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Από την έμμετρη 
στην ελευθερόστιχη ποίηση

Η τρέχουσα ορολογία θέλει να μιλάμε για «παραδοσιακή» 
ποίηση (καλύτερα θα ήταν να μιλάμε για «κλασική» -  με τη 
σημασία του καταξιωμένου ιστορικά) που αναπτύσσεται, στο 
«πεδίο της σημασίας», επάνω στις καθιερωμένες αντιλήψεις, με 
βατό και σαφή λόγο (σε πρώτο επίπεδο), και για «νέα» ή «νεό
τερη» ή «μοντέρνα» ή «νεωτερική»1 ποίηση που, επιχειρεί να 
ανοίξει νέους δρόμους, είτε προσθέτοντας, είτε τροποποιών
τας, είτε ανατρέποντας τις ισχύουσες αξίες και νοοτροπίες ή/ 
και αντιλήψεις, αδιαφορώντας ή/και μάλλον επιζητώντας ένα 
κρυπτικό λόγο.

Και στο «πεδίο της εκφοράς» αντίστοιχα: για έμμετρο ποιη
τικό λόγο και για ελεύθερο λόγο -ελεύθερο από τα μετρικά 
συστήματα, εν μέρει ή στο σύνολο,2 ακολουθώντας κάποιους 
άγραφους κανόνες, διαισθητικά/εμπειρικα αντλημένους. 
Έτσι, μένοντας όμως αποκλειστικά στο πεδίο της εκφοράς, 
μπορούμε να αρχίσομε τη σύγκριση της έμμετρης με την μη έμμε
τρη3 ποίηση.

Αφήνω για άλλη περίσταση τη σύγκριση στο πεδίο της σημα
σίας, διότι εκεί τίθενται άλλης κατηγορίας προβλήματα ιδιαι
τέρως πολύπλοκα, (και πάντως όχι μετρικά -  που είναι το αντι
κείμενό μας, τώρα) τα οποία είναι βέβαιο ότι αυτά κυρίως οδή
γησαν στην ανάγκη της διαφορετικής εκφοράς και συμπεριφο
ράς, με την προϋπόθεση ότι θεωρούμε την ποσοτική αύξηση 
ενός φαινομένου ως έκφραση της ανταπόκρισης στα ερωτή
ματα/απορίες της εποχής -  έστω και ως ζητούμενες τις «αντι
προσωπευτικές» απορίες.

Τι υπαινίσσομαι ως «ποσοτική αύξηση» ενός φαινομένου; 
Αρκετοί ποιητές (έστω και στα περιορισμένα πλαίσια μιας 
πρωτοποριακής «ελίτ») σε μια συγκεκριμένη στιγμή, να ακο
λουθούν μια νέα αισθητική (ή άλλης κατηγορίας) αρχή.

Παραμερίζω επίσης την αρχαία προσωδιακή ποίηση: και 
γιατί θα μας πήγαινε σε άλλα προβλήματα, και γιατί νομίζω ότι 
δεν μπορούμε να την «ακούσομε» όπως «ακουγόταν» τότε που 
ήταν ενεργός. Και συνεπώς -α ν  δεν θυμόσουν οι κλασικοί 
φιλόλογοι που μπαίνω άοπλος στα χωράφια τους- δεν είναι 
(αξιόπιστα) «συγκρίσιμα ποσά»: η προσωδιακή και η τονική 
ποίηση, εκτός εάν θελήσομε να πάμε σε «μουσικές» αξίες,4 εάν 
και εφόσον μπορούμε να αιτιολογήσομε πειστικά την μετατό
πιση χαρακτηριστικών από μια τέχνη (τη μουσική) σε άλλη 
τέχνη (την ποίηση).

του Αλέξ. Αργυρίου
Μιλάμε λοιπόν για την τονική ποίηση η οποία βασίζεται στη 

μετρική ανάπτυξη. (Ας προσέξομε: «τονική» -  «τόνος»: όροι 
μουσικού χρώματος). Σχην οποία τονική ποίηση πρέπει να 
προσθέσομε ως «κύριο» συνοδευτικό της γνώρισμα, από τίνος 
και εφεξής, έντονα και εμφατικά, την ομοιοκαταληξία.5 -Π ε
ριορισμένες οι ενστάσεις, αν θυμηθούμε τον Κάλβο, στα δικά 
μας χωράφια (όρο -η  ομοιοκαταληξία- που αυξάνει εντυπω
σιακά τα ηχητικά εφέ του λόγου, δεδομένης της σημασίας της 
καταληκτικής θέσης της στον στίχο).

Για τις σημερινές μου ανάγκες περιορίζομαι να υπενθυμίσω 
ότι «η μετρική ποίηση αποσκοπούσε στη μουσική εκτίμηση της 
γλώσσας», άποψη η οποία στα τέλη του 19ου αιώνα υποστηρι
ζόταν με φανατισμό, καθώς οι ποιητές του συμβολισμού θεω
ρούσαν ότι η ίδια η μουσική τούς είχε κλέψει τα πρωτεία. Είναι 
πολύ γνωστή (αλλά δεν θα βλάψει η υπενθύμισή της) η άποψη 
του Μαλλαρμέ, του πιο ακραίου συμβολιστή, την οποία έχομε 
αποδώσει ελληνικά, ότι, η ποίηση πρέπει να ξαναπάρει από τη 
μουσική «εκείνα που της ανήκουν».6

Πάντως ανέκαθεν η συγγένεια ποίησης και μουσικής αποτε
λούσε κατάσταση αναγνωρισμένη και αναγκαία, εκτός από την 
ιστορική της προέλευση. Το ποίημα ήταν -πρακτικά, και 
έπειτα, μεταφορικά- τραγούδι και οι ποιητές ονόμαζαν τα 
ποιήματά τους «τραγούδια». Για να φέρω ένα προσιτό παρά
δειγμα, Το πρώτο βιβλίο του Παλαμά έχει τίτλο Τα Τραγούδια 
της Πατρίδος μου. Ο Σικελιανός τιτλοφορεί ένα ποίημά του 
«Carmen Occultimi» [=«Απόκρυφο Ασμα»]7

Και για να προχωρήσω επίτηδες αρκετά, σε άλλο χρονικό 
στάδιο, και σε διαφορετική νοοτροπία/φάση, το πρώτο βιβλίο 
του Μίλτου Σαχτούρη, (σιωπηρά αποκηρυγμένο για άλλους 
λόγους), έχει τίτλο Η μουσική των Νησιών μας, σε εποχή 
πάντως που δεν έχει αποσυρθεί η κλασική αντίληψη της στι
χουργίας (το πράγμα παιζόταν). Ακόμη, έχομε μαρτυρίες, από 
ποιητές του αναστήματος Παλαμά, ότι κάποια ποιήματα «του 
ήρθαν πρώτα ως ρυθμικοί τόνοι». Ανάλογα και ο Ζαχαρίας 
Παπαντωνίου, εξομολογήθηκε ότι η «ιδέα» του ποιήματος «Τα 
δειλινά της Κυριακής» καθυστέρησε να «μορφοποιηθεί» γιατί ο 
ποιητής αναζητούσε τη μουσική του αντιστοιχία. Ας θυμη
θούμε ακόμη ότι ο Παλαμάς τιτλοφορεί τις μεταφράσεις του 
«Ξανατονισμένη μουσική». Αν προσθέσομε και τα Άσματατου



Πάουντ, τι χρείαν έχομε άλλων μαρτύρων; Και, για να φανεί η 
διαφοροποίηση, σε λίγο καιρό και στο ίδιο περιβάλλον, ας 
θυμηθούμε ότι ο Σεφέρης τιτλοφορεί τις μεταφράσεις του Αντι
γραφές και ο Ελύτης Δεύτερη γραφή. (Κοινός παράγων τώρα: 
η «γραφή» και όχι η «μουσική», όταν η υπόθεση είχε πάρει τη 
νεωτερική μορφή της).

Ο Πάουντ, για να αρχίσομε από τον πρωτοπόρο αυτόν του 
ελεύθερου στίχου, έχει καταθέσει8 ότι:

«Την άνοιξη ή τις αρχές του καλοκαιριού του 1912, η Η. D. 
(Hilda Doolittle, 1886-1961), ο Richard Aldington (1892-1962) 
και εγώ (1885-1972), αποφασίσαμε ότι συμφωνούμε πάνω στις 
ακόλουθες αρχές:

[...]
3. Εις ό,τι αφορά το ρυθμό: να συνθέτομε σύμφωνα με την 

ακολουθία της μουσικής φράσης και όχι με αυτήν του μετρονό
μου».

Μιλώντας για την «ακολουθία της μουσικής φράσης» ο 
Πάουντ και οι συν αυτώ, σε αντίθεση με τη μέτρηση της καθιε
ρωμένης στιχουργίας, νομίζω εύλογα ότι (σε διάκριση, αν όχι 
σε αντίθεση, με την αμετροέπεια του ιταλικού φουτουρισμού) 
είχαν ορίσει διαισθητικά τα πλαίσια του ελεύθερου στίχου, τα 
οποία (για να το προχωρήσομε λίγο ακόμη) καθόριζε ο «προ
σωδιακός» χαρακτήρας της κάθε γλώσσας. Ήταν, με άλλα 
λόγια, η αναζήτηση μιας μουσικής εκφοράς του ποιητικού 
λόγου, έξω όμως από τους γνωστούς μετρικούς κανόνες, οι 
οποίοι κρίνονταν περιοριστικοί και δεσμευτικοί με τον πειθαρ
χικό χαρακτήρα που επέβαλαν, έτσι ώστε δεν αποκλειόταν η 
πιθανότητα: ένας στίχος ή μια λέξη στίχου να είναι περιττή ή 
στρεβλή, και τέτοιες περιπτώσεις συναντάμε κα^ σε καλούς 
ποιητές.9

[Είμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες 
κιθάρες, ο άνεμος όταν περνάει 
στίχους, ήχους παράφωνους ξυπνάει 
στις χορδές που κρέμονται σαν καδένες]

Ο Έλιοτ, για να μην ξεχάσομε και τον ισότιμο του Πάουντ, 
και τις αλληλογραφίες τους επί του θέματος, στο δοκίμιό του 
«Η μουσική της ποίησης» προσθέτει έναν ακόμη όρο της «μου
σικότητας» του στίχου.

«Η πρόθεσή μου εδώ είναι να επιμείνω πως το “μουσικό 
ποίημα” είναι ένα ποίημα που έχει ένα μουσικό διάγραμμα 
ήχου και ένα μουσικό διάγραμμα των δευτερευόντων νοημάτων 
των λέξεων που το συνθέτουν, και πως αυτά τα δύο διαγράμ
ματα είναι αξεχώριστα και ένα» (σ. 30) «... και είναι καιρός να 
θυμηθούμε πως η μουσική του στίχου δεν είναι ζήτημα μεμονω
μένων στίχων, αλλά πρόβλημα ολόκληρου του ποιήματος. 
Μόνο όταν το έχομε αυτό υπόψη μας μπορούμε να πλησιάσομε 
το πολυσυζητημένο πρόβλημα του σχεδίου της μορφής και του 
ελεύθερου στίχου.» (σ. 34-35).10

Όσο καταλαβαίνω, κατά τον Έλιοτ δεν είναι μόνο ο «ήχος» 
της λέξης και των διαδοχικών φράσεων, που συντελεί στη μου
σική εκφορά της ποίησης, αλλά και το νοηματικό φορτίο των 
λέξεων που προκαλεί όχι πια μουσικά (ή ακριβέστερα: ηχητικά) 
σήματα, αλλά ανακαλεί σημασιολογικά (άμεσα και έμμεσα) 
συμφραζόμενα, τα οποία έχουν (κυριολεκτικά: μεταφορικά) 
μουσική αξία (σ. 94), με το να επεμβαίνει η μνήμη και να υπο
βάλλει κάποια συμφραζόμενα, να παραπέμπει σε νοηματικά, 
σπαράγματα που ανακαλούν «ένα κόσμο» συμβόλων.

Ώστε, τουλάχιστον οι πρώτοι συνειδητοί διδάξαντες τον

ελεύθερο στίχο, (συμπίπτοντας με τον τελευταίο υψηλής 
στάθμης συμβολιστή, τον Βαλερύ -  στη δική του, αυτός, 
περιοχή) επιμένουν να μιλάνε, και αυτοί, (παρόλο που παρα
μέρισαν την αυστηρή μετρική) για τη «μουσική εκτίμηση» του 
«ελεύθερου» στίχου.

(Χρονική σύμπτωση: 1920, P. Valery Cimetiere Marin, 1922: 
Waste Land).

Ας θυμηθούμε ακόμη ότι ο Βαλερύ έχει πει ότι «όλος ο κόσμος 
ξέρει καλά πόσο σπάνια συμφωνούν ο ήχος και το νόημα». Κι 
εδώ μπορούμε να φανταστούμε πόσο απίθανο είναι να συμπέ
σουν σε μετάφραση. Λόγου χάριν: να μεταγλωττιστεί με ηχη
τική επάρκεια το never more, για να πάμ^στον μάστορη Έν- 
τγαρ Άλλαν Πόου και τη μαστορική του, τη «Φιλοσοφία της 
συνθέσεως».

Τείνω να πιστέψω ότι αυτή η αίσθηση του «ρυθμού» που 
είχαν οι πρώτοι διδάξαντες τη νεωτερική εκφορά του ποιητικού 
λόγου, επιτρέπει να δεχθούμε ότι κανένας ελεύθερος στίχος δεν 
είναι πραγματικά ελεύθερος («... για όποιον θέλει να κάνει 
καλή δουλειά»: Έλιοτ). Όμως αυτό δεν συνεπάγεται πως ο 
ελεύθερος στίχος είτε δεν υπάρχει είτε αποτελεί μεταμφίεση του 
μετρικού στίχου. Με άλλα λόγια ο ελεύθερος στίχος, όπως 
παρατηρούμε στις πρώτες εφαρμογές του, έχει απομακρυνθεί 
από το μετρικό σύστημα και τη συλλαβική μέτρηση του στίχου, 
(τον «μετρονόμο», που έλεγε ο Πάουντ), όχι όμως και από τη 
μουσική εκφορά του λόγου.

Τι λογής τώρα είναι και πώς εκτιμάται αυτή η «μουσική» των 
λέξεων/φράσεων, φοβάμαι ότι αποτελεί ένα σκοτεινό σημείο 
της υπόθεσης, αν σκεφθούμε ότι κανένας ποιητής (όσο ξέρω, 
και αν έχω πληροφορηθεί σωστά) του ελεύθερου στίχου, δεν 
μας έδωσε πειστική απάντηση. Τόσο που έρχεται πιθανό και να 
υποθέσομε είτε ότι δεν υπάρχει είτε ότι βρίσκεται «εν γούνασι 
θεών» ή, για να τολμήσομε μια εξήγηση :, αποφασίζεται από τον 
κάθε ποιητή, ο οποίος και το εκτιμά κατά την αίσθησή του. (Ο 
Καβάφης μιλούσε για την «τέλεια αίσθηση του ελληνικού ρυθ
μού»).

ΚίΙΓΓΑΣ Γ. ΙΙΑΙΙΛΓΈΙΙΙΜΊΟν

I I  Γ Ε Ν Ι Α  Τ Ο Υ  ’ 7 0
Ιστορία -  Ποιητικές  διαδρομές

ΚΕΔΡΟΣ



Ελπίζοντας ότι μπορεί να βρούμε (ψάχνοντας) κάποια άκρη, 
επιτρέψετέ μου από δω και πέρα να κάνω τις ακόλουθες υποθέ
σεις.

1) Υπήρξε μια καθαρή τομή στην εκφορά του ποιητικού 
λόγου ανάμεσα στη μετρική και την ελεύθερη, αφού όμως ένα 
ικανό χρονικό διάστημα μεσολάβησε: (α) ο «ελευθερωμένος 
στίχος» που ήταν μετρικός αλλά τολμηρά ανισοσύλλαβος, 
συνεπώς απιστούσε ως προς την επαναλαμβανόμενη ρυθμική 
ακολουθία, όπως και (β) ο νόθος κάποιων συμβολιστών, «νό
θος» αν δεχθούμε την εκτίμηση του Remy de Gourmont (1858- 
1915).11

Ωστόσο η «τομή» του ελεύθερου στίχου δεν απετέλεσε βερο- 
λίνειο «τείχος» που να χωρίζει δύο ασύμβατους κόσμους. Μπο
ρούμε να αναγνωρίσομε πολλά στοιχεία, (μερικά όχι απαραι- 
τήτως αναγκαία, αλλά όμως: ναι) που εγγράφονται στην ανα
γνωρισμένη «ποιητική παιδεία» και υπερβαίνουν τις ανοχές της 
παλιάς «ποιητικής άδειας».

2) Για τη μουσική εκτίμηση της εκφοράς του στίχου δεν 
υπάρχει άλλο μέτρο συγκρίσεως παρά η καταφυγή στην (ηλι
κίας χιλιετιών) μετρική παράδοση, της οποίας η χρήση έχει 
γίνει από υψηλής ευαισθησίας πρόσωπα «των πεθαμένων τόσο» 
πολύ «εκτιμηθέντα».12 Αυτή η έτσι αποκτηθείσα μουσική εκτί
μηση της εκφοράς του (ποιητικού) λόγου μπορούμε να θεωρή
σομε ότι αποτελεί «δεδομένο» και η πείρα του «κατακτημένη». 
Αρκεί να δεχθούμε ότι, και μέσα στα όρια του «μέτρου», έχουν 
περάσει πολλές ελευθερίες, έτσι που μια έννοια ευρύτερη από 
το μέτρο υπάρχει, για να μας καλύψει: ο «ρυθμός» του οποίου 
το εύρος είναι κάθε φορά ζητούμενο,

και (3), συνεκδοχικά, ο σωστός και δικαιωμένος ελεύθερος 
στίχος είναι, ας τον ονομάσομε: «αρμονικός λόγος», W ó την 
έννοια ότι, ναι μεν δεν υπακούει στο μέτρο, υπακούει όμως στις 
ανάγκες κάποιων εσωτερικών ρυθμών, που υπαγορεύει η κάθε 
γλώσσα, και η εκτίμηση των εσωτερικών ρυθμών: επαφίεται 
στους ποιητές. Ο ποιητής τώρα, με τον ελεύθερο στίχο και τις 
ανοφτές’απαιτήσεις του, καταστρώνει το προσωπικό του ύφος, 
δικαιώνοντας, άλλη μια φορά, την άποψη ότι «το ύφος είναι ο 
άνθρωπος». Μπορούμε ακολούθως να υποθέσομε ότι, με τους 
πολύ «ανοιχτούς αυτούς όρους» ο ποιητής είναι πολύ πιο ελεύ
θερος να αναπτύξει το καθαρά προσωπικό του ύφος, σε βαθμό 
που να διακρίνεται, η ιδιαιτερότητά του, πολύ πιο εύκολα από 
το παρελθόν.

Αφήνω να διαπιστώσετε την αξία των υποθέσεών μου, που 
θα επιχειρήσω να τις υπερασπιστώ με παραδείγματα από τους 
πρώτους έλληνες ποιητές που «συνειδητά» (με αυτές τις προο
πτικές και τις ανοιχτές προδιαγραφές) έγραψαν ελεύθερο 
στίχο.

Στο Α' ποίημα της σειράς Μυθιστόρημα τουΣεφέρη, παρα
τηρώ ότι έχομε δύο στροφές από 6 στίχους και μια στροφή από 
2 στίχους. Δύο στίχοι που μοιάζουν (αν λάβω υπόψη το εξωτε
ρικό γνώρισμα) ως οι «πλεονάζοντες» στίχοι σε μερικά σονέτα 
(η «ουρά», όπως την έλεγαν) που δρούν: ή συμπληρωματικά ή 
ως υπογραμμίσεις.

Και στο Γ' ποίημα, επίσης του Μυθιστορήματος έχομε πάλι 
δύο στροφές 4στιχες και ένα δίστιχο πάλι με την ίδια έννοια. 
Και αν πάμε σε άλλους νεωτερικούς ποιητές θα συναντήσομε 
πολλές φορές ποιήματα χωρισμένα σε 4στιχες στροφές, μια 
κατηγορία τόσο συνηθισμένη στα ολιγόστιχα ποιήματα της 
«κλασικής/μετρικής» ποίησης.

Εξωτερικά γνωρίσματα θα πείτε, δεν παύουν όμως να ανα
καλούν παραστάσεις από την «κλασική/μετρική» ποίηση, λες

Γιώργος Βέης

ΔΥΤΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ

Ό  δυτικός άνεμος είναι όπως πάντα παγωμένος, 
κίτρινος, δέν μέ περίμενες στήν άκρη τού κόσμου, 
κράτησα γερά τον κορμό τού δέντρου, λύγισε 
αλλά δέν έσπασε, όπως πίστευες, ή φύση μουφ

χθές δέν ξέρω πώς γύρισα στό σπίτι, μέ πυρετό 
πιωμένος σκόνη κι άστρα τού Πεκίνου, σημαίες 
τρύπιες, ευτυχώς πάντα κάποιος μάς βοηθάει 
ν ’ άνεβοϋμε την έκσταση, νά δικαιωθεί ή έρημος

πού λέμε έπιστροφή, νέο ταξίδι ή βλέμμα κάτω 
άπό το ίδιο φεγγάρι, πόσες νύχτες άκόμη ώσπου 
ν’ άκυρωθοϋν όλα τά λεξικά, ν’ αλλάξει τά βρώμικα

ρούχα ή προδοσία -ξέχασα τά κλειδιά στον ουρανό 
όλοι άγαποϋν τον πόλεμο σά νά ’ναι ό άδερφός τους 
γδαρμένα, ματωμένα τοπία σβήνουν μές στά ποιήματα.

και οι νεωτερικοί ποιητές δεν θέλουν να αποφύγουν τη σύγ
κριση και να ακυρώσουν την αίσθηση της συνέχειας.

Θα πάω πάλι στο Μυθιστόρημα και θα αντιγράψω τους στί
χους 9-12 από το Ζ', με υπότιτλο το: Νοτιάς.

Άστρο της αυγής, όταν χαμήλωνες τα μάτια 
οι ώρες σου ήταν πιο γλυκές από το λά δ ι-  
πάνω στην πληγή, πιο πρόσχαρες από το κρύο νερό- 
στον ουρανίσκο, πιο γαλήνιες από τα φτερά του κύκνου

Εδώ έχομε, 2 φορές, διασκέλισμα του στίχου (σημειώνονται 
με παύλες «-----») όπως το ξέρομε στην έμμετρη ποίηση, δια
σκέλισμα που εκεί υπαγορεύεται από τις μετρικές ανάγκες ή/ 
και τη συμπλήρωση του νοήματος. Στον ελεύθερο στίχο η 
ανάγκη διασκελίσματος δεν φαίνεται να υπάρχει, εφόσον ο 
στίχος δεν έχει περιορισμένο αριθμό συλλαβών. Και αυτό 
συνέβαινε ήδη με τον περιοδολογικό στίχο (του Κλωντέλ), 
όπως τον ονόμασε ο Παλαμάς, ένα στίχο που τον συγκροτούσε 
ολόκληρη παράγραφος, σαν εδάφιο της Παλαιάς Διαθήκης. 
Ανάλογους στίχους είχαμε και στον Σεφέρη, ήδη από την 
Στροφή με «Το ύφος μιας μέρας» και τις ομοιοκαταληξίες των 
τελευταίων λέξεων.

Κι όμως το διασκέλισμα το συναντάμε σε πολλούς νεωτερι- 
κούς ποιητές, που το χρησιμοποιούν: ή για υπογράμμιση 
λέξεων ή φράσεων ή για ρυθμικούς λόγους, δηλαδή κατ’ αναλο
γίαν με την μετρική λογική. Εν πάση περιπτώσει το διασκέλι
σμα αποτελεί «μίμηση», αν δεχθούμε την μη οργανική του υπό
σταση, και φυσικά παραπέμπει στην παράδοση, της οποίας το 
ένδοξο παρελθόν εκμεταλλεύεται ο νέος ποιητής, και με το 
οποίο παρελθόν, επιχειρεί, ασυνείδητα (;) και εδώ, να συνδε
θεί. Κατάχρησή της, εν μέρει αδικαίωτη, έχω συναντήσει σε 
κάποιους ποιητές. Στις περιπτώσεις αυτές νομίζω ότι έχομε



τεχνητή προσπάθεια δημιουργίας ρυθμού (-α π ό  την ουσια
στική έλλειψή του) και η αίσθηση της απουσίας του έχει 
συνήθως δυσμενή αποτελέσματα.

Το συνηθισμένο όμως στον ελεύθερο στίχο είναι: ο κάθε 
στίχος να έχει νοηματική πληρότητα, και η πληρότητα αυτή να 
καθορίζει το πέρας του στίχου, ενώ στον επόμενο στίχο μπορεί 
να υπάρχει συμπληρωματικό νόημα. Κραυγαλέα εξαίρεση απο
τελούν πολλοί στίχοι του Εγγονόπουλου, κυρίως της πρώτης 
περιόδου, οι οποίοι αποτελούνται από μια ή δυο λέξεις, και η 
νοηματική ενότητα, ή η ποιητική ακολουθία, συμπληρώνεται με 
τους 3 ή 6 επόμενους στίχους. Υποθέτω ότι αυτό συμβαίνει διότι 
ο Εγγονόπουλος «ζωγραφίζει» τυπογραφικά τους στίχους και 
δεν αποδίδει σημασία στην τέτοια στίχησή τους. Υπόθεση που 
βασίζεται στο ότι, όταν τους εκφωνεί ο ίδιος στο δίσκο «ο Εγγο
νόπουλος διαβάζει Εγγονόπουλο», η ανάγνωσή του συμμορ
φώνεται με τη νοηματική ενότητα και όχι τη στιχική κατάρτιση. 
Να ήταν κι αυτό ένα από τα «παιχνίδια» του;

Ένας άλλος όρος που τηρούν οι νεωτερικοί ποιητές είναιη 
αποφυγή της χασμωδίας. Όρος που έχω προσέξει να τηρείται 
έως και τη λεγόμενη γενιά του ’70, εκτός εξαιρέσεων. Η χασμω
δία13 άφηνε μια δυσάρεστη αίσθηση, επειδή με την «επιβεβλη
μένη» -γ ια  μετρικούς λόγους- διαδοχή των συλλαβών, τα 
«ασυνεκφώνητα φωνήεντα» έδιναν μια αίσθηση δυσαρμονίας, 
-το  φάλτσο που θα λέγαμε στη μουσική, ή η κακοφωνία- όταν 
(το μέτρο πάλι) δεν υποχρέωνε στη συνεκφώνησή τους: δηλαδή 
στη συνίζηση των δύο14 διαδοχικών φωνηέντων. Εκτός αν αυτή 
συνέβαινε στην τομή του στίχου, η οποία συνέπιπτε με οιονεί 
παύση. Ένα άκρο πάντως κατόρθωμα ευφωνίας συναντάμε και 
στον Σικελιανό, ο οποίος συνεκφωνεί το τελευταίο φωνήεν ενός 
στίχου με το πρώτο φωνήεν του επομένου στίχου. (Γνωστό 
πάντως από την ιταλική ποίηση, όπως με διόρθωσε ο Massimo 
Reri):

[...] γεμάτα αθεμωνίές ή ξύλα, κι άλλα 
αμάξια, γοργά που προσπερνούσαν

(«Ιερά οδός», στ. 16-17)

Στον ελεύθερο στίχο υπάρχουν σημεία όπου οι χασμωδίες δεν 
είναι οδυνηρές, όταν βρίσκονται σε θέσεις πολλαπλής «τομής» 
του στίχου. Και επειδή ήρθε ο λόγος για την «τομή» (στοιχείο 
που το έχομε στον μετρικό στίχο και αποτελεί αναγκαίο και 
βασικό όρο του -  στα τελευταία ένιοι ποιητές, λ.χ. ο Καρυω- 
τάκης, τον παραβίαζαν), θέλω να σημειώσομε ότι: στον ελεύ
θερο στίχο οι τομές παίζουν ένα καθοριστικό ρόλο στην εξα
σφάλιση της αρμονικής τους ανάπτυξης.

Πόρισμα, έστω και εμπειρικά, αλλά και στατιστικά, εξαγό
μενο:

Ο ελεύθερος στίχος, που ήρθε έπειτα από μια πορεία χιλιε
τιών του μετρικού στίχου και των κατακτήσεών του, οι οποίες 
δεν εξαντλούνται στο μετρικό του σύστημα, δημιούργησαν μια 
ρυθμική εκτίμηση της εκφοράς του λόγου, που, εξαιτίας της, οι 
νέοι -τ ό τ ε -  ποιητές δεν απέκοβαν -πρακτικά- τους ομφά
λιους λώρους από την «κλασική» ποιητική, αλλά μόνο με το 
αυστηρά επιβεβλημένο μετρονόμο, στου οποίου, τους περιορι
σμούς, κάποιοι ποιητές αντιδρούσαν/δυσανασχετούσαν ήδη 
από τον 19ο αιώνα, τον αιώνα που άρχιζαν -ω ς  «εξαιρέσεις» 
του κανόνα- τα κινήματα απελευθέρωσης και «πύκνωσαν» 
στις αρχές του 20ού αιώνα, σε γενικό πια επίπεδο (επιστήμη, 

4 θεωρίες, τέχνες, -Αϊνστάιν, Χάιζενμπεργκ, Πλανκ, Φρόυδ, 
μαρξισμός, κυβισμός, κονστρουκτιβισμός, φουτουρισμός,

εικονισμός, ντανταϊσμός κλπ. - ο ι  «πρωτοπορίες», με τη διεθνή 
τους ονομασία: avant garde), και γενικεύθηκαν στις αρχές του 
20ού. Ο συμβολισμός ήδη αποτελούσε ένα συνειδητό επανα
στατικό προανάκρουσμα και δεν είναι χωρίς σημασία πως ο 
Albert Thibaudet τον θεώρησε ως τελευταία «δυνατή» επανα
στατική χειρονομία στον ποιητικό λόγο -  ενώ φάνηκε αργότερα 
ότι δεν ήταν. Ωστόσο νεότεροι θεωρητικοί τοποθετούν και τον 
συμβολισμό μέσα στο κίνημα της αλλαγής. Ό τι αυτός πρώτος 
αποφασιστικά ήρξατο χειρών «δικαίων».

Αφήνοντας κατά μέρος τους μετρικούς στίχους που βρίσκον
ται: μέσα σε ένα ποίημα με ελεύθερους στίχους, ή και ολόκληρα 
ποιήματα μετρικά στα οποία επανέρχονται νεωτερικοί ποιητές 
για διάφορους λόγους,15 θα αναφερθώ σε στίχους και ποιήματα 
που τα χαρακτηρίζομε καθαρά «ελεύθερης» γραφής. Και θα 
επιχειρήσω να δείξω πώς διαβάζονται ώστε να προκύπτει η 
«μουσική» τους συγκρότηση. Και αρχίζω με στίχους του 
Σεφέρη, από τον «Βασιλιά της Ασίνης»:

Θα τους διαβάσω ανορθόδοξα, κάνοντας παύσεις στα σημεία 
τομής, όπως νομίζω και εκτιμώ, ώστε να διαφανεί η (επί 
μέρους) τονική τους/ρυθμική ομαλότητα, τμήματα που κλείνω 
μέσα σε μπάρες [ / / ]. Οι «παύσεις» που εννοώ δεν σημαίνει ότι 
πρέπει να θεωρηθούν μεγάλης διάρκειας. Είναι μάλλον ανε
παίσθητες και ας τις φανταστούμε «ακαριαίες». Θα σημειώσω 
πάντως, για να μην παρεξηγηθώ, ότι ο τρόπος της ανάγνωσης 
που επιχειρώ είναι μία (από τις πολλές «δυνατές») προσωρινή 
πρόταση, αποκλειστικά και μόνο: ως ένδειξη της τονικής ομα- 
λότητας, (του «ρυθμού»), και όχι ως νοηματική/ποιητική ανά
γνωση.

Από το μέρος του ήλιου/ένας μακρύς γιαλός/ανοιχτός 
Και το φως/τρίβοντας διαμαντικά/στα μεγάλα τείχη. 
Κανένα πλάσμα ζωντανό/τ' αγριοπερίστερα!φευγάτα 
Κ ι’ ο βασιλιάς της Ασίνης/που τον γυρεύουμε δυο

χρόνια τώρα
Ά  γνωστος/λησμονημένος απ ’ όλους/κι ’ από τον Όμηρο 
Μόνο μια λέξη/στην Ιλιάδα/κι ’ εκείνη/αβέβαιη 
Ριγμένη εδώ/σαν την εντάφια/χρυσή/προσωπίδα

ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΠΑΙΙΑ1ΈΩΡΠΟΥ

ΤΩΝ ΑΠΩΝ ΠΑΝΤΩΝ



Και για να πάμε στους στίχους από το Μυθιστόρημα που 
παρέθεσα προηγουμένως, κάνω τις εξής παύσεις/τομές, ώστε να 
ακούγεται η τονική ευρρυθμία -  αφού βέβαια ύστερα τα ξανα
διαβάσομε μόνοι μας, ξεχνώντας τη βάρβαρη αυτή επέμβασή 
μου που δεν έχει άλλο λόγο, να το πω κι αλλιώς, παρά να υπο
δεικνύει, ίσως αδέξια, μια, υποκείμενη, μουσική του στίχου, 
συνδυασμένη με την έμμετρη παράδοση (και ποιητική παρα
γωγή) στην οποία είναι καταγραμμένος ο προσωδιακός χαρα
κτήρας της γλωσσικής ύλης.

Άστρο της αυγής,/όταν χαμήλωνες τα μάτια/ 
οι ώρες σου ήταν/πιο γλυκές από το λάδι/ 
πάνω στην πληγή,/πιο πρόσχαρες από το κρύο νερό/ 
στον ουρανίσκο,/πιο γαλήνιες/από τα φτερά του κύκνου

Ας πάμε σε άλλο ποιητή και παράδειγμα: Στην «Τρελλή 
ροδιά» του Ελύτη, και μάλιστα επειδή «υποδύεται» τον μετρικό 
στίχο, ενώ είναι ψευδομετρικός. Και υπάρχει λόγος να το υπο
δύεται, προκειμένου να δοθεί, με χορευτικό ρυθμό, ένα ευφρό
συνο συναίσθημα.

[το τέλος του ποιήματος]

Σε μεσοφούστανα πρωταπριλιάς και σε τζιτζίκια
δεκαπενταυγούστου 

[10+11 ιαμβικές μετρικές συλλαβές]
Πέστε μου,/αυτή που παίζει,/αυτή που οργίζεται,/αυτή

που ξελογιάζει 
Τινάζοντας απ’τη φοβέρα τα κακά μαύρα σκοτάδια της

[ιαμβικός]
Ξεχύνοντας/στουζ κόρφους του ήλιου/τα μεθυστικά

πουλιά
Πέστε μου,/αυτή που ανοίγει τα φτερά στο στήθος των

πραγμάτων
[15σύλλαβος]

Στο στήθος των βαθειών ονείρων μας,/είναι η
τρελλή ροδιά;

[και ολόκληρος]

Στο ποίημα αυτό επίσης μπορούμε να προσέξομε την εκμε
τάλλευση των ρητορικών σχημάτων/επαναλήψεων, τα λεγάμενα 
«μοτίβα», της κλασικής ποίησης. -  πάλι οι ομφάλιοι λώροι, 
όπως λέγαμε, που δεν αποκόπτονται.

Βέβαια σε άλλα ποιήματα του Ελύτη δεν βρίσκομε τόσες 
άμεσες σχέσεις με τον ιαμβικό στίχο, όπως αίφνης, εδώ:

Πίνοντας ήλιο/κορινθιακό

Διαβάζοντας τα μάρμαρα 
[δσύλλαβος ιαμβικός]
Δρασκελώντας!αμπέλια θάλασσες 
Σημαδεύοντας/με το καμάκι 
Ένα τάμα ψάρι/να γλιστρά
Βρήκα τα φύλλα που ο ιραλμός του ήλιου αποστηθίζει

[ιαμβικός 15σύλλαβος]
Τη ζωντανή στεριά που ο πόθος χαίρεται

[12σύλλαβος χωρίς τομή]
Ν ’ ανοίγει.

[σ. 15 του «Ήλιος ο Πρώτος»]

Τα παραδείγματα μπορούν να συνεχιστούν σε άλλη περί
σταση, όπως και να φανεί ‘δια της εις άτοπον απαγωγής’ ο «άμ- 
μουσος» ‘ελεύθερος στίχος’ που άσκησαν οι ποιητές που προέρ
χονταν από την παραδοσιακή στιχουργία, και μάλιστα ως νεο- 
συμβολιστές, όπως ο I. Μ. Παναγιωτόπουλος, ο Μιχ. Στασινό- 
πουλος, ή ακόμη και ο τρελά αιρετικός ‘νεορομαντικός’, και ως 
πεζογράφος υπερρεαλίζων, Σκαρίμπας, οι οποίοι νομίζεις ότι 
παγιδεύτηκαν από την, επί μακρόν ασκηθείσα, μετρική τους 
παιδεία και, στην επιθυμία τους να την υπερβούν, αποφεύ- 
γοντας τη μίμηση, κατέληξαν να γράψουν στίχο απολύτως^ 
πεζολογικό και άρρυθμο. Αντίθετα ο Νίκος Καββαδίας ακο
λούθησε άλλη τακτική. Χωρίς να εγκαταλείψει τον έμμετρο 
λόγο έφτασε στην υπέρβαση των πλαισίων του, οργανώνοντας 
υπερρεαλιστικά την ποιητική του ύλη. Ίσως έτσι να είμαστε 
υποχρεωμένοι, διορθώνοντας λάθη κατατάξεων, να εντάξομε 
τον Καββαδία, ως εξαίρεση, στη νεωτερική ποίηση.

Κι επειδή ο χρόνος πιέζει θα τελειώσω ολίγον αφοριστικά. 
Αν η προσωδιακή και η τονική ποίηση, λόγω της υποταγής τους 
στη μετρική, και τη συμμόρφωσή τους με την ακολουθία των 
ρυθμικών τόνων της, που συνεπάγεται: την υποταγή σε κανόνες 
ρυθμιστικούς, από τους οποίους οι αποκλίσεις έχουν δευτε- 
ρεύουσα σημασία, απομένει ως κυρίαρχος κανόνας η ρυθμική 
ακολουθία η επαναλαμβανόμενη τονική ομαλότητα. Κατά συμ
περασμό μπορούμε να την θεωρήσομε ως συμμετρική εκφορά 
του ποιητικού λόγου. Αντιθέτως η ασυνέπεια του ελεύθερου 
στίχου ως προς την ομαλή τονικότητα, νομίζω μας επιτρέπει, ως 
διάκριση, να μιλάμε για ασύμμετρη εκφορά λόγου και ασύμ
μετρη διάταξη τόνων στον ποιητικό λόγο. Δηλαδή, διατηρούμε 
και στον μετρικό και στον ελεύθερο στίχο το: καθοριστικό/ 
κοινό στοιχείο της τονικότητας και η διαφοροποιήση εντοπί
ζεται στη συμμετρική ή ασύμμετρη τονικότητα.

Έτσι η ενότητα του ποιητικού λόγου αποκαθίσταται και οι 
μεταπηδήσεις από την μια στην άλλη κατηγορία νομιμοποιούν
ται, λόγω της εκλεκτικής συγγένειας.

1. Ελληνικη αποδοση ίου «μοντέρνου», ισως ju o  σύμφωνη με τον βασικά 
«επαναστατικό» χαρακτήρα της τέχνης που αναπτύχθηκε και μάλλον επικρά
τησε από τη δεύτερη και έπειτα δεκαετία του 20ού αιώνα. Το μέλλον αόρατο.

2. Στην ελληνική λογοτεχνική μας ιστορία έχει αναπτυχθεί από το παρελθόν 
ένα είδος μικτό —αλλά δεν ξέρω ποσο νόμιμο— είδος μάλλον νόθο όσο κρίνω, 
που ονομάστηκε πεζοτράγουδο’. Σύντομα πεζά κείμενα, όχι απαραίτητα σε 
χορευτικό ρυθμό, με συνήθως ερωτικό ή συναισθηματικής τάξεως θέμα, -δεν 
ξέρω τι θα μας έδινε μια αξιόπιστη στατιστική του θεματικού τους ανοίγματος/ 
εκκρεμεί, όσο μαθαίνω, η διατριβή της Αννας Κατσιγιάννη— και πάντως με 
έκδηλα εξωτερικά γνωρίσματα: τη λυρική (ή δήθεν) διάχυση, και πάντως με 
κυρίαρχο στοιχείο το μελλοδραματικό. (Μαρτυρώ ότι η μέτρησή μου δεν έχει 
αξιώσεις αντικειμενικότητας. Είναι μάλλον ‘χολερική’ αντίδραση απέναντι 
στην κατάσταση που συνάντησα στα χρόνια μου) Κάποτε μάλιστα γράφτηκαν 
και δημοσιεύθηκαν εκτενή πεζά κείμενα που η πρόζα τους ‘χοροπηδούσε’ -

όπως έχει πει ο Σεφέρης. Θυμάμαι πρόχειρα τέτοια κείμενα του Ναπολέοντα 
Λαπαθιώτη, τα οποία μάλιστα ήταν: έκδηλα περιγραφικά, δηλαδή δεν είχαν 
λόγους να υποδύονται τον ποιητικό λόγο, αλλά όμως ‘λικνίζονταν’ στο όνομα 
του συναισθηματικού φορτίου που τάχα εκόμιζαν.

Δεν ξέρω αν η κατηγορία των «πεζογράγουδων», όπως ονομάστηκαν, μας 
ήρθε από έξω και οφείλομε να τη συνδέσομε με τα poemes en prose, αυτά που 
έγραψαν ο Baudelaire και ο Rimbaud, για να αναφέρω δυο υψηλά παραδείγ
ματα, ή εάν η μορφή τους μας προέκυψε ιθαγενώς, όπως το κωμειδύλλιο ή η 
επιθεώρηση. Δεν ξέρω τι θα μας έδινε μια συγκριτική διερεύνηση του θέματος 
‘ελληνικό πεζοτράγουδο’ με ημερομηνίες και ανταποκρίσεις, ώστε να φανούν 
οι τυχόν σχέσεις. Πάντως αν έρθομε στα χρόνια της δεκαετίας του ’30, τα 
poemes en prose που παρουσιάστηκαν, κρίνοντας από το γενικό πλαίσιο στο 
οποίο εντάσσονται, δεν νομίζω ότι κατάγονταν από το παλιό είδος. Μας



ήρθαν, κατευθείαν, μέσω των Eluar, Breton και των άλλων ‘ελευθεροστιχιτών’ 
από τα Παρίσια του Μεσοπολέμου. Για την ακρίβεια πάντως, ο όρος vers-libri- 
stes είναι του Albert Thibaudet, (Histoire de la litterature francaise, 1937, σ. 
486) και αφορά στους συμβολιστές.

Ωστόσο για να μη μείνω χωρίς να τα μνημονεύσω, διότι ναι μεν ανήκουν σ’ 
αυτή την κατηγορία αλλά μπορεί να θεωρηθούν και ως εξαιρέσεις από τον 
κανόνα και έχουν τις προϋποθέσεις να ανταμειφθούν με ένα καλό λόγο, ας 
αναφέρω τους Πεζούς Ρυθμούς (1924) του Ζαχαρία Παπαντωνίου* τις 
Ανθρώπινες καί άνθινες ζωές(\920), και Ο χρυσός μύθος( 1938) του Κύπριου 
Νίκου Νικολαίδη και Οι μικρές φωτιές (1942) του Στρατή Μυριβήλη. Κι’ αυτό 
για να τα εξετάσομε με τα σημερινά μέτρα ώστε να δούμε με πόσα και ποια 
άλλα -α ν  (ή δεν)- διασώζονται.

