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Εμείς και οι Εξουσίες*
Στην αγορά της βρίσκειςΝομοθέτας τ ο υ  Α λ έ ξ α ν δ ρ ο υ  Κ ο τ ξ ΐ ά

που δεν γελά κανένας τυχοδιώκτης
Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

Το φρόνιμο είναι να μιλάς μόνο για όσα γνωρίζεις, δηλαδή για το 
σπίτι σου. Συνεπώς το εμείς· του τίτλου είναι αποκλειστικά η 
νεοελληνική λογοτεχνία -το  σπίτι μου. Ελπίζω ότι οι ιδιομορ
φίες στις σχέσεις μας με τις Εξουσίες θα θυμίσουν και στον ξένο 
αναγνώστη πράγματα αν όχι ταυτόσημα τουλάχιστον οικεία 
ώστε να μην εξαντληθεί το ενδιαφέρον του για το παρόν πριν από 
το τέλος.

Όσο περίεργο και αν ηχεί στην εποχή μας, οι σχέσεις μας με 
την ενοχλητικότερη από τις Εξουσίες, με το Κράτος, κάπου μισό 
αιώνα τώρα, από το τέλος του Β Παγκοσμίου Πολέμου, είναι 
τόσο χαλαρές ώστε εύστοχα θα μπορούσε να τις χαρακτηρίσει 
κανείς σχέσεις αμοιβαίας περιφρόνησης: η ελληνική υπάτη 
Εξουσία δεν παραλείπει σε διαγγέλματα και σε πανηγυρικούς να 
αναφέρεται στη σφαίρα του πνεύματος ως την κατ’ εξοχήν όπου 
το έθνος διιστορικά βρίσκεται στο φόρτε του. Παρά ταύτα, συ
στηματικά επιδεικνύει την έσχατη καταφρόνια προς τα κείμενα 
δια των οποίων το πνεύμα καλλιεργείται, καθώς και προς τους 
ίδιους τους καλλιεργητές. Από την πλευρά τους πάλι οι κειμενο- 
ποιοί ανταποδίδουν τα ίσα λοιδορώντας και σαρκάζοντας το 
Κράτος, όπως οι υπόλοιποι συμπατριώτες, που το θεωρούν - δ ι 
καίως- το πιο αποτυχημένο κατασκεύασμα της νεότερης ιστο
ρίας μας. Παράλληλα, ωστόσο, έχουν -όπως οι υπόλοιποι συμ
πατριώτες- τρισμέγιστες αξιώσεις από την κρατική μέριμνα και 
αγανακτούν επειδή εκείνη δεν ανταποκρίνεται.

Προσωπικά, επειδή η καχυποψία μου απέναντι στο Κράτος, 
είναι έμμονη, βρίσκω την κατάσταση αυτή ιδανική: εσύ τη δου
λειά σου και παράτα με, η δουλειά μου είναι σοβαρή -α ς  αντιμε
τωπίζω δυσκολίες -  να μου λείπει η βοήθειά σου !

Στη βαθιά ριζωμένη κρατική αδιαφορία οφείλεται, νομίζω, η 
ανοχή που έδειξε η Εξουσία στα τρομερά χρόνια του εμφυλίου 
πολέμου, 1946-1949, που διεξήχθη χωρίς να επιβληθεί λογοκρι
σία. Οι συγγραφείς έπρεπε βέβαια να είναι συνετοί, διότι κατά 
τη ζοφερή εκείνη περίοδο μπορούσε να τους συμβούν διάφορα 
δυσάρεστα -  να εξοριστούν, όπως ο ποιητής Γιάννης Ρίτσοςή να 
χάσουν τη δουλειά τους, όπως οι δύο λαμπρότεροι πεζογράφοι 
της εποχής, ο Κοσμάς Πολίτης και ο Γιάννης Μπεράτης.

Εντούτοις, μόλις ένα χρόνο μετά τη λήξη του Ηλίθιου Πολέ

μου, όπως τον αποκαλώ βγάζοντας το άχτι μου, καμιά αντί
δραση δε σημειώθηκε όταν το φιλολογικό γεγονός του 1950 απο- 
τέλεσε η Πυραμίδα 67τον Ρένου Αποστολίδη -  αφηγηματική 
καταγραφή των εφιαλτικών εμπειριών αυτής της καθημαγμένης 
τετραετίας και κατηγορηματική καταδίκη της. Με το βιβλίο 
αυτό συν τοις άλλοις ουσιαστικά εγκαινιάστηκε η σημαντικό
τατη μεταπολεμική πεζογραφία μας.

Στο διαζύγιο κρατικής εξουσίας και λογοτεχνίας στηρίχτηκε, 
άλλωστε, νεαρός τότε (1953) πεζογράφος και, παρά την ανακτο
ρική παντοδυναμία των ημερών, τόλμησε να βάλει σε μυθιστό
ρημά την την εγκληματική απόφανση: «Ο βασιλιάς είναι βλά
κας!» -  σίγουρος ότι κανείς από τους κύκλους εκείνους δεν πρό
κειται να διαβάσει τα γραφόμενά του. Διάβασε όμως η Ασφά
λεια το βιβλίο του ποιητή Τάσου Λειβαδίτη Φυσάει στα σταυρο
δρόμια του Κόσμου και τον συνέλαβε για να τον παραπέμψει με 
την κατηγορία ότι προτρέπει το λαό σε ανταρσία. Το δικαστήριο 
τον αθώωσε. Και, οπωσδήποτε, προτού συμπληρωθεί δεκαετία 
από το τέλος των εχθροπραξιών, το 1957, ενώ ο διωγμός των ητ- 
τημένων επαναστατών συνεχιζόταν ποικιλοτρόπως, ο άλλοτε 

. εξόριστος Γιάννης Ρίτσος, αν και δεδηλωμένος κομμουνιστής, 
τιμήθηκε με το A Κρατικό Βραβείο Ποιήσεως. Το ίδιο βραβείο 
για το Μυθιστόρημα έλαβε ο Κοσμάς Πολίτης το 1964. Όσο για 
το Λειβαδίτη, αν και έξοχος ποιητής, έπρεπε να περιμένει ως το 
1977 για να του απονεμηθεί η ίδια τιμητική διάκριση.

Αναμφίβολα η διάσταση Κράτους και Λογοτεχνίας έχει τα 
καλά της. Την προτιμώ από τον προστατευτικό εναγκαλισμό, 
που σε μετατρέπει σε ενεργούμενο πολυτελείας και σ’ ευνουχί
ζει.

* * *
I

Φυσικά, η κατάσταση, που δημιουργούν οι δύο τελείως χωρι
στοί δρόμοι, έχει τις δυσκολίες της -  ιδιαιτέρως στην Ελλάδα με 
το περιορισμένο αναγνωστικό κοινό. Λογουχάρη, η Εξουσία δεν 
πρόσφερε απολύτως τίποτα, έστω κοινή εργασία, ώστεναξεφύ- 
γουν από το οικονομικό και κοινωνικό περιθώριο οι συγγρα
φείς, που προέρχονταν στην πλειονότητά τους από μεσαία, μι
κροαστικά, εργατικά ή και αγροτικά στρώματα. Επί τρεις δε
καετίες, από το τέλος του Παγκοσμίου Πολέμου ώς την πτώση 
της στρατιωτικής δικτατορίας (1967-1974), οι μεταπολεμικοί



συγγραφείς δε διορίστηκαν ως συγγραφείς σε θέσεις κοινωνικής 
ακτινοβολίας, σε κρατικά ιδρύματα, σε επιτροπές πνευματικών 
προκρίσεων, σε όργανα λήψεως αποφάσεων σχετιζόμενων με 
τον πολιτισμό ή και με τη συγγραφική δουλειά τους -  καμία και 
κανενός είδους ευκαιρία δεν τους παρασχέθηκε υπό την ιδιό
τητα του συγγραφέα. Όσο για τα κείμενά τους παρέμειναν στα 
κρατικά αζήτητα.

Και πάλι όμως καλύτερο αυτό, πιστεύω, παρά η αποπνιχτική 
προστασία. Ας αναγκαστήκαμε να δουλέψουμε ολόκληρη ζωή 
διπλή βάρδια -  την πρώτη για να ζήσουμε, τη δεύτερη για ν’ 
ασκήσουμε την τέχνη μας, αφού στην Ελλάδα τότε ουδείς και 
σήμερα ελάχιστοι λογοτέχνες έχουν υπό τη μορφή δικαιωμάτων 
αξιόλογα υλικά οφέλη.

* * *

Οι πραξικοπηματίες της χούντας έδειξαν αυθωρεί τις διαθέ
σεις τους απέναντι στα Γράμματα κατά τρόπο μακάβριο. Την 
πρώτη κιόλας μέρα της επτάχρονης εκτρωματικής εξουσίας τους 
αντί να συλλάβουν και να ρίξουν σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως 
τον υπέργηρο Κοσμά Πολίτη, όπως έπραξαν με αρκετούς λογο
τέχνες -  και ο τιμημένος από το Κράτος Γιάννης Ρίτσος ανάμεσά 
τους- περιόρισαν τον επίσης από το Κράτος τιμημένο πεζο- 
γράφο μέσα στο σπίτι του, μαζί με το πτώμα της γυναίκας του, 
που είχε πεθάνει την προτεραία. Του απαγόρευσαν να τη θάψει 
και αργότερα να παραστεί στην κηδεία της. Τα υπόλοιπα ευκό
λως εννοούνται: λογοκρισία, Index με 1000 και πλέον απαγορευ
μένους τίτλους (μέσα σ’ αυτούς και το Ελληνοβουλγαρικό Λεξι
κό!), συλλήψεις συγγραφέων, καταδίκες τους από στρατοδι
κεία, ενίοτε και άγριος βασανισμός -α ς  μην κατατριβόμεθα σε 
λεπτομέρειες, η συνταγή των δικτατόρων είναι πασίγνωστη.

Ωστόσο, σ’ αυτή την απαράλλακτη ανάτηνυφήλιο εξιστόρηση 
δύο πρωτοτυπίες διεκδικούν ενδεχομένως παγκόσμια αποκλει
στικότητα. Η πρώτη, από την πλευρά της Εξουσίας, που όχι μό
νον απαγόρευσε, καταδίωξε και κατέσχεσε, αλλά επιδίωξε και 
να επιβάλει στους συγγραφείς τη χρήση μίας εθνικώς ορθής 
γλωσσικής μορφής. Η δεύτερη, από την πλευρά των συγγρα
φέων, που αντιδρώντας στην καταπίεση, εκήρυξαν από την 
πρώτη κιόλας μέρα απεργία διαρκείας.

Πολύ μεγάλος αριθμός ποιητών, μυθιστοριογράφων, δοκι
μιογράφων, δραματουργών, κριτικών, λογίων, εντελώς αυθόρ
μητα, ο καθένας κινούμενος εξ ιδίας πρωτοβουλίας, αρνήθηκαν 
τον εξευτελισμό να υποβάλουν κείμενό τους στους λογοκριτές 
και έπαψαν να δημοσιεύουν. Ανάμεσα στους απεργούς οι ποιη
τές Γ ιώργος Σεφέρης, το μοναδικό ώς τότε βραβείο Νόμπελ της 
Ελλάδας, και Οδυσσέας Ελύτης, που επρόκειτο να τιμηθεί με το 
ίδιο βραβείο στα 1979. Αυτή είναι η περιλάληλη Σιωπή, όπως 
πέρασε στην ιστορία μας, συνεπεία της οποίας τα περισσότερα 
λογοτεχνικά περιοδικά αναγκαστικά έκλεισαν, η έκδοση νέων 
βιβλίων έπεσε κατακόρυφα, οι εκπομπές λόγου στη Ραδιοφωνία 
και στην Τηλεόραση σταμάτησαν. Κράτησε πάνω από τρία χρό
νια ωσότου η Εξουσία αντικατέστησε την προληπτική λογοκρι
σία μ’ ένα δρακόντειο νόμο περί τύπου.

Από κει και ώς το τέλος της επαίσχυντης επταετίας οι συγγρα
φείς συνέχισαν ένα επικίνδυνο παιχνίδι προκλήσεων, που η 
οξύτητά τους αυξομειωνόταν ανάλογα με το κλίμα των ημερών. 
Από τα στενά ανοίγματα που έτσι εκβιάστηκαν, πέρασαν δύο 
από τα σπουδαιότερα -και προκλητικότερα- αφηγηματικά 
έργα που έδωσε η δική μου συγγραφική γενιά: η νουβέλα του Νί- 
κου Κάσδαγλη Μακάριοι οι ελεήμονες (1971) και το μυθιστό-

Αλέξ. Κοτζιάς

ρημα του Αντρέα Φραγκιά Λοιμός( 1972).

* * *

Το ση μαντικότερο από τα μέτρα που έλαβε το Κράτος μετά την 
αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974 είναι η συστηματική δι
δασκαλία της λογοτεχνίας, ακόμη και της άρτι δημοσιευμένης, 
στα Πανεπιστήμια -  και η σύνταξη έξι θαυμάσιων ανθολογιών 
με λογοτεχνικά κείμενα για τη διδασκαλία του μαθήματος στις 
έξι τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παράλληλα και 
κάποιες χειρονομίες ενδιαφέροντος, κάποιοι διορισμοί συγγρα
φέων σε θέσεις υπεύθυνες, χορήγηση ιατροφαρμακευτικής πε
ρίθαλψης, σε όσους είναι άλλως ανασφάλιστοι, χορήγηση συν
τάξεων.

Άρχισε, λοιπόν, και στον τόπο μας ο μοιραίος εναγκαλισμός; 
αναρωτιούνται οι καχύποπτοι. Είμαι βέβαιος πως όχι ακόμη, 
προς το παρόν κοιμάμαι ήσυχος. Γνωρίζω το πνεύμα των συμπα
τριωτών που διοικούν, αναγνωρίζωτην αμετακίνητη αδιαφορία 
τους κάτω από τις επιφάσεις.

Ευτυχώς!

* * *

Αντίθετα, η δεύτερη στυγνή Εξουσία, η ιδεολογία, μας ταλαι
πώρησε βάναυσα αφότου ξεμύτισε, μετά τον A Παγκόσμιο Πό
λεμο ώς τις μέρες μας, οπότε, ύστερα από δεκαετίες αδυσώπητης 
τυραννίας, δείχνει ότι εκπνέει. Το αποκορύφωμά της, περίπου 
μία εικοσαετία, συμπίπτει με τα κυριολεκτικώς φονικά χρόνια 
των διαδοχικών εμφυλίων συρράξεων της δεκαετίας του ’40 και 
με τον θλιβερό τους απόηχο κατά την επόμενη δεκαετία. Ύστε
ρα, βαθμιαία, τα πράγματα άρχισαν να καταλαγιάζουν ωσότου 
η φανατική απόρριψη απόμεινε προνόμιο των αμετανόητων 
δογματικών.

Το πιο κραυγαλέο έκτρωμα του συνδυασμού κρατικής και



Γιώργος Βέης

Νύχτες στη Νέα Υόρκη Σκισμένοι χάρτες

Δ εν άφησα τίποτα πίσω μου, σου πήρα ακόμη 
καί τη φωνή, το ξερό ψωμί, τον αέρα που είχε 
σταματήσει για λίγο στους τάφους των φίλων 
γιατί μια φορά δεν είπες να χαμηλώσει, να σβήσει

εκείνο το βαλς —ο πόνος- να δώσει το σώμα 
δικαίωση και βροχή να γλυτώσει το φως, 
σχεδόν ακάμωτο βουλίαξε το τοπίο στη μαύρη 
θάλασσα, μιλούσες μιλούσες κάποτε όμως

θα βγουν αληθινά τα μάτια, θ ’ ανεβούμε
στην κορυφή του βουνού να σφίξουμε στην αγκαλιά μας
τα ματωμένα αγρίμια, ό, τι ξεράθηκε μες στο κρύο

να μην καεί τίποτα, να μην λιώσει η ηλικία 
να παραδοθεί ο κόσμος πίσω στα χρώματα 
καινούργιος, σκληρός, από θεό, τοπάζι, δικός μας.

Τότε
η καταστροφή
ο καταρράχτης να τον ανέβεις
κι όλο γκρεμιζόσουνα στα πόδια μου
-πότε θα πάμε στην εξοχή; στο Σούνιο;
η πυρπολημένη γέφυρα
οι νάρκες που περίμεναν όλο τον χειμώνα
το άρωμα από το χυμένο κονιάκ στο πουκάμισο
κρεβάτι μαλλιά μύτη στάχτες την άνοιξη
κι εκείνο το αυτί που χωρούσε κάποτε
την Έκτη του Μάλερ δεν άντεξε
γεμάτο αέρα της ερήμου, χαλίκια της σελήνης
σε πρόδωσε τον περασμένο μήνα.

Τώρα
η έξοδος στη νύχτα του Ειρηνικού, με αεροπλάνα,
οι κερασιές στο βάθος
ένα μισοτελειωμένο μάθημα αρετής
κι η αγωνία του ιππόγρυπα να με προλάβει
πριν γίνω
Ασία.

ιδεολογικής τύφλας, είναι οι παρασκηνιακές ενέργειες της ελλη
νικής κυβερνήσεως στη Στοκχόλμη για να μη δοθεί το βραβείο 
Νόμπελ 1950 στο μεγάλο ποιητή ' ΑγγελοΣικελιανό, άσχετο μετο 
μαρξισμό ιδεαλιστή, που είχε εκφράσειτη συμπάθειάτουγιατην 
κομμουνιστική επανάσταση.

Και για να συνοψίσουμε, τα εξωκαλλιτεχνικά κριτήρια, που 
κυριάρχησαν στο χρονικό εκείνο διάστημα, επηρέασαν κατά 
τρόπο διττό τις αποτιμήσεις στο λογοτεχνικό χώρο: από τη μια, 
αποσιώπηση ή μηδενισμός του ιδεολογικού εχθρού -  από την 
άλλη, παρ’ αξία εγκωμιογραφία, προώθηση στο εσωτερικό και 
στο εξωτερικό του «δικού μας» συγγραφέα.

Στο άχαρο αυτό έργο της γενικής σύγχυσης, τα πρωτεία, όπως 
εύκολα γίνεται αντιληπτό, τα κατέκτησε η Αριστερά. Στα άγρια 
χρόνια διέγραψε σχεδόν ό,τι σημαντικότερο κυκλοφορούσε τότε 
στη λογοτεχνική αγορά: Καβάφης, Καρυωτάκης, Μυριβήλης, 
Σεφέρης, κτλ. κτλ. κτλ. Δεν ήταν επιτρεπτό να διαβάζονται τέ
τοια κείμενα-κατασκευάσματα παρακμιών ή εξαγορασμένων 
πρακτόρων -  όλη η γνωστή δαιμονολογία επί τάπητος. Όσο για 
τους πρωτοεμφανιζόμενους ποιητές και πεζογράφους, μαύρο 
φίδι τους έτρωγε αν στις σελίδες τους δε χαμογελούσε το απτό
ητο παλικάρι του σοσιαλιστικού ρεαλισμού -  Καιάδας!

Ο σάλαγος και ο κουρνιαχτός που σηκώθηκε μέσα σ’ αυτό το 
κονφούζιο δυσκόλεψε πολύ το έργο των Νομοθετών που αναφέ
ρει ο Αλεξανδρινός ποιητής στο προτασσόμενο στο παρόν πα
ράθεμα . Μολοντούτο, και το έργο αυτό επιτελέσθηκε -  τα πράγ
ματα έχουν σε μεγάλο βαθμό ξεκαθαρίσει -  εξαφανίζονται τα

ξυλοπόδαρα και οι στρέβλες, τώρα μετριέται σχεδόν αποκλει
στικά το φυσικό σου ανάστημα.

* * *

Οι συνθήκες στο «σπίτι μου» μου επιτρέπουν να περάσω εν 
τάχει τις υπόλοιπες Εξουσίες που είναι δυνατόν να μας παρενο- 
χλήσουν ή να μας απειλήσουν.

Η Εκκλησιαστική Εξουσία, ύστερα από τον αφορισμό του μυ
θιστορήματος Ο ΤελευταίοςΠειρασμόςτον Νίκου Καζαντζάκη 
το 1953, φαίνεται να έχασε το παλαιότατο ενδιαφέρον της για το 
ανευλαβές βιβλίο. Δεν ξανασχολήθηκε μαζί του. Από τότε έχει 
περιοριστεί στον κινηματογράφο όπου τα αναθέματα ενίοτε 
εκτρέπονται και σε γρονθοκοπήματα από μέρους δυναμικών πι
στών τής χριστιανικής μειλιχιότητας.

Η Εξουσία της Αγοράς και του Εκδότη, που τόσες κατάρες 
ακούγονται εναντίον της σε άλλες χώρες, είναι καινοφανής στον 
τόπο μας. Ως πριν από λίγα χρόνια ήταν τελείως άγνωστη. Δε 
βρίσκεται πολύ πίσω μας η εποχή που τα πιο πολλά βιβλία εκδί- 
δονταν «ιδίοιςαναλώμασι». Ακούγεται πάντως ότι η νεοεγκαθι- 
δρυμένη Εξουσία έχει αρχίσει ήδη να μαγειρεύει την κατασκευή 
«μπεστ σέλερ», που για πρώτη φορά στα εκδοτικά μας πράγματα 
πετυχαίνουν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κυκλοφορίες 
πολλών δεκάδων χιλιάδων αντιτύπων. Δεν έχω όμως στοιχεία 
για να στηρίξω τέτοια κατηγορία.

Οψόμεθα.



ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Αλέξ. Αργυρίου

ΝΑΣΟΣ ΔΕΤΖΩΡΤΖΗΣ
Συνεντεύξεις και έρευνες 
Εκδ. Γαβριηλίδη, 1994

Επειδή γράφω πριν να ξέρω τη σύνθεση 
του αποψινού μου ακροατηρίου και ίσως 
ούτε και τώρα να μπορώ αξιόπιστα να το 
εκτιμήσω, ελπίζω να μου συγχωρεθεί αν 
αρχίσω με πράγματα αυτονόητα ή και 
γνωστά σε όσους πρόλαβαν να διαβάσουν 
το βιβλίο ή έχουν υπόψη τους τις κατά και
ρούς συνεντεύξεις του Νάσου Δετζώρτζη, 
που σημαίνει ότι γνώριζαν κάποια πράγ
ματα. Δεν ξέρω πάντως πόσοι αναγνώστες 
σήμερα υπάρχουν που να ενδιαφέρονται 
για ό,τι στο παρελθόν διαμόρφωσε τη 
σημερινή φυσιογνωμία της πνευματικής 
μας ζωής και δεν εξαρτούν τις πληροφο
ρίες τους από το τελευταίο φιγουρίνι της 
αμερικανικής λογοτεχνίας, όπως άλλοτε, 
(μπορείτε να πείτε): της γαλλικής ή \ 
αγγλικής -όμως τότε με, σχετικά ακόμη: 
συγκροτημένη συνείδηση και που 
-εκείνοι οι παλαιοί- ήξεραν τι αντλούσαν 
(από τους ξένους ομότεχνους) που απο
λάμβαναν.

Αντλώ από τη μνήμη μου και -γ ια  να 
μην πέσω σε πλάνες- μιλώ όπως θα 
μιλούσαν ο Αναγνωστάκης ή/και ο 
Σαχτούρης ή/και ο Παπαδίτσας ή/και ο 
Αλέξανδρος Κοτζιάς ή άλλοι βιβλιοφάγοι 
με τους οποίους συνομιλούσα όλα αυτά τα 
χρόνια -και μαζεύτηκαν πολλά- εμείς 
λοιπόν, και δεν ισχυρίζομαι ότι τους 
εκπροσωπώ, απλώς γνωρίζω τι επρέ- 
σβευαν ή πρεσβεύουν, και για να ξαναγυ- 
ρίσω στον ενικό, μετά τις εξηγήσεις και 
διευκρινίσεις αυτές, θυμάμαι τι αντιπρο
σώπευαν για εμάς διανοητές της ποιό
τητας του Νάσου Δετζώρτζη. Η μικρή για 
σήμερα διαφορά της ηλικίας -όχ ι όμως 
και τότε- συνετέλεσε στο να τον συναν
τήσομε, (να το πω: μοιραία) -από  τίνος και 
έπειτα. Τα πριν από μας τα μάθαμε αργό
τερα.

Θυμάμαι την εντύπωση που μας άφησε 
η μετάφραση του ποιήματος του Πωλ 
Ελυάρ «Μια μόνη σκέψη» το 1943, στα 
χρόνια της Κατοχής. Είχε βέβαια προη- 
γηθεί ο εντοπισμός στην «Νέα Εστία» 
[1939] του ποιήματος «Ό,τι πολύ επιθύ
μησες θα ’ρθει μια μέρα/χωρίς να το ’χεις

επιδιώξει/χωρίς να το ’χεις για δικό σου 
ονειρευθεί. [...]» (διάβασατους 3 πρώτους 
στίχους),1 ή το άρθρο/μελέτημα «η δημο
σιογραφία και η λογοτεχνία» (τα «Νέα 
Γράμματα» Οκτ. ’35). Και όταν η περιέρ
γεια μετατρέπεται σε ροπή προς... η 
έρευνα εντόπισε τα άλλα: Την πρώτη όσο 
ξέρω μετάφραση στα ελληνικά του 
Μαρσέλ Προυστ το 1933, με συνοπτική 
μελέτη, -  και η συνέχεια το 1935, τη 
μετάφραση Κλωντέλτο 1934, του Βαλερύ 
το 1934, για να περιοριστώ στα πιο 
δύσκολα και στις νεανικές -όχ ι πάντως 
πρωτόλειες- εργα σίες, κατά την περι
βόητη δεκαετία του ’30, όπου ο Νάσος 
Δετζώρτζης υπήρξε από τους νεότερους. 
Κατά κάποιο τρόπο:, τελευταίος αλλά όχι 
έσχατος -γ ια  να το διασκεδάσω με λόγιες 
και μεταγλωττισμένες εκφράσεις, που 
έχουν κάνει την τύχη τους στην πνευμα
τική -και μή- αγορά μας. Και όχι πάλι 
έσχατος από τους μαθητές του Συκουτρή 
για τον οποίο φρόντισε τα μεταθανάτια 
μελετήματα των Κουγέα, Μπαλάνου και 
Τσάτσου να φιλοξενηθούν στη «Νέα 
Εστία» (τχ. 15/4/’38), ενώ δεν περιελήφθη 
η ομιλία του, ενώ είχε μιλήσει ‘εκ μέρους 
των μαθητών του Συκουτρή’ πρώτος 
μεταξύ ίσων. Ο λόγος της μη δημοσίευσης 
της ομιλίας Σετζώρτζη, απ’ όσο έμαθα και 
απ’ όσο κρίνω, οφείλεται στην επέμβαση 
ενός από τους ομιλητές ο οποίος είχε ενο
χληθεί για τις επισημάνσεις του Ν. 
Δετζώρτζη στην ίδια ημερίδα.

Στα χρόνια του Μεσοπολέμου οι νέοι 
τότε συγγραφείς ανήκαν σε δύο διακεκρι
μένα ρεύματα - α ς  τα ορίσομε έτσι συνο
πτικά- (α) του συμβολισμού και των συγ
γενών σχολών (που εντάσσονταν λίγο 
πολύ στην κατεστημένη νοοτροπία) και (6) 
το ανανεωτικό και νεωτερικό που ακολου
θούσε τις προωθημένες ευρωπαϊκές 
τάσεις, το οποίο, ας πούμε, κέρδισε και το 
στοίχημα του χρόνου αν σκεφθούμε ότι 
σήμερα αυτό το ρεύμα, και αυτοί που το 
εκπροσωπούν, εμψυχώνουν τους νέους 
μελετητές, πανεπιστημιακούς και ελεύθε
ρους στοχαστές. Εξετάζοντας το έργο του 
Νάσου Δετζώρτζη οφείλομε να αναγνωρί
σομε ότι ανήκε αναμφισβήτητα στο νεωτε
ρικό ρεύμα. Το δείχνουν τα χαρτιά του -  
αψευδείς μάρτυρες. Όσοι δεν το ξέρουν 
θα το διαπιστώσουν διαβάζοντας τον 
πυκνό του λόγο στον υπόψη τόμο Συνεν
τεύξεις και έρευνες.

Ο τίτλος φοβάμαι ότι δεν είναι ελκυστι
κός. Πολύ περισσότερο σήμερα που έχομε 
πήξει από ελαφρολαϊκές συνεντεύξεις 
κατά τις οποίες λέγονται -  τι δεν λέγονται 
χάρις στη δημοσιογραφική προχειρότητα

που μας κατακλύζει. Υποθέτω ότι ο συγ
γραφέας το επέλεξε γιατί κυριολεκτεί
-  σοβαρός λόγος για ένα άνθρωπο που μια 
ζωή προσέχει τα λόγια το υ -  ξέροντας, 
αποδεδειγμένα, καλά καλά γράμματα. Ας 
ελπίσομε πάντως ότι ο τίτλος δεν θα απο- 
τελέσει εμπόδιο για να χαρούν κάποιοι τα 
πτερόεντα λόγια που έγιναν κείμενα 
-γοητευτικά να το πω από την αρχή. 
Εξάλλου -μην το ξεχνάμε- υπάρχουν 
όπως σε όλα τα είδη, συνεντεύξεις και 
συνεντεύξεις*

Έχομε λοιπόν και λέμε για να τις αθροί- 
σομε. Μία συνέντευξη το 1980 από μια 
καλή δημοσιογράφο και συγγραφέα, την 
Γιολάντα Τερέντσιο, τρίτη γενιά λογίων, 
δύο συνεντεύξεις το 1984 και ’86 από την 
φιλόλογο και κριτικό Μαρία Στασινοπού- 
λου, άνθρωπο που ξέρει πρόσωπα και 
πράγματα (και οι 2 στο Διαβάζω), άλλη το 
1993 στον νέο κριτικό Μισέλ Φάις, και η 5η, 
η μόνη με αυξημένες δόσεις θερμότητας, 
στην Αντιγόνη Βλαβιανού, που πρωτοδη- 
μοσιεύεται στον τόμο περί του οποίου ο 
λόγος.

Συλλογίζομαι ότι με τις 5 αυτές συνεν
τεύξεις θα μπορούσαμε να καταστρώσομε: 
μια βιογραφία του Νάσου Δετζώρτζη, τη 
γλωσσική θεωρία του, τις αισθητικές αντι
λήψεις του, και δεν ξέρω ακόμη τι πολλά 
άλλα. Με αυτά τα συνοπτικά, φαντάζομαι 
ότι γίνεται φανερό πως δεν έχομε να 
κάνομε με ευκαιριακές συνεντεύξεις, παρ’ 
ότι οι 3 πρώτες έγιναν ‘επ’ ευκαιρία’, αν 
και τα πρόσωπα που τις πήραν ήξεραν 
καλά σε ποιον αρμόδιο απευθύνονταν. 
Ωστόσο θέλω να τονίσω, προσέχοντας τη 
συγκρότησή τους, ότι δεν διακρίνω τίποτε 
το προκαθορισμένο, καθώς ο αυθόρμητος 
χαρακτήρας τους και η απρόοπτη εξέλιξη 
του διαλόγου πείθουν για τον αυτοσχε- 
διασμό τους. Αυτοσχεδιασμός βέβαια ωξ 
προς το είδος και τη διαδοχή των ερωτή
σεων που δεν συνεπάγονται όμως και 
αυτοσχέδιες απαντήσεις. Ακριβώς 
μάλιστα το αντίθετο. Η πληρότητα των 
απαντήσεων επιτρέπει να συμπεράνομε 
ότι ο συνομιλητής μας βρίσκεται ‘σαν 
έτοιμος από καιρό’, αλλά και έχοντας 
ζυγίσει ‘με καιρό και κόπο’ τα πράγματα, 
και κάθε φορά απαντά από περισσεύμα
τος, έτσι που οι θέσεις του να έχουν το 
βάρος της πολυετούς εμπειρίας του στα 
θέματα και προβλήματα της λογοτεχνίας. 
Και μ’ όλο που δηλώνει ότι ‘ούτε φιλό
λογος είναι ούτε κριτικός’, εμείς, από τη 
δική μας πλευρά, μπορούμε να κρίνομε ότι 
η ‘κουβέντα’ του, για να μειώσω επίτηδες 
κακόπιστα την υπόθεση όπως το επιχειρεί 
συχνά και ο ίδιος, και φιλολογικά άρτιος



Γ ιώργος Χουλιάρας

Παραλία της Επιδαύρου

Κορμιά γυμνά, ψημένα
χωρίς την ωμότητα του κρέατος στην άμμο
πριν καεί το λάδι του
αλλά προκλητικά ακάλυπτα
στο έγκαυμα του καλοκαιριού

Λ

που η φλόγα του ακινητοποίησε
όσους τώρα υποδύονται τον θάνατο
της Φαίδρας και του Ιππόλυτου
και άλλων παρ ’ ολίγον εραστών
της αρχαιότητας που αδημονούν
ζωντανοί να καούν
στα φώτα της παράστασης
οι δαίμονες του Ευριπίδη

είναι και κριτικά θεμελιωμένος αποδει- 
κνύεται ο λόγος του.

Με τέτοιες προσβάσεις δεν μπορώ να 
ξέρω γιατί παραιτήθηκε τουλάχιστον 
δημόσια και από την πεζογραφία και από 
την ποίηση και από την μελέτη, ενώ παρέ- 
μεινε ως μεταφραστής. Αλλά και με το 
μεταφραστικό του έργο να τον δούμε, δεν 
έχω αμφιβολία ότι πρέπει να λογαριαστεί 
ως δημιουργός. Σκέπτομαι ότι όταν αμφι
σβητήθηκε, 10 χρόνια μετά την αυτοκτονία 
του ο Καρυωτάκης για το ποιητικό του 
έργο, ο Τίμος Μαλάνος υποστήριξε ότι και 
με μόνο το μεταφραστικό του έργο ο 
Καρυωτάκης είναι ποιητής. Και πολύ 
αργότερα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί
κης, η μαθήτρια, τότε, του Γ. Π. Σαββίδη, 
Βασ. Τοκατλίδου, θεμελίωσε αυτή την 
άποψη, πειστικά, με τη διδακτορική της 
διατριβή (1977).

Θυμάμαι τον ενθουσιασμό του Τάσου 
Λειβαδίτη όταν διαβάζαμε την μετάφραση 
της «Ευρωπαϊκής Θητείας» του Ρομαίν 
Γκαρύ το 1946, που ήταν σαν να είχες να 
κάνεις με κείμενο γραμμένο κατ’ ευθείαν 
στα ελληνικά. Ο σημερινός αναγνώστης 
μπορεί να διαβάσει μερικές σελίδες του 
στον τόμο που αναφερόμαστε -  και δεν θα 
είναι κόπος αλλά απόλαυση. Μάλιστα δεν 
ξέρω πόσο ανήκει στον Ρομαίν Γκαρύ και 
πόσο στον μεταφραστή που το διεκπε- 
ραιώνει, η έμμεση καταγραφή μιας ερω
τικής στιγμής σε όλα τα στάδιά της, έστω 
ακόμη και: για σύγκριση με τις ‘ωμές και 
άψητες’ σελίδες κάποιων νέων πεζο- 
γράφων μας, που έτσι επιχειρούν να κατα
κτήσουν το μεγάλο και άπληστο κοινό. Δεν 
ξέρω ίσως να είναι και θέμα αγωγής ή 
θητείας -τ ι  θα μας έλεγε εδώ ο μεταφρα
στής της Education Europeenne, σε ‘ευ
ρωπαϊκή θητεία;’

Αναρωτιέμαι άλλη μια φορά πόσοι 
ξέρουν, όχι από φήμης αλλά από αναγνώ
σεις τι αντιπροσωπεύει στα ελληνικά 
γράμματα ο Τέλλος Άγρας, για τον οποίο 
και η δεύτερη συνέντευξη. Έχω διαβάσει 
πολλά για τον άνθρωπο Άγρα, γιατί πολλοί 
αγάπησαν αυτό το μεγάλο παιδί που είχε 
τόσο τραγική τύχη -τραυματίστηκε από 
αδέσποτη σφαίρα τελευταία μέρα της 
κατοχής και πέθανε από σηψαιμία ένα 
μήνα μετά- όμως όσο ξέρω κανείς δεν μας 
έδωσε τόσο εναργή εικόνα για τον 
άνθρωπο και το ήθος του -λέω με τρόμο 
τη λέξη ‘ήθος’, βρωμισμένη από την αλό-

Και επειδή εδώ ο κ. Δετζώρτζης συγκρίνει 
το ήθος του Άγρα με το ήθος κάποιου 
άλλου που δεν κατονομάζει, σκέπτομαι 
πόσα θα συγκέντρωνε ένας πιο πονηρός

συνομιλητής του για πρόσωπα και πράγ
ματα που έδρασαν από τα χρόνια του ’30 
και εντεύθεν. Και δεν θα με ενδιέφερε να 
μάθω για την κουζίνα της λογοτεχνίας από 
έναν άνθρωπο ο οποίος από το 1932 ήταν 
επί της ύλης του περιοδικού με τη μεγάλη 
επιφάνεια, Και το οποίο στέγασε τους 
πεζογράφους της γενιάς του ’30, όσο γιατί 
αυτός ο άνθρωπος έχει τη δοκιμασμένη 
ευθυκρισία του Νάσου Δετζώρτζη. Η κου
ζίνα ή, αν θέλετε, επί το αξιοπρεπέστερον: 
το παρασκήνιο, μπορεί να μην παίζει ρόλο 
στην αξιολόγηση των λογοτεχνικών έργων, 
όμως μας χρειάζεται όταν μετράμε το ήθος 
των ανθρώπων. Και κάποτε, για να ανα
φέρω ένα παράδειγμα: όπως στην περί- 
πτώση των «Πρωτοπόρων», ποια ήταν η 
επέμβαση της πολιτικής, αγαθής ή 
συνήθως βρώμικης. Αλλά πολιτική και με 
τις δύο σημασίες περνάει από όλα τα συλ
λογικά σώματα, όπως είναι τα περιοδικά 
και οι εφημερίδες.

Δεν προτίθεμαι να σχολιάσω όλες τις 
συνεντεύξεις, για την ποιότητα των 
οποίων δεν γεννάται λόγος, όπως επίσης 
και για τις χρήσιμες πληροφορίες που μας 
παρέχονται όχι μόνο για τον συγγραφέα 
αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο τον οποίο 
έζησε αυθεντικά, και δεν θέλω να ξεχω
ρίσω την ή τις πιο ενδιαφέρουσες, διότι τις 
θεωρώ ως ψηφίδες ενός μωσαϊκού, που 
αρτιώνουν, κατά το δυνατόν, επιμέρους 
σύνολα με τα ενδιαφέροντά τους. Θα μπο
ρούσα επίσης να παραθέσω σπαράγματα 
από τις συνεντεύξεις, σπαράγματα που 
έχουν την αυτοτέλειά τους.

Τις νομίζω όμως αμήχανες λύσεις, που 
θα μας έδιναν μια πλαστή εικόνα του

συνόλου, που -επιμένω - αρτιώνεται 
μόνο με το σύνολο των 5 συνεντεύξεων. 
Και αν θέλετε τη γνώμη μου, παρά την 
έκταση των θεμάτων και των κατηγοριών 
που περιλαμβάνουν, παρά τα λεγάμενα 
περί: ‘εφ’ όλης της ύλης’ έστω και με τη 
μείωση του ‘σχεδόν’, ας μη νομιστεί ότι 
-εδώ  μπαίνουν τα προσωπικά μου ενδια
φέροντα και οι ελλείψεις μας -  ας μη νομι- 
στεί λοιπόν, ότι εξαντλήθηκαν τα αποθέ
ματα των ‘δυνατών’ καταθέσεων του 
Νάσου Δετζώρτζη.

Ξέρω πως δεν θα μ’ ακούσει αλλά θα το 
πω: Θα ήθελα και δεν είμαι ο μόνος, ένα, 
με τη σημερινή του προοπτική, αυτοβιο- 
γραφικό κείμενό του, που να βαραίνει 
εξίσου το προσωπικό όσο και η ‘περιρ- 
ρέουσα ατμόσφαιρα’ μιας εποχής που τα 
ρητά στοιχεία της είναι επίσης ενδιαφέ
ροντα όσο και τα ρευστά που αγνοούνται. 
Και μια αξιόπιστη πηγή θα κατέθετε πολλά 
διαφωτιστικά στοιχεία που θα αποτε
λούσαν δεδομένα των διαδραματισθέν- 
των.

Ο τόμος περιέχει και τις ‘έρευνες’, 
λιγότερο φιλόδοξες δουλειές και σχετικές 
για σήμερα, αλλά μας δίνουν εκτός των 
άλλων την εικόνα μιας τρέχουσας πνευμα
τικής κατάστασης η οποία μπορεί να συγ- 
κριθεί με τη σημερινή μας προοπτική και 
να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα για 
την ασφάλεια, ή μη, των κριτηρίων της 
κάθε εποχής.

1. Το ποίημα περιλήφθηκε στην 4η 
έκδοση της ανθολογίας Αποστολίδη, που 
έφθανε ως το 1940.



Ο Κωστής Παλαμάς 
και ο ελληνικός Τύπος

της Αικατερίνης Κουμαριανού
Πολλά είναι τα φαινόμενα που εντυπωσιάζουν τον μελετητή της 
ιστορίας του ελληνικού Τύπου μέσα σε μια αδιάλειπτη δια
δρομή που έχει ήδη ξεπεράσει τα διακόσια χρόνια και χαρακτη
ρίζεται για την ποιότητα και τον δυναμισμό της. Εξίσου εντυ
πωσιακά παρουσιάζονται και τα ποσοτικά μεγέθη μέσα σ’ 
αυτούς τους δύο αιώνες ελληνικής δημοσιογραφικής δραστη
ριότητας που φθάνουν σύμφωνα με τις πρόσφατες έρευνες, και 
πιθανόν ξεπερνούν, τις είκοσι χιλιάδες τίτλους εφημερίδων και 
περιοδικών. Ακόμη πιο εντυπωσιακή ωστόσο παραμένει για 
τον μελετητή η παρουσία του ανθρώπινου παράγοντος στον 
τομέα αυτόν και η συμβολή του στην αρτιότερη εμφάνιση, στην 
εξέλιξη της ελληνικής δημοσιογραφίας, στη μακρά αυτή διάρ
κεια. Επιβλητική η συμμετοχή της διανόησης σε δραστηριό
τητες δημοσιογραφικές, από τις απαρχές του ελληνικού Τύπου, 
εντείνεται και διευρύνεται ιδίως στο δεύτερο μισό του 19ου 
αιώνα, με ανάλογα εντυπωσιακό τρόπο. Είναι η περίοδος όπου 
οι εφημερίδες παύουν βαθμιαία να είναι ευθύνη του ενός ή των 
δύο συντακτών και γίνονται όργανα συλλογικών προσπαθειών, 
συλλογικού μόχθου και κοινών ιδεολογικών κατευθύνσεων. 
Μέσα στα χρόνια αυτά επιβεβαιώνεται ο κοινωνικός ρόλος του 
Τύπου όπως προσδιορίζεται πλέον από τους επίσημους εκφρα
στές του.

Ο Κωστής Παλαμάς, από τους πρώτους συντελεστές στο γενι
κότερο πνευματικό και κοινωνικό κίνημα που ανέδειξε η γενιά 
του ’80, είναι από αυτούς που συνέτειναν κατεξοχήν με την επι
βλητική αλλά και συνεχή παρουσία του στη διαμόρφωση της 
φυσιογνωμίας του ελληνικού Τύπου στο γύρισμα του αιώνα. Σ’ 
αυτόν τον ιδιαιτέρως ευαίσθητο χώρο έβαλε τη σφραγίδα της 
ιδιοφυίας, του μοναδικού του ταλέντου, της απέραντης παι
δείας του.

Η διαρκής, ενεργός παρουσία του στη δημοσιογραφία που 
απλώνεται από τα χρόνια της πρώτης του νεότητας έως την 
πολύ προχωρημένη ηλικία, μπορεί τώρα πλέον να μελετηθεί σε 
όλη την έκταση και το εύρος της, μεθοδικά και συστηματικά, 
τώρα που οι μελετητές έχουν στη διάθεσή τους, εκτός από τους 
τόμους των «Απάντων» και το πρόσφατο βοήθημα που περι
λαμβάνει την δημοσιογραφική του συμβολή, ήδη από το έτος 
1882. Το πολύτιμο αυτό εργαλείο, σύμφωνα με τους εκδότες 
του, στοχεύει να παρουσιάσει to σύνολο των σχετικών κειμένων 
που παρουσιάσθηκαν στον αθηναϊκό Τύπο, εφημερίδες και 
περιοδικά.1

Ό ,τι άρχισε στα νιάτα του ίσως για καθαρά βιοποριστικούς

λόγους, ο Παλαμάς το συνέχισε σε όλη τη διάρκεια του βίου του 
σε εποχές που οι ανάγκες της βιωτής δεν φαίνονται να ήταν 
τόσο πιεστικές. Ωστόσο, συνέχισε τη συμβολή του στα όργανα 
της δημοσιότητας, τις εφημερίδες και τα περιοδικά με συνέ
πεια, βέβαιος για την παιδευτική σημασία της. Για μια πεντη
κονταετία περίπου καταθέτει την προσωπική μαρτυρία και το 
αμέριστο ενδιαφέρον του, το ενεργό ενδιαφέρον του για τα 
πράγματα του τόπου, μέσα από αυτό που θεωρεί ως το πλέον 
κατάλληλο μέσο επικοινωνίας με το ευρύ κοινό, τις εφημερίδες. 
Κοντά λοιπόν στη μεγάλη συνθετική του προσφορά, την 
ποίηση, ο Παλαμάς συνθέτει ακατάπαυστα κείμενα προορι
σμένα για τον Τύπο. Η «εθνική παράδοση, η δυτική σοφία, η 
επιστήμη» που ορίζουν τον ποιητικό του κόσμο οι ίδιες ακριβώς 
συντεταγμένες ορίζουν αυτά τα εξαίσια κείμενα, που αποτε
λούν πηγή ανεξάντλητη γνώσεων, σοφίας, φιλοσοφικού διαλο
γισμού.

