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Ένας γνωστός άγνωστος: Ο συγγραφέας 
της Στρατιωτικής Ζωής εν Ελλάδι

Του Παν. Μουλλά

Ποιος είναι ο συγγραφέας της Στρατιωτικής ζωής εν Ελλάδι; 
Εδώ και αρκετά χρόνια το ερώτημα αυτό τριγυρίζει επίμονα 
στο μυαλό μας. Αναζητούμε ένα όνομα; Ασφαλώς. Αλλά και 
κάτι περισσότερο: αναζητούμε ένα ανθρώπινο πρόσωπο* μια 
πνευματική παρουσία.

Θυμίζω με δυο λόγια μερικά βασικά γεγονότα. Η Στρατιωτι
κή ζωή εν Ελλάδι πρωτοδημοσιεύεται σε δυο τόμους στη Βραΐ
λα το 1870 με τον υπότιτλο «Χειρόγραφον Έλληνος Ύπαξιω- 
ματικού έκδιδόμενον ύπό X. Δημοπούλου». «Τό έργο δέν φαί
νεται νά τράβηξε τήν προσοχή τών έφημερίδων καί τών περιο
δικών τού καιρού του. Μιά πιό επίμονη ερευνά στόν σύγχρονο 
τύπο ίσως φέρει στό φώς τουλάχιστο καμιά άγγελία ή καμιά 
βιβλιοκρισία. Δέν θά εξουδετερώσει όμως τις συνέπειες τής 
συμπαγούς σιωπής πού τό τύλιξε έξορίζοντάς το άπό τό φυσικό 
κύκλωμα τής λογοτεχνικής ζωής τού τόπου, μέ άποτέλεσμα νά 
μήν τό άφήσει νά καταλάβει τή θέση πού τού άνήκει στή διέλιξη 
τής νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ό  πρώτος πού έπεσήμανε τήν 
ύπαρξη τού έργου μέ πλήρη συνείδηση τής άξίας του είναι ό 
Κ.Θ. Δημαράς.»1

Πραγματικά, στον Κ.Θ.Δημαρά οφείλεται όχι μόνο η παρου
σίαση του έργου στα 1949 (βλ. Ιστορία της νεοελληνικής λογοτε
χνίας, πρώτη έκδοση), αλλά και η υπόδειξη του ενδεχόμενου 
συγγραφέα του στα 1964 (βλ. Ιστορία της νεοελληνικής λογοτε
χνίας, τρίτη έκδοση): «Έχω τήν τάση νά τό άποδώσω στόν 
λόγιο συγγραφέα X. Δημόπουλο, άγκαλά καί ή ύπόλοιπη γνω
στή μου παραγωγή του δέν στέκει στό ύψος τού βιβλίου αυτού».

Να πού βρίσκεται το ζήτημα ως τις μέρες μας. Πράγμα που 
δικαιολογεί τη συνετή επιφυλακτικότητα του Mario Vitti: «Άν 
λοιπόν δέν προκύψουν άρχειακές μαρτυρίες πού νά άποδίδουν 
ρητά τήν πατρότητα τού έργου στόν μετριότατο διδάσκαλο X. 
Δημόπουλο, ή σέ όποιονδήποτε άλλον, είναι φρόνιμο νά γί
νεται λόγος γιά άγνωστο καί άνώνυμο συγγραφέα.»2

Ανώνυμο; Ναι, αλλά πάντως όχι εντελώς άγνωστο. Γιατί και 
μόνο το κείμενο της Στρατιωτικής ζωής (κείμενο που, ακόμα 
και αν θεωρηθεί μυθιστορηματικό, πολύ δύσκολα μπορεί ν’ 
ακυρωθεί ως αυτοβιογραφικό τεκμήριο) φωτίζει αρκετά τον 
βίο και την πολιτεία του δημιουργού του. Έτσι μαθαίνουμε λ.χ. 
πως αυτός ο συγγραφέας-πρωταγωνιστής-αφηγητής (χρησιμο
ποιώ το γνωστό σχήμα του Philippe Lejeune) προέρχεται από 
ένα χωριό του Βοσπόρου. Ηπειρωτικής ίσως καταγωγής (ο 
παππούς του και ο πατέρας του ήταν, λέει, πιστοί στον Αλή- 
πασά και μιλούσαν αρβανίτικα, γλώσσα που ο ίδιος αγνοεί), 
έχει χάσει μικρός τον πατέρα του και έχει μείνει με τη μητέρα

του και με τους αδελφούς του. Οι εγκύκλιες σπουδές του στο 
χωριό του Βοσπόρου συμπληρώνονται «εις τό εμπορικόν φρο- 
ντιστήριον τής Χάλκης καί εις τήν μεγάλην Σχολήν τού Γένους» 
(σ.7). Έφηβος, κατά τον κριμαϊκό πόλεμο, παρευρίσκεται στην 
πολιορκία της Σεβαστούπολης ως διερμηνέας του αγγλικού 
στρατού. Μετά τα κριμαϊκά επιστρέφει στην πατρίδα του και, 
σε ηλικία μόλις 18 ετών (βρισκόμαστε πια στα 1857), αποβιβά
ζεται με γαλλικό πλοίο στον Πειραιά, για να καταταχθεί εθε
λοντής στον ελληνικό στρατό, δηλαδή για ν’ αποτελέσει, κατά 
την έκφρασή του, «μέρος τής ελληνικής βαγιονέτας» (σ. 15, 23 
και 25). Γνωρίζει λίγα αγγλικά και περισσότερα γαλλικά, ενώ 
«δέν εί(ν)αι τόσον δυνατός εις τά ιταλικά», όπως λέει (σ. 13 και 
22). Έλληνας του εξωτερικού, έχει ευρωπαϊκές εμπειρίες, και 
τις ομολογεί: λ.χ «τό τυρίον αυτό [= της Ελβετίας] ποτέ δέν τό 
ήγάπησα» (σ.35), ή «τούτο τό έπαρατήρησα εις πολλούς στρα
τούς τής Ευρώπης» (σ.54), ή «πόλκας καί καδρίλιας ήξευρον, 
άλλ’ άπό ελληνικούς χορούς τίποτε» (σ.99), ή «έτυχε νά ζήσω μέ 
Άγγλους καί Άγγλίδας» (σ.159). Φαίνεται να έχει ταξιδέψει 
νωρίς. Φτάνοντας στην Αθήνα και συναντώντας δυσκολίες να 
καταταχθεί στον ελληνικό στρατό, ενδιαφέρεται να σπουδά
σει ιατρική. Όταν επιτέλους κατατάσσεται στον στρατό (με το 
ψευδώνυμο Ερρίκος Σκράδος), περιγράφει τον εαυτό του ως 
«νέον ύψηλόν καί λιγνόν μέ τινας τρίχας άντί μύστακος» (σ.32). 
Αλλού αυτοχαρακτηρίζεται: «Έγώ, φιλοπαίγμων καί πονη
ρός, ώς πάντοτε ήμην [...]» (σ.179).

Διαθέτουμε λοιπόν αρκετές πληροφορίες για τον συγ- 
γραφέα-πρωταγωνιστή-αφηγητή της Στρατιωτικής ζωής. Από 
το βιβλίο μαθαίνουμε και τις μετακινήσεις και τις περιπέτειές 
του μεταξύ Αθηνών, Χαλκίδας, Αταλάντης και περιχώρων. Ο 
χρόνος της δράσης καθορίζεται κάποτε με ακρίβεια* λ.χ. «ό 
βαρύς εκείνος χειμών τού 1857» (σ.133), ή το Πάσχα του 1858 
(σ. 150), ή, ακριβέστερα, η 10 Απριλίου 1858 (σ.162). Αλλά πίσω 
από τον άνθρωπο της δράσης βρίσκεται ο άνθρωπος της γρα
φής. Ο συγγραφέας του 1870. Ο δημιουργός ενός έργου με σπά
νιες αφηγηματικές, σατιρικές, κριτικές και εκφραστικές αρε
τές. Αν δεν ξέρουμε το όνομά του, ξέρουμε όμως το ήθος του 
(εννοώ το συγγραφικό του ήθος): ό,τι, σε τελευταία ανάλυση, 
μετράει περισσότερο.

Ωστόσο, σημερινός μου στόχος δεν είναι το έργο. Είναι το 
πρόβλημα της πατρότητάς του. Γι’ αυτό και επανέρχομαι στο 
θέμα μου, για να σας παρουσιάσω ορισμένα στοιχεία που θα 
μου επιτρέψετε να τα θεωρώ διαφωτιστικά.



Πρώτο στοιχείο. Στα χαρτιά του Ν. Γ. Πολίτη βρίσκω ένα 
βιβλιογραφικό δελτίο όπου περιγράφεται από αυτοψία η 
δίτομη έκδοση της Στρατιωτικής ζωής. Στα 1870 ο Ν. Γ. Πολί
της είναι μόλις 18 ετών. Πάντως η έκδοση δεν του έχειδιαφύγει.

Δεύτερο στοιχείο. Στα 1889, δηλαδή δυο περίπου δεκαετίες 
μετά την έκδοση του έργου, σ’ ένα άρθρο με τον τίτλο «Ή μυθι
στοριογραφία παρά τοΐς άρχαίοις Έλλησιν», ο Τρύφων Ε. 
Ευαγγελίδης παραθέτει έναν πολύ ενδιαφέροντα κατάλογο 
συγχρόνων ελληνικών μυθιστορημάτων, όπου διαβάζουμε επί
σης: «X. Δημόπουλος, Ή  Στρατιωτική ζωή έν Έλλάδι.»3 
Είναι, μου φαίνεται, η πρώτη ρητή απόδοση της Στρατιωτικής 
ζωήςοτον X. Δημόπουλο. Ίσως και η πρώτη αναφορά της ως 
έργου σημαντικού. Προσθέτω ότι, γνώστης των προσώπων και 
των πραγμάτων, ο Τρύφων Ε. Ευαγγελίδης δεν μοιάζει να 
γράφει ανεξέλεγκτα. Στον ίδιο κατάλογό του, για παράδειγμα, 
παραθέτει και το μυθιστόρημα Ό  παράφρων έρημίτης, όχι 
όμως ως έργο του Λάμπρου Παναγιωτόπουλου όπως είχε δημο- 
σιευθεί, αλλά ως έργο του Λάμπρου Ενυάλη: γνωρίζει καλά ότι 
το Λάμπρος Ενυάλης είναι το ψευδώνυμο του Λάμπρου Πανα- 
γιωτόπουλου.4

Τρίτο στοιχείο. Στη Βιβλιοθήκη της Βουλής βρίσκεται ένα 
φυλλάδιο 32 σελίδων, παρουσιασμένο προ τριετίας από τον 
Θωμά I. Παπαδόπουλο στο βιβλίο του Ελληνική βιβλιογραφία 
(1544-1863) Προσθήκες-Συμπληρώσεις, Αθήνα, ΕΛΙΑ, 1992, 
σ.81. Ο τίτλος του φυλλαδίου αυτού είναι ο ακόλουθος: Ό  
Βλεμών καί ό Βελάν Μυθιστόρημα εκ τού Γαλλικού Ύπό Ε ρ 
ρίκου Σκράδου Δεκανέως τού 2ου Πεζικού Τάγματος τών 
’Ακροβολιστών Φυλλάδιον Α' Αθήνησι, Τύποις καί βιβλιοπω
λείου Π.Α.Σακελλαρίου, 1858.

Ποιος είναι αυτός ο δεκανέας-μεταφραστής Ερρίκος Σκρά- 
δος; Αλλά ποιος άλλος από τον αφηγητή της Στρατιωτικής 
ζωής; Η ταύτιση δεν νομίζω πως επιδέχεται αμφισβητήσεις. 
Όλα την πιστοποιούν: το όνομα και η ιδιότητα του προσώπου, 
η χρονολογία 1858, ακόμα και η ακόλουθη ολοσέλιδη αφιέρωση 
που βρίσκεται στην αρχή του φυλλαδίου: «Τω / συστρατιώτη 
μου / Ταξιάρχη Πρυοβόλου [sic] / φιλίας άκραιφνούς / έλάχι- 
στον τεκμήριον / την μετάφρασίν μου ταύτην / άνατίθημι / Ε ρ 
ρίκος Σκράδος.»5. Αν το όνομα Πρυοβόλου, πιθανό τυπογρα
φικό λάθος, διαβαστεί σωστά, δηλ. Πυροβολώ, αναγνωρίζεται 
αμέσως ένα από τα πρόσωπα της Στρατιωτικής ζωής, ο γνωστός 
δεκανέας και φίλος του αφηγητή Πυροβόλος, ο επονομαζό
μενος «παπί». Να η περιγραφή του: «Ό  δεκανεύς αυτός ώνομά- 
ζετο Πυροβόλος, σιμού ήτον άναστήματος, εικοσαετής μόλις, 
ευειδής την όψιν, καί γράμματα ήξευρε κάτι περισσότερα άπό 
εμέ» (σ. 138).

Εξάλλου, ότι η μετάφραση Σκράδου μνημονεύεται υπαινι
κτικά (και με τη διακριτική αυτοειρωνεία του τρίτου προσώ
που) από τον ίδιο τον αφηγητή της Στρατιωτικής ζωής, μου 
φαίνεται βέβαιο, αρκεί να διαβάσουμε σωστά, καθώς του 
αρμόζει, το ακόλουθο χωρίο: «ό τρίτος [=γραφεύς] άνεγίνωσκε 
τό πρώτον φυλλάδιον τού Κεράμβυκος τού Παύλου Κόκου, 
σπουδαΐον σύγγραμμα, μεταφραζόμενον καί έκδιδόμενον τόν 
καιρόν έκείνον άπό κάποιον ύπαξιωματικόν τού λόχου μας» 
(σ. 191). Άλλη μια απόκρυψη -  από τις πολλές -  του αφηγητή 
μας. Μα και άλλη μια έμμεση πληροφορία: το γαλλικό κείμενο 
της μετάφρασης Σκράδου ανήκει προφανώς στον Παύλο Κόκο, 
δηλ. στον Paul de Kock.

Το πράγμα φαίνεται σχεδόν εκπληκτικό. Ώστε Ερρίκος 
Σκράδος ονομάζεται όχι μόνο ο αφηγητής της Στρατιωτικής 
ζωής, αλλά και ο συγγραφέας μιας δημοσιευμένης μετάφρασης

«εκ τού Γαλλικού»; Τι συμβαίνει λοιπόν; Θα μπορούσαμε να 
θεωρήσουμε το όνομα αυτό, όχι ως ψευδώνυμο, αλλά ως όνομα 
πραγματικό; Ας μη βιαστούμε να συμπεράνουμε. Γιατί τα 
πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα.

Θα ήθελα όμως, στο σημείο αυτό, να παραθέσω δυο κείμενα 
που μας χρειάζονται, κείμενα με ουσιαστικές πληροφορίες, 
όπως θα δούμε, αλλά και με χαρακτηριστικές ανακρίβειες.

Το πρώτο είναι ένα απόσπασμα της Στρατιωτικής ζωής σχε
τικό με τη χρήση του ονόματος Ερρίκος Σκράδος: «Την πρός τό 
Ύπουργείον περί κατατάξεως άναφοράν μου είχον υπογράψει 
“Ερρίκος Σκράδος”* άλλά τό όνομα τούτο ούτε κατά μίαν κάν 
συλλαβήν ώμοίαζε μέ τό καθαυτό όνομά μου. Ό  κυριώτερος 
λόγος οστις μέ παρεκίνησε νά δανεισθώ τοιούτον ψευδώνυμον 
ήτον ό εξής. Άπό τόν καιρόν τής άφίξεώς μου εις τάς Αθήνας 
μέχρι τής τελευταίας μου επιτυχούς άποπείρας τού νά άποτε- 
λέσω μέρος τής βαγιονέτας, είχον παρέλθει δύο σχεδόν μήνες, 
κατά τούς οποίους πολλά ήκουσα περί τής άθλιότητος τής ζωής 
τού στρατιώτου έν Έλλάδι· καί μολονότι ολίγα έπίστευσα, ούχ 
ήττον όμως έσκέφθην ότι ήτο καλόν νά μή εκθέσω τό οικογε
νειακόν μου όνομα πρό τού νά βεβαιωθώ άν ή μην ικανός νά τό 
τιμήσω» (σ.25).

Το δεύτερο κείμενο ανήκει στον εκδότη της Στρατιωτικής 
ζωής Mario Vitti: «'Όσον άφορά τόν Χαρίλαο Δημόπουλο, ή 
κυρία Cornelia Danielopolu συγκεντρώνει γιά τόν άναγνώστη 
τής παρούσας εισαγωγής τά άκόλουθα στοιχεία. Ό  X. Δημό
πουλος βρίσκεται στή Βραΐλα άπό τό 1863, έτος κατά τό όποιο 
καταλαμβάνει μέ διαγωνισμό τήν εδρα τών έλληνικών στό Ε 
μπορικό Γυμνάσιο. Τό 1864 δημοσιεύει τήν “Ιστορία τών 
Βουλγάρων” , Λ' τόμος, Βουκουρέστι. Ό  Β ' άκολουθεΐ τό 1866. 
Τό 1864 άναδημοσιεύει στή Βραΐλα τήν τρίπρακτη κωμωδία του 
“Τών γερόντων τό μάθημα”, πρωτοδημοσιευμένη στήν Κων
σταντινούπολη τό 1861 μέ τό ψευδώνυμο X. Σκόρδος. Άπό τό 
1898 εως τό 1910 είναι διευθυντής τής Ελληνικής Σχολής Άρ- 
ρένων τής Βραΐλας.»6

Είπαμε: κείμενα με ουσιαστικές πληροφορίες αλλά και με 
ανακρίβειες. Το κείμενο της Στρατιωτικής ζωής αναφέρει 
σωστά τα του ψευδωνύμου Ερρίκος Σκράδος, αλλά αποκρύ
πτει, πιστεύω, τους πραγματικούς λόγους της χρησιμοποίησής 
του. Όσο για το κείμενο του Mario Vitti, βασισμένο σε πληρο
φορίες της Cornelia Danielopolu, έχω να παρατηρήσω τα εξής: 
O X. Δημόπουλος, εγκατεστημένος πραγματικά από το 1863 
στη Βραΐλα ως καθηγητής των ελληνικών, δημοσιεύει ένα 
διμερές σύγγραμμα με τον γενικό τίτλο Έπιθεώρησις τών ανα
τολικών έθνών, του οποίου το πρώτο μέρος, που αναφέρεται 
στους Τούρκους, τυπώνεται στο Βουκουρέστι το 1863, και το 
δεύτερο μέρος, που αναφέρεται στους Βουλγάρους, τυπώνται 
στη Βραΐλα το 1866. Ο ίδιος έχει δημοσιεύσει στην Κωνσταντι
νούπολη το 1861 με τα αρχικά X. Σ. (και όχι «μέ τό ψευδώνυμο 
X. Σκόρδος») το φυλλάδιό του Τών γερόντων τό μάθημα. 
Κωμωδία εις πράξεις τρεις, έργο που δημοσιεύεται στη Βραΐλα 
το 1863 (και όχι το 1864) με τον τίτλο Τών γερόντων τό μάθημα. 
Κωμωδία εις πράξεις τρεις ύπό X. Λ., εκδοσις δευτέρα (τροπο- 
ποιηθέίσα). 7

Ό χι, δεν πρόκειται για λάθος: o X. Δημόπουλος υπογράφει 
την κωμωδία με τα αρχικά Χ.Σ. το 1861 και με τα αρχικά Χ.Δ. 
το 1863. Ερρίκος Σκράδος λοιπόν, Χ.Σ., X. Δ., X. Δημόπουλος: 
τέσσερα μυστηριώδη ονόματα ή ψευδώνυμα, στα οποία θα 
πρέπει να προστεθεί και ένα πέμπτο, το X. Σκόρδος. Τι σημαί
νουν όλα αυτά; Το πράγμα αρχίζει να γίνεται γρίφος και να



παίρνει μορφή αστυνομικού προβλήματος. Πού να βρίσκεται η 
λύση του;

Η λύση του βρίσκεται, πιστεύω, σ’ ένα εριστικό φυλλάδιο 50 
σελίδων, τυπωμένο στη Βραΐλα το 1866. Συγγραφέας του: κά
ποιος Κωνσταντίνος Γ. Σταυρίδης. Τίτλος του φυλλαδίου: 
Έπίκρισις τών έν τχ\ Ιστορία τών Βουλγάρων ιδεών καί τού 
λεκηκοϋ τού Καθηγητού X. Αημοπούλου. Ο τίτλος, αναλυτι
κότερος στην πρώτη σελίδα του φυλλαδίου, έχει ως εξής: «Έπί- 
κρισις τινών εκ τών πολλών ημαρτημένων, ατινα παρετηρήθη- 
σαν ύπό τού Κωνστ. Γ. Σταυρίδου έν ταϊς σελίσι τής ιστορίας 
τών Βουλγάρων, έκδοθείσης ύπό τού καθηγητού τής Δημοσίας 
Σχολής Κυρίου Χαριλάου Δημοπούλου έν Βραΐλα 1866».

Πρόκειται ασφαλώς για ένα απ’ αυτά τα μίζερα, σχολαστικά 
και εμπαθή κείμενα προσωπικής πολεμικής που αφθονούν στον 
τόπο μας ως τους καιρούς μας. Ο τόνος της επίκρισης φανερώ
νεται εξαρχής: «Μή σοι φανή παράδοξον, αν εγώ, ό ιδιαιτέρως 
καί έν γωνία τόν διδάσκαλον έπαγγελόμενος, έτόλμησα νά έπι- 
κρίνω σέ, τόν δημόσιον Καθηγητήν, τόν διά συναγωνισμού εις 
δημοσίαν έδραν προβιβασθέντα, τόν διά διπλώματος καθηγη
τικού ύπό τής Σεβαστής Κυβερνήσεως περικοσμηθέντα, τόν 
συγγραφέα, τέλος πάντων, τής Έπιθεωρήσεως τών ’Ανατο
λικών Εθνών! κτλ. κτλ.»8. Κατά τα άλλα, σκοπός του επικριτή 
είναι να επισημανθούν τα ιστορικά και, κυρίως, τα γλωσσικά 
λάθη του X. Δημόπουλου, έτσι που ο τελευταίος αυτός ν’ απο- 
δειχθεί ανάξιος καθηγητής των ελληνικών στη Βραΐλα.

Γιατί επιμένω στο φυλλάδιο αυτό; Απλούστατα, γιατί μας 
προσφέρει αποκαλυπτικές πληροφορίες. Στον Πρόλογο του 
δευτέρου μέρους της μελέτης του, μιλώντας για την ιστορική 
επιστήμη, ο X. Δημόπουλος είχε γράψει την ακόλουθη φράση: 
«Πάσα άλλη έπιστήμη βασίζεται επί άντικειμένου τινός ορα
τού [...] καί κέκτηται σχεδόν πάντοτε τού πειράματος τόν άνε- 
κτίμητον λέβητα [,..].»9 Σχολιάζοντας τη φράση αυτή, ο Σταυ
ρίδης παρατηρεί: «Τσως ό Κύριος Δημόπουλος μόνος κέκτηται 
τόν τοιούτον λέβητα, εις τόν οποίον ρίψας πιθανώς καί τό πρώ
ην όνομά του, Χρηστάκης Δημητρίου Σκόρδος, καί περικα- 
λύψας διά λεπτού προφεσορικού άμαλγάματος τήν προτέραν 
του επιφάνειαν, έξέβαλεν έκείθεν άλχημικώς μεταβαλών εις 
Προφέσορα Χαρίλαον Δημόπουλον». Και σε σημείωση 
της ίδιας σελίδας: «Άς μάς συγχωρήση διά τήν παρέκβασιν 
ταύτην ύπαγορευθείσαν μοι εκ τής ήθικής άρχής, ότι ό τίμιος 
άνθρωπος ου μόνον δέν άλλάζει τό όνομά του, άλλά μάλιστα 
πασχίζει όλαις δυνάμεσι νά λαμπρύνη καί τό τής οίκογενείας 
του.»10

Εδώ λοιπόν βρίσκεται η λύση του αινίγματος: στο γεγονός ότι 
ο Χαρίλαος Δημόπουλος ονομάζεται ως το 1861 ή ως το 1863 
Χρηστάκης Δημητρίου Σκόρδος. Προτού όμως εγκαταλείψω το 
λιβελλογράφημα του Σταυρίδη, θα ήθελα να παραθέσω δύο 
ακόμα χαρακτηριστικές αποστροφές του. Η πρώτη: «Όταν σοί 
λέγω ότι δέν εννοείς τήν Ελληνικήν Γραμματικήν καί τήν Ε λ 
ληνικήν γλώσσαν, διότι δέν τήν έδιδάχθης τακτικώς καί έντε- 
λώς παιδιόθεν, άλλ’ άρπακτά εντεύθεν καί έκείθεν, καί τά πλεϊ- 
στα έμαθες έκ τής άναγνώσεως τών Μυθιστοριών καί τών Εφη
μερίδων, θυμούσαι, καί άπολογούμενος πρός τούς όμοιους σου 
εκσφενδονίζεις κατ’ έμού τήν άνάλατον ειρωνείαν σου.»11 
(«Τήν άνάλατον ειρωνείαν σου»: κάτι ξέρουμε κι εμείς για τη 
σατιρική και περιπαικτική διάθεση του κρινομένου). Και η 
δεύτερη αποστροφή, στο τέλος του φυλλαδίου, όπου ο λόγος 
για τους αγωνιστές του 1821: «Είξεύρεις, Κύριε, τί σημαίνει 
άγωνιστής; οΰτος είνε τό ιερόν λείψανον τής ήδη παρερχομένης 
γεννεάς, άνευ τού οποίου σήμερον σύ θά έκωπηλάτεις έν Νεο-
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ΙΙλατεΤα ’Αρχάγγελου.

1870.

χωρίω» 12. («Θά έκωπηλάτεις έν Νεοχωρίω»: να λοιπόν που 
μαθαίνουμε και το χωριό του Δημόπουλου, το χωριό του Βο
σπόρου· πρόκειται για το Νιχώρι).

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία θα μου επιτρέψετε τώρα να 
επιχειρήσω μια σύντομη ανακεφαλαίωση και ταυτόχρονα μια 
διαγραφή της πορείας του συγγραφέα μας. Το 1857 φτάνει από 
το Νιχώρι στην Αθήνα ένας δεκαοκτάχρονος νέος με σκοπό να 
καταταχθεί εθελοντής στον ελληνικό στρατό. Ονομάζεται Χρη
στάκης Δημητρίου Σκόρδος και έχει διατελέσει, κατά τον κρι
μαϊκό πόλεμο, διερμηνέας του αγγλικού στρατού. Είναι αρκετά 
«φιλοπαίγμων και πονηρός» ώστε να γνωρίζει ότι το οικογε
νειακό του όνομα δεν ευνοεί ιδιαίτερα τη σταδιοδρομία του σ’ 
έναν χώρο όπου κατά το γνωστό χωρίο της Στρατιωτικής ζωής 
εν Ελλάδι, τα παραγγέλματα «δεξιά» και «αριστερά» αντικα
θίστανται κάποτε με τις εκφράσεις «άπό τό κρομμύδι μεριά» 
και «άπό τό σκόρδο μεριά» (σ.38). Γι’ αυτό και ο Χρηστάκης 
Σκόρδος γίνεται Ερρίκος Σκράδος. Ερρίκος: γιατί έτσι, με το 
ευρωπαϊκό του όνομα, επιβάλλεται ως (και αποκαλείται συχνά 
από τους συστρατιώτες του) «αρχοντόπουλο» (σ. 29,44,83,84, 
93). Σκράδος: γιατί έτσι, με το όνομα αυτό το «κάπως ηπειρώ
τικο ή μάλλον άρβανίτικο», όπως λέει ο Mario Vitti 13, διατη
ρείται ο δεσμός με το πραγματικό όνομα Σκόρδος. Ερρίκος 
Σκράδος λοιπόν, υπαξιωματικός του ελληνικού στρατού στα 
1857-1858, αλλά και μεταφραστής «έκ τού Γαλλικού».



Πότε λήγει η στρατιωτική του θητεία και πότε παίρνει «επί 
τέλους τήν άπό τόν στρατόν άφεσιν (τ)ου εις Βιέννην» (σ. 221), 
δεν ξέρουμε με ακρίβεια. Πάντως το 1860, ασφαλώς πολίτης 
πια, βρίσκεται στο Ναύπλιο (σ. 19). Έναν χρόνο αργότερα, το 
1861, τυπώνει στην Κωνσταντινούπολη την τρίπρακτη κωμω
δία του Των γερόντων τό μάθημα. Πώς να την υπογράφει; Ούτε 
με το πραγματικό του όνομα ούτε με το στρατιωτικό του ψευ
δώνυμο φαίνεται ευχαριστημένος. Προτιμά λοιπόν τα αρχικά 
X. Σ. (προφανώς: Χρηστάκης Σκόρδος). Να υποθέσουμε ότι 
εδώ βρισκόμαστε στο σημείο μιας τομής;

Γιατί ο πρώην εθελοντής του στρατού, μεταφραστής και 
κωμωδιογράφος, αποφασίζει τώρα ν’ ακολουθήσει επιστημο
νική σταδιοδρομία. Το 1863 θ’ αποτελέσει στη ζωή του σταθμό: 
είναι η χρονιά όπου ο συγγραφέας μας θα τυπώσει στο Βουκου
ρέστι το πρώτο μέρος της μελέτης του Έπιθεώρησις των άνατο
λικών λαών, θα διοριστεί μετά από διαγωνισμό καθηγητής των 
ελληνικών στη Δημόσια Σχολή Βραΐλας και θ’ αναδημοσιεύσει 
τροποποιημένη την κωμωδία του Των γερόντων τό μάθημα. 
Αλλά το πρόβλημα του ονόματος παραμένει. Αν ως Σκόρδος 
δεν διαπρέπεις στον στρατό, πολύ λιγότερο διαπρέπεις στη 
λογοτεχνία και στη δημόσια εκπαίδευση. Γι’ αυτό και ο Χρη
στάκης Σκόρδος γνωρίζει τώρα (πάντως μετά το 1861) τη δεύ
τερη και οριστική μεταμόρφωσή του: γίνεται Χαρίλαος Δημό- 
πουλος, αλλάζοντας, όπως και παλαιότερα, όνομα και επώ
νυμο. Χαρίλαος: έτσι που το χριστιανικό Χρηστάκης, αλλαγ
μένο επί το ελληνοπρεπέστερον, να διατηρήσει πάντως το 
αρχικό γράμμα του. Δημόπουλος: έτσι που ο γιος του νεκρού 
Δημητρίου να βρει επιτέλους την ταυτότητά του.

Ταυτότητα όμως που δημιουργεί και νέους διχασμούς. Γιατί 
Χαρίλαος Δημόπουλος (ολογράφως) δεν είναι παρά ο ιστο
ρικός συγγραφέας και ο καθηγητής των ελληνικών στη Βραΐλα. 
Ο δημιουργός της τροποποιημένης και αναδημοσιευμένης στα 
1863 κωμωδίας υπογράφει μόνο με τα αρχικά Χ.Δ. (Χαρίλαος 
Δημόπουλος τώρα). Όταν, στα τέλη του 1869 ή στις αρχές του 
1870, αναθερμανθούν τα λογοτεχνικά του ενδιαφέροντα και 
γράψει τη Στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι14, θα προτιμήσει την 
ανωνυμία ή, τουλάχιστο, θα παρουσιασθεί μόνο ως εκδότης δή
θεν ενός ξένου χειρογράφου. Γιατί άραγε; Μα για λόγους προ
σωπικής ασφάλειας, πιστεύω. Καθηγητής με «σοβαρές» επι
στημονικές ασχολίες, δεν θέλει ασφαλώς να προβάλει τη λογο
τεχνική του ιδιότητα (ας θυμηθούμε ότι ο Σταυρίδης τον είχε 
ήδη παρουσιάσει ως αναγνώστη «τών Μυθιστοριών καί τών 
Εφημερίδων»), ούτε και να ταυτιστεί μ’ έναν αφηγητή ο οποίος 
α) δημοσιοποιεί ορισμένα περιστατικά (όχι πάντοτε άμεμπτα) 
της στρατιωτικής του ζωής και β) θίγει με αναμφισβήτητα σατι
ρική και κριτική διάθεση δύο θέματα-ταμπού: τον στρατό και 
τη ληστεία15.

Έτσι ο Χρηστάκης Δημητρίου Σκόρδος (alias Χαρίλαος 
Δημόπουλος), Έλληνας του εξωτερικού και συγγραφέας της 
Στρατιωτικής ζωής εν Ελλάδι, κρύβεται πίσω από τα ονόματα 
ή τα ψευδώνυμό του και χάνεται στη λησμονιά, την ίδια ακρι
βώς χρονιά που ένας Γ άλλος του εξωτερικού, ο Isidore Ducasse 
(alias Lautréamont), συγγραφέας των Chants de Maldoror, δια
λέγει κι αυτός, συνειδητά ή τυχαία, τον δρόμο της σιωπής. 
Απλές μόνο συμπτώσεις; Ή  μήπως, σκέφτομαι, πονηριές και 
τεχνάσματα της (λογοτεχνικής) ιστορίας, για να θυμόμαστε 
πάντοτε ότι το ουσιώδες βρίσκεται, όχι τόσο στην επωνυμία ή 
στην ανωνυμία των προσώπων, αλλά στην αξία και στη δραστι- 
κότητα των έργων;
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Vitti. Ένα τεκμήριο: η μνεία του Θ. Ορφανίδη (σ. 146), εισηγητή στον Βουτσι- 
ναίο ποιητικό διαγωνισμό του 1870.

15. Θέματα διόλου άσχετα ασφαλώς με το γενικό κλίμα της «συμπαγούς σιω
πής» (Mario Vitti) που φαίνεται να τυλίγει το έργο μετά την εμφάνισή του: τα 
γεγονότα του Δήλεσι είναι κοντά.

Παν. Μουλλάς

Η
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΙΚΗ

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Από τον πρώτο 
ως τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο

(1914-1939)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΑΗ



Ύμνος δοξαστικός στη μνήμη 
του Εγγονόπουλου

Τα χρόνια τα σακάτικα του ποιητή 
πριν και μετά τον Μπολιβάρ

Στην ιωάννα του Δημήτρη Μπαγέρη

Συμπληρώθηκαν ήδη 50 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε ο 
«Μπολιβάρ -  ένα ελληνικό ποίημα» του Ν. Εγγονόπουλου. 
Και φέτος, δέκα χρόνια από τότε που έφυγε ο ποιητής, στο 
Πολυτεχνείο στις 28 Ιουνίου 1995, έγιναν τα αποκαλυπτήρια 
της προτομής του.1

Συνειρμικά έρχεται στο νου μας το «Συμπέρασμα» του ποιή
ματος όπου στήνεται «στ’ Ανάπλι και τη Μονεμβασία... χάλ
κινος ανδριάς του Μπολιβάρ...» αλλά «οι κάτοικοι εζήτησαν 
και δια καταλλήλων ενεργειών, επέτυχαν την κατεδάφιση του 
μνημείου».

Ήρθε όμως το πλήρωμα του χρόνου και κατά πως το φαντά- 
σθηκε ο ποιητής οι «Νέοι θα ξυπνάνε... τις άγριες νύχτες... ανα- 
λογιζόμενοι ποιος ήμουν... (κι)... αέναα, ακούραστα, θε να 
φροντοφωνούνε τ' όνομά μου».

Ο Ν. Εγγονόπουλος έγραψε το ποίημα τον χειμώνα του 1942 
προς ’43 μέσα στην καταχνιά της Γερμανικής Κατοχής. Ο ίδιος 
μέσα στην ένδεια2 των ημερών θα πρέπει να αισθάνεται βέβαιος 
για την τέχνη του και την προσωπική του αντοχή.

Τα τελευταία χρόνια ο Εγγονόπουλος βρέθηκε κοντά σε 
σπουδαίους μύστες του πνεύματος. Συναντιέται με τον μετέ- 
πειτα παντοτινό του φίλο Α. Εμπειρικό. Γνωρίζει τον Παρθένη 
και τον Κόντογλου, αλλά και τον Πικιώνη και τον Απ. Μελα- 
χροινό. Δίπλα τους μαθητεύει και δημιουργεί. Άλλοτε τρέχει 
στις πόλεις της Δ. Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας 
για την μελέτη της λαϊκής αρχιτεκτονικής και άλλοτε παρου
σιάζει τα έργα του -  τέμπερες σε χαρτί- που εικονίζουν παλιά 
σπίτια. Μεταφράζει Tristan Tzara, δημοσιεύει ποιήματά του 
στον «Κύκλο», το 1938 εκδίδει την πρώτη του ποιητική συλλογή 
«Μην ομιλείτε εις τον οδηγόν», σχεδιάζει τα σκηνικά για το 
έργο του Πλαύτου «Μέναιχμοι», συνεργάζεται με τον Μελα- 
χροινό στον «Απολλώνιο», τυπώνει τα «Κλειδοκύμβαλα της 
Σιωπής» (1939), ενώ στο σπίτι του Νίκου Καλαμάρη θα στε
γάσει την πρώτη ατομική του έκθεση. Θα ζωγραφίσει μέχρι τις 
παραμονές του πολέμου τα 4 εξώφυλλα του La mode Greque 
και θα σχεδιάσει τα σκηνικά της «Ηλέκτρας» του Σοφοκλή με 
την Μαρίκα Κοτοπούλη κατενθουσιασμένη3 που θα συνεργα- 
σθεί μαζί του.

Ο ποιητής που βρέθηκε στο παρελθόν δίπλα στους δημο
κράτες κατά τη διάρκεια του εμφυλίου της Ισπανίας,4 στον 
πόλεμο του 1940 θα στρατευθεί στην πρώτη γραμμή να αντιμε
τωπίσει τις ορδές του «απαίσιου την μνήμην Χίτλερ»,5 θα πολε
μήσει, θα πιαστεί αιχμάλωτος και θα δραπετεύσει.

Και ιδού ο Μπολιβάρ, ο Λατίνος Επαναστάτης, που στο 
πρόσωπό του ο Ν. Εγγονόπουλος βλέπει να καθρεφτίζονται ο 
Ρήγας, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος κι ο Οδυσσέας Ανδρού- 
τσος. ΜαζίτουςοΠασβατζόγλου,ο Α. Οικονόμου, η Ύδρα,τα 
καλντερίμια του Φαναριού κι ο ποιητής που του φωνάζει «πως 
είμαι γιος σου» Μπολιβάρ.

Όλα αυτά τα πρόσωπα κι οι τόποι ενώνονται με μια ένωση 
«αψιδωτή και κορυφαία»6 και εκεί ψηλά, στην κορυφή, να 
στέκει ο Μπολιβάρ δίνοντας πανανθρώπινη αξία σε ό,τι γεν
νιέται ελληνικό που ξεδιπλώνει σημαίες και βάζει φωτιά σε 
πυριτιδαποθήκες καταχτητών.

Εκεί που βλέπεις την Ύδρα και το βουνό της, τη Θήβα και τη 
Μονεμβασία, αμέσως μετά, βρίσκεσαι στο Ονδούρας, την Αϊτή, 
τη Βολιβία και το Μεξικό. Εκεί όπου υπάρχει η αδυσώπητη 
πάλη σκλάβου και καταχτητή. Εκεί όπου υπάρχει ο Ελευθερω
τής. Φλόγες μέχρι τα ουράνια στη φονική μάχη του Αγιακού- 
τσο, φωτιά που άναψε στο χάνι ο Οδυσσέας και κάπου στη μέση 
ο ποιητής κι ο Μπολιβάρ ντυμένος με χρώματα Ελληνικά.

Κυρίαρχες μορφές του ποιήματος είναι ο Μπολιβάρ και ο 
Ανδρούτσος. Δυο μορφές ηρωικές που η δράση τους σε συγκε
κριμένες στιγμές εξάλειψε τυχόν λανθασμένες στρατηγικές ή 
πολιτικές επιλογές. Ήρωες για τον ποιητή γίνονται όλοι. Η 
μεγάλη υπέρβαση θα ακυρώσει τις αδυναμίες.

Ο Παπαρρηγόπουλος θα προτιμούσε ο Ανδρούτσος να είχε 
σκοτωθεί στο Χάνι της Γραβιάς πριν προκύψουν τα ερωτημα
τικά. Ήρωας ή τυχοδιώκτης; Ο Μπολιβάρ, μεγαλυτέρου βελη- 
νεκούς προσωπικότητα, λυτρωτής, ελευθερωτής, θα βρεθεί κι 
αυτός μπροστά σε ιστορικά ερωτηματικά. Ο George Hill,7 θα 
γράψει: «Υπήρχαν πολλοί που ισχυρίζονταν ότι ο Σ. Μπολιβάρ 
ήθελε να γίνει δικτάτωρ». Οι Marie-Danielle Demelas και Yves 
Saint-Geours8 στο βιβλίο τους θα σημειώσουν: «Από το 1826 και
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Οι πρώτες εκδόσεις των βιβλίων του Ν. Εγγονόπουλου (αρ
χείο Δη μ. Μπαγέρη).

μετά επιδίωξε να επιβάλει από την Βολιβία μέχρι την Βενε
ζουέλα την αρχή μιας ισόβιας Προεδρίας...

-  «Στείλτε μου προτομές του Στρατηγού» αξίωνε ένας 
έπαρχος του ενώ έλειπαν από την περιοχή του τα απαραίτητα.»

Όμως ο Εγγονόπουλος περί το τέλος του ποιήματος ενδύει το 
άγαλμα του Μπολιβάρ με κοινοβουλευτική ρεντικότα. Οι 
κάτοικοι το απομακρύνουν. «Δεν είναι εύκολο, άλλωστε να 
γίνουν τόσο γρήγορα αντιληπτές μορφές της σημασίας τ’ 
Ανδρούτσου και του Μπολιβάρ», θα προειδοποιήσει από την 
αρχή ο ποιητής.

Έχουν γραφτεί πολλά για την ακροτελεύτια φράση: «Στρα
τηγέ τι ζητούσες στη Λάρισα συ ένας Υδραίος;» Ο ποιητής στις 
«σημειώσεις»9 συμφωνεί με τον R. Levesque, ότι πρόκειται για 
τον παππού του.