3. Θα την ορίσω εδώ απλώς αρνητικά (‘μη έμμετρη’) για να μην μπλέξω με τα 
‘νέα’ ‘νεότερη’ κλπ. που έχουν χάσει τη σημασία τους, μια που η ‘νέα’ ποίηση 
έχει ζωή πάνω από 70 χρόνων, συνεπώς η ηλικία της μας επιτρέπει να τη λογα
ριάσομε μάλλον ως ‘γηραιά κυρία’.

4. Βλ. Ν. Ποριώτης: «Αρχαία και νέα προσωδία». «Νέα Εστία», 1942, σ. 
1141.

5. Στην επώνυμή της κατηγορία, όταν ‘ανώνυμη’ ονομάζομε την δημοτική 
ποίηση. Η ομοιοκαταληξία -στοιχείο συνήχησης, πάλι: ακουστική αξία. 
Μέσα στα άλλα συνοδευτικά της μετρικής ποίησης και ειδικά στην τονική της 
περίοδο, έχομε και τα ακόλουθα εξωτερικά -όσο είναι- φαινόμενα.

α) Γ ενικά τα ποιήματα ‘σταθερής μορφής’, όπως οι μπαλάντες, τα σονέτα, το 
ροντέλο, το τριολέτο, η σεστίνα, τα δίστιχα, κλπ. ή κι αυτά που μας ήρθαν από 
την Άπω Ανατολή, τα ‘χάι κου’ (-όταν πρωτόρθαν τα διάβαζαν γαλλικά: 
χάι-κάι.)

και β) τα ελεύθερα από τον περιορισμό του αριθμού των στίχων, κατηγορία 
στην οποία υπάγονται και τα μείζονα, τα οποία ας χαρακτηρίσομε ως ‘συνθε
τικά’ -όταν είναι- ή περιγραφικά, που κινούνται επάνω σε μια ιδέα ή διη
γούνται μια ιστορία.

Δεν ξέρω τι θα μας έδινε μια στατιστική για το ποια από τις δύο αυτές κατη
γορίες (τα σταθερής ή τα ελεύθερης μορφής) επικρατεί ποσοτικά. Αλλά μπορώ 
να θεωρήσω ότι είναι αδιάφορο για το θέμα μου. [Κι επειδή το φέρνει ο λόγος, 
μια καλή μελέτη για τη «ρίμα και τα στιχουργικά συστήματα», του Διον. Ζακυ- 
θηνού, έχει δημοσιευθεί στη «Νέα Εστία» (1928, α ', σελ. 546-369). Δείχνει το 
ιστορικό βάθος του φαινομένου.]

6. Να συμπληρώσω ακόμη ότι η στάση αυτή του Μαλλαρμέ εκφράζει την 
αντίθεσή του (φαντάζομαι, απλουστεύοντας), προς ό,τι συνέβαινε πριν από 
τον συμβολισμό, όταν ήρθε ο ρητορισμός του Ρομαντισμού, (στην τελευταία 
κακή του φάση), παγιώνοντας μια κατάσταση εμφατικού λόγου. Και ο συμβο
λισμός (του οποίου σημαντικός εκπρόσωπος υπήρξε ο Μαλλαρμέ), σε διά
σταση προς την ‘επιβλητική’ γλώσσα του ρομαντισμού, ζητούσε να εκφρα
στούν τα συναισθήματα σε ‘υποβλητική’ γλώσσα. Ή  αλλιώς ειπωμένο: σύμ
φωνα με τις τελευταίες θεωρίες -  εκεί που ταυτίζονται όλες οι τάσεις: εξαν
τλώντας τις δυνατότητες της γλώσσας.

Ωστόσο δεν είναι τώρα το θέμα μας πού αρχίζει και πού τελειώνει το δίκιο 
του Μαλλαρμέ, αν θέλομε να μην ξεχνάμε τις «Δίχως τέλος κατακτήσεις του 
ρομαντισμού», που έλεγε ο εξπρεσιονιστής και υπερρεαλιστής, τρισυπόστατος 
Σπιέρος/Ράντος/Κάλας [-κατά συγκοπή του Καλαμάρης], σχολιάζοντας το 
αφιερωματικό τεύχος στον Ρομαντισμό του γαλλικού περιοδικού Cahiers du 
Sud (1938). Το σχόλιο του Καλαμάρη στο περιοδικό Κύκλος, χρ. Δ ', Δεκέμ
βρης, 1937, σ. 21-31. = Νικόλας Κάλας Κείμενα ποιητικής και αισθητικής, 
1982.

7. Περιοδ. Τα Νέα Γράμματα 1937, Μάρτης, σ. 169-171.
8. Βλ. Έζρα Πάουντ Ποιητική Τέχνη, εισαγωγή, μετάφραση, σημειώσεις 

Βαγγέλη Αθανασόπουλου, σ. 23,1985.
9. Αμφιβάλλω αίφνης αν ο τελευταίος στίχος της Υστεροφημίαςτου Καρυω- 

τάκη δεν είναι ‘πιεσμένος’ παρότι λογικά δεν αστοχεί και δεν φαίνεται λειψός. 
Είναι όμως εκφραστικά αδύνατος:

Μόνο μπορεί να μείνουνε κατόπι μας οι στίχοι, 
δέκα μονάχα στίχοι μας να μείνουνε, καθώς 
τα περιστέρια που σκορπούν οι ναυαγοί στην τύχη 
κι όταν φέρουν το μήνυμα δεν είναι πια καιρός

Σε αντίθεση με την ‘τονική’ -τώ ρ α -  τόλμη του 2ου στίχου από το 4στιχο του 
άτιτλου ποιήματος «Όλα τα πράγματα...»:

Ήταν ευτυχισμένη τότε η ώρα, 
ήταν ένα δείλι ζωγραφιστό,
-υ-ν-ν/ιηιν-

Έχω πεθάνει τόσα χρόνια τώρα 
κι ’ έμεινε το παράθυρο κλειστό.
-υυυυ-/υυυ-

(Πρέπει να διαβαστεί, ώστε να έρχεται ομαλά: χωρίς να ακουστεί ο τόνος 
στο ‘δείλι’ ή μάλλον: σαν να τονίζεται ‘δειλί’, και η τομή στον 4ο είναι στη μέση 
(αντικανονικά) του: ‘παρά/θυρο’).

10. Αυτά το 1942. Βλ. τον τόμο, (όπου περιλαμβάνεται το «The Music of Poe
try) On poetry and poets εκδ. Faber and Faber, p. 26-38. Επίσης βλ. εις: To cri
ticize the critic τα «Ezra Pound: His Metric and poetry (1917), «Reflexions on 
‘Vers Libre’» -  παλιά αυτά, όταν το πρόβλημα ‘παιζόταν’.

11. Έχω υπόψη μου ένα σχετικό μελέτημά του που μετάφρασή του δημο- 
σιεύθηκε και στο παράρτημα της Μ. E. Ε., το 1928, για τον ψευδοελεύθερο 
στίχο του Gustave Kahn.

12. [Καβάφης, τόμ. α ', σ. 67].
13. Άγνωστη στους ρομαντικούς καθαρολόγους του 19ου αιώνα, και οι 

επόμενοι δημοτικιστές άργησαν να το αντιληφθούν. Και αργότερα κάποιοι 
που ζούσαν στην περιφέρεια δεν το ήξεραν, όπως ομολόγησαν, όταν τους 
καταλογίστηκε (Γρυπάρης, Ουράνης).

14. ή τριών- κατά περίπτωση. Ο Καβάφης μίλαγε για «συνάντηση φωνηέν
των». Βλ. Γ. Κεχαγιόγλου Κ. Π. Καδάφη «ΗΣυνάντησιςτων Φωνηέντων εν τη 
Προσωδία», «Ελληνικά», σ. 353-382, τόμ. 30ός, 1977-78, τεύχ. 2ον.

15. Όπως αίφνης ο Σεφέρης στο σατιρικό ποίημα «Στα περίχωρα της Κερύ- 
νειας» ή στο «Πραματευτής από τη Σιδώνα» ή και ακόμη ο Ελύτης, του οποίου 
δεν έχομε στιχουργικό έργο (όπως στον Σεφέρη, Ρίτσο, Γκάτσο, Βρεττάκο, 
Βαφόπουλο), όμως, ήδη με το «Άσμα ηρωικό και πένθιμο...» ερωτοτροπεί με 
την ρυθμική στιχουργία, αν εκτιμώ σωστά, για λόγους θεματικούς. Ο Ρίτσος με 
τον «Επιτάφιο» ξαναγυρίζει στο δημοτικό δίστιχο μοιρολόι. Αλλά και επό- 
μενης χρονικής σειράς ποιητές, όπως ο Παπαδίτσας, ο Φωκάς, ο Αναγνω- 
στάκης (ο οποίος γράφει, παίζοντας (;), σάτιρες ως Μανούσος Φάσης) και 
λοιποί, γράφουν ενίοτε σοβαρά μετρική ποίηση, παράλληλα με το κύριο, όπως 
θεωρούν, ‘ελευθερόφρον’ έργο τους.

II ΓΪΝΛΙΚΑ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ
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ΣΠΥΡΟΣ ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗΣ
Το πουκάμισο του καθηγητή 
καί άλλα διηγήματα 
Εκδόσεις «Κέδρος», 1992

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΞΙΩΤΗΣ
Ξόβεργα με μέλι 
Διηγήματα 
«Τα τραμάκια», 
Θεσσαλονίκη 1994

ΚΟΣΜΑΣ I. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ
Μανία Πόλεως 
«Επικαιρότητα»
Αθήνα 1993

Το πουκάμιστο του καθηγητή (1993) είναι 
το δέκατο από τα δημοσιευμένα βιβλία του 
Σπ. Πλασκοβίτη και απαρτίζεται από την 
ομώνυμη νουβέλα και εννέα διηγήματα. Τα 
κείμενα αποτελούν καταστάλαγμα της 
πολύμοχθης εμπειρίας του διακεκριμένου 
πεζογράφου και συνοψίζουν με μια τάση 
αφαίρεσης όλα τα ως τώρα επιτεύγματά 
του. Ο συγγραφέας εκμεταλλεύεται σοφά 
από διήγημα σε διήγημα τις ποικίλες συμ
βάσεις της ρεαλιστικής αφηγηματογρα- 
φίας και δείχνει τη σιγουριά και την ευκι
νησία ενός σοφού τεχνίτη.

Ίσως είναι από τα λίγα βιβλία του Πλα
σκοβίτη όπου η συνηθισμένη στο έργο του 
χρήση των συμβόλων που παρατήρησε η 
κριτική1 αφομοιώνεται ή περιορίζεται από 
το πράγμα, για να αποτυπωθεί μέσα σε ένα 
αυστηρότερα ρεαλιστικό πλαίσιο η υπαρ
ξιακή περιπέτεια και αγωνία του ανθρώ
που, καθώς έρχεται αντιμέτωπη με τα 
πάθη και τις εμπειρίες, όπως οι φιλοδο
ξίες, ο ερωτισμός, η μοναξιά, η εγκατά
λειψη και η φθορά. Μερικές από τις κατα
στάσεις αυτές τις δημιουργεί η εποχή μας.

Τα προβλήματα αυτά και οι συνακό
λουθες συναισθηματικές και συνειδη
σιακές εμπλοκές, όπου επικεντρώνεται η 
έρευνα του συγγραφέα, μορφοποιούνται 
μέσα στους μικρούς μύθους ως καταστά
σεις, τις οποίες βιώνει ο πρωταγωνιστής 
της ιστορίας. Και από την άποψη αυτή σι

περιπέτειες του βίου των μυθικών προ-
m -·

σώπων δεν είναι υποθέσεις ατομικές, αλλά 
μπορούν κάλλιστα να αναχθούν σε καθο
λικές ανθρώπινες καταστάσεις. Ο συγγρα
φέας, νους κατεξοχήν στοχαστικός, έχει 
μια γενικότερη εποπτεία, μια θεωρητικό
τερη αντίληψη για την ανθρώπινη μοίρα.

Παρατηρείται όμως στο έργο του μια 
αντίθεση ανάμεσα στην τάση για γενί
κευση και στη σκοτεινή, την υπαρξιακή του 
ανησυχία, αντίθεση η οποία στο επίπεδο 
της έκφρασης εκδηλώνεται με τη συνύ
παρξη της ρεαλιστικής παράστασης των 
πραγμάτων και της συμβολικής τους από
κρυψης. Αλλοτε επικρατούν περισσότερο 
τα πράγματα και άλλοτε τα σύμβολα. 
Υπάρχουν κείμενα του Πλασκοβίτη όπου ή 
συμβολοποιείται η πραγματικότητα {Το 
Φράγμα) ή το σκηνικό μεταφέρεται σε 
χώρο και χρόνο πλασματικό («Το τρελό 
επεισόδιο») ή ισορροπούν οιδυοτάσεις(Η 
Πόλη).

Στη συλλογή που εξετάζουμε το ρεαλι
στικό επίπεδο προσδιορίζεται από το ιστο
ρικό, το τοπικό και το κοινωνικό πλαίσιο 
και από τη χρήση των ποικιλιών της 
οπτικής γωνίας με ανάλογη μίμηση της 
γλωσσικής μορφής. Τοπικό πλαίσιο είναι ο 
αστικός χώρος, συνήθως η Αθήνα («Το 
πουκάμισο του καθηγητή», «Η καρέκλα», 
«Ας μείνουμε γυμνοί», «Το κασόνι»), ο 
Πειραιάς («Η καραμπίνα»), η ελληνική 
επαρχία («Το video», «Η αρχόντισσα»), η 
ξένη μεγαλόπολη («Ωμοφαγία»), ο 
μακρινός Καναδάς («Η βαλίτσα»). Το κοι
νωνικό πλαίσιο μπορεί να είναι αστικό («Το 
πουκάμισο...»), μικροαστικό («Ένα 
χαμένο πορτοφόλι», «Η αρχόντισσα») 
περιθωριακό («Η καραμπίνα», «Η βαλί
τσα»), Ανάλογη είναι και η ποικιλία των 
πρωταγωνιστών: αστοί, μικροαστοί, εργά
τες, άνεργοι, απόμαχοι, νέοι, κοινωνικοί 
παρίες. Μέσα από την πολυμορφία και την 
αποσπασματικότητα των ατομικών περι
πτώσεων ο συγγραφέας επιχειρεί να συν
θέσει ως ολότητα τον κόσμο που μας περι
βάλλει. Ανάλογη με το περιβάλλον είναι 
και η οπτική γωνία και το ύφος. Εναλλάσ
σεται η αφήγηση σε α', 6' και γ' γραμματικό 
πρόσωπο, συνήθως «από μέσα», με αφη
γητές σαν αυτόπτες μάρτυρες και όχι παν
τογνώστες.

Στη νουβέλα «Το πουκάμισο του καθη
γητή» ο μύθος τοποθετείται στην Αθήνα 
στη δεκαετία του ’60. Τα πολιτικά γεγο
νότα, όπως η νίκη της Ένωσης Κέντρου 
στις εκλογές του ’64, η σύγκρουση με το 
παλάτι, η Αποστασία και η απριλιανή 
δικτατορία επηρεάζουν τις «επιστημο
νικές απόψεις» του πρωταγωνιστή Παπα-

ρόδη, που είναι Υφηγητής του Συνταγμα
τικού Δικαίου στη Νομική Σχολή, καθώς 
και την εξέλιξη του μύθου. Η βαριά σκιά 
της ιστορίας και η έντονη παρουσία της 
πραγματικότητας περιορίζουν στο ελά
χιστο τη λειτουργία των συμβόλων. Γιατί κι 
εδώ υπάρχουν κάποια σύμβολα, όπως για 
παράδειγμα τα πουκάμισα, σύμβολο της 
επιτηδευμένης καλαισθησίας, της επί
δειξης και της προβολής ή της αλλαγής 
συμπεριφοράς, ή τα αγάλματα, που για την 
«αγαπητή Λουκία» γίνονται το πρόσχημα, 
για να παραδοθεί με απάθεια και προ
παντός με ήρεμη συνείδηση στις ερωτικές 
διαθέσεις του Δανιήλ με ανταλλάγματα να 
εκλεγεί καθηγητής ο δεύτερος σύζυγός 
της ο Παπαρόδης, και να ανακουφιστεί 
οικονομικά η οικογένεια·

«Ποιος ενδιαφέρεται αν τριγύρω από ’να 
άγαλμα παίζουν τ’ αγόρια ή ανοηταίνουν οι 
άντρες; Ούτε ναι, ούτε όχι λοιπόν στο 
Δανιήλ».

Αλλά ακόμη και τα πρόσωπα είναι περισ
σότερο αντιπροσωπευτικοί τύποι της ρεα
λιστικής αφηγηματογραφίας χωρίς συγκε
κριμένη υπόσταση· φαντάζουν περισσό
τερο σαν ομοιώματα ή καλούπια μιας 
ειδικής κοινωνικής συμπεριφοράς, ανά
λογα με το φύλο όπου ανήκουν, και όχι σαν 
ζωντανοί άνθρωποι, και δεν απέχουν πολύ 
από το να θεωρηθούν ως σκιώδη πρό- 
σωπα-σύμβολα. Ο πρωταγωνιστής συμβο
λίζει το φιλόδοξο άντρα με εντυπωσιακή 
ευπροσαρμοστία στο εκάστστε πολιτικό 
περιβάλλον, αδίσταχτο σε κάθε μορφής 
παραχώρηση -ακόμη και σ’ αυτές που 
έχουν σχέση με την αξιοπρέπεια και την 
τιμή- προκειμένου να πετύχει το στόχο 
του· ως προς την ερωτική συμπεριφορά 
αντιπροσωπεύει τον τύπο του νεάζοντα 
μεσήλικα που δε διστάζει να συνδεθεί με 
ένα δεκαεφτάχρονο κορίτσι, την προγονή 
του, κόρη της Λουκίας και του Δανιήλ από 
τον πρώτο της γάμο, ισοφαρίζοντας έτσι 
τις απώλειες που είχε από τη μεριά του 
πατέρα της. Ο συγγραφέας ξεσκεπάζει 
σαρκάζοντας τη διαφθορά της κοινωνικής 
τάξης στην οποία ανήκουν τα πρόσωπα 
της νουβέλας.

Η Λουκία είναι η γυναίκα-σύμβολο που 
βασίζει τη δύναμή της στην εμφάνιση, 
στην υποκριτική εκζήτηση και στην ανεν
δοίαστη παθητικότητα. Τέλος ο βιομή- 
χανος Χρηστάκης Δανιήλ, εραστής της 
πρώην συζύγου του, είναι ο αντιπροσω
πευτικός τύπος του ισχυρού οικονομικού 
παράγοντα που ελέγχει την οικονομική



ζωή του τόπου. Ενισχύει οικονομικά την 
αποστασία συμβάλλοντας έτσι στην πολι
τική διαφθορά. Ο Δανιήλ, σύμβολο του 
επιθετικού και αδίσταχτου αρσενικού, έχει 
στα χέρια του την τύχη της οικογένειας 
του Παπαρόδη, που πριν ήταν η δική του 
οικογένεια· κυριαρχείται από ερωτισμό 
που ερεθίζεται από τη «νομιμότητα» των 
σχέσεών του με την πρώην σύζυγό του.

Γενικά στο έργο του Πλασκοβίτη ο ερω
τισμός, συχνά καταπιεσμένος, παρουσιά
ζεται σαν μια σκοτεινή, φροϋδικής υφής 
ορμή, που αναζητεί συχνά βίαιη ικανο
ποίηση. Τα οχτώ στα δέκα διηγήματα 
έχουν θέμα ερωτικό.2 Τα τρία αναφέ- 
ρονται σε φαινόμενα μοιχείας.3 Μερικά 
ερωτικά διηγήματα εκφράζουν συμπαθη
τικές, ανθρώπινες καταστάσεις: ελπίδες 
και επιθυμίες αδικαίωτες ή με ευτυχή 
κατάληξη ύστερα από παροδικές δυσκο
λίες.4 Οι πρωταγωνιστές τους είναι πρό
σωπα μοναχικά που αντιμετωπίζουν διά
φορες δυσκολίες εργαζόμενοι ευκαιριακά 
ή είναι άνεργοι που δεν έχασαν όμως την 
ελπίδα για τον έρωτα και τη ζωή.

Ο μύθος στο διήγημα « Ένα χαμένο πορ
τοφόλι» βασίζεται σε μια παρεξήγηση. Μια 
Ελληνίδα κομμώτρια βρίσκεται ως τουρί- 
στρια σε κάποιο ξενοδοχείο του Άμστερ
νταμ, όπου νομίζει ότι κάποιος νέος 
-είνα ι κάπως περασμένη στα χρόνια- την 
παρατηρεί με ερωτική διάθεση. Προετοι
μάζεται ψυχολογικά για την πρόταση, για 
να διαπιστώσει τελικά την παρεξήγηση και 
να δοκιμάσει την πικρή διάψευση των 
ελπίδων της που την εκδηλώνει με μια 
κωμική αλλά πολύ ανθρώπινη αντίδραση. 
Το επεισόδιο το αφηγείται η ίδια η 
παθούσα σε μια φίλη της στην Ελλάδα. Στα 
διηγήματα «Ας μείνουμε γυμνοί» και «Η 
μαμά Τώνια», ύστερα από παροδικές 
δυσκολίες κερδίζουν τελικά ο έρωτας και η 
ελπίδα.

Ο έρωτας όμως, όπως ήδη φαίνεται και 
στο «Πουκάμισο του καθηγητή», δεν είναι 
μια λυτρωτική δύναμη που θα απαλύνει 
τον άνθρωπο από τα υπαρξιακά του αδιέ
ξοδα. Σε μερικά πολύ αξιόλογα διηγήματα 
του τόμου είναι μια αμαρτωλή σχέση μοι
χείας και βιασμού. Σε ένα μοντέρνο διή
γημα «Το video», το ηλεκτρονικό μηχά
νημα γίνεται το μέσο για εντονότερη ερω
τική διέγερση και ικανοποίηση. Η φαν
τασία ως προς το σημείο αυτό δεν υπερ
βαίνει καθόλου την πραγματικότητα. Ο 
έρωτας εκδηλώνεται με τη μορφή της 
ψυχολογικής και σωματικής βίας που 
ασκεί ένας επαρχιακός γιατρός στην παν- 

8 τρεμένη φίλη του με το να την εξαναγκάζει 
να μιμούνται μαζί τις σκηνές της πορνοκα-

Αέλη Μπέη

ΤΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

... Εμοί γέννησε θύελλας 
δίφωνών θάνατος 
Το υδάηνο μέρος της δεήσεως 
διεννοήθην

Η Αθέατη πλευρά του βουνού 
με τα αγριολούλουδα 
Ο λυγμός του ανέμου 
το κομματιασμένο θαύμα 
που εκτίθεται 
Σημείο ενοχής στο δέρμα 
των βράχων χαράζει ο χρόνος 
Η αλήθεια είναι πως δεν υπήρξαν 
ποτέ ολόκληροι οι άγγελοι 
Και εκείνος που μεριμνά 
τόσα χρόνια 
να μαζεύει νοήματα 
έμεινε σε ένα μαύρο περιβόλι 
Βαθιά σκιά που διαπερνάει 
στιγμές στιγμές την πλάση 
Hai μετασχηματίζει 
τα διαφεύγοντα όρνεα

Ωσάν αντιβλέφαρον όχθη ρηχή 
ανεμίζουσα χρυσόν και ασβέστη 
Φως ένα

σέτας. Αλλά στο τέλος η ερωτική σύντρο
φος, αγανακτισμένη από την κατάχρηση 
βίας, εξανίσταται και σκοτώνει το βιαστή 
της με όπλο το ίδιο το μέσο της ερωτικής 
διέγερσης. Έτσι το video γίνεται όργανο- 
σύμβολο του έρωτα και του θανάτου.

Από τα πιο αξιόλογα διηγήματα της συλ
λογής είναι «Η καρέκλα». Εντυπωσιακά 
νεανικό, σε βαρύ ερωτικό κλίμα, με προε
κτάσεις που δείχνουν το αγεφύρωτο 
χάσμα που χωρίζει τους νέους από την 
προηγούμενη γενιά. Ο ίδιος ο πρωταγωνι
στής της ιστορίας αφηγείται εκ των 
υστέρων μια νεανική ερωτική του εμπειρία 
σε δεύτερο γραμματικό πρόσωπο. Η αφή
γησή του έχει τα χαρακτηριστικά σκηνικού 
μονολόγου, που διασώζει όμως μέσα της 
αυτούσιες τις φωνές και άλλων προσώπων, 
όπως της μητέρας του και της όμορφης 
Νόρας, που γίνεται, κάτω από κωμικές 
συνθήκες, η ερωτική του σύντροφος. 
Κάποτε ο αφηγητής μοιάζει σαν να διαλέ-

Να συνέχει το όνειρο το 
Ελληνικό
Στην αυλή την απαστράπτουσα
ο Κρίνων τα κύματα
Το μέγα άνθος διψών
να ποντίσει
κατέθεσε ισόπλευρον
διάνοιαν
και εμεγεθύνθη

Εμπνοή
Ενίερος
Εννοήθη ακυρώνοντας 
έναν άνισο άνεμο 
που θώπευε αόρατος 
τους κοιτώνες των Ελλήνων 
στην Τροία

Η Δύση η φοβερή Θρηνωδός 
του πελάγους 
Στα σιγηλά νησιά που 
ανάβουν στο κάλεσμα 
ξαπλώνεται ωσάν στα βάθη 
να ραγεί μαζί με εκείνες 
τις πανάρχαιες μνήμες 
Ξένος σαν τον κισσό ανεβαίνω 
στα όνειρα της φυλής.

γεται με τον εαυτό του.
Το επεισόδιο διαδραματίζεται σε ένα 

ξενοίκιαστο διαμέρισμα του αφηγητή στα 
Κάτω Πατήσια· είναι ο τόπος της ερωτικής 
συνάντησης. Με την προοπτική αυτή 
εντείνεται η έξαψη του αφηγητή. Ένα 
ερωτικό όνειρο αγωνίας με πρωταγωνι
στές τους δύο, που είδε την παραμονή της 
συνάντησής τους ο αφηγητής, κορυφώνει 
την ένταση. Τελικά βρίσκει το διαμέρισμα 
άδειο με μοναδικό έπιπλο μια παλιά καρέ
κλα, που ανήκε στον αριστερό πατέρα του, 
χαμένο από χρόνια. Η μοναδική καρέκλα 
στέκεται εκεί «αδέκαστη» σαν ετυμηγο
ρία. Σ’ αυτή επάνω θα βιαστεί (;) η Νόρα. 
Και όταν θα σπάσει από το βάρος των 
σωμάτων και θα αποκαλυφθεί στο κοίλωμά 
της ένα σημείωμα-μήνυμα, με το οποίο 
προειδοποιούσε κάποιος καταδιωκόμενος 
-ο  πατέρας του ή ο θείος του- ότι 
έρχονται να τον συλλάβουν, και έδινε πλη
ροφορίες για τον ασύρματο, η αποκάλυψη



θα είναι μια παροδική περιέργεια για το 
νεαρό εραστή. Μια σύντομη παρένθεση, 
για να συνεχίσει αμέριμνος τη σεξουαλική 
του δραστηριότητα πάνω στην έκπληκτη 
Νόρα.

Ο αναγνώστης καλείται να συναγάγει το 
επιμύθιο. Εκεί τον οδηγούν τα συμφραζό
μενα του μύθου. Η καρέκλα ανήκει σε μια 
γενιά που αντιστέκονταν και πέθαινε για 
τις ιδέες της. Χρησιμοποιείται όμως με 
τρόπο ταπεινωτικό από τους νεότερους. 
Και το μυστικό που κρύβει στα σπλάχνα 
της δε συγκινεί. Έτσι αποκτά μια διάσταση 
πολυσήμαντου συμβόλου. Πίσω από όλα 
αυτά, ο σαρκασμός στο απόγειό του. Κι 
εδώ θα ταίριαζαν σαν τελικό σχόλιο οι 
στίχοι του ποιητή:

κι εγώ σώπαινα νιώθοντας να βουλιά
ζουν μέσα μου τα λόγια/ 

να σωρεύονται ογκόλιθοι· 
στο χάσμα το μεγάλο της γενιάς μου

που πίστεψε/ 
της δικής σου γενιάς που χλεύασε.

(Μάρκογλου)

Άφησα να σχολιάσω στο τέλος τη «Βα
λίτσα» και την «Αρχόντισσα», δυο πολύ 
ωραία διηγήματα για διαφορετικούς 
λόγους το καθένα. Και στα δυο αισθητή η 
παρουσία συμβόλων. Στη «Βαλίτσα» το 
σύμβολο και το πράγμα σχεδόν ταυτίζον
ται. Είναι ένα μελαγχολικό διήγημα που 
ανανεώνει την πεζογραφία της ξενιτιάς. 
Ανακαλεί το «Θάνατο του Τραμουντάνα» 
του Αργ. Εφταλιώτη. Είναι όμως υπαινικτι
κότερο και υποβλητικότερο. Αφηγητής 
είναι ένας ξέμπαρκος σε κάποιο λιμάνι του 
Καναδά Έλληνας ναυτικός, που τον καλεί 
στο δωμάτιό της μια μεσόκοπη Ελληνίδα, 
τέως χορεύτρια χορών της κοιλιάς σε 
κέντρα και τώρα καθαρίστρια, για να 
ακούσει ελληνικά.

Είναι άρρωστη από την καρδιά της. Στη 
συνάντησή τους τον πληροφορεί ότι περι
μένει την άδεια του γιατρού, για να επι
στρέφει στην Ελλάδα. Στη μέση του δωμα
τίου μια παρατημένη βαλίτσα προκαλεί 
σαν από κάποιο αόριστο προαίσθημα τη 
δυσφορία του επισκέπτη. Προτού φύγει 
αφήνει πάνω στη βαλίτσα τη διεύθυνσή 
του στην Ελλάδα. Ο αφηγητής, του οποίου 
η ζωή έχει κάποιες ομοιότητες με την ξενι
τεμένη συμπατριώτισσά του, βλέπει πίσω 
από την επιθυμία της επιστροφής το 
ζωτικό ψεύδος. Σκέφτεται ότι η βαλίτσα θα 
μείνει εκεί, ώσπου η κάτοχός της να 
κλείσει για πάντα τα μάτια της.

Ύστερα από δυο μήνες φέρνουν στο 
σπίτι του ναυτικού στον Πειραιά, ο οποίος

είναι πια συνταξιούχος, τη βαλίτσα. Την 
εγκαταλείπει στη μέση του χολ αμετακί
νητη. Αν και του ανήκει, δεν τολμά να την 
εξερευνήσει. Τι είναι τελικά αυτό το 
πράγμα; Ενδεχομένως το σύμβολο του 
ταξιδιού, του χωρισμού, της αποδημίας. 
Το σκοτεινό σύμβολο ενός ματαιωμένου 
εγκόσμιου ταξιδιού, που περιμένει τώρα 
εκεί απειλητικό σαν τη μοίρα του θανάτου.

Το διήγημα «Η αρχόντισσα» είναι σε 
διαφορετικό κλίμα. Μια σύνθεση περισσό
τερο ποιητική, ανάμεσα στην πραγματικό
τητα και τη φαντασία. Κυριαρχούν τα σύμ
βολα και μια ευρηματική σκηνογραφία, 
που συνδέει το παρελθόν της «belle 
époque» με το παρόν των αδιεξόδων, της 
παρακμής και της φθοράς. Το παρελθόν 
όμως είναι προ καιρού νεκρό και μόνο τα 
φαντάσματά του επιζούν στη συνείδηση 
του ανθρώπου, για να τους παρηγορούν. Η 
ιστορία τοποθετείται στη σημερινή Σύρο 
με την Άνω Πόλη, το κλειστό Νεωρίου, την 
ανεργία των κατοίκων, τη μικροπολιτική. 
Το νησί με τη λαμπρή παλιά του αίγλη, τα 
πλούτη και τη ζωντάνια του, βρίσκεται 
τώρα σε κατάσταση παρακμής. Το εξωτε
ρικό τοπίο διαβρώνει και το ψυχικό. Με το 
άνοιγμα της αυλαίας μια δυσοσμία με 
άγνωστη προέλευση χτυπά στα ρουθούνια 
των κατοίκων του νησιού. Κάτι σαν απειλή. 
Δυσοσμία πραγματική που, όπως ψιθυρί
ζουν μερικοί, προέρχεται από το παλιό επί 
Όθωνος ακόμη αποχετευτικό σύστημα' 
δυσοσμία σωματική από τα μαραμένα 
κάλλη της ωραίας μοιχαλίδας· δυσοσμία 
που προέρχεται από το σώμα της νεκρής 
παλιάς αρχόντισσας· δυσοσμία ηθική 
τέλος, από τη μοιχεία και την απόπειρα 
διάρρηξης και δολοφονίας της αρχόν
τισσας ή από άλλες αιτίες και αδιέξοδα.

Σ’ αυτό το πλαίσιο τοποθετείται η ερω
τική σχέση ανάμεσα στον άνεργο σωλη- 
νουργό Φιλαντώνη και την ωραία Λίλη, 
σύζυγο του αρκετά μεγαλύτερου Λαυ- 
ρέντη, που ήταν δάσκαλος στο νησί. Η 
Λίλη, που είναι και αυτή μεγαλύτερη από 
το Φιλαντώνη, έχει την αίσθηση ότι βρω
μάει μπογιατίλα και ανησυχεί μήπως αυτό 
γίνει η αιτία να την εγκαταλείψει ο ερα
στής της. Το σκηνικό στήνεται προσεχτικά, 
για να συνδέσει το παρελθόν με το παρόν, 
στην Άνω Πόλη. Εκεί είναι το σπίτι της 
αρχόντισσας με το μοναδικό μπαλκόνι που 
κρατιέται ακόμη στη θέση του, όπου εμφα
νίζεται η οικοδέσποινα με την καλή της 
τουαλέτα.

«Δεν ήταν φάντασμα, ήταν μονάχα μια 
εξόριστη από το παρελθόν». Την ονό
μασαν έτσι «επειδή τους χρειαζόταν μια

αρχόντισσα γιστη θαμπή μνήμη του παρα
μυθιού, όσο στο μυαλό τους κατοικούσε 
ακόμα το παραμύθι».

Η μαγεία που δημιουργεί η σκηνο
γραφία και η ατμόσφαιρα διαλύεται από τη 
διάρρηξη που σχεδιάζει να κάνει ο Φιλαν- 
τώνης στο σπίτι της αρχόντισσας. Προ
χωρεί στην εκτέλεση του σχεδίου του, 
αποφασισμένος ακόμη και να δολοφο
νήσει αυτή τη μορφή του παρελθόντος, 
οπότε ανακαλύπτει ότι το σπίτι είναι ένα 
ερείπιο πλημμυρισμένα από τη δυσοσμία 
του πτώματος της αρχόντισσας που είναι 
καθισμένο έξω στο μπαλκόνι. Με το 
άγγιγμά του η νεκρή διαλύεται σαν σκόνη 
και μαζί της ό,τι έχει σχέση με την «ωραία 
εποχή». «Η αρχόντισσα» είναι ένα ποιη
τικό κείμενο, που η ασάφεια των συμβόλων 
του το κάνει να μετεωρίζεται ανάμεσα στο 
φανταστικό και το πραγματικό σαν μια 
σύνθεση υπερρεαλιστική, που αφήνει 
τελικά στον αναγνώστη μια αίσθηση 
φθοράς και θανάτου.

Σε όλα τα διηγήματα της συλλογής η 
επιφάνεια και το βάθος παρουσιάζονται 
συγχωνευμένα. Δεν έχουν όμως την ίδια 
εμβέλεια όλα. Με ελάχιστες εξαιρέσεις η 
δύναμη των πραγμάτων εξασθενίζει την 
ισχύ των συμβόλων. Υπάρχουν κείμενα 
που μπορούν να αναχθούν σε φιλοσοφικά 
δοκίμια «μελέτης θανάτου». Δε δραματο- 
ποιούνται οι καταστάσεις. Όμως ο ανα
γνώστης πίσω από τη φαινομενική εξωτε
ρική ηρεμία διαισθάνεται την ταραχή της 
συνειδησιακής και υπαρξιακής αγωνίας 
του ανθρώπου της εποχής μας.

1. Κώστας Στεργιόπουλος, Μεταπολεμική 
Πεζογραφία, τόμ. ΣΤ', εκδ. Σοκόλη, σ. 263. 
Επίσης Αλέξανδρος Κοτζιάς, Μεταπολεμικοί 
πεζογράφοι, «Κέδρος», σ. 122.

2. «Το πουκάμισο του καθηγητή», «Η αρχόν
τισσα», «Η καραμπίνα», «Η καρέκλα», «Ας μεί
νουμε γυμνοί», «Ένα χαμένο πορτοφόλι», «Το 
video», «Η μαμά Τώνια».

3. «Το πουκάμισο του καθηγητή», «Η αρχόν
τισσα», «Το video».

4. «Ας μείνουμε γυμνοί», «Ένα χαμένο πορ
τοφόλι», «Η μαμά Τώνια».



Ο Διαμαντής Αξιώτης είναι μια ζωντανή 
παρουσία στην πνευματική ζωή της σημε
ρινής Καβάλας. Συνεργάτης του ραδιοφω
νικού σταθμού της πόλης, μέλος της συν
τακτικής επιτροπής του περιοδικού Υπό
στεγο μαζί με τον Κοσμά Χαρπαντίδη, την 
Ελένη Ιορδάνου, τη Νέλλη Τόλα κ.ά., επι
μελητής εκδόσεων της Δημοτικής Βιβλιο
θήκης Καβάλας, αγωνίζεται, με άλλους 
άξιους συνεργάτες, για την προβολή της 
πνευματικής ζωής της πόλης. Στις κοινές 
προσπάθειες με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Καβάλας εντάσσονται ποικίλες εκδηλώ
σεις (διαλέξεις, παρουσίαση συγγραφέων 
με πανελλήνια ακτινοβολία, βιβλίων κτλ.) 
που τροφοδοτούν την πολιτιστική ανησυ
χία. Κι αυτή η προσφορά είναι ανεκτίμητη, 
αν σκεφτεί κανείς τη γενικότερη αδια
φορία για τα πολιτιστικά που την επιτείνει 
η αδράνεια στα επαρχιακά κέντρα, καθώς 
και τις ποικίλες αντιξοότητες και απογοη
τεύσεις που δοκιμάζουν όσοι αγωνίζονται 
να κρατήσουν άσβηστη τη φλόγα.

Ο Διαμαντής Αξιώτης είναι κατεξοχήν 
ποιητής· έχει στο ενεργητικό του τέσσερις 
ποιητικές συλλογές (Ιχώρ, 1966, Ποσοστό 
ευθύνης, 1974, Διαμπερές, 1976 και 
Ύπνος μεσημβρίας, 1985), ενώ παράλ
ληλα επιδίδεται και στην πεζογραφία. Το 
μεγαλύτερο μέρος του πεζογραφικού του 
έργου που είχε δημοσιευτεί σε διάφορα 
περιοδικά έχει συγκεντρωθεί στις δυο 
συλλογές διηγημάτων του: Το μισό των 
Κένταυρων (1990) και Ξόβεργα με μέλι 
(1994). Η πρώτη συλλογή, όπως σημειώ
νεται στον πρόλογο, περιλαμβάνει έντεκα 
αφηγήματα «διπλής όψεως, όπου το ένα

- μισό αντικατοπτρίζει τη σκοτεινή, άγρια 
πλευρά της ανθρώπινης φύσης που βου
λιάζει στη λάσπη του ένστικτου και επι
ζητεί να αυτοκαταστραφεί στη δίνη του 
πάθους, ενώ το άλλο μισό διανύει τις 
φωτεινές πεδιάδες της λογικής επιχει
ρώντας ν’ απλωθεί ως το βάθος του ουρα
νού». Τα κείμενα της συλλογής αυτής σε 
σύγκριση με αυτά της δεύτερης έχουν 
μικρότερη χρονική διασπορά, αφού δημο
σιεύτηκαν σε περιοδικά από το 1986- 
1990. Παρουσιάζουν επίσης μεγαλύτερη 
ομοιογένεια, αφού όλα ανήκουν στο ίδιο 
κλίμα. Κείμενα πρωτοποριακά ή μεταμον
τέρνα αλλά όχι και πρωτότυπα.

Η δεύτερη συλλογή περιλαμβάνει 
δώδεκα διηγήματα, από τα οποία τα 
έντεκα είχαν δημοσιευτεί σε περιοδικά. 
Μόνο «Ο οργισμένος Βαλκάνιος στα 
τενάγη των Φιλίππων» δημοσιεύεται εδώ 
για πρώτη φορά. Τα διηγήματα ανήκουν σε 

0 διαφορετικές χρονικές περιόδους. Το 
παλαιότερο -«Θερμές διακοπές-πέντε

παρά τέταρτο»- δημοσιεύτηκε το 1970 
και το νεότερο -α ν  θεωρήσουμε ως νεό
τερο το «Ο οργισμένος Βαλκάνιος...»- το 
1994. Έχουμε δηλαδή μια χρονική δια- 
σπορά που πλησιάζει την 25ετία. Τι 
σημαίνουν αυτά; Υποθέτω ότι η τεχνο
τροπία των κειμένων της πρώτης συλ
λογής είναι για το συγγραφέα μια προσω
ρινή παρένθεση, ενώ η δεύτερη είναι δοκι
μασμένη και εγκεκριμένη.

Η συλλογή Ξόβεργα με μέλι αποτελείται 
από αντιπροσωπευτικά και δόκιμα διηγή
ματα. Συνδυάζονται σ’ αυτό οι καθιερω
μένες συμβάσεις της ρεαλιστικής αφηγη- 
ματογραφίας με μια ποιητική απογείωση. 
Ο ποιητής και όταν επιλέγει την πρόζα για 
τις αισθητικές του αναζητήσεις, δεν ξεχνά 
την ιδιότητά του. Γενικά η πρόζα προϋπο
θέτει μυθοποίηση καταστάσεων και 
παρουσία διαφορετικών ανθρώπινων 
τύπων, που αναπτύσσουν ένα πλέγμα 
σχέσεων μεταξύ τους, πάνω στις οποίες 
διαπλέκεται ο μύθος. Η μυθολογία του 
Διαμαντή Αξιώτη, όταν υπάρχει, είναι η 
μυθολογία του λυρικού εγώ. Τα πάθη του 
υποκειμένου, ο λυρισμός του εγώ, είναι το 
στίγμα των γοητευτικών του κειμένων που 
έχουν ως πλαίσιο -τα  περισσότερα από 
αυτά- την πόλη της Καβάλας ή μάλλον μια 
μυθοποιημένη, ποιητική Καβάλα.

Η ιστορία της πόλης, τα μνημεία της, η 
ατμόσφαιρα, ο ασφυκτικός κοινωνικός 
κλοιός που την περιβάλλει, αλλά και οι 
πλατείς ορίζοντες μέσα από τους δρόμους 
της θάλασσας που ανοίγονται μπροστά 
της, είναι οι χώροι, μέσα στους οποίους 
βυθίζεται το λυρικό εγώ στο ταξίδι της 
μνήμης. Η μοναξιά, η τάση φυγής έξω από 
τα στενά όρια, η ονειρική φαντασίωση, η 
δραπέτευση από την πραγματικότητα του 
χρόνου είναι τα βασικά μοτίβα των αφηγη
μάτων του Διαμαντή Αξιώτη. Είμαστε αντι
μέτωποι με μια βιωματική πρόζα που ανα
σκαλεύει εμπειρίες της εφηβείας, κατά 
βάση ερωτικές, αισθησιακές, βακχικές 
(«Θερμές διακοπές -  πέντε παρά τέταρ
το», «Ο οργισμένος Βαλκάνιος...», 
Τετάρτη και Παρασκευή», «Άγγελος 
Ξιφήρης», «Δραπέτης μιας ηλικίας»). Το 
«Ηδωνίς και αερίη» είναι πρωτότυπο 
αφήγημα με πρωταγωνίστρια τη Θάσο, 
ποιητικά ιστορημένη. Σύζευξη αισθησιακή 
του παρελθόντος με το παρόν με εμπλοκή 
της μυθολογίας, της ιστορίας και της 
αρχαιολογίας σε ένα ερωτικό παραλή- 
ρημα.