Πριν προχωρήσω ωστόσο για να εκθέσω ορισμένα δεδομένα 
εν σχέσει με το ακμαίο δημοσιογραφικό κίνημα που αναπτύ
χθηκε τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα και επέκεινα, με 
βασικό κέντρο την Αθήνα αλλά και με προεκτάσεις στην ελλη
νική επαρχία και στον ελληνισμό της διασποράς, θα ήθελα να 
αναφερθώ συνοπτικά στην προηγούμενη πορεία του ελληνικού 
Τύπου. Και τούτο για να υπενθυμίσω ότι η ίδρυση ελληνικών 
δημοσιογραφικών φύλλων πριν από την Επανάσταση του 1821, 
σε δυτικές πρωτεύουσες* η έκδοση λαμπρών εφημερίδων στα 
χρόνια του Αγώνα, η αδιάσπαστη συνέχιση και ο πολλαπλασια
σμός τους στο ελεύθερο κράτος, αποτελούν δείγματα προηγ
μένης κοινωνικής συνείδησης που εντάσσονται στις εθνικές, 
ανακαινιστικές προσπάθειες του ελληνισμού. Ο δυναμισμός 
και η ποιότητα που τα διακρίνει, μαζί με τη συνέπεια και τον 
αγωνιστικό παλμό που χαρακτηρίζει αυτά τα φύλλα της δημο
σιότητας, όταν μάλιστα οι υπεύθυνοι εκδότες αναλαμβάνουν 
την υπεράσπιση των θεσμών, κάποτε και την ίδια την ανεξαρ
τησία και την ακεραιότητα των εφημερίδων, αποδεικνύουν συν 
τοις άλλοις τους προβληματισμούς των «εφημεριδογράφων» 
αλλά και τους συνειδησιακούς κραδασμούς που συχνά προκα- 
λούσαν εξωτερικοί παράγοντες. Θα έφθανε να υπενθυμίσω εδώ 
την περίπτωση του Εμμανουήλ Αντωνιάδη ή του Ιωάννη Φιλή- 
μονος που στάθηκαν αντιμέτωποι στις πιέσεις της εξουσίας, ο 
πρώτος στην καποδιστριακή περίοδο, ο δεύτερος την εποχή του 
Κριμαϊκού πολέμου και της κατοχής του Πειραιά.

Οι στόχοι και οι προτεραιότητες του Τύπου αυτής της περιό-



Κωστής Παλαμάς

δου, με όσες αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις μπορούσαν να 
προκύπτουν κατά καιρούς, στάθηκαν η υπεράσπιση και προα
γωγή των εθνικών θεμάτων, η συνταγματική τάξη, η διαπαιδα
γώγηση του κοινού σε θέματα δικαιωμάτων και σε στήριξη των 
θεσμών, πολιτικής συμπεριφοράς, δημοκρατικής τάξης. Η 
ελευθερία του λόγου, η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών πρό- 
βαλλαν πάντα ως μόνιμα αιτήματα των ελλήνων δημοσιογρά
φων. Και θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι εξέχουσες μορφές της 
ελληνικής διανόησης και δημοσιογραφίας έδωσαν, σε όλο τον 
19ο αιώνα, και αργότερα, γενναίες μάχες υπερασπίζοντας την 
ανεξαρτησία του Τύπου. Διότι, ακόμη και σε περιόδους όπου 
το Σύνταγμα κατοχύρωνε τα δικαιώματα του Τύπου δεν 
έπαυαν επεμβάσεις με σκοπό την παρεμπόδιση της ελεύθερης 
έκφρασης.

Η ψήφιση του νέου συντάγματος (1864) που πραγματοποιή
θηκε με την αλλαγή της δυναστείας και την έλευση του Γεωρ
γίου Α \ χάρη στην ειδική διατύπωση που καθιέρωνε την ελευ
θερία του Τύπου, βρήκε ώριμες τις συνειδήσεις, έτοιμες να προ
χωρήσουν στην ανανέωση των εφημερίδων σύμφωνα με τις νέες 
απαιτήσεις και με σύγχρονα πλέον κριτήρια. Η αθρόα 
παρουσία -  μοιάζει περίπου ως επιστράτευση, της ελληνικής 
λογιοσύνης στα δημοσιογραφικά γραφεία -  εντάσσεται σ’ αυτή 
την ανανεωτική ορμή. Εναρμονίζεται με τη σειρά της στο γενι
κότερο εγχείρημα της νέας γενιάς των πολιτικών ανδρών, με 
εξέχουσα φυσιογνωμία τον Χαρίλαο Τρικούπη, να προχωρή
σουν στον εκσυγχρονισμό της πολιτικής ζωής, της οικονομίας 
και της κοινωνίας, στην ανάπτυξη του πολιτισμικού περιβάλ
λοντος, σε ό,τι θα αποκαλούσαμε συγκρότηση σύγχρονου κρά
τους. Πιστεύω ότι σ’ αυτό το πλέγμα, οικονομικο-πολιτικών 
και πολιτισμικών επιδιώξεων, εντάσσεται και το δημοσιογρα
φικό κίνημα αυτής της περιόδου, καθορίζεται η φυσιογνωμία 
και επιβεβαιώνεται ο κοινωνικός ρόλος του Τύπου, που θα 
συνεχισθεί πλέον αδιάλειπτα μέσα στον εικοστό αιώνα.

Δε χωρά αμφιβολία ότι στο τελευταίο τέταρτο του 19ου 
αιώνα εγκαινιάζεται μια καινούρια εποχή για τον ελληνικό

Τύπο. Νέοι δημοσιογράφοι, ιδρυτές και διευθυντές ή συνερ
γάτες εφημερίδων, ο Δημήτριος Κορομηλάς με την «Εφημε
ρίδα» που αρχίζει τον Οκτώβριο του 1873, ο Βλάσης Γαβριη- 
λίδης με την «Ακρόπολη» (1883), ο Πέτρος Κανελλίδης με τους 
«Καιρούς» (1872), ο Θέμος και ο Μπάμπης Άννινος με το «Ά- 
στυ» (1890), ο Δημήτριος Καλαποθάκης με το «Εμπρός» (1896), 
για να αναφέρω ολίγα μόνο ονόματα, ενδεικτικά, άνθρωποι με 
καινούριες αντιλήψεις για τη δημοσιογραφία αλλά και γενικό
τερα για την πολιτική, κοινωνική, πολιτισμική ζωή, σπουδα
σμένοι στο πανεπιστήμιο της Αθήνας και πολλοί απ’ αυτούς σε 
πανεπιστήμια της δυτικής Ευρώπης, δημιουργούν μια και
νούρια εποχή, ένα καινούριο κλίμα μέσα στο οποίο αναπτύσ
σεται και θάλλει ο ελληνικός Τύπος.

Εφαρμόζουν νεωτερισμούς, υιοθετούν αλλαγές σε όλα τα 
στάδια του εκδοτικού εγχειρήματος. Αρχίζοντας από το βασικό 
θέμα των συνεργατών που αυξάνουν και σε αριθμούς, αφού 
τώρα οι εφημερίδες δεν είναι πλέον του ενός ή των δύο το πολύ 
συντακτών αλλά της συλλογικής προσπάθειας, ανανεώνουν και 
εμπλουτίζουν, καθιερώνοντας νέες στήλες, τα περιεχόμενα, την 
ύλη των εφημερίδων -  χρονογράφημα, μυθιστόρημα, επιφυλ
λίδες, κριτική θεάτρου, διαφημίσεις, γελοιογραφίες, είναι τα 
μέσα με τα οποία αποβλέπουν στην προσέλκυση ευρύτερου 
αναγνωστικού κοινού. Οι αριθμοί για τις κυκλοφορίες των 
εφημερίδων όσους γνωρίζουμε στο σημερινό σημείο των ερευ
νών, είναι ενδεικτικοί του ενδιαφέροντος του αναγνωστικού 
κοινού και της απήχησης που είχαν οι εφημερίδες σε τούτη την 
περίοδο. Όσο κι αν οι αριθμοί τους οποίους ανευρίσκομε στις 
ίδιες τις εφημερίδες για το ύψος της κυκλοφορίας τους, έχουν 
ανάγκη από περαιτέρω έρευνα και επιβεβαίωση, μας επιτρέ
πουν εντούτοις μια πρώτη πρόσβαση στο σημαντικό αυτό θέμα. 
Ως παράδειγμα θα αναφέρω την εφημερίδα «Εμπρός» του 
Δημητρίου Καλαποθάκη, από τα πιο έγκυρα δημοσιογραφικά 
φύλλα αυτής της περιόδου. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσι
εύονται στην εφημερίδα, το «Εμπρός» εκυκλοφόρησε τον 
Φεβρουάριο του 1897 σε 15.000 φύλλα, τον Απρίλιο του ίδιου 
χρόνου σε 17.000 και τον Μάιο, σε 20.000. Αυτή η πραγματικά 
εκπληκτική άνοδος για την Αθήνα της εποχής των 63.000 
κατοίκων, δεν μπορούσε να ήταν εφικτή χωρίς τον παράλληλο 
εκσυγχρονισμό και του τεχνικού εξοπλισμού του εκδοτικού 
μηχανισμού, ο οποίος εντάσσεται επίσης στο γενικότερο ανα
καινιστικό πνεύμα που επικρατεί στον χώρο του Τύπου.

Σ’ αυτό το ρωμαλέο δημοσιογραφικό κίνημα, όπως αναπτύσ
σεται και ευδοκιμεί στο γύρισμα του αιώνα και στο οποίο συμ
μετέχουν λογοτέχνες και ποιητές, επιστήμονες και καλλιτέχνες, 
εκπρόσωποι πολλοί απ’ αυτούς της γενιάς του ’80, επιβλητική 
στάθηκε η παρουσία και η συμμετοχή του Παλαμά. Πράγματι η 
συνεργασία του με τα περισσότερα δημοσιογραφικά φύλλα της 
εποχής, εφημερίδες και περιοδικά, είναι σημαντική τόσο για 
τον όγκο όσο για το είδος και για την ποιότητά της καθώς και 
για τη χρονική της διάρκεια. Μέσα από τα αναρίθμητα άρθρα, 
τα περισσότερα με δοκιμιακό χαρακτήρα τα οποία δημοσιεύει 
αδιάλειπτα σχεδόν, αναδύεται η ζωή του ελληνισμού στη δια
χρονική της διάρκεια αλλά και ιδίως η προσωπικότητα του 
ποιητή, του πνευματικού ανθρώπου του οποίου ενεργός και 
απεριόριστη είναι η μέθεξη στα προβλήματα όσα απασχολούν 
τον τόπο. Είτε αυτά ανάγονται στον τομέα της παιδείας, του 
πολιτισμού, των γραμμάτων είτε έχουν ως αντικείμενο τα 
εθνικά θέματα, τον πολιτικό ή τον κοινωνικό βίο. Πάντα σε 
σχέση με την δυτική παιδεία, την δυτική πολιτική σκέψη και 
φιλοσοφία.



Ο Παλαμάς ξεκίνησε τη δημοσιογραφική σταδιοδρομία του, 
καλύτερα τη συνεργασία του με τις ελληνικές εφημερίδες και 
περιοδικά, πολύ νέος, μόλις έφθασε στην Αθήνα με σκοπό να 
συνεχίσει τις πανεπιστημιακές του σπουδές. Ήδη στα 1882 
δημοσιεύει τα πρώτα του άρθρα, στο είδος του χρονογραφή
ματος στην εφημερίδα «Μη Χάνεσαι» του Βλάση Γαβριηλίδη, 
με τον οποίο θα συνεργασθεί αργότερα στην ημερήσια εφημε
ρίδα του την «Ακρόπολη». Οι πρώτες του συνεργασίες δημοσι
εύονται με ψευδώνυμα: Κάποιος, Ονολουλού, Κουτρούλης, 
συνήθεια την οποία θα διατηρήσει και στα επόμενα χρόνια υιο
θετώντας ψευδώνυμα όπως Άβλαβος, Βάρδας Φωκάς, κ.ά. 
Από το 1894 χρησιμοποιεί για να υπογράψει και τα αρχικά του 
Κ. Π.

Ολόκληρο το 1882 και τους πρώτους μήνες του 1883 καλύπτει 
με τις ανταποκρίσεις του, πάντα στο «Μη Χάνεσαι», τις συνε
δριάσεις της Βουλής. Η ανάγνωση των κειμένων αυτών δίνει 
μια γεύση των πολλών ικανοτήτων του αλλά και εκείνων των 
χαρακτηριστικών που εσφράγισαν την μετέπειτα παρουσία του 
στη δημόσια ζωή: ευθυκρισία και ευτολμία, φιλελεύθερο 
πνεύμα και προσήλωση στις αρχές του δικαίου, χαρακτηρίζουν 
τις πρώτες, νεανικές αυτές δοκιμές. Με τα χρόνια, στις βασικές 
και τόσο χαρακτηριστικές αυτές ιδιότητες, θα προστεθούν η 
βαθύτατη καλλιέργειά του, η εξαίρετη παιδεία του, η φιλοσο
φική ενατένιση -  και, αναμφισβήτητα, το κύρος που του έδινε 
η πολυσύνθετη προσωπικότητά του.

Ο ίδιος είχε αποδώσει σε βιοποριστικούς λόγους την ενασχό
λησή του με τη δημοσιογραφία -  τουλάχιστον στα αρχικά της 
στάδια, όπως το εδήλωσε σε δύο διαφορετικές χρονολογίες. 
Πράγματι, όταν το 1925, η διεύθυνση του περιοδικού Μπου
κέτο του έθεσε το ερώτημα «Πώς κέρδισε τα πρώτα του χρήμα
τα», ο Παλαμάς απάντησε:

«Θα επερίμενε κανείς... να είχα κερδίσει από τη λογοτε
χνία τα πρώτα χρήματα. Εντούτοις ως δημοσιογράφος 
εκέρδισα κι εγώ το πρώτο μου χαρτζιλίκι. Εδούλεψα 
όμως ως εσωτερικός συντάκτης και δεν έκανα ποτέ 
ρεπορτάζ, γιατί δεν τα κατάφερνα. Για να γράφω 
έρευνες και διάφορα επίκαιρα ήμουν πολύ κατάλληλος, 
ενώ για να ψαρεύω ειδήσεις ήμουν από τους πλέον ακα
τάλληλους. Ο πρώτος μισθός μου ήταν 75 δραχμές».2

Την ίδια απάντηση θα δώσει όταν στα 1934 δημοσιογράφος 
της εφημερίδας «Νέος Κόσμος» του υπέβαλε την ίδια ερώτηση.3 
Όμως η ασχολία που ξεκίνησε για να καλύψει πρακτικές 
ανάγκες επήρε εντέλει τον χαρακτήρα ουσιαστικής συμμετοχής 
στη σύγχρονη ελληνική δημοσιογραφία με αποτέλεσμα να 
δωροφορήσει την πνευματική μας ζωή με τον ανεκτίμητο 
θησαυρό της σοφίας, της ευαισθησίας, της προσήλωσής του 
στον ελληνισμό. «Μέσα στη ζωή του Παλαμά και στο έργο του 
είδαμε να κινούνται από την αρχή ως το τέλος, τα ζωτικά στοι
χεία του ελληνισμού...», γράφει ιστορικός της νέας ελληνικής 
λογοτεχνίας.4

Πολλοί από τους λογίους μας χρησιμοποίησαν, όπως 
σημείωσα ήδη, τη δημοσιογραφία ως μέσον βιοπορισμού -  και 
όχι μόνο. Μας εντυπωσιάζει άλλωστε η μελέτη των εφημερίδων 
αυτής της περιόδου με την ευρύτατη συμμετοχή τους στην 
ενεργό δημοσιογραφία. Σχεδόν όλα τα γνωστά ονόματα λογο
τεχνών και ανθρώπων των γραμμάτων βρίσκονται καταχωρι
σμένα με τις συνεργασίες τους, μόνιμες περισσότερο παρά 
ευκαιριακές. Υπάρχει εντούτοις στη σχέση του Κωστή Παλαμά

με τον δημοσιογραφικό λόγο ένας μυστικός, ακατάλυτος 
δεσμός - θ α  έλεγα το ίδιο και για τον Ροίδη- που διατηρείται 
σε όλο τον βίο του με την ίδια αμείωτη ένταση. Ακόμη και στα 
χρόνια όπου ο ίδιος δεν γράφει πλέον με την ίδια συχνότητα, 
δεν παύει να ενδιαφέρεται, να απαντά σε ερωτήματα που του 
θέτουν, σε έρευνες ποικίλες, πράγμα που επιβεβαιώνει την 
σημασία που έδινε στον Τύπο ως μέσο επικοινωνίας αλλά και 
διαπαιδαγώγησης του κοινού.

Ό ποιος θα επιχειρήσει, για να μην πω θα τολμήσει, να μελε
τήσει τα δημοσιογραφικά κείμενα του Παλαμά, όσα δημοσιεύ- 
θηκαν στις μεγάλες εφημερίδες κ^ι στα περιοδικά χου τέλους 
του 19ου και των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα, θα έχει να 
καταγράψει μια πλούσια κλίμακα θεμάτων που απασχολούν 
τον ποιητή και τον στοχαστή. Θέματα που αναφέρονται στην 
ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό, τα γράμματα και τις 
τέχνες, την πνευματική και καλλιτεχνική ζωή, την πολιτική, την 
κοινωνία και το περιβάλλον, τα πρόσωπα και τα πράγματα. 
Ό λα προσελκύουν το ενδιαφέρον του, όλα τον παρακινούν να 
τα διαπραγματευθεί, να εκθέσει σκέψεις και απόψεις, προσω
πικές κρίσεις και εκτιμήσεις. Τις διατυπώνει με ευθυκρισία, 
οξυδέρκεια και νηφαλιότητα, τις συνοδεύει με στέρεη γνώση 
και γνώσεις, που είναι προϊόν επίμονης μελέτης και στοχασμού. 
Εκφράζεται πάντα με παρρησία, χωρίς περιστροφές, διανθί
ζοντας τον λόγο του συχνά με ειρωνεία -  κάποτε δηκτική, 
χωρίς εντούτοις να προσφεύγει σε φραστικές ακρότητες για να 
τον στηρίξει. Ενήμερος εξάλλου των πνευματικών και επιστη
μονικών ρευμάτων που κυριαρχούν στη Δύση, των κοινωνικών 
και πολιτικών συνθηκών που επικρατούν, κινείται σε ένα ευρύ 
πλέγμα θεματογραφίας με κύριους άξονες την εθνική παρά
δοση, σε όλες τις εκφάνσεις της, την επιστήμη, τον δυτικό στο
χασμό.

Κοντά λοιπόν στην διερεύνηση της ελληνικής φυσιογνωμίας, 
την ελληνικότητα, κύριο χαρακτηριστικό και των δημοσιογρα
φικών επιδόσεων του Κωστή Παλαμά, ο μελετητής αυτών των 
δοκιμίων θα προσγράψει επίσης την ευρωπαϊκή τους διάσταση.

Αξίζει λοιπόν, τώρα μάλιστα που έχουμε στα χέρια μας τα 
κατάλληλα εργαλεία στην πλήρη μορφή τους, να μελετηθεί σε 
όλη της την έκταση και το εύρος η διαρκής και ενεργός συμμε
τοχή του Κωστή Παλαμά στην ελληνική δημοσιογραφία, στον 
βαθμό που αυτή η συμμετοχή του επλούτισε και ανανέωσε τους 
προβληματισμούς όσους έθεσε την περίοδο αυτή ο ελληνικός 
Τύπος σε μια εκλεκτή ομάδα ανθρώπων, ανάμεσα στους 
οποίους και από τους πρώτους ο Παλαμάς.

Η σύντομη αυτή επισκόπηση θέλησε κυρίως να επισημάνει 
δύο πράγματα: αφενός την ευρωπαϊκή φυσιογνωμία που ορι
σμένοι ευαίσθητοι γνώστες του προβλήματος αποφασίζουν να 
προσδώσουν στην ελληνική δημοσιογραφία στα τέλη του 19ου 
αιώνα και επίσης την εξαιρετικά σημαντική συμβολή του 
Παλαμά σ’ αυτό το εθνικό εγχείρημα.

Νοέμβριος 1993

♦



ζογράφοι. Δοκιμάζεται κι αυτός στη σύ
ζευξη της ιστορίας με το μύθο. Πράγματι, 
στο μύθο τα γεγονότα τα πολιτικά καθορί
ζουν αποφασιστικά τη μοίρα των ανθρώ
πων. Ο Σωτ. Δημητρίου καταπιάνεται με 
θέματα που απασχολούν ευρύτερες ομά
δες, όπως είναι οι παραμεθόριοι πληθυ
σμοί της Βόρειας Ηπείρου με τις παλαιότε- 
ρες και πρόσφατες δοκιμασίες τους. Η λο
γοτεχνία του τώρα αποβάλλει το ιδιαίτερο, 
το ακραίο και το περιπτωσιακό που χαρα
κτήριζαν τα δυο πρώτα βιβλία του και απο
κτά γενικότερο κοινωνικό χαρακτήρα.

Ο μύθος του βασίζεται σε συγκεκριμένη 
ιστορική, τοπική και κοινωνική εμπειρία, 
βιωμένη έμμεσα για τα παλαιότερα περι
στατικά και άμεσα για τα πρόσφατα. Το Ν’ 
ακούω καλά τ ’ όνομά σου, υπόδειγμα λιτού 

Ο καταιγισμός εκδόσεων λογοτεχνικών βι- ρεαλιστικού μυθιστορήματος, συνεχίζει 
βλίων τα τελευταία χρόνια -πολλές δεκά- την παράδοση που εγκαινίασε ο Στρ. Δού- 
δες τίτλοι είναι η ετήσια συγκομιδή- αλλά κας με την Ιστορία ενός αιχμαλώτου, αλλά 
και η επιχείρηση δημόσιας προβολής συ- καιτηνανανεώνειμετηχρήσημιαςγλωσσι- 
χνά αντιστρόφως ανάλογης προς την ποιό- κής μορφής που τα βασικά της χαρακτηρι- 
τητα, με στόχο πάντοτε την εμπορικότητα, στικά τα αντλεί από το γλωσσικό ιδίωμα της 
κάνει ώστε τα λίγα αξιόλογα βιβλία μέσα Θεσπρωτίας. Αξίζει να επιμείνει κανείς 
στο σωρό να καλύπτονται γρήγορα από τη στον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε ο συγ- 
σκόνη της λήθης. Άλλοτε οι συζητήσεις για γραφέας τη ντοπιολαλιά της πατρίδας του 
τα καλά βιβλία διαρκούσαν πολύ· τώρα και τα αποτελέσματα που πέτυχε. Ο Σωτ. 
όμωςείναιτόσοεφήμερεςόσοκαιοπληθω- Δημητρίου μοιάζει σα να διάνοιξε ένα 
ρισμός των ειδήσεων με τι οποίες βομβαρ- φραγμένο βαθύ κανάλι και άφησε να περά- 
δίζεται ο ατυχής αναγνώστης από τον ημε- σει μέσα από αυτό, μια λησμονημένη γλωσ- 
ρήσιο τύπο. Καθολική λοιπόν έκπτωση. σική εμπειρία της συγκεκριμένης γεωγρα-

Πολλές φορές δυσανασχετεί κανείς με φικής περιοχής, 
το στήσιμο και την προβολή φανταχτερών Το τοπικό όμως αυτό γλωσσικό ιδίωμα 
όσο και τα εξώφυλλά τους φαντασιοκοπη- μεταφέρει και ένα εκτεταμένο εμπειρικό 
μάτων, που δεν πρόκειται να αφήσουν πίσω και συναισθηματικό φορτίο που χάνεται 
τους ίχνη, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν μέσα στο χρόνο. Καθώς όμως βασίζεται σε 
έχουν τίποτε που να εκφράζει μια νέα ευαι- κοινές γλωσσικές μήτρες, ο αναγνώστης 
σθησία. Ένα πάντως είναι βέβαιο: ότι το ανακαλύπτει μέσα σ’αυτό, παράτιςμορφο- 
διατυμπανιζόμενο έργο, για να βρίσκεται λογικές και τυπικές διαφορές από το δικό 
πάντοτε στην επικαιρότητα, θέλει συνεχή του γλωσσικό σύστημα, μια υπόγεια, μυ- 
προβολή κι αυτό είναι αναπόφευκτο να στική γλωσσική εμπειρία που μεταφέρει ει- 
κουράσει. Έτσι, όταν κοπάσει ο θόρυβος κόνες πανάρχαιες, αρχετυπικές. Τέτοιες 
και κατακάτσει ο κουρνιαχτός, βιβλία με είναι λογουχάρη οι εικόνες των γυναικών 
ποιότητα που σφραγίζουν την εποχή τους που η πείνα τις οδηγεί στην έξοδο για την 
θα επανέλθουν στο προσκήνιο του ενδια- αναζήτηση τροφής με όλες τις περιπέτειες 
φέροντος. Η ποιότητα-ευτυχώς γι’αυτή- που το γεγονός αυτό συνεπάγεται: εξευτε- 
αντέχειστη δοκιμασίατουχρόνου και, έστω λισμούς, διαπομπεύσεις, ομαδικούς βια- 
και αργά, τελικά θριαμβεύει. Αυτή είναι η σμούς, θανάτους από κακουχίες, 
μόνη παρηγοριά για τους συγγραφείς κα- Το τοπικό αυτό ιδίωμα ο συγγραφέας το 
λών βιβλίων. μεταπλάθει, για να του δώσει ενότητα,

Ας έρθω όμως στο προκείμενο. Βιβλίο αλλά με τόση ευστοχία, ώστε να διατηρεί τα 
ποιότητας είναι το μυθιστόρημα του Σωτ. βασικά χαρακτηριστικά της αυστηρότητας, 
Δημητρίου Ν’ ακούω καλά τ ’ όνομά σου της λιτότητας και της συναισθηματικής 
(1993). Ο συγγραφέας του καίτοι νέος, αμεσότητας, και να δίνει την εντύπωση της 
ανήκει κι αυτός στη γενιά του ’80, δε θα φυσικής και αβίαστης εκφοράς αυθεντικού 
διαρρήξει τη σχέση του με τους παλαιότε- λόγου, και μάλιστα με την καθολικότητα 
ρους. Απεναντίας συνεχίζει τη δόκιμα- που έχει μια φυλετική γλωσσική εμπειρία, 
σμένη ρεαλιστική παράδοση που την καλ- Έτσι η συνάντηση με τον κοινό λόγο δίνει 
λιέργησαν κατεξοχήν οι μεταπολεμικοί πε- την εντύπωση παραστάσεως αντικειμενι
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κών καταστάσεων και συμβάντων.
Ένα άλλο ενδιαφέρον επινόημα που 

χρησιμοποιεί ο συγγραφέας, για να συμπυ
κνώσει σε βραχύ αφηγηματικό χρόνο ατο
μικές και συλλογικές περιπέτειες μισού πε
ρίπου αιώνα, είναι οι τρεις διαδοχικοί αφη
γητές από την ίδια οικογενειακή ρίζα που 
τοποθετείται στην Πόβλα της Θεσπρωτίας. 
Τα ιστορούμενα διεκτραγωδούν τις δραμα
τικές συνθήκες ζωής των πληθυσμών των 
παραμεθορίων περιοχών. Αποδέκτες της 
αφήγησης φαίνεται να είναι ακροατές που 
χρησιμοποιούν το ίδιο γλωσσικό ιδίωμα. Ο 
μύθος που αρχίζει την περίοδο της Κατο
χής και κορυφώνεται στον Εμφύλιο και τη 
μετεμφυλιακή εποχή απεικονίζει την κοι
νωνική κατάσταση στις παραμεθόριες πε
ριοχές, αλλά και τις περιπέτειες των πλη
θυσμών της Βόρειας Ηπείρου από την 
εποχή που εδραιώνεται το καθεστώς του 
Εμβέρ Χότζα ως την κατάρρευση του καθε
στώτος του διαδόχου του Αλία, και την ομα
δική έξοδο των πληθυσμών προς την Ελλά
δα.

Αφετηρία του μύθου, που αναφέρεται 
στα δράματα τριών γενιών από τον ίδιο οι
κογενειακό κλάδο, είναι η περιπέτεια μιας 
ομάδαςγυναικώναπότηνΠόβλαπου αναγ
κασμένες από την πείνα και την ανέχεια 
μπαίνουν στο αλβανικό έδαφος, για να που
λήσουν προϊόντα του τόπου τους με καλαμ
πόκι. Την περιπέτεια των γυναικών που 
εξέρχονται, για να ανταλλάξουν τα 
προϊόντα του ανθρώπινου μόχθου με τους 
όμορους πληθυσμούς, με τους οποίους 
τους συνέδεαν δεσμοί αίματος -  συμπα- 
τριώτισσες και συγγένισσες των γυναικών 
της Πόβλας ήταν παντρεμένες στα χωριά 
της Βόρειας Ηπείρου, για να ανταλλάξουν 
δηλαδή την κοινή στέρηση, την αφηγείται 
ένα από τα κορίτσια που συμμετείχε μαζί με 
την αδελφή της στην έξοδο, η Αλέξω.

Ο Σωτ. Δημητρίου μέσα από την αφή
γηση της Αλέξως δεν απεικονίζει μόνο τα 
σκληρά απρόοπτα της περιπέτειας, αλλά 
ηθογραφεί έξοχα τη γυναικεία συμπερι
φορά περιγράφοντας τις φυλετικές τους 
αντιδράσεις στους κατατρεγμούς· αντιμε
τωπίζουν τους κινδύνους με την εγκαρτέ
ρηση καιτη στωικότηταπου υπομένουνόλα 
τα πλάσματα του κόσμου τα φυσικά φαινό
μενα. Οι γυναίκες αυτές έχουν την ενστι
κτώδη δύναμη να ξεχάσουν, να συμφιλιω
θούν, να ξορκίσουν το κακό, να εξαγνι
στούν από την ατίμωση. Αισιοδοξούν και 
ελπίζουν. Το πρώτο μέρος του βιβλίου πε
ριέχει μερικές από τις καλύτερες σελίδες 
της σύγχρονης ελληνικής πεζογραφίας. Το 
όποιο εμπειρικό υλικό έχει αφομοιωθεί και



υποστεί την κατάλληλη καλλιτεχνική επε
ξεργασία.

Το δεύτερο μέρος της αφήγησης αρχίζει 
από τη στιγμή που τελειώνει η περιπέτεια 
των γυναικών με την επιστροφή τους στην 
Πό6λα. Συνεχίζεται όμως η περιπέτεια για 
την αδελφή της Αλέξως, τη Σόφιά, που από 
ένα ατύχημα καθηλώνεται σε ένα γειτονικό 
χωριό τη στιγμή που κλείνουν τα σύνορα! 
Έτσι η Σόφιά, που είναι συνάμα ηρωίδα και 
αφηγήτρια αυτού του τμήματος, αφηγείται 
τη βιωμένη εμπειρίατηςπου περιλαμβάνει, 
εκτός των άλλων, και μνήμες από τον Εμ
φύλιο στην Ελλάδα, όπως μια εντυπωσιακή 
εικόνα από την έξοδο των ανταρτών με τα 
γυναικόπεδα στο αλδανικό έδαφος, που 
ανακαλεί ανάλογες σκηνές από το αφή
γημα του Μιχάλη Γ κανά Μητριά πατρίδα 
( 1981 ). Η Σόφιά μιλάει για τις φυλακίσεις, 
τις εξορίες και τις βίαιες μετακινήσεις των 
ελληνικών πληθυσμών στο εσωτερικό της 
Αλβανίας, μέσα που χρησιμοποίησε το κα
θεστώς, για να εξαφανίσει τα εθνικά τους 
χαρακτηριστικά και να κάμψει το φρόνημα. 
Το βαρύ κλίμα, η καταπίεση, η νοσταλγία 
της πέραν των συνόρων πατρίδας, και η 
ασυμβίβαστη στάση απέναντι στο βάναυσο 
καθεστώς -ό λ α  τα βάσανα και οι ελπίδες 
των βορειοηπειρωτών- δίνονται μέσα από 
την ιστορία της οικογένειας της Σόφιάς, 
που είναι μια μικρογραφία των περιπετειών 
του ελληνισμού σ’ αυτή τη χώρα. Στο τμή μα 
αυτό της αφήγησης ο απόηχος της ιστορίας 
και της πολιτικής βαραίνει πολύ και ζημιώ
νει το κείμενο σε σύγκριση με τη λιτότητα 
και τη στιλπνότητα των εικόνων του πρώ
του μέρους.

Τέλος το τρίτο μέρος αναφέρεται στην 
πρόσφατη μεγάλη έξοδο των πληθυσμών 
μετά την κατάρρευση και στην ομαδική εί
σοδο στην Ελλάδα. Τη συνοχή του μύθου 
επιχειρεί ο συγγραφέας να διασφαλίσει 
μέσα σ’ αυτές τις εικόνες του γενικού ξεθε- 
μελιώματος με το να χρησιμοποιήσει εδώ 
ως αφηγητή ένα γόνο της τρίτης γενιάς από 
την αρχική οικογένεια της Πόβλας, που εί
ναι και ο ήρωας αυτού του τμήματος. Η ατο
μική περιπέτεια δεν είναι κυρίαρχη εδώ- 
ξεθωριάζει μέσα στην πληθώρα των εντυ- 
πιόσεων και των εικόνων από την ομαδική 
φυγή. Η πλησμονή του πληροφοριακού 
υλικού είναι εις βάρος του αισθητικού απο
τελέσματος.

Ο Ανδρέας Μήτσου ανήκει ηλικιακά και 
γραμματολογικά στη γενιά του ’80. Εμφα
νίστηκε στα γράμματά μας το 1982.0  όρος 
μεταπολεμικός δεν ισχύει εδώ, αφού όσοι 
ανήκουν στη γενιά αυτή δεν έχουν άμεσες 
εμπειρίες από τον εμφύλιο ή και τη μετεμ- 
φυλιακή περίοδο. Βίωσαν όμως στην εφη
βική και νεανική τους ηλικία τη ν εφτάχρονη 
στρατιωτική δικτατορία καθώς και την έν
ταση και τις ανακατατάξεις της μεταπολί
τευσης· επίσης την ανώμαλη προσγείωση 
και τις απογοητεύσεις που ακολούθησαν: 
κατάρρευση καθεστώτων, κλονισμός πε
ποιθήσεων, οραμάτων, καθιερωμένων ηθι
κών κωδίκων και αξιών. Μια διαβρωτική αμ
φισβήτηση και αναξιοπιστία θεσμών και 
προσώπων διαδέχονται·την ανατροπή των 
παγιωμένων καταστάσεων. Δυο είναι τώρα 
οι θεότητες που επιβάλλουν την εγκόσμια 
κυριαρχία τους: ο ακόρεστος καταναλωτι
σμός και ο καταιγισμός πληροφόρησης, 
προπαγάνδας και παγίδευσης συνειδή
σεων από τα Μ ΜΕ.

Και το σημαντικότερο, η λογοτεχνία πε
ριθωριοποιείται και μόνον ως εμπορεύσιμο 
προϊόν μπορεί να προβληθεί. Σ’ αυτόν τον 
κόσμο της εμπορευματοποίησης και της 
έκπτωσης αγωνίζονται να δημιουργήσουν 
οι νεότεροι λογοτέχνες. Αποστρέφουν τα 
μάτια τους από τα γενικά προβλήματα, για 
να μην απολιθωθούν κοιτάζοντας κατά 
πρόσωπο την αποκρουστική Γοργώ, όπως 
είναι η σύγχρονη κοινωνία. Γίνονται όλο και 
πιο εσωστρεφείς, κινούνται στο μικρό κύ
κλο της ομάδας και βυθίζονται στα υπαρ
ξιακά τους αδιέξοδα. Σαν να έχουν συμβι
βαστεί με τις νέες καταστάσεις, στρέφονται 
στην πεζογραφ ία για να επικοινωνήσουν με 
ευρύτερο αναγνωστικό κοινό και γράφουν 
διηγήματα, νουβέλες, μυθιστορήματα με 
μια αγχώδη επιτάχυνση. Διακατέχονται 
από τον πανικό της άμεσης αναγνώρισης 
και καταξίωσης από μια κοινωνία που 
έπαψε να ενδιαφέρεται για την ποιότητα, 
συνηθισμένη να δέχεται παθητικά ό,τι της 
σερβίρεται ως αναλώσιμο πολιτιστικό 
προϊόν από την αγορά.

Ο Ανδρέας Μήτσου δέχεται ως μέλος αυ
τής της κοινότητας τις γενικές επιδράσεις 
και προσπαθεί με τις ανησυχίες του και τις 
συνεχείς αναζητήσεις να διαμορφώσει τον 
προσωπικό συγγραφικό του τύπο, κατεξο- 
χήν εσ ώ σ τροφ ο  και φ α ντα σ ιω τ ικ ό . Έ 
χει εκδώσει ως το 1993 τέσσερα βιβλία με 
πεζά κείμενα. Ο φόβος της έκρηξης [λ 987) 
και οι Ιστορίες του συμπτωματικού ρεαλι
σμού (1990) περιέχουν δείγματα της προ
σωπικής του καλλιτεχνικής αγωνίας, ενώ Ο 
χαρτοπαίκτης έχει φοβηθεί (1993) αποτε
λεί την πιο προωθημένη και δημιουργική

καταγραφή της.
Ο συγγραφέας με το Χαρτοπαίκτη του 

συλλαβίζει σωστά έναν φανταστικό κόσμο 
που εισβάλλει από τη σκοτεινή ψυχική εν- 
δοχώρα στο προσκήνιο με τη μορφή διαδο
χικών εικόνων. Λογοτεχνία υπαρξιακή και 
ποιητική που αντανακλά προσωπικές αγω
νίες. «Έχω αμέτρητες εικόνες μέσα μου 
που επανέρχονται ακατάπαυστα» δηλώνει 
ο χαρτοπαίκτης-αφηγητής στο ομώνυμο 
διήγημα. Αδιαφορώντας για τα εξωτερικά ο 
συγγραφέας κινείται σε ένα χώρο κλειστό, 
εσωτερικό. Τον ανακαλύπτει και τον εξε
ρευνά. Παρατηρεί τις μορφές του μέσα από 
ένα έσοπτρο. Ο έξω κόσμος είναι το ερέθι
σμα, για να θέσει σε κίνηση το μηχανισμό 
των φαντασιώσεών του. Διαβάζουμε στο 
ίδιο κείμενο:

«Γιατί όποιος ζει αληθινά, βρίσκει την πόρ
τα, τη σπρώχνει απαλά και μπαίνει μέσα στο 
δικό του κόσμο».

Τι κομίζει στην πεζογραφία μας ο Αν
δρέας Μήτσου; Ποιο είναι το στίγμα του; 
Τρία, νομίζω, είναι τα βασικά του χαρακτη
ριστικά: διάθεση στοχασμού, έλξη προςτον 
αισθητισμό και απόπειρα να συζεύξει την 
αφήγηση με το δοκίμιο. Στα έξι διηγήματα 
της συλλογής σκηνοθετούνται συγκρού
σεις ποικίλες που ανάγονται στη σύγ
κρουση ανάμεσα στη συμβατικότητα και 
την προσωπική ελευθερία, στη ζωή και στην 
τέχνη. Θέλοντας προφανώς να διαφορο
ποιηθεί από το ρεαλισμό των μεταπολεμι
κών πεζογράφων και από τις πρακτικές της 
συντεχνίας των ηλικιωτών του υπονομεύει 
συνειδητά τις ρεαλιστικές συμβάσεις, πα
ρόλο που τις χρησιμοποιεί με επιτυχία. Δύ
σκολο εγχείρημα που προϋποθέτει, εκτός 
των άλλων, και σπάνιες ικανότητες ακρο
βάτη που κινδυνεύει χάνοντας την ισορρο
πία του από κάποια αδέξια επιδεικτική κί
νηση να γκρεμιστεί. Διακατέχεται από την 
έμμονη ιδέα να βρίσκεται ο μισός στα πράγ
ματα και ο μισός στη φαντασία: Μονολογεί 
η ηρωίδα του στον «Εφιάλτη»:

«Ο καλλιτέχνης πρέπει να μοιράζεται το 
χρόνο. Να ’ναι ο μισός έξω από το χρόνο και 
ο μισός μέσα. Μέσα στη ζωή. Άλλοτε να γλι
στράει σα χέλι στον ένα και άλλοτε στον άλ
λο. Αλλιώς δεν μπορεί να ’ναι ούτε μέσα 
ούτε έξω. Αλλά θα βρίσκεται πάντα κάπου 
αλλού».

Το πιο αντισυμβατικό κείμενο είναι το 
τιτλοφορούμενο «Η παλιά ενοχή μύριζε 
κάπνα». Στο κλίμα του «συμπτωματικού 
ρεαλισμού». Μέσα και έξω από το χρόνο,



μέσα και έξω από τα πράγματα. Γ ραμμένο 
με μέθοδο υπερρεαλιστική. Το αποτέλεσμα 
όμως άνισο. Ο αφηγητής και ήρωας της 
ιστορίας κινείται σε μια ονειρική κατά
σταση και βιώνει ταυτόχρονα διαφορετικές 
ιστορικές περιόδους στην πόλη των Ιωαν- 
νίνων, όπου η αίσθηση της ιστορίας είναι 
έντονη. Τα αγάλματα και το τοπίο με τις 
ιστορικές μνήμες δημιουργούν το ιδιαί
τερο ύφος της πόλης, που προκαλεί αισθή
ματα αποστροφής στον ιδιόρρυθμο αφηγη
τή, ο οποίος κάνει πράξεις που μόνο στο 
επίπεδο της παιδικής φαντασίωσης είναι 
δυνατές. Κυκλοφορεί με το ποδήλατό του 
αόρατος ανάμεσα στους κατοίκους και η ει
κόνα αυτή παραπέμπει στον ποδηλάτη- 
ποιητή του Εμπειρικού. Εικόνες επίσης 
από το παρόν και το ιστορικό παρελθόν της 
πόλης, το όνειρο και την πραγματικότητα, 
συνιστούν τον καμβά της ιστορίας, ενώ η 
πράξη, το γκρέμισμα του αγάλματος του 
Κωνσταντίνου -ανύπαρκτου στην πραγ
ματικότητα- φαντάζει παιγνίδι παιδικό. 
«Η παλιά ενοχή» μπορεί να θεωρηθεί ως 
διήγημα-μοντέλο του είδους που καλλιερ
γεί ο συγγραφέας.

Από την αναμέτρηση ανάμεσα στον επι
δεικτικό αισθητισμό και την αφήγηση στο 
αρτιωμένο διήγημα «Μια αβρή συνωμο
σία» κερδισμένη βγαίνει η αφήγηση. Εδώ ο 
συγγραφέας κατορθώνει να στήσει μια 
μορφή: Έναν παράξενο Έλληνα μετανά
στη στην Αμερική που με τη στάση του εν
σαρκώνει μια ιδέα-αρετή, την περηφάνια. 
Ο αφηγητής, ανεψιός του ήρωα, στέκεται 
ενεός απέναντι σ’ αυτή την ιδιότυπη, δον- 
κιχότικη, ρομαντική, εκτός τόπου και χρό
νου μορφή, με το βιολί και το κλεφτοφάνα
ρο, που συγκρούεται με την υπέρτατη 
εξουσία και κατορθώνει να διασώσει την 
ψυχική του υγεία και αξιοπρέπεια. Η καλλι
τεχνική αίσθηση των πραγμάτων εναρμο
νίζεται με την ειρωνική διάθεση.

Στην «Αλλόκοτη συμπεριφορά του Νι
κόλα Μ» ισορροπούν ο αισθητισμός, ο στο
χασμός και η σκηνοθετική επίνοια. Στο 
ωραιότατο αυτό διήγημα αναμετριέται η 
τέλεια ομορφιά, όπως αποτυπώνεται στην 
εμφάνιση και την πόζα ενός δεκαεξάχρο- 
νου ομοφυλόφιλου μαθητή, με τη γοητεία 
που ασκεί ένας αντισυμβατικός στις ιδέες, 
στην εμφάνιση καιτη νοοτροπία νεαρός κα
θηγητής. Αντικείμενο της σύγκρουσης η 
κατάκτηση των μαθητών της τάξης που 
ήταν φέουδο του μαθητή. Σε πρώτη φάση 
νικητής αναδεικνύεται ο καθηγητής, ενώ 
στο τέλος θριαμβεύει η απαστράπτουσα 
ομορφιά του νέου. Ο καθηγητής απέναντι 
στην άψογη ομορφιά είναι μια άψυχη και 
άκομψη μαριονέτα. Το διήγημα ανακαλείτο

Ιάσων Ιωαννίδης

Ένας άρρωστος άρχοντας

Σε οσφραίνομαι θάνατε 
Α π ’ τη μυρωδιά που ανάπνεα 
Στο τέλος κάθε νικηφόρας μάχης, 
Όταν στο κρύο βουλίαζαν 
Τα ματωμένα κορμιά,
Χάνοντας όλα όσ’ αγάπησαν.

Σε οσφραίνομαι θάνατε και φοβάμαι, 
Πως εκτός απ' τη ζωή,
Το σκήπτρο μου θα χάσω,
Που όλους τους πόθους τους κρυφούς, 
Α π ’ το σκοτεινό θαλάμι της ψυχής 
Στο φως τους μέστωνε.

Πείρα

Και τι θα γίνει τάχα σα θα βγούμε ξανά 
Στους δρόμους; Θα τους βρούμε τόσο γερασμέ-

νους,
Ασαρκους, λυπημένους, γεμάτους τρύπες και

κενά,
Που δε βγάζουν πουθενά.

Τόσες διαδηλώσεις, τόσα χρόνια,!
Με πανώ και λόγους θυμωμένους,
Μ ’ αίματα και δολοφονημένους.
Κι η μάχη πάλ’ απ’ την αρχή να ξεκινά.

Μπαινοβγαίνουμε στα ίδια σπίτια.
Σε τούτα τα στενά σφαγεία των ονείρων. 
Συντροφιά μας: Ο πικρός καιρός,
Η σκέψη και η πείρα, Είρων.

Είναι

Τ’ ανθρώπινα οδυνηρά και άφευκτα,
Τα θεία απόμακρα κρυμμένα,
Με προσευχή και αναζήτηση μας προσεγγίζουνε, 
Έχοντας την κατάφασή μας ασφαλίσει. 
Απρόβλεπτα, τυραννικά τ ’ ανθρώπινα.

«Θάνατο στη Βενετία» του Τόμας Μαν.
Άφησα τελευταία τα τρία μεγαλύτερα 

διηγήματα της συλλογής που θα μπορού
σαν να αναπτυχθούν σε εντυπωσιακές νου
βέλες. Από αυτά τα δυο πρώτα — «Κυνικοί 
εραστές» και «Εφιάλτης» -  με τη θεματική 
τους, τα σχόλια και τη θεωρητικολογία για 
τη γνώση, την άγνοια, τη βίωση του χρόνου,

την ενοχή και τη συνενοχή συγκροτούν την 
ποιητική του συγγραφέα. Η αφήγηση, αν 
και ωραία, μπαίνει σε δεύτερη μοίρα, αφού 
χρησιμεύει ως αποδεικτικό πρόσχημα τών 
θεωρητικών θέσεων.