Ο Υπερρεαλισμός έχει πολλές ματιές10 και δίνει πολλές ερμη
νείες. Ας δούμε αυτόν τον στίχο ανορθόδοξα (;).

Στρατηγός = Μπολιβάρ
Υδραίος; = Ν αι/Το νησί είχε πάντα ψηλά τη σημαία της 

Επανάστασης και της Ελευθερίας. Και βρέθηκε στη Λάρισα ο 
Στρατηγός; = Ναι, στη Λάρισα που απελευθερώθηκε δια 
καταλλήλων πολιτικών ελιγμών, χωρίς αγώνα.11 Στο πολιτικό 
πεδίο, δηλαδή, όπου ο Μπολιβάρ δεν μεγαλούργησε, αφού στο 
σχέδιο συντάγματος που έφτιαχνε έβλεπε τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας σαν ήλιο που δίνει τη ζωή στο σύμπαν, κι όλους,

ανθρώπους και πράγματα να περιστρέφονται γύρω απ’ αυτόν. 
Ας έμενε στην Ύδρα λοιπόν. Τι ζητούσε εκεί; σε ένα χώρο, 
όπως είναι η πολιτική, που μόνο τραύματα του άφησε.

Ωστόσο παραμερίζει τον Οδυσσέα για να τον υμνήσει αργό
τερα. Πότε; 'Ισως όταν φτάσει η στιγμή που οι ελληνικές ψυχές 
θα στήσουν «τα κανόνια», θα καθαρίσουν με τα μάκτρα «τα 
κοίλα» για να ξεράσουν «στα ουράνια την οργή τους». Πολύ 
πριν γραφτεί ο Μπολιβάρ, ο Ν. Εγγονόπουλος έχει πλέον 
χαράξει τη γραμμή πάνω στην οποία θα κινηθεί αταλάντευτα 
μέχρι το τέλος. Οι πίνακές του - ο ι  μετέπειτα κλασικοί- όπως 
«η Αυτοπροσωπογραφία» του 1935, «η Σύνθεσις» του 1937, «το 
Πνεύμα της Μοναξιάς κι ο Ερμής εν αναμονή» του 1939, «ο 
Ποιητής και η Μούσα» του 1938 (τον οποίο ο Ν. Εγγονόπουλος 
θεωρούσε ως απαρχή της ζωγραφικής του τέχνης)12, «ο Ελευθε
ρωτής» του 1940 και άλλοι, αλλά και οι δυο ποιητικές του συλ
λογές, κατέτασσαν μέσα στα πλαίσια τα Υπερρεαλιστικά τη 
δημιουργία του καλλιτέχνη.13

Οι ποιητικές συλλογές όμως προκάλεσαν τη γενική κατα
κραυγή. Μόνος, κατασπαράσσεται από τους επικριτές του. Το 
Υπερρεαλιστικό κίνημα της Γαλλίας «δεν άφησε αμόλυντον και 
την Ελλάδα», θα γράψει η «Βραδυνή», «στο βάραθρο μας 
ρίχνει η ποίησις του κ. Εγγονόπουλου» σημειώνει ο Μ. Ρόδάς 
στο «Ελεύθερον Βήμα» και η κατακραυγή θα γίνει χιονοστι
βάδα· Παράσχος, Χουρμούζιος, Ψαθάς, Φωτιάδης, Ωρολο
γάς, όλοι μαζί, σε εφημερίδες και περιοδικά εκτελούν την 
ποίησή του καθημερινώς.14

Ο Ν. Εγγονόπουλος μετά την κυκλοφορία του Μπολιβάρ 
(Σεπτέμβριος του 1944) πίστευε, όπως έγραψε αργότερα, ότι «η 
κατάσταση άρχισε να μαλακώνει».

Εν τούτοις ακόμη και μετά ένα έτος και πλέον από την δημο
σίευση του ποιήματος (24 Νοεμβρίου 1945), ανυπόγραφα, στην 
Εβδομαδιαία Επιθεώρηση «ΣΗΜΕΡΑ» θα βρούμε χλευαστικά 
κείμενα για τον Εγγονόπουλο και για τον Εμπειρικό.

Με αφορμή ένα πάρτυ που οργανώθηκε στη Ν. Υόρκη από 
τον σύλλογο των αμερικανών σουρρεαλιστών και τις ομιλίες 
που εκφωνήθηκαν σ’ αυτό, ο συντάκτης του άρθρου φαντά
ζεται τι περίπου θα γινόταν σ’ ένα παρόμοιο πάρτυ στο οποίο 
θα μετείχαν οι δυο έλληνες υπερρεαλιστές. Αφού πρώτος θα 
έπαιρνε το λόγο ο Εμπειρικός «θα προκαλούσε το φθόνο του Ν. 
Εγγονόπουλου -  άλλου αμετανοήτου σουρρεαλιστού -  που θα 
σηκωνότανε κι αυτός με τη σειρά του και θ’ απήγγειλε αποσπά
σματα από τη συλλογή του “Τα Κλειδοκύμβαλα της Σιωπής”: 

Είν’ η ψυχή μου συχνά 
ένα σοκάκι στη Μύκονο 
... όλα μπλε γυαλιά 
μπλε ποτήρια... 
πόθους μπλε, λουλούδια... 
όλα μπλε γυαλί.

Θα ρωτήσετε -κ α ι με το δίκιο σας- γιατί αυτή η μανία με το 
“μπλε”», συνεχίζει το ΣΗΜΕΡΑ, «Ε πού ξέρετε... μπορεί 
κάποτε κάποιος ένθερμος θαυμαστής να τον έκανε ...μπλε στο 
ξύλο».

Αλλά και στις 5 Ιανουαρίου του 1946 το «ΣΗΜΕΡΑ» επι- 
χαίρει γιατί το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, όταν στο ραδιοφω
νικό σταθμό οι σουρρεαλιστές ποιητές απάγγελναν ποιήματά 
τους, «ο σταθμός χάλασε κι έτσι τα υπόλοιπα τ’ ακούσανε μόνο 
δυο-τρεις που βρισκόντανε μέσα στο θάλαμο της εκπομπής, 
γιατί τη βλάβη δεν την αντελήφθησαν αμέσως και η εκφωνήτρια 
εξακολουθούσε να μιλάει...». Άνευ λόγου κακία.15

Λίγες μέρες ενωρίτερα, τον Δεκέμβρη του 1945, κυκλοφο-



ρούσε στην Αθήνα ένα βιβλίο με τίτλο «Η Τέχνη για Λίγους, χει
ρόγραφα και ντοκουμέντα του Άρτζη Μπούρτζη φροντισμένα 
απ’ το φίλο του Κ. Π.»

Ο ... Άρτζης Μπούρτζης προτείνει να δημοσιευθούν στο 
βιβλίο «28 ολόκληρα ποιήματα ή αποσπάσματα από ποιητικές 
συλλογές που πουλιούνται ελεύθερα στα βιβλιοπωλεία, έξη 
φράσεις τρελών που τις βρήκα σε ψυχιατρικά βιβλία και δυο 
φράσεις πάλι τρελών από ιστορικά του ψυχιατρείου... Δεν 
υπάρχει λόγος να τα ξεχωρίσω... αν δεν το καταφέρουν (οι ανα
γνώστες να ξεχωρίσουν τα λόγια των τρελών από τα ποιήματα) 
ας ρωτήσουνε τους πνευματικούς μας ανθρώπους...».

Και πράγματι στις σελίδες του βιβλίου δημοσιεύονται απο
σπάσματα ή και ολόκληρα ποιήματα του Σεφέρη, του Γκάτσου, 
του Εμπειρικού, του Εγγονόπουλου κ.ά. Ανάμεσα στις φράσεις 
των τρελών συμπεριλαμβάνονται: «Η Ζωή και ο Θάνατος των 
Ποιητών», «Το Συμπέρασμα» και ο «Ύμνος αποχαιρετιστήριος 
στον Μπολιβάρ».
Ο Ν. Εγγονόπουλος έσβησε στις 31 Οκτωβρίου 1985.

«...σαν κάποτες ανεγέρθηκε το μπούτζινό μου άγαλμα...», 
έγραφε στα 1946 στην «Επιστροφή των πουλιών». Αυτό το «κά
ποτες» ήρθε πενήντα χρόνια μετά, θάβοντας οριστικά όσα 
μικρά κι ασήμαντα βάλθηκαν, τότε, στα πρώτα χρόνια της 
έμπνευσης, να τον χλευάσουν και να τον απομακρύνουν απ’ το 
ποιητικό του έργο.

Το τράβηγμα της υψηλής σκάλας, τον άφησε απόλυτα σώο κι 
αβλαβή.

Ο Εγγονόπουλος πάντα θα περνάει ανύποπτος και μόνος 
μέσα στη γόνδολά του και πάντα από τις όχθες του ατέρμονος 

'υπερρεαλιστικού καναλιού θα ακούγεται η φωνή:
-  Έλληνα ε Έλληνα.16
Το έργο του, ζωγραφικό και ποιητικό, υπήρξε Ελληνοκεν

τρικό. Ο Δημιουργός αναδύθηκε μέσα απ’ τους αιώνες φέρ
νοντας στην αγκαλιά του μύθους, πρόσωπα και τόπους για να 
τα παραθέσει πάνω στην μεγαλειώδη τοιχογραφία που φιλοτέ
χνησε.

Ο «Μπολιβάρ» και οι συνθέτες

Α. Ο Μάνος Χατζιδάκις.

Τρεις μεγάλοι συνθέτες έσκυψαν πάνω στο ποίημα. Πρώτος το 
1945 ο Μάνος Χατζιδάκις. Ο Αργ. Κουνάδης θυμάται πως στις 
αρχές του 1946, ο Μάνος Χατζιδάκις πήγαινε στο σπίτι του, και 
τους έπαιζε από χειρόγραφα ορισμένα κομμάτια που είχε συν
θέσει «Για τον Μπολιβάρ», όπως έλεγε. Δεν είχε μελοποιήσει 
τον Μπολιβάρ. Ήσαν μια δυο απόπειρες για μουσική, με 
φόρμες ίσως πρελουδίων, που θα τους έδινε τον τίτλο «Για τον 
Μπολιβάρ».

Τα πρώτα υπερρεαλιστικά ποιήματα που μελοποίησε ο 
Χατζιδάκις ήσαν τα «Δύο Ναυτικά Τραγούδια» του Μίλτου 
Σαχτούρη το 1946 που τα ακούσαμε δισκογραφικά το 1975 με τη 
φωνή του Σπ. Σακκά.

Θαυμαστής του Ν. Γκάτσου, είχε γνωρίσει την «Αμοργό» του 
από το 1943, χρονιά κατά την οποία κυκλοφόρησε. Η «Αμορ
γός» τον εντυπωσιάζει και του αποκαλύπτεται με την πάροδο 
του χρόνου, αλλά όπως θα πει σε συνέντευξή του στο περιοδικό 
«Λέξη» (τεύχος 52, Φλεβάρης 1986), «τον Μπολιβάρ του Εγγο
νόπουλου όταν τον πρωτοδιάβασα, θαμπώθηκα κι έμεινα για 
πολύ καιρό με το αρχικό θάμπωμα. Σήμερα βέβαια, αναγνω
ρίζω το μεγαλείο του ποιήματος, αλλά αναγνωρίζω και τις 
ρωγμές του»

Στην ίδια συνέντευξη (με τους Α. Φωστιέρη και Θ. Νιάρχο) 
θα δηλώσει ότι ο Γκάτσος δεν υπήρξε εκπρόσωπος του υπερ
ρεαλισμού, υποστηρίζοντας πως ο πιο σημαντικός εκπρόσωπός 
του ήταν ο Εμπειρικός «και μετά ο Εγγονόπουλος της πρώτης 
περιόδου».

Το 1983 για τις ανάγκες Προοδευτικών Νεολαιίστικων 
Φεστιβάλ κυκλοφορεί σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων εκτός 
εμπορίου ο μικρός δίσκος -  45 στροφών -  «Μπολιβάρ για τα 
200 χρόνια από τη γέννησή του»17. Ο Μ. Χατζιδάκις δεν μελο
ποίησε ένα αυτούσιο κομμάτι από το κείμενο του ποιητή. 
Μουσική ...αδεία συνέθεσε μια δική του ποιητική πρόταση 
βγαλμένη μέσα από το ποίημα του Ν. Εγγονόπουλου.

Οι στίχοι που μελοποίησε ο Μ. Χατζιδάκις:

1. Μπολιβάρ ωσότου να ’ρθεις ήτανε σκοτάδια στις κοι
λάδες τώρα απλώνονται της φωτιάς τα χάδια.
2. Είσαι του Ρήγα, του Ρήγα Φεραίου παιδί, Του Αντωνίου 
Οικονόμου και του Πασβαντζόγλου αδερφός, είσαι ο ελευ
θερωτής της Νότιας Αμερικής. Ένα μονάχα είναι γνωστό 
πως είμαι γυιος σου. (δις)
3. Μπολιβάρ δεν είσαι όνειρο, είσαι η αλήθεια, Μπολιβάρ 
είσαι ωραίος, ωραίος σαν έλληνας.
4. Είσαι του Ρήγα, του Ρήγα Φεραίου κλπ. (δις).
5. Κι αν χάθηκε, αν ποτέςχάνετ’ένας Μπολιβάρ που σαν το 
Απολλώνειο στα ουράνια ανεδύθη, λαμπρός σαν ήλιος 
έδυσε μέσα σε δόξα αφάνταστη πίσω από βουνά ευγενικά 
της Αττικής και του Μωρέως.

Δηλαδή ο Μ. Χατζιδάκις το στίχο του Ν. Εγγονόπουλου 
«...Μπολιβάρ, γιατί ως να ’ρθεις η Νότιος Αμερική ολόκληρη 
ήταν βυθισμένη στα πικρά σκοτάδια», τον μετέτρεψε, μάλλον 
τον απλοποίησε. Η φράση «Στις κοιλάδες... τα χάδια» δεν 
υπάρχει στο ποίημα και πιο κάτω παραλείπει μεγάλα κομμάτια 
από την «Επίκλησι» για να συνθέσει τη μουσική πρόταση Νο 2. 
Ο στίχος «Μπολιβάρ! Είσουνα πραγματικότητα, και είσαι, και 
τώρα δεν είσαι όνειρο...» γίνεται όπως η Νο 3 φράση. Η φράση 
Νο 5 είναι και ο μοναδικός μελοποιημένος αυτούσιος στίχος του 
ποιήματος.

Ο συνθέτης πρέπει να εκτιμούσε το έργο του Ν. Εγγονόπου
λου. Το 1951 πλαισιώνει άρθρο του18 για το ελληνικό χορό
δραμα με φωτογραφίες σκηνικών του και θα γράψει για τις 
«Μορφές μιας γυναίκας» πως η κόρη νιώθει την επιστροφή του 
ξενιτεμένου «με μια λάμψη που φωτίζει το σκηνικό του Εγγο
νόπουλου». Για τα σκηνικά και τα κοστούμια του «Καίσαρ και 
Κλεοπάτρα»19 θα γράψει πως ήσαν «υπέροχα ζωγραφικά και



γνήσια θεατρικά...». Στο δίσκο του «Πασχαλιές μέσα από τη 
νεκρή γη», στον οποίο διευθύνει την ορχήστρα που ερμηνεύει 
παλαιά τραγούδια όπως «ο Αδρέας Ζέππος», «Αλεξανδρειανή 
φελάχα», «Πάλιωσε το σακκάκι μου» κ.ά. θα σημειώσει: «Η 
φιλοδοξία μου ήταν να φτιάξω ένα έργο για όλους τους αληθι
νούς νέους. Για τους γενναίους τους ελεύθερους και δυνατούς 
όπως θα έλεγε ο Εγγονόπουλος την εποχή εκείνη».

Σε συνέντευξή του20 όταν ρωτήθηκε για τον ζωγράφο Εγγο- 
νόπουλο θα πει: «Λένε οι φίλοι του: Ζωγραφική με την ποίησή 
του και ποιήματα με τη ζωγραφική του. Αποφεύγουν να του 
αποδώσουν τα κατευθείαν φυσικά αποτελέσματα της κάθε 
εργασίας του». Και μια άλλη φορά θα πει στον Θ. Λάλα πως 
έβλεπε στα όνειρά του ότι χωρίς να νιώθει πουλί είχε φτερά και 
πέταγε: «Σαν άγγελος; Ίσως ένας άγγελος του Εγγονόπουλου ή 
του Τσαρούχη. Κάτι ανάμεσα στους δυο. Ο Εγγονόπουλος 
έκανε θεϊκούς αγγέλους και ο Τσαρούχης ανθρώπινους».21

Αδιάφορος καθώς ήταν προς τα πράγματα αλλά και αμελής ο 
Μάνος Χατζιδάκις θα ξεχάσει να στείλει έστω και ένα αντίτυπο 
του μικρού δίσκου των 45 στροφών στον Εγγονόπουλο, αφού 
μέχρι πρόσφατα ήταν άγνωστη η ύπαρξή του στην οικογένεια 
του ποιητή. Και κάποτε μια από τις γυναίκες του σπιτιού του 
συνθέτη θα πετάξει κατά λάθος έναν πίνακά του στα σκουπίδια 
που ευτυχώς, τον έσωσαν την τελευταία στιγμή. Αλλά και το 
Όσκαρ του «Ποτέ την Κυριακή» την ίδια τύχη δεν είχε; 
Έφτασε μέχρι τον κάδο των απορριμμάτων, αλλά κι αυτό διε- 
σώθη.22

Β. Ο Αργύρης Κουνάδης.

Το 1951 ο Αργύρης Κουνάδης γράφει τη μουσική στις «Μορφές 
μιας γυναίκας» με σκηνικά-κοστούμια του Ν. Εγγονόπουλου. 
Το 1962 στο κηποθέατρο της οδού Μαυροματαίων ανέβηκε «Το 
Ρομάντζο της Πεντάρας» από το θίασο Χατζίσκου-Νικηφο- 
ράκη. Τα σκηνικά ήσαν του Εγγονόπουλου και ο Αργύρης Κου
νάδης ενορχηστρώνει με επιτυχία τη μουσική του Κουρτ Βάιλ. 
(Τα σκηνικά του Ν. Εγγονόπουλου ήσαν καταπληκτικά, 
θυμάται σήμερα ο Αργ. Κουνάδης).

Δύο χρόνια αργότερα συνεργάζονται και πάλι. Ο ποιητής 
διαβάζει τον «Μπολιβάρ» και ο συνθέτης καλείται να συνο
δεύσει μουσικά την ανάγνωση.23 Το Δεκέμβριο του 1994 στο 
διήμερο αφιέρωμα στο ποίημα και τον Εγγονόπουλο που οργά
νωσε το ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν24 ο επ. καθηγητής κ. Ξ. 
Κοκόλης του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης θα αναφερθεί 
στην «Ανάγνωση του Ποιητή και τη Μουσική της Υπόκρουση».

Στην εμπεριστατωμένη εισήγησή του ο κ. Κοκόλης θα ανα
φέρει μεταξύ άλλων και τα εξής. «Αν θεωρήσουμε τη συνερ
γασία δεδομένη και στενή τότε η μουσική με την οποία εισά- 
γεται ο Μπολιβάρ -ω ς ουβερτούρα ας πούμε- καθώς και η 
μουσική με την οποία κλείνει η ανάγνωση -το  φινάλε- θα 
πρέπει να είχαν κατά κάποιο τρόπο την έγκριση του Εγγονό
πουλου...

Η εισαγωγική μουσική που αναπόφευκτα δημιουργεί ένα 
κλίμα μέσα στο οποίο θα ακουστεί ο Μπολιβάρ διαρκεί -κ α 
θαρή μουσική- 16 περίπου δεύτερα. Ενώ η μουσική του επιλό
γου, η επιλογική, διαρκεί περίπου 73 δεύτερα και έρχεται να 
σφραγίσει τις εντυπώσεις του ακροατή... Θα κάνω δυο σχόλια: 
Η σάλπιγγα, το ρητορικότερο, ίσως, συστατικό της μουσικής 
του Α. Κουνάδη, ακούγεται και σε άλλα σημεία της αναγνώ- 
σεως και μάλιστα στην ίδια περίπου μουσική φράση. Το δεύ
τερο σχόλιο είναι υποκειμενικό. Υπάρχουν σημεία που η μου

σική τους συνοδεία μου αρέσει περισσότερο απ’ αυτήν που ήδη 
ακούσαμε (της αρχής και του τέλους) και που τη θεωρώ -σε 
κείνα τα σημεία- λειτουργικότερη ή πιο ευρηματική.

Ένα παράδειγμα: Προσέχω στην «αναφώνηση» των κρατών 
της Νότιας και Κεντρικής Αμερικής* σε ποιο σημείο χάνεται η 
μουσική -  χάνεται κάπου εκεί στην «Αργεντινή» -  και ξαναμ
παίνει αμέσως μετά το «Μεξικό» αλλά τώρα ακούγεται διαφο
ρετικά. Για 4' ακούγεται σκέτη μουσική και προσέχω πως συνε
χίζει πλαισιώνοντας το λόγο. Πρόκειται, απ' όσο ξέρω, για μια 
από τις ευτυχέστερες συζεύξεις λόγου και μουσικής... Θέλω 
επίσης να πιστεύω -α ν  και δεν καταλαβαίνω για ποιους 
λόγους- ότι ο ποιητής ενέκρινε, κατά κάποιο τρόπο, το μεγα
λύτερο κατά τη διάρκεια όλης της ανάγνωσης διάλειμμα μουσι
κής. Αυτό δηλαδή που ακολουθεί τους στίχους: «βρας!, βρας, 
Αλβανιστί φωτιά. Μπολιβάρ» και διαρκεί 35" περίπου. 
Αμέσως μετά έρχεται το μεγαλύτερο σε διάρκεια τμήμα σκέτης 
ανάγνωσης (ασυνόδευτης, δίχως μουσική)...»

Τριάντα ένα χρόνια μετά, καλέσαμε τον εκλεκτό συνθέτη κ. 
Αργ. Κουνάδη να θυμηθεί κάτω από ποιες συνθήκες έγινε αυτή 
η συνεργασία, προϊόν της οποίας ήταν ο δίσκος 33 στροφών «Ο 
Εγγονόπουλος διαβάζει Εγγονόπουλο».

«Στο ερώτημά σας αν υπήρξε συνεργασία μεταξύ μας για την 
επιλογή των σημείων της αναγνώσεως που θα έπρεπε να 
υπάρχει η μουσική μου η απάντηση είναι: Και ναι και όχι. 
Είχαμε μείνει σύμφωνοι σε ένα είδος μουσικής στίξεως, περισ
σότερο, παρά υποκρούσεως. Ο Εγγονόπουλος δεν είχε ασχο
ληθεί με το θέμα και είχε μείνει σύμφωνος να έχει αυτόν τον 
χαρακτήρα, και όχι συνθέσεως μουσικής. Έγινε μόνο μαζί του 
μια συζήτηση διότι ο Εγγονόπουλος δεν ήθελε να δώσει και 
πάρα πολλές εξηγήσεις. Στο στούντιο δεν πήγαμε μαζί. Πρώτα 
μαγνητοφωνήθηκε η ανάγνωση του Εγγονόπουλου και την 
οποία είχα υπ’ όψιν μου εγώ. Μετά σκέφθηκα πού θα μπορούσα 
να βάλω τη μουσική. Βέβαια είχα κάνει προηγουμένως ένα 
προσχέδιο, αλλά αφήσαμε πρώτα να ακουστεί η ομιλία του 
Εγγονόπουλου και μετά να βάλουμε τη μουσική.

»Προς το τέλος του ποιήματος ο ποιητής γράφει: “Ακού- 
γονται μουσικές και τραγούδια της Ν. Αμερικής κλπ” . Εκεί 
λοιπόν έχω μια μουσική αλλά όχι Λατινική, Αμερικάνικη. 
Έγραψα ένα πράγμα που υποβόσκει και θα μπορούσε να ήταν 
και Λατινικό, αλλά θα μπορούσε να ήταν και ελαφρά ελληνική 
μουσική της καλής εποχής. Ο Εγγονόπουλος ήταν ένας ευγενέ- 
στατος άνθρωπος, και μετά την ολοκλήρωση του δίσκου ήταν 
πολύ ευχαριστημένος και είχε μιλήσει με ωραία λόγια εν αντι- 
θέσει προς τον Ελύτη που για τα δικά του δεν είπε τίποτε, 
πράγμα που μου φαίνεται φοβερά παράξενο.25

»Χαίρομαι που άρεσε η δουλειά μου στον Μπολιβάρ και συγ- 
κινεί τους νεώτερους -τον καθηγητή κ. Κοκόλη που μου 
είπατε- διότι για μένα ήταν μια απλή εργασία. Δεν ήταν 
κάποια σπουδαία δουλειά. Ήταν μια μουσική στίξης και επι
μένω σ’ αυτή την ορολογία, η οποία δεν υπάρχει πουθενά και 
που ως ιδέα ήταν πάρα πολύ ωραία και την εφήρμοσα αργότερα 
σε πάρα πολλά άλλα πράγματα. Η μουσική μου στον “Μπολι- 
βάρ” δεν είναι υπόκρουση. Τίποτα δεν έχει παραπάνω. Πρέπει 
δηλαδή να εξαφανίζεται η μουσική, η σάλπιγγα, όλα πρέπει να 
φεύγουν, να μην επηρεάζουν καθόλου τον θαυμάσιο λόγο του 
Εγγονόπουλου ο οποίος είναι υπέροχος στην ανάγνωσή του και 
ο οποίος για το όλο αποτέλεσμα ήταν πολύ ευχαριστημένος και 
ευτυχής. Λυπάμαι που δεν έχω χρόνο τώρα να “κάνω” (εννοεί 
να συνθέσει) έναν “Μπολιβάρ”.

»Ενδιαφέρον έχει σ’ αυτό το σημείο να αναφέρω τη μαρτυρία



του Νάνου Βαλαωρίτη όταν στο σπίτι του Εμπειρικού κατά τη 
διάρκεια της κατοχής ο Ν. Εγγονόπουλος τους διάβασε το 
ποίημα26 “Με έπιασε ένα ακατάσχετο γέλιο... στο στίχο: 

Μπολιβάρ είσαι ωραίος σαν Έλληνας
Το γέλιο αυτό δεν ήταν προσβολή εναντίον του ποιήματος 

αλλά κοπλιμέντο. Το ποίημα είχε συσσωρεύσει μέσα μου μια 
ένταση που οφείλονταν... εν μέρει στον αμίμητο τόνο φωνής με 
τον οποίο τα απήγγειλε ο ποιητής...”».

Γ. Ο Νίκος Μαμαγκάκης

Το 1968 ο σημαντικός συνθέτης Νίκος Μαμαγκάκης μελοποιεί 
εκτεταμένα αποσπάσματα από τον Μπολιβάρ που κυκλοφορεί 
σε δίσκο 33 στροφών.27 Ανάμεσα σε ελεγεία και Ιντερμέδια ο 
τραγουδιστής και η χορωδία ζωντανεύουν το στίχο του ποιητή. 
Γι’ αυτήν ακριβώς τη μουσική στιγμή του ο Νίκος Μαμαγκάκης 
θυμάται:28 «Το ποίημα “Μπολιβάρ” θαρρώ πως το διάβασα 
όταν ήμουνα ακόμη στη Γερμανία -  δηλαδή το 1958. Τον Εγγο
νόπουλο τον γνώρισα πολύ αργότερα όταν μελοποίησα το 
ποίημα και ο Πατσιφάς της “Λύρας” έκανε ένα τραπέζι και μας 
κάλεσε στο σπίτι του. Τον Εγγονόπουλο, τον Εμπειρικό, εμένα, 
τον τραγουδιστή Γιώργο Ζωγράφο, και μια μικρή ορχήστρα. 
Εκεί τους παίξαμε τα τραγούδια του Μπολιβάρ για πρώτη 
φορά. Οι εντυπώσεις^ αφού τα άκουσαν, ήταν αντικρουόμενες. 
Του Εγγονόπουλου του άρεσαν και ήταν καίριος, παρ’ όλο που 
ήταν όπως η ποίησή του: “Επαμφοτερίζων, διττός. Δεν ήταν 
σαφής. Δεν έλεγε “μου αρέσει ή δεν μου αρέσει” . Έλεγε: “μου 
αρέσει” και “δεν μου αρέσει” μαζί.

»Τότε έδωσε μια συνέντευξη στον κ. Πειλιχό στα ΝΕΑ και 
είπε πως “ο Μπολιβάρ του Μαμαγκάκη έχει την ίδια αξία και 
την ίδια επενέργεια με τον Μπολιβάρ τον δικό μου της κατο
χής”. Αυτά τα είπε ο Εγγονόπουλος δημόσια. Έχω όμως πλη
ροφορίες ότι έλεγε όταν τον ερωτούσαν για την μουσική του 
Μπολιβάρ: “Ε, αυτά είναι μελοποιίες των νέων”. Όμως η 
δημοσιευμένη άποψίς του, ήταν θετική για το έργο μου.

»0 Εμπειρικός ήταν εναντίον της μελοποιίας των ποιημάτων 
του. Παρ’ όλα αυτά μου είπε κάποτε ότι του άρεσε πάρα πολύ 
η μελοποιία του “Θεόφ. Χατζημιχαήλ” . Ο Μπολιβάρ, του 
άρεσε ακόμη περισσότερο.

»Έχω την εντύπωση ότι ο Εγγονόπουλος δεν ήταν ιδιαίτερα 
μουσοτραφής, με την έννοια της'μουσικής δηλαδή. Αυτό 
πιστεύω και νομίζω πως έχω δίκαιο. Ήταν εντελώς δοσμένος 
στην ποίησή του. Την “Ωραία κόρη” και τον “Αφέντη της 
Καρύταινας” τα μελοποίησα αργότερα.

»Το Μπολιβάρ τον δικό μου θα τον ξαναγράψω ολόκληρο, 
διότι όλα μου τα έργα τα ξαναγράφω πάνω από δυο φορές. 
Υπάρχουν πολλά πράγματα από τον “Μπολιβάρ” που δεν μου 
αρέσουν. Είναι βιαστικά γραμμένος. Δεν είναι καλά ηχογρα- 
φημένος και υπάρχουν πολλά που έχω παραλείψει. Και την 
τελευταία φράση (Στρατηγέ τι ζητούσες κλπ.) έχω παραλείψει 
και άλλα, διότι ήταν και οι ανάγκες του δίσκου πιεστικές και τα 
μέσα λιγοστά. Το έκανα όμως με θυσία αισθητικών πραγμάτων 
και άλλων, μόνο και μόνο γιατί το ποίημα αυτό όταν το διάβασα 
με άναψε και ήθελα πάση θυσία να φθάσει στον κόσμο την 
εποχή εκείνη που τα πάντα ήσαν ζοφερά (1968). Έβγαλα το 
άχτι και την αγανάκτησή μου έναντι των δικτατόρων.29

»Για την δισκογραφική πραγματικότητα εκείνης της εποχής 
(γιατί υπάρχει μια δισκογραφική μουσική που δεν έχει σχέση με 
τα έργα της Εθνικής Σχολής, με τα έργα του Σκαλκώτα ούτε με 
έργα περισπούδαστων ανθρώπων) η μουσική μου αυτή είναι

ultra moderne. Έβαλα σ’ αυτή στοιχεία που δεν υπήρχε δυνα
τότητα να μπουν στα σπίτια. Στον Μπολιβάρ τότε δούλεψα εν 
πλήρει γνώσει μου ότι θα έλθει μια στιγμή που θα ανασκευασθεί 
ολόκληρος και θα λάβει μια καινούργια μορφή. Αυτό κάνω 
άλλωστε αυτό τον καιρό. Φτιάχνω το έργο μου από την αρχή 
και, όπως λέω, το αποκαθιστώ. Του δίνω αυτά που του είχα 
στερήσει. Επιστρέφω πάντα στα έργα μου. Υπάρχουν παρα
δείγματα λίγων έργων που γραφτήκανε “μια κι έξω” και που 
είναι σπουδαία, αλλά και πολλά παραδείγματα έργων που 
ξαναγράφτηκαν πολλές φορές. Στα έργα του Μαρσέλ Προυστ 
υπάρχουν μυριάδες προσθήκες, χαρτάκια κολημμένα, και πάλι 
μετά άλλες προσθήκες. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι όποιος 
ανασκευάζει τα έργα του είναι και καλός δημιουργός. Πιστεύω 
όμως ότι ένας καλός δημιουργός, όταν επανέρχεται, αυτό απο
βαίνει προς όφελος του έργου του. Θέλω να προσθέσω σ’ αυτό, 
την νεοαποκτηθείσα πείρα μου. Το θεωρώ πολύ τίμιο να το 
κάνει κανείς αυτό.

»Το θέμα της επιλογής του Γ. Ζωγράφου στον Μπολιβάρ 
ήταν συνυφασμένο με τη δική του καριέρα. Τραγουδούσε στις 
μπουάτ, έκανε ένα είδος αντίστασης κι ο κόσμος πήγαινε να 
εκτονωθεί εκεί. Ο σημερινός Μπολιβάρ θα έχει μιαν άλλη ερμη
νεία. Μπορεί να τον ερμηνεύσει ένας τραγουδιστής όπως ο 
Τάσσης Χριστογιαννόπουλος που έχει σωστή τεχνική και είναι 
πολύ καλός τραγουδιστής. Θα κρατήσω λίγα πράγματα από τον

Ο Νίκος Εγγονόπουλος



παλαιό Μπολιβάρ και θα ανασκευάσω πολλά. Θα μπουν 
πολλές μελοποιημένες πρόζες μέσα για να μεγαλώσει το έργο.

»Οφείλω από σεβασμό στο έργο να αποκαταστήσω τον Μπο- 
λιβάρ. Το οφείλω πολύ, να κάνω ένα έργο όπως το αισθάνομαι 
και όπως το θέλω. Αν το παίξω στις αίθουσες έχει καλώς. Αν 
όχι, θα γίνει σίγουρα ένας δίσκος προσεγμένος. Οι ελεγείες που 
είχα βάλει τότε, υποκαθιστούσαν κατά κάποιο τρόπο τα μέρη 
που παρέλειπα. Αλλά και οι ελεγείες έχουν μια προχειρότητα. 
Μου άρεσαν οι ελεγείες για φλάουτο και για λαούτο, αλλά ενώ 
είμαι κιθαρογράφος η ελεγεία για κιθάρα δεν είναι αυτή που 
περίμενα. Θα τα ανασκευάσω όλα.

»Επανερχόμενος στον Εγγονόπουλο θέλω να προσθέσω και 
τούτο το ανεκδοτολογικό: Ο Εγγονόπουλος στις διάφορες 
συζητήσεις έστρεφε το θέμα, μαζί με τον Εμπειρικό, στους 
διωγμούς που υπέστη τότε, που και οι δυο γινόντουσαν αντι
κείμενο χλεύης. Κάποτε μπαίνοντας μέσα στον “Ελευθερουδά- 
κη” σε μια γωνιά ήταν ο Σεφέρης με άλλους και συζητούσαν. 
Μόλις με είδαν μου φώναξαν “έλα εδώ μαέστρο να καθήσεις 
μαζί μας” . Σε λίγο μπαίνει ο Εγγονόπουλος, ο οποίος βλέ
ποντας τον Σεφέρη τον χαιρετά: “Καλημέρα Ποιητά”. Εμένα 
μου φάνηκε φυσικό, όμως ο Σεφέρης και όλη η παρέα άρχισαν 
ψιθυριστά να κάνουν μια μικροσύσκεψη.

-  Τι συμβαίνει βρε παιδιά τους λέω, πέστε μου και μένα.
-  Να, μου λένε, ο Εγγονόπουλος πρώτη φορά προσφωνεί τον 

Σεφέρη ποιητή. Πάντα του έλεγε “Καλημέρα κύριε Πρέσβυ”. 
Αυτά συνέβαιναν το 1969».

Για την μουσική του Ν. Μαμαγκάκη ο διακεκριμένος μουσι- 
κολόγος Γιάννης Γ. Παπαϊωάννου30 θα γράψει ότι ο συνθέτης 
«παραθέτει ευσυνείδητα και θεληματικά ιδιώματα αντιθετικά, 
εκ πρώτης όψεως ασυμβίβαστα, μερικές φορές, παρμένα από 
μουσικές περιοχές που τις χωρίζουν τεράστιες αποστάσεις», 
αλλά «κατορθώνει τα φαινομενικά παράταιρα αυτά στοιχεία 
να τα συνδέσει σε μια ενιαία εξελικτική γραμμή με συνέπεια και 
εσωτερική ενότητα ύφους».

Οι βουλές όμως του Ν. Μαμαγκάκη είναι άλλες. Και σίγουρα 
ο καινούργιος Μπολιβάρ θα περιέχει όλη τη μουσική σοφία του 
σημερινού δημιουργού. Αλλωστε για τον Μπολιβάρ του Ν. 
Μαμαγκάκη ανάλωσε μια ολόκληρη ραδιοφωνική εκπομπή ο 
Μάνος Χατζιδάκις, που όμως δεν άκουσε ο συνθέτης.

Ένας πίνακας του Νίκου Εγγονόπουλου, «ο Φωνόγραφος 
στ' ακρογιάλι» του 1940, όμοιος με κείνον τον Φωνόγραφο, με 
το Μπρούντζινο Χουνί που ’χε στη «Νυκτερινή Μαρία»,31 
καθώς κι ένα δακτυλογραφημένο κείμενο που έγραψε για τον 
Βασ. Τσιτσάνη,32 μου έρχονται πρόχειρα στη σκέψη σαν επί
λογος ενός κειμένου, που ως κεντρικό του άξονα είχε το λόγο- 
ανάγνωση του ποιητή και τη μουσική που αυτός ενέπνευσε 
στους τρεις μεγάλους συνθέτες μας.

Δεν είχε γνωρίσει προσωπικά τον Τσιτσάνη αλλά τα τρα
γούδια του τον γοητεύανε. «Οι στίχοι του έχουν βάθος, υψηλής 
ποιότητος συγκίνηση, ο λυρισμός του είναι δυνατός όσο και 
γνήσιος»· και πιο κάτω θα προσθέσει ότι «στην Ελλάδα κάποια 
μέρα, ίσως κι αργά αναγνωρίζεται η πραγματική αξία. Προπο
ρεύονται... οι αυτοδιαφημιζόμενοι... ο πραγματικός 
δημιουργός δεν έχει καιρό για τέτοιες μικρο-μηχανορρα- 
φίες...».

Η τελευταία αυτή φράση του Ν. Εγγονόπουλο για τον Τσι- 
τσάνη παραπέμπει στους στίχους του Μπολιβάρ: «Στο μέλλον, 
το κοντινό, το μακρινό, σε χρόνια λίγα, πολλά... οι νέοι... σκε- 
φτόμενοι πως υπήρξα κάποτε... θε να βροντοφωνούνε τ’ όνομά 
μου». Παραπέμπει όμως και στο κείμενο33 του Α. Εμπειρικού

για τον ποιητή στα 1945: «πόσο μικροί και τιποτένιοι δίπλα 
σου, όσο με σάλιο ξεφυλλίζουνε τα εγχειρίδια... για να βρουν 
όπλα και επιχειρήματα για να σε πολεμήσουν».34

Μπορεί ο Εγγονόπουλος να μην είχε αγαθές σχέσεις με τις 
νότες και τις παρτιτούρες, ωστόσο στο κείμενό του για το «χο
ρόδραμα» θα αναφερθεί και στον Shopin και στον Ravel και τον 
Stravinsky αλλά και στον Diaghilleff και στην Commedia dell’ 
Arte.

Κλείνοντας κανείς για λίγο τα μάτια και ακούγοντας τη φωνή 
του ποιητή και τον ήχο της μελωδίας των συνθετών, μπορεί να 
μην καταφέρει να περάσει από μπροστά του ολόκληρη η ζωή 
ενός μεγάλου δημιουργού, όπως ήταν ο Ν. Εγγονόπουλος, θα 
’χει όμως πετύχει ν’ αγγίξει ένα μικρό κομμάτι απ’ τη ζωή του.
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Θανάσης Βενέτης

Ο ΕΡΩΤΑΣ
*

Στις φλέβες μου
γαιώδες ένστικτο που κυοφορεί την ανατροπή 
σονέτο πλάνης
που καρπούται τον διαμελισμό 
της ερημιάς μου.

Στα ιμάτια των σπλάχνων μου 
λαλίστατο πυρ
διαρκής περιπέτεια του παλίμψηστου.

Χορταράκι στον κήπο μου 
να ισορροπεί τη φορά και τη φθορά 
του ανέμου
τη σθεναρή χορογραφία της άνοιξης 
στις φτερούγες μου.

♦

ΠΑΛΙ Ο ΕΡΩΤΑΣ

Πρίγκιπας σιωπής
ασβεστώνοντας χιλιόμετρα και χιλιόμετρα 
έξαψης

έλεος και ωσαννά 
στο ημίφως του ρήματος απελπίζομαι 
ραγίζοντας κάτι από τη δυναμική του ερέβους 
στα χείλη σου

Λαϊκός θρύλος
που συντρίβεται και στην πιο ελάχιστη 
εξέγερση των δρυμών σου.



Επτανησιακή και Αθηναϊκή σχολή: 
μία ένωση που δεν έγινε

Του Βαγγέλη Αθανασόπουλου

Για το μικρό νεοσύστατο ελληνικό κράτος των μέσων του 19ου 
αιώνα, η ένωση με περιοχές που βρίσκονταν ακόμη κάτω από 
ξένη κυριαρχία ήταν το μεγαλύτερο όνειρο -  και μαζί ο κυριότε- 
ρος σκοπός: το πρώτο μικρό κράτος έπρεπε να λειτουργήσει ως 
ένας αρχικός πυρήνας, που θα αποκτούσε την πραγματική 
μορφή του μόνον όταν θα περιβαλλόταν από τα ελλείποντα 
εκείνη τη στιγμή σημαντικά κομμάτια της Ελλάδας: Επτάνησος, 
Θεσσαλία, Μακεδονία, Κρήτη, Θράκη... Ο σκοπός ή το όνειρο 
αυτό ήταν μέρος -  το πιο σημαντικό αλλά και ρεαλιστικό μέρος-  
εκείνης της εθνικής ελπίδας ή ζωτικής φαντασίωσης που ονομά
στηκε Μεγάλη Ιδέα, και που για έμβλημά της είχε την ανάκτηση 
της Βασιλεύουσας.