Ο ερωτισμός είναι κυρίαρχος στην «=ό- 
βεργα...», τη μελίρρυτη και μελίφθογγη 
αυτή μαγγανεία, που αιχμαλωτίζει τον 
αναγνώστη. Οι πρωταγωνιστές των μικρών

ιστοριών είναι έφηβοι ή παιδιά. Αλλά και 
στις περιπτώσεις που έχουν διαβεί τη 
νεαρή ηλικία, η μνήμη τους μεταφέρει στις 
εμπειρίες της εφηβικής ή της παιδικής 
ηλικίας («Εκδρομές -  Εκδορές και τραύ
ματα», «Τετάρτη και Παρασκευή», «Δρα
πέτης μιας ηλικίας»). Τα δύο τελευταία 
αφηγήματα της συλλογής -«Σου γράφω 
από τη Jaipur» και «Ημιπολύτιμοι λίθοι» -  
ανήκουν σε διαφορετικό τόπο και κλίμα. Το 
πρώτο εντάσσεται στην κατηγορία των 
ταξιδιωτικών κειμένων και απεικονίζει τον 
αισθησιασμό -και τη βιοσοφία των 
ανθρώπων της Ανατολής με τόνους μελαγ- 
χολικούς. Στ© δεύτερο αφήγημα εξιστο
ρείται ένα συμπαθητικό επεισόδιο με πρω
ταγωνίστρια μια ώριμη γυναίκα που βιώνει 
την αίσθηση της φθοράς και πληρώνει την 
ανάγκη να επιβεβαιώσει την έλξη της 
θηλυκότητάς της με ακριβό αντίτιμο. 
Μετεωρισμός αισθημάτων και καταστά
σεων. Πρόκειται για μια παραλλαγή του 
ίδιου μοτίβου που αναπτύσσεται και στο 
«Δραπέτης μιας ηλικίας»: της φυγής από 
την πίεση του χρόνου με την ψευδαίσθηση 
ή τη φαντασίωση.

Σε μια άλλη κατηγορία διηγημάτων είναι 
αισθητή η κοινωνιολογική θεώρηση των 
καταστάσεων. Σε τρία από αυτά («Η Άννα 
του Κλήδονα», «Ο γάμος της θείας Ελέ
νης», «Ως ετέρα Σταχτοπούτα») θίγεται το 
θέμα του γάμου των φτωχών κοριτσιών. 
Στα δύο πρώτα τα γεγονότα παρουσιά
ζονται από την οπτική της παιδικής ηλικίας 
με τόνο παιγνιώδη και ειρωνικό που 
αμβλύνει το βαρύ κλίμα. Το πιο πεζολογικό 
από τα τρία, με την έννοια του αυστηρά 
κοινωνιολογικού προσανατολισμού του, 
«Η Άννα του Κλήδονα», δίνεται με τη 
μορφή αναμνήσεων του αφηγητή από την 
παιδική του ηλικία και έχει πολλές επιση
μάνσεις κοινωνικής και γλωσσικής συμπε
ριφοράς του προσφυγικού κόσμου. Τοπο
γραφία, κοινωνική ανθρωπολογία και λαο
γραφία αποτελούν την ύλη της ρεαλι
στικής σκηνογραφίας. Η Άννα, τραγική 
φιγούρα, πιέζεται ψυχολογικά από το 
περιβάλλον, τις προσωπικές απογοητεύ
σεις, την ηλικία. Τη χαριστική βολή που θα 
την οδηγήσει στην παραφροσύνη θα τη 
δώσει η σκληρότητα των παιδιών. Ο συγ
γραφέας δεν επιμένει στη δραματοποίηση 
των καταστάσεων. Αρνούμενος να επιβα
ρύνει περισσότερο την τραγικότητα, 
αρκείται στους υπαινιγμούς.

Στο κοινωνικό περιβάλλον της προσφυ
γιάς, που το ξέρει εκ των ένδον ο συγγρα
φέας, τοποθετεί και το «Γάμο της θείας 
Ελένης». Το διήγημα είναι διανθισμένο με 
εικόνες από τη ζωή, τη δουλειά στα καπνό-



μάγαζα, τη διασκέδαση της φτωχολογιάς, 
το προξενιό και το γάμο. Το χιούμορ και 
εδώ -πικρό και διακριτικό-, είναι ένας 
προσχηματικός τρόπος απόκρυψης του 
πόνου για πρόσωπα αγαπημένα. Ένα επί
καιρο κοινωνικό θέμα σχετικό με τη ζωή 
των περιθωριοποιημένων νέων ερευνά 
στον «Οργισμένο Βαλκάνιο...». Ο ήρωας 
με το τραγικό τέλος του είναι ένας αντι
προσωπευτικός τύπος μηχανόβιου. Πέρα 
από την έρευνα των ψυχολογικών αιτίων 
της περιθωριοποίησης ο συγγραφέας 
εκφράζει διακριτικά σ’ αυτή τη μοντέρνα 
ελεγεία τη συμπάθειά του στη συγκεκρι
μένη κατηγορία των νέων που πασχίζουν 
με τη μάσκα της σκληρότητας να κρύψουν 
τον απέραντο φόβο τούς και την ευαι
σθησία της τρυφερής ηλικίας.

Γ ενικά όλες οι ιστορίες, εκφράζουν μια 
διάθεση νοσταλγική γεμάτη «γλύκα και 
παράπονο» επιστροφής στη νεανική ηλι
κία. Στα περισσότερα κείμενα η αφηγημα
τική στιγμή είναι αρκετά μεταγενέστερη 
από τα περιστατικά στα οποία αναφέρεται. 
Ο αφηγητής, που κινείται με την ίδια 
άνεση είτε στο πρώτο είτε στο δεύτερο 
είτε στο τρίτο γραμματικό πρόσωπο, 
βλέπει τα ιστορούμενα με την προοπτική 
της ωριμότητας. Στα περισσότερα από τα 
κείμενα πρωταγωνίστρια τελικά είναι η 
ποιητική Καβάλα, με την οποία ο αφη
γητής αισθάνεται δεμένος με μοιραίο 
δεσμό:

«Η πόλη σου αρματωμένη λαμποκοπά, 
λάμνει και μοιράζεται: απ' εδώ η 
γιορτή της απελευθέρωσης, οι δάφνες 
και τα φώτα, απ’ εκεί η έλξη κι οι 
φωνές. Να μπεις σ’ αυτό το επετειακό 
πανηγύρι ή να φύγεις και να πας; Τα 
σύνορα· αυτά ήταν πάντα που σε διχο
τομούσαν, τριχοτομούσαν και σε 
βασάνιζαν. Δραπέτης της κάθε ηλικίας, 
δεν συμφιλιώθηκες ποτέ σου και με 
κανένα πέρασμα. Συσκεύαζες τα απα
ραίτητα και αναγκαία, τα στοίβαζες 
όπως όπως σε χάρτινο κουτί, τα έδενες 
με σπάγγο γιούτινο και το έσκαγες. Σε 
τυραννούσε αργότερα και για μεγάλο 
χρονικό διάστημα αυτή η δραπέτευση, 
κι όλο εύρισκες ευκαιρίες και αφορμές 
για να επιστρέφεις.»

1. Το Υπόστεγο διαδέχτηκε το γνωστό επίσης 
περιοδικό της Καβάλας Σκαπτή Ύλη, φυτώριο 
νέων λογοτεχνών με πολυετή ζωή.

2. Διαμαντής Αξιώτης, Ξόβεργα με μέλι, 
όπ.π., σ. 71.

Και πάλι η Καβάλα μέσα από τη λογοτε
χνία' η δεύτερη λογοτεχνική πόλη στην 
Ελλάδα μετά τη Θεσσαλονίκη. Μνήμη και 
έλεγος για την παλιά της αφανισμένη 
μορφή. Ο πολιτισμός μας είναι ή μάλλον 
ήταν ως σήμερα τουλάχιστον -αν  σκε- 
φτούμε ότι οι νέοι όλο και περισσότερο 
κόβουν τις γέφυρες με το παρελθόν- 
πολιτισμός της μνήμης. Η μνήμη είναι αξία 
κατεξοχήν ελληνική. Ο τόπος, η φύση, η 
παράδοση, το παρελθόν, η ιστορία ήταν ο 
καμβάς της νεοελληνικής λογοτεχνίας και 
των άλλων καλών τεχνών. Αυτό κάνει και ο 
Κοσμάς Χαρπαντίδης:

«ανασκάλευα τη μνήνη για να μη μείνει 
πέτρα χωρίς σημάδια».

Μανία Πόλεως ονομάζει το μοναδικό 
βιβλίο του που έχει εκδοθεί ως σήμερα. 
Μια συλλογή διηγημάτων του περιμένει 
την ευκαιρία να εκδοθεί. Εντυπωσιάζει ο 
πρωτότυπος τίτλος του μικρού αφηγή
ματος -μόλις 45 σελίδες- που προδια
θέτει για το περιεχόμενό του. Η πόλη είναι 
η Καβάλα. Ποιο είναι όμως το νόημα του 
τίτλου; Ποιος μαίνεται, γιατί, και τι είδους 
μανία είναι η προαναγγελλόμενη; Δεν 
πρόκειται φυσικά για μαινόμενη πόλη 
αλλά για τη μανία κάποιου για την πόλη. Η 
γενική είναι αντικειμενική. Το μαινόμενο 
υποκείμενο είναι ο αφηγητής του παρά
δοξου αυτού λόγου.

Ο αφηγητής όμως αυτός δεν έχει συγκε
κριμένα στοιχεία ταυτότητας, δεν είναι μια 
προσδιορισμένη ατομικότητα με καθορι
σμένη φωνή. Έχει κάποια ηλικιακά χαρα
κτηριστικά που δεν μπορούν να υπολογι
στούν με ακρίβεια από το περιεχόμενο του 
αφηγήματος. Και μια ιδιότητα: είναι ερα
στής αυτής της πόλης και αντιπροσωπεύει 
μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι αισθά
νονται ανάλογο πάθος για την πόλη που τη 
γνώρισαν σε άλλες εποχές -δυο τρεις 
δεκαετίες πριν- όταν είχε άλλου είδους 
γοητεία. Σήμερα δεν έχει τις γωνιές που 
σαγήνεύαν, όπως .άλλοτε, με την παρά
νομη αμαρτία τους εραστές της:

«Δεν υπάρχουν σκοτεινές γωνιές και
%

μυστήριο· όλα είναι διάφανα, το χρήμα 
έχει μετατρέψει την αδήλωτη πουτανίτσα 
σε κυρία περιωπής που δίνε ται μόνο στους 
νόμιμους συζύγους τη μέρα. Και φυσικά, 
όταν βρέχει, η Ομονοίας, χωρίς ανθρώ
πους να την περπατούν, πλαγιάζει μόνη, 
σκοτεινή και θλιβερή».

Ο αφηγητής έχει μέσα του πολλές 
φωνές για την πόλη, οι οποίες ανήκουν σε

υποτιθέμενους κατοίκους της από διαφο
ρετικά κοινωνικά στρώματα και επαγγέλ
ματα. Αποστολή του είναι η εκφορά τους. 
Όλες αναφέρονται στην πόλη, στην προη
γούμενη κατάσταση και μορφή. Την πριν 
από τη δεκαετία του ’70. Και οι φωνές 
αυτές δίνουν μια ποικιλία στο ύφος του 
αφηγητή που ιστορεί σε α' πρόσωπο:

«Μιλάν, εκσφενδονίζουν τσεκούρια πάνω 
μου, εικόνες κόκκινες, ανθρώπους που 
σφαδάζουν. Να γίνει το σώμα μου οθόνη, 
να φανεί, να χάσω το χρώμα το χαρτιού, να 
μιλήσουν οι φωνές που με κατοικούν. Με 
τους φίλους χαρτογραφημένους μέσα μου 
αρχίζω να πονώ. Και ο πόνος, η απώλεια 
του αίματος με καθιστούν ορατό. Στην 
αρχή μια μικρή σημαδούρα φαίνομαι και 
μετά ένας βράχος, ύστερα μια επιφάνεια, 
μια νησίδα, έπειτα μια πολιτεία, απ’ όπου 
ξεπηδούν σιλουέτες, είδωλα και όνειρα.»

Το αφήγημα «Μανία Πόλεως» είναι, 
όπως είπα, ένας παράδοξος λόγος: ούτε 
διήγημα, ούτε ανάμνηση ούτε περιγραφή 
ή δοκίμιο. Είναι μια πολυφωνική αφήγηση 
που πασχίζει να ιστορήσει μέσω ενός 
ανώνυμου αφηγητή εξουσιοδοτημένου 
από τους παλιούς κατοίκους αυτής της 
πόλης -καπνεργάτες, πρόσφυγες, οικο
δόμους κ.ά.- την ιστορία της, να διασώσει 
κάποιες εικόνες της είτε μέσα από τη συλ
λογική είτε μέσα από την ατομική μνήμη, 
είτε ακόμη και μέσα από παλιές φωτογρα
φίες, όπως εκείνη του λιμανιού με τη χρο
νολογία 1928. Επίσης παρεμβάλλονται 
μέσα στην αφήγηση με τη μορφή αλφαβη
τικού καταλόγου πλαστά ονόματα λογίων 
κατοίκων της πόλης που συνέβαλαν στην 
πνευματική της ζωή. Έτσι ολοκληρώνεται 
σε επίπεδο φανταστικό μια εικόνα της 
πόλης που όμως είναι πιο αληθινή από την 
πραγματική. Η μυθοποίηση συμπληρώ
νεται με συγκριτικά στοιχεία από τη σημε
ρινή της κατάσταση, όπου οι αλλοτινοί 
περίοικοι εκδικούμενοι την παλιά τους 
ταπείνωση, όταν «συνέρρεαν στις πύλες 
των καπνεργοστασίων γυρεύοντας ψωμί», 
της άλλαξαν μορφή. Αυτοί οι παλιοί παρίες 
της πόλης είναι οι άρχοντες του σημερινού 
της ξεπεσμού:

«Στη θέση των καπνομάγαζων, αλλά και 
των αρχοντικών, που ήταν ό,τι τους φόβισε 
και δυνάστεψε, οικοδόμησαν την άδεια 
τους ψυχή. Η πόλη δεν αντιστάθηκε. Αφέ- 
θηκε να πνιγεί στο γκρι και να χάσει την 
ώχρα και τη γαλάζια υγρασία της Κυριακής 
με τη συναίσθηση μιας ενοχής, που 
συναντάς σε ξεπεσμένους αστούς».



Η αφήγηση του Κοσμά Χαρπαντίδη είναι 
ποιητική. Πρόζα μοντέρνα όσο και παλιά 
μακεδόνισσα, που ανακαλεί το παραλή
ρημα μεσαιωνικού μοναχού, ο οποίος 
ιστορεί την εικόνα της πόλης, όπως θα 
ιστορούσε την εικόνα της θεομήτορος· 
ένας μοναχός υμνωδός και αγιογράφος,

ιδρυτής και κτίτοράς της:

«θέλω ν’ αναστήσω αυτήν την πόλη, να την 
κρατήσω σφιγμένη γύρω από το παλιό της 
φρούριο, βασιλεύουσα, κραταιή, δική μου, 
εγώ ο Ιουστινιανός και ο Ισίδωρος, ο Περι
κλής και ο Ικτίνος, εγώ ο εκείνος που σε

γέννησα, ο που το όνομά του ταξιδεύει στο 
χρόνο, εγώ που σε ίδρυσα. Κι εσύ που δε 
φύλαξες ούτε μια σπιθαμή από το χώμα 
σου στη μνήμη μου, μόνο με γκρέμισες και 
φύτεψες στα πόδια μου φοίνικα και είδη 
τροπικά για τους τουρίστες».

Η
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΙΚΗ

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Από τον πρώτο ως τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο 

(1914-1939) 

ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ -  ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ



ΜΙΚΡΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Επιλογή -  Απόδοση: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ

MOLIÈRE 
(1622-1673)

ΣΤΟ Ν  ΚΥΡΙΟ ΛΑ Μ ΟΤ ΛΕ ΒΑ ΓΙΕ 
ΓΙΑ  ΤΟΝ Θ Α Ν Α ΤΟ  ΤΟΥ  ΓΙΟΥ ΤΟ Υ

Για δάκρυα, δόλιε Λε Βαγιέ, ετοίμασε τα μάτια σου:
Το πένθος σου είναι δίκαιο, όσο κι αν είν’ μεγάλο.
Όταν για πάντα χάσουμε ό,τι εσύ έχεις χάσει 
Η Φρόνηση από μόνη της θρηνεί, ναι, πίστεψέ με.
Μάταια μας δίνει χίλιες δυο η ψυχή μας συμβουλές 
Ώστε το μάτι μας στεγνό να μείνει μπρος στο θάνατο- 
Μοιάζει τέτοιος αγώνας μας στο βλέμμα όλου του σύμπαντος 
Όχι με υπέρτατη αρετή, αλλά με βαρβαρότητα.
Ξέρω καλά, τα δάκρυα δε θα σου φέρουν πίσω 
Το γιο που τόσο αγάπησες και ξαφνικά τον χάνεις'
Όμως λιγότερο σκληρός δεν είν ’ γι ’ αυτό ο χαμός του.
Για τις σπουδαίες του αρετές όλοι τον σέβονταν βαθιά · 
Καρδιά μεγάλη, πνεύμα οξύ και μια όμορφη ψυχή:
Είν’ αρκετά όλ ’ αυτά, θαρρώ, να τον θρηνείς για πάντα.

BUSSY RABUTIN 
(1618-1693)

ΕΠ ΙΤΥ Μ ΒΙΟ  ΤΟΥ Μ Ο Λ ΙΕΡΟ Υ

Διαβάτη, εδώ αναπαύεται 
Κάποιος που λεν πως πέθανε’
Σ τ’ αλήθεια τάχα πέθανε 
Ή  μήπως και κοιμάται;
Κι αν ήταν κάποτε ασθενής 
Στη φαντασία του μόνο,
Η αρρώστεια τούτη δε μπορεί 
Στον τάφο να τον έσπρωξε:
Είν’ ένα κόλπο του όλο αυτό 
Γιατί, μεγάλος ηθοποιός,
Του άρεσε να υποκρίνεται.
Όπως και να ’ναι τελικά,
Στο χώμα τούτο βρίσκεται ο Μολιέρος’ 
Έστω κι αν μόνο παριστάνει τον νεκρό, 
Με τέχνη περισσή τον παριστάνει.

JEAN PACINE 
(1639-1699)

ΕΠ ΙΤΥ Μ ΒΙΟ  ΤΟ Υ ΚΥΡΙΟΥ ΑΡΝΩ

Μισήθηκε απ’ αυτούς, λατρεύτηκε από κείνους,
Τον θαύμασε όμως όλ' η γη.
Όχι σ ’ αυτόν τον διεφθαρμένο αιώνα
Μα στον καιρό των αποστόλων του άξιζε να ζήσει.
Ήταν ο Λρνώ που τώρα τέλειωσε 
Τις πονεμένες μέρες του:
Ο πιο σκληρός κριτής ηθών σ ’ όλο τον κόσμο,
Ο φοβερότερος πολέμιος κάθε σφάλματος,
Ο μεγαλύτερος και σταθερότερος της Εκκλησίας προστάτης.

(Συνεχίζεται)



Το έργο του Κωσταντίνου Χατζόπουλου 
και το πρόβλημα του διχασμού του

Πρώτη, απ’ όσο ξέρω, η Άλκης Θρύλος, σε δυο ομιλίες της το
1924 για το έργο θεωρεί ως «πρώτη ακόμη ένδειξη της αδιά
κοπης αντίθεσης μέσα του» το ότι από τη μια μεριά «τραγου
δούσε τους κουρασμένους σκοπούς του», ενώ, από την άλλη, με 
την έκδοση του περιοδικού Η Τέχνη «θέλησε και πιο ενεργητικά 
να βοηθήσει την ανάπτυξη της νεοελληνικής φιλολογίας». Στη 
δεύτερη ομιλία της θα συμπληρώσει: «Γιατί στη Γερμανία ανα
φάνηκε η δεύτερη ατομικότητα του Χατζόπουλου που γι’ αυτήν 
σας μίλησαν στην αρχή».1

Ο Πέτρος Χάρης, αργότερα, θα γίνει ένθερμος υποστηρικτής 
αυτής της άποψης γράφοντας:

«Δυο γραμμές παράλληλες ορίζουν την πορεία του Χατζό
πουλου και δυο φωνές ισοδύναμες ρυθμίζουν τις αναζητήσεις 
του. [...] Δυο άνθρωποι, δυο διαθέσεις, δυο προθέσεις, -κα ι, 
φυσικά, δυο ειδών σελίδες που τις τρέφει και τις κρατάει σ’ 
απόσταση, σε μια βαθύτερη διαμάχη, ένας οδυνηρός διχα
σμός».2

Κι ο Απόστολος Σαχίνης θ’ ακολουθήσει, επίσης, την ίδια 
γραμμή.

«Του Κωσταντίνου Χατζόπουλου η πεζογραφική παραγωγή 
δεν παρουσιάζει καμιά ενότητα. Ο ψυχικός διχασμός και η 
πάντα ανικανοποίητη αναζήτηση που παρακολουθούσε την 
προσωπικότητά του, χαρακτηρίζουν και την έκφρασή του στη 
λογοτεχνία».3

Αντίθετα, ο Κ. Θ. Δημαράς θα υποστηρίξει ότι, ενώ οι 
αισθητικές και θεωρητικές του κατευθύνσεις συνεχώς αλλά
ζουν, εντούτοις «εκείνο που μένει σταθερό και τον χαρακτη
ρίζει είναι η λογοτεχνική συνείδηση, η επιδίωξη της μορφής, 
όσο κι αν η ιδεατή μορφή αλλάζει, επίσης μια ιδιαίτερη ποιό
τητα του λόγου, σταθερή μέσα στις αλλαγές».4

Ο Γιώργος Βελουδής, τέλος, κλίνει προς την άποψη της ενό
τητας του έργου του υποστηρίζοντας ότι στο συμβολιστικό Φθι
νόπωρο υποκρύπτεται μια ρεαλιστική σκόπευση. Γράφει συγ
κεκριμένα:

«Ωστόσο, και στο Φθινόπωρο οι συμβολιστικοί τρόποι δεν 
ήταν παράη μορφική επιφάνεια, κάτω απ’ την οποία κρυβόταν, 
όπως σε κάθε πετυχημένο καλλιτεχνικό έργο, αλλά και σύμ
φωνα με τις αισθητικές-θεωρητικές αντιλήψεις του συγγραφέα 
του, μια ρεαλιστική σκόπευση και πραγμάτωση...»5.

Προτού όμως προχωρήσω στη διερεύνηση του όλου θέματος, 
θα ήθελα να παρατηρήσω πως αδυνατώ να κατανοήσω την 

14 άποψη, κατά την οποία η πορεία του Χατζόπουλου ορίζεται 
από δυο γραμμές παράλληλες -ά ρα  μη συναντώμενες- που

του Τάκη Καρβέλη

όμως «τις τρέφει και τις κρατάει σε απόσταση, σε μια βαθύτερη 
διαμάχη, ένας οδυνηρός διχασμός». Περισσότερο, αντίθετα, 
κατανοώ και αποδέχομαι, σε γενικές γραμμές, την άποψη του 
Κ. Θ. Δημαρά, που, μέσα στη διαρκή αλλαγή των αισθητικών 
και θεωρητικών του κατευθύνσεων, διαπιστώνει και κάποια 
ενότητα στόχων. Άποψη εν πολλοίς ορθή, που χρειάζεται μια 
τεκμηριωμένη διερεύνηση. Θα την επιχειρήσω, χωρίζοντας τη 
συγγραφική του πορεία σε τρεις χρονικές περιόδους:

Πρώτη περίοδος: Αρχίζει από το 1884 -έτος δημοσιεύσεως 
του πρώτου ποιήματος του- και τελειώνει το 1905. Σ’ αυτή την 
περίοδο περιλαμβάνεται κι η πρώτη εγκατάστασή του στη Γερ
μανία (1900-1901).

Λεύτερη περίοδος: Περιλαμβάνει τη δεύτερη και μακροχρο- 
νιότερη εγκατάστασή του στη Γερμανία: 1905-1914.

Τρίτη περίοδος. Περιλαμβάνει τα τελευταία χρόνια της ζωής 
του στην Ελλάδα ως τον θάνατό του: 1914-1920.

Πρώτη περίοδος (1884-1905)

Είναι η περίοδος της ποιητικής και πνευματικής του διαμόρφω
σης, που ολοκληρώνεται με το πρώτο του ταξίδι στη Γερμανία 
(1900-1901). Κατά την περίοδο αυτή εκδίδει τις ποιητικές συλ
λογές Τραγούδια της ερημιάς και Τα ελεγεία και τα ειδύλλια 
(1898), το περιοδικό Η Τέχνη (1898-1899) και δημοσιεύει τα 
πρώτα κριτικά του σημειώματα (1898-1902). Εξετάζοντας την 
κάθε του δραστηριότητα διαπιστώνουμε ότι όχι μόνο δεν υφί- 
σταται ίχνος διχασμού, αλλά και ότι υπάρχει ενότητα στόχων 
και αναζητήσεων. Έτσι: 

α) εκδίδοντας το περιοδικό Η Τέχνη έχει τους εξής βασικούς 
στόχους:

I. Να φέρει σε επαφή τους έλληνες λογίους και το αναγνω
στικό κοινό με την ευρωπαϊκή και δη τη βόρεια πνευματική και 
καλλιτεχνική παραγωγή. Πιστεύει ότι έτσι θα δημιουργήσει 
τους όρους για την ανανέωση της ποίησης και της πεζογραφίας, 
την αναγέννηση της πνευματικής ζωής.

II. Να προβάλει στον ελληνικό χώρο τις φιλοσοφικές ιδέες 
του Νίτσε, τις οποίες κατά την περίοδο αυτή ακολουθούσαν 
πολλοί Έλληνες ποιητές και πεζογράφοι.

Η ανωτέρω δραστηριότητά του, στην οποία συμμετέχουν και 
πολλοί ομότεχνοί του, σε καμιά περίπτωση δεν διίσταται στους 
σκοπούς της ποίησής του, όπως υπαινίσσεται η Άλκης Θρύλος.

β) Όταν, επομένως, εκδίδει τις ποιητικές του συλλογές, σ’ 
αυτή την ανανέωση πιστεύει ότι συμμετέχει και δεν τις εκδίδει
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Ο Κ. Χατζόπουλος

χωριστά, γιατί, όπως φαίνεται να πιστεύουν οι υποστηρικτές 
του διχασμού του, εκπροσωπούν δύο διαφορετικές διαθέσεις 
του, αλλά γιατί ξέρει ότι η μεν πρώτη αντικατοπτρίζει μια εξε
λικτική πορεία, που συγχωνεύει και αποτυπώνει ποικίλες επι
δράσεις,6 όπως πολύ έχει τονίσει ο Κωστής Παλαμάς, ενώ η 
δεύτερη, αποτελώντας τη φυσιολογική κατάληξη των αναζητή- 
σεών του, διακρίνεται για την ενιαία γραμμή της, που ακο
λουθείτο ρεύμα του γαλλικού συμβολισμού και δη του Βερλαίν.

Όταν, πιο συγκεκριμένα, εκδίδει τα Τραγούδια της ερημιάς 
έχει επίγνωση ότι εκφράζουν την αρχική, προσυμβολιστική 
φάση της ποίησής του. Η όλη διάρθρωση των ενοτήτων της ακο
λουθεί την εξελικτική της πορεία, ανοίγοντας με τους ειδυλλια
κούς σκοπούς της σύγχρονής του ποίησης (του δημοτικού τρα
γουδιού και, κατ’ επίδραση, του Δροσίνη και του Κρυστάλλη), 
συνεχίζοντας, υπό την επήρεια του Σολωμού και, γενικότερα, 
της Επτανησιακής Σχολής, με μια ποίηση περισσότερο μελω
δική και εκλεπτυσμένη, και κλείνοντας είτε με τους άψογους 
και πλαστικούς στίχους του παρνασσισμού είτε με τους πιο 
μελαγχολικούς και μουσικούς του συμβολισμού. Εκδίδοντας, 
την ίδια χρονιά, Τα ελεγεία και τα ειδύλλια, θέλει να επισημά- 
νει, σε αντίθεση με την προηγούμενη συλλογή, την ενιαία 
γραμμή πλεύσης της. Η νέα συλλογή δεν εκφράζει μόνο τις 
αισθητικές αναζητήσεις της ωριμότητάς του, αλλά και τον 
τοποθετεί στην πρωτοπορία των ομοτέχνων του, οι οποίοι, επη
ρεασμένοι κι αυτοί απ’ το γαλλικό συμβολισμό, ονειρεύονται 
μια ποίηση καθαρότερη και μουσικότερη. Έχοντας ως πρό
τυπο την ποίηση του Βερλαίν, θ’ αντλήσει απ’ αυτή όχι μόνο τα 
διάφορα ποιητικά τεχνάσματα και τα εξωτερικά σύμβολα, 
αλλά και τη διακατέχουσα όλη τη συλλογή μουσική διάθεση. 
Διαμορφώνει έτσι τη δική του ποιητική γραφή, που ξεχωρίζει 
για την επίμονη και, πολλές φορές, εξαντλητική χρήση ορι
σμένων μοτίβων και συμβόλων, και την επίσης αδιάλειπτη επα

νάληψη είτε στίχων και στροφών είτε, κυρίως, ορισμένων 
λέξεων. Κύριος στόχος του, που εναρμονίζεται με των άλλων 
μεταπαλαμικών ποιητών, να δημιουργήσει, με όλη αυτή την 
ποικιλία των ρυθμών, των τεχνασμάτων και των επαναλήψεων, 
ένα κλίμα αοριστίας, μια διάθεση μουσική, που αναδίδει τη 
βαθύτητα της μελαγχολίας, την αίσθηση μιας απώλειας και την 
ψευδαίσθηση ενός άλλου, πέραν αυτού, κόσμου ευτυχίας. Είτε 
αυτή η ποίηση, γενικότερα, αντανακλά την αθυμία που επι
κράτησε μετά την ήττα του ’97 είτε μια διάθεση άλγους και οδύ
νης, το βέβαιο είναι ότι αρθρώνεται και καλλιεργείται υπό την 
επήρεια ξένων εμπειριών -κυρίως των Γάλλων συμβολιστών κι 
εναρμονίζεται με τους στόχους των μεταπαλαμικών ποιητών

Λ

Γρυπάρη, Μαλακάση, Πορφύρα, Βλαχογιάννη κ.ά.
γ) Σε απόλυτη εναρμόνιση με τους στόχους της ωριμότητάς 

του, που εκφράστηκαν βασικά με την έκδοση της Τέχνηςκαι τα 
ποιήματα εν μέρει της συλλογής Τραγούδια της ερημιάς, κυρίως 
όμως Τα ελεγεία και τα ειδύλλια τελούν και οι κριτικές μελέτες 
ή τα σημειώματα,7 που έγραψε και δημοσίευσε ανάμεσα στα 
1898-1902. Στηριζόμενοι σ’ αυτές και συνυπολογίζοντας όσα 
γράφει το 1903 στον Νουμά για τον Βλαχογιάννη, διαπιστώ
νουμε ότι αυτό που ζητεί απ’ την ποίηση και προσπαθεί να το 
εκφράσει στη δεύτερη ποιητική του συλλογή εντοπίζεται 
κυρίως στα εξής:

I. Στην ανεύρεση ενός θεμελιώδους ρυθμού, στον οποίο 
πρέπει να υποτάσσονται τα διάφορα ποιητικά τεχνάσματα, 
όπως οι συνδυασμοί των μέτρων και των ρυθμών, τα παιγνίδια 
των φθόγγων και των ήχων, οι χρησιμοποιούμενες τομές, συνι
ζήσεις, παρηχήσεις, ομοιοκαταληξίες κτλ.

II. Στην απαλλαγή από την αντικειμενική περιγραφή και 
αφήγηση. Βασικός του στόχος όχι να περιγράψει, αλλά να υπο
βάλλει τις ψυχικές διαθέσεις, καταργώντας πολλάκις τους 
αυστηρούς κανόνες της μετρικής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η 
ποίηση μετατρέπεται σε μια μουσική ρευστή και μελωδική.

III. Στη σύλληψη ενός κόσμου ονειρικού, στο άγγιγμα της 
ψυχής «με κάτιτίς ανεύρετο από κάτω από τα πράγματα», μ’ ένα 
αντιλάρισμα άλλης ζωής βαθύτερης κάτω απ’ τη μορφή τους».8

Οι στόχοι της ποίησης και της κριτικής του αυτή την περίοδο 
είναι κοινοί και αδιαίρετοι κι εντοπίζονται στην αισθητική 
συγκίνηση, που είναι ο αποκλειστικός σκοπός της τέχνης. Τεί
νοντας σε μια ποίηση καθαρή, μουσική και υποβλητική, θα 
προσπαθήσει να συλλάβει ό,τι υπάρχει βαθύτερα και πέρα από 
τα επιφαινόμενα, το ονειρικό, το ανεύρετο, το au delà, όπως 
γράφει. Και θα το κυνηγήσει με την ποίησή του σ’ όλη του τη 
ζωή, μονότονα κι επίμονα, πιστεύοντας ότι βρήκε τον κεντρικό, 
τον θεμελιώδη ρυθμό, μέσω του οποίου θα συλλάβει καταστά
σεις ασύλληπτες. Τη σύλληψη, βέβαια, αυτού του δεσπόζοντος 
ρυθμού και του au delà δεν θα την επιδιώξει, όπως είδαμε, 
ευθύς εξαρχής. Προτού φτάσει στο συμβολισμό, μαθητεύει σε 
πολλούς δασκάλους. Έχοντας πιθανώς επίγνωση αυτού προε
τοιμάζει το 1920, προτού πεθάνει, την επανέκδοση μιας επι
λογής ποιημάτων των δύο πρώτων ποιητικών του συλλογών με 
τον τίτλο Πρώτα λυρικά,9 που δεν πραγματοποιήθηκε, αλλά 
παρέμεινε χειρόγραφη, εκφράζει συγχρόνως και την όψιμη 
στάση του απέναντι της προσυμβολιστικής περιόδου της 
ποίησής του. Με τον αποκλεισμό ποιημάτων, όπου έχουν απο
τυπωθεί ποικίλες επιδράσεις, κατά κάποιο τρόπο θέλει να 
τονίσει και την ενιαία γραμμή της ποίησής του, που οδηγεί προς 
τον συμβολισμό και εναρμονίζεται με τις αισθητικές του απαι
τήσεις.



Δεύτερη περίοδος (1905-1914)

Κατά την περίοδο αυτή σημειώνονται σημαντικές αλλαγές, που 
εντοπίζονται στον τομέα της ιδεολογίας με άμεσες επιπτώσεις 
στην πνευματική του παραγωγή. Αποτέλεσμα της μεταστροφής 
του προς τις σοσιαλιστικές και μαρξιστικές ιδέες, που πραγμα
τοποιήθηκε κατά το 1907, ήταν η διεύρυνση των κοινωνικών 
του ενδιαφερόντων. Ο αντίκτυπος όμως αυτής της διεύρυνσης 
ήταν βαθύτερος και οδήγησε, καταρχήν, στην εξάτμιση της 
διάθεσής του για τη συμβολιστική ποίηση και τη ροπή του προς 
μια ποίηση μουσικότερη πάντα, αλλά πλαστικότερη και ρεαλι
στικότερη. Έτσι η όλη του δραστηριότητα διοχετεύεται προς 
την πεζογραφία και την κριτική, γιατί αποτελούν προσφορό-' 
τερη διέξοδο στους νέους του προσανατολισμούς. Η στροφή 
του όμως προς μια ποίηση πλαστικότερη, το ξεκίνημά του στην 
πεζογραφία με νατουραλιστικές διαθέσεις και ο ενστερνισμός 
των σοσιαλιστικών ιδεών εναρμονίζονται και αποτελούν μια 
απαρχή -γ ια  την πεζογραφία- κι ένα αναπροσανατολισμό -  
για την ποίηση και την κριτική. Η αλλαγή των οποιωνδήποτε 
ιδεολογικών ή αισθητικών κατευθύνσεων, όταν μάλιστα υπο
στηρίζεται από το έργο τους δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο στην 
πορεία πολλών ποιητών ή πεζογράφων, όπως λ.χ. του Σολω
μού, του Καβάφη και του Βάρναλη. Και στην περίπτωση του 
Χατζόπουλου, οι στόχοι της ποίησης, της πεζογραφίας και της 
κριτικής εναρμονίζονται, έστω κι αν αλλάζουν ή αποπροσανα
τολίζονται, προς τους στόχους της νέας του ιδεολογίας, χωρίς 
να χάνουν τίποτε από τους πάγιους αισθητικούς του προσανα
τολισμούς ως προς την καλλιτεχνική αποτελεσματικότητα ενός 
έργου τέχνης. Έτσι ν

I . ως προς την ποίηση
Κατά την περίοδο αυτή η ποιητική του παραγωγή δεν είναι 

ανάλογη προς τον δυναμισμό της αντίστοιχης πεζόγραφικής 
και κριτικής. Για τους εξής, κατά τη γνώμη μου, λόγους*

α) Ως το 1907, το έτος δηλαδή της ιδεολογικής του μετα
στροφής και του σταδιακού αναπροσανατολισμού των αισθη
τικών και θεωρητικών του απόψεων, ο Χατζόπουλος δεν είχε 
ασχοληθεί με την πεζογραφία. Όταν επομένως θα στραφεί 
προς αυτή το ξεκίνημά του είναι παρθενικό κι απαλλαγμένο 
από το παρελθόν του. Όπως θα φανεί εκ των υστέρων, το αδέ
σμευτο αυτό ξεκίνημα λειτούργησε αποδοτικά. Δεν συνέβη 
όμως το ίδιο με την ποίηση, όπου είναι δέσμιος των συμβολι- 
στικών του καταβολών, απ’ τις οποίες είναι δύσκολο ν’ απαλλα
γεί. Δύσκολο επίσης ήταν να δώσει στην ποίησή του κοινωνική 
διάσταση, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη υποδομή. Παρ’ όλα 
αυτά το 1910 θ’ αποτολμήσει το εγχείρημα δημοσιεύοντας το 
μακρύστιχο ποίημα «Ένα παραμύθι» στο Νουμά. Το αποτέ
λεσμα δεν ήταν, βέβαια, αντίστοιχο των προθέσεών του, υπό 
την επήρεια όμως των νέων του ιδεών, των κλασικότροπων 
τάσεων πολλών ποιητών, όπως λ.χ. του Γκαίτε και άλλων, που 
αυτή την περίοδο μεταφράζει, και σε πλήρη εναρμόνιση με τις 
κατευθύνσεις της πεζογραφίας του, αναθεωρεί κάπως τους 
στόχους της ποίησής του, που εντοπίζονται όχι μόνο στη μουσι
κότητα αλλά και στην πλαστικότητα, την εκφραστική αρτιό
τητα, την αξία της μορφής και του ρυθμού, «τη ζωντανότητα 
και την αλήθεια, που χρειάζεται για πρώτο του όρο ένα καλλι
τέχνημα». Τα παρακάτω τρία αποσπάσματα είναι ενδεικτικά: 
Το πρώτο αναφέρεται στην ποίηση του Αυγ. φον Πλάτεν, το 
δεύτερο του Σολωμού και το τρίτο εκφράζει γενικότερες από- 

16 ψειςτου:
1. «Αφετέρου η λατρεία της εξωτερικής αυτής τεχνικής του,

όταν έχει κανείς το αίσθημα ενός Στεφάν Γκεόργε δεν είναι 
πλέον κίνδυνος, όπως δεν θα ήταν και ο δικός μας Κάλβοςκίν
δυνος με τον κάποιον φρασεολογικόν στόμφον του για έναν από 
μας που θα είχε το προσωπικό αίσθημα, όπως πάλιν κι ένας 
Γκαίτε μπορεί να καταντήσει κίνδυνος για όποιον δεν θα νιώσει 
πως δίχως τη σύμπτωση μιας βαθύτερης αίσθησης της ζωής και 
μιας καθαρότερης κι αρμονικότερης έκφρασης δεν έχει 
δικαίωμα στη ζωή ένα έργο τέχνης» («Ποιήματα του Αυγού- 
στου φον Πλάτεν, περ. Ο Διόνυσος, 1901, σσ. 242-3).

2. «Η βαθύτερη αίστηση κ’ έκφραση του ανθρώπινου, που 
είναι το πρώτο απαιτούμενο για την ποίηση, η δύναμη κ’ η 
καθαρότητα της ιδέας» το πλαστικό και το πλέριο της μορφής, 
το κάλλος της έκφρασης και του ρυθμού είναι τα υπέρτατα 
χαρακτηριστικά του.

3. «.. .μα πάλε πρώτη απαίτηση για τον τεχνίτη θα μένει πάντα 
η αυστηρότη στον εαυτό του, η ειλικρίνεια κι ο σεβασμός στην 
τέχνη. Κ’ είτε πατριώτης, είτε σοσιαλιστής είναι ο ποιητής 
πρέπει να μην ξεχνά τη σημασία της εκφραστικής αρτιότητας, 
την αξία της μορφής και του ρυθμού, τη ζωντανότητα και την 
αλήθεια, που χρειάζεται για πρώτο του όρο ένα καλλιτέχνημα» 
(Κωσταντίνος Χατζόπουλος), ΟΝουμάς, αρ. 380,21.2.1910, σ. 
7 και αρ. 386, 4.4.1910, σ. 5, αντίστοιχα).

β) Εκτός όμως από την ανωτέρω αντικειμενική δυσχέρεια 
υπάρχει και άλλη καθαρώς υποκειμενική, που ισχύει όχι μόνο 
για τον ίδιο, αλλά και για όλους τους συμβολιστές της γενιάς 
του. Έτσι όπως ξεκίνησαν, αυτοεγκλωβίστηκαν σ’ ένα ποιη
τικό ιδεώδες, που απέκλειε κάθε ουσιαστική εξέλιξη. Όλοι 
τους -κ ι  εδώ μπορούμε να συμπεριλάβουμε, πλην του Καρυω- 
τάκη, όλους τους μετασυμβολιστές του Μεσοπολέμου- είτε 
σιώπησαν (Γρυπάρης) είτε περιορίστηκαν στην συντήρηση του 
ίδιου σχεδόν κλίματος και των ίδιων σκοπών.

