεται να χρησιμοποίησε ως διακεί- 
μενα ορισμένους στίχους από τις δύο τρα
γωδίες με τον τίτλο Ηλέκτρα: του Σοφο- 
κλέουςκαι του Ευριπίδου. Συγκεκριμένα ο 
Χειμωνάς φαίνεται να χρησιμοποίησε τους 
στίχους: 32-38, 86-91, 164-172,1224-1287, 
1384-1397 από την τραγωδία Ηλέκτρα του 
Σοφοκλέους (την οποία ως γνωστόν μετέ
φρασε και εξέδωκε ολόκληρη στις Εκδό
σεις Καστανιώτη, 1984), και τους στίχους: 
19-26, 43-45, 174-186, 206-210, 239, 304- 
314, 948, 966-987, 1176-1181, 1190-1196, 
1206-1209,1212-1217,1221-1223,1336 από 
την τραγωδία Ηλέκτρα του Ευριπίδου. Το 
υλικό αυτό ο Χειμωνάς μετέπλασε (τη δια
δικασία της μετάπλασης που τεκμαίρει τις 
γλωσσικές και αισθητικές απόψεις του, 
εφαρμόζει ως γνωστόν ο Χειμωνάς κατά τη 
μεταφορά στη νεοελληνική των τραγωδιών 
Σοφοκλέους Ηλέκτρακ αι Ευριπίδου Βάκ- 
χαι και Μήδεια, αλλά και αποσπασμάτων 
από τη Θεογονία τον Ησιόδου, την Ιλιάδα 
του Ομήρου, τις Μεταμορφώσειςτου Οβι
δίου, τους Βίους Παραλλήλους τον Πλου
τάρχου , και προσφάτως από το ΟλύμπιονΙ 
του Πινδάρου, ή ακόμα έργων του Σαίξ- 
πηρ), αντικατέταξε και ενσωμάτωσε σε ένα 
δικό του πρωτότυπο κειμενικό υλικό. Εν
νοώ ότι ο Χειμωνάς χρησιμοποίησε τις 
πληροφορίες που περιέχουν τα κλασσικά 
διακείμενα, για τη σύνθεση ενός νέου πρω
τότυπου έργου που μεταδίδει το δικό του 
μήνυμα. Σ’ αυτό το νέο έργο υπάρχουν εν
τελώς πρωτότυπες κειμενικές ενότητες, 
όπως είναι ο Πρόλογοςτηζ Ηλέκτρας και η 
σκηνή της Θεοφάνειας, ενώ σε άλλες κειμε- 
νικές ενότητες ο Χειμωνάς απομακρύνεται 
εμφανώς από τις πληροφορίες των κλασσι
κών διακειμένων όπως π . χ. αναγνωρίζεται 
στο δεύτερο Ντουέτο Ορέστη -  Ηλέκτρας 
κυρίως στις λεπτομέρειες που αφορούν 
στον φόνο της Κλυταιμνήστρας.

Εξάλλου, ο σημαντικός της μόνωσης του 
Ορέστη κάτω από το βάρος της ενοχής και 
της μοίρας του Επίλογος στο λιμπρέττο 

44 ανήκει στην ηθική της αυτο-μόνωσης που 
προσδιορίζει τα μείζονα προσωπεία του 
Χειμωνά, π.χ. το κεντρικό προσωπείο που

ελέγχει την οπτική του βιβλίου Η εκδρομή, 
το προσωπείο Γ από το βιβλίο Μυθιστόρη
μα, τον Γιατρό Ινεότη, το προσωπείο που 
διεκπεραιώνει σε πρώτο πρόσωπο το κεί
μενο Το Κόσμημα από το βιβλίο Τα Ταξί
δια μου\\ το κεντρικό προσωπείο που ελέγ
χει ολόκληρη την πολυσήμαντη, πρισμα
τική οπτική του βιβλίου Ο Εχθρός του 
Ποιητή.