Σε όλα του τα διηγήματα ο Ανδρέας Μή
τσου επιλέγει πρόσωπα πρόσφορα για τη 11



Γιώργης Μανουσάκης

Απογείωση

Ανάμεσα ενδεκάτης πρωινής και δωδεκάτης 
πέτνχα ν ’ απογειωθώ.
Με φουσκωμένο το στήθος μου 
από την κάθε τόσο υποτροπιάζουσα 
διάθεση ουρανοδρομίας 
γλίστρησα σαν μπαλόνι ή παιδικός 
χαρταετός απ’ τ ’ ανοιχτό παράθυρο 
κι άρχισα να ανυψώνομαι κατακορύφως.

Ριγούσα ήδη σύγκορμος 
από την ηδονή του ύψους.
Από κει πάνω είχα την ποθητή 
ολόδική μου θέαση του κόσμου.

Μα όχι για πολύ. Κάποιοι τραβούσαν επίμονα
από κάτω το σπάγγο. Άρχισε η κάθοδος.
Ξαναμπήκα εσπευσμένα στο σπίτι
(όπου περίμεναν κοιτώντας με επιτιμητικά
γυναίκα και παιδιά)
χτυπώντας το κεφάλι μου στ’ ανώφλι.

δημιουργία ψυχολογικών καταστάσεων με 
απροσδόκητη εξέλιξη. Στους «Κυνικούς 
εραστές» συλλαμβάνει μια δαιμονική 
ηρώισσα, την Αναστασία Κοντοδήμου, και 
την τοποθετεί σε ένα υποβλητικό σκηνικό, 
στην ταράτσα του σπιτιού της σε μια παρα
λιακή κωμόπολη με φόντο τον Αμβρακικό. 
Οικόσιτος ζει κοντά της ένας εργένης δά
σκαλος, με τον οποίο η Αναστασία είναι 
ερωτευμένη, χωρίς όμως να δηλωθεί αυτό 
το αίσθημα ούτε καν με μια απλή ομολογία.
Η αφήγηση αναλύει τους μυστικούς κώδι
κες των συναισθημάτων που καθορίζουν τη 
στάση και τη συμπεριφορά της γυναίκας. Η 
έκρηξη της συμπιεσμένης δύναμης θα ξε
σπάσει όταν θα πληροφορηθεί ότι ο δάσκα- · 
λος αρραβωνιάζεται με μια ξαδέλφη της. 
Τον εκδικείται δηλητηριάζοντας τους συμ
πεθέρους. Ανάμεσα στους νεκρούς και η 
άτυχη νύφη. Μόνη της η φόνισσα ομολογεί 
στις αρχές την αποτρόπαιη πράξη της κα
ταγγέλλοντας συνάμα και τον αμέτοχο δά
σκαλο ως συνένοχο.

Ο αφηγητής στους «Κυνικούς εραστές» 
είναι αντανακλαστικός του συγγραφέα. 
Στον «Εφιάλτη» ο αφηγητής λειτουργεί και 
ως σχολιαστής, ενώ στο «Χαρτοπαίκτη» εί
ναι ο ήρωας. Στους «Κυνικούς εραστές» ο 
αφηγητής σχολιάζει στον πρόλογο πριν 
ακόμη εμφανιστεί το πρόσωπο, υπονο
μεύοντας έτσι a priori τις ρεαλιστικές συμ
βάσεις. Η σύζευξη δοκιμίου και αφήγησης 
δεν είναι κάτι πρωτότυπο. Πρόχειρα παρα
δείγματα τα μυθιστορήματα του Παν. Κα- 
λιότσου και μερικά διηγήματα του Δ. Χατζή, 
όπως «Το φονικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ».

Στους «Κυνικούς εραστές» μετά την 
αμήχανη εισαγωγή, όταν ανασύρεται η αυ
λαία αποζημιώνεται ο αναγνώστης με την 
αφήγηση, με τον ψυχισμό της ηρωίδας και 
με την ατμόσφαιρα. Συχνά όμως ο σχολια
σμός είναι ασφυκτικός και ξεστρατίζει προς 
τον αισθητισμό. Το μοναδικό πάσχον πρό
σωπο είναι η Αναστασία. Ο δάσκαλος χρη
σιμοποιείται ως ρόλος για τις ανάγκες του 
μύθου. Η ηρωίδα θέλησε με την ομαδική 
δηλητηρίαση να αντικειμενικοποιήσει, 
κατά την ανάλυση του αφηγητή, τους μυ
στικούς κώδικες. Οι περίπλοκες όμως σκέ
ψεις για το νόημα και την υπόσταση των ■ 
πράξεων και άλλα παρεμφερή δεν ανταπο- 
κρίνονται στα πράγματα · μια ακαλλιέργητη 
και απλοϊκή γυναίκα με επίπεδο ψυχισμό 
δεν μπορεί να έχει το ψυχολογικό βάθος 
που της αποδίδεται. Τέλος το κυνήγι της 
πρωτοτυπίας παγιδεύει το δημιουργό που 
θα μπορούσε περιορίζοντας τα σχόλια να 
συνθέσει μια αλησμόνητη νουβέλα.

12  Στον «Εφιάλτη» δημιουργεί ατμόσφαιρα 
και δίνει βάθος στα πράγματα. Είναι ένα

πρωτότυπο διήγημα. Το θέμα επικεντρώ
νεται στη λογοτεχνική δημιουργία. Ο 
ήρωας, ο Παύλος Γερμάνης, είναι συγγρα
φέας που γράφει μια ιστορία που δεν κα
τορθώνει να αποκτήσει σώμα και να σταθεί 
στα πόδια της -  τι εκπληκτική αναλογία 
ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματι
κότητα! Ποιος είπε πως οι συγγραφείς 
μέσα στο έργο τους συνειδητά ή ασυνεί
δητα δεν αυτοβιογραφούνται ενμέρει; 
Αλλα πρόσωπα είναι η γυναίκα του συγ

γραφέα η Λένα, και ένας κτηνώδης γείτο
νας που βάζει στη διαπασών μια χυδαία 
μουσική που αναστατώνει το συγγραφέα. 
Ακόμη παρεμβαίνει στην προσωπική του 
ζωή καταρρακώνοντας την αντρική του τι
μή. Στο τέλος ο συγγραφέας θα δολοφονή
σει το γείτονά του, αλλά δε θα μπορέσει να 
ολοκληρώσει την ιστορία του και να κρύψει 
τον πανικό του.

Στο διήγημα χρησιμοποιούνται χωρίς 
αποχρώντα λόγο τρεις διαδοχικές αφηγη
ματικές προοπτικές σε πρώτο πρόσωπο: 
από τον Παύλο, από τη Λένα και από τον 
αόρατο αφηγητή που είναι παρατηρητής 
και σχολιαστής των γεγονότων. Η τελευ
ταία εκδοχή αποτελεί μια εύσχημη διαμε-

σολάβηση ενός ρόλου, για να κάνει ο πραγ
ματικός συγγραφέας τις παρατηρήσεις 
του. Ένας αντανακλαστικός αφηγητής ή 
μια persona.

Άφησα τελευταίο το «Χαρτοπαίκτη», 
διήγημα με πολλές και εναργείς εικόνες 
που κατανέμονται σαν τραπουλόχαρτα. 

%

Μερικά χαρτιά-εικόνες επανέρχονται στο 
παιχνίδι. Κάποιες έχουν μια αίσθηση ποιη
τική. Αυτή όμως η αφηγηματική μέθοδος 
έχει πολλή εκζήτηση που τελικά ζημιώνει 
περισσότερο από όσο προβάλλει τον κατα
κερματισμό της ιστορίας.

Συνοψίζω: Με το τελευταίο του βιβλίο ο 
Αντρέας Μήτσου αφήνει να διαφανούν και 
οι μεγάλες δυνατότητες και προοπτικές 
του ταλέντου του, αλλά και η μανία αυτοα
ναίρεσης. Ας ελπίσουμε ότι ο παρορμητι- 
σμός και ο πανικός του που οδηγούν σε 
αδέξιες κινήσεις θα υποταχτούν «με καιρό 
και με κόπο» στο νόημα της τέχνης, ώστε 
σύντομα να αποκτήσουν οι ιστορίες του το 
σώμα που ονειρεύεται ο ήρωάς του. Με 
αυτά δε θέλω να υποτιμήσω το επίτευγμα. 
Κάθε άλλο. Ο Χαρτοπαίκτης είναι από τα 
λίγα βιβλία του '93 που πρέπει να διαβα
στούν και να προσεχτούν ιδιαίτερα.



ΣΤΙΓΚ ΝΤΑΓΚΕΡΜΑΝ
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Η  ανάγκη μας για παρηγοριά είναι απεριόριστη . ..
\

Στερημένος από χάθε πίστη δεν μπορώ να είμαι ευτυχής· γιατί 
ένας άνθρωπος που διατρέχει τον κίνδυνο να πιστέψει ότι η 
ζωή του δεν είναι παρά μια παράλογη πορεία προς τον βέβαιο 
θάνατο, δεν μπορεί να είναι ευτυχής. Δεν αξιώθηκα ούτε Θεό 
ούτε κάποιο σταθερό σημείο επάνω στη γη, απ’ όπου θα 
μπορούσα να προσελκύσω την προσοχή ενός Θεού* πολύ 
περισσότερο δεν αξιώθηκα την δημιουργική μανία του 
σκεπτικιστή, τον δόλο του ορθολογιστή ή την ζέουσα αθωότητα 
του αθέου. Δεν τολμώ λοιπόν να λιθοβολήσω ούτε εκείνον που 
πιστεύει σε όσα δεν ενσπείρουν παρά την αμφιβολία, ούτε 
εκείνον που καλλιεργεί τις αμφιβολίες του σαν να μην είναι κι 
αυτές από μόνες τους βυθισμένες στο σκοτάδι. Η πέτρα θα 
επέστρεφε σε μένα τον ίδιο, επειδή είμαι απολύτως βέβαιος για 
ένα πράγμα: η ανάγκη μας για παρηγοριά είναι απεριόριστη.

Όσο για μένα, εγώ παγιδεύω την παρηγοριά, όπως ο 
κυνηγός παγιδεύει το θήραμά μου. Τραβώ παντού, όπου 
πιστεύω πως θα την αντιληφθώ μέσα στο δάσος. Συχνά δεν 
συναντώ παρά το άδειο, μα, μια στις τόσες, κάποιο θήραμα 
πέφτει στα πόδια μου. Και, καθώς γνωρίζω ότι η παρηγοριά 
δεν διαρκεί παρά όσο το φύσημα του ανέμου στην κορυφή ενός 
δέντρου, δεν βιάζομαι ν’ αδράξω το σφάγιο.

Τι έχω λοιπόν μέσα στα χέρια μου;
Επειδή είμαι μόνος: μια γυναίκα αγαπημένη ή έναν 

σύντροφο στο ταξίδι της δυστυχίας. Επειδή είμαι δημιουργός: 
μια αψίδα λέξεων που το τέντωμά τους με κάνει να αισθάνομαι 
δυνατά τη χαρά και την φρίκη. Επειδή είμαι φυλακισμένος: την

αιφνίδια θέα προς την ελευθερία. Επειδή είμαι κάτω από την 
απειλή του θανάτου: ένα ζώο ζωντανό και ζεστό, μια καρδιά 
που χτυπάει με τρόπο σπαρακτικό. Επειδή η θάλασσα με 
απειλεί: έναν σκληρό βράχο από γρανίτη. Αλλά υπάρχουν και 
κάτι παρηγοριές, που φτάνουν απρόσκλητες και γεμίζουν την 
κάμαρα με αγαπημένους ψιθύρους. Είμαι η ευχαρίστησή σου -  
αγάπα τες όλες! Είμαι το ταλέντο σου -  χρησιμοποίησέ το 
όπως τον εαυτό σου! Είμαι ο πόθος της επιθυμίας σου -  μόνο 
οι ενήδονοι ζουν! Είμαι η μοναξιά σου -  περιφρόνησε τους 
ανθρώπους! Είμαι η επιθυμία του θανάτου -  κόψε!

Ισορροπώ πάνω σε μια λεπτή σανίδα. Βλέπω τη ζωή μου ν’ 
απειλείται από δύο κινδύνους. Από τη μια μεριά δυο άπληστα 
χείλη όλο λαιμαργία’ από την άλλη η φιλάργυρη πικρία, που 
τρέφεται από μόνη της. Αλλά τείνω να αποποιηθώ την επιλογή 
ανάμεσα στο όργιο και την εγκράτεια ακόμη κι αν το τίμημα θα 
είναι ο καταποντισμός μου. Για μένα δεν αρκεί να γνωρίζω ότι, 
εφόσον είμαστε δέσμιοι των πράξεών μας, όλα είναι 
συγχωρητέα. Αυτό που αναζητώ δεν είναι μια συγχώρεση στη 
ζωή μου αλλά ακριβώς το αντίθετο μιας συγχώρεσης: την 
άφεση. Η ιδέα με οδηγεί τελικά στο συμπέρασμα ότι η 
παρηγοριά που δεν λαμβάνει υπ’ όψη της την ελευθερία μου 
είναι απατηλή· ότι δεν είναι παρά μια απαστράπτουσα εικόνα 
της απελπισίας μου. Γιατί όταν η απελπισία μου λέει: 
απελπίσου, γιατί κάθε μέρα δεν είναι παρά ένα διάλειμμα 
ανάμεσα σε δυο νύχτες, η απατηλή παρηγοριά μου φωνάζει: 
έλπιζε, γιατί κάθε νύχτα δεν είναι παρά ένα διάλειμμα ανάμεσα 
σε δύο μέρες.

Αλλά ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη από μια παρηγοριά 
φτιασιδωμένη. Έχει την ανάγκη μιας παρηγοριάς 
αστραφτερής. Και εκείνος που επιθυμεί να εξαθλιωθεί* με 
άλλα λόγια να καταντήσει ένας άνθρωπος που πράττει ως εάν 
όλες οι πράξεις του να μπορούν να δικαιωθούν θα πρέπει, 
τουλάχιστον, να έχει την δυνατότητα να το επισημάνει ευθύς 
μόλις συμβεί κάτι τέτοιο.

Κανείς δεν μπορεί να απαριθμήσει όλες εκείνες τις 
περιπτώσεις που η παρηγοριά είναι μια αναγκαιότητα. Κανείς 
δεν γνωρίζει πότε θα πέσει το λυκόφως. Και η ζωή δεν είναι ένα 
πρόβλημα που μπορεί να λυθεί οριστικά χωρίζοντας το φως 
από το σκοτάδι και τις μέρες από τις νύχτες* είναι ένα 
απρόβλεπτο ταξίδι ανάμεσα σε τόπους που δεν υπάρχουν. 
Μπορώ, επί παραδείγματι, να βαδίζω στο ακρογιάλι και· 
αμέσως να νιώσω το φοβερό κάλεσμα που στέλνει η αιωνιότητα 
στην ύπαρξή μου μέσα στην αδιάκοπη κίνηση της θάλασσας και 
μέσα στο αδιάκοπο φύσημα του ανέμου. Γιατί ο χρόνος είναι



ανεπίστροφος, αν δεν υπάρχει μια παρηγοριά για να βοηθήσει. 
Επειδή τίποτα από τ’ ανθρώπινα δεν διαρκεί -  και πόσο 
μίζερη παρηγοριά, που δεν βολεύει παρά μόνο τους Ελβετούς!

Μπορώ να μείνω μπροστά στη φωτιά, μέσα σε μια κάμαρα 
ελάχιστα εκτεθειμένη στον κίνδυνο και να νιώθω συχνά τον 
θάνατο να με πλησιάζει. Βρίσκεται μέσα στη φωτιά· μέσα σε 
όλα τα επίφοβα αντικείμενα που με κυκλώνουν μέσα στο 
βάρος της σκεπής και μέσα στον όγκο των τοίχων βρίσκεται 
μέσα στο νερό, μέσα στο χιόνι, μέσα στη ζεστασιά και στο αίμα 
μου. Γιατί τι άλλο είναι η ανάγκη του ανθρώπου για ασφάλεια, 
αν όχι μια παρηγοριά ότι δεν υπάρχει τίποτα πλησιέστερο προς 
τη ζωή από τον θάνατο -  και πόσο μίζερη είναι η παρηγοριά 
που δεν μας κάνει παρά να θυμόμαστε αυτό που θέλει να μας 
κάνει να λησμονήσουμε.

Είμαι σε θέση να γεμίσω όλες τις λευκές σελίδες μου με τις πιο 
ωραίες λεκτικές επινοήσεις που μπορεί να φανταστεί το μυαλό 
μου. Με δεδομένο ότι αναζητώ ένα στήριγμα, ότι η ζωή μου δεν 
είναι χωρίς νόημα και ότι δεν είμαι μόνος επάνω στη γη, 
συγκεντρώνω όλες αυτές τις λέξεις σ’ ένα βιβλίο και το 
προσφέρω στον κόσμο. Αυτό μου ανταποδίδει τον πλούτο, τη 
δόξα και τη σιωπή. Ωστόσο τι με νοιάζει εμένα το χρήμα και 
ποια ευχαρίστηση μπορώ να πάρω συμβάλλοντας στην εξέλιξη 
της λογοτεχνίας. Το μόνο που μ’ ενδιαφέρει είναι αυτό που δεν 
θα έχω: την επιβεβαίωση ότι οι λέξεις άγγιξαν την καρδιά του 
κόσμου. Τι να το κάνω λοιπόν το ταλέντο μου αν δεν είναι μια 
παρηγοριά στο γεγονός ότι είμαι μόνος -  μα μια θλιβερή 
παρηγοριά που με κάνει απλώς να νιώθω τη μοναξιά μου πέντε 
φορές πιο δυνατή!

Μπορώ να βλέπω την ελευθερία ενσαρκωμένη σ’ ένα ζώο να 
διασχίζει γρήγορα ένα αποψιλωμένο δάσος και ν ’ ακούω μια 
φωνή να ψιθυρίζει: Ζήσε απλά, πάρε αυτό που επιθυμείς και 
να μη φοβάσαι τους νόμους! Αλλά τι σημαίνει αυτή η 
συμβουλή, αν δεν υπάρχει μια παρηγοριά στην διαπίστωση ότι 
η ελευθερία δεν υπάρχει -  και τι άσπλαχνη παρηγοριά γι’ 
αυτόν που φαντάζεται ότι για να είναι άνθρωπος οφείλει να 
περιμένει εκατομμύρια χρόνια για να γίνει στο τέλος μια σαύρα.

Τελικά ανακαλύπτω ότι αυτή η γη είναι μια κοινή τάφρος 
μέσα στην οποία ο βασιλιάς Σολομών, η Οφηλία και ο Χίμλερ 
αναπαύονται πλάι πλάι. Μπορώ εν κατακλείδι να κατανοήσω 
ότι το θύμα και θύτης απολαμβάνουν τον ίδιο θάνατο με τον 
εχέφρονα* και ότι ο θάνατος μπορεί να μας προσφέρει το δώρο 
μιας παρηγοριάς για μια ζωή παραστρατημένη. Αλλά ποια 
είναι η φρικτή παρηγοριά για εκείνον που θα ήθελε να γνωρίσει 
στη ζωή μια παρηγοριά θανάτου!

Δεν κατέχω καμιά φιλοσοφία σύμφωνα με την οποία θα 
μπορούσα να κινούμαι όπως το ψάρι μέσα στο νερό και όπως το 
πουλί στον ουρανό. Ό ,τ ι  βιώνω κάθε στιγμή της ζωής μου είναι 
μια σύγκρουση ανάμεσα στις παρηγοριές, τις πλασματικές, που 
άλλο δεν κάνουν από το να μεγαλώνουν την αδυναμία μου και 
να κάνουν ακόμα πιο βαθιά την απελπισία μου, και τις 
πραγματικές, που με οδηγούν σε μια πρόσκαιρη ελευθερία. 
Ίσως θα έπρεπε να πω: Την πραγματική, γιατί, στ’ αλήθεια, 
δεν υπάρχει για μένα παρά μια και μόνη παρηγοριά που είναι 
πραγματική: αυτή που με πληροφορεί ότι είμαι ένας ελεύθερος 
άνθρωπος, ένα απαραβίαστο άτομο, ένα υπέρτατο ον μέσα στα 
όριά του.

Μόνο που η ελευθερία αρχίζει από τη σκλαβιά και την 
εξαρτημένη κυριαρχία. Η μεγαλύτερη βεβαιότητα μέσα στη 

14 δουλεία μου είναι ο φόβος μου να ζω. Το οριστικό σημείο της 
ελευθερίας μου είναι το γεγονός ότι ο φόβος μου αφήνει τη θέση

του στη γαλήνια χαρά της ανεξαρτησίας. Υποστηρίζεται ότι 
χρειάζεται κανείς την εξάρτηση, για να μπορέσει κάποτε να 
γνωρίσει την παρηγοριά της απελευθέρωσης, και αυτό είναι 
οπωσδήποτε σωστό. Στο φως των πεπραγμένων μας, 
παραδέχομαι ότι όλη η ζωή μου μοιάζει σαν να μην είχα άλλον 
σκοπό από το να προετοιμάσω την δυστυχία μου. Και ό,τι θα 
έπρεπε να μου φέρει την ελευθερία μου φέρνει την σκλαβιά και 
αντί για ψωμί πέτρες.

Ο καθένας έχει το δικό του αφεντικό. Αναφορικά με μένα, το 
ταλέντο μου με καθιστά υποχείριό του, σε σημείο που να μην 
τολμώ να το χρησιμοποιήσω, από τον φόβο μήπως το στερηθώ. 
Κι ακόμα, είμαι σε τέτοιον βοςθμό σκλάβος του ονόματος μου, 
που διστάζω εντελώς να γράψω έστω και μια γραμμή, από το 
φόβο μήπως του κάνω κακό. Αλλά και όταν έρθει κάποια 
στιγμή η κατάθλιψη δεν παύω να είμαι δούλος του. Η 
μεγαλύτερή μου ελπίδα είναι να το διαφυλάξω * η μεγαλύτερή 
μου απόλαυση είναι να νιώσω ότι όλα όσα επιθυμούσα 
κατοικούν μέσα σ’ αυτό που πίστευα χαμένο. Η ικανότητα να 
δημιουργώ κάτι ωραίο μέσα στην απελπισία μου, το αίσθημα 
της αηδίας και οι αδυναμίες μου. Με μια πικρή χαρά, επιθυμώ 
να δω τα σπίτια μου να αφανίζονται και μένα τον ίδιο 
βυθισμένο στη λησμονιά. Αλλά η κατάθλιψη έχει εφτά κουτιά 
το ένα μέσα στο άλλο και μέσα στο τελευταίο βρίσκονται ένα 
μαχαίρι, μια λάμα, δηλητήριο, σκοτεινό νερό και ένας 
καταρράκτης. Τελειώνω έχοντας καταντήσει ο σκλάβος όλων 
αυτών των συνέργων του θανάτου. Με ακολουθούν σαν τα 
σκυλιά, ή εγώ αυτά σαν σκυλί. Και μου φαίνεται ότι 
καταλαβαίνω πως η απόπειρα είναι η μόνη ένδειξη της. 
ανθρώπινης ελευθερίας.

Μόνο από μια ακόμη ανυποψίαστη πλευρά πλησιάζει το 
θαύμα της απελευθέρωσης. Μπορεί να κυοφορείται σε κάποια 
ακρογιαλιά* κι ακόμη η ίδια η αιωνιότητα που συνέχεια 
κρατούσε σε έξαρση τον φόβο, είναι τώρα ο μάρτυρας της · 
συγκατάνευσής μου απέναντι στην ελευθερία. Σε τι οφείλεται 
λοιπόν το θαύμα; Απλούστατα· στην αιφνίδια αποκάλυψη -  
κανείς, καμιά θέληση, κανένα ανθρώπινο πλάσμα δεν έχει το 
δικαίωμα να απαιτεί από μένα πράγματα που αποδυναμώνουν 
την επιθυμία μου για τη ζωή. Γ ιατί, χωρίς αυτήν την επιθυμία, 
τι άλλο μπορεί να υπάρξει; «

Είμαι στην άκρη της θάλασσας· μπορώ να μαθαίνω από τη 
θάλασσα. Δεν έχει κανείς το δικαίωμα να αξιώσει από τη 
θάλασσα να βαστάξει όλα τα καράβια· ή από τον άνεμο να 
φουσκώσει όλα τα πανιά. Επίσης, κανείς δεν έχει το δικαίωμα 
να με υποχρεώσει να είμαι δέσμιος των επιβαλλόμενων ρόλων. 
Γ ια μένα, δεν είναι το χρέος επάνω απ’ όλα, αλλά η ζωή. Γ ιατί, 
όπως κάθε άνθρωπος, χρειάζομαι να έχω το δίκιο με το μέρος 
μου, σε στιγμές που προσπαθώ να κάνω ένα βήμα στο πλάι και 
να νιώσω ότι δεν είμαι μόνο ένα κομμάτι αυτής της μάζας που 
αποκαλούν γήινο πληθυσμό, αλλά και μια αυτόνομη εν 
ενεργεία μονάδα.

Κι αυτά δεν συμβαίνουν παρά τη στιγμή που μπορώ να είμαι 
ελεύθερος, ενώπιος ενωπίω, από όλες τις περιστάσεις της ζωής 
που από πάντα, είναι η αιτία της απελπισίας μου. Είμαι σε θέση 
να αναγνωρίζω ότι η θάλασσα και ο άνεμος θα συνεχίζουν να 
υπάρχουν και μετά από μένα και ότι η αιωνιότητα δεν 
νοιάζεται για μένα. Και ποιος μου ζητά να νοιαστώ εγώ για την 
αιωνιότητα;

Η ζωή μου είναι σύντομη μόνο αν την εναποθέσω επάνω στο 
σώμα του χρόνου. Οι δυνατότητες της ζωής μου δεν είναι 
οριοθετημένες για να μετρήσω τον αριθμό των λέξεων ή των



βιβλίων που θα έχω τον καιρό να προσφέρω πριν πεθάνω.
Μα ποιος μου ζητάει να μετρήσω ; Ο χρόνος δεν είναι μονάδα 

μέτρησης που συμφωνεί με τη ζωή. Κατά βάθος, ο χρόνος είναι 
ένα εργαλείο μέτρησης χωρίς αξία, γιατί δεν αγγίζει παρά μόνο 
τους προμαχώνες της ζωής μου. Οτιδήποτε αξιόλογο μου 
συμβαίνει και ό,τι δίνει στη ζωή μου το μεγαλείο της είναι: Η 
συνάντηση με κάποιον αγαπημένο, ένα χάδι, μια βοήθεια σε 
δύσκολη στιγμή, η λάμψη του φεγγαριού στα μάτια, μια 
βαρκάδα στη θάλασσα, η χαρά που προσφέρει κανείς σ1 ένα 
παιδί, το ρίγος μπροστά στην ομορφιά* όλ’ αυτά σε βγάζουν 
ολότελα έξω από το χρόνο. Γ ιατί πολύ λίγο διαφέρει να 
συναντήσω την ομορφιά μόνο για ένα δευτερόλεπτο ή για εκατό 
ολόκληρα χρόνια. Η ευτυχία όχι μόνο δεν τοποθετείται στο 
περιθώριο του χρόνου, αλλά εμποδίζει τη σχέση της ζωής με 
αυτόν.

Διώχνω λοιπόν από τους ώμους μου το φορτίο του χρόνου, 
και επί τη ευκαιρία όλες τις απαιτήσεις που μου επιβλήθηκαν. 
Η ζωή μου δεν είναι κάτι που μπορεί να μετρηθεί. Ούτε το 
πήδημα του κατσικιού* ούτε η ανατολή του ήλιου αποτελούν 
επιδόσεις. Πολύ περισσότερο μια ανθρώπινη ζωή δεν είναι μια 
επίδοση αλλά κάτι που ωριμάζει και στοχεύει από μακριά την 
τελειότητα. Και αυτό που είναι τέλειο δεν δημιουργεί, ενεργεί 
στην κατάσταση της απραξίας. Είναι παράλογο να πιστεύει 
κανείς ότι η θάλασσα έγινε για να μεταφέρει τις αρμάδες και τα 
δελφίνια. Το κάνει βεβαίως αλλά διατηρώντας την ελευθερία 
της. Και είναι εξίσου παράλογο να διατείνεται κάποιος ότι ο 
άνθρωπος δημιουργήθηκε για κάτι άλλο και όχι για να ζει. 
Βεβαίως εφοδιάζει μηχανές και γράφει βιβλία, θα μπορούσε, 
ωστόσο, με την ίδια ευκολία, να κάνει και άλλα πράγματα. Το 
σημαντικό είναι να κάνει εν πλήρει ελευθερία, και απολύτως 
συνειδητά, οτιδήποτε κάνει, δεδομένου ότι ο άνθρωπος, όπως 
και κάθε πλάσμα στην αλυσίδα της δημιουργίας, αποτελεί 
αυτοσκοπό. Αναπαύεται μέσα στον εαυτό του, όπως ένα 
βότσαλο στην άμμο.

Μπορώ επίσης να απελευθερωθώ από την εξουσία του 
θανάτου. Είναι αλήθεια ότι δεν μπορώ να αποδεσμευθώ από 
την ιδέα ότι ο θάνατος ακολουθεί τα βήματά μου και πολύ 
περισσότερο τη γυμνή πραγματικότητα. Αλλά μπορώ να 
αποδυναμώσω την απειλή του, μην εξαρτώντας τη ζωή μου από 
ετοιμόρροπα τσιγκέλια όπως είναι ο χρόνος και η δόξα.

Ωστόσο δεν είναι στην εξουσία μου να είμαι αιωνίως 
στραμμένος προς τη θάλασσα, αντιπαραβάλλοντας την 
ελευθερία με τη δική μου. Θα φτάσει η στιγμή που θα 
υποχρεωθώ να στραφώ προς την στεριά και να αντιμετωπίσω 
τους υπεύθυνους της καταπίεσής μου. Σ’ αυτή την περίπτωση 
θα είμαι υποχρεωμένος να αναγνωρίσω ότι ο άνθρωπος έχει 
δημιουργήσει για τη ζωή του τύπους οι οποίοι, τουλάχιστον 
επιφανειακά, είναι δυνατότεροι απ’ αυτήν την ίδια. Με την 
καινούργια αυτή ελευθερία μου αδυνατώ να τους καταστρέψω 
και δεν μπορώ παρά να αναστενάζω κάτω από το βάρος τους. 
Εντούτοις, ανάμεσα στις απαιτήσεις που καταδυναστεύουν 
τον άνθρωπο, μπορώ να ξεχωρίσω ποιες είναι παράλογες και 
ποιες είναι αναπόφευκτες. Όσο για μένα, μια μορφή 
ελευθερίας έχει χαθεί για πάντα ή για πολύ καιρό. Είναι η 
ελευθερία που έρχεται με το προνόμιο να σου ανήκει κάτι 
αποκλειστικά. Το ψάρι κατέχει το δικό του, το πουλί και το 
ζώο επίσης. Ο άνθρωπος αντιθέτως κινείται σαν ξένος 
διακινδυνεύοντας σε όλα. Ακόμα και ο Θόροου είχε το δάσος 
του στο Βάλδεν, αλλά πού είναι τώρα αυτό το δάσος όπου το 
ανθρώπινο πλάσμα μπορεί να αποδείξει ότι είναι ικανό να

ζήσει ελεύθερο, έξω από τα αποστεωμένα κοινωνικά πλαίσια;
Είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω: Πουθενά. Αν θέλω να 

ζήσω ελεύθερος, πρέπει, προς το παρόν, να το 
πραγματοποιήσω εντός των πλαισίων. Επειδή ο κόσμος είναι 
πιο δυνατός από μένα. Στην εξουσία του δεν έχω να αντιτάξω 
παρά μόνο τον εαυτό μου, αυτό είναι όλο. Γιατί, όσο δεν 
αφήνομαι να παρασυρθώ, είμαι κι εγώ μια εξουσία. Και η 
εξουσία μου είναι φοβερή όσο μπορώ να αντιτάσσω τη δύναμη 
των λέξεών μου σ’ αυτή του κόσμου, γιατί αυτός που χτίζει 
φυλακές εκφράζεται χειρότερα απ’ αυτόν που χτίζει την 
ελευθερία. Αλλά η δύναμή μου δεν θα γνωρίσει κανένα 
περιορισμό τη μέρα που δεν θα έχω παρά μόνο τη σιωπή μου για 
να υπερασπιστώ την ακεραιότητά μου. Γιατί κανένα τσεκούρι 
δεν μπορεί να τσακίσει τη ζωντανή σιωπή.

Αυτή είναι η μόνη μου παρηγοριά. Ξέρω ότι οι υποτροπές 
μέσα στην απελπισία θα είναι αναρίθμητες και βαθιές, αλλά η 
θύμηση από το θαύμα της απελευθέρωσης με μεταφέρει σαν μια 
φτερούγα στην άκρη του γκρεμού: μια παρηγοριά που είναι 
κάτι περισσότερο από μια παρηγοριά και πολύ σπουδαιότερη 
από μια φιλοσοφία, δηλαδή ένας λόγος ύπαρξης.

Μετάφραση Μαργαρίτα Μέλμπεργκ

Αλέξ. Αργυρίου

Η
ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ
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Από τον πόλεμο του ’40 
ως τη δικτατορία του ’67

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ



ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Άλκηστις Σουλογιάννη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ
ΤοΣοκάκί 
Κέδρος 1992.

Το βιβλίο Το Σοκάκι αποτελεί συνεπή συνέ
χεια του δημιουργικού ήθους του Αλέξαν
δρου Κοτζιά όπως επιδεικνύεται ιδιαιτέ
ρως τεκμηριωμένο στη σειρά των νουβελών 
με τον συνοπτικό τίτλο Τα παιδιά του Κρό
νου,, κατά παράλληλη και ομόλογη ανά
πτυξη προς εκείνο της πρώτης σειράς των 
μυθιστορημάτων του (το βιβλίο Το Σοκάκι 
συνδέουν ορισμένες ιστορικές πληροφο
ρίες με το μυθιστόρημα Η Απόπειρα: εσω- 
κειμενική διαδικασία που συνεχίζει την αν
τιστοιχία του Ιαγουάρου προς την Πολιορ
κία, της Μηχανής προς τη Σκοτεινή Υπό
θεση και του Πυγμάχου προς τον Εωσφό
ρο).

Και στο Σοκάκι αναγνωρίζονται ορισμένα 
σταθερά μοτίβα που αποτελούν τις ισοτο- 
πίεςτηςλογοτεχνίαςτου Κοτζιά: π.χ. κατα
λυτικές ανθρώπινες σχέσεις, αδιέξοδα, 
αποτυχημένες προσπάθειες, ο δε ιστορι
κός σχολιασμός αναγνωρίζεται διαρκώς 
ισχύων με τη διατύπωση της κοινωνικής 
μάλλον ιστορίας που προσομοιάζει σε ιστο
ρία θεσμών. Επίσης, οι πληροφορίες που 
συντάσσουν το σημασιολογικό σύνολο του 
βιβλίου, έχουν κατανεμηθεί ισομερώς κατά 
τη διάρκεια του κειμένου.

Ο τίτλος της νουβέλας λειτουργεί (και 
εδώ) ως σημειολογικός κώδικας (και όχι

ι

απλώς ως ένας παραστατικός έστω τίτλος) 
σημαντικός της μιζέριας των αντιλήψεων 
και των αδιεξόδων, δεσμεύει ως προλη
πτική πυρηνική διατύπωση την οικονομία 
και την ηθική του βιβλίου, και αντιπροσω
πεύει την εστίαση του μηνύματος στην κει- 
μενική συμπεριφορά των δύο κεντρικών 
χαρακτήρων του Κοτζιά.

Στο επίπεδο της γλωσσικής μορφής 
ισχύει η καταιγιστική εξέλιξη του κειμένου 
με μια εντυπωσιακή πυκνότητα που συχνά 
υπονοεί τη δυναμική εμπλοκή της έλλειψης 
τεκμαίροντας μια οικονομική χρήση της 
γλώσσας, χωρίς όμως να απεμπολεί καμία 
από τις απαραίτητες για την εξυπηρέτηση 
του μύθου λεπτομέρειες, καθώς τα ελλεί- 
ποντα στοιχεία ανακτώνται εμμέσως από 

16  χασυμφραζόμενα.
Η έλλειψη ως μηχανισμός παραγωγής

κειμένου διατηρεί παραπληρωματική 
σχέση προς την αποσπασματικότητα/πρι- 
σματικότητα της πληροφόρησης που τείνει 
στην προσπέλαση της (κειμενικής) αλή
θειας. Τα αποσπασματικά ή «πρισματικά» 
δεδομένα, συντιθέμενα, σχηματίζουν το 
σημασιολογικό τοπίο του κειμένου. Η έλ
λειψη και η αποσπασματικότητα/πρισματι- 
κότητα, κατά ισότιμο σχεδόν ποσοστό εμ
πλοκής, ελέγχουν το φάσμα των πληροφο
ριών που συντάσσουν το κείμενο. Αυτό το 
φάσμα συνιστά (και στο Σοκάκι όπως και 
στα προηγούμενα βιβλία, οπωσδήποτε 
πάντως στις νουβέλες) τη δυναμική του κει
μένου του Κοτζιά και αποτρέπει κάθε ενδε
χόμενο επιπόλαιης προσέγγισης.

Το κείμενο εδώ ακολουθεί μια ενιαία ρο
πή. Πρόκειται για τη ροή του κειμενικού πα
ρόντος που κατέχει μια ιδιαιτέρως περιορι
σμένη χρονική έκταση: όσο διαρκεί μια συ
νήθης καθυστέρηση στην προσγείωση αε
ροπλάνου. Το κειμενικό αυτό παρόν (φαί
νεται να) χαρακτηρίζεται από μια εξαιρε
τικά βραδεία και ως εκ τούτου εφιαλτική 
ροή. Ταυτόχρονα, τα συμφραζόμενα που το 
συντάσσουν, παρέχουν συγκεκριμένα ερε- 
θίσματα-δείξεις που προκαλούν την ανα
δρομή στο παρελθόν, ιστορικό (π.χ. ο δεύ
τερος παγκόσμιος πόλεμος και τα παρεπό
μενά του για τη ν Ελλάδα, ή η Δίκη των Αξιω
ματικών) και ατομικό (ως προς τους κειμε- 
νικούς χαρακτήρες). Φαίνεται έτσι ότι η 
εξαιρετικά περιορισμένη χρονική έκταση 
του «αφηγηματικού παρόντος» καλύπτει 
έναν πολύ ευρύτερο «πραγματικό» κειμε- 
νικό χρόνο. Ο έλεγχος του ατομικού παρελ
θόντος όπως προσδιορίζεται και από το 
ιστορικό παρελθόν, σε συνάρτηση προς τη 
βραδύτητα ροής του κειμενικού παρόντος, 
δημιουργεί ένα ιδιαιτέρως τυραννικό κει- 
μενικό κλίμα.

Το κειμενικό «παρελθόν» ως συνιστα- 
μένη της ιστορικής και της ατομικής διά
στασής του, τεκμαίρεται ισχύονως δεσμευ
τικός έως απαγορευτικός παράγων της κει- 
μενικής παρουσίας-συμπεριφοράς των 
κεντρικών (και όχι μόνον) χαρακτήρων του 
βιβλίου όπως αναγνωρίζεται στα πλαίσια της 
καταγραφής των κειμενικών γεγονότων 
με τη διαδικασία του αναδρομικού ελέγ
χου. Αυτός ο παράγων (φαίνεται να) εξου
δετερώνεται δίκην κάθαρσης στην τελευ
ταία σελίδα του βιβλίου που ορίζει το τέλος 
του κειμενικού παρόντος με την ανακού
φιση που προσδίδει επιτέλους η ανακοί
νωση για την προσγείωση, ή αλλιώς: το τέ
λος του κειμενικού παρόντος (φαίνεται να) 
ορίζεται από την εξουδετέρωση τηςτυραν- 
νικής ισχύος που ασκεί τόσο το ατομικό όσο 
και το ιστορικό κειμενικό «παρελθόν» επί

των κεντρικών (τουλάχιστον) χαρακτήρων 
του βιβλίου και παρέχει οιωνούς για έναν 
φιλάνθρωπο μέλλοντα χρόνο.

Η οργάνωση και διατύπωση όλων αυτών 
των σημαινομένων διεκπεραιώνεται από 
έναν ενδιαφέροντα συνδυασμό τριτοπρό- 
σωπης και πρωτοπρόσωπης αφήγησης. Η 
εναλλαγή των προσώπων της αφήγησης 
είναι συνεχής, και συχνά (με την εμπλοκή 
του συνειρμού) ισχύει και κατά τη διάρκεια 
του ίδιου εκφωνήματος, χωρίς δηλ. την 
επέμβαση της στίξης που θα μπορούσε να 
διαχωρίζει τα όρια εφαρμογής της μιας ή 
της άλλης αφηγηματικής εστίασης.

Ιδιαιτέρως η πρωτοπρόσωπη αφήγηση 
ως διεκπεραίωση τόσο του κειμενικού πα
ρόντος όσο και του περιεχομένου μνήμης, 
συχνά αντιστοιχεί σε εσωτερικό μονόλογο 
υποστηριζόμενο μάλιστα από την υποκα
τάσταση του πρώτου προσώπου με το δεύ
τερο ενός λόγου προς εαυτόν.

Σ’ αυτά τα πλαίσια ο (κεντρικός) αφηγη- 
τήςλειτουργείκατάποικίλουςτρόπους:ως 
φανερός και καλυμμένος, ως σμο-/ενδο- 
διηγητικός και ετερο-/εξωδιηγητικός, 
αλλά και ως μετα-διηγητικός. Ό πω ς και να 
έχουν όμως τα πράγματα στη διάο τάση της 
γλωσσικής διατύπωσης, όλοι αυτοί οι τρό
ποι αφηγηματικής διαδικασίας δεν.είναι 
παρά εκφάνσεις κειμενικής παρουσίας του 
ίδιου κυρίαρχου προσωπείου που κωδικο
ποιεί ως αρχετυπικό μέγεθος τα στοιχεία 
του κειμενικού κόσμου του Κοτζιά εδώ, 
συμβάλλοντας στη συμπλήρωση του μυθι
κού του σύμπαντος.

Το τοπογραφικό υπόβαθρο αυτού του 
κειμενικού κόσμου στο βιβλίο ΤοΣοκάκιαυ- 
νιστά έναν ανθρωποκεντρικό/ανθρωπομε
τρικό επί συνειρμικής βάσεως συνδυασμό 
δεδομένων ελληνικών και ιταλικών (πβ. τα ■ 
περί Πομπηίας ιδιαιτέρως σημαντικά). 
Αυτό το τοπογραφικό υπόβαθρο βρίσκεται 
σε μία διαρκή αντιστικτική σχέση προς το 
τοπογραφικό πρώτο επίπεδο της αφήγη
σης που είναι η άτρακτος ενός αεροπλά
νου. Η σχέση αυτή έχει διαβρωθεί από τον 
επικρεμάμενο εφιάλτη της καταστροφής 
στη διάσταση τόσο των πραγματικών γεγο
νότων (π.χ. η είδηση για το αεροπορικό δυ
στύχημα, αλλά και οι πληροφορίες για τον 
«συμμοριτοπόλεμο») όσο και των ανθρω
πίνων σχέσεων: ευτυχώς ότι από αυτές τις 
τελευταίες κάτι τελικά διασώζεται (κυρίως) 
σε ό,τι αφορά στους δύο κεντρικούς χαρα
κτήρες του Κοτζιά (πβ. και πάλι το τέλοςτου 
βιβλίου).

Η κειμενική παρουσία/συμπεριφορά των 
δύο αυτών χαρακτήρων συνιστά μια διαδι
κασία έλξης και κυρίως αποστροφής έως 
υπονόμευσης, η οποία (διαδικασία) πάντως



αντιστοιχεί σε μία πραγματική παραπλη
ρωματική σχέση με ειδικό βάρος τη μιζέρια 
αντίληψης και την αποτυχία. Τη σχέση αυτή 
επηρεάζουν έως προσδιορίζουν αλλά και 
υποστηρίζουν ως παράμετροι περιβάλλον
τος οι παντοίοι λοιποί, περιφερειακοί κει- 
μενικοί χαρακτήρες. Το σύνολο των χαρα
κτήρων, κεντρικών και περιφερειακών, 
συντάσσει κατά τη συνήθη, συνεπή, παγία 
πρακτική του Κοτζιά μια πολυσήμαντη τοι
χογραφία κειμενικών προσώπων που αντι
στοιχεί σε μια εξίσου πολυσήμαντη τοιχο
γραφία οπτικών παραστάσεων. Το κοινό 
ισοδύναμο του συσχετισμού των δύο αυτών 
τοιχογραφιών δίνει την εντύπωση ότι έχει 
διασπασθεί καιανασυντίθεταιεκ νέου μέσα 
από το πρίσμα της αφηγηματικής τεχνικής 
του συγγραφέα, η οποία (τεχνική) προσδιο
ρίζεται σαφώς από την αποσπασματικό- 
τητα/πρισματικότητα της πληροφόρησης 
(πβ. όσα σχετικά ανέφεραπροηγουμένως).

Αναγνωρίζεται έτσι και μια άλλη, ομό
λογη «τοιχογραφία» που αφορά στην κα
τάταξη/σύνθεση του σημασιολογικού το
πίου του βιβλίου, ή αλλιώς: στηνπαράθεση 
των σημαινομένων που συντάσσουν την 
κειμενική αλήθεια του βιβλίου, και προω
θούν τη σημαντική εξέλιξη της σειράς Τα 
Παιδιά του Κρόνου: έως εδώ, αφού το 
εντελώς παράλογο αλλά και «συνεπές» 
προς το κλίμα του μυθικού σύμπαντος του 
Κοτζιά ατύχημα τον Σεπτέμβριο του 1992

μας απαγόρευσε την ικανοποίηση της απο
δοχής και άλλων περαιτέρω τεκμηρίων της 
δεξιοτεχνίας του συγγραφέα που προσδο
κούσαμε και από τις επόμενες νουβέλες 
της σειράς.