II. ως προς την κριτική
Η ιδεολογική του μεταστροφή διαφοροποίησε βέβαια την 

οπτική του γωνία. Στην πρώτη περίοδο, την προσοσιαλιστική, 
κατά την οποία είναι επηρεασμένος και από τις νιτσεϊκές θεω
ρίες, εκείνο που ως κριτικό τον ενδιέφερε είναι η αισθητική 
συγκίνηση που προκαλεί το έργο τέχνης, πέραν οποιουδήποτε 
περιεχομένου. Τώρα οι απαιτήσεις του διαφοροποιούνται. 
Νεοπροσήλυτος καθώς είναι στη σοσιαλιστική ιδεολογία, 
ηθικά ακέραιος και ευερέθιστος, τα επόμενα χρόνια θα δραστη
ριοποιηθεί και θα δημοσιεύσει, στον Νονμά κυρίως, άρθρα που 
διακρίνονται για τη μαχητικότητά τους και τις επαναστατικές, 
για την εποχή του, ιδέες. Παρ’ όλα αυτά, αν και φτάνει ως την 
ακρότητα ν’ αποκηρύξει το συμβολισμό ή να υποστηρίξει ότι, 
αν πρόκειται για κούφιες «ωραιολογίες», θα προτιμούσε να 
φαίνεται σ’ ένα έργο τέχνης η πρόθεση του συγγραφέα, εν τού- 
τοις όχι μόνο παραμένει αμετακίνητος στις απαιτήσεις του για 
την καλλιτεχνική αποτελεσματικότητα ενός κειμένου, αλλά, 
διευρύνοντας εις βάθος τα κοινωνικά του ενδιαφέροντα και 
σκύβοντας, για πρώτη φορά, σε αλλότρια πάθη, διατυπώνει και 
κάποιες καίριες απόψεις, που μας δίνουν το κλειδί, για να 
διεισδύσουμε όχι μόνο στο ποιητικό, αλλά και στο πεζογραφικό 
του έργο, προς το οποίο και εναρμονίζονται. Από την άποψη 
αυτή, επομένως, μπορούμε να μιλάμε για αναπροσανατολισμό 
ή την εγκατάλειψη παλαιότερων απόψεων, αισθητικών ή ιδεο
λογικών, σε καμιά περίπτωση όμως περί διχασμού. Η αποτυχία 
του στο χώρο της ποίησης είναι μάλλον αποτέλεσμα μιας γενι
κότερης αδυναμίας του ν’ απαλλαγεί από ένα κάπως ισχνό και 
άσαρκο ποιητικό ιδεώδες. Αντίθετα, η επιθυμία του στην πεζο
γραφία καταδεικνύει ότι ο αναπροσανατολισμός του ούτε
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βίαιος ήταν ούτε οδυνηρός, αλλά καθόλα λειτουργικός.
Μερικά αποσπάσματα από τις κριτικές του μελέτες, καταχω

ρισμένες αυτολεξεί ή παραφρασμένες, μας δίνουν μια ιδέα των 
αισθητικών του απόψεων για την ποίηση και την πεζογραφία 
κατά τη δεύτερη περίοδο: ο συνδυασμός των κοινωνικών του 
προσανατολισμών με τις πάγιες αισθητικές του απόψεις είναι 
φανερός:

1. Τα πιο αξιόλογα ποιητικά έργα ανακινούν ζητήματα, είτε 
ο ποιητής φανερώνει την ιδέα του είτε θωρακώνεται από μια 
απρόσωπη αυστηρή αμεροληψία.

2. Η πρόθεση του συγγραφέα πρέπει να προσδιορίζεται από 
το ένστικτο και το αίσθημα, να μην φαίνεται και να συνδυά
ζεται με την τέχνη.

3. Ρεαλισμός δεν σημαίνει το πνίξιμο κάθε ποίησης, αλλά
α) Να δίνεις μια φυσική σύνθεση της ζωής, το πιθανό ξετύ- 

λιγμα των περιστατικών, τη δημιουργία ζωντανών, υπάρξιμων 
ανθρώπων.

β) Να βλέπεις τον κόσμο σε όλο το βάθος του, τη σκληρότητα 
της ύπαρξης σε όλη της την ένταση, το άχαρο και θλιβερό της 
ζωής σε όλη την τραγικότητά του.

γ) Να ρίχνεις φως στον αδιάκοπο αγώνα του ανθρώπου 
μονάχα για τη συντήρηση, που σβήνει κάθε άλλο αίστημα, συν
τρίβει κάθε δεσμό, κάθε ανθρώπινη ενέργεια, κάθε παραδο-

k

μένη αρετή.
4. Η ηθική ερημιά της αστικής ζωής πρέπει να δείχνεται με 

την τεχνική της παράσταση και να μην καταγγέλλεται.
5. Το παράξενο και εξωτικό και το θολό και αόριστο και το 

μουσικό και συμβολικό είναι νόμιμα στοιχεία στην ποίηση όπως 
και το απλό και φυσικό, το καθαρό και πλαστικό και δεν ξέρω 
τι άλλο.

6. Ο ποιητής δεν δίνει ό,τι βλέπει τριγύρω του. Τα κρύφια 
αυτιάζεται και το εξιδανίκευμα έχει όργανό του. Η πραγματι
κότητα είναι η βάση μόνο, που οικοδομεί, πραγματικές είναι

μονάχα οι αφορμές, που βρίσκονται στην κοινωνία και στις 
ανάγκες της.

III. ως προς την πεζογραφία
Κατά την περίοδο αυτή η πεζογραφία, όπως και η κριτική, 

αποτελούσε διέξοδο για τον συνδυασμό των κοινωνικών του 
οραματισμών και των λογοτεχνικών επιδιώξεων. Δεν είχε παρά 
ν’ αντλήσει από εγχώρια ή ξένα παραδείγματα. Για ν’ απαλλα
γούμε από την άποψη του διχασμού του, πρέπει να τη θεωρή
σουμε ως μια άλλη απαρχή και συνέχεια της ποιητικής του 
δημιουργίας, που λειτουργεί όμως υπό τις ακόλουθες προϋπο
θέσεις και προδιαγραφές:

1. Να διαφοροποιηθεί από την πεζογραφία των ομοτέχνων 
του, που ρέπουν προς μια εξωραϊστική και ειδυλλιακή εικόνα 
του αγροτικού περιβάλλοντος.

2. Ν’ αποκαλύψει, κάτω από τα επιφαινόμενα, το ασφυκτικό 
κοινωνικό πλαίσιο και να δώσει έμφαση στο τραγικό αδιέξοδο 
της ζωής των ηρώων.

3. Να θέσει στο στόχαστρό του τους μηχανισμούς της αστικής 
κοινωνίας, που τη διέπουν το χρήμα, η ανταγωνιστική διάθεση 
και τα οικονομικά συμφέροντα, τα οποία αποστραγγίζουν τον 
άνθρωπο από οποιαδήποτε ευγενικά ιδεώδη και ασκούν φθο
ροποιό επίδραση στην ηθική του διαμόρφωση και στις σχέσεις 
με τους συνανθρώπους του.

4. Να διεκτραγωδήσει ιδιαίτερα -  στα περισσότερα πεζογρα
φήματα γυναίκες υποφέρουν- τη μειονεκτική θέση της γυναί
κας, η οποία υφίσταται τις συνέπειες των ηθικών και κοινω
νικών κανόνων.

Ο ρεαλισμός του, έτσι όπως ο ίδιος τον απαιτεί και τον εφαρ
μόζει, με την πάροδο του χρόνου αποκτά περισσότερη εσωτερι
κότητα και ποιητικότητα. Αν στην πρώτη φάση της ποιητικής 
του παραγωγής το βάρος πέφτει στη μουσική έκφραση μύχιων 
ατομικών διαθέσεων, τώρα η προσπάθειά του επικεντρώνεται 
στην έκφρασή τους μέσα από τη ζωή άλλων υπάρξεων, μ’ ένα 
συγκινησιακά φορτισμένο αφηγηματικό λόγο και μια μουσική 
αντίληψη της γλώσσας. Από την άποψη αυτή βγήκε κερδισμέ
νος. Αντί της ποίησης, που ως τότε αποτελούσε γι’ αυτόν ένα 
αδιέξοδο μάλλον μονόδρομο, καταφεύγει στην πεζογραφία με 
όπλο την εμπειρία του από τη θητεία του στο συμβολισμό. Οι 
ατομικές του αγωνίες, που εντοπίζονται κυρίως στην ανεύρεση 
της πέραν της ζωής αυτής ευτυχίας και στη διαπίστωση του 
άδειου της ύπαρξης και της ζωής, τώρα μεταμορφώνονται σε 
υποφέροντες συνανθρώπους. Ο βαθειά ανθρώπινος όμως ρεα
λισμός του, που όχι μόνο δεν πνίγει αλλά υποβάλλει την ποίηση, 
απαλλαγμένος από τα κλισέ και τα τεχνάσματα της πρώτης του 
περιόδου, θ’ αναπτυχθεί ελεύθερα και καρποφόρα. Από την 
επιφανειακή κάπως απόδοση της ζωής του Αγάπη στο χωρώ, 
θα προχωρήσει σ’ ένα ουσιαστικότερο και εσωτερικότερο 
πρόσταγμά της στο Ο πύργος του Ακροπόταμου και θα φτάσει 
στο ζοφερότερο βάθος της με τα «Τάσω», «Στο σκοτάδι». Στα 
υπόλοιπα διηγήματα, όσο προχωρούμε προς το τέλος, ο ρεαλι
σμός του γίνεται ποιητικότερος, ο λόγος του μουσικότερος, με 
ροπές προς τη συμβολιστική ασάφεια, αοριστία και υποβλητι
κότητα. Ώριμος καρπός αυτών των τάσεων το Φθινόπωρο και, 
για διαφορετικούς βέβαια λόγους, οι δυο ποιητικές συλλογές, 
που εξέδωσε το 1920.

Τρίτη περίοδος (1914-1920)

Η επανεγκατάστασή του στην Ελλάδα τον έριξε απότομα στην 1 7



ελληνική πραγματικότητα. Η προσγείωσή του δεν ήταν εύκολη.
• ·ν·

Από πολλούς, που συμμετείχαν στο εργατικό σοσιαλιστικό 
κίνημα, απογοητεύεται. Αποδεχόμενος τη θέση του διευθυντή 
της λογοκρισίας, θέλει να συμβάλει στον πόλεμο κατά του κων- 
σταντινισμού. Από την άποψη της δημιουργικής του παρα
γωγής φαίνεται πως διανύει μια περίοδο κρίσης και νέων προ
σανατολισμών, που προαναγγέλλονται με το Φθινόπωρο, 
ακροτελεύτιο δείγμα των καρποφόρων επιτευγμάτων του στο 
χώρο της πεζογραφίας. Γιατί το Φθινόπωρο δεν αποτελεί 
έκφραση του διχασμού του, αλλά ώριμο και λειτουργικό 
σταθμό των εκφραστικών του αναζητήσεων. Κορμό κι αυτού 
του μυθιστορήματος στην ουσία αποτελεί η καθημερινή και 
τετριμμένη πραγματικότητα και κενότητα της αστικής ζωής, 
της επαρχιακής κυρίως. Παρά τους συμβολιστικούζ του τρό
πους, που επιμένουν στην αποσπασματική μεταφορά των 
ανθρώπινων καταστάσεων και τη συναφή αντιστοιχία με τις 
υποβλητικές και υφέρπουσες εικόνες της φύσης, σ’ ένα διάλογο 
σπασμωδικό και συνεχώς διακοπτόμενο, την εξπρεσσιονιστική 
απόδοση του όλου περιβάλλοντος, φυσικού και κοινωνικού, 
και την αδιάκοπη παραπομπή στο υπονοούμενο, το άδηλο και 
το κρύφιο, το Φθινόπωρο έχει ως κεντρικό του πυρήνα αφενός 
μεν την κενότητα της επαρχιακής αστικής ζωής, αφετέρου δε 
την εύθραυστη ψυχικότητα των προσώπων του, απαύγασμα της 
ιδιοσυγκρασίας των, αλλά και της καθημερινής ανίας και του 
κενού της.

Τα πράγματα, βέβαια, διαφέρουν κάπως για τις τελευταίες 
ποιητικές του συλλογές. Θέλοντας, όπως είδαμε, ν’ απαλλαγεί 
από το κλίμα του συμβολισμού και να καλλιεργήσει μια ποίηση 
περισσότερο πλαστική, έγραψε κατά την περίοδο της ιδεολο
γικής του έξαρσης ποιήματα που εντάχτηκαν στη συλλογή 
Απλοί τρόποι. Τα αποτελέσματα δεν ήταν αντίστοιχα με εκείνα 
της πεζογραφίας κι αν, ένα χρόνο προτού πεθάνει, επανέρχε
ται, όπως μαρτυρεί η γυναίκα του στα Απομνημονεύματά της, 
στο συμβολισμό της νεότητάς του, περισσότερο τώρα μετουσιω- 
μένο, αυτό οφείλεται κυρίως στην αδιέξοδη πορεία της ποιη
τικής του γραφής, που σταματούσε σχεδόν στο 1898 και ο νέος 
αναπροσανατολισμός του δεν απέδωσε. Κάτι παρόμοιο είχε 
ήδη επισημάνει ο ίδιος για τους ομοτέχνους της γενιάς του.

«Η δόξα του Πορφύρα είναι στο τέλος της, σβησμένη χωρίς 
ηχώ ή επίδραση, ο Γρυπάρης μεσουρανεί ακόμα στην ανάμνηση 
σα σεβαστή αναγνώριση, απ’ την τέχνη του Μαβίλη κληροδο
τήθηκε μονάχα το παιγνιδιστό κ’ επιτηδευμένο του»10.

Πράγματι, ο πεζογράφος Χατζόπουλος και μετά το Φθινό
πωρο, που είναι ένας σημαντικός σταθμός μιας συνεχούς και 
συνεπούς εξελικτικής πορείας, είχε κάποια ελπιδοφόρο προο
πτική. Γι’ αυτό με τους Βραδινούς θρύλους, έστω κι ανανεω
μένος με την ατμόσφαιρα της βόρειας λογοτεχνίας, θα επαναλη- 
φθεί και θα κινηθεί πάνω στους παλιούς του σκοπούς. Κι ενώ ο 
συμβολισμός του Φθινοπώρου ανανεώνει τη γραφή του, απο
τελεί σημάδι μιας αναζητητικής πορείας και οδηγεί προς το 
μέλλον, ο συμβολισμός των Βραδινών θρύλων εξαντλεί τα όρια 
της συμβολιστικής του γραφής κι εκφράζει μάλλον το τέρμα 
μιας αδιέξοδης πορείας. Μπορεί η ζωή και το έργο του να είναι 
γεμάτα από αναζητήσεις, αρνήσεις και αντιφάσεις. Οι αναζη
τήσεις όμως αυτές, οι αρνήσεις και οι αντιφάσεις ήταν απαύ
γασμα μιας βαθύτατα ευαίσθητης και απαιτητικής ψυχής, που 
με συνέπεια και επιμονή απέβλεψε πάντα στην αισθητική απο
τελεσματικότητα του έργου του και τη μουσική ποιότητα των 
λόγων του, εκφράζοντας άλλοτε μύχιες ατομικές διαθέσεις κι 
άλλοτε αλλότρια πάθη και τραγικά αδιέξοδα.

1. Άλκης Θρύλος: Κριτικές μελέτες, εκδ. οίκος Μ. Σ. Σαριβαξεβάνη, 
Αθήναι 1925, σσ. 56, 63-66.

2. Πέτρος Χάρης: Έλληνες πεζογράφοι, Βιβλιοπωλείον της
«Εστίας», Αθήνα 1954, σ. 163.

3. Απόστολου Σαχίνη: Το νεοελληνικό μυθιστόρημα, Αθήνα 1958, σ. 
180.

4. Κ. Θ. Δημαράς: Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, β' έκδ. « Ί
καρος», σ. 408.

5. Κ. Χατζόπουλος: Ο πύργος του Ακροπόταμου, εισαγωγή-φιλολο- 
γική επιμέλεια Γιώργος Βελουδής, Αθήνα 1986, Οδυσσέας, σ. 43.

6. Οι επιδράσεις αυτές είναι έκδηλες κατά ενότητες. Στην πρώτη και 
δεύτερη κυριαρχούν οι επιδράσεις απ’ την ποίηση του Δροσίνη, Κρυ- 
στάλλη, δημοτικού τραγουδιού και Σολωμού. Στην τρίτη («όνειρα αγά
πης»), που διακρίνεται για την επιμέλεια και την φροντίδα της μορφής, 
επισημαίνουμε επιδράσεις της Επτανησιακής Σχολής και του Μαβίλη. 
Στην τέταρτη και πέμπτη ενότητα («Χεινοπωριάτικα», «Το τραγούδι 
του Λίνου») από τον παρνασσισμό θα κατασταλάξει στον συμβολισμό, 
αναζητώντας ένα στίχο καθαρότερο και μουσικότερο.

7. Για τον «Τάφο» του Κ. Παλαμά, τα «Πολεμικά τραγούδια» του 
Ζαχ. Παπαντωνίου, τα «Μικρά ταξείδια» του Γερ. Μαρκορά, τα «Σο- 
νέττα» του Στ. Μαρτζώκη, το έργο του Γιάννη Καμπύση (η τελευταία 
μελέτη στο «Διόνυσο»).

8. Γράφει: «έτσι μαζί με το ποιητικό νόημα του “Στοιχειού” ή του 
“Καραβιού” που μας ξεφεύγει, λυώνει και θαμπώνεται στο πνεύμα μας 
η ζωή και δυνατή εντύπωση από μέρη και στιγμές που θέλησαν ν’ αγγί
ξουν την ψυχή μας με κάτιτις «ανεύρετο από κάτω από τα πράγματα, να 
της δόσουν ένα αντιλάρισμα άλλης ζωής βαθύτερης κάτω απ’ τη γνώ
ριμη μορφή τους», αλλ’ όμως δεν μπορούν να δόσουνε το κυριότερο για 
ένα καλλιτέχνη, μια αντικλαστή μορφή έστω της βαθύτερης αυτής ζωής, 
ένα συναίσθημα έστω και ξέμακρο αυτού τ’ ανεύρετου κάτω απ’ τα 
πράγματα» (β. Πέτρος Βασιλικός’ Γιάννης Βλαχογιάννης, Ο Νουμάς, 
αρ. 324, 28.12.1908, σ. 1).

9. Κωσταντίνος Χατζόπουλος Τα ποιήματα, Ίδρυμα Ε. Ουράνη, 
Γενική φιλολογική επιμέλεια Γιώργος Βελουδής, Αθήνα 1992, σσ. 345- 
424.

10. Κωσταντίνος Χατζόπουλος* «Ποιητική Τέχνη»: Δροσίνης, περ. 
Νέα Ζωή, Αλεξάνδρεια 1914, περίοδ. Δ ', τόμ. IX. τεύχ. 3-4, σ. 320.

12. Οι μαρτυρίες των Τάκη Μπαρλά και Λεωνίδα Παυλίδη, που τον 
γνώρισαν λίγο πριν απ’ το θάνατό του, ενισχύουν τα ανωτέρω. Γρά
φουν: «Η γνωριμία μας συνέπεσε απάνω στη μεγάλη καμπή της φιλολο
γικής και πνευματικής του ανανέωσης, μιας ριζικής του, στις πεποιθή
σεις και στην τεχνοτροπία του ίσως, μεταστροφής (Τ. Μπαρλάς, «Ο 
μεταφραστής», «Νέα Εστία», τεύχ. 332, 15.10.1990, 1227). «Ο Χατζό
πουλος περνούσε τότε μια περίοδο από τις παραδοξότερες στη ζωή ενός 
πνευματικού ανθρώπου. Απ’ τη μια μεριά πικρή αμφιβολία για την 
ίσαμε τότε παραγωγή του τον έκανε ν’ αναθεωρεί ριζικά όλο το έργο του 
και να το δίνει σε νέες εκδόσεις· κι απ’ την άλλη βασανιζόταν από μιαν 
οξύτατη κρίση μεταμέλειας και ξαναγυρίσματος σε ιδέες που συνειδητά 
είχε απαρνηθεί και τότε συνειδητά πάλι τις ξαναπίστευε» (Λεων. Παυ
λίδης, «Πώς είδα τον Χατζόπουλο, Νεοελληνικά Γράμματα, αρ. 193, 
10.8.1990,σ.9).

13. Ας ληφθεί όμως υπόψη ότι από τα ποιήματα της συλλογής, αρκετά 
είχαν δημοσιευτεί κατά το 1901-1902.
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Κυριάκος Χαραλαμπίδης

Φύλακες τάφου

Τον σέβονται οι καβάσηδες τον Πατριάρχη.
Ο Πατριάρχης αστεΐζεται μ ’ αυτούς 
που κληρονόμησαν τα δικαιώματα 
στον Τάφο του Χριστού να τον πηγαίνουν.

Μπροστά με το φεσάκι τους το τούρκικο 
κτυπάνε τα ραβδιά τους τελετουργικά 
κι ο Πατριάρχης με τη συνοδειά του 
ακολουθεί σεμνά και σταθερά.

Εκείνοι καμαρώνουν επιδεικτικά 
σαν φύλακες του Τάφου Οθωμανοί.
Λ εν ξέρεις αν θα πρέπει να λογιάζονται 
του Πατριάρχη μας οι υποταχτικοί.

Όταν εισέρχονται μες στο ναό φρουρούν 
την άκρη της εισόδου * πρώτα απλώνουν 
το πορφυρό χαλί της εξουσίας 
και καρτερούν υπομονετικά 
σαν υποζύγια τον αφέντη τους. Τριγύρω 
κόσμος πολύς, υπόκωφοι ψαλμοί 
ανάκατοι κεριά και μοσχολίβανο.

Τα παρεκκλήσια μπερδεμένα μ ’ άλλων 
κτισμάτων κτίσματα και κόχες και ποικίλα 
μικρά μουσεία και οστεοφυλάκια.

Όλα που κάνουν Γολγοθά κι Αποκαθήλωση 
να γειτονεύουν με τον Τάφο τον Κυρίου -  
τέτοια συμπύκνωση και τέτοιος ατελεύτητος 
θάνατος εν ζωή φυλών σπουδαίων 
που κάποιαν ώρα θα χυθούν κατεναντίον 
η μια της άλλης και σπαράγματα θα μείνουν 
από τις σάρκες της αγάπης και της πίστης.

Στο μεταξύ των Ορθοδόξων ο Πατριάρχης 
εξέρχεται φαιδρώςαπό του Τάφου-  
ευθύς εγείρονται οι κληρονομικοί 
φρουροί, τηνΠαναγιότητά του απάγουν 
εκτός του Ιερού Ναού της Α ν αστάσεως 
κτυπώντας τα ραβδιά τους και πληθύνονται 
των περιέργων οι φωτογραφίες.

Αώσε και μένα άνεση, Παναγιά μου, 
χρίσε και μένα Οθωμανό, να Σε οδηγώ 
εν τω προσώπω του Πατριάρχη προς τον Τάφο 
του Υιού Σου και Θεού, μετά τη διάλυση 
της μιας και άλλης αυτοκρατορίας.

Γ ενούκιος Κήπος

Θρυλείται μια φορά κι έναν καιρό 
πως ο γενναίος στρατηγός Γενούκιος Κήπος 
το μυρωδάτο του όνομα έσκυψε να ποτίσει 
και το ρυάκι εγνάλιζε κι αλίμονο είδε 
στο νικηφόρο του κεφάλι ταύρου κέρατα.

Ανοίγει ευτύς τον Ιούλιο Καίσαρα και τονΜάκμπεθ 
-ήτανε Μάρτης μήνας, ο ήλιος εβασίλευε- 
και τι διαβάζει: «Αν πορευτείς με το στρατό στη Ρώμη 
θα γίνεις βασιλιάς». Ά ι,ά ι.

Ποιος του ’πε να διψήσει; Θα μπορούσε 
ν ’ αντέξει άλλες δυο μέρες και τρεις νύχτες 
όσο να πέσει πτώμα στη στρωμνή του.

Κάθε νησί έχει κάποια δοκιμαστικά 
βουνά, κι αν θεςΧτην άποψή μου, βάλε τα 
μπροστά σου, Κήπε, και όνειρο γενού σκιάς.

Την πήρε την απόφασή του -  με άκουσε· 
γοργά καλείτο στράτευμα, τους αναγγέλλει 
πως η Δ ημοκρατία που ρίζωνε βαθιά του 
ορίζει κι επιβάλλει ν’ αυτοεξοριστεί.

Για να μη γίνει παντοδύναμος διαλέγει 
τη θεϊκή ευλογία ' ηλίθιος παραμένει, 
αναίρεση διαβόλου διαπαντός.

Μα είχε ψυχήν η Σύγκλητος' του δώρισε 
γη για να την οργώνει με τα βόδια -  
ζωή να τη στολίζουνε κοτρόνια.

Αλλά κι αυτός δε μένει μ ’ άδεια χέρια, 
τις πέτρες που αναφέραμε τις βρίσκει 
με μία λέξη αναντικατάστατες.
Στη θέση του ηγεμόνα στίβειχώμα,
στα μάτια του φεγγίζουν αγγέλων στρατιές.

Σεπτέμβρης 1992

Φλεβάρης 1993



Ο μεσήλικας αφηγητής 
αναβρίσκει τα εφηβικά γραφτά του *

I

του Γιάννη Κιουρτσάκη

Καθώς αναδιφώ τώρα τα πληθωρικά 
εκείνα κείμενα -γραμμένα τα περισσό
τερα λίγο προτού τελειώσω το σχολείο -  
τα βλέπω να φεύγουν με τέτοια ορμή προς 
τόσες συγχρόνως κατευθύνσεις ώστε στο 
τέλος να μη φτάνουν πουθενά* να σημα
δεύουν τόσο μακριά ώστε να ξαστοχούν 
τον κόσμο. Ό χι τον «απέραντο κόσμο» με 
τον οποίο ποθούσα με όλην την ψυχή μου 
να «ενωθώ», αλλά τον συγκεκριμένο, 
ψηλαφητό κόσμο που με περιστοίχιζε σ’ 
αυτόν τον τόπο και σ’ αυτήν την κοινωνία, 
με τις συγκρούσεις, τις αντιστάσεις και τις 
αντιφάσεις τους -  που εξακολουθούσα να 
αγνοώ. Αλλά χωρίς μια στοιχειώδη επαφή 
με τον αέρα αυτού του κόσμου πώς να 
υπάρξουν τα γραφτά μου -  θέλω να πω, 
πώς να υπάρξουν ως κείμενα λογοτεχνικά; 
Πώς να μη μαραζώσουν σ’ αυτόν τον ατέρ- 
μονο μετεωρισμό ανάμεσα στις υπαρ
ξιακές μου αγωνίες και στο «άπειρο του 
κόσμου»;

Άλλωστε για ποιον έγραφα; Την απάν
τηση μου τη δίνουν αμέσως τα χειρόγραφά 
μου, τα γραμμένα θαρρείς επίτηδες με 
τόσο άθλιο γραφικό χαρακτήρα ώστε 
κανείς να μην μπορεί να τα διαβάσει: 
έγραφα αποκλειστικά για τον εαυτό μου -  
κι αυτό θ’ αποκρινόμουν ασφαλώς και 
τότε σ’ εκείνον που θα με ρωτούσε γιατί 
έδειχνα τέτοια περιφρόνηση για τον ανα
γνώστη μου: μα εγώ έγραφα μόνο για 
μένα. Βέβαια, η φιλοδοξία μου ήταν «να 
γίνω κάποτε» συγγραφέας, ποιητής* αλλά

αυτό το «κάποτε» το τοποθετούσα τόσο 
μακριά που δεν κατάφερνα ούτε να το δια
κρίνω στον ορίζοντα. Απόδειξη το 
νγεγονός ότι δεν μου πέρασε από τον νου 
-κ ι  όχι μονάχα τότε, μα και πολύ αργό
τερα, όταν ήμουν πια είκοσι και είκοσι-

‘V.

πέντε και τριάντα χρονών- να στείλω σε 
κάποιο περιοδικό λίγους έστω στίχους* 
απόδειξη το ότι δεν ξαναδούλευα ποτέ τα 
κείμενά μου -  γιατί να τα ξαναδουλέψω, 
αφού τα έγραφα αποκλειστικά για να «εκ- 
φράσω τον εαυτό μου» και νά «ωριμάσω»;

Αχ, ποιος θα βρισκόταν τότε να μου πει 
πως δεν υπάρχει κείμενο χωρίς ανάγνωση 
και πως τον συγγραφέα τον φτιάχνει 
τελικά ο αναγνώστης του (όπως το εγώ το 
φτιάχνει ο άλλος)! Αλλά αυτό από ποιον ή 
από πού μπορούσα να το μάθω: Από τη 
φιλοσοφία; Από τη θεωρία της λογοτε
χνίας που τότε δεν ήξερα καν την ύπαρξή 
της; Μα και να διάβαζα τέτοια πράγματα, 
πάλι δεν θα το είχα μάθει: αυτό δεν ήταν 
ζήτημα θεωρίας, αλλά προσωπικής πείρας, 
της ζωής* και την πείρα αυτή δεν ήταν 
δυνατό να την πάρω από τα βιβλία, όσο κι 
αν «ζούσα» μέσα στα βιβλία. Κι όχι επειδή 
τα βιβλία δεν την περιείχαν* αλλά επειδή 
εγώ, ο άγουρος αναγνώστης τους, δεν 
μπορούσα να τη βρω μέσα σ’ εκείνα, αν 
δεν την έβρισκα πρώτα μέσα μου -α ν  δεν 
ξεχνούσα τα βιβλία για να τα ξαναθυμηθώ 
μια μέρα μέσα από... τη ζωή μου!

Ό χι, το έργο που ονειρευόμουν δεν θα 
κατάφερνα -κ α ι δεν θα καταφέρω- να το

δημιουργήσω ερήμην του κόσμου που μου 
δόθηκε να ζήσω: χωρίς ένα αδιάκοπο 
πάρε δώσε ανάμεσα στο εγώ μου και σ' 
αυτόν εδώ τον κόσμο, σ’ αυτήν εδώ την 
εποχή* ανάμεσα στο μέσα και στο έξω* 
ανάμεσα στη μνήμη και στο αναπόδραστο 
παρόν ανάμεσα στη σκέψη και στην πείρα 
-την όποια πείρα- της ζωής.

Όμως, για να τα μάθω όλα αυτά, θα 
μου χρειαζόταν μία ολόκληρη ζωή! Για 
την ώρα, εξακολουθούσα να φεύγω από 
τον κόσμο, άρα -μ ο ιρα ία - και από τον 
εαυτό μου, από τις δυσκολίες και τα 
βάσανα που γεννούσε κάθε μου επαφή μ ' 
αυτόν τον. κόσμο. Πώς να μη φεύγουν 
λοιπόν και τα γραφτά μου από τις δυσκο
λίες και τα βάσανα της γραφής -α π ό  τον 
αναγνώστη και από την ίδια τη ζωή;

Ω βέβαια, εγώ έφευγα για ένα μακρύ, 
μακρύτατο ταξίδι που ήταν προορισμένο 
-το  βλέπω τώρα- να διαρκέσει τουλάχι
στον τρεις δεκαετίες* ένα ταξίδι που, από 
τη μια στην άλλη αναζήτηση, έμελλε να 
καθυστερήσει απίστευτα την εκπλήρωση 
των νεανικών σχεδίων μου* τόσο πολύ 
ώστε θα χρειαζόταν να γεράσω για ν' 
αρχίσω επιτέλους να γράφω το βιβλίο που 
ονειρευόμουν από τότε.

* Απόσπασμα από το ανέκδοτο οιόλίο Σαν
Γ

μυθιστόρημα.



Οι αρχαίοι 
για την Ήπειρο*

Μεταφράζει ο Χριστόφορος Μηλιώνης

Ο Οδυσσέας στον Άδη

Η περιγραφ ή του Ά δ η , όπου πηγα ίνει ο Ο δυσσέας, γ ια  να  συναντήσει το μάντη Τ ειρεσ ία , συμπί
πτει με την εικόνα της περ ιοχής του Α χέροντα , όπου ανακαλύφθηκε το Ν εκρομαντείο. Μ όνο που 
εκεί επ ικρατεί απόλυτο σκοτάδι. Ό σ ο  γ ια  τους Κ ιμμερίους, υπά ρχει η τεκμηριωμένη εκδοχή πω ς 
πρόκειτα ι γ ια  τους Χ ειμερίους, τους κατοίκους δηλαδή του ακρω τηρίου Χ ειμέριον. Α κολουθεί το 
σχετικό απόσπασμα από  την Ο δύσσεια  τον  Ο μήρου.

(δ ιηγείτα ι ο Ο δυσσέας):

V
$

Και μου ’πε η Κίρκη:
«Γιε τον Λαέρτη, πολυμήχανε Οδυσσέα,
δεν πρόκειται να σας κρατήσω άλλο στο σπίτι μον
μια και δεν το θέλετε.

Πρώτα όμως είναι ανάγκη να κάμετε άλλο ταξίδι 
και να φτάσετε στα παλάτια τον Άδη και της σεβαστής Περσεφόνης 
για να ζητήσετε χρησμό απ’ το Θηβαίο Τειρεσία, τον τνφλό μάντη...»

Έτσι είπε η Κίρκη, κι εμένα μον κόπηκαν τα ήπατα.
Κάθισα στο κρεβάτι κι έκλαιγα.
Λεν ήθελα πια να ζω και να βλέπω το φως τον ήλιον 
και στριφογύριζα ώσπον χόρτασα κλάμα, 
και τέλος στράφηκα και της είπα:
«Και ποιος το δρόμο θα μον δείξει, Κίρκη;
Κανείς ως τώρα δεν πήγε στον Άδη με καράβι».
Αντό της είπα, κι η θεά μον απάντησε:
«Γιε του Λαέρτη, πολυμήχανε Οδυσσέα,
μη σε νοιάζει ποιον θα ’χεις οδηγό στο μαύρο σου καράβι.
Στήσε μονάχα τ ’ άλμπουρο, κρέμασε τα πανιά, 
κι εκείνο θα σε πάει με του Βοριά το φύσημα.
Κι όταν με το καράβι περάσεις τον Ωκεανό,
θα φτάσεις σε καταφύγιο ακρογιάλι,
στα δάση τα ιερά της Περσεφόνης
με λεύκες πανύψηλες και ιτιές που δεν βαστούν καρπό.
Άφησε το καράβι στο γιαλό
κι εσύ προχώρησε στα σκοτεινά παλάτια του Άδη,
εκεί που ο Αχέροντας κυλάει κι ο Πυριφλεγέθων

* Ο ι μεταφράσεις έγιναν για  το φωτογραφικό λεύκωμα: «Ή πειρος» , (εκδ. «Σύνολο»).



κι ο Κοκντός, που τα νερά του ξεκινάνε από τη Στύγα, 
εκεί στο βράχο, όπου τα δυο ποτάμια σμίγουν με βουή.»

Και τότε κατεβήκαμε στη θάλασσα.
Ρίξαμε πρώτα το καράβι στο αλμυρό νερό, 
στήσαμε το άλμπουρο, βάλαμε τα πανιά.
Φορτώσαμε τα πρόβατα και μπήκαμε κι εμείς, 
βαλαντωμένοι -κα ι το δάκρυ μας κορόμηλο.

Πίσω μας η Κίρκη, η φοβερή θεά 
που ’χει πανέμορφα μαλλιά κι ανθρώπινη ομιλία, 
αγέρι πρίμο εσήκωσε, φούσκωνε τα πανιά 
του καραβιού με τη γαλάζια πλώρη.

Εμείς βολέψαμε το κάθε τι μες στο καράβι και καθίσαμε, 
κι αυτό το κυβερνούσε ο άνεμος 
και τα πανιά του φούσκωνε όλη μέρα.
Ο ήλιος εβασίλεψε, σκοτείνιασαν οι δρόμοι, 
και το καράβι έφτασε στα πέρατα του Ωκεανού, 
όπου οι Κιμμέριοι κατοικούν 
στην καταχνιά και στη μαυρίλα τυλιγμένοι.
Ήλιος ποτέ δε ρίχνει τις ακτίνες του σ ’ εκείνους, 
μήτε όταν ανεβαίνει ψηλά στον ουρανό με τ ’ άστρα 
μήτε όταν κατεβαίνει ξανά στη γη.
Νύχτα βαθιά σκεπάζει αυτούς τους δύσμοιρους ανθρώπους.
Όταν αράξαμε,
σύραμε έξω το καράβι και πήραμε τα πρόβατα.
Και πάλι τραβήξαμε κατά το ρεύμα του Ωκεανού, 
ώσπου φτάσαμε στον τόπο που μας είχε πει η Κίρκη.

Εκεί έκαναν θυσίες ο Περιμήδης κι ο Ευρύλοχος 
κι εγώ τράβηξα το κοφτερό σπαθί απ’ το μηρό μου 
κι άνοιξα λάκκο, τρεις σπιθαμές φαρδύ, 
και γύρω του έσταξα για όλους τους νεκρούς 
πρώτα νερόμελο, ύστερα γλυκό κρασί, κι έπειτα νερό 
και τέλος επασπάλισα με αλεύρι 
κι έκανα τάματα πολλά στους πεθαμένους:
Όταν γυρίσω στην Ιθάκη, να σφάξω μια δαμάλα αγέννητη 
κι απάνω στη φωτιά να ρίξω χίλια δώρα.
Και χωριστά στον Τειρεσία να θυσιάσω 
κατάμαυρο κριάρι, το πιο μεγάλο στα κοπάδια μας.
Και πάλι προσευχήθηκα στα πλήθη των νεκρών.

Ύστερα πήρα τα πρόβατα και τα ’σφαξα στο λάκκο 
κι έτρεξε το μαύρο αίμα τους.
Και τότε ξεσηκώθηκαν από τον Κάτω Κόσμο οι ψυχές.
Κι εγώ έδωσα εντολή στους συντρόφους μου 
να γδάρουν τα πρόβατα που κείτονταν σφαγμένα 
και να τα βάλουν στην πυρά και να προσευχηθούνε 
στον Ά δη τον πανίσχυρο και στη σεπτή την Περσεφόνη.

Όσο για μένα, τράβηξα από το πλάι το σπαθί μου 
και κάθισα. Και δεν άφηνα να ’ρθουν οι ψυχές των νεκρών κοντά στο αίμα 
προτού ρωτήσω τον Τειρεσία.

Και να! Ήρθε πρώτη η ψυχή του συντρόφου μαςΕλπήνορα 
που το σώμα του είχε μείνει άταφο...».

(Οδύσσεια, κ 498-515, λ 1-50)



Ο Περίανδρος της Κορίνθου 
στέλνει ανθρώπους στο Νεκρομαντείο 

Η ψυχή της Μέλισσας τρέμει από το κρύο

«... Τότε ο Περίανδρος [ο τύραννος της Κορίνθου] έδειξε όλη τον την χαχότητα απέναντι στονς πολίτες. Όσα 
άφησε ο Κύψελος, σχοτώνοντας και χατατρέχοντας, τα αποτελείωσε· ο Περίανδρος. Και μάλιστα μία μέρα ξεγύ
μνωσε όλες τις γνναίχες της Κορίνθον εξαιτίας της γνναίχας τον, της Μέλισσας. Είχε στείλει ανθρώπονς στον 
Αχέροντα ποταμό, στονς Θεσπρωτούς, να ρωτήσει στο Νεκρομαντείο για ένα ξένο ενέχνρο, αλλά τον είπαν ότι 
παρονσιάστηχε η Μέλισσα χαι ούτε τονς έδειξε ούτε τονς είπε σε ποιο μέρος βρίσκεται το ενέχνρο. Γιατί είναι 
λέει γνμνή και τρέμει από το κρύο, επειδή τα ρούχα πον έθαψε μαζί της δεν ωφελούν σε τίποτα, αφού δεν τα 
έκαψε μαζί μ ’ αντήν. Και για να βεβαιωθούν πως λέει την αλήθεια, τονς είπε ότι “ο Περίανδρος φούρνισε τονς 
άρτονς σε κρύο φούρνο”.

Όταν γύρισαν πίσω οι άνθρωποί τον και τον είπαν αντά (γιατί η απόδειξη ήταν σωστή, αφού είχε κάνει 
έρωτα με τη Μέλισσα νεκρή), αμέσως μετά την είδηση έβγαλε διαταγή να μαζεντούν όλες οι γνναίκες των Κοριν- 
θίων στο Ηραίο. Κι αντές πήγαν στολισμένες με τα πιο καλά τονς φορέματα. Εκείνος όμως είχε στήσει εκεί τονς 
στρατιώτες τον και τις ξεγύμνωσαν όλες αδιακρίτως, και δούλες και κνράδες. Μάζεψε όλα τα φορέματα σ ’ ένα 
λάκκο, έκανε προσενχές και τα έκαψε. Κι όταν αποτέλειωσε, έστειλε για δεύτερη φορά να ρωτήσει, και τότε το 
είδωλο της Μέλισσας είπε σε ποιο μέρος βρισκόταν το ενέχυρο τον ξένον...»

ν
(Ηρόδοτος, V, 92)

Πώς ιδρύθηκε το μαντείο της Δωδώνης 
Τι λέει ο Ηρόδοτος

ψ

«... Οι προφήτισσες όμως της Δωδώνης διηγούνται τα εξής: Δυο μαύρα περιστέρια λέει πέταξαν από τις Θήβες 
της Αιγύπτου. Το ένα πήγε στη Λιβύη και το άλλο ήρθε στα μέρη τους. Κάθισε πάνω σε μια βελανιδιά κι άρχισε 
να μιλάει με ανθρωπινή ομιλία. Πως έπρεπε να γίνει εκεί μαντείο του Δ ιός. Κι αυτοί πιστέψανε πως ήταν ο θεός 
που τους το παραγγέλνει. Κι έτσι κι έκαναν.

Το άλλο πάλι περιστέρι παράγγειλε στουςΛίβυους να ιδρύσουν το μαντείο του Άμμωνος -  κι αυτό του Δ ιός.
Αυτά τα διηγόντουσαν οι ιέρειες της Δωδώνης. Τη μεγαλύτερη τη λέγανε Προμένεια, τη δεύτερη Τιμαρέτη και 

τη νεότερη Νικάνδρη. Και συμφωνούσαν κι οι άλλοι Δωδωναίοι, γύρω από το Ιερό. Εγώ όμως τα εξηγώ με το νου 
μου ως εξής: Αν είναι αλήθεια πως οι Φοίνικες αρπάξανε τις ιερές γυναίκες και τη μια από τις δυο την έβγαλαν 
στη Λιβύη, ενώ τη δεύτερη στην Ελλάδα, νομίζω πως τη γυναίκα που την έβγαλαν στη χώρα που τώρα ονομάζεται 
Ελλάδα -ενώ προηγουμένως λεγόταν Πελασγία- την πούλησαν στους Θεσπρωτούς. Αυτή ως δούλη πια ίδρυσε 
Ιερό κάτω από τη βελανιδιά που προϋπήρχε και φυσικά το αφιέρωσε στο Δ ία, μια και στις Θήβες υπηρετούσε στο 
ιερό του Δ ιός, για να της θυμίζει εκείνο, στον τόπο όπου είχε έρθει. Κι αργότερα ίδρυσε μαντείο, όταν έμαθε την 
ελληνική γλώσσα. Και είπαν πως την αδελφή της την πουλήσανε στη Λιβύη οι ίδιοι Φοίνικες που πουλήσανε κι 
αυτήν. Και νομίζω πως Πελειάδες, δηλαδή περιστερές, τις ονόμασαν οι Δωδωναίοι, για το λόγον ότι ήταν ξένες 
κι έβγαζαν ακαταλαβίστικες φωνές, όμοιες με των πουλιών. Έπειτα όμως από κάμποσον καιρό η Πελειάδα λένε 
πως μίλησε με ανθρώπινη φωνή, επειδή η γυναίκα τούς έλεγε φρόνιμα λόγια. Όσο όμως δε μιλούσε ελληνικά, 
νόμιζαν ότι έβγαζε φωνές σαν των πουλιών. Κι εξάλλου, πώς ήταν δυνατό ένα περιστέρι να μιλάει με ανθρώπινη 
φωνή; Κι όταν λένε ότι το περιστέρι ήταν μαύρο, εννοούν ότι η γυναίκα ήταν από την Αίγυπτο... »

(Ηρόδοτος, II, 55)



Ο Θεμιστοκλής καταφεύγει στο βασιλιά 
των Μολοσσών (469 π.Χ.)

