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Ο μυστικός και μυθικός κόσμος
του

'Αγγέλου Σικελιανού
Ο Λυρικός βίος του Αγγέλου Σικελιανού (όπως ο ίδιος ο 
ποιητής τιτλοφόρησε την οριστική/συγκεντρωτική συλλογή 
του', 1945) αρχίζει τα πρώτα χρόνια του 20ου αι. όταν δημο
σιεύει ποιήματα του στα έγκυρα περιοδικά της εποχής («Διόνυ
σος», «Παναθήναια», «Ο Νουμάς»). Ωστόσο τα νεανικά αυτά 
ποιήματά του θα μείνουν έξω από το αναγνωρισμένο έργο του 
που το θέλει να αρχίζει με το μακρόπνοο ποίημά του Αλαφροι- 
σκιωτος.- Πρόκειται για ένα ποίημα 2.293 στίχων, που κατά 
την ομολογία του ποιητή γράφτηκε μέσα σε μια βδομάδα, στην 
έρημο της Λιβύης σε μια κατασκήνωση, το 1907, τυπώθηκε 
όμως δύο χρόνια αργότερα το 1909, σε μια πολυτελή έκδοση. Το 
1907 ο Άγγελος έχει παντρευτεί την αμερικανίδα Εύα Πάλμερ, 
πρόσωπο που συνδέεται με τις Δελφικές Γιορτές όπως θα 
δούμε, αν δεν το ξέρομε.

Το 1907 επίσης παρουσιάζεται ο Δωδεκάλογος τον Γύφτον, 
κορυφαίο έργο του Κωστή Παλαμά. Και για να πάμε στους 
συνοδοιπόρους και συνομήλικους του Σικελιανού, ο Καζαν- 
τζάκης δημοσιεύει τη διατριβή του «Ο Φρειδερίκος Νίτσε εν τη 
φιλοσοφία του δικαίου και της πολιτείας» και ο Βάρναλης τα 
πρώτα ώριμα ποιήματά του στο περιοδικό «Ηγησώ» (και τα δύο 
το 1909).

Η συγχρονία των τριών αυτών μείζονος σημασίας προσωπι
κοτήτων, μας επιτρέπει να δούμε τα κοινά σημεία που παρου
σιάζονται στον πνευματικό μας ορίζοντα στις αρχές του αιώνα, 
και μια συνεξέταση της πορείας τους, ασύμπτωτης εν πολλοίς, 
αλλά και συγχρόνως με κοινές αφετηρίες, θα μας φανέρωνε το 
πνευματικό και ιδεολογικό ανάπτυγμα της εποχής. Και μιλώ 
για «προσωπικότητες», διότι ο δημιουργικός τους βίος υπερ
βαίνει τα πλαίσια μιας αποκλειστικά ποιητικής δραστηριό
τητας που αντλείται και εξαντλείται στον εαυτό της. (Θυμίζω 
το ζύγωμα «Τέχνη και Ζωή» που χρησιμοποιείται και από τον 
Σικελιανό και από τον Βάρναλη).

Μολονότι λίγο πολύ στα νεανικά τους έργα -γιατί το 1909 
είναι ήδη ώριμοι στα 25 τους χρόνια- πέρασαν από τον παρνα- 
σισμό και το συμβολισμό, τα δύο ρεύματα που τότε επικρα
τούσαν και για τα οποία ίσχυε το δόγμα «Η Τέχνη για την 
Τέχνη», ωστόσο και οι τρεις μετατοπίστηκαν εγκαίρως, από 
τους στενούς αυτούς καλλιτεχνικούς ορίζοντες, προς ό,τι συνο
πτικά μπορούμε να ορίσομε την «τέχνη» τους: ως νπερ- και νπο- 
κείμενης της ζωής, μιας ζωής νοούμενης μέσα στον κοινωνικό 
και πνευματικό βίο.

Ωστόσο όταν αναζητάμε τα ιστορικά συμφραζόμενα τα 
οποία ενδεχομένως επηρεάζουν τους συγγραφείς, πρέπει να 
σκεφτούμε ότι βρισκόμαστε αμέσως έπειτα από τον «ατυχή 
πόλεμο» του 1897 και λίγο πριν από τους Βαλκανικούς πολέ
μους του Ί2-Ί3 και τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, που άλλαξαν 
την εδαφική έκταση της Ελλάδας. Όσο για τα πνευματικά συμ-

Του Αλέξ. Αργυρίου
φραζόμενα, πρέπει να υπολογίσομε το λαογραφικό έργο του 
Νικολάου Πολίτου, τη δημιουργική φάση του Δημοτικισμού, 
με τη μεταφραστική στροφή προς την Αρχαία Γραμματεία, και 
βέβαια την επαναφορά στο προσκήνιο του Σολωμού, του Κάλ- 
βου, του Βαλαωρίτη κυρίως από τον Κωστή Παλαμά, ο οποίος 
ήταν μια ζωντανή παρουσία με τα μείζονα έργα του εκείνα τα 
χρόνια: «Η Ασάλευτη ζωή» (1904), «Ο Δωδεκάλογος του 
Γύφτου» (1907) και «Η φλογέρα του Βασιλιά» (1910). Να 
σημειώσω ακόμη, για άλλη σειρά συλλογισμών, και τα «Σατι
ρικά Γυμνάσματα» δημοσιευμένα σε περιοδικό («Ο Νουμάς» 6/ 
1/1908 και 6/9/1909). Και για τα πνευματικά συμφραζόμενα, ας 
λάβομε υπόψη την απήχηση του Νίτσε, του Μπέρξον, του 
Κλωντέλ, του Μπαρές, του Ντ’ Ανούντσιο, από τους οποίους 
επηρεάστηκαν δημιουργικά και οι τρεις αυτοί διανοητές: 
Καζαντζάκης, Σικελιανός, Βάρναλης.

Ωστόσο προκειμένου για τον Σικελιανό στον οποίο οφείλω 
να περιοριστώ, το εικονοστάσι του περιλαμβάνει πολλά ακόμη 
ονόματα τα οποία συναντάμε όχι μόνο στα ποίηματά του, στα 
πεζά και τις τραγωδίες του, αλλά και σε επιστολές του ή ακόμη 
και σε πληροφορίες, λίγο ή πολύ αξιόπιστες, που έχομε από 
τρίτους. Όμως τώρα το θέμα δεν είναι να φτιάξομε ένα κατά
λογο ονομάτων. Θα ήταν κουραστικό και ανώφελο. Καλύτερα 
να τα βρούμε σιγά σιγά όπως/ και όταν/ μας παρουσιάζονται.

Έχει υποστηριχθεί ότι στον Αλαφροίσκιωτο, που γράφει στα 
23 του χρόνια ο ποιητής, περιέχονται «πυρηνικά» τα στοιχεία 
που καθορίζουν όλο το κατοπινό έργο του. Θα ήταν ίσως πιο 
ακριβές να υποστηρίζαμε ότι στο ποίημα αυτό -που το συγκρο
τούν επιμέρους ενότητες, οι οποίες κεφαλαιοποιούνται με τί
τλους: Γνρισμός, Ρώτημα [...], Δίψα [...], Το Τάμα [...], Η 
Φωνή, Αλάφρωση [...], Ανάμεσα στο λαό, Της μάνας μον, Η 
αποκάλνψη, Η αγνότη μον, Ανέβασμα και πόθος, Βοννά, Δει
λινά, Η ασκήμια, Η πίκρα [...], Η αδερφή, Στη via μοιρολο- 
γήτρά -αναφέρω ενδεικτικά μόνο από το πρώτο τμήμα- όπου 
διατυπώνονται κάποια «άρθρα πίστεως» -καταγράφονται οι 
σχέσεις του Σικελιανού με τον κόσμο. Ένα κόσμο αρχετυπικό, 
από τον οποίο δεν λείπουν και τα «λόγια» στοιχεία. Όπως 
επίσης και τα αυτοβιογραφικά στοιχεία που εμψυχώνουν το 
έργο, από όπου διαγράφεται και η «ποιητική» του.

Αντιγράφω ένα σχετικό σημείο (Γ' μέρος, στίχοι 801-811):

Τον στίχον άπλωσα ηχηρό 
πολύθροο σαν πλατάνι 
Ξανάφερα το αλάθεντο 
τον θειον ρνθμον βοτάνι 
Έκοψα πλήθια τεχνικά
το νέο χλωρό καλάμι 3
Έδωκα αθάνατο νερό στην απαλάμη.



Κ ’ ένα άλλον εκνβέρνησα 
-γεράκι μαθημένο στο κυνήγι -  
για να χαρεί πλατιά ο λαός 
και να χαρούνε οι λίγοι.

Ο «Αλαφροίσκιωτος» δεν περιγράφεται χωρίς σημαντικές 
απώλειες. Ένα από τα πολλά που μπορεί να θεωρήσεις ως γνω- 
ρίσματά του, είναι: η αφθονία ποιητικής ύλης, που συνεπά
γεται πλούσιο βιωματικό υπόστρωμα, ανεξάντλητη φαντασία 
και φιλοσοφικά αξιοποιημένη παρατήρηση των φαινομένων 
της ζωής, μέσα από μια συνείδηση σε εγρήγορση.

Ο μετασχηματισμός της «παρατήρησης» εμφανέστερα σε «συ
νείδηση» θα φέρει αμέσως έπειτα τον Σικελιανό στα ποιήματα

*

του Προλόγου στη Ζωή: Στις τέσσερις Συνειδήσεις. 1. Η Συνεί
δηση της γης μου. 2. Η Συνείδηση της Φυλής μου. 3. Η Συνεί
δηση της Γυναίκας 4. Η Συνείδηση της Πίστης. Και μια 5η 
ακόμη, που θα ολοκληρωθεί αργότερα: Η Συνείδηση της Προ
σωπικής Δημιουργίας. (Ας κρατήσομε στα υπ’ όψη, το ότι «η 
συνείδηση της προσωπικής δημιουργίας» έρχεται τελευταία 
μετά τις άλλες «συνειδήσεις». Άραγε να προηγούνται μόνο 
χρονικά;).

Στο μεταξύ, αν αυτά τα ποιήματα τα θεωρήσομε διαχρονικής 
αξίας και σημασίας, ο Σικελιανός γράφει τα 11 ποιήματα που 
άμεσα ή έμμεσα αναφέρονται στους πολέμους ’12-’ 13, τα οποία, 
αν και εμπνέονται από την επικαιρότητα, δεν είναι επικαιρικά. 
Παραμένουν και σήμερα βιώσιμα και εντάσσονται στην ιστορία 
των Γραμμάτων μας, ενώ ταυτόχρονα σημασιοδοτούν την 
εθνική μας Ιστορία. Και για να μην επανέρχομαι. Ο Πόλεμος 
του ’40 σφραγίζεται, όπως και η Κατοχική Αντίσταση, με ποιή
ματα του Σικελιανού, μερικά πολύστιχα και άλλα ολιγόστιχα, 
που έχουν εμβατηριακό χαρακτήρα. Όλα εντάχθηκαν στο 
Λυρικό Βίο, τον τρίτο από τους τρεις τόμους που εκδόθηκαν το 
1946 και 1947, σύμφωνα με τη βούληση του ποιητή, την οποία 
και σεβάστηκε ο επιμελητής της πρώτης τυποποιημένης 
έκδοσης (1965), σήμερα ομότιμος καθηγητής, Γ. Π. Σαββίδης. 
Έτσι πάντως έχομε την εικόνα ενός ποιητή ο οποίος στα μεί- 
ζονα εθνικά γεγονότα είναι «συνειδητά» παρών και χωρίς 
αισθητικές παραχωρήσεις.

Αξίζει νομίζω να δούμε το τετράστιχο «Ανάσταση», γραμ
μένο στις 25 Μαρτίου 1942, και το 9στιχο «Η Αντίσταση» επειδή 
μνημειώνουν το φρόνημα της σκληρής εκείνης εποχής, με δια
χρονική απόδοσή της. (Δημοσιεύτηκαν προφανώς αργότερα, 
το πρώτο στο περιοδικό Ελεύθερα Γράμματα 5 Μαίου 1945, και 
το άλλο στο ίδιο περιοδικό, 28 Σεπτ. 1945). Τα παραθέτω:

ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Τα χελιδόνια του θανάτου, Σου μηνάν μιαν άνοιξη 
καινούρια, Ελλάδα, κι απ ’ τον τάφο Σου γιγάντια γέννα. 
Μάταια βιγλίζει των Ρωμαίων η κουστωδία τρίγυρά

Σου.
Ακόμα λίγο, κι ανασταίνεσαι σε νέο Εικοσιένα!

Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Λεν είναι τούτο πάλεμα σε μαρμαρένια αλώνια,
4 εκεί να στέκει ο Λ ιγενής και μπρος να στέκει ο Χάρος.

Εδώ σηκώνετ’ όλη η γη με τους αποθαμένους, 
και με τον ίδιο θάνατο πατάει το θάνατό της.

Κι απάνω απάνω στα βουνά, κι απάνω στις κορφές τους 
φωτάει μεμιάς Ανάσταση, ξεσπάει αχός μεγάλος.

Η Ελλάδα σέρνει το χορό, ψηλά, με τους αντάρτες, 
-χιλιάδες διπλές ο χορός, χιλιάδες τα τραπέζια-, 
κι είν’ οι νεκροί, στα ξάγναντα, πρωτοπανηγυριώτες!

Ας συνεχίσω όμως ακολουθώντας τη χρονική σειρά.
Μετά τις «Συνειδήσεις», και μιλώ για εκτενή και συνθετικά 

ποιήματα, έρχονται τα ποιήματα «Μήτηρ Θεού» και το «Πάσχα 
των Ελλήνων», με τα οποία ανοίγει η δεύτερη ποιητική 
περίοδος του Σικελιανού, αν θεωρήσομε ότι με τα τέσσερα 
Άσματα του «Λελφικού Λόγου» αρχίζει η επόμενη περίοδος 
που συνδέεται με τις Δελφικές Εορτές, 1927 και 1930. Τη «Δελ
φική περίοδο» συμπληρώνουν και υπερασπίζουν πολυάριθμα 
θεωρητικά κείμενα, τα οποία έχομε σήμερα συγκεντρωμένα στο 
Β ' τόμο του Πεζού Λόγου του Σικελιανού, σε κάπου 500 σελίδες
-  αναπτυγμένη υπεράσπιση της «ιδέας».

Η περίοδος αυτή τόσο στη θεωρητική της θεμελίωση, όσο και 
στην πρακτική της, με τις θεατρικές παραστάσεις στους Δελ
φούς δεν θα με απασχολήσει εδώ, διότι μόνη της αποτελεί ένα 
σημαντικό κεφάλαιο της πνευματικής δραστηριότητας του 
Σικελιανού και της ιδεολογικής του σκευής, που ενστερνίστηκε 
η Εύα Πάλμερ με παραδειγματική αφοσίωση, αναλαμβάνοντας 
και η ίδια πρωτοβουλίες. Ακόμη, και για να δώσει κανείς μια 
στοιχειώδη περιγραφή των «Δελφικών εορτών» και της «Δελ
φικής ιδέας», με τις αντιφατικές αντιδράσεις που προκάλεσε, 
-μια αντιπροσωπευτική εικόνα των συμφραζομένων της επο
χής- θα απαιτούσε ιδιαίτερη αλλά και πολύ χρήσιμη μελέτη.

Οφείλω ωστόσο να τονίσω ότι η σύλληψη της ιδέας μιας «πα
νανθρώπινης συνεννόησης και συνένωσης» δεν ήταν ένα ποιη
τικό όνειρο, επειδή θεωρήθηκε τότε και γι’ αυτό έπεσε στο κενό, 
αλλά διότι οι συνθήκες εκείνης της εποχής, με την άνοδο των 
εθνικισμών, οδηγούσαν σε όλως αντίθετους δρόμους. Όμως 
μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η ιδέα μιας πολιτισμικής συ
μπαράταξης και αναζήτησης των «κοινών σημείων» που συ
μπληρώνουν την εικόνα της εξέλιξης των «ιδιαίτερων χαρακτη
ριστικών» των χωρών, εκφράστηκε με την ίδρυση της Ουνέσκο, 
για την οποία εργάστηκε και ο Καζαντζάκης, το πιο σχετικά 
συγγενές πνεύμα με τον Σικελιανό.

Έχει υποστηριχτεί ότι για τη συνείδηση του Σικελιανού, η 
«Δελφική Ιδέα» ξεκίνησε ως υποκατάστατο της Μεγάλης Ιδέας, 
η οποία καταποντίστηκε με τη Μικρασιατική Καταστροφή. 
Μολονότι η άποψη αυτή υποστηρίζεται από αξιόπιστο και προ
σεκτικό μελετητή, η Δελφική Ιδέα, όσο μπορώ να κρίνω, δεν 
είναι μόνο ελληνοκεντρική, όπως λέμε, ώστε να βουλιάξει στα 
παράλια της Μικράς Ασίας. Έχει βέβαια ελληνικό κέντρο που 
εντοπίζεται -χωρίς να περιορίζεται- στην αρχαιότητα, όμως η 
περιφέρειά της περιλαμβάνει και εκτείνεται ακόμη και πέρα 
από τον ευρωπαϊκό χώρο και πολιτισμό. Με άλλα λόγια έχει 
«οικουμενικό» χαρακτήρα.

Θα παραθέσω μερικά αποσπάσματα ενός κειμένου του Σικε- 
λιανού από τα πιο βατά, όχι γιατί θέλω να προστατεύσω την 
υπόθεσή μου -δεδομένου ότι ένα τόσο εκτενές έργο, στο οποίο 
μπορούν να εντοπιστούν μετασχηματισμοί μέσα στο χρόνο, επι
δέχεται περισσότερες από μια ερμηνείες και υποθέσεις- αλλά 
γιατί με αυτό το κείμενο ο Σικελιανός απαντά σε συγκεκριμένες 
αιτιάσεις, μάλλον όχι καλοπροαίρετες, με παραδειγματική 
ψυχραιμία και άνεση -παράδειγμα αγαθού ανδρός- και 
δηλώνει με αρκετή διαύγεια και επάρκεια την προσωπική του



Ο Άγγελος Σικελιανός

θέση.

σ. 246 Η Δελφική Ιδέα: Διευκρινίσεις και προεκτάσεις

Η Δελφική Ιδέα, λοιπόν, είναι μια Ιδέα κατ’ εξοχήν 
«συλλεκτική», γιατί ανάγεται στο απώτατο παρελθόν 
της Ιστορίας, είναι ένα οικουμενικό σύνθημα για την 
επιβαλλόμενη αυτή νεότερη κατανόηση του πνευμα
τικού και Δημιουργικού Λόγου, υπεράνω τόπων και 
εποχών. Η ιστορική πηγή της είναι τοποθετημένη τόσο 
ψηλά, ώστε να επιτρέπει στον καθένα που θα ήθελε να 
ανέβει αναδρομικά την κλίμακά της, να εισχωρήσει μέσα 
στον παγκόσμιο ιστορικόν οργανισμό της Γης, και να 
τον κάμει να αισθανθεί ζωντανές εκείνες τις προαιώνιες 
αξίες που συνδέουνε τον άνθρωπο, όχι μ’ αυτή ή εκείνη 
μοναχά την εποχή, αλλά μ’ όλες και με ολόκληρη την 
ανθρωπότητα μαζί. Είναι, δηλαδή, μια Ιδέα που μπορεί 
να δώσει, αντικειμενικά, ιστορικά, συγκεκριμένα, την 
ανώτερη ιδεολογική ιστορική διαπασών της ανθρωπό
τητας, διαμέσου όλων ανεξαίρετα των εποχών.

Η Δελφική Ιδέα, ώστε, δεν μου ανήκει και δεν είναι 
διόλου «υπόθεσις προσωπική» μου. Είναι η ίδια χρι
στιανική Ιδέα, αλλά τη φοράν αυτήν αναλαβαίνοντας 
ολόκληρο το ιστορικόν ανάστημά της και εισχωρώντας 
μέσα στα άδυτα του Χρόνου -μ ’ άλλα λόγια: αναλαβαί
νοντας ακέρια την από δογματικούς και χρονολογικούς 
περιορισμούς ελαττωμένη δημιουργική της και ανεξάν
τλητη δυναμική. Το ότι τώρα η Ιδέα τούτη, φθάνοντας 
παλιγγενετικά, σα σύνθημα, το maximum της δύναμής

της, χάρη στη συγκέντρωση γύρω της στο μεταξύ όλων 
εκείνων των στοιχείων που εχρειάζονταν για να πλουτί
σουν και να αυξήσουνε την ενέργειά της, έρχεται μια 
ώρα, που, ως Ιδέα «συλλεκτική» παγκόσμια, ξεχειλίζει 
από την ιστορική της κοίτη για να ξαπλωθεί παντού, 
αυτό δεν έχει καμιά σχέση απόλυτα με την «προσωπική» 
μου επέμβαση, ούτ’ εσκέφθηνα ποτέ απ’ αυτό το γεγονός 
ν’ αντλήσω άλλο τίποτα από τη γλυκύτητα, αλλά κι απ’ 
όλες τις πικρίες, μιας ευθύνης όπου με βαραίνει μόνο ως 
ένα απλό κι ένα κοινότατο ιστορικό όργανό της.

Εγωισμός μου, απεναντίας, ήθελεν είναι, και κενός 
εγωισμός, αν προσπαθούσα να περιορίσω την εκπό- 
ρευση ετούτης της Ιδέας στα όρια μιας μικρής κίνησης.

Εξ όνυχος τον λέοντα, που λέγανε -νομίζω μόλις το είδαμε. 
Ωστόσο προκειμένου για τέτοια μεγέθη, αξίζει η προσπάθεια 
να επικοινωνήσομε με το σύνολο του έργου και όχι με απλά «αν- 
τίδωρα». Για να σχηματίσομε, κατά τις σημερινές μας ανάγκες, 
μια εξωτερική πάντως εικόνα του χώρου στον οποίο κινήθηκε ο 
Σικελικός, πρέπει, αλλά δεν αρκεί, να δούμε το ευρετήριο των 
ονομάτων και όρων που καταγράφονται στο Ε' τόμο του Πεζού 
Λόγον του, όπου καταχωρίζονται: τα άρθρα, οι μελέτες και οι 
ομιλίες του και στους πέντε τόμους στον Πρόλογο των Τραγω
διών τον.

Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί. Βρίσκομε, αν μέτρησα 
σωστά, πάνω από 1300 ελληνικές αναφορές και σχεδόν 400 
ξένες, μετρώντας άπαξ τα ονόματα. Ενδεικτικά για να μείνομε 
στους ποσοτικούς δείκτες, έχομε για Αισχύλο: κάπου 100 ανα
φορές, για τον Σοφοκλή, τον Ευριπίδη και την Ελληνική Τρα
γωδία: έχομε πάνω από 30 αναφορές, για τον Βαλαωρίτη: πάνω 
από 25, όπως και για τον Βιζυηνό, για τους Δελφούς: 135, για 
τον Διόνυσο: 40, για την Ελευσίνα και τα Ελευσίνια μυστήρια:
60, για τον Καβάφη: 8 αναφορές ουσιαστικές (και έχουν σημα
σία, διότι παρά τη διαφορετική ποιητική αντίληψη που τους 
διακρίνει, ο Σικελιανός αντιλήφθηκε την αξία του Καβάφη 
πολύ έγκαιρα). Ο Όμηρος: 25 αναφορές, ο Κωστής Παλαμάς 
αναφέρεται: 40 φορές, ενώ έγραψε για τον ποιητή δύο εκτενείς 
μελέτες, ο Σολωμός: 25, ο Πίνδαρος: αναφέρεται 40 φορές, 
μερικές εκτενώς, ο Πλάτων: πάνω από 30 φορές, ο Πυθαγόρας:
25 φορές. Και από τους ξένους: πυκνές αναφορές στον Μπετό- 
βεν, στον Μπέρξον, στον Ντ’ Ανούντσιο, στον Ντάντε, στον 
Αϊνστάιν, στον Χαίλντερλιν, στον Καντ, στον Κητς, στον 
Μιχαήλ Άγγελο, στον Νίτσε, στους Νοβάλις, Πασκάλ, Σαίξ- 
πηρ, Βαλερύ, για να αναφέρω τους πιο γνωστούς στο ελληνικό 
κοινό. Η Ελλάδα και οι Έλληνες αναφέρονται πάνω από 500 
φορές, ο ελληνισμός πάνω από 80, ο χριστιανισμός πάνω από 30 
και -περιέργως, επειδή του αποδόθηκε όχι πολύ ορθά- ο «ελ
ληνοκεντρισμός»: άπαξ. Μολονότι μπορεί να σας κούρασα με 
τόσους αριθμούς, η εικόνα που δίνω, δεν παύει να είναι ενδει
κτική και ελλειπής, μέσα σε 1.700 συνολικά, να επαναλάβω, 
αναφορές. Ελπίζω ωστόσο ότι και με την απλή αυτήν αναφορά 
των ονομάτων, να φάνηκε το πεδίο στο οποίο κινιόταν ο Σικε- 
λιανός, που η κρίση μας κατασταίνει αυτή την ποσοτική 
μέτρηση: σε απόδοση του πλέγματος επαφών του με υψηλής 
στάθμης πνεύματα.

Ωστόσο είναι φανερό, πιστεύω, ότι ο Σικελιανός βρίσκεται 
μέσα στην ελληνική παράδοση που από τον προηγούμενο αιώνα 
κεφαλαιοποιήθηκε με τον όρο «ελληνοχριστιανισμός». Πρώτος 5 
χρησιμοποίησε τον όρο ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος το 1852 με ανα-



φορά στο δημοτικό τραγούδι και το 1857 με αφορμή το Βυζάν
τιο, «για να τονίσει εμφατικά τη διαχρονική συνοχή της ελλη
νικής ιστορίας», όπως σημειώνει ο Κ.Θ. Δημαράς (Ιστορία, 
σελ. 264). Έκτοτε ο όρος χρησιμοποιήθηκε άπειρες φορές και ο 
Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος θεμελίωσε τη «διαχρονική 
ενότητα» με την περιώνυμη Ιστορία του. Επιχειρήθηκαν 
εξάλλου και πολλές άλλες απόπειρες να θεμελιωθεί η σχέση και 
η μείξη των δύο σκελών του όρου. Το γεγονός είναι ότι τελικά 
-ανεξάρτητα από το ποσοστό αλήθειας που υπάρχει- απέβη 
επίσημη άποψη, αναλαμβάνοντας όλα τα συμπτώματα ενός 
κατεστημένου ιδεολογήματος -εκτός κάποιων τιμητικών εξαι
ρέσεων. Ανάμεσα στις οποίες εξέχουσα θέση κατέχει ο Σικελια- 
νός, όχι υιοθετώντας την ιδέα ως προϋπόθεση, αλλά συναν
τώντας την έπειτα από μια επώδυνη πορεία.

Η μελέτη και η σημασία που απέδωσε στους προσωκρατικούς 
φιλοσόφους οδηγούσε φυσιολογικά στον Ορφισμό, τον Διό
νυσο, τον Πυθαγόρα και κατέληγε στα Ελευσίνια Μυστήρια, 
τον Πύθιο Απόλλωνα και το Μαντείο των Δελφών. Το λατρευ
τικό ίδωμα της φύσεως οδηγούσε μοιραία στον Παγανισμό. Οι 
στέρεες βάσεις είχαν τεθεί.

Αν στην αρχή της οδοιπορίας του ο Σικελιανός, έχει τροφο
δοτηθεί από τον Νίτσε και τον Μπέρξον, πολύ νωρίς αυτονο- 
μείται και αυτοορίζεται από τη δική του «πείνα και δίψα της 
ψυχής του» και από «την αναζήτηση της πιο βαθιάς εδαφικής 
πραγματικότητας» για να θυμηθώ τα λόγια του. (Ας προσέξομε 
το «εδαφικής» που υπονοεί την υποχρεωτική «γείωση» των 
«θεωριών»). Ή  για να αντιληφθούμε πιοαναπτυγμένη την 
άποψή του:

Κάτι λοιπόν παρόμοιο -εσυνέχισα να λέω στους ψευδα- 
ρισταρχίζοντες αισθητικούς- αναμφισβήτητα συμ
βαίνει και στις περιοχές του πνεύματος. Η αισθητική 
αυτονομία, που την αξιώνετε ανεδαφικά παντού και 
πάντα, έχει και τούτη τα όρια της, κι έρχεται ώρα που 
εκφυλίζεται σε τρόπους και τεχνάσματα που δε μπορούν 
στο τέλος να χορτάσουνε την πείνα και τη δίψα της 
ψυχής, και για το λόγο τούτο απλώνουν, σ’ όσους διατη
ρούνε ακόμα ακέραιο το αίσθημα της ζωής, μια σιω
πηλήν ανία, και, σ’ όσους είναι περισσότερο συνειδητοί 
και υπεύθυνοι, μια μύχια τύψη. Τότε, στους καλύτερους 
αυτούς δημιουργείται από την ανία κι από την τύψη 
αυτή μια ώθηση στην αναζήτηση μιας πιο βαθιάς εδα
φικής πραγματικότητας, που να μπορεί να τους δεσμεύει 
ολόκληρους, πολύ πιο κάτω και πιο πάνω απ’ την ψευ
δαισθητική ανεδαφική ευαρέστηση της Τέχνης και της 
Ζωής. Απομακρύνονται απ’ τα θερμοκήπια. Αποζητούν 
το χώμα, το καθάριο χώμα, ωσότου βρούνε ίσως κάπου 
το βασανισμένο εκείνο έδαφος, όπου οργωμένο από 
μάχες παλαιές, από το πέρασμα πολλών αντρών και 
αλόγων, ποτισμένο από το αίμα οχτρών αντάμα κι 
αδελφών μας, είναι το ουσιαστικόν εκείνο έδαφος όθε 
αναδίνεται και το πιο άρτιο στάρι και η πιο άρτια, η 
αδρότερη σε ρίζες και καρπό, ουσιαστική πνευματική 
ζωή ενός λαού.

Τέτοιο ασφαλώς ήταν το έδαφος που ’χε ξεσκάψει με 
το θαυμαστό του νουν ο Σολωμός, για ν’ αντικρίσει αιφ
νίδια εμπρός του τ’ άσπρα κόκαλα όθε αναπήδησεν ολό
σωμη η Ελληνική Ελευθερία. Τέτοιο το έδαφος απ’ 

6  όπου, σιωπηλά βυθομετρώντας το, είδε ξάφνου μιαν 
ημέρα ο Κάλβος ν’ αναβλύζει αθάνατη η τρανή Ιππο- 
κρήνη των Ωδών του. Τέτοιο, τέλος, το έδαφος και της

ζωής και του Έργου του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη. Αναμ
φίβολα, ωστόσο, αυτό το έδαφος καθένας απ’ τους τρεις 
τους το είδε από την ξεχωριστή του θέση και σκοπιά, 
καθώς την σκοπιάν αυτή την προσδιόριζε για τον 
καθένα τους η κληρονομικότητα, η βαθύτερη πνευμα
τική προπόνησή του, η εσώτερη ηθική και αισθητική του 
ιδιοσυγκρασία.

Επαναλαμβάνω και υπογραμμίζω: η εσώτερη ηθική και 
αισθητική ιδιοσυγκρασία. Ένα ζεύγος αξεδιάλυτο για τη 
συνείδηση του ποιητή. Αν για το Σολωμό ο ποιητής είναι «μι
κρός προφήτης» για τον Σικελιανό είναι «ασκητής και μύστης», 
όπως επιγράφει μια ομιλία του, το 1936, και υποστήριζε ότι 
ισχύει για το έργο του Παλαμά. Αν, και εφόσον, δεχόμαστε ότι 
ένας ποιητής προσεγγίζει έναν άλλο ποιητή σύμφωνα με κρι
τήρια που αντλούνται από το δικό του έργο, έχομε μπροστά μας 
δ\,ο λέξεις κλειδιά:

Με το «ασκητής» υποδηλώνεται η ολοκληρωτική αφοσίωση 
στην τέχνη και η αυταπάρνηση για το σκοπό της. Με το «μύ
στης» η υπέρβαση μιας στενά καλλιτεχνικής φιλοδοξίας και η 
άρνηση της Τέχνης ως τεχνικής εργαστηρίου, προκειμένου να 
αποβεί ένα «πρόταγμα ζωής» και «συμπεριφοράς». Μια μύηση 
στις κεντρικές ανθρώπινες απορίες, που να περιέχει τις «δυνα
τές» απαντήσεις.

Και για να περάσομε στο δικό του λόγο αλογόκριτο:
«Ολόκληροι αιώνες λογοκρατικής αρτηριοσκλήρωσης προ

σπαθήσανε να περιορίσουνε το πρόβλημα και το μυστήριο της 
αγνής ποιητικής δημιουργίας στις αισθη(μα)τ^κές και διακο- 
σμητικές περιοχές ενός ασύμμετρου πολιτισμού [το διέγραψε η 
κατοχική λογοκρισία:] καθώς ολόκληρος ο Δυτικός πολιτισμός 
[...]».

Και παρακάτω μιλάει για τη «φοβερή ασθένεια τηςΛογοκρα- 
τίας» [και η λογοκρισία πάλι διαγράφει την ακόλουθη διευκρί
νιση: «στης οποίας την τραγική επίδραση οφείλεται κυριότατα 
η σημερινή ηθική και ιστορική εξάρθρωση της Δύσης»].

Και αμέσως συμπληρώνει τη σκέψη του: «Όχι πλέον ως όρος 
φιλολογικός και λογοτεχνικός, αλλ ’ ως η απαραίτητη πνευμα
τική προϋπόθεση μιας ανασύνθεσης στον κόσμο τού από μύρια 
ορθολογιστικά κριτήρια διασπασμένου απ’ άκρη σ’ άκρη, στις 
ημέρες μας, δημιουργικού και αυθεντικού νοήματος του 
Ανθρωπισμού».

Ο Σικελιανός λοιπόν εδώ, αρνείται τον ορθολογισμό και 
ζητάει μια ανασύνθεση [του] δημιουργικού και αυθεντικού 
νοήματος του Ανθρωπισμού που τον αναθέτει, κατά λογική 
οικονομία, στον ποιητή Μύστη. Δηλαδή, ο μείζων ποιητής, 
όπως μας διδάσκει η ιστορία της ποίησης και αποδέχεται ο 
Σικελιανός, είναι οραματιστής, και μέσα από τον λόγο του ανα
δύεται οργανικά ένα μήνυμα.

Γι’ αυτό, σύμφωνα με αυτή την προοπτική ο Σικελιανός, μοι
ραία συναντήθηκε και με την υποστασιακή φιλοσοφία ή ακόμη 
και με τον υπερρεαλισμό, εφόσον περιμένει από την ποίηση 
«την ώθηση που θα ’ταν ικανή και πάλι να ξανατοποθετήσει 
στην καρδιά του σύμπαντος τον Ανθρωπο [...]».

Στο «Αντίδωρο», μια ανθολόγηση του ποιητικού έργου του 
Σικελιανού, που εκδόθηκε μέσα στην Κατοχή, το 1943, στην 
πρώτη σελίδα υπήρχε η εικόνα ενός παλαιού γνωστικού σφρα
γιδόλιθου που παράσταινε τον εσταυρωμένο Ορφέα. Να 
θυμίσω εδώ ότι η σύνδεση του (εσταυρωμένου) Ορφέα με τον 
(εσταυρωμένο) Χριστό, έχει παρασταθεί από την παλαιοχρι
στιανική ζωγραφική, στη φάση που ο νέος μύθος συνδέεται με 
την πρϋπάρχουσα παράδοση και περνάει στις συνειδήσεις ως



«συνέχεια» και «ανανέωση».
Η εξοικείωση του Σικελιανού με τον αρχαίο μύθο, τον Κλα

σικό (ακριβέστερα: τον Παγανιστικό, λέει ένας σοβαρός μελε
τητής του) είναι δεδομένη, καθώς διαποτίζει τόσο το ποιητικό 
όσο και το θεωρητικό του έργο. Δεν ξέρω αν μπορεί να στοι- 
χειοθετηθεί η υπόθεση ότι ο χριστιανικός μύθος του έχει ερεί
σματα στον Ερνέστο Ρενάν, το γεγονός πάντως είναι ότι ο Σικε- 
λιανός στηρίζεται σε ένα βαθμό στα «Απόκρυφα Ευαγγέλια». 
Φυσικά δεν αρνείται το ‘θεϊκό’ στοιχείο, το συνδέει όμως με το 
‘ανθρώπινο’. Χαρακτηριστικά σημειώνει στο Λυρικό Βίο (Α' 
σελ. 35) «... έχοντας στη σκέψη μου τα λόγια του 'Αγγέλου Σιλέ- 
σιου: “ολοκληρωτικός Χριστός δεν φάνηκε στην γην ακόμα. Η  
θεϊκή ανθρώπινη εικόνα του έχει ανάγκη ακόμα να συμπληρω
θεί”». (Και συνεκδοχικά: το ‘αίτημα’ παραμένει).

Από άλλη πλευρά ιδωμένα τα πράγματα, μπορεί κανείς να 
υποστηρίξει ότι ο Σικελιανός κινείται, ως ποιητής, συνδέοντας 
την ‘λόγια’ και τη ‘λαϊκή’ παράδοση, γονιμοποιώντας τες 
δημιουργικά, με συνδυαστική φαντασία. Ωστόσο η αναζήτηση 
των ιδεολογικών αξόνων της συνολικής προσφοράς του απο
τελεί ένα δύσκολο άθλο. Και παρά τις πολλές και αξιόλογες 
εισφορές, εξακολουθεί να παραμένει ζητούμενο. Και δεν είναι 
ανεξήγητο ότι σχεδόν όλες οι μελέτες για το έργο του αναφέ- 
ρονται περισσότερο στις ιδέες του και τα μυθοποιητικά τους 
στοιχεία παρά στην ποιητική τους αξιοποίηση. Σαν να είναι 
μόνο εκεί το σημείο αναφοράς του έργου του. Ενώ μας έχει υπο
δειχθεί ότι ο ‘βίος’ είναι ‘λυρικόξ και το ‘σώμα’: ‘κατορθωμένο’ 
και μάλιστα ‘μυστικά

Ωστόσο πρέπει να δεχθούμε ότι η βούληση του ποιητή για το 
έργο του διατυπώνεται στον «Πρόλογό» του για τον Λυρικό Βίο 
του, το εκτενές κείμενό του που γράφτηκε, όπως μαρτυρεί ο 
ίδιος, το 1938 και δημοσιεύτηκε στη «Νέα Εστία» της 1ης 
Σεπτεμβρίου 1942, περικομμένος, όπως είπα, σε λίγα σημεία 
από την Κατοχική λογοκρισία, αλλά και χωρίς το τέλος του, το

Λ Ο Τ Ι Κ Ο Τ Τ Ε Λ

Πλαισιώνοντας τό Σολωμό

οποίο στην τυποποιημένη έκδοση του 1965, πιάνει 2 σελίδες. 
Αναρωτιέμαι τι ενόχλησε τη λογοκρισία περισσότερο: η ανα
φορά στον Γκόγκολ και τον Πούσκιν ή η επίκληση στη νεότητα; 
Για να μπορέσομε να σκεφθούμε τυχόν υποθέσεις, θα παρα
θέσω τη μισή τελευταία παράγραφο που αναφέρεται στη νεό
τητα:

Μπροστά λοιπόν σ’ αυτή τη φοβερήν ευθύνη, που ξανα- 
σηκώνει και -ω ς πιστεύω ακράδαντα- οφείλει να 
ξανασηκώσει η γνήσια Ποίηση στον καιρό μας, νιώθω 
βέβαια πόσο λίγη τέτοιαν ώρα είναι, με την έκδοσην 
αυτήν, η συμβολή μου. Αλλ’ αν η σύνολη πορεία του 
Λυρισμού μου -ω ς την ανάπτυξα με τούτο μου τον 
Πρόλογο ικανά- με καθοδήγησε με βήματα -καθώς 
πιστεύω- ακέραια, ήρεμα, ανδρικά, βιολογικά, στην

% τελική κατόπτευση της ίδιας μου συνολικής ευθύνης, 
υποθέτω πως δικαιούμαι κάπως να προσφέρω αυτά τα 
κείμενα στην Ελληνική νεότητα, ως απλήν εγγύηση ότι 
κάποια μέρα -και που ελπίζω δεν θ’ αργήσει- θα 
συναντηθώ αποφασιστικά μαζί της μπρος στα ίδια 
πλήρη αιτήματα και μπρος στον ίδιον ουσιαστικό πνευ-

Ο

ματικό και ιστορικό μας προορισμό.

Αν παραμερίσω όλα τα άλλα, για τον Σικελιανό ο ‘πρόλογός’ 
του αναπτύσσει τον ‘ποιητικό του βίο’: «ικανά, με βήματα ακέ
ραια, ήρεμα, ανδρικά, βιολογικά». Ακόμη και αν θέλομε να 
διαφωνήσομε, έχομε υποχρέωση να ξεκινήσομε ερευνώντας: 
αυτά ως δεδομένα, επειδή αποδίδουν τη ‘βούληση’ του 
δημιουργού, και, κατά ένα τρόπο, σκιαγραφούν τις δυνατό- 
τητές του, όπως και τους όρους της συλλογιστικής του.