Από τη στιγμή, μάλιστα, που η Ελλάδα -  στην πιο σημαντική 
και δυναμική διάστασή της- εξακολουθεί να είναι ένα εθνικό 
σχήμα που αποτελείται κυρίως από χαμένες πατρίδες, από αλύ
τρωτες πατρίδες και από απειλούμενες πατρίδες, το όνειρο της 
ένωσης εξακολουθεί, ενάμιση αιώνα μετά, να αποτελεί τον μυ
στικό παλμό του έθνους. Αρκεί να θυμηθούμε τη διεκδίκηση της 
ένωσης της Κύπρου ή της Βορείου Ηπείρου με την Ελλάδα -πα - 
ρότι η διεκδίκηση αυτή δίνει την εντύπωση πως έχει ατονήσει 
μέσα στο κλίμα της δυσπραγίας της περιόδου που διατρέχουμε. 
Η δεκαετία, ωστόσο, του 1990 -  αντίθετα από την ευοίωνη αρχή 
της- αποδείχτηκε πως δεν προσφέρεται για ενώσεις, ενώ στη συ
νέχεια παρατηρήθηκε και παρατηρείται μια ευκολία ή πρόκληση 
της ακριβώς αντίθετης διαδικασίας: εκείνης της διαίρεσης και 
διάσπασης- οι οποίες, ωστόσο, είναι ιστορικά βέβαιο πως απο
τελούν την πρώτη φάση κάποιων μελλοντικών αφύσικων ή, 
έστω, απειλητικών ενώσεων που θα υπηρετήσουν στη συνέχεια 
τη νομοτέλεια του ολοκαυτώματος.

Πολλές, ωστόσο, από εκείνες τις ενώσεις -που οι Έλληνες 
επιδίωξαν ή απλώς ονειρεύτηκαν- πραγματοποιήθηκαν, και 
έτσι εκείνος ο αρχικός πυρήνας έγινε κάποτε ένα πραγματικό 
κράτος. Όλες αυτές οι ενώσεις είναι, βεβαίως, εξίσου σημαντι
κές, αλλά μία από αυτές αποδείχτηκε πως είχε ένα διαφορετικό 
χαρακτήρα και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς το πολιτι
σμικό μέρος της: πρόκειται για την ένωση της Επτανήσου.

Πραγματικά, με την ένωση της Επτανήσου, στον χο)ρο της λο
γοτεχνίας τουλάχιστον, δόθηκε η ευκαιρία να συναντηθούν και 
ως όροι, πλέον, της διαμόρφωσης της πνευματικής ζωής του νεο
σύστατου κράτους δύο τάσεις ή σχολές που αντιπροσώπευαν τις 
δύο παραδόσεις που έως εκείνη τη στιγμή καθόριζαν τη νεοελλη
νική λογοτεχνία: η Επτανησιακή από το ένα μέρος, και η Αθη
ναϊκή από το άλλο* ή, αλλιώς, η Επτάνησος και η Αθήνα.

Η λογοτεχνική παράδοση που αντιπροσωπευόταν από την 
Επτανησιακή σχολή ήταν εκείνη που καθοριζόταν από το δημο
τικό τραγούδι, που συνεχίζοντας μια λαϊκή παράδοση που είχε 
διαμορφωθεί μέσα από τα αρχαία λαϊκά τραγούδια -όπως τα

προομηρικα- κυριαρχουσε στις αρχές της νεας γραμματείας 
μας, καθορίζοντας μάλιστα ή και συνιστώντας την απαρχή της 
νεοελληνικής γραμματείας, που τοποθετείται στον 11ο αιώνα.

Στους αιώνες που ακολουθούν, αυτό που ονομάζουμε δημο
τικό τραγούδι ανανεώνεται μέσα από καινούριες μικτές μορφές, 
που προκύπτουν από την αφομοίωση στοιχείων της δυτικής λο
γοτεχνίας. Μνημείο της γόνιμης συσχέτισηςτου ελληνικού μετον 
δυτικό πολιτισμό αποτελούν τα έργα της λογοτεχνικής ακμής 
στην Κρήτη από το 1570 έως το 1669. Μετά την κατάκτηση της 
Κρήτης από τους Τούρκους, αυτή η λογοτεχνική ακμή περνά 
στην Επτάνησο, που με τον τρόπο αυτόν αφομοιώνει και συνεχί
ζει την κρητική αναγέννηση.

Αυτή είναι η γενική εικόνα της μιας από τις δύο παραδόσεις, 
οι οποίες με την ένωση θεωρητικά θα έρπεπε να κατορθώσουν 
μια πολιτισμική σύνθεση.

Η δεύτερη παράδοση, που αντιπροσωπευόταν από την Αθη
ναϊκή Σχολή, συγκροτείται από το έργο των Ελλήνων που -  αντί
θετα από εκείνους που στελεχώνουν την προηγούμενη παράδο
ση -  έδρασαν στις τουρκοκρατούμενες περιοχές της Ελλάδας. 
Σύμφωνα, λοιπόν, με μιαν ευρύτερη προοπτική, οι δυο παραδό
σεις που καλούνται να λειτουργήσουν ως παράγοντεςτης πολιτι
σμικής σύνθεσης είναι η Ανατολή και η Δύση, ή, αλλιώς, οι Έλ
ληνες που έζησαν και προοδέυσαν στην τουρκοκρατούμενη Ελ
λάδα από το ένα μέρος, και οι Έλληνες που έζησαν και διακρί- 
θηκαν στις φραγκοκρατούμενες περιοχές από το άλλο μέρος. 
Τους δεύτερους, όπως ήδη ανέφερα, εκπροσωπούν οι Επτανή- 
σιοι* τους πρώτους οι Φαναριώτες.

Οι Φαναριώτες αποτελούν μια τάξη Ελλήνων που, χάρις στη 
μόρφωση και γενικότερα στις ικανότητες τους, αφού διακρίθη- 
καν ασκώντας τα λαϊκά αξιώματα των Πατριαρχείων, διέπρε- 
ψαν στη συνέχεια μέσα στον μηχανισμό της τουρκικής διοίκησης 
την οποία υπηρέτησαν με μεγάλη επιτυχία. Αυτοί οι ικανοί Έλ
ληνες αποκτούν μεγάλη δύναμη και παίζουν έναν ηγετικό ρόλο 
από το 1669 έως το 1774, περίοδος που ονομάστηκε «αιώνας των 
Φαναρ ιωτών».

Η πολιτιστική δραστηριότητα των Φαναριωτών διακρίνεται 
σε δύο φάσεις: την προοδευτική και τη συντηρητική. Κατά την 
πρώτη -που θεωρείται ως η εποχή ακμής των Φαναριωτών, και 
χρονολογικά συμπίπτει με την εκατονταετία που ανέφερα προη
γουμένως- παρατηρείται στους Φαναριώτες που κατέχουν την 
εξουσία στις παραδουνάβιες περιοχές μια στροφή προςτη Δύση, 
η οποία ανοίγει με τον τρόπο αυτό για τις δυτικές επιδράσεις το 
δρόμο προς την Κωνσταντινούπολη.

Σ' αυτό βοηθεί και η στάση της Ανατολικής Εκκλησίας, που 
την περίοδο εκείνη αφενός διαθέτει μεγάλη δύναμη, ενώ παράλ
ληλα δεν αναλίσκεται σε αντιπαραθέσεις με τη Δυτική Εκκλη
σία, μια και η τελευταία, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα που
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της δημιουργούσε η διάδοση του Διαφωτισμού, δεν επιδίδεται 
σε προσηλυτιστικές προς ανατολάς δραστηριότητες. Αποτέλε
σμα αυτών των συγκυριών ήταν η ακμή της Ανατολικής Εκκλη
σίας, ακμή που ως στάση εκδηλώθηκε με τη μορφή ενός δημιουρ
γικού θρησκευτικού ουμανισμού.

Αυτή, ωστόσο, η συμφωνία ή σύγκλιση Φαναριωτών και Εκ
κλησίας -ή , αλλιώς, αυτή η γόνιμη ανοχή εκ μέρους της δεύτε
ρης, που αποκάλυπτε μια συναίσθηση της δύναμής της- δεν 
στάθηκε δυνατό να συνεχιστεί μετά το 1774, οπότε εκδηλώνεται 
μεταξύ τους μια διάσταση, λόγω του ότι η Εκκλησία στρέφεται 
πλέον προς τη συντήρηση φτάνοντας έως και στην αντίδραση, 
ενώ οι Φαναριώτες εξακολουθούν να δρουν πάνω σε προγράμ
ματα που καθορίζονταν από τις αρχές του Διαφωτισμού.

Αυτή η διάσταση είχε ως συνέπεια την αποδυνάμωση των Φα- 
ναριωτών, η οποία εκδηλώνεται και με τη δική τους πλέον στα
διακή στροφή προς τη συντήρηση. Η αποδυνάμωση αυτή εκδη
λώνεται κατ’ εξοχήν στη λογοτεχνία, όπου παρατηρείται ένα πέ
ρασμα από τα δείγματα μιας λογοτεχνίας, που εκμεταλλεύεται 
δημιουργικά το δημοτικό τραγούδι, τη νησιώτικη παράδοση και 
τις ξένες επιδράσεις, προς τα δείγματα της λογοτεχνίας εκείνης 
που συνηθίζουμε να αναγνωρίζουμε ως φαναριώτικη: απουσία 
πρωτοτυπίας, άχαρες περιγραφές, έλλειψη αίσθησης της φυσι
κότητας και του μέτρου, γλώσσα κομψή, αλλά που δεν εκμεταλ
λεύεται την παράδοση του δημοτικού τραγουδιού, σύμβολα 
τυποποιημένα, μυθολογικά, ανούσιος κοσμοπολιτισμός, αδέ
ξιος μανιερισμός...

Οι Επτανήσιοι, λοιπόν, και οι Φαναριώτες αποτελούν τις δύο 
δυνάμεις, που, διαφοροποιημένες εξαιτίας των ιστορικών συν
θηκών, αντιπροσωπεύουν και διεκδικούν την έκφραση της ελλη
νικής πολιτισμικής παράδοσης. Στη δεκαετία του 1820 η Επτά
νησος και η επαναστατημένη Ελλάδα αποτελούν τους μεγάλους 
πόλους έλξης των λογίων: η Επτάνησος ως κέντρο παιδείας 
-σύμβολο της οποίας είναι η Ιόνιος Ακαδημία-, και η επανα
στατημένη Ελλάδα ως κέντρο ιστορικής δράσης.

Ο Ηλίας Τανταλίδης

Ο δεύτερος πόλος έλξης είναι ισχυρότερος και προσελκύει, βε
βαίως, περισσότερους, αλλά όχι και τους εκλεκτότερους. Όλοι 
εκείνοι που ήρθαν στην Ελλάδα κινη μένοι είτε από αγνό πατριω
τισμό, είτε από απλό υπολογισμό, καταλήγουν στην Αθήνα, την 
πρωτεύουσα του νεοσύστατου κράτους από το 1833, η οποία εκ 
των πραγμάτων καλείται να λειτουργήσει ως χοάνη. Αυτό ση
μαίνει πως και πριν από την ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα 
είχε λειτουργήσει μια διαδικασία πολιτισμικής σύνθεσης, η 
οποία, όμως, εύκολα καθορίστηκε από την κυριαρχία των Αθη
ναίων Φαναριωτών.

Η διαδικασία εκείνη είχε καταλήξει στη διαμόρφωση αυτού 
που ονομάστηκε Αθηναϊκή σχολή. Η διαδικασία εκείνη δεν ήταν 
εμφανής ή δύσκολη ή προβληματική, δεδομένου ότι στην τουρ
κοκρατούμενη ηπειρωτική Ελλάδα παρατηρούνταν μια σχετική 
ομοιογένεια, και έτσι τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί στην 
Αθήνα στην πλειοψηφία τους δεν εκπροσωπούσαν σαφώς δια
φορετικές ή ισχυρές παραδόσεις. Αντίθετα, αυτόν τον χαρα
κτήρα είχε η διαδικασία σύνθεσης της Επτανησιακής με την 
Αθηναϊκή σχολή.

Και οι δύο σχολές κατά την εποχή που θα ήταν δυνατό ή θα 
έπρεπε να συμβάλουν στη συγκρότηση ενός ενιαίου ελληνισμού, 
είχαν δεχτεί τη επίδραση του ρομαντισμού που από τη δεύτερη 
δεκαετία του 19ου αιώνα έχει κυριαρχήσει στην Ευρώπη. Η κοι
νή, ωστόσο, επίδραση δεν λειτουργεί ως ενωτικός παράγων, μια 
και η επίδραση αυτή αφομοιώνεται και στις δύο περιπτώσεις 
από τις τάσεις εκείνες που διαφοροποιούν τις δύο σχολές: από τη 
νεοκλασικιστική επίφαση, την αμετροέπεια και υπερβολή των 
Αθηναίων, και τον ιδεαλιστικό ιδανισμό με τον οποίο οι Επτά- 
νησιοι επεξεργάζονται τα θέματα τους.

Η πολιτική ένωση, όταν συνέβη, δεν επιτάχυνε μια διαδικασία 
σύνθεσης των σχολών, ούτε πρόσφερε κάποιες καλύτερες συν
θήκες γι’ αυτήν. Αν υπήρχαν, άλλωστε, πραγματικές τάσεις για 
ένα διαλόγο μεταξύ των δύο σχολών, αυ ϋές δεν θα περίμεναν την 
πολιτική ένωση για να εκδηλωθούν. Πρέπει, ωστόσο, να επιση- 
μάνουμε πως από τις δύο σχολές, εκείνη που είχε την δυναμική να
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συμμετάσχει σε μια διαδικασία σύνθεσης νέων μορφών, ήταν 
μόνο η Επτανησιακή, ενώ η Αθηναϊκή δεν είχε ανάλογες δυνα
τότητες ή περιθώρια. Για τον λόγο αυτόν η στάση των εκπροσώ
πων της δεύτερης καθορίστηκε από μια τακτική αγνόησης ή από 
μια διάθεση αμυντικής αντιπαράθεσης απέναντι σε εκείνα ακρι
βώς τα στοιχεία της πρώτης που θα μπορούσαν να λειτουργή
σουν ως πόλοι έλξης και ως παράγοντες επίδρασης.

Είναι φανερό πως οι εκπρόσωποι της Αθηναϊκής σχολής είδαν 
τους εκπροσώπους της Επτανησιακής ανταγωνιστικά, ως απει
λή, και με τον τρόπο αυτό παίχτηκε για μια ακόμη φορά, το παι
χνίδι όχι του γόνιμου διαλόγου, αλλά της στείρας αντιπαράθε- 
σεις ανάμεσα στις δύο δυνάμεις που διεκδικούν τον πολιτισμικό 
προσδιορισμό της Ελλάδας: την Ανατολή και τη Δύση ή, αλλιώς, 
τους Ανατολίτες Έλληνες και τους Ευρωπαίους Έλληνες. Το 
παιχνίδι αυτής της αντιπαράθεσης ή και αναμέτρησης εξακο
λουθεί να παίζεται έως σήμερα σε πολλά επίπεδα, και όχι μόνο σε 
εκείνο της λογοτεχνίας.

Χάρη σε αυτή τη στάση η Αθηναϊκή σχολή -κα ι μαζί μ’ αυτήν 
η υπερβολή της- διατηρήθηκε επί μισόν αιώνα (1830-1880), 
συμπεριλαμβανομένης και της τελευταίας της περιόδου, εκείνης 
της παρακμής που τοποθετείται στην τελευταία δεκαετία της. Οι 
λόγοι αυτής της επικράτησης είναι οι ίδιοι με εκείνους που εξη
γούν την ανάσχεση του Νεοελληνικού Διαφωτισμού μετά τη σύ
σταση του Νεοελληνικού κράτους, και πρέπει να αναζητηθούν 
στις απαιτήσεις που επέβαλλε η οργάνωση και η διοίκηση του 
κράτους, η ανάπτυξη μιας πολιτικής ζωής που είναι φυσικό να 
καθορίζεται από ποικίλες σκοπιμότητες. Ανάμεσα στις σκοπι
μότητες αυτές την άμεση προτεραιότητα δεν έχει εκείνη της σύν
θεσης ενός ενιαίου ελληνισμού, αλλά εκείνη της απόδειξης μιας 
συνέχειας του ελληνισμού, της απόδειξης, δηλαδή, μιας ενότη
τας που υφίσταται σε διαχρονική κυρίως προοπτική, και όχι σε 
συγχρονική βάση.

Είχε, λοιπόν, η Αθηναϊκή σχολή μιαν αρκετά μεγάλη ζωή, την 
οποία οι επτανησιακές επιδράσεις ουσιαστικά δεν κατόρθωσαν 
να συντομεύσουν. Αντίθετα, όταν υπέστη τη φθορά που υφί- 
στανται όλα τα ρεύματα και όλα τα λογοτεχνικά είδη, των 
οποίων η ζωή -όσο επιτυχημένα και αν είναι αυτά- δενδιαρκεί 
πάνω από πενήντα χρόνια, τότε οι ανταλλαγές ανάμεσα στην

Επτάνησο και στην Αθήνα -ο ι οποίες κυρίως κατευθύνονταν 
από την πρώτη προς τη δεύτερη - ,  που φυσικά δεν είχαν λείψει 
εντελώς κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι ανταλλαγές, 
λοιπόν, αυτές αποδεικνύονται πολύ γόνιμες για την Αθήνα.

Σ’ αυτή την ουσιαστική γνωριμία με τα Επτάνησα συνέβαλαν 
πολλοί -Επτανήσιοι οι περισσότεροι. Από τους σημαντικότε
ρους συνδέσμους είναι οι ΓεώργιοςΤερτσέτης, Πέτρος Βράιλας- 
Αρμένης, Γεώργιος Ζαλοκώστας, Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, 
Ανδρέας Αασκαράτος, Νικόλαος Κονεμένος, Παναγιώτης Βερ- 
γωτής και Κωνσταντίνος Ασώπιος.

Οι καρποί αυτής της γνωριμίας εμφανίζονται με τη γενιά του 
1880, που αντιδρά στον ανυπόληπτο πλέον αθηναϊκό ρομαντι
σμό και κατορθώνει να μορφοποιήσει στοιχεία που ήδη υπήρχαν 
αλλά είχαν μείνει ανεκμετάλλευτα από την Αθηναϊκή σχολή, 
ακολουθώντας παράλληλα και κάποια ξένα πρότυπα. 
Πρόδρομος σ’ αυτή την κίνηση είναι ο Νίκος Καμπάς, και μαζί ο 
Γεώργιος Δροσίνης, αλλά ηγετική φυσιογνωμία της ανανεωτι
κής γενιάς του 1880 είναι ο Παλαμάς, που ήδη στη συλλογή του 
Τα τραγούδια τηςπατρίδοςμονή επτανησιακή παράδοση -και 
πιο συγκεκριμένα η σολωμική -  είναι ζωντανή.

Αν, λοιπόν, η πιθανή λογοτεχνική ένωση Επτανήσου και 
Αθήνας πρέπει να αναζητηθεί σε κάποια σημεία τροπής που 
οδηγούν στον σχηματισμό νέων μορφών, τότε τα σημάδια αυτής 
της ένωσης είναι δυνατό να βρεθούν μόνο μέσα στην εξόρμηση 
της γενιάς του 1880. Τεκμήριο αυτής της αργοπορημένης ένωσης 
-που για τον λόγο αυτόν είχε μειωμένη σημασία, ενώ, αντίθετα, 
αν συνέβαινε στην ώρα της είναι βέβαιο πως θα είχε δώσει μιαν 
άλλη τροπή στη νεοελληνική λογοτεχνία- αποτελεί και το έργο 
των τελευταίων εκπροσώπων της Επτανησιακής σχολής, του Γε- 
ράσιμου Μαρκορά, του Μικελή Άβλιχου, του Διονύση Ηλια- 
κόπουλου, του Στέφανου Μαρτζώκη και, πάνω απ’ όλους, του 
Λορέντζου Μαβίλη, οι οποίοι χωρίς τοπικιστικές αξιώσεις και 
συμπλέγματα ανωτερότητας μοιράζονται με τους Αθηναίους 
ποιητές της γενιάς του 1880 την πεμπτουσία της Επτανησιακής 
σχολής: τη σολωμική κληρονομιά που έστω και καθυστερημένα 
γινόταν, επιτέλους, κοινό κτήμα των Ελλήνων λογοτεχνών.



Το διήγημα «Ο Μπαρμπαντώνης» 
του Κωσταντίνου Χατζόπουλου 

και το πιθανό πρότυπό του
του Τάκη Καρβέλη

Ο Δημήτριος (Μήχσος) Χατζόπουλος ή Μποέμ, όπως έγινε 
ευρύτερα γνωστός, γεννήθηκε στο Αγρίνιο το 1872, τέσσερα 
χρόνια μετά την γέννηση του αδελφού του Κωσταντίνου (1868). 
Κι ενώ για τον αδελφό του διαθέτουμε σήμερα ένα πλήθος βιο- 
γραφικών και βιβλιογραφικών στοιχείων, για τον ίδιο αυτά 
είναι πολύ περιορισμένα. Ίσως σ’ αυτό να συνετέλεσε και ο 
ίδιος, αν λάβουμε υπόψη μας τις δυσκολίες που συνάντησε ο Γ. 
Βαλέτας, όταν επιφορτίσθηκε να συντάξει το σχετικό με το έργο 
του άρθρο για την Εγκυκλοπαίδεια του «Πυρσού». Γράφει σχε
τικά:

«Και τότε μεν στάθηκε αδύνατο, παρ’ όλες μου τις προσπά
θειες και παρ’ όλη μου την επιμονή, να τον πετύχω και να πάρω 
τις πληροφορίες που ζητούσα, με όλες τις υποσχέσεις που 
έπαιρνα κάθε φορά που τον έβλεπα, γι’ αυτό κι αγαναχτισμένος 
γύρισα τη σχετική εντολή του άρθρου του πίσω».

Ανεξάρτητα πάντως από την ευθύνη που μπορεί να έχει ο 
ίδιος για την έλλειψη και των πιο βασικών βιογραφικών ή 
βιβλιογραφικών πληροφοριών, η ευθύνη ανήκει κατεξοχήν στη 
νεοελληνική κριτική. Απ’ τις ιστορίες της νεοελληνικής λογοτε
χνίας τον μνημονεύει μόνο ο Κ. Θ. Δημαράς, που επισημαίνει 
τα εξής:

«Ο Μποέμ, μορφωμένος και δυτικά καλλιεργημένος, αφιέ
ρωσε το γνήσιο τάλαντό του στη δημοσιογραφία και δεν άφησε 
ούτε έργο ούτε μνήμη ανάλογα με την αξία του».2

Στη «Βασική Βιβλιοθήκη», (τόμ. 32) ο Π. Χάρης, επίσης, 
ασχολείται σύντομα με το έργο του, καταλήγοντας ως εξής:

«Και απορούμε περισσότερο ακόμη, όταν με προσοχή δια
βάσουμε τ’ «Αγριολούλουδα» και τις «Ντόπιες ζωγραφιές». Ο 
διηγηματογράφος που έγραψε τις σελίδες τους, είναι αληθινά 
αξιόλογος. Ξέρει να οργανώσει το μύθο ενός διηγήματος, δίνει 
ζωντανή αφήγηση, συχνά μας κάνει αισθητούς τους ανθρώπους 
του. Ο αναγνώστης θα θυμηθεί, ελπίζω, στις παρακάτω σελίδες 
τις κρίσεις αυτές και θα συμπληρώσει ότι ο Δημήτριος Χατζό
πουλος έδωσε, έπειτα από τα δυο αυτά βιβλία, πολύ λιγότερα 
απ’ όσα θα μπορούσε να περιμένει κι ο πιο ολιγαρκής κι ο πιο 
δύσπιστος.»3

Ανεξάρτητα από την ορθότητα ή μη των ανωτέρω εκτιμή
σεων, η πεζογραφική παραγωγή του Δημ. Χατζόπουλου δεν 
περιορίζεται στις ανωτέρω συλλογές διηγημάτων.4 Κριτικά 
μελετήματα και πεζογραφήματα συνέχισε να δημοσιεύει σε

διάφορα περιοδικά, εκτός από τον «Διόνυσο», που με τον 
Γιάννη Καμπύση εξέδωσε (1901-1902). Εξέδωσε ακόμη και μια 
τρίτη συλλογή διηγημάτων, που αγνοούν κι ο Π. Χάρης κι ο Τ. 
Άγρας, που τελικά, μετά τον Γ. Βαλέτα έγραψε το σχετικό 
άρθρο στην Εγκυκλοπαίδεια του «Πυρσού».

Ο Δημ. Χατζόπουλος, αν και νεότερος από τον αδελφό του, 
εμφανίστηκε στα ελληνικά γράμματα ως πεζογράφος πιο νωρίς. 
Από το 1890 άρχισε να δημοσιεύει διηγήματα στα περιοδικά 
Παρνασσός και Εστία με την υπογραφή Μποέμ. Το ίδιο ψευ
δώνυμο χρησιμοποίησε και στις τρεις συλλογές διηγημάτων, 
που εξέδωσε κατά την δεκαετία του ’90 και είναι οι εξής:

1. Ντόπιες ζωγραφιές, Αθήνα, Τυπογραφείο Αναστάση 
Τρίμη,1894

2. Αγριολούλουδα, Αθήνα, Τυπογραφείο της Εστίας, 1896
3. Διηγήματα του ποδογύρου, Εν Αθήναις, εκ του τυπογρα

φείου Μιχαήλ Γ. Σαλιβέρου, 1899
Αξίζει να σημειωθεί ότι η τρίτη συλλογή παραμένει, απ’ όσο 

ξέρω, αβιβλιογράφητη ως τα σήμερα. Απαρτίζεται από 80 
σελίδες μικρού σχήματος και περιλαμβάνει, λόγω του σκανδα- 
λιστικού και τολμηρού, για την εποχή, περιεχομένου, πρόλογο 
του Νικ. I. Αάσκαρη (σ.σ. 3-5) που αναλαμβάνει να υπερασπι
στεί την τόλμη και την τέχνη των διηγημάτων. Το ανωτέρω 
αντίτυπο, που με άλλη ευκαιρία θα παρουσιάσω λεπτομερέ
στερα, το βρήκα στη βιβλιοθήκη του Ε.Α.Ι. Α.

Μετά τα λίγα αυτά προκαταρκτικά, που θεώρησα απαραί
τητα για τον σχεδόν άγνωστο και αδικημένο Μποέμ, ας προχω
ρήσουμε στο θέμα μας, που εντοπίζεται στο διήγημα «Ο Μπαρ- 
μπαντώνης» του Κ. Χατζόπουλου (περιλαμβάνεται στη συλ
λογή διηγημάτων Τάσω, Στο σκοτάδι κι άλλα διηγήματα, 1916). 
Πιθανό πρότυπό του είναι το διήγημα του αδελφού του Δημή- 
τριου «Απομεινάρι του αγώνος» (περιλαμβάνεται στα Αγριο
λούλουδα, 1896). Τα ανωτέρω διηγήματα παρουσιάζουν τα 
εξής κοινά στοιχεία, με τα οποία και θ’ ασχοληθώ κυρίως:

1. Κεντρικά πρόσωπα και στα δύο διηγήματα είναι παλαί
μαχοι αγωνιστές του ’21, ο μπαρμπα-Φώτης κι ο Μπαρμπαν- 
τώνης. Οι κατοικίες και των δύο είναι φτωχικές: «Μαζί με το 
σπίτι πήρε ο παππούς και το νυστέρι του παλιού γιατρού και τη 
συνήθεια ν’ ανοίγει κάθε άνοιξη τις φλέβες των χωρικών και 
των βοσκών που κατοικούσαν εκεί ολόγυρα σε αχεροκάλυβες



κάτω πλατιές, ψηλά στενές όπως χωνιά αναποδογυρισμένα. Σε 
μια απ’ αυτές κι ο Μπαρμπαντώνης» (σ. 293). Σε μια παρόμοια 
κατοικία έμενε κι ο μπαρμπα-Φώτης: «Τον έφεραν στο σπίτι 
του* σ’ έναν μικρόν αχυριώνα με μισογκρεμισμένους τοίχους 
και μισοσκεπασμένη στέγη» (σ. 82). Ένα πρόσθετο κοινό και 
χαρακτηριστικό στοιχείο επίσης είναι το σήμα του αγωνιστή 
του ’21, που διατηρούν. Ο Μπαρμπαντώνης μιλάει «για την 
κοκάρδα του αγωνιστή που είχε ακόμα στην καλύβα» (σ. 295)· 
στου μπαρμπα-Φώτη, όταν πέθανε, «κάρφωσαν απάνω στα 
στήθη του το μικρούλη σταυρό των αγωνιστών με την ουρανιά 
κορδέλλα» (σ. 83).

2. Ως εδώ η σύμπτωση των δύο διηγημάτων σ’ ένα κεντρικό 
πρόσωπο, παλαίμαχο αγωνιστή του ’21, μπορεί να θεωρηθεί 
εύλογη, αφού δεν αποκλείεται ο συγκεκριμένος τύπος, όποιο κι 
αν ήταν το πραγματικό του όνομα, να τους ήταν γνωστός από τα 
παιδικά τους χρόνια. Κάποιες άλλες όμως συμπτώσεις μας πεί
θουν ότι ο Κωσταντίνος Χατζόπουλος, γράφοντας το διήγημά 
του, έχει υπόψη του και το διήγημα του αδελφού του. Η πρώτη, 
αλλά πιο καίρια ομοιότητα, έγκειται στο χρονικό διάστημα που 
καλύπτει η αφήγηση των κεντρικών προσώπων και του αφη
γητή. Από την άποψη αυτή δύο είναι οι βασικοί αρμοί της αφή
γησης: οι καθημερινές ενέργειες και τα λόγια των κεντρικών 
προσώπων. Όσα διαδραματίζονται στα διηγήματα δεν συνέ- 
βησαν ή ειπώθηκαν άπαξ, αλλά επανειλημμένα. Γι’ αυτό ο 
κύριος χρόνος της αφήγησης είναι ο επαναληπτικός παρατατι
κός. Ο Μποέμ, χρησιμοποιώντας επαναληπτικό παρατατικό, 
επιμένει στην ίδια εικόνα του μπαρμπα-Φώτη: χειμώνα-καλο- 
καίρι, σωριασμένος στο ίδιο προιάρι πάντοτε, βυθίζονταν σε 
όνειρο και κοίταζε με τις ώρες το βάθος του ορίζοντα:

«Το καλοκαίρι πάλε, [...] με το χοντρό ραβδί του κρεμασμένο 
στο πλάι του πριαριού και βυθισμένο στο κύμα, με τ’ αναμμένο 
αιώνια μακρύ τσιμπούκι του, κι ανάμεσα στο σιγαλό νανού
ρισμα και στον ανασασμό της θάλασσας, απομαρμαρόνουνταν 
ώρες, κι ώρες μεγάλες, ήσυχος και βουβός ο μπαρμπα Φώτης, 
κοιμισμένος σ’ ένα αδιάκοπο βαθύ όνειρο» (σ.σ. 78-79).

«Κοιμισμένον τον ήξεραν αιώνια το γεροντάκο, που σ’ όλη 
τη(ν) τρελή βοή της γειτονιάς δεν ανασήκωνε τόσο το κεφάλι 
του, δε ξεκολλούσε τόσο τη γεροντική ματιά του από τ’ αδιά
κοπο κάρφωμά της πέρα κατά την άκρη, εκεί που σμίγουνταν με 
τη θάλασσα ο ουρανός» (σ. 79).5

Στην ίδια αφηγηματική τακτική καταφεύγει κι ο Κωσταν
τίνος Χατζόπουλος. Χρησιμοποιώντας κι αυτός κατά κόρον 
επαναληπτικό παρατατικό και αφορμώμενος απ’ αυτό το 
βύθισμα στο όνειρο ή στον ορίζοντα, επιμένει σε κάποιες στε
ρεότυπες καθημερινές ενέργειες του Μπαρμπαντώνη και 
κυρίως στη στάση αναμονής και προσδοκίας, που αποτελεί το 
διαρκώς επαναλαμβανόμενο μοτίβο του διηγήματος, που, σαν 
σε μουσική συμφωνία, ενδυναμώνεται με τις επαναλήψεις 
κάποιων ρημάτων και την χρησιμοποίηση του συνδετικού και 
μεταβατικού και.:

«Έπειτα ξανακαθότανε στην πόρτα, καθότανε και κοίταζε 
έξω πέρα και φαινότανε σα να περίμενε» (σ. 294)

«Κι ο Μπαρμπαντώνης γυρνούσε πάλι στην καλύβα κι έπιανε 
και πελεκούσε, κι έσκιζε και πελεκούσε, κι έπειτα καθότανε 
πάλι στην πόρτα, καθότανε και κοίταζε σα να περίμενε» (σ. 
295).

«Κι ο Μπαρμπαντώνης ξαναγύριζε στην πόρτα της καλύβας 
και καθόταν και στύλωνε τα θαμπά μάτια εμπρός του και κοί
ταζε» (σ. 297).

3. Ένα άλλο κοινό στοιχείο των διηγημάτων είναι πως και τα

δύο κεντρικά πρόσωπα μιλούν για τον παλιό καιρό. Ο μεν 
μπαρμπα-Φώτης ανιστορούσε τα γεγονότα της εξόδου, ενώ ο 
Μπαρμπαντώνης «διηγότανε για τον παλιό καιρό». Σ’ αυτόν 
όμως τον παλιό καιρό δεν περιλαμβανόταν μόνο η Επανά
σταση, αλλά και όλη η μετεπαναστατική μιζέρια.:

«Κι ανασηκώνουνταν [ο μπαρμπα-Φώτης] τότε λίγο, τρα
βούσε με περισσότερη όρεξη το μακρύ τσιμπούκι του, άναφτε 
λιγάκι η ματιά του, και το γεροντικό του πρόσωπο γελαστό και 
περήφανο άρχιζε με τη(ν) τραυλή φωνή του, και διηγάτο τις 
αντραγαθιές και τα παθήματα της φωτεινής εκείνης νύχτας, 
που χύνει τόσο φως αντρειοσύνης μέσα στους μεγάλους εκεί
νους χρόνους» (σ. 82).

«Κι ο Μπαρμπαντώνης διηγότανε για τον παλιό καιρό· για 
την Αρβανιτιά, απόθε ήρθε, την Επανάσταση που είχε πολεμή
σει, για τα ρεντίφικα (= άτακτα στρατιωτικά σώματα) και το 
στρατό όπου έκαμε ύστερα, για τη λίγη σύνταξη που δεν του 
φτάνει» (σ. 295).

Είναι φανερό ότι ο Κ. Χατζόπουλος διευρύνει κατά πολύ 
τους στόχους του. Ο κεντρικός του ήρωας δεν είναι ένα γραφικό 
ή παράταιρο προς την εποχή του μόνο πρόσωπο, στο οποίο 
καταφεύγουν τα κοριτσόπουλα, όπως στον μπαρμπα-Φώτη, 
για ν’ ακούνε τις ιστορίες του, αλλά και μια τραγική φιγούρα 
του αγωνιστικού παρελθόντος, στην ιστορία, το μοναχικό βίο 
και τις διαρκείς προσδοκίες του οποίου συμπυκνώνεται όλη η 
μετεπαναστατική αδιέξοδη πορεία του έθνους μας.

4. Ένα τέταρτο κοινό στοιχείο είναι ο θάνατός τους, που 
επέρχεται μέσα στο διαρκώς επαναλαμβανόμενο προκαθορι
σμένο πλαίσιο της άχαρης καθημερινής τους ζωής, κύρια χαρα
κτηριστικά της οποίας ήταν οι αναδρομές στο παρελθόν και η 
ενατένιση στο βάθος του ορίζοντα ή του χρόνου. Η σκηνή του 
θανάτου τους παρουσιάζεται, αντίστοιχα, ως εξής:

«Έτσι μια γαλανή βραδιά, την ομορφότερη και γλυκύτερη 
βραδιά του καλοκαιριού, στολισμένη με το λαγαρό ασημόφωτο 
τ’ αυγουστιάτικου φεγγαριού, τον καημένο το γεροντάκο τον 
βρήκαν ξάπλα στο βυθό του πριαριού, στον ίδιο τόπο του, μ’ 
ανασηκωμένα γόνατα, και με το χοντρό ραβδί του καρφωμένο 
στο ξυλιασμένο χέρι του. Έσβυσε κι απόμεινε μ’ ανοιχτά μάτια. 
Τον καημένο το γεροντάκο!...» (σ. 82).

«Μόνο λίγες στιγμές πριν ξεψυχήσει, ανασηκώθηκε άξαφνα 
και γύρισε προς τη μεριά, όπου φανταζότανε πως είναι η 
πόρτα. Σταμάτησε στη θέση αυτή και φάνηκε σα να περίμενε. 
Μα γλήγορα ξανάπεσε ήσυχα, βγάζοντας μια βραχνή φωνή, 
αφήνοντας έναν αχό που έμοιαζε με γέλιο» (σ. 299).

Ο θάνατός τους, βέβαια, έρχεται κάτω από διαφορετικές 
συνθήκες και αντικατοπτρίζει τις καλλιτεχνικές προθέσεις των 
συγγραφέων. Στο διήγημα αυτό ο Μποέμ, σε αντίθεση προς τον 
ρεαλισμό άλλων διηγημάτων του, καταφεύγει σε μια κάπως 
γλυκερή λυρική περιγραφή και κρατά απέναντι στον ήρωά του 
μια εμφανή στάση συμπόνιας. Κύριος στόχος του, στηριζό- 
μενος σε προσωπικά του βιώματα, είναι να δώσει μια θλιβερή 
εικόνα αυτών που κάποτε πολέμησαν για την ελευθερία και 
τώρα, ανήμποροι πια και πάμφτωχοι, περιορίζονται σε μια 
πανομοιότυπη και μίζερη ζωή. Το καθημερινό τους αγνάντεμα 
αποτελεί και μια απεγνωσμένη ενατένιση προς την άδηλη προο
πτική του χώρου και του χρόνου, μια έσχατη και τραγική προσ
πάθεια συμπλήρωσης του κενού της ζωής τους, έκφραση της 
απόλυτης μοναξιάς τους. Ο Κωσταντίνος Χατζόπουλος, 
ώριμος πια πεζογράφος, αξιοποιεί στο έπακρο τις βασικές 
ιδέες του διηγήματος του αδελφού του και, διευρύνοντας τους 
δικούς του στόχους, μεταμορφώνει το διήγημα σε μια θλιβερή



μπαλάντα μιας ακίνητης και λιμνάζουσας ζωής. Επιμένοντας 
κατά κόρον στη στάση αναμονής του κεντρικού προσώπου του 
-ο  Μπαρμπαντώνης ενώ ξεψυχάει περιμένει ακόμη κάτι- 
δίνει στην αφήγηση την υφή και τον τόνο μιας μουσικής υπό
κρουσης, απ’ την οποία αναδύεται η κακοδαιμονία μιας ολό
κληρης εποχής. Ο θάνατός του θα συνοδευτεί από δύο υπαινι
κτικά γέλα* το ένα είναι του ίδιου, σαν έσχατη διαμαρτυρία για 
ό,τι έζησε, έπαθε και προσδοκούσε* το άλλο του παππού, σαν 
ειρωνικό σχόλιο στις μάταιες προσδοκίες του.

1. Γ. Βαλέτας, «Χρονικά της νεοελληνικής λογοτεχνίας» -  Κρυ- 
στάλλης και Μποέμ, Νέα Εστία, τόμ. 20, τεύχ. 231,1.11.1936, σ. 1530.

2. Κ. Θ. Δημαράς, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, «Ίκαρος», 
έκδ. β ', 1948, σ. 468.

3. «Βασική Βιβλιοθήκη», τόμ. 32, σ. κ \
4. Ανέκδοτες, στο σύνολό τους, παραμένουν οι ταξιδιωτικές του εντυ

πώσεις που, όπως και τα πολυάριθμα χρονογραφήματά του, δημοσίευσε 
σε εφημερίδες κυρίως με διάφορα ψευδώνυμα.

5.Οι παραπομπές γίνονται στις πρώτες εκδόσεις του Μποέμ και στον 
προσιτό σήμερα τόμο που επιμελήθηκε η Έρη Σταυροπούλου: Κωστα- 
ντίνος Χατζόπουλος, Τα διηγήματα , Συνέχεια, Αθήνα 1989.

Η
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΙΚΗ

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Από τον πρώτο ως τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο

(19 14-1939) 

ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ -  ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ



Οι δύο «Πύργοι» του Χατζόπουλου: 
Το ήθος της πεζογραφίας του

του Αθανάσιου Ν. Γκότοβου

Η υπόμνηση της υποθήκης του Σολωμού από τον εκδότη της 
Τέχνης την επομένη της εθνικής ταπείνωσης του 1897 έχει 
ιδιαίτερη σημασία. Είναι προϊόν περίσκεψης και κάλεσμα για 
αυτογνωσία που συνδέεται με το πάθημα του Έθνους.

Στην ταπείνωση του ’97 είχε το μοιράδι του κι ο Κωσταντί- 
νος Χατζόπουλος, που πήρε μέρος στις ολιγοήμερες επιχειρή
σεις στο μέτωπο της Ηπείρου και επέστρεψε στην Αθήνα «με 
στραπατσαρισμένο τον άδολο αλλά και ανίδεο πατριωτισμό 
του».1

Η ντροπή του 1897 αποτέλεσε αφορμή για την αφύπνιση των 
υγιών δυνάμεων της χώρας ώστε να αναλάβουν την προσπάθεια 
ανακοπής της καθοδικής πορείας του τόπου. Μια προ
σπάθεια που κυοφορήθηκε για μια τουλάχιστον δεκαετία μέχρι 
να καρπίσει τον αναγεννητικό άνεμο του 1909.