Εκτός από τη σύνθεση και τη σημασιολο- 
γική διάρθρωση του λιμπρέττου, την πρω
τοτυπία του ως νέου έργου δηλώνει πριυτί- 
στως η γλωσσική μορφή του κειμένου, η 
οποία ανήκει στο γλωσσικό καθεστώς που 
έχει δημιουργήσει ο Χειμωνάς με τα λογο
τεχνικά κείμενά του. Εννοώ κυρίως δύο 
φαινόμενα: τον εγγενή ρυθμό του κειμένου 
και ορισμένα πρωτότυπα συντάγματα.

Το κείμενο του λιμπρέττου διαθέτει τον 
γνωστό πλεόν εγγενή ρυθμό των κειμένων 
του Χειμωνά, ο οποίος (ρυθμός) εδώ στην 
περίπτωση της όπερας Πυλάδης έχει ως 
αποτέλεσμα την «αντιστικτική», ισότιμη 
σχέση μεταξύ του λιμπρέττου και της μου
σικής. Ο ρυθμός αυτός είναι σαφές ότι 
υπήρξε ασφαλές υπόβαθρο για τη μουσική 
της όπερας.

Βασικοί ρυθμικοί παράγοντες στο κεί
μενο του λιμπρέττου αναγνωρίζονται: (α) 
η κατανομή των τόνων στη γλωσσική επι- 
φάνειατου κειμένου, (β) ο συνδυασμός μη
κών γλωσσικών μονάδων και (γ) η χρήση 
της επανάληψης.
(α) Η κατανομή των τόνων έχει ως αποτέ
λεσμα τη δημιουργία παραδοσιακών με
τρικών και ποικίλων γραμμικών τονικών 
σχημάτων. Δίνω χαρακτηριστικά παρα
δείγματα.
(α 1) Παραδοσιακά μετρικά σχή ματα: ο δα
κτυλικός τρίμετρος προπαροξύτονος στί
χος «έφεξες πάνω στο στέρνο μου», ο δα
κτυλικός τρίμετρος παροξύτονος που ει- 
σάγεται με τροχαίο « Τι πληγές που ματώ
νουν Ακόμα», ο δακτυλικός τετράμετρος 
παροξύτονος «όλο το Μαύρο σκοτάδι της 
νύχτας», ο αναπαιστικός δίμετρος οξύτο
νος που όμως υπονομεύεται με την προσ
θήκη πλεοναζουσών συλλαβών «Που το 
χτυπώ και το χτυπώ» στον Πρόλογο * ο ιαμ
βικός ενδεκασύλλαβος «Μονάχη ζει σε 
σπίτι πεινασμένο» και ο μεσοτονικός δίμε
τρος παροξύτονος που υπονομεύεται με 
πλεονάζουσες συλλαβές «Με την ψυχή της 
να ρημάζει» στο πρώτο Χορικό’ ο μεσοτο
νικός τετράμετρος παροξύτονος που επί
σης υπονομεύεται με πλεονάζουσες συλλα
βές «Εμένα που με ανάστησαν σε οίκο βα
σιλέα» στην Αρια της Ηλέκτρας. Οι στί
χοι αυτοί παραπέμπουν στους λανθάνον- 
τες έμμετρους στίχους που απαντώνται στα