Αυτή όμως η «εκκρεμότης» είναι μια 
ιδιωτική υπόθεση των αποδεκτών της λο- 
γστεχνίαςτσυ Κοτζιά. Πραγματικό γεγονός 
ως προϊόν της αναδρομικής εκτίμησης του 
έργου του συγγραφέα, ακόμα και σε τόσο 
σύντομη χρονική απόσταση από την 
απροσδόκητη εκδημία του, είναι η κατά
θεση μιας τεσσαροκονταετούς και πλέον 
δημιουργικής παραγωγής ως ολοκληρω
μένου σημαντικού μεγέθους στα πλαίσια 
της νεοελληνικής πεζογραφίας.

Τελικά η μακριά σειρά των επτά μυθιστο
ρημάτων και των τεσσάρων (έστω) νουβε
λών, με τα σαφώς αναγνωρίσιμα στοιχεία 
της συνοχής (κυρίως ο συνδυασμός πολ
λών γλωσσών και η οικονομική χρήση της 
γλώσσας), της πληροφορικότητας (κυρίως 
η τοιχογραφία των χαρακτήρων-προσω- 
πείων, και ιδίως των αρνητικών εξ αυτών), 
της διακειμενικότητας (κυρίως στη διά
σταση της εσωκειμενικής επικοινωνίας), 
καθώς και της προθετικότητας (κυρίως η 
αποσπασματικότητα/πρισματικότητα της 
πληροφόρησης), συνιστά μια πλήρως τεκ
μηριωμένη διακήρυξη συγγραφής αφηγη
ματικού έργου και λειτουργεί ως συγγρα
φική υποθήκη του Αλέξανδρου Κοτζιά.

Βαγγέλης Αθανασόπουλος

Γ ιώργης Γ ιατρομανωλάκης
Ανωφελές διήγημα 
Κέδρος, 1993, σσ. 283.

Το Ανωφελές Διήγημα του Γιώργη Γιατρο- 
μανωλάκη συμπληρώνει ένα περίπου 
χρόνο κυκλοφορίας και έχει εκτιμηθεί θε
τικά από την κριτική αλλά και το αναγνω
στικό κοινό. Επιστέγασμα αυτής της εκτί
μησης αποτελεί η πρότασή του -μαζί με 
άλλα δύο σημαντικά ελληνικά μυθιστορή
ματα της Ρέας Γαλανάκη, Θα υπογράφω 
Λουί, και της Ζυράννας Ζατέλη, Και με το 
φως του λύκου επανέρχονται- για το Ευ
ρωπαϊκό Βραβείο Λογοτεχνίας του 1994.

Οι κριτικές που έχει δεχτεί το έργο είναι 
πολλές, και έχουν θιγεί σ’ αυτές με τρόπο 
καίριο οι πιο σημαντικές πλευρές του. Μια 
από τις πλευρές αυτές αποτελεί η εκφρα

στική ιδιοτυπία του, και σ’ αυτήν θα περιο
ριστώ σ’ αυτό το σημείωμά μου.

Από τις πρώτες σελίδες γίνεται φανερό 
πως το Ανωφελές Διήγημα κατορθώνει να 
έχει μιαν έντονη εκφραστική ιδιοτυπία. Η 
ιδιοτυπία αυτή κερδίζει τον αναγνώστη 
αμέσως, αν και όσο προχωρεί η διήγηση η 
ιδιοτυπία αυτή γίνεται οικεία και η εντύ
πωση που αρχικά προκαλούσε ατονεί ή και 
χάνεται. Αυτό, ωστόσο, που προκαλεί του 
κριτικού το φιλέρευνο ενδιαφέρον είναι ο 
εντοπισμός των μέσων ή των τρόπων με 
τους οποίους ο συγγραφέας επιτυγχάνει 
αυτή την ιδιοτυπία.

Ο τρόπος που πρώτος έπεσε στην αντί
ληψή μου από τις πρώτες τρεις σελίδες 
ήταν η ιδιαίτερη -ποιητική θα την έλεγα -  
δομή της πρότασης. Χαρακτηριστικότερη 
εκδήλωση αυτού του τρόπου αποτελεί η 
συχνή τοποθέτηση του ρήματος στο τέλος

των προτάσεων «αυτό [...] με ωθεί στην 
εξιστόρηση του πρωτάκουστου φονικού να 
προβώ» (σ. 14). «Τα περισσότερα από το 
προσωπικό κέρδος ξεκινούν» (σ. 14). «Ό 
μως το έγκλημα που περιγράφω ολωσδιό
λου ασυνήθιστο είναι» (σ. 15). «στην αν
θρώπινη φύση όλα τούτα οφείλονται» (σ. 
15).

Αλλο στοιχείο της εκφραστικής ιδιοτυ
πίας του μυθιστορήματος εντοπίζεται στις 
ανακαλούμενες μέσα σ’ αυτό αναμνήσεις 
της γοητευτικής γλώσσας του υπερρεαλι
στή Εμπειρικού. Τα σχετικά παραδείγματα 
είναι πολλά, αλλά θα αναφέρω μόνο ένα 
πολύ σύντομο και χαρακτηριστικό: αναφε- 
ρόμενος στο φορητό ραδιόφωνο του 
Γ. [ιώργη] Π[υρηνικού] ο αφηγητής -  μέσα 
σε παρένθεση- το χαρακτηρίζει ως 
«φθηνό προϊόν της αλλοδαπής μάρκας Os
car» (σ. 195, ενώ παρακάτω, σ. 202, γίνεται 
«φθηνό προϊόν της ξενικής μάρκας Oscar).

Γ ενικά μέσα στο μυθιστόρημα είναι δυ
νατό να διακρίνουμε πολλές αγαπημένες 
φωνές: εκτός, λοιπόν, από του Εμπειρικού, 
μπορούμε να διακρίνουμε του Παπαδια- 
μάντη της Φόνισσας, του Σολωμού της Γυ- 
ναίκας της Ζάκυθος, του Κάλβου των 
Ωδών, του Ομήρου, των αρχαίωντραγικών, 
των Ελλήνων Ερωτικών Συγγραφέων, του 
δημοτικού τραγουδιού, των Ψαλμών, του 
Εκκλησιαστή, των Θρήνωντο υ Ιερεμία, του 
Σεφέρη του Τετραδίου Γυμνασμάτων, του 
Ελύτη του 'Αξιόν Εστί. Ο ίδιος στο κλείσιμο 
του μυθιστορήματος αναγνωρίζει τη βοή
θεια που πήρε σε κρίσιμες στιγμές της συγ
γραφής από «πνεύματα θεία και σκιές σε
βάσμιες (ω εσείς φωνές ελληνικές, ω επί- 
σηςγλυκάστόματατης Ευρώπης)» (σ. 282).

Η γλώσσα του Γιατρομανωλάκη δίνει την 
εντύπωση πως ανακαλεί συνεχώς ένα πο
λύτιμο παρελθόν, θέλοντας'να προβάλει 
εκείνη την πλευρά της που τη χαρακτηρίζει 
ως καρπό μιας μακράς ελληνικής λογοτε
χνικής παράδοσης.

Άλλο στοιχείοτης ιδιοτυπίας αποτελούν 
ορισμένες παλιλλογίες που δίνουν την εν
τύπωση πως θέλουν να τονίσουν το επανα
λαμβανόμενο, αλλά στην πραγματικότητα 
δεν πρέπει να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αντί
θετα, πιστεύω πως γίνεται μια αναφορά σε 
ένα λαϊκότροπο ύφος διήγησης ή παρα
πέμπουν σε μια απλή ή και αφελή, ανεπιτή
δευτη ή ανεπεξέργαστη, φυσική διήγηση 
ενός ανθρώπου ασυνήθιστου στις συμβά
σεις, απαιτήσεις και επιτηδεύσεις μιας κα
θαρά λογοτεχνικής αφήγησης. Αυτό κατ’ 
αρχήν δίνει την εντύπωση πως δεν συμφω
νεί με την ποιητικίζουσα δομή της πρότα
σης που ανέφερα προηγουμένως, η οποία 
προδίδει λογοτεχνικές αξιώσεις, αλλά στην



πραγματικότητα δεν νομίζω πως υπάρχει 
αντίφαση, δεδομένου ότι το ποιητικίζον 
ύφος θα μπορούσε να ταιριάζει σε έναν 
αφηγητή που υποτίθεται πως είναι ένας 
πανεπιστημιακός αφοσιωμένος στην ανα
ζήτηση της αλήθειας, που χωρίς καμιά σχε
τική εμπειρία αποφασίζει για λόγους άσχε
τους από τη ν τέχνη της πεζογραφίας όχι να 
διηγηθεί κάποια επινοημένη ιστορία, αλλά 
να εξιστορήσει κάποια γεγονότα που συ- 
νέβησαν στην πραγματικότητα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα των επανα
λήψεων αυτών αποτελεί ο χαρακτηρισμός 
του νοικιασμένου από τον φονιά αυτοκινή
του ως φτηνού μοντέλου Seat, αν και στη 
συγκεκριμένη περίπτωση η επανάληψη πι
θανόν να θέλει να τονίσει την ελληνική 
φτηνή απομίμηση του ευρωπαϊκού κατανα
λωτισμού, η οποία αποτελεί μια βασική έκ
φραση των αξιών εκείνων που καθορίζουν 
και αποπροσανατολίζουν τον βίο των συγ
χρόνων Ελλήνων, δηλαδή ενός λαού που 
καταναλώνει προϊόντα δεύτερης κατηγο
ρίας -  αλλά που ούτε καν αυτά δεν παράγει 
ο ίδιος.

Προς μια τέτοια ερμηνεία μας προσανα
τολίζει και ο παραπάνω αναφερθείς ανάλο
γος χαρακτηρισμός του φορητού ραδιόφω
νου του Γ. Π. ως «Φθηνού προϊόντος της αλ
λοδαπής μάρκας Oscar». Παρόμοια επα
νάληψη έχουμε στην αναφορά της μάρκας 
(Engir) της πυξίδας του Γ. Π. Το γεγονός ότι 
οι επαναλήψεις αφορούν υλικά αντικεί
μενα επιβεβαιώνει την παραπάνω εκτίμηση 
σχετικά με τις κυριαρχούσες αξίες, αλλά 
φανερώνοντας την τάση του συγγραφέα 
στην επισήμανση της ευτελούς πλευράς 
της πραγματολογικής διάστασης της ιστο
ρίας του «μαύρου (Νεο)Ελληνά» του.

Στην εκφραστική ιδιοτυπία του μυθιστο
ρήματος συμβάλλει με τρόπο καθοριστικό 
η κάθε τόσο παρεμβολή του λόγου κάποιου 
τρίτου, ο οποίος μπαίνει πάντα μέσα σε πα
ρένθεση και διαφοροποιείται τυπογραφικά 
με τη χρήση κυρτών χαρακτήρων. Η παρεμ
βολή αυτών των εξωτερικών φωνών διακό
πτει για πολύ λίγο τη διήγηση προσφέρον- 
τας πάντα σ’ αυτήν μιαν επιπλέον νοημα
τική διάσταση ή, τουλάχιστον, ένα τόνο 
ποιητικό μέσω της διάσπασης της αυστη
ρής ακολουθίας του πεζού λόγου.

Όλα αυτά τα κατορθώνει η παρεμβαλ
λόμενη φωνή αποκαθιστώντας με τη διή
γηση μια σχέση ελεύθερη και υπαινικτική, 
μια σχέση που αναδεικνύει τη «θαυμαστή 
σκοπιμότητα του τυχαίου» (σ. 271) που 
φαίνεται πως αποτελεί την καθοριστική 
αρχή που ο αφηγητής αναγνωρίζει στην πο- 

1 8  ρεία του Γ. Π., και που με τον τρόπο αυτόν 
-μ ια  και η διήγηση-εξιστόρηση έχει θέσει

ως σκοπό της την ακολουθία και προσαρ
μογή προς το αντικείμενό τ η ς -  αποτελεί 
και μια από τις προβαλλόμενες αρχές της 
οργάνωσης της διήγησης.

Ανάμεσα στις ποικίλες και συνεχώς ανα- 
μορφούμενες σχέσεις της παρεμβαλλόμε
νης φωνής και της κύριας διήγησης είναι 
εκείνες της αντιστοίχισης ή αναλογίας, του 
σχολιασμού, της συμπλήρωσης, της δια
φωνίας, της υπογράμμισης της ματαιότη
τας του λόγου της διήγησης, της δράσης 
και της εξιστόρησής της. Στην αρχή δίνεται 
η εντύπωση πως η φωνή αυτή ανήκει στο 
ίδιο παρεμβαλλόμενο εν είδει χορού πρό
σωπο, αλλά γρήγορα γίνεται φανερό πως 
αυτός που παρεμβαίνει στη διήγηση ρί
χνοντας τον σύντομο λόγο του είναι ένα 
πρόσωπο του οποίου η'ταυτότητα, η κατα
γωγή και η εποχή συνεχώς αλλάζουν.

Ωςτελευταίοστοιχείοτηςιδιοτυπίαςτου 
μυθιστορήματος θα αναφέρω έναν από 
τους τρόπους που χρησιμοποιούνται για τη 
σύνθεση του αφηγηματικού υλικού. Το 
στοιχείο αυτό είναι δυνατό να θεωρηθεί και 
ως αφηγηματική αδυναμία. Παρατηρούν
ται, λοιπόν, μέσα στο μυθιστόρημα κομμά
τια διήγησης που δίνου ντην εντύπωση πως 
δεν αποτελούν βασικό μέρος της. Τα μέρη 
αυτά αντιστοιχούν όχι στο ‘πανεπιστημια
κό’ μέρος του μυθιστορήματος -όπου  ο 
συγγραφέας είναι καίριος-, αλλά στα μέρη 
όπου επιχειρείται η αφηγηματική κάλυψη 
κάποιων σημείων της περιπέτειας του Γ. Π. 
Στα σημεία αυτά γίνεται φανερό πως ο συγ
γραφέας πιέζει - ή  αφήνει χωρίς έλεγχο- 
τη φαντασία του να αποκαταστήσει ή να 
επινοήσει ή να εμβιώσει τα πιθανά γεγο
νότα που στη συνέχεια προσπαθεί να αφη- 
γη ματοπο ιή σε ι. Στα σημεία αυτά η αφηγη
ματική τέχνη του Γιώργη Γιατρομανωλάκη 
εμφανίζεται ως υπερβολικά φιλάρεσκη και 
ναρκισσευόμενη, καλλιεργώντας την πε
ριττή λεπτομέρεια και θεραπεύοντας αφ’ 
υψηλού μια ρεαλιστική επιτήδευση.

Οι λύσεις, επίσης, που δίνονται σε ορι
σμένα σημεία όπου απαιτείται η επινόηση 
μιας μετάβασης από σκηνή σε σκηνή, δεν 
είναι πάντα αφηγηματικά ορθόδοξες -ή ,  
σε ένα άλλο επίπεδο, επιτυχημένες. Ένα 
από τα σχετικά παραδείγματα αποτελεί η 
μετάβαση προς την περιγραφή φωτογρα
φιών, και ιδιαίτερα της φωτογραφίας του 
εγκαταλελειμμένου αυτοκινήτου (σσ. 191- 
2). Παράδειγμα αβασάνιστης ή απλοϊκής 
μετάβασης έχουμε στην αρχή του κεφα
λαίου 9 (σ. 235), ενώ στη συνέχεια -κα ι 
ιδιαίτερα στις σελίδες 240-2- έχουμε ένα 
από τα καλύτερα δείγματα της πρόζας του 
Γιατρομανωλάκη. Ανάλογης αρτιότητας
-  αλλά και γοητείας- είναι η πρόζα του επο

μένου κεφαλαίου 20, ενώ προς το τέλος του 
κεφαλαίου 22 (σσ. 281 -2) έχουμε άλλο ένα 
δείγμα μιας υπέροχης πρόζας.

Σε πολλές περιπτώσεις, για να επιστρέ
φουμε στο θέμα των μεταβάσεων, ο αφηγη
τής επικαλείται κάποιον γρήγορο ρυθμό 
και κάποια βιασύνη που υποτίθεται πως το 
ίδιο το θέμα - ή  ο ίδ ιος- έχει επιβάλει στη 
διήγηση, καιπάνωστη βάση μιας αφηγημα
τικής οικονομίας -στην οποία αναφέρεται 
αλλά η οποία δεν στοιχειοθετείται από τη 
διήγησηρή, έστω, δεν φανερώνεται μέσα σ’ 
αυτήν- επικαλείται μιαν έλλειψη χρόνου: 
«Να περιγράψω ωστόσο λεπτομερώς το 
μέρος δεν έχω καιρό [...]» (σ. 191 ). Αυτή την 
έλλειψη χρόνου επικαλείται συνήθως στην 
περίπτωση περιγραφών. Οι περιγραφές 
αυτές μπορεί πραγματικά να ήταν περιττές 
και να ανέστελλαντον ρυθμό της διήγησης, 
αλλά στην περίπτωση αυτή δεν ήταν απα
ραίτητη μια απολογία του αφηγητή για την 
παράλειψή τους. Και αυτήν, ωστόσο, την 
ιδιοτυπία πιστεύω πως επιβάλλει ο τύπος 
του αφηγητή που έχει επιλέξει ο συγγρα
φέας για να διεκπεραιώσει τη διήγησή του : 
ότι, δηλαδή, ο αφηγητής είναι ένας πανεπι
στημιακός δάσκαλος έμπειρος μεν στους 
αντικειμενικούς τρόπους συγγραφής επι
στημονικών μελετών, αλλά άπειρος στις 
συμβάσεις, τα τεχνάσματα, τις επιτηδεύ
σεις και τις σκοτεινές σκοπιμότητες της 
υποκειμενικής λογοτεχνικής γραφής.

Ορισμένες, ωστόσο, απότιςπεριπτώσεις 
ανεπιτυχών μεταβάσεων ίσως οφείλονται 
στην αξίωση του συγγραφέα όχι να παρα
λείψει υλικό, αλλά να συμπεριλάβει μες στη 
διήγησή του όσο γίνεται μεγαλύτερο μέρος 
από το υλικό που έχει συλλέξει όχι μόνο 
ερευνώντας ως συστηματικός πανεπιστη
μιακός θεράπων της γνώσης, αλλά οραμα- 
τιζόμενος ως ευφάνταστος μυθοπλάστης.,

Η αναφορά που έγινε παραπάνω στην 
περιγραφή φωτογραφιών -στην οποία ο 
συγγραφέας καταφεύγει συχνά- δίνει την 
ευκαιρία να αναφερθώ σε μια λειτουργία 
της διήγησης του Γιατρομανωλάκη που 
-π έρ α  από το γεγονός πως αποτελεί και 
αυτή έναν από τους τρόπους της εκφραστι
κής ιδιοτυπίας τ η ς -  νομίζω πως παίζει ένα 
πολύ σημαντικό ρόλο μέσα στο μυθιστόρη
μα: πρόκειται για τη λειτουργία της διακει- 
μενικότητας. Πραγματικά, το Ανωφελές 
Διήγημα είναι ένα κράμα πολλαπλών ανα
φορών και διακειμενικότητας από το ένα 
μέρος, και μιας προβαλλόμενης αφηγημα
τικής «αθωότητας» από το άλλο μέρος. Αυ
τές οι ιδιότητες ή στοιχεία λειτουργούν και 
στο επίπεδο του νοήματος, αλλά και σε 
εκείνο του ύφους.



Το κείμενο του Γιατρομανωλάκη είναι < 
φορτισμένο με λογοτεχνικούς υπαινιγμούς 
και συνεχείς αναφορές. Η κάθε τόσο πα
ρεμβαλλόμενη «φωνή», ως παράδειγμα, 
που ανέφερα παραπάνω, είναι φανερό πως 
λειτουργεί όπως το χορικό σε μια τραγω
δία: προσφέρει μια παραπέρα νοηματική 
διάσταση και φορτίζει συναισθηματικά τον 
λόγο του αφηγητή, προικίζοντας παράλ
ληλα το μυθιστόρημα με το διφυές ύφος 
της αρχαίας τραγωδίας. Η δομή, επίσης, 
του μύθου αναφέρεται γενικά στην τυπική 
δομή του μύθου των τραγωδιών, αλλά και 
πιο συγκεκριμένα αντανακλά τον μύθο του 
μαινόμενου Αίαντα, τον οποίο από το επί
πεδο της μυθικής αλήθειας τοποθετεί στο 
επίπεδο της απατηλής δημοσιογραφικής 
αλήθειας. Η αναφορά του Γιατρομανωλάκη 
στον Αίαντα γίνεται εντελώς σαφής στον 
μονόλογο της «μισερής ψυχής» του δολο
φόνου ή του αφηγητή (σσ. 261 -2), που δεν 
είναι παρά μεταφορά στη νεοελληνική 
γλώσσα του τελευταίου μονολόγου του 
Αίαντα, στ. 646 κ.εξ.

Πολλά, λοιπόν, από εκείνα που θα μπο
ρούσε κάποιος να καταλογίσει στον συγ
γραφέα ως ανεπιτυχείς αφηγηματικές επι
λογές, αν εξεταστούν από την άποψη της 
διακειμενικής λειτουργίας τους ή, καλύτε
ρα, από την άποψη της διακειμενικής σκο- 
πιμότητάς τους, αποκτούν μιαν άλλη ση μα- 
σία και οδηγούν σε διαφορετικές εκτιμή
σεις. Η περιγραφή-ζωντάνεμα, ως παρά
δειγμα, των φωτογραφιών μοιάζει να είναι 
ατυχής αφηγηματική επινόηση και δίνει 
την εντύπωση πως ο συγγραφέας μη έχον
τας την ικανότητα να παραγάγει αφηγημα
τικό υλικό, καταφεύγει σε αναποτελεσμα
τικές λύσεις που προδίδουν το αδιέξοδό 
του. Αν, όμως, δούμε αυτές τις περιγραφές 
των φωτογραφιών ως σύγχρονες εκδοχές 
των «εκφράσεων», δηλαδή των ρητορικών 
περιγραφών έργων τέχνης που είναι τόσο 
συχνές στο αρχαίο ελληνικό μυθιστόρημα, 
τότε θα κατανοήσουμε πλήρως την επί
μονη ή, έστω, σταθερή καταφυγή του μυθι- 
στοριογράφου-κλασσικού φιλόλογου σε 
αυτό το μέσο το οποίο συχνά -  όπως, άλλω
στε, συμβαίνει και στα αρχαία μυθιστορή
ματα- προωθεί την πλοκή προοικονομών- 
τας κάποια βασικά επεισόδια.

Οι περιγραφές φωτογραφιών που δημο
σιεύτηκαν στον -τοπικό κυρίως- ημερή
σιο τύπο αποτελούν λειτουργικό μέρος του 
μυθιστορήματος και συνδέονται άμεσα με 
τη δράση. Η απόλαυση, ωστόσο, της περι
γραφής-για την οποίαοι «εκφράσεις» αυ- φαινόμενα, τοποθεσίες, φυτά και ουράνια ρεκβάσεις που συναντούμε στο μυθιστό-
τέςμαςκάνουνναυποψιαζόμαστετονσυγ- σώματα. Οι παρεκβάσεις αυτές, που αντι- ρημα του Τάτιου Τα κατά Λευκίππην και
γραφέα -γίνεται φανερή σε κάποιες άλλες στοιχούν σε λυρικές κορυφώσεις της πρό- Κλειτοφώντατιου ο συγγραφέας έχει μελε-
παρεκβάσεις οι οποίες μιλούν για φυσικά ζας του Γιατρομανωλάκη, θυμίζουν τις πα- τήσει επισταμένως.

Γ  ι ώ ρ γ ο ς  Π α ν  α γ  ο υ  λ ό  π ο υ  λ ο  ς

Σταθμάρχης του ονείρου

Έμαθα πως λεγόντουσαν Ερρίκος ο τέταρτος 
ή ο πέμπτος 
ή και ο έβδομος
δεν ξέρω αν υπήρξαν ποτέ όλοι αυτοί

τώρα είναι άστεγοι 
κοιμούνται σε σταθμούς 
που περνούν τα βραδινά τρένα

Λ

εγώ ακούω Μάλερ
συνήθως τον Τιτάνα
και ταξιδεύω στο μουσικό πεπρωμένο
δε ζήτησα ποτέ ταξίδια προς τη δόξα
όμως κατάφερα κι έγινα
σταθμάρχης του ονείρου

κοιμηθείτε λοιπόν ήσυχα 
είναι αδύνατον πια για σας 
το μεγάλο δυστύχημα 
τα τρένα που περνάνε 
σας δίνουν μόνο την αυταπάτη 
ότι γινόσαστε πάμφωτοι 
όπως τότε

•

όλ’αυτά τα τρένα
γεμάτα υπηκόους του δρομολογίου
σας ξυπνάνε πάλι
προς το μεγάλο τίποτα
τυλιχτείτε με το μηδέν
να μην κρυώνετε

εμένα ο Μάλερ με τυλίγει 
στην τρυφερή ελπίδα 
πως δε θα κοιμηθώ ποτέ 
στους σταθμούς της ιστορίας

τα δρομολόγια είναι για τους μεγάλους 
που κρύβουν στο μανδύα 
ένα δικό τους άνεμο

κοιμηθείτε 
ο αυλητής πιο πέρα 
συναρμολογεί το μεγαλείο 
του ταραγμένου σας ύπνου

κι η δολοπλοκία μιας σύμπτωσης 
για την καθυστέρηση κάποιου τρένου 
σας ξυπνάει το μεγάλο μίσος 
για τις επαναστάσεις.



μυθιστόρημα του Γιατρομανωλάκη αποκα
λύπτει αυτόν τον ρόλο: σσ. 29,96,97,100- 
5,107,122,152,251.

Στο τέλος αυτής της απαρίθμησης που 
σίγουρα είναι ελλιπής μια και η πληρότητά 
της εξαρτάται από τις φιλολογικές γνώσεις 
του αναγνώστη αλλά και από την ικανότητά 
του για επισήμανση, έρχεται αδυσώπητο το 
ερώτημα: «ποια είναι η σκοπιμότητα, αφη
γηματική ή όποια άλλη, αυτήςτης διακειμε
νικής λειΐουργίας ή αυτής της χρησιμο
ποίησης ή αναφοράς τρόπων και θεμάτων 
της ελληνικής λογοτεχνίας από τους αρ- 
χαίουςχρόνουςέως σήμερα; Αποκαλύπτει, 
άραγε, απλώς τη φιλολογική διάσταση του 
μυθιστοριογράφου, αποτελώντας με τον 
τρόπο αυτόν μια φανερή πηγή δύναμης 
αλλά και μια κρυφή συνθήκη αδυναμίας;

Η προσωπική μου άποψη -  που αποτελεί 
καρπό της γνωριμίας μου με το σύνολο του 
έργου του Γιατρομανωλάκη- είναι πως 
παρ’ όλο τον φαινομενικά επιτηδευμένο 
έως και αυτάρεσκο χαρακτήρα της περι
διάβασης μέσα από ό,τι πολύτιμο έχει 
προσφέρει ο ελληνικός αρχαίος και νεότε
ρος λόγος, η προσπάθεια συναγωγής του 
λόγου αυτού είναι απόλυτα λειτουργική 
-ή ,  αλλιώς, απαραίτητη- μέσα σε ένα 
έργο που έχει σκοπό να συνοψίσει μέσα 
στην ιστορία του πρωταγωνιστή τον μύθο 
της μοίρας του Έλληνα. Και την εναρμό
νιση της συναγωγής του ελληνικού λόγου 
με τη σύνοψη του μύθου της μοίρας του 
Έλληνα, δεν νομίζω πως υπάρχουν πολλοί 
Έλληνες μυθιστοριογράφοι που θα μπο
ρούσαν να την κατορθώσουν...

Άλλη μια αναλογία που είναι δυνατό να 
διακρίνουμε ανάμεσα στο Ανωφελές Διή
γημα και στο αρχαίο ελληνικό μυθιστόρημα 
βρίσκεται στη βασική θεματική γραμμή που 
καθορίζεται από την περιπέτεια και περι
πλάνηση του πρωταγωνιστή: ο Γ. Π. ανα
πτύσσει έναν κύκλο δράσης που είναι, βε
βαίως, πολύ μικρός σε σύγκριση με εκείνον 
του πρωταγωνιστή του συγκεκριμένου 
αλλά και κάθε αρχαίου ελληνικού μυθιστο
ρήματος, αλλά παρ' όλη τη μικρή κλίμακά 
του αυτός ο κύκλος αποτελεί μιαν ευδιά
κριτη εκδοχή της περιπέτειας και περι
πλάνησης.

Η περιπέτεια του Γ. Π. -ό π ω ς και εκείνη 
του ήρωα του αρχαίου ελληνικού μυθιστο
ρήματος- προκαλείται από μια λανθα
σμένη ενέργεια -π ιο  συγκεκριμένα ένα 
φόνο- που θέτει σε κίνηση μια διαδικασία 
περιπλάνησης που συνίσταται στην ανα
βολή του νόστου, της επιστροφής του στο 
σπίτι του, στην πανεπιστημιακή κοινότητα, 
στην κοινωνία. Ο νόστος αυτός τελικά επι-

ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΠΑΙΙΑΙ ΕΩΡΠΟΥ
ΤΩΝ ΑΠΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
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Η χαρτογράφηση, επίσης, της πορείας 
του ήρωα (σ. 175) παραπέμπει στη δια
δρομή του ήρωα ή της ηρωίδας ενός αρ
χαίου μυθιστορήματος. Ας θυμηθούμε, ως 
παράδειγμα, τη χαρτογράφηση της πο
ρείας του ζεύγους των πρωταγωνιστών στο 
μυθιστόρημα Εφεσιακά του Ξενοφώντα 
στο βιβλίο του Tomas Hagg, Το αρχαίο μυ
θιστόρημα.

Το μυθιστόρημα του Τάτιου θυμίζει, επί
σης, ο συχνά ειρωνικός τόνος του Ανωφε
λούς Διηγήματος, αλλά και η χρησιμοποι
ούμενη σ’ αυτό πρωτοπρόσωπη αφήγηση, 
σύ μφωνα με την οποία ο αφηγητής πανεπι
στημιακός εκθέτει στον Κοσμήτορα μόνον 
όσα κατάφερε να μάθει ο ίδιος σχετικά με 
τη δολοφονία των καθηγητών. Με ανάλογο 
τρόπο ο Κλειτοφών - ο  πρωταγωνιστής του 
μυθιστορήματος του Τάτιου- διηγείται 
στον συγγραφέα-αφηγητή ό,τι συ μβαίνει σ’ 
αυτόν προσωπικά, ή ό,τι αντιλαμβάνεται ο 
ίδιος άμεσα. Με τον τρόπο αυτόν και στα 
δύο μυθιστορήματα ο αναγνώστης αρκείται 
στην περιορισμένη αφηγηματική σκοπιά 
του πρωτοπρόσωπου αφηγητή, παρότι και 
στις δύο περιπτώσεις ο αφηγητής παρου
σιάζεται να γνωρίζει περισσότερα: ο Κλει- 
τοφών επειδή εξιστορεί τις περιπέτειές του 
όταν αυτές έχουν πλέον τελειώσει, και ο 
πανεπιστημιακός του Ανωφελούς Διηγή
ματος επειδή το «πνεύμα» που τον οδη
γούσε στην έρευνά του τον βοήθησε μεν να 
δει πώς πραγματικά συνέβησαν τα γεγονό
τα, αλλά δεν του επέτρεψε να αποκαλύψει 
όλα όσα είδε. Έτσι, και ο Τάτιος και ο Για- 
τρομανωλάκης βάζουντους αφηγητέςτους 
να κρατούν τη γνώση για λογαριασμό τους.

τυγχάνεται με ένα τρόπο συμβολικό: μέσα 
από την αποδοχή του από το φυσικό περι
βάλλον και την αφομοίωσή του μέσα σ’ αυ
τόν. Η αφομοίωση αυτή λειτουργεί ως μια 
μορφή τιμωρίας και κάθαρσης -ανάλογης 
με εκείνη της Φόνισσαςτου Παπαδιαμάν- 
τη - , στην οποία ο ήρωας οδηγείται από μια 
ανώτερη δύναμη, από ένα «πνεύμα». Στη 
συμβατική μορφή του ως νόστος είναι δυ
νατό να θεωρηθεί η ανακάλυψη του μου- 
μιοποιημένου πτώματός του, η εξέτασή 
του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, και η ταφή 
στο χωριό του.

Στο Ανωφελές Διήγημα συναντούμε, 
επίσης, απόηχους των αφηγηματικών τύ
πων της «περιγραφής» και του «σχόλιου», 
που αποτελούν τις συνηθισμένες μορφές 
της θεωρούμενης αφηγηματικής παρε
κτροπής του Αχιλλέα Τάτιου. Σχετικό πα
ράδειγμα αποτελεί η αναφορά στη «γενι
κότερη τοπογραφία της πόλεως του Ηρα
κλείου» (σσ. 65-8), ή η περιγραφή του κτι
ρίου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευ
νας του Πανεπιστημίου Κρήτης (σσ. 75- 
80), ή η περιγραφή της διοικητικής διαίρε
σης της Κρήτης και της διάρθρωσης του 
Νομού Ηρακλείου (σσ. 167-70). Χαρακτη
ριστικό σχετικό παράδειγμα αποτελεί, επί
σης, η παρουσίαση των εκδοχών σχετικά με 
την τιμωρία της ανθρωποκτονίας στη μετά 
θάνατον ζωή (σσ. 207-9).

Άλλο, μικρότερης ίσως σημασίας, αλλά 
πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο που παρα
πέμπει στο αρχαίο ελληνικό μυθιστόρημα 
είναι ο ρόλος που παίζει μέσα στην ιστορία 
η θέση των ουρανίων σωμάτων ο μεγάλος 
αριθμός των σχετικών αναφορών μέσα στο



ΜΙΚΡΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Επιλογή -  Απόδοση: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ

JEAN REBOUL 
(1796-1864)

Το παιδάκι και ο άγγελος

Το φωτεινό σου πρόσωπο
Στην άκρη κούνιας παιδικής σκύβει ένας Άγγελος
Και μοιάζει εκεί να καθρεφτίζεται
Σαν πάνω σε ρυακιού κυμάτισμά.

«Παιδάκι μου γλυκό, πόσο μου μοιάζεις!»
Του λέει, κι ευθύς: « Έλα μαζί μου
Έλα, θα ’μαστέ οι δυο μας τόσο ευτυχισμένοι *
Όχι, ετούτη η γη εσένα δε σου αξίζει.

Εδώ ποτέ δε θά ’βρεις την απόλυτη ευτυχία 
Εδώ η ψυχή για να χαρεί υποφέρει 
Εδώ κάθε χαρά έχει δίπλα της μια λύπη 
Κι η καθεμιά ηδονή ένα στεναγμό κοντά της. *

Φόβος και τρόμος μοναχά, παντού και πάντα.
Μια μέρα ήρεμη κι ειρηνική
Ποτέ δε θα σε σιγουρέψει
Α π ’ τους ανέμους και τις θύελλες της επόμενης.

Έγνοιες και λύπες θά ’ρθουνε 
Το δροσερό σου μέτωπο να το μαράνουν 
Και τα πικρά τα δάκρυα 
Θα θαμπώσουνε τα γαλανά σου μάτια.

Όχι λοιπόν. Μαζί μου θα πετάξεις 
Επάνω, στα λειβάδια τ ’ ουρανού.
Για χάρη σου η Θεία Πρόνοια σου στερεί 
Τις μέρες που θα ζούσες εδώ κάτω.

Κανείς στο σπίτι σου
Να μη μαυροφορέσεΓ
Την ώρα σου την τελευταία να τη δεχτούν
Όπως δεχτήκανε την ώρα που γεννήθηκες.

Κι ούτε να συννεφιάσουνε τα μέτωπα 
Έτσι προδίνοντας το θάνατό σου 
Η τελευταία μας ώρα είν’ η πιο όμορφη 
Όταν πεθαίνουμε στ’ αγνά δικά σου χρόνια»

Είπε, και σήκωσε τις άσπρες του φτερούγες 
Παίρνοντας ύψος ο Αγγελος, πετώντας 
Προς τα αιώνια δώματα!

Μάνα φτωχή, δε ζει πια το παιδί σου!

ALPHONSE DE LAMARTINE
(1790-1869)

Ο θάνατος του χριστιανού

Τι ακούν τ ’ αυτιά μου; Ολόγυρα ηχεί άγια καμπάνα!
Μ ’ έχει κυκλώσει ευλαβικό και δακρυσμένο πλήθος;
Για ποιον αυτό το ωχρό κερί, το πένθιμο τραγούδι;
Είν’ η φωνή σου, Θάνατε, που τώρα την ακούω 
Για τελευταία φορά; Μα ναι! Κι έχω ξυπνήσει εδώ 

Στην άκρη αυτού του τάφου.

Ω εσύ, θείο φως και λάμψη μου πολύτιμη 
Που κατοικείς αθάνατη μες στο θνητό μου σώμα,
Διώξε τους φόβους: τη λευτεριά θα σου τη δώσει ο Θά

νατος
Σπάσε τις αλυσίδες σου, πέτα ψηλά, ψυχή μου’
Μην είναι άραγε θάνατος ν’ αφήνεις καταγής

Της δυστυχίας τα βάρη;

Έπαψε πια τις ώρες μου να τις μετράει ο Χρόνος. 
Αγγελιαφόροι φωτεινοί από τα ουράνια δώματα 
Σε ποια τώρα καινούργια σας παλάτια με καλείτε;
Ήδη το σώμα κολυμπά σε κύματα φωτός 
Μπροστά μου ο τόπος πλάτυνε και κάτω από τα πόδια

μου
Η γη μοιάζει να φεύγει.

Τι ακούν τ ’ αυτιά μου; Τη στιγμή ακριβώς που ξύπνησες
ψυχή μου

Θρήνους ακούω και στεναγμούς!
Της εξορίας μου σύντροφοι, θρηνείτε το χαμό μου;
Ας κλαίτε σεις. Ήδη απ’ το δισκοπότηρο μετάλαβε η

ψυχή μου
Τη λήθη των δεινών και μεθυσμένη λάμνει τώρα

Για το λιμάνι τ ’ ουρανού.

(Συνεχίζεται)



Η 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

Ανθολογία — Γραμματολογία
Από τους Φαναριώτες ως την πρώτη Μεταπολεμική γενιά 

Τόμοι 5
* * *

Η 
ΜΕΣ ΟΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Από τους βαλκανικούς πολέμους ως τον πόλεμο του ’40 
Τόμοι 8

* * *

Η 
ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Από τον πόλεμο του ’40 ως τη δικτατορία του ’67 
Τόμοι 8

* * *

Ο εκδοτικός οίκος ΣΟΚΟΛΗΣ, από το 1977 μέχρι σήμερα με τους έγκυρους κριτι
κούς και μελετητές της Ελληνικής Λογοτεχνίας μας: Αλέξ. Αργυρίου, Γιώρ. 
Αράγη, Άγγ. Αφρουδάκη, Νόρα Αναγνωστάκη, Θαν. Γκότοβο, Δημ. Δασκαλό- 
πουλο, Παύλο Ζάννα, Αλέξ. Ζήρα, Βαγγ. Καραγιάννη, Τάκη Καρβέλη, Ε.Χ. 
Κάσδαγλη, 'Αννα Κατσιγιάννη, Αλέξ. Κοτζιά, Ελισάβετ Κοτζιά, Τάσο Κόρφη, 
Βαγγ. Κάσσο, Γιώρ. Δ. Κεντρωτή, Λουκά Κούσουλα, Αγλαΐα Λυπουρλή, Χρι- 
στόφ. Μηλιώνη, Τάκη Μενδράκο, Μ. Γ. Μερακλή, Νίκο Μπακόλα, Άρη Μπερλή, 
Γιώρ. Παγανό, Κώστα Παπαγεωργίου, Μ. Μ. Παπαϊωάννου, Νικήτα Παρίση, 
Παν. Πίστα, Η. X. Παπαδημητρακόπουλο, Έρη Σταυροπούλου, Κώστα Στερ- 
γιόπουλο, Σπύρο Τσακνιά, Λίζυ Τσιριμώκου, Γεωργ. Φαρίνου-Μαλαματάρη, 
Ρίτα Φράγκου-Κικίλια, Βαγγ. Χατζηβασιλείου.

Εξέδωσε τις σειρές:
•  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ένα έργο, που δεν είναι μόνο μια έγκυρη ποιητική 
ανθολογία, αλλά και μια γραμματολογία, στην οποία μέσα από τις 3.200 σελίδες 
εκφράζεται η εποχή των δημιουργών της, η κοινωνική πραγματικότητα και η 
ιστορία του τόπου μας.
•  Η ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΙΚΗ και Η ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ, σε 16 
τόμους (7.000 σελ.) καλύπτουν την αφηγηματική πεζογραφία από τους βαλκανι
κούς πολέμους μέχρι τη δικτατορία του ’67, προσφέροντας για πρώτη φορά μια 
γενική θεώρηση και μελέτη του έργου 105 πεζογράφων με πλήρη βιογραφία, εμπε
ριστατωμένη κριτική παρουσίαση του έργου, επιλογή βιβλιογραφίας, αποσπά
σματα από κριτικές και πλούσια ανθολόγηση των κειμένων τους.
•  Είναι σαφές ότι και οι τρεις εκδόσεις, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ, Η ΜΕΣΟΠΟ- 
ΛΕΜΙΚΗ και Η ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ, δεν είναι συνηθισμένες 
ανθολογίες, όπως τόσες άλλες, αλλά αποτελούν μια Ιστορική Γραμματολογία της 
Ελληνικής Γραμματείας.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ
ΣΠΥΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3-5 -  10683 ΑΘΗΝΑ -  Τηλ. 3605520 -  3622732



Το μεταδικτατορικό μυθιστόρημα 
στην Ελλάδα
Ο τίτλος της ομιλίας μου * δηλώνει ότι θεωρώ τη δικτατορία ορό- 
σημο, σημείο τομής για την ιστορία των γραμμάτων μας. Και βέ
βαια, το όριο αυτό δεν τίθεται μόνο από μένα. Φαίνεται πως τεί
νει να γίνει αποδεκτό από τους περισσότερους μελετητές της λο
γοτεχνίας μας. Η Συντακτική Επιτροπή της οχτάτομης Ανθολο
γίας/Γραμματολογίας Μεταπολεμική Πεζογραφία των εκδό
σεων Σοκόλη, μέλος της οποίας ήταν και ο υποφαινόμενος, 
ύστερα από εισήγηση του καθηγητή Κώστα Στεργιόπουλου, 
απεφάσισε ομόφωνα ότι το terminus ante quem της μεταπολεμι
κής ποίησης και πεζογραφίας δεν μπορούσε να είναι άλλο από το 
1967, που σημαδεύεται από την άνοδο της χούντας. Συμφωνού
με, υποθέτω, ότι τα όρια αυτά μπορεί να είναι κάπως αυθαίρετα, 
είναι όμως αναγκαία για την περιοδολόγηση της ιστορίας της λο
γοτεχνίας, παρ’ ότι ενδέχεται να δημιουργούν προβλήματα κα
τάταξης για ορισμένους συγγραφείς.

Όπως κι αν έχει το πράγμα, το 1967 δεν είναι ορόσημο μόνο 
για την πολιτική ιστορία της Ελλάδας. Τατέλη της δεκαετίας του 
’60 σημαδεύονται από κοινωνικές και πολιτισμικές αναταραχές 
και ανακατατάξεις σε όλο σχεδόν τον κόσμο. Υπενθυμίζω τον 
γαλλικό Μάη, την Άνοιξη της Πράγας, την Πολιτιστική Επα
νάσταση στην Κίνα, τη βαθιά κρίση του παραδοσιακού Ameri
can Way of Life στις ΗΠΑ. Ο αντίκτυπος αυτών των γεγονότων 
ήταν εξαιρετικά σημαντικός για τους υπό διαμόρφωση τότε 
νέους μας. Πολλώ μάλλον που όσα συνέβαιναν στον τόπο μας 
εκείνη την περίοδο δημιουργούσαν πρόσφορο έδαφος για την 
υποδοχή ιδεών και πολιτισμικών ρευμάτων που κατέφθαναν απ’ 
όλα τα σημεία του πλανήτη. Η ελληνική κοινωνία είχε μπει σε μια 
φάση γοργού μετασχηματισμού από τις αρχές της δεκαετίας του 
’60, κύριο χαρακτηριστικό του οποίου υπήρξε ο απότομος μαρα
σμός της αγροτικής κοινότητας, κορμού ως τότε της ελληνικής 
οικονομίας, και η ραγδαία αστικοποίηση τεραστίων στρωμάτων 
του πληθυσμού, με τις συνακόλουθες δραματικές αλλαγές στα 
ήθη, στις συμπεριφορές, στις νοοτροπίες και στις αξίες όλης της 
κοινωνίας. Το στρατιωτικό πραξικόπημα του 1967, που ώς ένα 
βαθμό μπορεί να επεβλήθη από την αδυναμία της τότε εξουσίας 
να ελέγξει τις εκρηκτικές διαστάσεις αυτού του ραγδαίου κοινω
νικού μετασχηματισμού, δεν κατόρθωσε βέβαια να θέσει υπό 
έλεγχο τις κοινωνικές αλλαγές, κατάφερε όμως να φθείρει την 
εξουσία που το είχε εκθρέψει και να κλονίσει ανεπανόρθωτα την 
ιδεολογία που το είχε υποθάλπει. Το 1974, μαζί με τη χούντα κα- 
τέρρευσε και η ιδεολογία του μετεμφυλιακού κράτους, η ιδεολο
γία του μισαλλόδοξου αντικομμουνισμού. Παράλληλα, με την 
επίδραση και των εξελίξεων στον υπόλοιπο κόσμο, μπήκαν σε 
βαθιά κρίση κι όλες οι άλλες ιδεολογίες. Σ’ αυτή τη φάση, η ελλη-
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νική κοινωνία, και ιδιαίτερα η νεολαία της, αντιμετωπίζουν μια 
πρωτοφανή κρίση ταυτότητας, που εκδηλώνεται σε πολλά επί
πεδα και καθρεφτίζεται και στη λογοτεχνία μας.