Νομίζουμε πως στην προσπάθεια αυτή εντάσσεται με τον 
τρόπο του και το πολυσυζητημένο έργο του Κ. Χατζόπουλου Ο 
Πύργος τον Ακροπόταμου, που γράφεται στο Μόναχο το Νο- 
έμβρη-Δεκέμβρη του 1908 και δημοσιεύεται σε συνέχειες στο 
Νονμά την προτεραία του κινήματος των αξιωματικών στο 
Γουδί, το Μάιο του 1909.

Ο Χατζόπουλος ξαναδούλεψε το έργο του το 1914 κι αφού 
επέφερε αρκετές αλλαγές, το τύπωσε σε βιβλίο το 1915. Ανά
μεσα στις αλλαγές που επέφερε είναι και η αλλαγή του τίτλου 
και ο χαρακτηρισμός του ως «ηθογραφίας» που θεωρήθηκε ως 
μια «πράξη ενσωμάτωσης στη λογοτεχνική παράδοση του 
τόπου».2

Πρόκειται για μια ηθογραφία που διέλυε τον αφελή μύθο 
περί ειδυλλιακής τάχα ζωής στο ελληνικό ύπαιθρο και συγκρο
τούσε μια σφριγηλή κοινωνική ρεαλιστική γραφή πρωτόγνωρη 
στα χρόνια της.

Τι ήταν όμως εκείνο που ώθησε το Χατζόπουλο να αλλάξει 
και τον τίτλο της ηθογραφίας του;

Σύμφωνα με τον καθηγητή Γ. Βελουδή «η αλλαγή του αρχι
κού τίτλου υποδηλώνει τη θέληση του συγγραφέα να μην ξαφ
νιάσει τον αθηναίο αναγνώστη του με μια πάρα πολύ ιδιωματι
κή λέξη (...) οι δυο εκφράσεις χρησιμοποιούνται στο ίδιο κείμε
νο ως γνήσια συνώνυμα».3 Είναι μια κατανοητή και νόμιμη 
υπόθεση και εξήγηση.

Έχουμε τη γνώμη όμως, ότι ο Χατζόπουλος δεν ήταν από 
τους ανθρώπους που θα υπολόγιζαν τόσο πολύ το ξάφνιασμα 
του αθηναίου αναγνώστη από μια πάρα πολύ ιδιωματική λέξη. 
Ένας λόγος παραπάνω είναι το γεγονός ότι στη δεύτερη μορφή 
του έργου ο συγγραφέας φρόντισε να προσαρμόσει τη γλώσσα

στα διαλογικά μέρη «ισχυρότερα και συστηματικότερα στη δια
λεκτική γλωσσική υπόσταση των προσώπων της ιστορίας», 
όπως πολύ σωστά επισημαίνει ο παραπάνω μελετητής.

Τι συμβαίνει λοιπόν και ο Χατζόπουλος αλλάζει τον τίτλο, 
αψηφώντας και τον κίνδυνο που διέτρεχε, μήπως ο χαρακτηρι
σμός της μισοερειπωμένης «Κούλιας» ως «Πύργου» οδηγούσε 
σε αταίριαστες συσχετίσεις; Κατά τη γνώμη μας κυρίως γι' αυτό 
άλλαξε τον τίτλο. Απορρίπτοντας τον όρο «Κούλια» και υιοθε
τώντας τον όρο «Πύργος» αυτές τις «αταίριαστες συσχετίσεις» 
επεδίωκε.

Αν ο όρος «κούλια» ανήκει στο λεξιλόγιο των προσώπων και 
της περιοχής όπου αυτά ζουν, ο όρος «πύργος» μ’ όλες τις αταί
ριαστες συνδηλώσεις του ανήκει στο λεξιλόγιο του αφηγητή και 
συμπυκνώνει την ειρωνική του αποστασιοποίηση από μια ορι
σμένη νοοτροπία, η οποία είναι έκδηλη στο έργο και έχει ένα 
εξαιρετικό ιδεολογικό βάρος. Αυτό εκμεταλλεύεται ο Χατζό
πουλος για να υποδηλώσει το ουσιαστικότερο από τα μηνύματα 
του έργου του. Ο «πύργος» εδώ ανάγεται σε σύμβολο της νοο
τροπίας ενός κόσμου ανερμάτιστου που είναι καταδικασμένος 
να καταρρεύσει, όπως και ο πύργος του έργου. Συμβολίζει τον 
αδιέξοδο προσανατολισμό ενός κόσμου που οδηγείται νομοτε
λειακά στην εξαφάνιση. Κόσμου που είναι υπεύθυνος γι’ αυτή 
την κατάρρευση, αφού εμπεριέχει και τα αίτιά της.

Πρόκειται για την απόρριψη ενός άλλου ιδεολογήματος 
σύστοιχου προς το κούφιο και ανερμάτιστο ιδεολόγημα της 
Μεγάλης Ιδέας και της προγονοπληξίας των νεοελλήνων. Είναι 
η έκφανσή του στο ιδιωτικό, το ατομικό επίπεδο.

Ο Πύργος τον Ακροπόταμον και στη δεύτερη μορφή του, 
αυτή με την οποία τον ξέρουμε σήμερα, διατηρεί τα στοιχεία της 
αποστασιοποιημένης, αντικειμενικεύουσας, ειρωνικής αφή
γησης και ο όρος «ηθογραφία» του Χατζόπουλου προϋποθέτει 
τη σημασία που είχε η λέξη ήθος στους αρχαίους: «ήθος ανθρώ- 
πω δαίμων».

Τον όρο «πύργος» ο Χατζόπουλος τον χρησιμοποιεί και στην 
ποίησή του τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις: Στο ποίημα το 
αφιερωμένο στον Ιούλιο Έσσλιν:

...Μον είπανε πως στήνοννε παλάτια, 
μον είπανε πως χτίζονν πύργον ς στο γιαλό* 
πήρα τα σνντρίμμια και να στήσω πάω, 
πύργο πάω να στήσω εκεί κι εγώ.

«Τα ελεγεία και τα ειδύλλια»4



και στο ποίημα «Χαιρετισμός»:

Έλαμψε κι είχε πύργος γίνει 
άξαφνα τ ’ άχαρο ρημάδι.

«Απλοί Τρόποι»'

Είναι φανερό ότι και στις δυο περιπτώσεις η λέξη «πύργος» 
χρησιμοποιείται αντιθετικά με τα «συντρίμμια» και το «ρη
μάδι» -στοιχεία της πραγματικότητας- ως έννοια εξωπραγμα
τική, ρομαντική: θεμελιωμένος στην άμμο.

Ενισχυτικό για την παραπάνω υπόθεση, την ειδική δηλαδή 
νοηματοδοσία και το συμβολικό ιδεολογικό περιεχόμενο που 
δίνει ο Χατζόπουλος στη λέξη «πύργος», είναι η χρήση του 
ίδιου όρου, ομοιότροπα στο διήγημά του Ο πύργος τον Αλι- 
βέρη. Εδώ ένας πραγματικός πύργος, ενσάρκωση των ονείρων 
και των αγώνων του ιδιοκτήτη του, δεν κατορθώνει να του 
προσδώσει ιδιότητες και κύρος άρχοντα, όπως αυτός επιδιώ
κει. Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε μια κραυγαλέα διάσπαση 
ανάμεσα στο «είναι» και στο «φαίνεσθαι» των προσώπων παρά 
την προσπάθειά τους να την αποκρύψουν.

Η διχοτομία πύργος κούλια συμβολίζει τη διχοτομία φαί
νεσθαι ν$ είναι και λειτουργεί με τρόπο ώστε το φανταστικό να 
επιδιώκει να υποκαταστήσει μάταια το πραγματικό. Αυτή η 
ιδεολογική λειτουργία σπονδυλώνει όλο το μύθο που σινί- 
σταται στο διαρκή, αλλά ανεπιτυχή αγώνα που κάνουν τα πρό
σωπα προκειμένου να συγκαλύψουν τη γύμνια και το κενό τους. 
Τελικά παραμένουν δέσμια της πλάνης τους με όλες τις συνέ
πειες που αυτή συνεπάγεται.

Ο Θώμος Κρανιάς, πρώην δήμαρχος και επίδοξος έπαρχος, 
θεωρεί πολύ ικανοποιητική την τακτοποίηση της οικογένειάς 
του, παρόλο που αγοράζει «πύργο» για να «τρυπώσει μέσα τα 
παιδιά και τη γυναίκα του». Οι συνθήκες διαβίωσης εκεί είναι 
άθλιες. Παρά ταύτα, ενώ «η σούπα αυγοκόβεται με αγουρίδα, 
τα παιδιά τρέχουν ξυπόλητα για να γλιτώσουν τα παπούτσια κι 
η πρώην επαρχίνα μπορεί να κάνει με τη Φρόσω όλες τις δου
λειές δίχως να τις βλέπει μάτι» απορρίπτεται χωρίς δισταγμό η 
προοπτική να ξαναεργαστεί ο Κρανιάς σε κατώτερη θέση.

«Γραμματικός αδύνατο».
«Να ’τανε κάνε διαυτεντής».6

Ο λόγος δεν είναι μόνο η ανώμαλη προσγείωση σε μια κατώ
τερη ιεραρχικά διοικητική θέση, αλλά η διαφαινόμενη αδυ
ναμία των προσώπων να επιβεβαιώνουν την εικόνα που «συν
τηρούν» για την κοινωνική τους θέση: «Στην πόλη θέλουν λού- 
σα, φορέματα, σπίτι καλό και χώρια δούλα» προκειμένου να 
φαίνονται ότι διατηρούν την κοινωνική τους θέση και το κύρος 
του ονόματος της οικογένειας, ενώ στον Ακροπόταμο η αντί
ληψη του κοινωνικού περίγυρου για το όνομα είναι εμπεδω
μένη. Αυτό που μετρά στη συνείδηση των προσώπων δεν είναι 
το τι πράγματι είναι, αλλά το τι επιδιώκουν και κατορθώνουν 
να φαίνεται ότι είναι. Η αντίληψη αυτή που φαίνεται να φέρνει 
στο νου τη λαϊκή παροιμία «κάλλιο πρώτος στο χωριό παρά 
δεύτερος στην πόλη» αναδεικνύει το δράμα ξεπεσμένων «ευγε- 
νών» που επιμένουν να συντηρούν την αίγλη και την «αξία» των 
τίτλων τους, στηριγμένοι σε εξωτερικά σχήματα και τύπους, 
αρνούμενοι την παραδοχή της πραγματικότητας, να ζουν μέσα 
στην ψευδαίσθηση που δημιουργεί η αναντιστοιχία είναι και 
φαίνεσθαι, με αποτέλεσμα να αυτοπαγιδεύονται.

Στη συντήρηση αυτής της σύγχυσης συμβάλλει και ο κοινω

νικός περίγυρος που κάνει πως αναγνωρίζει αυτή την εικόνα 
εξωθώντας τα πρόσωπα του έργου να εκλαμβάνουν το φαντα- 
σιακό ως πραγματικό και να εγκλωβίζονται σε μια αδιέξοδη 
προσπάθεια-φαύλο κύκλο. Η διαδικασία αυτή είναι φανερή 
π.χ. όταν η πρώην επαρχίνα, ενώ γνωρίζει την οικονομική αδυ
ναμία της οικογένειας προκειμένου να αποκαταστήσει τη Φρό
σω, κόρη σε ώρα γάμου, τελικά καταφεύγει και επαναπαύεται 
στην ψευδή εικόνα που δημιουργεί στον κοινωνικό περίγυρο η 
υπεροχή του ονόματος.

«Η υπεροχή στο σόι της κόρης της, που αναγνώριζε το τέκνο 
του μπακάλη μ’ όλα τα πλούτη του, της ξύπνησε μέσα της την 
αρχοντιά ή περηφάνεια κι αυτό την έκανε να πάρει τον αέρα και 
να μουρμουρίσει μόνο: Σαν έρθ’ η ώρα, τον πατέρα της τον 
καταφέρνουμε», σκέπτεται ωσάν να πίστευε ότι ο Θ. Κρανιάς 
θα αρνιόταν πραγματικά να δώσει την κόρη τους στο γιο ενός 
πλούσιου μπακάλη.

Το ίδιο και σε μεγαλύτερο βαθμό ισχύει και για τον ίδιο τον 
Κρανιά που ζει στο δικό του κόσμο. Όλα τα ανάγει στο όνομα, 
ακόμη και τις αδυναμίες του. Στη γυναίκα του που διαμαρτύ
ρεται γι’ αυτόν τον τρόπο ζωής αποκρίνονταν γελώντας: «Βί
τσιο αρχοντικό». Η ειρωνεία του συνίσταται στο ότι ο κοινω
νικός περίγυρος στηρίζει αυτή τη «βολική» πλάνη:

«Η εργατιά, που ξεχείμαζε στον κάμπο και δεν έπαψε ποτέ να 
προσκυνά την αυλόπορτα του πύργου, ήτανε το μεγαλύτερο 
σημάδι του, που κι αρχοντιά και πλέμπα εδώ στην πόλη δεν 
μπορούσαν να μην το σεβαστούν».7

Από αυτή την πλάνη έρχεται να βγάλει την οικογένεια Κρα
νιά η «Χωριάτισσα» που αναλαμβάνει την ευθύνη του σπιτιού 
μετά το θάνατο της επαρχίνας, της αδελφής της. Η νέα οικοδέ
σποινα απαιτεί να λέει «τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη», 
απαιτεί δηλαδή να συμπίπτει το είναι με το φαίνεσθαι, και επι
μένει ότι το «φαίνεσθαι» πρέπει συνεχώς να επιβεβαιώνεται, να 
στηρίζεται και να τροφοδοτείται από το «είναι». Και αυτό γιατί 
είχε μείνει στα πατροπαράδοτα* ούτε το χωριό είχε αφήσει ούτε 
τρόπο ζωής είχε αλλάξει, επειδή είχε παντρευτεί στρατιωτικό: 
«Έτσι απόμεινε η αυστηρή απελέκητη χωριάτισσα, η νοικο
κυρά, το άγρυπνο μαντρόσκυλο που χρειαζόταν τ’ ορφανι
σμένο σπίτι».8

Η «χωριάτισσα» έχει διαφορετικό κώδικα αξιών και τιμής 
από το Θώμο Κρανιά και μέσα σ’ αυτόν «η δουλειά δεν έχει ούτε 
ντροπή ούτε λυποκράτημα». Η αυστηρότητα που δείχνει απέ
ναντι στην παραστρατημένη Φρόσω, όπως και το αίσθημα 
ενοχής και ευθύνης που τη βαραίνουν, πηγάζουν από το αξιακό 
της σύστημα που, επειδή το εννοεί και το πιστεύει, το βιώνει 
χωρίς αναστολές και καιροσκοπισμούς. Αυτό διαμορφώνει και 
τις προσδοκίες της. Ενώ π.χ. κλείδωσε τη Φρόσω στο κατώγι 
της, της έκοψε τα μαλλιά και την ξυπόλησε, «περίμενε να ’ρθει 
ο πατέρας της να της χαρακιάσει και να της αλατίσει τα ψαχνά. 
Μόνο το δικό της δάρσιμο δεν έσβηνε την ντροπή». Κι όταν οι 
προσδοκίες της διαψεύδονται από τη συμπεριφορά του πατέ
ρα, αναστατώνεται. Ανατρέπεται η τάξη του κόσμου της. Της 
είναι αδιανόητο κάτι τέτοιο. Δεν ξέρει πώς να το εξηγήσει. 
Επαναστατεί:

«Η χωριάτισσα περίμενε το γαμπρό της νάρθει να τρίξει 
δόντια και να σπάσει κόκκαλα, να γυρέψει ακόμα λόγο και από 
αυτή την ίδια... Και τώρα βλέπει μπροστά της έναν πατέρα 
αδιάφορο, έναν άρχοντα δίχως οργή και δίψα να εκδικηθεί ένα 
γιο μπακάλη, που ατίμασε και καταφρόνισε το σόι του».9

Όλος ο κοινωνικός περίγυρος της «τάξης» της, σκολάρ-



χαινα, υπομοιραρχινα, δημαρχίνα, αδυνατούν να αποδεχτούν 
ότι είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια ανακολουθία στο υποτιθέ
μενο ήθος και στην επιδεικνυόμενη συμπεριφορά του Κρανιά 
και την παρηγορούν: «Μα η χωριάτισσα δεν ησυχάζει».

Τα σοβαρά προβλήματα ασυνέπειας πηγάζουν από το ήθος 
του Κρανιά, που δεν του πολυάρεσε ν’ αντικρύζεται κατάματα 
με τους άλλους και με τον εαυτό του, γιατί «ήτανε το φυσικό του 
αυτό». Γι’ αυτό, αν γράφει στον πατέρα του νέου που απάτησε 
την κόρη του ένα γράμμα γεμάτο αρχοντιά, αξιοπρέπεια και 
πατρικό θυμό, το κάνει απλά για ν’ αναπάψειτη συνείδησή του. 
Το αποτέλεσμα θα είναι ο έξυπνος μπακάλης να πετάξει το 
γράμμα μαζί με την «αρχοντιά» και την αξιοπρέπεια του Κρα
νιά στον κάλαθο των αχρήστων, χωρίς καμιά συνέπεια ή συνέ
χεια.

Τη χλιαρή αντίδραση του Κρανιά τη συνοψίζει η χωριάτισσα 
με τη φράση «σαν ξένος ήρθε και σαν ξένος έφυγε» και την απο
δοκιμάζουν σαν αρχαίος χορός η δημαρχίνα, η σχολάρχαινα 
και η υπομοιραρχινα που θίγονται και οι ίδιες από μια τέτοια 
συμπεριφορά που προσέβαλε ανθρώπους της «τάξης» και του 
επιπέδου τους: «Έπρεπε να τον αναγκάσει τον παλιομπακά- 
λη», επισημαίνουν.

Τέλος, όταν ο Θώμος Κρανιάς παύμένος από τη θέση του επι
στρέφει φέρνοντας στο σπίτι και την Παναγιούλα, ο «ειδικής 
σύνθεσης» κοινωνικός περίγυρος αναστατώνεται και στηρίζει 
τη «χωριάτισσα», η οποία αγωνίζεται για την τιμή του ονόματος 
και του σπιτιού του Κρανιά, μέλημα που θα έπρεπε να απα
σχολεί πρώτα και κύρια τον ίδιο. Η σκηνή της σύγκρουσης, 
ρεαλιστική στο έπακρο, συμπυκνώνει τη φιλοσοφία της «χω- 
ριάτισσας» που δε γνωρίζει συμβιβασμούς και μισόλογα. Ο 
αγώνας της είναι ανυποχώρητος γιατί γίνεται για ύψιστες 
αξίες: την τιμή και την αλήθεια:

«Η χωριάτισσα έπρεπε λοιπόν να βγάλει την αλήθεια (...) Δε 
σόφταν’ η μια ντροπή. Βάλθ’κες ν’ απουριζιλέψεις το σόι σ’. 
Πώς έχ’ς μούτρα κι παρουσιάζεσαι στον κόσμο; Έχασες το 
ίρτσ’ σ». Και επιτείνοντας την επίκρισή της καταλήγει:

«Γέρουνταςάνθρουπους. Κακά γραφτά. Τ’ είχα να ιδού!».10
Στη φιλοσοφία της «χωριάτισσας» ο αφηγητής με την τεχνική 

της κοινής εστίασης υποβάλλει συνοπτικά την κοσμοθεωρία 
από την οποία απορρέει η συμπεριφορά του Κρανιά, ο οποίος, 
ας σημειωθεί, στο κείμενο μιλά ελάχιστες φορές και πάντοτε με 
σύντομες φράσεις:

«Ο Κρανιάς άφησε πάντα να κυβερνά το θέλημα της μοίρας. 
Έχει ο Θεός, είναι μεγάλος. Δεν θ’ αφήσει να πάει χαμένο το 
γένος του Κρανιά. Τη θέση του και την υπόληψη εδώ στην πόλη 
ακόμη δεν την έχασε* οι φίλοι θα ξαναβοηθήσουν, η αγορά θα 
δώσει βερεσέ. Αφού η ζωή είναι τέτοια, τι να κάμεις; Δεν μπο
ρείς να την αλλάξεις με το θέλημά σου. Πότε με την αλήθεια θα 
την περάσεις, πότε με το ψέμα, με τον αέρα της θα πας πάντα. 
Αυτή είναι η φιλοσοφία του Θώμου Κρανιά».11

Θα μπορούσαμε να ιδούμε εδώ συμπυκνωμένη, σε σμικρο- 
γραφία, τη φιλοσοφία του νεοελληνικού κράτους με την προγο
νοπληξία και την επανάπαυση στη δόξα των αρχαίων προγό
νων, την απουσία πίστης, σχεδιασμού και οραμάτων, την εξάρ
τηση και την επιβίωση με τον υπέρογκο δανεισμό και τη μοιρο
λατρία που απολακτίζει κάθε προσπάθεια μεταρρύθμισης και 
αφύπνισης και οδηγεί σε οικονομικές καταστροφές του τύπου 
«δυστυχώς επτωχεύσαμεν» και σε εθνικές ταπεινώσεις σαν του 
1897.

Τη συνέχεια μπορεί κανείς να τη φανταστεί χωρίς δυσκολία. 
Ενώ η «χωριάτισσα» απογοητευμένη και εξοργισμένη επιστρέ

φει στο χωριό της και στο σπίτι της, ο Κρανιάς συνεχίζει τη μοι
ραία συμπεριφορά του παρασύροντας σ’ αυτή την τακτική τα 
παιδιά του, τα οποία εκφαυλίζει ωθώντας τα στην υιοθέτηση 
αυτής της συμπεριφοράς που πηγάζει από την ανακολουθία, 
τον εφησυχασμό και τη διάσταση του είναι και του φαίνεσθαι 
στη ζωή και στη δράση τους. Αφήνονται να κολακεύονται από 
τη συμπεριφορά του επαρχιακού περιβάλλοντος που στερεώνει 
αυτή τους την ψευδαίσθηση αρχοντιάς.

Έτσι, όταν ο πατέρας βγαίνει από την αυλόπορτα, οι αξιω
ματικοί από απέναντι προσηκώνονται και χαιρετούν. Ο σχο- 
λάρχης πάρα πέρα που συναντήθηκε μαζί του βγάζει ως κάτω 
το καπέλο. Η Φρόσω καμαρώνει καθώς χώνεται στο κατώι για 
να καθήσει στον αργαλειό: «Το σόι του Κρανιά δε χάθηκε μ’ 
όσα κι αν έλιε η Θειά».

Ο Κρανιάς αλλοτριώνεται τόσο πολύ από το περιβάλλον, που 
κινδυνεύει να ξεχάσει ποιος είναι: «Με τη συνήθεια που πήραν 
όλοι να τον κράζουν ακόμα κύριο έπαρχο κόντευε να λησμο
νήσει με τα σωστά πως ήταν παύμένος».12

Κι όταν πεθαίνει ο Κρανιάς «και τα αγριόχορτα θρασομα- 
νούν στον τάφο του», τα παιδιά συνεχίζουν να «στηρίζουν» με 
τη συμπεριφορά και τη δράση τους προς τα έξω το μύθο του 
ονόματος και του σογιού, προσδοκώντας από κει λύση στα τόσα 
τους προβλήματα για την επιβίωση, την κοινωνική παρουσία 
και την αποκατάστασή τους.

Όλα τα παθήματα που συνεπιφέρει αυτή η συμπεριφορά δε 
θα φτάσουν να τα οδηγήσουν σε αφύπνιση και αλλαγή, παρά τις 
κάποιες προσπάθειες που κάνουν στα κρυφά για να επιβιώ
σουν. Θα αρνηθούν πεισματικά να παραδεχτούν την αλήθεια 
και θα ξεπέφτουν από μέρα σε μέρα μαζί με τον «πύργο» που θα 
γίνεται όλο και πιο ετοιμόρροπος.

Έτσι ο Γεσίλας θα εγκαταλείψει τη δουλειά του όχι γιατί 
«είναι βαριά η καλογερική», όπως λέει ο λαός, αλλά με τη δικαι
ολογία ότι δε συμβιβάζεται με το όνομα της οικογένειας:

«Όταν ο έμπορος τον στέλνει να βγει στον καθημερινό γύρο 
στις γειτονιές, ο Γεσίλας πέταξε χάμω τα τσίτια που τον έβαλε
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να φορτωθεί και γυρίζει στον Πύργο». Οι αδερφές θα συμφω
νήσουν με την ενέργειά του και θα τα βάλουν με τον έμπορο: 
«Τουν παλιάνθρουπου... Ου γιος τ’ Κρανιά να φορτωθεί τ’ βα- 
ντάκα».13

Την ίδια νοοτροπία κουφότητας και ψευτοπερηφάνειας των 
προσώπων που δημιουργεί την αίσθηση του κωμικοτραγικού 
αποτυπώνει πολύ εύστοχα η περιγραφή από το Χατζόπουλο 
του τελετουργικού των μνημοσύνων, αλλά κυρίως η περιγραφή 
της περιφοράς δίσκου για τα ορφανά και του εορτασμού της 
ονομαστικής γιορτής του αρσενικού γόνου της οικογένειας. Ο 
Πύργος θα εξακολουθήσει να ανοίγει την αυλόπορτά του έστω 
και με δανεικό εξηντανούμερο σεντόνι για τη γιορτή του Γε- 
σίλα, ενώ «όποιος δε φιλευόταν κι απ’ τα δυο γλυκά και δεν 
έπαιρνε ακόμα μαζί του και το παντεσπάνι τυλιγμένο στο χαρτί 
καταφρονούσε την κούλια».14

Τέλος όταν αναφαίνεται κάποια ελπίδα για τον καταρρέοντα 
πύργο και τους ενοίκους του από την προοπτική κοινωνικής 
ανόδου του Γεσίλα μέσω παρασιτικού, αλλά σπουδαίου λει
τουργήματος, η αντίληψη που προβάλλουν οι αδερφές προς τα 
έξω είναι πως «ο γιος του Κρανιά δεν πήγε στο στρατό για το 
ψωμί ούτε το θέλει το σπαθί μόνο για φιγούρα».15 Η ίδια νοο
τροπία θα λειτουργήσει και στο θέμα επιλογής της νύφης, παρά 
την ώς τότε προβαλλόμενη «αξία» του ονόματος. Οι αδερφές 
βρίσκονται πλέον από το μέρος του γαμπρού: «Στην νύφη δεν 
εξετάζεται τόσο η γενιά όσο η προίκα. Λογαριάζονται τα με
τρητά της μιας, τα χωράφια της άλλης. Χρυσαφικά, χαλιά και 
ρουχισμό έχουν όλες».16 Φυσικά πρόκειται για λογαριασμούς 
χωρίς τον ξενοδόχο, για όνειρα θερινής νυκτός, που δείχνουν 
τέλεια αποκοπή από την πραγματικότητα. Θα φτάσουν σε ση
μείο να αμφισβητήσουν ακόμη το κύρος και τη μνήμη του πα
τέρα μπροστά στο ανερχόμενο άστρο του Γεσίλα Κρανιά: «Ο 
αξιωματικός της Κούλιας δεν μπορεί να τρώει σταυροπόδι σα 
μια φορά ο πατέρας».17

Η διάσταση είναι και φαίνεσθαι θα ενισχύεται στο εξής και 
από την ιδιαίτερη αντίληψη και αυτοεκτίμηση που προβάλλουν 
οι στρατιωτικοί κι ο Γεσίλας μαζί για λογαριασμό τους σε βάρος 
των πολιτών γενικά. (Να βρισκόμαστε τάχα μπροστά στο ανερ
χόμενο κύρος των στρατιωτικών ή να ειρωνεύεται ο Χατζό
πουλος τους τακτικούς όπως στον «Αντάρτη»;) Οι πολίτες δέρ- 
νονται για το παραμικρό και η συμπεριφορά αυτή εγκρίνεται 
ομόφωνα: «Καλά τόκαμις τ’παλιάνθρώπ’» με βάση το γενικού 
κύρους αξίωμα του ανθ/γού με το ευρηματικό όνομα Κουλου- 
μπέρδας, πως «οι πουλίτις θέλ’νε ξύλου κι...»

Αποκορύφωμα αυτής της φαντασιοπληξίας είναι το επεισό
διο του γεύματος των αδερφιών στον Πύργο με την ευκαιρία 
του ερχομού του νέου στρατιωτικού της οικογένειας, από το 
οποίο όμως με απαίτηση της Μαριώς αποκλείεται η Παναγιού- 
λα, γιατί αυτή μπορεί να «τρώει κι απ’ τουν τέντζερ’». Άποψη 
που δε συμμερίζονται οι άλλες δυο αδερφές, αλλά η επιμονή της 
Μαριώς: «Ακού εκεί! Θα φάμε κι μι πλυστρουπούλες» επικρα
τεί παρά τις αντιρρήσεις της Φρόσως: «Δεν τρώμε τόσα χρό
νια;».

Το όνομα, το κύρος και η δόξα δεν μπορεί να μοιράζονται 
όπου κι όπου: «ου βάλλουσι τα άγια τοις κυσίν»:

«Γι’ αυτό μόνο τα τέσσερα αφιλονείκητα παιδιά του Θώμου 
Κρανιά καθίσανε στο πρώτο ευτυχισμένο γιόμα, που έβλεπε η 
σκεπή της κούλιας από τον παλιό καλό καιρό της».

Η αλλαγή που φέρνει ο ερχομός του Γεσίλα αντί να λύσει τα 
προβλήματα δημιουργεί πρόσθετες υποχρεώσεις που γεννι

ούνται από την αναντιστοιχία είναι και φαίνεσθαι, στην οποία 
τα πρόσωπα επιμένουν:

«Στον πύργο δε στέκει πια να ξενοδουλεύει στο φανερό, δε 
στέκει να πουλά μαρούλια κι αγγουράκια στο Βελούχι, ούτε την 
Παναγιούλα να γυρίζει στην αγορά και στα σπίτια. Ο πύργος 
όπου και νάναι, περιμένει τη νύφη...».18

Οι διαδοχικές απορρίψεις των προτάσεων του Γεσίλα προς 
πολύφερνες νύφες και η επιμονή στην τακτική τού «Όπου πα
τά ο γιος του Κρανιά, πρέπει να τρίζει ο τόπος και όπου δε 
θέλουνε με το καλό, χρειάζεται με το ζόρι»,19 δεν τους αφυπνί
ζουν. Τα βάζουν με τους άλλους, ακόμη και με την προξενήτρα 
που απέτυχε να πείσει τη Ζωριοπούλα, επειδή

«Δε θα μελέτησε ολότελα πως κι ο Γ εσίλας θα βγει βουλευτής.
Πως το κόμμα του Κρανιά απάνω στα βουνά σε κείνον πέτε-

20ται».
Μόνο προς το τέλος του έργου υπάρχει μια περίοδος σύμπτω

σης είναι και φαίνεσθαι που εξασφαλίζει ηρεμία και νηφαλιό
τητα στον πύργο, μετά τη δυσμενή μετάθεση του Γεσίλα, μια 
«προσβολή που έγινε στο γένος του Κρανιά [και που] είναι ανε
ξάλειπτη».

«Οι αδερφάδες ξαναμείνανε μοναχές στον πύργο κ’ η ζωή 
εκεί μέσα ξαναβρήκε τον παλιό ρυθμό της. Ο βρόντος του αργα
λειού δεν είναι φόβος τώρα να ταράξει την ησυχία κανενός, 
τρίζει μονότονα, ακατάπαυστα από την αυγή θαμπά ως τη 
βαθιά τη νύχτα, η βελόνα τρυπά, μουδιάζει τα δάχτυλα κ’ η 
Παναγιούλα ξανάπιασε τα τρεξίματα στην πόλη. Δεν ντρο
πιάζει κανέναν τώρα».21

Ο γάμος του Γ εσίλα και η εγκατάστασή του μακριά από τις 
αδερφές σαρώνει και τα τελευταία όνειρα. Η ελπίδα της άρρω
στης πια Φρόσως να αξιωθεί να ιδεί τον κληρονόμο της γενιάς 
πριν πεθάνει αναθερμαίνει και πάλι το μύθο του ονόματος του 
γένους του Κρανιά. Γιατί ο κληρονόμος συγκεντρώνει «ούλου τ’ 
αθάρ’ του Κρανέικου, δεν πήρε τίποτ’ απ’ αυτή». Η νύφη παρα
μένει ξένο σώμα. Όλα τα χαρακτηριστικά του παιδιού ανά
γονται στο γενάρχη Θώμο Κρανιά από τη Μαριώ: «Κι στου 
σβιρκάκι τ’ ένα λόιδου μαλλιά κατσαρωμένα, στριφτά, απα
ράλλαχτα σαν τ’ πατέρα. Κι όπως φταρνίσ’κε ...είπα κι άκ’σα 
του μακαρίτ».22

Η σύγκρουση με τη νύφη που προσπαθεί να τραβήξει το μωρό 
από την άρρωστη Φρόσω θεωρείται αμφισβήτηση της ταυτό
τητας και των δικαιωμάτων των τριών αδερφών πάνω στον ανε
ψιό.

«Τι θα σ’ τον φάμι μουρή; τι ξένες είμαστι; Δε σ’ έμαθι, μου- 
ρή, ο άντρας σ’ ποιες είμαστι; Μ’ αν ήταν άντρας, αν ήταν αδερ
φός!».23

Ο Γ εσίλας αμφισβητείται από τις αδερφές πια και σαν άντρας 
και σαν αδερφός, γιατί είναι πια σύζυγος της νύφης τους, απο
μονώνεται από τις αδερφές* είναι ξένο σώμα, προδίδει το γένος 
του και τον «πύργο».

Και όταν έρχεται στην ετοιμοθάνατη Φρόσω -κατά τη Μα
ριώ έρχεται να σχωρεθεί- και πιάνει το χέρι της άρρωστης, 
εκείνη μπόρεσε και σήκωσε τα μάτια, αλλά δεν αντέδρασε:

«Τα μάτια της Φρόσως μέναν ακίνητα, καρφωμένα στον 
αδερφό. Σαν να μην τον γνώρισε αλήθεια, δε δοκίμασε να του 
απλώσει τα χέρια».

Τέλος, όταν ο Γεσίλας «της φίλησε το χέρι μουρμουρίζοντας 
“εδώ ’μαι, δες με!” Τα μάτια της αδερφής δε γυρίσανε πια σ’ 
αυτόν. Σβήσανε ανοιγμένα, πλατιά, άφεγγα πια, πηγμένα, στυ
λωμένα στο άδειο».24



Ο Γεσίλας στάθηκε ανάξιος αδερφός και αποκλείστηκε συμ
βολικά από το γένος Κρανιά. Ένα γένος που οδηγείται μαζί με 
την πρωτοκόρη Φρόσω στον τάφο.

Τελείως διαφορετικός είναι ο μύθος που εμπνέει τον Χατζό- 
πουλο στο σύντομο διήγημα που έχει τίτλο Ο πύργος τον Αλι- 
βέρη.

Αν στον Πύργο τον Λκροπόταμον με το παράδειγμα μιας 
οικογένειας δίνεται ανάγλυφα ένας ολόκληρος κόσμος που 
καταρρέει μην μπορώντας να αντιδράσει, επειδή μένει προ- 
σκολλημένος σε ιδεολογήματα, αξίες και σχήματα μιας εποχής 
που παρήλθε ανεπιστρεπτί (την εποχή του παλαιοκομματι- 
σμού;), στον Πύργο τον Αλιβέρη η πορεία είναι αντίστροφη. 
Πρόκειται για τη μυθοποίηση κατά τρόπο συμβολικό της ανά
δειξης και της ανέλιξης των νέων κοινωνικών δυνάμεων που 
αναπτύσσονται με βάση τον προσωπικό συνεχή σκληρό αγώνα, 
τη μόρφωση και τις σπουδές.

Ο ήρωας του διηγήματος, ο Αλιβέρης, ένα φτωχόπαιδο που 
έρχεται στην Αθήνα να σπουδάσει νομικά με έξοδα της κοινό
τητάς του, ανήκει σε μια ομάδα φοιτητών με λογοτεχνικές ανη
συχίες. Μαζί με τον αφηγητή επιδιώκουν τη λογοτεχνική δόξα 
με τη δημοσίευση πρωτολείων σε εφημερίδες και περιοδικά. 
Θίγεται όταν τον αποκαλεί κάποιος εκδότης «Βαλαωρίτη», 
επειδή δεν αναγνωρίζει ως ποιητή το Βαλαωρίτη, και διακό
πτει τη συνεργασία με το περιοδικό. Ο νεαρός φοιτητής και 
επίδοξος λογοτέχνης ενώ προς τα έξω δίνει την εντύπωση ότι 
ασχολείται με τη λογοτεχνία και ότι συγγράφει κάποιο σημα
ντικό έργο, στους συμφοιτητές του αναπτύσσει παράλληλα με 
θέρμη τα σχέδια και τα οράματά του που συνδέονται με την επι
τυχή του σταδιοδρομία που συμβολίζεται με την ανέμελη ζωή σ’ 
ένα παραδείσιο περιβάλλον, όπου δεσπόζει ο πύργος του, ο 
πύργος του Αλιβέρη, μια φαντασίωση:

«Και γελούσαμε μαζί του όταν τον ακούγαμε να πλάθει όνει
ρα πλούσιας ζωής, να χτίζει τον ψηλό πύργο του στ’ ακρογιάλι 
ενός νησιού, να τον επιπλώνει με καρυδιά και με βελούδο, να 
κρεμά χρυσομέταξες κουρτίνες στα παράθυρα, να φυτεύει τον 
κήπο μ’ ευκάλυπτους και φοινικιές και ρόδα και να ζει εκεί -  με 
τη γυναίκα του ή την ερωμένη του δεν το όριζε καλά... Ονει
ρευόταν ένα συντριβάνι στην αυλή του να τινάζει το νερό σε 
διαμαντένια σκόνη ως τα μεσουράνια, και μας καλούσε, μας 
δεχότανε όλους μαζί και χωριστά'έναν-έναν και τρώγαμε και 
πίναμε και κάναμε όργια ποιητικά και βακχικά».25

Μολονότι όλοι τον οικτίρουν, αυτός πιστεύει με τόση θέρμη 
στο όνειρό του που οι ρόλοι αντιστρέφονται. Τελικά είναι 
αυτός που οικτίρει όλους τους άλλους, επειδή «κοίταζε άφοβα 
το όραμα της νίκης».

Γι’ αυτό θα τους ξαφνιάσει όταν τελειώσει τις σπουδές του 
πρώτος από όλους, ενώ οι φίλοι του τον ξεχνούν και θυμούνται 
μόνον τον «πύργο του» στα αστεία τους και τα ανέκδοτά τους. 
Ο αφηγητής ύστερα από δέκα χρόνια τον συναντά τυχαία στην 
Αθήνα και ο Αλιβέρης τον προσκαλεί να επισκεφτεί τον πύργο 
του.

Ο αφηγητής στη συνέχεια εξιστορεί τη φιλοξενία του από τον 
Αλιβέρη στον πύργο του, που είναι ακριβώς όπως τους τον 
περιέγραφε στα φοιτητικά τους χρόνια και παρακολουθεί τις 
προσπάθειες του φίλου του να τον εντυπωσιάσει με την επαγ
γελματική του προκοπή και με την οικονομική του ευμάρεια.

Αν ο αφέντης του Πύργον τον Λκροπόταμον είναι μοιρολά
τρης και αποφεύγει να αντικρύσει τον εαυτό του και τους άλ
λους, δηλαδή να κοιτάξει κατάματα την αλήθεια, ο Αλιβέρης

είναι ακριβώς το αντίθετο. Μεθοδικός, οργανωτικός, νοικοκύ
ρης, οικογενειάρχης καθώς πρέπει, με τη μοναχοκόρη κάποιου 
πλούσιου για γυναίκα του, τα πολλά στρέμματα τις σταφίδες 
και τα μετρητά -κληρονομιά της γυναίκας του- που τα τοκί
ζει, κάνει κάθε προσπάθεια να εντυπωσιάσει και να φανεί ένας 
πραγματικός πυργοδεσπότης-άρχοντας.

Ο αφηγητής όμως δεν εντυπωσιάζεται από τα φαινόμενα. 
Εστιάζοντας την προσοχή του στις σχέσεις Αλιβέρη-πελατών 
του αφήνει να εννοηθεί ότι ο Αλιβέρης έχει εξελιχτεί σε στυγνό 
εκμεταλλευτή, λάτρη του χρήματος.

Παρά τις προσπάθειες του Αλιβέρη να επιβεβαιώσει την υπο
τιθέμενη αρχοντιά του, ο αφηγητής επικεντρώνει «ειρωνικά» το 
ενδιαφέρον μας όχι στο «έχειν» του Αλιβέρη αλλά στο «είναι» 
του, αφήνοντας να φανεί μια κακόγουστη απομίμηση άρχοντα.

Η διάσταση είναι και φαίνεσθαι μετατρέπεται εδώ σε διά
σταση «έχειν» και «είναι».

Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζουν η περιγραφή του Αλιβέρη 
στις σχέσεις του με τους πελάτες του καθώς και ο επίλογος του 
διηγήματος:

«Ξανακαθίσαμε στο ίδιο καφενείο, στον ίσκιο μιας μουριάς 
και ο φίλος μου ακούμπησε στο τραπέζι έναν πλίκο δικόγραφα 
που έφερε μαζί του παραμάσκαλα. Είχε κείνη τη μέρα ειρηνοδι
κείο και σε λίγο αρχίσανε να φτάνουν οι πελάτες, χωρικοί οι 
περισσότεροι, τον πλησιάζανε δειλά, κι ένας του έδινε νέα 
δικόγραφα, κι άλλος τον έβαζε κι έψαχνε στο σωρό εκείνων που 
είχε μπρος του. Και καθένας έβγαζε απ’ το σελάχι ή το κομπό
δεμα μονόδραχμα και δίδραχμα και του τα έδινε στο χέρι. Κι ο 
Αλιβέρης, αφού τα κοίταζε πρώτα καλά, αφού έσιαζε τα σκι
σμένα κι έτριζε ανάμεσα στα δάχτυλα τα καινούργια, τα κολλα
ρισμένα ακόμα, τα δίπλωνε ύστερα προσεχτικά και τα έβαζε 
στην τσέπη. Όσο που ερχόταν άλλος κι έδινε πάλι νέο δίδραχμο 
κι ο Αλιβέρης έκανε το ίδιο με τον ίδιο τρόπο.