Θα παραμερίσω ακόμη -όχι για λόγους οικονομίας της ύλης, 
αλλά για λόγους σοβαρότητας- όλο το θόρυβο που ξεσηκώ
θηκε εκείνη την εποχή, από σχετικούς, και άσχετους -που 
πάντα βρίσκονται- για τον βαθμό της σαφήνειας του «Προλό
γου». Από όλα εκείνα τα κείμενα που κινήθηκαν στο ζύγωμα: 
‘σαφήνεια-ασάφεια’, ελάχιστα μπορούν να θεωρηθούν ότι 
ανταποκρίνονται στο πρόβλημα, δίνοντας αξιόπιστες απαντή
σεις.

Ο «Πρόλογος» είναι πράγματι ένα δύσβατο κείμενο. Και 
είναι δύσβατο διότι προϋποθέτει την κατοχή κάποιων γνώσεων 
τις οποίες ο Σικελιανός είχε κατακτήσει από ποικίλες αναγνώ
σεις, που είχε οικειωθεί, στη συναναστροφή του με υψηλής 
τάξεως πνεύματα. Ωστόσο υπερβαίνοντας το στάδιο των γνώ
σεων, των αντιλήψεων, από στοχαστές προς τους οποίους 
αισθανόταν ‘εκλεκτική συγγένεια’, «εκ νεότητός του» -για  να 
το πω επίσημα- κατέληξε σε ένα πλέγμα απόψεων με αυστηρά 
προσωπικό χαρακτήρα.

Αν ορισμένες λέξεις του, κλειδιά, χρειάζεται να αποκρυπτο- 
γραφηθούν είναι διότι ο ποιητής τις μεταχειρίζεται με τη 
σημασία και το νόημα που έχουν αποκτήσει στο δικό του 
σύστημα αναφοράς, ένα σύστημα που παραπέμπει στις καθιε
ρωμένες σημασίες αλλά συγχρόνως αποκλίνει, προκειμένου να 
εξυπηρετήσει ένα συνδυασμό σημασιών της δικής του κοσμο
θεωρίας. Επάνω σε αυτή την διαφορά/απόκλιση έχει διαμορ
φωθεί ο γλωσσικός κώδικας του Σικελιανού ενώ η εσωτερική 
του συνέπεια διασφαλίζεται συνεχώς με πλήθος συμπληρωμα
τικών προτάσεων.

Είναι φανερό ότι ένας λόγος με πολλαπλές διαστρωματώσεις 7 
δεν είναι εύκολα προσιτός. Οι συχνές και πυκνές παρενθετικές



επεξηγήσεις, που δρουν συμπληρωματικά και παραπληρωμα
τικά, γραμματικά νόμιμες και συντακτικά άψογες, προϋποθέ
τουν επαρκείς αναγνώστες, και ενημερωμένους στα κοσμοεί
δωλα μιας ‘ποιητικής’ που ανάγει το μερικό στο γενικό, το συγ
κεκριμένο πράγμα στο αρχέτυπό του. Και πάντοτε γίνεται 
αισθητή η ‘εδαφική’ παράμετρος.

Ας μη λησμονούμε ότι ο «Πρόλογος» γράφτηκε με σκοπό να 
διασφαλίσει μια ποιητική προσφορά από τις παραναγνώσεις, 
μια προσφορά που έχει συγκροτηθεί, κατ’ έκτασιν και κατά 
βάθος, από μια εκτεταμένη παιδεία και που η προσέγγισή της 
είχε δημιουργήσει ‘προβλήματα’ για την πρόσβασή της. Δηλαδή 
ο «Πρόλογος» λειτουργούσε σε επίπεδο ερμηνευτικό, αλλά 
αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι έπρεπε να μεταβληθεί σε τυφλο
σούρτη, για να απλοποιήσει τα μη απλοποιήσιμα.

Βεβαίως χρειάζεται μια εξοικείωση με τα θεωρητικά κείμενα 
του Σικελιανού. Και υπάρχουν πολλά κείμενά του αναμφισβή
τητα πιο βατά από τον «Πρόλογο». Μπορεί να αρχίσει κανείς 
από αυτά την προσπέλασή του στη γενικότερη προβληματική 
του. Αν ρωτούσε όμως κανείς πώς είναι δυνατή συγκεκριμένα η 
προσπέλαση στον «Πρόλογο», θα πρότεινα να διαβαστεί οικο
νομικά: αρχίζοντας από τα πρώτα κεφάλαια, σε συνδυασμό με 
τα ποιήματά του στα οποία παραπέμπει και επιχειρεί να ερμη
νεύσει. Και έτσι να προχωρεί κατά στάδια ποιήσεως και θεω
ρίας. Μπορεί η ερμηνεία του Σικελιανού να μην είναι υποχρεω
τική για τον αναγνώστη, όπως κάθε άλλου ποιητή -το  πρό
βλημα αυτό είναι λυμένο- ωστόσο εκφράζει τη βούληση του 
συγγραφέα. Και προκειμένου για συνειδητούς συγγραφείς, η 
βούλησή τους δεν μπορεί να απέχει αισθητά από το αποτέλεσμα 
και δεν βρίσκεται έξω από την περιφέρεια του έργου. Γι’ αυτό 
η μελέτη της βούλησης ενός ποιητή βρίσκεται μέσα στις προϋπο
θέσεις της μελέτης του έργου του.

Τώρα γιατί ενδιαφέρει η μελέτη του έργου του Σικελιανού; 
Διότι, μέσα στους κύριους λόγους είναι ότι εκφράζει μια διι- 
στορική αντίληψη του ελληνισμού στον πιο οικουμενικό της 
χαρακτήρα. Βλέπει την παράδοση, στην ‘αρμονική σχέση’ 
λαϊκής και λόγιας προέλευσής της, και την αναθερμαίνει χωρίς 
να μένει δέσμιος μιας κούφης αρχαιολατρείας και ενός στυφού 
βυζαντινισμού, όπως μας είχαν παραδοθεί από τον 19ο αιώνα 
και επιβίωσαν αρκετά μέσα στον 20ό.

Ας μη νομιστεί όμως, επειδή μιλάμε για παράδοση -κ α ι ο 
όρος έχει κακοπάθει- ότι η ποίηση του Σικελιανού κατοικεί 
στο παρελθόν για να το αναβιώσει, αδιαφορώντας για το παρόν 
και το μέλλον. Συμβαίνει (και συμβαίνει σε κάθε του ποίημα), 
η έντονη και άμεση παρουσία του ποιητή. Και η επέμβασή του 
στο παρόν -μ ια  παρουσία εμφανής αλλά/και διακριτική- έχει 
τα γνωρίσματα της μέθεξης, ενώ στο τέλος καταλήγει σε ένα 
αισιόδοξο μήνυμα -στην κατακλείδα του ποιήματος. Θα είχε 
πιστεύω πολύ ενδιαφέρον αν καταστρώναμε μια ανθολογία 
από όλους τους ακροτελεύτιους στίχους των ποιημάτων του. 
Θα ήταν ένα στοίχημα που φαντάζομαι θα μας έβγαζε χρηστικά 
κλειδιά.

Έστω όμως. Καιρός είναι να κάνομε και τον δικηγόρο του 
διαβόλου. Ένα έργο τόσο βαθιά ριζωμένο σε μεγάλους μύθους, 
πόσο μπορεί να επιβιώνει σήμερα, αρυτίδωτο, σε μια εποχή 
απομυθοποιητική, μιας γενικής αμφισβήτησης των κάθε λογής 
μύθων, που στρέφεται σε ένα νέο αγνωστικισμό;

Αν έχει δόση αλήθειας αυτή η υπόθεση, τότε γιατί να το προ- 
8 σάπτομε μόνο στον Σικελιανό; Μήπως το «Μυθιστόρημα» και 

«Η Κίχλη» του Σεφέρη ή το « Αξιόν Εστί» του Ελύτη δεν προϋ
ποθέτουν την ύπαρξη κάποιων μύθων που εγγράφονται στην

ελληνική παράδοση ενώ ‘μυθοποιούν’ ένα πρόσφατο παρελθόν; 
Ακόμη πιο σαφώς: τα έργα του Τάκη Παπατσώνη, του Πεν- 
τζίκη της Καρέλλη της Μελισσάνθης δεν εδράζονται αναμφι
σβήτητα στο χριστιανικό μύθο;

Ή  επίσης και το έργο του Νικηφόρου Βρεττάκου δεν έχει 
ισχυρές προσβάσεις στο χριστιανικό μύθο, μέσα από την ανα
ζήτηση μιας νέας ανθρωπιστικής βάσης; Στο Ρίτσο, ακόμη και 
αν αμφισβητηθεί ότι στο «Τραγούδι της αδερφής μου» υπό- 
κειται ένας χριστιανικός μύθος, πολλά από τα συνθετικά ποιή
ματά του, κυρίως μετά το 1957, δεν βασίζονται εμφανέστατα 
στον κλασικό μύθο; Ή  για να πάμε σε γενικώς αποδεκτά παρα
δείγματα μήπως κάτι ανάλογο δεν ισχύει με την περιβόητη «αν
τικειμενική συστοιχία» του Έλιοτ; Η κατά τον Σεφέρη στα 
σύμφωνη μένα υπονοούμενα;

Συνεπώς «κοιτάζοντας τι μας λένε τα πράγματα» είμαστε 
υποχρεωμένοι να δεχθούμε ότι αρκετοί ποιητές μας μετά τον/ 
και νεότεροι από τον/ Σικελιανό, χρησιμοποιούν ένα Μύθο -  με 
ένα ή πολλούς επιθετικούς προσδιορισμούς- που αποτελεί λει
τουργικό στοιχείο στην ποίησή τους. Και γενικά μυθοποιητικό 
στοιχείο κάποιας μορφής, είτε σαφούς είτε υπόγειας, δεν έρπει 
σε κάθε σχεδόν σημαντική ποίηση; Και είτε είναι ζωντανός για 
μας αυτός ή εκείνος ο μύθος, ο ίδιος ο ποιητικός λόγος, μέσα 
στην οικονομία του, δεν τον κατασταίνει πειστικό; Διότι μέσα 
στις συμφωνημένες (απεριόριστες) ελευθερίες που έχει η 
ποίηση είναι και η χαλαρή σχέση της με ό,τι ονομάζομε ‘πραγ
ματικότητα’. Δοθέντος ότι κυρίαρχο στοιχείο της ποίησης και 
αποφασιστικό για την πειστικότητά της είναι ‘εν αρχή’ και ‘εν 
τέλει’ ο ‘λόγος* της: αμφίσημος, πολύσημοςή και ‘άσημος’. Σύμ
φωνα με την προοπτική αυτή ισχύει η άποψη του Σεφέρη ότι, 
μπορεί να αγαπάμε ένα ποίημα χωρίς να το καταλαβαίνουμε. 
Αντίληψη που ασπάζονται όλες οι σύγχρονες θεωρίες για την 
ποίηση.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΑΓΗΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ



Ενδεικτικά διαλέγω να αντιγράψω -όχ ι για να αποδείξω 
κάτι από αυτά, αλλά απλώς για να περάσομε στον ίδιο το χώρο 
της ποίησης και τις θεραπείες της- το ποίημα που τιτλοφο
ρείται «Γιατί βαθιά μου δόξασα», δημοσιευμένο τον 
Φεβρουάριο του 1938, έργο της τελευταίας και πιο σημαντικής, 
όσο κρίνω, ποιητικής περιόδου του Σικελιανού:

ΓΙΑΤΙ ΒΑΘΙΑ ΜΟΥ ΔΟΞΑΣΑ

Γιατί βαθιά μου δόξασα και πίστεψα τη γη 
και στη φυγή δεν άπλωσα τα μυστικά φτερά μου, 
με ολάκερον ερίζωσα το νου μου στη σιγή, 
να που και πάλι αναπηδά στη δίψα μου η πηγή, 
πηγή ζωής, χορευτική πηγή, πηγή χαρά μου...

Γιατί ποτέ δε λόγιασα το πότε και το πώς, 
μα εβύθισα τη σκέψη μου μέσα στην πάσαν ώρα, 
σα μέσα της να κρύβονταν ο αμέτρητος σκοπός, 
να τώρα που, ή καλοκαιριά τριγύρα μου είτε μπόρα, 
λάμπ’ ή στιγμή ολοστρόγγυλη στο νου μου σαν οπώρα, 
βρέχει απ’ τα βάθη τ ’ ουρανού και μέσα μου ο καρπός!...

Γιατί δεν είπα: «εδώ η ζωή αρχίζει, εδώ τελειώνει...»

μα «αν είν’ η μέρα βροχερή, σέρνει πιο πλούσιο φως... 
μα κι ο σεισμός βαθύτερη τη χτίση θεμελιώνει, 
τι ο ζωντανός παλμός της γης που πλάθει είναι κρυ

φός...»
να που, ό,τι στάθη εφήμερο, σα σύγνεφο αναλιώνει, 
να που κι ο μέγας Θάνατος μου γίνηκε αδερφός!...

Και επειδή δεν ξέρω πόσο επαρκής υπήρξα στην υπόδειξη 
κάποιων σημείων της ποιητικής υπόστασης του Σικελιανού 
προτιμώ να τελειώσω αυτό το μικρό αφιέρωμα στον ποιητή, με 
την παράθεση ενός από τα κορυφαία ποιήματά του, το «Ιερά 
Οδός» που δημοσιεύτηκε το ’35, στο πιο προωθημένο αισθητικά 
περιοδικό της εποχής εκείνης, τα «Νέα Γράμματα», προωθη
μένο με την έννοια μιας λογοτεχνικής πρωτοπορίας που τότε 
έβγαινε στο πνευματικό προσκήνιο και φιλοξενούσε ποιήματα 
του Σεφέρη, του Δρίβα, του Σαραντάρη, του Εμπειρικού, 
γεγονός που σημαίνει ότι, όλοι αυτοί οι νέοι τότε προικισμένοι 
ποιητές, αναγνώριζαν τον Σικελιανό ως πρόδρομό τους και 
εκτιμούσαν την υψηλή στάθμη και διαχρονικότητα της ποίησής 
του.

Σημείωση: Διαβάστηκε στο Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν το 1991, ημέρα αφιερω
μένη στον Άγγελο Σικελιανό.

Αιονύσης Σέρρας

Ώρες Φλεβάρη 1993 μ.Χ.

Φύλλο κλειστό

μα διάφανο το σώμα μας ανάποδα φορώντας 
με πρώτη Κυριακή ψυχής 
στη στάση Βικτωρίας

πίνοντας φως κι από το μαύρο τού καφέ 
σε χλόη γαλανή παραδοθήκαμε-

σα ν’ άπλωναν τα δάχτυλα φτερά 
ή άνθισαν ερωδιοί

στον κήπο του Μουσείου

(στη ρίζα μας ραμφίζοντας την ερημιά 
κι αντέχοντας οι γάτες να μας σχίζουν).

Μικροί θεοί της πυρκαγιάς
μόνο μ ’ ανάσες στη φαρέτρα 

σα δυο γενναίοι ηδονής
ακάλυπτοι 

διασχίσαμε το άρειο πεδίο: 
προτομές επικές με της νύχτας συν
θήματα ιερά της παράνοιας θύματα 
και δεινά κομπορρήματα πόσα

μωρά

και άχυρα σώματα
- ή  σκιάς θημωνιές για τον ήλιο-

κι αρλε
κίνοι κοινοί

κυνικοί
κι υδροκέφαλοι της μπάλας ταγοί 
και αδέσποτα εθνικής υλακής...-

ολικά του θυμού μελανώματα.

-  Εκεί ευλόγησε δειλά τον ασπασμό
• με ηχοφώς ο μελωδός Λναγνωστάκης.

Ζάκυνθος, Μάρτης 1993
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Το ποίημα του Σικελιανού 
Στ’ Οσιον Λουκά το Μοναστήρι

Της Λίνας θωμά
Το ποίημα «Στ’ Όσιου Λουκά το μοναστήρι» ανήκει στον 
κύκλο των ορφικών ποιημάτων, όπως τιτλοφορούνται, που 
είναι γραμμένα ανάμεσα στο 1927 και το 19421 και σηματοδο
τούν από τον καιρό των πρώτων Δελφικών αγώνων (1927)2, τη 
σταδιακή μετάβαση του Σικελιανού σε νέες περιοχές προβλη
ματισμού.

Είναι η εποχή, ειδικότερα από το 1935 και μετά, που αρχίζει 
να καλλιεργείται στον ποιητή μια καινούρια συνείδηση ζωής, 
ύστερα από την εγκατάλειψη της Δελφικής προσπάθειας και να 
κυοφορείται από τον ίδιο -π ιο  συγκεκριμένα τώρα- μια κοι
νωνική αντίληψη συνόλου.3

Παράλληλα κατά την περίοδο αυτή μορφοποιείται κι ένας 
νέος τύπος λυρικής έκφρασης που, δρομολογημένος μέσα απ’ 
την κατεύθυνση της «Ιεράς Οδού», ακολουθεί τα ιστορικά 
σήματα της εποχής και διανύει μια πορεία ανανεωμένου προ
σανατολισμού. Οι προηγούμενοι λυρικοί τόποι της «Μητέρας 
Θεού», του «Πάσχα των Ελλήνων» και του «Δελφικού Λόγου»4 
γίνονται τώρα χώροι νέων πνευματικών ανασκαφών με την 
παραγωγή των «Ιμέρων», που χρονολογικά διασχίζουν τον 
κύκλο των «Ορφικών» και προσφέρουν μέσα από μια ερωτική 
οντολογία ένα νέο υλικό για επεξεργασία.5

Λίγη είναι η απόσταση που μένει ως το 1939-40, όταν εγκαι
νιάζονται δύσκολες εθνικές ημερομηνίες που πυροδοτούν 
εγκαίρως την πατριωτική και ποιητική έξαρση του δημιουργού, 
φτάνοντας ακόμα και προς την περιοχή της δραματουργίας.6 
Μια περιοχή γνώριμη για τον ποιητή, αν ανατρέξουμε σε νεα
νικές του δοκιμές τραγωδιών για τον Μπάιρον και τον Ασκλη
πιό, που έμειναν ατελείωτες όμως, και σταθούμε ειδικότερα στο 
πρώτο ουσιαστικά ολοκληρωμένο δράμα του, δηλαδή στον «Τε
λευταίο Ορφικό Διθύραμβο» ή «Διθύραμβο του Ρόδου» του 
1932.7

Ωστόσο, η κοινή χρήση του ονόματος του Ορφέα, τόσο στο 
συγκεκριμένο έργο, όσο και στην ομώνυμη συλλογή ποιημάτων, 
καθορίζοντας αμοιβαίες σηματοδοτήσεις, βυθομετρά για άλλη 
μια φορά τη φιλοσοφική δεξαμενή της ποιητικής ιδέας του 
Σικελιανού, τις μυθολογικές και μυστικιστικές πηγές της.8

Μ’ αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να πούμε πως ο κύκλος των 
Ορφικών, έχοντας ως κέντρο του το σημείο επαφής με τις 
αρχαίες δοξασίες διαγράφει την καμπύλη και την καμπή του 
Δελφικού οράματος και ακολουθώντας την τροχιά των ημερών 
διαπερνά και τέμνει το κοινωνικό συμβάν, για να κλείσει επι- 
στρέφοντας ξανά στην πρώτη του αρχή, στον «πρώτο του εαυ
τό»: στην ατελείωτη «Ελευσίνεια Διαθήκη»9. Δεν είναι τυχαίο 
που τόσο η «Ιερά Οδός», το πρώτο ποίημα της νέας εποχής, όσο 
και το «Αττικό», το τελευταίο της σειράς, πυκνώνουν το συμβο
λισμό τους στο Ελευσίνειο Ιερό* άλλωστε, τα αιτήματα της ελευ
θερίας, της ισότητας και της αρμονικής συνύπαρξης λαών κι

ατόμων αποτελούν, όπως είναι γνωστό, την κοινωνική έκφραση 
της φιλοσοφίας του Ορφισμού και συνδέονται ακόμη και με την 
ιδέα της Δελφικής Αμφικτυονίας.10

Μέσα στον κύκλο αυτό, το ποίημα που θα μας απασχολήσει 
αναμετριέται με την προηγούμενη «Ιερά Οδό» στο πλαίσιο μιας 
ενιαίας λίγο-πολύ κοινωνικής επιταγής, απομονώνεται όμως 
και συμμετέχει στο πρακτικό μιας άλλης θρησκείας, της χρι
στιανικής. Επειδή όμως τέτοιου τύπου όρια μεταξύ θρησκειών, 
εποχών και δογμάτων είναι ανύπαρκτα για τη Σικελιανική 
κοσμοαντίληψη, το παγανιστικό-χριστιανικό πνεύμα του 
ποιήματος όσο διαχωρίζεται άλλο τόσο και συνδέεται με το 
πνεύμα των υπόλοιπων ποιημάτων, που ξέχωρα το καθένα κι 
όλα μαζί μετέχουν σ’ ένα σύνθετο πολυθεϊστικό σύμπαν.11

Το πλέγμα ετούτο των αντίθετων στοιχείων που συμφύρονται 
και αποκλίνουν μεταξύ τους συγκροτώντας το καθένα διαφορε
τικές θεματολογίες και οδηγώντας τη συνολική προβληματική 
σε κοινές αναλογίες, καθορίζει τη σύνθεση ολόκληρου του 
ποιήματος και απηχεί την αρχή της ενότητας των αντιθέσεων*12 
κατά συνέπεια θα το εξετάσουμε κάτω απ’ αυτήν τη σκοπιά. 
Γραμμένο σ’ ενδεκασύλλαβο ιαμβικό ρυθμό (ένα μέτρο που 
παρ’ όλα αυτά δεν τηρείται πάντα), το ποίημα αποτελείται από 
πέντε (12 σύλλαβο, 11 σύλλαβο, 10 σύλλαβο κλπ.) στροφές με 
άνισο αριθμό στίχων η κάθε μία και αναπτύσσει το επεισόδιο 
της επιστροφής του στρατιώτη με τρόπο δραματικό, εντάσ- 
σοντάς το στο γενικότερο θρησκευτικό και πολιτισμικό συμβάν 
που το πλαισιώνει. Η πρώτη δημοσίευσή του χρονολογείται τον 
Δεκέμβριο του 1935 στο περιοδικό «Τα Νέα Γράμματα»13, ενώ 
το γεγονός που περιγράφει διαδραματίζεται στο χώρο του 
μοναστηριού του Οσίου Λουκά, στη Βοιωτία.

Το Βυζαντινό αυτό μνημείο του 11ου αιώνα, που βρίσκεται 
κοντά στο χωριό Στείρι (στην αρχαιότητα ήταν εκεί η Στείρις), 
συνδέεται και με την επανάσταση του 1821, αφού υπήρξε ορμη
τήριο του Αθανάσιου Διάκου και του Ησαία των Σαλώνων.14

Κάπως έτσι, ο μεικτός ιστορικός χώρος του ποιήματος δια
νύει τις κυριότερες εποχές του ελληνισμού και διευρύνει τη 
δεσπόζουσα προβληματική, αποτελώντας ένα ιστορικό και 
αισθητικό αντηχείο.

Παράλληλα, η έμφαση στο λαϊκό στοιχείο του απελευθερω
τικού αγώνα, ο ιδιαίτερος τρόπος ανάπτυξης μιας και μονα
δικής εικόνας, ο οποίος προσδίδει πυκνότητα στο ποίημα, 
καθώς και η συμπλοκή των συμβόλων του Χριστού, του Άδωνη 
και του φαντάρου, είναι σημεία που έχουν ήδη επισημανθεί, αν 
θυμηθούμε σχετικά σχόλια μελετητών.15

Κι αν πλησιάσουμε ακόμα πιο κοντά τις ποιοτικές αναλογίες 
των συμβόλων αυτών, μπορούμε ήδη από την αρχή να διαρ- 11 
θρώσουμε κάποιες ειδικότερες διαζευκτικές και συζευκτικές



σχέσεις στη βάση του κυρίαρχου δίπολου: Θάνατος -  ανά
σταση.

Το παγκόσμιο ετούτο λαϊκό ζευγάρι, έτσι όπως το διέσωσε η 
πολιτισμική παράδοση όλων των εποχών και το καλλιέργησε με 
τη σειρά της η διάνοια του ποιητή16 -ερμηνεύοντας την τελε
τουργία της Λαμπρής στη συγκεκριμένη περίπτωση -  γίνεται εν 
τέλει και στοιχείο τελετουργικό του ίδιου του ποιήματος: δια
γράφει το σχήμα της μορφής και του περιεχομένου και διασταυ
ρώνει τα όρια του λόγου και της σιωπής.

Για να μην μακρυγορούμε, όμως, από τους πρώτους κιόλας 
στίχους, η καταδήλωση των ταυτισμένων συμβόλων, του Χρι
στού και του πεθαμένου Αδωνη, που αρχικά αποτελούν ομό
λογα του πόνου και του θανάτου, ισορροπεί τη συνδήλωση των 
αντίστοιχων συμβόλων της χαράς και της ζωής, (τα λουλούδια, 
τα ρόδια, τις «αναπνοές της άνοιξης»), που διαπλέκονται με τα 
πρώτα, συμβιώνουν μαζί και ταυτίζονται. Ο «πόνος στα ρόδα 
μέσα» και οι πληγές που γίνονται ανεμώνες, θυμίζουν γνωστούς 
μυθολογικούς τόπους17 και αναπτύσσουν, μέσα από το σχήμα 
του λόγου τους, όλη την αλχημιστική δύναμη της ζωής, δύναμη 
μεταμόρφωσης και ανάπλασης. Σ’ αυτήν την προσπάθεια 
άλλωστε, εντάσσεται και η αναζωογονητική λειτουργία του 
θρήνου των γυναικών, μια πανάρχαιη ιεροτελεστία που έχει ως 
βαθύτερο σκοπό της την αφύπνιση του νεκρού μέσα από την 
ιαματική δράση του τραγουδιού. Κι είναι μια αρχή που συν
δέεται ξανά με τον ορφισμό.18

Κατά συνέπεια, δίπλα στο συγχωνευμένο δίδυμο του 
Άδωνη-Ιησού, αρχίζει σιγά-σιγά να μορφοποιείται και το 
αντίστοιχο της γυναίκας-Ιέρειας-μοιρολογήτρας, η οποία 
συνάδει κυριολεκτικά και μεταφορικά με την άνοιξη-αναγέν- 
νηση (αφού το τραγούδι της γίνεται «η αναπνοή της άνοιξης» 
στο ποίημα, 6/11) και συμβάλλει στη φυσική διαδικασία ανα
νέωσης της ζωής.

Από το στίχο 18 και μετά που ξεκινά με τον αντιθετικό σύν
δεσμο «αλλά», αρχίζει η ανακοίνωση της αιφνίδιας εισβολής 
του αναστημένου στρατιώτη, την ώρα της ανάστασης του Χρι
στού* μια πληροφορία που καθυστερεί ωστόσο, μέσα από ένα 
σύνθετο σχήμα υποτακτικής σύνταξης με δευτερεύουσες ανα
φορικές προτάσεις (στ. 18-22):

Αλλά το βράδυ το ίδιο τον Σαββάτου, 
την ώρα π ’ απ' την Ά για  Πύλη το ένα 
κερί επροσάναψε όλα τ' άλλα ως κάτου, 
κι απ’τ ’ Ά γιο  Βήμα σάμπως κύμα απλώθη 
το φως ώσμε την ξώπορτα, όλοι κι όλες 
ανατριχιάζαν π ’ άκουσαν στη μέση 
απ’ τα «Χριστός Ανέστη» μιαν αιφνίδια 
φωνή να σκούζει: «Γιώργαινα, ο Βαγγέλης!»19

Μ’ αυτόν τον τρόπο, το νοητό χαλί των υποτακτικών αυτών 
προτάσεων που οδηγούν στη μία κύρια και αποκαλυπτική 
προσφώνηση, γίνεται τώρα μέσα από τους στίχους 20,21 και 22 
ένα χαλί φωτός που μεταφέρεται αιφνίδια «από το ένα κερί στο 
άλλο» και μετατρέπεται σε διάδρομο υποδοχής του στρατιώτη.

Έτσι, μέσα απ’ αυτή τη μεταλαμπάδευση δύναμης και ζωής 
-το  φως και ειδικά εκείνο της ανάστασης συμβολίζει τη ζω ή- 
αναζωπυρώνεται το αναστάσιμο όραμα και αποκτά την υλική 
εξισορρόπησή του: ο αναστημένος Χριστός ενσαρκώνεται και 

1 2  αποκτά το υλικό του αντίβαρο, κι αντίστοιχα ο άνθρωπος που 
δέχεται το θεϊκό φως εξαϋλώνεται κι από δέκτης μετατρέπεται 
με τη σειρά του σε πομπό θείας Φώτισης.

Ο οριζόντιος άξονας του φωτός των κεριών που ανάβουν το 
ένα μετά το άλλο «σαν κύμα», συναντά τον κάθετο ακίνητο 
άξονα του αναστημένου ανθρώπου και σχηματίζει σταυρό. Μια 
ακόμη υποδήλωση πιθανόν του πανταχού παρόντος θανάτου, 
(ακόμη και μέσα από το αξονικό ετούτο σύμπλεγμα) η οποία 
συμπληρώνει τη λειτουργία της ανάστασης και της ζωής.

Ταυτόχρονα, η μετάβαση από την έμμετρη αφήγηση στον 
έμμεσο ευθύ λόγο της αναφώνησης «Γιώργαινα ο Βαγγέλης» 
εντείνει το δραματικό στοιχείο του ποιήματος. Την άλλη φορά 
που ξανά θα παραχωρηθούν τέτοιου τύπου προτεραιότητες 
στον ευθύ λόγο (στ. 48) το όνομα του στρατιώτη θα επαναλη- 
φθεί: είναι ένα όνομα που έρχεται να συμπληρώσει με την καλή 
του αγγελία (ευ-άγγελος επίσης και Ευαγγέλιο) την Τριάδα των 
υπόλοιπων ανδρικών ονομάτων, του Χριστού και του Άδωνη. 
Με τον τρόπο αυτό, αντιπαραβάλλεται συνολικά η αντίστιξη 
του γυναικείου ονόματος της μάνας Γιώργαινας που η θέση της 
αναλογικά, αντιστοιχεί σ’ εκείνη της Παναγίας:

Χριστός } { Παναγία
γιος } νς { μητέρα 
Βαγγέλης } { Γιώργαινα

Παρόλα αυτά, ούτε το όνομα της Παναγίας αναφέρεται ρητά, 
αλλά ούτε και της ίδιας της μάνας που δανείζεται το αντρικό 
και που συνειρμικά παραπέμπει, ίσως, στο γνωστό στίχο του 
δημοτικού τραγουδιού της Δέσπως. Ανώνυμο επίσης παρα
μένει και το γυναικείο πλήθος των μοιρολογητριών.

Ύστερα, λοιπόν, από την αναφώνηση της απρόοπτης άφι
ξης, η τρίτη στροφή αποθεώνει το πορτρέτο του στρατιώτη μέσα 
από τα σχήματα της επεξήγησης (στ. 26-27), της παράθεσης (στ. 
28-29), της παρατακτικής σύνταξης και της επανάληψης σε 
χιαστό σχήμα (στ. 26-27, 30-33).

και να * ο λεβέντης του χωριού, ο Βαγγέλης, 
των κοριτσιών το λάμπασμα, ο Βαγγέλης 
που τον λογιάζαν όλοι για χαμένο 
στον πόλεμο’ και στέκονταν ολόρτος 
στης εκκλησιάς τη θύρα, με ποδάρι 
ξύλινο, και δε διάβαινε τη θύρα 
της εκκλησιάς, τι τον κοίταζαν όλοι 
με τα κεριά στο χέρι, τον κοιτάζαν, 
το χορευτή, που τράνταζε τ ’ αλώνι 
του Στειριού, μια στην όψη, μια στο πόδι, 
που ως να το κάρφωσε ήταν στο κατώφλι20 
της θύρας, και δεν έμπαινε πιο μέσα!

«

Η εστίαση της έμμετρης αφήγησης παλινδρομεί από την ανά
λυση της φιγούρας του Βαγγέλη στην περίληψη της αντίδρασης 
των χωρικών και το αντίστροφο, από τη μονάδα στο σύνολο κι 
από το σύνολο στη μονάδα, προκαλεί μια αντιπαραθετική 
δυναμική ανάμεσα στους δυο αυτούς πόλους και διαγράφει μια 
επαμφοτερίζουσα κίνηση. Μια κίνηση που ακολουθεί την 
πορεία της όρασης στο χώρο (τι τον κοιτάζαν όλοι με τα κεριά 
στο χέρι, τον κοιτάζαν σ. 32-33) και της μνήμης στο χρόνο (τον 
κοιτάζαν [διασκελισμός] τον χορευτή που τράνταζε τ’ αλώνι 
του Στειριού) πυροδοτώντας ταυτόχρονα μια συνεχή άρση: το 
παρελθόν μεταφέρεται μες στο παρόν και αναιρείται ενώ, 
παράλληλα, το νόημα μετατίθεται από το ένα υποκείμενο στο 
άλλο (το συλλογικό) και μετεωρίζεται. Την αίσθηση αυτή του 
μετέωρου επιτείνει και ο παροξύτονος τονισμός της τελευταίας



λέξης της στροφής, καθώς και η αρνητική εκφορά του ίδιου 
στίχου -  «της θύρας, και δεν έμπαινε πιο μέσα» στ. 37 -  , που 
δεν επιτρέπουν προσγείωση κι ανάπαυση. Το μόνο σταθερό κι 
αμετακίνητο στοιχείο είναι εν τέλει το ακίνητο ξύλινο πόδι του 
Βαγγέλη, που κι αυτό όμως στέκεται ουσιαστικά μετέωρο.

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο, η φιγούρα του ακρωτηρια
σμένου νέου αναπτύσσεται διαμεσολαβητικά μέσ’ από το 
βλέμμα των άλλων, αφού κι ο ίδιος με την απρόοπτη είσοδό του, 
αποτελεί το κυρίαρχο αντικείμενο της όρασής τους. Ο Βαγ
γέλης είναι εκείνος που τον βλέπουν, όχι εκείνος που άκούν μια 
και δεν μιλάει, ούτε εκείνος που θα κινηθεί προς το μέρος τους 
και θα τους πλησιάσει. Η ασάλευτη μνημειακή σχεδόν μορφή 
του, αποκτώντας τον χαρακτήρα μιας απεικόνισης, μιας παρά
στασης, χαρίζεται μόνο στη διαθεσιμότητα της όρασης, γίνεται 
η ίδια η όραση: «Μάτια μου... Βαγγέλη» (σ. 48) αναφωνεί η 
μάνα. Κι αν συνδέσουμε τα σχόλια ετούτα με ό,τι υποστηρίξαμε 
παραπάνω για τον αναστημένο άνθρωπο που εκτός από δέκτης 
γίνεται και πομπός θεϊκής λάμψης, μπορούμε να πούμε ότι ο 
αναγεννημένος φαντάρος πυκνώνει όλη τη δύναμη του φωτός 
που δέχεται σαν συγκεντρωτικός φακός, για να τη μεταφέρει με 
τη σειρά του πίσω στους αποδέκτες της. Γίνεται μ’ αυτόν τον 
τρόπο ο ένθεος φωτεινός άνθρωπος του Σικελιανού και η 
Απολλώνεια φιγούρα του αντιδιαστέλλεται με τη Διονυσιακή 
της «Μάνας-Νύχτας», της Περσεφόνης, της «Μάνας-Φύσης» 
και «Γης» της Γιώργαινας.21 (Θυμίζω ενδεικτικά το μυθολο
γικό κώδικα της παρατεταμένης και βασανισμένης γέννας του 
Απόλλωνα, η οποία συμβολίζει την αργή διαδοχή των νυχτε
ρινών ωρών μέχρι το ξημέρωμα, τη γέννηση της αυγής).22

Εξάλλου, το ίδιο το όνομα του Βαγγέλη που συνδέεται με την 
αναγγελία, το Λόγο, πιστοποιεί πιθανόν ένα ακόμα Απολλώ- 
νειο χαρακτηριστικό του*23 αντίθετα, το άγνωστο όνομα της 
μάνας, της οποίας η κοινωνική ταυτότητα είναι διαμεσολαβη- 
μένη, προβάλλει τελικά τη φυσική ιδιότητα, της αναπαραγω
γής, και την ανάγει σε μυστικισμό και μυθολογικό αρχέτυπο.

Το συμπέρασμα ετούτο ενισχύει και ο τρόπος εκφοράς του 
λόγου της μάνας μέσα στο ποίημα. Λόγος θυμικός που αναφω- 
νείται στη θέση μιας κραυγής ή στη θέση ενός μοιρολογιού, για 
να θυμηθούμε και τη γλώσσα των Υπόλοιπων γυναικών* είναι 
ένας λόγος στο απόλυτο τέντωμά του, στην οριακή του εξάν
τληση, ο οποίος γίνεται στο τέλος σιωπή. Η Παθολογία αυτή 
του λόγου (από το πάθος, αλλά και από τα Πάθη) αποκαλύπτει 
την οντολογία του ά-λογου, που όντας συνοδευτικό στοιχείο 
της λογικής την υπονομεύει και την υπερασπίζει, αντίστοιχα. 
(Ας θυμηθούμε εδώ σχετικά σχόλια του ίδιου του Σικελιανού 
για τη Σιωπή που είναι προϋπόθεση του Λόγου).24 Έτσι έχουμε 
τα αντιστικτικά ζευγάρια:

Γιος Μάνα
Βαγγέλης Γ ιώργαινα
Χριστός Παναγία
Απόλλωνας VS Λητώ (Μάνα-Νύχτα)
Κοινωνία Φύση
Φως (μέρα) Σκοτάδι (νύχτα)
Λογική Συναίσθημα
Λόγος Άλογο
Ομιλία Σιωπή

Οι αντιπαλότητες αυτές βρίσκουν τη Φιλοσοφική ομολογία 
τους στις υποθήκες της «Ελευσίνειας Διαθήκης» όπου το 
αρχαίο Ελευσίνειο και ορφικό ιερό, αλλά ακόμα και το χριστια-

Κώστας Στεργιόπουλος

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
e

Στον Νάσο Βαγενά, 
για. . .ν ’ ανταλλάξουμε «βασίλισσες».

Το γραφείο του διευθυντή στην Τράπεζα 
επικοινωνούσε με πολυτελές πορνείο, 
από ένα μυστικό πορτάκι.
Έτσι, ο διευθυντής απ’ το πορνείο μπορούσε να 

παρακολουθεί τις εκρήξεις του χρήματος, 
κι απ’ το γραφείο να δίνει αμέσως διέξοδο 
στις εκρήξεις του ερωτισμού του.

Σκυμμένος πάνω σε ισολογισμούς κι εντάλματα, 
την ίδια κιόλα στιγμή,
βρισκόταν ανάμεσα στα κορίτσια της κυρίας Φιλ- 

αρέτης.
Και δεν ήξερε ποια να διαλέξει.

Μα κάποτε ξεχώρισε η βασίλισσα, 
κι οι όροι άρχισαν ν ’ αντιστρέφονται.
Αντί να πηγαίνει εκείνος, όπως το συνήθιζε, 
ερχόταν αυτή απ’ το μυστικό πορτάκι, 
παρατώντας κάθε τόσο τη «δουλειά».

Κι η κυρία Φιλαρέτη έδειχνε στην αρχή κατανόηση. 
Ώσπου ξέσπασε το σκάνδαλο.

Ολα αυτά, βέβαια, μπορεί να συνέβαιναν ή και να 
μη συνέβαιναν άλλοτε, 

πριν πάρει τη μεγάλη απόφαση.
Τώρα, τα ’βλεπε μονάχα στον ύπνο του.

Σα να ’χε λείψει και να ξαναγύριζε ύστερα από 
χρόνια,

κι εκείνη, άχαρη και πιο ψηλή απ’ όλους, 
εφρόντιζε πια μόνο παιδιά και λουλούδια.

νικό σύμβολο του Εσταυρωμένου και της Παναγίας, εκφρά
ζουν τον πόνο του ανθρώπου για την πτώση, από το καθεστώς 
της μητριαρχίας σ’ εκείνο της πατριαρχίας, το οποίο άλλωστε 
συνδέεται με τον πολιτισμό του άστεως και του συγκεντρωτικού
κράτους.25

Πέρα όμως απ’ όλα αυτά, η φωτισμένη φιγούρα του Βαγγέλη 
ως μυθολογική και θρησκευτική ταυτότητα, μεταφέρει ήδη από 
την αρχή τη διασπασμένη ενότητά της και το ελλιπές σχήμα της. 
Κάπου χωλαίνει, και γίνεται σαφές το σημείο: είναι το ανή- 
κεστο τραύμα του πολέμου που με την ιστορική του συνδήλωση 
διαπερνά τη μυθική κατηγορία του συμβόλου, ενισχύοντάς το 
μ’ ένα καινούριο, διαφορετικό υλικό. Κάπως έτσι, η περιπέτεια 
του θείου οράματος γίνεται περιπέτεια του ανθρώπινου δρά
ματος, καθώς η ιστορία απομυθοποιείται και ο μύθος εν-σαρ-  ̂3  
κώνεται σαν το Χριστό και γίνεται ιστορία. «Και ο Λόγος σαρξ 
εγένετο...»26



Άλλωστε, ετούτη η συνεχής διαρροή ανάμεσα στις αντί
στοιχες κατηγορίες του θείου και του ανθρώπινου, του μυθικού 
και του ιστορικού, σηματοδοτεί την ειδικότερη ανησυχία του 
Σικελιανού εκείνη την εποχή ανάμεσα σε παλιούς και νέους 
προβληματισμούς και οριοθετεί τη μεταιχμιακή γραφή του 
ποιήματος.