λογοτεχνικά κείμενα του Χειμωνά. Θυ
μίζω ότι σε πολλούς από αυτούς τους στί
χους ο συγγραφέας υπονομεύει την τελειό
τητα με πλεονάζουσες συλλαβές ή με αλ
λαγή στη θέση του τόνου (ως εάν ήθελε να 
επισημάνει ότι εδώ πρόκειται για πεζογρα
φία).
(α2) Γραμμικά τονικά σχήματα: ο τονικός 
κυματισμός «Στο πρόσωπο ποτέ δεν την 
εκοίταξε. Ακόμα και με τα μάτια του θα 
λέρωνε το Καθαρό της γένος» στο πρώτο 
Χορικό* η τονική ευθεία «Ηύρες. Ήρθες. 
Είδες» (με τους τρεις τροχαίους) στο 
πρώτο Ντουέτο Ηλέκτρας-Ορέστη * οι το- 
νικές καμπύλες με τα άκρα σε ανιούσα 
φορά «Κι ύστερα εκείνος έφυγε» και « Α 
τεκνη βασανισμένη άγαμη» (ιδιαίτερα στη 
δεύτερη περίπτωση επισημαίνω το ισχυρό 
τονιζόμενο α: -  Άτεκνη, Αγαμη που σχη
ματίζει δύο καθαρούς δακτύλους), η το
νική κατιούσα «Εχάθηκε μέσα στη Νύχτα 
του ουρανού», η τονική καμπύλη με τα 
άκρα σε κατιούσα φορά «Να βλέπω τον 
Αίγισθο να ξαπλώνει» στην Αρια της 
Ηλέκτρας· ο τονικός κυματισμός «ηχλαίνη 
που έβαλα εμπρός από τα Μάτια μου» στο 
δεύτερο Ντουέτο Ορέστη-Ηλέκτρας.
(α3) Κειμενικές συνθέσεις με διάσπαρτα 
μέτρα: ο στίχος «Από τότε που στο άβατο 
σώμα του Κοριτσιού» με τον συνδυασμό 
δύο υπονομευμένων μεσοτονικών μέτρων 
με ένα δάκτυλο και ένα ανάπαιστο, ο στί
χος «πρίγκηπες Εραστές απ’ όλη την Ελ
λάδα» με το συνδυασμό δακτύλου, ανα
παίστου και δύο μεσοτονικών (ακεραίου 
και υπονομευμένου), ο στίχος «Κάθεμέρα 
δάκρυα Στρώνει παντού» με τον συνδυα
σμό τροχαίων, δακτύλου και Ιάμβου στο 
πρώτο Χορικό-ο στίχος «Να μάθω πώς να 
πάρω πίσω το αίμα» με τον συνδυασμό τρο
χαίων στην Αρια του Ορέστη* ο στίχος 
«Κρατά μαχαίρι που τώρα Ετρόχισε» με 
τον συνδυασμό ιάμβου και τριών μεσοτονι
κών μέτρων (δύο ακεραίων και ενός υπο
νομευμένου) στο δεύτερο Χορικό.

(β) Ο συνδυασμός μηκών γλωσσικών μο
νάδων, δηλ. λέξεων ή / και στίχων, απο
βαίνει επίσης ρυθμικός παράγων στο κεί
μενο του λιμπρέττου. Δίνω χαρακτηριστι
κά παραδείγματα.

(βΐ) Συνδυασμός μηκών λέξεων: ο στί
χος «Κάθε μέρα δάκρυα Στρώνει παντού» 
με τη σειρά των δισύλλαβων λέξεων που 
διακόπτεται ακριβώς στο μέσον με μίατρι- 
σύλλαβη λέξη, στο πρώτο Χορικό * οι στίχοι 
«Αγιόρταστη /  Αχόρευτη Δεμένη η ζωή 
μου» με τη σειρά των δύο τετρασύλλαβων 
(η μία κατά συνίζηση) και δύο τρισύλλα- 
βων (η μία κατά συνεκφορά) λέξεων, «Ο 
περιβόητος Ερωμένος, Ο Ανανδρος» με
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τη διαδοχή πεντασύλλαβη —> τετρασύλλα
βη-» τρισύλλαβη λέξη στην Αρια τηςΗλέ- 
κτρας' οι στίχοι « Ήρθες; Ήρθες; Είσαι -  
/εσύ;» με τη διαδοχή δισύλλαβων λέξεων 
στο δεύτερο Ντουέτο Ορέστη - Ηλέκτρας.