Εμένα ούτε με πρόσεχε πως με είχε πλάι του. Μια στιγμή 
μόνο, καθώς ξανάβαζε το μάτσο στην τσέπη, γύρισε, με κοίταξε 
και μου είπε: “Βλέπεις, φίλε μου, έτσι -χτίζεται ο πύργος” , 
ίσως ήθελε να πει, μα κάποιος τον έκοψε».26

Ο Αλιβέρης λοιπόν δεν είναι ο άρχοντας του πύργου, είναι ο 
μίζερος δραχμοσυλλέκτης που δεν κρατά ούτε τα προσχήματα 
μπροστά στο φίλο του. Η θέση του αφηγητή-συγγραφέα δίνεται 
στον επίλογο:

Εταιρικοί. Ενάλιοι, Θεών και Νεκρικοί

Εισαγωγή -  Μετάφραση -  Σχόλια 
Αικατερίνης Τσοτάκου-Καρδέλη

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ



«Κι όταν έκλεισε η πόρτα και κίνησε το τρένο, και τον είδα ν’ 
ανοίγει τη μεταξωτή ομπρέλα του και να φεύγει βιαστικός στον 
ήλιο, δεν ξέρω γιατί μ’ έπιασε μια θλίψη μέσα μου, θλίψη πολ
λή, όση δε μ’ έπιανε μια φορά, όταν τον έβλεπα να διπλώνει τις 
σαρδέλλες στο στράτσο και σηκώνοντας το γιακά να τρέχει στη 
βροχή και στο βοριά να φτάσει σπίτι του, ν’ αγωνιστεί να τε
λειώσει το ρομάντσο του».27

Αν κατά τον Απ. Σαχίνη η τέχνη του Κ. Χατζόπουλου στον 
Πύργο του Ακροπόταμον δεν είναι απόλυτα αντικειμενική και 
ο συγγραφέας παρουσιάζεται φανερά συγκινημένος από το θέ
μα του,28 στον Πύργο τον Αλιβέρη ταιριάζει περισσότερο η 
άποψη του Ταγκόπουλου για τον άνθρωπο Χατζόπουλο: «... 
που με παλληκαριά ασυνήθιστη έβγαινε να τελαλήσει και να 
παινέσει το καλό μα και να καταβαραθρώσει άσπλαχνα κι αλύ
πητα εκείνο που κατά τη γνώμη του ήταν σάπιο ή τσαρλατάνι-

29κο».
Νομίζουμε πως στην περίπτωση των δύο «πύργων» η θέση 

του Χατζόπουλου είναι ξεκάθαρη. Τάσσεται ανεπιφύλακτα με 
την αλήθεια, όπου το «είναι» δεν μπορεί παρά να συμπίπτει με 
το «φαίνεσθαι» ή το «έχειν». Τόσο ο Θ. Κρανιάς όσο και ο Αλι- 
βέρης ως πρότυπα ανθρώπων απορρίπτονται από το Χατζό
πουλο, γιατί δεν είναι αυτό που προσπαθούν να φαίνονται και, 
επιπλέον, γιατί εκμεταλλεύονται τις ίδιες κοινωνικές δυνάμεις 
και τις ίδιες αδυναμίες του λαού.

Ο Χατζόπουλος στους δυο «πύργους» εκμεταλλεύεται δη
μιουργικά την κοινωνική του όραση και τη ρεαλιστική δύναμη 
της γραφής του στην ανάλυση των κοινωνικών φαινομένων και 
ταυτόχρονα αξιοποιεί με επιτυχία το συμβολισμό στη μορφο
ποίηση και στην προβολή του βαθύτερου συμβολικού νοήμα
τος, αποφεύγοντας τον τρέχοντα απωθητικό δασκαλίστικο 
διδακτισμό με τα επιμύθιά του. Κι αυτό πραγματώνεται και στα 
δύο έργα και με το ορατό και λειτουργικό σύμβολο του «πύρ
γου».

Ο «πύργος», σύμβολο ξενόφερτο, γέννημα του Μεσαίωνα και 
των φεουδαλικών σχέσεων που συμβολίζει την ανελευθερία, 
την εξάρτηση, το ψεύδος, την εκμετάλλευση και την κοινωνική 
ανισότητα δεν έχει θέση μέσα σε μια ελληνική κοινωνία, όπως 
την οραματίζεται ο Χατζόπουλος, όπου «εθνικόν θα είναι το 
αληθές» και στην οποία δεν θα έχουν θέση οι επιτήδειοι, κομμα
τάρχες και δικολάβοι του τύπου Κρανιά και Αλιβέρη. Ο «πύρ
γος» ως σύμβολο υποδηλώνει ένα σαθρό κοινωνικό οικοδόμημα 
που θεμελιώνεται στην υποκρισία, την κουφότητα, την ψευτο- 
περηφάνεια, με μια λέξη στο ψεύδος. Τον κόσμο αυτό ο συγγρα
φέας τον αναλύει ρεαλιστικά και τον κατανοεί με συμπάθεια, 
τον απορρίπτει όμως χωρίς δισταγμό.

Το ήθος των ηρώων στους δύο πύργους, εκτός από το ήθος 
της«χωριατοπούλας», ίσως, είναι παράδειγμα προς αποφυγήν. 
Ο Χατζόπουλος θα ’θελε τους ήρωές του παρόμοιους με τους 
καβαφικούς ήρωες, όπως δίνονται από τον Καβάφη στις Θερ
μοπύλες, που είναι

δίκαιοι και ίσιοι σ’ όλες των τες πράξεις 
αλλά με λύπη κιόλας κι ευσπλαχνία 
πάντοτε την αλήθειαν ομιλούντες 
πλην χωρίς μίσος για τους ψευδομένους...30

Όμως αρκείται να μας δώσει το ήθος που έχουν, αποφεύ
γοντας το διδακτισμό. Υπηρετεί την αλήθεια. Να ’ναι άραγε γι’ 
αυτό που και ο ίδιος εγκατέλειψε τη δικηγορία, για να αφο-

σιωθεί στους κοινωνικούς αγώνες και στη λογοτεχνία, στους 
αγώνες για έναν κόσμο ήθους που θα βασίζεται στην τιμή και 
την αλήθεια;

Συνοψίζοντας: Η Τέχνη με τη γνωστή προμετωπίδα για την 
αλήθεια και το έθνος κυκλοφορεί το 1898, οι Θερμοπύλες που 
αρχίζουν με τη λέξη «Τιμή» και προβάλλουν την αλήθεια, τυ
πώνονται στα 1903 και Ο Πύργος του Ακροπόταμου, που προ
βάλλει τις δυο παραπάνω αξίες, γράφεται στο τέλος του 1908.

Στη δωδεκαετία που μεσολάβησε από το 1897 μέχρι το 1909 
επιτακτικό αίτημα των υγιών ανανεωτικών δυνάμεων του 
έθνους είναι η αποκατάσταση της εθνικής τιμής με γνώμονα την 
αλήθεια που ελευθερώνει. Τιμή και αλήθεια είναι τα ζητού
μενα. Θα αποτελέσουν τις βασικές παραμέτρους του νεοελλη
νικού ήθους που θα αναλάβει τον αγώνα για οικονομική και 
κοινωνική ανόρθωση και για εθνική αποκατάσταση και ολο
κλήρωση. Αυτές τις κορυφαίες αξίες της τιμής και της αλήθειας 
υπηρετεί καίρια με το ήθος της ηθογραφίας του και ο Χατζό
πουλος στην πιο κρίσιμη ώρα* λίγο πριν ξεσπάσει το κίνημα στο 
Γουδί.

Είναι κρίμα που ακόμα και σήμερα, ογδόντα πέντε χρόνια 
αργότερα, το αίτημα του Χατζόπουλου παραμένει ένα αίτημα 
πολύ, μα πολύ επίκαιρο και έντονο. Γι’ αυτό και η αξιοποίηση 
και η μελέτη του έργου του Χατζόπουλου αποκτά σήμερα ιδιαί
τερη σημασία. Η προσεκτική μελέτη και η υιοθέτηση των μηνυ
μάτων του έργου του μπορεί να μας βοηθήσει ώστε το 1997, 
έσχατο όριο για την προετοιμασία της θρυλούμενης ευρωπαϊ
κής ολοκλήρωσης, που αποκτά σήμερα διαστάσεις μιας νέας 
Μεγάλης Ιδέας, να μη σταθεί για τον τόπο μας ένα νέο 1897.
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του Βαγγέλη Αθανασόπουλου

Το καθεστώς της ζωής

Δροσερός είν’ ο Μάης εφέτος* 
με τα τζάμια ανοιχτά 

με πατζούρια τραβηγμένα 
κι ο αέρας περνά μες απ’ τις γρίλιες 
κι είναι δροσερός, πολύ δροσερός 
παρότι είναι απόγευμα, νωρίς το απόγευμα.
Όσο τα σώματα είναι ακόμη νέα 
ο άνεμος τούτος ας περνά δροσερός

μες απ’τις γρίλιες 
και τα πατζούρια κλειστά 
μες στο δωμάτιο ας κρατούν 
τους μεθοδευμένους ψιθύρους

και τις πνιγμένες κραυγές, 
τα πατζούρια έξω ας κρατούν 
των ζωντανών τους θορύβους 
ας διατηρούν εδώ μέσα 
τη σιωπή της ζωής 
Πόσα χρόνια πριν...

Το Μάη
όταν βραδιάζει ο αέρας πέφτει * 
στης παραλίας τα κέντρα από μέρες* 
κορίτσια κι αγόρια το χορό

έχουν αρχίσει, 
όλο το καλοκαίρι αυτό θα κρατήσει.
Η  γλύκα της ζωής, της ζωής το βάσανο.
Της άρεσε να περνά και να κοιτάζει

τα κορίτσια 
συνήθιζε να ψάχνει ανάμεσά τους 
εκείνα που της θύμιζαν τον εαυτό της 

-πρ ιν  από πόσα χ ρ ό ν ια .. -  
ίδιο ύψος, ίδια μαλλιά, 
και πιο πολύ το ίδιο στήθος 
το στήθος της

που κανείς δεν τό ’χε χαρεί 
εκτός ίσως απ’ τον πατέρα της 
-ακόμη θυμάται εκείνο το χάδι 
που έμοιαζε νά ’ναι ερωτικό

(θυμάται ακόμη πως από τις τούρτες 
των γενεθλίων της 

το μόνο που κάθε χρόνο έτρωγε 
ήταν εκείνο το ζαχαρωτό με τ ’ όνομά της). 

Κι όταν μεγάλωσε 
ένα μονάχα άντρα γνώρισε 
δυο μέρες μόνο παντρεμένη 
και την τρίτη 
στο υπόγειο τον είδε 
με έναν άλλον άντρα * 
μόλις την είδαν έμειναν ακίνητοι * 
η στάση των σωμάτων τους 
αποτυπώθηκε μέσα στη μνήμη της:

μες απο εκείνη τη σκηνη 
ήταν γραμμένο πια να βλέπει 
όχι τόσο τον έρωτα

που δεν τον γνώρισε μάλλον ποτέ 
αλλά κάθε επαφή ανάμεσα σ ’ ανθρώπους.

Κανείς δεν χάρηκε εκείνο το στηθάκι της' 
μόνο τις ζεστές νύχτες του Ιούλη, τ ’ Αυγούστου 
ανοίγοντας της ντουλάπας το μεσαίο φύλλο 
και κατεβάζοντας το νυχτικό από τους ώμους 
στον ολόσωμο το κοιτούσε καθρέφτη

απαλά πιάνοντάς το.
Τώρα γερασμένη και παχιά 
μόνη της μες στο μεγάλο σπίτι 
αφού και η μητέρα της
-είκοσι ολόκληρα χρόνια μετά τον πατέρα της-
την άφησε κι αυτή,
αφήνοντάς της επιτέλους
την πλήρη, αν και άχρηστη, ελευθερία της.
Την ποίηση και τα ρομάντζα τα βαρέθηκε 
τα βιβλία σε σωρούς τά ’χει στοιβάξει 
εδώ κι εκεί στο πάτωμα 
και τά ’χει σκεπασμένα

μ ’ άσπρα πανιά.
Τώρα την τράπουλα μονάχα 

στο τραπέζι της πάνω
κρατά.

Οι ιστορίες των βιβλίων την κουράζουν, 
όλο οι ίδιες και οι ίδιες.
Με τα φύλλα όμως τούτα

καθώς τ ’ απλώνει ξανά και ξανά 
όλο και μια νέα πιθανότητα

μπορεί να προκύψει, 
οι συνδυασμοί δεν θά ’ναι βέβαια άπειροι 
μα δεν τους έχει εξαντλήσει ακόμη * 
κι ίσως μετά από χρόνια και χρόνια

ίσως
να έρθει ο πρίγκιπας 

και μ ’ένα φιλί στο κάθε στηθάκι 
να την ξυπνήσει 

από τον μαγεμένο εκατόχρονο ύπνο της.
-Τ ο  βάσανο της ζωής πολύ κρατά.

Η  τρυφερή κι ευαίσθητη
γερασμένη παρθένα 

συχνά ερχόταν στη σκέψη του 
-το υ  πρίγκιπα αφυπνιστή- 

όταν το βράδυ άκουγε κάποιους 
να κλείνουν για τη νύχτα τα παράθυρά τους.
Αυτός τά ’χε κλεισμένα όλη μέρα

κι όλο περίμενε το πέρασμα τ ’ αέρα 
μες απ’ τις γρίλιες.

Όμως το βράδυ ο αέρας έπεφτε



οι φίλοι τον -όσοι ακόμη 
τον ηρωισμό της νεότητας διάθεταν' 
όλοι εκείνοι πον θα'μπορούσαν νά ’ναι φίλοι τον 

ή πρώην φίλοι το ν -  
χόρεναν στης παραλίας τα κέντρα 
-κ ι αντό θα κρατούσε ολόκληρο το καλοκαίρι.
Οι γέροι όμως αντή την ώρα κλείνονν 

τα παράθνρά τονς.
Κι αντός σκέφτεται την τρνφερή και εναίσθητη

γερασμένη παρθένα 
την κάμαρα με την οσμή της κλεισούρας 
την τρίφνλλη ντονλάπα, το μεσαίο φύλλο, 
τον ολόσωμο καθρέφτη στη μέσα τον μεριά 
και πάνω τον την εικόνα εκείνη 
το κατεβασμένο ννχτικό 
και το δεξί στηθάκι 
και στη μεριά τ ’ αριστερού 
μια μικρή λοξή ονλή 
απομεινάρι της μαστεκτομής.
Θνμάται την πρώτη τονς ερωτική συνάντηση
μέσα στο κοιμισμένο της παλάτι
τότε πον ο πρίγκιπας περνώντας
μες από κοιμισμένα για ένα αιώνα
πρόσωπα και πράγματα
έφτασε κει πον κοιμόταν εκείνη
και την ξύπνησε μ ’ ένα διπλό φιλί’
το πρώτο πάνω στην ξεθωριασμένη της θηλή
και πάνω στην ονλή το δεύτερο.

Ένα από τα πιο απτά και ορατά 
μνστήρια -ή  θαύματα-  

είναι εκείνο της σάρκας* 
της αύξησης και της φθοράς 
της παραμόρφωσης και σήψης της.
Κι ακόμα μεγαλύτερο
είναι το θαύμα της ιρενδαίσθησης τον πόνον 
ή της ψενδαίσθησης της ηδονής.
Αλλά το πιο μεγάλο από τα θαύματα της σάρκας 
είναι εκείνο της ψευδαίσθησης τον κάλλονς της.

Κι αν η ηδονή δεν είναι
παρά μια θελημένη ψενδαίσθηση, 

και αν η γνώση δεν είναι 
παρά εκούσια ανταπάτη, 

τότε τί απομένει...
Τότε απομένει μονάχα 
το καθεστώς της ζωής. 
κι η επανάσταση τον θανάτον.

Χλιαρό πον είναι το βράδν απόψε... 
Και η εικόνα πάνω στον καθρέφτη 

τόσο περίεργα φωτισμένη.

Όλα γίνονται άσπρα, εκτνφλωτικά 
μ 9 ένα φως πον βγαίνει από μέσα τονς 

έντονο αλλά νεκρό.
Τα κλεισμένα παράθνρα είναι πια ανοιχτά 
τα παράθνρα είναι σπασμένα 
παράθνρα, πόρτες και τοίχοι αναλήφτηκαν 
τώρα ο κόσμος όλος χάθηκε, 

κι αντός. 
πάνω σ ’ ένα σιδερένιο κρεβάτι 
δεμένος γερά από χέρια και πόδια 
στροβιλίζεται μέσα σ ’ ένα κενό, 

δίπλα τον 
ένα σώμα παχύ κείτεται μπρούμντα 
τον ακονμπά μ ’αντός έχει πια κατορθώσει 
να μη νιώθει καθόλον το άγγιγμα 
- το  πολύ ένα μούδιασμα στης επαφής το σημείο -  
πάνω σ ’ ένα κρεβάτι 
μέσα σ ’ ένα κενό
στο κέντρο - σ ’ ένα από τα πολλά κέντρα-
της αννπαρξίας
μ ’ ανοιγμένες τις φλέβες
μετά από χρόνων ανακρίσεις και βασανιστήρια
νιώθει πως είναι πια ώριμος,
πως τώρα πια κανείς δεν θα παρεξηγήσει
τούτο το σπάσιμο
την ολοκληρωτική τον κατάρρενση-
την προδοσία αντή να καταλάβονν και να σνμμεριστούν
όλοι είναι σε θέση πια.
Μπορεί λοιπόν
μια και δεν μπόρεσε ποτέ ν ’ αφεθεί 
στης ζωής την ψενδαίσθηση 
μπορεί λοιπόν πια ν ’ αφεθεί 
στην άλλη την ψενδαίσθηση, 
εκείνη της αννπαρξίας.
Είν’ ώριμος λοιπόν
μετά από χρόνων ανακρίσεις και βασανιστήρια:
ομολογεί επιτέλονς
και ψελλίζει το πρώτο τον ποίημα...
πριν μια στιγμή και πριν τριάντα χρόνια.
Και δεν μον φτάνει το παρόν σον 
κι όσο πιο πίσω φτάνω

βλέπω
πως ούτε και το παρελθόν σον ολόκληρο 
δεν μον αρκεί.

Και προσπαθώ να μάθω 
και δεν ξέρω τι 
μονάχα ξέρω 
πως κάτι απ’ όλα αντά 
πως κάτι λείπει
πως κάτι ακόμη ν ’ αναζητήσω πρέπει

να βρω
πως κάτι νπάρχει π ’ ακόμη δεν το ξέρω 
και πως μ ’ αντό 

μόνο μ ’ αντό 
όλα όσα μέχρι τώρα έμαθα



όλα αυτά που είναι ή που φαίνονται 
τυχαία κι ασυνάρτητα 
όλα αυτά Θα μπουν σε μία τάξη 
θα βρούνε όλα τη σειρά, το νόημά τους.

Και συνεχίζω να ψάχνω.
Και τελειώνουν τα χρόνια σου.
Κι αρχίζω πάλι απ’ την αρχή 
και βρίσκω τα ίδια και πάλι τα ίδια 
μικρές παραλλαγές μονάχα 
κι ωραιοποίησης ή απόκρυψης

απόπειρες 
όλο τα ίδια έχουν αρχίσει πια 

να επαναλαμβάνονται 
ξανά και ξανά
αλλ ’ έχει αρχίσει να μ ’ αρέσει 

αγαπώ να τα βλέπω 
πάλι και πάλι
νιώθω σαν να μη πρόκειται να σταματήσω ποτέ.

Και μου αρέσει πια γιατί ακόμη 
κι αν είναι τόσο λίγα 
εκείνα που σίγουρα κατάλαβα 
αυτό που πάνω απ' όλα

και πέρα απ’ όλα αυτά 
αυτό που έμαθα 

ήταν 
ν ’ αγαπώ αυτή

την ασυνάρτητη ζωή σου 
έμαθα για πρώτη φορά ν’ αγαπώ 
χωρίς εγωισμό, ιδιοτέλεια ή αυταρχισμό 
χωρίς συνεχή και σκληρή κριτική 
χωρίς απόρριψη ή αγανάκτηση 
χωρίς αισθήματα αηδίας' 
έμαθα ν’ αγαπώ και ν ’ αποδέχομαι 
ν ’ αγαπώ και να σέβομαι 
μια ζωή, τη ζωή τη δική σου.
Μπόρεσα επιτέλους να δω μια ζωή

Αλεξ. Ρ. Ραγκαβή

ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΟΙ 2 Σελ. 1.600

Μια μοναδική συλλεκτική επανέκδοση 
2.000 αριθμημένων σειρών 

(τυπωμένων σε γαλλικό χαρτί σαμουά 80ςή, 
με χειροποίητη από φυσικό δέρμα βιβλιοδεσία φτιαγμένη 

από τον καλλιτέχνη βιβλιοδέτη Γιόννη Βουρδαμή.
•

Αξίζει να κάνετε δώρο 
σε σας και στους φίλους σας 

αυτή την πολύτιμη συλλεκτική έκδοση.

Τηλεφωνήστε σήμερα
52.21.112- 52.21.466

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΒΙΒΛΙΟΡΑΜΑ -  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ



Η αφετηρία του νεοελληνικού διηγήματος 
και ο Ιωάννης Κονδυλάκης*

Του Γιάννη Παπακώστα

Η προκήρυξη στα 1883 του πρώτου στην ιστορία των νεοελλη
νικών γραμμάτων διαγωνισμού για τη συγγραφή διηγήματος 
αποτελεί μια επίσημη αφετηρία και συγχρόνως ένα αίτημα και 
μια πρόκληση προς τους συγγραφείς.1 Πρόσκληση, που απο
σκοπεί στην καλλιέργεια και ανάπτυξη και αυτού του λογοτε
χνικού είδους και στη χώρα μας, η οποία, αν και ίσαμε τότε είχε 
να επιδείξει ένα ρωμαλέο έργο στον χώρο της ποίησης -χωρίς 
βέβαια να υπολείπεται και στον τομέα του μυθιστορήματος-, 
διήγημα όμως, εκτός από ελάχιστες και σκόρπιες κατά καιρούς 
περιπτώσεις, δεν είχε. Και αυτό το κενό φιλοδοξεί να καλύψει 
ο διαγωνισμός, καθώς και όλες οι συναφείς προσπάθειες που 
ήδη είχαν αρχίσει να εκδηλώνονται από τον περιοδικό τύπο.

Το αίτημα για τη συγγραφή διηγήματος δεν προέκυψε τυ
χαία. Κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις που είχαν προηγηθεί 
του 1883 είναι ενδεικτικές των τάσεων και προοιωνίζονται το 
νέο λογοτεχνικό είδος. Οι περιπτώσεις αυτές αποτελούν την 
προϊστορία του και είναι αρκετά ενδεικτικές για να υποδηλώ
σουν τον νέο προσανατολισμό του αφηγηματικού μας λόγου. 
Ανάγονται λίγα μόλις χρόνια πριν από το 1883, στα 1877-78, 
οπότε έχομε και τα πρώτα φανερώματα. Τότε είναι που δίνει τα 
πρώτα δείγματα γραφής του ο Δημ. Βικέλας με τα διηγήματα 
«Το σχολείον του χωριού ***», «Η συμβουλή της καμπάνας» 
και ο «Λυσσαμένος»,2 ενώ παράλληλα ο Ιωάννης Παπαδιαμα- 
ντόπουλος, ο μετέπειτα Jean Moreâs, δίνει στη δημοσιότητα το 
διήγημα «Ο χρησμός της αθιγγανίδος» με τη χαρακτηριστική 
ένδειξη: «Χωρικόν διήγημα».3 Την ίδια περίοδο κάνει την 
εμφάνισή του ως δόκιμος διηγηματογράφος και ο ψευδώνυμος 
συγγραφέας, που άλλοτε μεν υπογράφει με Ε κεφαλαίο και 
έναν αστερίσκο (Ε*) και άλλοτε ως «Ανώνυμος». Πρόκειται για 
τον λόγιο βιομήχανο Εμμ. Χαρίλαο, ο οποίος όμως δεν έδωσε 
συνέχεια στην ενασχόλησή του με τον αφηγηματικό λόγο.4

Η παρατηρούμενη κυοφορία θα μας δώσει το 1879 το έργο 
του Βικέλα «Λουκής Λαράς», το οποίο, παρά την έκτασή του, 
χαρακτηρίστηκε διήγημα. Ο «Λουκής Λάρας» αποτέλεσε ένα 
έντονο ξάφνιασμα για κείνη την ώρα και συγχρόνως δίνει το 
σύνθημα.5 Η συνύπαρξη του ρεαλιστικού με το ρομαντικό στοι
χείο, καθώς και η θεματική του, η ιστορική, παρά τους ενδοια
σμούς του διευθυντή του περιοδικού της Εστίας να το δημο
σιεύσει,6 προκάλεσαν το ενδιαφέρον του κοινού. Η δραστική 
συμμετοχή εξάλλου του Νικολάου Πολίτη στα πολιτισμικά 
πράγματα της χώρας για στροφή προς τον λαϊκό πολιτισμό, με 
στόχο τη συγκέντρωση και τη χρησιμοποίησή του ως πηγή δη

μιουργίας, προκάλεσε μια νέα τάση και συγχρόνως έδωσε ώθη
ση στον αφηγηματικό λόγο.

Στην τάση αυτή θα πρέπει να αποδοθούν οι ΑγροηχέςΕπι
στολές τ ου Γ. Δροσίνη, που θα δημοσιευτούν το 1882,7 καθώς 
και τα διάφορα διηγήματα του Χαρ. Άννινου, του Αρ.Κουρ- 
τίδη κι ακόμη του Αγησίλαου Γιαννόπουλου-Ηπειρώτη,8 γνω
στού για την ενδιαφέρουσα εισήγησή του στην έκδοση της Να
νάς τον Ζολά στη χώρα μας το 1880.

Έτσι, το κλίμα έχει διαμορφωθεί. Οι συνθήκες είναι πλέον 
ώριμες για μια προσπάθεια πιο συντονισμένη και περισσότερο 
συλλογική. Και σ' αυτό ευνοούν δύο κυρίως παράγοντες: ο ένας 
παράγοντας αφορά στον δημόσιο βίο και ο άλλος στην πολιτι
σμική ζωή. Η εσωτερική ανασυγκρότηση της χώρας που επιχει- 
ρείται από τον Χαρ.Τρικούπη έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή 
ανάπτυξη: πρώτα ετούτο και ύστερα εκείνο. Κομμάτι, κομμάτι: 
Διάνοιξη του Ισθμού της Κορίνθου, εγγειοβελτιωτικά έργα 
στην Κωπαίδα, επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου: από δω 
ως εκεί. Με τη ρεαλιστική αυτή πρακτική, στηριγμένη στην 
αρχή του εφικτού κι όχι στην πολιτική των μεγαλεπήβολων, 
ανέφικτων σχεδίων, στην πολιτική δηλαδή του κλειστού πόντου 
κι όχι της ανοιχτής θάλασσας, συμβαδίζει και μια άλλη ρεαλι
στική κίνηση· κίνηση που αφορά στον χώρο της λογοτεχνίας, 
και ιδιαίτερα της πεζογραφίας, και που συνδέεται με τη στροφή 
προς το λαϊκό πολιτισμό, την παρατήρηση και καταγραφή του, 
καθώς και την εκμετάλλευση των θεμάτων αυτών στο χώρο της 
λογοτεχνίας. Φορέας της κίνησης αυτής θα είναι το διήγημα.

Έτσι, αιτιολογώντας ο Νικόλαος Πολίτης, ο οποίος στέκει 
στο κέντρο της πνευματικής μας ζωής κατά την περίοδο αυτή, 
τους λόγους για τους οποίους έγινε η προκήρυξη διαγωνισμού 
προς «συγγραφήν εθνικού, ελληνικού διηγήματος» (άλλοτε 
χρησιμοποιείται ο ένας όρος και άλλοτε ο άλλος), υποδεικνύει 
παράλληλα και τις περιοχές, απ' όπου θα μπορούσε να αντληθεί 
και η υπόθεση του.

Ας θυμηθούμε ένα μέρος της προκήρυξης αυτής:

«Έν τή νεαρά ήμών φιλολογία» 
γράφεται στήν προκήρυξη

«τό ήκιστα μέχρι τοΰδε καλλιεργηθέν είδος έστίν άναντιρ- 
ρήτως τό διήγημα. Πλήν τής συλλογής τών διηγημάτων τού 
Ά . fP. 'Ραγκαβή, τών έργων τού κ. Στ. Ξένου καί Κ. 'Ράμ- 
φου, καί όλιγίστων άλλων τών καθ’ ήμάς διακεκριμένων



συγγραφέων, ούδεμίαν έχομεν νά παρουσιάσωμεν ελλη
νικήν εργασίαν έν τω εϊδει τούτω, δπερ πλουσιώτατα (Αντι
προσωπεύεται εν ταϊς γραμματολογίαις των έπιλοίπων 
ευρωπαϊκών εθνών, προσφορώτατον θεωρούμενον εις άνα- 
παράστασιν σκηνών τής ιστορίας ή τού κοινωνικού βίου 
ένός λαού, ή εις.ψυχολογικήν περιγραφήν χαρακτήρων. Έν 
τούτοις όμολογούμενον είνε δτι τό είδος τούτο τής φιλολο
γίας δύναται νά άσκήση μεγάλην ήθικήν έπίδρασιν, υποθέ
σεις έθνικάς πραγματευόμενον, επί τού έθνικοϋ χαρα- 
κτήρος καί τής διαπλάσεως έν γένει τών ηθών. Διότι σκηναί 
εϊτε τής ιστορίας εϊτε τού κοινωνικού βίου διαπλασσόμεναι 
καταλλήλως έν τή άφηγήσει, κινούσι πλειότερον τά αισθή
ματα τού αναγνώστου καί ου μόνον τέρπουσι καί λεληθότως 
διδάσκουσιν, άλλά καί έξεγείρουσιν έν αύτω τό αίσθημα τής 
προς τά πάτρια άγάπης. Ό  ελληνικός δέ λαός, είπερ καί 
άλλος τις, έχει εύγενή ήθη, έθιμα ποικίλα καί τρόπους καί 
μύθους καί παραδόσεις έφ’ δλων τών περιστάσεων τού ιστο
ρικού αυτού βίου* ή δέ ελληνική ιστορία, άρχαία καί μέση 
καί νέα, γέμει σκηνών δυναμένων νά παράσχωσιν υποθέσεις 
εις σύνταξιν καλλίστων διηγημάτων καί μυθιστορημάτων.

Έν τούτοις, ώς ειπομεν, όλίγιστα είνε τά τοιαύτα ελλη
νικά έργα, όλίγιστοι δέ καί οι περί τοιαύτης εργασίας νυν 
άσχολούμενοι». 9

Από το κείμενο αυτό ας προσέξουμε κάποιες σταθερά επα
ναλαμβανόμενες φράσεις, όπως: εθνικός υποθέσεις, εθνικού 
χαρακτήρος, αγάπη προς τα πάτρια, διάπλασις ηθών, ηθική 
επίδρασις κλπ. Είναι φανερό ότι το νέο είδος, πλην της τέρ
ψεως, προορίζεται να παίξει και άλλους ρόλους, όπως οι περι
στάσεις το απαιτούν. Έπρεπε από κάπου να ξεκινήσει. Και η 
μνήμη και η παρατήρηση ήσαν η ασφαλέστερη αφετηρία.10 Η 
περίφημη θεωρία ΥζΙτηενζγεν έπρεπε να αντιμετωπιστεί πολλα- 
πλώς.

Ποιά όμως ήταν η σημασία αυτής της προκήρυξης και της 
όλης προσπάθειας γενικότερα; Ως κατεξοχήν θετικό στοιχείο 
θα πρέπει, νομίζω, να θεωρηθεί η συζήτηση που άρχισε να 
γίνεται γύρω από το νέο λογοτεχνικό είδος κι επίσης η ζύμωση 
που παρατηρήθηκε στους κύκλους των λογοτεχνών. Ζύμωση, η 
οποία είναι ορατή πλέον για τα αποτελέσματά της, και τούτο 
φαίνεται αν παρακολουθήσομε τις πρσεκτικά τις αντιδράσεις 
των λογοτεχνών.

Έτσι, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα όλοι -  μα όλοι οι 
πεζογράφοι της λεγόμενης γενιάς του ’80 αρχίζουν να γράφουν 
πεζά. Εκτός δηλαδή από τους Βικέλα, Δροσίνη και Βιζυηνό, οι 
οποίοι είχαν αρχίσει ήδη να δημοσιεύουν διήγηματά τους, τον 
επόμενο χρόνο ο αριθμός των λογοτεχνών που ασχολούνται με 
το διήγημα μεγαλώνει. Ο Μιχ. Μητσάκης, για παράδειγμα, 
δημοσιεύει στην Εστία τα διηγήματα «Δεκαέτις» και «Παληά 
χαρτιά»,11 ο Αρ. Κουρτίδης «Το τέλος του ονείρου»,12 ενώ την 
ίδια χρονιά εμφανίζεται ως διηγηματογράφος και ο Κωστής 
Παλαμάς με τα δυο διηγήματά του, «Ο υπολοχαγός» και «Παι
δικόν ταξείδιον».13 Τον επόμενο χρόνο ο Καρκαβίτσας δημο
σιεύει στην Εβδομάδα του Δ. Γρ. Καμπούρογλου το διήγημα 
«Ασήμω»,14 ενώ παράλληλα στον χώρο του διηγήματος μπαίνει 
για πρώτη φορά και ο Παπαδιαμάντης με το διήγημα «Χρήστος 
Μηλιόνης»,15 αφήνοντας τα εκτεταμένα έργα, για να ακολου
θήσουν κατόπιν ο Ψυχάρης, ο Ξενόπουλος και άλλοι.

Στη δεκαετία του ’80 ο αφηγηματικός λόγος καλείται να 
υπηρετήσει δύο σκοπιμότητες: η μία σκοπιμότητα αποβλέπει 
στην εθνική διάπλαση και η άλλη στη γλωσσική καλλιέργεια του

κοινού. Το κήρυγμα του Ψυχάρη, αγκαλά και διατυπωμένο 
αρκετά χρόνια αργότερα, είναι εν προκειμένω ενδεικτικό: 
«Πεζά θέλουμε, πεζά».16 Και θέλει την πεζογραφία ο Ψυχάρης, 
γιατί τη βλέπει ως μέσον προπαγάνδας* δηλαδή ως μέσον γλωσ
σικής καλλιέργειας του κοινού. Γιατί η πεζογραφία, σε σχέση 
με την ποίηση, διαβάζεται περισσότερο, άρα οι ευεργετικές της 
επιπτώσεις είναι αμεσότερες.

Τώρα είναι που από τις στήλες του επίσημου περιοδικού, 
που προπαγάνδισε το διήγημα, δίνονται και οδηγίες όσον 
αφορά την τεχνική του είδους. Έτσι στο Λελτίον τηςΕστίαςτης 
12ης Ιουνίου 1883, σε επιστολογράφο του περιοδικού δίνεται η 
απάντηση: «Εν όμως είνε απαραίτητον, η ενότης εν τη αναπτύ
ξει αυτού* απλή συναρμολόγησις σκηνών δεν πληροί τους 
όρους τους απαιτουμένους δια το διήγημα.»17 Η απάντηση 
προφανώς ανήκει στον Νικόλαο Πολίτη, ο οποίος, όπως έχει 
ήδη ειπωθεί, είναι και ο θεωρητικός νους αυτών των κατευθύν
σεων και ο οποίος αυτή την περίοδο επιμελείται την ύλη του 
τετρασέλιδου δελτίου.

Και είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι το διήγημα μέσα 
σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ξεπέρασε τα επιφανειακά 
στάδια της απλής περιγραφής και της παράθεσης στοιχείων και 
στρέφεται προς άλλες ουσιαστικότερες και συνθετότερες κα
τευθύνσεις. Με τρόπο ρεαλιστικό ανατέμνονται πλευρές του 
κοινωνικού βίου και των καθημερινών προβλημάτων ή στρέ
φεται προς τη βαθύτερη διερεύνηση της ανθρώπινης ψυχής, 
ξεδιπλώνοντας έτσι εσώτερες καταστάσεις.

Τα στάδια αυτά είναι ορατά κατεξοχήν στον κρητικό συγ
γραφέα, στη ζωή και το έργο του οποίου είναι αφιερωμένο το 
παρόν συνέδριο.

Το 1883 ο Κονδυλάκης είναι είκοσι ενός έτους και παρά την 
παρατεταμένη μαθητεία του στο Γυμνάσιο φαίνεται να παρα
κολουθεί από κοντά την όλη κίνηση. Θεωρούμε σήμερα, ότι ο 
συγγραφέας του διηγήματος «Η ταν ή επί τας», που έλαβε έπαι
νο στον πρώτο διαγωνισμό της Εστίας ος συγγραφήν ελλη
νικού διηγήματος», είναι ο Κονδυλάκης. Η άποψη της κριτικής 
επιτροπής, αποτελουμένης από τους Εμμ. Ροίδη, Σπ. Λάμπρο 
και Ν. Γ. Πολίτη, ότι ο συγγραφέας είναι «άριστος γνώστης του 
βίου των κρητών και μάλιστα του κρητικού γλωσσικού ιδιώμα
τος» κι επίσης ότι «οι χαρακτήρες των δρώντων προσώπων εισί 
φυσικότατα εκτεθειμένοι, ο δε διάλογος, όστις κατέχει το πλεί- 
στον μέρος του διηγήματος, τοσούτον είναι αληθής και θαλε
ρός, τοσαύτην έχει δύναμιν και αφθονίαν εικόνων, ώστε και 
άκων θλίβεται ο αναγνώστης, διότι δεν εγράφη όλον το διήγημα 
εις κρητικήν διάλεκτον» -  η άποψη λοιπόν της επιτροπής είναι 
αρκετά ενθαρρυντική για τον πρωτόπειρο συγγραφέα.18

Παράλληλα ο Κονδυλάκης συνεργάζεται με τον Ραμπαγά, 
όπου και, εκτός από διάφορα ευθυμογραφήματα, δημοσιεύει 
με το ψευδώνυμο «Ψηλορειτινός» και τα διηγήματα «Κρήσσα 
ορφανή» και το «Βοσκόπουλο του Ψηλορείτη», τα οποία με ένα 
άλλο, τρίτο, το «Αδελφοδιώκτης», θα συστήσουν συλλογή διη
γήματος, που με το σύστημα της προεγγραφής συνδρομητών θα 
κυκλοφορήσει το 1884 από τις εκδόσεις Φέξη. Διακόσιοι εβδο
μήντα δύο συνδρομητές αναγράφονται στην οικεία στήλη. 
Μερικοί είχαν εγγραφεί για 2,3 ή και 10 αντίτυπα κι έτσι ο 
αριθμός αυξάνει κατά 21 ακόμη.

Πρόκειται για το πρώτο βιβλίο του είδους. Συλλογή διηγη
μάτων ίσαμε τότε δεν είχε εκδοθεί άλλη, αφού ο ΛουκήςΛάρας 
του Βικέλα ή οι Αγροτικές επιστολές και Τρεις ημέρες εν Τήνω 
του Γ. Δροσίνη δεν μπορούν να χαρακτηριστούν συλλογές.



Ας σημειωθεί ότι την ίδια χρονιά εκδίδεται και η συλλογή 
παιδικού διηγήματος του Αριστοτέλη Κουρτίδη με το ψευδώ
νυμο Αιμ. Ειμαρμένος.

Έτσι ο Κονδυλάκης συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων 
συγγραφέων διηγήματος της γενιάς του και είναι ο πρώτος συγ
γραφέας, του οποίου εκδόθηκε συλλογή διηγημάτων.

Ο μικρός αυτός τόμος, όπου και θα περιοριστούμε στη σημε
ρινή μας εισήγηση, αποτελεί την αφετηρία της περαιτέρω συγ
γραφικής του δραστηριότητας. Μάλιστα σηματοδοτεί την εξέ
λιξή του, καθώς στοιχεία του θα βρεθούν αργότερα και σε πιο 
ώριμα έργα του.

Από τα τρία διηγήματα, το πρώτο, «Η Κρήσσα ορφανή», 
στη βάση του έχει ιστορικό περιεχόμενο, ενώ τα δύο άλλα αντ
λούν την υπόθεσή τους από την παράδοση. Μάγισσες και Νε
ράιδες είναι τα χαρακτηριστικά τους. Βλέπουμε ότι ο Κονδυλά
κης δεν ξέφυγε από την τάση της εποχής, όπως αυτή διαλαμβα- 
νόταν στις οδηγίες της προκήρυξης, ενώ προσπαθεί να οικονο
μήσει τα πράγματα και να αποφύγει τους πλατειασμούς και τις 
περιττές αναφορές, στοιχεία που κατά τρόπο ωριμότερο βέβαια 
και πλέον παραστατικό θα τα συναντήσομε αργότερα.

Στην Κρήσσα ορφανή συναιρείται το ηρωικό με το ερωτικό 
στοιχείο. Οι σκηνές εκτυλίσσονται στη μονή Αρκαδίου κατά το 
1886, όπου και οι δύο νέοι, ο Δημήτρης και η Κλεονίκη, μαζί με 
ιερωμένους, με πολεμιστές -  με άλλους νέους και νέες -  υπερα
σπίζονται τη μονή. Και εδώ ο διάλογος δεν είναι απόλυτα φυσι
κός· παρ’ όλα αυτά η έκφραση του διακρίνεται για την ταχύ
τητα, όπως άλλωστε και οι περιστάσεις το απαιτούσαν, και για 
τον μικροπερίοδο λόγο. Εξόχως όμως παραστατική είναι η 
περιγραφική του δύναμη.
Ιδού πως περιγράφει την ορφανή Ελπινίκη:

«Η ωραία κεφαλή της, ημικεκλιμένη, εστηρίζετο επί της 
λευκής αυτήςχειρός, ήτις εκρύπτετο εντελώς υπό τα κύματα 
της λελυμένης μελίχρυσου κόμης αυτής, Οί λάμποντες εξ 
υγρών μαρμαρυγών μεγάλοι καστανοί οφθαλμοί της, έτοι
μοι ν’ αναλυθώσιν εις ρύακας σιγαλών δακρύων, ήσαν προ
σηλωμένοι εις το βάθος της οδού ήτις ήγεν εις την μονήν».