Καθρεφτίζεται; Αυτό είναι το βασικό ερώτημα στο οποίο θα 
προσπαθήσω να απαντήσω. Το ερώτημα θα μπορούσε να τεθεί 
και κατ’ άλλον τρόπο: Πώς διαφοροποιούνται οι νέοι πεζογρά- 
φοι, και ειδικότερα οι μυθιστοριογράφοι, από τους άμεσους με
ταπολεμικούς προγόνους τους; Ποια είναι τα καινούρια στοι
χεία που κομίζουν στην τέχνη της μυθιστοριογραφίας; Ο εντοπι
σμός αυτών των στοιχείων δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. 
Κατ’ αρχάς, το πέρασμα από τη μια γενιά στην άλλη δεν σημαίνει 
πάντα ρήξη, τουλάχιστον στο εκφραστικό επίπεδο. Όσο ριζικές 
κι αν είναι οι αλλαγές στις συνθήκες ζωής των συγγραφέων, σε 
ό,τι αφορά τη γραφή, τις γενιές δεν τις χωρίζουν βάραθρα. 
Υπάρχει συνήθως κάποιο είδος κρυφής ή φανερής συνέχειας. 
Εξάλλου, έχουμε γύρω στους είκοσι μυθιστοριογράφους που με 
τον ένα ή τον άλλο τρόπο ακούστηκαν ή ξεχώρισαν αυτή την πε
ρίοδο. Ο καθένας, φυσικά, ακολουθεί τον δικό του δρόμο. Το 
ζητούμενο μέσα στα σημερινά συμφραζόμενα είναι κατά πόσο 
υπάρχουν κάποιοι κοινοί προσανατολισμοί, κάποιο κοινό τα
μείο βιωμάτων, ευαισθησιών, προβληματισμών, μοτίβων.

Νομίζω πως δεν θα ήταν κανείς πολύ μακριά από τα πράγματα 
εάν ισχυριζόταν πως οι βασικοί άξονες γύρω από τους οποίους 
κινήθηκε η πεζογραφία των πρώτων μεταπολεμικών γενεών 
υπήρξαν α) οι εμπειρίες του Πολέμου, της Κατοχής, του Εμφυ
λίου, της Ήττας, και β) κάποια αμηχανία μπροστά στη βίαιη 
αστικοποίηση της κοινωνίας μας, που οδήγησε σε μια μορφή νο
σταλγίας για τον απωλεσθέντα προβιομηχανικό «παράδεισο».

Οι νέοι που εμφανίζονται μετά τη δικτατορία ξεκόβουν ορι
στικά από τη θεματογραφία της Κατοχής και την αντίστοιχη αν
θρωπογεωγραφία της. Είναι σαφώς παιδιά του αστικού χώρου, 
ακόμα κι εκείνοι που ζουν μακριά από την πρωτεύουσα, κολυμ
πούν όπως τα ψάρια στο νερό μέσα στο τσιμεντένιο τοπίο των με- 
γαλουπόλεων και, για να παρωδήσω -χωρίς δηκτική πρόθεση -  
μερικά από τα εξωτερικά, ηθογραφικά μοτίβα τους, θα έλεγα 
πως δεν κουράζονται να πηγαινοέρχονται με μοτοσικλέτες ή να 
λιμνάζουν σε καφετέριες και να πίνουν αμέτρητα φλιτζάνια νε- 
σκαφέ! Ωστόσο, στις καλύτερες των περιπτώσεων, και δεν είναι 
λίγες οι περιπτώσεις αυτές, ανιχνεύεται γνήσια αγωνία για την 
ανεύρεση μιας ταυτότητας μέσα στον χαοτικό, αντιφατικό και 
αλλοπρόσαλλο κόσμο στον οποίο τους έταξε η μοίρα τους.

Και πάλι κατ’ αντίθεση προς τους πρώτους μεταπολεμικούς 
συγγραφείς, η πολιτική περιπέτεια, ως προσωπική εμπλοκή, με



ελάχιστες εξαιρέσεις, παίζει ασήμαντο ρόλο στο έργο των νέων 
μυθιστοριογράφων και όπου εμφανίζεται -ω ς  σύντομη παρέν
θεση μέσα στις εφηβικές ανησυχίες τους- παρουσιάζεται είτε με 
άκρα απογοήτευση, είτε με πικρό σαρκασμό, είτε με ανάλαφρη 
ειρωνεία.

Στο σημείο αυτό, αφού υπογραμμίσω πως η σημερινή μου πα
ρέμβαση δεν έχει ούτε την πρόθεση ούτε τη δυνατότητα ενός σχε
διάσματος ιστορίας του μεταδικτατορικού μυθιστορήματος, θα 
αναφερθώ σε μερικά μόνο δείγματα του είδους, χαρακτηριστικά 
μιας ορισμένης τάσης του μυθιστορήματος αυτής της περιόδου. 
Περιορίζομαι, λοιπόν, στα Διόδια τ ου Βαγγέλη Ραπτόπουλου, 
στο Πανσίπονοτον Πέτρου Τατσόπουλου και στα Τοπία της Φι
λομήλας τον Φαίδωνα Ταμβακάκη. Μυθιστορήματα εφηβείας 
και τα τρία, αποτυπώνουν ήθη, νοοτροπίες και συμπεριφορές 
των παιδιών της χουντικής εφταετίας, που, έφηβοι πια, περιδι- 
νούνται μέσα στον αλλοπρόσαλλο μεταπολιτευτικό κόσμο μας* 
που, χωρίς να έχουν ζήσει την εξέγερση του Πολυτεχνείου, παρά 
σαν μακρινό απόηχο, γίνονται μάρτυρεςτηςρηχήςπολιτικήςκα
πηλείας της* που υπνωτίζονται από το όραμα μιας φανταστικής 
επανάστασης και λίαν συντόμως αφυπνίζονται για να συνειδη
τοποιήσουν πως δεν είναι παρά στείροι πωλητές εντύπων της 
κοινοβουλευτικής ή εξωκοινοβουλευτικής Αριστερός και άχυ
μοι αφισοκολλητές· που ζουν τέλος με το δικό τους τρόπο αδιέ
ξοδα τελείως διαφορετικά από τα αδιέξοδα τα οποία έζησαν οι 
αμέσως προηγούμενες γενιές.

Οι συγγραφείς αυτής της τάσης, που όταν βγάζουν τα πρώτα 
βιβλία τους είναι νεότατοι, ανυπόμονοι να καταθέσουν το μαρ
τυρικό τους υλικό, υιοθετούν μια ρεαλιστική μέθοδο καταγρα
φής των βιωμάτων τους και παράστασης του κόσμου μέσα στον 
οποίο διαμορφώθηκαν, καθώς και μια θαρραλέα μετωπική προ
σέγγιση των προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουν. Σε βιβλιο
κρισία μου για το Παυσίπονο τον Πέτρου Τατσόπουλου, πριν 
από δώδεκα χρόνια, σημείωνα πως «η ρεαλιστική γραφή, στον 
συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, αποδεικνύεται μία μέθοδος που 
δεν “έχει φάει ακόμη τα ψωμιά της” . Και μόνο η χαρτογράφηση 
του βιωματικού πεδίου της νεότατης γενιάς, η αποτύπωση και η 
περιγραφή των εμπειρικών της δεδομένων, μια πρώτη έστω ανί
χνευσή τους, συνιστά ευπρόσδεκτη συμβολή στη λογοτεχνία μας, 
αλλά και στη γενικότερη κοινωνική και πολιτισμική προβλημα
τική μας».

Η τάση που μόλις δοκίμασα να σκιαγραφήσω, δεν εξαντλεί 
ωστόσο το πεζογραφικό δυναμικό της μεταδικτατορικής γενιάς. 
Αξιόλογοι μυθιστοριογράφοι, και κατά παράδοξο τρόπο γυ
ναίκες ως επί το πλείστον, μέσα από διαφορετικούς ή αντίστοι
χους θεματικούς άξονες, ακολουθούν άλλους εκφραστικούς 
τρόπους, τολμηρά νεοτερικούς και κάποτε εκρηκτικά ριζοσπα
στικούς. Ηφάρσατχ)ζ ΈρσηςΣωτηροπούλου, Ο υπνοβάτηςτης 
Μαργαρίτας Καραπάνου, η Σκόρπια δύναμη της Μαρίας Μή- 
τσορα, Οι αθόρυβες μέρες της Νένης Ευθυμιάδη και Το μαχαίρι 
της Μαρίας Παπαδημητρίου είναι χαρακτηριστικά παραδείγ
ματα, αρκετά για τις σημερινές μας ανάγκες. Με τις γυναίκες 
συγγραφείς της μεταδικτατορικής γενιάς μπαίνουν τολμηρά 
στην πεζογραφία μας τα μοτίβα της σεξουαλικής απελευθέρω
σης, των ναρκωτικών, της τρομοκρατίας, της πιο ακραίας αντι- 
συμβατικής ή προκλητικής συμπεριφοράς. Μπαίνουν ακόμη: 
ένα στοιχείο grotesque, ένα κλίμα extravagant, κολασμένοι 
ήρωες και νοσηρές καταστάσεις. Η στάση τους απέναντι στην 
εποχή τους και τον κόσμο δεν είναι μια στάση κριτικής αμφισβή- 

2 4  τησης ή ειρωνικής υπονόμευσης* είναι μια βίαιη αντίδραση, μια 
οργισμένη διαμαρτυρία, μια κραυγαλέα άρνηση. Και, βέβαια, η

γραφή τους είναι, άλλοτε περισσότερο κι άλλοτε λιγότερο, αρ
κετά απομακρυσμένη από τη σύμβαση της ρεαλιστικής αναπα
ράστασης. Κάποτε ακολουθεί αφηγηματικές τεχνικές του μον
τερνισμού, κάποτε καινοτομεί ριψοκίνδυνα με την απόρριψη 
κάθε μορφολογικού αιτήματος. Τελευταίος καρπός αυτής της 
τάσης είναι το μυθιστόρημα Το σοφό παιδί τον νεότατου συγ
γραφέα Χρήστου Χωμενίδη που κυκλοφόρησε εφέτος. Στο μυθι
στόρημά του, η αναπαραστατική μέθοδος δεν έχει απλώς υπερ- 
βαθεί ή παρακαμφθεί ή υπονομευθεί* έχει κυριολεκτικώς τινα-
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χθεί στον αέρα με τον πιο προκλητικό τρόπο. Υπερβολές, ασυ
νέπειες, απιθανότητες-αλαλούμ! Έ να ενσυνείδητο αλαλούμ, 
ωστόσο, ηθελημένο, περίπου μεθοδευμένο. Με πρόθεση να μην 
αφήσει τίποτα όρθιο- να σαρκάσει, να χλευάσει, να γελοιοποιή
σει τα πάντα: το σχολείο, την πατρίδα, την οικογένεια, τον έρω
τα, τη φιλία, την παιδαγωγική, την επιστημονική αυθεντία, ό,τι 
ιερό και όσιο μπορεί να βάλει ο νους σας. Το δραστικό συστατικό 
της καταλυτικής κριτικής του νεαρού μυθιστοριογράφου πόρρω 
απέχει από την ειρωνεία του μοντερνισμού' είναι, ας πούμε, η 
σαρωτική χλεύη του μεταμοντερνισμού. Επανέρχομαι όμως στις 
γυναίκες πεζογράφους και τη μοντερνιστική παράδοση. Ο Λ ν- 
δρόγυςτης Αλεξάνδρας Δεληγιώργη, με μια αφήγηση αλλεπάλ
ληλων διαθλάσεων και συνεχών μεταμορφώσεων της πραγματι
κότητας, μέσα από τη βασανιστική ανίχνευση μιας σχέσης τριών 
προσώπων, ενός ιψενικού τριγώνου, μας ξεναγεί σε αποκλει
στικά εσωτερικούς χώρους, σύμφωνα με την πεζογραφική πα
ράδοση της Θεσσαλονίκης, γενέτειρας και τόπου διαμονής της 
συγγραφέως.

Είπα πιο πριν ότι οι μεταδικτατορικοί μυθιστοριογράφοι μας 
ξεκόβουν οριστικά από τη θεματογραφία των μεταπολεμικών, 
από την Κατοχή και τον Εμφύλιο. Κι ωστόσο, σε δύο αξιόλογα 
μυθιστορήματα, τουλάχιστον, στο... από το στόμα της παλιάς re
mington του Γιάννη Πάνου και στις Βραδυές μπαλέτου του 
Αλέξη Πανσέληνου, όπως και στη μυθιστορία του Φίλιππου 
Δρακονταειδή Στα ίχνη της παράστασης, τα μοτίβα του παρελ
θόντος επανέρχονται, αλλά, όπως μάλλον θα περίμενε κανείς, 
αντιμετωπίζονται με τρόπο διαφορετικό από τον τρόπο των με
ταπολεμικών. Οι τρεις μεταδικτατορικοί μυθιστοριογράφοι, 
παρ’ όλον ότι δεν ανήκουν στους πολύ νέους της γενιάς τους, δεν 
έχουν άμεσες εμπειρίες από την Κατοχή και τον Εμφύλιο, ίσως 
έμμεσες μόνο, μέσα από οικογενειακές αφηγήσεις. Για κάποιο 
λόγο, που δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί, τα έργα τους μου 
δίνουν την εντύπωση «ξεκαθαρίσματος λογαριασμών» με ένα 
παρελθόν για το οποίο δεν είναι υπεύθυνοι οι ίδιοι, τις συνέπειες 
του οποίου όμως υπέστησαν ή και επλήρωσαν. Αρχίζοντας από 
το πιο πρόσφατο, τις Βραδυές μπαλέτου τον Αλέξη Πανσέλη
νου , θα έλεγα ότι το πρόσωπο της γενιάς του πατέρα που βγαίνει 
από τις σελίδες του ογκώδους μυθιστορήματος του δεν είναι κα
θόλου ελκυστικό. Οι τρεις γέροι ήρωές του, έντεχνα και αδυσώ
πητα φιλοτεχνημένοι, δεν είναι μόνο στην όψη άσχημοι* παρά 
την πρόθεση του συγγραφέα να είναι δίκαιοι απέναντι τους, οι 
κακοφορμισμένες συνειδήσεις τους είναι συνειδήσεις ανθρώ
πων που γέρασαν εν αμαρτίαις. Και τα πορτραίτα τους, πορ- 
τραίτα Ντόριαν Γκραίυ, δείχνουν τις απεχθέστερες όψεις του 
επαναστατικού μας κινήματος. Νηφαλιότερος ο Γιάννης Πάνου 
στο ...από το στόμα της παλιάς remington, με περίτεχνη αφηγη
ματική μέθοδο που αξιοποιεί στο έπακρο μιαν αποστασιοποιη- 
μένη εστίαση στον κεντρικό ήρωάτου, μια συμπαθή μορφή μεσο- 
πολεμικού προοδευτικού διανοουμένου, που θα εμπλακεί στα 
γρανάζια του αντιφασιστικού αγώνα στην Αίγυπτο και του εμ
φυλίου σπαραγμού στην Ελλάδα, θα μας δώσει τη γοητευτική



προσωπογραφία ενός διανοουμένου που αντιμετώπισε ενσυ
νείδητα τις προκλήσεις της εποχής του και επέζησε ώς τις αρχές 
της δεκαετίας του ’50, για να δει το ναυάγιο των πολιτικών του 
οραματισμών και να επιστρέψει στο χωριό του, αγέρωχος πλην 
συντριμμένος, για να πεθάνει άγνωστος και αδικαίωτος στα 
«μπάσταρδα και βαλτωμένα χρόνια» της μετεμφυλιακής επαρ
χίας. Λιγότερο δραματικός ο Φίλιππος Δρακονταειδής, ο ευ
φάνταστος συγγραφέας της μυθιστορίας Στα ίχνη της παράστα
σης, υιοθετεί μια στάση αμφιθυμική απέναντι στο παρελθόν νο- 
σταλγική από τη μια μεριά, με απαλούς δραματικούς τόνους, 
διακωμωδητική από την άλλη. Το νοσταλγημένο παρελθόν άλ
λοτε αντιμετωπίζεται με πικρό χιούμορ και άλλοτε με ανάλαφρη 
ειρωνεία. Αλλά ο συγγραφέας δεν αφήνει καμιάν αμφιβολία 
στον αναγνώστη του ότι απομυθοποιεί ένα παρελθόν που εντέλει 
παύει να είναι νοσταλγημένο.

Καθώς απομακρυνόμαστε από το δικό μας terminus post quern 
και πλησιάζουμε στις μέρες μας· καθώς η μεταδικτατορική γενιά 
ωριμάζει βιολογικά και συγγραφικά, αρχίζει να σχηματίζεται 
μια άλλη τάση, ενδιαφέρουσα κυρίως από πλευράς εκφραστι
κών προβληματισμών, που θατην περιέγραφα, ελλείψει ενόςπε- 
ριεκτικού όρου, ως ενσυνείδητη και επίμονη αναζήτηση αφηγη
ματικών μεθόδων πέραν των ορίων του ρεαλισμού και του μον
τερνισμού, ή μάλλον, πέραν του διλήμματος ρεαλισμός ή μοντερ
νισμός. Ο Αλέξης Πανσέληνος, λόγου χάριν, στο μυθιστόρημά 
του Η Μεγάλη Πομπή, εναλλάσσει κεφάλαια παραδοσιακής 
ρεαλιστικής αναπαράστασης, με κεφάλαια φαντασιακής γρα
φής, με τεχνική αντλημένη από τα κόμικς. Στο ένα επίπεδο, το 
ρεαλιστικό, παρακολουθούμε μια βατή εξιστόρηση της ζωής 
ενός περιθωριακού νέου των πρώτων ετών μετά τη μεταπολίτευ
ση , για την ακρίβεια τη δύσκολη πορεία του προς την κοινωνική 
ένταξη, στο άλλο τις φαντασιώσεις του, μορφοποιημένεςαπότα 
κόμικς που διαβάζει, μέσω των οποίων γινόμαστε κοινωνοί τόσο 
των ιδεολογικών του προβληματισμών όσο και των βαθύτερων 
ψυχικών του μηχανισμών. Η Μάρω Δούκα, που ξεκίνησε με μια 
σαφώς ρεαλιστική μέθοδο, δίνει πρόσφατα το διπλεπίπεδο μυ
θιστόρημά της Λεύκες ασάλευτες, στο οποίο εναλλάσσει κεφά
λαια αναπαραστατικής γραφής, μέσα από τα οποία παρακολου
θούμε την ιστορία τηςπροσαρμογήςτηςηρωίδαςτης,μιαςκαθη- 
γήτριας σε επαρχιακό λύκειο, με κεφάλαια ελεύθερου συνειρ
μού, μέσω των οποίων παρατηρούμε τη μετάπλαση της καθημε
ρινής της εμπειρίας σε φαντασιώσεις που αποκαλύπτουν τις μύ
χιες αντιστάσεις της στο κοινωνικό της περιβάλλον. Στο τελευ
ταίο της μυθιστόρημα, Εις τον πάτο της εικόνας, η Μάρω Δούκα 
επινοεί έναν ήρωα συγγραφέα ρεαλιστικού μυθιστορήματος. Το 
μυθιστόρημα του ήρωα εγκιβωτίζεται μέσα στο μυθιστόρημα της 
Δούκα, το οποίο, μαζί με μια οξύτατη πολιτική κριτική, εξιστο
ρεί εντέλειτοπώςγράφεται ένα ρεαλιστικό μυθιστόρημα και διε
ρευνά εκείνη την ομιχλώδη περιοχή όπου συγχέονται τα όρια 
πραγματικότητας και φαντασίας. Όπως η Ιστορία, έτσι και το 
πρόσφατο μυθιστόρημα του Γιώργη Γιατρομανωλάκη, το Ανω
φελές διήγημα, είναι μια υπέρβαση των παραδομένων αφηγημα
τικών μεθόδων και τεχνικών. Με αφετηρία ένα κυριολεκτικά
πραγματικό περιστατικό, γνωστό σε όλους τους Έλληνες, τους 
φόνους των καθηγητών στο πανεπιστήμιο Κρήτης, ο συγγρα
φέας επινοεί έναν αφηγητή, πανεπιστημιακό δάσκαλο επίσης, 
του οποίου το μακροσκελές σχόλιο πάνω στα γεγονότα, με τα ευ
ρηματικά ρητορικά του τεχνάσματα και τους ευφυείς παρωδια- 
κούς του τόνους, τραβά την προσοχή του αναγνώστη στον εαυτό 
του, σχεδόν εξαφανίζει τα γεγονότα, και με ειρωνικό τρόπο 
ασκεί δριμύτατη κριτική στους πολιτισμικούς μας θεσμούς, με

πρώτο στόχο το πανεπιστήμιο. Στην ίδια τάση θα μπορούσε να 
εντάξει κανείς τα μυθιστορήματα της Ρέας Γ αλανάκη, Ο βίος του 
Ισμαήλ Φερίκ πασά και Θα υπογράφω Λουί, καθώς και το φε
τινό μυθιστόρημα της Ζυράννας Ζατέλη, Και με το φως του λύ
κου επανέρχονται -  τουλάχιστον από τη σκοπιά που προτείνω 
να ιδωθεί αυτή η τάση. Και οι δύο συγγραφείς καταφεύγουν σε 
ένα μάλλον μακρινό παρελθόν, τέλος του περασμένου αιώνα ή 
αρχές του εικοστού, όχι για να το αποκαταστήσουν ιστορικά 
αλλά για να το αναπλάσουν με φαντασία και ελευθερία. Θα είχα 
τη διάθεση να σχολιάσω εκτενέστερα τα άκρως ενδιαφέροντα 
μυθιστορήματά τους, αλλά φοβούμαι πως έχω ήδη εξαντλήσειτα 
όρια του διαθέσιμου χρόνου. Περιορίζομαι να τονίσω, για μιαν 
ακόμη φορά, πως στα έργα αυτής της τάσης δεν συναντούμε τα 
γνωστά χαρακτηριστικά του μοντερνισμού: τον κατακερματι
σμό της πλοκής, την κατάργηση της λογικής συνοχής και της χρο
νικής αλληλουχίας, τον εσωτερικό μονόλογο, τις αιφνίδιες αλ
λαγές οπτικής γωνίας, κ.τ.λ. Οι ιστορίες εξελίσσονται ομαλά, η 
γραφή είναι βατή, η ανάγνωση προχωρεί απρόσκοπτα. Παρά 
ταύτα, δεν μπορούμε νομίζω να τα εντάξουμε στη ρεαλιστική πα
ράδοση. Αυτό εννοούσα με την περιγραφική διατύπωση «ανα
ζήτηση διεξόδου πέραντου ρεαλιστικού και του μοντερνισμού». 
Η εντύπωσή μου είναι πως πρόκειται για μια εξαιρετικά γόνιμη 
αναζήτηση.

Μέσα από τη βιαστική μου περιδιάβαση στο μεταδικτατορικό 
μας μυθιστόρημα, του οποίου η συστηματική μελέτη δεν έχει 
ακόμη επιχειρηθεί -  ίσως είναι νωρίςγιακάτιτέτοιο- ελπίζω να 
διαφάνηκε η πολυτροπία του, οι ανησυχίεςτου και οι προβλημα
τισμοί του. Το μεταδικτατορικό μυθιστόρημα, συνεχίζοντας 
μιαν όχι ιδιαιτέρως μακρά παράδοση -συμβαίνει να πιστεύω 
πως η πεζογραφία μας υπήρξε κυρίως διηγηματογραφική- έχει 
συμβάλει ουσιαστικά στην εμπέδωση και την ανάπτυξη του εί
δους κι έχει να επιδείξει μερικά πολύ σημαντικά επιτεύγματα.

%

* Το κείμενο αυτό διαβάστηκε στην Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας 
Γ ενικής και Συγκριτικής Γ ραμματολογίας, με θέμα «Το πορτογαλικό και 
το ελληνικό μεταπολεμικό μυθιστόρημα», που έγινε στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, στις 5 Δεκεμβρίου 1993.

ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΠΛΙΙΛΙΈΙΙΡΠΟΪ*
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Οι «Οδυσσείς» στη λογοτεχνία 
και ο Οδνσσέαςτον Ιάκωβου Καμπανέλλη

Το θέατρο ως Gesamtkunstwerk, ως καθολικό έργο τέχνης είναι, 
ως προς το κείμενο και λογοτεχνία. Η λογοτεχνία λίγα παράγει 
και περισσότερα αναπαράγει. Σ’ αυτή τη δεύτερη δραστηριό- 
τητά της η λογοτεχνία, και η δραματουργία αγαπά να παραδη- 
λώνει και να παρασημαίνει τα πρότυπα, από τα οποία αντλεί, 
και κάποτε αντιδηλώνει και αντισημαίνει. Στη συγκεκριμένη πε
ρίπτωση του έργου Οδυσσέα, γύρισε σπίτι τον τιμώμενου φίλου 
Ιάκωβου Καμπανέλλη πρόκειταιγια σκόπιμη συστηματική αντι- 
σημία και αντιδήλωση του κλασικού υποδείγματος του «πολύ
τροπου» ήρωα, όπως και επί αιώνες τραγουδήθηκε προφορικά 
από τον ελληνικό λαό, μέχρι να ραψωδηθεί στα ομηρικά έπη. 
Πρόκειται για σπαραγμό, για κέιμενομαιναδισμό, για μετα
τροπή του έπους σε γκροτέσκα φαρσοκωμωδία.

Η απομυθοποίηση του Οδυσσέα είχε αρχίσει ήδη στην αρ
χαιότητα με την τραγωδία. Ο Φιλοκτήτηςτον Σοφοκλή, π.χ. δεν 
κρατάει πια τη σταθερή εικόνα του απόλυτα θετικού ήρωα (ο 
όρος έχει πάθει ζημιά, αλλά δεν πρέπει γι’αυτό να τον χάσουμε), 
με την ανεξάντλητη αντοχή, επιμονή, ικανότητα, ευφυΐα, ευ
στροφία, φιλεταιρία και στοργή, αρετές με τις οποίες τον εξιδα- 
νικεύουν η προφορική ηρωική ποίηση και τα ομηρικά έπη, προ
πάντων η φερώνυμη Οδύσσεια. Εδώ ο Οδυσσέας είναι αδίστα
χτος, πανούργος, βίαιος, porte-parole των Ατρειδών, φερέφωνο 
της εξουσίας, απατηλός, σοφιστικά ρητορικός, έτοιμος, χάριν 
του σκοπού, που ως γνωστόν αγιάζει τα μέσα, αν δεν πείσει με 
την γλώσσα, να πείσει με το χέρι.

Έκτοτε στην ελληνική και την παγκόσμια λογοτεχνία όλων 
των ειδών δεν υπάρχει ίσως δημοφιλέστερο θέμα από τον Οδυσ
σέα. Ο καθένας από την πλήρη ταυτοσημία και τα συνδηλούμενα 
μέχρι την άκρα -  ας την ονομάσουμε «Καμπανέλλειον»- ετερο- 
σημίακαιτααντιδηλούμενα,προσθέτειστονήρωακαιτου αφαι- 
ρεί ό,τι θέλει, ανάλογα με τον βασικό σκοπό του πονήματος του 
και ανάλογα με τα όπλα του. ΟΤ. S. Eliot μάλιστα, απολογούμε
νος για τη λαφυραγωγία που έκανε στο αρχαίο δράμα, με 
αφορμή τη δόμηση του χαρακτήρα του Sir Henry στο Cocktail- 
party πάνω στο καλούπι του Ηρακλή στην Άλκηστητον Ευριπί
δη, διατύπωσε την άποψη ότι «ο μέτριος λογοτέχνης μιμείται, ο 
καλός κλέβει». Η αλήθεια είναι ότι σημασία δεν έχει τόσο το πώς 
και το «τι κλέβεις», αλλά τι το κάνεις το κλοπιμαίο στο «δικό» 
σου έργο.

Ο W. Stanford στο The Quest for Ulisses (Oxford, 1974) γρά
φει :

«Σε κάθε εποχή προσαρμόστηκε στον κάθε φορά μον
τέρνο τύπο του σοφού ή ευφυούς,ανθρώπου: Σοφιστής

Του Ανδρέα Παναγόπουλου

στην Αθήνα του 5ου αι. π.Χ. και κυβερνήτης-πολιτικός 
στον Πελοποννησιακό πόλεμο, λαμπρός ρήτορας στη 
Ρώμη, έμβλημα συνετού «Καθενός» ανάμεσα στους ειδω- 
λολάτρες φιλοσόφους και τους πρώτους Χριστιανούς, 
μάγος στο Μεσαίωνα, παράδειγμα δημόσιου άντρα στο 
16ο αιώνα, καθολικός στην Ισπανία, προτεστάντης στην 
Αγγλία, κ.ο.κ. μέχρι τον έξυπνο και ευαίσθητο Δουβλι- 
νέζο του εικοστού αιώνα του Τζαίημς Τζόυς. Ανάμεσα 
στους ρομαντικούς γίνεται ρομαντικός, στωικός ανά
μεσα στους στωικούς, πλάνης ανάμεσα στους πλάνητες. 
Πάντοτε ευπροσάρμοστος, έχει μερικές φορές παρουσια
στεί και σαν απλός οππορτουνίστας. Αλλά στις καλύτε
ρες περιπτώσεις -στον Όμηρο και τον Σοφοκλή, όπως 
στο Δάντη και τον Καζαντζάκη- δείχνει μιαν εγκαρτέ
ρηση και σταθερότητα σκοπού που είναι θαυμαστή πέρα 
για πέρα. Να γιατί κάμποσοι συγγραφείς σε στιγμές προ
σωπικής αποθάρρυνσης, βρήκαν σ’ αυτόν ένα έμβλημα 
ελπίδας και ενθάρρυνσης».

Ο Καμπανέλλης στο δικό του έργο αντιστρέφει το μύθο και 
απογυμνώνει τον ήρωα από κάθε αρετή: τον κάνει «ήρωα εξ 
επαγγέλματος», έναν Καραγκιόζη, μέσα-έξω: κοντός, άσχημος, 
γερασμένος, ένα ναυάγιο. Ο πρωθυπουργός του νησιού της Κίρ
κης φρίττει, όταν τον αντικρύζει. Πρέπει λοιπόν να τον αντικα
ταστήσει ένας από τους συντρόφους του, ο Ελπήνορας, για να 
παρουσιαστεί στη θέση του στην βασίλισσα Κίρκη. Τον Ελπή- 
νορα ο Καμπανέλλης τον κακοποιεί δραματουργικά και αυτόν: 
είναι νέος, ψηλός, αθλητικός με ωραίο κεφάλι, «αλλά διανοη
τικά είναι θλιβερά καθυστερημένος», που όλο «Μμμ!» και 
«Εεε.. ;» ξέρει να λέγει και να ξύνεται. Ό ταν γίνεται η «αναγνώ
ριση», η Κίρκη, μια ελαφρόμυαλη και «μικροαστή» βασίλισσα 
(που έκανε τον θεατρικό κριτικό της Εστίας να αναρωτιέται 
(«δια τι άραγε;» φανταστείτε το συσχετισμό -  η μνημειώδης πα
ράσταση ήταν του Κουν τον Δεκέμβρη του 1966), ξεσπάει: 
«Ποιος άφησε αυτό το σκιάχτρο να μπει εδώ μέσα;» Ο ήρωάςτου 
στην πέμπτη και τελευταία εικόνα της δεύτερης πράξης, τα λέει 
σ’ έναν συγκλονιστικό μονόλογο.

Ο ίδιος ο δραματουργός γράφει στο «Σημείωμα για την παρά
σταση στο Θέατρο Τέχνης» το 1966 (Θέατρο Τόμος Β', Κέδρος 
1979,208)

«Τι θέλω να πω με το έργο αυτό; Σίγουρα θα σας έτυχε να 
συναντήσετε ανθρώπους που μια φορά κι έναν καιρό ξε
κίνησαν για την “Τροία” τους γεμάτοι ωραία όνειρα κι 
ιδανικά. Εκεί πέτυχαν, νίκησαν, δοξάστηκαν. Η επιτυ-



« Οδυσσέα, γύρισε σπίτι)). Θέατρο Τέχνης 1966 - 1967

χία είναι μία νίκη στη ζωή αλλά συχνά είναι και μία έκ
δοση που μεταμορφώνει τους πετυχημένους σε εμπόρους 
της ίδιας τους της δόξας. Το εμπόριο όμως χρειάζεται 
διαφήμιση, οπότε ο επαγγελματίας πια ήρωας, ο κάθε 
επαγγελματίας διάσημος (δεν έχει σημασία η ειδικότης) 
πρέπει να συντηρεί και να μεγαλώνει το μύθο του με κάθε 
μέσον. Έτσι βοηθάο ίδιος, στοχτίσιμομιαςκάλπικηςκα- 
τάστασης κι έρχεται μια ώρα που αυτή η κατάσταση έχει 
τόσο νοθευτεί και φουσκώσει με αέρα, ώστε ο ίδιος ο δη
μιουργός της να της πέφτει και λίγος και άσχετος. Ο μύ
θος έχει τόσο υπερτροφήσει που ο σπόρος του έχει αφανι
στεί. Και συμβαίνει τότε η ίδια η κατάσταση που δη
μιουργήσαμε να μη μας θέλει πια γιατί δεν είμαστε σε θέση 
να την εξυπηρετήσουμε άλλο. Εκείνη την κρίσιμη ώρα 
πολλά μπορούν να συμβούν, τα παλιά ωραία όνειρα και 
ιδανικά ξυπνάνε αλλά δεν είναι πια νεανικά. Έχουν την 
ηλικία του “εμπόρου” . Άλλωστε το πιθανότερο είναι να 
είναι για όλα αργά. Ούτε κι η “Ιθάκη” κάθεται να περι
μένει πότε θα μας έρθει το κέφι να γυρίσουμε. Φυσικό εί
ναι να ’χει και κείνη συμβαδίσει με τα έργα μας και με το 
πνεύμα των καιρών. Καθόλου απίθανο, λοιπόν, αυτά τα

γερασμένα εν αμαρτίαις όνειρα και ιδανικά να βλάψουν, 
αν τύχει να γυρίσουμε στην “Ιθάκη” , και τον τουρισμό 
της και ίο ισοζύγιο πληρωμών. Οι καιροί αλλάζουν».

Άλλο όμως «τι θέλω να πω» και άλλο «γιατί το λέω». Φαντά
ζομαι πόσο θα διασκέδαζε ο ίδιος ο Καμπανέλλης διαβάζοντας 
τις εικασίες των κριτικών θεάτρου της εποχής εκείνης. Ο Λου
κιανός, που και γνώση και χιούμορ έχει, στην Αληθινή Ιστορία 
του διηγείται τη συνάντησή του με τον Όμηρο στον Κάτω Κόσμο 
και λέει: «Αφού μου απαντούσε σε ό,τι ήθελα, τον ρώτησα πώς 
και του ήρθε ν’ αρχίσει από το θυμό του Αχιλλέα. Μου απάντησε 
πως δεν υπήρχε κανένας ιδιαίτερος λόγος, απλώς αυτή η ιδέα του 
κατέβηκε πρώτα κι από κει άρχισε» (Β ';). Μόνο ο ίδιος το ξέρει, 
αν το ξέρει δηλ. συνειδητά και δεν είναι υποσυνείδητα η καρικα
τούρα του Οδυσσέα και ο ίδιος ο εαυτός του σε στιγμές αυτοσαρ- 
καστικές, μετά τον πόλεμο, την αντίσταση και τον εμφύλιο.

* Το κείμενο αυτό διαβάστηκε στο θέατρο Στοά στη διάρκεια του τριή
μερου εορτασμού του Ιάκωβου Καμπανέλλη από τον Δήμο Ζωγράφου
και τον Θίασο του Θανάση Παπαγεωργίου στις αρχές Νοεμβρίου του 
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Ισμαΐλ Κανταρέ

Κι όταν η μνήμη μου

Κι όταν η μνήμη μου η κουρασμένη 
Όπου σαν τα τραμ τα μεταμεσονύχτια 
Θα στέκει μόνο στις κυριότερες στάσεις 
Εσένα δε θα λησμονήσω.

Θα θυμάμαι
Την ατέλειωτη σιωπηλή βραδιά των ματιών σου 
Τουςπνιχτούςλυγμούςπεσμένουςστηνπλάτη μου 
Σαν ατίναχτο χιόνι.

Ο χωρισμός ήρθε.
Και φεύγω μακριά 
Όμως κάποια μέρα
Τα δάχτυλα κάποιου θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου 
Με τα μακρινά δάχτυλά μου, τα χιλιομετρικά.

Στο φυλλοσκεπασμένο πάρκο

Τα παλιά κανόνια του Δυρραχίου

Με τις μακρινές τους κάννες απλωμένες πάνω στη θάλασ
σα.

Σκουριάζουν στη βροχή τα βασιλικά κανόνια.
Λυτά σώπασαν την ημέρα που έπρεπε να βροντήξουν 
Η  ντροπή και η λησμονιά ξεκουράζεται πάνω τους.

Οι λιγοστοί περαστικοί που τυχαίνουν να διαβούν 
κατουρούνπάνω σ ’ αυτά όταν σουρουπώνει
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Πόνος

Σταλαματιές χτυπούν το τζάμι 
Κι εγώ για σένα πόνεσα 
Ζούμε κι οι δυο στην ίδια πόλη 
Και σπάνια βλεπόμαστε.

Μου φάνηκε περίεργο 
Που φθινοπώριασε έτσι απλά 
Με τις μονότονες βροχές 
Και ουρανούς δίχως πουλιά.

Τι μου θυμήθηκε ο Ηράκλειτος 
Τούτο πρωί με στενοχώρια 
Που λέει οι ξύπνιοι ζουν μαζί 
Ενώ οι κοιμισμένοι χώρια.

Σε τι όνειρο κοιμόμαστε 
Και δε μπορούμε να σηκωθούμε 
Σταλαματιές χτυπούν το τζάμι 
Κι εμείς οι δυο πάντα πονούμε.

Στο φυλλοσκεπασμένο πάρκο 
βαδίζουμ ’ οι δυο ήρεμα 
Με γούστο έστρωσ’ ο Οχτώβρης 
Χαλί με φύλλα κίτρινα.

Ίσως χιλιάδες χρόνια πριν 
Σε τούτην όμορφη γωνιά 
Έτρεχαν δεινόσαυροι 
Πάλευαν τέρατα με μανία.

Έτρεμε η γη α π ’αυτά γυμνή 
παρόλο που γι ’ αργότερα 
στα βάθη της σχεδιάζουμε 
άνθη και όντα ομορφότερα.

Και ίσως σε κάποιο όνειρο 
Μες στο λυκόφως κάπου αργά 
της φανερώθηκε τούτο πάρκο.
Που μετά αιώνες περπατάς.

Λ π  ’ τους αλήτες με τσιγάρο 
Να μη φοβάσαι στα χαμένα 
Αφού τα τέρατα δε μπόρεσαν 
Να σ ’ αφανίσουνε εσένα.

Για νά ’ρχοσουν στον κόσμο εσύ 
Στουςσημερινούςγλυκούςχειμώνες 
Μέρεψ’η γη το κλίμα της 
Και έλιωσε τους παγετώνες

Κι αλλιώς δεν είχε πώς να γίνει 
Να γίνει αλλιώς δεν είχε πώς 
Έ πρεπ’οι δεινόσαυροι να φύγουν 
Για νά ’ρχοσουν εσύ στο φως.

Όταν σ’ αγαπούσα 

Ό ταν σ ’ αγαπούσα
Οι σκέψεις μου για σένα με πλημμύριζαν νύχτα και μέρα 
Όπως ο Βεζούβιος που με τη στάχτη του 
Σκέπαζε Πομπηία και την περιφέρεια.

Μα ο καιρός πέρασε
Τώρα η κρύα λάβα λιπαίνει γραμμές από σπαρτά
Ενώ οι σκέψεις μου για σένα
Λιπαίνουν
Στίχους ποιημάτων, σελίδες με γραφτά.



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

Η ήττα  των Β αλκανίω ν α π ό  τους Τ ούρκους Το κάστρο
στο Κ ο σ υ φ ο π έδ ιο το  1389

0  αιματοπνιγμένος κάμπος ξαπλώνονταν ως πέρα σε πο
Μας χώρισαν παλιές συνήθειες 
Τώρα σαν ξένοι μοιάζουμε

λύγλωσσα παραμιλήματα. Σαν πέτρες κι εμείς στη ζωή ·
Μαζί με την ημέρα σαρώθηκαν οι Βαλκάνιοι. Αλίμονο! Τώρα τη θέση πιάσαμε.
Η μεγαλύτερη χερσόνησος ξημέρωσε Ευρώπη καί νύ

χτωσε Ασία. A νάμεσά μας κλείσαμε

Το μαντάτο έτρεχε στις πλαγιές, έφευγε στα φαράγγια
Τους δρόμους και τις επαφές 
Σαν πόλεις του μεσαίων a

Αυτά δεν το κρατούσαν στα βουνά το γύριζαν Με κάστρα τείχη και φρουρές.
Που τό ’στελναν στις κατηφοριές και ζητούσαν νησίδες

για να το μοιράσουν Όμως όταν η κουρασμένη μνημη
Μα νησίδες δεν υπήρχαν. Το καθετί είχε μπερδευτεί. Τα βράδια κλείνει και ηρεμεί
Οί καταιγίδες σάστισαν στους ουρανούς, σαντυφλέςτρι- Πώς βρίσκεις τρόπο κι έρχεσαι

γύ ρίζαν Αυτό το ξέρεις μόνο εσύ.
Γέραζαν μονομιάς Οί κεραυνοί καί έπεφταν στις λάσπες.

Οί ουρανοί ξεγυμνώνονταν. Αλίμονο σας Βαλκανικοί
Μετά σα σε διαδρόμους πάρκων 
Της φαντασίας μου περνάς

λαοί! Μπαίνεις στα όνειρα γελάτη
Αλίμονο σας στειρόγλωσσες, με καταλήξεις σα στεγνά κι όλο χαρά με χαιρετάς

ραβδιά με ματωμένα αλφάβητα!
Πόσο θα πονέσετε να γεννήσετε ένα ποίημα! Αλίμονο, Και όταν το πρωι ζυγώνει
Τι αίμα θα χυθεί να διορθωθεί ό, τι εδώ καταστράφηκε. Αρχίζεις και ανησυχείς

\ Έξω γλιστράς απ ’ την ποριά
Έπεσε η νύχτα. Ένας άγνωστος ουρανός απλώθηκε Που πάντα ξέρεις μόνο εσύ.

κρύος πάνω στο καθετί
Μετά το μισοφέγγαρο βγήκε και παρέλαβε τη φύση. Έρχεται η μέρα. Κυλάει η ζωη.
Τι μεγάλο μάθημα τούτη η μέρα για τους βαλκανικούς Κι εμείς οι δυο αιώνια

λαούς! Κάστρα μένουμ ’ εκπόρθητα
Τι αίμα θα χυθεί για να διορθωθεί ό,τι εδώ καταστράφη

κε!
Σαν πόλεις του μεσαίωνα.

Μετάφραση: Τηλέμαχος Κώτσιας

Τ ά  π ο ι η τ ι κ ά  β ι β λ ί α  
τ ο υ  Γ Ι Α Ν Ν Η  Β Α Ρ Β Ε Ρ Η

• ΠΙΑΝΟ ΒΥΘΟΥ

• Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟ ΣΤΡΩΝΕΙ

• ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

• ΤΟ ΡΑΜΦΟΣ -  ΕΝ 
ΦΑΝΤΑΣΙΑ, ΚΑΙ ΛΟΓΩ,

Μόλις κυκλοφόρησε

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΥΨΙΛΟΝ Ζ. Πηγής 34. Τηλ.: 3638257



ΔΟΚΙΜΙΟ

Γ ιώργος Βέης

ΛΥΝΤΙA ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Γενικά και ειδικά για την 
ποίηση 
Εκδόσεις Σοκόλη, Αθήνα 1993

Ο μοντερνισμός με οδήγησε στο ξεκίνημά μου, στην 
αρχαιότητα. Η ρήξη έγινε συμφιλίωση. Έμαθα έτσι 
ότι ο ποιητής είναι ένας παλμός μες στο ποτάμι των 
γενιών.

Octavio Paζ (από την ομιλία του κατά
την απονομή του βραβείου Nobel,
8 Δεκεμβρίου 1990).

Θα μπορούσα να ανάγω σε τρεις θεμελιώ
δεις αρχές τις ιδέες και τις κριτικές-θεωρη- 
τικές εκτιμήσεις, που διέπουν την καθόλου 
εξέταση του ποιητικού φαινομένου αλλά 
και τις επιμέρους εκφάνσεις του όπως τεκ
μηριώνονται στο πρόσφατο βιβλίο δοκι
μίων της Λύντιας Στεφάνου, που φέρει τον 
τίτλο Γενικά και ειδικά για την ποίηση και 
περιλαμβάνει, κατ’ επιλογήν, κείμενα και 
ομιλίες της που επεξεργάστηκε από το 
1976 έωςτο 1989:

α) Η ποίηση είναι έργο του ποιητή αυθύ
παρκτο, όχι υποκατάστατο μιας δήθεν στα
θερής πραγματικότητας, αλλά αντίθετα 
αποτέλεσμα μιας δημιουργικής δραστη
ριότητας, έργο ισότιμο με οποιοδήποτε 
άλλο δημιούργημα της τέχνης, της τεχνι
κής και της επιστήμης του ανθρώπου, (βλ. 
σελ. 46). Οιποιητές/νομοθέτες, αδικαίωτοι 
μετά την εξορία που τους επέβαλε ένας δί- 
σθυμος Πλάτων, επανακάμπτουν. Το όριο 
της ποίησης είναι ένα (ακόμη) όριο του κό-

ι

σμου. Αυτή είναι η αρχή της ποιητικής αυ
τονομίας.

6) Η ολοσχερής κατάργηση του ποιητι
κού υποκειμένου που επιδιώκει με ιδιά- 
ζουσα μανία ο μεταμοντερνισμός, είναι 
ανέφικτη. Αναζητείται μια νέα διύποκειμε- 
νική σχέση, μια γνήσια, όχι υποκριτική, κα
τάφαση στην έννοια της αλληλέγγυας αν
θρωπότητας (βλ. σελ. 59). Ο ποιητής δεν 
συνιστά απόκλιση, δεν είναι σχισματικός ή 
παραμορφωτικός καθρέφτης των όντων, 
αντίθετα υποταγμένος στις αναμνήσεις (α
τομικές ή φυλετικές) αναδιοργανώνει τους 
χρόνους. Αυτή είναι η αρχή του νεο-ουμα- 
νιστικού προσανατολισμού της ποίησης.