(β2) Συνδυασμός μηκών στίχων: «Κι εγώ 
που τον Ορέστη περιμένω / -  να φέρει την 
Ανάσταση/ Συντρίβομαι και Χάνομαι/ Α 
φαντος και πάντα Μελλοντικός» με τη δια
δοχή τεσσάρων στίχων κατά συνδυασμό 
τριών-» δύο ~» δύο-» τριών βασικών λέ
ξεων (και την εσωτερική ηχητική αντιστοι
χία μεταξύ των λέξεων Ορέστη - Ανάστα
ση) στην Αρια της Ηλέκτρας4 «Μπήκαν -  
/  Στα Δωμάτια μέσα /  -  Οι αλάνθαστες 
Σκύλες /  Οσμίζονται την Κακουργία /  κι 
Ερεθίζονται» με τη διαδοχή πέντε στίχων 
κατά συνδυασμό μιας—> δύο-» δύο-» 
δύο-» μιας βασικών λέξεων, «Γλιστρά 
κάτω από την Στέγη /  -  Στο σπίτι μέσα 
Μπαίνει /  -  στα Καθίσματα με τον πατρο
παράδοτο Πλούτο /  Ο Ελαφροπάτητος 
Βοηθός των θαμμένων» με τη διαδοχή τεσ
σάρων ισομηκών εκ τριών βασικών λέξεων 
στίχων, «Κρατά μαχαίρι που τώρα Ετρό- 
χ ισ ε /-  οΓυιόςτηςΜαίας, ο Ερμής/κρύβει 
τον δόλο στο Σκότος /  -  Κι ολοΐσια στο 
Τέρμα τον Οδηγεί / Δ ε ν  περιμένει» με τη 
διαδοχή πέντε στίχων κατά συνδυασμό 
τεσσάρων-» τριών-» τριών—» τεσσάρων-» 
δύο βασικών λέξεων στο δεύτερο Χορικό· 
«Μη φεύγεις. Αίγο ακόμα /  Μείνε. Αίγο. 
Όχι ακόμα/Ακόμα Ακόμα» με τη διαδοχή 
τριών στίχων κατά συνδυασμό τεσσά
ρων-» τεσσάρων—» δύο βασικών λέξεων 
στον Επίλογο.

(γ) Τέλος η εμπλοκή του φαινομένου της 
επανάληψης εξασφαλίζει σαφή ρυθμό στο 
κείμενο του λιμπρέττου. Η επανάληψη 
αφορά σε φθόγγους/ήχους (παρήχηση), σε 
γλωσσικές μονάδες/λέξεις και σε γλωσσικά 
δομικά σχήματα. Δίνω και εδώ χαρακτηρι
στικά παραδείγματα.

(γΐ) Επανάληψη φθόγγων/ήχων: ο στί
χος «Μονάχη ζει σε σπίτι πεινασμένο» με 
την κυριαρχία του συριστικού και του 
φθόγγου ί στο πρώτο Χορικό’ οι στίχοι 
«Μέσα σε τι μιζέρια ζω εγώ» με τον αρμο
νικό συνδυασμό των επαναλαμβανομένων 
φθόγγων μ, ε, ΐ, ο και του συριστικού (κυ
ρίως ζ), «Χωρίς γονείς Μαράθηκε» με την 
τακτική επανάληψη των φθόγγων ο και ί 
στην Α ρια  της Ηλέκτρας* οι στίχοι « Ήρ
θες; Ήρθες; Είσαι - /εσύ;» με την τακτική 
εναλλαγή των φθόγγων ί και ε (ενώ στις δύο 
τελευταίες λέξεις Είσαι - εσύ παρατηρείται 
και το φαινόμενο της αντιστροφής στην 
τάξη των φθόγγων ί-ε) στο δεύτερο 
Ντουέτο Ορέστη - Ηλέκτρας.

(γ2) Επανάληψη γλωσσικών μονάδων /
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λέξεων: οι στίχοι «Εκεί εκεί (Ό που τον 
εξολόθρευσε)», «Ο δικός μου ο Ανδρας 
άνδρας θα είναι » στην Αρια της Ηλέ- 
κτρας* οι στίχοι «Αγαπημένο φως! / Α γ α 
πημένο. Ναι. Αγαπημένο. Φως.» στο 
πρώτο Ντουέτο Ηλέκτρας-Ορέστη.

(γ3) Επανάληψη γλωσσικών δομικών 
σχημάτων: οι στίχοι «Μημ’εμποδίζεις. Μη 
μ ’ εμποδίσεις!», «Θα σε έχω! Ώσπου να 
Στραγγιστεί /  όλο Όλο το μαύρο σκοτάδι /  
της Νύχτας, θα σ ’ έχω! Ώσπου /νΉ στραγ
γιστεί Μέσα μου όλο το μαύ^ο/σκοτάδι της 
νύχτας -  /  μέσα μου θα Σε Έχω» 
(που ενισχύεται και από την επανάληψη 
του συριστικού) στο δεύτερο Ντουέτο 
Ορέστη - Ηλέκτρας* οι στίχοι« Ο δικός μου 
ο Ανδρας άνδρας θα είναι /  Δεν θα ’χει 
μιας παρθένας την Α δειανή ομορφιά» που 
απαντώνται δύο φορές στην Αρια της 
Ηλέκτρας, συνιστούν επανάληψη κειμενι- 
κού αποσπάσματος και όχι απλώς γλωσσι
κού δομικού σχήματος.