24

«...Ο Θεμιστοκλής [μετά την καταδίκη τον από τονς Αθηναίους] επειδή κατάλαβε ότι κννδύνενε, έφυγε από την 
Πελοπόννησο και πήγε στην Κέρκυρα, που την είχε ο ίδιος ενεργετήσει. Οι Κερκνραίοι όμως του είπαν ότι 
φοβούνται να τον κρατήσουν, μήπως γίνουν εχθροί και με τους Λακεδαιμόνιους και με τους Αθηναίους. Γι ' αυτό 
και τον πέρασαν στην αντικρι νή στεριά. Και επειδή οι πράκτορες τον κυνηγούσαν καταπόδι, βρέθηκε σε δύσκολη 
θέση και αναγκάζεται να καταφύγει στο βασιλιά των Μολοσσών Αδμητο, μολονότι δεν είχαν καλές σχέσεις.

Ο βασιλιάς έτυχε ν' απουσιάζει και ο Θεμιστοκλής έπεσε στα πόδια της βασίλισσας. Αυτή τον δασκάλεψε να 
πάρει στην αγκαλιά το παιδί τους και να καθίσει κοντά στην Εστία. Κι όταν σε λίγο ήρθε ο Αδμητος, του φανε
ρώνει ποιος είναι, και ότι δεν το θεωρεί πρέπον, επειδή ο ίδιος κάποτε αντιτάχθηκε, όταν εκείνος ζητούσε κάτι 
από τους Αθηναίους, να τον εκδικηθεί τώρα που είναι πολιτικός πρόσφυγας. Γιατί τον τιμωρεί σε ώρα που είναι

» ,

εντελώς ανίσχυρος, ενώ η ανωτερότητα απαιτεί να ανταποδίδει κανείς τα ίσα στους όμοιους του. Κι επίσης ότι 
αυτόςεναντιώθηκε σε κάποια ανάγκη τοΰ και όχι στη σωτηρία της ζωής του, ενώ εκείνος, αν τονπαραδώσει (και 
του είπε ποιοι και γιατί τον κυνηγούν) θα του στερήσει την ίδια τη ζωή.

Κι ο Αδμητος τον άκουσε, κι ύστερα τον σήκωσε μαζί με το παιδί που το είχε μαζί του εκεί που καθόταν 
-πράγμα που θεωρείται το άκρον άωτον της ικεσίας. Κι όταν ύστερα από λίγο κατέφθασαν οι Λακεδαιμόνιοι και 
οι Αθηναίοι και του είπαν πολλά, αυτός αρνήθηκε να τους τον παραδώσει. Και μια και ήθελε να πάει στο βασιλιά 
των Περσών, τον έστειλε με τα πόδια στην άλλη θάλασσα, στην Πύδνα του Αλεξάνδρου...»

(Θουκυδίδης, I, 136-137)



ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Αλέξ. Αργυρίου

ΗΒΗ ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΟ είναι η ανώνυμη 
Κυπρία 
ΛΟΓΟΣ ΦΩΝΗ ΒΙΩΣΗ 1960- 
1990 

- Εκδόσεις «Δωδώνη», 1994.

Στο οπισθόφυλλο του νέου βιβλίου της 
αγαπητής μας Ήβης Μελεάγρου, διαβά
ζομε ότι:

«μολονότι το περιεχόμενο είναι πολιτι
κό, η λογοτεχνική τους μετάπλαση, τους 
προσδίδει μια πνευματικότητα και δύναμη 
πανανθρώπινης διάστασης».

Για δικό μου λογαριασμό, επιτρέψετέ 
μου να αμφισβητήσω τον -έστω και ελατ
τωμένο κατά τα άλλα- τον ‘πολιτικό’ λοι
πόν χαρακτήρα του βιβλίου, για ένα και 
μόνο λόγο -που αρκεί-, όπως θα εκτιμού
σε, κατά το ανέκδοτο, ο Ναπολέων: Δεν εκ
πορεύεται από σκοπιμότητες από όπου 
προκύπτουν οι λεγόμενοι συσχετισμοί των 
δυνάμεων, και που, άνευ αυτών, η πολιτική 
χάνει τα χαρτιά της. Τώρα τι γίνεται με τα 
χαρτιά και το χαρτοβασίλειο των κάθε λο- 
γής και τόπων καλαμαράδων και τον ηθικό 
νόμο του Εμμάνουελ Καντ που κάποιοι από 
αυτούς εφαρμόζουν, αφήστε να το βρούμε 
μαζί στη συνέχεια. Και εν πάση περιπτώσει, 
αν ήταν να εκτιμηθεί η πολιτική διάσταση 
του βιβλίου, θα ένιωθα για άλλη μια φορά 
φτωχότερος με την απουσία του αλησμό
νητου κοινού μας φίλου Κώστα Καλλιγά, 
καθώς φέρνω στο νου μου τη συζήτηση που 
είχαμε κάποτε για την πολιτική σκέψη του 
Σεφέρη, ο οποίος στο κάτω της γραφής 
ήταν και διπλωμάτης. Τι ωραία θα ήταν να 
ασκούσαν την πολιτική με ηθικά κριτήρια.

Όμως πολιτική σκέψη και νοοτροπία εί
ναι να εκτιμάς τα πράγματα στον παγκό
σμιο χάρτη με τις διαστάσεις που έχουν. 
Διαβάζω, προς επίρρωσιν, στα χθεσινά 
«Νέα» (4.7.'94 σ. 65) ότι ο Κίσινγκερ έλεγε 
πρόσφατα σε ερωτήσεις δημοσιογράφων: 
«Η Κύπρος δεν ήταν σημαντική, σε σχέση 
με τα θέματα που συζητάμε, κι αυτή δεν 
ήταν η ιστορία της ζωής μου. »

Όθεν, που θα λέγαμε με εμβρίθεια, το 
πόσο μπορεί να υπολογίζεται η ιστορία της 
ζωής μιας ανώνυμης κύπριας για όποιον 
Κίσινγκερ, είναι μια λεπτομέρεια με περί
που μηδενική σημασία και αξία, στη διεθνή

σκακιέρα. Όπως το και γιατί να μην ανάψει 
το πράσινο φως για κάποιους ελλαδίτες 
συνταγματάρχες τον Απρίλιο του 1967, 
λίγο πριν από τον πόλεμο των 7 ημερών. Να 
’ναι τάχα κοινοί τόποι, ο ελλαδικός Απρί
λιος του ’67 και ο κυπριακός Ιούλιος του 
’ 74 ; Το πρώτο να έγινε για το δεύτερο ; Πάνε
27 χρόνια από τότε και σε λίγες ημέρες 
συμπληρώνονται 20 χρόνια από την ει
σβολή στην Κύπρο, που σε δύο δόσεις -γ ια  
να το πω κυνικά- τη χώρισαν αυθαίρετα σε 
βόρεια και νότια.

Καιρός όμως να έρθω, αφήνοντας τις με
τρήσεις της πολιτικής, στο προκείμενο, και 
να αιτιολογήσω γιατίτο Πρόσωπο [που] ε ί
ναι η ανώνυμη Κυπρία δεν είναι -ευτυχώς 
για τα δικά μου μέτρα- ένα πολιτικό βιβλίο, 
όπως παραπλανητικά ίσως θεωρηθεί 
επειδή πραγματεύεται πολιτικά -να  το 
πω- θέματα. Κατά την κρίση μου είναι 
αφηγηματικός-δοκιμιακός λόγος μιας συγ- 
γραφέως που στοχάζεται επάνω στα πολι
τικά δρώμενα· το λέω με ψυχρή γλώσσα για 
να βάλομε τα πράγματα σε ειδολογική βά
ση. Αν τώρα θέλομε να περάσομε στο 
πνεύμα του βιβλίου, στο πνεύμα που το εμ
ψυχώνει, θα έλεγα ότι, αντίθετα με την πο
λιτική συλλογιστική που λογαριάζει συλλο
γικά σήματα και ποσότητες, η Ήβη Μελεά
γρου μας φέρνει να στοχαστούμε επάνω 
στο άτομο ‘μέσα στο συλλογικό σώμα’, αλλά 
στο άτομο που είναι αναντικατάστατο και 
που η ζωή του είναι καθ’ εαυτή πολύτιμη, 
για το άμεσο περιβάλλον του και για το κοι
νωνικό σώμα στο οποίο εντάσσεται. Όταν 
εκεί, στο συλλογικό σώμα, ακόμη και ο θά
νατος του ατόμου αφορά στο σύνολο.

Αυτή η αλλαγή σκόπευσης, η αναγωγή 
στη μονάδα που λέμε στη μαθηματική 
γλώσσα, η σημασία της μοναδικότητας του 
κάθε ανθρώπου, συνιστά τις δύο διακεκρι
μένες αντιλήψεις για την ανθρώπινη μοίρα 
που έλεγε σε άλλα δίσεκτα χρόνια ο Αντρέ 
Μαλρώ.

Την πολιτική εκτίμηση των εθνικών και 
κοινωνικών φαινομένων, η οποία, πολιτική, 
συμπεριφέρεται σαν να πάσχει από πρε
σβυωπία -  δεν βλέπει κοντά-, και από την 
άλλη πλευρά: την ανθρωπιστική ή για να 
την πούμε σωστά με τον διεθνή όρο, που 
παραπέμπει στην αρχαία μας γραμματεία: 
την ουμανιστική εκτίμηση. Τη σύγκρουση 
των δύο αυτών εκτιμήσεων βρίσκω να εκ
φράζει το νέο βιβλίο της κ. Μελεάγρου με 
παραδειγματικό τρόπο.

Η πολιτικοποίηση της συγγραφέως, 
αυτή τουλάχιστον που έχομε στον τόμο 
περί του οποίου πρόκειται, αρχίζει από το 
1960 με τη συμφωνία της Ζυρίχης και τα εξ 
αυτής εξαγόμενα και -γ ια  να πάμε στο

πρακτικό πεδίο- τα εξαχθέντα. Ωστόσο 
ποσοτικά μετρώντας, που ανταποκρίνεται 
και σε μείζονα αγωνιστική φροντίδα, είναι 
τα κείμενα και οι ομιλίες που δόθηκαν μετά 
την εισβολή. Αν σκεφθούμε τον όγκο της 
δουλειάς της κ. Μελεάγρου από το 1974 
έως το 1977, βεβαιωνόμαστε για το βαθμό 
που απορροφήθηκε, με την προσπάθειά 
της να διαφωτίσει τους καλοπροαίρετους 
ανθρώπους, μέσα και έξω από την Κύπρο 
και την Ελλάδα. Ας κρατήσομε το 'καλο
προαίρετους' και τομς διατεθειμένους να 
ακούσουν και να καταλάβουν, διότι χωρίς 
αυτούς τα πράγματα γίνονται δύσκολα. 
Μιλά κανείς σε ώτα μη ακουόντων. Στα άτο
μα, την αδράνεια των οποίων υπολογίζει 
και εκμεταλλεύεται η πολιτική. Μαστροποί 
και πολιτικές, που έλεγε ο Σεφέρης.

Αν στην πρώτη Ζυριχική περίοδο η συγ
γραφέας ενδιαφέρεται για τα εκπολιτι
στικά θέματα, και αφορούν σε εσωτερικά 
προβλήματα που αντιμετωπίζει το νεοσύ
στατο κράτος, -συνθήκη που θα τραυμα
τίσουν οι κοινοτικές διαταραχές και ο κοι
νοτικός διαχωρισμός που άρχισε το 1963, 
προμηνύοντας τους κακούς καιρούς που 
θα έρχονταν, στα πρώτα μετά την εισβολή 
χρόνια, το έργο της παίρνει ‘την εντατική 
μορφή ενός ακούραστου αγώνα, προκει- 
μένου να φανερωθούν προς τα έξω τα ποι
κίλα προβλήματα των νέων συνθηκών που 
επέβαλε η υποδούλωση ενός τμήματος της 
νήσου και η αποξένωσή του από την πρόσ
φατη παράδοση και συνέχεια.

Όσο κρίνω, το τμήμα αυτό του βιβλίου 
έχει πολύ μεγάλη αποδεικτική αξία χάρις 
στο συναισθηματικό φορτίο που το διαπερ
νά, χωρίς ωστόσο, με τον ελεγχόμενο ψυχι
σμό του, να μειώνεται το ουσιαστικό απο
δεικτικό υλικό καθώς το προστατεύει ο δο- 
κιμιακός και βατός χαρακτήρας του λόγου. 
Να προσθέσω ακόμη ότι παρατηρούμε την 
εύστοχη χρήση είτε επινοημένων είτε υιο
θετημένων μηνυμάτων, που πλανιώνται 
στον ορίζοντα, τα οποία κατασταίνουν τα 
κείμενα/ομιλίες ως φορείς σημασίας με ευ- 
πρόσδεκτα μέσα, και ως λόγους που κομί
ζουν καισυντηρούν βιώσιμες μνήμες. Ένας 
όρος που καθορίζει τον όγκο της προσφε- 
ρόμενης αλήθειας, μιας αλήθειας που έτσι 
έχει καταστεί αυταπόδεικτη.

Η καλύτερη απόδειξη αυτών που επι
χειρώ αδέξια να πω, θα ήταν να δοθούν 
αποσπασματικά σημεία των ομιλιών -  
τώρα πια: κειμένων. Ας δούμε κάποια ση
μεία τους και ας μη λησμονούμε τα δείγ
ματα είναι εξόνυχος:

«Για μας δεν υπάρχει ‘τούτη’ η Κύπρος 
που δίνομε και ‘κείνη’ που κρατούμε. Για



μας το νησί είναι ό,τι, και στη1 ‘Δίκη του Σο- 
λομώντα” , ήταν το παιδί για την πραγμα
τική του μητέρα. Η σπάθα που πέφτει να 
μοιράσει το νησί, στο ίδιο το κορμί μας πέ
φτει και το μοιράζει» (219).

«Γι' αυτή την Κύπρο θα σας μιλήσω [...] 
την “ Υπόλοιπη” την κάτω από τη γραμμή 
του Αττίλα, όπου βρίσκεται σήμερα δια
σκορπισμένος όλος σχεδόν ο Ελληνικός 
πληθυσμός»//Στην Υπόλοιπη Κύπρο είναι 
βουνά, αμπέλια, δρόμοι στενοί, ελικοει- 
δείς, κι ορεινά χωριά φτωχικά· είναι κι οι 
βρεττανικές βάσεις μπηγμένες σαν σφήνα 
στην ωραιότερη τοποθεσία, οι πρώτες δια- 
χωριστικές γραμμές στο νησί, ο πρώτος 
κλήρος που έβαλαν επί τον ιματισμό του». 
(220) ■

«Οι Τούρκοι, ήρεμα, μάζευαν τα λεμόνια 
μας, σαν να ’ταν δικά τους, είπε μια γυναί
κα, που βγήκε από κει τελευταία.» (220) 
«Τώρα, του λεν, η Χούντα δεν ήταν η Ελλά
δα. Έτσι όμως του παρουσιαζόταν επτά 
χρόνια, απόλυτα ταυτισμένη με την πα
τρίδα και, σαν τέτοια έννοια, γινόταν και 
επίσημα αποδεκτή στο σχολείο, στο στρα
τό, στην κοινότητα του χωριού, συγκινών- 
τας τη νεολαία με το συνειδητό ψέμα της 
‘Ένωσης’, που ξεπίτηδες καλλιεργούσε και 
μες από τούτο το ευαίσθητο σημείο δια- 
βρώνοντάς μας.» (224)

«Φέτος βρέχει συνέχεια στην Κύπρο, 
θέλω να πω στην Υπόλοιπη Κύπρο, γιατί 
στην άλλη πέρα δεν ξέρω. [...]» (225).

«Κάμπετς δίνονται στους καταυλισμούς 
μόνο. Στους πρόσφυγες, που ζουν εκτός, 
-μόνο σε γέρους και αρρώστους. Αλλά 
μόνο οι 15.000 εκτοπισμένοι βρίσκονται σε 
καταυλισμούς», σι υπόλοιποι «δενπειράζει 
κοιμόμαστε χαμαί, και παίρνομε και δροσιά 
σαρκάζουν.». (226)

Αυτά από κείμενο του τέλους του 1974.
Στην ομιλία, κεφάλαιο πια «Η θέση της 

Κύπριας γυναίκας σήμερα» [το σήμερα 
αναφέρεται στο 1975, Οκτώβριος] μας δί
νονται κατά τον εναργέστερο τρόπο οι συ
νέπειες που δεν φαντάζεται κανείς παρα
κολουθώντας εφημερίδες και δελτία ειδή
σεων για τις Κύπριες γυναίκες, συνέπειες 
που μπορεί κανείς να υποθέσει στο οικονο
μικό πεδίο, όχι όμως και στο ανθρώπινο.

Διαβάζω: «Με τις τωρινές συνθήκες ο 
γάμος στην Κύπρο έγινε δύσκολος. Οι άν
τρες λιγοστεύουν, 6.000 σκοτώθηκαν, πολ
λοί άλλοι λείπουν για σπουδές στο εξωτε
ρικό και μετά δεν επιστρέφουν σ’ ένα τόπο 
χωρίς προοπτικές -άλλοι μεταναστεύ
ουν». (311) [...] «Για την Ελληνίδατης Κύ
πρου σας μίλησα, που με δέος τώρα περι- 

26  μένει το δεύτερο χειμώνα σε τσαντήρι.» 
(313)

Προχωρώ και διαβάζω: «Οι 14.000 εγ
κλωβισμένοι Ελληνοκύπριοι, μετά τις δύο 
φάσεις της τουρκικής εισβολής τον Ιούλιο 
και Αύγουστο του '74, μειώθηκαν από τότε 
κατά 8.000. Τα χωριά αδειάζουν, το ίδιοι οι 
περιοχές: Μόρφου, Κερύνεια, Μεσαορία. 
Στη χερσόνησο της Καρπασίας πια μόνο, 
απομένουν γύρω στις 5.000 ελληνοκύπριοι 
που ζουν σε συνθήκες ουσιαστικού διωγ
μού. [...]» «20 φορέςτον λήστεψαν, δήλωσε 
ένας εγκλωβισμένος τελευταία. ‘Στο χωριό 
μου, λέει, εγκαταστάθηκαν πολλοί έποικοι 
από την Τουρκία. Πριν 15 μέρες ήρθαν άλ
λοι, πάνω από 50 άτομα. Είναι όλοι κλέ
φτες. Κλέβουν το καθετί, από τα πιο ασή
μαντα πράγματα, φτυάρια, αξίνα σκούπα', 
όλα μου τα έκλεψαν’». [...] (367-8), ομιλία 
20 Ιουλίου 1976.

Και επειδή πρεπει νατελειώσω, θαπαρα- 
θέσω ακόμη μια φράση, χωρίς τα συμφρα- 
ζόμενά της, όμως, όχι περιέργως, προκύ
πτουν άλλου είδους συμφραζόμενα, για το 
ήθος της συγγραφέως: «[...] Όμως ήταν η 
εποχή που όποιον συνελάμβαναν οι Τούρ
κοι, τον εκτελούσαν και το ίδιο κάναμε και 
εμείς!» (548).

Ένα ακόμη από τα πολλά που έχει κανείς 
να παρατηρήσει είναι και η έλλειψη κάθε 
λογής ρητορείας είτε φραστικής είτε της 
περίτεχνης και εμφατικής παρουσίασης 
των πραγμάτων. Φυσικό. Το αντίθετο θα 
μας έκανε εντύπωση. Η Ήβη Μελεάγρου 
στρατεύθηκε στην υπόθεση της σωτηρίας 
-γ ια τ ί περί αυτού πρόκειται- της σωτη
ρίας λοιπόν της Κύπρου και του Ελληνι
σμού της χωρίς να ξεχνά ούτε μια στιγμή τη 
συγγραφική της συνείδηση. Και αναρωτιέ
μαι αν αυτό το αγαθό αποτέλεσμα ήρθε από 
σοφία ή από το συγγραφικό της -ν α  το 
πω- ένστικτο που μένει ακοίμητο σε κάθε 
βαθιά προικισμένο συγγραφέα και δεν τον
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αφήνει να παρεκτραπεί σε πολιτικές φλυα
ρίες και σκέρτσα.

Πιστεύω ότι αυτός κυρίως ο λόγος, κατα- 
σταίνει και το έργο της αυτό -  που έγινε για 
εφήμερες ανάγκες αλλά όχι και με εφήμερα 
μέσα, και πάντως από καρδιάς, -  το κατα- 
σταίνει λοιπόν βιώσιμο και αξιανάγνωστο, 
αλλά δεν ξέρω για πόσους χρήσιμο ώστε να 
ξυπνήσει τις κοιμισμένες συνειδήσεις 
τους.

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Άλκηστις Σουλογιάννη

ΜΕΝΗΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ
Η συμμορία της άρπας 
«Κέδρος», 1993.
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«Φαντάσου... να μας τα εξηγούσαν όλα» 
(196) και «Ό λ’ αυτά που ζήσαμε μαζί, κι ας 
ήταν έτσι παλαβά, περίεργα..., όμως δεν 
ήταν ωραία... πώς αλλιώς να το πω, δεν ε ί
χαν κάτι μυθικό;» (198). Αυτά τα δύο εκφω- 
νήματα, σε συνδυασμό με το σύνθημα 
«MORBID, MORTAL, HORID» που επα
νέρχεται με τη λειτουργικότητα σχεδόν 
λάιτ-μοτίβ, ορίζουν τον κειμενικό κόσμο 
του Μένη Κουμανταρέα στο βιβλίο Η συμ
μορία της άρπας.

Το βιβλίο αποτελείται από δέκο τόσσερα 
μέρη που εξυπηρετούν δίκην σπονδύλων 
τη συνεχή ροή του κειμένου και διαθέτουν 
τους ιδιαίτερους, ειδοποιούς επιμέρους 
τίτλους: 1. Το Στέκι, 2. Η άρπα, 3. Μία συ
ναυλία όχι όπως οι άλλες, 4. Η ιστορία της 
Τζένης, 5. Αουί, 6. Από τη μεριά της Μαργα
ρίτας, 7. Οι απόφοιτοι του 1937, 8. Ιντερ
μέτζο, 9. Οι επισκέπτες της νύχτας, 10. Ου
ράνια δώρα, 11. Για ένα ζευγάρι γάντια, 12. 
Αντίο Μαργαρίτα, 13. Τέσσερα γράμματα κι 
ένα τηλεγράφημα, 14. Η συμμορία της άρ
πας. Οι επιμέρους αυτοί τίτλοι, εκ των 
οποίων ο τελευταίος έχει αναβαθμισθεί σε 
τίτλο του βιβλίου ως νοηματικού συνόλου, 
στα πλαίσια της σημαντικής οικονομίας/ 
ισορροπίας του βιβλίου λειτουργούν όχι 
απλώς ως ευρηματικά προσδιοριστικά, 
αλλά ως προληπτικές, πυρηνικές διατυ
πώσεις των σημαινομένων. Συνυπολογί
ζοντας την ανάπτυξη και εξέλιξη του περιε
χομένου, μπορούμε με άνεση να πούμε ότι 
το σύνολο των επιμέρους τίτλων αποτελεί 
την κωδικοποίηση των σημαινομένων του 
βιβλίου.

Η σχεδόν καταιγιστική πληροφορικό- 
τητα του κειμένου (που διατυπώνει και μία 
μεταφυσική γενικής κριτικής, πρ. 47-48), 
εστιάζεται στη μουσική και οργανώνεται 
γύρω από έναν κεντρικόν άξονα που είναι 
το μοτίβο άρπα. Η μουσική παρίσταται όχι 
μόνον ως παράθεση πληθώρας σχετικών 
πληροφοριών, αλλά και ως ένα πρίσμα αν
τίληψης, μέσα από το οποίο διηθούνται και 
άλλες εκ πρώτης όψεως άσχετες πληροφο
ρίες (π.χ. αυτές που αφορούν σε μια σκα- 
κιέρα, πβ. 144).



Απάτην άλλη πλευρά, η άρπα λειτουργεί 
ως ένα ανθρωπομετρικό μέγεθος που 
προσδιορίζει την κειμενική παρουσία/συμ
περιφορά των χαρακτήρων του Κουμαντα- 
ρέα: Πρόκειται για τον καθηγητή της μου
σικής Αντρέι, τη μαθητευομένη αρπίστρια 
Μαργαρίτα και τον υπηρέτη Λουί. Οι χαρα
κτήρες αυτοί ακριβώς με την κειμενική πα
ρουσία/συμπεριφορά τους έχουν κατορ
θώσει να αποβάλουν τη διάσταση των (ευ
ρηματικών μεν, αλλά) απλών ανθρώπινων 
τύπων, και αποδεικνύονται σε προσωπεία 
των σημαινομένων του κειμένου και γενι
κότερα των ιδεών του συγγραφέα.

Οι πληροφορίες του βιβλίου συνδέουν 
αμέσως τον Αντρέι με την άρπα και τη μου
σική, μπορούμε επομένως να πούμε ότι ο 
Αντρέι είναι ένα προσωπείο που κωδικο
ποιεί το περιεχόμενο της έννοιας μουσική 
όπως διατυπώνεται από τις πληροφορίες 
του κειμένου. Η Μαργαρίτα (μπορεί να) πα
ραπέμπει στον Φάουστ (πβ. την ευκόλως 
αναγνωριζόμενη συνδήλωση, 170), αν και η 
λειτουργικότητά της ως προσωπείου υπο
στηρίζεται στο βιβλίο πολλαπλώς (πβ. π.χ. 
194). Ενώ το όνομα του υπηρέτη Λουί είναι 
σημαντική του λεξικού αλλά και του οντο- 
λογικού αντικρύσματός του (πβ. π.χ. 107, 
173).

Από την άλλη πλευρά, ο μεν Αντρέι λει
τουργεί ως το τυπικό κεντρικό μέγεθος του 
βιβλίου, ενώ οι χαρακτήρες Μαργαρίτα και 
Λουί αποτελούν τους δύο πόλους μιας αντι- 
στικτικής σχέσης με κοινό σημείο αναφο
ράς τον κεντρικό χαρακτήρα Αντρέι.

Πίσω όμως, ή μάλλον επάνω από τους 
τρεις αυτούςχαρακτήρες, δρα ο αφηγητής: 
ένας αφηγητής φανερός, ομο-/ενδοδιηγη- 
τικός, που παρέχει διαρρήδην στοιχεία 
ταυτότητος δια της επικοινωνιακής διαδι
κασίας μέσα στον κειμενικό κόσμο, εγκλι- 
ματιζόμενος απολύτως σ’ αυτόν, καθώς με 
τη μουσική του συνδέει μια στενή γνωσιο- 
λογική σχέση, ή για να το πω διαφορετικά: 
για τον αφηγητή η μουσική φαίνεται να λει
τουργεί ως μία καθοριστική βιοθεωρητική 
σταθερά. Ο αφηγητής αντιμετωπίζει δυνα
μικά και με κριτική αντίληψη τουςτρεις κει- 
μενικούς χαρακτήρες κατά την ταξινόμηση 
των σημαινομένων του βιβλίου, και συχνό
τατα ελέγχει την εξέλιξη των κειμενικών 
γεγονότων. Αναδεικνύεται έτσι ο αφηγη
τής ως το ουσιαστικό κεντρικό μέγεθος του 
βιβλίου, και επιπλέον αναγνωρίζεται σα
φώς ως το προσωπείο του συγγραφέα (πβ. 
εις επίρρωσιν: «Αριστόδημε, εσύ, ένα 
πρόσωπο πλατωνικό;» 113).

Ανέφερα προηγουμένως την άρπα ως 
κεντρικό μοτίβοτου βιβλίου που μετρά σχε
δόν την κειμενική παρουσία/συμπεριφορά

των τριών κειμενικών χαρακτήρων του 
Κουμανταρέα. Αμέσως συνδεόμενο προς 
αυτήν αναγνωρίζεται ένα άλλο βασικό μο- 
τίβο: ένα ζευγάρι «παράξενα γάντια εφαρ
μοστά... από πολύ λεπτό δέρμα και πανά
κριβα» (12) που φορά ο Αντρέι. Το μοτίβο 
αυτό μετρά την κειμενική παρουσία/συμ
περιφορά (σύμφωνοι: και των τριών κειμε- 
νικών χαρακτήρων, αλλά κυρίως) του αφη
γητή, αυτή τη φορά, κατέχει μια έντονη 
εστίαση ενδιαφέροντος και διευκολύνει 
την έξοδο του βιβλίου.

Από πλευράς λειτουργικότητας, η άρπα 
και τα γάντια αποτελούν τις δύο βασικές 
ισοτοπίες μεταξύ των δεκατεσσάρων επι
μέρους κειμένων του βιβλίου, τεκμαίρον- 
τας μια σταθερή δομική οικονομία κλειστού 
κυκλώματος.

Αυτή η κλειστή δομική οικονομία που χα
ρακτηρίζει το βιβλίο του Κουμανταρέα, 
τεκμαίρεται και από άλλα στοιχεία: π.χ. (α) 
από την εσωτερική επικοινωνία ορισμένων 
επιμέρους κειμένων, πβ. τα κείμενα 4. (70 
και εξής) και 11. (175 και εξής) με τη σχεδόν 
τελολογική ερμηνεία της εμπλοκής των 
γαντιών στην οργάνωση του περιεχομένου, 
επίσης πβ. τα κείμενα 3., 5. και β. (έστω και 
με την αποστροφή στο κείμενο 9.) με τον 
συσχετισμό της άρπας και του Λουί, ή (β) 
από τον συνδυασμό των εστιάσεων, κατ’ 
αντιστοιχία προς τους κειμενικούς χαρα
κτήρες, που διεκπεραιώνουντην κειμενική 
αλήθεια (πβ. π.χ. τον ενδεικτικό τίτλο του 
κειμένου β.) και ταυτόχρονα υπονομεύουν 
τη συμβατική πραγματικότητα (πβ. π.χ. 
196, 198, 200). Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια 
ρέει με μεγάλη άνεση (ίδιον άλλωστε του 
ύφους του Κουμανταρέα) η πρωτοπρό- 
σωπη αφήγηση σε συνδυασμό με τους σύν
τομους ή τους εκτενείς διαλόγους, και προ
σομοιάζει μάλλον σε ροή μονολόγου (από 
την εστίαση κυρίως του Αντρέι και του αφη
γητή, λιγότερο της Μαργαρίτας).

Η ροή είναι ενιαία σε όλα τα μέρη του βι
βλίου, πλην του κειμένου 13., στο οποίο 
αναγνωρίζεται πυρηνική διατύπωση επι
στολικού αφηγήματος.

Δυναμική (όπως πάντα στη λογοτεχνία 
του Κουμανταρέα) είναι η εκμετάλλευση 
σχεδόν όλων των τρόπων εκφοράς της με
ταφοράς, ενώ δεν λείπουν ούτε και ορι
σμένα στοιχεία μεταγλώσσας (πβ. π.χ. 
198).

Ο κειμενικός χρόνος είναι μάλλον περιο
ρισμένος (σχεδόν ένα ημερολογιακό έτος), 
ενώ οι χρονικές αναδρομές της αφήγησης 
καταλαμβάνουν πολύ μεγαλύτερη έκταση 
(φθάνουν σχεδόν στις αρχές του αιώνα). 
Αυτός ο κειμενικός παρελθών χρόνος φαί
νεται να εμπλέκεται καταλυτικά στο κειμε-

νικό παρόν (πβ. π.χ. 120,194) και να το δε
σμεύει.

Στο βιβλίο κυριαρχούν οι οπτικές παρα
στάσεις με πληθώρα λεπτομερειών, υπο- 
στηριζόμενες ενίοτε από το έντονο κειμε- 
νικό αντίκρυσμα και των λοιπών αισθή
σεων. Μια άψογη αντιστοιχία προς τις κει- 
μενικές παραστάσεις του βιβλίου ομολο
γούν και τα δύο σχέδια του Εδουάρδου Σα- 
καγιάνπου το «σχολιάζουν».

Εξάλλου, ιδιαίτερα προσδιοριστική του 
ύφους του Κουμανταρέα στην προκειμένη 
περίπτωση είναι η χρήση ορισμένων υπερ
ρεαλιστικών στοιχείων σε επίπεδο τόσο ση- 
μαινομένωνόσο και παραστάσεων, που ενι
σχύουν τη ρεαλιστική διεκπεραίωση της 
αφήγησης. Τα υπερρεαλιστικά στοιχεία, με 
κορύφωση την ευρηματικότατη διατύπωση 
θανάτου (=ο θάνατος του Αντρέι, 195), 
έτσι όπως αιτιολογούνται και από τα σημαι- 
νόμενα (πβ. π.χ. 196,198,200), εξασφαλί
ζουν το ιδιαίτερο κλίμα του κειμενικού κό
σμου του Κουμανταρέα και αποκαλύπτουν 
μια ιδιαίτερη πλευρά του μυθικού σύμπαν- 
τός του. Αυτό το μυθικό σύμπαν συμπλη
ρώνει με εξαιρετικά ενδιαφέροντα τρόπο 
το βιβλίο Η συμμορία της άρπας, ορίζοντας 
ταυτόχρονα την έναρξη της τέταρτης δη
μιουργικής δεκαετίας του συγγραφέα, 
πλείονα τεκμήρια της οποίας προσδο
κούμε να έχουμε το συντομότερο.
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Βαγγέλης Αθανασόπουλος

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
Γεώργιος Βιζυηνός. Μεταξύ 
φαντασίας και μνήμης 
Βιβλιοπωλείοντης «Εστίας» 
1994,σσ. 168

[ Του Γέλιου, «...δραστικότερον 
του πυρός του καθαρτη
ρίου...», Ελληνικό διήγημα/ Θε
ματική ανθολόγηση/2, Επιλογή- 
Επιμέλεια: Μαίρη Γιόση, Άννα 
Χρυσογέλου-Κατσή, Μαρία Λαϊ- 
νά, Πρόλογος: Άννα Χρυσογέ- 
λου-Κατοή, Εκδόσεις ίου Εικο
στού Πρώτου, Αθήνα, 1994, σσ.

288.]

Αγνοημένος, αδικημένος και πικραμένος 
όσο ζούσε. Όταν, όμως, πέθανε άρχισε να 
αναγνωρίζεται. Η αναγνώριση αυτή είχε 
άλλωστε αρχίσει από τη στιγμή που είχε 
κλειστεί στο φρενοκομείο : το γεγονός αυτό 
είναι χαρακτηριστικό της έλλειψης κριτη
ρίων ή, γενικότερα, κριτικής διαίσθησης, ή 
ακόμη και μικροψυχίας των πνευματικών 
κύκλων της Αθήνας. Αυτή η εκ των υστέρων 
και έκτου ασφαλούς αναγνώριση του έργου 
του Βιζυηνού αποτελεί τυπική εκδήλωση 
μιας παράδοσης που διατηρείται έως σή μέ
ρα: είναι η παράδοση που συντηρείται από 
εκείνους που συνασπίζονται σε ομάδες ή 
μάλλον παρέες -ή , ακριβέστερα, για να θυ
μηθούμε τον επιτυχημένο χαρακτηρισμό 
του Δημοσθένη Κούρτοβικ, «μεζεδοπα
ρέες»-, για να υπηρετήσουντιςτρέχουσες 
μικροματαιοδοξίες τους, οι οποίοι τελικά 
κάνουν πολύ κακό χωρίς οι ίδιοι να κερδί
ζουν ουσιαστικά κάτι σημαντικό.

Μέσα στον αιώνα, ωστόσο, που εδώ και 
δύο χρόνια έχει συμπληρωθεί από τη μέρα 
του εγκλεισμού του στο φρενοκομείο, το 
έργο του είχε τη ν τύχη να προκαλέσει το εν
διαφέρον αρκετών σοβαρών μελετητών. Ο 
νεότερος και ερμηνευτικά τολμηρότερος 
από αυτούς είναι ο σαρανταδυάχρονος Μι- 
χάλης Χρυσανθόπουλος, καθηγητής της

28 Συγκριτικής Γραμματολογίας στο Πανεπι
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σχόληση με το έργο του Βιζυηνού άρχισε να 
αποδίδει καρπούς από το 1980, όταν δημο
σίευσε στο περιοδικό ΟΠολίτης{τ. 38, Οκτ.- 
Νοέμβρ. 1980) μιαν ανάγνωση του διηγή
ματος «Το μόνον της ζωής του ταξείδιον». 
Μετά έξι χρόνια ολοκληρώνει τη διδακτο
ρική διατριβή του Memory and Imagination 
in the Short Stories of Georgios M. Vizyenos 
που υποβάλλει στο πανεπιστήμιο του Bir
mingham, ενώ το 1988 συ μμετέχει στο συλ
λογικό έργο που εκδίδει ο Rod. Beaton, The 
Greek Novel: A. D. 1-1985, με ένα κείμενο 
που αναφέρεται στη χρήση της ιστορίας 
μέσα στα διηγήματα του Βιζυηνού.

Στο πρόσωπο, επομένως, του Χρυσαν- 
θόπουλου πρέπει να αναγνωρίσουμε ένα 
συστηματικό ερευνητή του έργου του Βι
ζυηνού, έναν ερευνητή που με το πρόσ
φατο βιβλίο του Γεώργιος Βιζυηνός. Με- 
ταξύ φαντασίας και μνήμης κλιμακώνει τις 
σχετικές του προσπάθειες. Το βιβλίο αυτό, 
όπως γίνεται φανερό από τον τίτλο, αλλά 
και όπως δηλώνεται από τον ίδιο τον συγ
γραφέα στον Πρόλογο, αποτελεί μιαν ανά
γνωση των διηγημάτων του Θρακιώτη συγ
γραφέα, η οποία στηρίζεται στη διδακτο
ρική διατριβή του. Από τη δήλωση, ωστόσο, 
αυτή δεν γίνεται σαφές αν το βιβλίο αποτε
λεί μετάφραση ολόκληρης ή μέρους της 
διατριβής, ή αν αποτελεί μια διασκευή της.

Το έργο που ανέλαβε ο Χρυσανθόπουλος 
δεν είναι εύκολο, επειδή ο Βιζυηνός δεν εί
ναι απλά ένας από τους σημαντικότερους 
πεζογράφους μας, αλλά και επειδή τα έργα 
του είναι εξαιρετικά πολυδύναμα. Αυτό γ ί
νεται κατ’ αρχήν φανερό από τον τρόπο με 
τον οποίο προωθεί τον ρεαλισμό έως κά
ποια ακραία όρια και αξιώσεις. Η ακραία 
αξίωση του ρεαλισμού στα διηγήματα του 
Βιζυηνού εκδηλώνεται ως μια επιχείρηση 
περιγραφής μιας ουτοπίας, μιας ουτοπίας 
που αποτελεί την πιο πλήρη έκφραση και 
την πιο άυλη έκφανση της επιθυμίας. Ο Βι
ζυηνός με τα διηγήματά του, με μια τραυ
ματικά ευαισθητοποιημένη παρατηρητι
κότητα και με ψυχαναγκαστική διεισδυτι
κότητα, περιγράφει την ουτοπία αυτή από 
τη θετική άποψή της. Αλλά η θετικότητα 
της ουτοπίας δεν είναι παρά συνέπεια μιας 
οριστικής αναίρεσης της επιθυμίας. Γι' αυ
τό, μέσα από τη θετική ή, αλλιώς, ρεαλι
στική περιγραφή της προοδευτικά αναδει- 
κνύεται όλο και πιο καθαρά όχι φυσικά το 
περιεχόμενό της, αλλά ο τραγικός της ορί
ζοντας: η έλλειψη ανταπόκρισης και ακρι
βούς εξωτερικής ή και εσωτερικής αντι
στοιχίας ανάμεσα στα γεγονότα, τις σκέ
ψεις, τις επιθυμίες, τα όνειρα και τα λόγια 
των χαρακτήρων.

Η έλλειψη αυτή συνεχώς προβάλλει, και

δίνεται η εντύπωση πως η αποκάλυψή της 
αποτελεί το κίνητρο της γραφής του Βιζυη
νού . Αυτό γίνεται φανερό στις περιπτώσεις 
κατά τις οποίες αυτή η θεμελιακή έλλειψη 
ανταπόκρισης και αντιστοιχίας δεν προκύ
πτει με τρόπο «φυσικό» μέσα από την ιστο
ρία, οπότε ο συγγραφέας αισθάνεται την 
ανάγκη μέσα από μια πρόθεση δηκτική ή πι
κρόχολη να τη σκηνοθετήσει, αποδει- 
κνύοντας ότι γι' αυτόν η έλλειψη αυτή κα
θορίζει τη σχέση του θέματος με την ιστο
ρία του κάθε διηγήματος.

Σε όλα τα διηγήμάτά του οι τόποι της 
αναζήτησης -αλλά και απώλειας- του 
νοήματος ή, αλλιώς, της επιθυμίας, διαδέ
χονται ο ένας τον άλλο. Αυτή η αναζήτηση/ 
και/απώλεια του νοήματος/επιθυμίας 
προσδιορίζει τα όρια της δρόσης των χαρα
κτήρων αλλά και της διήγησης. Τα όρια 
αυτά της διήγησης του Βιζυηνού ανταπο- 
κρίνονται και αντιστοιχούν όχι τόσο στα 
όρια της φαντασίας του, αλλά σ’ εκείνα της 
μνήμης του -ή , αλλιώς, της πικρής εμπει
ρίας του.

Τα γενικά μυθιστορηματικά σκηνικά 
μπορεί ν’ αλλάζουν, αλλά είτε στη Βιζύη, 
είτε στην Πόλη, είτε στο Γκαίτιγκεν ή στο 
Κλάουσθαλ, είτε κατά την κίνηση από τον 
ένα τόπο στον άλλο λαμβάνει χώρα η δρά
ση, αυτό που περιγράφεται είναι μια πραγ
ματικότητα που έχει δύο όψεις, μια αλήθεια 
που όμως είναι διπλή. Είναι φανερό πως 
ένας αφηγηματικός ρεαλισμός που ανα
πτύσσεται μέσα στα πλαίσια μιας τέτοιας αν
τίληψης -ή , έστω, ερμηνείας- της πραγ
ματικότητας δεν μπορεί παρά να είναι ιδιό
τυπος, με την πιο αυστηρή και απαιτητική 
σημασία του επιθέτου: όχι «ποιητικός» ή 
«μαγικός», αλλά αυθεντικά και όχι επιδει- 
κτικάαυτοαναιρούμένος ρεαλισμός. Αυτόν 
τον ιδιότυπο ρεαλισμό προσπαθεί να εξι
χνιάσει ο Χρυσανθόπουλος αναζητώντας 
τον μεταξύ φαντασίας και μνήμης. Σ’ αυτή 
την αναζήτηση-εξιχνίαση επιστρατεύει μια 
κριτική ευστροφία και μια ερμηνευτική επι
νοητικότητα που δεν παρασύρεται από αυ
ταρέσκεια, αλλά αποκαλύπτει υπαρκτά 
στοιχεία του διηγηματογραφικού έργου 
του Βιζυηνού που δεν είχαν επισημανθεί.

Η ερμηνευτική επινοητικότητα του συγ
γραφέα αρκετές φορές δίνει την εντύπωση 
ότι σύρει το έργο του Βιζυηνού σε σχήματα 
οργάνωσης ανυπόστατα τα οποία επιχειρεί 
να αποδείξει μέσα από μια «τροπισμένη» 
περιγραφή των διηγημάτων. Έτσι, η ερμη
νευτική τακτική του περιστασιακά δίνει την 
εντύπωση πως συγκροτείται από αναπάν
τεχες ερμηνευτικές προτάσεις που θα μπο
ρούσαν να θεωρηθούν ως υπερβολικές, 
συνδυασμένες με «τροπισμένες» περιγρα



φές του αυτονόητου. Αυτή, όμως, η περι- 
στασιακή ανισότητα εκτιμώ πως είναι 
δείγμα της λειτουργίας μιας ερμηνευτικής 
στρατηγικής που προγραμματικά προσπα
θεί να είναι ανάλογη με την εξηγητική 
στρατηγική που ο ίδιος ο Βιζυηνός ανα
πτύσσει μέσα στην αφήγησή του.