ή
«Το αίμα άρχεται ρέονποταμηδόν, τα στήθη αχνίζουσι δια- 
τετρυμένα και λοίσθιοι κοπτομένων λαρύγγων βορβορυγ- 
μοί, αραί και σπαθμισμών δούποι πληρούσι τον αέρα».

Στο διήγημα «ο Αδελφοδιώκτης», ο Κονδυλάκης μας δίνει 
την εξωτερική εμφάνιση της κακής μητριάς, η οποία ως αίτιο 
για το θάνατο των νεογέννητων παιδιών της θεωρεί τον μικρό 
Γιωργάκη, ο οποίος με την παρέμβαση της μάγισσας υποβάλλε
ται σε πλείστα δεινά για να φύγει το δαιμόνιο που έχει μέσα του 
να σκοτώνει τα αδέλφια του.

Το γύναιο τούτο, γράφει, «ήτο καχεκτικόν, ρικνόν και ξαν- 
θοαναιμικόν.»19Τα επίθετα «καχεκτικόν» και «αναιμικόν» δεν 
είναι σπάνιες λέξεις. Το σύνθετο «ξανθοαναιμικόν» όμως και 
ιδίως το «ρικνόν» είναι* χρειάστηκε να ανατρέξω στους κλασι
κούς συγγραφείς και να δω ότι ο αρχαίος συγγραφέας που χρη
σιμοποιεί τον όρο ρικνός είναι ο Σοφοκλής* τον χρησιμοποιεί με 
την έννοια του ρυτιδωμένου, ζαρωμένου προσώπου.

Στα πρώιμα αυτά αφηγηματικά κείμενά του ο Κονδυλάκης, 
επηρεασμένος καθώς είναι και από τη γλωσσική τάση της επο
χής, ιδιαιτέρως δε από την κλασική του παιδεία (ας μην ξεχνάμε 
ότι φοίτησε στη Φιλοσοφική Σχολή και ότι μετέφρασε τον Λου
κιανό), πολλές φορές αναμιγνύει το λόγιο με το λαϊκό στοιχείο.

Τούτο παρατηρείται όχι από κάποια τάση λεξιθηρίας, αλλά 
από την τάση δημιουργίας ύφους και πιστότερης απόδοσης των 
νοημάτων.

Χαρακτηριστικές για τη λειτουργικότητα τους είναι οι φρά
σεις: βραγχοφώνους φάραγγας, κερασόχροα χείλη, λεοντόθυ- 
μος ηγούμενος, σμερδαλείς κρότοι, ο ομηρικός τύπος ωκύπους 
και αρκετοί άλλοι.

Βέβαια δεν μπορεί να μιλήσει κανείς για κλασικισμό, με την 
έννοια της δημιουργικής μετάπλασης θεμάτων από την αρχαία 
γραμματεία, αλλά εκείνο που είναι ορατό είναι η εύστοχη χρήση 
της γλώσσας με ανάμιξη λαϊκών και αρχαίων φράσεων. Κάτι 
ανάλογο αυτή την εποχή παρατηρείται και σ’ έναν άλλο συνο
μήλικο του Κονδυλάκη συγγραφέα, τον Μιχ. Μητσάκη, ο οποί
ος έχει την ίδια αφετηρία: έκανε το ξεκίνημα του ως πεζογρά- 
φος από τον ίδιο διαγωνισμό του 1883 με το διήγημα «ΤοΒάπτι- 
σμα». Θα ήταν ενδιαφέρουσα επομένως μια διερεύνηση ανά
μεσα στα δύο αυτά έργα των ίδιων συγγραφέων: στους 
Άθλιους των Αθηνών του Κονδυλάκη και στο Εις Αθηναίος 
Χρυσοθήρας του Μητσάκη. Τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, θα 
προέκυπτε η ρεαλιστική και νατούραλιστική τόλμη και ο τρό
πος που οι ίδιοι οι συγγραφείς προσεγγίζουν τα κοινωνικά 
θέματα.

*Εισήγηση που έγινε στα Χανιά τον Αύγουστου του 1995, σε συνέδριο για τον 
Κονδυλάκη, οργανωμένο από τη Φιλοσοφική του Πανεπ. Ιωαννίνων και την 
Ένωση Φιλολόγων νομού Χανίων.
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Εισαγωγή στην παλαιότερη πεζογραφία
(1830-1880)

του Νάσου Βαγενά

Τα τελευταία χρόνια η εικόνα που είχαμε για την πεζογραφία 
των πρώτων πενήντα χρόνων του ελληνικού κράτους έχει αλ
λάξει ουσιαστικά. Η προσεκτικότερη μελέτη των γνωστών 
πεζογραφημάτων και η ανακάλυψη λησμονημένων ή άγνωστων 
έργων έδειξε ότι η περιγραφή και ο χαρακτηρισμός της πεζο- 
γραφικής παραγωγής της περιόδου 1830-1880 λίγο ανταποκρί- 
νονταν στην πραγματικότητα. Τρία είναι τα στοιχεία αυτής της 
εικόνας, που οι νεότερες μελέτες έχουν τροποποιήσει: η άποψη 
περί ισχνής πεζογραφικής παραγωγής' η πεποίθηση ότι η νεο
ελληνική μυθιστοριογραφία αρχίζει με το ιστορικό μυθιστό
ρημα και ότι το ιστορικό μυθιστόρημα αποτελεί το κυρίαρχο 
μυθιστορηματικό είδος της εποχής* η βεβαιότητα ότι η γλώσσα 
της πεζογραφίας αυτής της περιόδου είναι καθ’ ολοκληρίαν 
τεχνητή, διαφορετική από την ομίλουμένη, και ότι η ζωντανή 
γλώσσα μπαίνει στην πεζογραφία μας μόνο έπειτα από το 1870 
με τους διαλόγους που περιέχουν τα αφηγηματικά έργα.

Πιο συγκεκριμένα: ένας κατάλογος αυτοτελώς εκδεδομένων 
μυθοπλασιακών πεζογραφημάτων της περιόδου 1830-1880, 
που δημοσιεύτηκε πρόσφατα,1 έδειξε ότι ο αριθμός των πεζο- 
γραφικών κειμένων που κυκλοφόρησαν με μορφή βιβλίου δεν 
ήταν 25 περίπου, όπως συναγόταν από τις απαριθμήσεις τους 
στις Ιστορίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας, στις ανθολογίες 
και στις μελέτες για την πεζογραφία της εποχής, αλλά τουλάχι
στον 138 (ο κατάλογος «δεν είναι πλήρης»)2. Αν σ’ αυτά προ
σθέσουμε και τα πεζογραφικά έργα που δημοσιεύτηκαν στα 
περιοδικά χωρίς να περιληφθούν σε βιβλία, ο αριθμός γίνεται 
ακόμα μεγαλύτερος. Δεν χρειαζόταν βέβαια να συνειδητοποι
ηθεί ότι η πεζογραφική παραγωγή είναι πολύ μεγαλύτερη απ’ 
ό,τι πιστευόταν για να διαπιστωθεί ότι η πεποίθηση πως η μυθι
στοριογραφία μας αρχίζει με το ιστορικό μυθιστόρημα είναι 
εσφαλμένη.3 Γιατί η ανάγνωση των γνωστών μυθιστορημάτων 
μπορούσε να δείξει και μόνη της ότι ένας αριθμός από εκείνα 
που η κριτική χαρακτήριζε ιστορικά μυθιστορήματα δεν είναι 
ιστορικά, είτε κριθούν με τις σημερινές απόψεις περί ιστορικού 
μυθιστορήματος είτε κριθούν με τις απόψεις του 19ου αιώνα.4 
Εντούτοις, έπειτα από τη διαπίστωση ότι ο αριθμός των έργων 
είναι πολύ μεγαλύτερος, μπορούμε να προσδιορίσουμε με μεγα
λύτερη ακρίβεια την αρχική πορεία της ιστορικής μας μυθιστο
ριογραφίας. Στην πραγματικότητα το ιστορικό μυθιστόρημα 
κάνει την εμφάνισή του στην Ελλάδα το 1850, γνωρίζει τη μεγα
λύτερη ανάπτυξή του κατά τη δεκαετία του 1860 και δεν απο
τελεί σε καμμία δεκαετία το κυρίαρχο πεζογραφικό είδος

-πολύ περισσότερο δεν αποτελεί το κυρίαρχο είδος της πεντη
κονταετίας 1830-1880.5

Η διάλυση της βεβαιότητας περί ολιγάριθμων πεζογραφικών 
έργων έκανε περισσότερο ευδιάκριτη και τη θεματική ποικιλία 
της περιόδου. Μολονότι θα μπορούσαμε, γενικεύοντας, να ονο
μάσουμε την όλη παραγωγή ρομαντική και να διακρίνουμε χο
ντρικά τρεις θεματικές κατευθύνσεις (ρομαντική-«ηθογραφι- 
κή», ρομαντική-ιστορική και ρομαντική-ερωτική) οι προσμί
ξεις στοιχείων των τριών κατευθύνσεων και η προσθήκη άλλων 
στοιχείων (λ.χ. του πολιτικού) δυσκολεύουν την ταξινόμηση 
των έργων. Πάντως η προσπάθεια απεικόνισης της σύγχρονης 
πραγματικότητας εμφανίζεται ισχυρότερη από την επιθυμία 
φυγής από την πραγματικότητα, η οποία εθεωρείτο το κυρίαρ
χο πεζογραφικό αίσθημα, εκφραζόμενο από την υποτιθεμένως 
αποκλειστικά ιστορική, μυθιστοριογραφία της περιόδου. Η 
προσπάθεια αυτή, που εμφανίζεται κυρίως με τα «ηθογρα
φικά» πεζογραφήματα, μ’ εκείνα δηλαδή που επιχειρούν να 
περιγράψουν τα κοινωνικά ήθη της εποχής (και σ’ αυτά θα 
πρέπει να περιλάβουμε και τα «απόκρυφα», τα πεζογραφήματα 
δηλαδή που αναφέρονται στην αθλιότητα της ζωής του λαού 
και στον βίο του υποκόσμου) προσλαμβάνει συχνά εκείνα τα 
χαρακτηριστικά που αργότερα θα ονομαστούν ρεαλισμός.

Σε ό,τι αφορά τη γλώσσα, σήμερα είμαστε σε καλύτερη θέση 
να αμφισβητήσουμε τη βεβαιότητα ότι η γλώσσα της πεζογρα
φίας αυτής της περιόδου ήταν καθ’ ολοκληρίαν τεχνητή, εντε
λώς διαφορετική από την ομιλούμενη της εποχής της, και να 
διαπιστώσουμε ότι ήταν σε σημαντικό βαθμό ζωντανή και ποι
κιλόμορφη.6 Η προσεκτικότερη εξέταση των έργων δείχνει ότι η 
γλώσσα αυτή αντικατοπτρίζει ένα φάσμα μορφικών τύπων, ο 
συνολικός χαρακτηρισμός των οποίων με τον όρο καθαρεύουσα 
είναι περιοριστικός. Για την ακρίβεια, ο όρος (με τη σημερινή 
του έννοια) φαίνεται να καλύπτει ένα μόνο μέρος της παλαιάς 
πεζογραφικής μας γλώσσας, αυτό που απομακρύνεται από την 
ομιλουμένη της εποχής τόσο, όσο απομακρύνεται από τη σημε
ρινή καθομιλουμένη εκείνο που σήμερα ονομάζουμε καθαρεύ
ουσα. Το μέρος αυτό είναι τα κείμενα τα γραμμένα σε αρχαΐ- 
ζουσα. Για ν’ αναφέρω ένα ενδεικτικό στοιχείο: το 1842 ο Γρη- 
γόριος Παλαιολόγος απαντώντας στις επικρίσεις των αρχαϊ-

Το κείμενο αυτό είναι εισαγωγικό σημείωμα στην τρίτομη ανθολογία πεζο
γραφίας της περιόδου 1830-80, που κυκλοφορεί σύντομα από τις εκδόσεις 
ΣΟΚΟΛΗ.



ατών ότι η γλώσσα του μυθιστορήματος του Πολύπαθης (την 
οποία σήμερα θα χαρακτηρίζαμε καθαρεύουσα) είναι «κοινή» 
και αγοραία, απαντά: «Είναι, νομίζω, η καθομιλουμένη σήμε
ρον». Και διευκρινίζει ότι χρησιμοποιεί αυτή τη γλώσσα επειδή 
είναι φυσική.7

Ο βαθμός και η έκταση της προφορικότητας της καθαρεύ
ουσας αυτή την περίοδο είναι ένα θέμα που πρέπει να διερευ- 
νηθεί συστηματικότερα, αν θέλουμε να καταλάβουμε καλύτερα 
τη λογοτεχνία της εποχής. Τα σημερινά στοιχεία μας επιτρέ
πουν να υποστηρίξουμε ότι η καθομιλουμένη στην Αθήνα και 
τα αστικά κέντρα δεν ήταν ενιαία, και ότι ανάμεσα στις διά
φορες μορφές της ομιλουμένης του εγγράμματου αστικού πλη
θυσμού η «δημοτική» δεν είναι βέβαιο ότι ήταν η επικρατέ
στερη. Με άλλα λόγια, η καθομιλουμένη του ευρύτερου ελλα- 
δικού χώρου, λόγω των ισχυρών προσμίξεών της με την αρχαί- 
ζουσα γλώσσα της εκπαίδευσης, ήταν πολύ λιγότερο ομοιο
γενής απ’ ό,τι η σημερινή καθομιλουμένη και απλωνόταν σε 
μιαν ευρεία τυπολογική κλίμακα. Τα δύο άκρα αυτής της κλί
μακας καταλάμβαναν οι δύο ανόθευτες μορφές της, δηλαδή η 
γλώσσα του τοπικού ιδιώματος και η αρχαίζουσα, ενώ ενδιά
μεσες διαμορφώσεις θα πρέπει να ήταν η γλώσσα των εγγραμ
μάτων κατοίκων της υπαίθρου, η γλώσσα των εγγραμμάτων των 
αστικών περιοχών και η γλώσσα των μορφωμένων και των 
λογίων, η οποία τρεφόταν από τον γραπτό τους λόγο, που ήταν 
τεχνητότερος, γιατί επεδίωκε μια μορφή ομοιογενέστερη από 
εκείνη της προφορικής ομιλίας. Την πολυμορφία αυτή, καθώς 
και τους μικτότερους λεκτικούς και φραστικούς τύπους που 
κατ’ ανάγκην παράγονταν από τη διασταύρωση των παραπάνω 
γλωσσικών επιπέδων, δηλαδή κατά τη συνομιλία μεταξύ αν
θρώπων διαφορετικής γλωσσικής τάξεως, προσπαθούσε, σε 
ορατό βαθμό, να αποδώσει η από τη φύση της περισσότερο ρεα
λιστική (απ’ ό,τι η ποιητική) γλώσσα της πεζογραφίας.

Ο γλωσσικός αγώνας τουλάχιστον ώς το 1860 ήταν αγώνας 
λιγότερο μεταξύ «δημοτικής» και «καθαρεύουσας» και περισ
σότερο μεταξύ «καθαρεύουσας» και αρχαίζουσας. Η προσπά
θεια ορισμένων να γράψουν (ή και να μιλήσουν) στη δημοτική 
(σε μια κοινή δημοτική που προσπαθούσε να διαμορφωθεί μέσα 
από τις τοπικές διαλέκτους) δεν φαινόταν λιγότερο τεχνητή 
από την προσπάθεια εκείνων που επεδίωκαν να επαναφέρουν 
στη ζωή την αρχαία. Το 1852 ο ποιητής Γεώργιος Ζαλοκώστας, 
που στιχουργούσε και στη δημοτική, εκφράζει τη βεβαιότητα 
ότι «οι επιγενέστεροι δεν θέλουσιν εύρει ουδ’ ίχνος» της δημοτι
κής·8 το 1869 ο λόγιος Θαλής Αντωνιάδης παρατηρεί ότι η 
δημοτική «ήρχισε να είναι ακατάληπτος» και ότι «μετά μίαν 
γενεάν θα ερμηνεύωμεν τα δημοτικά έργα όπως ερμηνεύομεν 
τον Όμηρον».9 Μολονότι οι προβλέψεις αυτές διαψεύστηκαν, 
εκφράζουν σε σημαντικό βαθμό τη γλωσσική κατάσταση της 
εποχής. Η άποψη πως ό,τι λογοτεχνικό γράφτηκε στην καθα
ρεύουσα μένει έξω από τη ζωντανή λογοτεχνία δεν ανταποκρί- 
νεται στην πραγματικότητα. Από τις τόσες περιπτώσεις που τη 
διαψεύδουν θα αναφέρουμε την επιφανέστερη: τις γλωσσικές 
διαπιστώσεις του Εμμανουήλ Ροιδη και την πεζογραφική πρα
κτική του, η οποία προσφέρεται ως ένα βασικό πεδίο για τη διε- 
ρεύνηση των σχέσεων της λογοτεχνικότητας με την καθαρεύ
ουσα. Στη γλωσσική διαμάχη του καιρού του ο Ροίδης ήταν με 
το μέρος της δημοτικής. Επειδή όμως ένιωθε ότι η καθαρεύ
ουσα είχε αποκτήσει βαθιά ριζώματα, εθίζοντας το γλωσσικό 
αισθητήριο του Έλληνα σε βαθμό διαστροφής ανάλογης μ’ 
εκείνη του νευρικού συστήματος των μορφινομανών, υποστή
ριζε ότι η απαλλαγή από αυτήν έπρεπε να ήταν βαθμιαία.10 Ο

ίδιος εντούτοις δεν έκανε καμμία προσπάθεια αποεξάρτησης. 
Απεναντίας συμπεριφέρεται ως ναρκομανής, οδηγώντας τη 
λόγια ελληνική στη δραστικότερη λογοτεχνική έκφρασή της.

Η παρούσα τρίτομη ανθολογία-γραμματολογία της πρώτης 
περιόδου του ελληνικού κράτους έχει καταρτιστεί με βάση όλα 
τα νεότερα πορίσματα της έρευνας και επιδιώκει να δώσει μιαν 
εικόνα της πεζογραφίας της εποχής αντικειμενικότερη από 
εκείνη που μας είχε παραδοθεί. Έτσι^περιέχει άγνωστους (Λ. 
Σ. Καλογερόπουλος, Νικόλαος Δραγούμης, Αχιλλεύς Λεβέ
ντης, Μαρία Μηχανίδου, Β. Νικολαίδης) ή λησμονημένους 
πεζογράφους (Δημήτριος Αινιάν, Νικόλαος Β. Βωτυράς, Χρή- 
στος Α. Παρμενίδης, Αγγελος Βλάχος), άγνωστα έργα γνω
στών συγγραφέων (διηγήματα του Παναγιώτη Σούτσου και 
Κωνσταντίνου Πωπ, Ο πίθηκος Ξονθ του Ιακώβου Γ. Πιτσι- 
πίου, Οδοιπορικόν τον Επαμεινώνδα I. Φραγκούδη), και επα- 
ναξιολογεί έργα που η κριτική τα είχε θεωρήσει ανάξια λόγου. 
Η ανθολόγηση και τα εισαγωγικά μελετήματα των επιμελητών 
αποδεικνύουν εντελώς εσφαλμένη την άποψη ότι «καθαρή 
λογοτεχνική πεζογραφία για πρώτη φορά δημιουργείται στη 
νεοελληνική λογοτεχνία μετά το 1880»11 και δείχνουν ότι η 
ποσότητα και η ποιότητα της έως το έτος αυτό πεζογραφίας μας 
υπερβαίνει τις υλικές συνθήκες της παραγωγής της.

1. Από τη Σοφία Ντενίση, ως παράρτημα στη μελέτη της «Για τις αρχές της 
πεζογραφίας μας», Ο Πολίτης, τεύχ. 109, Νοέμβριος 1990, σ. 60-63 (= Το 
Ελληνικό ιστορικό μυθιστόρημα και ο sir Walter Scott (1830-1880), Αθήνα 
1994, σ. 296-309).

2. Ό . π., σ. 60 και 296 αντιστοίχως.
3. βλ. Νάσος Βαγενάς, «Οι αρχές της πεζογραφίας του ελληνικού κράτους», 

«Η Καθημερινή», 26 Αυγούστου και 4 Σεπτεμβρίου 1988 (= Η ειρωνική 
γλώσσα: Κριτικές μελέτες για τη νεοελληνική γραμματεία, Αθήνα 1994, σ. 187- 
198) * Ντενίση, Το Ελληνι κό ιστορικό μυθιστόρημα και ο sir Walter Scott ( 1830- 
1880).

4. Ντενίση, ό. π., Κεφάλαιο Γ'.
5. Ό . π.
6. Βαγενάς, σ. 195-197.
7. Γρηγόριος Παλαιολόγος, Ο Ζωγράφος, Εν Αθήναις 1842, τόμ. Β', σ. 205- 

206.
8. Μνημοσύνη, τόμ. 1, Απρίλιος 1852, σ. 48.
9. Ιλισσόςλ (1869) 157. Πρβ. Έλλη Σκοπετέα, Το «πρότυπο βασίλειο» και η 

Μεγάλη Ιδέα. Όψεις του εθνικού προβλήματος στην Ελλάδα (1830-1880), 
Αθήνα 1988, σ. 99-118.

10. Εμμανουήλ Ροίδης, Απαντα, φιλολογική επιμέλεια Άλκης Αγγέλου, 
τόμ. Δ', Αθήνα 1978, σ. 358.

11. Λίνος Πολίτης, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Αθήνα 31980, σ. 
200.

ΣΗΜ.: Η σειρά των συγγραφέων ορίστηκε από τον χρόνο εμφάνισης των αφη
γηματικών τους έργων και είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες της ισόρροπης 
οικονομίας των τριών τόμων. Περιλήφθηκε και ο Αλή-Χουρσχήδ Μπέης(1882) 
του Β. Νικολαίδου, επειδή, όπως συνάγεται από τον πρόλογό του, γράφτηκε 
πριν από το 1880.



ΜΙΚΡΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Επιλογή -  Απόδοση: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ

François Villon
(1431-,)

ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΔΕΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΘΕΝΟ*
(άπόσπασμα)

Βάστηξες Σύ στον κόσμο 'Αγία Πριγκίπισσα Παρθένε 
Ίησοϋ τον άιδιο έδώ σέ μάς νά βασιλέψει.
Γιά νά σηκώσει Εκείνος, ό Πανίσχυρος τ ’ άνθρώπινά μας κρίματα 
Ίλεως κατέβηκε απ’ τον ουρανό στη γη 
Όλη τη νιότη του θυσιάζοντας στο θάνατο.
Ναι σέ ποιόν Κύριο πίστη ομολογώ: μ ’ αύτη την πίστη

Θέλω νά ζήσω έγώ καί νά πεθάνω.

Τ ά  εξι άπό τά έπτά πρωτογράμματα τών 
πρώτων λέξεων τών έπτά αυτών άκροτελεύτιων 
στίχων τής «Μπαλάντας» συνιστοΰν στό πρω
τότυπο ακροστιχίδα πού σχηματίζει τό όνομα 
VILLON· ετσι καί στή μεταφρασμένη ελληνική 
εκδοχή.

Maurice Rollinat

Ο ΑΝΟΣΙΟΣ ΝΕΚΡΟΣ

Φρύδια, μαλλιά καί σάβανο καί φέρετρο καί σάρκα 
Ό  τάφος τά ’χει καταπιεί’ Τό έργο του ολοκλήρωσε.
Τώρα έδώ κάτω άπό τη γη στή μοναξιά γερνάω 
Στην άποτρόπαιη σιωπή, στήν παγωμένη άγρύπνια.

Μίκρυνε τό κρανίο μου. Έμεινα ύπόλειμμα νεκρού 
άδειο, χωρίς περίβλημα, γυμνό, θρυμματισμένο.
Έφτασα πιά ν ’ άναπολώ τήν έποχή τών σκουληκιών 
Τότε πού ή ευτυχία τους μου ετοίμαζε τή σήψη.

Όμως ή λήθη μάταια πάλεψε ν ’ άκονίσει 
Ετούτο μου τό λείψανο πού έγινε πιά πυγμαίο:
Σάρκα γυναίκας μ ’ άγγιξε καί νά, μ ’ άναστατώνει!

Όση άγκαλιά μου άπόμείνε τή ζωντανεύει ό πόθος 
Κι είν’ έτοιμη γιά μιαρά κι άνόσια ζευγαρώματα.
Ηδονή, νίκησες λοιπόν τή σκόνη πού έχω γίνει!

(Συνεχίζεται)



Λογοτεχνική Προοπτική: Νόηση και Διήγηση 
(Postilla. Η Προοπτική στη Φόνισσατον Παπαδιαμάντη.

Ένα γρήγορο βλέμμα)
Του Παύλου Γερένη

Θ’ αρχίσω απ’ την αρχή όπως λέει ο Κάρολ στην Αλίκη(!), δηλ. 
θα προσθέσω μια βραχύτατη εισαγωγή στην οποία θα εξηγώ 
τους σκοπούς αυτούς του δοκιμίου, ενώ το τελικό αποτέλεσμά 
του αφήνεται φυσικά στην κρίση του προσεχτικού αναγνώστη.

Αυτό που έχω στο νου είναι η διατύπωση μιας ενωτικής θεω
ρίας της λογοτεχνίας που θα πρόσφερε όχι μια αξιολόγηση των 
έργων αλλά μόνον κριτήρια διάρθρωσής τους, έτσι ώστε η αξία 
ενός έργου θα ήταν εύκολο να συναχθεί από τη θέση που θα 
κατείχε μέσα στο δυναμικό πλέγμα των συσχετισμών.

Με βάση τις ψυχολογικές και τις νευροψυχολογικές έρευνες 
θα προσπαθήσουμε να κατασκευάσουμε ένα γενικό μοντέλο της 
Νόησης. Στη διάρκεια της συναρμογής των διαφόρων στοι
χείων θα παρατηρήσουμε, όχι χωρίς κάποια έκπληξη, να ξεδι
πλώνονται οι σχέσεις ανάμεσα σε Νόηση και σε Διήγηση κάτω 
απ’ το μηχανισμό της Προοπτικής. Το μοντέλο αυτό, αφού θεω
ρούμε πως ισχύει για κάθε άνθρωπο, θα ισχύει βέβαια και για 
τους δύο, συγγραφέα και αναγνώστη, θέτοντας έτσι κοινά 
ψυχολογικά κριτήρια για τη δημιουργία του λογοτεχνικού 
έργου απ’ τη μια πλευρά και για την απόλαυσή του απ’ την 
άλλη. Ωστόσο τα κριτήρια αυτά καθορίζουν μια τελείως γενική 
μέθοδο, για την πραγματοποίηση της οποίας τα όργανα είναι 
τεχνικά και ανήκουν στη λογοτεχνική παράδοση. Τα όργανα 
είναι γνωστά (φωνολογικά, μορφολογικά, συνταχτικά, σημα- 
σιολογικά και πραγματολογικά), ενώ ο τρόπος χρησιμοποίησής 
τους εξαρτάται αποκλειστικά από το συγγραφέα. Η μέθεξη και 
η συνεχής επικοινωνία των διαφόρων παραδόσεων, στην οποία 
συνεισφέρει τα μέγιστα η Μετάφραση, δημιουργεί πολιτισμούς* 
ακριβώς για τη λογοτεχνία του Δυτικού πολιτισμού ή δυτική 
λογοτεχνία θα μιλήσουμε επ’ ευκαιρία της «Φόνισσας» του 
Παπαδιαμάντη. Στο τέλος, επίσης, παραθέτω ενδεικτικά μια 
θεματική βιβλιογραφία στην οποία συμπεριλαμβάνονται και 
οφειλές μου.

Νόηση είναι ό,τι μας επιτρέπει να καταλάβουμε τον κόσμο, 
απ’ την απτή πραγματικότητα έως εκείνη που μόνο εν δυνάμει 
υπάρχει, του σύμπαντος, και στηρίζεται τόσο στη βιολογική 
δόμηση του ανθρώπου (φυλογενετική εξέλιξη και βασική οντο
λογική ανάπτυξη του νευρικού συστήματος) όσο και στην 
ψυχολογική του (η ολοκληρωμένη οντολογική ανάπτυξη του 
νευρικού συστήματος διαμέσου των απαραίτητων εμπειριών 
και η κατασκευή της οξύνοιας, της προσωπικότητας και των 
γνώσεων). Είναι φανερό ότι αντιλαμβάνομαι τη Νόηση ως μια

διαδικασία, απορρίπτοντας από τη μια πλευρά τόσο τη γνώμη 
των εμπειριστών φιλοσόφων που με πρωτεργάτη τον Locke 
προσδιόρισαν το Νου ως ένα πίνακα όπου εγγράφονται τα 
δεδομένα της πραγματικότητας, όσο τις υπερβολές των μπεχα- 
βιοριστών, ιδιαίτερα το πείσμα τους στο να μην αποδέχονται 
τίποτ’ άλλο εκτός από τα εμφανιζόμενα, που παρουσιάζεται 
παραδειγματικά στην άρνησή τους να δεχτούν ένα τρίτο- 
ενδιάμεσο στοιχείο στο μοντέλο του Ερεθισμού-Αντίδρασης ή 
Συμπεριφοράς (Stimulus-Reaction), και από την άλλη τις μετα
φυσικές και ιστορικιστικές εικασίες για ιδιαίτερα πνεύματα.

Η Νόηση με τη σειρά της αποτελείται από τη Σκέψη (ένα 
σύστημα λογικο-μαθηματικών πράξεων όπως ταξινόμηση, σει- 
ροποίηση, διατήρηση των ποσοτήτων, το αμετάβλητο των 
συνόλων κ.ά.), από τη Μνήμη (η Τράπεζα των συμβόλων, της 
οποίας τα μοντέλα που προτείνουν ιδιαίτερα η Ψυχολογία της 
Γνώσης και οι Νευροεπιστήμες με τη Νευροψυχολογία είναι 
πέραν των ορίων αυτής εδώ της μελέτης) και από ένα Σύστημα 
που θα πρόσφερε την απαραίτητη ενέργεια για να λειτουργήσει 
η Νόηση, όχι βέβαια τη βιολογική ενέργεια που την προμηθεύει 
ο οργανικός μεταβολισμός, αλλά τα ψυχολογικά ρεύματα που 
χρειάζονται για να κινηθεί ένας πολύπλοκος οργανισμός από 
μόνος του, χωρίς δηλ. η κίνησή του να είναι πάντα μια αντί
δραση σε κάποιον εξωτερικό ερεθισμό.

Τώρα ας κοντοσταθούμε για λίγο μπροστά στο φασματικό 
αυτό Σύστημα των Κινήτρων και των Συγκινήσεων (Motiva
tions & Emotions) κι ας περιεργαστούμε τις συνδέσεις του με τη 
Σκέψη και τη Μνήμη. Η συγκινησιακή φόρτιση της ζωής δεν 
είναι ίδιον αποκλειστικά του ανθρώπου, όμως μονάχα στον 
άνθρωπο η ανάπτυξή της στάθηκε η προϋπόθεση για το σχημα
τισμό της Νόησης, κι επομένως για την κατάκτηση του status 
quo που μας διακρίνει ως Homo sapiens sapiens! Η ίδια η προ
σωπικότητα κάθε ατόμου είναι μια ψυχοκοινωνική διάπλαση 
του Συστήματος Κινήτρων και Συγκινήσεων που χαρακτηρίζει 
τον καθένα μας. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάθε αντί
ληψη και κάθε σκέψη έχει συνήθως μια μεγαλύτερη ή μικρότερη 
συγκινησιακή φόρτιση. Τούτο σημαίνει κυρίως ότι ένα σύμβολο 
όταν τοποθετηθεί σ’ ένα κόσμο συσχετισμών, όπως μια λέξη 
μέσα σε μια πρόταση (Contextualization), φορτίζεται συγκινη
σιακά. Μάλιστα θεωρώ πως η δομή της Μνήμης δεν αποτελείται 
μονάχα από σημασιολογικές ταξινομήσεις μονάδων (π.χ.



λέξεων) ή από φωνητικούς δεσμούς (π.χ. παρηχήσεις), αλλά 
και από συγκινησιακές συνδέσεις είτε μονάδων είτε μεγαλυ- 
τέρων ενοτήτων (είναι όμως δυνατόν ένα σύμβολο να έχει μια 
μόνιμη συγκινησιακή φόρτιση μέσα στην ίδια τη Μνήμη, π.χ. η 
λέξη «θάνατος»). Με τον τρόπο αυτό καταλήγουμε στο συμπέ
ρασμα ότι απ’ τη μια πλευρά η ενέργεια για τη λειτουργία της 
Σκέψης πηγάζει από το Σύστημα Κινήτρων και Συγκινήσεων, 
όπως ο σχηματισμός ιδεών και λόγου όπου οι λογικομαθημα- 
τικές πράξεις συμπεριλαμβάνουν τη μορφολογική και συντα- 
χτική διάρθρωση των λέξεων-σημασιών, ενώ από την άλλη η 
ίδια η Μνήμη όπως προαναφέραμε περιέχει εκτός των άλλων 
και στοιχεία ενσωματωμένα σ’ αυτό το Σύστημα.

Η Νόηση μπαίνει σε κίνηση εξαιτίας εξωτερικών κι εσωτε
ρικών ερεθισμών, όπως όταν κάποιος προσπαθεί ν’ αναγνω
ρίσει από τον Υμηττό ποιος είναι ο λόφος του Φιλοπάππου ή 
όταν ξαφνικά συλλογίζεται το πόσο ωραία θα ήταν εάν πήγαινε 
για διακοπές στις Άλπεις. Το φυσιολογικό αποτέλεσμα της 
αυθόρμητης λειτουργίας της Σκέψης είναι μια Διήγηση. Με 
Διήγηση εννοούμε μια περιγραφή, μια ελάχιστη ιστορία όπου 
το εξιστορούμενο αποτελεί τη συγκινησιακή έκφραση μιας 
πιθανής ή απίθανης πραγματικότητας. Η ίδια η Διήγηση 
γίνεται δυνατή, διαμέσου της Προοπτικής, δηλ. διαμέσου της 
συσχέτισης των διαφόρων στοιχείων με τρόπο ώστε ο χώρος και 
ο χρόνος ν’ αναμιχθούν δημιουργώντας ένα ρευστό αμάλγαμα. 
Στην αρχή, όταν η Προοπτική ξετυλίγεται σ’ ένα μόνον επί
πεδο, υπάρχει μια ακριβής αντιστοιχία ανάμεσα σε διαστήματα 
χρόνου και σε τμήματα χώρου, έπειτα αρχίζει βαθμιαία η απά
λειψη των ορίων και η ρευστοποίηση των καταστάσεων.

Εάν η Προοπτική είναι μια γενική μέθοδος Διήγησης κι εάν η 
Διήγηση είναι η έκφανση της λειτουργίας της Νόησης, ποια θα 
είναι η σχέση ανάμεσα σε Προοπτική και Νόηση;

Πρόκειται για μια συνεχή αλληλεξάρτηση: Η Νόηση για να 
οδηγηθεί στην Προοπτική πρέπει να φθάσει σ’ ένα μεγάλο 
αριθμό συμβολικών δικτύων, ενώ αντίστροφα οι εν δυνάμει 
Προοπτικές που εξαρτώνται από τις τεχνικές του λόγου 
εμπλουτίζουν τη Νόηση με πολυσύνθετες εκδοχές μιας πιθανής 
ή απίθανης πραγματικότητας.

«Πώς θα μπ;ορούσαμε να προσδιορίσουμε την Προοπτική 
μέσα στη λογοτεχνία; Πώς την αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης 
και πώς αυτή μπορεί ν’ αποτελέσει μια μέθοδο ανάλυσης του 
λογοτεχνικού έργου κι ένα κριτήριο συσχετισμού του με τη 
συνολική λογοτεχνία;» είναι τα τρία ερωτήματα που θα μας 
απασχολήσουν στη συνέχεια.

Τα λογοτεχνικά μέσα για την επίτευξη της Προοπτικής είναι 
μορφολογικά και συνταχτικά, σημασιολογικά και πραγματολο
γικά (υφολογία, ρυθμολογία κ.ά.) και οδηγούν σε μια ταυτό
χρονη έκφραση διαφορετικών χωροχρονικών επιπέδων χωρίς 
συγκεκριμένα όρια, έτσι ώστε να επιτραπεί ανάμεσά τους μια 
συνεχής επικοινωνία. Αυτή η ρευστοποίηση φέρνει σ’ ένα πολ
λαπλασιασμό των πιθανών υποθέσεων πάνω στη σημασία και 
στην τροπή της ιστορίας κι επιτρέπει την ψυχολογική εμβά
θυνση της εξέλιξής της. Η απορία, όμως, που γεννιέται ακριβώς 
εδώ είναι: -  Ναι, αλλά η ψυχολογική εμβάθυνση από ποιον 
γίνεται, από το συγγραφέα ή από τον αναγνώστη;

Η προηγούμενη έκθεσή μου, νομίζω πως δεν αφήνει περι
θώρια για αμφιβολίες: η ψυχολογική εμβάθυνση εκτελείται από 
τον αναγνώστη!

«Μα πώς!» θ’ αναφωνούσε κανείς. «Και το έργο; Μα ποιος 
γράφει το έργο τελικά, ο συγγραφέας ή ο αναγνώστης;!» Η λύση 
της παραπάνω απορίας θα μας εξηγήσει συγχρόνως και το πώς

ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται την Προοπτική (το δεύτερο 
ερώτημα από τα αρχικά τρία).

Η Προοπτική θα ήταν η δυνατότητα που δίνει ο συγγραφέας 
στον αναγνώστη να συμμετάσχει συγκινησιακά στο έργο δια
μέσου προσωπικών εκδοχών, υποθέσεων. Να, γιατί αποδίδω 
την ψυχολογική εμβάθυνση στον αναγνώστη! Ο Auerbach 
προσδιορίζει την Προοπτική αρκετά παρόμοια, ως αυτό που 
χρειάζεται ερμηνεία (π.χ. η Παλαιά Διαθήκη), ενώ η περι
γραφή σ’ ένα μονάχα επίπεδο είναι κάτι που δεν επιδέχεται 
ερμηνεία αλλά αποκλειστικά ανάλυση.

Αφού τα λογοτεχνικά έργα θα έτειναν να δημιουργήσουν μια 
Προοπτική, να προκαλέσουν δηλ. στον αναγνώστη μια ένταση 
συγκινησιακής μέθεξης, θα ήταν δυνατόν να μελετηθεί ο ιδιαί
τερος τρόπος του κάθε συγγραφέα στην επιτυχία της (καθώς 
και ο βαθμός επιτυχίας αυτού του τρόπου) και απ’ αυτό να 
προέλθει ένας συσχετισμός των διαφόρων συγγραφέων και 
έργων.

Ανακεφαλαιώνοντας θα λέγαμε ότι γενικά καταδείξαμε πως 
ο μηχανισμός της Προοπτικής μπορεί ν’ αποτελέσει ένα μοντέλο 
λογοτεχνικής κριτικής αναθεωρώντας δυναμικά τη σχέση συγ- 
γραφέα-αναγνώστη, και τούτο χάρη στην κατανόηση της λει
τουργίας της Νόησης και του ρόλου που έχει η Διήγηση μέσα σ’ 
αυτή.

Τελειώνω προσθέτοντας ότι τα όσα ανέπτυξα στη μελέτη 
αυτή αποτελούν απλά και μόνον ένα σκιαγράφημα της θεωρίας, 
την οποία ελπίζω να βελτιώσω και να εκφράσω πληρέστερα σε 
μελλοντικές ευκαιρίες.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία.

I. Λογοτεχνικές και Γλωσσολογικές θεωρίες.

1. E. Auerbach, Mimesis, Einaudi 1986 Torino (Μίμηση. O 
ρεαλισμός στη λογοτεχνία της Δύσης).

2. R. Jakobson, Saggi di lingüistica generale, Feltrinelli 1989 
Milano (Δοκίμια Γενικής Γλωσσολογίας).

3. A. Martinet, Elementi di lingüistica generale, Laterza 1977 
Bari (Στοιχεία Γενικής Γλωσσολογίας).

4. U. Eco, Trattato di semiótica generale, Bompiani 1984 
Milano (Πραγματεία Γενικής Σημειωτικής).

II. Ψυχολογικές Έρευνες.

5. J. Piaget, La nascita dell’ intelligenza nel bambino, La 
Nuova Italia 1987 Firenze (Η γέννηση της Νόησης στο παιδί).

6. P. Miller, Theories of Developmental Psychology, Freeman 
1983 N. York (Θεωρίες της Ψυχολογίας της Ανάπτυξης).

7. G. Kanizsa/P. Legrenzi/M. Sonino, Percezione Linguaggio 
Pensiero, Mulino 1989 Bologna (Αντίληψη Λόγος Σκέψη).

8. S. Reed, Cognition/Theories & Applications, Brooks/Cole 
1988 (Γνώση. Θεωρία & Εφαρμογές).

III. Νευροψυχολογικές Έρευνες.

9. Κ. Walsh, Neuropsychology. A. Clinical Approach, 
Churchill Livingstone 1989 (Νευροψυχολογία. Μια Κλινική 
Προσέγγιση).

10. A. Luria, The working Brain, Allen Lane/The Penguin 
Press 1973 (Πώς εργάζεται ο εγκέφαλος;)

11.A. Luria, The Neuropsychology of Memory, Winston 1976 
(Η Νευροψυχολογία της Μνήμης).



POSTILLA. Η Προοπτική στη Φόνισσα του Παπαδιαμάντη1: 
ένα γρήγορο βλέμμα.