γ) Αυτό που έχει σημασία δεν είναι μόνο 
το σπουδαίο ποίημα που γράφεται αλλά κι 
όλα όσα διασώζουν τη δυνατότητα για να 
γίνονται τα ποιήματα: ο αγώνας για ν ’ ανά

βουν και να μένουν ζωντανές οι σπίθες στις 
κακές εποχές (βλ. σελ. 94 και πρβλ. τον κρί
σιμο στίχο 490 από το ε' της Οδύσσειας που 
αρχίζει έτσι: «σπέρμα πυρόςσώζων...»). Ο 
χλευασμός του Πασκάλ «είναι ποιητής, όχι 
τίμιος άνθρωπος» αποδυναμώνει. Ο ποιη
τής δεν ευαγγελίζεται κανέναν παράδεισο, 
που έτσι κι αλλιώς έχει απωλεσθεί για πάν
τα, αλλά τουλάχιστον διακατέχεται από ένα 
όραμα ενοποίησης και συμφιλίωσης των 
πάντων. Αυτή είναι η αρχή της εμπέδωσης 
και διάδοσης μιας νεο-ρομαντικής ηθικής.

Όσοι έχουν κατά καιρούς επισημάνειτη 
λυσιτελή συμμετοχήτηςΛύντιαςΣτεφάνου 
στην υπόθεση της συλλογικής κάλυ ψης του 
χρόνιου κενού που παρατηρείται στο χώρο 
της κριτικήςτηςλογοτεχνίαςστη χώρα μας, 
μπορούν σήμερα να παρακολουθήσουν 
από κοντά την εξελικτική πορεία της ανα
λυτικής σκέψης της, μέσα σε μια δεκαπεν
ταετία. Τα κείμενα που περιέχει οτόμος Γε
νικά και ειδικά για την ποίηση διακρίνονται 
από την αποδεικτική εκείνη εμβέλεια που 
χαρακτήριζε και το αμέσως προηγούμενο 
θεωρητικό βιβλίο της, Το πρόβλημα της μ ε
θόδου στη μελέτη της ποίησης (1972), που 
εξακολουθεί να αποτελεί ένα χρηστικό εγ
χειρίδιο προσέγγισης και ορθολογικής 
εξέτασης του ποιητικού συμβάντος. Η βα
θιά εξοικείωση της Λύντιας Στεφάνου με 
τον ρομαντισμό, τον υπερρεαλισμό αλλά 
και τα υπόλοιπα λογοτεχνικά ρεύματα του 
19ου και του 20ού αιώνα, η γόνιμη, μακρο
χρόνια ενασχόλησή της με το έργο του Dy
lan Thomas και του Apollinaire, τους οποί
ους έχει μεταφράσει, αλλά και η γενικότερη 
ομολογούμενη ευαισθησία της έχουν συμ- 
βάλει αποφασιστικά στη δημιουργία ενός 
ασφαλούς, επαγωγικού, κριτικού λόγου. 
Ενός λόγου που είναι σε θέση να προβάλει 
τις ουσιώδεις πλευρές των έργων, να συ
ναιρεί αρετές και ελλείψεις, να τονίζει τις 
υπολανθάνουσες σημασίες, αποδίδοντας 
ταυτόχρονα δικαιοσύνη σε κείμενα παρα
νοημένων συγγραφέων που μας αφορούν 
άμεσα (πρβλ. φερ’ ειπείν την περίπτωση 
του Αγγέλου Σικελιανού).

Ο σκεπτικισμός και ο διδακτισμός της 
Λύντιας Στεφάνου είναιλείοι, γ ι’ αυτό κι εν
σωματώνονται εύκολα στον υπόλοιπο 
κορμό μιας εύσχημης, ήπιας ρητορικής. 
Στην προκειμένη δοκιμιακή πράξη, το λε
κτικό ήθος της κριτικής συναγωνίζεται τις 
οξυδερκείς εκφορές των κρινομένων, χω
ρίς όμως να θυσιάζεται το όλο περιεχόμενο 
στο βωμό μιας (ηθελημένης ή μη) παρανά- 
γνωσης. Είναι εμφανές από τα πρώτα κιό
λας κεφάλαια του βιβλίου ότι η συγγραφέας 
δεν θέλει να μας εντυπωσιάσει -ό π ω ς  συ
χνά επιχειρούν μάταια να κάνουν ορισμέ

νοι νεοφώτιστοι του είδους- έχει απώτε
ρους και φυσικά ευγενέστερους σκοπούς: 
υποστηρίζει με τρόπο συνοπτικό και διεξο
δικό συγχρόνως ότι η κριτική είναι (ακόμη) 
δυνατή, ότι η ερμηνεία της ποίησης μπορεί 
να αντισταθεί και να μην εκφυλιστεί σε 
δούλη μιας ξέφρενης αποδόμησης, ότι, τέ
λος, οι συνθήκες που διαμορφώνουν τα 
ποιήματα, οι αιτίες τους, τα κέντρα τους και 
οι άξονές τους έχουν την οριακή δυνατότη
τα, per se, να προσδιορίσουν, με μεγάλη 
προσέγγιση, το αληθινό παρόν μας και να 
προετοιμάσουν το αληθινό μέλλον μας.

Η Λύντια Στεφάνου αμφισβητώντας τη 
βασική βουδιστική άποψη που υιοθέτησαν 
φανατικά στη Δύση, μεταξύ των άλλων, ο 
Χιουμ, οΣοπενάουερ καιο Μασεδόνιο Φερ- 
νάντες, ότι δηλαδή το εγώ είναι μία πλάνη 
(=δεν υπάρχει, συνεπώς ένα σκεπτόμενο 
υποκείμενο και κατ’ επέκτασιν ποιητής, 
αλλά μια σειρά νοητικών/ποιητικών κατα
στάσεων) πιστεύει αντίθετα ότι στο ποιη
τικό εγώ βιώνεται, σχηματίζεται, αναγεν- 
νάται και αναμεταδίδεται, με τρόπο συναρ
παστικό, ο κόσμος. Ό σο για την απονεν- 
νοημένη απόδραση από το εγώ, προκειμέ- 
νου να συναντήσει ο ποιητής, αποκαθαρ- 
μένος δήθεν από οικεία πάθη και ζοφερά 
συμπλέγματα, το σύμπαν, η Λύντια Στεφά
νου διατηρεί αρκετές επιφυλάξεις. Γι’ αυ
τό, εξισορροπώντας την γοητεία που 
ασκούσε και ασκεί πάνω της ο Τ. S. Eliot, 
αναφέρεται αρκετές φορές στην ποίηση 
εκείνη που τελείται στον αντίποδα των 
κλειστοφοβικών εκμυστηρεύσεων του συν
τηρητικού αυτού καθολικού, που θέλησε με 
τη «Ρημαγμένη Γη» του (The Waste Land, 
1922) να κωδικοποιήσει ποιητικά την ξεθε- 
μελίωση της (δικής του) Δύσης. '

Η άποψη του Wallace Stevens, ότι η θεω
ρία της ποίησης - θ α  μπορούσε ενδεχομέ
νως ν α -  είναι η θεωρία της ζωής, φαίνεται 
να επαληθεύεται εδώ. Η αντιστροφή της 
φενάκης είναι, εν τέλει, εφικτή. Θυμίζω 
τους στίχους του W. Stevens από το «Ένα 
συνηθισμένο βράδυ στο Νιου Χέκβει» από 
την συλλογή «The Auroras of Autumn» του 
1950 : «A more severe,/More harassing ma
ster would extemporize Subtler, more 
urgent proof that the theory/Of poetry is the 
theory of life,/As it is, in the intrica evasions 
of as»· και σε μετάφραση του Δημήτρη Δη- 
μηρούλη: «Ένας πιο βίαιος,/Πιο βασανι
στικός δάσκαλος θ ’ αυτοσχεδίαζε/Λεπτό- 
τερη, πιο επείγουσα απόδειξη ότι η θεωρία/ 
Της ποίησης είναι η θεωρία της ζω ής,/Ό 
πως είναι, στις περίπλοκες υπεκφυγές των 
όπως...».

Η αποκατάσταση της ποίησης είναι δυ
νατή στο βαθμό που η ομορφιά θα σώσει (ή



μπορεί να σώσει) τον κόσμο, κατά τον Φ. 
Ντοστογιέφσκι. Οπότε και το συναφές, βα
σανιστικό ερώτημα του Χαίλντερλιν «Τι 
χρειάζονται οι ποιητές στους μίζερους και
ρούς» που ακούγεται τουλάχιστον πέντε ή 
έξι φορές μέσα στο βιβλίο αυτό της Λύντιας 
Στεφάνου, μπορεί να απαντηθεί από την

τελευταία ως εξής: για να εξασφαλίσουν, 
με τα δικά τους μέσα, τη συνέχεια κάποιων 
όχι και τόσο μίζερων καιρών, παρά τις βάσι
μες ή όχι αντιρρήσεις του κριτικού φρούδο- 
μαρξισμού.

Περαίνοντας, θα ήθελα να επισημάνω 
μία δραστική μετάφραση του «ηρωικού»

ποιήματος του Dylan Thomas «And death 
shall have no dominion» που καταχωρείται 
ολόκληρη μέσα στον τόμο αυτό καθώς επί
σης και τέσσερα διεξοδικά κείμενα για την 
ποίηση των Γ. Βαρβέρη, Ν. Λάζαρη, Κ. Γ. 
Παπαγεωργίου και Γ. Πατίλη, αντιστοίχως.

Ανδρέας Παναγόπουλος

SETTON LLOYD
Ancient Turkey. A Traveller’s 
History of Anatolia 
British Museum Publications, 
London, 1989, σσ. 240.
JOHN FREELY 
Classical Turkey 
Penguin Books, London, 
1991, σσ. 152.

Να δυο καλά, γενικώς, βιβλία με κακό τίτλο. 
Και ο τίτλος είναι κακός, όχι γιατί εμείς εί
μαστε Έλληνες, αλλά γιατί αυτοί είναι ψευ
δείς. Δεν υπάρχει ούτε «αρχαία» ούτε 
«κλασική» Τουρκία. Υπάρχει «Μικρά Ασία» 
και «Ιωνία». Αυτό το ξέρουν και τα μικρά 
παιδιά του κόσμου, αρκεί να μην είναι 
Τούρκοι ή φανατικοί Τουρκόφιλοι. Το γεγο
νός ότι ο συγγραφέας του πρώτου, ο Seton 
Lloyd, στάθηκε ο πρώτος διευθυντής του 
Βρετανικού Ινστιτούτου Αρχαιολογίας 
στην Αγκυρα και ο δράστης του δευτέρου, 
John Freely, είναι καθηγητής της Φυσικής 
στο Robert College, που τώρα ονομάστηκε 
Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου, και κατοικεί 
μόνιμα σ’ αυτό που ο ίδιος αποκαλεί Istam- 
bul, σα να μην ξέρει ποια πόλη είναι αυτή 
πραγματικά, δεντους «νομιμοποιεί» να βά
ζουν στα βιβλία τους τόσο ανιστόρητους 
τίτλους. Τη ν Τουρκοφιλία την καταλαβαίνει 
κανείς, την παραποίηση της ιστορικής 
πραγματικότητας όμως δεν την καταλα
βαίνει. Και οι μεν Τούρκοι υστερικοί ιστορι
κοί και εκπονητές τουριστικών οδηγών 
μπορούν από πατριωτικό ζήλο να βάζουν

τους Τούρκους σουλτάνους ακριβώς κάτω 
από τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες (!), 
αλλά οι ξένοι; Και μάλιστα επιστήμονες; 
Πώς μπορούν να γράφουν ολόκληρα βιβλία 
για την ανύπαρκτη « κλασική Τουρκία», χω
ρίς να αναφέρουν ούτε μία φορά τους 
όρους «έλληνες» ή «ελληνικός», λεςκαιτα 
μνημεία'τα έφεραν μαζί τους οι Τούρκοι 
από τα βάθη της Ασίας; Είναι σα να γράφει 
ένας ξένος, μη-Βρετανός, βιβλίο για την 
Ιταλική, τη Σκανδιναυική ή τη Γαλλική Βρε
τανία, μόνο και μόνο γιατί ένα φεγγάρι αρ
χαίοι Ρωμαίοι, Βίκιγκς και Νορμανδοί κα- 
τέκτησαν τη Βρετανία. Αυτά τα λίγα για 
τους ατυχείς τίτλους, που θυμίζουν ντιρε
κτίβα του ΚεμάλΑτατούρκ.

Ως προς το περιεχόμενο, και τα δύο βι
βλία είναι πληροφοριακά, το πρώτο με έμ
φαση στην ιστορία, το δεύτερο στην αρ
χαιολογία, και μάλιστα την αρχιτεκτονική. 
Από αυτή την άποψη τα δυο μαζί είναι συμ
πληρωματικά. Βασικά, στοιχειώδη, ενημε
ρωτικά, όχι ερευνητικά.

Το βιβλίο του Lloyd, μεγάλου σχήματος, 
καλοτυπωμένο και με σκληρό εξώφυλλο, 
περιλαμβάνει εκτός από πρόλογο, χρονο- 
λόγιο, σημειώσεις, βιβλιογραφία και πίνα
κες, είκοσι κεφάλαια, εφτά προ-ελληνικά 
(Χεττίτες, Τροία, Μίδας κλπ.), εννέα Ελλη
νικά, τρία Ρωμαϊκά, και ένα πρωτοχριστια
νικό. Το αποκορύφωμα του έργου αποτελεί 
ro 16ο κεφάλαιο, που ασχολείται με tic 
Επτά Πόλεις (Σμύρνη, Έφεσος, Πέργαμον, 
Πριήνη, Μίλητος, Δίδυμα, Αλικαρνασσός). 
Οι κύριες αρετές του βιβλίου είναι η σαφή
νεια και η ακρίβεια και η κύρια ατέλειά του 
ότι τίποτε δεν πηγαίνει σε βάθος. Συνολικά 
είναι κατώτερο του κλασικού έργου του 
διάσημου Τούρκου ιστορικού και αρχαιο
λόγου Εκρέμ Ακουργκάλ Αρχαίοι πολιτι

σμοί και Ερείπια της Τουρκίας (αυτό, αν 
έλεγε Τουρκία κι όχι 7ης Τουρκίας θα 
είχε και πολύ ακριβέστερο τίτλο), που πρω- 
τοβγήκε στην Κωνσταντινούπολη το 1969.

Όσο για το δεύτερο βιβλίο, αποτελεί ου
σιαστικά οδηγό μνημειακής αρχιτεκτονι
κής, είναι μικρότερο σε σχήμα και σελίδες 
και χαρτόδετο. Εκτός από Πρόλογο και Ει
σαγωγή περιέχει εννέα κεφάλαια, που αν- 
ταποκρίνονται σε γεωγραφικές υποδιαι
ρέσεις και τοπωνύμια: Τρωάδα και Αιολία, 
Πέργαμον, Βόρεια Ιωνία, Έφεσος, Νότια 
Ιωνία, Οι κοιλάδες του Έρμου και του 
Μαιάνδρου, Καρία, Λυκία, και Παμφυλία. 
Ακολουθούν χρονολόγιο, σημειώσεις, αρ
χιτεκτονικό γλωσσάριο, βιβλιογραφία και 
ευρετήριο (πολύ ατελές). Στο σύνολό του 
το βιβλίο είναι συνοπτικό και πολύ κατώ
τερο άλλων αντίστοιχων παλαιότερων έρ
γων, που είχαν και πιο εύστοχους τίτλους, 
ιδίως όπως του Charles Fellows, το Ταξίδια 
και Ερευνες στη Μικρά Ασία (Λονδίνο, 
1852) και ο περίφημος τουριστικός οδηγός 
του Murray Εγχειρίδιο για ταξιδιώτες στη 
Μικρά Ασία (Λονδίνο, 1895), με το οποίο 
μάλιστα επισκέφτηκε την χαμένη πατρίδα 
του και τη Μ. Ασία ο Γ ιώργος Σεφέρης στη 
δεκαετίατου ’50 (Βλ. ΜέρεςΕ').

Συνολικά: «αρχαία μνημεία και σύγ
χρονη θλίψη» -  και κυριολεκτικά και μετα
φορικά, και για την Ελλάδα και για την 
Τουρκία. Και τα μνημεία και η ιστορία τους 
και τα βιβλία και, ιδιαίτερα, οι τίτλοι τους 
προκαλούν απέραντη θλίψη.
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Από την Κάθοδο των εννιά και το Συναξάρι 
Αντρέα Κορδοπάτη ως την Ορθοκωστά 
έχουνε περάσει 30 χρόνια συγγραφικής 
παρουσίας του Θανάση Βαλτινού. Δεν επι
χειρώ αξιολόγηση, ούτε και επιγραμματική 
των 8 πεζογραφημάτων που αποτελούν τον 
κορμό της εργασίας αυτής. Θα πω μόνο ότι 
αν υπάρχει μια αφετηρία, μια γενική σκοπιά 
στο έργο του Βαλτινού, είναι εθνολογική 
και ανθρωπολογική· αυτή δεν στρέφεται 
στον μύθο, στους χαρακτήρες είτε στην π ε 
ριγραφή, αλλά σε μόνη τη γλώσσα. Ο νεοελ
ληνικός λόγος χωρίς ωραιοποίηση, καθα
ρότητα τυπική ή στυλιστική, ατόφιος αλλά 
και με τις πιο απίθανες περιπέτειες στη 
γραπτή γλώσσα (αναφέρομαι εδώ στα Στο ι
χεία της δεκαετίας του ’60), ο λόγος μας 
πρωταγωνιστεί με τον χαρακτήρα tou, τον 
ρυθμό του, με τις εμπειρίες που μεταφέρει, 
με την σωματικότητα και την ψυχή που 
ακούγονται μέσα του. Θα έλεγα ότι ο Βαλτι- 
νός ανήκει στη σειρά των ηθολόγων και ελ- 
ληνολόγων που συνεχίζεται από Κάλβο σε 
Μακρυγιάννη και από κει σε Παπαδιαμάντη 
και Βιζυηνό ως τον Δημήτρη Χατζή και τον 
Ταχτσή.

Κοντολογίς, αυτά τα βιβλία τα γραμμένα 
από τον νεοελληνικό λόγο δεν είναι απλώς 
ηθο- αλλά και εθνο- και κοινωνιο- και ψυ- 
χο-, είναι συνολικά ανθρωπολογικά. Χωρίς 
θεωρία -  εννοώ θεωρ ία έξω από τη λογοτε
χν ία - ,  χωρίς προκατασκευή και χωρίς δογ
ματισμό οποιοδήποτε. Μια που είμαστε 
στην ορολογία, θα χαρακτήριζα τη γραφή 
αυτή βιβλική, αν η λέξη δεν περιείχε ένα 
στοιχείο ευλάβειας με την έννοια της υπο
ταγής, μια ιδέα προορισμού, προκαθορι
σμού του ανθρώπου. Η ευλάβεια στη Βίβλο 
Βαλτινού είναι ανίερη, είναι η αποκάλυψη 
του ιερού και του σκοτεινού που φέρονται 
από τον θεοφοβούμενο και τον αθεόφοβο 
άνθρωπο. Αν η Βίβλος - ή  όποια Βίβλος— 
είναι το θεμέλιο, η κατ’ εξοχήν μεταφυσική 
του Λόγου (του Θεού-Λόγου), η βιβλικό- 
τητα εδώ είναι ανατρεπτική αυτής της με
ταφυσικής, ανατρέποντας τον μύθο, την 
αλληγορία και την παραβολή με το ένα και 
μόνο υποχρεωτικό νόημα. Αυτός ο λόγος 
είναι αντιδογματικός και μη διδακτικός,

αλλά διδαγμένος, είναι σαν ένα ωραίο σώμα 
σημαδεμένο με θάνατο.

Μπήκαμε έτσι στην Ορθοκωστά, που εί
χε, λέει, δυο πόρτες, η δεύτερη ήταν θάνα
τος. Το ιερό και το ανίερο, το σώμα και η 
ιδέα, ο νους και η παράνοια εναλλάσσονται 
ή μάλλον ανταλλάσσονται σ’ αυτό το συμ
βολικό κέντρο μιας τρελής Αρκαδίας όπου 
ο Μέγας Παν έχει μεταλλαχτεί σε κοσμικό 
διάβολο. Περί τίνος πρόκειται;

Το παμπάλαιο μοναστήρι της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου με το παράξενο προσωνύ μιο 
«Ορθοκωστά» -αβέβαιης ετυμολογίας- 
σε μια πλαγιά του Μαλεβού (ελληνιστί Πάρ- 
νωνα) χρησιμοποιήθηκε τον τελευταίο 
χρόνο της Κατοχής για έναν ανίερο σκοπό : 
έγινε στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Ό χι 
από τους Γερμανούς ή τους συνεργάτες 
τους (αυτοί ως ευσεβείς είχαν προτίμηση 
στα σχολεία) αλλά από την εαμική αντίστα
ση, που δεν είχε τέτοιες προκαταλήψεις. 
Εκεί έκλειναν ταγματασφαλίτες που έπια
ναν αλλά και γενικώς «αντιδραστικούς» και 
μέλη των οικογενειών τους, αδιακρίτως 
ηλικίας, φύλου, φυσικής κατάστασης.

Το πιο αδιανόητο είναι ότι στο «στρατό
πεδο» αυτό και σε άλλα -  γενικώς σε μονα
στήρια, που ήταν απομονωμένα σε ορεινές 
π ερ ιο χές-  μάζευαν ως ομήρους και ανέν
τακτους, όπως θα λέγαμε σήμερα, ανθρώ
πους που είτε δεν είχαν προσχωρήσει στην 
ιδεολογία και την πολιτική του ΕΑΜ, είτε 
για πρακτικούς λόγους αρνήθηκαν να επι
στρατευτούν. Και έγινε το εξής θλιβερό: 
πολλοί από εκείνους που δέχονταν πιέσεις 
να προσχωρήσουν στο ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ, 
το 'σκαγαν από τα χωριά και κρύβονταν στα 
βουνά! « Ήταν ένα κούφιο κοτρώνι. Χωνό
μασταν σαν τα φίδια από κάτω» λέει ένας 
απ' αυτούς. Αλλοι κατέφευγαν σε πόλεις 
της Πελοποννήσου ή στην Αθήνα όπου 
τους ψάρευαν τα Τάγματα Ασφαλείας. Ά λ
λοι προσχώρησαν για να βρουν προστασία 
και βιοπορισμό κι άλλοι για να πολεμήσουν 
τους κομμουνιστές, να εκδικηθούν έτσι κι 
αλλιώς είχαν κηρυχτεί «προδότες».

Και η κορυφαία στιγμή της παράνοιας: 
Κατά τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις που 
έκαναν οι Γερμανοί, με τους ταγματασφα
λίτες από κοντά, πολλές φορές τα εαμικά 
στρατόπεδα των ομήρων ξεσηκώνονταν 
άρον-άρον και ακολουθούσαν εξαντλητι
κές πορείες στα βουνά και εκτελέσεις· όταν 
οι επικεφαλής των ανταρτών δεν προλά
βαιναν ή δεν υπάκουαν στις οδηγίες να 
εξοντώσουν όλους τους κρατουμένους, 
τους εγκατέλειπαν για να κινηθούν πιο 
άνετα οι ίδιοι· και τότε οι περισσότεροι 
όμηροι, μεταξύ δύο πυρών, έτρεχαν προς 
την πλησιέστερη γερμανική φάλαγγα κου

νώντας λευκά μαντίλια. Και οι Γερμανοί 
τους παρέδιναν στα Τάγματα Ασφαλείας.

Εννοείται, αυτά δεν γίνονταν από τη μια 
μεριά μόνο. Γενικά επικράτησε πολιτικός 
ρατσισμός, ιδεολογική εκκαθάριση: ό μή 
μ εθ ’ ήμώνκαθ’ ημών. Πολλές φορές ο ίδιος 
άνθρωπος γίνεται θύμα και των δυο παρα
τάξεων. Ένας ταγματάρχης του ελληνικού 
στρατού επιστρατεύεται δια της βίας από 
τον ΕΛΑΣ, πέφτει στα χέρια των Ταγμάτων 
και, ενώ ανακρίνεται, μπαίνει ένας αρειμά
νιος τσολιάς και τον σκοτώνει (σ. 209-210). 
Μια γυναίκα διηγείται: είχε παίξει τη 
Γκόλφω σε ερασιτεχνικό θίασο του ΕΑΜ. 
Αργότερα το ΕΑΜ κυνηγάει την οικογένειά 
της ότι βοήθησε γυναικόπαιδα αντιδραστι
κών. Η κοπέλα κρύβεται στην Τρίπολη, σε 
σπίτια ταγματασφαλιτών. Γυρίζει στο χω
ριό της, κάνουν μπλόκο Γερμανοτσολιά
δες, την πιάνουν με την κατηγορία ότι 
έπαιξε τη Γκόλφω. Την εξετάζουν μήπως 
είναι πόρνη. Ποια; η Γ κόλφω! Στις «παλιο
γυναίκες»! Καταλήγει σε γερμανικό στρα
τόπεδο. Ένας άλλος στρατευμένος στην 
Αντίσταση, το σκάει· τον πιάνει ο ΕΛΑΣ, 
βρίσκεται μελλοθάνατος σε «στρατόπε
δο» : δραπετεύει· τον πιάνουν τώρα τα Τάγ
ματα ως εαμικό, τον παραδίδουν στους 
Γερμανούς· γλυτώνει από σύμπτωση την 
εκτέλεση· απολύεται και κρύβεται τώρα 
μην τον ξαναπιάσουν οι εαμίτες.

«Σε λένε προδότη; Είσαι προδότης», 
λέει ένας παθών (σ. 109) χωρίς να ξέρει τι 
γλωσσολογική αλήθεια τον δίδαξε η πείρα. 
« θα μου πεις οι άλλοι τα ίδια δεν έκαναν; 
Μάλιστα. Τι άλλο να σου πω», απορεί ο άν
θρωπος (σ. 111).

Κάπου εκεί συγκλίνουν αυτά που μολο- 
γάνε παθόντες «δεξιοί», είτε κατέφυγαν 
στα Τάγματα είτε όχι, και εκείνα που λένε 
«αριστεροί» μαρτυρήσαντες από τους γερ- 
μανο-τσολιάδες. Βέβαια, μπορεί να τεθεί 
το ζήτημα: ποιοι έκαναν την αρχή· όχι την 
αρχή-αρχή, γιατί έτσι θα φτάναμε στον 
Κάιν και τον Άβελ. Φαίνεται πάντως ότι κά
ποιες ισχυρές διάνοιες στην ηγεσία του 
ΚΚΕ αποφάσισαν και εφάρμοσαν - μ ε  
ιδιαίτερη εμμονή στην Πελοπόννησο- τη 
βίαιη επιστράτευση στην Αντίσταση των 
δυστροπούντων συντηρητικών. Κάτι τέτοιο 
δεν προσέκρουε στην ιδεολογία τους, που 
τους έδινε τον ρόλο των εντολοδόχων της 
ιστορίας, στην υπηρεσία μιας ανώτερης 
σκοπιμότητας, για χάρη της οποίας η ιστο
ρία έπρεπε να επιταχυνθεί ανεξαρτήτως 
των μέσων. «Ποιος είναι ο μεγαλύτερος 
προφήτης, ο Χριστός ή ο Στάλιν;», ρωτάει 
κάποιος έναν κομμουνιστή καλόγερο (σ. 
177-178). «ΠοιοςΧριστός, ο Στάλιν είναι», 
απαντάει αυτός. Πράγμα που αποδείχνει



ότι μπορεί να είναι κανείς καλόγερος σε 
δύο δόγματα, να μπαινοβγαίνει από τη θρη
σκευτική εσχατολογία στην πολιτική τε- 
λεολογία και τανάπαλιν. Όταν είσαι κοσμο- 
διορθωτής, με προφήτη μάλιστα οδηγό, 
μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, εσύ καθορί
ζεις τι είναι σωστό, δίκαιο, ανθρώπινο, επι
τρεπτό, ορίζεις την ηθική, ακόμα και τη λο
γική. Γ ι’ αυτό δεν ίδρωνε τ’ αυτί τους των 
ανθρώπων αυτών όταν εν ονόματι του λαού 
σκότωναν ανθρώπους του λαού, εφάρμο
ζαν βασανιστήρια, έκαιγαν, λεηλατούσαν: 
για τον λαό κατά του λαού. Η ιδεολογία υπε- 
ράνω της ζωής και της πραγματικότητας.

Υπάρχουν στοιχεία ιστορικά στις αφη
γήσεις, με άγνωστο - σ ’ εμένα- βαθμό 
ακρίβειας. Αλλά η Ορθοκωστά δεν είναι 
χρονικό, ιστορία, ούτε κριτική. Εγώ εδώ πα
ρουσιάζω τη δική μου ανάγνωση, που 
απλώς δεν την αρνείται το κείμενο. Αυτό 
μας βοηθάει να κατανοήσουμε, δεν μας 
λέει τι να εννοήσουμε. Το βαθύτερο ενδια
φέρον της εμπειρίας αυτής δεν είναι απλώς 
ιστορικό. Ποιο είναι; Νομίζω ότι όχι μόνο ο 
δικός μας εμφύλιος, αλλά κάθε φονική 
στιγμή της ιστορίας, κάθε επίδοση της με
γάλης Δημοκρατίας του θανάτου του 20ού 
αιώνα, που συνεχίζεται, έχει μια πηγή μέσα 
στην ψυχή του ανθρώπου. Αυτό καθόλου 
δεν αθωώνει τα συμφέροντα, τη γεωπολι
τική και τις ιδεολογίες. Αλλά καμιά χειρα
γώγηση -  πολιτική, φυλετική, θρησκευτική 
δεν θα μπορούσε να πείσει τόσο εύκολα 
τους ανθρώπους να αλληλοσφάζονται, αν 
δεν το ήθελαν στο βάθος οι ίδιοι. Οι χρήσι
μες, οι καλές ιδέες, σήμερα ακόμα, έχουν 
τη βερμπαλιστική υπεροχή, ενώ οι κατα
στροφικές κυριαρχούν στην πράξη. Έτσι 
έγιναν δυνατοί οι δυο ολοκληρωτισμοί που 
ρήμαξαν την ανθρωπότητα. Δεν ξέρω αν 
μπορεί να θεμελιωθεί επιστημονικά η υπό
θεση ενός «ενστίκτου θανάτου», που δια
πίστωνε ο Φρόυντστιςπαραμονέςτου Ολο- 
καυτώματος· αλλά υπάρχει αναπάντητο 
στον αιώνα αυτό ανθρωπολογικό ζήτημα 
για τη φιλοσοφία, με μια πολύ σκοτεινή 
όψη.

Αυτό το ζήτημα στην πράξη, στην άμεση 
εμπειρία κινείται μέσα στην Ορθοκωστά. 
Βλέπουμε να σκοτεινιάζει ο άνθρωπος από 
τη μια στιγμή στην άλλη, να αποδεσμεύον- 
ται μέσα του δυνάμεις καταστροφικές του 
πολιτισμού του που δεν τις υποψιαζόμα
στε. Μια νεαρή κόρη, προσύλητη μεταμορ
φώνεται σε μαινάδα και ζητάει να σκοτώσει 
η ίδια τον αντιδραστικό πατέρα της. Ένας 
άλλος κυνηγάει με ανεξήγητο πάθος τη ν ο ι- 
κογένεια του εξαδέλφου του και κατα
στρέφει την περιουσία του. Τον Γιάννη Βα- 
σίλημη, που περιγράφεται «άνθρωπος

εξαίρετος, προοδευτικός γεωργός από 
τους καλύτερους του τόπου», (σ. 132) τον 
έκλεισαν στο στρατόπεδο τα αδέρφια του. 
«Τα οποία και τον εξετέλεσαν αργότερα. 
Αλλά τούτο το έχω ακουστά μόνο», διευκρι
νίζει ο αφηγητής. Γ ενικά, δύο είναι οι επιλε
κτικοί στόχοιτης καταστροφικής μανίας: το 
σώμα και το σπίτι. Το σώμα με την πληρό- 
τητά του, την αυτοτέλειά του είναι έτσι κι 
αλλιώς εχθρικό, ξένο και ύποπτο και στις 
ιδεολογίες και στις νευρώσεις. Το σπίτι 
πάλι καταστρέφεται για πρακτικούς λό
γους αλλά και συμβολικά, φαίνεται, ως 
αγάπη, ελευθερία, ιδιωτικότητα. Στα χωριά 
τα λιθόκτιστα σπίτια -κάποτε και με μια 
γριά μέσα και με ζώα- μεταβάλλονται με τη 
φωτιά σε ασβεστοκάμινο, λέει κάποιος. 
Μπαίνει η μια παράταξη στο χωριό, καίει τα 
μισά σπίτια, μπαίνει η άλλη καίει τ ’ άλλα μι- 
σά. Και «ο ένας τ ’ αλλουνού βούταγε». Οι 
άνθρωποι γυρίζουν ανέστιοι, πεινασμένοι, 
καταπληγιασμένοι, κρύβονται σε τρύπες 
και σε άξενες πόλεις.

Τώρα, μπορεί να αναρωτηθεί κανείς: πού 
είναι ο πολιτισμός, οι συνεκτικοί δεσμοί της 
κοινωνίας; Και αυτά φαίνονται, αλλά σε 
ράκη, κρυφά, ντροπαλά σχεδόν. Οι μικρές 
κοινωνίες των χωριών διαλύονται, σκορ
πάνε, ό,τι καλό υπήρχε στους ανθρώπους 
σμικρύνεται: η ανοχή, η δημιουργικότητα, 
η αλληλεγγύη, η φρόνηση. Και όμως είναι οι 
ίδιοι «απλοϊκοί άνθρωποι, δηλαδή άμοιροι 
άνθρωποι», απορεί τώρα ένας από αυτούς. 
Η ανθρωπιά γίνεται εξαίρεση: Ένας αξιω
ματικός των Ταγμάτων σώζει όσους μπορεί, 
ένας διοικητής των ανταρτών αρνείται να 
κάνει ομαδική εκτέλεση κρατουμένων 
κ.ο.κ. Εκείνο που αποκαλύπτεται είναι το 
πώς η ολοκληρωτική ιδεολογία σαρώνει 
πολιτισμό και έρμα ψυχοπνευματικό μέσα 
στον άνθρωπο.

Αυτό τον αμέσως προηγούμενο άνθρω
πο, τον φέρνει στη σκηνή ο συγγραφέας 
χωρίς άμεση σύνδεση, σκόπιμα πιστεύω, 
πάντως αποτελεσματικά! Το κάνει με ένθε
τες αφηγήσεις, ιστορίες παλιότερες, που 
θυμίζουν το Συναξάρι Αντρέα Κορδοπάτη 
και το συναξάρι του νεοελληνικού ήθους 
γενικά. Δεν έχουνε καμιά σχέση αυτά τα 
κομμάτια, που κατά τη γνώμη μου είναι αρι- 
στουργηματικά, με τη λεγάμενη ηθογρα
φία, την επιβίωση δηλαδή, ή την τεχνητή 
αναβίωση του αρχαϊκού, με το φολκλόρ. 
Αυτές οι ιστορίες, παρ' όλη τη γλυφή του 
χρόνου που φέρνουν απάνω τους, είναι 
ρεαλιστικές και ζωντανές. Οι άνθρωποι εί
ναι πάλι ιδεοληπτικοί, με πάθη, με βιαιότη
τα, με βρασμούς ψυχής δίπλα στην αρετή 
τους· εκεί όμως είναι στιγμές, χαρακτήρες, 
επεισόδια, δεν είναι οργάνωση, ούτε γε

νικό κύμα που μεταμορφώνει. Οι περιπέ- 
τειές τους, τα ήθη τους, ο τρόπος που λυ- 
νουντις διαφορές τους είναι ιστορημένα με 
μεράκι -  ο συγγραφέας, ο αφηγητής, ο 
αναγνώστης ανασαίνουν. Ένας γάμος ανα
βάλλεται: «ο πατέρας - λ έ ε ι -  εθεώρησε 
ότι δεν έπρεπε να γίνει ο γάμος στο χωριό. 
Δεν έστεκε ηθικώς γιατί στη γειτονιά 
υπήρχε ορφάνια». Οι παλιοί καυγάδες 
γύρω από παντρολογήματα και κτηματικές 
διαφορές, η φτώχεια και η προκοπή των αν
θρώπων, ο ξενητεμός, η θριαμβευτική επι
στροφή των «Μπρούκληδων» στο χωριό 
είναι αφηγήσεις ριγμένες έτσι, σαν τυχαία, 
σοφά τυχαία, μέσα σε μια παράκρουση 
όπου ο άνθρωπος χάνει τον εαυτό του, τον 
πολιτισμό του, το δεσμό του με το παρελ
θόν και με το περιβάλλον του. Ο αμέσως 
επόμενος άνθρωπος πάλι, ο σημερινός, 
εκείνος που αφηγείται τώρα εκείνα τα δει
νά, δεν είναι ο ίδιος ακριβώς· και θυμάται 
και ξεχνάει, όσο πρέπει. Ό πως ο συγγρα
φέας, δεν ξαναγυρίζει στο ποιος άρχισε, 
αρνιέται αυτό τον διχασμό. Ένας αφηγού
μενος δεν θυμάται ποια βιαιοπραγία προη- 
γήθηκε, των ανταρτών ή των άλλων. Τα 
μπερδεύει. Κάποιος συμπεραίνει: «Αρχίζει 
να ξεχνάει κανείς, τα στέλνει στο διάβολο. » 

Δεν θα επεκταθώ όμως στη δοκιμότατη 
πια τεχνική του συγγραφέα, ο Τίτος Πατρί
κιος θα μας μιλήσει, νομίζω, πιο πολύ πάνω 
σ’ αυτό. Δυο τρία πράγματα μόνο. Τη στρα
τηγική της πλοκής έχει αντικαταστήσει ένα 
διαλυμένο παζλ αφηγήσεων που, θα έλεγα, 
δενχρειάζεται να συνθέσεις, γιατί τότε η ει
κόνα θα ήταν ανυπόφορη. Παρελαύνουν 
λοιπόν εμπειρίες προσωπικές χωρίς χρο
νολογική σειρά, άνισες, σπασμένες σε 
πολλά κομμάτια, όπως η μνήμη μας και η 
ζωή μας, χωρίς προσπάθεια να ενοποιη
θούν τα επεισόδια, να μπουν σε τάξη και συ
νοχή. Το ίδιο πρόσωπο συχνά ξαναμιλάει,
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διάφορα επεισόδια διασταυρώνονται ή πα
ραλλάζουν από αφηγητή σε αφηγητή, άλ
λοτε συγκλίνουν, η μνήμη τυχαίνει να είναι 
αβέβαιη, πότε πότε διαβλέπεις απωθημέ- 
νες εικόνες, ίσως μια απόκρυψη. Εδώ κι 
εκεί, ένας τρίτος κάνει ερωτήσεις διακρι- 
βωτικές, χωρίς να επεμβαίνει επί της ου
σίας. Είναι, θα έλεγα, ο συγγραφέας στην 
ιδανική του μορφή.

Αυτό κάνει ο Βαλτινός από την αρχή, 
πάντα. Αφήνει τη γλώσσα να μιλάει. Κάνει 
ταυτόχρονα ντοκυμανταίρ και έργο δη
μιουργικό. Η γραφή του είναι συνειδητά 
φωνο-λογοκεντρική και, επομένως, πλή
ρης ιδεολογίας, την οποία κάνει ανάγλυφη

χωρίς να την παίρνει απάνω του ο λόγος 
ετούτος. Έτσι κι αλλιώς, η λογοτεχνία με 
τον αναπαραστατικό της χαρακτήρα επη
ρεάζεται από το σύστημα των συλλογικών 
αναπαραστάσεων, δηλαδή από την ιδεολο
γία. Αλλά η αλήθεια αυτού του έργου και 
κάθε έργου δεν είναι έξω από αυτό, είναι 
μέσα του, εκείνο που κρίνει την ψευτιά και 
την αλήθεια του έργου καθ' εαυτού. Ο Αν- 
τόρνο, που το είπε αυτό, διερωτήθηκε αν 
μπορεί να υπάρξει λογοτεχνία μετά το 
Άουσβιτς. Μια απάντηση που έδωσε ο 
ίδιος ήταν ότι η άρνηση του νοήματος είναι 
αντίδραση απέναντι σ’ αυτή την πραγματι
κότητα (τα λέω βέβαια συντομογραφικά).

Ο συγγραφέας προβάλλοντας τον παρα- 
λογισμό της Ορθοκωστάς δίνει μια ελλη
νική πτυχή της καταρράκωσης του μεταφυ
σικού ορθολογισμού με τις γενοκτονίες, τα 
κρεματόρια και τα γκουλάγκ. Μπαίνοντας 
σ’ αυτό το μοναστήρι του θανάτου, το βλέ
πουμε να μεταμορφώνεται από Ορθο-λογι- 
κοστά σε Παρα-λογι-κοστά. Βγαίνοντας 
έξω, βρισκόμαστε σε μια Αρκαδία βυθισμέ
νη, αόρατη τότε, μέσα σ’ εκείνη την κόλαση. 
Αυτή η Αρκαδία, που από τον Πάνα είχε 
κρατήσει μόνο τον πανικό, δεν έπαψε να 
ζει, παρ’ όλα αυτά, μέσα στις σελίδες του 
Βαλτινού, προτεϊκή και ονειρεμένη.
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Τον μικρού αδελφού
Δυο λόγια μόνο για να διευκρινήσω τον τίτλο καθώς στερείται 
επεξηγηματικού υπότιτλου. Ολόκληρος ο τίτλος Του μικρού 
αδελφού κατά Του νεκρού αδελφού μας παραπέμπει σαφώς 
στον ευρύ χώρο των δημοτικών τραγουδιών και ειδικότερα 
στον παραμυθιακό χώρο των παραλογών. Από την άλλη το 
ουσιαστικό «αδελφός» μας επιτρέπει να αναφερθούμε σε σχέ
σεις μελών οικογενείας, σε συγγενικές σχέσεις ποιητών. Όσο 
για το επίθετο «μικρός» θα παρακολουθήσουμε τις συνδηλώ
σεις του κατά την ανάπτυξη της εισήγησης.

Η προβληματική που χαρακτηρίζει την εισήγησή μου, εντάσ
σεται σε μια γενικότερη ερευνητική προσπάθεια που πρόσφατα 
έχω ξεκινήσει και που αναζητά τις σχέσεις που έχει αναπτύξει 
η λόγια εγχώρια ποιητική παραγωγή με τη δημοτική παράδοση 
του τόπου μας.

Σε ό,τι αφορά την ποίηση του Κ. Κρυστάλλη η σχέση αυτή 
είναι καταφανής. Και αυτό ακριβώς αποτελεί ένα σημείο για το 
οποίο έχει δεχθεί τόσες αρνητικές κριτικές. Αρνητικές κριτικές 
για δουλική μίμηση, μη δημιουργική αφομοίωση και επιφα
νειακή εκμετάλλευση δημοτικών μοτίβων, κριτικές που 
ασφαλώς δεν ασκήθηκαν χωρίς να έχουν μια συγκεκριμένη 
λογική αφορμή και βάση. Ο Γιάννης Αποστολάκης στην.πιο 
διεξοδική διερεύνηση αυτών των σχέσεων που έχει γίνει μέχρι 
τώρα1 αναδεικνύει τα προηγούμενα. Η ίδια όμως η μελέτη του 
υποδεικνύει και τη σκοπιά από την οποία εξετάζεται το ζήτημα 
και την εκ των προτέρων θέση του συγγραφέα.

Τα συγκρινόμενα όμως μεγέθη είναι άνισα και ετερογενή. 
Από τη μια έχουμε τη λογοτεχνική παραγωγή ενός ολόκληρου 
έθνους, όχι μόνο στην ιστορική στιγμή που ζει ο Κρυστάλλης, 
μα μια παραγωγή αιώνων, που προέρχεται από πολλαπλές 
πηγές και εξυπηρετεί πολλαπλούς σκοπούς μέσα στις κοινωνίες 
από τις οποίες παράγεται και στις οποίες καταναλώνεται. Από 
την άλλη, την προσωπική ποίηση ενός νεαρού ποιητή, ενός 
«εφήβου», που παλεύει κάτω από την αγωνία της επίδρασης να 
γράψει ένα νέο ποίημα, να βρει τους δικούς του εκφραστικούς 
τρόπους, με γνώμονα τις μέχρι τότε ποιητικές του επαφές και να 
εξωτερικεύσει τις ποιητικές του ανησυχίες και μέσω αυτών την 
πλούσια συναισθηματική και πατριωτική του φύση.

Έτσι ένα δεύτερο που θα μας απασχολήσει είναι η ιστορική 
στιγμή στην οποία δρα ο Κρυστάλλης, η σύνδεση δηλαδή της 
ποιητικής του πρακτικής με την πραγματικότητα της εποχής 
του, καθώς και -στο  δεύτερο μέρος της εισήγησης- η διερεύ- 
νηση πιθανών επιδράσεων που αυτή έχει ασκήσει σε μεταγενέ
στερους ποιητές, η αναζήτηση σύγχρονων ποιητικών παραλλή
λων.

Με τον Κ. Κρυστάλλη βρισκόμαστε στην τελευταία δεκαετία 
του 19ου αιώνα. Είμαστε στον αιώνα όπου κυριαρχεί ως αισθη
τικό ρεύμα ο ρομαντισμός. Τα γεγονότα της εποχής και το αντί-

του Χρήστου Δανιήλ
στοίχο λογοτεχνικό κλίμα είναι λίγο-πολύ γνωστά. Εδώ απλώς 
να θυμήσουμε την άποψη του Αλέξη Πολίτη για τη γέννηση του 
ενδιαφέροντος για τα δημοτικά τραγούδια.2 Μια πρόταση που 
συσχετίζει άμεσα το ενδιαφέρον των λογίων της εποχής για το 
λαϊκό πολιτισμό με το εν γένει ρομαντικό κλίμα της εποχής και 
το αίτημα για δημιουργία ενιαίας εθνικής λογοτεχνίας, κυρίως 
στα έθνη που τότε αποκτούσαν ενιαία κρατική υπόσταση και 
είχαν γενικότερο πρόβλημα διαμόρφωσης ενιαίας εθνικής ταυ
τότητας.3

Έτσι, ολόκληρη η ποιητική αναζήτηση του Κρυστάλλη 
μπορεί να κοιταχθεί κάτω από αυτό το πρίσμα. Είναι μια 
ποίηση που προσφέρει σ’ ένα αστικό κοινό τρόπους και θέματα 
αντλημένους από το δημοτικό τραγούδι. Κι αν εξαιρέσουμε τον 
Καλόγηρο της Κλεισούρας που είναι περισσότερο συνυφα- 
σμένος με μια προγενέστερη ποιητική παράδοση,4 καθώς και το 
πρωτόλειό του Λ ι σχιαί του Λ δου , έχουμε να κάνουμε με την 
πρώτη φανέρωση ενός καλλιτεχνικού φαινομένου. Την ποιη
τική παρουσίαση δηλαδή σκηνών αγροτικής ή εν γένει ζωής 
της υπαίθρου εκφρασμένες σε γλώσσα και μέτρο οικεία προς τη 
θεματική. Και με την προσθήκη πως το ποιητικό υποκείμενο 
δεν είναι ο αστός που έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με το 
χώρο της υπαίθρου και γοητεύεται από αυτή τη «γραφικότη
τα», μα είναι ο ίδιος άνθρωπος της υπαίθρου.