«Θυμούμαι με μεγάλη ευγνωμοσύνη τη δροσερή συγκίνηση 
που μου είχε δώσει αυτός ο μεστός τόνος κάπως τραυματι
σμένος στην ευρρωστία του»21. Το συγκεκριμένο σχόλιο του 
Σεφέρη για την «Ιερά Οδό», ποίημα της ίδιας χρονιάς28 διατυ
πώνει τις νέες σηματοδοτήσεις της Σικελιανικής ποίησης, περι- 
γράφοντας με δυο λόγια την υποχώρηση των τόνων και το 
βάρος της ωρίμανσης. Κάπως έτσι, μπορούμε να πούμε πως η 
«νέα πληγή της μοίρας» στην «Ιερά Οδό»29 διασταυρώνεται με 
το τραύμα του νέου ανθρώπου «Στ’ Όσιου Λουκά το μοναστή
ρι», κι ο μυθολογικός τόπος της αποκτά ιστορική καταγωγή.30 
Κι ενώ ο πόνος ως υλικό ζωής και στοιχείο γνώσης αναζητά την 
μυστικιστική και ιστορική αφετηρία του, ο ιστορικός άνθρωπος 
που κουβαλάει το άδικο τραύμα του, δικαιώνεται μέσα απ’ το 
μαρτύριό του, γίνεται σύμβολο μυθικό και θρησκευτικό και 
λυτρώνεται. Κατά κάποιο τρόπο θανατώνεται για να ανα
στηθεί ακόμα μια φορά, αλλά και το αντίστροφο.

Παρ’ όλα αυτά, τα σύμβολα του αναστημένου Χριστού και 
του αναστημένου απ’ τον πόλεμο, φαντάρου, όσο συγκλίνουν, 
στην συγκεκριμένη περίπτωση, άλλο τόσο και αποκλίνουν. 
«Επί δε τον Ιησούν ελθόντες, ως είδον αυτόν ήδη τεθνηκότα, ου 
κατέαξαν αυτού τα σκέλη.. .»:31 ο αρτιμελής νεκρός Χριστός και 
ο ζωντανός ακρωτηριασμένος άνθρωπος, συνθέτουν άλλη μια 
ταυτότητα μες στη διαφορά τους.

Ιησούς Βαγγέλης
νεκρός VS ζωντανός
αρτιμελής ακρωτηριασμένος32

Ίσως δεν είναι άστοχο εδώ, μια και ο λόγος περί αντιθέσεων, να 
θυμηθούμε αντιπαραθετικά πίσω από τη φωτεινή και ραγι
σμένη εικόνα του ήρωα -  Βαγγέλη, την ομόλογη σκοτεινή της 
όψη: «Ο Μιχάλης ίσως μιλούσε για ήρωες, όταν την νύχτα 
εκείνη που έσερνε το ποδάρι του μες στη συσκοτισμένη πολιτεία 
ούρλιαζε (...)· Στα σκοτεινά πηγαίνουμε, στα σκοτεινά προχω
ρούμε, οι ήρωες προχωρούν στα σκοτεινά...»33

Στη συνέχεια, η παρέμβαση του αφηγητή34 κατά τις δύο 
τελευταίες στροφές, διακόπτει τη συνεχή ροή της δραματικής 
σκηνής, αναβάλλοντας και μεταθέτοντας την τελική της 
έκβαση.

Και τότε -μάρτυρας μου να ’ναι ο στίχος, 
ο απλός κι αληθινός ετούτος στίχος- 
α π’ το στασίδι που ’μουνα στημένος 
ξαντίκρυσα τη μάνα, απ’ το κεφάλι 
πετώντας το μαντίλι, να χιμήξει 
σκυφτή και ν ’ αγκαλιάσει το ποδάρι, 
το ξύλινο ποδάρι του στρατιώτη,
-έτσ ι όπως το είδα ο στίχος μου το γράφει, 
ο απλός κι αληθινός ετούτος στίχος-, 
και να σύρει απ’ τα βάθη της καρδιάς της 
ένα σκούξιμο: «Μάτια μου... Βαγγέλη!»
Κι ακόμα -μάρτυράς μου να ’ναι ο στίχος, 
ο απλός κι αληθινός ετούτος στίχος- ,  
ξοπίσωθέ της, όσες μαζεύτηκαν

από το βράδυ της μεγάλης Πέφτης, 
νανουριστά, θαμπά για να θρηνήσουν 
τον πεθαμένο Άδωνη, κρυμμένο 
μες στα λουλούδια, τώρα να ξεσπάσουν 
μαζί την αξεθύμαστη του τρόμου 
κραυγή που, ως το στασίδι μου κρατιόμουν, 
ένας πέπλος μου σκέπασε τα μάτια!.. .35

Τα σχόλια του αφηγητή (που τώρα εμφανίζεται), τα οποία συρ- 
ράπτονται στο υπόλοιπο κείμενο, είναι και τα μοναδικά άμεσα 
σχόλια που επιχειρεί ο ίδιος καθόλη τη διάρκεια του ποιήμα
τος, μια και το βάρος εξαντλείται κυρίως στην αναλυτική περι
γραφή του επεισοδίου.

Παρόλα αυτά, την ώρα της κρίσιμης στιγμής, της συνάντησης 
δηλαδή, γιου και μάνας, παρεισφρύει ο παρενθετικός λόγος και 
καθυστερεί την εξέλιξη, διακόπτοντας προσωρινά τη «σκη
νική» δράση και κατεβάζοντας προς στιγμή την αυλαία του 
σκηνικού: το συσκοτίζει μόνο και μόνο για να το φωτίσει. Το 
σταμάτημα αυτό του χρόνου, η διακοπή της δραματικής πρά
ξης, παρατείνοντας την αγωνία του αναγνώστη, εντείνει τη 
δραματική .φόρτιση της στιγμής, ζητώντας να τεκμηριώσει την 
αλήθεια των πραγμάτων.

Μια αλήθεια που ο ποιητής τη ζυγίζει με το βάρος της εμπει
ρίας, μεταφέροντάς την μέσα από ένα στίχο «απλό κι αληθινό».

«μάρτυράς μου να ’ναι ο στίχος, ο απλός κι 
αληθινός ετούτος στίχος» (στ. 38-39)

Ή:

« Έτσι όπως το είδα ο στίχος μου το γράφει 
ο απλός κι αληθινός ετούτος στίχος» (στ. 45-46)

και πάλι τελικά:

«μάρτυράς μου να ’ναι ο στίχος 
ο απλός κι αληθινός ετούτος στίχος» (στ. 49-50)

Ο στίχος, λοιπόν, που πυκνώνει μέσα στο λιτό σχήμα του το 
ακαριαίο βίωμα του αφηγητή μαρτυράει εδώ ακόμα και με τη 
θρησκευτική σημασία του «υποφέρω»36.

Παράλληλα, το αίτημα της απλότητας του λόγου που γειώ- 
νεται αναζητώντας το υλικό του νόημα, συνοψίζεται και ως 
γενικότερο αίτημα μιας ποίησης που αρθρώνει τον ωριμότερο 
λόγο της* μια παρόμοια προβληματική άλλωστε, μπορεί να 
παραπέμψει και στον ώριμο Σεφέρη του «Γέροντα της ακροπο
ταμιάς» («θα ’θελα να μιλήσω απλά, να μου δοθεί ετούτη η 
χάρη»),37 αλλά και στον Καρυωτάκη του «Πένθιμου και κατα- 
κόρυφου εβατήριου»,38 όπου η «Ταπεινή Τέχνη» του γίνεται 
«δίδαγμα αργό». Πιθανόν να συνδέεται ακόμη και με την αναγ
καιότητα τεκμηρίωσης μιας αντικειμενικής και γιατί όχι ιστο
ρικής αλήθειας, αν θυμηθούμε και τον σχετικό στίχο του Σολω
μού, που καλείται να πει «την ακριβή αλήθεια»39 προκειμένου 
να μεταφέρει την πιστότητα των γεγονότων.

Εξάλλου, για να ξαναγυρίσουμε στο ποίημα, η αποκάλυψη 
της αλήθειας από τον μάρτυρα-αφηγητή γίνεται υπόθεση της 
προσωπικής του όρασης.40 «Έτσι όπως το είδα ο στίχος μου το 
γράφει». Ή  αλλιώς: Η όραση του αφηγητή, ο στίχος, η όραση 
της μάνας, ο γιος κι η όραση του λαού, ο αναστημένος άνθρω
πος, αναζητούν τη βαθιά ενότητά τους, τη Σικελιανική αρχή της



ενότητας μέσα από μια αμοιβαία μετατόπιση.
Είναι μια ενότητα που κερδίζεται και χάνεται συνεχώς μέσ’ 

απ’ τις σχισμές της αφήγησης, καθώς ο θεατής-μάρτυρας αφη- 
γείται και η μάνα-μοιρολογήτρα, εισπράττει το μαρτύριο του 
γιου της και θρηνεί. Κι ενώ ο παρενθετικός λόγος διασχίζει 
τρεις φορές την περιγραφή του δρώμενου, στην αρχή, στη μέση 
και στο τέλος, με διαφορετική κάθε φορά επίταση, οι κραυγές 
της μάνας και των υπόλοιπων γυναικών αντιπαραβάλλονται με 
τη σειρά τους στο λόγο του αφηγητή, αλλά και συναρθρώνονται 
εξίσου. (Στο σημείο αυτό το μέτρο μετεωρίζεται και περισσεύει 
μία συλλαβή, στ. 47). Δηλώνουν το πλήθος απέναντι στη 
μονάδα· την κίνηση («είδα τη μάνα να χιμήξει...» σ. 42) απέ
ναντι στην ακινησία («...απ’ το στασίδι που ’μουνα στημέ

νος...» σ. 40 ή «ως στο στασίδι μου κρατιόμουν...» στ. 57). Τη 
δράση στην αφήγησή της. Και φέρνουν αντιμέτωπο το Λόγο, με 
τον «πρώτο του εαυτό». Την «αξεθύμαστη κραυγή του τρόμου».

Είν’ η στιγμή που η κραυγή αυτή σκεπάζει με πέπλο τα μάτια 
του αφηγητή (στ. 58), μεταφέροντάς τον από το φως της απολ- 
λώνειας γνώσης, το φως της μαρτυρίας, στο σκοτάδι της βαθύ
τερης συναίσθησης των πραγμάτων, στην υπόγεια διονυσιακή 
όραση, που αποτελεί προϋπόθεση, κάθε Λόγου. 'Αλλωστε, η 
αιφνίδια ετούτη τύφλωση του αυτόπτη, έτσι όπως περιγρά- 
φεται στον τελευταίο στίχο, επιβάλλει τελικά και την αναπό
τρεπτη συσκότιση του ποιήματος, παρατείνοντας τον οριστικό 
Λόγο του μες στη σιωπή.
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ΜΙΚΡΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Επιλογή -  Απόδοση: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ

ANDRÉ CHÉNIER 
(1762-1794)

ΕΛΕΓΕΙΑ

Σήμερα πον ετοιμάζομαι να κατεβώ στον τάφο 
Τη στάχτη μον στα χέρια σας εναποθέτω, φίλοι.
Στο πένθιμο τον σάβανο κλεισμένο το κορμί μον:
Δε θέλω οι άγιοι πάστορες γύρω απ' το φέρετρό μον 
Τον ήχο ακούγοντας βαρύ κι αργό κάποιας καμπάνας 
Τη σκιά μον με θρηνητικό τραγούδι να οδηγήσονν.
Δε θέλω αντοί να θάψουνε μες σ’ αγιασμένα ξύλα 
Τη ζωή μον και το λείψανο κι ό,τι άλλο με θνμίζει.
Τις τελενταίες ώρες τον ποιος δίχως φρίκη θ’ άντεχε 
Να τις περάσει μακριά απ’ τις μνήμες πον αγαπάει; 
Αν κάτι πραΰνει τη στιγμή, παρηγορεί το τέλος 
Είναι η μόνη ελπίδα μας πως θα μας κλάψονν φίλοι. 
Για το νεαρό μον λείψανο εσείς θα μον διαλέξετε 
Κάποιαν ακρούλα όπον θεοί αγροτικοί σνχνάζονν 
Και βλέμματα ενός όμορφον, γλνκύτατον ονρανού, 
Μα και λονλούδια και σκιά κι ό,τι έχω εγώ αγαπήσει. 
Εκεί, στο καθαρό νερό, στην άκρη δάσονς ήσνχον.
Η αναπανμένη μον ψνχή θα σας ζητήσει άσνλο 
Έτσι πον πάντα να ’χετε τον φίλο σας κοντά σας.
Τη μοίρα μον απ’ τα χέρια σας στην πέτρα λαξενμένη 
Θα τη μαθαίνει όποιος εδώ φέρει τα βήματά τον

Και πον λονλούδια μάταια τονς είχανε αναγγείλει.
Ναι, στο πλενρό των φίλων μον θα ζήσω λίγο ακόμα.
Κι όταν στις συναντήσεις τονς πον η νιότη μον ζωντάνενε
Ανάμεσα στα γέλια τονς μιας τόσης ενθνμίας
Τονς σταματήσει, αλίμονο, η μνήμη μον η γλνκόπικρη,
Το ξέρω, σίγονρα θα πονν: «Ας ήταν τώρα δίπλα μας!».

Πεθαίνω. Ημέρα μον έδνσε προτού να ’ρθει το βράδν 
Μόλις αντίκρισε το φως, μαράθηκε το ρόδο μον.
Η  ζωή μού ετοίμαζε πολλές επίγειες ηδονές*
Ελάχιστα τις γεύτηκα και να πον τώρα φεύγω!
Α λλ’όμως πόσο ελαφριά η στάχτη μον θ’ αναπ ανθεί 
Αν κάποτε τα μάτια σας από μια ανάγκη τρνφερή 
Στον τάφο αντόν όπον κοιμάμαι οδηγημένα 
Πλησιάσονν κι αναλογιστούν πως βλέποννε το φίλο τονς, 
Κι αν με τραγούδια τον οίστρον μον την ιστορία νμνήσετε 
Κι αν τέλος και τα λόγια σας πον θα επαινούν τη μνήμη μον 
Γεμίσονν κάθε σας παιδί πον δε θα με γνωρίσει 
Με την οδύνη να ’ρχεσαι και γρήγορα να φεύγεις...
Α π ’ τη δική σας τη ζωή μόνο έτσι ο θάνατός μον 
Θα πάρει πίσω τ ’ αγαθά κι όλα τα χρόνια πον έχασα!

Και θα μαθαίνει ποιος στον τάφο αντόν δνστνχισμένος κείται, Μακάρι τα δεινά ποτέ κι οι μάχες οι σκληρές τονς
Και ποια δεινά λιγόστεψαν τη σύντομη ζωή τον,
Και πως ακόμα ήταν καλός και τον άξιζε να ζήσει.
Ο θάνατος δε λύγισε ποτέ, ποτέ το θάρρος μον.
Το στόμα μον τον ψέματος δε γνώρισε το λόγο 
Κι ούτε με όρκονς μάταιονς και ψεύτικονς ποτέ μον 
Πρόδωσα κάποιο μνστικό στο στήθος μον κρνμμένο. 
Πράξη αποτρόπαιη καμιά και τύψη ανεξιλέωτη 
Την ένοχη κι ανήσυχη δε βάρνναν ψυχή μου,
Ψνχή αγνή κι αντάξια της θλίψης των δακρύων σας. 
Για όσα νπέφερα καιρό σίγονρα εσείς θα κλάψετε: 
Για τη λαμπρή τη μέρα μον πον η ανγή νποσχόταν,

Να μη σας φέροννε μπροστά σε οδύνες προθανάτιες 
Και στην καρδιά σας η χαρά να μη γνωρίσει στεναγμό, 
Τ  ανθρώπινα τα βάσανα σε σας να φέρνονν δάκρνα, 
Η εντνχισμένη μοίρα σας, τα δώρα τ ’ ονρανού 
Να φτάνοννε μέχρις εσάς με αμβροσία και νέκταρ, 
Πάντα μ ’αγάπη ειρηνική και πάντοτε αμοιβαία.
Κι όταν τέλος ο θάνατος την πόρτα σας χτνπήσει, 
Δίπλα κι απαρηγόρητη κάποια πιστή ερωμένη σας 
Να καταριέται τονς θεούς, να κλαίει κι όλο να λέει 
Μαζί σας πως ποθεί να ’ρθει, κι έτσι τότε τα μάτια σας 
Αυτή να σας τα κλείσει.

Για τονς καρπούς πον σάπισαν προτού καρπίσει ο σπόρος τονς

(συνεχίζεται)
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Νάσος Βαγενάς,
Βάρβαρες Ωδές 
Κέδρος 1992

Το νέο, εξαιρετικά εντυπωσιακό βιβλίο του 
Νάσου Βαγενά προσδιορίζεται από τον ση
μαντικό τίτλο «Βάρβαρες Ωδές». Ο τίτλος 
ως ευνόητο δεν είναι «δηλωτικός σημαινο- 
μένων του έργου, αφού στο βιβλίο ουδεμία 
δείξη βαρβαρότητας ανιχνεύεται, αλλά πα
ραπέμπει στη μορφή εκείνων των ποιημά
των που χαρακτηρίζονται Ωδές αποτελού- 
μενα από πεντάστιχες ή τετράστιχες στρο
φές με τον τελευταίο στίχο κάθε στροφής 
βραχύτερο των προηγουμένων, και ανή
κουν στα υφολογικά προϊόντα της ευρω
παϊκής ποίησης που έχει την φιλόδοξη 
τάση να αναπαραγάγει τη μορφή των αρ
χαίων, ελληνικών και λατινικών, Ωδών: της 
Σαπφούς, του Ορατίου ή του Κατούλλου. 
Όπως είναι γνωστό, η τάση αυτή εμφανίζε
ται έντονη στην ιταλική, γαλλική και αγ
γλική ποίηση του 18ου αι. και διαθέτει ως 
ιδιαίτερο ειδοποιό στοιχείο την επιδιωκό- 
μενη με μηχανισμούςτης νεότερηςτονικής 
αναπαραγωγή της αρμονίας που εξασφά
λιζε η αρχαία προσωδιακή ποίηση. Ο χαρα
κτήρας της «βάρβαρης» που προσδόθηκε 
σ’ αυτή την ποίηση, αποτελεί ομολογία 
υποταγής της νεότερης τονικής στην αρ
χαία προσωδιακή ποίηση, καθώς ο νεότε
ροι ποιητές αναγνώριζαν τα έργα τους το- 
νικά ή αρμονικά υπολειπόμενα των αρ
χαίων Ωδών. Γνωστή «βάρβαρη ποίηση» 
είναι οι Odi Barbare του Giosuè Carducci 
και τα Poèmes Barbares του Leconte de 
Lisle, έργα του 19ου αι.

Ως προς τα καθ’ ημάς: Ως γνωστόν, ο 
Στέφανος Μαρτζώκης έγραψε «Βάρβα
ρους Στίχους», κύριος όμως εκπρόσωπος 
της ελληνικής «βάρβαρης ποίησης» είναι ο 
Ανδρέας Κάλβος. Σ’ αυτή την παλαιότερη 
ελληνική «βάρβαρη ποίηση» χρησιμοποι
είται ο έμμετρος στίχος.

Τα ποιήματα του νέου βιβλίου του Βα- 
γενά είναι γραμμένα στη μορφή των Ωδών 
αλλά σε ελεύθερο στίχο. Με τόντρόπο αυτό 
ο σύγχρονος ποιητής δηλώνει την πρόθεσή 
του να εντάξει το έργο του σ’ αυτή την (ευ
ρωπαϊκή —<■ ελληνική) παράδοση. Επομέ- 

18 νως ο τίτλος Βάρβαρες Ωδές αποδίδει την 
προθετικότητατου Βαγενά.

Τ ο βιβλίο αποτελείται από τρεις « θεματι

κές» ενότητες που επιγράφονται με τους 
μουσικούς όρους Πρελούδιο, Adagio και 
Lento, και δηλώνουν την πρόθεση του Βα- 
γενά να εφαρμόσει δομική οικονομία μου
σικής σύνθεσης (πβ. τη δέκατη έννατη Ωδή, 
σ. 32, με τη σημαντική έστω και κατ’ απο
στροφή δήλωση).

Ο μουσικός όρος Πρελούδιο αντιστοιχεί 
σε μία Ωδή που λειτουργεί ως εισαγωγή του 
βιβλίου. Ο μουσικός όρος Adagio αντιστοι
χεί στο κυρίως τμήμα του βιβλίου. Το τμήμα 
Adagiot ισάγεται (και αυτό) από προλογική 
Ωδή και οργανώνεται σε είκοσι έξι με λατι
νική αρίθμηση ταξινομούμενες Ωδές. Στα 
ποιήματα αυτά αναπτύσσονται τα ποικίλα 
θεματικά μοτίβα του βιβλίου που διατυπώ
νουν τα κυρίαρχα βιώματα του έρωτα και 
του χρόνου (κυρίως, αν όχι αποκλειστικά) 
στη διάσταση της φθοράς και μέσα σε ση- 
μασιολογικό τοπίο δηλωτικό των τεσσάρων 
εποχών (κυριολεκτικά και μεταφορικά, πβ. 
ως σαφή δείξη ένα σημαίνον με μουσική 
εφαρμογή και πάλι στη δέκατη έννατη Ωδή, 
σ. 32, έστω και ως αποστροφή). Κατ’ αυτή 
τη διατύπωση αναγνωρίζονται επανερχό
μενα σταθερά ως Leitmotiv (ακόμα ένας 
μουσικό όρος που αποδίδει την προθετι- 
κότητα του Βαγενά) τα θεματικά μοτίβα 
άνοιξη, νύχτα και κυρίως σελήνη λειτουρ
γώντας ως συγχρονικές ισοτοπίες του βι
βλίου.

Τέλος στον μουσικό όρο Lento αντιστοι
χεί μία επιλογική και συμπερασματική Ωδή, 
δίκην θεματικής κατακλείδας.

Στο βιβλίο κυριαρχούν (δέκα πέντε στις 
είκοσι εννέα) οι Ωδές με τρεις τετράστιχες 
στροφές που αντιστοιχούν στα τμήματα 
Πρελούδιο και Adagio. Έξι Ωδές (σσ. 14, 
15,28,29,33,39) αποτελούνται από τέσσε
ρις τετράστιχες στροφές, τρεις (σσ. 21,34, 
38) από δύο τετράστιχες στροφές, και δύο 
(σσ. 24,36) από μία τετράστιχη στροφή που 
διαθέτει την αυστηρή οικονομία επιγράμ
ματος. Επομένως στη συλλογή του Βαγενά 
κυριαρχεί ο τύπος της τετράστιχης στρο
φής. Σε δύο Ωδές ο Βαγενάς χρησιμοποιεί 
την πεντάστιχη στροφή, σε σύνθεση πέντε 
(σ. 22) και τριών (σ. 26) στροφών αντίστοι
χα. Και σε μία περίπτωση, στην επιλογική 
Ωδή με τον τίτλο Lento, ο Βαγενάς εφαρ
μόζει την ατομική του εκδοχή Ωδής σε μία 
σύνθεση από τρεις τρίστιχες στροφές, ως 
υφολογική κατακλείδα της συλλογής του 
που αντιστοιχεί στη θεματική κατακλείδα 
του βιβλίου.

Στις Ωδές του Βαγενά ισχύει, ομολογου- 
μένη και από τον ίδιον (πβ. την εικοστή δευ- 
τέρα Ωδή, σ. 33), συγγένεια προς τις Ωδές 
του Κάλβου όχι μόνον στο επίπεδο της μορ
φής αλλά και στο επίπεδο της σύνθεσης

των παραστάσεων = η θεματική της συλλο
γής, πράγμα άλλωστε για το οποίο προει
δοποιεί το motto του βιβλίου. Η συγγένεια 
αυτή τεκμαίρει, κατά τη γνώμη μου, (α) την 
καθόλα νομότυπη φιλοδοξίατου Βαγενάνα 
δηλώσει τη διαλεκτική του σχέση με την 
ποίηση του Κάλβου (να μην μας διαφεύγει 
άλλωστε και η στενή σχέση του φιλόλογου 
Βαγενά με την ποίηση του Κάλβου, με εντε
λώς πρόσφατα αλλά και παλαιότερασημαν
τικά τεκμήρια), με άλλα λόγια: (β) την πρό
θεσή του να δηλώσει τη διαλεκτική σχέση 
της ποίησής του με ένα ισχυρότατο μέγε
θος της ελληνικής γραμματείας.

Επιπλέον, η εμπλοκή του σταθερού θε
ματικού μοτίβου σελήνη στις Ωδές του Βα- 
γενά δηλώνει όχι μόνον τη συγγένεια του 
σύγχρονου ποιητή προς τον Κάλβο, αλλά 
και μία αναγωγή στην ποίηση του Διονυ
σίου Σολωμού (πβ. Ωδή στη σελήνη).

Εξάλλου η δέκατη Βάρβαρη Ωδή του Βα- 
γενά (σ. 22) που θα μπορούσε να τιτλοφο
ρείται Ωδή στη Σελήνη, εισάγεται με στίχο 
του Ρώμου Φιλύρα που λειτουργεί ως mot
to. Με τον τρόπο αυτό ο Βαγενάς, πέρα από 
τη συγγένεια της Ωδής του προς την 
ποίηση του Κάλβου ή του Σολωμού, (φαίνε
ται να) αποκαλύπτει την πρόθεσή του με τη 
συνεχή παράθεση επιθέτων και άλλων 
προσδιοριστικών γιατη σελήνη, να δηλώσει 
τη δική του Ωδή ως μία συνέχεια του ποιή
ματος Σελήνη του Φιλύρα, με στίχο του 
οποίου άλλωστε («Προαιώνια, πρόκοσμη, 
προκατακλυσμιαία») επιδεικτικότατα ει
σάγει τη σύνθεση της τελευταίας δικής του 
στροφής (σ. 23). Πέρα από όλα τα άλλα, 
αυτή η εμπλοκή του στίχου του Φιλύρα τεκ- 
μαίρει και ένα είδος διακειμενικότητας του 
έργου του Βαγενά, καθώς ο σύγχρονος 
ποιητής εντάσσει δυναμικά και αφομοιώνει 
αλλότριο κείμενο στο σημασιολογικό κλίμα 
του δικού του πρωτότυπου κειμένου.

Στοιχείο ενός άλλου είδους διακειμενι- 
κότητας, στη διάσταση της εσωκειμενικής 
επικοινωνίας μεταξύ των ποιημάτων του 
Βαγενά αυτή τη φορά, αποτελεί όχι μόνον 
το γεγονός ότι (δύο) ποιήματα με τον τίτλο 
Ωδή στη σελήνη απαντιόνται και στην 
προηγούμενη συλλογή του «Περιπλάνηση 
ενός μη ταξιδιώτη» (1986), αλλά και γενι
κότερα η ρήση του θεματικού μοτίβου σε
λήνη (σε συνδυασμό με το θεματικό μοτίβο 
νύχτα) που συμπεριφέρεται ως βασική θε
ματική ισοτοπία στο συνολικό μέχρι στιγ
μής έργο του Βαγενά.

Και φθάνω έτσι στα υφολογικά δεδομένα 
της συλλογής του Βαγενά που με απασχο
λεί εδώ, και που θεωρώ ότι αποτελεί κορύ
φωση του μέχρι στιγμής έργου του στο επί
πεδο της δημιουργίας ύφους κυρίως



-αυτό πιστεύω ότι έχει πρωτίστως σημα
σία, αλλά βεβαίως και στο επίπεδο της θε
ματικής δομής και οικονομίας.

Στη συλλογή «ΒάρβαρεςΩδές» αναγνω
ρίζεται η πλέον (μέχρι στιγμής, τουλάχι- Κ υ ρ ι α κ ή  Π ε τ ρ ά Κ Ο υ  
στον, στην παραγωγή του Βαγενά) επεξειρ- 
γασμένη μορφή διαλεκτικής —> αντιστικτι-

ΠΟΙΗΣΗ

κής σχέσης λυρικού και ειρωνικού στοιχεί
ου . Στο πλαίσιο της δομικής οικονομίας των 
Ωδών τα δύο αυτά στθιχεία ενισχύουν και 
ταυτόχρονα παραβιάζουν άλληλα, μέσα σε 
κλίμα έντονου σκεπτικισμού. Με τον τρόπο 
αυτό ελέγχεται/συγκρατείται απολύτως ο 
περισσότερο από άλλοτε λυρικός τόνος 
των ποιημάτων, και έτσι διαλύεται τελικά 
κάθε υπόνοια λυρικής έξαρσηςπου θα υπο
νόμευε τη σύνθεση των « Βάρβαρων Ωδών» 
ως σημαντικότατου όσο και άψογου αισθη
τικού προϊόντος. Με εργαλείο ακριβώς 
αυτό το αισθητικό προϊόν ο Βαγενάς δια
τυπώνει την υπέρβαση του αισθήματος της 
φθοράς στη διάσταση του έρωτα και στη 
διάσταση του χρόνου, μέσα από τη συνει
δητή βίωσή του. Για την απόδοση αυτού του 
πολυσήμαντου τοπίου των δύο διαστάσεων 
(εξωτερικό τοπίο που προβάλλεται στο 
εσωτερικό) ο Βαγενάς έχει συνθέσει ένα 
αντίστοιχο πολυδύναμο γλωσσικό εργα
λείο βασιζόμενος κυρίως σε όλες τις εκδο
χές του φαινομένου της μεταφοράς (κυ
ρίως η προσωποποίηση) που συχνά συνο
ρεύουν με την απόκλιση στη λειτουργίατων 
επιλογικών περιορισμών της γλώσσας, στο 
φαινόμενο της συνεκδοχής, καθώς και στο 
φαινόμενο των παρηχήσεων που συμβάλ
λει εξαιρετικά στον ρυθμό του κειμένου.

Παράλληλα, ο Βαγενάς κινητοποιεί (α) 
στο έπακρο τον μηχανισμό των οπτικών πα
ραστάσεων που συχνά λειτουργούν ως 
πλαίσιο για την οργάνωση στοιχείων που 
αντιστοιχούν στη λειτουργία και των άλλων 
αισθήσεων, και (β) σε ορισμένες περιπτώ
σεις τον μηχανισμό της μεταγλωσσικότη- 
τας παρέχοντας στοιχεία τόσο ποιητικής 
μεταγλώσσας (η αυτοαναφορικότητα της 
γραφής, πβ. την έκτη Ωδή, σ. 18) όσο και κυ
ρίως μεταγλωσσικής ποίησης με τη χρήση 
ορισμένων γλωσσικών στοιχείων ως λογο
τεχνικού υλικού (πβ. τις Ωδές τέσσερα σ. 
16, πέντε σ. 17, δέκα σ. 22, δέκα τέσσερα σ. 
27, δέκα πέντε σ. 28 με το έξοχο σύνταγμα 
«σκοτεινοσύλλαβες γυναίκες», δέκα έξι σ. 
29, είκοσι σ. 33).

Το σημαντικό του περιεχομένου εξώ
φυλλο του βιβλίου ανήκει στον πάντα έξοχο 
Σωτήρη Σόρογκα.

Ματθαίος Μουντές
Νηπιοβαπτισμός 
Εκδ. Καστανιώτη 1992, 
σελ. 118

Ο Ματθαίος Μουντές είναι θρησκευόμενο 
άτομο και ίσως γι’ αυτό ακριβώς γνωρίζει 
εξίσου καλά με κάθε άλλη ευαίσθητη συ
νείδηση τι τόπος δοκιμασίας είναι για τον 
άνθρωπο η κοιλάδα των δακρύων, στο σύν
τομο χρονικό διάστημα που του δόθηκε για 
να περάσει μέσα της. Γνωρίζει ότι πολλοί 
άνθρωποι πάσχουν άδικα, ότι ίσως «ουδείς 
εκών κακός», αλλά το κακό μολαταύτα 
υπάρχει και η συμπάθειά του είναι με τον 
πάσχοντα άνθρωπο. Δεν έχει χάσει από τα 
μάτια του το δράμα της ανθρωπότητας 
ούτε έχει λησμονήσει την παραπλανητική 
γλυκύτητα των επίγειων ωστόσο, σ' αυτή, 
την πέμπτη ποιητική του συλλογή έχειπρο- 
χωρήσει λίγο πιο πέρα από αυτά, για να βυ
θιστεί στην ειρηνική φιλοσοφία του μετα
φυσικού στοχασμού. Αντλεί από την παρα
καταθήκη των αισθημάτων που οδηγούν 
στο νόστο και στο ρεμβασμό. Επιλέγει να 
χρησιμοποιήσει την πείρα και τη σοφία του 
όχι για να προχωρήσει αποτελεσματικό
τερα προς νέες κατακτήσεις αλλά αντίθετα, 
για να επιστρέφει στην πρωταρχική αθωό
τητα, να βαπτισθεί ως νήπιο, συνειδητά 
τώρα πια σε ένα σχήμα βίου ηθελημένα λι
τό, που δέχεται την αγάπη της φύσης, των 
ζώων και των απλών ανθρώπων, το φόβο 
του Θεού, τη συμφιλίωση με τη φθορά και 
το θάνατο. Ξέρει πως η ανυπομονησία είναι 
σφάλμα: θίγει τη βαθιά ωριμότητα, η οποία 
αντιτίθεται στην βίαιη δράση και την πολυ- 
πραγμοσύνη του σύγχρονου κόσμου, που 
εκμαιεύουν την κούφια επίσπευση των 
πραγμάτων.

Στους έξι κύκλους των ποιημάτων του 
Νηπιοβαπτισμού, σε λόγια δημοτική και 
κατ’ απόκλιση από την καθημερινή γλώσσα 
της συνεννόησης, η ένταση είναι υπόκωφη 
και κυριαρχεί η υποβολή. Είναι, όπως στο 
μεγαλύτερο μέρος της είναι η ποίηση, μια 
γλώσσα που περιέχει εικόνες. Παρ' όλη την 
εσωστρέφεια και την αφαίρεση παραμένει 
μια γλώσσα που προσωποποιεί την πραγ
ματικότητα και όχι μια γλώσσα - εικόνατου 
εαυτού της. Το ατομικό βίωμα είναι καλά 
κρυμμένο - εκπέμπεται μόνο το άρωμα, 
που ο ποιητής επιχειρεί να εξαγνίσει εν πί-

στει και ευσεβεία, όχι όμως εν μετανοία. Αν 
υπήρξε αμάρτημα ήταν μόνο το αμάρτημα 
της ζωής και όχι της καταστροφής και του 
θανάτου. Δεν έχουμε εδώ μια κολασμένη 
ψυχή. Η δοκιμασία της είναι η ωριμότητα 
που δη μιου ργεί τον πειρασμό του σκεπτικι
σμού, στον οποίον όμως δεν ενδίδει.

Ο Μ. Μ. μοιράζεται με τον Τάκη Παπα- 
τσώνη την αγάπη της Ελληνικής φύσης και 
της φύσης γενικότερα, σε συνδυασμό με 
την Χριστιανική λατρεία στην Ορθόδοξη 
έκφανσή της, κατά τον τρόπο του Παπαδια- 
μάντη, χωρίςτη συμπαντική αισιοδοξία του 
Καθολικού ποιητή. Δεν είναι απαισιόδο
ξος. Υπάρχει σ’ αυτόν μια ευφροσύνη δια
φορετικού είδους: αποστρέφοντας τα μά
τια από την αταξία της εποχής, αφήνεται 
στη Θεία Πρόνοια. Η εμπιστοσύνη αυτή δεν 
είναι δίχως ρήγματα. Αν στην Αντοχή των 
Υλικών ο θεός είχε γυρίσει τη ράχη, στο 
Νηπιοβαπτισμό απαντά με τη σιωπή Του. Ο 
πιστός δεν σπάει τον καθρέφτη, όπως ο In
gmar Bergman: εκφράζει μόνο το παρά
πονο και προσεύχεται στη μητρική φιγούρα 
της Παναγίας, παραδίνεται στη Φοβερά 
Προστασία:

Τάραξε την πρόστυχη επιφάνεια 
που μας κρύβει το Θείο βάθος 
μην επιτρέπεις να εξάπτουν 

την αδυναμία μας
με πράξεις βεβήλωσης 
και ψευτιάς.
Δώσε μας τη δύναμη να μην 
πονάμε τις νύχτες 
τη χειραφέτηση από το θυμό 
από κάθε αντικείμενο 
πόθου και φθοράς.

Η εξουσία της μητέρας, που είναι η άλλη 
όψη της αγάπης και της αφοσίωσής της γί
νεται ευκολότερα αποδεκτή από την εξου
σία του πατέρα που έχει κάτι το εγωιστικό 
και αυθαίρετο. Η σαγήνη της παιδικής ηλι
κίας που φτιάχνει το όραμα του χαμένου 
παραδείσου στον οποίο οι άνθρωποι πο
θούν να επιστρέφουν σ’ αυτήν οφείλεται. Η 
μητρική αγάπη λούζει και διαπερνά τα 
πάντα στην ενήλικη ανάμνηση με τη φω
τερή της ζεστασιά και συναρπάζει τον άν
θρωπο, μόλις αυτός ανακόψει την τυφλή 
του πορεία προς την κατεύθυνση που νο
μίζει για εμπρός. Στην Ετοιμασία του Θρό
νου ο ποιητής βλέπει με εξ αποστάσεως κα
τανόηση τη μάχη της ζωής και τα λάθη, 
λάθη που συχνά δεν είναι παρά μια παρε
ξήγηση που αποκόβει από το Θείο. Οι ση
ματοδότες δεν χάνονται: το κλάμα και το 
νανούρισμα του παιδιού, η θυμοσοφία των 
ταπεινών, για τους οποίους προέχει η επι
βίωση και όχι η επιβολή, είναι πάντοτε πα- 19 
ρόντα για όποιον έχει ώτα ακούειν. Ανοι-



ΠΟΙΗΣΗ

χτός στη ζωή, θέλει το οικοδόμημά του με 
πολλά παράθυρα, για να εισβάλουν ανεμ
πόδιστα χαρές και θλίψεις, φύση και εμπει
ρία. Αυτή θα είναι η προσφορά του προς 
τους άλλους -ελεύθερους να τη δεχτούν ή 
όχι- και η φιλία θα είναι η ανταμοιβή για να 
συντρέξει στη δύσκολη πορεία προς τηντε- 
λική φθορά.

Κι όλα αυτά που γράφω σήμερα
ο τοίχος, εσείς κι εγώ
θα ξεφύγουμε από ένα κύκλο φρίκης
θα εξαγνιστούμε με τη χάρη
και θα κερδίσουμε την κυριολεξία της

φιλίας
καθώς θα ανεβαίνουμε τα σκαλοπάτια
της εσχατιάς του αιώνα
για να διαλυθούμε
στην τελική φράση του Θεού.

Η πορεία συνεχίζεται, σκιασμένη από 
την αίσθηση του θανάτου. Ο ποιητής ονει
ρεύεται -διάβροχος στην κουλτούρα της 
εποχής του - αυτούς που η τέχνη τους έχει 
συγγένεια με τη δική του - Ρίτσο, Ελύτη, 
Παπατσώνη και πάντα τον Καβάφη, προς 
αυτόν ή μακριά απ’ αυτόν, πάντα όμως σε 
σχέση μαζί του. Ακόμα την αγάπη που λυ
τρώνει, της μητέρας ή του μικρού ζώου και 
την αχάριστη αγάπη που διδάσκει:

Έτσι έμαθα αυτό
που το μαθαίνουμε αργά ή γρήγορα 
για ν' αγαπήσεις
πρέπει να είσαι έτοιμος να τιμωρηθείς.

Ο θάνατος, μέσα από το στοχασμό μετα- 
τρέπεται σε ένα όραμα απελευθέρωσης, σα 
να πλέεις στο διάστημα. Όταν ο κύκλος της 
παράδοσης στην εμπειρία κλείσει, επιλέγει 
τον ασκητισμό και την απάρνηση του Εγώ. 
Η συνείδηση, μέσα από την καθημερινή 
άσκηση κορμιού και ψυχής, βαθμιαία δια- 
χέεται μέσα στο απέραντο και το άχρονο, 
ολοκληρώνοντας την πορεία από το σύν
θετο προς το απλό, ξαναβρίσκοντας αυτό 
που έχει χάσει.

και περιμένει το μαχαίρι του Θεού 
να αναπάψει τα κουρασμένα νεφρά του. 
Στη γέφυρα τωνοικτιρμών 
θα σταθεί για λίγο να ατενίσει 
το αρχαίο νερό
και ύστερα πηδώντας θα βυθιστεί 
στο απόλυτο και το ταπεινό.

Βασίλης Ιωακείμ

ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ

Και σε πήρα κι ανεβήκαμε στο βουνό της φωτιάς. Και καθώς προχω
ράγαμε, πλήθος φωτίτσες ήταν κατάσπαρτες στην πλαγιά. Και τη μια 
μας κλείναν το δρόμο, την άλλη μας ζέσταιναν από της νύχτας τη δρο- 
σάδα. Και προχωράγαμε. Πιασμένοι χέρι χέρι. Και φούντωναν οι 
φωτιές.

Μα ποιος τις συντηρούσε; Ψυχή δεν ήταν στο βουνό.