Αυτά σε γενικές γραμμές, ως προς τους 
ρυθμικούς παράγοντες που λειτουργούν 
στο κείμενο του λιμπρέτου.

*

Ένα άλλο φαινόμενο που προσδιορίζει 
ιδιαιτέρως τη γλωσσική μορφή των λογοτε
χνικών κειμένων του Χειμωνά και εντοπί
ζεται και στο κείμενο του Πυλάδη, είναι ο 
σχηματισμός πρωτοτύπων συνταγμάτων 
από τη χρήση ουσιαστικού σε λειτουργία 
επιθέτου. Με τον τρόπο αυτό ο Χειμωνάς 
συνδέει δύο κοινά ουσιαστικά, δηλ. δύο 
κοινές λεξικές μονάδες, κατά ομοιόπτωτο 
συνδυασμό και σχηματίζει ένα πρωτότυπο 
σύνταγμα, μία πρωτότυπη συνταγματική 
μονάδα που αποτελεί και πρωτότυπη ση-

μασιολογική μονάδα. Στο κείμενο του Πυ
λάδη πρωτότυπες σημασιολογικές μονά
δες αυτού του είδους είναι τα συντάγματα 
«ο λόγος ο χρησμός» στον Πρόλογο, «τους 
πυρετούς μηρούς» στο προπο Χορικό, «έ
νας εφιάλτης πόθος» στην Αρια της Ηλέ
κτρας.

Στο σύνταγμα «ο λόγος ο χρησμός» η λει
τουργία του επιθέτου έχει ανατεθεί στη λε
ξική μονάδα ο χρησμός που επιτάσσεται 
του ουσιαστικού που προσδιορίζει (ο λό
γος), ενώ η κανονική τάξη θα ήταν «ο χρη
σμός λόγος». Με τον τρόπο αυτό, πιστεύω 
ότι ο Χειμωνάς επιδιώκει να προβάλει 
ιδιαιτέρως το ουσιαστικό που λειτουργεί 
ως επίθετο. Αντιθέτου στα συντάγματα 
«τους πυρετούς μηρούς» και «ένας εφιάλ
της πόθος» το ουσιαστικό που έχει αναλά- 
βει τη λειτουργία επιθέτου, κατέχει την κα
νονική θέση του επιθέτου, προτάσσεται 
δηλ. του ουσιαστικού που προσδιορίζει.
Με τη διάταξη αυτή, πιστεύω ότι ο Χειμω- 
νάς επιδιώκει την εστίαση του μηνύματος 
στο σύνταγμα ως σημασιολογικό σύνολο.

Επιπλέον, τα συντάγματα αυτά αντι
προσωπεύουν πρωτότυπες τονικές και 
φθογγικές μονάδες, λειτουργούν δηλ. και 
αυτά ως ρυθμικοί παράγοντες του κειμέ
νου. Π.χ. το σύνταγμα «ο λόγος ο χρησμός» 
αποτελεί συνδυασμό τροχαίου και ιάμβου 
που αντιστοιχεί σε συνδυασμό δύο ισομη- 
κών γλωσσικών μονάδων με έντονη παρου
σία του φθόγγου ο. Το σύνταγμα «τους πυ
ρετούς μηρούς» αποτελεί συνδυασμό ανα
παίστου και ιάμβου με έντονη παρουσία 
της φθογγικής εξέλιξης ί-» 6-»ΐ σε σχέση 
προς τον κλειστό ήχο ου. Στο σύνταγμα «έ
νας εφιάλτης πόθος» η κατανομή των τό
νων δημιουργεί διαδοχή τριών παροξύτο
νων λεξικών μονάδων με αρμονική ανά
πτυξη φθόγγων από τον ανοικτότερο στον 
κλειστότερο: ε—»Β-»ε—>ί—»η—»ΐ—»ο.