Ο Κρυστάλλης πέθανε νεαρός στην ηλικία και άφησε σύν
τομο ποιητικό έργο. Μετά την πρώτη μαθητεία στο Βαλαωρίτη 
συναντάμε την άμεση, χωρίς ενδιάμεσους, μαθητεία στο δημο
τικό τραγούδι. Το έργο του ολοκληρώνεται εξ ανάγκης μέσα σε 
μια χρονικό περίοδο 5-8 χρόνων και έτσι δύσκολα μπορούμε να 
διακρίνουμε εξελικτικά σχήματα.

Σύντομα και διαγραμματικά επισημαίνουμε τα εξής: Από 
έναν κόσμο ζωντανό, έτσι όπως παρουσιάζεται στα Αγροτικά , 
έναν κόσμο με έντονο το παραμυθιακό στοιχείο, όπου τα στοι
χειά και οι νεράιδες αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια του 
ποιητικού του κόσμου, περνάμε με τη δεύτερή του συλλογή στην 
περιγραφή του αγροτικού κόσμου που παράγει τα προηγού
μενα. Στα Αγροτικά  δηλαδή ο κόσμος του χωριού παρουσιά
ζεται ως δεδομένος, ο ποιητής θεωρεί τον εαυτό του κομμάτι 
αυτού του κόσμου, και εστιάζει το ποιητικό του ενδιαφέρον 
στον πολιτισμό που παράγεται από αυτόν. Έτσι μας δίνονται 
ποιήματα όπως το «Νεραϊδόρεμμα», το «Μαγεμένο μαντήλι» ή 
η «Πεντάμορφη», όπου απλά έχουμε την προσωπική εκμετάλ
λευση θεμάτων και μοτίβων από τον πλούτο του λαϊκού πολιτι
σμού, «λουλούδια που εμάζεψε στους κάμπους και στα βουνό- 
κορφα της πατρίδας του».5

Στον Τραγουδιστή του χωριού και της στάνης όμως τείνει να 
γίνει μια μετάθεση θεματική. Διατηρείται ακόμη το παραμυ- 
θιακό στοιχείο, μόνο που τώρα αυτή τη θέση, τη «μυθική»,
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τείνει να την οικειοποιηθεί ο ίδιος ο κόσμος του χωριού και της 
στάνης και όχι το πολιτιστικό εποικοδόμημά του. Εδώ οι προ
σωπικές παρεμβάσεις γίνονται συχνότερες, οι συγκρίσεις με την 
τωρινή κατάσταση του ποιητή είναι περισσότερες, το κλίμα της 
νοσταλγίας εμφανέστερο. Στη δεύτερη αυτή συλλογή, κυρίως 
στα τραγούδια του χωριού, έχουμε μια ποίηση πιο προσωπική, 
έχουμε παρομοιώσεις όπου στο ένα σκέλος συναντάμε την 
υπαρκτή κατάσταση του ποιητή και στο δεύτερο σκηνές από τη 
φύση («Σταυραϊτός», «Μαγεμένο βασιλόπουλο»). Έχουμε 
όμως και προσωπικές παρεμβάσεις σε γνωστά δημοτικά τρα
γούδια, είτε αδιάφορες εκφραστικά όπως το «Φίλημα», όπου 
απλά αντιστρέφεται η σειρά της αφήγησης του γνωστού δημο
τικού «Κόκκινα χείλη φίλησα», είτε σεβαστές και αξιοπρόσε
κτες όπως «Το γεφύρι του Μανώλη» μια «κρυστάλλεια» παραλ
λαγή της παραλογής «Του γεφυριού της Άρτας».

Σ ’ αυτό το τελευταίο θα άξιζε να επιμείνουμε λίγο περισσό^ 
τερο. Η παραλογή «Του γεφυριού της Άρτας», μαζί με αυτή 
«Του νεκρού αδελφού», είναι οι δύο πιο γνωστές και ευρέως 
διαδεδομένες παραλογές. Πρόκειται για διεθνείς μυθικές αφη
γήσεις που η δημιουργία τους ανάγεται σε πολύ μακρινές επο
χές. Με το πέρασμα όμως του χρόνου και με την συνειδητο- 
ποίηση του μύθου ως τέτοιου, παύει η λειτουργία τους σε 
ανθρωπολογικό επίπεδο, και μετατίθεται σε αυτό της λογοτε
χνικής απεικόνισης. Έτσι μπορεί κατά τον Malinowski να χρη
σιμοποιηθεί ως μήτρα α π ’ όπου μπορεί να δημιουργηθεί ένα 
οποιοδήποτε λογοτέχνημα. Το ενδιαφέρον του κοινού για το 
μύθο στηρίζεται και μόνο στη ρητορική του, αφού τα συχνά 
επαναλαμβανόμενα μυθολογικά θέματα δεν μπορούν να συγκι- 
νήσουν πέρα από το καθαρά αφηγηματικό μέρος τους, προσ
θέτει ο Jauss.6

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, με «Το γεφύρι του Μανώλη», 
έχουμε την πρώτη καταγραμμένη λογοτεχνική εκμετάλλευση 
μυθικών στοιχείων των παραλογών στην σύγχρονη ελληνική 
γραμματεία. Έ χει προηγηθεί ένδεκα χρόνια νωρίτερα «Ο 
πύργος της κόρης» του Γ. Βιζυηνού που και αυτός παραπέμπει 
στο μύθευμα της θυσίας και της ζωντανής κτίσης για τη θεμε- 
λίωση ενός οικήματος. Μα σ’ εκείνη την περίπτωση πρέπει να 
κατευθυνθούμε σύμφωνα με τον Π. Μουλλά7 στα γερμανικά 
βαλλίσματα και στην επίδραση που αυτά έχουν ασκήσει στην 
ύστερη ποίηση του Βιζυηνού.

Διόλου απίθανο ο Κρυστάλλης να γνώριζε αυτήν την εκδοχή, 
αν μάλιστα σημειώσουμε τα κοινά τους σημεία: α) το βασιλιά, 
β) την κόρη του που δίνεται ως δώρο για το επιτυχημένο κτί
σιμο, γ) τις νεράιδες που ανακοινώνουν το χρησμό. Στοιχεία 
κοινά στα δύο ποιήματα και τα οποία δεν υπάρχουν στην πρω
τότυπη λαϊκή εκδοχή. Από εκείνο το σημείο όμως και έπειτα τα 
δύο ποιήματα παρουσιάζουν μια σαφή διαφοροποίηση, που δε 
μας επιτρέπει να μιλάμε για επιδράσεις, μιμήσεις και πρότυπα 
σε σχέση με αυτά.

Αντίθετα μπορούμε να τα εντάξουμε και κυρίως αυτό του 
Κρυστάλλη, που μας ενδιαφέρει άμεσα, μέσα στη λογοτεχνική 
ατμόσφαιρα της εποχής και κυρίως στο ρεύμα του ρομαντι
σμού. Ο ρομαντισμός, που ως ποιητική έκφραση κυριαρχούσε 
στις δεκαετίες τις προηγούμενες του ’90, εξακολουθεί ως 
πνεύμα να επισκιάζει όλα τα υπόλοιπα κινήματα της εποχής. 
Μπορεί ο Κρυστάλλης να έχει αποδεσμευτεί από την καθαρεύ
ουσα και να χρησιμοποιεί για γλώσσα του αυτή του λαού, 
πολλές φορές μάλιστα να καταφεύγει και στην παράθεση δια
κριτικών στοιχείων (ντοπιολαλιάς), μπορεί να έχει με τις θεμα
τικές του επιλογές απεγκλωβίσει την ποίηση από την νοσηρή

Κώστας Κρυστάλλης

ατμόσφαιρα των ρομαντικών της a αθηναϊκής σχολής, όμως το 
κίνημα στο οποίο εντάσσεται εξακολουθεί να είναι ο ρομαντι
σμός.

Μέσα από αυτό το πρίσμα μπορούμε με ευκολία να κατανοή
σουμε κάποια σημεία του ποιήματος που σε διαφορετική περί
πτωση μας φαίνονται ξένα προς το αυθεντικό δημοτικό ποίημα. 
Έτσι έχουμε: α) το βασιλιά που διατάσσει το κτίσιμο του γεφυ
ριού, β) την ερωτική σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον 
πρωτομάστορα και στην κόρη του βασιλιά, την οποία και θα 
έπαιρνε για γυναίκα του ο πρωτομάστορας μετά το πέρας της 
εργασίας του, γ) το τίμημα που θα πλήρωνε ο Μανώλης εάν δεν 
κατόρθωνε να εκπληρώσει την υπόσχεσή του, δηλαδή την ίδια 
του τη ζωή, δ) την κυριαρχία της νύκτας σε ολόκληρο το ποίημα 
και μάλιστα νύκτας με φεγγάρι, ε) το κλάμα των δύο ηρώων για 
τις δυσκολίες που συναντούνε, στ) την συνειδητή θυσία της 
νεαρής κόρης, εν αγνοία μάλιστα του Μανώλη, και ζ) το τρα
γικό τέλος με την αυτοκτονία του Μανώλη μετά το επιτυχημένο 
τέλος της εργασίας του.

Ό λ α  αυτά τα στοιχεία αποτελούν σημαντικά σημεία διαφο
ροποίησης του συγκεκριμένου ποιήματος από το πρότυπό του 
και σαφώς εντάσσονται στο ποιητικό ρεύμα που προηγείται του 
Κρυστάλλη, και τον εντάσσουν στο κίνημα και το ρεύμα του 
ρομαντισμού. Από την άλλη αποτελούν τα φερέγγυα που μας 
επιτρέπουν να κρίνουμε τον Κρυστάλλη ως προσωπικό ποιητή 
που βαπτίζεται μεν στα νάματα της δημοτικής ποίησης μα και 
συνάμα την αφομοιώνει και την επαναπαρουσιάζει σύμφωνα 
με τα δικά του προσωπικά πιστεύω, βοηθούμενος -σ τη ν  συγκε
κριμένη περίπτωση- από την «ανιστορική και γ ι’ αυτό λυτρω
τική από τη δέσμευση της λογικής διάσταση του μύθου».8

Έκτοτε η παραλογή «του γεφυριού της Άρτας» έδωσε την 
αφορμή για πλείστες άλλες εκμεταλλεύσεις από λόγιους συγ
γραφείς που όμως δεν είναι του παρόντος να αναφέρω.9

Δεν είναι ο Κρυστάλλης λοιπόν η μεμονωμένη περίπτωση 
ενός φαινομένου. Ασφαλώς, όπως προσπαθήσαμε να καταδεί
ξουμε στο πρώτο μέρος αυτής της εισήγησης, εντάσσεται, και 
μάλιστα από τους πρωτοπόρους, στην πνευματική κίνηση της



εποχής του. Δεν αφήνει όμως και ένα έργο χωρίς απογόνους ή 
συνεχιστές. Σε καμιά περίπτωση εδώ δεν ισχυρίζομαι πως όλοι 
αυτοί που ακολούθησαν το δρόμο της σύγκλισης λαϊκού και 
λόγιου έλαβαν υπόψη τους το έργο του Κρυστάλλη. Κάθε άλλο. 
Το αίτημα για μια τέτοια σύγκλιση, καθώς φαίνεται στη δια
χρονία του, είναι ισχυρό και διαρκές. Οι τρόποι και οι προτά
σεις προσέγγισης είναι ευτυχώς πολλές και ποικίλες.

Μια από αυτές η ποιητική κατάθεση ενός σύγχρονού μας 
ποιητή, του Ηπειρώτη Μιχάλη Γκανά, που αν και γραμματολο
γικά εντάσσεται στη «γενιά του 70», διαφοροποιείται σαφώς 
από τους τρόπους και τα θέματα της τελευταίας. Αν θα πρέπει 
κάπου να ενταχθεί, τότε θα πρέπει να στραφούμε προς τα πίσω 
και να αναζητήσουμε τους άμεσους προγόνους του ποιητές. Θα 
βρούμε έτσι τους ποιητές της ελλαδικής ενδοχώρας, το Μάρκο 
Μέσκο και το Θωμά Γκόρπα, ιδίως τον πρώτο, και αμέσως πιο 
πριν την «α μεταπολεμική γενιά» και τη στροφή της στη δυνα
μική της δημοτικής παράδοσης, ιδίως στα κατοχικά και πρώτα 
μετακατοχικά χρόνια. Σχεδόν ταυτόχρονα έχουμε την ίδια 
στροφή από τους άμεσα προγενέστερους Ρίτσο, Γκάτσο, Ελύτη 
και Εγγονόπουλο.

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε παράλληλα προς το Γκανά και ο 
Χρήστος Μπράβος, σύγχρονός του και ομότεχνός του, η φωνή 
του όμως σίγησε από τον αιφνίδιο θάνατό του. Έτσι η ποιητική 
του παραγωγή εκτείνεται σε δύο μόνο ποιητικές προτάσεις: το 
Ορεινό καταφύγιο και το Με των αλόγων τα φαντάσματα. 
Ειδικά με το τελευταίο συναντάμε τη δημιουργία προσωπικής 
μυθολογίας, κινούμαστε στο χώρο των αναμνήσεων και στο 
κλίμα της μεταεμφυλιακής Ελλάδος, στο οριακό σημείο της 
σύζευξης έλλογου και άλογου. Οι «λυπημένοι»10, αποτελούν 
τους ήρωες της προσοοπικής παραλογής του Μπράβου, 
σαράντα χρόνια μετά την σύνθεση των τελευταίων προσωπικών 
παραλογών, Της λησμονημένης δηλαδή και των Παραλογών 
του Μίλτου Σαχτούρη.

Παραλογή συνθέτει και ο Μιχάλης Γκανάς στο τέταρτο ποιη
τικό του βιβλίο που εξέδωσε πρόσφατα, το οποίο και τιτλο
φορεί με αυτό το όνομα. Πρόκειται για ένα ενιαίο ποιητικό σύν
θεμα στο χώρο της προσωπικής μνήμης. Ας παρακολουθήσουμε 
όμως τα γεγονότα στη χρονική τους αλληλουχία.

Ο Γκανάς όπως και ο Κρυστάλλης ζει στην Αθήνα από τα 18 
του και γεύεται την προσφυγιά από τα πρώτα του παιδικά χρό
νια, αποτέλεσμα του εμφυλίου πολέμου στη χώρα μας. Τα βιώ- 
ματά του αυτά τα αφηγείται στο πεζό Μητριά πατρίδα. Ο 
τίτλος του, με το δίσημο χαρακτηρισμό που δίνει στο ουσια
στικό πατρίδα, μας προσφέρει ολόκληρο σχεδόν τον προβλημα
τισμό που διαπερνά το έργο του.

Αν και η πρώτη του ποιητική κατάθεση γίνεται μόλις το 1978, 
με τον Ακάθιστο δείπνο, μας εισάγει σ’ ένα χώρο έντονου προ
βληματισμού για το σύγχρονο αστικό του περιβάλλον, το οποίο 
συγκρίνεται με αυτό της υπαίθρου, έτσι όπως το τελευταίο δια
τηρείται στη μνήμη του δημιουργού. Η γλώσσα που χρησιμο
ποιεί είναι η δημοτική τόσο με την έννοια της γλώσσας που χρη
σιμοποιεί ο αγροτικός πληθυσμός, και μάλιστα με ιδιωματικές- 
ηπειρωτικές αναφορές, όσο και αυτή που χρησιμοποιούν τα 
λαϊκά στρώματα του άστεως.

Με τα Μαύρα λιθάρια, την επόμενη ποιητική του συλλογή, 
έχουμε μια θεματική μετάθεση-προτίμηση κυρίως προς την 
πλευρά της υπαίθρου. Αναφέρεται σε πρόσωπά του οικεία, 
ανθρώπους απλούς, σε καταστάσεις του αγροτικού χώρου της 
μεταεμφυλιακής Ελλάδος. Δε γίνεται όμως «βουκολικός». 
Όταν τείνει να σχηματιστεί μια τέτοια εντύπωση την αναιρεί.
Μιλά για τα προβλήματα του συγκεκριμένου χώρου, μιλά για 
τους ανθρώπους που έχουν παραγάγει τη δημοτική παράδοση 
και όχι για την ίδια την παράδοση. Αναζητά, έναν αιώνα 
σχεδόν μετά την ακμή του ρομαντισμού, τα στοιχεία εκείνα που 
απαρτίζουν και καθορίζουν την εθνική ταυτότητα του τόπου.

Στα Γυάλινα Γιάννενα η ποιητική του ξεκαθαρίζει ακόμη 
περισσότερο. Η ίδια προβληματική σε σχέση με την πατρίδα, η 
νοσταλγία ενός χωροχρόνου προσωπικού και στενά τοπικού, η 
διαμόρφωση της προσωπικής μυθολογίας, εύθραυστης και 
γυάλινης. Οι «λυπημένοι» του Μπράβου δίνουν τη θέση τους 
στους «κεκοιμημένους» του Γκανά.11 Ο τρόπος του, ολότελα 
προσωπικός και δημιουργικά αφομοιωμένος, πατάει σε δύο 
σταθερές. Από τη μια στο δίδαγμα του δημοτικού τραγουδιού 
με τα ρητορικά του σχήματα, την παρατακτική σύνδεση των 
εικόνων ή των προτάσεων, τη χρήση των επιθέτων, τη λιτότητα 
στο ύφος. Από την άλλη στις προτάσεις της μοντέρνας ποίησης 
και στην ελευθερία που αυτή επιτρέπει στους ποιητές: σπάσιμο 
του μέτρου, ελεύθερος στίχος, αυτόνομη χρήση της εικόνας, και 
παράλογη, υπερρεαλιστική σχεδόν, σύνδεσή τους.12

Τα Γυάλινα Γιάννενα αποτελούσαν, νομίζω, το όριο. 
Έχοντας αφήσει την ευκολία των πρώτων λογοπαιγνίων, 
έχοντας διαμορφώσει τον προσωπικό του λόγο, έχοντας ολο
κληρώσει την καταβύθισή του στο «μαγικό» κόσμο του λαϊκού 
πολιτισμού των ανθρώπων της φύσης, ενός κόσμου που τείνει 
προς εξαφάνιση και που από καιρό τώρα έχει πάψει να είναι 
παραγωγικός ποιητικά, προχωράει ο ίδιος στη δημιουργία 
προσωπικών παραλογών, αφού προηγουμένως δώσει τη δική 
του πρόταση-άποψη για γνωστές και ήδη υπάρχουσες παραλο
γές, όπως αυτές «Του νεκρού αδελφού» και «Του γεφυριού της 
Άρτας».

Ο χρόνος δυστυχώς δεν επιτρέπει να αναφερθούμε διεξοδι- 
κότερα σε αυτή τη νέα ποιητική πρόταση. Άλλωστε κάτι τέτοιο 3 7



είναι δουλειά θεωρητικότερης και αναλυτικότερης μελέτης. 
Ούτε και ήταν άλλωστε στις προθέσεις της παρούσης εργασίας. 
Εδώ επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί ένα ποιητικό παράλληλο 
του εξεταζόμενου ποιητή, του Κώστα Κρυστάλλη, έναν αιώνα 
ακριβώς μετά την έκδοση του Τραγουδιστή του χωριού και της 
στάνης. Η πρόταση του τελευταίου, του Κρυστάλλη δηλαδή, 
μας προσφέρεται δυστυχώς ανολοκλήρωτη. Η δημιουργία απο
κλειστικά προσωπικής ποίησης με βάση τους τρόπους των 
δημοτικών τραγουδιών μας προσφέρεται αποσπασματικά μόνο 
και σπερματικά στη δεύτερή του συλλογή. Η πρότασή του 
έμεινε στη μέση της πορείας της. Ίσως κάτι τέτοιο να είχε στο 
μυαλό του και ο Μιχάλης Γκανάς όταν την ενότητα των πεζών 
του ποιημάτων «Τα άγρια και τα ήμερα» της συλλογής Μαύρα 
λιθάρια την αφιερώνει στον Κώστα Κρυστάλλη, με την ένδειξη: 
«στον Κ. Κρυστάλλη, μικρότερο αδελφό».
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ΠΟΙΗΣΗ

Κώστας Γ. Παπαγεωργίου

ΑλέξηςΣταμάτης
Αρχιτεκτονική εσωτερικού 
χώρου 
Εκδ. Καστανιώτης, 1993.

Ο Αλέξης Σταμάτης, και στα δύο ώς τώρα 
ποιητικά βιβλία του (Κόσμος γωνία και Αρ
χιτεκτονική εσωτερικού χώρου), δείχνει να 
βρίσκεται μέσα στη δίνη ενός κόσμου διαρ
κώς εναλλασσόμενου, μπροστά στα έκπλη
κτα μάτια του, και προφανώς κατακερματι
σμένου. Η οπτική γωνία πίσω από την οποία 
θεάται τα γεγονότα, τα πρόσωπα, τα πράγ
ματα και τις καταστάσεις, είναι ευμετακί- 
νητη αλλά και εξαρθρωμένη από κραδα
σμούς ανεξέλεγκτους και απροσδιόριστης 
προέλευσης. Η ζωή, στην ποίησή του, δεί
χνει να αποφλοιώνεται, σταδιακά, από τις 
επάλληλες επιφάνειές της, χωρίς, ωστόσο, 
να αποκαλύπτει τις βαθύτερες αιτίες της· 
ούτε τα μυστικά που την συνέχουν. Μπορεί 
νατού αποκαλύπτει τη γύμνια της, αλλά και 
πάλι, ποτέ δεν παύει να παραμένει αινιγμα
τική και, ενίοτε, ανεξήγητα γοητευτική, 
έως σαγηνευτική, μέσα στην αέναη μεταλ
λαγή της. Αυτήν ακριβώς τη ζωή, για να την 
συλλάβει και, εν συνεχεία, για να την κατα
νοήσει ο ποιητής, προκειμένου να δη
μιουργήσει ερείσματα προσωπικά για την 
ύπαρξή του, επιστρατεύει εναγωνίως όσα 
από τα εφόδια που κρύβει μέσα του κρίνει 
ότι προσφέρονται για την περίσταση: 
Μνήμες, τραυματικές ή ευφρόσυνες των 
πολύ νεανικών του χρόνων, βαθιά εμποτι
σμένες, και οι μεν και οι δε, από πικρία, νο
σταλγία αλλά και από έναν απροσδόκητο 
φόβο, έτσι καθώς φαίνεται να έχουν υπο- 
στεί τις φθοροποιές συνέπειες του χρόνου 
και να έχουν αλλοιωθεί, παραμορφωθεί θα 
έλεγα, κάτω από την συντριπτική πίεση του 
παρόντος. Επιστρατεύει ακόμη σκέψεις, 
αισθήματα, συναισθήματα και συνειρμούς, 
που του δημιουργούνται ενόσω βιώνει ένα 
ανελέητο, γι’ αυτόν, παρόν, πάντα ωστόσο 
συ νδιαλεγόμενος με το προσωπικό του πα
ρελθόν. Και είναι σ’ αυτό το σημείο που, 
κατά τη γνώμη μου, εντοπίζεται η ιδιαιτε
ρότητα της ποίησης του Αλέξη Σταμάτη : 

Ενώ είναι προφανές ότι τον ταλανίζει το 
παρόν, αφού με αυτό βρίσκεται συνεχώς σε 
αντιπαράταξη και αντιπαράθεση, προσπα

θώντας να το εκφράσει, μέσα από μία σω
ματική επαφή και επικοινωνία μαζί του, 
μοιάζει να μην μπορεί να απεγκλωβιστεί 
από το παρελθόν, που ανά πάσαν στιγμή 
τον προσδιορίζει και τον καθοδηγεί. Οι 
αμείλικτες μνήμες του (μακρινές και κοντι
νές, συγκεκριμένες ή σκοτεινές), αποτε
λούν το μοναδικό περιουσιακό του στοι
χείο- αλλά κι αυτός ο ίδιος ανήκει στις μνή
μες του. Ίσως σ’ αυτό να οφείλεται και το 
γεγονός, ότι οι εκφραστικοί του τρόποι 
(γλώσσα, στιχουργική, ρυθμός κλπ.), μολο
νότι ανταποκρίνονται στα σύγχρονα εκ
φραστικά δεδομένα, συχνά μοιάζουν να 
κουβαλούν κάποιο αισθητικό βάρος από τα 
περασμένα, αποκτώντας μιαν αίσθηση, μια 
ροπή, θα μπορούσα να πω, ενός ιδιότυπου 
ρομαντισμού, που διατρέχει και διαποτίζει 
την καταγραφή ακόμα και των πιο ακραία 
σκληρών βιωμάτων.

Είπα πριν από λίγο ότι ο Αλέξης Σταμά
της θεάται τον κατακερματισμένο κόσμο 
που τον περιβάλλει, πίσω από μιαν εξαρ
θρωμένη οπτική γωνία, που παραμορφώνει 
και διασπά ό,τι εμπίπτει στο οπτικό του πε
δίο. Αυτήν ακριβώς την γωνία, την μετακι
νεί διαρκώς και την περιφέρει, εστιάζοντάς 
την σε διαφορετικά κάθε φορά σημεία, 
προς τα οποία τον ωθεί η συγκινησιακή 
φόρτιση ή η συναισθηματική κατάσταση 
της εκάστοτε δημιουργικής του στιγμής.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός, 
ότιταδιάφοραεπιμέρουςσημείατηςπραγ- 
ματικότητας, προς τα οποία στρέφει ο Αλέ
ξης Σταμάτης την προσοχή του, ποτέ δεν 
χάνουν, μέσα στον χώρο της ποίησής του, 
την επιμερικότητά τους. Είτε πρόκειται για 
πράγματα, είτε για πρόσωπα, είτε για κατα
στάσεις, διατηρούν πάντα την επιμερικό- 
τητά τους· δεν ανάγονται πουθενά ή ανά
γονται στο μηδέν δεν προεκτείνονται· δεν 
μετατρέπονται σε κάποια ευρύτερου φά
σματος σύμβολα. Ούτε για μία στιγμή δεν 
αποβάλλουν την περιορισμένης ή απολύ
τως προσωπικής εμβέλειας βαρύτητα ή ση
μασία τους. Αν παθαίνουν κάτι, μέσα στις 
διαστάσεις του ποιήματος, είναι ότι, απο
σπασμένα από τον αρχικό τους χώρο, συγ
κεκριμενοποιούνται· και φανερώνουν τη 
στενότατη, όσο και ιδιάζουσα σχέση που 
διατηρεί μαζί τους ο ποιητής, δημιουργών
τας μ’ αυτά την αποκλειστικά προσωπική 
του μυθολογία. Εξάλλου, το γνωρίζει και ο 
ίδιος πολύ καλά, ότι ο προορισμός του, έτσι 
όπως αυτός του επιβάλλεται ή του υποβάλ
λεται από συνθήκες υποκειμενικές και αν
τικειμενικές, πρέπει να περιοριστεί στην 
όσο το δυνατόν ειλικρινή κατάδειξη και, εν 
τέλει, καταγραφή μικρών και ασήμαντων, 
εκ πρώτης όψεως, καταστάσεων ή γεγονό

των, όπως αυτά τον αγγίζουν και τον ενερ
γοποιούν συγκινησιακά, περισσότερο σω
ματικά παρά νοητικά, χωρίς να διαφαίνε- 
ται, ούτε στο ελάχιστο, η πρόθεσή του να 
τους προσδώσει ευρύτερες διαστάσεις. Γ ι’ 
αυτό ακριβώς και έχω την αίσθηση ότι η 
σχέση, που ο Αλέξης Σταμάτης δημιουργεί 
και αναπτύσσει με το επιμέρους, είτε το 
εξορύσσει από μέσα του είτε το εντοπίζει 
στον εξωτερικό κόσμο,  ̂σε συνδυασμό με 
έναν υποφώσκοντα· υφέρποντα ερωτισμό, 
που διακρίνει το μεγαλύτερο μέρος της ως 
τώρα ποιητικής του παραγωγής, είναι μία 
σχέση κατά το μάλλον ή ήττον φετιχιστική. 
Και ότι αυτό ισχύει παρ’ όλες τις απέλπιδες 
προσπάθειες που καταβάλλει το υποκεί- 
μενο-ποιητής να αναβαθμίσει- να υποστα- 
σιοποιήσει και να ολοκληρώσει το πρόσω
πο, το πράγμα ή το γεγονός να αποτελούν 
την γενεσιουργό του εκάστοτε ποιήματος 
κατάσταση. Τουλάχιστον, κατορθώνει, 
πολλές φορές, και διατηρεί αλώβητο το 
δικό του πρόσωπο.

Εμφανής είναι ακόμα η προσπάθειά του 
να ανασύρει από το απροσδιόριστο χάος 
των συναισθημάτων ό,τι θεωρεί ότι του 
ανήκει δικαιωματικά- να το ανασύρει και να 
το εξαγνίσει· να το μετουσιώσει, μεταδί- 
δοντάς του ιδιότητες και ποιότητες ζωής, 
με απώτερο στόχο να δημιουργήσει προ
σωπικούς περισπασμούς. Να κατασκευά
σει μέσα από την ψευδαίσθηση της τέχνης· 
της ποιητικής τέχνης, ερείσματα για την 
ύπαρξή του. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, θα 
μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η ποίηση 
του Αλέξη Σταμάτη είναι, κατά βάθος, μία 
ποίηση υπαρξιακή. Ό τι όλα τα στοιχεία 
που την συνθέτουν: το ερωτικό, το ονειρι
κό, το πεισιθάνατο, ακόμα και το απόμακρα 
κοινωνικό, αποσκοπούν, -συνειδητά ή όχι 
δεν έχει και τόση σημασία, στο να δημιουρ
γήσουν τις απαραίτητες, τις ελάχιστες, 
έστω, προϋποθέσεις, όχι για να δικαιώσει, 
αλλά απλώς και μόνο για να δικαιολογήσει 
το γεγονός ότι υπάρχει.
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ΠΟΙΗΣΗ

Μπάμπης Δερμιτζάκης

ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΡΑΤΙ ΚΑΚΗΣ
Τα δυσεύρετα χρώματα του 

τέλους 
Ίκαρος 1993, σελ. 50

«Τα δυσεύρετα χρώματα του τέλους» είναι 
η δέκατη ποιητική συλλογή του Μανόλη 
Πρατικόκη, ονοματισμένη από τη μεγαλύ
τερη από τις τέσσερις ενότητες που την 
απαρτίζουν. Η ενότητα αυτή φέρει και τον 
υπότιτλο «λεπτομέρειες από τη ζωή και το 
θάνατο του ποιητή Νίκου Καρούζου». Ο 
Νίκος Καρούζος στάθηκε πνευματικός πα
τέρας για τον Μανόλη Πρατικάκη, ο οποίος 
με τη σειρά του του συμπαραστάθηκε σαν 
γιος στο θάνατό του.

Γιος! «Ναι, αυτός ασθμαίνει. Μα τ’ αρ
χαία του πνευμόνια είναι κιόλας του μεγά
λου πόντου τα αρμόνια. Και οι σφιγμοί του 
κελαηδίσματα του παραδείσου». Οι στίχοι 
αυτοί είναι σχεδόν παραλλαγή παρόμοιων 
στίχων που έγραψε ο ποιητής για τον πα
τέρα του σε προηγούμενη συλλογή.

Αυτή η αναδρομή αποτελεί κιόλας ένα 
«δείχτη» της συλλογής, όπου ο ποιητής 
αναμετράει την μέχρι τώρα πορεία του και 
επαναλαμβάνει τις οφειλές του. Και αν με 
την παραπάνω ενότητα αποτίει φόρο τιμής 
στον (πνευματικό) πατέρα του, με την επό
μενη, τρίτη ενότητα («υπό την σκιά του») 
αποτίει φόρο τιμής στον (πνευματικό) παπ
πού του, τον Σολωμό. Αυτό το κάνει με την 
άμεση αναφορά («Γυναίκα τηςΖάκυθος»), 
με τους διάσπαρτους δεκαπεντασύλλα
βους, που συχνά αποτελούν απόηχους στί
χων του Σολωμού (παράβαλε π.χ. «μέσα 
στς,φως καθώς νογά κρυφά τον εαυτό του », 
σελ. 39, με τον σολωμικό στίχο - α π ό  τον 
Πόρφυρα- «άστραψε φως κι εγνώρισεν ο 
νιος τον εαυτό του), και με την αντωνυμία 
«Του» με Τ κεφαλαίο, με την οποία αναφέ- 
ρεται στον ποιητή, όπως τα ιερά κείμενα 
στον Ουράνιο Πατέρα.

Για την ποιητική και τη θεματική του 
Πρατικάκη, των οποίων το απόσταγμα 
περνά σ’ αυτή τη συλλογή, έχουμε μιλήσει 
και σε προηγούμενα σημειώματά μας. Πα
ρατηρούμε κι εδώ την εικονοποιεία του νε
ρού και του βουνού, το παιχνίδι με τις δι
πλές σημασίες των λέξεων («Τα Άγραφα! 
Τα Άγραφα!... Ούτε μια σταγόνα μελάνι»),

τον απόηχο, μέσω του Σολωμού, του δημο
τικού τραγουδιού.

Όσον αφορά την θεματική, βλέπουμε κι 
εδώ τον φετιχιστικό ανιμισμό της «μαγείας 
της μη διεκδίκησης» («το παλιό μαγγανο
πήγαδο». «Να κρατάς μια πέτρα, ένα στε
γνό χορτάρι και να λες: ξηρή ψυχή σοφο- 
τάτη κι αρίστη». «Έχει αυτοδίδακτου νου 
νοημοσύνη το νερό, το χέρι. του είναι η 
χαίτη της κίνησης». IV, X και XIV από τα 
«καθαρόαιμα»).

Ακόμη βλέπουμε τον ποιητή να διαλογί
ζεται για μια ακόμη φορά πάνω στη ν ποίηση 
και στην υπαρξιακή συνθήκη του ποιητή -  
και όχι μόνο. («Κατά πώς φέγγει, κατά πώς 
στάζει/ο άγιος στα σπήλαια/ο ποιητής φέγ
γει μέσ’ στο κενό/που είναι/το μόνο αειθα
λές μας φύλλωμα» XVII. «Κάθε λεξούλα 
διασχίζει τη χαράδρα σαν φανός Θυέλλης» 
VIII).

Τους νομάδες σαν σύμβολο τους συναν
τήσαμε και στη «Γενεαλογία».

Νομάδες μου νεύουν με μάτια ποταμί
σια.

Χορευτής ο αγέρας αύριο θα γίνει γιος
μου.

Πλαγιάζω με την ωραία μιγάδα αναχώ
ρηση». XIX

Το μοτίβο της φυγής που βλέπουμε εδώ 
εκφράζεται αλλού σαν νόστος της πατρικής 
γης και της παιδικής ηλικίας.

Ξεχασμένος κάτω εκεί στον νότο, όλο 
με χαμένο βιβλίο στου τρεχούμενου νε
ρού το σχέδιο, με άκοπα άνθη για την 
ώρα του πένθους να με λένε των μικρών 
ανέμων τα εγκώμια.

Η συλλογή αυτή του Μανόλη Πρατικάκη 
εικονογραφεί μια τάση της σύγχρονης 
ποίησης, θα λέγαμε καλύτερα την ακραία 
συνέπειά της, που είναι ταυτόχρονα μια 
επι-στροφή, και επαναπροσδιορίζει την 
ουσία της ποίησης και την τέχνη του ποιη
τή.

Ο ποιητής στην αρχαιότητα ήταν ένας 
μεσολαβητής, που οι μούσες χρησιμοποι
ούσαν σαν διάμεσό τους για να φτάσουν 
στον ακροατή. Ο ποιητής της εποχής εκεί
νης αποδίδει το προϊόν της τέχνης του 
περισσότερο στην έμπνευση, στην επέ
κεινα μεσολάβηση (των μουσών, των θεών) 
παρά στη δική του συνειδητή προσπάθεια 
και επεξεργασία. Αυτός ήταν ο λυρικός 
ποιητής.

Ο ποιητής του μεσαίωνα και της αναγέν
νησης, επικολυρικός, με πλατιές συνθέ
σεις, ήταν αναπόφευκτο να τονίζει την συν
θετική φύση της τέχνης του, τον επώδυνο

συχνά χαρακτήρα της προσπάθειάς του.

Σε βάθη πελάγου αρμένιζα, μα δα 'ρθα
στολιμιώνα

μπλιο δε φοβούμαι ταραχές, μάνιτες
και χειμώνα

γράφει ο ποιητής του Ερωτόκριτου με ανα
κούφιση στο τέλος του έργου.

Σή μερα απεναντίας η ποίηση έχει εξοβε
λίσει τον επικό της χαρακτήρα, έχει πάψει 
να είναι αφηγηματική, έχει εγκαταλείψει 
τις πλατιές συνθέσεις. Το «μικρό είναι 
όμορφο», μια από τις κύριες αρχές της οι
κολογικής φιλοσοφίας, ακολουθείται ήδη 
εδώ και αρκετές δεκαετίες από τους ποιη
τές. Αντί των οροσειρών με τις λυρικές κο
ρυφώσεις και τα πεδινά αφηγηματικά με
σοδιαστήματα των πολύστιχων έργων μιας 
προηγούμενης εποχής έχουμε τις λυρικές 
εξάρσεις των σύντομων ποιημάτων. Ο Σο
λωμός, μεγάλος ποιητής και ευαίσθητος 
στα σήματα του καιρού του, αλλά και δέ
σμιος της αφηγηματικής παράδοσης, θέ
λησε να δημιουργήσει πλατιές συνθέσεις. 
Το αποτέλεσμα ήταν να μη μπορέσει να 
δώσει ολοκληρωμένο έργο γιατί οι λυρικές 
στιγμές της έμπνευσης έπρεπε να συνδε
θούν με συνδετικούς αφηγηματικούς στί
χους αναπόφευκτα ήσσονες. Προτίμησε να 
μην τους γράψει και να κρατήσει μόνο τα 
πετράδια της έμπνευσής του που, έχοντας 
συλληφθεί στα πλαίσια ενός αφηγηματικού 
σχεδίου, έμειναν αναγκαστικά ασύνδετα 
«αποσπάσματα».

Στη σύγχρονη ποίηση είμαστε μάρτυρες 
ενός ανάλογου φαινομένου. Στα πολύστιχα 
ποιήματα, κρυστάλλινοι στίχοι μιας «ου
ράνιας έμπνευσης» (για να αποδόσουμε κι 
εμείς ποιητικά την ευαισθησία και ικανό
τητα του άξιου ποιητή) συνδέονται με ήσ
σονες στίχους. Ό μως αυτοί οι δεύτεροι συ
νεχώς απωθούνται, με αποτέλεσμα (σε
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συμφωνία άλλωστε με τη γενικότερη αντί
ληψη των σημερινών θεωριών της λογοτε
χνίας για τον ενεργητικό ρόλο του δέκτη) ο 
αναγνώστης να καλείται να καλύψει κενά 
νοηματικής αβεβαιότητας -ξαναδιαβά
ζοντας τα ποιήματα.

Δεν συμβαίνει το ίδιο με τα σαν χάι κου 
ολιγόστιχα, πολλές φορές μονόστιχα, 
ποιήματα. Τ α ποιήματα αυτά είναι αληθινές

αστραπές έμπνευσης που καρφώνονται 
σαν ερωτικά βέλη στην καρδιά του ανα
γνώστη. Τα διαβάζει συνεχώς, όχι για να 
διαλύσει σύννεφα αβεβαιότητας, αλλά για 
να τα απολαύσει ξανά και ξανά, όπως ο μου- 
σικόφιλος βάζει ξανά και ξανά το αγαπη
μένο του κομμάτι στο πικάπ.

Αυτές οι σκέψεις μου δημιουργήθηκαν 
διαβάζοντας την ποιητική αυτή συλλογή

του Μανόλη Πρατικάκη. Και ενώ τα πολύ
στιχα ποιήματά του ήσαν ελάχιστα «κρυ- 
πτικά», με εξαιρετικούς στίχους, εμείς 
απολαύσαμε (διαβάζοντας και ξαναδιαβά
ζοντας) τα ολιγόστιχα «καθαρόαιμα» και το 
«αλφάβητο του παραδείσου», που ανοί
γουν και κλείνουν εντυπωσιακά τη συλλο
γή·

ΜΕΛΕΤΗ

Ανδρέας Παναγόπουλος

Albin Lesky
Η τραγική ποίηση των 
αρχαίων Ελλήνων 
Α' από τη γένεση του είδους 
ως τον Σοφοκλή (Μετάφραση : 
Νίκος Χουρμουζιάδης) ΜΙΕΤ

Μοναδική γκάφα διέπραξε ο dr. Μ. Silk 
πανεπιστημιακός καθηγητής στο King’s 
College του Λονδίνου, όταν κρίνοντας το 
έργο αυτό του Λέσκυ στην αγγλική μετά
φραση {Greece and Rome, 31 (1984), 85) 
βρίσκει ότι ο Λέσκυ «έχει τις παραξενιές 
του». Ο λόγος. Έδωσε, λέει, στον Ευρι
πίδη περισσότερη έκταση από όση στους 
δύο άλλους τραγικούς μαζί. Ξέχασε, φαί
νεται, ο καλός κριτικός ότι έναντι των 14 
σωζόμενων δραμάτων του Αισχύλου και 
του Σοφοκλή (7 του πρώτου και 7 του δευ
τέρου), ο Ευριπίδης ευτύχησε να έχουν 
σωθεί 19 δικά του (18 τραγωδίες και ένα 
σατυρικό δράμα).

Σ’ ένα έργο σαν αυτό, με συνθετική 
παρουσίαση του όλου προβλήματος της 
αρχαίας τραγωδίας και αναλυτική αντιμε
τώπιση όλων των τραγωδιών (σελ. 137-244 
του Αισχύλου και 301-428 του Σοφοκλή), 
εύλογο είναι ότι ο Ευριπίδης θα καταλάβει 
υπερδιπλάσια έκταση. Αυτός είναι 
άλλωστε και ο λόγος, για τον οποίο στην 
ελληνική μετάφραση το έργο βγαίνει σε 
δύο τόμους, και ο πρώτος, ο παρών, περι
λαμβάνει τα πάντα πλην του Ευριπίδη.

Παρ’ όλες τις αδυναμίες του, στις
οποίες θα επανέλθουμε, αυτό είναι ένα

\

πολύ σημαντικό βιβλίο, ιδιαίτερα χρήσιμο 
για τη διδασκαλία στα πανεπιστήμια, ένα 
πραγματικό vademecum του είδους. Είναι 
μετάφραση της τρίτης και οριστικής 
έκδοσης του\Die Tragische Dichtung der 
Hellenen jou 1972 (η α' έγινε το 1956 και η 
6' ελάχιστα διαφορετική το 1964) και δεν 
έχει σχέση με το Die Griechisce Tragòdie 
του 1938 (19684). Στόχος του δεύτερου 
έργου είναι η ευπρόσιτη εισαγωγή στο 
είδος, για όλους τους αναγνώστες, ενώ 
του πρώτου όπως δείχνει και η αυξημένη 
έκταση της τρίτης έκδοσής του, σκοπός 
είναι ν’ αντιμετωπίσει την ελληνική τρα
γωδία «Als Gegensland Wissenschaftli- 
cher Problematik».

Ό πως και στη Γραμματολογίατου (όπου 
πρέπει να του αναγνωριστεί ότι αδικήθηκε 
από τη μετάφραση στα ελληνικά από τον 
Τσοπανάκη), έτσι και εδώ ο αείμνηστος 
ελληνιστής της Βιέννης έχει στέρεα 
γνώση, κυρίως σε πλάτος, ξέρει τι δημο
σιεύτηκε διεθνώς πάνω σ’ ένα θέμα, είναι 
πολύ γερός στα γραμματολογικά και εγκυ
κλοπαιδικά του «genre». Οπότε, είναι 
ίσως ο πιο κατάλληλος από όλους τους 
εκπροσώπους όλων των φιλολογικών 
«σχολών» του κόσμου στον αιώνα μας να 
επισκοπήσει και να συνοψίσει τα διάφορα 
ερευνητικά προβλήματα πάνω στο θέμα. 
Δεν είναι όμως ούτε ιδιαίτερα οξύς ούτε 
ιδιαίτερα πρωτότυπος, πράγμα που το 
είχαμε δει και στη γραμματολογία του. (Με 
την αδυναμία, που έχουν οι γερμανόφωνοι 
κλασικιστές στην λέξη «επιστημονικός», 
την επικαλείται ο ίδιος επανειλημμένα στο 
βιβλίο του, αλλά δεν την εφαρμόζει πάν

τοτε, τουλάχιστον σε θέματα επαναλή
ψεων και ανακριβολογιών. Μέτρησα π.χ. 
πρόχειρα πέντε φορές την αναφορά της 
«παλινωδίας» του Τ. Β. L. Webster σε 
σχέση με τη θέση του Pickard-Cambridge 
για την καταγωγή της τραγωδίας- αν αυτό 
το έκανε ένας υποψήφιος διδάκτορας, θα 
πέρναγε στη «Viva voce» υποστήριξη 
πολύ δύσκολες ώρες, κι όχι λιγότερο στη 
Βιέννη, φοβάμαι). Γράφει «πρόσφατα»
(σελ. 38 και σημ. 6) για δημοσίευμα του 
1958, που για τη 6' έκδοση, του 1964, είναι 
σχεδόν σωστό, δεν είναι όμως καθόλου για 
την τρίτη, του 1972.

Η μέθοδός του, που την ονομάζει ο ίδιος 
«περιγραφική ανάλυση» δεν είναι παρά 
αναλυτική, σε πλάτος μόνο, περιγραφή 
των δραμάτων και της σχετικής ερευνη
τικής προβληματικής, αλλά δεν φαίνεται 
ούτε να εκτιμά, αλλά ούτε και να ευνοεί τις 
μεγάλες ερμηνευτικές «σχολές» της τρα
γωδίας στην εποχή μας.