Και προχωράγαμε. Και φτάνοντας κατάκορφα, βρεθήκαμε μπροστά 
στην πιο μεγάλη, στην πιο επιβλητική φωτιά. Και κουρασμένοι, μα 
χαρούμενοι απ’ την ανοδική πορεία, αρχίσαμε να ερωτευόμαστε δίπλα 
από τη φωτιά. Με πάθος. Με ορμή. Με βία. Ερωτευόμασταν μέχρι την 
αυγή. Κι όταν ερόδισε η Ανατολή , πιασμένοι χέρι χέρι, γελαστοί, εξα
γνισμένοι, μπήκαμε μέσα στη φωτιά, που ποιος ξέρει από τι μυστικές 
δυνάμεις, όλο φούντωνε και φούντωνε.

Ό ταν αργότερα βρήκαν τα κόκαλά μας, είπαν πως ήτανε του ενός 
πάνω στου άλλου. Ίσως γιατί ο ένας προσπαθούσε να ενθαρρύνει τον 
άλλον στη δοκιμασία. Ή  ίσως επειδή συνεχίζαμε να ερωτευόμαστε, 
μέχρις αποσυνθέσεως.

ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΤΙΑ

Ανεβαίνοντας το φιδωτό μονοπάτι προς τον Αη-Αια, συναντούσα 
ασφάκες, μονόμερα και πιθανά στρουκτιλίδια. Δεν με ένοιαζε όμως. Η  
πιθανολογία του ν ’ ανακαλύπτω την επερχόμενη αύρα α π ’το απέναντι 
βουναλάκι, μου κάλμαρε τις αισθήσεις και με οδηγούσε σ ’ ένα μακρύ- 
βουο μουρμουρητό, μελωδία από κάποιο δημοτικό τραγούδι. Προ
σπαθώ να δώσω εξήγηση, όμως η αντίδραση με διασκορπίζει. Τι 
πρέπει λοιπόν να σκεφτώ σχετικά με τις ανεμοδόχους; Ό τι πιθανά 
αίτια της ανύψωσης της δύναμης σε υπερδύναμη πολιορκούν τη φαν
τασία και την καθηλώνουν σε συμπεράσματα ανεξίτηλα, αλεξίσφαιρα, 
ανεπιτήδευτα.
Οι ώρες περνάνε διαδοχικά με την υποβοή των ανεμοδόχων στην γεν- 
νητική έκρηξη των σεβαστών ερυθριωτών του πάγκοινου μυστικού της 
αθανασίας.



Ο τοτεμισμός του έρωτα 
στην ποίηση 

του Μίλτου Σαχτούρη
της Δώρας Μέντη

Η εξπρεσιονιστική φαντασία και το παράλογο που έχει επιση- 
μάνει η κριτική στην ποίηση του Σαχτούρη, αποτελούν τη μια 
όψη του νομίσματος, όπως διαμορφώνεται από το «κοινωνικό» 
και το «δημιουργικό εγώ» του ποιητή, με βάση το κοινόχρηστο 
υλικό του συλλογικού ασυνείδητου1. Κάνοντας λόγο για αυτή 
τη διάκριση του Ch. Mauron, σε «δημιουργικό» και «κοινωνικό 
εγώ», δίνουμε εξαρχής μια σχετική προτεραιότητα στην ανί
χνευση των μεταφορών στον προσωπικό μύθο της ποιητικής. 
Αυτή η προτεραιότητα περιορίζεται όμως στην οριοθέτηση του 
μυθογενετικού πεδίου αναφοράς σε σχέση με τον βιογραφικό 
και τον ψυχοκοινωνικό παράγοντα που αναφέρεται στον συγ
γραφέα και παρουσιάζει άμεση σχέση με τον προσωπικό μύθο 
που εξετάζουμε. Μας ενδιαφέρει κυρίως η αναγωγή των πραγ
μάτων του μυθογενετικού πεδίου αναφοράς στη μονάδα της 
ποιητικής μυθολογίας. Ο τρόπος δηλαδή που εκδηλώνεται η 
σύνδεση του προσωπικού μύθου με τις μήτρες των αρχετύπων, 
αν δεχτούμε ότι η ποίηση, «όπως ακριβώς και το όνειρο, απο
καλύπτει τη διαδικασία της μεταφοράς του περιεχομένου από 
το ασυνείδητο στο συνειδητό».2 Εντοπίζοντας το ενδιαφέρον 
μας στη διαδικασία της μεταφοράς θα αναφερθούμε ειδικότερα 
στον τοτεμικό χαρακτήρα της ποίησης, ο οποίος συγκεκριμένα 
εκφράζεται με ατομικά, εκ μέρους του ποιητή, συναισθήματα 
προσκόλλησης στα πλαίσια ενός τελετουργοποιημένου κόσμου 
τόσο ως προς τον θεματικό όσο και ως προς τον συμβολικό 
πυρήνα της ποιητικής.

Ο τοτεμικός χαρακτήρας της ποίησης προϋποθέτει το ανθρω- 
πολογικό περιεχόμενο της έννοιας, όπως την όρισε ο CI. levi 
Strauss, ως «προβολή έξω από τον κόσμο μας, σαν μ’ έναν εξορ- 
κισμό, διανοητικών στάσεων που είναι ασυμβίβαστες με το 
αίτημα μιας ασυνέχειας ανάμεσα στον άνθρωπο και στη 
φύση».3 Και από την άλλη μεριά ο τοτεμισμός πέρα από την 
ανθρωπολογική έννοιά του, λειτουργεί ως καίριο σημείο ανα
φοράς για την προτεινόμενη ανάγνωση του προσωπικού μύθου 
στα ποιήματα του Σαχτούρη.

Η προλογική φύση και θέση του τοτεμισμού είναι η αφανής 
όψη του νομίσματος, η οποία ενώ στην πραγματικότητα προη
γείται τόσο της γραφής όσο και της αναγνωστικής πρόσληψης 
αποτυπώνεται δευτερογενώς στην ποιητική λειτουργία. Λει
τουργεί δηλαδή ως πρωταρχικός υποδοχέας του υλικού κόσμου 
που συνδέεται στενά με τη θρησκεία, τη μαγεία και ειδικότερα 
με το μύθο που υποστηρίζει και προάγει την ποιητική μυθολο
γία. Με αυτή την ευκαιρία θα αναφερθούμε στην έμμονη 
περιοχή της μεταφοράς, στον τοτεμισμό του έρωτα, που απο
τελεί βασική πηγή του ερώμενου και άμεσο αντικείμενο του 
ερώντος, στην ποίηση του Σαχτούρη. Πώς εκφράζεται αυτός ο 
ιδιότυπος ερωτικός λόγος που εφορμάται από τις απωθημένες

κλίσεις προκειμένου να «καταφύγει» στις αποστασιοποιημένες 
παραστάσεις της ποιητικής, όπου λείπει η ερωτική μέθεξη του 
υποκειμένου στην ερωτική πράξη, παράλληλα με την περιστολή 
των δραματικών λειτουργιών του αφηγητή; Γιατί το ιερό σύμ
βολο της τοτεμικής λατρείας, η αγαπημένη, γνωρίζει μια σειρά 
από περιπέτειες που την οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια και 
παρά τις ποικίλες εκφάνσεις που διαμεσολαβούν, σε μια και 
μόνη αναπότρεπτη έκβαση της δοκιμασίας: στον έρωτα και 
στον θάνατο; Διαπραγματευόμενη ειδικά το θέμα για τον τοτε
μισμό του έρωτα οφείλω να δείξω την αλυσιδωτή διαπλοκή του 
αντικειμένου με τον ερωτικό λόγο και να παρακολουθήσω από 
κοντά την ύφανση του μύθου και την πλοκή της ιστορίας που εκ 
των ενόντων σκηνοθετεί, κατά αφηγηματικά επεισόδια, ο ποιη
τής. Ο ερωτικός λόγος αντανακλά τον φόβο και τον έλεο του 
πομπού προς τον αποδέκτη. Περιέχει ένα μυθοποιημένο 
μήνυμα που κωδικοποιείται με αρχετυπικές, μαγικές ή εμπει
ρικές συμβολοποιήσεις για να εκφράσει με ποικίλα μέσα την 
έμμονη ερωτική φόρτιση. Ο «φόβος», που ήταν «αξιαγάπητος» 
στον F. Kafka, 4 είναι το εκτόπλασμα του υποσυνείδητου που 
ανέρχεται στην επιφάνεια της ποιητικής συνείδησης του 
Σαχτούρη: ο φόβος της απώλειας που μυθοποιείται και ο μύθος 
του απωλεσμένου αντικειμένου στον οποίο επικεντρώνεται ο 
ερωτικός λόγος. Ο ερωτικός φόβος εξωτερικεύεται από το ερών 
που επιχειρεί να αντιμετωπίσει τη στέρηση με την τοτεμική συμ- 
βολοποιία του ερώμενου. Έτσι το ερώμενο γίνεται μέσο φόβου 
και ελέου, που προορίζεται να επιτελέσει την πράξη της κάθαρ
σης. Από τη βιολογική αίσθηση των πραγμάτων διατηρείται το 
αντικείμενο, ενώ το πράγμα μεταστοιχειώνεται σε σύμβολο 
στον θεματικό σκελετό της ποιητικής.

Στη Λησμονημένη (1945) ο ερωτικός λόγος καλύπτεται κάτω 
από το πέπλο του προσωπικού μύθου, με τίμημά του τη «λησμο- 
νιά» του αγαπημένου προσώπου. Υπάρχει δηλαδή μια εξωτε
ρική ακύρωση της επιθυμίας που συνεπάγεται τη μη αποδοχή 
του ερωτικού λόγου,

Έχασε τη φωνή τον
του την έκλεψε η έξαλλη γυναίκα
που ’κόψε το κεφάλι της στα κόκκινα υγρά

(Ομορφιά)

Ανάλογα και το κωδικοποιημένο μήνυμα απαρτίζεται κυρίως 
από αρνητικά συστατικά. Στο ποίημα «Το όνειρο» τα κορίτσια 
βουτάνε ντροπιασμένα στο κόκκινο νερό, νέες γυναίκες γδύ- 21 
θηκαν στ’ απέραντο λιμάνι τρομαγμένες, τη στιγμή που,



Η  κονεμένη γδύθηκε στο σκοτάδι 
αναρριχήθη στ’ άθλιο σπίτι και 
σταμάτησε τη μάταιη μουσική

Στο ποίημα «Η συννεφιά» οι γλυκές γυναίκες, κρέμασαν στον 
ώμο τους ένα γκρίζο σύννεφο. Στα «Τρία δάκρυα του Θεού-1», 
πέντε γυναίκες βγήκαν δακρυσμένες. Στη «Λατρεία», φίλες 
χαρούμενες βγάζουν καπνό απ’ τα μάτια, Στην άμμο χαρτογύ- 
φτισσες ρίχνουν αλλόκοτα χαρτιά, Πόρνες φορούν καπέλα 
οργισμένα. Στη «Natura», κοπέλες οργισμένες στήνουν χορό 
γύρω από σπυριάρικα αγάλματα. Η «λησμονημένη» είναι η 
έγκλειστη μορφή μέσα σ’ αυτές τις εικόνες που διαδραματί
ζονται κάτω από το φακό της άγρυπνα προσηλωμένης επάνω 
της, ποιητικής οπτικής:

Οι μαυροφορεμένες θέλουν το κακό της 
κι ας της πετάνε τα ματωμένα τους γαρύφαλα 
οι οδηγοί
σκίζουν το σύννεφο και τηνε κράζουν πόρνη 
όμως αυτή είναι μια θλιμμένη παναγιά 
με τον αγαπημένο της μέσα στα εικονίσματα

(«Η λησμονημένη - II»)

Οι γυναίκες με την παραφορά των Μαινάδων εγγυώνται την 
ερωτική στέρηση. Η λησμονιά περιμένει τη «λησμονημένη»,

δεν έχω άλλα χέρια αγάπη μου κι οι πόρτες 
δε θέλουνε να κλείσουν κι οι σκύλοι είναι ανένδοτοι

(«Ο Σωτήρας»)

Ειδικότερα στο ποίημα «Οι τρεις εραστές», η θυσία της αγάπης 
έχει σαφώς τοτεμικό χαρακτήρα. Ο πρώτος εραστής «κρέμασε 
σ’ ένα δέντρο την αγάπη του/ τα μεσάνυχτα προσεύχεται κάτω 
απ’ το δέντρο/ να κατέβει η αγάπη». Ο δεύτερος την «χάρισε σ’ 
έναν τρελό βιολιστή» που την τραγουδά και «αντηχούνε οι 
δρόμοι το ολέθριο βιολί της αγάπης». Όλοι έχουν μάθει το τρα
γούδι εκτός απ’ αυτόν. Ο τρίτος την «έκανε καράβι/ την 
κατευόδωσε στις τρεις θάλασσες. Αδικα περιμένει να γυρίσει 
ξανά το καράβι η αγάπη». Με ανάλογο τρόπο στο ποίημα «Ο 
νεκρός της ζωής μας Ιωάννης Βενιαμίν Δ’ Αρκόζι» από τις 
Παραλογαίς (1948), ο Ιωάννης κάθε βράδυ καταστρέφει το 
έχειν του «και πάνω στον κατάμαυρο σταυρό/ που ’ χει στημένο 
καταμεσίς στο δωμάτιό του/ σταυρώνει την αγαπημένη του». 
Όταν η θυσία έχει τελειώσει σκέφτεται να ’χε πίσω όλα του τα 
υπάρχοντα.

Στις Παραλογαίς ο Σαχτούρης προχωρεί αδιάκοπα σε μια 
αντιποίηση του προσωπικού μύθου, σε επίπεδο θεμάτων και 
ποιητικής τεχνικής. Η βασική ποιητική μονάδα είναι τώρα το 
θεματικό μοτίβο με εντοπισμένη μυθική προέλευση και σημα
σία, που εκ νέου συντονίζεται με τη φανταστική συναρμογή του 
κειμένου. Τα μοτίβα που απαντώνται στις παραλογές και στο 
μαγικό παραμύθι εμφανίζονται συχνά με ταυτόσημες μορφές 
στην εξπρεσιονιστική εικόνα. Π.χ. η «πεντάμορφη» («Ο 
βοριάς»), η «γυμνή παρθένα» που ουρλιάζει στην αγκαλιά του 
φεγγαριού («Ο ουρανός»), η «άγρια γυναίκα» που δίνεται στο 

22 φεγγάρι («Το σύνθημα»), αποτελούν μετουσιωμένα τυπολο
γικά στοιχεία που παραλαμβάνονται από την παράδοση για να 
επαναλειτουργήσουν ανατρέποντας τις υφιστάμενες σχέσεις

της λαϊκής λογοτεχνίας. Χαρακτηριστικά στο ποίημα «Το 
θαύμα» η προσμονή των γυναικών είναι μάταιη πια. Κι οι τρεις 
κοπέλες ήρθαν μαυροντυμένες,

Κλαίγαν και λέγαν/πως κανένα θαύμα 
τώρα πια δε γίνεται/στον ουρανό

Ενώ στο ποίημα «Τα χωρισμένα», ο τοτεμισμός του έρωτα συν
δέεται σε πολλά σημεία με τη δοκιμασία της εξιλέωσης,

η ωραία γυναίκα με τη βέργα του πάθους 
τυραννάει τα μάτια της τυραννάει την ψυχή της (...)
Κι ο γενναίος Θεός ο σκληρός εραστής της 
που γυρίζει τα βράδια με μεγάλα καράβια 
να τη βρει σ ’ ένα δρόμο να τη ’βρει σ ’ ένα σπίτι 
με γνωστούς μάνες-γριές κι αδύνατα αγόρια 
να τη βρει στην πληγή στο σημάδι του πάθους 
όταν μόνη σηκώνει τη βέργα 
για να σμίξουν και πάλι μαζί στο λιβάδι 
το ποτάμι το όνειρο τα σπηρούνια κι ο φόβος 

Καθώς το ερώμενο συγκεντρώνει στο πρόσωπό του ιδιότητες 
τοτέμ και ταμπού μεταπίπτει εναλλάξ σε ενεργητικούς και 
παθητικούς ρόλους.

Είναι η «εξαίσια νεκρή» Ακτή και Κυριακή (Ο εφιάλτης), «η 
ηρωίδα απελπισμένη μέχρι θανάτου» (Ο δυνατός), η γυναίκα 
που «γράφει γεμάτη τρόμο μέσα από μια στοά νυχτερινή» (Ορυ
χείο), το κορίτσι που «πίσω απ’ την πόρτα γδύνεται στον 
άνεμο» (Η πόρτα), η νύφη (Το εργοστάσιο), η τσιγγάνα ( Η 
μάχη), η «κόρη με τα φίδια και τα ωραία λουλούδια» (Του πύρ
γου). Εξακολουθεί όμως πάντα να είναι σύμβολο ζωικής θηλύ- 
τητας, όπως την βρίσκουμε στο ποίημα «Τα δώρα»,

μια γυναίκα μου χαμογέλασε 
ένα κορίτσι μου χάρισε ένα κοχύλι

ή στο πρόσωπο της Μαρίας, που τη φωνάζουν «να κατέβει από 
τον Ουρανό», («Δεν είναι ο Οιδίποδας»).

Στην τρίτη ποιητική συλλογή Με το πρόσωπο στον τοίχο 
(1952), η δράση μετατοπίζεται ελαφρώς στο αφηγηματικό πρό
σωπο σε αλληλεξάρτηση με τη μόνιμη εστίαση του λόγου στο 
ερών,

Η  γυναίκα γδύθηκε και ξάπλωσε στο κρεβάτι
ένα φιλί ανοιγόκλεινε στο πάτωμα
οι άγριες μορφές με τα μαχαίρια αρχίσαν
να ξεπροβάλλουν στο ταβάνι
στον τοίχο κρεμασμένο ένα πουλί/ κι έσβησε
ένα κερί έγειρε κι έπεσε απ’ το καντηλέρι
έξω ακούγονταν κλάματα και ποδοβολητά

Άνοιξαν τα παράθυρα μπήκε ένα χέρι
έπειτα μπήκε το φεγγάρι
αγκάλιασε τη γυναίκα και κοιμήθηκαν μαζί

(«Η νοσταλγία γυρίζει»)

Στο ποίημα «Η σκηνή» οι εραστές είναι δυο μαριονέττες επάνω 
στο κρεβάτι, στο πάτωμα τριγυρίζουν φίδια και πεταλούδες, 
ένας μεγάλος σκύλος φυλάει στη γωνιά κι ένας από τους σπόγ
γους που διασχίζουν το δωμάτιο σπρώχνει τα σώματα στον



Ο Μίλτος Σαχτούρης

έρωτα. Η ερωτική πράξη τελείται καθ’ υπαγόρευση, παρουσία 
των δυνάμεων που την επιτηρούν. Τα χάρτινα σώματα που 
κινούνται με σπόγγους εκτελούν μηχανικά την πράξη, σαν 
δέκτες της ενέργειας. Ο ρόλος του ερώμενου τείνει να γίνει 
παθητικός, όμως το ερών, ως εξωδιηγητικός αφηγητής πίσω 
από τον οποίο εξυπονοείται ή λανθάνει η αυτοψία του ποιητή, 
εμμένει σταθερά στη δική του οπτική γωνία. Η απόσταση του 
αφηγητή από την υλική πράξη περιορίζει τον αισθηματικό 
παράγοντα στον τελετουργικό χαρακτήρα της πράξης που με 
φόβο και έλεο επιζητεί την κάθαρση της ποίησης. Ανάμεσα στα 
πολλά που υπόσχεται ο ποιητής στο θηρίο με τα σιδερένια 
δόντια για μα μη φύγει είναι το επίλεκτο ανθρώπινο θύμα,

Θα σου βρω πάλι το ίδιο κορίτσι 
να τρέμει δεμένο στο σκοτάδι το βράδυ

(«Του θηρίου»)

Το κορίτσι της θυσίας είναι το ίδιο, στην ίδια θέση και στάση 
εξιλασμού και στις επόμενες ποιητικές συλλογές του Μ. 
Σαχτούρη.Μετά τον προσωπικό μύθο της λησμονημένης αυτό 
το κορίτσι γίνεται ο τροχός της τύχης της που περνάει από τα 
μυθικά συμφραζόμενα και γίνεται το ερωτικό σφάγιο της αγα
πημένης του ποιητή.

Η συλλογή Όταν σας μιλώ (1956), έχει τονισμένο το προσω
πικό στίγμα των πραγμάτων και του χαμένου έρωτα,

Γλίστρησε μέσ’ στα δάχτυλά σου/ ο έρωτας 
κι έπεσε/σ’ ένα ποτήρι μ ’ αίμα!& έναν καθρέφτη κύλησε 

σκοτεινιασμένο (...)/χάθηκε σ’ ένα δάσος μέσα 
γεμάτο/ ίσκιους/ τραγούδια/ πουλιά

Ή αλλού, στο ποίημα «Πορτοκαλιά»,

Και το κορίτσι αναποδογυρισμένο και το φλυτζάνι σπα
σμένο

κι όλοι, Θέ μου, να κλαίνε να κλαίνε

Το θεματικό μοτίβο του χαμένου έρωτα σφραγίζει τον προσω
πικό μύθο της απώλειας με την ενοχή που βαραίνει το ερών, το 
οποίο σε α' πρόσωπο, ταυτίζεται τώρα με τον ποιητή που ανα
καλεί μέσα του τις σπασμένες εικόνες από το όνειρο που «σαπί
ζει» μέσα στη ζωή του:

e

κάποτε μέσα στο όνειρο έσφαξα μια κοπέλα 
πλάϊ σ’ ένα κυπαρίσσι (...)

Είχα έρωτες/είχα μάχες/και παραφύλαξα στις 
γωνιές δεν είμαι δέντρο/ δεν είμαι πουλί/ δεν είμαι σύν

νεφο

Τα αρχετυπικά μοτίβα και σύμβολα εξελίσσονται σταδιακά σε 
αυτόνομες ποιητικές μονάδες, που, ως φάσματα, με τη σημασία 
των ειδώλων και των φαντασμάτων, συνθέτουν τη σαχτουρική 
εικόνα του παράλογου. «Σκύλοι μ’ άσπρα λουλούδια στο 
κεφάλι» («Το μαρτύριο»), «πεταλούδες-σκύλοι» («Ο κήπος»), 
«ματωμένο μοσχάρι που φράζει τον ουρανό», («Τα στίγματα»),
«ο άνθρωπος-πετεινός» («Πού οδηγώντας»), οι «δαιμονικές 
κόκκινες ρόδες» («Δεν είναι τύχη ότι ζω πιο πέρα»), κινούν τα 
νήματα του αφηγηματικού χρόνου, της δράσης και της πλοκής. 
Μέσα από τα διάφορα συμπλέγματα της σαχτουρικής εικόνας 
εκτυλίσσεται η τοτεμική πράξη του έρωτα, με κύρια συστατικά 
της α) τη μεταφορά, β) την αντιμεταβίβαση και γ) την ανατρο
φοδότηση της πραγματικής εικόνας σε σχέση με τα αρχέτυπα 
πλαίσια. Μέσω της τοτεμικής πράξης προκύπτουν διάφορες 
«μαγικές εικόνες» που παραμορφώνουν το μύθο, ο οποίος από 
αφηγηματική άποψη, κατά τον Ν. Frye, είναι «μίμηση πράξεων 
που βρίσκονται κοντά στα οποιαδήποτε νοητά όρια της επιθυ
μίας».5 Ας δούμε μερικές τέτοιες εικόνες. Στο ποίημα «Ιστορία»
( Τα φάσματα ή η χαρά στον άλλο δρόμο) :

το κορίτσι/ ένα ζωντανό λουλούδι/ ένα λουλούδι αναμ
μένο ένα ωραίο τέρας/ (...)/ που χτυπούσε σα μαγικό 
ρολόγι! το βράδυ αυτό το μαγικό τέλος προχώρησε/ η 
νύχτα/ το κορίτσι έσπασε μέσα στον καθρέφτη

Και στο ποίημα «Αρπαγή» (Σφραγίδα ή η όγδοη σελήνη):

Σφίγγει τα σάπια του μαλλιά/βγάζει φτερά 
αρχίζει να πετάει το κορίτσι/ (...) 
αρπάζει το κόκκινο/κορίτσι η βροχή 
μέσα σε βαθιά πληγή/το κρύβει στο φεγγάρι 
ανοίγει το κορίτσι/αστράφτοντας 
σα μαύρο χέρι ψιθυρίζει τ ’ όνομά μου

Βασικός συντελεστής στις αναπαριστώμενες τοτεμικές λειτουρ
γίες είναι το μαγικό σύμβολο που επιλέγεται στον θεματικό 
πυρήνα του ποιήματος. Ιδιαίτερη σημασία έχει ο τρόπος με τον 
οποίο μεταφέρεται το τελετουργικό στοιχείο στην ποιητική 
εικόνα, κυρίως με την ενέργεια του άμεσου δρώντος προσώπου, 
που είναι το κορίτσι. Η γυναίκα στην ποίηση του Σαχτούρη 
είναι χαρισματική ηρωίδα στη σκηνική δράση, γιατί συγκεν
τρώνει στο πρόσωπό της τις θετικές αλλά και τις αρνητικές λει
τουργίες του καταλύτη της πράξης:

Η γυναίκα στάθηκε στη Μεγάλη Πόρτα
πάντα θα ’χουμε ανάγκη από ουρανό 2 3

(«Το αεροπλάνο»)



Ή  αλλού:
σιγά-σιγά έρχεται εκείνη/ κρατάει στο χέρι ένα μαχαίρι 
με προσοχή με πλησιάζει/το μπήγει στο δεξί μου μάτι

(«Ο σταθμός»)

Ο τρόπος της μεταφοράς από την πράξη στη δράση συναρτάται 
με μια διαδικασία αντιμεταβίβασης,

-  Ένα κορίτσι πνίγεται μέσα στο μαύρο 
εγώ ανεβαίνω σ ’ έναν άσπρο ουρανό

(«Τοπίο»)
Ενώ υφίσταται αυτή η αντιμεταβίβαση δημιουργούνται νέες 
προσβάσεις στο αρχικό μυθογενές πεδίο αναφοράς και πετυ- 
χαίνεται η ανατροφοδότηση της λειτουργίας του. Χαρακτηρι
στικό παράδειγμα αποτελεί το ποίημα «Στον παλιό δρόμο» (Ο 
Περίπατος), με αφιέρωση Χ.Ν.,

Ένα θηρίο έφαγε την αγαπημένη μου. Είχαμε βγει περίπατο 
όπως πάντα, είχαμε δει και το σπίτι με τους μαιάνδρους κι 
άρχισε να ψιλοβρέχει. Τότε βγήκε ένας σαλτιμπάγκος ντυ
μένος χρώματα παρδαλά να κάνει τού μπες και να γελάει 
μέσα στο δρόμο κι ούτε που ζητούσε χρήματα καθόλου. Πιο 
πέρα ένας άνθρωπος έπαιζε βιολί κοιτώντας κάτι παράξενα 
κόκκινα σύννεφα στον ουρανό.
Κι όταν δυνάμωσε η βροχή γίναν πολλά αυλάκια με νερό και 
παρασέρναν το αίμα.

Οι συμφύσεις που παρατηρούνται ανάμεσα στον προσωπικό 
μύθο της λησμονημένης και στην εξιλαστήρια θυσία «Του 
θηρίου» εκφράζονται ομοιότροπα στο μυθογενετικό μοντέλο 
του κειμένου. Υπάρχει μάλιστα μια συνέχεια στις διακειμενικές 
αναφορές του Σαχτούρη μέσω των δρώντων προσώπων. Στην 
πλειονότητά τους τα θέματά του προϋποθέτουν την ιστορία που 
διαδραματίζεται ανάμεσα στα πρόσωπα και την οποία γνωρί
ζομε σε μια βασική μυθοποιητική εκδοχή που επιδέχεται συνε
χείς αναψηλαφήσεις, παραφθορές ή ανασκευές.6 Αλυσίδα 
εδοχών για το πρόσωπο της λησμονημένης, ή της αγαπημένης, 
δημιουργούν ένα ενδοκειμενικό δίκτυο που εκτείνεται από την 
πρώτη ως τη δέκατη τουλάχιστον ποιητική συλλογή. Έτσι στο 
ποίημα «Η αγία», από τη συλλογή Εκτοπλάσματα (1985), ο 
φωτισμός της μορφής γίνεται μέσα από τον υπάρχοντα μύθο 
στον οποίο επεισέρχεται η αγιοποίηση του προσώπου, που 
δηλώνεται εδώ με την αφιέρωση «X.» :

Ήταν εκείνο το φθινοπωρινό απόγεμα που 
η Αγία με πήρε απ’ το χέρι και με οδήγησε 
στο μικρό σκοτεινό δρόμο, που στην πραγματικότητα 
δεν υπήρχε καν.
Γιατί αν υπήρχε τότε τι ήταν αυτά τα αίματα 
κι οι στρατιώτες που ξεπετάχτηκαν από τους γύρω 
δρόμους, και με δέσανε σ’ ένα ξύλινο κρεβάτι, 
τέσσερεις μήνες, κι όταν πια με λύσανε ήτανε 
χειμώνας, έβρεχε συνέχεια κι η Αγία χάθηκε 
κι ούτε που ξαναφάνηκε πια.

Βάσει των τετελεσμένων συμβάντων του προσωπικού μύθου 
γίνεται τώρα μια αναπροσαρμογή της οπτικής γωνίας εκ μέρους 
του αφηγηματικού προσώπου, η παρουσία του οποίου γίνεται 
ολοένα και περισσότερο αισθητή μέσα στην ιστορία που αφη- 
γείται. Από τον Περίπατο (1960), ως το Σκεύος( 1971) κερδίζει

σταθερά έδαφος το αφηγηματικό πρόσωπο, με αποτέλεσμα να 
ανασκευάζεται το δραματικό μοντέλο του κειμένου που εστιά
ζεται πια στο πρόσωπο του αφηγητή,

Πώς ήταν πριν απ’ τη γυναίκα;/πώς ήτανε με τη 
γυναίκα; ήταν τοπίο χλόη περιστερεώνας;/ τώρα είναι

ένα κόκκινο κεφάλι 
από τα μάτια βγάζει φλόγες/ εν’ άγριο νεκροταφείο τα 

μαλλιά του ένας βαθύς αρχαίος ήχος η φωνή του
(«Αυτός», Τα στίγματα)

Έτσι προοδευτικά οι αφηγηματικές συμβάσεις του κειμένου 
διαμορφώνονται συνάλληλα με το «εγώ» και το «εκείνο». Οι 
δραματικές λειτουργίες αλλάζουν με συνέπεια να εμφανίζονται 
χάσματα στον αρχικό προσωπικό μύθο. Ας δούμε π.χ. μια άλλη 
εκδοχή στο ποίημα «Κλεψύδρα»:

Όλα γύρω της/τώρα/είναι ζεστά/μόνο καμιά φορά 
θυμάται/πως τότε κρύωνε/έπεφτε βροχή/και στο σκοτάδι 
με το τσιγάρο/ο ξένος στρατιώτης/ύπουλα παραμόνευε

-  Όμως εμένα Θε μου/με ξέχασες! μόνο το σχήμα μου/ 
βρήκαν στον τοίχο/ κόκκινα αποτυπωμένο/ τα πουλιά

Μπροστά σε αυτά τα χάσματα που παρουσιάζει ο μύθος της 
απώλειας επεισέρχεται η βούληση του αφηγητή για την αποκα
τάσταση της πλοκής, αντιβάλλοντας την ιστορία με τον προσω
πικό μύθο στο σημείο που ανακόπηκαν τα πράγματα,

η λησμονημένη πάντα με την καρφίτσα έμεινε 
γυάλινη και θεοτική 
σε ξένους έρωτες σε ξένες χώρες 
γύαλινη με άσπρο αίμα

όπως γράφει στο ποίημα «Θα ερχόταν εποχή», από τα Χρωμο- 
τραύματα (1980). Ή , στο ποίημα «Τα χέρια ο δίσκος της αγά
πης»:

τώρα φεγγάρια δεν έχουν δυο/δεν έχουν πέντε, εκατό 
χιλιάδες χέρια/χάθηκε η αγάπη μου 
με τους στρατιώτες κουρασμένους/ τους ήλιους/ τα φεγ
γάρια.

Η αποκατάσταση της πλοκής επιχειρείται σε μια ουδέτερη 
ζώνη, εκατέρωθεν του μύθου. Το αφηγηματικό πρόσωπο δρα
στηριοποιείται μέσα στο ποιητικό γίγνεσθαι και πηγαίνει πέρα 
από αυτό στην πρωταρχική διαπλοκή ανάμεσα στις δυνάμεις 
του έρωτα και του θανάτου, που οι εύθραστες ισορροπίες τους 
οριοθετούν αποφασιστικά την ποιητική λειτουργία.

Στην τελευταία ποιητική συλλογή Καταβύθιση (1990) η δια
πλοκή γίνεται πια στην επιφάνεια της ποιητικής συνείδησης, σε 
πρώτο πρόσωπο, δίχως την προοπτική επικοινωνιακού λόγου,

Ο έρωτας είναι ο θάνατος/καθώς περιμένω μέρες και μέρες 
για να γυρίσεις/ έτσι που τριγυρίζεις τα νησιά 
νησιά θανάτου καθώς περιμένω/ τόσες ημέρες και ώρες 
θανάτου για να γυρίσεις/γιατί ο έρωτας είναι ο θάνατος απ’ 
του θανάτου τα νησιά/να ξανάρθεις.

(«Τα νησιά»)
Ανάμεσα στο «εγώ» του ποιητή και στο «εκείνο» του έρωτα και



Η ταύτιση του έρωτα με το θάνατο είναι τελική και απροσπέ
λαστη στον προσωπικό μύθο της ποιητικής. Από τη στιγμή που 
εκφράζεται με τον λόγο αποκτά οριακή σημασία για την ποιη
τική μυθολογία που βήμα προς βήμα στήνει ο Σαχτούρης, αντι- 
κειμενικοποιώντας το θέμα του έρωτα. Φαίνεται δηλαδή ένα 
ξετύλιγμα του προσωπικού μύθου ως προς την αφηγηματική 
του πλοκή, τους ρόλους και τα διακριτικά χαρακτηριστικά που 
οριοθετούν την ποιητική λειτουργία. Μέσα από τον τοτεμισμό 
του έρωτα που συνέχει το μύθο έρχεται στην επιφάνεια της 
συνείδησης η ασύνειδη απωθημένη επιθυμία για τον έρωτα και 
το θάνατο που πολλές φορές εκδηλώνονταν μεταμφιεσμένη, 
όπως π.χ. στο ποίημα «Το ανάποδο χελιδόνι» (Με το πρόσωπο 
στον τοίχο):

ανάμεσα σε σύρματα που τραγουδούν/θλιμμένα/ριγμένα 
τα ερωτικά πτώματα/ σαπίζουν/σιγανά βογγώντας

Στο ποίημα «Η Σοφία» (Τα φάσματα ή η χαρά στον άλλο δρό- 
μο):

Η Σοφία είναι μια συσκευή/που έσπασε!πια δεν λειτουργεί.

Ή, στο ποίημα «Στιγμές» (Τα στίγματα):

Ο εραστής/ άρρωσρο ψάρι/ όπου να ’ναι 
θα πέσει/ στον ουρανό

Η επιθυμία που απωθείται εξαιτίας της μη εκπλήρωσης βρί
σκει διεξόδους στον προσωπικό μύθο της ποιητικής. Εκεί μορ- 
φοποιείται συμβολικά σε στενή σχέση με τον θεματικό πυρήνα 
του κειμένου. Συμβαίνει δηλαδή μια αντιμετάθεση μεταξύ συμ
βόλου και θέματος, την οποία μπορούμε μερικά να την ερμη
νεύσομε βάσει του τοτεμισμού. Με αυτόν τον τρόπο ερχόμαστε 
στην αφετηρία της υπόθεσης για τον ποιητικό μηχανισμό του 
«δημιουργικού εγώ», ο οποίος έχει τη δυνατότητα να αντλεί 
από τα αποθέματα του συλλογικού ασυνείδητου και να μορφο- 
ποιεί σε βάθος την ανάδρασή του επάνω στο αρχέτυπο υλικό. 
Από την πηγή της ερωτικής επιθυμίας βγαίνει ολόσωμος ο 
μύθος της απώλειας. Αυτός που με τοτεμικό τρόπο καταλαμ
βάνει ολόκληρη την ποιητική μυθολογία του Σαχτούρη, οριο
θετεί τη δράση και τα πεδία αναφοράς της μέσα από τις δια- 
πλεκόμενες δυνάμεις του έρωτα και του θανάτου. Ειδικότερα 
δε μέσα από τα σημεία σύζευξης ή αλληλοαποκλεισμού των 
δυνάμεων: τη θυσία του ερωτικού λόγου στο ιερό τοτέμ, το 
θηρίο της ποίησης.

Ο Μίλτος Σακιούρηςτο 1921
του θανάτου, δεν υπάρχει πια η ασφαλιστική δικλείδα της 
απόστασης, του φόβου και του ελέου. Μετά την παραδοχή της 
απώλειας γίνεται μια επαναστροφή του μύθου στις αρχικές του 
διαστάσεις κάτω από νέες συνθήκες ποιητικής μυθοπλασίας. 
Για αυτή την κίνηση ο Σαχτούρης έχει προοιωνίσει την πράξη 
της «καταβύθισης» στην ποιητική πορεία του. Μένουμε λοιπόν 
στο αποτέλεσμα της μυθοπλασίας που κοχλιώνεται ως προς τη 
δραματική λειτουργία και ατονεί ως προς την ποιητική σύνθεσή 
της. Πρόκειται για μια ενδοκειμενική κοχλίωση με εξομολογη- 
τικό ή κάποτε αποκαλυπτικό χαρακτήρα που εκφράζεται 
περισσότερο με την εσωτερική φωνή και τη μνήμη. Ένα «εγώ» 
που στοχάζεται συχνά ενώ αναπολεί την ποιητική ιστορία του, 
δεν αποτελεί πια πομπό μηνυμάτων αλλά αποδέκτη απέναντι 
στην ενεργητική παρουσία του «εκείνο». Όπως φαίνεται στο 
ποίημα «Batis dew chateaux en Espagne»:

Εδώ και σαράντα χρόνια! ο θάνατος στέκει πλάι μου 
είναι μ ι’ ασπροντυμένη κοπέλα!κάθε μέρα μου ζυμώνει το 
ψωμί μαντάρει τις κάλτσες! πού και πού ρίχνει μια κρυφή 
ματιά και με κοιτάζει.! Κι εγώ γράφω κόκκινους στίχους 
χτίζω γκρεμίζω πύργους! στην Ισπανία και περνάνε χρόνια 
και χρόνια! ασπρίζουν τα μαλλιά της κοπέλας 
ασπρίζουν τα μαλλιά του θανάτου! κάθε μέρα μου ζυμώνει 
το ψωμί μαντάρει τις κάλτσες! κι όλο ρίχνει κλεφτές ματιές 
ματιές απορημένες! σε μένα που ατάραχος πάντα χτίζω! 
γκρεμίζω πύργους! στην Ισπανία.

1. Charles Mauron, Des metaphores obsédantes au mythe personnel,
Paris, José Corti (1983), σσ. 230-131.
2. o .j i .

3.Claude Levi Strauss. Ο τοτεμισμός σήμερα, μτφ. N. Βουλέλη, Ράππα 
(1972), σ. 15.
4.Franz Kafka, Γράμματα στη Μιλένα.
5. Northrop Frye, Anatomy of Criticism (1957)/ Archetypal Criticism: 
Theory of Myths, σσ. 136-140. «Τα αρχέτυπα της λογοτεχνίας» μτφ. Δ. 
Κούρτοβικ, Δευκαλίων, 25-26 (1979).
6. Ο X. Μπράβος, με αφορμή το ποίημα «Η αγία», κάνει πρώτος (1986)
μια σύντομη αναψηλάφηση του προσωπικού μύθου, που έμεινε όμως 2 5  
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τος». Αντί, τευχ. 462,22.3.1991
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Του Τηλέμαχου Κώτσια

Γύριζα από τα Γιάννενα για τη Βόρειο Ή 
πειρο με το λεωφορείο της Κακαβιάς γε
μάτο με Αλβανούς. Όλοι τους, ή σχεδόν 
όλοι είχαν περάσει το σύνορο λαθραία, εί
χαν δουλέψει στα χωριά ή όπου μπόρεσαν 
και γύριζαν στα σπίτια τους «καζαντισμέ- 
νοι». 'Αλλοι είχαν αγοράσει χαλιά, άλλοι 

•ηλεκτρονικά, άλλοι τρόφιμα.
Όλοιτουςήτανχαρούμενοι, μεταξύ αυ

τών και εγώ. Και τι δεν έβλεπες στο τελω
νείο: κούτες με ρούχα, σχεδόν όλα μεταχει
ρισμένα και χαρισμένα, ψυγεία, λάστιχα 
για νερό, καλώδια, τσίχλες, σοκολάτες, 
καφές, ποδήλατα, πλαστικά δοχεία, όλα 
αυτά που εδώ τα έχουν για πέταμα, άμα

2 6  πάνε στην Κακαβιά γίνονται πολύτιμα, χα
ρίζουν ευτυχία και δίνουν αυτοπεποίθηση 
στους κατόχους τους. Κάτι έκαναν κι αυ

τοί, δεν πάει χαμένο το ταξίδι μέσα στα 
χιόνια της Στουγάρας. Αδέιασαν και κα
θάρισαν όλες τις σαβούρες της Ελλάδας. 
Νάτοι, μετά από πέντε μήνες γυρνούν νικη
τές. Από την άλλη πλευρά τους περιμένουν

οι συγγενείς τους. Οι γυναίκες πονεμένες, 
τα παιδιά τους, το σόι όλο.