Η μελέτη αναπτύσσεται πάνω στη βάση 
της παρακολούθησης της εξέλιξης των έξι 
διηγημάτων, αποσκοπώντας στη συστημα- 
τοποίηση ορισμένων χαρακτηριστικών 
τους, στην επισήμανση ομοιοτήτων στη 
δομή τους, καθώς και στον σχολιασμό των 
διαφορών τους. Αποτελείται από επτά κε
φάλαια: στο πρώτο παρουσιάζεται η υπό
θεση εργασίας που προβάλλεται ως συνδε
τικός παράγοντας της μεμονωμένης ανά
γνωσης των έξι διηγημάτων, η οποία ακο
λουθεί στα έξι επόμενα κεφάλαια, με αντι
στοιχία ενός κεφαλαίου για κάθε διήγημα. 
Η υπόθεση, όμως, αυτή στη συνέχεια δίνε
ται η εντύπωση πως ξεχνιέται και λειτουρ
γεί περισσότερο ως εξαγγελία παρά ως ορ
γανωτική αρχή της μελέτης.

Η υπόθεση εργασίας είναι ερμηνευτικά 
ενδιαφέρουσα, αν και στηρίζεται σε μια 
προϋπόθεση που μόνο για τις ανάγκες της 
συγκεκριμένης μελέτης είναι δυνατό να γί
νει δεκτή. Σύμφωνα με αυτή την υπόθεση 
εργασίας τα έξι διηγήματα που δημοσιεύ
τηκαν στο περιοδικό Εστία «διατηρούν την 
ανεξαρτησία τους, αλλά είναι δυνατόν και 
να θεωρηθούν ως μέρη ενός όλου, ως κε
φάλαια ενός εν εξελίξει μυθιστορήματος». 
Αυτό γίνεται δυνατό επειδή τα διηγήματα 
αυτά θεωρούνται από τον Χρυσανθόπουλο 
ως αλληλένδετα τόσο από μορφική όσο και 
από θεματική άποψη: «Πραγματεύονται 
και τα έξι συναφή ζητήματα, από διαφορε
τική οπτική γωνία, με στόχο την εμβάθυνση 
στα αίτια που οδηγούν στις πράξεις και όχι 
μόνο την ανέλιξη των γεγονότων (τη δρά
ση)».

Αυτή η υπόθεση εργασίας είναι και ερευ
νητικά νόμιμη, ενώ παράλληλα ανταποκρί- 
νεται στα πραγματικά δεδομένα των διηγη
μάτων. Στηρίζεται, ωστόσο, σε μια προϋ
πόθεση που ίσως δεν είναι απαραίτητη : ότι 
η τάξη διαπλοκής των έξι διηγημάτων ως 
κεφαλαίων ενός δυνάμει μυθιστορήματος, 
καθώς και η σειρά εξέτασής τους, πρέπει να 
καθοριστούν σύμφωνα'με τη σειρά της δη
μοσίευσής τους και όχι της γραφής τους. Η 
προϋπόθεση αυτή θεωρητικά ευσταθεί, 
επειδή ακόμη και σε ένα μυθιστόρημα δεν 
είναι βέβαιο αν το τέταρτο, ας πούμε, κε
φάλαιο έχει γραφτεί μετά το τρίτο. Το γεγο
νός, ωστόσο, ότι στη σειρά που δέχεται ο 
μελετητής παρεμβαίνει το τυχαίο -δ η 
λαδή παράγοντες άσχετοι από τη βούληση

Ο Γεώργιος Βιζυηνός

του Βιζυηνού- σε μία τουλάχιστον περί
πτωση (εκείνη του «Μοσκώβ Σελήμ»), εμ
φανίζει την προϋπόθεση αυτή μερικώς 
συμβατική.

Κατά την αναζήτηση και παρουσίαση των 
στοιχείων που στοιχειοθετούν την δια
πλοκή των έξι διηγημάτων, η ερμηνευτική 
επινοητικότητα του Χρυσανθόπουλου κλι
μακώνεται σοφά έως και τολμηρά -ή  και 
παράτολμα. Τα στοιχεία αυτά διακρίνονται 
σε δομικά και μορφικά από το ένα μέρος, 
και σε θεματολογικά από το άλλο. Ανάμεσα 
στα πρώτα το βασικότερο είναι εκείνο της 
παρουσίας πρωτοπρόσωπου αφηγητή και 
στα έξι διηγήματα. Αυτό το κοινό χαρακτη
ριστικό εξειδικεύεται με μια σειρά εσωτερι
κών αντιστοιχιών ανάμεσα στα διηγήματα. 
Έτσι, στα διηγήματα με περιττό αριθμό 
-πρώτο, τρίτο, πέμπτο- κατά σειρά δημο
σίευσης ο αφηγητής είναι επώνυμος, έχον
τας το ίδιο όνομα με τον συγγραφέα. Στα 
διηγήματα αυτά η αυτοβιογραφική διά
σταση προβάλλεται ρητά, ενώ στα διηγή
ματα με άρτιο αριθμό ο αφηγητής της πρω- 
τοπρόσωπης αφήγησης διατηρείται ανώ
νυμος και η αυτοβιογραφική διάσταση συ
νάγεται.

Εκτός από το ομώνυμο αφηγητή και συγ
γραφέα, τον αυτοβιογραφικό χαρακτήρα

ν

των «περιττών» διηγημάτων υποδεικνύει 
και η παρουσία σε κάθε τίτλο μιας κτητικής 
αντωνυμίας: «μου» στο πρώτο και τρίτο, 
και «του » στο πέμπτο. Αντίθετα, τα «άρτια» 
διηγήματα αντιστέκονται στην αυτοβιο- 
γραφική ερμηνεία όχι μόνο με την ανωνυ
μία του αφηγητή, αλλά και με την αναφορά 
των τίτλων στο θέμα των διηγημάτων και με 
την προβολή της έννοιας μιας «απόστα
σης» κυριολεκτικής ή μεταφορικής.

Αλλες αντιστοιχίες που επιοημαίνονται 
από τον συγγραφέα ανάμεσα στα «περιτ
τά» και στα «άρτια» διηγήματα είναι οι πα
ρακάτω: (1) τα «άρτια» παρουσιάζουν τις 
οικογενειακές σχέσεις των χαρακτήρων, 
ενώ τα «περιττά» παρουσιάζουν το πλέγμα 
των οικογενειακών σχέσεων του αφηγητή. 
(2) Στα «περιττά» η ανάλυση της δομής της 
οικογένειας και του πλέγματος των οικογε
νειακών σχέσεων γίνεται εκ των έσω, ενώ 
στα «άρτια» εκ των έξω. Τα πρώτα κατευ- 
θύνονται από την οδύνη προς το παιχνίδι, 
ενώ τα δεύτερα από την επιφανειακή περι
γραφή προς την ψυχολογική ανάλυση.

Σε ό,τι αφορά τα κοινά θεματολογικά 
στοιχεία των διηγημάτων, ο συγγραφέας 
αποδεικνύει ότι οι κυριότεροι θεματικοί 
άξονες αφορούν την ψυχή, και είναι: το άρ- 
ρεν και το θήλυ, και η εχεφροσύ νη και η πα
ραφροσύνη.

Το βιβλίο του Μιχάλη Χρυσανθόπουλου 
Γεώργιος Βιζυηνός. Μεταξύ φαντασίας και 
μνήμης, συμβάλλει σημαντικά στη μελέτη 
του διηγηματογραφικού έργου του Βιζυη
νού, επειδή κατορθώνει να αναδείξει τον 
πολυδύναμο χαρακτήρα του έργου αυτού. 
Ο κριτικός λόγοςτου είναι πυ κνός και λιτός, 
και αυτό έχει ως συνέπεια ένα πολύ περιε
κτικό κείμενο. Τον συγγραφέα ως ερευνητή 
της λογοτεχνίας ή, πιο σωστά, ως ερευνητή 
των έξι διηγημάτων του Βιζυηνού, τον κα
τατρέχει η αδήριτη ασίγαστη ανάγκη της 
ανακάλυψης ισορροπιών και συμμετριών. 
Αυτό αποτελεί γενικώς μιαν ερμηνευτική 
προκατάληψη, αλλά στην περίπτωση των 
έξι διηγημάτων η ανάγκη αυτή αντιστοιχεί 
σε μια εμμονή του νευρωσικού Βιζυηνού, 
και με τον τρόπο αυτόν δικαιώνεται και νο
μιμοποιείται.

Ο δεύτερος τόμος της θεματικής ανθολό
γησης του ελληνικού διηγήματος των εκ
δόσεων «του Εικοστού Πρώτου» αφιερώ
νεται σε διηγήματα «του γέλιου». Την επι
λογή των διηγημάτων και επιμέλεια του τό
μου έχουν οι Μαίρη Γιόση, Αννα Χρυσογέ- 
λου-Κατσή και Μαρία Λαϊνά -βλέπετε, 
στην εποχή μας τα κορίτσια πια δεν κλαί- 
νε... Πιστεύω πως ο τόμος θα έπρεπε να 
ανοίξει τη σειρά, όχι μόνο γιατί οι σημερινοί 
Έλληνες δεν ξέρουν να γελούν από αί
σθηση του αστείου και του χιούμορ, αλλά 
και επειδή το γέλιο αποτελεί το πιο ισχυρό 
αντίδοτο του γελοίου που καθορίζει από 
καιρό την πολιτική, την κοινωνία και την 
Ιστορία μας. 29



Τον Πρόλογο έχει γράψει η ΆνναΧρυσο- 
γέλου -ίσως λόγω επωνύμου, του οποίου 
όμως την ετυμολογική σημασία προσπαθεί 
να ανατρέψει με την επιδίωξη μιας φιλολο
γικής σοβαρότητας. Να μιλά κάποιος για το 
γέλιο ή, έστω, για διηγήματα του γέλιου με 
τρόπο συγκρατημένο και σοβαρό αποτελεί 
μια δοκιμασία· μια δοκιμασία εξαιρετικά 
αποκαλυπτική της φύσης και της αυθεντι
κότητας της σοβαρότητας ή σοβαροφά
νειας του φιλολογικού ή γενικότερα του 
επιστημονικού λόγου. Δύσκολο, λοιπόν, να 
είσαι ή να παριστάνεις τον σοβαρό όταν 
αναφέρεσαι στο καταλυτικό της σοβαρότη
τας γέλιο. Πολλοί, ωστόσο, το καταφέρ
νουν, αναδεικνύοντας έτσι τον ρόλο που 
παίζει η καταπίεση ή η προσποίηση στη δια
τύπωση του επιστημονικού λόγου.

Ο Πρόλογος της Άννας Χρυσογέλου ε ί
ναι συμπαθής, μετριοπαθής και ουσιαστι
κός: περνώντας γρήγορα από τον Αριστο
τέλη στον Βοκκάκιο, και από αυτόν στον 
Freud, καταλήγει στην παρουσίαση μιας 
αρκετά πλήρους τυπολογίας των λογοτε
χνικών εκδοχών και αιτίων του γέλιου, η 
οποία επιχειρείται με την ευκαιρία της πα
ρουσίασης των δεκατριών διηγημάτων του 
τόμου. Σάτιρα, διακωμώδηση, φάρσα, ευ
θυμογράφημα από το ένα μέρος· κι από το 
άλλο μέρος: σαρκασμός, αυτοσαρκασμός, 
άρνηση, απόρριψη, τραγικότητα, χιούμορ 
(παρηγορητικό, καλοκάγαθο ή πικρό), ευ
φυολόγημα, παιχνιδιάρα διάθεση, αστείο 
που «εκπορεύεται από νου σοβαρό», 
αστείο με δύναμη όχι επιβλητική αλλά ει- 
σχωρητική και κυριευτική, γέλιο πικρό και 
γέλιο καθαρτήριο.

Μπορεί, λοιπόν, με τον Πρόλογο να μη 
γελάμε όπως με τα δεκατρία διηγήματα, 
αλλά μαθαίνουμε αρκετά για την αίσθηση 
που κάποιοι Έλληνες πεζογράφοι έχουν 
για το αστείο. Τοντόμο συμπληρώνουνβιο- 
γραφικά σημειώματα των δεκατριών συγ
γραφέων (σσ. 245-288), που είναι συμβατι
κά, δεν προσφέρουν κάτι ιδιαίτερο στη συγ
κεκριμένη θεματική ανθολόγηση, δεν υπη
ρετούν κάποια ενιαία πληροφοριακή πρό
θεση, και δημιουργούν απορίες με την πα
ρουσία τους, προκαλώντας μάλιστα την 
υποψία πως ο τόμος αποσκοπεί σε κάποια 
μορφή σχολικής χρήσης.

Η επιλογή των επιμελητριών να ανοίξουν 
τον τόμο με το ευθυ μογράφημα του Κεφαλ- 
λωνίτη Μπάμπη Άννινου «Η οικογένεια 
διασκεδάζει» είναι πολύ επιτυχημένη, 
επειδή είναι ένα κείμενο που δεν σ’ αφήνει 
να πάρεις ανάσα: οι επιθέσεις του γέλιου 
είναι απανωτές και ακαταπόνητες. Ο συγ- 

3 0  γραφέας με κάθε φράση αλύπητα κεραυνο
βολεί τον αναγνώστη με καταιγισμό γέλιου.

«Το ξεσκάτωμα» του Γιώργου Ιωάννου 
είναι απολαυστικό και πανέξυπνο, αλλά 
παρ’ όλη την επίφαση του κωμικού, πέρα 
από την πρόθεση του συγγραφέα, είναι σα
φώς τραγικό, γιατί μέσα από τις αστείες 
ιστορίες αποπάτησης περιγράφει περι
πτώσεις μεταμφιεσμένης πρωκτικής λα
γνείας. Το σατιρικό, βέβαια, μέρος του είναι 
αυθεντικό -  αλλά αυτό αφορά τους άλλους 
συναδέλφους του καθηγητές.

Το «Κάτω από το μελισσόδεντρο» του 
Δημητρίου Καμπούρογλου είναι άχρωμο 
και ουδέτερο, ενώ αντίθετα στους « Ευέλπι- 
δες» ο Καρκαβίτσας παρουσιάζεται ευ
φυέστατος, με νατουραλιστική παρατηρη
τικότητα και λειτουργικές περιγραφές. Η 
διήγησή του είναι άνετη, φυσική και πνευ-
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ματώδης καθώς εξιστορείτο κατορθώματα 
μιας κρασοπαρέας έξι απίθανων τύπων.

Το διήγημα του Θράσου Καστανάκη «Η 
αφεντιά μου κι ο Πετρής» είναι αφηγημα
τικά άρτιο, αλλά χωρίς ν’ αποτελεί ένα 
ιδιαίτερο δείγμα της αφηγηματικής τέχνης 
του, ενώ παράλληλα η θέση του ανάμεσα σε 
διηγήματα «του γέλιου» δεν δικαιώνεται. 
«Ο επικήδειος», αντίθετα, του Ιωάννη Κον- 
δυλάκη αποτελεί το πιο απολαυστικό, το 
πιο αβίαστα «γελαστικό» διήγημα, αντλών
τας το γέλιο από το πιο βαθύ στρώμα.του: 
από την αποδοχή του θανάτου ως απόλυτα 
φυσικού γεγονότος, και από την φυσιολο
γική αντίδραση των ζωντανών μπροστά 
στον θάνατο, αποδοχή και αντίδραση που 
θα μπορούσε να διαθέτει μόνο ένας συγ
γραφέας με πρωτογονική αίσθηση της 
ζωής, και με το πανίσχυρο φυλετικό κύτ
ταρο του Κρητικού.

Το διήγημα του Εμμανουήλ Λυκούδη, με 
ειρωνικούς και επιτηδευμένους αστεϊ
σμούς που στηρίζονται στην προβαλλό
μενη τεράστια κοινωνική και μορφωτική 
διαφορά ανάμεσα στον αφηγητή και στους 
κατοίκους της «Κωμοπόλεως Φθειρίας» 
που παρουσιάζονται ως ημιάγριοι Βαλκά- 
νιοι. Χιούμορ διαθέτει άφθονο ο συγγρα
φέας, αλλά η πολυμάθεια καιο εγκυκλοπαι
δισμός του αφαιρούν από αυτή τη φυσικό
τητα η οποία, όμως, αποτελεί ένα βασικό 
χαρακτηριστικό του χιούμορ.

Στο διήγημα του Αλέξανδρου Μωραϊτίδη
%

η ηθογραφική διαγραφή του γραφικού μυ
θιστορηματικού χαρακτήρα του «Αναπο
διασμένου» καπετάν-Κωνσταντή είναι 
τρυφερή και γεμάτη ανθρώπινη συγκατά
βαση. Αυτό, μαζί με τις σποραδικές ποιητι
κές παρεκτροπές της πρόζας του, αποστα- 
σιοποιεί το διήγημα από τη θεματική «του 
γέλιου», κατατάσσοντας αυτό μάλλον στη 
θεματική του τρυφερού, γεμάτου κατα
νόηση χαμόγελου. Τα ίδια μπορούμε να πα

ρατηρήσουμε και για «Τα Φραγκλέικα» του 
Παπαδιαμάντη, με τη διαφορά πως εδώ 
έχουμε τη γνωστή, μοναδική, αυθεντική 
παπαδιαμαντική ποιητικότητα που όλα τα 
απαλύνει, τα ημερεύει και τα αποδίδει στο 
φυσικό ανθρώπινο μέτρο που μόνο οι αγα
θές ψυχές γνωρίζουν. Ακόμη, στο διήγημα 
του Παπαδιαμάντη έχουμε εκείνη τη σοφή 
αντίληψη του παροδικού και του μάταιου 
των ανθρωπίνων σχεδίων, αντίληψη που 
εκφράζεται με μια κυκλική οργάνωση του 
χρόνου που προσφέρει στο διήγημα άλλον 
ένα τρόπο συγκρότησης αλλά και αποκάλυ
ψης της ολοκληρότητάς του.

Στο άλλο άκρο της παπαδιαμαντικής 
ποιητικότητας βρίσκεται το διήγημα «Ψυ
χολογία Συριανού συζύγου» με τη θετικό- 
τητα της αντίληψης των ανθρωπίνων, κα
θώς και με την αντίστοιχη ροϊδική θετικό- 
τητα της αφήγησης -που είναι συνέπεια 
του προγραμματικού αντιρομαντισμού 
του. Η εκπληκτική ευφυΐα του Ροΐδη δεν ε ί
ναι δυνατό να συγκρατηθεί από τον αφηγη
ματικό αυτοέλεγχό του, και με τον τρόπο 
αυτόν λειτουργεί καταλυτικά, γυμνώνον
τας την αφήγηση από κάθε συναισθηματι
σμό και κάθε στολίδι, προβάλλοντας έτσι 
την αιτία και τον σκοπό της αφήγησης: τον 
σαρκασμό. Το διήγημα αυτό αποτελεί άλλο 
ένα μνημείο της νεοελληνικής αφηγηματι
κής πρόζας που κοσμεί τον τόμο, παρότι 
δεν έχει κι αυτό άμεση σχέση με τη θεμα
τική «του γέλιου». Αντίθετα, τα διηγήματα 
«Εθνικό συμπόσιο» του Ψυχάρη, «Φούρ
νος πρωτοφανής» του Αντώνη Τραυλαν- 
τώνη, και το «Σκούντημα» της Αλεξάνδρας 
Παπαδοπούλου, μόνο όγκο προσφέρουν 
στον τόμο. Αρκετά, πάντως, από τα διηγή
ματα του τόμου αποτελούν θετικά δείγ
ματα του νεοελληνικού αφηγηματικού ρεα
λισμού, μια και η σατιρική πρόθεση και ο 
δηκτικός χαρακτήρας, απαλλάσσοντας τη 
διήγηση από τον λυρισμό, ρομαντισμό ή με
λοδραματισμό, οξύνουν τη ματιά του αφη
γητή σε τέτοιο βαθμό ώστε να μη διαφεύγει 
από αυτήν κάποια σημαντική επιφάνεια, 
έκφανση ή εκδήλωση του πραγματικού.

Πέρα από τον ρεαλιστικό ή όχι χαρα
κτήρα τους, πολλά διηγήματα του τόμου 
αποτελούν δείγματα της μεγάλης νεοελλη
νικής διηγηματογραφικής παραγωγής. 
Διαβάζοντάς τα θα γελάσετε, αλλά αρκετά 
συχνά θα χαμογελάσετε πικρά, εκτιμώντας 
έτσι με δύο διαφορετικούς τρόπους την 
αξία του γέλιου.



I

t

Υπό την Βασιλικήν Δρνν του 
Πα παδ ιαμάντη

Δύο υπερρεαλιστικές εκδοχές
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στον Εμπειρικό και

Ανάμεσα στις πολλές αρχαιοελληνικές ιστορίες τις σχετικές με 
ζωοποιημένα και ερωτικά δέντρα,1 είναι και ο μύθος των Αμα- 
δρυάδων που μας αφηγείται ο Απολλώνιος ο Ρόδιος ( Αργοναυ- 
τιχά, Β 471-83). Ο Απολλώνιος μνημονεύει τη^ ιστορία ενός 
Παραίβιου, ο οποίος μολονότι κόπιαζε και δούλευε πολύ, δεν 
μπορούσε να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του βίου. Αιτία γι’ 
αυτή τη δυστυχία του ήταν κάποιο σφάλμα του πατέρα του. 
Μια μέρα ο πατέρας του, που ήταν ξυλοκόπος, πήγε να κόψει 
και μια βελανιδιά. Τότε παρουσιάστηκε μια Αμαδρυάδα που 
τον ικέτευε με δάκρυα να μην κόψει τη βελανιδιά όπου κατοι
κούσε για πολλά χρόνια. Όμως εκείνος δεν την άκουσε και 
απερίσκεπτος όπως ήταν εχάλασε το δέντρο. Τότε η νύμφη τον 
καταράστηκε να μη δει καλό ούτε αυτός ούτε τα παιδιά του.

Η ιστορία που αναφέρει ο Α. Παπαδιαμάντης στο διήγημά 
του «Υπό την βασιλικήν δρυν» (1901),2 έχει ένα ανάλογο οικο
λογικό μήνυμα (θα λέγαμε) αλλά οι σημασίες που προκύπτουν 
από την αφήγηση είναι σαφώς πιο ενδιαφέρουσες και πιο 
πλούσιες, αφού σύμφωνα με τον αφηγητή, αυτό το δέντρο 
υπήρξε «η πρώτη παιδική ερωμένη του» (Γ 329).

Το διήγημα αρχίζει με την περιγραφή του δέντρου. Από τη 
μια τονίζεται το κάλλος και το μεγαλείο της πελώριας βελανι
διάς και από την άλλη παρουσιάζεται η ιδέα ότι η βασιλική 
αυτή Δρυς ενσαρκώνει κάποιο πλάσμα που εμπνέει συνάμα 
θαυμασμό αλλά και δέος: «Οι κλάδοι της χλωρόφαιοι, κατάμε
στοι, κραταιοί* οι κλώνεςτης, γαμψοί ως η κατατομή του αετού, 
ούλοι ως η χαίτη του λέοντος, προείχον αναδεδημένοι, εις βασι
λικά στέμματα. Και ήταν εκείνη άνασσα του δρυμού, δέσποινα 
αγρίας καλλονής, βασίλισσα της δρόσου...» (Γ 327, πρβ. 331). 
Όμως η βελανιδιά δεν προκαλεί μόνο φόβο και δέος, αλλά 
είναι επίσης και πηγή ζωής, έρωτος και αγαλλιάσεως, όπως 
δείχνει η εκκλησιαστική γλώσσα στο σημείο αυτό: «Από τα 
φύλλα της εστάλαξε κ’ έρρεεν ολόγυρά της μάννα ζωής, δρόσος 
γλυκασμού, μέλι το εκ πέτρας.3 Έθαλπον οι ζωηφόροι οποί της 
έρωτα θείας ακμής, κ’ έπνεεν η θεσπεσία φυλλάς της ίμερον

στον Εγγονοπουλο
της Ρένας Ζαμάρου

τρυφής ακηράτου. Και η κορυφή της βαθύκομος ηγείρετο ως 
στέμμα παρθενικόν, διάδημα θειον. Ησθανόμην άφατον συγ- 
κίνησιν να θεωρώ το μεγαλοπρεπές εκείνο δένδρον. Εφάνταζεν 
εις το όμμα, έμελπεν εις το ους, εψιθύριζεν εις την ψυχήν φθόγ
γους αρρήτου γοητείας. Οι κλώνες, οι ράμνοι, το φύλλωμά της, 
εις του ανέμου την σείσιν, εφαίνοντο ως να ψάλλωσι μέλος ψαλ
μικόν, το «Ως εμεγαλύνθη» (Γ 327, πρβ. 331).

Η ερωτική υπόσταση του δέντρου φαίνεται καθαρότερα στην 
επόμενη περιγραφή: «Μ’ έθελγε, μ’ εκήλει, μ’ εκάλει εγγύς της. 
Επόθουν να πηδήσω υπό του υποζυγίου, να τρέξω πλησίον της, 
να την απολαύσω* να περιπτυχθώ τον κορμόν της, όστις θα ήτον 
αγκάλιασμα δια πέντε παιδιά ως εμέ, και να τον φιλήσω. Να 
προσπαθήσω ν’ αναρριχηθώ εις το πελώριον στέλεχος, το 
αδρόν και αμαυρόν, ν’ αναβώ εις το σταύρωμα των κλάδων της, 
ν’ ανέλθω εις τους κλώνας, να υψωθώ εις τους ατρέμονας... Και 
αν δεν μ’ εδέχετο, και αν μ’ απέβαλλεν από το σώμα της και μ’ 
έρριπτε κάτω, ας έπιπτον να κυλισθώ εις την χλόην της, να στε- 
γασθώ υπό την σκιάν της, υπό τα αετώματα των κλώνων της, τα 
όμοια με στέμματα Δαυίδ θεολήπτου» (Γ 327-8).

Όλα αυτά τα θεσπέσια, συνέβαιναν, όπως μαθαίνουμε, σε 
μια εποχή πριν ακόμα ο αφηγητής γίνει ένδεκα χρονών. Όμως 
όταν γίνεται πια «ένδεκα ετών παιδίον» (το Πάσχα του έτους 
186.., Γ 328, 329), η εντύπωση της δρυός τον κυριεύει «ζωηρό- 
τερον» (Γ 328). Η δρυς περιγράφεται τώρα ωσάν κάποια 
ποθητή ύπαρξη των δασών, μια νύμφη (Γ 330) που έχει πιο 
ευδιάκριτα τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά της: «Εκ του πλα
γίου και μακρόθεν είχεν όψιν λιγυράς χάριτος* εγγύθεν και 
κατά μέτωπον προέκυπτεν όλη μεστή και αμφιλαφής, βαθύχλω- 
ρος, επιβάλλουσα ως νύμφη» (Γ 328, πρβ. 331). Η νύμφη αυτή 
«εγοήτευε» και «εκάλει» τον αφηγητή «ως να ήτο πλάσμα έμψυ
χον, κόρη παρθενική του βουνού».

Όλη τη νύχτα της Μ. Παρασκευής της κρίσιμης χρονιάς, 
«κοιμώμενος και αγρυπνών» ο αφηγητής, ονειρεύεται τη βελα- ^  ̂



νιδιά του (Γ 329). Και το πρωί του Μ. Σαββάτου, πριν απολύσει 
η λειτουργία, φεύγει κρυφά από τους γονείς του και τρέχει να 
«ασπασθεί» την «ερωμένην» του (Γ 329). Η επιθυμία που είχε 
εκφράσει να κυλισθεί στη χλόη της βελανιδιάς, πραγματοποι
είται όταν επιτέλους φθάνει στο δέντρο «κατάκοπος, κάθιδρος 
και πνευστιών» (Γ 330). «Άμα έφθασα», διηγείται, «ερρίφθην 
επί της χλόης, εκυλίσθην επάνω εις παπαρούνας και χαμολού
λουδα. Αλλ’ όμως ησθανόμην κρυφήν ευτυχίαν, ονειρώδη 
απόλαυσιν. Ερρέμβαζον αναβλέπων εις τους κλώνας της, 
έμελπον τρελά τραγούδια... Δρόσος, άρωμα και χαρμονή εθώ- 
πευον την ψυχήν μου...» (Γ 330).

Μολονότι η νέα περιγραφή ουσιαστικά επαναλαμβάνει την 
αρχική, τώρα τα αισθήματα του αφηγητή παρουσιάζονται ζωη
ρότερα ενώ, την ίδια στιγμή, έχουμε καθαρότερη την αίσθηση 
ότι το απρόσιτο και υπερφυσικό δέντρο τείνει να εξανθρωπι- 
στεί πλήρως. Η άνασσα του δρυμού, η ουράνια δέσποινα, μετα
βάλλει βαθμηδόν είδος και μορφή και κλίνει συγκαταβατικά 
προς τη γη ικανοποιώντας την επιθυμία του αφηγητή για σωμα
τική επαφή:

«Εις την σκιάν του πελωρίου δέντρου, εν μέσω των κατερύ- 
θρων μηκώνων του των κατακόκκινων, ο Μορφεύς ήλθε και μ’ 
εβαυκάλησε, και μοι έδειξεν εικόνας, ως εις περίεργον παιδίον.

Μου εφάνη ότι το δένδρον -έσωζον καθ’ ύπνον την έννοιαν 
του δένδρου— μικρόν κατά μικρόν μετέβαλλεν όψιν, είδος και 
μορφή. Εις μίαν στιγμήν η ρίζα του μου εφάνη ως δύο ωραίαι 
εύτορνοι κνήμαι, κολλημένοι η μία επάνω εις την άλλην, είτα 
κατ’ ολίγον εξεκόλλησαν κ’ εχωρίσθησαν εις δύο* ο κορμός μου 
εφάνη ότι διεπλάσσετο και εμορφούτο εις οσφύν, εις κοιλίαν, 
εις στέρνον, με δύο κόλπους γλαφυρούς, προέχοντας* οι δύο 
παμμέγιστοι κλάδοι μου εφάνησαν ως δύο βραχίονες, χείρες 
ορεγόμενοι εις το άπειρον, είτα κατερχόμεναι συγκαταβατικώς 
προς την γην, εφ’ ης εγώ εκείμην και το βαθύφαιον, αειθαλές 
φύλλωμα μου εφάνη ως κόμη πλούσια κόρης, αναδεδημένη 
προς τα άνω, είτα λυομένη, κυματίζουσα, χαλαρουμένη προς τα 
κάτω» (Γ 330, πρβ. Α 625-6, Β 350).4

Εδώ τελειώνει η περιγραφή. Ωστόσο η μεταμόρφωση του 
δέντρου σε κόρη δεν σημαίνει ότι εξαλείφθηκε η υπερφυσική 
και φοβερή του διάσταση. Έτσι αυτή η γυναίκα-δρυς αποκα
λύπτει στο κοιμισμένο αγόρι ότι μπορεί να είναι ευνοϊκή για 
όσους την αγαπούν αλλά καταστροφική και αμείλικτη για 
όσους απειλούν την. υπόστασή της. Η ίδια, λέει, δεν είναι 
κάποια νύμφη αθάνατη, αλλά είναι προορισμένη να ζήσει όσο 
και η δρυς. Γι’ αυτό και του λέει να μεριμνήσει ώστε οι 
άνθρωποι να τη λυπηθούν και να μην κόψουν το δέντρο για να 
μην κάνει άθελά της κακό (Γ 331). Το όνειρο τελειώνει με την 
αφύπνιση του έντρομου παιδιού το μεσημέρι, όταν πια ο ήλιος 
μεσουρανεί και καίει πάνω από την αδιαπέραστη σκιά της 
δρυός (Γ 331).4

Μετά από χρόνια ξενιτιάς ο αφηγητής, ώριμος πλέον (και 
αφού έχει μάθει από ένα βιβλίο μυθολογίας ότι η κόρη που είδε 
στο όνειρό του ήταν η Αμαδρυάδα, που ζούσε μέσα στη βελανι
διά), επισκέπτεται τα τοπία των παιδικών του αναμνήσεων. 
Και βλέπει τότε ότι η βασιλική δρυς δεν υπάρχει πια.6 Ό πως 
τον πληροφορεί μια γριά, κάποιος Βαργένης έκοψε το δέντρο 
αλλά από τότε δεν «είδε χαίρι και προκοπή. Αρρώστησε, και σε 
λίγες μέρες πέθανε», γιατί, σύμφωνα με τη λαϊκή θυμοσοφία, το 
«Μεγάλο Δέντρο ήτον στοιχειωμένο» (Γ 331).7 Η δρυς που απο- 
καλείται στην αρχή «μάννα ζωής», αποδεικνύεται τελικά πηγή 
θανάτου. Το ίδιο ωστόσο το δέντρο δεν βυθίζεται στην ανυ
παρξία αλλά παραμένει όρθιο μέσα στον χρόνο καθώς η αφή-

Ο Αλ. Παπαδιαμάντης

γηση συντηρεί ζωντανό τον μύθο της Αμαδρυάδας.
Αυτή η ερωτόληπτη περιγραφή του Παπαδιαμάντη (τουλάχι

στον όσον αφορά τις φαντασιώσεις του) βρίσκεται πολύ κοντά, 
όπως πιστεύουμε, σε δύο υπερρεαλιστικά κείμενα, όπου επι
κρατεί ανάλογη ερωτική ατμόσφαιρα και έχουν ως συμπρωτα
γωνιστή κάποιο δέντρο.

Το πρώτο ποίημα είναι «Η κερασιά» από τη συλλογή του Α. 
Εμπειρικού Η  Σήμερον ως Αύρω ν και ως Χθες που συγκρο
τείται ανάμεσα στα χρόνια 1945-74 και εκδίδεται για πρώτη 
φορά το 1985. Το αχρονολόγητο ποίημα ανήκει στην ενότητα 
«Φωνές και Υδατοπτώσεις», που σύμφωνα με τον Επιμελητή 
φαίνεται να γράφεται στη δεκαετία του 60.8

Πρωταγωνίστρια στην «Κερασιά» είναι μία πολύ νέα κόρη 
(στ. 27), που περιγράφεται σε μια σκηνή αυτοερωτισμού «μια 
μέρα πολύ ζεστή του θέρους» (στ. 30). Η κόρη «ανάγυρτη στον 
ίσκιο» (στ. 32) μιας κερασιάς μοιάζει

Να ονειρεύεται με ανοικτά τα σκέλη και τα χείλη 
Τα δάκτυλα του δεξιού χεριού της 
Κάτω απ’ την φούστα της κουνώντας 
Στην ηβικήν της χώρα επιμόνως [...]
Αίφνης τινάχθηκε πολλές φορές η κόρη
Και εκβάλλουσα οξείες φωνές λαγνείας
Έμεινε ασάλευτη και πνευστιώσα
Με έκφρασιν αγαλλιάσεως στο πρόσωπόν της (στ. 33-43).

Η συνέχεια της ερωτικής σκηνής είναι ακόμη τολμηρότερη 
καθώς μάλιστα το δέντρο μετασχηματίζεται σε ερωτικό σύν
τροφο και η κερασιά συμβάλλει με τον τρόπο της σε ένα νέο 
οργασμό της κόρης:



\

Σηκώθηκε λοιπόν σχεδόν αμέσως
Και με το φόρεμά της σηκωμένο ως την μέση
Αγκάλιασε με τα σκέλη της την κερασιά
Κ ’ έτσι καθώς ο ήλιος πύρωνε και τις σκιές ακόμη
Το αιδοίον της με δύναμι έτριβε και το χτυπούσε
Επάνω στον κορμό του οπωροφόρου
Και ενώ με κάθε ώθησιν της ηβικής της χώρας
Συσπώμενοι εσείοντο σαν άσπρες σφαίρες οι γλουτοί της
Τα χείλη της κολλώντας στον φλοιό του δέντρου
Με λαιμαργίαν πιπίλιζε σαν βρέφος που θηλάζει
Την κουρκουμέλα που εξεθλίβετο πυκνή και μυρωδάτη
Α π ’ τον φλοιό της κερασιάς στο στόμα της έως ότου
Τινασσομένη με παραφοράν η κόρη
Σε νέον έφθασε οργασμόν.
Τότε μονάχα κόπηκαν τα γόνατά της 
Και η παις ανάσκελα ξαπλώθηκε στο χώμα 
Στη ρίζα εμπρός της κερασιάς κοντά στον φράκτη 
Με τον οπόν του δέντρου και την γεύσιν του στο στόμα

(στ. 45-62, πρβ. 65)

Η παραπάνω ερωτική σκηνή και η περιγραφή της κερασιάς 
μπορεί να συγκριθεί, όπως πιστεύουμε, με την αντίστοιχη περι
γραφή της ερωτικής φαντασιώσεως του ενδεκάχρονου αγοριού 
στην «Βασιλικήν Δρυν». Ειδικότερα μπορούμε να θυμηθούμε 
τους ζωηφόρους οπούς της δρυός, τη δρόσο του γλυκασμού και 
το μέλι που στάλαξε από τα φύλλα του «θηλυκού» δένδρου κι 
έρρεε ολόγυρά του, το άρωμά του και τέλος την επιθυμία του 
αγοριού να αγκαλιάσει και να φιλήσει τον κορμό της δρυός ή 
τουλάχιστον να κυλισθεί στη χλόη της. Υπάρχόυν όμως βαθύ
τατες διαφορές ανάμεσα στα δύο κείμενα, που δείχνουν, όπως

πιστεύουμε, και από μιαν άλλη σκοπιά τον τρόπο με τον οποίο 
γράφει και σκέπτεται ο υπαινικτικότατος αλλά εγκρατής 
Παπαδιαμάντης και ο τολμηρότατος και ρητός Εμπειρικός. 
Αυτό πάντως που μπορούμε να θεωρήσουμε κοινό είναι (πέραν 
από τον βαθμό πραγματώσεως) τα δύο ερωτικά ζεύγη, το ενδε- 
κάχρονο αγόρι και τη βελανιδιά, την κόρη και την κερασιά.

Το άλλο υπερρεαλιστικό κείμενο είναι το ποίημα του Ν. 
Εγγονόπουλου «Περί αμαδρυάδων» από τη συλλογή Στην κοι
λάδα με τους Ροδώνες, που συγκροτείται κυρίως από ποιήματα 
γραμμένα την εικοσαετία 1958-78.9 Εδώ, σε αντίθεση με την 
ευφορία που εκπέμπει το ποίημα του^Εμπειρικού και το μεγα
λύτερο τμήμα του παπαδιαμαντικού διηγήματος, το κλίμα είναι 
διαφορετικό. Ελλείπει κάθε ερωτισμός (υπαινικτικός ή ρητός) 
και φυσικά δεν υπάρχει κάποια ανάλογη περιγραφή. Το δέντρο 
που φαίνεται να συγκινεί τον ποιητή (που ο ίδιος ομολογεί ότι 
«αγαπά») είναι «θηλυκό». Είναι μια λεύκα, ένα δέντρο που έχει 
συνδεθεί στην ποίηση του Εγγονόπουλου με τις αγαπημένες 
γυναίκες.10 Αυτό είναι το δέντρο που αντικρίζει από το παρά
θυρό του. Τη λεύκα αυτή την παρακολουθεί χρόνια τώρα -  χει
μώνα -  καλοκαίρι -  [.. .]/από του σύνεγγυς/άλλοτε με τις φουν
τωτές τις φυλλωσιές/άλλοτε με τα ξερά της κλαριά.11 Ωστόσο 
παρά την πολύωρη και κρυφή παρακολούθηση, ο ποιητής ομο
λογεί ότι ποτέ του δεν είδε την αμαδρυάδα/της/που πρέπει να 
τηνκατοική. Και στο (ρητορικό) ερώτημα που θέτει ο ίδιος 

ίσως να μην υπήρξαν οι αμαδρυάδες; 
απαντά 

αυτό όμως
δεν το ’πε ποτέ κανείς!

Αλλωστε όλο το ποίημα τελειώνει με ένα δεύτερο, αναπάντητο 
και βασανιστικό ερώτημα:

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

#

• ΠΙΑΝΟ ΒΥΘΟΥ

• Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟ ΣΤΡΩΝΕΙ

• ΑΝΑΠΗΡΩΝ Π ΟΑ ΕΜ Ο Υ

• ΤΟ ΡΑΜΦΟΣ -  ΕΝ 
ΦΑΝΤΑΣΙΑ,  ΚΑΙ ΛΟΓΩ,
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λέω μήπως απόθανε από καιρό
η δίκιά μου η αμαδρυάδα καί μήπως -α πό  χρόνια τώ ρα- 
να προστέθηκε κ ι1 αυτή 
στις τόσο αμείλικτες
καί τόσο αφόρητα βασανιστικές γύρω μας 
απουσίες;

Ποιες είναι αυτές οι βασανιστικές απουσίες που κυκλώνουν 
τον ποιητή, καθώς περνούν τα χρόνια, μένει να διευκρινισθεί. 
Μπορεί να έχουν σχέση με τον έρωτα, μπορεί επίσης να δεί
χνουν την πίκρα του Εγγονόπουλου για την απομυθοποιημένη 
και πεζή ζωή μας. Υπό την έννοια αυτή μπορούμε να θεωρή
σουμε το ποίημά του ως σχόλιο στο τέλος του κειμένου του 
Παπαδιαμάντη, ένα συγγραφέα που εγνώριζε καλά και ετι- 
μούσε ο Εγγονόπουλος. Γεγονός πάντως παραμένει ότι δεν 
έχουμε εδώ την έννοια του ερωτικού και ερωτογόνου δέντρου, 
που φαίνεται να ζωοποιεί (κάθε φορά με τον τρόπο του) το 
αγόρι και την κόρη στον Παπαδιαμάντη και στον Εμπειρικό 
αντίστοιχα. Παραμένει όμως και στον Εγγονόπουλο (ρητά 
μάλιστα) η ιδέα, η μυθική εικόνα της ζωοδότειρας Αμαδρυά- 
δας, αυτό το παγανιστικό σύμβολο που τόσο έξοχα ανέπτυξε ο 
Παπαδιαμάντης, η μυθική δύναμη, η anima που κυβερνά τον 
θεωρούμενο άψυχο κόσμο και ειδικά τα δέντρα. Και πέρα από 
τις ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στους δύο υπερρεαλιστές 
ποιητές και στον μεγάλο τους δάσκαλο Παπαδιαμάντη, ο 
καθένας τους αναπτύσσει με τον τρόπο του την ιδέα ενός ζευγα
ριού που σχηματίζεται από ένα ανθρώπινο ον και από ένα 
έμψυχο δέντρο, αναπτύσσουν δηλαδή και οι τρεις τους μια ιδέα 
ελληνική και παλαιότατη.
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ΠΟΙΗΣΗ

Βαγγέλης Αθανασόπουλος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΛΛΑΣ
Αποθέτης (ποίηση) 
Συνέχεια, Αθήνα 1993, σσ. 67

Όσο περνούν οι αιώνες -δηλαδή οι στιγ
μές-, και το οριστικό τέλος δεν έρχεται, κι 
ο βίος μας γίνεται όλο και πιο σοφός και δύ
σκαμπτος κι ευάλωτος, κι η ύπαρξή μας όλο 
πιο ώριμη και ένοχη, τόσο η συλλογική και 
μαζί μ’ αυτήν και η προσωπική ιστορίας μας 
μεταβάλλεται σ’ έναν «αποθέτη» που όσο 
τεράστιος κι αν είναι, δεν αρκεί για να χω- 
ρέσει τα σπαράγματα και τα κομμάτια, τα 
ακρωτηριασμένα πράγματα και πρόσωπα 
των εποχών που η μια παίρνει από την άλλη 
τη σκυτάλη της οδύνης για να την φτάσει 
όλο και πιο πέρα, όλο και πιο κοντά στο αν
θρώπινο όριο.