Το μυθιστόρημα Η Φόνισσα του Παπαδιαμάντη είναι 
δυνατόν να χωριστεί σε δύο αρκετά άνισες ενότητες. Η πρώτη 
θα τελείωνε με τον στραγγαλισμό απ’ τη Φραγκογιαννού της 
νεογέννητης εγγονής της και θα εισήγαγε ολοκληρώνοντας την 
ψυχοκοινωνική κατάσταση της πρωταγωνίστριας, ενώ η δεύ
τερη θα μας περιέγραφε την εξέλιξη της ζωής της και θα έπρεπε 
να υποδιαιρεθεί σε δύο επιπλέον μέρη: το ένα θα μας έδινε τη 
σειρά των φόνων μέχρι να την υποψιαστεί ο ειρηνοδίκης και το 
δεύτερο θα περιέκλεινε την καταδίωξη και τον τελικό θάνατό 
της.

Ας δούμε σύντομα πώς ο Παπαδιαμάντης αναπτύσσει την 
Προοπτική, και ποια θα ήταν η ακόλουθη κρίση μας σχετικά με 
αυτό το έργο λαμβάνοντας υπ’ όψη και την τελευταία μετάφρα
σή του στα Ιταλικά από τον F. Máspero.2

Στην πρώτη ενότητα ο Παπαδιαμάντης αντιμετωπίζει και 
λύνει ουσιαστικά το σημαντικότερο, πιστεύω, πρόβλημά του: 
να δώσει στον αναγνώστη να καταλάβει γιατί η Φραγκογιαννού 
θα πράξει ό,τι θα πράξει. Η υπόθεση για τη λύση του προβλή
ματος βρίσκεται μπροστά στα μάτια μας: θεώρησε απαραίτητο 
να μας περιγράψει ολάκερη τη ζωή της. Μπροστά στα μάτια 
μας, επίσης, βρίσκονται και τα μέσα πραγματοποίησης αυτής 
της υπόθεσης: ο τρόπος της περιγραφής.

Η περιγραφή γίνεται αυστηρά στο τρίτο πρόσωπο και οι διά
λογοι ή οι μονόλογοι της πρωταγωνίστριας δεν δίνουν τη δυνα
τότητα στον αναγνώστη να συμμετάσχει στην επεξεργασία της 
Διήγησης: δεν χρειάζεται να θέσει σε λειτουργία τη φαντασία 
του* ό,τι του ζητείται είναι η παθητική αναπαράσταση των 
λεγομένων.

Η Φραγκογιαννού μας παρουσιάζεται καθισμένη δίπλα στο 
άρρωστο μωρό, και περιγράφονται, με μια συσσώρευση λεπτο
μερειών, τόσο η ίδια όσο και το δωμάτιο. Ο συγγραφέας, μάλι
στα, νιώθει την ανάγκη να μας κατατοπίσει ακόμη κι εκεί όπου 
η αντικειμενική ατμόσφαιρα το απαγορεύει: «Ο μικρός 
λύχνος... ετρεμόσβυνε... Έρριπτε σκιάν, αντί φωτός, εις τα 
ολίγα πενιχρά έπιπλα, τα οποία εφαίνοντο καθαρώτερα καί 
κοσμιώτερα την νύκτα.» (σελ. 11). Όταν οι στιγμές θα ήταν 
ώριμες για μια μέθεξη του αναγνώστη με τη Διήγηση, νά σου και 
ξεπετάγεται ο συγγραφέας μ’ ένα σχόλιο ή με μια λεπτομέρεια. 
Μιλώ για «κρίσιμες στιγμές». Π.χ. όταν οι χωροφύλακες κατα
διώκοντας το Μώρο σπάζουν την πόρτα του κατωγιού «... μόλις 
επρόφθασε να μανταλώση την θύραν. Αλλ’ η σανίς ήτο υπόσα- 
θρος, κακώς προσαρμοζομένη, και ο Μώρος δεν είχε αγαπήσει 
τας ειρηνικός τέχνας, δια να φροντίση να την διορθώση.» (σελ. 
30), ή όταν η Αμέρσα λίγο πριν την μαχαιρώσει ο αδερφός της 
κρυφοκοιτάζει από μια τρύπα στο πάτωμα για να δει τι συμ
βαίνει στο κατώγι: «Έκυψε εις μικράν σχισμάδα, μεταξύ δύο 
σανίδων του κακώς ηρμοσμένου πατώματος, ή εις ένα ρόζον 
μιας σανίδος, χάσκοντα, κενόν, καί είδε κάτω τους δύο ανθρώ
πους της εξουσίας, εις το φως το εισδύον δια της θύρας του 
κατωγιού, την οποίαν είχον ανοίξει εκείνοι.» (σελ. 31).

Προχωρώντας με αυτόν τον τρόπο η διήγηση φαίνεται πολλές 
φορές σα μια έκθεση στοιχείων με σχόλια υποβολέα και η 
ιστορία σα να είναι επεξεργασμένη σύμφωνα με εικόνες και 
σκηνές. Έτσι απομακρύνεται η ρευστοποίηση του χωροχρόνου 
και παρακολουθούμε περισσότερο ή λιγότερο μια στατική 
αφήγηση. Οι περιπτώσεις του Μούτρου, του γιου της Φραγκο- 
γιαννούς, του Λογαριασμού, του άντρα της, και της μάγισσας, της 
μάνας της, αιωρούνται αυτόνομες σχεδόν επειδή δεν μπορούν

να συνδεθούν παρά μόνον επιφανειακά με την κύρια εξέλιξη 
της ιστορίας. Κάτω απ’ αυτή την άποψη, η γνώμη του Ξενό- 
πουλου και άλλων ότι η «Φόνισσα» αποτελείται από διάφορες 
μικρές ιστορίες φαίνεται δικαιολογημένη. Είναι αποκαλυπτική 
της επιφανειακής περιγραφής, δηλ. του τρόπου με τον οποίο 
βλέπει την ιστορία ο συγγραφέας, η χρήση του χρονικού τότε 
-κ α τ’ εμένα λανθασμένη- στη σελ, 75, όταν η Φραγκογιαννού 
μέσα στη νύχτα κατευθύνεται στά βορεινά ακρογιάλια, προς το 
Κάστρο. Ξάφνου σκοντάφτει και πέφτει. Ο θόρυβος ξυπνά ένα 
σκύλο και τον αφέντη του, το δραγάτη Ταμπούρα. Στο κείμενο 
η προσταγή του Ταμπούρα αποδίδεται σ’ ευθύ λόγο, ενώ 
αμέσως μετά περιγράφεται η διανοητική προσπάθεια αναγνώ
ρισης της τοποθεσίας από μέρους της Φραγκογιαννούς. «Ανε- 
γνώρισε την φωνήν του Ταμπούρα, του δραγάτη. Εννόησε τότε 
τι συνέβαινε. Το περιβόλι, έξωθεν του οποίου είχε σκοντάψει, 
ανήκεν εις τον τότε Δήμαρχον του τόπου».

Η κατάσταση, όμως, βελτιώνεται γοργά, και ιδιαίτερα στο 
δεύτερο μέρος της δεύτερης ενότητας όπου ο αναγνώστης 
μπορεί να χαρεί επιτέλους την Προοπτική. Ο συγγραφέας 
αυξάνει το ρυθμό και διαμέσου κυρίως αυτής της επιτάχυνσης 
κατορθώνει να πετύχει την ανάμιξη του χώρου και του χρόνου. 
Αυτή η νοητική σύλληψη και η τεχνική επεξεργασία της Προο
πτικής, θεωρώ πως συνδέει ιδιαίτερα τον Παπαδιαμάντη με τη 
σύγχρονη Ευρωπαϊκή λογοτεχνία και του δίνει μια εξέχουσα 
θέση στα Ελληνικά γράμματα.

Θα ξοδέψω τα τελευταία μου λόγια για τη μετάφραση της 
Φόνισσας στα Ιταλικά από τον Φ. Μάσπερο. Την διάβασα με 
προσοχή και μου φαίνεται από τη μια πλευρά εξαιρετική και 
από την άλλη ενδεικτική των όσων προαναφέραμε σχετικά με 
την Προοπτική στον Παπαδιαμάντη. Στα Ιταλικά το κείμενο 
μερικές φορές ρέει καλύτερα απ’ ό,τι στα Ελληνικά -παρότι, 
βέβαια, χάνεται η γλωσσική δροσιά του πρωτοτύπου- για τρεις 
αιτίες: πολλά από τα μέρη που είναι σατιρικά ή ειρωνικά το 
οφείλουν στο γλωσσικό χαρακτήρα τους (π.χ. οι διάλογοι των 
αστυνόμων) και φυσικά αυτός λείπει από τη μετάφραση, επίσης 
η συσσώρευση επιθέτων και μάλιστα συνωνύμων έχει απα- 
λυνθεί κάμποσες φορές3 και τρίτον έχει δοθεί μια ταχύτητα στη 
διήγηση προτιμώντας περιόδους με λιγότερες δευτερεύουσες 
και παρενθετικές προτάσεις. Υπάρχουν και μερικά μάλλον 
δικαιολογημένα λάθη που, όμως, θα πρέπει να συζητηθούν με 
επιφύλαξη, σε σύγκριση με το πρωτότυπο που φορές στήνει 
αθέλητα παγίδες!

1. Χρησιμοποιώ την έκδοση Γιοβάνη 1974,4ος τόμος, με επιμέλεια Γ. 
Βαλέτα.

2. L’ Assassina, Feltrinelli 1989 Milano.
3. Π.χ. ο Παπαδιαμάντης γράφει στη σελ. 22: «Οι λογισμοί και οι ανα

μνήσεις της, αμαυραί εικόνες του παρελθόντος, ήρχοντο αλλεπάλληλοι, 
μέσα εις τον νουν της, προ των οφθαλμών της ψυχής της», ενώ ο μετα
φραστής: «Περνούσαν μπροστά στα μάτια της ψυχής της, με ξέφρενο 
ρυθμό, σκέψεις και αναμνήσεις: όλες οι άθλιες εικόνες του παρελθόν
τος» (σελ. 21).



Ο ποιητής Τάσος Κόρψης 
και ο αντιναύαρχος ε.α. Αναστάσιος Ρομποτής

του Ρήγα Καππάτου

Δεν έχει κλείσει χρόνος, ύστερα από ένα 
από τα ταξίδια μου στην Αθήνα, που 
έγραψα για το τελευταίο ποιητικό βιβλίο 
του Τάσου Κόρφη, τα «Εγκώμια». Μου το 
χάρισε στην Αθήνα όταν τον είδα.

Ο Τάσος Κόρφης δεν είναι πια μεταξύ 
μας. Πέθανε ξαφνικά πριν μερικούς μήνες 
σε ηλικία 66 χρονών.

Πριν μιλήσω για το έργο του, θα πω δυο 
λόγια για τον ίδιο τον ποιητή, πεζογράφο, 
δοκιμιογράφο, μεταφραστή, ανθολόγο, 
εκδότη (ήταν όλα αυτά) αλλά και πώς γνω
ριστήκαμε.

Ο Τάσος Κόρφης, ψευδώνυμο του Ανα
στάσιου Ρομποτή, γεννήθηκε το 1929 στην 
Κέρκυρα. Ακολούθησε τη σταδιοδρομία 
του αξιωματικού στο Πολεμικό Ναυτικό 
και έφτασε ίσαμε τον ανώτατο βαθμό της 
ιεραρχίας, που είναι αυτός του αντιναυάρ
χου. Δηλαδή, σ’ αυτόν τον τομέα, η επιτυ
χία του ήταν περισσότερο από λαμπρή, 
αφού πραγμάτωσε τη φιλοδοξία κάθε μά
χιμου αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτι
κού: να διοικήσει τον Ελληνικό Στόλο. 
Αποστρατεύτηκε από τη θέση του Αρχη
γού Στόλου.

Ο Τάσος Κόρφης, κατά κόσμον Ανα
στάσιος Ρομποτής, άρχισε να δημοσιεύει 
ποιήματα από πολύ νωρίς, από τα γυμνα
σιακά του χρόνια, αλλά και από την εποχή 
των πολεμικών του σπουδών στη Σχολή 
Ναυτικών Δοκίμων. Με άλλα λόγια, ο Τά
σος Κόρφης άρχισε την ποιητική του θη
τεία ταυτόχρονα με τον Αναστάσιο Ρομπο
τή, που άρχιζε τη σταδιοδρομία του σαν 
αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού.

Από τότε, στο χώρο της λογοτεχνίας, ο 
Τάσος Κόρφης διάνυσε μεγάλη απόσταση. 
Μια ζωή στο Πολεμικό Ναυτικό, έγραφε 
και μελετούσε τις εκτός εργασίας ώρες του, 
γιατί σαν αξιωματικός ήταν αφοσιωμένος 
και ικανός, από ομολογίες συναδέλφων 
του, αλλά επίσης πράος και προσηνής. Δεν

ήταν δηλαδή από τους ανθρώπους που θα 
έκανε υποχωρήσεις στο καθήκον του για 
την ποίηση. Συνδύαζε σ’ έναν υψηλό 
βαθμό απόδοσης και τα δύο.

Γνώρισα τον Τάσο Κόρφη το 1976, 
πρώτα από αλληλογραφία και ύστερα από 
κοντά. Έγραφε ένα βιβλίο για τον Νίκο 
Καββαδία, που είχε πεθάνει πρόσφατα, 
έμαθε πως ήταν φίλος μου και μου ζήτησε 
ορισμένες πληροφορίες.

Δε θα ξεχάσω την πρώτη φορά που μί
λησα μαζί του. Ήταν αρχιπλοίαρχος και 
Διοικητής του Στολίσκου Ταχέων Σκα
φών. Μου είχε δώσει το τηλέφωνο σ’ ένα 
γράμμα, αλλά δεν ήξερα πως ήταν της υπη
ρεσίας και πως εκείνος ήταν ο Αρχηγός. 
Και, ασφαλώς, στον Αρχηγό δε μιλάει κα
νείς απευθείας γιατί παρεμβάλλονται άλ
λοι. Ύστερα από τιςτυπικές ερωτήσεις εν
διαμέσων με συνέδεσαν μαζί του αλλά ήδη 
αισθανόμουν λίγο αμήχανα. Πώς να μιλή
σει κανείς για ποίηση και ποιητές με τον 
Διοικητή του Στολίσκου Ταχέων Σκαφών; 
Των πυραυλακάτων και τορπιλακάτων, 
δηλαδή.

Μου έκαμαν εντύπωση η εγκαρδιότητα 
και η πραότητα του Τάσου Κόρφη που με 
χαλάρωσαν αμέσως. Με κάλεσε να πάω στο 
σπίτι του, στην οδό Αλκιβιάδου, για να 
γνωριστούμε και να κουβεντιάσουμε.

Από τότε, όταν βρισκόμουν στην Αθήνα 
του τηλεφωνούσα και πολλές φορές τον 
επισκεπτόμουν εκεί, στο γραφείο. Καμιά 
φορά βλεπόμαστε μαζί με τον άλλο θαλασ
σινό ποιητή που πέθανε κι εκείνος πέρυσι
-  τον ιδιόρρυθμο και εκλεκτικό Δημήτρη 
Αντωνίου. Ήταν φίλος του Κόρφη και δι
κός μου.

Εκεί, στην οδό Αλκιβιάδου στεγαζόταν 
και ο «Πρόσπερος», ο εκδοτικός οίκος που 
ίδρυσε ο Τάσος Κόρφης και τύπωνε τα δικά 
του βιβλία, αλλά και άλλων και που έχει 
στο ενεργητικό του πάνω από πενήντα εκ

δόσεις, όλες επιμελημένες από αυτόν τον 
ίδιο.

Εκτός από τη δική του ποίηση, ο Τάσος 
Κόρφης ασχολήθηκε με τη μετάφραση αγ
γλόφωνων, κυρίως, ποιητών, όπως οι 
Έζρα Πάουντ, Γουίλλιαμ Κάρλος Γουίλ- 
λιαμς, κ.ά. Επίσης σ’ αυτόν οφείλει η ελλη
νική γραμματολογία τη συλλογή, ανθολό
γηση, κριτική παρουσίαση και έκδοση του 
σκόρπιου έργου πολλών τραγικών ποιη
τών του Μεσοπολέμου όπως ο Ρώμος Φι
λύρας, ο Μήτσος Παπανικολάου, ο Καί- 
σαρ Εμμανουήλ, ο Ναπολέων Λαπαθιώ- 
της,κ.ά.

Ο Τάσος Κόρφης εξέδιδε επίσης κάθε 
χρόνο, από το 1982 κι εδώ, μια ανθολογία 
από ποιήματα δημοσιευμένα είτε σε πρω
τόβγαλτες συλλογές, είτε σε λογοτεχνικά 
περιοδικά, που εκείνος επέλεγε και τύπωνε 
στον «Πρόσπερο» με τον τίτλο «Φωνές».

Είναι εντελώς αδύνατο να υπεισέλθω 
εδώ με λεπτομέρειες στη δοκιμιογραφική, 
συλλεκτική και ανθολογική εργασία του 
Τάσου Κόρφη. Αυτό έχει γίνει πολύ εμπε
ριστατωμένα από την ποιήτρια Γιολάντα 
Πέγκλη, στη μονογραφία της «Τάσος Κόρ
φης» (εκδόσεις Έσπερος, 1990).

Η πρώτη επίσημη παρουσία του Τάσου 
Κόρφη στα ελληνικά γράμματα έγινε το 
1953, με το βιβλίο διηγημάτων «Ταξίδι χω
ρίς πολικό».

Είναι μια σειρά διηγήματα βγαλμένα 
από την εμπειρία των εκπαιδευτικών ταξι- 
διών όταν ο ποιητής ήταν ακόμα στη Σχολή 
Ναυτικών Δοκίμων. Είναι κείμενα γραμ
μένα με πάθος και νεανική ορμή που σημα
τοδοτούν την μετέπειτα ποιητική του πα
ραγωγή.

Γιατί ο Τάσος Κόρφης είναι πάνω απ’ 
όλα ποιητής.

Η πρώτη του ποιητική συλλογή είναι το 
«Ημερολόγιο». Ακολούθησαν το «Ημερο-



Ο Τάσος Κόρφης

λόγιο 2» και το «Ημερολόγιο 3» και διάφο
ρες άλλες συλλογές. Ένας κύκλος ποιητι
κής δημιουργίας που έκλεισε με τη συλλογή 
«Εγκώμια» που κυκλοφόρησε πέρυσι.

Η ποίηση του Τάσου Κόρφη είναι λυρική 
και ρεαλιστική, με έντεχνες εικονιστικές 
αναφορές και πολλά θαλασσινά στοιχεία, 
αλλά χωρίς να είναι η θαλασσινή ποίηση 
όπως τη γνωρίζουμε στον Καββαδία, π.χ.

Το θέμα που κυριαρχεί σε πολλά από τα 
ποιήματα του Τ. Κ. είναι η γυναίκα ή, για 
να είμαι ακριβέστερος, ο έρωτας, αλλά στη 
σαρκική του μορφή. Μέσα από την ερωτική 
επιθυμία ή από την εκπλήρωσή της, επανα
λαμβάνεται σε διαφορετικούς τόνους και 
τρόπους, σ’ ένα μεγάλο κομμάτι της ποίη
σής του , κάτι το ανεκπλήρωτο και το βασα
νιστικό. Ο ποιητής προσπαθεί απεγνω
σμένα να απαλλαγεί απ’ αυτό το συναί
σθημα μέσα από τον σαρκικό έρωτα:

Εσύ (για σένα λέω) λαχανιασμένη χαίτη 
που σκουπίζεις τα πεζοδρόμια, 
κορμί που ευαγγελίζεις 
το σπέρμα μου.

Η γυναίκα της ποίησης του Τ. Κ., είναι 
τόσο εκείνη που αποκτήθηκε, όσο και 
εκείνη (η συμβολική) που θα τον λυτρώσει 
από την οντολογική αγωνία του. Αυτή, η 
τελευταία, δεν αποκτιέται ποτέ. Μένει 
πάντα στην αναζήτηση, ανέφικτη, για να 
ανανεώνει την ποίησή του.

Αυτή η αγωνιώδης φυγή πίσω από το 
ανέφικτο, βρίσκει την κορύφωσή της στα 
«Παυσίλυπα», μια σειρά από σονέτα και 
χαϊκού, όπου, στην περιοριστική μορφή 
αυτής της ποιητικής γραφής, ο Τ. Κ. προσ
παθεί να τιθασεύσει την απεριόριστη αγω
νία της αναζήτησής του:

ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ

Κι όμως οι δρόμοι δε με Θέλουν πια. 
Φοβάται η νύχτα, αρνείται να με κρύψει. 
Σε κάθε απόδραση και μια σκοπιά, 
σε κάθε αγκάλιασμα φθορά και τύψη.

Δεν βρίσκουνε ρεμέτζο τα κουπιά 
που με το πόθο μάχονται τη θλίψη.
Χρόνια με δέρνει σε κακοτοπιά 
το μέγα κύμα που θα με συντρίψει.

Με θάνατο η σμέρνα εξαργυρώνει 
το θάνατό της. Σφίξε με πολύ 
και λιώσε με σα μια νιφάδα χιόνι.

Χαμός και χάδι, φόνος και φιλί.
Αιδοίου αναβρασμός, σπασμός που σμίγει 
μ ’ επιθανάτιους σπαραγμούς και ρίγη.

Το ποίημα είναι παραστατικό αυτών 
που είπα παραπάνω. Η αναζήτηση μιας 
διεξόδου γίνεται σ’ ένα εσωτερικό τοπίο 
που ο ποιητής κουβαλεί μέσα του, γι’ αυτό 
οποιαδήποτε απόδραση είναι αδύνατη. 
Όλοι οι δρόμοι φυλάγονται και υποφέρει 
την ανακύκληση ενός τανταλικού μαρτυ
ρίου. Μάχεται τη θλίψη της κατάστασής 
του με τη σαρκική επιθυμία αλλά αυτή, η 
αγωνία του, είναι χωρίς «ρεμέτζο», χωρίς 
ανάπαυλα δηλαδή, αφού την ταξιδεύει 
αέναα μέσα του. Ο θάνατος και το φιλί εξο
μοιώνονται και το κορύφωμα της ερωτικής 
πράξης, η έκσταση, εξισώνεται με επιθα
νάτιους σπαραγμούς. Όλα στο ποίημα κα
θρεφτίζουν μια καταδίκη, αλλά και μια κα
τάπτωση.

Ας δούμε κι ένα από τα εικοσιτέσσερα 
χαϊκού, που συμπεριλαμβάνονται στην 
ίδια συλλογή:

Ω, δες το θαύμα:
Πουλιά, λουλούδια, ψάρια, 
γίνανε λέξεις!

Μεταλλαγή δια μέσου και προς χάριν της 
ποιήσεως. Το ελάχιστο αυτό ποίημα περιο
ριστικής μορφής, από την ευρηματικότητα 
και το λυρισμό του, είναι ένα μικρό αρι
στούργημα.

Σε μία από τις παλαιότερες ποιητικές 
συλλογές του Τάσου Κόρφη, παρακολου
θούμε τον ναυτικό-ποιητή σε κάποια από 
τις περιπολίες του στο Αιγαίο, το 1962.

Η συλλογή χωρίζεται σε δύο μέρη. Το 
ένα αποτελείται από ποιήματα -  στιγμο- 
γραφήσεις εμπνευσμένες από διάφορα νη
σιά του Αιγαίου Πελάγους: Τήνος, Μύκο
νος, Λήμνος, Σάμος, κλπ.

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Η γυναίκα ήταν ολότελα ξένη:
Τα μάτια της, τα χείλη, 
το κορμί, κρυμμένο κάπως, τα μαλλιά 
βαμμένα, το γέλιο της χωρίς γωνιές 
Χωρίς μικρές, ζεστές γωνιές, 
παρήγορες για τη μοναξιά.

Η μοναξιά, μέρος βαθύτερο της οντολο
γικής αγωνίας του ποιητή, είναι στοιχείο 
συνυφασμένο με τον ίδιο από την αρχή της 
ποιητικής του δημιουργίας. Ακόμα κι εδώ, 
στον αγοραίο έρωτα, ψάχνει για κάτι πε
ρισσότερο από αυτό που μπορεί να δώσει 
μια τέτοια σχέση.

Η γυναικεία συντροφιά επιδιώκεται σαν 
ένα απατηλό μέσο προσπέλασης του αρνη
τικού συναισθήματος, σαν ένα «παυσίλυ
πο». Αλλά η γιατρειά είναι μόλις στιγμιαία, 
αφού η κατάθλιψη είναι μέρος του εαυτού 
του και την κουβαλεί μαζί του στις περιπο
λίες και στα ρεμέτζα.

Έτσι ήταν ο Τάσος Κόρφης, που κουβα
λούσε μέσα του μια μοναξιά και μια φυγή, 
και που σ’ ένα όχι κοινό συνδυασμό πολε
μικής και ποιητικής τέχνης, κληροδότησε 
στην ελληνική γραμματεία ένα σημαντικό 
σε εύρος και λογοτεχνική ποιότητα έργο: 
ποίησης, διηγήματος, δοκιμίου, μετάφρα
σης, ιστορικής έρευνας, ανθολόγησης, 
αλλά και εκδοτικής δραστηριότητας.

Σε σχέση μ’ αυτή την τελευταία δραστη
ριότητα του Τ. Κ., πέρυσι το Σεπτέμβρη 
βρισκόμουν ως συνήθως αυτή την εποχή 
στην Αθήνα, και πήγα στην Έκθεση του 
Βιβλίου, στο Πεδίο του Άρεως.

Καθώς περιδιάβαζα τα δρομάκια με τα 
στοιχισμένα περίπτερα ξαφνικά, χωρίς να 
το περιμένω, πέφτω πάνω στο περίπτερο 
του «Πρόσπερου», με τον Τάσο εκεί, υπε
ρήφανο για τις εκδόσεις του, με εκείνο το 
καταδικότου φιλικό και αόριστα θλιμμένο 
γέλιο όταν τύχαινε να δει γνωστό ή φίλο.

«Θα σου χαρίσω, μου λέει, τα “Μονό- 
χορδά μου”», μία έκδοση μινιατούρα με 
αυτοτελείς δεκαπεντασύλλαβους στίχους.

Στην επόμενη Έκθεση Βιβλίου στο 
Πάρκο, ο Τάσος Κόρφης δεν θα είναι πια 
εκεί. Μαζί με τον αντιναύαρχο Ρομποτή, 
ένα επιτέλους οι δυο τους, θα ταξιδεύουν 
«χωρίς πολικό» στους γαλαξίες των 
άστρων.



Η σάτιρα και η παρωδία, οδοί προς τον ρεαλισμό: 
ο «Λέανδρος» του Κων/νου Πωπ και 

ο Λέανδρος τον Παν. Σούτσου
της Λίτσας Χατζοπούλου

Όταν το 1834 ο Παν. Σούτσος έδιδε στο φως της δημοσιότητας 
τον Λέανδρο, είχε πλήρη επίγνωση ότι ήταν ο πρώτος ρομα
ντικός συγγραφέας που εμφανιζόταν στην ελληνική εκδοτική 
σκηνή και ως μυθιστοριογράφος. «Ευτυχείς, αν εις τήν οδόν, 
τήν όποιαν ένεχαράξαμεν, ίδωμεν μετ’ ολίγον άλλους δοκιμω- 
τέρους συγγραφείς μυθιστοριών», θα γράψει στον «Πρόλογο» 
του έργου του,1 και η ευχή του θα εισακουστεί σύντομα, και 
μάλιστα με έναν τρόπο που πιθανόν ο ίδιος δεν είχε προβλέψει. 
Οι Έλληνες ομότεχνοί του θα εισέλθουν προθύμως «εις τήν 
ύποτιθεμένην ραδίαν οδόν» της πεζογραφίας, και δεν θα είναι 
λίγοι εκείνοι που θα μιμηθούν τον Λέανδρό του ως προς την 
υπόθεση, την πλοκή και τους χαρακτήρες. Αναφέρω ενδεικτικά 
τον Θέρσανδρο του Επαμεινώνδα Φραγκούδη (1847), μυθι
στόρημα στο οποίο η επίδραση του Λέανδρου είναι καθορι
στική. Την ίδια παρατήρηση μπορούμε να διατυπώσουμε και 
για το διήγημα του Κων/νου Πωπ «Ο Λέανδρος, Ελληνική 
εικών», που δημοσιεύτηκε στην Ευτέρπη το 1853.2 Ωστόσο, σε 
αντίθεση με τους πεζογράφους που στηρίζονται στο μυθιστό
ρημα του Παν. Σούτσου για να συνθέσουν παρόμοια ή ανάλογα 
αφηγήματα, ο Κων/νος Πωπ γράφει ένα διήγημα που πίσω από 
τον επιφανειακό ρομαντισμό του δίνει μιαν εικόνα της ελλη
νικής κοινωνίας και εντέλει ανατρέπει το πρότυπό του με τη 
λανθάνουσα παρώδηση του τυπικού ρομαντικού ήρωα και της 
τυπικής ρομαντικής ιστορίας. Με την παρούσα ανακοίνωση, θα 
επιχειρήσω να διευκρινίσω τους όρους και τους τρόπους με 
τους οποίους επιτυγχάνεται κάτι τέτοιο.

Ας θυμηθούμε ότι ο Λέανδροςτου Παν. Σούτσου είναι ένα 
επιστολικό μυθιστόρημα. Φορείς της πρωτοπρόσωπης αφή
γησης είναι τέσσερα πρόσωπα: ο Λέανδρος, η αγαπημένη του 
Κοραλία, και οι φίλοι τους Χαρίλαος και Ευφροσύνη. Η υπό
θεση αφορά τον έρωτα του Λέανδρου και της Κοραλίας, ο 
οποίος παρεμποδίζεται από τον γάμο της ηρωίδας* η κατάληξη 
είναι κατά το σύνηθες τραγική, αφού η Κοραλία πεθαίνει από 
μαρασμό και ο Λέανδρος αυτοκτονεί.

Ως λογοτεχνικός χαρακτήρας, ο Λέανδρος του Παν. Σού
τσου συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά του τυπικού ρομα
ντικού ήρωα. Κατηφής και μελαγχολικός, αποστρέφεται τον

«ζυγόν τής κοινωνίας» και προτιμά τη φύση, τη μόνωση και την 
περιπλάνηση. Ζει με τα οράματα του ένδοξου παρελθόντος και 
η διαπίστωση του ζοφερού και άδοξου παρόντος τον κάνει 
ακόμη πιο απαισιόδοξο. Η συμμετοχή του στα κοινά ενισχύει 
τις τάσεις απομόνωσης και φυγής που τον χαρακτηρίζουν. 
Τέλος για να ολοκληρωθεί ο κύκλος των ρομαντικών στοιχείων, 
η ενασχόλησή του με την ποίηση οδηγεί πάντα σε ποιήματα ημι
τελή.

Περίπου είκοσι χρόνια μετά την πρώτη εμφάνιση αυτού του 
ρομαντικού ήρωα στην ελληνική πεζογραφία, έρχεται να 
ενσαρκωθεί με λέξεις και με ρήματα ο «Λέανδρος» του Κων/νου 
Πωπ. Το διήγημα του χρονογράφου της Ευτέρπης είναι γραμ
μένο σε τρίτο πρόσωπο και η ιστορία παρουσιάζεται στον ανα
γνώστη διά στόματος του κλασικού παντογνώστη αφηγητή, ο 
οποίος βέβαια δεν αρκείται στην προκαθορισμένη αφήγηση 
των γεγονότων, αλλά συχνότατα προσθέτει σχόλια, κρίσεις, 
παρατηρήσεις και παραινέσεις.3 Σε γενικές γραμμές, η υπόθεση 
δεν διαφέρει πολύ από το μυθιστόρημα του Σούτσου. Ο Λέαν
δρος, γιος αγωνιστή της Επανάστασης, είναι ερωτευμένος με 
την Ιουλία, κόρη επιφανούς αθηναϊκής οικογένειας. Εκείνη 
αρχικώς φαίνεται να ανταποδίδει το αίσθημα, αλλά στη συνέ
χεια αρραβωνιάζεται τον Κλεάνθη, ο οποίος επίσης προέρχεται 
από πλούσια οικογένεια. Όταν, όμως, ο πατέρας του Κλεάνθη 
χάνει το υπουργικό του αξίωμα, η Ιουλία διαλύει τον αρρα
βώνα και μαθαίνοντας ότι ο Λέανδρος είναι άρρωστος τον επι
σκέπτεται. Εντέλει, όπως πληροφορούμαστε από την επιστολή 
της ηρωίδας στη φίλη της Ιφιγένεια, ο Λέανδρος πεθαίνει από 
μαρασμό και η ίδια αποφασίζει να γίνει μοναχή.

Όπως διαπιστώνουμε, ο Κων/νος Πωπ αποκλίνει από το 
πρότυπό του στον τύπο της αφήγησης και στην έκβαση της ιστο
ρίας. Οι διαφορές, ωστόσο, ανάμεσα στους χαρακτήρες των 
δύο αφηγημάτων είναι πολύ περισσότερο ουσιώδεις. Κατά 
πρώτον, ο Λέανδρος που σκιαγραφείται από την πένα του Πωπ 
δεν φαίνεται να έχει τα τυπικά ρομαντικά χαρακτηριστικά που 
εντοπίσαμε στον ήρωα του Σούτσου. Η μελαγχολία και η κατή
φεια που τον τυραννούν παρουσιάζονται ως αποτέλεσμα συ



γκεκριμένων δυσκολιών που αντιμετώπισε στη διάρκεια της 
σύντομης ζωής του και όχι ως στοιχεία μιας δεδομένης βιοθεω
ρίας και κοσμοθεωρίας όπως συμβαίνει με τους ρομαντικούς 
χαρακτήρες. Επιπλέον, ο ήρωας αυτός δεν έχει καμιά ανάμειξη 
στα κοινά, ούτε νοσταλγεί το ένδοξο παρελθόν της Ελλάδας. Η 
μόνη του φιλοδοξία είναι η ποίηση. Εντούτοις, κι εδώ βλέπουμε 
ένα σημαντικό στοιχείο αντίθεσης με τον Λέανδρο του Σού- 
τσου, είναι ένας ποιητής που αποτυγχάνει. «Τά πρώτα δοκίμια 
του Λεάνδρου, γράφει ό Κων/νος Πώπ, δέν ήσαν άνεπιτυχή. 
Έδόθη εις αυτά ή έγκρισις καί τινων ειδημόνων, καί τότε δή 
τότε ό ποιητής μας είδε τήν δόξαν κρτούσαν δάφνην καί έτοίμην 
νά στέψη τό μέτωπόν του» [σ. 170]. Σύντομα, όμως, ο νεαρός 
ήρωας φτάνει σε εκφραστικό αδιέξοδο μόλις διαπιστώνει την 
επιπολαιότητα των αισθημάτων της Ιουλίας: «Εις μάτην ό 
Λέανδρος έπειράτο ήδη νά στιχουργήση* δέν ήτο σχεδόν πλέον 
ποιητής» [σ. 173]. Έκτοτε αδιαφορεί για οποιαδήποτε κοινω
νική ή επαγγελματική πρόοδο, αφού στο «ίδικόν του στάδιον, 
τό τής ποιήσεως, άπέτυχεν» [σ. 230].

Ανάλογες διαφορές μπορούν να εντοπιστούν και ανάμεσα 
στους γυναικείους χαρακτήρες των δύο αφηγημάτων. Η Ιουλία 
δεν είναι ούτε τόσο ρομαντική, ούτε τόσο αφοσιωμένη στον 
έρωτά της όσο η Κοραλία. Αρχικώς συγκινείται από τον Λέαν
δρο, σύντομα όμως φαίνεται να κλίνει προς επιλογές που θα 
μπορούσαν να της εξασφαλίσουν άνετη ζωή και κοινωνική 
καταξίωση. Όπως σπεύδει να εξηγήσει ο αφηγητής, «δέν 
ήγάπα [τον Κλεάνθην], άλλ’ άπό ματαιότητα καί φρόνησιν 
άπλώς έδέχθη τήν λατρείαν του. Ήνείχετο νά ειπωσιν εν τω 
κόσμω δτι σπουδάζετο υπό επιφανούς νεανίου, άλλ’ έφριττεν 
επί τή ιδέα τού νά ειπωσι τό αυτό καί περί τού υιού τού άγωνι- 
στού» [σ. 228].

Αν η βασική παράμετρος της πλοκής στο διήγημα του Κων/ 
νου Πωπ ήταν ο έρωτας του Λέανδρου προς την Ιουλία, τότε η 
λύση που δίνει ο συγγραφέας θα ήταν συζητήσιμη ως προς τη 
συνεπαγωγή της από τον μύθο. Η μεταστροφή της Ιουλίας είναι 
ένα στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε λιγότερο τρα
γικές διευθετήσεις. Γιατί, λοιπόν, θα έπρεπε να πεθάνει ο 
Λέανδρος, αφού έστω και μετά τις αντιξοότητες κερδίζει την 
αγαπημένη του, και έτσι ανατρέπεται η αιτιώδης σχέση μεταξύ 
ανέφικτης επιθυμίας και θανάτου; Ένας λόγος είναι, βέβαια, 
ότι στα ρομαντικά αφηγήματα ο ήρωας ή η ηρωίδα πεθαίνουν, 
ακόμη κι αν ο θάνατός τους δεν είναι επιβεβλημένος. Εντού
τοις, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η συγκεκριμένη λύση που δί
νει ο Κων/νος Πωπ δεν οφείλεται μόνο στην ανάγκη να τηρη
θούν οι κανόνες της ρομαντικής πεζογραφίας. Διαβάζοντας 
προσεκτικά το διήγημα, θα διαπιστώσουμε ότι ο θάνατος του 
Λέανδρου προέρχεται από την επιθυμία του ανέφικτου, μόνο 
που το ανέφικτο δεν είναι πια ο έρωτας αλλά η ποίηση. Ο Λέαν
δρος «έτήκετο διά τήν περί τήν ποίησην άποτυχίαν του» [σ. 
346]. Η ιδέα του θανάτου

πραγματικώς τόν έλύπει διότι ό μόνος πόθος του ήδη ήτο ή 
Μούσα. Δέν ήθελε νά χωρισθή άπ’ αυτής [...]. Τήν Ιουλίαν 
δέ ούτε καν ένθυμείτο πλέον, άφ’ ής μάλιστα έπληροφορήθη 
τούς άρραβώνας της, άφ’ ής ένοήσεν δτι ήτο οναρ τής νεα
νικής καρδίας του ό έρως εκείνος...

νΩ! ναί, δέν πάσχει μέν ένεκα τής Ιουλίας, δέν άποθνή- 
σκει εκ τού πρός αυτήν έρωτος, άλλά τό πρώτον κατά τής 
καρδίας καί τής ζωής αύτού τραύμα έπέφερεν ό έρως ούτος» 
[σ. 346-347].

Ως τώρα έχουμε δει τις βασικές διαφορές ανάμεσα στο διή
γημα του Κων/νου Πωπ και στο μυθιστόρημα του Παν. Σού- 
τσου. Στο σημείο αυτό θα μπορούσε να παρατηρήσει κανείς ότι 
τέτοιου είδους αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις είναι αναμε
νόμενες και σε κάποιο βαθμό φυσιολογικές* ο μύθος είναι 
κοινός και κάθε συγγραφέας δίνει τη δική του ερμηνεία-εκδο- 
χή. Εν πρώτοις, δεν προτίθεμαι να διαφωνήσω. Έχω, όμως, τη 
γνώμη ότι, όσον αφορά αυτά τα δύο ομότιτλα αφηγήματα, οι 
αποκλίσεις και οι διαφοροποιήσεις λαμβάνουν ειδικότερη 
σημασία.

Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ο Παν. Σούτσος 
γράφει ένα μυθιστόρημα βασισμένο σε πρότυπα και όρους του 
ευρωπαϊκού ρομαντισμού* για την ακρίβεια, μεταφέρει στα 
καθ’ ημάς πρόσωπα και συναισθήματα που ως τότε κυριαρ
χούσαν στα έργα του Γκαίτε, του Φόσκολο, του Λαμαρτίνου, 
της Σταέλ, του Βύρωνα. Σ’ αυτό το μυθιστόρημα δίνει τον τίτλο 
Ο Λέανδρος, όνομα που ανακαλεί, βέβαια, το βυρωνικό έργο 
(The Bride of Abydos, “Written after swimming from Sestos to 
Abydos”), διατηρώντας συγχρόνως στο νου του αναγνώστη τις 
μνήμες του αρχαιοελληνικού μύθου. Είκοσι χρόνια αργότερα, 
κι ενώ ο ελληνικός ρομαντισμός έχει ενηλικιωθεί και έχει τρο
φοδοτήσει την πεζογραφία μας με ήρωες που κατά το μάλλον ή 
ήττον προσομοιάζουν στον Λέανδρο του Σούτσου, δημοσιεύε
ται ένα ομότιτλο διήγημα, με όλα τα χαρακτηριστικά που προα- 
ναφέρθηκαν.4 Στην περίπτωση αυτή, ο τίτλος δεν ανακαλεί 
μόνο το βυρωνικό έργο, αλλά κυρίως το μυθιστόρημα του Σού
τσου. Κατά την εκτίμηση μου, ο Πωπ δεν επιζητεί να εντάξει το 
διήγημα του στην οδό που άνοιξε ο Παν. Σούτσος, αλλά μάλλον 
να το απομακρύνει από αυτήν, δεν επιχειρεί να το συνδέσει με 
τον Λέανδρο του 1834, αλλά μάλλον να το αντιπαραθέσει σ’ 
αυτόν το δικό του αφήγημα δεν είναι απλώς μια εκδοχή του 
μύθου αλλά κάτι περισσότερο, μια απάντηση. Προς αυτήν την 
κατεύθυνση, άλλωστε, φαίνεται να λειτουργεί και ο υπότιτλος 
«Ελληνική εικών». Είναι γνωστό ότι ο Παναγιώτης Σούτσος 
επικρίθηκε ότι αντέγραψε ευρωπαϊκά μυθιστορήματα και ότι 
το έργο του είναι κατ’ ουσίαν συρραφή αποσπασμάτων από 
έργα του Γκαίτε, του Φόσκολου, της Σταέλ και του Λαμαρτί
νου.5 Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι ο υπότιτλος του 
Κων/νου Πωπ τονίζει την ελληνική προέλευση της ιστορίας ή 
τουλάχιστον την τοποθέτησή της σε ελληνικά συμφραζόμενα, 
τα οποία όμως δεν περιορίζονται σε ονόματα τόπων και κατα
γραφή γεγονότων, αλλά επεκτείνονται στους τομείς των ειδι
κότερων κοινωνικών συνθηκών και νοοτροπιών.