Μόνον η καρδιά τους το ξέρει τι τράβη
ξαν για να τα αποχτήσουν αυτά που κουβα
λούν. Αλλοι έμειναν νηστικοί και άστεγοι,



άλλοι δούλευαν για μισό μεροκάματο, άλ
λοι διακόνευαν, άλλοι ταπεινώθηκαν, άλ
λοι έκλεψαν, μα στο τέλος όλοι τους κάτι 
κέρδισαν και δεν υπόφεραν στα χαμένα. 
Είδαν και πώς ζει ο κόσμος, έφαγαν και με
ρικοί κότα ψημένη.

Οι τελωνειακοί ήταν όλοι εκνευρισμέ
νοι. Πούθε στο διάβολο φύτρωσε τούτος ο 
μπελιάς, καλά ήταν τόσα χρόνια στην ησυ
χία τους! Έκαναν έναν επιπόλαιο έλεγχο 
βλαστημώντας αυτή την αγροικία φυλή, 
άνοιγαν τη σιδερένια πόρτα και, άει σι- 
χτίρ, στην Αλβανία. Κανένας τους δεν είχε 
ούτε διαβατήριο, ούτε κάποιο ντοκουμέν
το.

Μαζί μ’ αυτούς που γύριζαν ήμουν κι 
εγώ. Είχα πάει να δουλέψω για δυο εβδο
μάδες σ’ ένα χωριό των Ιωαννίνων και γύ
ριζα με μια τσάντα στην πλάτη με μερικές 
τσίχλες για τα παιδιά, μπισκότα, σοκολά- 
τες και τρία τέσσερα κιλά καφέ. Είχα ανοί
ξει ένα καφενείο στο χωριό και προμη
θευόμουν καφέ από την Ελλάδα.

Στο τελωνείο είχε μεγάλη ταλαιπωρία. 
Οι Αλβανοί τελώνες ήταν πολύ ζηλιάρη
δες. Τους είχε πέσει η αξία τώρα γιατί αυ
τοί που γύριζαν άπλυτοι και αξύριστοι εί
χαν γίνει πολύ πιο πλούσιοι από αυτούς 
που υπηρετούσαν τόσα χρόνια σε κρατικά 
αξιώματα. Να τους ζήσει που ήταν αξιω
ματικοί και αστυνόμοι. Μ’ αυτή τη στολή 
δε μπορούσαν να πάνε κι αυτοί να δουλέ
ψουν για ένα διάστημα. Δεν τους επιτρέ- 
πονταν ούτε εκ μέρους της Ελλάδας, ούτε 
εκ μέρους της Αλβανίας. Αν έφευγαν έχα
ναν τη δουλειά τους. Έλπιζα ότι θα έβρι
σκα κανέναν τελώνη γνωστό για να με βοη
θήσει να περάσω γρήγορα, γιατί είχα πολ
λούς απ’ αυτούς πελάτες στο καφενείο μου.

Μας έμπασαν σ’ ένα δωμάτιο για να μας 
καταγράψουν όλους όσους είχαμε δια- 
πράξει «πέρασμα των συνόρων άνευ δια
βατηρίου» και όχι «προδοσία έναντι της 
πατρίδας» όπωςπριν.Δενήθελαούτενα με 
καταγράψουν, παρόλο που ήξερα ότι δεν 
τιμωρούσαν κανέναν. Μετά από μερικούς 
μήνες καταργήθηκε και η καταγραφή, τρα
βήχτηκαν τα συρματοπλέγματα και έγινε η 
Αλβανία σωστό ξέφραγο αμπέλι. Μόνο 
που ήταν αμπέλι δίχως σταφύλια.

Ένας λιγόσωμος αστυνόμος έλεγχε τις 
τσάντες και τις κούτες και έγραφε τα ονό
ματα. Είχε έρθει και είχε πιεί καφέ μερικές 
φορές στο μαγαζί μου και σίγουρα θα με 
θυμόνταν. Κάποιος του έφερε μια μικρή 
αντίρρηση και ο αστυνόμος πεισμωμένος 
άρχισε νατού κάνει λεπτομερειακό έλεγχο.

-  Δεν έχω τίποτα, βρε φίλε, του έλεγε ο 
άλλος, ένας λιανόψηλος νέος που φαίνον
ταν σαν άγριος από τις ταλαιπωρίες. Μη

μας αργαςκαι εσυ.
-  Είναι καθήκον μου, του απαντάει ο 

αστυνόμος, μάλιστα είναι καθήκον μου να 
σε ψάξω και στις τσέπες, κι άρχισε να τον 
ψάχνει. Βγάλε τι έχεις στις τσέπες. Δραχ
μές είναι αυτές;

-  Δραχμές είναι, τι θα είναι. Αυτές έμει
ναν όλες κι όλες. Τι νομίζεις ότι κέρδισα. 
Ψώνισα κι αυτά που βλέπεις.

-  Τα βλέπω, αδερφέ μου, μα κάνω κι εγώ 
τη δουλειά μου. Μετά πήγαινε στο καλό. 
Τούτα τι είναι, χαρτιά;

-Τράπουλα είναι.
-  Για στάσου! -  και την εξέταζε λεπτο- 

μερειακώς -  πορνογραφικό είναι; -  Ά ρ
χισε να την ανοίγει.

-  Μη την ανοίγεις, σε παρακαλώ, τέτοια 
είναι, φαίνεται απ’ έξω.

-  Είναι απαγορευμένη, του απαντάει ο 
αστυνόμος.

Εμείς οι άλλοι προσέχαμε τη συζήτηση.
-  Έλα τώρα, είναι απαγορευμένη και 

ξέρω εγώ τι. Μη με χασομεράς, του λέει ο 
νέος.

-  Δε μπορείς να την πάρεις. Ξέρεις που 
μπορείς να πας φυλακή μ’ αυτή ;

-  Μη μου την κρατάς, βρε, εγώ την αγό
ρασα χίλιες τριακόσιες δραχμές και δού
λευα όλη μέρα για δυο χιλιάδες, και εσύ 
θέλεις να μου την πάρεις!

-  Να πας να κάνεις τα παράπονά σου -  
του λέει ο αστυνόμος Ως τότε εδώ στο 
τραπέζι θα είναι, δε στη χάνω, μη φοβάσαι. 
Ο υπεύθυνος είναι απέναντι. Και για να τε
λειώσει μ’ αυτόν, φώναξε: Ο άλλος.

Πίσω από τον Αλβανό ήμουν εγώ. Του 
είπα ότι είμαι εγώ που έχω το καφενείο και 
πήρα λίγο καφέ στα Γιάννενα.

-  Α, ναι, σε γνωρίζω, μου λέει, Πώς τα 
πόρεψες στο ταξίδι, καλά;

-  Καλά, του απαντάω και του δείχνω 
την τσάντα.

-  Δεν είναι ανάγκη, μου λέει, πέρασε, 
θα ’ρθω καμιά μέρα να δοκιμάσω τον καφέ 
που έφερες.

Πήγα στο σπίτι και τα παιδιά χάρηκαν 
που είχαν από τόσες τσίχλες το καθένα. 
Άλλες φορές, όταν τους έβρισκα μια τσί
χλα, τους τη μοίραζα στα τέσσερα για να 
πάρουν όλα από ένα μικροσκοπικό κομ
μάτι, ενώ τώρα ο μικρός έχωνε στο στόμα 
του από τέσσερις μαζωμένες, ως που πνί
γονταν και τις έφτυνε.

Μετά από δυο τρεις μέρες, ήρθε στο κα
φενείο ο αστυνόμος μαζί με δυο φίλους για 
να πιούνε καφέ. Πήραν καφέ, πήραν και 
ρακή. Ο αστυνόμος παίνευε το καφενείο 
στους φίλουςτου.

-  Ωραίον καφέ μας έκανες μάστορα μου 
λέει.

-  Είναι το μαγαζί μας ωραίο, του παι
νεύομαι εγώ. Και η τέχνη μας να κάνουμε 
καλούς καφέδες.

Είχα μάθει κι εγώ το άλφα του έμπορα 
που είναι να παινεύει το μαγαζί του.

-  Μιας και έχουμε καιρό, του λέω στη 
συνέχεια, δε μας δείχνεις εκείνη την τρά
πουλα που μάγκωσες του φιλαράκου στο 
τελωνείο!

-  Ποιά τράπουλα;
-  Εκείνη που απαγόρευσες την ημέρα 

που περνούσα εγώ. Δε νομίζω ότι τη στα
μάτησες στα χαμένα.

-  Αχ, τί το θέλεις, μου απαντάει. Μου 
την πήρε ο υπεύθυνος και μου την πήρε χω
ρίς να της ρίξω μια ματιά. Δεν είχα προλά
βει να την ανοίξω. «Θα βρεις άλλη, μου 
λέει, δωσ’ την εμένα τούτη». «Γνώμη γι’ 
άλλη φορά, του λέω, δε θα σου μαρτυράω 
ξανά τι μου πέφτουν στα χέρια». Αλλά η 
τράπουλα πάει, μου την πήρε σα στ’ 
αστεία.

jurj&vz&r



Η ποιητική συλλογή 
του Σπύρου Τσακνιά 

Ορατό της Μηδέν

Ο Σπύρος Τσακνιάς, γνωστός ιδιαίτερα για την προσφορά του στον 
τομέα της κριτικής της λογοτεχνίας μας, έχει πλούσιο και σημαντικό 
ποιητικό έργο. Ουσιαστικά εμφανίζεται αργά (ηλικιακά) στον εκδο
τικό χώρο και αυτό αν συνδυαστεί και με την ευρύτερη θεωρητική 
ενασχόλησή του με τα γράμματα και την τέχνη έχει τα θετικά του. Ζει 
και γνωρίζει όλα τα ρεύματα και τις αγωνίες των λογοτεχνών μετά 
τον πόλεμο και ωφελείται δημιουργικά απ’ όλα.

Μια σύντομη χρονολογική παρουσίαση των ποιητικών του έργων 
έχει ως εξής:

α. Δεκαετία ’70, τρεις συλλογές:
1. ΕνΑνλίδι, 1976.
2. Ιστορίες για το Σέργιο, 1976.
3. Κύκλος, Εγνατία, 1979.
β. Δεκαετία ’80, τρεις συλλογές:
1. Πτέρνξχρονιών παθήσεων, Εστία, 1982.
2. Ονειροσκόπιο, Καστανιώτης, 1984.
3. Χαμηλό βαρομετρικό, στιγμή, 1987.
γ. Δεκαετία ’90:
1. Ορατό της μηδέν, στιγμή, 1992.

Η δική μου περιδιάβαση στάθηκε και στηρίχτηκε στην Πτέρυγα χρο
νιών παθήσεων, στο Χαμηλό βαρομετρικό και φυσικά στην πρόσ
φατη συλλογή του Ορατότηςμηδέν. Ελάχιστα στοιχεία πήρα από το 
Ονειροσκόπιο. Και θα πρέπει να τονίσω ότι από το άλλο μεγάλο 
πνευματικό έργο του, έργο δοκιμιακό, μεταφραστικό και πεζογρα- 
φικό γενικά, δεν θα αναφέρω σχεδόν τίποτε. Ειδικά το μεταφρα
στικό του έργο είναι πολύ και σημαντικότατο.

Ο ίδιος ο δημιουργός σ’ ένα σημείωμά του παρατηρεί: «αν ο 
ποιητής δικαιούται να φορτίζει τις λέξεις με προσωπικές σημασίες, 
απαιτώντας απ’ τον αναγνώστη την καταβολή μιας λίγο πολύ μαν
τικής ενέργειας για την αποκωδικοποίηση των σημασιών αυτών (κι 
εδώ μπορεί να έγκειται η γοητεία της ανάγνωσης του ποιητικού 
λόγου), ο κριτικός οφείλει να χρησιμοποιεί τις λέξεις σύμφωνα με το 
νόημα που έχουν στην παραδεκτή χρήση, ή, έστω, να ορίζει τη δια
φορετική σημασία με την οποία τις οπλίζει».

Εγώ δεν φιλοδοξώ να προσεγγίσω κριτικά τον ποιητικό λόγο του 
Σπύρου Τσακνιά. Ανήκοντας απλά «στο αναγνωστικό κοινό» θέλω 
να παρουσιάσω τις σκέψεις και τα αισθήματα που μου γεννήθηκαν 
κατά τη συνάντησή μου μ’ αυτό το λόγο.

Ο Σπύρος Τσακνιάς νέος ζει τα γεγονότα του μεσοπολέμου, το ’40 
και τα χρόνια της αντίστασης και του εμφυλίου. Ανδρώνεται και 
ωριμάζει μέσα στο κλίμα της μετεμφυλιωτικής Ελλάδας.

Είναι επόμενο, και τον ίδιο ως άνθρωπο και ως συγγραφέα να τον 
επηρεάσουν «οι πολιτικές περιπέτειες του τόπου, η κατοχή και η 
αντίσταση, ο εμφύλιος και οι μετεμφυλιοπολεμικές ψυχώσεις, το 
αίμα που έβαψε τη χώρα από τη μια άκρη στην άλλη, η ψυχική 

2 8  ευφορία που έφερε η άνοδος του λαϊκού κινήματος και η απελπισία 
που προκάλεσε η ήττα του», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ίδιος 
σε σημείωμά του για τους συγγραφείς αυτής της εποχής.

του Παναγιώτη Στ. Φωτίου
Όμως ακόμη και στο μοναδικό πεζογράφημά του, Η βαλίτσα τον 

ξένου, όπου αποτυπώνονται οι νωπές εμπειρίες της κατοχής, λείπει 
το ηρωικό πνεύμα. Ειδικά στο ποιητικό του έργο όλα αυτά περνούν 
φιλτραρισμένα και πολλές φορές έμμεσα, σε δεύτερο και τρίτο επί
πεδο.

Τον ενδιαφέρει ο καθημερινός άνθρωπος. Επιμένει όχι στα 
μεγάλα γεγονότα αλλά στα «μικρά επεισόδια» της ζωής που του 
δίνουν την ευκαιρία να φωτίσει με το δικό του τρόπο το δράμα ή την 
κωμωδία ή και τα δύο που αυτά κρύβουν, που η ανθρώπινη ζωή 
κρύβει.

Στην τελευταία του μάλιστα συλλογή τονίζει:
« -  όχι δεν έχω επεισόδια να διηγηθώ 

το ξεθώριασμα ενός χρώματος δεν είναι συμβάν 
εγώ γκρέμισα την καλύβα μον για να ’μαι ορατός 
για ν’ ακούω τα βατράχια στις όχθες της λίμνης 

να τιτιβίζουν σαν σπουργίτια 
κι αν δεν πιστεύετε 

δείτε τη φωτογραφία μον 
με την παιδική ηλικία ενός άλλου»

(«πέρα απ’ τα δάση»)
Πόσο αλλάζουν τα πράγματα από το ’40 και δώθε. Ούτε τον εαυτό 

του να αναγνωρίσει κανείς δεν μπορεί.
Στήθηκαν σκηνικά και ξεστήθηκαν, δόθηκαν διάφορες παραστά

σεις, και ο λαός έμεινε πάντα να περιμένει. Ένα λούνα παρκ ο τόπος 
όπου οι ξένοι ξεγέλασαν την αθώα παιδικότητά μας με τραμπάλες 
και «μαλλί της γριάς».

Πτέρνξ χρονίων παθήσεων η μετακατοχική Ελλάδα.
Γεμάτα τα νοσοκομεία, γεμάτα τα σπίτια με την απουσία και το 

θάνατο. Ορφανή η πατρίδα από τα μισά παιδιά της και οι αρρώστιες 
του φανατισμού, της βίας, της απανθρωπιάς και της πατριδοκαπη- 
λείας να θερίζουν. Μέσα σ’ ένα τέτοιο κλίμα ο φόβος κυριαρχεί και 
όλα ευτελίζονται. Οι περισσότεροι ζουν πίσω από τα δικά τους κάγ
κελα. Το συλλογικό όνειρο χάθηκε και καθένας επιμένει για τα δικά 
του. Ηρωισμός και τυχοδιωκτισμός πάνε μαζί. «Τη ζωή μου την έχω 
ξεγραμμένη» δηλώνει ένα από τα πρόσωπα της «Πτέρυγας». Ο 
ποιητής εστιάζει την προσοχή του στην καθημερινή, ατομική μονο
τονία, στην αίσθηση του εφήμερου: «Εγώ τις δικές μου (προσδοκίες- 
μνήμες) τις κατασκεύασα με πολλή επιμέλεια και φροντίδα για ν’ 
ανταποκρίνονται στη δική μου αίσθηση του μάταιου» γράφει, και 
παρακάτω: «Εγώ, τις δικές μου αναμνήσεις τις φιλοτέχνησα με την 
υποψία πως το μονοπάτι που μας οδηγεί στο θάνατο είναι στρωμένο 
με τις εντελώς προσωπικές δυστυχίες του καθενός» (δ ' «το ταξίδι»).

Τα ποιήματά του έχουν θεματικό πυρήνα αφήγησης, λιτή σκηνο
θεσία και τόνο, έστω και χαμηλόφωνα, δραματικό. Ακολουθείται 
ένας κινηματογραφικός τρόπος γραφής. Μας μπάζει απότομα στο 
θέμα της περιγραφής. Ρίχνει τα φώτα στο σημείο εκκίνησης, σπά
ζοντας το σκοτάδι. Πολλές φορές ο ρυθμός γίνεται φοβερά ασθμαί- 
νων. Δύο μικρά παραδείγματα:



а) «Δεν πρόλαβα να κάνω οντ’ ένα βήμα όταν μέσ’ από κάτι 
θάμνους του κήπου ξεπετάχτηκε η προϊσταμένη της Πτέρυγος 
Χρονίων Παθήσεων κι όρμησε καταπάνω στη μεγάλη σιδερένια 
πόρτα. [...]

(«Ο περίπατος»)

б) «Ξέκοψα από την ομάδα των εκδρομέων [...]
(ζ' «η εκδρομή)

Χάρτινα καραβάκια βάζει στο ποτάμι ή, αν θέλετε, στη λίμνη του 
χρόνου ο ποιητής για να μας πάνε, έτσι αιφνίδια, στους τόπους της 
αποκάλυψης του έρωτα και του θανάτου, του εαυτού μας.

Καθώς οι ανθρώπινες σχέσεις φθείρονται και όλα διαφθείρονται, 
η μοναξιά γίνεται μεγαλύτερη. Και ο ποιητής αυτά προσπαθεί να 
καταγράψει.

«Είναι τρομερό, συνέχισες [...]
Και παρακάτω:

«Έμεινα μόνος.
Κι είχε πέσει μια βαριά 
μια μολυβένια νύχτα».

(θ' «Το φίδι»)
Μ’ ένα «γενναίο φιλοδώρημα στο χέρι» τακτοποιούνται όλα 

αρκετά εύκολα. Αλλά η μνήμη αιμορραγεί και το όνειρο ματώνει. Κι 
ο ποιητής έχει συναίσθηση του δικού του χρέους. «.. .και ταυτόχρονα 
τον βασάνιζε η ιδέα πως έπρεπε να το συγκροτήσει αυτό το επίθετο, 
υγρή αγανάκτηση αναφέρει πιο πάνω, -  είχαν τόσα σωρευτεί 
μέσα του, στο κάτω κάτω είχε κάθε δικαίωμα κι αυτός να υπενθυ
μίζει μερικά γεγονότα που η εύθραυστη μνήμη των συγγενών του 
αδυνατούσε ή δεν ήθελε να συγκρατήσει. Είναι ανώφελο συλλογι
ζόταν, καθώς σκάλιζε τις φωτογραφίες. Οι επιστρώσεις του κενού 
στις εκβολές της μνήμης. Ω! ναι, καλύτερα να ’γράφε στίχους με 
τεράστια διαφράγματα για να κυκλοφορεί ελεύθερα το πεπρωμένο» 
(γ’ «το εξιτήριο»).

Κι αφήνει ο Σπύρος Τσακνιάς μικρά και μεγάλα διαφράγματα 
στους δικούς του στίχους για να περνάει ο αέρας του ονείρου, ένα 
ηλεκτροφόρο σύρμα ελπίδας ή αν θέλετε τα χρώματα του απογεύμα
τος, γιατί ούτε όλα τα όνειρα πραγματοποιούνται, ούτε όλες οι ιδέες 
και οι προσδοκίες επαληθεύονται. Μένουν τα χρώματα, τραύματα 
της μνήμης. Το μόνο που είναι βέβαιο fcivai η ροή του χρόνου και ο 
πόνος. Η δύσκολη νύχτα και η υποκρίτρια μέρα.

«Και πράγματι, μαζί με τ’ άρωμα 
της νεραντζιάς έμπαινε απ’ το 
ανοιχτό παράθυρο και η νύχτα»

Και τα μυστήρια της ζωής τ’ απρόοπτα και τα θαυμαστά δεν μπο
ρούν να τα εξηγήσουν ούτε οι επιστήμονες ούτε και οι ποιητές.

Το τελευταίο ποίημα της συλλογής Πτέρυξ χρονίων παθήσεων 
φέρει τον τίτλο «Νούφαρο».

«Μια μέρα, ξαφνικά, πριν από χρόνια, στη λίμνη 
Προύρια άνοιξε ένα κατακόκκινο νούφαρο [...]»

Απιστοι οι καιροί, γίνονται άπιστοι και οι ποιητές. Και δύσκολα 
ερμηνεύεται το κόκκινο νούφαρο της ζωής ή του αίματος που ανθίζει 
μέσα μας.

Σ’ αυτή τη συλλογή οι ιστορίες διαπλέκονται και αλληλοσυμπλη- 
ρώνονται, όλα παρουσιάζονται με μια διάθεση ειρωνίας και σαρκα
σμού για να αναδειχθεί καλύτερα το τραγικό και κωμικό που περιέ
χουν. Το σκηνικό είναι λιτό. Το αποτελούν δωμάτια σπιτιών, 
θάλαμοι νοσοκομείων, δρομάκια μεγαλούπολης, καφενεία και 
λιγότερο εξωτερικοί χώροι. Το σενάριο δίνεται και εμείς αναλαμβά
νουμε να ακούσουμε την ποίηση που βρίσκεται σ’ όλα αυτά.

Μέσα από τον μικρόκοσμο που παρουσιάζει ο ποιητής μαντεύει 
κανείς πολλά για τον κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό μακρό
κοσμο που ρυθμίζει την δική μας τη ζωή.

Το Χαμηλό Βαρομετρικό χωρίς να απαντά ως τίτλος ποιήματος ή 
έκφραση ποιήματος της ομώνυμης συλλογής υποβάλλει αμέσως ένα

κλίμα, μια αίσθηση και κάποια συγκεκριμένα χρώματα.
Όταν έχουμε «Χαμηλό Βαρομετρικό» σημαίνει πως θα ’ρθουν 

βροχές, μπορεί και καταιγίδες, οι άνθρωποι τρέχουν να συμμαζέ
ψουν τα πράγματά τους, να τακτοποιήσουν τη σοδειά, να κλειστούν 
σε ασφαλές μέρος και να προστατευτούν.

«Μαζευόμαστε», όπως γράφει ο ποιητής, «στο τελευταίο χαρά
κωμα, τη σιωπή» και από κει δίνουμε τη μάχη μας, πολεμούμε μέχρις 
εσχάτων, ούτε μια σπιθαμή πιο πίσω».

Και απ’ αυτή τη νέα του θέση ο ποιητής, καθώς διαπίστωσε ότι η 
γλώσσα των ανθρώπων είναι ψεύτικη, χρησιμοποιεί τη γλώσσα των 
φυτών, των πουλιών και γενικά της φύσης, παρατηρεί και εμπι
στεύεται τη σιωπή και τη μοναξιά των πραγμάτων.

Γίνεται χαμηλόφωνος. Προσέχει πιο πολύ τη λεπτομέρεια. Κάνει 
τους προσωπικούς του απολογισμούς και μετράει τους δικούς του 
νεκρούς. Οι καταθέσεις του, είναι χαρακτηριστικές:

α) «Θα βάλω σιγαστήρα στις λέξεις για να ηχούν υπόκωφα, 
μουντά. Αντιπαθώ τις θορυβώδεις λέξεις, δεν τις αντέχω. Γι’ αυτό 
συλλογίζομαι συχνά αυτούς που έφυγαν».

β) «Γι’ αυτό αγαπώ τη σιωπή και τους παλιούς λησμονημένους 
ποιητές που διάλεγαν αθόρυβες λέξεις: φλοίσβος, ηλιοβασίλεμα, 
εσπέρα...»

Σ’ αυτό το καταφύγιο και παρατηρητήριο της σιωπής δεν παύει να 
περιμένει «ν’ ανθίσει το απρόοπτο». Να «γυρεύει ένα μυστικό, κάτι 
σαν έκπληξη που θ’ αλλάξει τη ζωή μας».

Εκτός από την ελπίδα και την προσδοκία που όλο μικραίνει η 
μνήμη είναι η μόνιμη συντρόφισσά του.

Και γράφει ποίηση. Γιατί «τίποτε απ’ ό,τι κάνουμε δεν είναι απο
λύτως άσκοπο ή περιττό».

Γράφει γιατί θέλει να μας πει «πως αν προσέχουμε λίγο μπορεί να 
είχαμε ανακαλύψει το μυστικό της ζωής μας μέσα σ’ ένα στίχο ή να 
’χαμε πάρει κάποιον άλλο δρόμο, απείρως συντομότερο, και να μην 
είμαστε σήμερα τόσο κουρασμένοι».

Κι όσο κι αν η ποίηση γράφεται «γι’ αυτά που χάσαμε», είναι και 
για να προετοιμάσει για όσα έρχονται.

Όσο κι αν μετακομίζουμε «σ’ ένα ευρύχωρο παρελθόν», το παρόν 
και το μέλλον είναι εδώ και μας ζητούν το μίσθωμα της καθημερινό
τητας.

Εξάλλου:
«...ό,τι αφήναμε πίσω μας 
ωχριούσε μπροστά σ’ αυτά που μας 
περίμεναν» 

γράφει ο ποιητής.
Και είναι τέτοια η καταστροφή και η εξαθλίωση που ο ποιητής δεν 

μπορεί να σωπάσει.
Διερωτάται:

«Πώς μπορεί να μένει αδιάφορος κανείς 
μπροστά σε τόση καταστροφή;»

Υπάρχει, ευτυχώς ή δυστυχώς, και η δύναμη της συνήθειας.
«κι εντέλει συνηθίζει κανείς τους 
ανθρώπους όπως συνηθίζει το σκοτάδι».

Αλλά, όπως ήδη ανάφερα, δεν προβλεπονται ούτε ερμηνεύονται 
όλα σε μια εποχή, όπου όλα αλλάζουν ραγδαία σαν τον καιρό: 

«Ανεκλάλητος καιρός κι ύστερα γύρισε 
στη βροχή και γίναμε μουσκίδι».

Η αίσθηση της υγρασίας που τρυπάει τα κόκαλα είναι έντονη στις 
δύο τελευταίες συλλογές. Υπάρχει και η υγρασία των δακρύων. 
Υπάρχει και η υγρασία των φυτών γιατί και τα όνειρα για ν’ ανθί
σουν θέλουν νερό...

Θυμίζω εδώ κάποιους στίχους της Κικής Δημουλά με την οποία 
θεωρώ ότι έχει αρκετά κοινά ο Σπύρος Τσακνιάς ως προς τη θεματο
λογία του. Και οι δύο μιλούν για το σκοτάδι, για το κενό, τη σιωπή, 2 9  
για πράγματα μικρά και πράγματα μεγάλα που δεν λέγονται.

«Νοτιάς. Πονούν θανάσιμα τα κόκαλα. [...]



Κι είναι βέβαιο το σταχτί που θα καταλήξουμε. Κι είναι πολλά τα 
ερωτήματα που θέτει ο Τσακνιάς, ερωτήματα απλά και ουσιαστικά. 
Ερωτήματα για τη ζωή και το θάνατο.

«Κι εσύ, γράφει, πάντα προβλεπτική και συνετή, γέμισες τα 
γκιούμια βρόχινο νερό για τις μέρες της ξηρασίας κι έκανες την 
καρδιά σου φιλόξενο χάνι για τα περήφανα όνειρα.
Από ποια ρωγμή ώρμησε το απρόβλεπτο;»

Στο σύνολό τους τα ποιήματά του στηρίζονται πάνω σε ολέθριες 
πολλές φορές αντιθέσεις:

«Ζωή -  θάνατος 
παρουσία -  απουσία 
κάτι -  τίποτε 
φως — σκοτάδι 
σιωπή -  λόγος».

Μ’ αυτά παλεύει στο Χαμηλό Βαρομετρικό και στη συλλογή Ορα- 
τότης μηδέν. Τον διακατέχει το εναγώνιο ερώτημα:
«Ποιος θάνατος μας περιμένει το συλλογίζεστε;»

Γιατί «ο θάνατος είναι πολύ πιο καταχθόνιος απ’ότι υποπτευόμα
στε».

Και μπροστά σε τέτοια ερωτήματα και τον ποιητή τον κυριεύει 
«ένας άηχος θρήνος για τη ματαιότητα της ποίησης».

Αλλά η ποίηση, όπως γράφει ο ίδιος, «ακόμη κι όταν κλαίει παρη- 
γορεί».

Έχουν και οι λέξεις μεγάλη λυτρωτική δύναμη. Απόσπασμα από 
το ποίημα «Η άλλη λύση»:

«Γι ’ αυτό καμιά φορά η σιωπή που πέφτει ανάμεσα σε δύο φίλους 
είναι τόσο θορυβώδης; ενώ απ’ έξω γλυστράει ανεπαισθήτως το 
σκοτάδι και θέλει τόλμη αληθινή ν’ απλώσεις το χέρι και ν’ ανά
ψεις ένα φως. [...]

Λυρική και ελεγειακή η ποίηση του Σπύρου Τσακνιά αγγίζει τα 
όρια του τραγικού και στη σκηνοθεσία και την εικονοπλασία του 
φανταστικού, παραπέμπει στο σουρεαλισμό.

Τον συγκινεί η έκπτωση και η απομόνωση του ανθρώπου. Νοιά
ζεται για την προσωπική ιστορία του καθενός.

Τον ενοχλεί που είμαστε συνεπαρμένοι με το δικό μας μικρόκοσμο 
κι αφήνουμε τόσα σημαντικά να περάσουν.

Από «Τα ανεξιχνίαστα εγκλήματα»
« Έχει κι ο κηπουρός την ιστορία του, αλλά η μανταρινιά, νανου
ρισμένη απ’ τις θωπείες της γλυκιάς αύρας, αδιαφορεί για τις 
ιστορίες των κηπουρών, όπως αδιαφορούσε για τα χαμόγελα των 
ηττημένων η νεαρή φοιτήτρια πριν δολοφονηθεί αγρίως. [...]

Από την κατοχή και τους πολέμους περνάει ο ποιητής στη σημε
ρινή σκληρή πραγματικότητα:

«Τα σύννεφα πον προμηνούσαν καταιγίδα 
διελύθησαν ησύχως. Ήμερες συφορές βόσκουν 
στα μαραμένα λιβάδια μας».

Μας μιλάει φιλικά και μας προειδοποιεί:
«Ακούστε με, μας
περιμένουν άγριοι καιροί, μην είστε σπάταλοι με 
την αγάπη. [...]»

Κι είναι η αγάπη αντίδοτο του θανάτου και καταφύγιο των ονεί
ρων.

Προσπαθεί στο Χαμηλό βαρομετρικό να συμφιλιωθεί με το 
απρόοπτο, να κάνει συγκάτοικό του τον πόνο και να συντροφεύγει 
με τη νύχτα χωρίς να τον τρομάζει το σκοτάδι. Αποδίδει στα πράγ
ματα συναισθήματα και ζωή.

Ας ακούσουμε την ποίησή του:
«Αυτοί που ήξεραν...»

Αςαφήσονμε τα λονλούδια και ταπονλιά στην ανοιξιάτικη ακο
λασία τονς κι ας γνρίσονμε στο κλειστό δωμάτιο με το μοναδικό 
παράθνρο ανοιχτό στη νύχτα. [...]

Κι ήταν επόμενο μετά το Χαμηλό βαρομετρικό να έρθει η Ορα- 
τότης μηδέν. Ζούμε πράγματι σε καιρούς ομιχλώδεις και θολούς. Η
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Ποίηση

προσοχή πρέπει να είναι τεταμένη και για να διακρίνουμε τα πράγ
ματα απαιτείται εγρήγορση.

Αυτό επιβάλλει, νομίζω, με τον πολύσημο τίτλο της συλλογής του 
ο Σπύρος Τσακνιάς που πρέπει να πούμε πως κι αυτός ο τίτλος δεν 
απαντά μέσα στα ποιήματα, εκφράζει το γενικό κλίμα της ποίησής 
του και λειτουργεί ως πινακίδα προειδοποίησης του αναγνώστη που 
θέλει να ταξιδέψει σ’ αυτήν.

Γιατί σιγά-σιγά ο ποιητής μας γίνεται φιλοσοφικότερος, υπαινι
κτικότερος και δεν αγαπά τη μεγάλη διαφάνεια των πραγμάτων, το 
εκτυφλωτικό φως. Είναι ποιητής του μισοσκόταδου. Αγαπά τα απο
γευματινά χρώματα και μας καλεί ν’ αναγνωρίσουμε πρόσωπα και 
πράγματα κατά το σούρουπο. Τότε, που τα μάτια σφίγγουν και οι 
καρδιές φοβούνται στον ερχομό της νύχτας μ' όλους τους συμβολι
σμούς που μπορεί να έχει η νύχτα. Αλλά και σε στιγμές μεγάλης 
έντασης και συγκίνησης η ορατότης μας μειώνεται.

Και στη συλλογή αυτή διακρίνουμε πεζολογικά στοιχεία. Κάθε 
ποίημα διηγείται μια δική του ιστορία με αρχή, μέση και τέλος. Ο 
αναγνώστης έχει από κάπου να πιαστεί και στα ποιήματα που θυμί
ζουν γραφή μοντέρνα-υπερ-ρεαλιστική.

Και πρέπει να πούμε εδώ πως δύσκολα ο Τσακνιάς μπορεί να 
καταταχτεί σε γενιά ή σχολή.

Επανέρχεται στην ποίηση καινούριος και παλιός μαζί. Διαχρο
νικός και επίκαιρος. Ωριμος αλλά και νεανικός. Ζωγράφος του 
λόγου όπου σκηνοθετεί, περιγράφει και γράφει μ’ ένα ζωντανό και 
ρέοντα ελληνικό λόγο, όπου το ουσιαστικό και το επίθετο έχουν τη 
γνωστή από τον Όμηρο και τον Κάλβο εκφραστική δύναμη.

Έχοντας ο ίδιος ο δημιουργός συναίσθηση του μεγάλου χρέους 
για «επανάκτηση της παράδοσης και επαναφοράς της στην επικαι- 
ρότητα», ξέροντας ότι το ζητούμενο «είναι η ενεργοποίηση της δια- 
λείπουσας γραμματολογικής μας μνήμης για την αποκατάσταση της 
συνέχειας (κυρίως στο χώρο της ποίησης). Η ρευστοποίηση των “α
γαλμάτων” και η επανακυκλοφορία των πολύτιμων μετάλλων στις 
αρτηρίες της εθνικής μας ζωής», επανέρχεται σε μια προσπάθεια 
συναίρεσης ποιητικής παράδοσης, ελληνικής και ξένης, πάνω από 
150 χρόνια. Γιατί ό,τι γράφεται τώρα είναι αποτέλεσμα ενός γόνιμου 
διάλογου με το παρελθόν, μια συνομιλία με το χτες, κατά τον Τσα-



κνιά. Θα το δούμε και στη συνέχεια.
Τα ποιήματα του εδώ τα δομεί χωρίς σημεία στίξης. Υπάρχει μόνο 

μια τελεία στο τέλος. Κάποια κενά, όπου είναι αναγκαία, και τα 
γνωστά διαφράγματα ανάμεσα στις ατροφικές ενότητες επιβάλλουν 
τις παύσεις του ρυθμού και αφήνουν ρωγμές για να κυκλοφορήσει 
και η φαντασία του αναγνώστη.

Ο τόνος του χαμηλός. Το ύφος εξομολογητικό και τα χρώματά του 
το μενεξεδί, το μωβ, το κίτρινο και το άσπρο.

Χρώματα του απογεύματος, αλλά και της ακινησίας, της σιγής, 
της έντασης και του θανάτου.

«Ένα ακόμα ποίημα για το μενεξεδί φςος που ξέρει να κρυπτο
γραφεί τη λύπη...»

Να πώς ζωγραφίζει με το λόγο του:
«'Αλλο τοπίο»

«Απόψε θ’ αλλάξω τοπίο 
θα ζωγραφίσω τόσες λεμονιές 
που θα κιτρινίσει ο αέρας έτσι 

τα ωχρά πρόσωπα των πεθαμένων 
θα δείχνουν πιο φυσικά [...]»

Είναι ποίηση που τη διακρίνει μια ευγενική μελαγχολία. Μια τρα
γικότητα και ένας δραματικός τόνος.

Καθώς οι φτωχοί άγιοι της πολιτικής και των ιδεολογιών χάνονται 
πια, η σύγχυση είναι μεγαλύτερη και τα αδιέξοδα περισσότερα. Κι 
από το παρελθόν μένουν μόνον απόηχοι τους οποίους θέλει να δια
τηρήσει ο ποιητής.

«Απόηχος»

«Πνέει άνεμος βορειοδυτικός 
ο αγαπημένος άνεμος του Γιόχαν Κρίστιαν Φρην-

τριχ Χαίλντερλιν 
βουρκώνουν τα βουνά και χάνονται 

πίσω απ’ τον ορίζοντα [...]»
Και δεν αναφέρεται τυχαία το όνομα του Χαίλντερλιν. Είναι που 

κι εκείνος πίστευε πως «ποιητικά κατοικεί ο άνθρωπος πάνω σ’ αυτή 
τη γη»· είναι που ο Τσακνιάς οικειοποιείται τη ρήση εκείνου:

«Κανείς τη ζωή μοναχός δεν την 
άντεξε

Μοιρασμένο φέρνει χαρά τέτοιο 
αγαθό, και σαν 

τ’ ανταλλάξεις με ξένους γίνετ’ αληθινός 
αλαλαγμός»

(μετ. Ν. Ξένου)
Διάλογος είναι η ποίηση του ποιητικού ΕΓΩ με το ΕΜΕΙΣ των 

αναγνωστών. Σ’ αυτό του το διάλογο ο Τσακνιάς, τολμώ να πω, είναι 
πιο αφαιρετικός και συμπυκνωτικός. Ο λυρισμός του είναι μελαγχο
λικός, απλός, αλλά βαθύς.

Κι αν λυρισμός, κατά τον Τέλλο Αγρα, «είναι ο δρόμος που 
φέρνει από το χειροπιαστό στο άπιαστο* από την ύλη στο μυστήριό 
της* από το πράγμα στην ιδέα. Μα... και το αντίθετο», τότε σε 
μεγάλο βαθμό και η ποίηση του Τσακνιά είναι λυρική ή καλύτερα 
έχει πολλές λυρικές δόσεις.

Μανιακός ο ίδιος «μοιράζει τη ζωή του ανάμεσα στην ποίηση και 
την ιστορία», το όνειρο και την πραγματικότητα, το φανταστικό και 
το χειροπιαστό.

Και ο Τσακνιάς,' όπως ήδη διαπιστώσαμε στο Χαμηλό Βαρομε
τρικό, αγαπάει σαν τον Ρίλκε:

«Τις λέξεις, τις φτωχές, που ολημερίς πεινούνε, 
τις λέξεις τις ασήμαντες, πόσο αγαπάω!

(μετ. Α. Δικταίου).
Κι έχει κι αυτός το σπίτι του

«ανάμεσα μέρας κι ονείρου».
Αλλά πάντα σχεδόν ένας φόβος τον καταδιώκει. Ακόμα κι όταν 

υποβάλλει ένα ποίημά του ηρεμία προς το τέλος, αυτή είναι επιφα
νειακή. Και εκφράζει το φόβο πως δεν έγραψε τα ποιήματα που θα 
’θελε.

Γιατί,
Τα ωραιότερα ποιήματα 

τα ’γραψαν οι ρακένδυτοι ληστές 
άγρια ποιήματα τρυπημένα από χιλιάδες σφαίρες 

από τις τρύπες μπαινόβγαιναν 
χίλιοι διάβολοι άνεμοι [...]

Μνήμη και λήθη αντιπαλεύουν μέσα στην ποίησή του. Κι είναι η 
μνήμη του φωτογραφίες και εικόνες απ’ το παρελθόν και η λήθη του 
απουσία και θάνατος.

Έχει ήδη αποδεχθεί το στίχο του Αναγνωστάκη «θυμάμαι, άρα 
υπάρχω», όσο κι αν ξέρει πως με αναμνήσεις δεν γεμίζει η ζωή.

Βέβαια μια ζωντανή μνήμη και μια γρηγορούσα συνείδηση δεν 
κάνουν τίποτε άλλο παρά να καθιστούν τραγικό το πρόσωπο που τα 
έχει,

«με τόσα αινίγματα στο μυαλό 
πώς θα κοιμηθώ...» γράφει.

«όμως το σπίτι 
γέμισε σκοτωμένους 

ο κήπος γέμισε φαντάσματα... ».