Οι συνταγματικές αυτές μονάδες είναι 
τεκμήρια της ευρηματικότητας και της 
συνδυαστικής ικανότητας του συγγραφέα 
και ανήκουν στο ίδιο υφολογικό καθεστώς 
με τα συντάγματα: «με μια γυναίκα ήλιο», 
«ένα χνούδι φως», «κουρέλι μουσική» και 
«κατακάθι άρωμα» από το βιβλίο Ο Για
τρός Ινεότης, «ένας άνθρωπος ψυχή» από 
το βιβλίο Ο Γάμος, ή «κλαδάκια πόδια», 
«ζώο κιονόκρανο», «φαλλός έρωτας» και 
«λάσπες βαφές» από το βιβλίο Ο Αδελφός.

Με εξεζητημένο ενδεχομένως συλλογι
σμό, και ελπίζω να συμφωνήσει ο συγγρα
φέας, θα κατέτασσα σ’ αυτή την κατηγορία 
συνταγμάτων την ονοματική φράση (που 45 
αποδίδει το σύνταγμα «βασιλικών εκ δω
μάτων» του Ευριπίδου, Ηλέκτρα, στ. 306)



«σε οίκο βασιλέα»·^ το σύνταγμα «ο βασι
λέας οίκος», ως σημασιολογική μονάδα με 
περιεχόμενο που μέσα στο μείζον κειμε- 
νικό κλίμα υπερβαίνει την έννοια του ανα
κτόρου και θα υποστήριζα ότι τείνει προς 
την έννοια του μεγαλείου ή και προς την έν
νοια του βασιλικού γένουςγενικότερα.

Ως προς το θέμα, τώρα, που διεκπε- 
ραιώνει αυτή η γλωσσική μορφή:

Ο Χειμώνας διατηρεί το γνωστό κλασ
σικό θεματικό μοτίβο, δηλ. την επιστροφή 
του Ορέστη και τον φόνο της Κλυταιμνή
στρας και του Αίγισθου. Αντίμεσα όμως 
στις γραμμές του κειμένου του, ο Χειμώνας 
σχολιάζει το περιεχόμενο αφενός του σχή
ματος Ηλέκτρα -  Ορέστης και αφετέ
ρου του σχήματος Ηλέκτρα -  Πυλάδης. Ο 
συσχετισμός αυτών των δύο σχημάτων 
υπαγορεύει τη σημασιολογική διάρθρωση 
του λιμπρέττου και διεκπεραιώνει το μή
νυμα του σύγχρονου συγγραφέα. Αυτό το 
μήνυμα εστιάζεται κυρίως στην αποκά
λυψη του Πυλάδη ως θεού Απόλλωνος, 
λίγο πριν τον Επίλογο της όπερας, κατά τη 
σκηνή της Θεοφάνειας, που ο Χειμωνάς 
προτείνει ως δραματική λύση.