Σε μια τέτοια εποχή ζούμε κι εμείς σή
μερα, σε μιαν εποχή που έχει την ανάγκη 
ενός τεράστιου αποθέτη, επειδή τα σπα
ράγματα και τα συντρίμμια της είναι πο
λυάριθμα αλλά και ογκώδη: η Ιστορία μας 
αλλά και η προσωπική μας μνήμη ουσια
στικά λειτουργεί περισσότερο ως χώρος 
απόθεσης παρά ως παράγοντας συνείδη
σης ή ως συνθήκη διαμόρφωσης του μέλ
λοντος -δηλαδή αλλαγής.

Ένα αυθεντικό λογοτεχνικό έργο, δη
λαδή ένα έργο που αντανακλά και ερμη
νεύει την εποχή του, δεν είναι δυνατό παρά 
να είναι ένας ώριμος -αλλά πικρός- καρ
πός αυτής της εποχής, και ναλειτουργεί ως 
«αποθέτης». Σαν ένας τέτοιος «αποθέτης» 
μιας εποχής κατάρρευσης παρουσιάζεται 
να λειτουργεί η ποίηση του Γιάννη Δάλλα 
στηντελευταία συλλογή του. Τα συντρίμμια 
που αποθέτει ο ποιητής μέσα στην εντυπω
σιακή ευρυχωρία του λόγου του είναι συν- 
τρίμμιατηςεποχήςτου ή της γενιάς του κυ
ρίως, και κατά δεύτερο λόγο είναι σπαράγ
ματα της δικής του ύπαρξης και του ιδιωτι
κού βίου του.

Αυτή η διπλή διάσταση, παρότι αντιστοι
χεί σε διαφορετικές ενότητες του βιβλίου 
(«Η συνοικία με τις δορές» και «Η κλίμακα 
του χρόνου» λειτουργούν ως αποθέτης της 
εποχής και της γενιάς, ενώ τα «Διαβατή
ρια» ως υπαρξιακός αποθέτης) δεν αποτε
λεί εκδήλωση μιας διπλής θεματικής, αλλά 
έκφραση μιας ενιαίας συνείδησης που 
μυείται στις δύο όψεις της ίδιας οριακής

εμπειρίας: (1 ) τηςεμπειρίαςτης κατάρρευ
σης μιας ιστορικής εποχής που η διάρκειά 
της συνέπεσε χρονικά και ταυτίστηκε συ
ναισθηματικά και ιδεολογικά με τη δη
μιουργική ηλικία της γενιάς του, και (2) της 
«διαβατήριας» εμπειρίας της ζωήςτου που 
δεν αναπτύσσεται πια ευθύγραμμα, αλλά 
έχει μπει στη μεγάλη εκείνη στροφή από 
την οποία δεν μπορεί κάποιος να δει μπρο
στά παρά μέσα από τη θέαση του τέλους.

Τώρα, λοιπόν, που η εποχή του και η 
εποχήτηςγενιάςτουτέλειωσεμ’ένατρόπο 
οδυνηρό, προδίδοντας τους αγώνες, και 
διαψεύδοντας τα όνειρα για μιαν αρμονι
κότερη ανθρώπινη κοινωνία και που το τέ
λος αυτό συνέπεσε με μια φάση της ζωής 
του που τον τρέπει προς μια διαβατήρια αν
τίληψή της, ο ποιητής αισθάνεται την 
ανάγκη να κοιτάξει κατάματα τον χρόνο 
που τον περιβάλλει και τον κλείνει (:την 
εποχή του), και τον χρόνο που από μέσα τον 
κινεί και τον εμψυχώνει, και να ξεκαθαρίσει 
τους λογαριασμούς του με αυτό το διπλό 
χρονικό κληροδότημα να κάνει απολογι
σμό, να παραδεχτεί και να ομολογήσει, δί
νοντας την εντύπωση πως αναιρεί μιαν 
εποχή και μια ζωή, ενώ στην πραγματικό
τητα μ’ αυτή τη σκληρή και τίμια αποτίμηση 
κατορθώνει να διασώσει από την κατάρ- 
ρεύση και τη φθορά την εποχή και τον βίο 
αντίστοιχα, αναδεικνύοντας μια δυναμική 
τους που βρίσκεται πέρα από τις τυχαίες 
ιστορικές περιστάσεις -η  πρώτη-, και 
πέρα από τη βιολογική νομοτέλεια -  ο δεύ
τερος- , μια δυναμική που αποτελεί την κα
θαρή ενέργεια μιας ανθρώπινης συνείδη
σης που λειτουργεί από την αρχή της αν
θρώπινης και της προσωπικής Ιστορίας, και 
θα λειτουργεί έως το τέλος τους.

Η λειτουργία της ποίησης του Δάλλα ως 
αποθέτη γίνεται περισσότερο αντιληπτή 
στην περίπτωση της αποτίμησης της επο
χής -κα ι της αποδοχής των θραυσμάτων 
της. Στην περίπτωση αυτή η ποίησή του 
παίρνει τον χαρακτήρα μιας ευρύτερης πε- 
ριστασιακής οικολογικής κριτικής, αλλά και 
μιας πιο συγκεκριμένης πολιτικής και ιστο
ρικής κριτικής της εποχής. Σ’ αυτή την τε
λευταία εκδοχή, που είναι η ισχυρότερη, οι 
θεαματικές πολιτικές ανακατατάξεις σε ευ
ρωπαϊκό -δηλαδή παγκόσμιο- επίπεδο 
παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Οριακή 
εκδήλωση αλλά και σύμβολο αυτών των 
ανακατατάξεων αποτελεί η κατάρρευση 
της μιας από τις δύο υπερδυνάμεις και η 
διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης («Η Βό
ρεια Πύλη», σ. 30).

Στον Αποθέτη είναι πολύ χαρακτηρι
στική η χρήση της «μυθικής μεθόδου», δη
λαδή η περιγραφή και αποτίμηση της σημε

ρινής ιστορικής κατάστασης μέσω της ανα
φοράς στην αρχαία ελληνική μυθολογία, 
δηλαδή μέσω της χρήσης κάποιων μύθων 
που εμφανίζονται ως ιστορικά παράλληλα 
της σημερινής κατάστασης, ανασυνδέον- 
τας με τον τρόπο αυτόν τη μυθολογική πε
ριγραφή με την πιο ρεαλιστική σύγχρονη 
ιστορική αντίληψη, αλλά και τοποθετώντας 
με φιλοσοφημένο τρόπο στο επίπεδο της 
σχετικότητας των οραμάτων και των παθών 
της ανθρωπότητας τους οραματισμούς, τις 
πλάνες και τις διαψεύσεις του αιώνα μας: 
«Στράφηκες κ’ είδες τη ζωή σου που μαρ
μάρωσε σαν τύψη [...] Γλυκειά αδικοχαμένη 
μάνα Κοινοκτημοσύνη» («Σχεδίες», σ. 38). 
Μέσα στα πλαίσια της χρήσης της μυθικής 
μεθόδου πρέπει να συμπεριλάβουμε και τη 
διακειμενική μνήμη του Ομήρου όπως αυτή 
εμφανίζεται στο ποίημα «Σαν την Αυγή»: 
«Πετάχτηκε γυμνή σαν την αυγή που ξέ- 
φ υγε/από την κορακάτη νύχτα των οργίων» 
(σ. 19).

Την ιστορία του εικοστού αιώνα ο ποιη
τής τη βλέπει σαν ένα καρναβάλι που ενώ 
πλησιάζει στο τέλος της προγραμματισμέ
νης του διάρκειας, αυτό δεν λέει να κοπά
σει: σχεδόν μισή δεκαετία απομένει για το 
κλείσιμο και αυτού του κύκλου των εκατό 
ετών, αλλά το αναπάντεχο όλο και επιτα
χύνει την ακατάσχετη πορεία του οδηγών
τας σε ένα εντελώς απροσδιόριστο και επί
φοβο μέλλον («Υπόμνημα σε μια σερενά- 
δα», σσ. 61 -2). Ο ποιητής, ωστόσο, νιώθει 
στο έπακρο την τραγικότητα της μασκαρά
τας της Ιστορίας πάνω στο δέρμα του σε ό,τι 
αφορά την ελληνική Ιστορία των τελευ
ταίων πενήντα ετών: πρόκειται για το κομ
μάτι εκείνο της σύγχρονης Ιστορίας μας 
που έχει ταυτιστεί με τις ελπίδες, τους 
αγώνες και τις απογοητεύσεις της γενιάς 
του. Σύμβολο αυτής της πολλαπλά στιγμα
τισμένης περιόδου της Ιστορίας μας απο
τελεί για τον ποιητή η Καισαριανή στην 
οποία αφιερώνει το πιο πολυδύναμο 
ποίημα της συλλογής («Καισαριανή (επί 
τύμβω)», σσ. 53-60). Το ποίημα αυτό είναι 
ένα μικρό συνοπτικό έπος αλλά και ελεγείο 
της Ιστορίας μας των τελευταίων πενήντα 
ετών. Συμπλήρωμα της επικής διάστασης 
αυτού του ποιήματος αποτελούν τα ποιή
ματα που μιλούν για τις κοινωνίες ή, αλ
λιώς, τις πολιτείες των ανθρώπων στιγμα- 
τίζοντάς τες, όπως «Η πόλη» (σ. 21), ενώ 
συμπλήρωμα της ελεγειακής διάστασης 
της «Καισαριανής» αποτελούν τα ποιή
ματα που αναφέρονται στην αλλοτρίωση 
των αξιών και των συναισθημάτων («Σαν μι
σοφέγγαρα», σ. 23, «Ξόρκι», σ. 50).
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Ο Γιάννης Δάλλας

που τη συμπληρώνουν κάνουν φανερό πως 
ο ποιητής από το έπος -ή  από αυτό που θα 
μπορούσε να είναι ή να γίνει έπος- απο
σπά το δραματικό στοιχείο του ή, αλλιώς, 
αποστάζειτη δραματικότητατου έπους.

Ο θρήνος για την απώλεια της γνήσιας ή, 
έστω, απροσχημάτιστης συναισθηματικής 
επαφής σπρώχνει τον ποιητή κάθε τόσο 
προς τον υπαρξιακό πόλο έλξης της ποίη
σής του, οδηγώντας τον σε μια πολύ διακρι
τική αλλά και ποιητικά αποτελεσματική συ
ναίρεση της κοινωνικής ροπής με την ασκη
τική τάση του. Η συναίρεση αυτή παίρνει 
μιαν ερωτική επίφαση, πίσω από την οποία 
αρκετές φορές κρύβεται ένας πραγματικά 
ερωτικός χαρακτήρας («Κεραμεύς αισθη
μάτων»^. 18, «Διαβατήρια, 16,17,18,19», 
σσ. 45-6).

Πίσω, ωστόσο, από την περιγραφή είτε 
της φθοράς των προσωπικών είτε της ανα
τροπής των συλλογικών σχέσεων, αξιοπα
ρατήρητη είναι η σταθερή παρουσία και 
λειτουργία του συμβόλου της «δοράς» και
της αντιπαραβολής του με εκείνο της 
«μάσκας». Στο ποίημα «Η Βόρεια Πύλη» 
που ανέφερα παραπάνω η άλλοτε κραταιά 
δύναμη παρουσιάζεται ως ένας χρυσομάλ- 
λης κριός, πολύτιμος, «στοιχημένος από 
άγρυπνους φύλακες», «για χρόνια ακτινο- 
βολώντας/εκπέμποντας την ιδέα του αλά
θητου», προσκυνημένος απ’ τους λαούς, 
που τώρα όμως μέσα «στον ίδιο αιώνα» ε ί
ναι «διαλυμένος στο φως διάτρητος/ ο άλ
λοτε κερασφόρος», «αναρτημένος κι όμως 
διάτρητος/ αδειάζοντας τη μαγεία του 
αλάθητου», ένα δέρας που δεν προσελκύει 
κανέναν (σ. 30). Αλλά και στο «Σαν μισο
φέγγαρα» βλέπουμε τον ποιητή να διαπι
στώνει την ταυτότητά του με τους «άλ
λους» βλέποντας «τα ίδια δέρματα φιδιών 
στο τείχος» που τους χώριζε (σ. 23).

Η δορά στον Αποθέτη είναι το σύμβολο 
- η  επιφάνεια- της ψυχής, η επιδερμίδα 
της. Η δορά, μαζί με τα οστά -δηλαδή το 
πιο εξωτερικό με το πιο εσωτερικό-, είναι 
το πιο ανθεκτικό, άρα διαρκές, άρα ευγε
νικό υλικό στοιχείο του σώματος. Το αιω
νόβιο του ανθρώπου παρουσιάζεται ως αί
τημα για την περιοδική ανανέωση της «δο
ράς» του, ενώ η αιωνιότητά του παρουσιά
ζεται ως το αίτημα της ψυχικής ανανέωσης: 
«ν’ άλλαζε δέρμα κ’ η ψυχή μας που μαρά
θηκε» («Διαβατήρια», σ. 46).

Η δορά είναι μια μάσκα αυθεντική, είναι 
μια μάσκα που δεν τη βάζεις ή τη βγάζεις 
κάθε τόσο, αλλά κολλημένη για όλη τη ζωή 
σου πάνω στη σάρκα. Μ’ αυτήν μπορείς να 
κινείσαι με κάποια ασφάλεια ανάμεσα 

36  στους ζωντανούς, ν’ ανταλλάσσεις «χειρα
ψίες μισές μαχαιριές», «σιδερένιαχαμόγε-

λα», να συναλλάσσεσαι με «τους τραπεζί
τες και τα λοιπά σαρκοβόρα» («Τα τελευ
ταία τετράγωνα», σ. 36). Μ’ αυτή τη δορά 
μπορείς να ζήσεις· η απόρριψη της δοράς 
από πάνω σου έχει τη σημασία της αυτοθυ
σίας, της θυσίας της ζωής σου -αλλά και 
της ύπαρξής σου-για  τους άλλους: ωςπα- 
ράδειγμα γ ι’ αυτούς ή σαν διαμαρτυρία 
υπέρ αυτών. Η αηδιασμένη και εξαγνιστική 
ή, έστω, απενοχοποιητική απάρνηση του 
εαυτού σου χάριν ενός νέου κόσμου εξεικο- 
νίζεται σαν μια απόρριψη της δοράς, που 
είναι απ’ έξω μάσκα και από μέσα δορά 
«Δεν ήταν ρούχα ήταν δορές/ απέξω μά
σκες κι από μέσα δορές/ η δορά του αμνού 
και του λύκου/ κ' η μάσκα του μάγου» («Τα 
τελευταία τετράγωνα», σσ. 36-7).

Η πιο συνηθισμένη, όμως, περίπτωση 
αποταγής της δοράς δεν είναι εκούσια, και 
παίρνει τη μορφή της εκδοράς στο χει
ρουργείο ή το σφαγείο («Του οιωνοσκό- 
που»,σ.25, «Μαρσύας»,σ.27, «Ατύχημα», 
σ. 34). Η ευτυχία, επίσης, εξαρτάται από 
την επιτυχημένη επιλογή της δοράς· στο 
τέλος, για παράδειγμα, του Ακταίωνα ήταν 
άμεση συνέπεια μιας τέτοιας επιλογής 
(«Σαν τον Ακταίωνα», σ. 26). Παράδειγμα 
μεταμέλειας σε ό,τι αφορά την επιλογή της 
δοράς αποτελεί το ποίημα «Σκηνές του ει
κοσιτετράωρου» (σ. 20).

Ό ,τι υπάρχει είναι κλεισμένο σε μία 
δορά κι ο ποιητής που απαρνιέται το εγώ

του εξασφαλίζει μιαν άλλη ύπαρξη τυλιγ
μένος στον «μαλακό φλοιό της γης», στο 
«καφετί δέρμα της γης» («Το δέρμα της 
γης», σ. 16). Η σάρκα δεν έχει μορφή και 
πρόσωπο μέσα στο χρόνο και μέσα στην 
κοινωνία των ανθρώπων η σάρκα σπέρνεται 
«στους επιζώντες/ ενώ το δέρμα του/ μένει 
στ’ αζήτητα/ να το φουσκώνει/ ο βόρειος 
άνεμος» («Του οιωνοσκόπου», σ. 25). Ο
Χρόνος είν’ ο μεγάλος βυρσοδέψης, αυτός 
που αφήνει «να πέσει αθόρυβα στα πόδια 
μας/ σε ραβδωτές λουρίδες» της πολιτείας 
το δέρμα: «Τότε καθένας έσκυβε και παίρ
νοντας πειθήνια τη ζέβρα του/ τη φόραγε 
κατάσαρκα σαν ισοβίτης» («Ο Χρόνος», σ. 
12).

Δέρματα, δορές, προβιές και λέοντές για 
τρόπαια, για υποπόδια, για τάπητες, για 
κοινωνικούς ρόλους υψηλούς και ταπει
νούς, για παραλλάξεις ή ολικές μεταμφιέ
σεις, και μαζί με όλες τις άλλες εκείνη η 
« μοναχική και συρόμενη προς τ ’ άδυτα των 
αδύτων σφαδάζουσα με τα μαστίγια επάνω 
στην κλίνη του ερωτικού θυσιαστηρίου», 
«ενώ στην αίθουσα δεξιώσεων ο οικοδε
σπότης κ’ η οικοδέσποινα επίσημοι εκείνος 
με γούνα κ’ εκείνη με αστρακάν και κάτω το
μάρια ακατέργαστα οι δούλοι βογγώντας 
στις αποθήκες./ Τη μέρα που αναπαύονται 
τα όνειρα/ αρχίζει η ενανθρώπιση των δερ
μάτων» («Η ενανθρώπιση των δερμάτων», 
σ. 24).



Ο ποιητής με τα χείλη του «σκευοφύλα
κα» μας εξηγεί τη διαφορά τής δοράς από 
τη μάσκα, και την ζωτική σημασία της πρώ
της:

Η δορά κύριοι έλεγε ο σκευοφύλακας 
είναι πιο πραγματική απ' τη μάσκα Η 
μάσκα είναι φορητή είν’αμίλητη Τηνξε- 
κρεμάς κάθε πρωί και τη βάζεις καμου- 
φλάζ του προσώπου σου Ή μας τη φορά 
για δυο ώρες ο σιδηρούς σκηνοθέτης 
Ενώ η δορά είν ’ απλωμένη στο σώμα μας 
και πάλλεται ισοβίως Δορά του ζώου 
στο δάσος και δορά του ανθρώπου στα 
καταφύγια Κι όταν τη σημαδέψει ο κυ
νηγός ή ομακελλάρης τηναποθέτει στα 
βράχια ασπαίρουσα ή την αφήνει με
τέωρη στη στήλη του μνήματος Να 
περνά ο αγέρας ανάμεσα κι αυτή να βοά 
και ν’ ακούγεται το σμίλεμα του χρόνου 
σφυρίζοντας μες στα πανιά και τις αν- 
τένες της ύπαρξης (σ. 11 )

Ανάμεσα στη μάσκα και στη δορά ο ποιη
τής προσπαθεί να βρει το σημείο επαφής 
του προσωπείου με το πρόσωπο και επώ- 
δυνα να τα χωρίσει. Ποια είναι, άραγε, η 
μάσκα του ; Και πο ια είναι η δορά του ; Ασκη - 
τική είναι η μάσκα που φορά πάνω σε μια 
δορά ερωτική ; Ή ασκητική είναι η δορά που 
κρύβεται πίσω από μια μάσκα ερωτική; 
Αλλά οι ποιητές ως εξιλαστήρια θύματα 
αλλά - γ ι ’ αυτό- και ως προνομιούχες συ
νειδήσεις, δικαιωματικά κατέχουν και δορά 
και μάσκα, για να μπορούν να βλέπουν, να 
μιλούν, να ζουν και να πεθαίνουν, να προσ
τατεύουν τη ζωή τους ή να τη σκορπούν 
πότε με τη δορά και πότε με τη μάσκα. Και 
είναι υπέροχοι ακόμη κι όταν μεταμφιέζον
ται ή ναρκισσεύονται με μια μάσκα που εί
ναι λιγότερο γοητευτική από τη δορά τους, 
ή λιγότερο ερωτική από τη σάρκα τους.

Γ ια να είμαστε, ωστόσο, ακριβείς και δί
καιοι με την ποιητική του Γιάννη Δάλλα 
-έτσ ι όπως αυτή διαφαίνεται μέσα από τα 
έως αυτή τη στιγμή έργα του- πρέπει να 
επισημάνουμε πως η λειτουργία της δοράς 
και της μάσκας μέσα στον Αποθέτη δεν εί
ναι συμβολική με την τρέχουσα σημασία. Ο 
Δάλλας, όπως όλοι οι αυθεντικοί ποιητές, 
ποτέ δεν χρησιμοποιεί σύμβολα, ποτέ δεν 
μιλά μεταφορικά, αλλά ο ποιητικός λόγος 
του αξιώνει να είναι λόγος συστατικός της 
πραγματικότητας, και γι’ αυτό πάντα κυ
ριολεκτεί.

Ύπατη αξίωση του ποιητικού λόγου του 
είναι η κυριολεκτική λειτουργία του. Τα 
κρυσταλλώματα της εμπειρίας περνούν 
μέσα από την ποίησή του όχι ως σύμβολα, 
αλλ’ ως εξατομικευμένες ιδέες που εγκυ

ρώνουν μια κριτική εμπειρία και αντίληψη 
της εποχής. Οι ιδέες αυτές υποστασιοποι- 
ούνται εκφρασιακά και ποιητικά μέσα από 
μοτίβα που στην αρχή της συλλογής είναι 
αστρολογικά, στη συνέχεια γίνονται ερωτι
κά, μετά κοινωνικο-πολιτικά και ιστορικά, 
για να καταλήξουν στο τέλος της συλλογής 
σε μοτίβα (μετα-)ποιητικά.

Αυτή η αξίωση για κυριολεκτική λειτουρ
γία έχει ως συνέπεια μια δωρική αυστηρό
τητα του λόγου, η οποία αποκαθιστά στο 
σωστό μέτρο της και τοποθετεί στα νόμιμα 
πλαίσια την ποιητική αισθηματολογία. Την 
ίδια λειτουργία απέναντι στην καραδο
κούσα αισθηματολογία επιτελεί και η σά
τιρα που υπόγεια διαρρέει τη συλλογή - ε 
κτός από την περίπτωση του ποιήματος «Ο 
κύριος Ρυαρέξ» (σ. 35) όπου η σάτιραεκδη
λώνεται ως ολοφάνερη ειρωνεία.

Η παραπάνω, λοιπόν, ερμηνεία της δο
ράς και της μάσκας δεν συνεπάγεται μιαν 
αντίληψη του Δάλλα ως συμβολιστή ποιη
τή: ο συμβολισμός ως λειτουργία συνεχώς 
επωάζεται μέσα στην ποίησή του, αλλ’ ο 
ποιητής προγραμματικά αντιδρά σ’ αυτόν 
προσπαθώντας να ενώνει το πλασματικό, 
το αναλογικό ή φαντασιωτικό με το απτά 
υπαρκτό. Μέσα από αυτή την ένωση του 
πλάσματος με το πράγμα, είναι φανερό πως 
έχει Όκοπό να αναγάγει νοηματικά την 
πραγματικότητα στο οντολογικό επίπεδο 
της παιδιάς, και να αποκαταστήσει τη ζωή 
και την πραγματικότητα στη σωστή -α ν 
θρώπινη- σημασία τους, δηλαδή στη ση
μασία τους ως παιδιάς.

Η ποίηση του Γιάννη Δάλλα από τις χρο
νικά πρώτες έως τις τελευταίες εκφάνσεις 
της χαρακτηρίζεται από την παρουσία ενός 
οράματος. Το όραμα αυτό εξελισσόμενο 
από 'συλλογή σε συλλογή συγκροτεί τον 
βασικό άξονα της ποίησής του. Η εξακρί
βωση και κατανόηση αυτού του άξονα απο
τελεί προϋπόθεση κάθε προσπάθειας για 
ερμηνεία του έργου του. Στις πρώτες ποιη
τικές συλλογές αυτό το όραμα είναι βιωμα
τικό με μυθολογική επένδυση, για να απο
κτήσει στη συνέχεια μια σαφή πολιτική 
διάσταση. Όσο, όμως, πιο έντονη γίνεται η 
πολιτική διάσταση, τόσο και πιο βιωματική 
γίνεται η ποίησή του, δίνοντας έτσι την εν
τύπωση πως ο ποιητής θέλει να υπερβεί 
τον διπλό χαρακτήρα και η ποίησή του να 
μην εμφανίζεται ως στρατευμένη ή ταγ
μένη.

Αυτή η προσπάθεια υπέρβασης του δι
πλού χαρακτήρα οδηγεί το ποιητικό όραμα 
του Δάλλα σε μια μορφή που βρίσκεται 
πέρα από τη βιωματική ή την πολιτική, την 
οποία θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε 
ως «θεωρητική». Αυτό το ποιητικό όραμα

δεν είναι απλώς ένα συναισθηματικό κο
σμοθεώρημα, αλλά και ένα «θεώρημα». Με 
αυτό θέλω να πω πως η συνήθης συναισθη- 
ματικότητα ενός οράματος κατορθώνει στη 
συγκεκριμένη περίπτωση να αφομοιώσει 
μια κριτικότερη στάση όχι μόνο απέναντι 
στο αντικείμενό της, αλλά και απέναντι σε 
αυτό το ίδιο το υποκείμενο-φορέα της. Με 
τον τρόπο αυτόν η συναισθηματική πρόσ
ληψη πραγμάτων, προσώπων, καταστά
σεων και εποχών αναβαθμίζεται σε μια κρι
τική εκτίμηση, και η ποίηση προσφέρει μια 
συγκίνηση που είναι διανοητική -χωρίς, 
ωστόσο, να είναι καθόλου εγκεφαλική. Η 
ποίηση αυτή είναι καρπός συγκίνησης και 
στοχασμού, γι’ αυτό και κάνει τον αναγνώ
στη να αισθάνεται και να σκέφτεται ταυτό
χρονα -αλλά και αξεχώριστα.

Αυτός ο χαρακτήρας του ποιητικού ορά
ματος είναι, βεβαίως, ολοφάνερος στον 
Αποθέτη. Το ποιητικό όραμα στη συλλογή 
αυτή έχει μια διευρυμένη προοπτική και 
περιλαμβάνει, όπως διαπιστώσαμε, την 
εποχή και τη σύγχρονη Ιστορία, αλλάπροσ- 
φέρεται στον αναγνώστη μέσα από ένα 
λόγο και μέσα σε πλαίσια αναφοράς που εί
ναι υπερπολιτικά, υπαρξιακά. Έτσι, το 
σύμβολο-ιδέα -μ ε  την έννοια που έδωσα 
παραπάνω-, ενώ υπηρετεί το όραμα ενός 
κόσμου που ακρωτηριάζεται και καταρρέει, 
έχει και μια σαφή οντολογική διάσταση που 
υπερβαίνει το ιστορικό-πολιτικό σχήμα, 
κάνοντάςτο μερικές φορές δυσδιάκριτο.

Το ποιητικό όραμα του Αποθέτη, παρ’ 
όλη την ποιητική επιφάνειά του, δεν είναι 
απλώς λυρικό και συναισθηματικό, αλλά 
είναι ένα «θεώρημα» με τη σημασία που
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έδωσα προηγουμένως, μια και σ’ αυτό ο 
κοινωνικός πόνος που εκδηλώνεται μέσω 
της πολιτικής αγωνίας γίνεται οντολογι- 
κός, που είναι καρπός αγωνίας οντολογι- 
κής. Η ποιητική απόλαυση που προσφέρει ο 
Αποθέτης έχει χαρακτήρα σοβαρό και τη
ρεί αυστηρά ένα μέτρο που φαίνεται πως 
έχει ορίσει ο ποιητής στην τέχνη του. Αυτό 
συμβαίνει επειδή η ποιητική απόλαυση δεν 
αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά υπηρετεί το 
θεώρημα που αποτελεί τον άξονα της συλ
λογής. Με τον τρόπο αυτόν η ποιητική 
απόλαυση ανοίγει προβληματισμούς που 
ευαισθητοποιούν τη συνείδηση και την κά
νουν στοχαστική, όχι μέσα από μια αποστα-

σιοποιητική και αντι-κειμενική διαδικασία, 
αλλά μέσα από μια λειτουργία αισθητικής 
πρόσληψης καισυναισθηματικήςεμβίωσης 
του «θεωρήματος».

Ο ποιητικός λόγος του Αποθέτη είναι 
ένας λόγος ωριμασμένος αργά- ακολουθεί 
μια δική του πορεία που δίνειτην εντύπωση 
πως έχει μια κατεύθυνση διαφορετική έως 
και αντίθετη από εκείνη των σημερινών 
ποιητικών ρευμάτων στην Ελλάδα: είναι 
ένας λόγος που δεν μοντερνίζει, και που 
εξακολουθεί να στηρίζεται στην ποιητικό- 
τητα. Το περπάτημα των στίχων οργανώνε
ται σύμφωνα με έναν υπόγειο σοβαρό 
ρυθμό που φαίνεται πως παρακολουθεί τη

διορατικότητα ενός βάρδου -αλλά όχι και 
τον προφητικό τόνο στον οποίο χαριζόταν ο 
ποιητής σε παλαιότερες συλλογές του.

Άλλα χαρακτηριστικά της ποίησης του 
Γιάννη Δάλλα, που την διαφοροποιούν από 
εκείνη της εποχής μας -που είναι μια 
εποχή των μερικεύσεων, της χαμηλής 
ποιητικής φωνής, και της αντίληψης της 
γλώσσας ως εργαλείου- είναι η επιμονή 
στη σύνθετη ποιητική μορφή, η αντίδρασή 
του σε μια γλώσσα συντεχνιακή, και η πίστη 
στην ποιητική δωρεά από την οποία εξακο
λουθεί να αντλεί τη σκέψη και τον λόγο 
του.

ΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΗΣ

Ντίνος Σιώτης,
Η μηχανή των μυστικών. 
Αθήνα, εκδ. Καστανιώτη, 
1994, σελίδες 48.

Ο Ντίνος Σιώτης, ένας από τους λίγους κα
τευθείαν γραμμή απόγονους του Νικήτα 
Ράντου και του Ανδρέα Εμπειρικού στο 
χώρο της γραφής, έχοντας ζήσει από το 
1971 έως το 1982 στις ΗΠΑ και μετά για 
άλλα εφτά χρόνια στον Καναδά, ήταν επό
μενο να έρθει σε άμεση επαφή με τη σύγ
χρονη αμερικανική λογοτεχνία. Η συνάν
τηση υπήρξε γόνιμη. Η «σχολή» των μπιτ 
επηρέασε σε σημαντικό βαθμό την ποίησή 
του, η οποία αντί να αφελληνισθεί, όπως 
κατ’ αρχήν θα περίμενε κανείς, κατόρθωσε 
να αυτοελεγχθεί και να κερδίσει τελικά σε 
ένταση και νεύρο ό,τι συνήθως χάνεται 
μέσα από τα χέρια των ομότεχνών του 
εκείνων που θέλγονται από τις μακρινές 
αποστάσεις και αποτολμούν πολύχρονες 
απουσίες στην αλλοδαπή.

Οι αλλεπάλληλες δοκιμές στο πεδίο της 
έκφρασης, οι εύλογες αναπροσαρμογές 
του ύφους στις απαιτήσεις ενός αεικίνη
του, ευρηματικού νου και οιενδοκειμενικές 
ανακατατάξεις στις οποίες έχει υποβάλει 
κατά καιρούς το έργο του ο Ντίνος Σιώτης, 
έχουν ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση μιας 
δυναμικής, εικονιστικής ποιητικής, που 
φαίνεται να γνωρίζει καλά τόσο τα αξιώ- 
ματά της όσο και τις δυνατότητές της να τα 
επικαλεστεί στην πράξη. Πρόκειται, γενι
κά, για μια γραφή που είναι ικανή να επανα- 

38  προσδιορίζει τους χώρους και τους χρό
νους της από συλλογή σε συλλογή, ανι-

χνεύοντας με ομολογουμένη άνεση νέες, 
πιθανές εφαρμογές της, χωρίς να ενδίδει 
στον πειρασμό των αυτοεπαναλήψεων και 
τις κοινοτοπίες του συρμού.

Τα ουσιώδη, συνεπώς, χαρακτηριστικά 
του όγδοου ποιητικού βιβλίου του Ντίνου 
Σιώτη, που επιγράφεται «Η μηχανή των μυ
στικών» θα πρέπει να εντοπιστούν σε όλα 
αυτά που παράγει αβίαστα η λυσιτελής, λε
κτική του μηχανή και η έμμονη πλην όμως 
οξυδερκής αξιοποίηση καθαρά προσωπο
παγών εμπειριών. Η «εμπλοκή εσωτερικών 
χώρων» που παραθέτω μας δίνει ένα ικανο
ποιητικό μέτρο των προαναφερομένων:
«Τώρα που ο ίσκιος κατευθύνεται προς.τα

/

πίσω/που ταξίδεψασε άγονες τηλεφωνικές 
εκτάσεις/που ο λόγος ανάβει ταχύπλοες 
λάμψεις/Τώρα που τα κέρματα μπαίνουν 
στις συσκευές της ιστορίας/που οι σκέπες 
σκεπάζουν την αγωνία των ναυαγών/που 
απογειώνονται οι πτήσεις προς το άπιαστο 
μέλλον/Τώρα που χάνεται ξανά ο χαμένος 
χρόνος/που αποσύρει τα δίχτυα της η ευά
λωτη νύχτα/που κρυώνουν οι στιγμές βου
λιάζοντας στις ξέρες/Τώρα που οι ευχές 
γίνονται αναμνήσεις οπώρων/που οι παλ
μοί της επανάστασης βλάπτουν το σύ
στημα/που η εμπλοκή εκδικείταιτα ερείπια 
των εσωτερικών χώρων. » Υπό την επήρεια, 
ενίοτε καταλυτική, του απόηχου κοσμογο- 
νικών μεταλλαγών που σημειώνονται από 
μέρα σε μέρα σε διάφορα σημεία του πλα

νήτη, ο ποιητής αναζητεί ένα σταθερό κέν
τρο, πέριξ του οποίου θα μπορούσε ενδε
χομένως να διαγράψει με ασφάλεια τη δική 
του τροχιά. Η παλαιά επιθυμία της συγκλή- 
ρωσης βίου και τέχνης ως και η ριζική αμφι
σβήτηση της δήθεν αρραγούς ετερονομίας 
των αντικειμενικών παραμέτρων του κό
σμου καθίστανται, λοιπόν, πάγια ζωτικά αι
τήματα της «Μηχανής των μυστικών» και 
ισχυροί παλιλλογικοί άξονες αυτοαναφο
ρών. Ο Ντίνος Σιώτης εμπιστεύεται κι εδώ 
τις προσφιλείς του μεθόδους εκφορών που 
δοκιμάστηκαν μ’ επιτυχία και στην προη
γούμενη συλλογή του, τους Κλιματιζομέ- 
νους Διαδρόμους («Νεφέλη», 1986): ανα
πάντεχες εσωτερικές κι εξωτερικές ομοιο
καταληξίες, ανανταπόδοτα σχήματα, αιφ
νιδιαστικά γυρίσματα της σύνταξης, παρά
δοξη κατάληξη του ποιήματος και φυσικά 
αρκετή δόση διαβρωτικού χιούμορ, υπε- 
ρεαλιστικής καταγωγής, συμβάλλουν στη 
δημιουργία ενός εύφορου, παραβολικού 
κλίματος, όπου ο λόγος απελευθερώνεται, 
εκδικείται τον κοινό θεσμικό χώρο, εντός 
του οποίου τού έχει επιβληθεί να φυτοζωεί. 
Η ρήξη με την καρτεσιανή παράδοση του 
δυτικού τρόπου σκέψης είναι για μια ακόμη 
φορά αναπόφευκτη. Εξ’ ου και η αναγωγή 
του Έρωτα σε πρωταρχική στάση ζωής.

Το θέμα αυτό, στο οποίο μας εισάγει το 
εναρκτήριο πεντασέλιδο ποίημα της συλ
λογής Τη νύχτα ο κόσμος επανέρχεται ως



κύριο μοτίβο σε αρκετά από τα τριάντα δύο 
κομμάτια του βιβλίου. Είχα παρατηρήσει 
και άλλοτε ότι στο σημείο αυτό, δηλαδή 
στην ένταση και την ποιότητα της ερωτικής 
επαφής, αντιδιαστέλλεται η ποίηση του 
Ντίνου Σιώτη με εκείνη των συγχρόνων 
του. Η σφοδρότητα της σωματικής έλξης 
παραπάμπει ευθέως στο ψυχικό τοπίο που

αγάπησαν πολύ οι -ρομαντικοί: στη βαθιά 
απόλαυση που επιφέρει το κορεσμένο πά
θος. Από την άποψη αυτή η Μηχανή των μυ
στικών διερευνά με περισσότερη αυτοπε
ποίθηση και επάρκεια τις χρήσεις ενός 
πραγματοποιημένου, σύγχρονου ερωτικού 
λόγου, ο οποίος παρά τις αντιφάσεις και τις 
εγγενείς αντινομίες του μπορεί να ξεκλει

δώνει τη φυσική και τη μεταφυσική της 
ζωής. Κι εδώ έγκειται το ιδιαίτερο ενδια
φέρον του βιβλίου, με το οποίο ο Ντίνος 
Σιώτης επαληθεύει το χάρισμά του να ανα- 
παλαιώνει τις λέξεις και ν’ ανακαινίζει τις 
ορμές.



Η 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

Ανθολογία — Γραμματολογία 
Από τους Φαναριώτες ως την πρώτη Μεταπολεμική γενιά 

Τόμοι 5
*  *  *

Η 
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΙΚΗ 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, 'Αγγ. 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



Χειριστής ανελκυστήρος 
ή Χειριστής αυτοβιογραφικής 

αφηγηματικής μεθόδου
Η αυτοβιογραφική αφηγηματική μέθοδος 
είναι ένας βιωματικός τρόπος αφήγηοης, 
που δεν ταυτίζεται κατανάγκην με την 
αυτοβιογραφία, μολονότι είναι εύλογο να 
περιέχει λίγες ή πολλές αυτοβιογραφικές 
αναφορές. Προϋποθέτει την ύπαρξη ενός 
αφηγητή, συνήθως ανώνυμου, που εκθέτει 
την ιστορία σε πρώτο πρόσωπο. Η μέθοδος 
αυτή διαφέρει από την έκθεση που κάνει 
κάποιος επώνυμος αφηγητής, όπως 
λογουχάρη ο αφηγητής Λουκής-Λάρας του 
Δ. Βικέλα στην ομώνυμη νουβέλα ή ο Βάκα 
Γκάβρο στη νουβέλα του Φώτη Κόντογλου 
Πέδρο Καζάς.

Την αυτοβιογραφική μέθοδο χρησιμο
ποίησε ο Μαρσέλ Προυστ στο Αναζη
τώντας το χαμένο καιρό. Από τους παλιό- 
τερους Έλληνες πεζογράφους τη χρησι
μοποίησαν δημιουργικά: ο Βιζυηνός κατε- 
ξοχήν και ο Παπαδιαμάντης ενμέρει -  
κυρίως στα Αθηναϊκά διηγήματα. Καλλιερ
γείται από τους μεταπολεμικούς και τους 
νεότερους πεζογράφους. Ο Γιώργος 
Ιωάννου με αυτή τη μέθοδο σκηνοθέτησε 
τα αφηγήματά του. Άλλα ενδεικτικά παρα
δείγματα είναι του Τόλη Καζαντζή (μα- 
ταιότης ματαιοτήτων), του Νίκου Βασι- 
λειάδη (Αγάθος) και του Αντρέα Μήτσου 
(Ο χαρτοπαίκτης έχει φοβηθεί). Παραλ
λαγή αυτής της μεθόδου βλέπουμε και στα 
κείμενα του· Γ. Χειμωνά. .

Ο Χριστόφορος Μηλιώνης στην από- 
πειρά του να θεμελιώσει μια προσωπική 
μυθολογία επιλέγει συνειδητά την αυτο- 
βιογραφική αφηγηματική μέθοδο. Επι
δίωξή του είναι να δώσει κείμενα, που ενώ 
είναι αυτοτελή, όπως τα διηγήματά του 
που τα καλλιέργησε με ευαισθησία και επι
μελημένη τεχνική, να έχουν μια εσωτερική 
συνάφεια που να τα συνδέει μεταξύ τους. 
Κι αυτό το επιτυγχάνει με πολλούς τρό
πους, ένας από. τους οποίους είναι το

είδος του αφηγητή του, για τον οποίο θα 
μιλήσω παρακάτω. Στη συλλογή Καλαμάς 
κι Αχέροντας η κριτική παρατήρησε την 
ύπαρξη ενός άτυπου μυθιστορήματος1 
από την άποψη ότι τα διηγήματά του απο
τελούν μια ενότητα θεματική, χρονική και 
τοπική. Μια διαφορετικής μορφής συνά
φεια υπάρχει και στα έντεκα διηγήματα 
της τελευταίας του συλλογής Χειριστής 
ανελκυστήρος. Η σειρά των διηγημάτων, 
σύμφωνα με την κατάταξη που κάνει ο 
συγγραφέας τους στο βιβλίο, είναι η ακό
λουθη: 1. «Ο ίλιγγος» 2. «Το σχήμα του 
κύκλου» 3. «Ο φιλόκαλος ληστής» 4. «Ο 
άλλος δρόμος» 5. «Η Συλβάνα» 6. «Το 
παγερό του βλέμμα» 7. «Δικαιοσύνη» 8. 
«Ετεροδημότης» 9. «Το καρδιογράφημα» 
10. «Η επίσημη υποδοχή» 11. «Χειριστής 
ανελκυστήρος».

Αν η κατάταξη ακολουθούσε τη χρονο
λογική σειρά που δημοσιεύτηκαν τα διη
γήματα σε διάφορα περιοδικά, θα ήταν η 
ακόλουθη: (Σε παρένθεση δίνεται η χρο
νολογία της δημοσίευσης και η σειρά του 
διηγήματος στη συλλογή). 1. «Η επίσημη 
υποδοχή» (1986 -  10), 2. «Χειριστής 
ανελκυστήρος» (1988 το β' μέρος και 1992 
το α' -  11 ), 3. «Δικαιοσύνη» (1989 -  7), 4. 
«Το σχήμα του κύκλου» (1990 -  2), 5. «Ο 
ίλιγγος» (1991 -  1), 6. «Ετεροδημότης» 
(1990— 8), 7. «Το καρδιογράφημα» (1991 
-  9), 8. «Ο φιλόκαλος ληστής» (1991 -  3), 
9. «Η Συλβάνα» (1992 -  5), 10. «Το 
παγερό του βλέμμα» (1992 -6) και 11. «Ο 
άλλος δρόμος» (1993 -  4). Η χρονική 
απόσταση που χωρίζει τη δημοσίευση του 
πρώτου από το τελευταίο διήγημα είναι 
εξήμισι περίπου χρόνια.