Δεν τον απασχολούν οι ιδέες, δεν τον 
συγκινούν οι «αναμετρήσεις», δεν τον άγ
γιξε ούτε η ψ υχαναλυτική ούτε η ανθρωπο- 
λογική ούτε η κοινωνικο-οικονομική ούτε η 
δομική ούτε η σημειολογική ερμηνευτική 
προσέγγιση της τραγωδίας. Δηλ. ο Λέσκυ 
είναι και εδώ ουσιαστικά μόνο «γραμματο- 
λόγος» και «εγκυκλοπαιδιστής» του 
ωραιότερου ίσως πνευματικού δημιουρ
γήματος της αρχαίας Ελλάδας. Ούτε καν ο 
Έγελος και ο Γ καίτε δεν τον απασχόλησαν, 
όσο έπρεπε, στην πιο παραδοσιακή, ιδεαλι- 
στική, καθαρά αισθητική και ηθική ερμη
νεία του είδους στα νεότερα χρόνια.

Εξαιτίας ακριβώς της αδυναμίας του αυ
τής, επιχειρεί ευσυνείδητα, πλην μάταια, 41 
να συνδιαλλάξει όλες τις αντιφατικές και



αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις και μαρτυ
ρίες για τη γένεση της τραγωδίας. Και να 
σκεφτεί κανείς ότι το πρώτο αυτό κεφάλαιο 
είναι το εκτενέστερο σ’ ένα μεμονωμένο 
θέμα (σελ. 37-85), όταν από πολλές από
ψεις ίσως το πληρέστερο και καλύτερο. Κι 
όμως ούτε εδώ δεν φτάνει σε σύνθεση, μέ
νει στην απλή, επίπεδη, συσσωρευτική πα
ράθεση. Κι ενώ είναι ή φαίνεται ότι είναι, σ’ 
αντίθεση με τους άλλους μεγάλους γραμ- 
ματολόγους και/ή θρησκειολόγους W. Sch- 
mid, Μ. P. Nilsson και Pickard Campridge, 
καθαρά αριστοτελικός ως προςτη διθυραμ
βική προέλευση της τραγωδίας («από των 
εξαρχόντων τον διθύραμβον») όμως, ταυ
τιζόμενος με τη θέση του Wilamowitz και 
της «σχολής» των W. Kranz, Μ. Pohlenz και 
Κ. Ziegler, δεν δίνει την προσοχή, που πρέ
πει, στην αριστοτελική υπόδειξη (ποιητ. 
1448 b 38 κ.ε. «ό γάρ Μαργίτης άνάλογον 
έχει, ώσπερ 7λ/άςκαίή Όδύσσε/απρόςτάς 
τραγωδίας, οΰτω καί οϋτος πρός τάς κωμω
δίας») για την αναλογία της τραγωδίας 
προς τον Όμηρο. Θυμάται βέβαια και ανα
φέρει («παραθετικά» και χωρίς σχόλια) ότι 
στην κάτω ζώνη της «Αποθέωσης του Ομή
ρου» στο ανάγλυφο του Αρχέλαου από την 
Πριήνη (3ος-2ος αι. π.Χ Βρεταν. μους.)· 
τιμά τον ποιητή και την προσωποποιημένη 
τραγωδία, αλλά στο καίριο αυτό για τη σύγ
χρονη έρευνα θέμα αφιερώνει όλη κι όλη 
μια σελίδα κι αυτή λειψή και παραβλέπει τη 
σημασία που έχει για το συγκεκριμένο 
πρόβλημα το βιβλίο του G. Ε. Elmse, The 
origins and early form of Greek Tragedy, 
Cambridge (Mass) 1965.

Συμφωνώ με τον Ν. Χουρμουζιάδη (πρό
λογος, σελ. 14) για τον Λέσκυ «τη νηφαλιό
τητα και τη διακριτικότητα, όταν πρόκειται 
να απορρίψει μιαν αδόκιμη, κατά την 
άποψή του, γνώμη ή να υποβάλει μια δική 
του». Όντως, αυτό συμβαίνει. Όταν όμως 
δεν έχει επιχειρήματα, και αυτό συμβαίνει 
συχνά, αφήνει νηφαλιότητα και διακριτι
κότητα και γίνεται πατερναλιστικός. Δυο 
παραδείγματα: «Δεν μου φαίνεται να έχει 
δίκιο ο Del Grande... όταν θεωρεί ότι...» 
(σελ. 48). « Είναι αλήθεια, λυπηρό που ο Da- 
we... αστοχεί υποστηρίζοντας αυτή την 
άποψη» (σελ. 165). Του δίνει όμως, φαντά
ζομαι, το δικαίωμα να μιλά, «από καθέ- 
δρας» και να είναι «πατρικά» επιτιμητικός 
προς τους άλλους το γεγονός ότι σε μια 
εποχή παχυλής άγνοιας των εσωτερικών 
προβλημάτων (άσε τις λύσεις) ακόμη και σε 
(κατά εξωτερικό τεκμήριο) ειδικούς της αρ
χαίας τραγωδίας, αυτός πάντα είναι ενήμε
ρος και πάντα ξέρει για ποιο πράγμα μιλάει.

Η μετάφραση του Ν. Χουρμουζιάδη είναι 
πολύ καλή, σχεδόν υποδειγματική. Νομίζω

μάλιστα ότι ένας ερευνητής με τα στάμινα 
τα δικά του αδικείται, όταν μεταφράζει 
οσοδήποτε καλά οποιοδήποτε βιβλίο, αντί 
να κάτσει κάτω και να γράψει ένα ακόμη βι
βλίο σαν εκείνο το Production and imagina
tion in Euripides, στην ελληνική Ανθρωπι
στική Εταιρεία το 1965 ή σαν τα Σατυρικά 
του 1974 κ.ά. Αδικείται και αδικεί και εμάς 
και την τέχνη μας, όταν δαπανά πολλαπλά
σιο χρόνο για να μεταφράσει ένα βιβλίο, 
που θα μπορούσε να το μεταφράσει, όχι 
βέβαια τόσο καλά, ένας άλλος γερμανομα- 
θής φιλόλογος, ο οποίος όμως δεν θα μπο
ρούσε να γράψει μια γερή πρωτότυπη 
έρευνα στο αρχαίο δράμα. Για να το πω αλ
λιώς, ένα τέτοιο βιβλίο, ένας τέτοιος κλασι
κός φιλόλογος θα έπρεπε καλύτερα, νομί
ζω, να το διορθώνει, αντί να το μεταφράζει 
και να αναπαράγει έτσι σε μιαν άλλη 
γλώσσα τις αδυναμίες του. Αλλά η μετά
φραση έχει μιαν ακατανίκητη γοητεία, έναν 
πόθο αναδημιουργίας· όποιος διέθεσε με
ρικά χρόνια από τη ζωή του στη μεταφρα
στική πρόκληση, ξέρει καλά και οδυνηρά τι 
σημαίνει αυτό, αλλά συνήθως μυαλό δεν 
έβαλε.

Αν δεν υπήρχαν κάπου κάπου μερικοί 
όροι, όπως «Πάριο Μάρμαρο» (σελ. 49,55 
κ.α.) αντί «Χρονικού», κατά την πετυχη
μένη απόδοση του όρου -  και του φερώνυ

μου δημοσιεύματοςτου Felix Jaco b y -  από 
τον Κ. Βουρβέρη, ή κάποιες μεταφράσεις 
όπως «μόνο για ζημιά του όλου θέματος θα 
αμφισβητούνταν» (σελ. 53 κέ), ή «στο 
στόμα όμως της Κλυταιμνήστρας ακούγε- 
ται κάπου στο βάθος σαν ευχή» (σελ. 190), 
ή «ο Οιδίπους είναι ακάθαρτος εξαιτίας 
των πράξεών του» (σελ. 449) θα νόμιζε κα
νείς ότι το βιβλίο γράφτηκε πρωτότυπα στα 
ελληνικά.

Περιμέναμε πολύ και τον δεύτερο τόμο, 
τον αφιερωμένο στον πολυστρωματικό Ευ
ριπίδη. Άργησε τόσο, όσο ο πρώτος τόμος, 
και παραλίγο να είχαν καταργηθεί τα αρ
χαία ελληνικά και στα πανεπιστήμια (κάτι 
θα είχε κάνει προς τον ευγενικό αυτό στόχο 
και ο ίδιος ο Ν. Χουρμουζιάδης -  «δυστυ
χής δι’ αμαρτίαν» (!) ως προς αυτό). Τότε 
δεν θα χρειαζόταν πια ο Λέσκυ, όλα θα ήταν 
ακραιφνώς νεοελληνικούλια στις Φιλοσο
φικές μας Σχολές. Καιτο μεν Μορφωτικό Ί 
δρυμα της ΕθνικήςΤράπεζας είναι, ως γνω
στόν, μη κερδοσκοπικός οργανισμός και 
φυσικά, δεν ενδιαφέρεται για το κέρδος. 
Ενδιαφέρονται όμως για τέτοια βιβλία, 
τόσο χρήσιμα και καλομεταφρασμένα, κά
ποιοι περιεργοπένητες φιλόλογοι και κάτι 
φοιτητές, θύματα των... «πισωγυρίσματων 
της αντίδρασης».



Καταλογική στρωματογραφία του 
ποιητικού σύμπαντος του Μίλτου Σαχτούρη

του Γιώργου Παπαντωνάκη
Το καταλογικό στοιχείο που συναντούμε 
συχνά στα νεοελληνικά ποιητικά πράγ
ματα δεν αποτελεί καινοτομία στο χώρο 
της λογοτεχνίας. Ανευρίσκεται ήδη στα 
ομηρικά έπη και τον Ησίοδο. Στο Β' της 
Ιλιάδας μάλιστα συναντούμε μακροσκε- 
λέστατο κατάλογο, που φαίνεται να είναι 
από τα πρώτα δείγματα ποιητικών κατα
λόγων. Πρόκειται για τον περίφημο 
κατάλογο των πλοίων και των πόλεων που 
πήραν μέρος στην τρωική εκστρατεία, ο 
οποίος και έδωσε το όνομά του και στη 
ραψωδία νεών κατάλογος. Επίσης, στο Σ' 
της Ιλιάδας ανευρίσκουμε έναν πιο σύν
τομο κατάλογο των Νηρηίδων (Σ, 39-49), 
ενώ στη Θεογονία του Ησιόδου συναν
τούμε κατάλογο Μουσών (στ. 77-79), 
κατάλογο παιδιών της Γης και του Ου
ρανού (στ. 134-136), κατάλογο Νηρηίδων 
(στ. 243-362) κ.ά. Καταλογικές καταγρα
φές εντοπίζουμε ακόμη και στους ομηρι
κούς ύμνους, όπου καταχωρίζεται κατά
λογος γυναικών που παίζουν με τη Δήμη
τρα στον Άδη (Εις Δήμητραν, στ. 418- 
424) είτε των αιγαιακών νησιών (Εις 
Απόλλωνα, στ. 30-45), καθώς και στους 
Ορφικούς ύμνους, όπου κυρίως απαριθ- 
μούνται ιδιότητες των υμνουμένων προ
σώπων (λ.χ. Εις Σελήνην, Φύσεως, Απόλ
λωνος θυμίαμα μάνναν).

Έκτοτε η απαρίθμηση προσώπων, 
στοιχείων, φαινομένων, ενεργειών, ιδιο
τήτων, πραγμάτων, χαιρετισμών, προσ
φωνήσεων κλπ. πέρασε στο γραπτό λόγο, 
πεζό ή ποιητικό, είτε ως ιστορική πραγμα
τικότητα είτε ως δομικό στοιχείο του 
μύθου και γενικότερα ως modus expres- 
sendi του ποιητή. Το καταλογικό αυτό 
στοιχείο δεν απουσιάζει μήτε από τη 
βυζαντινή υμνογραφία, όπου συναντούμε 
στον Ακάθιστο Ύμνο έναν εκτενή κατά
λογο χερουβικών, ο οποίος, μετά το ανά

γράμμα εναρκτήριο υμνολογικό στοιχείο, 
προχωρεί με τη λέξη χαίρε.

Στην περιοχή της νεότερης ποίησης, το 
φαινόμενο του καταλέγειν είναι επίσης 
συχνό και σ’ αυτό δείχνουν ιδιαίτερη προ
τίμηση οι υπερρεαλιστές, χωρίς όμως η 
χρήση του να περιορίζεται σ’ αυτούς μόνο. 
Η λειτουργία ωστόσο των καταλόγων στη 
σύγχρονη ποίηση διαφέρει σημαντικά από 
τη χρήση του ίδιου μοτίβου στο ηρωικό 
και διδακτικό έπος ή στους Ομηρικούς και 
Ορφικούς ύμνους, όπου οι κατάλογοι 
έχουν χαρακτήρα κυρίως πληροφοριακό 
και ενημερωτικό. Στους ύμνους βέβαια, 
στους οποίους αναφερθήκαμε, ο ρόλος 
τους είναι και επαινετικός-υμνολογικός.

Στη σύγχρονη ποίηση, η λειτουργία των 
καταλόγων αυτών είναι καθοριστική, 
γιατί ενισχύουν και κατακυρώνουν είτε το 
μήνυμα-ιδέα του δημιουργού, αν δεχθού
με την αντίστοιχη θεωρία ανάγνωσης, είτε 
την εικόνα ως βασικό δομικό στοιχείο, 
είτε αποτελούν οι ίδιοι συχνά με την πο
λυμορφία και την ποικιλία τους τη δυνα
μική του ποιήματος. Θα είχε, νομίζουμε, 
αρκετό ενδιαφέρον μια μελέτη, η οποία, 
μετά από τη διερεύνηση του καταλογικού 
πεδίου στη νεοελληνική λογοτεχνία, θα 
αποκάλυπτε, μέσα από συγκρίσεις και 
ποσοστώσεις, και την «ακριβή» έκταση 
αλλά και τον πραγματικό ρόλο των κατα
λόγων. Ήδη σε σύντομη εργασία μας για 
το καταλογικό στοιχείο στον Ελύτη,1 
εντοπίσαμε το μοτίβο στο νομπελίστα 
ποιητή σε αφθονία και επιχειρήσαμε μια 
κατηγοριοποίησή του, αρκούμενοι σε 
κάποιες επισημάνσεις μόνο, χωρίς να προ
χωρούμε σε βαθύτερη διερεύνηση της 
καταλογικής περιοχής.

Με την εργασία μας αυτή επιχειρούμε 
να εξερευνήσουμε την περιοχή των κατα
λόγων στο ποιητικό σύμπαν του Σαχτού-

ρη, το οποίο διέπεται από διαμετρικά 
αντίθετους νόμους από το αντίστοιχο ελυ- 
τικό. Εκεί κυριαρχεί η χαρά, η αιώνια 
νιότη, η απόλαυση της ζωής, ο ευδαιμονι
σμός: όλα τα κοσμικά όντα δοξολογούν τη 
ζωή και οι κατάλογοι αποκτούν έναν 
ανάλογο προσανατολισμό, ακόμα και στο 
Μικρό Ναυτίλο, όπου η ιστορική διά
σταση διατρέχει ολόκληρη τη σύνθεση. 
Στο Σαχτούρη αντίθετα ο κοσμικός χώρος 
εγγράφεται στη συνείδηση του ποιητή 
παραμορφωμένος, γεμάτος φρικαλεό
τητες και αγριότητες, παράλογος και απο- 
κρουστικός. Οι εικόνες που τον συνθέτουν 
μπορούμε να πούμε ότι συνηγορούν για 
ένα ποιητικό κατάλογο που ταυτίζεται με 
ολόκληρο το ποιητικό σώμα του Σαχτού
ρη. Μια τέτοια άποψη ωστόσο θα ήταν 
υπερβολή και θα υπερσκέλιζε άλλα στοι
χεία που θα μπορούσαν να ανιχνευτούν 
στην ποίησή του. Για να αποφύγουμε 
αυτήν την ακρότητα, επισημάναμε τα 
καταλογικό στοιχεία, όσα πραγματικά 
μπορούν να ενταχθούν εδώ, τα οποία ανι- 
χνεύονται σε 41 παραπομπές-καταλόγους. 
Απ’ αυτές η πλειοψηφία τους χαρακτηρί
ζεται για την ομοιογένειά τους (65,78%), 
ενώ το 34,21% του καταλογικού στοιχείου 
που κυκλοφορεί στα ποιητικά πράματα 
του Σαχτούρη διακρίνεται για την ανο
μοιογένειά του. «Η λησμονημένη είναι ο 
στρατιώτης που σταυρώθηκε/η λησμονη
μένη είναι το ρολόγι που σταμάτησε/η 
λησμονημένη είναι το κλωνάρι που άναψε/ 
η λησμονημένη είναι η βελόνα που έσπασε/ 
η λησμονημένη είναι ο επιτάφιος που 
àvdiσε/.../» (Η Λησμονημένη)* ή «λέει ο 
Θάνατος: /-Δ ικά  μου τα χρήματα/δικό 
μου το φεγγάρι/δικά μου το χιόνι και τ’ 
αρνιά/κι οι κόκκινες φλόγες/και/η τσιγ- 
γάνα/και/ο βοσκός» (Ο περίπατος).



Οι κατάλογοι αυτοί είναι βέβαια συνε
χείς στη συντριπτική τους πλειοψηφία 
(80,8%), αλλά κατά κανόνα ελλείπεις και 
ημιτελείς, γιατί ποτέ δεν αναφέρονται σε 
συγκεκριμένους, πεπερασμένους, κατα
λόγους, όπως λ.χ. συμβαίνει με τον Ελύτη, 
ο οποίος στο Άξιον Εστί καταγράφει τα 
χωριά του κόλπου του Γέρα της Μυτι
λήνης ή στη Μαρία Νεφέλη, όπου συναν
τούμε πλήρη κατάλογο των Αρχαγγέλων. 
Οι ασυνεχείς αλλά και πάλι μη ολοκληρω
μένοι κατάλογοι έχουν πυκνότητα σχετικά 
αραιή (19,51%), χωρίς όμως να λειτουρ
γούν συνεκδοχικά, εκπροσωπώντας 
δηλαδή το όλον ή άλλα ομοειδή όντα, φαι
νόμενα κλπ., όπως συμβαίνει στην περί
πτωση του Ελύτη. Η ασυνέχεια της κατο- 
λογικής αυτής απαρίθμησης δηλώνει ότι 
τα απαριθμούμενα στοιχεία είναι διε
σπαρμένα μέσα στο σώμα του ποιήματος, 
κατά προτίμηση, ανισομερώς. Η ανισο
μερής αυτή κατανομή των καταλογικών 
στοιχείων είτε ευνοεί την αρχή μιας νεας 
ενότητας (62,50%) είτε αποτελούν αυτο
τελείς εικόνες (37,50%).

Μια απόπειρα κατηγοριοποίησης των 
καταλόγων αυτών εμφανίζει το ακόλουθο 
σχήμα.

1. Κατάλογοι ανθρώπινου δυναμικού. 
Παρουσιάζουν την πυκνότερη κυκλο
φορία με 31,57% και είναι κυρίως ομοιο
γενείς και συνεχείς. Εγκλείουν συνήθως 
το ποιητικό υποκείμενο, γι’ αυτό και είναι 
αξιόλογοι. Οι καταλογικές καταγραφές 
απεικονίζουν τη δράση ή το πάθος των 
δρώντων προσώπων και αποδίδουν έτσι 
όσα τεκταίνονται στον ποιητικό κοσμικό 
χώρο του Σαχτούρη.

2. Κατάλογοι λοιπών έμβιων όντων.
3. Κατάλογοι μεικτοί. Εδώ βρισκό

μαστε μπροστά σε καταλογικές εγγραφές 
που απαρτίζονται από έμβια όντα και 
αζωικά στοιχεία. Διεκδικούν με την 
ισχυρή παρουσία τους ένα μεγάλο κλάσμα 
της καταλογικής γκάμας, το οποίο εντο
πίζεται στο 26,31%.

4. Κατάλογος ενεργειών, υποθετικά ή 
κατηγορικά διατυπωμένων.

5. Κατάλογος λογοτεχνών, με πυκνό
τητα 7,89%, όπως και ο προηγούμενος. 
Διαχωρίζουμε την καταλογική αυτή κατα
γραφή από τους καταλόγους του ανθρώ
πινου δυναμικού, στους οποίους και 
εντάσσονται, για το λόγο ότι εδώ επιση
μαίνουμε συγκεκριμένη καταλογική απα
ρίθμηση ομοτέχνων του ποιητή, ενώ στην 
εγγραφή του ανθρώπινου δυναμικού η 
καταγραφή διακρίνεται για τη γενικότητα 
και την αοριστία της* λ.χ.: νέα παιδιά.../ 
νέες γυναίκες.../ένας χειρούργος κλπ.

Ο Μίλτος Σαχτούρης

6. Κατάλογος πόλεων, 7. Κατάλογος 
καταστάσεων, 8. Απαρίθμηση ιδιοτήτων 
μέρους του σώματος, 9. Καταγραφή 
αζωικών στοιχείων, 10. Καταλογική απα
ρίθμηση πραγμάτων ανομοιογενών, 11. 
Κατάλογος συναισθημάτων και τέλος 12. 
απαρίθμηση μορφών εξωανθρώπινου 
όντος.

Κοινό χαρακτηριστικό της πλειοψηφίας 
των απαριθμήσεων είναι ότι συναντώνται 
μόνο μια φορά (κατάλογοι-άπαξ).

Η κατηγοριοποίηση αυτή προφανώς 
είναι εντελώς συμβατική, γιατί επιδέχεται 
τροποποιήσεις ή και διάκριση σε μερικό- 
τερα υποσύνολα, όπου η καταλογική 
καταγραφή δεν ανευρίσκεται άπαξ. Η 
εξακτίνωση μάλιστα αυτή δίνει ενδιαφέ
ροντα στοιχεία, τα οποία αποκαλύπτουν 
πληρέστερα και την ποιητική «μυθολογία» 
του Σαχτούρη. Μια τέτοια διάκριση σε 
υποσύνολα λ.χ. της κατηγορίας του 
ανθρώπινου δυναμικού μας δίνει την εξής 
σχη ματοποίηση. Κατάλογοι με αΐ) 
ανδρικά πρόσωπα, α2) μορφές γυναι
κείων προσώπων, α3) ανδρικά και γυναι
κεία πρόσωπα, α4) με επαγγελματική 
απασχόληση ή προσωνυμία κλπ. Προχω
ρώντας ακόμα περισσότερο σε ορισμένα 
από αυτά τα υποσύνολα είναι δυνατόν να 
διακρίνουμε μερικότερα υποσύνολα, 
όπως συμβαίνει με τα ανδρικά πρόσωπα 
τα οποία διακρίνουμε σε μυθικά (σπάνια) 
και κυρίως σε πρόσωπα της καθημερινό

τητας, ουσιαστικα ομως σε αγωνιστές και 
πρωταγωνιστές της ιστορικής πραγματι
κότητας (λ.χ. Δεν είναι ο Οιδίποδας). Η 
εξακτίνωση βέβαια δεν είναι δυνατόν να 
προχωρήσει πολύ όπως στην περίπτωση 
του Ελύτη. Θα πρέπει ωστόσο να επιση- 
μάνουμε ότι το καταλογικό αυτό στοιχείο 
σε καμιά περίπτωση δε συνιστά παιχνίδι 
ποιητικό, όπως ενδεχομένως να θεωρήσει 
κανείς, διαβάζοντας το τελευταίο ποιήμα 
από τη Λησμονημένη ή το ποίημα Ο Ζακ
χαίος από τη συλλογή Το σκεύος. Στην 
πρώτη περίπτωση, η Λησμονημένη είναι 
ένας μακρύς κατάλογος από έντεκα ανο- 
μοιογενή στοιχεία, πρόσωπα, πράγματα 
(στρατιώτης, ρολόγι, κλωνάρι, βελόνα, 
επιτάφιος κλπ.) που παθαίνουν ή ενερ
γούν (σταυρώθηκε, σταμάτησε, άναψε, 
έσπασε, άνθισε κλπ.). Στον δεύτερο 
κατάλογο, στον οποίο αναφερόμαστε, 
συναντούμε μια ανομοιογενή και πάλι 
απαρίθμηση επαγγελμάτων ή φαντα
στικών ιδιοτήτων του ανθρώπου, η οποία 
επιβάλλεται με το λεκτικό όγκο των στοι
χείων που την απαρτίζουν, συνθεμένα 
πιθανόν κατ’ αριστοφανικό τρόπο, όπως 
υποθέτει ο Δ. Ν. Μαρωνίτης (πρβλ. τον 
ιπποκάνθαρο του Αριστοφάνη στην 
Ειρήνη). Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα 
ότι τα μέρη ενός καταλόγου με επαγγελμα
τικό ή φανταστικών ιδιοτήτων περιεχό
μενο είναι λέξεις-άπαξ2 και η σπανιότητα 
αυτή προσδίδει βαρύτητα μεγαλύτερη, αν



και η παρουσία των τελευταίων σύνθετων 
(π.χ. μοτοσυκλετοποδηλατιστής, αιματο- 
κλαδοκλειδοσκοπιστής κ.ά.) σύμφωνα με 
τον Αριστοτέλη τροφοδοτεί το ύφος με 
έντονη ρητορικότητα.

Μια ταξινόμηση σε βάθος των ποιη
τικών αυτών καταλόγων παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί συντελεί 
σημαντικά στο να αποκαλυφθεί η βαθύ
τερη σκέψη του ποιητή και να καταδειχθεί 
η έκταση του φαινομένου, του μοτίβου, 
της ποιητικής ιδέας, την οποία πραγμα
τεύεται ο ποιητής στο συγκεκριμένο 
σημείο. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνει 
αυτό που ήδη έχουμε επισημάνει: ότι οι 
κατάλογοι δεν είναι στοιχείο διακοσμη- 
τικό, αλλά ότι η καταλογική αυτή γκάμα 
υπηρετεί την προθετικότητα του ποιητή, 
εφόσον είναι άρρηκτα δεμένη με τη ζωή, 
τον άνθρωπο και προεκβάλλεται στο 
ποιητικό σύμπαν ενός δημιουργού. Η 
ελλειπτικότητα μάλιστα που διακρίνει το 
μοτίβο στο σύνολό του δεν αναιρεί ούτε 
πλήττει τη θεματική προβληματική, η 
οποία μάλλον υποστηρίζεται κραταιό- 
τερα, αν λάβουμε υπόψη και τη γενικό
τερη τεχνική του Σαχτούρη να αποστεώνει 
λεκτικά το στίχο και να μας τον παραδίδει 
με τα βασικά μόνο στοιχεία μιας πρότα
σης, συχνά και χωρίς ορισμένα απ’ αυτά. 
Έτσι, η βιοψία της καταλογικής περιοχής 
αποκαλύπτει και φωτίζει τον πολιτισμικό 
χώρο, δηλώνει και ενισχύει το ιδεολογικό 
στίγμα του ποιητή και απεικονίζει την
πολλαπλότητα της ανθρώπινης δράστη-

ύ

ριότητας-αντίδρασης απέναντι σε συγκε
κριμένες καταστάσεις.

Αποκαλύπτονται πηγές έμπνευσης και 
συγγένειας, με ομοτέχνους του, τον 
Ντύλαν Τόμας και τον Γκεόργκ Τρακλ ή 
απαριθμεί ενέργειες που τροφοδοτούν την 
ποίηση, και ιδιαίτερα του ποιητή, μ’ ένα 
πλούσιο κατάλογο από υποσχέσεις θα σου 
φέρω... (Του θηρίου). Άλλοτε απεικονί
ζουν οι κατάλογοι αυτοί την αδιαφορία 
και τον ψυχρό συμφεροντολογισμό, ως 
ένδειξη της έκπτοχτης των ηθών και μερική 
χειραφέτηση των κοινωνικών συνθηκών, 
ενώ υποδηλώνεται και η έλλειψη κοινω
νικής ευθύνης και σύμπνοιας: «Όταν ο 
Ιησούς πολλαπλασίαζε το ψάρι/ο ένας 
ακουμπούσε σ’ ένα φράκτη/ο άλλος σε μια 
γέφυρα τυφλή/ο άλλος σ’ ένα γκρεμισμένο 
σπίτι» (Με το πρόσωπο στον τοίχο). Ά λ 
λοτε, οι κατάλογοί του υποκρύπτουν την 
παραμόρφωση του έρωτα και των ηθικών 
αξιών ή συνείρουν το θάνατο με τον 
έρωτα, τον οποίο θεωρούν ως την άλλη 
όψη του: «Ο έρωτας που έκαιγε ψηλά 
ψηλά στις καπνοδόχες/ο έρωτας που

έσταζε στου δρόμου το αυλάκι/ο έρωτας 
που βογγούσε κάτω από τα πατήματα/των 
παπουτσιών». Η σύνδεση αυτή ομολο- 
γείται απερίφραστα στην Καταβύθιση σε 
μια εξωκαταλογική αποστροφή: «Ο
Έρωτας είναι ο θάνατος/.../γιατί έρωτας 
είναι ο θάνατος». Άλλωστε, την εξοι
κείωση της ζωής με το θάνατο καταδει
κνύει μια μικρή σχετικά ομάδα καταλο- 
γικών στοιχείων, σε μια παραπομπή, από 
τις οποίες ο θάνατος εμφανίζεται ιδιο
κτήτης: «λέει ο θάνατος/-Δικά μου τα 
χρήματα/δικό μου και το φεγγάρι/δικά 
μου τα χιόνια και τ’ αρνιά/κι οι κόκκινες 
φλόγες/και/η τσιγγάνα/και/ο βοσκός» (Ο 
περίπατος). Το μεγαλύτερο ωστόσο 
μερίδιο των καταλογικών παραπομπών 
διεκδικεί η ιστορική πραγματικότητα με 
την αγωνία και τη φρίκη της εποχής, με 
38,46% κυκλοφορία, παρουσία ιδιαίτερα 
σθεναρή. Οι κατάλογοι, μέσα από τους 
οποίους διαγράφονται οι σκληροί καιροί 
του Σαχτούρη, καλύπτουν όλη την γκάμα 
των ιδιοτήτων που έχουμε ήδη αναφέρει 
(ομοιογένεια, συνέχεια-ασυνέχεια κλπ.).

Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικός ο 
κατάλογος-συμφυρμός ιδιοτήτων της 
Λησμονημένης, η οποία στην πραγματι
κότητα δεν είναι Λησμονημένη, εφόσον 
επανέρχεται και στην τελευταία ποιητική 
συλλογή, Καταβύθιση. Ο παράταιρος και 
παράλογος αυτός συμφυρμός συνιστά 
εξωτερίκευση του πανικού του ποιητή και 
υποκρύπτει τις ιστορικοκοινωνικές συν
θήκες που βιώνει όχι μόνο η Λησμονημένη 
αλλά και ο ίδιος ο ποιητής. Έχουμε έτσι 
τους νεκρούς του πολέμου, τη συναισθη
ματική ένταση, την απώλεια επικοινωνίας 
και την επικράτηση αντιανθρώπινων σχέ
σεων, την έντονη παρουσία του θανάτου 
και την καθημερινή απειλή κ.ά. Μια σειρά 
από εικόνες της κοινωνικής πραγματικό
τητας, οι οποίες περνούν στην ποίηση του 
Σαχτούρη ως κατάλοιπα μιας βαθιάς επί
δρασης και βίωσης όσων τεκταίνονται 
στον ελληνικό χώρο και όχι ως στοιχεία 
ρεπορτάζ.

Τα καταλογικά αυτά στοιχεία έχουν 
χρονική σήμανση είτε της Κατοχής, είτε 
του εμφυλιακού τοπίου, είτε τέλος της 
μετεμφυλιακής περιόδου. Στη Λησμονη
μένη λ.χ. την εξάρθρωση μιας αντιστα
σιακής οργάνωσης υποδηλώνει η καταλο
γική καταγραφή των πέντε νεκρών ή τραυ
ματισμένων ανδρών και της γυναίκας που 
εντοπίζεται στο ποίημα Ο εφιάλτης. Η 
καταλογική εκφορά των πέντε ανδρών 
μοιάζει να υπακούει σε μια διαφορετικής 
διάστασης διπλογραφία, όχι του χώρου, 
αλλά των προσώπων. Έτσι, από τη μια οι

πέντε που γλιστρούν στο κρυσφύγετο 
μέσα, για να βγουν τραυματισμένοι είναι 
οι αντιστεκόμενοι μαχητές και από την 
άλλη η σαχτουρική διπλογραφία τους 
μεταμορφώνει σε κατακτητές εισβολείς, οι 
οποίοι δέχονται καίριο πλήγμα από την 
αντιστασιακή οργάνωση, προτού εξαρ
θρωθεί.

Στο ίδιο ποίημα η καταγραφή και απα
ρίθμηση των αντικειμένων που υπάρχουν 
μέσα στο κρυσφύγετο, πέρα από το σκη
νικό διάκοσμο που παρέχουν, τροφοδο
τούν το ποίημα με το ανάλογο σημασιολο- 
γικό τους βάρος. Η ιστορική συνείδηση 
μπλέκεται με τη σύγχρονη πραγματικό
τητα, τα άστρα έχουν παγιδευτεί στα 
δίχτυα και τα όνειρα είναι εγκλωβισμένα 
και ερμητικά κλεισμένα σε κιβώτια: 
«Όμωςτη λέγαν Ακτή και Κ υριακή. Το 
σπίτι της ήταν σ’ ένα νησί κι ήταν γεμάτο 
πιστόλια πορφύρες σημαίες άστρα στα 
δίχτυα πολυβόλα σκάφανδρα αγκίστρια 
κιβώτια με όνειρα κιβώτια με σφαίρες 
νησιώτικες φορεσιές λάμπες με γυαλιά 
χρωματιστά μαντίλια χρωματιστά κι ένα 
παλιό σκουριασμένο κανόνι». Τα απαριθ- 
μούμενα εργαλεία, αντικείμενα, σημαίες, 
απεικονίζουν τα όνειρα και τους πόθους 
της Ακτής-Κυριακής (ψευδώνυμο/όνομα) 
που φαίνεται να είναι ο πυρήνας της συγ
κεκριμένης εστίας αντιστάσεως. Η ποίηση 
του Σαχτούρη άλλωστε είναι γεμάτη ιστο
ρικές μνήμες. Μόνο που οι μνήμες, 
μπροστά στον τρόμο και τον πανικό που 
αισθάνεται ο ποιητής απέναντι στον 
εφιάλτη και την αγωνία των δύσκολων 
δεκαετιών που βίωσε (1940-1960), εμφα
νίζονται με ιδιαίτερη κρυπτικότητα στην 
ποιητική περιπέτεια του Μ. Σαχτούρη, ο 
οποίος δεν παραμένει ασυγκίνητος, όπως 
τον κατηγόρησε αρχικά μια μερίδα κριτι
κών, επειδή αδυνατούσαν να επικοινω
νήσουν με τον ποιητή. Η συμμετοχή του 
στα δρώμενα είναι αναμφισβήτητη. 
Απλώς διαφοροποιείται από τη στάση των 
άλλων. Άλλωστε, ο καθείς και τα όπλα 
του. Ο ίδιος μάλιστα ομολογεί τη βαθιά 
επίδραση που άσκησαν πάνω του όσα δια
δραματίζονταν στους δύσκολους καιρούς 
και θα μεταγράψει τη παραδοχή αυτή σε 
σύντομους στίχους που απαρτίζουν ένα 
συντομότατο κατάλογο, ο οποίος ανοίγει 
και κλείνει το τελευταίο ποίημα της συλ
λογής Όταν σας μιλώ: «Δεν είμαι δέντρο/ 
δεν είμαι πουλί/δεν είμαι σύννεφο/.../δεν 
είμαι δέντρο/δεν είμαι πουλί/δεν είμαι 
σύννεφο», όπου θα μπορούσε να εννοήσει 
κανείς ως τέταρτο καταλογικό στοιχείο 
μια κατηγορηματική ρήση «είμαι Άνθρω



πος». Με κεφαλαίο Α, γιατί με την ποίησή 
του ο Μ. Σαχτούρης παλεύει να ξορκίσει 
το κακό και να κρατηθεί άνθρωπος.

Η διασπορά των καταλογικών κατα
γραφών στο ποιητικό σώμα του Σαχτούρη 
ποικίλλει και κυμαίνεται από 1 έως 6 ανά 
συλλογή, ώστε να μην μπορούμε να 
κάνουμε λόγο για συμμετρική κατανομή, η 
οποία θα οδηγούσε σε κάποιες διαπιστώ

σεις. Η παρουσία όμως των καταλόγων 
οπωσδήποτε δεν πρέπει να μείνει ανεκμε
τάλλευτη από τους μελετητές τόσο της 
σαχτουρικής ποίησης όσο και γενικότερα 
της λογοτεχνίας, για να γίνει κατανοητή 
και η ανάγκη που υποσυνείδητα οδηγεί το 
δημιουργό στην καταλογική εκφορά προ
σώπων, αντικειμένων, έμβιων γενικότερα 
και αζωικών.
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Μάριος Χάκκας

Η ζωή του Μάριου Χάκκα έμελλε να είναι 
πολύ σκληρή. Γεννήθηκε το 1931 από 
φτωχή οικογένεια και μεγάλωσε κατά τη 
διάρκεια της Κατοχής και του Εμφυλίου 
πολέμου. Έγινε κομμουνιστής, και κατα- 
διώχθηκε από τη Δεξιά, που ήταντότε στην 
εξουσία και τον έστειλε στη φυλακή τέσ
σερα χρόνια, αλλά και απ’ το κόμμα, που η 
ευθύτητα του Χάκκα ενοχλούσε πολύ. 
Δούλεψε ευκαιριακά για να ζήσει, ως τε- 
χνίτηςκαι εμπορικός αντιπρόσωπος, αφιε
ρώνοντας όλο τον ελεύθερο χρόνο του στον 
πολιτιστικό σύλλογο που είχε ιδρύσει μαζί 
με τους φίλους του. Στα 38 του χρόνια πα
θαίνει καρκίνο και τρία χρόνια αργότερα 
πεθαίνει.

Τα γραπτά του; Μερικά ποιήματα, τρία 
μονόπρακτα, τρεις συλλογές διηγημάτων. 
Αυτό είν’ όλο. Έ να έργο τεμαχισμένο, 
αποσπασματικό σαν τη ζωή του. Σελίδες 
κλεμμένες από μια υπερβολικά σκληρή ζωή 
και από το θάνατό του. Οι πρώτες, βια
στικά ορνιθοσκαλίσματα πάνω σε πακέτα 
τσιγάρων, οι άλλες, υπαγορευμένες από τα 
κρεβάτια των νοσοκομείων. Στην ουσία 
και εάν λάβου με υπ’ όψιν μας αυτές τις συν
θήκες, ο Χάκκας δεν έγραψε λίγα αλλά 
πολλά...

Ό πω ς το σύνολο του έργου του, έτσι και 
ο Μπιντές (1970) και το Κοινόβιο (1972), 
αυτές οι δύο μεγάλες συλλογές, αποτελούν

/ /κατ αρχας ενα χρονικο: την ιστορία μιας 
ζωής, της δικής του, ελάχιστα χρωματι
σμένη απ’ την φαντασία, και παράλληλα 
την ιστορία της γενιάς του ! Μια συλλογική 
αυτοβιογραφία!

Ηταν νέοι, ιδεαλιστές, και στην πλειο- 
ψηφία τους αντιστάθηκαν ηρωικά στην 
καταπίεση. Είκοσι χρόνια αργότερα τους 
ξαναβρίσκουμε αστικοποιημένους, απο
χαυνωμένους, νικημένους απ’ τις σύγχρο
νες ανέσεις. (Τελικά, όλα είναι σχετικά: 
αυτό που ο συγγραφέας μέμφεται στους 
συ μπατριώτες του είναι ότι στα σπίτια τους 
έχουν πια... μπιντέ). Καημένη Ελλάδα της 
δεκαετίας του ’60, συγκλονισμένη ακόμη 
απ’ το παρελθόν της, αναστατωμένη ήδη 
απ’ το μέλλον. Ο Μπιντές, είναι ένα σαρκα
στικό ρέκβιεμ μιας γενιάς παραστρατημέ- 
νης, μια έκρηξη σαρκασμού και πρόκλη
σης, ένα πορτραίτο αυτής της γενιάς γε
μάτο θυμό και χιούμορ, σχεδιασμένο με μια 
σκληρή σαφήνεια.

Όμως ο Χάκκας δεν είναι μόνο ένας βιρ
τουόζος της σάτιρας. Παρόλο που γκρι- 
νιάζει, η τρυφερότητά του αναδύεται απ’ 
όλες τις σελίδες. Φτάνει να δει κανείς πώς 
θυμάται την Καισαριανή με τους κατοί
κους της, αυτή τη φτωχογειτονιά της Αθή
νας, όπου πέρασε όλη του τη ζωή και όπου 
εκτυλίσσονται οι ιστορίες του. Εξάλλου ο 
Χάκκας δεν έχει αιρετικό πνεύμα, ο κό-

του Μισέλ Βόλκοβιτς
σμος γι’ αυτόν δεν έχει αυτήν την τετραγω
νισμένη όψη, οι καλοί εδώ, οι κακοί εκεί, 
την τόσο ασφαλή για τους ανυποψίαστους. 
Ξέρει να βλέπει άχυρα και δοκούς μέσα σ’ 
όλα τα μάτια -  ακόμη και στα δικά του. 
Πού το ’μαθε λοιπόν αυτό, εκείνη την επο
χή;

Επιπλέον είναι και αθεράπευτα έντιμος. 
Τα λέει όλα, είναι κάτι που ξεπερνά τον 
εαυτό του. Και αυτό ακριβώς είναι που 
τον έβλαψε και τον ωφέλησε. Ο Χάκ
κας είναι μεγάλος γιατί έζησε, σκέφτηκε, 
έγραψε, όχι όπως του υπαγόρευαν, αλλά 
όπως ένιωθε. Γιατί ήταν ελεύθερος, όλο 
και πιο πολύ. Και ένας θεός ξέρει πόσο εί
ναι δύσκολο αυτό - ιδ ίω ς όταν στα είκοσι 
χρόνια σου προσκυνάς τον Στάλιν. Τα βι
βλία του Χάκκα (κι αυτό είναι ένα από τα 
κοινά σημεία με το εντυπωσιακό έργο του 
Χρόνη Μίσσιου Καλά, εσύ σκοτώθηκες 
νωρίς) είναι η ιστορία ενός ανθρώπου, που 
σιγά-σιγά και μέσα από χίλιες δοκιμασίες 
απελευθερώνεται απ’ τους άλλους κι απ’ 
τον εαυτό του.

Αλλά ακριβώς γι’ αυτό ο Χάκκας έγινε 
ένας σημαντικός συγγραφέας* γιατί ήξερε, 
όπως και ο Μίσσιος, να «περάσει» στις λέ
ξεις, αυτήν την κατακτημένη ελευθερία. 
Ήδη απ’ τα πρώτα διηγήματα του Μπιντέ, 
βρήκε τη φωνή του, αυτό το ελεύθερο, ελα
φρά αυθάδες και συγχρόνως φλογερό



ύφος, μέσα από ρήξεις, συγκρούσεις, πα
ρεκτροπές, ανάσες φανταστικού και πα
ραλόγου... Όμως ο καρκίνος θα τον οδη
γήσει ακόμη πιο μακριά.

Αναμφίβολα η αρρώστια δεν αναστά
τωσε την συγγραφική του διαδρομή: ανα
καλύπτοντας την αρρώστια στο σώμα του, 
ο Χάκκας πρέπει να είδε σ’ αυτήν μια επι
βεβαίωση, μια αποκρυστάλλωση επάνω 
του, του κακού που τον περιέβαλλε: σ1 
αυτά που θα γράψει από δω και πέρα, η φυ
σική κατάπτωση και η κοινωνική αποσύν
θεση θα χρησιμεύσουν σαν μεταφορά, το 
ένα για το άλλο. Ο καρκίνος έπαιξε σί
γουρα επιταχυντικό ρόλο. Περνώντας από 
τα τελευταία κείμενα του Μπιντέ -έργο  
ενός καταδικασμένου σε θάνατο, μέχρι το 
Κοινόβιο, που γράφτηκε από έναν ετοιμο
θάνατο, βλέπουμε τον άνθρωπο και τον

συγγραφέα να ωριμάζει ξαφνικά, φτάνον
τας ώς τις παραισθησιακές τριάντα τελευ
ταίες σελίδες που κλείνουν το βιβλίο και τη 
ζωή του: Έκρηξη και απογείωση, διήγηση 
προς πάσα κατεύθυνση, όνειρα, αναμνή
σεις, οράματα, μονόλογοι με διάφορες φω
νές, φράσεις που εκρήγνυνται, λέξεις που 
σπάνε σε ομοιοκαταληξίες, σε καλαμπού
ρια, το αποκορύφωμα του τέλους.

Το εκπληκτικό είναι ότι παρά τον πόνο 
και την απελπισία, ο Χάκκας δεν σταμά
τησε ποτέ να γράφει και ν ’ αγωνίζεται με 
την εύθυμη ορμή εκείνου που δίνει ό,τι έχει 
και δεν έχει. Αντίθετα με το Marsxου Fritz 
Zorn, άλλο σημαντικό έργο εμπνευσμένο 
από τον καρκίνο -π ο υ  διαβάζοντάςτο αρ
ρωσταίνει κανείς- ο Μπιντές και το Κοι
νόβιο δεν προκαλούν κατάθλιψη. Αυτές οι 
σελίδες, μπορεί να σφίγγουν την καρδιά,

όμως συγχρόνως την ανοίγουν. Ανάμεσα 
στην αγωνία του θανάτου και την αγαλ
λίαση της γραφής, εκπέμπουν μέχρι το τέ
λος μια λάμψη που ζεσταίνει, διαλείπουσα 
και επίμονη σαν αστέρι που αναβοσβήνει. 
Οι έλληνες γιατροί συνιστούσαν στους κα
ταδικασμένους ασθενείς τους να διαβά
σουν αυτές τις σελίδες, για να τους βοηθή
σουν να πεθάνουν. Ό σο για μας του υπό
λοιπους που έχουμε ακόμη αναβολή, πώς 
να μην είμαστε υπερήφανοι γι- αυτόν, αυ
τόν τον μοναχικό και μικροσκοπικό μέσα 
στην αιώνια νύχτα άνθρωπο, γ ι’ αυτόν τον 
περιφρονητή του θανάτου που μέχρι το τέ
λος πυροβολούσε - γ ι ’ αυτόν τον τόσο ζων
τανό μέσα στο θάνατο;

μετάφραση: ' Αντα Κάττουλα

V

Από εκδρομή στη Λευκάδα το 1967, με τη γυναίκα του Μαρίκα
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Από τον πόλεμο του ’40 ως τη δικτατορία του ’67

ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ -  ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ
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