Κι ο ίδιος αισθάνεται τον εαυτό του λιποτάκτη του θανάτου. 
Έτσι, όπως πολύ δραματικότερα το δήλωνε στην ποίησή του ο 
Τάκης Σινόπουλος. Όμως το βόλεμα και την προσαρμογή δεν τα 
δέχεται.

«Χειμωνιάτικη νύχτα»

«Εσύ τώρα πια δε φοβάσαι 
τις αλλαγές τις μεταπτώσεις 

δε σε τρομάζει το ανεξιχνίαστο παρελθόν 
η νάρκη του παγωμένου αγγέλου [...] <



Αντιπαθεί την προσαρμογή,
Γιατί, όπως λέει η Δημουλά:

«Μοχθηρό ερπετό η προσαρμογή.
Στην προστασία της κατέφνγαν 

και τα όνειρα 
και τα κατάντησε φυτά -  δεν είναι 

να τα βλέπεις».
(Από το Χαίρε ποτέ)

Μας απευθύνει το λόγο άμεσα. Μας εξομολογείται:
«Σαββατόβραδο»

«Δε με αλαφιάζει πια το φως 
κι η στίλδουσα ιλαρότης του [...]

Μας διηγείται:
«Ελπίδα»

«Τελικώς αποφάσισα να μην αλλάξω κατοικία 
είναι ωραία εδώ κάτω τις αυγουστιάτικες νύχτες [...]

Μας προειδοποιεί να μην πάρουμε στα σοβαρά τα σκοτάδια του. 
Ασχολείται με τον άνθρωπο που ακόμα αντιστέκεται στις έτοιμες 

λύσεις, απαρνιέται τους προστάτες και τους σωτήρες καθοδηγητές 
και, συνεπώς, με τον άνθρωπο που τον βασανίζουν ενοχές, τον 
ταλαιπωρούν πονοκέφαλοι και τον κρατάνε άγρυπνο αναμνήσεις. 
Κι είναι υποχρεωμένος να συμφιλιωθεί με τον εφήμερο κύκλο του,
όπως «η ηττημένη μέρα».

Και σε καιρούς δύσκολους και πονηρούς πρέπει να είμαστε σε επι
φυλακή, γιατί

«το χέρι που ονειρεύεται να σφίξει 
τ ’ αστραφτερό μαχαίρι 

διανυκτερεύει 
μέσα στα δικά σου χέρια».

Γιατί το βράδυ είναι δύσκολο να τα βρούμε με τον εαυτό μας. Η 
συνείδησή μας είναι ο

«γέρος δεσμοφύλακας 
που περιμένει κάθε βράδυ 

θυμωμένος».

«Περπατώ»,
λέει ο ποιητής,

μ ’ έναν χαρταετό στο χέρι 
και μ’ ένα δισάκι στον ώμο 

γεμάτο συγγνώμη».
Αλλά το βράδυ

«... να ψάχνεις για το γαλήνιο πρόσωπο 
της Παναγιάς 

και να σου κλείνουν τα μάτια 
τα παγωμένα δάχτυλα των Ερινύων».

Σ’ αυτή τη σιωπηλή πορεία προς το καθορισμένο τέρμα μας θα 
πρέπει να συμφιλιωθούμε με την ιδέα πως πάντα αγνοούμε την 
ύστατη αλήθεια. Πως μπορεί να ’ρθει ένας «άνεμος φονιάς» και να 
τσακίσει τα στάχυα από τα όνειρά μας, πως πιο καλά το μενεξεδί 
φως ξέρει να κρυπτογραφεί τη λύπη, πως με τη λογική δεν λύνονται 
όλα και πως τελικά είναι δύσκολο να μάθουμε ποιοι είμαστε.

«Αναφορά»

«Να θυμάσαι πως υπήρξα έμψυχο ον 
πως πριν περάσω στη μνήμη των μνησίκακων

γυναικών [...]
Πολλά τα ερωτήματα. Για όλα υπάρχουν απορίες. Και τελικά

0 0  ποιος είναι ο ρόλος της ποίησης;
^  «Μια αναβολή είναι η ποίηση

στο ταξίδι για την επαρχία 
της αδιαφορίας».

Τόνισα και παραπάνω πως ο ποιητής θεωρεί χρέος του να ενεργο
ποιήσει την ποιητική μας παράδοση.

Δεν είναι τυχαίο πως το motivo που προτάσσεται στην τελευταία 
του συλλογή είναι παρμένο από ένα σημαντικό ποιητή της φαναριώ- 
τικης σχολής, τον Αλέξανδρο Ρίζο Ραγκαβή.

«Την σιωπήν του ύπνου συγχύζει 
το αηδόνι 

κι η σιγανή φωνή μου, 
κι οι ταραγμένοι κλώνοι»

Υπάρχουν, επιφανειακά έστω, πολλά από τα στοιχεία που χαρα
κτηρίζουν την ποίηση του Τσακνιά, π.χ. η αντίθεση σιωπής και τρα
γουδιού. «Σιγανή φωνή» έχει και η ποίησή του. Και κάπως εικάζεται 
η εσωτερική της ταραχή, αφού τους εσωτερικούς κραδασμούς της 
ψυχής καταγράφει μ’ εκείνο το «κι οι ταραγμένοι κλώνοι».

Μουσικά στοιχεία συναντούμε και σ’ όλα τα ποιήματα της συλλο
γής, ενώ συναντάμε και κάποια σκόρπια δείγματα ομοιοκαταλη- 
ξίας.

Πολύ κοντά στο πνεύμα της ρομαντικής ποίησης είναι οι δύο 
τελευταίοι στίχοι της συλλογής που μαζί με το παράθεμα της εισα
γωγής είναι τυπωμένοι με πλάγια στοιχεία.

Έχουμε ουσιαστικά την τεχνική του κύκλου. Έτσι, ό,τι περιέ- 
χεται χαρακτηρίζεται από τα δύο άκρα του.

«Είσαι η κρυφή φωτιά που καίει 
καθώς το χιόνι.

Η σιγανή φωτιά που καίει και με 
παγώνει».

Ομοιοκαταληξία, εξωτερικές αντιθέσεις, εσωτερικές και υπόγειες 
συμφιλιώσεις.

Σ’ αυτόν τον κύκλο που διαγράφει η τελευταία ποιητική συλλογή 
του, ο Σπύρος Τσακνιάς προσπαθεί να δώσει υπόσταση και νόημα 
και να τον διασώσει από το να γίνει ΜΗΔΕΝ -  ΤΊΠΟΤΕ. Γιατί 
αγγίζει το ΜΗΔΕΝ, αλλά δεν το αγκαλιάζει. Αποστρέφεται την 
απόγνωση και την εγκατάλειψη. Πιάνεται από τη φύση για ν’ αντέξει 
τους ανθρώπους. Συγκαταβατικός δέχεται τον άνθρωπο που πόνεσε 
και δεν τον ρωτά πια «σε ποιο στρατόπεδο υπηρέτησε». Όλοι 
είμαστε τρόφιμοι του πόνου και κληρωτοί του θανάτου.

Και μας κάνει μια σημαντική
«Έκκληση»

« Ύστερα από τόσο κουρασμένο τίποτα 
σ’ ένα φαρμακωμένο πουθενά 

τα μάτια θόλωσαν καθώς χρονοτριβώ 
μες τα σοκάκια της ιστορίας 

αναβάλλοντας με φτηνές προφάσεις 
το ταξίδι για την επαρχία της αδιαφορίας [...]

Η παρουσίαση έγινε στο χώρο του βιβλιοπωλείου «Πολύεδρο», 
στην Πάτρα, στις 4-12-92.



Η πορεία των «μικρών» ηρώων
του Δη μήτρη Χατζή.

Ένα παράδειγμα: 
«Ώρα της φυρονεριάς»

Α. Προκαταρκτικές επισημάνσεις:

I. Ο Δημήτρης Χατζής υπήρξε ολιγο- 
γράφος2 ως λογοτέχνης, αν σκεφτούμε ότι 
βίωσε παραπάνω από σαράντα χρόνια 
συγγραφικής ζωής. Ισως θα αναμέναμε, 
λοιπόν, η κριτική να είχε προσεγγίσει 
επαρκώς όλο το φάσμα της λογοτεχνικής 
παραγωγής του. Αυτό δεν συνέβη. «Το 
τέλος της Μικρής μας Πόλης» (α' εκδ. 
1953, β' οριστική έκδ. 1963), στο οποίο α
ποκρυσταλλώνεται η «προσωπική φωνή» 
του συγγραφέα, και το «Διπλό Βιβλίο» 
(α' εκδ. 1976), μυθιστόρημα όπου η γρα
φή εμπλουτίζεται και με ικανά νεωτερικά 
στοιχεία3 απασχόλησαν και απασχολούν 
κατά κύριο λόγο τους μελετητές. Εξαιτί- 
ας, όμως, της οργανικής ενότητας του πε- 
ζογραφικού έργου του Δημήτρη Χατζή, 
αποφάνσεις και συμπεράσματα, που αφο
ρούν στα δύο παραπάνω βιβλία, μπορούν 
με σχετική ασφάλεια να επεκταθούν, ώστε 
να εγκιβωτίσουν και τα άλλα έργα του 
συγγραφέα.

II. Οι «Ανυπεράσπιστοι», συλλογή διη
γημάτων όπου και περιέχεται η «Ώρα της 
φυρονεριάς», ως ουσιωδέστερο κριτικό 
στοιχείο απέσπασε τέσσερα κριτικά ση
μειώματα, όταν εκδόθηκε4. Τα θέματα 
πάντως που ερέθιζαν δημιουργικά τη γρα
φίδα του Δ. Χατζή, τα οποία ψηφίδα - 
ψηφίδα έχτιζε και στα προγενέστερα και 
στα μεταγενέστερα απ’ τους «Ανυπερά
σπιστους» πεζά του, δεν απουσιάζουν. 
Οι βασανισμένοι άνθρωποι της συνοικίας 
και του χωριού, οι κοινωνικές αδικίες και 
αντιθέσεις, τα άλλοτε δειλά, αλλά και 
ενίοτε απελπισμένα, φανερώματα της 
ζωής ησσόνων τόνων, συγκροτούν μαζί 
με τη μοναχικότητα των ηρώων τον αφη
γηματικό ιστό. «Η συνάντηση των ανθρώ
πων είναι το “πρόβλημα” των “Ανυπερά
σπιστων”. Ζωντανεύει ο συγγραφέας το 
μεταπολεμικό χάος στο πλησίασμα των

ανθρώπων, δεν πιστεύει ότι χάθηκε κάθε 
επικοινωνία ανάμεσά τους5».

III. Το έργο του Δημήτρη Χατζή είναι 
γεμάτο «μικρούς»6 ανθρώπους, δηλαδή 
ήρωες κατά κανόνα μοναχικούς, στιγμα
τισμένους από βιοτικά βάσανα αλλά και 
όνειρα, που εκκινούν αδύναμοι και κατα
λήγουν ικανοί να διασπάσουν τα ατομικά 
όρια και συχνά να αποτελέσουν σύμβολα 
προσπάθειας και ελπίδας. Η Αυγερινή 
στη «Φωτιά»7, «Ο Σιούλας ο Ταμπάκος»8 
στο «Τέλος της Μικρής μας Πόλης», ο Κω
σταντής στην «Ώρα της φυρονεριάς», ο 
Κώστας στο «Διπλό βιβλίο»9 ο Βασίλης 
στο «Τραγούδι στην Αθήνα»10 (για να 
αναφέρω έναν μόνο «μικρό» άνθρωπο από 
κάθε βιβλίο του Δημήτρη Χατζή) αποτε
λούν χαρακτηριστικά δείγματα ατομικών 
περιπτώσεων, που μεταβάλλονται σε σύμ
βολα αποκτώντας κοινωνικές διαστάσεις. 
Όπως ορθά έχει σημειωθεί «... οι περι
πτώσεις δεν είναι τόσο ατομικές... αλλά 
πίσω από την κάθε μία βρίσκεται πάντα 
και ένα γενικό κοινωνικό ή άλλο φαινό
μενο, τον κόσμο, την εξέλιξη και το τέλος 
του οποίου εκφράζει το άτομο11».

Β. Καθαρότερες εξηγήσεις:

I. Θα ήταν πλάνη να πιστέψουμε πως οι 
«μικροί» άνθρωποι του Δημήτρη Χατζή 
πάντα μεταβάλλονται σε αγωνιστικά και 
ελπιδοφόρα σύμβολα. Εκτός απ’ τον 
Σιούλα του «Τέλους της Μικρής μας 
Πόλης», που νικά τις προκαταλήψεις μιας 
παράδοσης στείρας, για να αντιμετωπίσει 
στα ίσια τη ζωή, υπάρχει κι ο Σκουρο- 
γιάννης του «Διπλού Βιβλίου», που επι
στρέφει στην πατρώα γη, αλλά -  παρόλο 
που σε κάποιο σημείο επικαλείται το 
αντίθετο -  το όνειρο τον γυρισμού του 
τελικά τον είχε γελάσει. Στην «Ώρα της 
φυρονεριάς», εκτός απ’ τον Κωνσταντή, 
που κοινωνικοποιείται και βρίσκει τη 
δύναμη να κοιτάξει τη ζωή και τον κοινω-

του Δημήτρη Κόκορη

νικό περίγυρο με «άλλα» μάτια, υπάρχει 
κι ο Χαμάλαρος, που ένιωσε για μια 
στιγμή το χάδι της συντροφικότητας, αλλά 
τελικά απέμεινε οργισμένος και τραγικά 
μόνος. Η άποψή του Robert Crist γρά
φτηκε για «Το τέλος της Μικρής μας 
Πόλης», αλλά μπορεί να επεκταθεί σ’ όλο 
το έργο του Δ. Χατζή: «Οι φουκαράδες 
στη μικρή πόλη του Χατζή είναι άθλιοι, 
συχνά στείροι, μα παραμένουν πάντα 
ευαίσθητες ανθρώπινες φιγούρες. Κάποτε 
αναβλέπουν, μα παραμένουν αλλοτριω
μένοι... κάποια στιγμή τολμούν την ανα
γέννηση, ή έστω μια πιο πλατειά ενατένιση1 ο
της ανθρώπινης μοίρας τους ».

II. Το περιβάλλον του λογοτεχνικού 
έργου του Δ. Χατζή είναι ο ελλαδικός χώ
ρος σε όλες τις εκφάνσεις του. Υπό αυτήν 
την έννοια, μάλλον το έργο αυτό δεν φωτί
ζεται αποκλειστικά από τον όρο «ηθογρα
φία». Το χωριό, η επαρχιακή πόλη, η 
ύπαιθρος, η μεγαλούπολη συνυπάρχουν 
στα πεζογραφήματα του Χατζή. Συλλει
τουργούν και αλληλοσυμπληρώνονται 
φορτισμένα με το πολύτιμο ανθρώπινο 
δυναμικό τους. «Αν ο επαρχιακός χώρος 
αποτελεί οργανικό στοιχείο του έργου, εί
ναι, επειδή, όπως το αντιλαμβάνεται, φω
τίζει τη γενεαλογία της αστικής κοινωνίας
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και της ιδεολογίας της ~ ».

I. Αν μιμηθούμε την τακτική του Hero 
Hokwerda14, ο οποίος επιχείρησε να ταυ
τίσει τη μικρή πόλη του Χατζή με συγκε
κριμένες επαρχιακές πόλεις της Ελλάδας 
του Μεσοπολέμου, θα εικάζαμε από συμ- 
φραζόμενα και λεπτομέρειες του διηγή
ματος ότι η πόλη, στην οποία ξετυλίγεται 
το νήμα της πλοκής, θα μπορούσε να είναι 3 3  
ο Βόλος ή η Καβάλα15. Στην εικασία μας

Γ «Ώρα της φυρονεριάς»



συνηγορεί το ότι ο χώρος αναφέρεται ως 
«μικρό λιμάνι της βόρειας Ελλάδας», απ’ 
το οποίο δεν λείπει η εμπορική και ταξι
διωτική κίνηση («βάρκες, μαούνες, μπεν
ζίνες, βιασύνη, φωνές, αγκομαχητά και 
τσακώματα»). «Το ποστάλε της γραμμής 
ερχόταν λίγο πριν από το μεσημέρι, δυο 
φορές τη βδομάδα...» -  πρόκειται μάλλον 
για πλοίο, που συνέδεε την Καβάλα με τα 
νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαί
ου ή τον Βόλο με τα νησιά των Σποράδων, 
ενώ αναφέρεται ακόμη ότι κάποιο α
πόγευμα «ξεφορτώσανε δυο μπενζίνες π ’ 
έρχονταν απ’ τη Σαλονίκη».

II. Ο Δημήτρης Χατζής εξυφαίνει τις 
αφηγηματικές αρετές του και το συγκινη
σιακό -  μα ουδέποτε πλαδαρό -  ύφος του 
πάνω στον εξής νοηματικό άξονα: Η 
Τριανταφυλλιά είναι πόρνη και έχει δυο 
γιους, τον Κωσταντή και τον παράλυτο 
Στρατή. Τα παιδιά αντιμετωπίζουν το 
σαρκασμό και την κατακραυγή του κοινω
νικού περιγύρου. Ο Κωσταντής έγκατα-

%

λείπει το σχολείο και συχνάζει στο λιμάνι. 
Συχνά απορροφάται από τη θέα μιας γορ
γόνας, που κοσμεί ένα παρατημένο καίκι. 
Ο βαστάζος Χαμάλαρος βοηθά τον Κω
σταντή να ενσωματωθεί στον κόσμο του 
λιμανιού και ν’ αρχίσει να εργάζεται κι 
αυτός ως βαστάζος. Ό ταν για πρώτη φο
ρά ο Κωσταντής διανυκτερεύει στο λιμάνι 
(συνήθιζε κάθε απόγευμα να πηγαίνει στο 
σπίτι του, την ώρα που τα νερά της θάλασ
σας έλκονταν προς τα μέσα, την «ώρα της 
φυρονεριάς»), η Τριανταφυλλιά με τον α
νάπηρο Στρατή στην αγκαλιά της κα
τεβαίνει ανήσυχη στο λιμάνι και με απολο
γητικό τρόπο ζητεί απ’ τον Κωσταντή να 
επιστρέψει στο σπίτι τους. Ο Κωσταντής, 
ταυτίζοντας τη μορφή της μάνας του με τη 
μορφή της γοργόνας, αποχωρεί με τη 
μητέρα του και τον αδερφό του. «.. .Οι άν
θρωποι τους κοιτούσανε σιωπηλοί... Τους 
κοιτούσε κι η γοργόνα απ’ το σάπιο κα
ράβι κι ανεβοκατέβαζε το κεφάλι της, σα 
νάθελε κάτι να βεβαιώσει...». Στο τέλος 
του διηγήματος παρουσιάζεται ο Χαμά
λαρος οργισμένος και απογοητευμένος, 
γιατί έχασε τον σύντροφό του, βυθισμένος 
βαθύτερα στη μοναξιά του.
• III. Ό πως εύκολα μπορούμε να κατα

λάβουμε από την περιγραφή της υπόθε
σης, το υλικό αυτού του διηγήματος υπο
κρύπτει μια παγίδα για τον συγγραφέα: τη 
μεγάλη ποσότητα συναισθηματισμού. Η 
ιστορία μιας μάνας-πόρνης με δυο παιδιά, 
που εξευτελίζονται και συνθλίβονται απ’ 

34 τον κοινωνικό περίγυρο της σκληρής ελλη
νικής επαρχίας, θα μπορούσε να οδηγήσει 
έναν συγγραφέα στην καλλιτεχνική απο

τυχία, εξαιτίας του υπερβολικού θυμικού 
αποθέματος. Πάντως οι στιβαροί αφηγη
ματικοί τρόποι16 του Δ. Χατζή και ο κα
τάλληλος χειρισμός του υλικού οδήγησαν 
σε ένα άρτιο αποτέλεσμα, εκμηδενίζοντας 
κάθε κίνδυνο συναισθηματικής πλησμο
νής. «Οι ήρωές του... θα μπορούσαν να 
πνίξουν το διήγημα μέσα στον πιο πλαδα
ρό συναισθηματισμό. Όμως είναι τόσο 
γερά χτισμένο, ώστε η διαλυτική συγκίνη
ση που αναδύεται από τις σελίδες του, 
αυτόματα μεταβάλλεται σε ακατανίκητο 
αγωνιστικό πείσμα17». Αλ
λωστε, ο ίδιος ο συγγραφέας υπογράμμισε 
τη γνήσια πεζογραφική του φύση, που 
επιτάσσει μια έλλογη κυριαρχία πάνω στο 
συναισθηματικό υλικό, με μια φράση δια- 
φωτιστική : «... Η  τέχνη λοιπόν -  για μένα
-  είναι η έλλογη οργάνωση αυτών των 
αστάθμητων και άλογων δυνάμεων του 
θυμικού της ψυχικής ζωής18».

III. Οι «μικροί» άνθρωποι, που 
κινούνται στο συγκεκριμένο διηγηματικό 
χώρο, μέχρι να συμβεί το οριακό γεγονός 
της συνάντησής τους στο λιμάνι, έχουν ένα 
κοινό γνώρισμα: τη μοναχικότητα. Η 
Τριανταφυλλιά, απ’ τη θέση στην οποία 
βρίσκεται, τοποθετείται από την ίδια την 
κοινωνία στο περιθώριό της. Αυτό λογο
τεχνικά επιβεβαιώνεται και απ’ το ότι το 
alter ego της μάνας-πόρνης, η μορφή της 
γοργόνας, σαπίζει μαζί με το παρατημένο 
καίκι. Η Τριανταφυλλιά, τουλάχιστον 
αρχικά, δεν επικοινωνεί ουσιαστικά με τα 
παιδιά της, στο βαθμό βέβαια που μπορεί 
να συμβεί αυτό σε μια μάνα: «Γι’ αυτούς 
τους περαστικούς και τους ξένους, δεν την 
πείραζε να νιώθει τα παιδιά της στο 
διπλανό δωμάτιο... Μόνο σαν της ερχό
τανε κανένας απ’ τους δικούς της και 
τόθελε και κείνη να μείνει μαζί του με την 
ησυχία της, τους έδινε λίγες δραχμές και 
τάδιωχνε, να φύγουν από το σπίτι».

Τα δύο αδέρφια, παρόλο που η φρον
τίδα του μεγαλύτερου προς το ανήμπορο 
μικρότερο κι η αγάπη τους είναι έκδηλες, 
δεν μπορούν να συνδεθούν και να επι
κοινωνήσουν ισότιμα. Η αναπηρία βα
ραίνει τον μικρό με τα δεσμά της μειονεξί
ας. Αυτός, επιπρόσθετα, έχει διαμορφώ
σει μια ιδιότυπη ατομική γλώσσα, μοχλό 
ενός κόσμου μοναδικού και μονήρους. «Ο 
μαγεμένος κόσμος της ψυχής του μικρού 
καθόλου δεν έφτανε στην ψυχή τη δική 
του [ενν. του Κωσταντή]... Ο μικρός έμενε 
ολότελα δοσμένος σ’ αυτόν, σαν αλλοπαρ- 
μένος».

Ο Κωσταντής απ’ την άλλη, δέχεται την 
καταφρόνια και τις ύβρεις δασκάλου και 
συμμαθητών, αλλά και το μαγευτικό

λιμάνι που τον γοητεύει, το νιώθει ξένο, 
τουλάχιστον πριν συναντηθεί με τον 
Χαμάλαρο. «Ο δικός του ο κόσμος ήταν 
ακόμα τα παιδιά που τον βρίζανε, ήταν ο 
μικρός που περίμενε στο σοφά του, ήταν 
αυτό το παράξενο πράμα με τους ανθρώ
πους π’ ερχόντανε σπίτι κι ήταν κι ο φόβος 
του μην έρθουνε μια φορά και τον πιάσουν 
από τ’ αυτί να τον πάνε στο δάσκαλο, μη 
τον δούνε και το πούνε στη μάνα του». 
Τέλος, ο Χαμάλαρος, ο ρωμαλέος, πληθω
ρικός και «άτσαλος» βαστάζος, μέχρι που 
συνάντησε τον Κωσταντή -  μία ψαχανα- 
λυτική προσέγγιση ίσως θα πληροφορού
σε ότι ο Χαμάλαρος αναπαριστούσε για το 
αγόρι το είδωλο του οριστικά χαμένου πα
τέρα -  δεν επικοινωνούσε ουσιαστικά με 
κανέναν «... μήτε πήγαινε στις ταβέρνες 
μαζί με τους άλλους, πουθενά δεν πήγαινε 
αυτός...».

Το επάγγελμα της Τριανταφυλλιάς αρ
κεί για να την περιθωριοποιήσει και να 
την απομονώσει κοινωνικά («Οι γειτόνισ- 
σες δεν τη χαιρετούσαν -  για το επάγγελ
μα»). Για τα άλλα τρία «μικρά» πρόσωπα 
η ιδιότυπη γλώσσα συνιστά επιπρόσθετο 
στοιχείο απομόνωσης. Εκτός από την ύ
παρξη προσωπικής, «α-κοινωνικής» 
γλώσσας, που αφορά στον μικρότερο 
Στρατή, τα δύο αδέρφια μιλούν με ιδιω
ματική προφορά (ίσως προερχόμενη απ’ 
το «χωριό της μάνας»), που δεν προσι
διάζει στον τρόπο ομιλίας των κατοίκων 
της λιμανίσιας πόλης, ο οποίος δείχνει να 
αστικοποιείται (αυτό φαίνεται απ’ τους 
διαλόγους Τριανταφυλλιάς-πελατών, αλ
λά και αγοριών-πελατών). Ο Χαμάλαρος, 
επίσης, μουγγρίζει, κραυγάζει, «τα λόγια 
βγαίναν απ’ το στόμα του, βιαστικά, μπερ
δεμένα, σαν ένα μούγγρισμα», δύσκολα 
γίνεται κατανοητός.

IV. Ο κοινωνικός περίγυρος, που κατα
πιέζει τείνοντας να συνθλίψει τους «μι
κρούς», μοναχικούς ανθρώπους του διη
γήματος, αντιπροσωπεύεται από πλήθος 
προσώπων, άλλοτε συμπαθητικών (μάνα 
Τριανταφυλλιάς, καλόκαρδος πελάτης), 
άλλοτε αδιάφορων (υποτελώνης, περα
στική πελατεία: «ναυτικοί, μεταπράτες, 
τίποτα έμποροι»), άλλοτε σκληρών και 
αντιπαθητικών (εμποράκος με την καμ
πούρα, δάσκαλος). Αυτός ο περίγυρος, 
φύσει και θέσει, εναντιώνεται στους «μι
κρούς» ανθρώπους του Δ. Χατζή. Είναι 
πανίσχυρος αλλά, όπως φαίνεται και από 
την κατάληξη του διηγήματος, όχι και 
άτρωτος.

V. Εάν επιχειρούσαμε μία σχηματική 
παρέκβαση, θα λέγαμε ότι εντός του 
κύκλου, που ορίζει ο καταπιεστικός κοι-
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νωνικός περίγυρος, υπάρχουν τρεις κάθε
τες, παράλληλες μεταξύ τους, ευθείες 
(Τριανταφυλλιά, Στρατής, Χαμάλαρος), 
που τέμνονται από μία οριζόντια ευθεία 
(Κωσταντής). Αυτό βέβαια ισχύει μέχρι 
την οριακή στιγμή της αναζήτησης του 
Κωσταντή απ’ τη μάνα του και τον Στρατή 
στο λιμάνι. Μετά το γεγονός, ο Χαμάλα
ρος, που έδρασε σαν καταλύτης, απο
χωρεί απ’ το προσκήνιο. Η συνειδητο- 
ποίηση του Κωσταντή προετοιμάζεται 
ήδη από τη στιγμή που αρνείται, με τη σθε
ναρή βοήθεια του Χαμάλαρου, να μετα
φέρει τα ψάρια ενός πελάτη της μάνας του 
στο σπίτι της. Ο Κωσταντής, η μάνα του κι 
ο αδερφός του δεν παραμένουν έρμαια. 
Εξαιτίας, κυρίως, της «άνδρωσης» του 
Κωσταντή συνειδητοποιούνται, ανθίστα- 
νται και προπάντων συνενώνονται, για ν’ 
αντιμετωπίσουν τη σκληρή μετεμφυλιακή 
πραγματικότητα, μιας Ελλάδας πληγωμέ
νης και παραπαίουσας ανάμεσα στον στεί
ρο επαρχιωτισμό και στον στρεβλό εξαστι- 
σμό. Η συνάντηση Κωσταντή Χαμάλαρου 
κοινωνικοποίησε τον πρώτο, αλλά για τον 
δεύτερο δεν ήταν παρά μια μικρή παρέκ
βαση απ’ το δρόμο της περιθωριοποίησης 
και της μοναχικότητας. Το ελπιδοφόρο τέ
λος εν μέρει διαβρώνεται από την συνεχι
ζόμενη μοναξιά και οργή του Χαμάλαρου. 
Ο συγγραφέας ίσως να θέλησε έτσι να 
υποβάλει την ιδέα ότι οι προοπτικές του 
Κωσταντή δεν είναι μόνο αίσιες -  κοινω
νικοποίηση, προσπάθεια για καλύτερη 
ζωή, αλλά πιθανόν και ζοφερές -  ήττα, 
αστική ενσωμάτωση, κοινωνικός συμβι
βασμός.

VI. (Υστερόγραφο). Ο καλύτερος 
τρόπος προσέγγισης της λογοτεχνίας είναι 
η καταβύθιση στην «απόλαυση της ανά
γνωσης». Κάθε άλλη προσέγγιση δεν 
μπορεί να λειτουργήσει ούτε καν ως απλό 
υποκατάστατο και απλώς έχει επικουρική 
σημασία. Η αμηχανία των επιχειρούντων 
φιλολογικές προσεγγίσεις στα λογοτεχνι
κά κείμενα μεγιστοποιείται, όταν υπο
ψιάζονται πως οι συγγραφείς τους θα 
συμφωνούσαν με την άποψη του Herman 
Hesse: «Η “ερμηνεία” είναι ένα παιχνίδι 
του νου, συχνά ένα πολύ διασκεδαστικό 
παιχνίδι, καλό για τους έξυπνους ανθρώ
πους που δεν έχουν καμιά αίσθηση της τέ
χνης, που μπορούν να γράψουν ολόκληρα 
βιβλία για τη γλυπτική των Νέγρων ή τη 
διατονική μουσική, αλλά ποτέ δεν εισέδυ
σαν στον πυρήνα ενός έργου, γιατί στέκο
νται στην πόρτα, δοκιμάζοντας την τύχη 
τους μ’ εκατό κλειδιά, χωρίς να μπορούν 
να δουν ότι είναι ανοιχτή19.

Ο Δημήτρης Χατζής, πάντως, αισθά

νομαι ότι μάλλον θα συμφωνούσε με τον 
Γερμανό ομότεχνό του.
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τίτλο («Με τη φυρονεριά») πρωτοδημοσιεύεται 
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ρίτα Μολυβάδα, Διαβάζω, τχ. 180 (9.12.1987), 
σελ. 50. Βάσιμες είναι και οι σκέψεις του Χρι
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τη γνώμη ότι το «μικρό λιμάνι της Βόρειας 
Ελλάδας» είναι μάλλον ο Βόλος, γιατί το ιδίωμα 
που μιλούν τα παιδιά είναι Θεσσαλικό, ενώ 
«ένα μέρος από το Διπλό βιβλίο τοποθετείται 
στο Βόλο και στη Σούρπη, χωριό της Μαγνη
σίας» (ό.π., σελ. 51, σημ. 5).

16. Βλ. TRIANTOY Iphigénie, Téchniques
narratives chez Dimitris Hatzis. «La fin de notre 
petite ville», PARIS, 1990. Τα πορίσματα έχουν 
γενικότερη ισχύ, παρόλο που η συγγραφέας τα 
αντλεί κυρίως από «Το τέλος της Μικρής μας 
Πόλης». Χρήσιμη η βιβλιογραφία για θεωρη
τικά - μεθοδολογικά αφηγηματικά προβλή
ματα, σσ. 192-193. *

17. Ζενάκος Λ., Δημήτρη Χατζή, «Ανυπερά
σπιστοι», Ο Ταχυδρόμος, τχ. 672 (27.2.1967), 
σελ. 63.

18. Χατζής Δημήτρης, Περί του έργου μου 
ομιλώ αυτός, ΑΝΤΙ, τχ. 289(30.8.1985), σελ. 24. 35

19. Έσσε Έρμαν, Σκέψεις-Δοκίμια, μτφρ. 
Νανά Ησαία, Αθήνα, Νεφέλη, 1982, σελ. 113.



Το στέκι του βιβλίου
γράφει ο Ανδρέας Παναγόπουλος

Jacqueline de Romilly,
Βάστα καρδιά μου! 
(Η ανάπτυξη της ψυχολογίας 
στα αρχαία ελληνικά γράμματα) 
Εκδόσεις Το Άστυ, 
Αθήνα 1992, σσ. 230

Να ένα εξολοκλήρου «γυναικείο» βιβλίο: Η 
συγγραφέας, ίσως ο μεγαλύτερος κλασικός 
φιλόλογος του 20ού αιώνα, γυναίκα, η με
ταφράστρια (Μπάμπη, η, Αθανασίου) γυ
ναίκα, η επιμελήτρια κειμένου (Κατερίνα 
Μηλιαρέση) γυναίκα, οι εκδότριες (οι δύο 
τελευταίες, παραπάνω) γυναίκες, η διορ
θώτρια (Ιλαρία Συμιακάκη) γυναίκα, η γε
νική επιμελήτρια της έκδοσης (Λούση 
Μπρατζιώτη) γυναίκα. Και εκεί πάνω που 
σκέφτεσαι με κατανόηση ότι το ελληνικό 
«κίνημα απελευθέρωσης των γυναικών», 
κάπως αργά, περνάει τις παιδικές του 
ασθένειες, ιδού η διάψευση: όχι, δεν παρα
βιάστηκε ούτε εδώ η αρχή της ισότητας των 
δύο φύλων, τον δισέλιδο Πρόλογο τον 
έγραψε ο κ. Γ. Β. Καββαδίας, καθηγητής 
της Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, ο οποίος τελειώνοντας παραδέχε
ται σεμνά: «Αλλά οιγραμμές αυτές δεν αν
τικαθιστούν τη χαρά και την απόλαυση του 
βιβλίου. Ούτε και έχουν την αξίωση αυτή».

Τις βασικές αρχές της ψ υχανάλυσης έχει 
αναγάγει ο ίδιος ο Freud στους αρχαίους 
Έλληνες, ιδιαίτερα στον Πλάτωνα (βλ. 
«Κάλλος και έρως» ΤΟ ΒΗΜΑ, 13/1/91).

36 Καιρός ήταν κάποιος να αναγάγει υπεύ
θυνα καιτις βασικές αρχές της ψυχολογίας 
στους αρχαίους Έλληνες. Και αυτό το ανέ

λαβε το πιο υπεύθυνο πρόσωπο, η δεύτερη, 
μετά τη Μαργκερίτ Γιουρσενάρ, «αθάνα
τη» της Γαλλίας. Και μπορεί μεν το «τέ- 
τλαθι δή κραδίη» («βάστα καρδιά μου!» 
στην πετυχημένη ελληνική μετάφραση της 
εξίσου εύστοχης γαλλικής «Patience, mon 
coeur!» του Ομηρικού υ 18 -αυτός είναι ο 
σωστός φιλολογικά τρόπος παραπομπής 
στα ελληνικά καί όχι Οδύσσεια υ, 18), δηλ. ο 
εξωτερικευ μένος εσωτερ ικός διάλογος του 
Οδυσσέα, καθώς μαλώνει την καρδιά του, 
χτυπώντας το στήθος του, και προσπαθεί 
να δώσει τόπο στην οργή και να μη σκοτώ
σει αμέσως τις άπιστες δούλες, που τρέ
χουν ανυπόμονα να συναντήσουν τους 
μνηστήρες («συγκροτήσου», «ηρέμησε», 
«ψυχραιμία» το κυκλώνει ο δάσκαλος, 
«κούλαρε» -από το cool it- σκέφτονται οι 
μπόμπιρες, όσοι δηλ. ακούνε)· μπορεί λοι
πόν αυτό να έδωσε έναν πολύ ελκυστικό 
τίτλο βιβλίου, αλλά την όλη παράσταση 
«κλέβει» η ψυχολογική ερμηνεία της ορι
στικής (έπειτα από πολλή μέλληση, retar- 
datio, μεγάλο «κλωθσγύρισμα») απόφασης 
του Αχιλλέα (Σ 114-5) να πάει να «συναν
τήσει» τον Έκτορα, το φονιά του Πατρό
κλου: «νύνδ’ εϊμ’όφρα φίλης κεφαλής ολε
τήρα κιχείω,/Έκτορα».

Και γενικά, όπως στον Όμηρο βρίσκον
ται οι ρίζες του «κωδικοποιημένου» υλικού 
της τραγωδίας, έτσι βρίσκονται εκεί και οι 
ρίζες της ψυχολογίας της επιφάνειας. Και 
από το κεφάλαιο για τον Όμηρο ήδη αρχί
ζει να επιτυγχάνεται ο βασικός στόχος της 
εργασίας αυτής της Mme de Romilly, να 
δείξει δηλ. «με ποιο τρόπο αυτό το ενδια
φέρον για την εσωτερική ζωή, τόσο αδύ
ναμο στις απαρχές του, εξελίχθηκε ξαφ
νικά σε όλα τα λογοτεχνικά είδη, ενώ του

δίνονται ταυτόχρονα και τα μέσα να διεισ- 
δύσει σε αυτό το είδος της ανάλυσης».

Μετά από τα έργα της για την Γραμματο- 
λογία, τον Όμηρο, τον Θουκυδίδη (αυτόν 
πάνω από όλα), τους τραγικούς, τους σοφι
στές, το δίκαιο, τη μαγεία, την αθηναϊκή δη
μοκρατία, τον ανθρωπισμό κ.α., συνολικά
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πάνω από 20 βιβλία και αναρίθμητα άρθρα, 
η μεγάλη αυτή κυρία των κλασικών γραμ
μάτων φθάνει στην αληθινή γνώση, που εί
ναι η αναγνώριση της οφειλής: «Η Ελλάδα 
μας διδάσκει να ξεπερνάμε την Ελλάδα» (σ. 
215). Προσδοκά με νεανική φρεσκάδα 
(«θέλει πολύν καιρό να γίνει κανείς νέος», 
είχε πει ο Picasso), αντο έργο της αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα να «παρακινήσει τον ανα
γνώστη να επανέλθει («να ανατρέξει» θα 
ήταν καλύτερη μετάφραση) στην πηγή των 
κειμένων, για να καλύψει ολοφάνερες ελ
λείψεις ή για να προσδώσει τις απαιτούμε- 
νες αποχρώσεις σε μια εξέλιξη που σκια- 
γραφήθηκε εδώ σε αδρές γραμμές, το απο
τέλεσμα αυτό δεν θα απέχει πολύ από τις 
επιδιώξεις μας» (σ. 21). Και ιδού και η θε
τική στάση και προοπτική προς τους αρ
χαίους Έλληνες και τα έργα τους: «Και αν 
το αποτέλεσμα σημαίνει ότι και άλλοι που 
ενδιαφέρονται για τη σύγχρονη λογοτεχνία 
μας θα ανακαλύψουν ένα μικρό μέρος της 
οφειλής προς την αρχαία Ελλάδα, το απο
τέλεσμα θα είναι ακόμη καλύτερο». Στρογ- 
γυλεμένες σκέψεις, σταράτες κουβέντες, 
όχι παλαβωμάρες και φραστικές επινοή
σεις αυτοϊκανοποίησης.

Δυνατό βιβλίο, καλή γενικά, αλλά και με 
αρκετά λάθη, η μετάφραση, εμφανής η έλ
λειψη ενός κλασικού φιλολόγου στην επι
μέλεια και τη διόρθωση, απελπιστικά ατε
λείς οι πίνακες (μόνο χωρίων) στο τέλος.



Επισημάνσεις
Αυτά είναι μερικά από τα πιο αξιοπρόσεχτα βιβλία, που υπέπεσαν στην αντίληψη του γράφοντος. 

Δέχεται όμως πρόθυμα ότι μπορεί να υπάρχουν και καλύτερα, που όμως δεν μπόρεσε να τα εντοπίσει. 
Όσοι θέλουν να ληφθεί υπόψη το έργο τους για κριτική ή επισήμανση, να το αφήνουν στο βιβλιοπωλείο 
Παπάδήμα, Ιπποκράτους 8.