Η αποκάλυψη αυτή, και μάλιστα μετά τα 
υπαινικτικά -  προειδοποιητικά συμφρα- 
ζόμενα μέσα στο κλίμα της εξαιρετικά υψη
λή ς ση μασιολογική ς ένταση ς που χαρακτη - 
ρίζει το αμέσως προηγούμενο Ντουέτο 
Ορέστη -Ηλέκτραςσχετικά με το ν φό νο τη ς 
Κλυταιμνήστρας, πιστεύω ότι μπορεί να 
ενταχθεί στη διαδικασία της Κάθαρσης, 
καθώς αποκαλύπτεται ότι ο ίδιος ο θεός με 
τη μορφή του Πυλάδη παρακολουθεί ως 
εγγυητής αλλά και ως επιτηρητής τα γεγο
νότα του δράματος δεσμεύοντας τη συμπε
ριφορά του Ορέστη για την υλοποίηση του 
χρησμού, και επομένως φέρει απολύτως 
την ευθύνη των δραματικών γεγονότων. 
Με τον τρόπο αυτό στο κείμενο του λιμ- 
πρέττου πιστεύω ότι αναγνωρίζεται η δια
δικασία της Κάθαρσης στο επίπεδο της ση- 
μασιολογικής εκτόνωσης που αφορά στον 
αποδέκτη του έργου (θεατή ή αναγνώστη), 
ενώ παρατηρείται μια απόκλιση στο επί
πεδο της αποκατάστασης της ηθικής τά
ξης: εδώ δεν αποκαθίσταται η ηθική τάξη 
όπως π.χ. στην τραγωδία Ευμενίδες του 
Αισχύλου με τη δίκη και την αθώωση του 
Ορέστη, στην οποία ο Απόλλων παρίστα- 
ται ως υπεράσπιση, δηλ. ευμενής και φι
λάνθρωπος, που αναλαμβάνει την ευθύνη 
των πράξεων του Ορέστη. Στο λιμπρέττο 
του Χειμωνά, μετά την αποκάλυψη του 
θεού Απόλλωνος, ο Ορέστης μένει μόνος με 
το βάρος της ενοχής, δηλ. στην ουσία ο 
Απόλλων εγκαταλείπει τον Ορέστη, δη
λώνεται με άλλα λόγια ένας δυσμενής

Απόλλων. Εδώ θα αναγνώριζα, ως μια 
λανθάνουσα κειμενική μνήμη, την εμπλοκή 
των Εριννύων στο σημασιολογικό κλίμα 
που παγιδεύει τον Ορέστη.

Η Κάθαρση αυτής της εκδοχής ως δρα
ματική λύση οφείλεται στη συγγραφική 
παρέμβαση, η οποία ως μηχανισμός ύφους 
προσδιορίζει τη δόμηση του κειμένου στο 
λιμπρέττο. Η συγγραφική παρέμβαση 
υπαγορεύεται από τη λογική της συνεκτι
κότητας του κειμένου, η οποία (συνεκτι
κότητα) εξαρτάται κατά μέγα μέρος από 
την έντονη «παρουσία» του Απόλλωνος 
δια του χρησμού του μέσα στο κείμενο, και 
όχι από τη λογική των γεγονότων του δρά
ματος όπως είναι γνωστά και από τα σχε
τικά κλασσικά κείμενα. Μέσα σ’ αυτή τη 
λογική της συνεκτικότητας εντάσσονται 
άλλωστε τόσο η συ μπεριφορά των δύο κεν
τρικών προσωπείων Ηλέκτρας και Ορέστη 
που δεσμεύεται από τον χρησμό του Απόλ
λωνος, όσο και^ο τίτλος του έργου Πυλάδης 
που προειδοποιεί για την ιδιαίτερη λει
τουργικότητα του ομώνυμου προσωπείου 
μέσα στο κείμενο -  και αυτή η λειτουργι
κότητα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 
είναι απλώς η σιωπηλή συνοδεία του Ορέ
στη (τουλάχιστον όχι σε πολυσήμαντα κεί
μενα όπως είναι τα κείμενα του Χειμωνά).

Η Κάθαρση που επιβάλλει η συγγρα
φική παρέμβαση, ανατρέπει προσωρινά 
τις προσδοκίες του αποδέκτη του λιμπρέτ- 
του, όπως αυτές οι προσδοκίες έχουν δια
μορφωθεί από τα κλασσικά κείμενα με την 
Κάθαρση της δίκης και της αθώωσης του 
Ορέστη και την μετατροπή των Εριννύων 
σε Ευμενίδες. Τελικά όμως η αποδεκτικό- 
τητα του λιμπρέττου δεν πλήττεται, ακρι
βώς επειδή η κατά Χειμωνά εκδοχή της 
Κάθαρσης εντάσσεται στον άξονα της συ
νεκτικότητας του λιμπρέττου, φαίνεται 
δηλ. τελικά ότι η συγγραφική παρέμβαση 
λειτουργεί υπέρ του αποδέκτη.