Ασφαλώς δεν είναι τυχαία η αλλαγή της 
σειράς. Η αναδιάταξη υπακούει σε ένα a 
posteriori σχέδιο, σε μια ποιητική, ας 
πούμε, μεταγλώσσα, που επιτυγχάνεται με

του Γ. Δ. Παγανού
τη διευθέτηση των διηγημάτων με τρόπο 
που να προβάλλει την εσωτερική ενότητα 
και εξέλιξη. Ο συγγραφέας εδώ λειτούρ
γησε ως κριτικός του ίδιου του του έργου. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι δυο από τα 
παλαιότερα διηγήματα («Η επίσημη υπο
δοχή» 1986, και «Χειριστής ανελκυστή
ρος» 1988) που ανήκουν στο ίδιο κλίμα 
κατατάσσονται δίπλα δίπλα στο τέλος της 
συλλογής. Πίσω λοιπόν από το a posteriori 
σχέδιο λανθάνει η βούληση για ενιαία 
μυθολογία, η οποία 6ε θεμελιώνεται στη 
βάση ενός άτυπου αλλά ενιαίου μύθου, 
όπως στη συλλογή Καλαμάς κι Αχέροντας, 
αλλά στις ψυχολογικές καταστάσεις που 
βιώνει το βασικό πρόσωπο, που τις περισ
σότερες φορές είναι ο αφηγητής της ιστο
ρίας. Κι αυτές είναι καταστάσεις μεταιχ
μίων, οριακές -  υπαρξιακές καταστάσεις 
που δημιουργούνται στον αφηγητή από τη 
συνειδητοποίηση του βιωμένου χρόνου 
και της απόστασης που χωρίζει το όριο του 
παρόντος από τη μακρινή αλλά και σημαν
τική για τη ζωή του αφετηρία. Και ο χρόνος 
αυτός είναι προσδιορισμένος: μια τρια
κονταετία. Βιολογικά δηλαδή μια γενιά, 
και υπαλληλικά μια ολοκληρωμένη 
περίπου διάρκεια εργασίας από την αρχή 
της ως την αποχώρηση.

Ας σταθούμε όμως για λίγο στον τρόπο 
με τον οποίο ο συγγραφέας παρουσιάζει 
τις ποικίλες αλλαγές που συνεπάγεται το 
πέρασμα του χρόνου στις συνθήκες της 
ζωής, στην ατομική ψυχολογία και στη 
συμπεριφορά και νοοτροπία των νεοτέ- 
ρων, καθώς και το υπαρξιακό κενό που 
δημιουργεί αυτό το γεγονός. Έξοχα διη
γήματα όπου μορφοποιούνται αυτές οι 
αλλαγές, είναι η «Δικαιοσύνη» και ο «Ετε
ροδημότης». Σ’ αυτά τονίζονται οι 
ραγδαίοι ρυθμοί των μεταβολών και προ- 41
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βάλλεται η απεγνωσμένη αντίσταση του 
υποκειμένου με την εμμονή του σε ιδέες 
και αξίες που έδωσαν νόημα στη ζωή του, 
αλλά και η συνειδητοποίηση της τραγικό- 
τητάς του, καθώς βλέπει ότι αποξενώνεται 
και περιθωριοποιείται συνεχώς μέσα στο 
ίδιο του το φυσικό, το κοινωνικό και το 
πολιτιστικό περιβάλλον. Η «Δικαιοσύνη» 
αφήνει μια αίσθηση πικρής μελαγχολίας 
και ο «Ετεροδημότης» μια αίσθηση πικρής 
ειρωνείας.

Κάποτε τα ίδια τα πράγματα εμφανί
ζονται έτσι ώστε να παγιδεύουν τη συνεί
δηση δημιουργώντας την εντύπωση ότι ο 
χρόνος δεν πέρασε. Στο διήγημα π.χ. «Το 
σχήμα του κύκλου» η ίδια η φωνή του 
παπαγάλου, στο ίδιο ακριβώς σημείο 
ύστερα από τριάντα χρόνια, έρχεται να 
εκμηδενίσει τη χρονική απόσταση αλλά με 
έναν ειρωνικό βέβαι'α τρόπο. Την ίδια 
ακριβώς λειτουργία επιτελεί και η επανεμ
φάνιση στο «Καρδιογράφημα» του αστυ
νομικού οργάνου. Αλλά και σε άλλα διηγή
ματα είναι αισθητή η αγωνία αναζήτησης 
του παρελθόντος. Στη «Δικαιοσύνη» π.χ. ο 
αφηγητής σαν να πάσχει από διπλωπία 
βλέπει πίσω από την τωρινή μορφή των 
προσώπων τους τη φυσιογνωμία τους πριν 
από αρκετές δεκαετίες. Αυτό συμβαίνει με 
τον ξάδερφό του τον Ηλία και με το φίλο 
του τον παπά της Δεσφίνας.

Ας περάσουμε όμως στην αυτοβιογρα- 
φική μέθοδο του Μηλιώνη, για να δούμε σε 
τι ακριβώς συνίσταται. Θα προσπαθήσω να 
ανιχνεύσω πρώτα την ταυτότητα του αφη
γητή και στη συνέχεια να αναζητήσω τη 
σχέση του με το συγγραφέα. Από τα 
έντεκα διηγήματα της συλλογής στα δέκα 
έχουμε αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο. 
Μόνο στο δέκατο -«Επίσημη υποδοχή»- 
υπάρχει αφήγηση σε τρίτο πρόσωπο που 
μοιάζει όμως σαν μια παραλλαγή προσω
πικού αφηγητή με εσωτερική εστίαση. Ο 
αφηγητής του Μηλιώνη είναι τις περισσό
τερες φορές και ο πρωταγωνιστής της 
ιστορίας με την έννοια ότι διαδραματίζει 
τον κύριο ρόλο (αφηγητής ενδοδιηγη- 
τικός-αυτοδιηγητικός). Η αντιηρωική 
θεματογραφία και ο χαρακτήρας του αφη
γητή δεν επιτρέπουν εδώ τη χρήση του 
όρου ήρωας.

Ένα άλλο ζήτημα προς εξέταση που 
συνδέεται με την ταυτότητα του αφηγητή 
είναι το αν υπάρχουν αυτοβιογραφικές 
αναφορές στα διηγήματα αυτά, σε ποια 
υπάρχουν, και ποιος είναι ο ρόλος τους 
στο αισθητικό αποτέλεσμα. Οι λογοτέχνες 
ενοχλούνται συχνά από παρατηρήσεις της 
κριτικής σχετικές με αποκαλύψεις αυτο
βιογραφιών αναφορών στο έργο τους.

Ο Χριστόφορος Μηλιώνης

Ανεξάρτητα όμως από τις όποιες αντιρρή
σεις η κριτική οφείλει να επισημάνει αυτές 
τις ενδείξεις, όχι από καμιά νοσηρή 
περιέργεια ή από ανίερη εισβολή στον 
προσωπικό τους χώρο, αλλά για την κατα
νόηση και αξιολόγηση του έργου τους. 
Δουλειά του λογοτέχνη είναι να αποκρύ
πτει με τη μέθοδο της κάλυψης και παραλ
λαγής, ώστε να παγιδεύει τον αναγνώστη, 
και του κριτικού να αποκαλύπτει 
και να εξηγεί. Οι αυτοβιογραφικές ενδεί
ξεις καθεαυτές δεν έχουν βέβαια καμιά 
ιδιαίτερα αισθητική σημασία. Είναι όμως 
ένα από τα μέσα που έχει στη διάθεσή του 
ο λογοτέχνης, για να φενακίσει τον ανα
γνώστη. Και ως προς αυτό έχει λόγο ο κρι
τικός.

Εξακολουθώ να υποστηρίζω ότι ο 
Μηλιώνης, όπως και πολλοί άλλοι, επι
μένει στην έκθεση αυτοβιογραφικών περι
στατικών στα διηγήματά του, χωρίς να με 
ενδιαφέρει να ψιλοκοσκινίσω τα πράγ
ματα, για να βρω ότι αυτό το γεγονός είναι 
αυτοβιογραφικό, το άλλο δεν είναι, το 
τρίτο είναι ενμέρει, το τέταρτο είναι 
πλαστό κτλ. Τι νόημα θα είχε άλλωστε; Τις 
αυτοβιογραφικές του πληροφορίες τις 
δηλώνει επίμονα. Ο αφηγητής δίνει το 
στίγμα του, αυτοσυστήνεται, εξομολογεί
ται. Δίνει π.χ. πληροφορίες για το επάγ
γελμα και την υπηρεσία («Ο άλλος δρό
μος»), για την οικογενειακή και τη γενικό
τερη κατάσταση και τα βιώματά του («Το 
παγερό του βλέμμα»), για τη ζωή του στην

εγκαταλειμμένη επαρχία («Ο φιλόκαλος 
ληστής»), για την ιδιότητά του του λογο
τέχνη2 («Χειριστής ανελκυστήρος») ή του 
ειδικού σε θέματα λογοτεχνικής κριτικής 
(«Το σχήμα του κύκλου»). Ακόμη μιλάει 
για ειδικότερα θέματα, όπως είναι η ταυ
τότητα του «ήρωά» του («Ο φιλόκαλος 
ληστής»)3 ή για το ζήτημα αν η τέχνη 
μιμείται τη ζωή ή το αντίθετο («Το σχήμα 
του κύκλου»). Ο αφηγητής του υποδύεται 
κάποιους ρόλους που σχεδόν ταυτίζονται 
με τους ρόλους του συγγραφέα. Είναι 
συνεπώς ένας αφηγητής αντανακλαστικός 
του συγγραφέα. Μόνο στον «Ίλιγγο» υπο
δύεται το ρόλο του αρχαιολόγου ξεναγού. 
Δεν υπάρχει στη συλλογή του κάποιο διή
γημα με πρωταγωνιστή που να είναι: 
λογουχάρη φούρναρης ή ναυτικός, επαγ
γέλματα που συναντούμε στα έργα του 
Πλασκοβίτη.

Ο Μηλιώνης έχει διαμορφώσει έναν 
ιδιαίτερο τύπο αφηγητή που από διήγημα 
σε διήγημα παρουσιάζει τέτοιες ομοιό
τητες που τον κάνουν αναγνωρίσιμο. Αν 
θελήσει κανείς να τον ψυχογραφήσει, θα 
παρατηρήσει ότι είναι άνθρωπος καχύπο- 
πτος, με προκαταλήψεις και εμμονές. 
Έχει την υποψία ότι οι άλλοι, στους 
οποίους πίστεψε και τους αφοσιώθηκε, 
διαρκώς τον προδίδουν. Εμφανίζεται 
γενικά σαν ένας άνθρωπος εύθικτος και 
απαιτητικός:

«Κλείνεσαι το βράδυ στην κάμαρή σου και



μελετάς τα πρόσωπα που την ημέρα σε 
πρόδωσαν ή σ’ εξοργίσανε που σου δεί
χνουνε μακριά γαλάζιους ουρανούς για να 
σου ανοίξουν την ίδια στιγμή την άβυσσο 
μπροστά στα πόδια σου».

(«Ο φιλόκαλος ληστής»)

Αυτός λοιπόν ο αφηγητής που είναι 
συχνά πρωταγωνιστής φαντασιωτικών 
καταστάσεων, έχει την τάση να ψυχογρα
φείται, να αυτοαναλύεται και να εμβαθύνει 
στις αντιδράσεις του. Ξέρει τις έμμονες 
ιδέες του και τα άγχη που τον βασανίζουν:

«Όπως μου συμβαίνει συχνά, όταν 
βάλω κάτι στο νου μου, η σκέψη αυτή -το  
πού θα πάει δηλαδή αυτή η υπόθεση-  
λίγο λίγο μου έγινε έμμονη ιδέα. Μου προ- 
καλούσε άγχος τις νύχτες, ξυπνούσα και 
δεν μπορούσα να κοιμηθώ»

(«Η Συλβάνα»)

δίδαγμα γι' αυτούς:

Κάνε τουλάχιστο σωστά τις τελευταίες
κινήσεις

γιατί ο καιρός είναι στη μπάντα μας 
κι ο ναύτης που 'ρχεται να πιάσει το

τιμόνι
ανήξερος και φοβισμένος.

Εσύ που ξέρεις πότε θα πνιγούμε 
δείξε του που πονάει το καράβι 
κι άσ’ τον στην. τέχνη σου που δεν είναι

πια δική σου
(Γεράσιμος Λυκιαρδόπουλος, «Σκάντζα

βάρδια»)

1. Την άποψη υποστήριξα προφορικά στην 
παρουσίαση του έργου του Μηλιώνη στο πολιτι
στικό κέντρο «Δημήτρης Γληνός» στις 17 Μαρ
τίου 1993. Την ίδια άποψη υποστήριξε και ο

Αλέξ. Αργυρίου στο: Ξαναδιαβάζοντας το 
Καλαμάς κι Αχέροντας· περ. Γράμματα και 
Τέχνες, τ. Απριλίου-Ιουνίου '93.

2. «Καμιά φορά τούτη η δουλειά που κάνω
-  το κερατένιο τούτο επάγγελμα του λογοτέχνη, 
που λέει ένας ποιητής- μου δίνει την εντύπωση 
πως δεν είμαι παρά ένας «γκρουμ», δηλαδή 
ένας χειριστής ανελκυστήρος που με κατεβάζει 
στα υπόγεια του ύπνου και του ξύπνου, εκεί που 
κατοικούνε τα όνειρα. Κι από κει, ακόμα πιο 
κάτω, στα υπόγεια του θανάτου».

3. «Όταν ρωτάτε ένα συγγραφέα “ ποιος είναι 
αυτός ο ήρωάς σου” , επειδή σας φαίνεται πως 
κάπου τον ξέρετε μα*δεν μπορείτε τώρα να 
θυμηθείτε, εκείνος σας διαβεβαιώνει πως είναι 
πλάσμα της φαντασίας του- κι αν επιμείνετε και

»

πείτε πως έχει χαρακτηριστικά αναγνωρίσιμα» 
μα βέβαια -σας λέε ι-, αυτό είναι φυσικό, αφού 
ο συγγραφέας δεν έχει ως πρότυπά του όντα 
εξωγήινα, αλλά ανθρώπους του κόσμου τούτου, 
αλλιώς η λογοτεχνία δε θα ενδιέφερε τους 
ανθρώπους, αλλά τους εξωγήινους».

(«Ο φιλόκαλος ληστής»)

Αλλά η συμπεριφορά αυτή, η εσωστρέ
φεια και η καχυποψία, οι φοβίες και οι 
ενοχές δεν είναι αποκλειστικά φυσικές 
ιδιοτροπίες μιας ατομικότητας. Είναι μια 
στάση που τη διαμορφώνουν συγκεκρι
μένες συνθήκες πολιτικής ανωμαλίας. Ο 
πρωταγωνιστής του Μηλιώνη μεγαλω- 
μένος σε μια εποχή γενικής αστυνόμευ
σης, όπου ο ένας υποψιάζεται τον άλλον, 
έχει αναπτύξει ανάλογα αντανακλαστικά. 
Ο ψυχισμός του είναι δημιούργημα καθο
ριστικών εξωτερικών συνθηκών. Αυτές 
έχουν διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό την 
εσωτερική του ζωή, την ψυχική του ιδιοσυ
στασία. Το γενικό νοσηρό κλίμα της μετεμ- 
φυλιακής περιόδου στην ελληνική επαρχία 
και οι επιπτώσεις του στην ατομική ψυχο
λογία λανθάνουν στο βάθος του διηγή
ματος «Το παγερό του βλέμμα».

Για όλους τους παραπάνω λόγους ο συγ
κεκριμένος αφηγητής-πρωταγωνιστής 
που οι ατομικές του εμπειρίες τον κάνουν 
να φαίνεται αυθεντικότερος και πειστικό
τερος -αυτή είναι η συμβολή της αυτο
βιογραφίας στο αισθητικό αποτέλεσμα- 
μπορεί να εκφράσει και μια γενική συνεί
δηση, τη συνείδηση της γενιάς του. Η 
φωνή του' δηλαδή με όλες τις ιδιαιτερό
τητες μιας ατομικής περίπτωσης αναγνω
ρίζεται και σαν φωνή που εκφράζει συλλο- 
γικότερες εμπειρίες. Γίνεται μια φωνή 
αντιπροσωπευτική. Έτσι η προσωπική 
εμπειρία γενικεύεται, αντικειμενικοποιεί- 
ται. Κι αυτό στο επίπεδο της αισθητικής 
δεν είναι αμελητέο επίτευγμα. Είναι ένα 
ασφαλές κριτήριο καταξίωσης του έργου. 
Κι ακόμη μια πολύτιμη εμπειρία που απευ
θύνεται στους επερχόμενους. Ένα

Αλέξ. Αργυρίου

Η 
ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ 

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

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

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ



Τρία βραχύβια περιοδικά του Μεσοπολέμου 
μιας σημαντικής καλλιτεχνικής συντροφιάς

του Τάσου Κορφή

Στο μεγάλο αριθμό των περιοδικών του Μεσοπολέμου -τ α  πε
ρισσότερα ήταν βραχύβια και παρουσίαζαν με πρωτότυπα έργα, 
μεταφράσεις και δοκίμια τις αισθητικές τάσεις της συντακτικής 
ομάδας τους- υπάρχουν και τρία που διαφέρουν: η «Φιλική 
Εταιρεία», το «Φραγκέλιο» και το «Τρίτο Μάτι». Μια διαφορά, 
η οποία δεν οφείλετο τόσο στο πλήθος των συνεργατών τους όσο 
στα ποικίλα ενδιαφέροντα από τη λογοτεχνία ως την αρχιτεκτο
νική, τις εικαστικέςτέχνεςωςτη μουσική καιτη λαογραφία ωςτις 
θεωρητικές αναδιφήσεις. Γιατί οι βασικοί συνεργάτες τους δεν 
ήταν μόνο λογοτέχνες ή αισθητικοί αλλά και ζωγράφοι (Βιτσώ- 
ρης, Δούκας, Καίμη, Κόντογλου, Παπαλουκάς, Πικιώνης, Ρέγ- 
κος,Γιόχαν Ρωμανός, Χατζηκυριάκος-Γκίκαςκ.ά.), αρχιτέκτο
νες (Πικιώνης), μελετητές της λαϊκής τέχνης (Δούκας, Καιμη, 
Πικιώνης, κ.ά.), θεατρολόγοι (Καραντινός), μουσικοκριτικοί 
(Κ. I. Σφακιανάκης) και βέβαια λογοτέχνες (Αλεξίου, Ανθίας, 
Αυγέρης, Βάρναλης, Βέλμος, Δασκαλάκης, Δούκας, Δρίβας, 
Ελιγιά, Καρέλλη, Κόντογλου, Παπατσώνης, Πεντζίκηςκ.ά.).

Ο πυρήνας της καλλιτεχνικής αυτής ομάδας-που, κάποτε, θα 
πρέπει να μελετηθεί ευρύτερα-, σχηματίστηκε από τη δυάδα 
Κόντογλου-Δούκα -παλιά  γνωριμία από τα γυμνασιακά τους 
χρόνια στο Α ϊβαλί- για να εμπλουτιστεί σιγά-σιγά με τον Παπα- 
λουκά, τον Πικιώνη, τον Παπατσώνη, τον Βέλμο, τον Δρίβα, τον 
Καίμη κι αργότερα με τους Χατζηκυριάκο-Γκίκα, Καραντινό, 
Πεντζίκη και Καρέλλη. Αλλά ας επιστρέψουμε στα περιοδικά, 
που μας απασχολούν στην σημερινή παρουσίαση.

Παρά την πολλαπλότητα των θεμάτων, τα οποία υπάρχουν σ’ 
αυτά, εύκολα μπορούμεναδιακρίνουμετρειςκύριουςάξονες εν
διαφερόντων:

α. Την λαϊκή τέχνη και, γενικότερα, τη λαϊκή παράδοση, προ
πάντων την ελληνική αλλά και την ξένη.

β. Τα σύγχρονα -δηλαδή του Μεσοπολέμου- καλλιτεχνικά 
ρεύματα, με σοβαρές πρωτότυπες μελέτες και μεταφράσεις κει
μένων και δοκιμίων (προπάντων στο «Τρίτο Μάτι»).

γ. Τη λογοτεχνίατηςπεριπλάνησης(βασικάστη «Φιλική Εται
ρεία») που τόσο επηρέασε την πορεία της πεζογραφίας μας, 
ακόμα και μέχρι σήμερα, με τις πειρατικές ιστορίες του Φώτη 

4 4  Κόντογλου και τις μεταφράσεις των πεζών του Κνουτ Χάμψουν 
από τον Βάσο Δασκαλάκη.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (1925)

Η «Φιλική Εταιρεία» είναι το πιο παλιό και το πιο βραχύβιο από 
τα τρία περιοδικά που'θα παρουσιάσουμε. Εκδόθηκε το 1925, 
για ένα χρόνο, σε έξι τεύχη -που  συγκεντρώθηκαν αργότερα σ’ 
ένα καλαίσθητο, πανόδετο τόμο- από την ομάδα Δασκαλάκη, 
Δούκα, Κόντογλου, Πικιώνη με επιμελητή τον Κόντογλου.

Οι στόχοι του περιοδικού, όπως φαίνονται από την ανακοί
νωση του πρώτου τεύχους αλλά κι από την αναγγελία της έκδο
σης ήταν:

α . Ο πόθος των συνεργατών του «να κάνει το Ρωμηό να πετάξει 
από πάνω του την ψευτιά, την φανφαρονιά και την επίδειξη και 
να γυρίσει στην απλότητα του παιδιού και της φύσης, που μέσα 
στον αγνό κόρφο της, αναθράφηκε σε κάθε εποχή προκοπής, η 
αγάπη στις Τέχνες».

β. Η προβολή των ελληνικών λογοτεχνικών και εικαστικών έρ
γων για τη γνωριμία τους από το κοινό και την καταξίωση των 
πιο ικανών δημιουργών.

γ. Ο εμπλουτισμός της λογοτεχνίας μας με ποιοτικές μετα
φράσεις αξιόλογων ξένων έργων.

Στη «Φιλική Εταιρεία» συνεργάστηκαν: 
α. Με πρωτότυπα κείμενα και μεταφράσεις οι:

Μάρκος Αυγέρης, Στρατής Δούκας, Φώτης Κόντογλου, Κώ
στας Βάρναλης, Κώστας I. Σφακιανάκης, Βάσος Δασκαλάκης, 
Γιοσέφ Ελιγιά, Έλλη Β. Κληροδέτη (ψευδώνυμο της Έλλης 
Αλεξίου), Δημήτρης Πικιώνης, I. Ε. Χρυσάφης και Γεώργιος 
Βεντάτης.

Από τις συνεργασίες τους μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, 
εκτός από τα κείμενα του Δασκαλάκη και του Κόντογλου, τα δο
κίμια «Η μυστικοπάθεια στην ελληνική τέχνη» και «Η μυστικο- 
πάθεια του Σολωμού» του Μάρκου Αυγέρη -υπογραμμένο με τ’ 
αρχικά Μ. Α .- ,  η πρώτη δημοσίευση του πρώτου μέρους των 
«Σκλάβων πολιορκημένων» του Κώστα Βάρναλη, με το ψευδώ
νυμο Κώστας Γιαβής, το τρίτο μέρος της μελέτης «Η λαϊκή μας 
τέχνη κι εμείς» του Δημήτρη Πικιώνη, τα μικρά αισθητικά δοκί
μια του Στρατή Δούκα και τα μουσικά δοκίμια του Κ. I. Σφακια- 
νάκη.

Η υποδοχή του περιοδικού από το αναγνωστικό κοινό του
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1925 υπήρξε ικανοποιητική, παρά τα οικονομικά εμπόδια της 
δαπανηρής έκδοσης -πολυσέλιδατεύχη, επιμελημένη τυπογρα
φική εμφάνιση, πλούσια εικονογράφηση- όπως φαίνεται από 
ένα σημείωμα του δεύτερου τεύχους και από πολλά δημοσιεύ
ματα του τύπου. Από αυτά περιορίζομαι σε δύο αποσπάσματα 
ενός άρθρου του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, δημοσιευμένα στην 
εφημερίδα «Πολιτεία».

«[...] Έχω εμπιστοσύνη εις τον Κόντογλου, και περιμένο) απ' 
αυτόν πολλά. Η ρηξικέλευθος αυτή αναγγελία της προσεχούς 
επιμελούς εκδόσεως ενός τίμιου περιοδικού, που ξαφνικά μου 
έρχεται στα χέρια και όπου διαλάμπει ακεραία η σθεναρά του 
και θερμή πρωτοβουλία, μου αναπτερώνει τας ελπίδας τας 
οποίας απ' αρχής ετοποθέτησα εις την απόλυτον επαναστατικό- 
τητα, με την οποία επεβλήθη προ μικρού, υπό την διπλήν του 
ιδιότητα, και ως ζωγράφος και ως λογογράφος.

Η κάθαρσιςπου ονειροπολεί, και την οποίαν θέτει ως σκοπόν 
του, η αξιοπρεπής αποκατάστασις των παρεγνωρισμένων 
αξιών, η καταδίκη των ψευδών ειδώλων, ο αυστηρά συγκεκρι
μένος έλεγχος των καλλιτεχνικών ατοπημάτων -α ν  δηλαδή το 
πρόγραμμα αυτό τηρηθεί ευσυνειδήτως μέχρι τέλους- είνε υπο
θέσεις ικαναί να ενθουσιάσουν κάθε άνθρωπον που πιστεύει 
απολύτως εις την τέχνην, κ' επιθυμεί διακαώςτην αναστήλωσιν 
του διασυρομένου της γοήτρου.

Πολλοί, βεβαίως, δύσπιστοι αιωνίως, θα κινήσουν την κεφα
λήν, και θα ισχυρισθούν απαισιόδοξα ότι μία μόνον πρόθεσις 
απλή, όσο κι αν είνε αγαθή, δεν αρκεί να επιτύχει τόσα πράγμα
τα* χρειάζονται πολλαί μαζί προθέσεις, εκστρατεία θαρραλέα, 
πλήρης εξόρμησις εξ όλων των σημείων, ειλικρινής, ωραία και 
ταυτόχρονος, δια να σαλευθεί το οικοδόμημα, εις το οποίον κα
πηλεύεται η τέχνη και διαπομπεύεται το αίσθημα, και πλαστο- 
γραφείται η αξία [...]».

«[...] Η «Φιλική Εταιρεία», την οποίαν αναγγέλουν ήδη, ως 
όργανοναυτήςτηςπροσπαθείας,αςσημειώση τηνωραίαν απαρ

χήν της μελλοντικής αυτής κινήσεως, εν τη αυστηροτάτη κατευ- 
θύνσει της εξυπηρετήσεως της τέχνης, της δημιουργίας νέων τά- 
σείον, νέων σταθερών ιδανικοΥν, και της τελικής αποκαθάρσεως 
της λογοτεχνικής μας ατμοσφαίρας, από υπόπτους και θολούς 
καπνούςαπότουςοποίους, συνεχώς, εμφανίζονται ωςήρωεςτης 
σκέψεως, του ανθροοπισμού και της εμπνεύσεως. διάφοροι 
αστείοι κολπατζήδες, θρασείς κυρίως εκμεταλλευταί της ευπι- 
στίας των αφελεστέριον [...]».

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΡΑΓΚΕΛΙΟ ( 1927-1929)

Το 1927 ο ιδιόρρυθμος καλλιτέχνης Νίκος Βέλμος ίδρυσε το « Ά 
συλο Τέχνης» -  το όνομά του δόθηκε από ένα διακεκριμένο γέρο 
δημοσιογράφο- που μαζί με την έκδοση του περιοδικού του 
«Φραγκέλιο» προσφέρανε πολλά στην πνευματική ζωή της 
Αθήνας εκείνης της εποχής. Γιατί στο « Άσυλο Τέχνης» σύντομα 
συγκεντρώθηκαν αρκετές από τις πιο αξιόλογες καλλιτεχνικές 
δυνάμεις της περιόδου 1920-1930 όπως οι: Τεύκτρος Ανθίας, 
Μίμης Βιτσώρης, Τζούλιο Καΐμη, Στρατής Δούκας, Αναστά
σιος Δρίβας, Άγγελος Θεοδωρόπουλος, Φώτης Κόντογλου, 
Σπύρος Παπαλουκάς, Δημήτρης Πικιώνης, Γιόχαν Ριομανός, 
κ.ά., οι οποίοι με τις ενδιαφέρουσες συζητήσειςτους πάνιασε λο
γοτεχνικά, εικαστικά, θεατρικά και κοινωνικά θέματα, τις εκ
θέσεις έργων δικών τους ή άλλων, και τα κείμενά τους στο 
«Φραγκέλιο» συμβάλανε στην προετοιμασία της γόνιμης δεκαε
τίας 1930-1940.

Με το εβδομαδιαίο, μάλιστα, ολιγοσέλιδο -σαν μικρή εφημε
ρ ίδα -, περιοδικό «Φραγκέλιο», που το μεγαλύτερο μέρος του 
έγραφε και εικονογραφούσε ο εκδότης του Βέλμος, η ομάδα του 
«Άσυλου Τέχνης» απέκτησε ένα μαχητικό όργανο καλλιτεχνι
κών αλλά και κοινωνικών στόχων. Στα δύο, περίπου, χρόνια 
που, παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, κράτησε η έκ
δοσή ίου, σατύρισε και καυτηρίασε, άλλοτε έμμετρα και άλλοτε



πεζά τα «κακώς κείμενα» της πολιτικής, της κοινωνικής και της 
καλλιτεχνικής ζωής, δημιουργώντας θανάσιμα μίση, ενώ ο ίδιος 
έμενε αμνησίκακος. Τα επ ιγράμματά του σφάζανε, δη μιου ργών- 
τας παράλληλα καίρια πορτραίτα. Να τρία από αυτά: Για τον 
Τσώρτσιλ -  γραμμένο το ’27: «Αχρείε μπακαλόγατε, υπουργέ 
της διεθνούς λωποδυσίας!» Για τον Γεώργιο Παπανδρέου: 
«Διάλεξε, ξεδιάλεξε, στην κοπριά κατοίκησε». Για τον Φώτη 
Κόντογλου: «Βλέπει τον ίσκιο του και θαρρεί πως είναι δυο νο- 
ματέοι».

Στο «Φραγκέλιο», όμως, εκτός από τα σατυρικά του Βέλμου, 
παρουσιάστηκαν και αξιόλογα κείμενά του -μακροσκελή, συ
νήθως, σε συνέχειες- όπωςκαιτωνάλλωνφίλωντηςομάδας. Έ
τσι φιλοξενήθηκαν: 

α. Κείμενα των: Στρατή Δούκα, Ευτυχίας Αλεξίου, Δ. Αρβα- 
νιτάκη, Αναστασίου Δρίβα, Στέφανου Μαρτζώκη, Τεύκτρου 
Ανθία, Γ. Κ. Σταμπολή, Δ. Πικιώνη, Δ. Καραχάλιου, Ισίδωρου 
Καραλή, Γιόχαν Ρωμανού, Γιάννη Καμπύση, Τάκη Φίτσιου, 
Κώστα Σφακιανάκη, Τάκη Παπατσώνη, Αευτέρη Αλεξίου, Βα
σίλη Ρώτα, Τζούλιου Καίμη, Τέλλου Άγρα και Μήτσου Παπα- 
νικολάου.

β. Εικαστικά έργα των: Νίκου Βέλμου, Φώτη Κόντογλου, Πο
λύκλειτου Ρέγκου, Γιαννούλη Χαλεπά, Μίμή Βιτσώρη, Σπύρου 
Παπαλουκά, του αρχιτέκτονα Φώτη Νικολούδη, 'Αγγέλου Θεο- 
δωρόπουλου, Δ. Γαλάνη, Στρατή Δούκα, Γιόχαν Ρωμανού, Σ. 
Πασσαλή, Κ. Παπαδάκη και Νικία Βρούτου.

Παράλληλα κυκλοφόρησαν τα εξής «Φύλλα Τέχνης» του πε
ριοδικού: Αντώνιος και Κλεοπάτρα, Μπετόβεν, Δομήνικος 
Θεοτοκόπουλος, Ασπούδαχτοι καλλιτέχνες (δύο σειρές), οι ξυ
λογραφίες του Αγγέλου Θεοδωρόπουλου, Γαλάνης, Χαλεπάς, 
σατυρικά πορτραίτα του αρχιτέκτονα X. και μνημεία Βρεττού.

Όπως ήταν φυσικό η έκδοση του «Φραγκέλιου» δημιούργησε 
σάλο στη συντηρητική κοινωνία του τέλους της δεκαετίας του 
’20. Το κατεστημένο έβλεπε με κακό μάτι αυτή τη φιλόδοξη εξυ
γιαντική προσπάθεια του «αναρχικού», όπως τον χαρακτήρι
ζαν, Βέλμου. Υπήρξαν, όμως, και οι φανατικοί υποστηρικτές 
του. Όπως φαίνεται από τα αποσπάσματα των επιστολών και 
των δημοσιευμάτων, τα οποία αποθησαύρισα από τα αρχεία 
του.

«8.1.27
“Φραγκέλιο” τρίτο φύλλο: Πρώτης τάξεως. Πρώτη και δεύ
τερη σελίδα -  ιδίως το “την κλωτσιά που ’δωσε προ ημερών 
το άφωνο μουλάρι” -  αριστουργηματικές. “Μπράβο” , Βέλ- 
μο!

Ναπολέων Λαπαθιώτης.»

«[...] Τον Πικιώνη καιτον Παπαλουκά καθώς καιτον Στρατή 
Δούκα τους γνώρισα στο “Φραγκέλιο” του Βέλμου, όπου δη
μοσίευσα ένα από τα πρώτα σχέδιά μου. Και οι τρεις βρι
σκόντουσαν πάντα σε διαμάχη μετον Κόντογλου. Τον Παπα
λουκά τον γνώρισα λίγο. Τον Πικιώνη και τον Δούκα πολύ 
περισσότερο, ιδίωςτον Πικιώνη. Όλοι αυτοί ήταν δάσκαλοί 
μου, που συχνά διαφωνούσαν μεταξύ τους [...]»

Γ ιάννηςΤσαρούχης 
12.2.1927»

«ΦίλεΒέλμο
Το τσουχτερό σου “Φραγκέλιο” είναι ό,τι χρειάζεται στη 

σημερινή αναίσχυντη κι αναίσθητη κοινωνία.
Κι αυτό που έγραψες στο τελευταίο σου φύλλο για τον, σαν 

46  κάθε τρελό, επίφοβο τυχοδιώκτη, θεατρίνο Μουσολίνι και 
το ξεσκέπασμα του ξεσκούφωτου άλλωστε, αυτού Καζαν-
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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ : Φ. ΚΟΝΤΟΓΛΟΥΣ

τζάκη ήτανε το πιο πετυχημένο κι αληθινό.
Χτύπα θαρραλέα κι αλύπητα.
Στις βαριές και μεγάλες πληγές χρειάζεται, καθώς ξέρεις, 

καφτερό σίδερο.
Σωτήριος Γραβάνης, δικηγόρος.» 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ»

Εκεί, όμως, που η καλλιτεχνική ομάδα -η  οποία είχε ήδη στο 
ενεργητικό της την έκδοση δύο αξιόλογων περιοδικών- έφτασε 
στην πλήρη ακμή της προσφοράς της στα Γράμματα και τις Τέ
χνες είναι το περιοδικό «Το Τρίτο Μάτι». Ένα περιοδικό που 
έθεσε τις θεωρητικές βάσεις τη ς σύγχρονης τέχνης στον τόπο μας, 
με πρωτότυπα κείμενα και μεταφράσεις, χωρίς να παραμελεί και 
τη λαϊκή τέχνη.

Η αρχική, βέβαια, ομάδα είχε τροποποιηθεί. Από την παλιά 
φρουρά έμειναν ο Πικιώνης, ο Παπαλουκάς, ο Παπατσώνης, ο 
Δρίβας, ο Καίμη, ενώ ο Βέλμος είχε εντω μεταξύ πεθάνει (1930) 
και ο Κόντογλου είχε σχεδόν αποσυρθεί -  στο «Τρίτο Μάτι» δη
μοσιεύεται ένα μόνο σχέδιό του. Προστέθηκαν, όμως, νέα, 
αξιόλογα στελέχη όπως ο Χατζηκυριάκος-Γκίκας -που μαζί με 
τον Πικιώνη κράτησε το βάρος του θεωρητικού μέρους- ο Σω
κράτης Καραντινός, ο Ρώμος Φιλύρας, ο Καίσαρ Εμμανουήλ, ο 
Παντελής Πρεβελάκης, ο Απόστολος Μελαχρινός, ο Γιώργος 
Σαραντάρης, ο Νίκος Καλαμάρης, ο Αλέξανδρος Μάτσας, ο Ν. 
Γ. Πεντζίκης (με το ψευδώνυμο Σταυράκιος Κοσμάς), η Ζωή 
Καρέλλη, αρχιτέκτονες, μαθηματικοί κ.ά.

Η διεύθυνση του περιοδικού ανατέθηκε στον Στρατή Δούκα 
-μ ε την επιτήρηση πάντα του Χατζηκυριάκου-Γκίκα και του 
Πικιώνη (μεγάλο βάρος γι’ αυτόν). Από τον Δούκα, μάλιστα, 
έχουμε το ιστορικό της ίδρυσης του περιοδικού -καταχωρημένο 
σε ειδικό κεφάλαιο της βιογραφίας μου για κείνον- όπως και 
την επιλογή του τίτλου «Το τρίτο μάτι», ύστερα από πρόταση της 
γυναίκας του Χατζηκυριάκου-Γκίκα.



Οι στόχοι του περιοδικού, όπως αναγράφηκαν σε μια καλαί
σθητη αγγελία της έκδοσής του και στη δεύτερη σελίδα του πρώ
του τεύχους ήταν οι εξής: 

α. Το ενδιαφέρον για κάθε πηγαία και πρωτότυπη εκδήλωση, 
είτε ανήκει στην παράδοση είτε στην πρωτοπορία, 

β. Η ποιότητα του έργου και όχι το είδος της μορφής του. 
γ. Η απασχόληση δια μακρών με την τεχνική, 
δ. Η προσπάθεια επεξήγησης της γέννησης και των κινήτρων 

της νέας τέχνης, και η παρακολούθηση της εξέλιξής της στο εξω
τερικό και στον τόπο μας είτε με πρωτότυπες εργασίες, είτε με με
ταφράσεις κειμένων, τα οποία αποτελούν απαραίτητες προϋπο
θέσεις για την κατανόησή της.

ε. Το ενδιαφέρον για τις ελληνικές λαϊκές εκδηλώσεις και η 
αναζήτηση της ταξινόμησής τους ώστε να μπορέσουν να χρησι
μεύσουν σαν αφετηρία για κάτι καινούριο, 

στ. Η ιδιαίτερη προσοχή στο έργο των νέων δημιουργών, 
ζ. Η έκταση του πεδίου δράσης σε ποικίλες μορφές τέχνης και 

επιστήμης όπως: αρχιτεκτονική, ζωγραφική, γλυπτική, ποίηση, 
λογοτεχνία, φιλοσοφία, μουσική, χορός, εθνογραφία, λαογρα
φία, θέατρο, κινηματογράφος, σκηνοθεσία, ψυχανάλυση, κρι
τική, προβλήματα του τόπου μας.

Αυτοί οι στόχοι, μπορού με να πού με ότι προσεγγίσθηκαν με τα 
τέσσερα πολυσέλιδα τεύχη του περιοδικού, σε μεγάλο σχήμα, τα 
οποία ήταν αφιερωμένα στα εξής θέματα: 

α. Το πρώτο τεύχος, Οκτώβριος 1935, περιείχε τις προγραμ
ματικές θέσεις του περιοδικού και κείμενα των Νίκου Χατζηκυ- 
ριάκου-Γκίκα, Δ. Πικιώνη, Ζωής Καρέλλη, Σταυράκιου Κο
σμά, ΖουάνΓκρι, Ε. ΝτυζαρντένκαιΜ. Σ. Πεντζίκη.

β. Το δεύτερο, διπλό τεύχος (2-3), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 
1933, είχε για θέμα του «Το τοπίο».

γ. Το τρίτο, τριπλό τεύχος (4-5-6) Ιανουάριος-Φεβρουάριος- 
Μάρτιος 1936 είχε για αντικείμενό του τη «Λογοτεχνία».

δ. Τέλος το τελευταίο, εξαπλό τεύχος 1937, με σύνθεση της 
ύλης και επιμέλεια της έκδοσης από τους Νίκο Χατζηκυριάκο- 
Γκίκα και Δ. Πικιώνη, ανέλυε το πολύ βασικό θέμα «ο νόμος του 
αριθμού στη φύση και την τέχνη».

Παράλληλα μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίαζε και η εικονο
γράφηση του περιοδικού με ολοσέλιδα σχέδια σημαντικών ζω
γράφων, φωτογραφίες έργων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών

και μεγάλο αριθμό κατατοπιστικών για τα θέματα σκαριφημά
των.

Η έκδοση του περιοδικού «Το Τρίτο Μάτι», όπως πολλοί τε- 
χνοκριτικοί σημειώνουν, αποτελεί ένα αξιοπρόσεκτο τεκμήριο 
των καλλιτεχνικών ζυμώσεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν 
στη χώρα μαςτη δεκαετία του ’30. Είναι, μπορού με να πού με, ένα 
περιοδικό σημαδιακό και ανεπανάληπτο. Από τα πολλά, που 
έχουν γραφεί γι’ αυτό διαλέξαμε δύο δημοσιεύματα: Μια αναγ
γελία της έκδοσής του και ένα απολογισμό από την Ελένη Βα- 
καλό της σημασίας του στην πορεία των Γ ραμμάτων και των Τε
χνών στον τόπο μας.

Λ

α. Αναγγελία για την έκδοσή του
«Από της προσεχούς Κυριακής (27 Οκτωβρίου) κυκλοφορεί 
το νέο περιοδικό πνευματικής καλλιέργειας και τέχνης “Το 
Τρίτο Μάτι” .

Το νέο τούτο περιοδικό, το οποίον, ως φαίνεται και από 
τας προγραμματικός δηλώσεις της καλαισθητικής αγγελίας 
που εκυκλοφόρησε, έρχεται να κινηθή επί νέων κατευθύν
σεων και να αντικρύση με νέαν αντίληψιν και επί ενός εκτετα
μένου πεδίου τα φαινόμενα της πνευματικής ζωής του τόπου 
καθώς και του εξωτερικού, έχει προκαλέσει το ζωηρόν εν
διαφέρον του κοινού και δικαίως αναμένεται από όλον τον 
καλλιτεχνικόν και διανοούμενον κόσμον».

β. Απολογισμός της σημασίας του από την Ελένη Βακαλό.
«[...] Μεταξύ 30 και 40 βγαίνουν δύο ειδικά καλλιτεχνικά πε
ριοδικά “Το Τρίτο Μάτι” , που εκδίδεται από τη συντροφιά 
τωνΠικιώνη, Δούκα -μ ια  φυσιογνωμία που σιγά-σιγά αντι
λαμβανόμαστε τη σημασία της καθαρής ματιάς με την οποία 
διαπερνούσε την εποχή του -  Καραντινού, Χατζηκυριάκου- 
Γκίκα και ο “20ος Αιώνας” του Τόμπρου. Και τα δύο μας εκ- 
πλήσουν για την ενημερότητά τους και τις σημαντικές συνερ
γασίες που περιλαμβάνουν όπως π.χ. αποσπάσματα από 
θεωρητικά κείμενα του Καντίνσκυ και του Κλέε, δημοσιευ
μένα στο πρώτο. Εντούτοις είναι φανερό από διάφορες λε
πτομέρειες ότι απευθύνονται σ’ ένα μικρό κύκλο με εκλε- 
κτική τοποθέτηση [...]».
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Εισαγωγή -  Μετάφραση:
Τατιάνα Τσαλίκη-Μηλιώνη

Δίγλωσση Έκδοση

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ



Η
ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ

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

ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ -  ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ



V* «té*

φ·,Μ?

■éét*m à*S ·χ vV:#4:-̂> #4**#
W £&*&■*■* Μ Λ **> Μ», .** V*

* * : 
Λ Fi x #***2 ̂  >> >-»: · ':# ·**'··? $* />/, *

ί * ,-w* ί, ,<* /ϊ * : .̂Sf ***$&, >%*/-:  ̂> #5% y$( > ψ> *? ί.' ■ *, χΐ. W :· *·:">'·'ί:«

/'>* /·*Α? **$· ■ *1* #*?*. im ##'<*#* %, % ■>>■ */*
■φ'··· f£ W$