•  Οδυσσέας Ελύτης, Εν Λευκώ, «Ίκαρος». Ελκυστικά, πεζά 
κείμενα του ποιητή (1972-92). Αλλά επειδή δεν ξέρει κλασικά, 
παρεξηγεί κάποτε τους αρχαίους, όπως π.χ. τη Σαπφώ.
•  Γιώργος Σεφέρης, Δοκιμές (Τρίτος τόμος. Παραλειπόμενα, 
1932-71). «Ίκαρος». Ελκυστικότερα πεζά του κράτιστου ποιητή 
μας. Και επειδή ξέρει και κλασικά, χειρίζεται σωστά και τους 
αρχαίους. Δες π.χ. το κείμενο [Επιδρομή στους κοινούς τόπους] 
«Η ωραία Ελένη» (όπου όμως, επειδή δεν ξέρει γερμανικά, 
γράφει με πεζό αρχικό το Herrenvolk). Ιδιαίτερα ενδιαφέρον και 
το γραπτό του για την ποίηση στον κινηματογράφο με αφορμή 
τη μεταφορά του Φονικού στην Εκκλησιά του Τ. Σ. Έλιοτ στην 
οθόνη.
•  Νίκου Λούντζη, Τέσσερα βιβλία με γενικό τίτλο ΣτοΙόνιοΛιμ- 
περτά! I Τζακομπίνοι, τόμοι Α 'και Β'και ΙΙΑλά Φρανσαίζ. Τόμοι 
Α' και ΕΓ. «Περίπλους». Έργο ζωής. Μόχθος και μεράκι.
•  Λουκία Στεφάνου Η Λεωφόρος της ζωής, «Δρυμός». Ποιή
ματα. Ναι. Υπάρχει ακόμα καλή παραδοσιακή ποίηση με ομοιο
καταληξία.
•  Θανάση Παπαθανασόπουλου, Διηγήσεις (Ιστορικά Σκηνά- 
ρια) «Μελέαγρος». Ποίηση εμπνευσμένη από την ελληνική 
ιστορία.
•  Κωστή Παπαγιώργη, Ντοστογιέφσκι: «Καστανιώτης». Το 
μετριότερο, μετά τον Νομοθέτηι που αυτοκτονεί (Πλάτωνα), 
βιβλίο ενός ταλαντούχου δοκιμιογράφου (Περίμέθης κλπ.). Την 
πτώση του πιστοποιεί και η τελευταία του ανιαρή μέχρι δια- 
κρύων συνέντευξη.
•  Κώστας Λάνταβος, Το Σπάταλο Φως. Ποιήματα. Με τρία 
σχέδια του Γιώργου Ζιάκα. «Τα Τραμάκια» Θεσσαλονίκη. Νέος 
Λαρισαίος ποιητής, που έχει κάτι να πει αξιοπρόσεχτο σαν το 
«όλα πρέπει να γίνουν σαν απουσία».
•  Μυρτάλη Κανταρτζή, Του Έρωτα και της Τρέλας, Θεσσαλο
νίκη, Ποιήματα. Μια ιδιάζουσα ποιητική και ανθρώπινη παρου
σία. Βρείτε αυτή τη συλλογή!
•  Σεβαστή Καραογλάνωφ, Σιωπηρός επίλογος, Εκδόσεις Προ
βολή. Η πρώτη εμφάνιση μιας έμπειρης ποιήτριας.
•  Μ. Γ. Μερακλής, Λαογραφικά Ζητήματα, Εκδόσεις Μπούρας. 
Εντρύφημα για τους ρέκτες του είδους. Θα σας αρέσουν πολλά, 
ιδιαίτερα η «Ανθρωπολογική ζωολογία» και «Το αργό γδύσιμο».
•  Ανδρέας Κάλβος, Ωδές. Έκδοσή του Υπουργ. Εθν. Αμύνης 
με επιμέλεια του αντισυνταγματάρχη Ν. Κ. Κουρκουμελή. Πολύ 
καλή δουλειά, ιδιαίτερα το 6' μέρος με τη γαλλική μετάφραση 
των «νέων ωδών».
•  Παναγιώτης Κουσαθανάς, Το μενεξεδί τηςποιήσεως. «Μύ
κονος». Μην σας παραπλανάει ο αντιποιητικός τίτλος. Πρό
κειται για πολύ προχωρημένη ποίηση.

#  Φ. Γκ. Λόρκα, Ο βασιλιάς (sic) του Χάρλεμ. Απόδοση στα 
ελληνικά· σημειώσεις και σχόλια από τον -ακούραστο και 
ταλαντούχο- Ρόη Παπαγγέλου, «Διογένης».
#  Μιχ. Χαραλαμπίδης και Κώστας Φωτιάδης, Πόντιος. 
Δικαίωμα στη μνήμη. Ηρόδοτος. Προσεχτική, ιστορική και άλλη 
δουλειά του Κέντρου Ποντιακών Μελετών (ΚΕΠΟΜΕ).
#  Θανάσης Κ. Κωσταβάρας. Ο φόβος του ακροβάτη, «Νεφέ
λη». Ωριμη στιγμή ενός καταξιωμένου ποιητή.
#  Θανάσης X. Τζούλης, Ψυχανάλυση και λογοτεχνία, «Οδυσ
σέας». Συλλογή δοκιμίων, υπό μορφή κεφαλαίων, ενός μεγάλου 
του είδους. Τη «μερίδα του λέοντος» παίρνει, ποσοτικά και 
ποιοτικά, το εισαγωγικό κεφάλαιο για την ερωτική ενόρμηση και 
την καλλιτεχνική δημιουργία.
#  Δημήτρης Καλοκύρης, Ποικίλη ιστορία. Μια νέα Vavia 
Historia ενός καλύτερου Πλίνιου. Από τα πιο ενδιαφέροντα 
βιβλία, που έχω διαβάσει ποτέ μου. Μην το χάσετε!
#  Κώστας Γκούνας, Στοχασμοί, Εκδόσεις Μπατή. Ποιήματα, σε 
6' έκδοση, ενός Ηπειρώτη ονειροπόλου, που ομολογεί ότι 
«Τρέχαμε να προλάβουμε το λιόγερμα/και δεν γνοιαστήκαμε 
για την αυγή».
9 Όθων Μ. Δέφνερ, Ο Θύαμις, «Πιτσιλάς». Μικρά διηγήματα 
και πεζογραφήματα ενός άλλου ονειροπόλου, που αναζητάει 
φανταστικούς ή χαμένους πολιτισμούς. Βρείτε το!
Ο Ιάσων Ευαγγέλου, Η φαντασία (Μια αδιερεύνητη ψυχική λει
τουργία), «Ιάμβλιχος». Το έργο αυτό συγγραφέα των 30 τόμων 
βιβλίων και των 15 τόμων «Ψηφίδων» δικαιώνει την εκδοχή του 
Einstein ότι η φαντασία είναι σημαντικότερη κι από τη γνώση.
#  Μήτσος Κασόλας, Το γένος το ιερό και το βέβηλο. Μυθιστό
ρημα. «Κέδρος». Έναακόμη,τοδωδέκατο(;)αριστούργηματου 
συγγραφέα της Άλλης Αμερικής. Πεσιντέψτε, ωρέ!
#  Πολυξένη Ματέϋ, Ρυθμός, «Ελληνικός Σύλλογος Μουσικοκι- 
νητικής Αγωγής Carl Orff». Η καλύτερη μελέτη για το ρυθμό στα 
ελληνικά από την εποχή του Αριστόξενου του Ταραντίνου από 
τη μεγάλη αυτή κυρία της μουσικής παιδείας.
#  E. Ν. Μόσχου, Η μεταφυσική αγωνία στον Παλαμά (Δοκίμιο 
κριτικής), Παπαδήμας. Δεν ξέρω αν η μεταφυσική ήταν ο κυριό- 
τερος άξονας του έργου του βάρδου, ξέρω όμως ότι αυτό είναι 
ένα μεγάλο έργο. Ένα «πρέπει» για όλους όσοι διαβάζουν.
#  Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, Νεοελληνικός λόγος (Μελέτες 
για τη γλώσσα, τη λογοτεχνία και το ύφος). «Νεφέλη». Ένα 
δυνατό και απολαυστικό έργο από έναν ευσυνείδητο εργάτη της 
γλωσσολογίας.
#  Κούλα Κοσμέτου, Νυχτερινή πλεύση, ποιήματα. Καλά, «κρι
νάκια ηλιελπίδας».



Ανδρέας Εμπειρικός
0  μύστης του υπερρεαλισμού στην Ελλάδα

του Μισέλ Μπουσάρ
στον Γιώργο Ζαβιτσιάνο

Ο Ανδρέας Εμπειρικός παραμένει μια από 
τις πιο αινιγματικές μορφές μέσα στην 
νεώτερη ελληνική λογοτεχνία για τον ξένο 
που ενδιαφέρεται γι’ αυτήν χωρίς να είναι 
ειδικός. Ξέρουμε ότι κατά τη δεκαετία του 
’30 ο Εμπειρικός γοήτευσε την Marguerite 
Yourcenar, η οποία του αφιέρωσε το έργο 
της «Nouvelles Orientales» (1938). Ο An
dré Fraigneau, που τους έφερε σε επαφή, 
είχε επίσης αφιερώσει στον Εμπειρικό ένα 
από τα βιβλία του, το «Les voyageurs Τran- 
sfigures», (1933), και είχε μάλιστα εμπνευ
στεί από τον έλλη να λογοτέχνη το πρόσωπο 
του Ανδρέα Μαυρόδακου στο μυθιστό
ρημά του «L’ amour Vagabond», (1949).

Ξέρουμε ότι ο Εμπειρικός συναναστρά- 
φηκε τον Andre Breton και τον κύκλο του 
στις δεκαετίες του ’20 και του ’30. Όμως ο 
Breton πιθανότατα ποτέ δεν γνώρισε το 
ποιητικό πνεύμα του έλληνα οπαδού του. 
Για τον Breton υπήρχε το φράγμα της 
γλώσσας: ο Εμπειρικός έγραφε στα ελληνι
κά. Ας προσθέσουμε ότι ο Breton ποτέ δεν 
εκδήλωσε παράφορο ενθουσιασμό για την 
Ελλάδα: θεωρούσε ότι ο δυτικός πολιτι
σμός ζούσε εδώ και δυο αιώνες κάτω από 
την πνευματική δικτατορία της Ελλάδας! 
Ό πως και να ’χει όμως ο Breton μάλλον 
είχε διαβάσει την νουβέλα του Εμπειρικού 
«Αργώ ή πλους Αεροστάτου» που είχε με
ταφραστεί από τον Michel Saunier και δη
μοσιευτεί στο «Mercure de France» (στο 
τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου 1964): μια 
θαυμάσια μετάφραση που πρέπει να τρά
βηξε την προσοχή του Breton επάνω στα 
γραπτά του παλιού του φίλου. Όμως τα 
ποιήματα παρέμεναν αμετάφραστα.

Από την πλευρά του ο Εμπειρικός ανέ
φερε μια φράση του A. Breton μέσα στην 
πρώτη του συλλογή «Υψικάμινος» που εκ- 
δόθηκε το 1935. Στη δεύτερη συλλογή του 

38 με τίτλο «Ενδοχώρα», που εκδόθηκε το 
1945, ο Εμπειρικός περιλαμβάνει ένα 
ποίημα με τίτλος «Ανδρέας Μπρετόν».

Εξάλλου στον ίδιο είναι αφιερωμένο και το 
τέταρτο μέρος της ίδιας συλλογής «Οι 
σπόνδυλοι της πόλης» (1935).

Θα ήταν παράδοξο να προσπαθήσω να 
σας παρουσιάσω έναν ποιητή που η πρώτη 
του εμφάνιση στα γράμματα έγινε πριν από 
56 χρόνια, έναν συγγραφέα που πέθανε 
πριν από 16 χρόνια και που στα γαλλικά 
γράμματα ήταν γνωστός ως ποιητής μόνο 
εκ φήμης. Προτείνω, λοιπόν, να σας υπεν
θυμίσω κάποια βιογραφικά και βιβλιο
γραφικά γεγονότα και να αναφερθώ στην 
προσωπικότητα του Α. Εμπειρικού με την 
βοήθεια κάποιων που τον γνώρισαν και 
που αυτή τη στιγμή βρίσκονται ανάμεσα 
μας.

Μετά θα διακινδυνεύσω να προτείνω 
έναν τρόπο ανάγνωσης της ποίησης του 
Εμπειρικού και να σας παραθέσω, τέλος, 
μερικές από τις μεταφράσεις μου, αφού 
ανέλαβα να μεταφράσω όλο το ποιητικό 
του έργο.

Ο Ανδρέας Εμπειρικός γεννήθηκε στη 
Βράιλα της Ρουμανίας το 1901 από μια οι
κογένεια ελλήνων εφοπλιστών που κατα
γόταν από την Ανδρο. Πέρασε τα παιδικά 
του χρόνια και την εφηβεία του στην 
Αθήνα και στα νησιά του Αιγαίου. Μέχρι 
το 1914 περνούσε τα καλοκαίρια του στους 
εκ μητρός θείους του στη Ρωσία. Η εκ μη- 
τρός γιαγιά του ήταν ρωσίδα. Αργότερα 
γράφτηκε στην φιλοσοφική σχολή του Πα
νεπιστημίου της Αθήνας. Τα χρόνια της 
νιότηςτου ήταν ονειρικά: σπορ αυτοκίνη
τα, μεγάλες αμερικάνικες μοτοσικλέτες, 
κρουαζιέρες με ιστιοφόρα. Μετά άρχισαν 
οι μεγάλες αναχωρήσεις: στις αρχές της δε
καετίας του ’20 φεύγει για την Ελβετία: 
εκεί, μπροστά σε έναν καταρράκτη είχε την 
αποκάλυψη του ποιήματος -  γεγονότος. 
Αργότερα θα διηγηθεί τη σκηνή στο κεί
μενό του «Amour-Amour» («Γραπτά ή 
προσωπική μυθολογία», 1960).

Από το 1921 έως το 1925 ζει στο Λονδίνο

και εργάζεται στην Byron Steamship Co 
Ltd, που ανήκει στον πατέρα του. Λάτρης 
της Αγγλικής λογοτεχνίας καθώς είναι πα
ρακολουθεί μαθήματα στο King’s College. 
Αυτή την εποχή σημειώνει με σχολαστικό
τητα την ημερομηνία των βιβλίων που προ
μηθεύεται τυχαία στα ταξίδια του, υπο
γράφοντας: Andrew L. Embiricos.

Από το 1926 ωςτο 1931 εγκαθίσταται στο 
Παρίσι και συναναστρέφεται αδιαλείπτως 
τον Rene Laforgue, ένα ιδρυτικό μέλος της 
ψυχαναλυτικής εταιρείας του Παρισιού. 
Πιθανότατα το 1929 ο Frois-Wittman γνω
ρίζει τον Εμπειρικό στον A. Breton. Οισυ- 
ζητήσειςτους επάνω στην ποίηση, τη φιλο
σοφία και την πολιτική θα σημαδεύσουν 
τον Εμπειρικό για πάντα. Γίνεται θαμώνας 
της Place Blanche, όπου συναντά τον Peret, 
τον Éluard, τον Tanguy και άλλους. Αργό
τερα θα μνημονεύσει αυτήν την ευτυχι
σμένη περίοδο της παρισινής του ζωής στο 
κείμενο «Amour-amour», όπου ήδη ανέφε
ρα, όπως και στο κείμενό του «Ο Βασιλιάς 
Kong» («Οκτάνα», 1980).

Το 1931 επιστρέφει στην Αθήνα. Μέχρι 
το 1935 εργάζεται στην ναυτιλιακή εται
ρεία «Βασιλειάδης». Το 1935 είναι μια χρο
νιά μεγάληςάνθησηςγια τα ελληνικά γράμ
ματα. Ο Α. Εμπειρικός δίνει τον Ιανουά
ριο μια δημόσια διάλεξη για τον Υπερρεα
λισμό. Τον Μάρτιο τυπώνει την πρώτη 
συλλογή του «Υψικάμινος» σε 200 αντίτυ
πα. Συνδέεται με τον Ο. Ελύτη μετον οποίο 
φεύγει τον Μάιο για να βρει τα ίχνη του ζω
γράφου Θεόφιλου στη Μυτιλήνη. Ταξι
δεύει με την Marguerite Yourcenar στην 
Κωνσταντινούπολη και την ίδια χρονιά 
αρχίζει να εφαρμόζει την ψυχανάλυση. 
Την επόμενη χρονιά διοργανώνει στο σπίτι 
του μια έκθεση των υπερρεαλιστών ζω
γράφων Max Ernst, Oscar Dominguez και 
Victor Brauner.

Ο υπερρεαλισμός ήθελε να «μεταμορ
φώσει τον κόσμο» και να «αλλάξει τη ζωή».



Ο Ανδρέας Εμπειρικός

Στην Ελλάδα δεν μπόρεσε να αναπτύξει 
την πολιτική και κοινωνική του δράση, 
όπως έγινε στη Γαλλία: στις 4 Αυγούστου 
του 1936 ο στρατηγός Μεταξάς εγκαθι
δρύει δικτατορία που υποχρεώνει τον ελ
ληνικό υπερρεαλισμό να περιορίσει τις 
ανατρεπτικές του ιδιότητες στον τομέα των 
γραμμάτων και των τεχνών.

Τα χρόνια που ακολουθούν δημοσιεύον
ται και άλλα ποιήματα του Εμπειρικού σε 
λογοτεχνικά περιοδικά τα οποία τελικά θα 
κυκλοφορήσουν το 1945 συγκεντρωμένα σε 
μια συλλογή με τον τίτλο «Ενδοχώρα». Τα 
χρόνια 1942-44 ποιητές και καλλιτέχνες 
συγκεντρώνονται στου Εμπειρικού για να 
διαβάσουν τα έργα τους και να συζητήσουν 
για την τέχνη και τη λογοτεχνία. Δεν θα 
μπορούσε να φανταστεί κανείς πιο εύ
γλωττη «υπεράσπιση και εικονογράφηση» 
του υπερρεαλισμού στην Ελλάδα απ’ αυτές 
τις δύο πρώτες συλλογές του Εμπειρικού. 
Όμως οι έλληνες κριτικοί καθώς και κά
ποιοι ποιητές, όπως ο Σεφέρης, δεν ήταν 
καθόλου προετοιμασμένοι να δεχτούν το 
υπερρεαλιστικό μήνυμα. Πρέπει να πούμε 
ότι η «Υψικάμινος» έπεφτε σαν μια πολύ 
παράξενη πέτρα στο έλος της δύσης του 
συ μβολισμού, της καθαρής ποίησης και της 
δυστροπίας που έπετο της μικρασιατικής 
καταστροφής. Σήκωναν τους ώμους και 
έσκαγαν στα γέλια στην ανάγνωση και μό
νον των τίτλων των ποιημάτων: «συμπλή- 
ρωσις φορτηγού ατμοπλοίου», «τα σύρ
ματα των αισθημάτων», «το βα-βα των

κροάκων», «ιππεύων όνους και αγαπών 
κυρίες», «ευνουχισμός σημαιοφόρων της 
τρίτης ανοίξεως» κ. ά. Όμως και τα ίδια τα 
κείμενα αποτελούσαν μια πραγματική 
πρόκληση για τους οπαδούς της όμορφης 
ποίησης και της δημοτικής γλώσσας. Πολ
λοί ένιωθαν να θίγεται η λογική και πρέ
πουσα πνευματική τους τιμή από τόσες ρη
ματικές περιόδους χωρίς αρχή και τέλος. Η 
φαινομενική ασυναρτησία ερέθιζε, βυθί
ζοντας τον αναγνώστη σε μια ακαταστασία 
που έφερνε ίλλιγγο. Αλλοι, προσφάτως 
πληροφορημένοι ότι ο υπερρεαλισμός δια
κήρυττε την αυτόματη γραφή, τον περιόρι
ζαν σ’ αυτήν και αποφάσιζαν ότι αυτή η 
ποίηση είναι εύκολη, όμως δεν ήταν καθό
λου.

Οι πιο εμπνευσμένοι κατάλαβαν ότι ο Α. 
Εμπειρικός επιβάλλετο από τούδε και στο 
εξής ως ο μεγαλύτερος ανανεωτής των ελ
ληνικών γραμμάτων μετά τον Κων. Καβά- 
φη. Ήταν οι: Ο. Ελύτης, Ν. Εγγονόπου- 
λος, Νάνος Βαλαωρίτης, Μίλτος Σαχτού- 
ρης, Έκτωρ Κακναβάτος και πολλοί άλ
λοι.

Η γλωσσολογία σήμερα επιτρέπει να 
αναλύσουμε καλύτερα τις δομές που διε
γείρουν το ασυνείδητο να βγάλει στην επι
φάνεια και να θαμπώσει το συνειδητό με 
ένα πυροτέχνημα εικόνων φρέσκων και 
στιγμιαίων. Ας εξετάσουμε εν συντομία 
αυτό που έχει συμφωνηθεί να ονομάζουμε 
«αυτόματη γραφή». Διαπιστώνουμε ότι 
πρόκειται, ιδίως στον Εμπειρικό, για μια

συνειδητή και σοφή επαναχρησιμοποίηση 
ελεύθερων συνδυασμών των λέξεων που 
τους μιμούνται αλλόγιστοι αυτοματισμοί, 
αλλά οι περίοδοί τους σέβονται την παρα
δοσιακή γραμματική, προτείνοντας συγ
χρόνως και συντάγματα ή ομάδες λέξεων 
που συμφωνούν μεταξύ τους, όσον αφορά 
τη σύνταξη, αλλά όχι πάντα όσον αφορά τη 
λογική της κοινής έννοιας.

Από αυτές τις φράσεις γεννιούνται συμ
φύρματα υπερρεαλιστικών εικόνων όπου 
το έλλογο μπερδεύεται με το παράλογο. Το 
πνεύμα του αναγνώστη καθυποτάσσεται 
στην ποιητική μαγεία παρ’ όλη την απο
σταθεροποίηση της διαλογιζόμενης λογι
κής. Η αθωότητα του λόγου επικαλείται 
σταθερά τη συνενοχή του αναγνώστη ο 
οποίος μαντεύει περισσότερο παρά κατα
νοεί τους υπαινιγμούς, τις μεταφορές, τις 
εικόνες που τον παραπέμπουν σε έναν κο
σμικό ερωτισμό.

Η μαγική δύναμη της ποίησής του υπη
ρετείται από μια τέλεια τέχνη εξαγνιστικής 
γοητείας που μόνον μια υπομονετική και 
λεπτομερής ανάλυση μπορεί να αποδείξει.
Ο Εμπειρικός χρησιμοποιεί μέσα στην 
ύφανση των ποιημάτων του τις γνωστές με- 
θόδουςτηςσυνήχησης,τηςρυθμικήςαρμο- 
νίας, των ετυμολογικών και πιο συχνά πα
ρετυμολογικών σχημάτων για να συγκα- 
λύψει μέσα σε αθώες λέξεις τις λέξεις-θέ- 
ματά του, τα μη λεχθέντα της ποίησής του 
που βρίσκουμε διασκορπισμένα και κρυμ
μένα μέσα σε αναγραμματισμούς, αυτά τα 
κομμάτια των λέξεων που δέχεται το υπο
συνείδητο χωρίς να γίνουν αντιληπτά από 
το συνειδητό, διότι αυτές οι συλλαβικές τε
μαχίσεις πολλαπλασιάζουν τις δυνατές και 
μη δυνατές έννοιες, παραπλανώντας στα
θερά τη διαλογιζόμενη λογική του ανα
γνώστη.

Είναι ανώφελο να θυμήσουμε τις δυσκο
λίες που έχει να αντιμετωπίσει ο μεταφρα
στής αυτής της ποίησης, εάν φιλοδοξεί να 
αποδώσει, όχι μόνον την πρώτη έννοια, την 
προφυλαγμένη, των λέξεων που χρησιμο
ποιεί ο ποιητής, αλλά ιδίως να ερμηνεύσει 
το ποίημα, επαναδημιουργώντας την υπο- 
φώσκουσα μαγεία για την οποία μίλησα. 
Μου φάνηκε ότι το στοίχημα άξιζε να τηρη
θεί.

Ας πάρουμε σαν παράδειγμα το ποίημα 
«Τα σύρματα των αισθημάτων» από την 
«Υψικάμινο». Ο τίτλος σημαίνει «τα (με
ταλλικά) σύρματα των αισθημάτων». Το 
μετέφρασα «Les filaments des sentiments».
Ας αποσαφηνίσουμε κατ’ αρχήν ότι η ρίμα 
των δύο άρθρων καθώς και των δύο ουσία- 39 
στικών αναπαράγουν στα γαλλικά την



επανάληψη των ελληνικών συλλαβών. 
Αλλά και κάτι ακόμα: είμαι πεπεισμένος 
ότι το συνειδητό του αναγνώστη καταγρά
φει τη λέξη «filament» στην κύρια σημασία 
της ως «μεταλλικό σύρμα», αλλά ταυτο- 
χρόνως το υποσυνείδητο συγκρατεί σαν πι
θανότητες μη πραγματοποιημένες, υπαγο- 
ρευτικέςκαιγόνιμες,τουςψευδο-σχηματι- 
σμούς «phil» (όπως μέσα στις λέξεις «φι
λάνθρωπος» ή «φιλέλληνας») και «amant» 
(στην έννοια του ερωτευμένου). Βέβαια, 
εάν δεχτούμε αυτό το αξίωμα έστω και 
προσωρινά, οφείλουμε να δεχτούμε ότι το 
υποσυνείδητο μπορεί να συγκρατήσει το 
πλέγμα των παρετυμολογικών σχηματι
σμών «senti» (του ρήματος sentir -  αισθά
νομαι) και «ment» (του ρήματος mentir -  
ψεύδομαι) στη λέξη sentiment (αίσθημα). 
Άρα αυτό το ποίημα είναι ένα αριστούρ
γημα των μη-λεχθέντων στα ελληνικά. 
Προσπάθησα να το μεταφέρω στα γαλλικά 
ως ακολούθως:

Είναι αξιοσημείωτο πως η τελευταία πε
ρίοδος κατάφέρνει να μιλά για το αιδοίον 
χωρίς να το ονομάζει, υπονοώντας το εφη- 
βαίον και την προσποιητή γλυκύτητα. Η 
λέξη «ammoniacal» μας κάνει να σκε- 
φτούμε το αμμωνιακό, βέβαια, αλλά, 
ιδίως, το «monial» (μοναχός) και το «mo
nacai» (μοναστικός). Στα ελληνικά η λέξη 
αμμωνιούχο περιέχει περισσότερες από 
δυο συλλαβές της λαϊκής λέξης που χαρα
κτηρίζει το γυναικείο γεννητικό όργανο.

Ένα άλλο παράδειγμα είναι το μικρό 
ποίημα που ακολουθεί και ανήκει στην «Ε
σωτερική Γη»:

Χάρτης αμέριμνος καί σπόγγος εορτής.
Πηγαίνουν και έρχονται με τεντωμένα 

τόξα.
Επιτρέψτε μου να κάνω εδώ μια παρέν

θεση για να σας αποδείξω τη δυσκολία της 
μετάφρασης του Εμπειρικού και την «υ
περρεαλιστική» πολλές φορές διαδρομή 
του μεταφραστή. Ενώ προσπαθούσα να 
μεταφράσω αυτό το μικρό ποίημα, τόσο μι
κρό σαν χάι-κάι, ονειρεύτηκα ότι στο βι
βλίο του Εμπειρικού που είχα υπήρχε ένα 
λαθάκι και έπρεπε να διαβαστεί, όχι σπόγ
γος αλλά σπάγγος. Συνέλαβα, λοιπόν, το 
σύνολο του ποιήματος σαν μια ανταλλαγή 
δώρων (πηγαίνουν και έρχονται): δέματα, 
τυλιγμένα σε πολύχρωμα χαρτιά (χάρτης, 
στην καθαρεύουσα σημαίνει το χαρτί της 
δημοτικής) και δεμένα με χρωματιστές 
κορδέλες ή με σπάγγο (σπάγγος εορτής), 
ένας σπάγγος σφιγμένος καλά γύρω απ’ το 
δέμα, σαν χορδή ενός τόξου (με τεντωμένα 

40 τόξα). Το μετέφρασα λοιπόν έτσι:
Papier d ’insouciance Et ficelle de fete 
Vontet vienn ent Vare bande

Ημουν αρκετά ικανοποιημένος από τη 
μετάφρασή μου, αλλά για να ησυχάσει η 
συνείδησή μου τηλεφώνησα στην κυρία Βι- 
βίκα Εμπειρικού στην Αθήνα για να την 
παρακαλέσω να εξακριβώσει εάν μέσα στα 
χαρτιά του ποιητή έγραφε «σπόγγος» ή 
«σπάγγος». Μου τηλεφώνησε την επομένη 
για να μου πει ότι δεν βρήκε τίποτα, αλλά 
θυμόταν πολύ καλά ότι άκουγε συχνά τον 
ποιητή να απαγγέλλει αυτό το ποίημα και η 
σωστή λέξη ήταν σπόγγος.

Για ένα «ο» αντί του «α» έπρεπε να ξανα- 
μεταφράσω ολόκληρο το ποίημα. Τι μπο
ρούσε να σημαίνει ο σπόγγος στο ποίημα; 
Μετά από πολλή σκέψη, αυτό το σφουγ
γάρι μου φάνηκε πολύ πιο εμπειρικικό από 
τον σπάγγο. Επρόκειτο καταφανώς για τα 
κρεατωμένα σημεία του κορμιού (τα πια- 
σήματα). Οραματίστηκα λοιπόν, το σύ
νολο του ποιήματος, εντελώς διαφορετικά. 
Ένα ζευγάρι ερωτευμένων κάνει μια συμ
φωνία: σήμερα δεν έχει ούτε τηλέφωνα 
ούτε άλλες σκοτούρες, το ζευγάρι απομο
νώνεται κάπου για να κάνει έρωτα. Εξ ου 
και ο πρώτος στίχος.

Εξ’ ου και ο πρώτος στίχος: «Charte* d’ 
insouciance». Στον δεύτερο στίχο δεν μπο
ρούσα να κρατήσω το αρχικό «και» (et), 
διότι η λέξη «épouge» (σφουγγάρι) 
αρχίζει από e και η συνάντησή τους θα 
δημιουργούσε χασμωδία. Εξάλλου, 
έβρισκα ότι η μετάφραση «de fète» δεν 
ταίριαζε. Σε μια ποιητική μετάφραση, 
κατά τη γνώμη μου, οι λέξεις πρέπει να 
κάνουν έρωτα μεταξύ τους. Αντικατέ
στησα λοιπόν το «de fète» με την λέξη «fe- 
stivité», διότι η πρώτη συλλαβή της λέξης 
αυτής (fesse=γλουτοί) έρχεται, νομίζω, 
να ερμηνεύσει το περιεχόμενο της λέξης 
«σπόγγος». Τέλος, σύμφωνα μ’ αυτήν την 
θεώρηση του ποιήματος, το ζευγάρι περι
φέρεται μέσα σ’ ένα δωμάτιο προς άγραν 
μιας δυνατής ερωτικής συγκίνησης. Μετα
φράζω λοιπόν τον τρίτο στίχο: «L’ on va et 
vient Γ arc Bandé». Ξαφνικά διαπιστώνω 
ότι η μετάφρασή μου, από ένστικτο βρήκε 
τις συλλαβές εκείνες που υπονοούν την 
ερωτική πράξη, αφού «Γ on» μπορεί να 
εννοεί το «long» (μακρύ), ενισχύονταςτον 
υπόλοιπο στίχο. Επιπλέον, στα ελληνικά, 
χρησιμοποιούν συχνά τη λέξη «τόξο» στη 
θέση της λέξης «βέλος», καταφανές 
σεξουαλικό σύμβολο. Η τελική μετά
φραση λοιπόν αυτού του μικρού ποιήμα
τος, διαβάζεται ως ακολούθως:

Charte d ’insouciance
Épouge de festivité
V  on va et vient Γ are bandé.

Μετά τον πόλεμο, ο Εμπειρικός ασχολή
θηκε πρακτικά με την ψυχανάλυση. Μαζί 
με τον Γιώργο Ζαβιτσιάνο και τον 
Δημήτρη Κουρέτα, αποτελούν την πρώτη 
ομάδα ψυχαναλυτών στην Ελλάδα. Τους 
βοήθησε πολύ η Μαρία Βοναπάρτη. Ο 
Εμπειρικός παράλληλα συνεχίζει να 
γράφει ποιήματα και πεζά τα οποία θα 
αποτελέσουν τη συλλογή που εκδόθηκε το 
1960 με τίτλο Γραπτά ή προσωπική μυθο
λογία, όπως και τις συλλογές που δημο
σιεύτηκαν μετά το θάνατό του, Οκτάνα 
(1980) και Η σήμερον ως αύριον και ως 
χθες (1984). Αυτές οι τρεις τελευταίες συλ
λογές εγγράφονται πάντα στη σφαίρα του 
Υπερρεαλισμού, αλλά εικονογραφούν 
εύγλωττα την εξέλιξη των τεχνικών της 
γραφής, προς την έννοια μιας μεγαλύ
τερης απαλότητας και ενός σημαντικού 
μέρους αφιερωμένου στο συναίσθημα. 
Αυτά τα μεταγενέστερα κείμενα είναι πιο 
προσιτά στον νεοφώτιστο αναγνώστη, 
αφού οι συχνά πλεγμένες μεταφορές ανα
πτύσσονται συνήθως μέσα σ’ ένα πιο 
λογικό πλαίσιο, από αυτές των πρώτων 
συλλογών.

Δεν θα ’θελα να τελειώσω αυτήν την
s

σύντομη παρουσίαση χωρίς να επισημάνω 
την εμφάνιση στην Αθήνα τον περασμένο 
Δεκέμβριο, των δύο πρώτων τόμων ενός 
μεγάλου μυθιστορήματος εννέα τόμων, με 
τίτλο Ο Μέγας Ανατολικός. Ο Εμπειρικός 
δούλευε και ξαναδούλευε αυτό το τερά
στιο κείμενο από το 1945 μέχρι το θάνατό 
του, το 1975, γεγονός που δείχνει τη 
σημασία που είχε για τον ίδιο αυτό το 
έργο. Συσχετίζει σ’ αυτό, το παρθενικό 
ταξίδι του υπερωκεάνειου Μέγας Ανατο
λικός, που ξεκίνησε από το Λίβερπουλ για 
τη Νέα Υόρκη, τον Μάιο του 1867. Αυτή η 
καινούργια κιβωτός του Νώε βρίθει επι
βατών κάθε τάξης και κάθε φυράματος. Ο 
αφηγητής εξιστορεί με την παραμικρή 
λεπτομέρεια τις περιπέτειες και τις ερω
τικές σχέσεις αυτού του θορυβώδους πλή
θους. Οι Έλληνες κριτικοί χαρακτήρισαν 
ήδη αυτό το μυθιστόρημα σαν μια «ερω
τική εγκυκλοπαίδεια». Πράγματι πρό
κειται για ένα σωρό παραλλαγών και δια
στροφών πάνω στον έρωτα, όπου δια
σταυρώνονται η πείρα του ψυχαναλυτή 
και η απόλαυση του στυλίστα, διότι βλέ
πουμε να παρελαύνει εκεί όλο το ελληνικό 
λεξιλόγιο που αφορά το σεξ, από το 
άσεμνο έως το επιστημονικό, όμως, παρ’ 
όλα αυτά, τα πάντα εξαγνίζονται από τη 
μοναδική αθωότητα και γενναιοδωρία 
του ύφους, ενώ η σοφή γραμματική απο
κλείει κάθε χυδαιότητα ενός κειμένου που 
διαφορετικά θα έθιγε σοβαρά τα ήθη.



Ποτέ δεν θα μπορέσουμε να υπογραμ
μίσουμε όσο πρέπει την σημασία αυτού 
του «μυθιστορήματος-ωκεανού» για την 
επανερμηνεία του προηγούμενου ποιη
τικού έργου: ξαναβρίσκουμε σ’ αυτό το 
έργο, το λεξιλόγιο των ποιητικών μετα
φορών που εδώ χρησιμοποιήθηκε μέσα σ’ 
ένα προφανές συλλογιστικό περιεχόμενο. 
Η δημιουργία εικόνων και νεολογισμών 
φτάνει σ’ ένα ανήκουστο κρεσέντο που 
αρμόζει απόλυτα στον κοσμικό ερωτισμό, 
του οποίου ο Εμπειρικός έγινε ο εισηγη
τής, με την ποίησή του. Χωρίς καμιά αμφι
βολία, η έκδοση αυτού του ως τώρα άγνω
στου μυθιστορήματος, θα κάνει τον 
Εμπειρικό, Προυστ των ελληνικών γραμ
μάτων, άλλοι θα πουν ότι πρόκειται για 
τον θείο Μαρκήσιο, χωρίς σαδισμό όμως, 
ενώ με την ποίησή του είχε ήδη κατακτή
σει, σύμφωνα με την επιτυχή έκφραση του 
Νάνου Βαλαωρίτη, το ανάστημα ενός
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1. Κείμενο παρουσίασης στην εκδήλωση 
«Hommage à Andréas Embiricos» που εκφωνή
θηκε στην Revue Parlée, στο Centre Georges 
Pompidou, στο Παρίσι, στις 26 Ιουνίου 1991, 
μέσα στα πλαίσια της Έκθεσης «Έλληνες 
Υπερρεαλιστές».

2. Βλέπε: Josyane Savigneau, Marguerite 
Yourcenar V  invention d ’ une vie, Paris, Galli
mard, 1990, σελ. 109-111.

3. Μόλις επανεκδόθηκε το κείμενο: Andréas 
Embriricos, Argo ou voi d ’ aérostat, μεταφρα
σμένο από τα ελληνικά από τον Michel Saunier, 
Institut Frangais d’ Athènes - Act ŝ Sud, 1991.

4. Ο Νάνος Βαλαωρίτης και η Ανδρομάχη 
Σκαρπαλέζου πήραν το λόγο. Στη συνέχεια 
προβλήθηκε η ταινία του Γιάννη Σμαραγδή 
«Άνδρος-Ανδρέας Εμπειρικός» με γαλλικούς 
υποτίτλους.

5. Μπορεί κανείς να βρει αρκετά από τα 
ποιήματα του Εμπειρικού που έχω μεταφράσει,

στο Surréalistes grecs, op. cit σελ. 33, 36,43-45, 
53, 56-60. Βλέπε επίσης: «Andreas Embiricos, 
Poémes, Choix et traduction de Jacques Bou
chard», «Συντέλεια» (Αθήνα) τεύχος 4-5 
(άνοιξη-καλοκαίρι 1991), σελ. 3-15. Βλέπε 
τέλος: Andréas Embiricos, Haut Foumeau, σε 
μετάφραση από τα ελληνικά του Jacques Bou
chard, Institut Frangais d’ Athènes - Actes Sud, 
1991.

6. Για μια συνοπτική ανάλυση της λειτουρ
γίας των συνταγμάτων στην ποίηση του Ανδρέα 
Εμπειρικού, βλέπε επίσης το άρθρο μου «Η 
ερωτική σύνταξη του Ανδρέα Εμπειρικού» περ. 
«Συντέλεια» (Αθήνα) τεύχος 2-3 (φθινόπωρο 
1990-χειμώνας 1991) σελ. 50-52.

7. Νάνος Βαλαωρίτης, Ανδρέας Εμπειρικός, 
Αθήνα, Ύψιλον, 1989, σελ. 21.

Μτφρ.: Άντα Κάττουλα

Η Μηχανή του Αλέξ. Κοτζιά
και ο δούρειος ίππος

Από τις καταδύσεις του στα βαθ ιά νερά της 
ψυχής του ανθρώπου και του,αφηγηματι
κού λόγου, ο Αλέξανδρος Κοτζιάς έχει 
αποκομίσει μια σειρά έργων που το καθένα 
τους αποτέλεσε ένα άκρον άωτο, ένα εκ
φραστικό «μη περαιτέρω»· τόσο ώστε 
ανοίγοντας κάθε καινούριο στη σειρά βι
βλίο, να διερωτώμαστε αν ο συγγραφέας 
θα κατορθώσει να πραγματοποιήσει άλλη 
μια φορά τον άθλο του και να μετατοπίσει 
ξανά τα όρια που μόλις πριν είχε αγγίξει. 
Κατά βάθος, είμαστε βέβαια έτοιμοι για 
μιαν ακόμα έκπληξη.

Αν στον «Ιαγουάρο» ο Α. Κ. είχε οικειο- 
ποιηθεί, προς όφελος της πεζογραφίας, 
χειρισμούς και προοπτικές κινηματογρα
φικού σενάριου, στον «Πυγμάχο» φαίνε
ται να μεταφέρει τεχνικές εμπνευσμένες 
από το βίντεο-κλιπ και τη σύντομη αστυνο
μική ταινία. Η υποτιθέμενη εσωτερική 
αφήγηση προχωρεί με ασυνέχειες και ρωγ
μές που καταργούν σχεδόν ολοσχερώς το 
αφηγού μενο υποκείμενο, έτσι ως εάν αυτός 
ο ανερμάτιστος Αμίλητος να κάνει τη δου
λειά μιας μηχανής που καταγράφει αλλη- 
λοδιαδεχόμενες εικόνες και ήχους που 
συμβαίνει να ’ναι ομιλίες, πρόσωπα, αντι-

Λύντια Στεφάνου

κείμενα. Με τον ίδιο τρόπο καταγράφον
ται και οι πρωτόγονες αναδιπλώσεις της 
ατομικής του Αμίλητου μνήμης.