Από την άλλη πλευρά ως στοιχεία κατά 
προσδοκίαν, δηλ. ως στοιχεία αποδεκτι- 
κότητας του κειμένου λειτουργούν ορι
σμένες πληροφορίες του λιμπρέττου που 
αφορούν στα κύρια προσωπεία του δράμα
τος Ηλέκτρα - Ορέστη - Πυλάδη πριν την 
αποκάλυψη του Πυλάδη ως θεού Απόλλω
νος. Σε γενικές γραμμές τα προσωπεία 
Ηλέκτρα και Ορέστης του λιπρέττου κα
τάγονται από τα κλασσικά πρότυπά τους. 
Εξ άλλου η καταρχήν συμπεριφορά του 
Πυλάδη στο λιμπρέττο είναι ομόλογη προς 
τη συμπεριφορά του κλασσικού προτύπου 
του στιςτραγωδίες που πραγματεύονται το 
συγκεκριμένο θέμα του φόνου της Κλυται
μνήστρας και του Αίγισθου από τον Ορέ
στη κατά τον χρησμό του Απόλλωνος, ό

πως είναι οι τραγωδίες Χοηφόροι του Αι
σχύλου, Ηλέκτρατ ου Σοφοκλέουςή Ηλέκ
τρα και Ορέστης τον Ευριπίδου. Ως γνω
στόν , στις δύο Ηλέκτρεςν.αι στον Ορέστη ο 
Πυλάδης παραμένει βουβός παραστάτης 
του Ορέστη, η δε παρουσία του εντοπίζε
ται από άμεσες ή έμμεσες αναφορές προς 
αυτόν από άλλα προσωπεία. Εξαίρεση α
ποτελούν οι Χοηφόροι, όπου ο Πυλάδης 
σε τρεις στίχους (900 - 902) ενισχύει τον Ο
ρέστη στη μητροκτονία.

Επιπλέον, η δραματική λύση του λιμ- 
πρέττου με την πρωτοτυπία της έναντι των 
κλασσικών κειμένων λειτουργεί ως πόλος 
έλξης ενδιαφέροντος για τον αποδέκτη, 
πράγμα που σημαίνει ότι λειτουργεί ως πα
ράγων αποδεκτικότηταςτου λιμπρέττου.

Με τον τρόπο αυτό ο Χειμωνάς καθιστά 
σαφή τη δυναμική παρουσία του μέσα στο 
κείμενό του, έστω και αν μειώνει την αυ
θεντικότητα του κειμενικού κόσμου που 
έχουν δημιουργήσει τα γνωστά κλασσικά 
κείμενα. Ταυτόχρονα ο Χειμωνάς απομα- 
κρύνει οριστικά τον κίνδυνο της αυτομα
τοποίησης που απειλεί το σύγχρονο κεί
μενο κάτω από το σημασιολογικό βάρος 
των γνωστών κλασσικών κειμένων.

Με άλλα λόγια, το λιμπρέττο του Χει- 
μωνά για την όπερα Πυλάδηςείναι ένα νέο 
πρωτότυπο έργο που επιβάλλει τους δι
κούς του σημασιολογικούς όρους και κυ
ρίως τις δικές του παραμέτρους ομοιογέ
νειας, οι οποίες διεκπεραιώνουν το μή
νυμα του συγγραφέα σε επίπεδο σημασιών 
και σε επίπεδο αισθητικής.

Καταλήγοντας δεν μπορώ να αποφύγω 
τον πειρασμό που με ωθεί να θυμηθώ με 
ικανοποίηση ότι σε ανύποπτο χρόνο (1989) 
επεσήμανα και τεκμηρίωσα τις απεριόρι
στες δυνατότητες των κειμένων του Χει- 
μωνά να λειτουργήσουν ως λιμπρέττα σύγ
χρονης όπερας ή σκηνικού μουσικού έρ
γου.
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Νάσος Βαγενάς 

ΒΑΡΒΑΡΕΣ ΩΔΕΣ
Κωστής Γκιμοσούλης 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΑΙΔΙΑ

Γιάννης Κοντός

ΣΤΟ ΓΥΡΙΣΜΑ 
ΤΗΣ ΜΕΡΑΣ
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Βασίλης Στεριάδης

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 
ΠΑΙΚΤΗΣ

Μίμης Σουλιώτης 

ΒΑΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
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