Αυτή η απογύμνωση που επιτυγχάνεται 
με τα πιο προχωρημένα σύγχρονα μέσα, 
και που θα μπορούσε εύκολα να αποβεί 
αδιέξοδη, συναντιέται κατά περίεργο, 
αλλ’ όχι ανεξήγητο, τρόπο με τη λιτότητα 
του σχεδιαγράμματος μιας αρχαίας τρα
γωδίας. Το βιβλίο αρχίζει, εξελίσσεται και 
τελειώνει στη διάρκεια μιας μονάχα μέρας. 
Η ενότητα του χρόνου συμβαδίζει με την 
ενότητα του τόπου. Πρόκειται για το κτή
ριο και τις εγκαταστάσεις -  γραφεία και 
τυπογραφείο -  μιας αθηναϊκής εφημερί
δας στις αρχές της δεκαετίας του ’50. Τα 
δρώμενα είναι, σε πρώτη όψη, οι διαδικα
σίες που οδηγούν στην έκδοση του επόμε
νου φύλλου, η ρουτίνα, το έκτακτο, οι αλ
λαγές, η βιασύνη. Ανάλογα μοιρασμένοι 
και οι ρόλοι των συντελεστών τα πρόσωπα 
προσδιορίζονται κατ’ αρχήν από τη θέση 
και τη συμμετοχή τους -  με περισσότερη ή 
λιγότερη προθυμία είτε δυσθυμία -  σε κά

ποιο από τα στάδια της εκδοτικής διαδικα
σίας: ο Διευθυντής ή Ταμερλάνος, ο Αρχι
συντάκτης κύριος Στέλιος Αντωνιάδης, ο 
φιλολογικός συντάκτης Αλέξανδρος, ο αρ
χιεργάτης, οι λινοτύπες, ο Φρόνιμος, ο 
Παίδαρος, ο Αμίλητος. Μια επιφάνεια ερ- 
γοτάξιου, όπου η ταχύτητα δεν ανέχεται 
εκπτώσεις στην ακρίβεια, όπου η τάξη δεν 
μπορεί παρά να υπερισχύσει και να αφο
μοιώνει την ακαταστασία και όπου η επι
θυμητή στάση απέναντι στο συνεχώς πραγ
ματοποιούμενο έργο θα είχε ως οριακό 
πρότυπο την αφοσίωση του χτίστη γοτθι
κών καθεδρικών ναών. «Η εφημερίδα» 
διαθέτει μια ιδιότυπη μυστική υπόσταση. 
Διαθέτει επίσης ένα δικό της Κώδικα συμ
περιφοράς, στα περιθώρια των υποχρεω
τικών κανόνων που επικεντρώνονται στις 
λέξεις «κράτος» ή «το κόμμα» στην πρώτη 
φάση της μετεμφυλιακής Ελλάδας.

Με μαθηματική σχεδόν ευρηματικότη- 
τα, μέσα από μια αθυρματική, σε πρώτη 
όψη, παράθεση, ο Α. Κ. συνθέτει αλλεπάλ
ληλες προς το βάθος στρωματώσεις που το 
κλειδί τους βρίσκεται, νομίζω, στην τελευ- 41 
ταία φράση του βιβλίου: «Εμένα να μη με



λένε Γιάννη... να μη με λένε Γιάννη». Από 
τα εισαγωγικά αντιλαμβανόμαστε ότι είναι 
η μοναδική φράση που προφέρει ο Αμίλη
τος, κατάληξη της εσωτερικής αφήγησης 
που έχει μόλις πριν κορυφωθεί στην τελευ
ταία σελίδα με μια σειρά από λέξεις-κραυ- 
γές, παρόμοιες με τα ουρλιαχτά που υπα
γορεύει στο ζώο ο πανικός μέσα σε μια κα
ταστροφική μεταβολή των φυσικών συνθη
κών.

Το όνομα «Γιάννης» εμφανίζεται, 
απροσδόκητα, σαν ύστατο καταφύγιο του 
πανικόβλητου Αμίλητου. Και, ξάφνου, με 
την ανάγνωση της τελευταίας φράσης ολό
κληρο το βιβλίο μοιάζει σαν να ξεγλιστράει 
παίρνοντας μαζί το μυστικό του, ή σαν να 
μετασχηματίζεται.

Ταυτόχρονα, ανακύπτουν διάφορα 
ερωτηματικά που κάνουν απαραίτητη μια 
δεύτερη ανάγνωση, π.χ., τι σημαίνει η με
τατροπή του Αμίλητου -  αφηγητή σε ομι- 
λούντα Γιάννη; Τι ακριβώς ζητάει επιτα
κτικά να προσέξουμε πριν το αποχωρι
στούμε, αυτό το παράξενο βιβλίο;

Ξαναδιαβάζοντας σημειώνουμε ότι ο 
φερόμενος ως Αμίλητος αυτοπροσδιορίζε- 
ται ευθύς εξ αρχής σαν ένα μπερδεμένο 
κουβάρι από πρωτόγονες, εμποδισμένες 
παρορμήσεις και αλληλοσυγκρουόμενες, 
αλληλοαναιρούμενες εγγραφές από τον 
έξω κόσμο.

Η αποδιοργάνωση των συνάψεων ανά
μεσα στο ζωώδες επιθυμητικό και στις λει
τουργίες που στηρίζουν την δια του λόγου 
επικοινωνία, ανάγεται στις τραυματικές 
εμπειρίες της παιδικής ηλικίας* ο πατέρας, 
δολοφονημένος αντάρτης του Ψαρού, η 
μάνα σφαγμένη μπρος στα μάτια του, στο 
Δίστομο. Οι επιζώντες είναι όλοι ένοχοι 
και αξιομίσητοι* είναι όλοι, εναλλακτικά 
και αδιαφόρευτα, «γκεσταπίτες», «ασφα
λίτες» , «κομμουνιστές», «σφαγιαστές», 
«αριστοκράτες», οι τελευταίοι ιδιαίτερα 
μισητοί ως προνομιούχοι της μετεμφυλια- 
κής κοινωνικής πυραμίδας. Για τον Αμί
λητο δεν υπάρχουν καλοί και κακοί* ακόμα 
και ο εκ των πραγμάτων ευεργέτης του ο 
Διευθυντής -πρώην συμπολεμιστής του 
πατέρα- έχει «βλέμμα γκεσταπίτη». Όλοι 
του χρωστάν, όχι πια τους σφαγμένους γο
νείς ή τη στερημένη αγάπη, αλλά, ωμά και 
απλά, του χρωστάν τον διαφυγόντα 
πλούτο που θα είχε αποκτήσει η οικογένεια 
μεταναστεύοντας κατά προτίμηση στην 
Αμερική ή στην Αυστραλία, τα γρήγορα 
αυτοκίνητα και τις απλησίαστες εύκολες 
γυναίκες.

4 2  φυσικά ο Αμίλητος δεν διανοείται ότι 
μπορεί να έχει ο ίδιος την παραμικρή υπο
χρέωση. Οι σταδιοδρομίες που διαδοχικά

του προετοιμάζει ο προστάτης του απαι
τούν προσπάθειες που δεν εννοεί καθόλου 
να καταβάλλει. Αντίθετα, προσκολλάται 
στον κάλπικο Αρχισυντάκτη που θα του 
δώσει τις σίγουρες ιπποδρομιακές πληρο
φορίες ώστε να πολλαπλασιάσει την μικρή 
περιουσία που μόλις έχει υπεξαιρέσει από 
την επίσης μισητή γυναίκα του. Ο κύριος 
Στέλιος Αντωνιάδης του περνάει επίσης τη 
θεωρητική υποδομή μιας γενικευμένης 
ασυνειδησίας. Όμως καθώς προχωρεί η 
μέρα τα πράγματα σκουραίνουν. Οι ελπί
δες ματαιώνονται. Η απρόοπτη ασθένεια 
του Διευθυντή προμηνύει βέβαιο θάνατο* 
η προστασία φτάνει στο τέλος της και η με
γάλη ευκαιρία του ιππόδρομου χάνεται εξ 
αιτίας του απρόβλεπτου εμποδισμού του 
Αντωνιάδη.

Την στιγμή ακριβώς που καταρρέει ο κό
σμος των φαντασιώσεών του, ο Αμίλητος 
επικαλείται το όνομα Γιάννης ωσάν τη μο
ναδική που του απομένει βεβαιότητα. 
Ωστόσο, η πρόσβαση στο όνομα δεν μπορεί 
να συντελεστεί παρά κάτω από ορισμένες 
προϋποθέσεις. Κατά την αίσια εκδοχή, ο 
Γιάννης, εάν θέλει να λέγεται Γιάννης, 
οφείλει να πραγματοποιήσει τον άμεσο και 
άκοπο πλουτισμό που ματαιώθηκε από τις 
εξελίξεις των γεγονότων* η άλλη λύση είναι 
η αυτοκατάργηση, η αυτοκαταστροφή και 
εξ αντιστροφής δικαίωση. Ο Γ ιάννης ανα
λαμβάνει ένα έλλασσον από υποχρεώσεις. 
Οι καταστροφικές μεταβολές, ο πανικός 
και η σύγχυση των ορίων μεταξύ του εαυ
τού και του μη-εαυτού θέτει τους όρους 
μιας υποτυπώδους, πρωτόγονης, αυτο
γνωσίας.

Η υπαρξιακή κρίση που σε άλλες περι
πτώσεις εισάγει στη διάσταση της αγιότη
τας, της ενορατικής τέχνης, είτε της ευρη
ματικής επιστήμης, στην κατώτατη ετούτη 
βαθμίδα διοχετεύεται στην ίδρυση μιας 
υπο-προσωπικότητας. Ο Αμίλητος προ
φέρει το όνομά του. Ομιλώ σημαίνει: «ονο
μάζω» και «ονομάζομαι».

Και, φυσικά, το πρόβλημα που εξ αρχής 
θέτει, όχι για να το λύσει αλλά για να μας 
αναγκάσει να το αντιμετωπίσουμε, ο Α. 
Κ., είναι το πρόβλημα της συνείδησης, το 
πρόβλημα της ευθύνης, που εδώ γίνεται 
προσιτό ως πρόβλημα του λόγου, κατά το 
μέτρο που ο λόγος -ομιλία συμμετέχει στη 
συγκρότηση του ατομικού -  και όχι μόνο -  
ήθους.

Έτσι, μπορού με π ια να αναλύσου με π . χ . 
τη διπλή γλώσσα του αρχι-υποκριτή και 
ψευτοσυγγραφέα Αντωνιάδη με τις δολο
φονικές τελικά εφαρμογές της. Ο Αντω
νιάδης, με την εκμαυλιστική του ομιλία 
κλέβει την ερωμένη του φίλου του και τον

οδηγεί τελικά στην αυτοκτονία με καθημε
ρινές δόσεις λεκτικού δηλητήριου.

Παράλληλα καλλιεργεί για ιδιοτελείς 
πάντα σκοπούς το γόνιμο έδαφος της ασυ- 
νειδησίας του Αμίλητου. Πέρα και πάνω 
απ’ αυτά προωθεί το μεγάλο κόλπο της αυ
ταπάτης, την εκλογίκευση της ατομικής 
του ανευθυνότητας. Το κόλπο κάπου 
σκοντάφτει και μέσα από τις αναξέλεγκτες 
εγγραφές του Αμίλητου αναδύεται η τρα
γική ιστορία του έρωτα και του θανάτου 
του διπλά προδομένου φίλου.

Σαν ελλειποβαρέστατο αντίπαλο δέος, ο 
φιλολογικός συντάκτης και σοβαρός, αυ
τός, συγγραφέας, ο Αλέξανδρος δεν θα 
μπορούσε παρά να τραυλίζει περιβεβλη- 
μένοςτο ανίσχυρο ήθος του. Μένει ο λόγος 
του Διευθυντή-Ταμερλάνου, η άψογη και 
αναποτελεσματική καθαρεύουσα που δεν 
κατορθώνει να πλησιάσει να παρασταθεί 
ουσιαστικά ή να πείσει τον ψυχικά καταρ
ρακωμένο Αμίλητο.

Ο Πυγμάχος είναι από τα έργα εκείνα 
που δεν μπορούν να γραφτούν χωρίς αλη
θινή ταπεινοσύνη και εξαφάνιση κάθε εί
δους συγγραφικού εγωκεντρισμού.

Ο αντι-ήρωας αυτός δεν αποτελεί αντι
στάθμισμα (comfensation) φιλαυτίας. Εί
ναι ένα δημιούργημα απαλλαγμένο από 
ψυχολογικές επιδιώξεις ή αναστολές του 
συγγραφέα. Ένα ατόφιο δείγμα ζωής, ή 
μάλλον, ένα κενό απ’ όπου περνούν κύ
ματα ζωής με την ίδια κίνηση που έχουν τα 
κύματα της θάλασσας, χωρίς να χρειάζεται 
να δίνουν λόγο για την ύπαρξή τους, ανα
πόφευκτα όσο και οι κινήσεις των ηλεκτρο- 
νίων μέσα στον απειροελάχιστο χώρο των 
ατόμων της ύλης. Ο Αμίλητος, απ’ όλη την 
«νατουραλιστική» παρωδία φιλοσοφίας 
του Αντωνιάδη, συγκρατεί τη λέξη «ηλε- 
κτρόνια» χωρίς να αντιλαμβάνεται την επι
στημονική σημασία, εντούτοις συλλαμβά
νει πρωτόγονα τη φιλοσοφική, μεταεπι- 
στημονική έκταση ή επέκτασή της.

Τελικά, η υπαρξιακή αγωνία δεν καταρ- 
γείται όταν λείπει η ηθική συνείδηση (κι 
αυτό είναι ένα από τα ση μαντικά που λέει ο 
Α.Κ. διαψεύδοντας την περίφημη ρήση 
«σκότωσα την συνείδησή μου για να βρω 
την ευτυχία») και η λέξη «ηλεκτρόνια» σαν 
άλλο όνομα της αδήρητης «ανάγκης», της 
Κρόνιας επέμβασης στο γίγνεσθαι του κό
σμου δεν εξαφανίζει, ούτε ελαττώνει την 
αγωνία που συνόδευε τις λέξεις «πεπρω
μένο» ή «κόλαση» σε άλλες εποχές.



Από to θέμα 
στο συνειρμό*

του Γιώργου Αράγη
Όλα τα κείμενα που απευθύνονται σε κάποιον και συνεπώς προο
ρίζονται να διαβαστούν, ακολουθούν ένα κάποιο τυπικό. Αυτό θα 
πει ότι οργανώνονται κατά τρόπο γνωστό στους αποδέκτες τους. Ο 
τρόπος με τον οποίο οργανώνονται τα κείμενα αποτελεί την τεχνική 
πλευρά του γραφτού λόγου. Οποιοδήποτε 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 αίτηση ακολουθεί ένα αυστηρά καθορι
σμένο τυπικό. Πρώτα ορίζεται ως αίτηση. Έπειτα λέει ποιος αιτεί 
και πότε. Μετά πού απευθύνεται και τέλος τι ζητάει. Αλλά και το 
γράμμα της κοινής αλληλογραφίας έχει ορισμένη διάρθρωση. 
Συνήθως προηγείται η ημερομηνία και ο τόπος της γραφής, ακο
λουθεί η προσφώνηση, μετά το μήνυμα και τέλος ο χαιρετισμός και 
η υπογραφή. Αν περάσουμε τώρα στα κείμενα της λογοτεχνίας θα 
διαπιστώσουμε ότι γράφονται κι αυτά με βάση κάποιες τεχνικές. 
Τεχνικές που συνδυάζονται ποικιλότροπα μέσα στα διάφορα κεί
μενα και δίνουν την εντύπωση ενός εξαιρετικά μεγάλου αριθμού. 
Βέβαια δεν είναι λίγες αλλά ούτε και αμέτρητες. Υπολογίζοντας 
μάλιστα κάπως χοντρικά θα έλεγα πως οι κυριότερες τεχνικές που 
έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα στα λογοτεχνικά κείμενα σε 
διάφορους συνδυασμούς, δεν ξεπερνούν τις δέκα. Δυο από τις βασι
κότερες από αυτές θα δούμε στην αποψινή ομιλία.

Πρόκειται για την τεχνική του θέματος και την τεχνική του συνειρ
μού, με τις οποίες συντελείται η οργάνωση του δραματικού 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 λογο
τέχνες διαρθρώνουν το εκάστοτε 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 επι
θυμεί; 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 οργά
νωσης του υλικού και η δυνατότητα της συνειρμικής οργάνωσης. Να 
τις κοιτάξουμε από κοντά.

α) Θεματική τεχνική. Η θεματική τεχνική προκύπτει από τη δομή 
του στοιχειώδους θέματος δηλαδή της θεματικής μονάδας. Θεμα
τική μονάδα είναι η περιγραφή μιας ενέργειας που ολοκληρώνεται 
μέσα σε αδιάσπαστη χωρική και χρονική συνέχεια. Λέγοντας ολο
κληρώνεται εννοώ ότι εκπληρώνει το σκοπό για τον οποίο γίνεται. Η 
θεματική μονάδα συνεπώς παρασταίνει με τα μέσα της γλώσσας μια 
ολοκληρωμένη πράξη η οποία παρουσιάζει χωρική και χρονική ενό
τητα. Από την άποψη αυτή η πράξη την οποία παρασταίνει η θεμα
τική μονάδα αρχίζει σε ορισμένο τόπο και χρόνο και συνεχίζεται

ώσπου να τελειώσει χωρίς άλματα χώρου και χρόνου. Όπως 
είναι φανερό ο χαρακτήρας της θεματικής μονάδας είναι παραστα
τικός και όχι πρακτικός. Με την έννοια ότι οι θεματικές μονάδες δεν 
αποτελούν πράξεις αλλά είδωλα πράξεων. Για τούτο οι θεματικές 
μονάδες δεν υπάρχουν παρά μόνο στο επίπεδο του λόγου. Στον 
παραστατικό τους χαρακτήρα οφείλεται εξάλλου το «σαν» που εξυ- 
πακούεται στη δομή τους. Ένα «σαν» που παραπέμπει στη δομή των 
ιστορικών γεγονότων. Οι ίδιες δεν αποτελούν ιστορικά γεγονότα, 
πράξεις δηλαδή που συνέβησαν, αλλ’ έχουν δομή ανάλογη με τα 
ιστορικά γεγονότα.

Όπως είπα παραπάνω η θεματική τεχνική βγαίνει από την υφή 
της θεματικής μονάδας. Πρόκειται συνεπώς για την τεχνική που 
παρασταίνει με τα μέσα της γλώσσας ολοκληρωμένες πράξεις που 
παρουσιάζουν χωρική και χρονική αλληλουχία. Να δούμε ένα στοι
χειώδες παράδειγμα. Ας υποθέσουμε πως έχουμε την περιγραφή 
μιας νοικοκυράς που μαγειρεύει στην κουζίνα της. Κάποια στιγμή 
διαπιστώνει πως της λείπει ένα υλικό, λ.χ. το 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 εξελίσ
σεται σε χώρο και χρόνο συνεχόμενο. Ο σκοπός είναι η απόκτηση 
του αλατιού που εκπληρώνεται με την αγορά του. Η χωρική συνέχεια 
έχει τη μορφή: κουζίνα -  δρόμος -  παντοπωλείο -  δρόμος -  κου
ζίνα. Κι η χρονική αλληλουχία έχει τη μορφή της χρονολογικής δια
δοχής. Πρώτα διαπιστώνεται η έλλειψη του αλατιού, ακολουθεί το 
ντύσιμο της γυναίκας, η έξοδος και το περπάτημα στο δρόμο, η 
αγορά του χρειαζούμενου κι η επιστροφή της. Αυτός ο τρόπος, να 
αρθρώνει κανείς το συγγραφικό υλικό με χωρική και χρονική αλλη
λουχία, στα μέτρα του σκοπού τον οποίο εκπληρώνει η πράξη που 
παρασταίνει το υλικό αυτό, αποτελεί τη θεματική τεχνική της λογο
τεχνίας. Εννοείται πως συνδέοντας κανείς τέτοιες θεματικές 
μονάδες μπορεί να σχηματίζει ευρύτερους θεματικούς κύκλους και 
να φτάνει τελικά σε πολύτομα αφηγηματικά έργα. Να δούμε όμως 
ακόμη ένα στοιχειώδες παράδειγμα από τη λογοτεχνία. Ένα μικρό 
κομμάτι από το Πλατύ ποτάμι του Γιάννη Μπεράτη.

%

«Πηδώντας από κορμό σε κορμό φτάναμε ως τις άκρες-άκρες 
του δάσους. Με τα μάτια κολλημένα στον ουρανό, υπολογίζαμε 
πόση ώρα θέλαν ακόμη τ’ αεροπλάνα να φτάσουν πάνω μας, αν 
κάναν τώρα τους κύκλους τους στα Γιάννενα, ή πόσα δευτερό
λεπτα χρειάζεται για να ξεμπουκάρει πίσ’ απ’ το λόφο το πρώτο 
που βούτηξε στο δρόμο. Τρέχοντας μ’ όλη μας τη φόρα ριχνό
μαστε 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 περ
νούσε μουγκρίζοντας από πάνω σου. Ήταν ακόμη μια άλλη 43 
συστάδα, μετά, δυο ή τρεις φορές, τα χαντάκια, που τα ’χαμε επι-



σημάνει από πριν, και μετά πια, ο πρώτος λάσπινος φράχτης του 
χωριού, που σ’ έκρυβαν, μπρουμυτισμένο, οι τούφες τα ξερα
μένα 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 χρειάζεται 
σχόλια. Σημειώνω μόνο πως το «μαγαζάκι» ήταν στο χωριό Πετσάλι 
που βρίσκεται ανάμεσα στα Γιάννινα και στο Καλπάκι. Φτάνοντας 
σ’ αυτό ο συγγραφέας γλύτωνε από το κυνηγητό των γερμανικών 
αεροπλάνων. Τέτοια παραδείγματα, ιδίως μεγαλύτερα, έχει τη 
δυνατότητα ο καθένας να βρει αμέτρητα μέσα στα λογοτεχνικά έργα. 
Πολλά μάλιστα πεζογραφήματα 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 «μί- 
μησις πράξεως σπουδαίας και τελείας» δίνει παρακάτω τον ορισμό 
του «όλου» κατά το «εικός ή το αναγκαίον». Όλα αυτά αφορούν την 
οργάνωση του «μύθου» στην 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 χρο
νικής αλληλουχίας την αναλύει ο αρχαίος θεωρητικός με μαθημα
τική 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, απεναν
τίας, 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»2. Παρόλη τη συντομία της διατύπωσης, ακριβέστερη 
εικόνα της δομής που παρουσιάζει η θεματική μονάδα και κατά 
προέκταση η τεχνική της θεματικής διάρθρωσης του δραματικού 
υλικού στα λογοτεχνικά έργα θα ήταν δύσκολο ή μάλλον αδύνατο να 
σκεφτεί κανείς.

Συνοψίζω. Η τεχνική της θεματικής οργάνωσης των λογοτεχνικών 
έργων μιμείται τη διαδικασία με την οποία διαδραματίζονται τα 
ιστορικά γεγονότα. Είναι δηλαδή μια μέθοδος με την οποία παρα
σταίνει κανείς πράξεις που εξελίσσονται σε συνεχόμενο χώρο και με 
χρονολογική συνέπεια.

β) Συνειρμική τεχνική. Αντίστοιχα προς τη θεματική η συνειρμική 
τεχνική προκύπτει από τη δομή του στοιχειώδους συνειρμού ή της 
συνειρμικής μονάδας. Συνειρμική μονάδα είναι η μορφή μιας συντε
λεσμένης ανάκλησης. Για να συντελεστεί μια ανάκληση θα πρέπει 
ένα άλφα δεδομένο, της εσωτερικής ή της εξωτερικής ζωής ενός προ
σώπου, να ανακαλέσει κάποιο βήτα συναφές προς αυτό. Έτσι σε 
κάθε συνειρμική μονάδα έχουμε δύο όρους, έναν πρώτο κι ένα δεύ
τερο. Ο πρώτος φτάνει με κάποιον τρόπο στο συνειδητό ενός ατόμου 
και αυτόματα συνείρει τον συναφή του δεύτερο. Η εικόνα π.χ. ενός 
σπαρμένου κάμπου που κυματίζει στο φύσημα του αέρα συνείρει τον 
ανάλογο κυματισμό της θάλασσας. Ανάμεσα σ’ αυτούς τους δυο 
όρους δεν υπάρχει χωρική και χρονική συνέχεια. Αντίθετα δηλαδή 
από τη θεματική μονάδα, όπου το δραματικό υλικό παρουσιάζει 
στενή χωρική και χρονική συνέχεια, στη συνειρμική μονάδα έχουμε 
πάντοτε διάσπαση της ενότητας του χώρου και του χρόνου. Μια 

44 συνειρμική μονάδα αποτελεί καθεαυτή ένα χωρικό και χρονικό 
άλμα. Θα πρέπει πάντως να γίνει σαφές ότι οι συνειρμικές μονάδες 
στο επίπεδο της λογοτεχνίας έχουν παραστατικό χαρακτήρα. Αυτό

σημαίνει δυο πράγματα. Πρώτα ότι η μορφή τους είναι προϊόν συγ
γραφικής δουλειάς. Και δεύτερα πως ο μηχανισμός του σχηματισμού 
τους παραπέμπει στο μηχανισμό των φυσιολογικών ανακλήσεων. 
Καθώς είναι γνωστό, σύμφωνα με τη Κλασική Ψυχολογία, μια ορι
σμένη εντύπωση είναι δυνατό να ανακαλέσει μέσα μας κάποια άλλη. 
Η ανάκληση αυτή γίνεται με βάση τους νόμους του συνειρμού, που 
είναι ο νόμος της ομοιότητας, της αντίθεσης, της συνάφειας στο 
χώρο και της αλληλουχίας στο χρόνο. Ή, γενικότερα, 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 βήτα μπορεί να 
ανακαλέσει κάποιο γάμμα και το γάμμα κάποιο δέλτα κ.ο.κ. Η 
παράσταση με τα μέσα της γλώσσας αλυσιδωτών ανακλήσεων απο
τελεί τη συνειρμική μέθοδο της λογοτεχνίας. Να δούμε τώρα δυο 
σύντομα παραδείγματα, ένα από την ποίηση κι ένα από την πεζο
γραφία.

«... Αίφνης η ανάγκη της νύχτας σε φέρνει εδώ 
αισθάνομαι το στόμα σου μικρή θαλασσινή σπηλιά 
στον αριστερό μου ώμο».3

«Στην κοίτη του χειμάρρου, λίγο πιο πέρα από τονΓκιουλμπα- 
χτσέ, ένα πλήθος ανθρώπινες υπάρξεις, ντυμένες με κουρέλια 
τεφρά και μαύρα, σαν τα φτερά απ’ τις καλιακούδες, πασπα
τεύουν τα σκουπίδια για κάτι χρήσιμο στη φτώχια τους. Είδα 
ανθρώπους που τρεφόντουσαν απ’ τα σκουπίδια τον καιρό 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 νύχτας ανακαλεί στο ποιητικό εγώ και μάλιστα κατά 
τρόπο αισθησιακά απτό το αγαπημένο του πρόσωπο. Πρόκειται 
βέβαια για ανάκληση στο επίπεδο του λόγου και συνεπώς για παρά
σταση ανάκλησης.

Στο δεύτερο παράδειγμα αποδίνονται αλυσιδωτές ανακλήσεις. Η 
πρώτη ξεκινάει από τα «τεφρά και μαύρα» κουρελόρουχα 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 ανασκαλεύουν τα σκουπίδια και 
ανακαλεί, πάλι στον αφηγητή, παρόμοιες σκηνές από την κατοχή. Η 
τρίτη έχει μορφή ορισμένης αντιπαραβολής των χρόνων της κατοχής 
με το τώρα: τι 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 ορι
σμένες διαφορές με συναφείς συνέπειες. Μεταξύ των οποίων προέ- 
χουν οι ακόλουθες τρεις.

α) Η θεματική τεχνική στα πλαίσια της θεματικής μονάδας παρου
σιάζει χωρική και χρονική αλληλουχία. Πράγμα που σημαίνει ότι 
στα όρια της θεματικής μονάδας η κειμενική δράση είναι συνεχόμενη 
και γραμμική. Όταν όμως ένα έργο αποτελείται από περισσότερες 
από μία θεματικές μονάδες, τότε ανάμεσα σε δυο διαδοχικές μεσο
λαβεί συνήθως κάποιο χωρικό και χρονικό κενό. Συνεπώς στην 
περίπτωση αυτή η κειμενική δράση διακόπτεται. Μολαταύτα δεν 
αισθανόμαστε ως αναγνώστες απροσανατόλιστοι. Μάλιστα περ
νούμε άνετα από τη μια θεματική μονάδα στην άλλη σαν να μη μεσο
λαβεί 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 παρα
λείπει να την περιγράψει. Σύμφωνα μ’ αυτά, τα έργα που είναι γραμ
μένα με τη θεματική μέθοδο παρουσιάζουν συνεχή κειμενική δράση 
στα πλαίσια των θεματικών μονάδων και δυνάμει εξωκειμενική 
δράση ανάμεσα από τις θεματικές μονάδες. 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 συνειρ
μικής μονάδας να έχουμε κάθε φορά ένα κειμενικό γεφύρωμα δυο 
διαφορετικών χώρων και χρόνων. Κι επειδή η κάθε συνειρμική 
μονάδα συνδέεται πάλι συνειρμικά με την αμέσως επόμενη, τα έργα 
που γράφονται με τη συνειρμική μέθοδο παρουσιάζουν τεθλασμένη 
πορεία και καταλήγουν σε ψηφιδωτή μορφή. Εδώ δε μεσολαβεί κενό 
ανάμεσα στις μονάδες -  και όταν έχουμε νέα κεφάλαια οι συγγρα
φείς χρησιμοποιούν ως αφετηρία ό,τι εκείνοι προκρίνουν ελεύθερα 
και ανεξάρτητα από το προηγούμενο κείμενο. Δεν υπάρχει συνεπώς 
περιθώριο για δυνάμει δράση ανάμεσα από τις συνειρμικές μονάδες, 
ούτε δυνατότητα χρονολογικής δομής των έργων. Ο χρόνος ακο
λουθεί τα φτερουγίσματα των συνειρμικών ανακλήσεων που 
εκφράζει το κάθε κείμενο.

β) Σε κάθε θεματική μονάδα η δράση προχωρεί σταδιακά με δια
δοχικές κινήσεις στο χώρο και στο χρόνο. Η διαδοχή αυτή έχει τη 
μορφή της αιτιατής πορείας από το γνωστό στο άγνωστο. Με συνέ
πεια τα σχετικά κείμενα να προκαλούν την περιέργεια και το ενδια
φέρον του αναγνώστη για το εκάστοτε επόμενο βήμα της δράσης. Κι 
επειδή η δράση μας δίνεται μέσα από την οπτική γωνία των υποκει
μένων του λόγου, ο αναγνώστης υιοθετεί κάθε φορά αυτή την οπτική 
γωνία. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο αναγνώστης ενός κειμένου, που 
έχει γραφτεί με τη θεματική μέθοδο, τείνει να ταυτιστεί με τον αφη
γητή του συγκεκριμένου κειμένου. Μια ταύτιση που ευνοεί κυρίως 
τη θυμική παρακολούθηση των κειμένων. Ενώ αντίστοιχα δεν ευνοεί 
την αποστασιοποίηση του αναγνώστη από την κειμενική δράση.

Στα έργα που έχουν γραφτεί με τη συνειρμική μέθοδο δεν υπάρχει 
περιπέτεια με την έννοια της σταδιακής αιτιατής εξέλιξης της δρά
σης. Τα στοιχεία που απαρτίζουν τα κείμενα πηγάζουν απευθείας 
από το προσωπικό απόθεμα εντυπώσεων, συναισθημάτων, κρίσεων 
κ.λπ. των υποκειμένων του λόγου δηλαδή των αφηγητών. Τα στοι
χεία αυτά σχετίζονται μεταξύ τους σύμφωνα με την ψυχική και πνευ
ματική ιδιοσυστασία του κάθε αφηγητή. Από την άποψη αυτή ο ανα
γνώστης ενός κειμένου που έχει γραφτεί συνειρμικά παρακολουθεί 
τον αφηγητή του να αναφέρεται συνειρμικά στον κόσμο της ιδιαί
τερης ζωής του. Γεγονός που δεν επιτρέπει την ταύτιση του ανα
γνώστη 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 πράξεις τις 
οποίες παρασταίνει κανείς με τη θεματική τεχνική έχουν μορφή 
ανάλογη μ’ εκείνη των ιστορικών γεγονότων. Τα ιστορικά γεγονότα, 
καθώς είναι γνωστό, αφορούν δραστηριότητες της εξωτερικής ζωής 
και δεν είναι νοητά χωρίς τη σωματική ανθρώπινη δράση. Αντί
στοιχα η θεματική τεχνική, ως τρόπος παράστασης, έχει τη δυνατό
τητα να σκιαγραφεί τα δεδομένα της εξωτερικής ζωής. Έμμεσα 
βέβαια είναι δυνατό να αναφερθεί κανείς μ’ αυτή τη μέθοδο στον 
εσωτερικό του κόσμο. Ευθέως όμως η μέθοδος είναι ειδική για την 
απόδοση εξωτερικών φαινομένων.

Με το συνειρμικό τρόπο μπορεί να αναφέρεται κανείς τόσο σε

μορφές του εσωτερικού του κόσμου όσο και του εξωτερικού. Εντού
τοις πρόκειται για μέθοδο που αφορά κατεξοχήν την εσωτερική ζωή. 
Και τούτο γιατί η συνειρμική τεχνική μιμείται το μηχανισμό με τον 
οποίο πραγματοποιούνται ο φυσιολογικοί συνειρμοί. Ένα μηχα
νισμό που είναι προϊόν εσωτερικών αντιδράσεων. Έτσι όλα τα στοι
χεία των κειμένων που γράφονται με συνειρμικό τρόπο έχουν χαρα
κτήρα 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.

III

Ανακεφαλαιώνω. Τα κείμενα που γράφονται με τη θεματική 
τεχνική παρουσιάζουν κειμενική αλλά και δυνάμει εξωκειμενική 
δράση, με συνέπεια να έχουν χρονολογική εξέλιξη και γραμμική 
μορφή. Ευνοούν τη θυμική συμμετοχή του αναγνώστη, ενώ η παρα
στατική 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 δράσης.

Υπάρχουν λογοτεχνικά έργα απόλυτα θεματικά και έργα απόλυτα 
συνειρμικά, με την έννοια ότι έχουν γραφτεί ολοκληρωτικά 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 θεμα
τικής μονάδας παρεμβάλλεται κάποια ή κάποιες συνειρμικές σφή
νες, ή το δεύτερο σκέλος ορισμένης συνειρμικής μονάδας αποτελεί 
την αφετηρία μιας θεματικής συνέχειας κ.ο.κ. Από τα έργα που 
γράφονται με μικτή τεχνική, θεματική και συνειρμική, σε άλλα υπε
ρέχει 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 
μέθοδος επικρατεί ποσοτικά και χαρακτηρίζει γενικά τη δομή του 
έργου. Στην Οδύσσεια τ ου Ομήρου π.χ. έχουν χρησιμοποιηθεί κι οι 
δυο τεχνικές, αλλά βασική είναι η θεματική, από την οποία καθορί
ζεται η γενική διάρθρωση του έργου. Στην Κίχλη του Σεφέρη έχουν 
χρησιμοποιηθεί κι οι δυο τεχνικές επίσης, βασική όμως εδώ είναι η 
συνειρμική με την οποία κατεξοχήν αρθρώνεται το κείμενο.

ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΙΙΑΙΙΛΙΈϋΡΠΟν
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Αν δούμε ιστορικά τη χρήση των δυο τεχνικών θα παρατηρήσουμε 
ότι σε μεγάλο βαθμό η πορεία της λογοτεχνίας υπήρξε ένα βαθμιαίο 
πέρασμα από τη χρήση της θεματικής μεθόδου στη χρήση της συνειρ
μικής. Αρχικά τόσο η ποίηση όσο και η πεζογραφία γράφονταν 
κυρίως με θεματικό τρόπο. Αργότερα η ποίηση εφάρμοσε το 
συνειρμό, ενώ η πεζογραφία εξακολούθησε να γράφεται με θεματικό 
τρόπο ως τις αρχές του εικοστού αιώνα. Μιλώ βέβαια σχετικά, γιατί 
και σήμερα γράφονται μοντέρνα 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 θεματικά διαρ
θρωμένη -  μια και ο Αριστοτέλης πραγματεύτηκε μόνο τα είδη που 
είχαν θεματική υφή. Τα ποιήματα όμως του Αρχίλοχου, της Σαπ- 
φώς, του Αλκαίου, του Σιμωνίδη κ.λπ. δεν είχαν τέτοια υφή. Παρά
δειγμα 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
a

Όπως προανάφερα η πεζογραφία άργησε να υιοθετήσει τη συνειρ
μική μέθοδο, αλλά και όταν την υιοθέτησε δεν έφτασε ποτέ στην 
εντέλεια με την οποία την εφάρμοσε η ποίηση. Ζήτημα ασφαλώς 
ειδολογικής διαφοράς που μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι η 
ποίηση ευνοεί περισσότερο από την πεζογραφία τη χρήση της 
συνειρμικής τεχνικής. Αυτό δείχνουν άλλωστε κι οι βασικοί λόγοι 
για τους οποίους η ποίηση μεταπήδησε νωρίς από τη θεματική 
τεχνική στη συνειρμική. Πρόκειται, όσο διακρίνω για τους ακόλου
θους.

Η ποίηση έχει κατά κανόνα χαρακτήρα ευθείας προσωπικής 
έκφρασης. Μιας έκφρασης που αφορά κατεξοχήν την εσωτερική ζωή 
των ατόμων. Έτσι φυσικά και αναγκαία η ποίηση προσανατολί
στηκε προς τη μέθοδο που απόδινε αμεσότερα τις κινήσεις της εσω
τερικής 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 ορισμένα σχήματα λόγου. Τέτοια είναι η 
μεταφορά, η παρομοίωση, η προσωποποίηση, η συνεκδοχή και η 
μετωνυμία -  κυρίως όμως η μεταφορά που αποτελεί θεμελιώδες 
συστατικό του ποιητικού λόγου. Και όλα αυτά τα σχήματα λόγου 
προϋποθέτουν το συνειρμικό μηχανισμό. Διαφορετικά δε λειτουρ
γούν και μένουν αδρανή. Έτσι η ποίηση έφτασε στη συνειρμική 
μέθοδο 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’ αυτές τις 
αφηγήσεις, έτσι και στις λογοτεχνικές, η μέθοδος που ταίριαζε 
καλύτερα ήταν εκείνη που μπορούσε ν’ αποδώσει την υφή της περι
πέτειας. Η μέθοδος δηλαδή της θεματικής ανάπτυξης 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 πρωτοπόροι πεζογράφοι γύρεψαν να εκφρά- 
σουν το εσωτερικό γίγνεσθαι του ανθρώπου κατά τρόπο άμεσο. 
Πράγμα που στη συγκεκριμένη περίπτωση σημαίνει ότι γύρεψαν ν’ 
αποδώσουν πεζογραφικά τη «συνειδησιακή ροή»6 των κεντρικών 
αφηγηματικών προσώπων. Αλλά για την απόδοση της «συνειδη- 

4 6  σιακής ροής» χρειαζόταν μια τεχνική που να ’χει τη δυνατότητα να 
παρασταίνει την εσωτερική αλυσίδα των διάφορων εικόνων, συναι
σθημάτων, σκέψεων κ.λπ. των κεντρικών αφηγηματικών προσώ

πων. Μια τεχνική δηλαδή η οποία να παρασταίνει την αλληλουχία 
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 μονόλογο1, πρωτοχρησι- 
μοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό στο πεζογράφημα Οι δάφνες κόπηκαν 
(1887) του Ε. Ντιζαρντέν με το οποίο ο Ντιζαρντέν εισηγήθηκε τον 
εσωτερικό μονόλογο. Έπειτα την τεχνική του συνειρμού τη συναν
τούμε, σε μικρότερη 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 
Πεντζίκη, 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.

IV

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, γενικεύσεις και ταξινομήσεις. Από εκεί 
και πέρα ωστόσο ενδιαφέρει 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 διά
φορες χρήσιμες, από συστηματική άποψη, διακρίσεις. Μας επιτρέ
πουν λ.χ. να δούμε πώς και γιατί η πεζογραφία και η ποίηση είναι το 
κατεξοχήν είδος της καθεμιάς. Μας επιτρέπουν ακόμη να παρακο
λουθήσουμε τη σχετική εξέλιξη του κάθε είδους. Μας δίνουν τη 
δυνατότητα να κάνουμε πιο ειδικές παρατηρήσεις, όπως ότι δυο 
εκπρόσωποι της ίδιας «σχολής», ο Ρ. Γκριγιέ και η Ν. Σαρρώτ, χρη
σιμοποιούν διαφορετικές τεχνικές, θεματική ο Γκριγιέ, συνειρμική η 
Σαρρώτ. Μας επιτρέπουν να χωρίσουμε ολόκληρη τη νεοελληνική 
πεζογραφία και ποίηση σε τρεις κατηγορίες, τη θεματική, τη συνειρ
μική και τη μικτή. Και να προχωρήσουμε σε ακόμη επιμέρους διαι
ρέσεις. 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 Γραμμάτων 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 Δρομά- 
ζος, Αθήνα, «Κέδρος», 1982, σελ. 233.

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

«Ίκαρος», 1963, σελ. 40.
5. Κ. θ . Κακριδής, Έλα, Αφροδίτη, ανθοστεφανωμένη, Αθήνα, 1983, σελ. 

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

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

7. Εσωτερικός μονόλογος μπορεί να είναι και μια θεματική αναφορά σε ορι
σμένο ατομικό γεγονός.

Το παραπάνω κείμενο του Γ. Αράγη ξαναδημοσιεύεται στο παρόν τεύχος προς 
αποκατάστασή του, δεδομένου ότι κατά την πρώτη δημοσίευση του στο υπ. αριθ. 
67 τεύχος είχε παραληφθεί μία παράγραφος.



Η
ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Από τον πόλεμο του ’40 ως τη δικτατορία του ’67
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