Στο σημείο αυτό μεταβαίνουμε στο δεύτερο σημαίνον ζή
τημα* με ποιον τρόπο ο Κων/νος Πωπ επιτυγχάνει αυτήν την 
μεταφορά ; Ας σημειωθεί ότι στο διήγημά του ελάχιστες φορές 
προσδιορίζεται ο τόπος όπου λαμβάνουν χώρα τα γεγονότα της 
ιστορίας, σε αντίθεση με το μυθιστόρημα του Σούτσου, όπου ο 
αναγνώστης έρχεται συχνά αντιμέτωπος με τοπωνύμια, στοι
χεία της ελληνικής ιστορίας, περιγραφές αρχαιολογικών χώρων 
κ.ά. Ωστόσο, το διήγημα του Πωπ στηρίζει την ελληνική του 
ταυτότητα στην αποτύπωση των ηθών και των καταστάσεων 
που χαρακτηρίζουν την κοινωνία της εποχής. Ο διάλογος του 
πατέρα της Ιουλίας με τον πατέρα του Κλεάνθη, που αναφέ- 
ρεται στον γάμο των παιδιών τους αλλά και στην πολιτική κα- 
ριέρα του μέχρι προ τίνος αντιπολιτευόμενου, είναι ασφαλώς 
ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
επίσης παρουσιάζουν οι επιστολές που ανταλλάσουν η Ιουλία 
και η Ιφιγένεια* αντί για τις βαθυστένακτες σκέψεις και τις 
ζοφερές αισθηματολογίες της Κοραλίας και της Ευφροσύνης,



Ο Κωνσταντίνος Πωπ

οι ηρωίδες του Πωπ γράφουν για τη ζωή τους, τη θέση που επι
φυλάσσει σ’ αυτές η ελληνική κοινωνία και τα ήθη της, την τύχη 
ή την ατυχία που έχουν οι κόρες των ελληνικών οικογενειών. 
Τέλος, ο ίδιος ο αφηγητής δεν παραλείπει να αναφερθεί σε ορι
σμένες συνήθειες των Αθηναίων αστών, όχι χωρίς κάποια σαρ
καστική διάθεση. Ας δούμε πως περιγράφει τη διαβίωση των 
συγχρόνων του: «Εις αίθουσαν οικίας τίνος, μετ’ άκρας πολυτε
λείας έπεστρωμένην, διότι ούδείς των πλουσίων ταπήτων, 
ούδέν τών ελληνικών επίπλων έλειπεν άπ’ αυτής (κατά ταύτα 
μόνον ή ελληνική πρόοδος μεγίστη), δύο άνδρες [...] έκάθηντο» 
[σ. 230]. Με ανάλογο ύφος αναφέρεται και στα πολιτικά ήθη της 
εποχής, μιλώντας για τον πατέρα τού Κλεάνθη: «Τω έπρεπε 
λοιπόν πρό καιρού ή γερουσιαστική θέσις, άλλά τά έλληνικά 
υπουργεία παίζουν άριστα τήν πολιτικήν, καί τήν θέσιν αύτήν 
τήν έκράτουν πάντοτε δέλεαρ έτοιμον ίνα κεντώσι τήν όρεξιν 
τοιούτου πολυτίμου στηρίγματος των» [σ. 231]. Τέτοιου είδους 
σχόλια αποκαλύπτουν την αγάπη του Κων/νου για ένα άλλο 
είδος πεζού λόγου, το χρονογράφημα. Άλλωστε, από το 1848 
ως και την εποχή που δημοσιεύει τον «Λέανδρο», ο συγγραφέας 
συντάσσει τη χρονογραφική στήλη της Ευτέρπης με τίτλο «Έρ
γα και Ημέραι», την οποία υπογράφει με το ψευδώνυμο “Γορ- 

/γιας .
Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι και στον Λέανδρο του 

Παναγιώτη Σούτσου υπάρχουν στοιχεία που μας επιτρέπουν να 
συναγάγουμε μιαν εικόνα για τις ιδέες και τη νοοτροπία που 

4 0  κυριαρχούν στην Ελλάδα του 1834.6 Η διαφορά όμως είναι ότι 
ο Παν. Σούτσος δεν συνδέει τα στοιχεία αυτά -ελάχιστα, άλ

Ο Παναγιώτης Σούτσος

λωστε- με την υπόθεση του έργου του· απλώς τα παραθέτει είτε 
ως γεγονότα στα οποία παρευρέθη ο ήρωας είτε ως σκέψεις που 
διατυπώνονται μεταξύ ποικίλων άλλων. Αντίθετα, ο Κων/νος 
Πωπ επιχειρεί να προσδέσει την ιστορία του Λέανδρου στις 
ελληνικές κοινωνικές συνθήκες με μια σχέση αιτιότητας. Έτσι, 
λόγω των πελατειακών σχέσεων που χαρακτηρίζουν την πολι
τική ζωή του νέου κράτους, ο πατέρας του Λέανδρου απολύεται 
από την υπηρεσία του και συνεπώς ο Λέανδρος δεν έχει τη δυ
νατότητα να αποκτήσει συγκροτημένη παιδεία [σ. 171]· η στρο
φή της Ιουλίας προς τον Κλεάνθη εξηγείται με βάση τα κοινω- 
νικώς κρατούντα* η αστάθεια και η επιπολαιότητα των νεαρών 
θυγατέρων αποδίδονται στην ανάγνωση κακών μυθιστορη
μάτων ή στις στενές «μεταξύ νέας και νέας» φιλίες [σ. 229]* η 
ασθένεια του Λέανδρου δεν έχει αφορμή μόνο την περί την 
ποίηση αποτυχία του, αλλά και κάτι πολύ απλό και καθημε
ρινό, αφού ο ήρωας «τυχών βαναύσου προϊσταμένου, όστις τόν 
άνθρωπον δέν έξετίμα ύπεράνω τής περί τό άντιγράφειν ικανό
τητάς του, έφέρετο ενίοτε πρός αυτόν άποτόμως καί ύπεροπτι- 
κώς» [σ. 346].

Ξεκινώντας την ανακοίνωσή μου, μίλησα για “λανθάνουσα 
παρώδηση του τυπικού ρομαντικού ήρωα και της τυπικής ρο
μαντικής ιστορίας” . Ορισμένοι ίσως διαφωνήσουν με τη χρήση 
του όρου “παρώδηση”, αφού εδώ δεν έχουμε σκωπτικό ύφος ή 
γελοιοποίηση του θέματος. Ας σκεφτούμε, όμως, όλα τα δεδο
μένα που έχουμε στη διάθεσή μας, συμπεριλαμβανομένης, 
βέβαια, της εποχής και της ίδιας της ρομαντικής πεζογραφίας.



Για έναν αμιγώς ρομαντικό συγγραφέα και για έναν αμιγώς 
ρομαντικό αναγνώστη, η απομόνωση του Λέανδρου από το 
“υψηλό” περιβάλλον στο οποίο τον ενέταξε ο Παν. Σούτσος και 
η εισαγωγή του σε έναν καθημερινό χώρο που κυριαρχείται από 
τις διόλου ρομαντικές έγνοιες του βιοπορισμού και της συμ
βίωσης με έναν κακό προϊστάμενο είναι αφ’ εαυτής ένα είδος 
παρώδησης· διαφορετικά, γιατί να επιλεγεί ένας ήρωας με το 
συγκεκριμένο όνομα και μια ιστορία με ανάλογα χαρακτηρι
στικά;

Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο· ας σταθούμε, όμως, και σε 
κάποια ειδικότερα σημεία. Είδαμε πως στο διήγημα συμπλέ
κονται δύο στοιχεία, προσφιλή στους ρομαντικούς καλλιτέ
χνες, η ποίηση και ο έρωτας. Ωστόσο, ο Κων/νος Πωπ δεν φαί
νεται να έχει καμιά διάθεση να ωραιοποιήσει ή να εξάρει κανέ
να από τα στοιχεία αυτά’ και στις δύο περιπτώσεις, μάλιστα, οι 
αντιλήψεις του συνιστούν πραγματικά παράδοξα, εφ’ όσον 
συγκρούονται με τις κοινές πεποιθήσεις της εποχής, και συνε
πώς ανατρέπουν τις προσδοκίες του αναγνώστη. Έτσι, σε 
αντίθεση με τους συγχρόνους του που θεωρούν την ποίηση 
περιβεβλημένη με ό,τι ευγενέστερο και υψηλότερο, όπως άλλω
στε αποκαλύπτει η σχεδόν θρησκευτική τελετουργία των ποιη
τικών διαγωνισμών, ο Κων/νος Πωπ την χαρακτηρίζει “δώρο” 
της μητριάς φύσης, φορέα καταστροφής. Ο ίδιος αποδίδει την 
κύρια αιτία των προβλημάτων του Λέανδρου στις ποιητικές του 
αναζητήσεις* ας δούμε ένα σχετικό παράδειγμα: «Ούτε λοιπόν 
οί γονείς του, ούτε αυτός ό ποιητής μας, είχον όφελος τι πραγ
ματικόν άπό τάς μελωδικός τής Μούσης του στοναχάς. Δέν 
έφερον άρτον εις αυτόν» [σ. 171]. Προφανώς, η συμπλοκή της 
ευγενούς αυτής λογοτεχνικής ενέργειας με την ευτελή αναζή
τηση άρτου, θα ήταν αρκετή για να επιφέρει φρικίαση στους 
ρομαντικούς καλλιτέχνες της εποχής. Και η φρικίαση αυτή θα 
γινόταν εντονότερη, με την απομυθοποίηση του έτερου προσφι
λούς στοιχείου, του έρωτα, όπως φανερώνει το ακόλουθο 
παράθεμα:

«Ή νέα [η Ιουλία] άνήκουσα εις πλουσίαν οικογένειαν, 
ήδύνατο αυτή άνέτως νά ρεμβάζη, νά μελαγχολή, ν’ άγαπά 
έν τη άγνότητι αυτής, τά άνθη, τάς κοιλάδας, τάς ρευματιάς, 
νά κρατή ήμερολόγιον των έντυπώσεών της, όπωσούν όρθο- 
γεγραμμένον. Ή  ένδεια δέν ήρχετο, ως εφιάλτης νυκτερι
νός, νά πιέζη τό στήθος της, νά παραλύη τάς κινήσεις της. 
Ούτως, ό μέν Λέανδρος ήγάπα, καθό ποιητής, ή δέ ’Ιουλία 
διότι ήδύνατο ν’ άγαπήση... [σ. 171].

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του διηγήματος που έχουν 
επισημανθεί ως τώρα συνθέτουν ένα κλίμα και μια εικόνα που 
θυμίζει ελάχιστα τους ρομαντικούς πεζογράφους της εποχής, 
λ.χ., τους αδελφούς Σούτσους, τον Επαμ. Φραγκούδη, τον 
Αλέξανδρο Ρίζο Ραγκαβή ή τον Πιτζιπιό της ’Ορφανής, προ
σεγγίζουν όμως πάρα πολύ τον Θάνο Βλέκα του Παύλου Καλ- 
λιγά. Νομίζω ότι μπορούμε με σχετική ασφάλεια να ισχυρι
στούμε ότι ως προς την απεικόνιση των κοινωνικών συνθηκών 
και τις ρεαλιστικές ή μάλλον τις μη ρομαντικές προθέσεις, ο 
«Λέανδρος» του Κων/νου Πωπ μπορεί να ενταχθεί στη γραμμή 
που ορίζουν τα μυθιστορήματα του Γρηγορίου Παλαιολόγου 
και του Παύλου Καλλιγά.

Ωστόσο, υπάρχει ένα ακόμη σημείο που συνδέει τον Κων/νο 
Πωπ με έναν άλλο μεγάλο ανατροπέα των ρομαντικών αφηγη
ματικών συμβάσεων, τον Εμμανουήλ Ροίδη. Αν συγκρίνουμε 
τον «Λέανδρο» με την Πάπισσα Ιωάννα θα βρούμε αρκετές 
αναλογίες. Η χρήση των πραγματικών παραδόξων και η τήρηση 
των αφηγηματικών κανόνων της ρομαντικής πεζογραφίας είναι 
ασφαλώς οι προφανέστερες. Ας προσέξουμε επίσης το γεγονός 
ότι ο Παν. Σούτσος αποτελεί έναν από τους σατυρικούς στό
χους του Ροίδη. Η ίδια η Πάπισσα υπονομεύει τη χορεία των 
βυρωνικών ηρώων που εισάγονται με το έργο του Σούτσου και 
κυριολεκτικώς στοιχειώνουν τη λογοτεχνική παραγωγή των 
ρομαντικών χρόνων ας θυμηθούμε την παρωδία της σκηνής με 
τους βρυκόλακες εραστές, μια απάντηση στην υποτιθέμενη 
νεκροφάνεια της Ραλούς του Παν. Σούτσου, αλλά και όλων των 
επιγόνων της ηρώων και ηρωίδων.7 Όσο κι αν ο Ροίδης έχει 
διαμορφώσει ένα συγκεκριμένο προσωπικό ύφος και έχει αξιο- 
ποιήσει συγκεκριμένα έργα και μοντέλα της ευρωπαϊκής λογο
τεχνίας, δεν μπορούμε ασφαλώς να αγνοήσουμε το γεγονός ότι 
αρκετά χρόνια πριν από την εμφάνιση της Πάπισσας δημοσιεύ
εται ένα διήγημα με ανάλογες προθέσεις και τεχνικές. Και ίσως 
δεν θα ήταν υπερβολή να σκεφτούμε πως ο «Λέανδρος» είναι 
μια προειδοποίηση για όλα εκείνα που θα σατιρίσει και θα καυ
τηριάσει η Πάπισσα. Όντας στα πρώτα χρόνια των ποιητικών 
διαγωνισμών και ενώ η τελευταία ρομαντική γενιά βρίσκεται 
περί το τέλος της εφηβείας της, ο Κων/ος Πωπ έρχεται αφ’ ενός 
να ξεκινήσει την απόπειρα προσγείωσης των υψιπετών ρομαν
τικών σε εδάφη καθημερινά και οικεία, και αφ’ ετέρου να συνε
χίσει τη γραμμή που είχαν χαράξει, για άλλους λόγους και με 
άλλους όρους, ο Γ. Παλαιολόγος, ο I. Δελιγιάννης, ο Μ. Παπα- 
δόπουλος Βρετός.

Φαίνεται πως ο Κων/νος Πωπ συνδέει τον έρωτα με συγκε
κριμένες συνθήκες και προϋποθέσεις που ανευρίσκονται μόνον 
σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες. Ώστε, ο έρωτας είναι μια 
υπόθεση ταξική; Πιθανόν εκείνο, όμως, που ενδιαφέρει είναι 
ότι η συγκεκριμένη αντίληψη μπορεί να ιδωθεί στο πλαίσιο της 
ρομαντικής πεζογραφίας ως αίτημα ρεαλισμού. Προφανώς, 
όλες αυτές οι ρομαντικές ηρωίδες που ερωτεύονται και πεθαί
νουν έχουν λύσει τα βιοποριστικά τους προβλήματα ή δεν είχαν 
ποτέ* και στις δύο περιπτώσεις, η ιστορία τους μοιάζει εντελώς 
ξένη και αταίριαστη με την ελληνική κοινωνία, όπως και με 
κάθε κοινωνία που δεν αποτελείται μόνο από οικονομικά εύρω
στους. Όταν, όμως, μια τέτοια διαπίστωση συνάγεται από ένα 
διήγημα, που εξωτερικά τηρεί τις ρομαντικές αφηγηματικές 
συμβάσεις, τότε δεν αποτελεί μόνο επίκριση των αφηγηματικών 
τυπολογιών αλλά και πρόταση για κάτι καινούριο, κάτι περισ
σότερο από την απλή εξιστόρηση ενός ατυχούς έρωτος.
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ότι θα διηγηθεί την ιστορία του Λέανδρου όπως την άκουσε από έναν φίλο του 
ήρωα [σ. 169], και θα αφήσει να εννοηθεί ότι έχει στην κατοχή του τα χειρό
γραφα του νεκρού [σ. 173, 227], ενώ σε κάποιο σημείο της αφήγησής του θα 
παραθέσει τις επιστολές της Ιουλίας και της Ιφιγένειας [σ. 328-330,348]. Υπεν
θυμίζω ότι στο μυθιστόρημά του ο Παν. Σούτσος δεν παρέχει καμιά άμεση δια



βεβαίωση για την “αλήθεια” της ιστορίας· αντιθέτως, στον «Πρόλογο» του 
έργου κάνει λόγο για την «όργώσα φαντασία» των μυθιστοριογράφων [σ. α']. 
Ο Λέανδρος είναι, βέβαια, ένα επιστολικό μυθιστόρημα, αλλά δεν υπάρχει η 
επινόηση του “αφηγητή-εκδότη”, με άλλα λόγια δεν γίνεται λόγος για την 
προέλευση των επιστολών.

4. Στο σημείο αυτό δεν θα πρέπει βέβαια να αγνοήσουμε το γεγονός ότι στη 
διάρκεια των είκοσι χρόνων που μεσολαβούν ανάμεσα στα δύο αφηγήματα 
συμβαίνουν αρκετές αλλαγές σε πνευματικό και κοινωνικό επίπεδο, καθώς 
επίσης και τις ιδιαίτερες επιδράσεις που δέχεται ο Πωπ από την ευρωπαϊκή 
πεζογραφία. Εντούτοις, παραμένει ενδιαφέρον το ότι ο Πωπ είναι ίσως ο 
μόνος από τους συγχρόνους του που συνδέει το διαφορετικό κλίμα της εποχής 
του με την ανάγκη ανατροπής των ρομαντικών πλαισίων που εισήγαγε στην 
ελληνική πεζογραφία ο Παν. Σούτσος, αξιοποιώντας προς αυτήν την κατεύ

θυνση αφηγηματικούς τρόπους ευρωπαίων συγγραφέων όπως ο Μπαλζάκ και 
η Σταέλ.

5. Βλ. ενδεικτικά τις κρίσεις του άγνωστου Λ. στο δημοσίευμα «ΟΛέανδρος 
του κ. Π. Σούτσου», «Αθηνά» (Ναυπλίου), έτος Γ', αρ. 151, 8.6.1834. Ας 
σημειωθεί εδώ και η παρατήρηση του Ραγκαβή ότι ο Λέανδρος είναι μίμιση 
του Γκαίτε, μίμηση όμως που καταλήγει σε παρωδία λόγω της στομφώδους και 
υπερβολικής εκφράσεωςτου Σούτσου, βλ. A. [=Α. Ρ. Ραγκαβής], “Esquisses 
de littérature grecque moderne”, Le Spectateur de Γ Orient 5(1855-56) 258.

6. Σημειώνω ενδεικτικά την περιγραφή της αφίξεως του Όθωνα [σ. 74] και 
το ακόλουθο σχόλιο της Ευφροσύνης: «Ή εύκολος ηθική τήν οποίαν ζητούσι 
νά παρεισάξωσιν εις τήν Ελλάδα Ευρωπαϊκά έθιμα καί ήθη!» [σ. 26].

7. Βλ. σχετικά Αθηνά Γεωργαντά, Αιών δνρωνομανής. Ο κόσμος τον Byron 
και η νέα ελληνική ποίηση, Αθήνα: Εξάντας 1992, σ. 78-79.

Η
ΠΑΛΑΙ ΟΤΕΡΗ 

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ
Από τις αρχές της ως το 1914

ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ -  ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

ΤΟΜΟΙ A -  ΙΑ'

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ



Νέες έρευνες για την 
Στρατιωτική Ζωή εν Ελλάδι

Του Κ. Γ. Κασίνη

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
>

Εκτός από το θέμα της ταυτότητας του συγγραφέα της Στρατιω
τικής ζωής εν Ελλάδι, που υπήρξε βασανιστική απορία όσων 
ασχολήθηκαν με το έργο, εξίσου σπουδαίο ζήτημα είναι και η 
συνεξέτασή του με τα συμφραζόμενα της εποχής του. Η δεύτερη 
αυτή κατηγορία ζητουμένων αποτέλεσε το κέντρο των δικών 
μου ερευνών, χωρίς να μείνουν βέβαια έξω από το στόχαστρο τα 
ιχνάρια του συγγραφέα.

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το διάστημα, μέσα στο οποίο εγγράφονται όσα αφηγείται ο 
συγγραφέας, είναι η μετά τον Κριμαϊκό Πόλεμο περίοδος έως 
την επανάσταση του 1862, δηλαδή μία μεταβατική εποχή ενδια
φέρουσα. Πρόκειται για τα τελευταία χρόνια της οθωνικής βα
σιλείας, κατά τα οποία η κακοδιοίκηση συνεχίζεται, η ληστεία 
βρίσκεται σε έξαρση, ο κοινοβουλευτισμός αποτελεί παρωδία, 
με αποτέλεσμα την πύκνωση των στοιχείων που κατέστησαν 
αναγκαία την αλλαγή. Οι αργές πρόοδοι του ελληνισμού στον 
οικονομικό τομέα (ναυτιλία, γεωργία, συγκοινωνίες) και η 
αποτελεσματική καταδίωξη της ληστείας στην Στερεά φαίνο
νται μετά το Χάτι-Χουμαγιούν1 του 1856 και την ελληνοτουρ
κική συμφωνία του ιδίου έτους.2

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Η αποτύπωση της θεματολογίας του έργου μάς δίνει την εξής 
σχηματική κλίμακα, που εξυπηρετεί την πραγμάτευση που επι
χειρώ: Η παραλυσία και ανικανότητα της κρατικής μηχανής με 
τον αποπροσανατολιστικό μεγαλοϊδεατισμό στο ιδεολογικό πε
δίο αποτελούν το φόντο. Κύριο θέμα είναι η κακή οργάνωση 
του στρατού, τα ήθη και η νοοτροπία της στρατιωτικής ζωής, 
και εγκιβωτισμένο το πρόβλημα της ληστείας.

ΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΦΡΑΖΟΜΕΝΑ

Όπως είναι γνωστό, οι πυκνώσεις και οι αραιώσεις των πολιτι
σμικών στοιχείων μάς επιτρέπουν να μιλάμε για σύνδρομο γε
γονότων, που δίνουν τον χαρακτήρα ή τις τροπές στην μία ή 
στην άλλη περίοδο μέσα στο γίγνεσθαι της ιστορίας της παι
δείας.

Όσον αφορά στην θεματολογία του έργου, εκτός από τους 
ιστορικούς όρους που είδαμε, οι οποίοι εγγράφονται σε αυτό 
και σε μεγάλο βαθμό ερμηνεύονται, θα εξετάσουμε τώρα κατά 
πόσον το έργο απορρέει και από τα φιλολογικά συμφραζόμενα 
της εποχής του και αποτελεί μέρος τους. Με αυτόν τον όρο 
υπονοώ και τα πρωτότυπα και τα μεταφρασμένα έργα, τα 
οποία συντάσσω μίαν ενότητα, όπως θα πω στην συνέχεια. 
Αναφέρω έργα έως το 1869-70, που θεωρείται ως ο χρόνος συγ
γραφής του έργου ή έστω της ολοκλήρωσής του.3

(α) Το θέμα της ληστείας.
1. A. Maffei, Οιλησταί. Μελόδραμα του Α. Μαφφέη, ερανι- 

σθέν έκ τίνος δράματος του Σιλλέρου και μελοποιηθέν υπό I. 
Βέρδη. Εν Αθήναις 1852.

2. Παύλος Καλλιγάς, ΘάνοςΒλέκας, α' δημοσίευσηΛ855.
3. Edmond About, Ο βασιλέας των βουνών. Μυθιστορία 

Εδμόνδου Αβούτ. Εκ του γαλλικού. Εν Αθήναις, Εν τω Βιβλιο
πωλεία) Εμμ. Γεωργίου, 1858.

4. [Δημ. Παπαρρηγόπουλος], Σκέψεις ενός ληστού ή η κατα
δίκη της κοινωνίας. Εν Αθήναις 1861.

5. Ανώνυμος, Ο ληστής των Βαλκανίων και έτερα πέντε τερ
πνά διηγήματα. Εν Αθήναις 1865.

6. Ανδρέας Μοσχονήσιος, Το κάτοπτρον της εν Ελλάδι λη
στείας υπό Ανδρέου Μοσχονησίου ανθυπολοχαγού του Πεζι
κού. Εν Ερμουπόλει, Τύποις Εθνικού Μέλλοντος, 1869.

7. Jean Henri Ferdinand Lamartellière, Ο αρχιληστής Ροβέρ
τος. Δράμα εις πράξεις πέντε υπό Λαμαρτελλιέρου. Μεταφρα- 
σθέν εκ του Γαλλικού υπό Ν. Α. Αμπέτ. Εκδίδοται υπό Πέτρου 
Σαράντη. Εν Αλεξανδρεία, Εκ του Ελληνικού Τυπογραφείου 
«Ηχώ», 1869.

8. Η αιχμαλωσία του Ωρωπού και η σφαγή τεσσάρων περιη
γητών εις Λήλεσι. Δράμα ιστορικόν εις τρεις πράξεις υπό Πο
λυδώρου Ε. Ιατρίδου. Κεφαλληνία, Τύποις Κεφαλληνίας, 
1870.

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, το θέμα της ληστείας δεν 
απασχολεί μόνον την κοινωνία αλλά και την λογοτεχνία, η 
οποία είναι παράγωγο κοινωνικό φαινόμενο.

(β) Το θέμα του στρατιωτικού βίου.
1. Σεβαστούπολις. Πολιτικόν μυθιστόρημα του νυν χρόνου 

υπό sir John Retcliff. Τόμοι τέσσαρες, μετάφρασις εκ του Γερ
μανικού. Εν Γαλατζίω,ΤυπογραφείονΦ. Μομφερράτου, 1861.

2. Ιστορία ενός ζουάβου, ήτοι σκηναί του στρατιωτικού βίου. 
Μυθιστορία του Gustave Graux, μεταφρασθείσα εκ του γαλ



λικού υπό A***. (Παράρτημα του Ονησάνδρου). Εν Αθήναις, 
Εκ του Τυπογραφείου του Ερμου, (Κατά την οδόν Μουσών, 
αριθ. 2, εν τη οικία Ν. Μυκονίου), 1866.

3. Ιερώνυμος ο Σαλπιγκτής. Μεταφρασθέν εκ του Γαλλικού. 
Υπό Α*** (Παράρτηματου Ονησάνδρου). Εν Αθήναις, Εκτου 
Τυπογραφείου Ερμου (Κατά την οδόν Μουσών, αριθ. 2, εν τη 
οικία Ν. Μυκονίου), 1866.

4. Διηγήματα Στρατιωτικά. Εκ του Γαλλικού υπό **. Το 13ον 
των Ουσσάρων. ΟνήσανδροςΗ' (1868) 443-448, 470-472, 494- 
496,516-520, 548-552, (ακολουθεί).

5. Ο βασιλεύς των ναυτών. Μυθιστορία Ernest Capendu. 
Μεταφρασθείσα υπό Σ. I. Βουτυρά, και Αβρ. Μαλιάκα. Εκδί- 
δοται υπό Ιωάννου Γ. Σκαρίμβα. Εν Κωνσταντινουπόλει, Τύ- 
ποις I. Α. Βρετού, 1869.

6. Ο τυμπανιστής του 32ου συντάγματος. Μυθιστορία Ernest 
Capendu. Μεταφρασθείσα υπό Αβρ. Μαλιάκα. Εκδίδοται υπό 
Ιωάννου Γ. Σκαρίμβα. Εν Κωνσταντινουπόλει, Τύποις I. Α. 
Βρετού, 1869.

7. Λοχίας Παλαύαρας. Κωμωδία εις πράξιν μίαν. Μετά- 
φρασις εκ του Ιταλικού. Τα αινίγματα. Κωμωδία εις πράξιν 
μίαν. Εκδίδεται δαπάνη Αν. Κεχαγιογλίδη. Εν Κωνσταντινου- 
πόλει, Τύποις Π. Κηλτζανίδου, 1870.

Στοιχείο της πύκνωσης που εξετάζουμε θεωρώ και το έργο Η  
επωμίς και ο σταυρός, Ημερολόγιον στρατιώτου της Κριμαίας 
υπό Πιτρ Σεβαλιέ. Εκ του Γαλλικού υπό A. I. Ολυμπίου, Εν 
Σμύρνη, Τύποις Νικολάου Α. Δαμιανού, αν και τυπώθηκε το 
1873. Αντίθετα, τέσσερα μεταφρασμένα έργα, διασκορπισμένα 
μέσα στην εικοσαετία 1881-1900, δεν αποτελούν φαινόμενο.

Συνεπώς προς τα παραπάνω, και το θέμα της στρατιωτικής 
ζωής και εκείνο της ληστείας αποτελούν πυκνώσεις που δια- 
πλέκονται μεταξύ τους και εκβάλλουν μέσα στην Στρατιωτική 
ζωή εν Ελλάδι.

Η ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ: Από το μεταφρασμένο στο 
πρωτότυπο μυθιστόρημα.

Η στατιστική επί-σκεψη των φιλολογικών έργων που επιχειρή
σαμε μας δίνει τα ακόλουθα στοιχεία: Από τα 8 έργα που ανα- 
φέρονται στην ληστεία τα 3 είναι μεταφράσεις, ήτοι ποσοστό 
37,55%. Από τα 7 έργα που έχουν θέμα την στρατιωτική ζωή 
και τα 7 είναι μεταφράσεις, ήτοι το 100%. Ιδού λοιπόν η διαπί
στωση, με την οποία ετελείωνα τον περασμένο Μάιο, στον ίδιο 
αυτόν χώρο, την βιβλιογραφική χαρτογράφηση των μεταφρα
σμένων κατά τον ΙΘ' και Κ' αι. λογοτεχνικών έργων4 και επι- 
σήμανα την ανάγκη συνανάγνωσης της μεταφρασμένης και της 
λεγόμενης πρωτότυπης λογοτεχνίας. Ό,τιπρότεινα τότε το επι
χειρώ τώρα.

Από την παραπάνω πρωτοβάθμια «συνανάγνωση» προκύ
πτει πως η Στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι αποτελεί παράμετρο του 
φιλολογικού συνδρόμου της εποχής της. Από την «συνανάγνω
ση» των στοιχείων περνάμε στην συνανάγνωση των κειμένων. 
Ναι μεν πρέπει να θεωρήσουμε σχεδόν βέβαιη την γνωριμία του 
συγγραφέα με τον Θάνο Βλέκακαι την Πάπισσα Ιωάννα,5  ομό
τροπα έργα όσον αφορά στην στάση της ειρωνείας και στην 
διάθεση ρεαλιστικής αποτύπωσης των πραγμάτων, αλλά εγώ 
θα επιχειρήσω έναν αμεσότερο παραλληλισμό. Το έργο με το 
οποίο γίνονται οι συγκρίσεις είναι το μυθιστόρημα του Γου- 
σταύου Graux, Ιστορία ενός ζουάβου, ήτοι σκηναί του στρα- 
τιωτικού βίου, Μυθιστορία μεταφρασθείσα εκ του Γαλλικού

υπό Α***. Εν Αθήναις 1866, σσ. 240.6 Η μετάφραση δημοσιεύ- 
θηκε σε συνέχειες το 1865 στο περιοδικό Ονήσανδρος ή Εφη- 
μερίς του κατά ξηράν και θάλασσαν στρατού και της Εθνοφυ
λακής.7 Και το θέμα και το περιοδικό στο οποίο πρωτοδημο- 
σιεύθηκε το έργο πιστεύω ότι διευκόλυναν την επαφή.

ΣΥΓΚΡΙΤΟΛΟΓΙΑ

(α) Ο τίτλος:

Ιστορία ενός ζουάβου, ήτοι σκηναί του στρατιωτικού βίου 
(1866).

Η στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι (1870).

Τίποτε δεν αποκλείει ο συγγραφέας του ελληνικού έργου να 
αναπροσάρμοσε ελαφρώς την διατύπωση του υπότιτλου της 
μετάφρασης του γαλλικού μυθιστορήματος. 'Αλλη πολύ πιθανή 
υπόθεση είναι να έκαμεν ο συγγραφέας απλή μετάφραση του 
τίτλου του έργου του Edmondo de Amicis,8 La vita militare, που 
εκδόθηκε το 1868, και να πρόσθεσε το «εν Ελλάδι».

(β) Το θέμα:

Η Ιστορία ενός ζουάβου περιγράφει τον βίο και τις περιπέ
τειες ενός Γ άλλου στρατιώτη του λόχου των ακροβολιστών του 
β' συντάγματος των ζουάβων στο μέτωπο της Κριμαίας, παράλ
ληλα με πολλές άλλες σκηνές, καθώς και τα ήθη του γαλλικού 
στρατού. Τα χρονικά όρια μέσα στα οποία διαδραματίζεται το 
έργο είναι από 24 Σεπτεμβρίου 1854 έως τον Δεκέμβριο του 
1856.

Η Στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι με κεντρικό πρόσωπο ένα 
στρατιώτη του β' τάγματος των ακροβολιστών περιγράφει τα 
στρατιωτικά ήθη της εποχής και την καταδίωξη της ληστείας. 
Σημειώνεται ότι ο συγγραφέας και ήρωας του έργου υπήρξε 
διερμηνέας του αγγλικού στρατού στο μέτωπο της Κριμαίας.9 
Τα χρονικά όρια μέσα στα οποία εκτυλίσσεται η υπόθεση του 
έργου τοποθετούνται ανάμεσα στο 1856 και στο 1860.

(γ) Οι βασικοί ήρωες.

Στην Ιστορία ενός ζουάβου ο ήρωας ονομάζεται Εδουάρδος 
Ρολάνδος (σ. 4),10 είναι ορφανός από πατέρα (σ. 30), 22 ετών 
(σ. 27) και κατατάσσεται εθελοντής (σ. 28) στρατιώτης (σσ. 5-
6)* έπειτα, προάγεται σε δεκανέα (σ. 5), λοχία και επιλοχία (σ. 
4), κτλ. Ήταν ωραίος (σ. 4), φύσις λεπτή και αβροφυής (σ. 4), 
άνθρωπος με ανατροφή (σ. 105), αλλά και παράδοξος (σ. 23). 
Επειτα από μια επιχείρηση εισάγεται στο στρατιωτικό νοσοκο

μείο της Σεβαστούπολης (σ. 141).
Στην Στρατιωτική ζωή ο ήρωας ονομάζεται Ερρίκος 

Σκράδος (σ. 25),11 είναι και αυτός ορφανός από πατέρα (σ. 7), 
18 ετών (σ. 70) και κατατάσσεται εθελοντής (σσ. 26, 28) στρα
τιώτης (σ. 28)* έπειτα, προάγεται σε υποδεκανέα (σ. 176), σε 
δεκανέα (σ. 78), λοχία σιτιστή (σ. 218). Ήταν μορφωμένος (σ.
7) και γλωσσομαθής (σσ. 22,74,198-203). Έπειτα από την επι
χείρηση εναντίον των ληστών τον «έδέχθη καί πάλιν τό θερα- 
πευτήριον» (σ. 177).

Ο μπάρμπα Τσούγκας και ο γέρο Ιωάννης Μεχώ.
Ασφαλώς, ο πιο αξιαγάπητος τύπος της Στρατιωτικής ζωής 
είναι ο μπάρμπα Τσούγκας, ο γνησιότερος φορέας των λαϊκών



αξιών,12 με μεγάλη συμμετοχή στην υπόθεση. «Ό  στρατιώτης 
αυτός ήτο πολύ περίεργος άνθρωπος. Έπρεπε νά είχε τριαντα- 
πέντε έως σαράντα έτη* ήτο πολύ υψηλός καί σωματώδης, καί 
ώνομάζετο Κατζούμπας* ήμεϊς τόν έλέγομεν Μπάρμπα Τζού- 
γκα. Δεκατρία έτη κατά συνέχειαν υπηρετεί, καί όμως ούτε 
ύποδεκανεύς δεν έγινε ποτέ, άλλ’ ούτε τό ήλπιζεν, ούτε τόν 
έμελλε» (σ. 45). Μεταξύ του Ερρίκου και του μπάρμπα Τζούγκα 
υπήρχε εκτίμηση και συμπάθεια (σσ. 45,79). Ήταν ουσιαστικά 
ο δάσκαλός του στον στρατό: «Ό,τι έπρεπε νά μέ διδάξουν εις 
τό τάγμα, όσας οδηγίας έπρεπε νά μέ δώση ό επί κεφαλής τού 
άποσπάσματος Λοχίας, αυτά τά έμαθον τυχαίως άπό άπλούν 
στρατιώτην, άπό άπολίτευτον καί δυσοικονόμητον, άλλά μέ 
χαρακτήρα καί συναίσθησιν τού καθήκοντος άνθρωπον» (σ. 
97).

Ο τύπος αυτός έχει τον αντίστοιχό του στην Ιστορία ενός 
ζουάβου: Είναι ο δεκανέας Ιωάννης Μεχώ, «ό άλγερίνος έπω- 
νομαζόμενος [...], ό,τι ιδίως δύναταί τις νά καλέση ψημμένο 
πετσί. Παρευρεθείς εις τήν άλωσιν τής Κωνσταντίνης είχε λάβει 
μετά τού επωνύμου του καί τόν σταυρόν τού τάγματος τής 
τιμής. Ούλή άξιοσέβαστος έχώριζεν εις δύο τό πρόσωπόν του 
καί παρεϊχεν αύτω άγριωπόν τι ήθος, μολονότι ήτον, έσωτε- 
ρικώς ό καλύτερος άνθρωπος τού κόσμου. [...] Ό  γέρων άφρι- 
κανός λέων, ούτινος τό σώμα όλον ήτο μία ούλή, τά δέ μέλη 
είχον τήν σκληρότητα καί τήν ελαστικότητα χάλυβος, ήσθάνετο 
άληθινόν πάθος πρός τόν Έδουάρδον Ρολάνδον, φύσιν λεπτήν 
καί άβροφυά» (σ. 5). Ο Ιωάννης Μεχώ είναι από τα σπουδαία 
πρόσωπα της ιστορίας (σ. 6)* υπηρετούσε πολλά χρόνια στον 
στρατό (σ. 5) και τον φώναζαν συνήθως γέρο (σσ. 6, 31, κ.ά.), 
διότι ήταν τεσσαρακοντούτης (σ. 40). Υπήρξε προγυμναστής 
του Ρολάνδου στο στρατό (σ. 5). Ο Ιωάννης Μεχώ «είνε είδος 
λοχίου, πάντοτε κακοδιάθετος, άπότομος, διόλου περιποιητι
κός» (σ. 36), αλλά με τρυφερότητα παιδιού. Οπωσδήποτε, 
πρόκειται για το πιο αξιαγάπητο πρόσωπο του έργου, όπως ο 
μπάρμπα Τζούγκας.

Άλλες χαρακτηριστικές λεπτομέρειες.
(α) Το «Μέγα καφφενείον της δόξης» και το Καφενείον της 

Κυρά Μαργιώρας.
Στην Ιστορία ενός ζουάβου ο γαλλικός στρατός κατά τις 

εκστρατείες του συνοδευόταν από καπηλίδες, δηλαδή γυναίκες 
που συντηρούσαν καφενείο, όπου μπορούσαν οι στρατιώτες να 
πιουν το ρακί τους και τον καφέν, «τό νέκταρ αύτό τού στρα
τιώτου» (σ. 15), και να παίξουν ένα πικέτον (σ. 16). Το παρά- 
πηγμα-καφενείο, που είχε στηθεί προ του φρουρίου της Σεβα
στουπόλεως, έφερε την επιγραφή με κιμωλία δια χειρός του 
περιπαίκτη Καλοπατή «Μέγα καφφενείον της δόξης». Η κα- 
πηλίς ονομάζεται Χρυσή και ερωτεύεται τον γέρο-Ιωάννη 
Μεχώ.

Στην Στρατιωτική ζωή, έξω από το φρούριο της Χαλκίδος, 
όπου στρατοπέδευε το δεύτερο Τάγμα των ακροβολιστών, ήταν 
το καφενείον της Κυρά Μαργιώρας, το οποίον διάλεξαν οι 
στρατιώτες «καί διά πολλούς μέν άλλους λόγους καί διά τούτον 
ομως τόν κυριώτερον, ότι έκρατεΐτο άπό γυναίκα» (σ. 60). Το 
καφενείο της Κυρά Μαργιώρας είχε «καφέν καλόν καί ζάχαρην 
μαυριδερήν, εν κουτίον λουκούμια, εν μικρόν βουκάλιον μέντα 
καί εν βουκάλιον ρώμι» (σ. 61).

(β) Ο Πιστός και ο Νταβελάκης.
Στην Ιστορία ενός ζουάβου ο Ρολάνδος ανακάλυψε σε ερειπω
μένη από τον πόλεμο οικία ένα μωρό τεσσάρων χρόνων φυλασ-

σόμενον «υπό κολοσσιαίου κυνός τής Νέας Γης» (σ. 12). Τον 
σκύλο τον ονόμασαν Πιστόν (σ. 13) για την πίστη του προς το 
«καθήκον», τα κατορθώματά του (σσ. 112-113, 202-203 κ.ά.), 
την φιλία του προς τους στρατιώτες, και ιδίως στον Ιωάννη 
Μεχώ (σ. 11).

Στην Στρατιωτική ζωή περιγράφεται ένας κριός που παίζει 
τον ρόλο του σκύλου. Το ζώο αυτό περιήλθε στους στρατιώτες 
ως λάφυρο μετά την συμπλοκή τους μετμήμα της συμμορίας του 
λήσταρχου Νταβέλη, ενώ οδηγείτο στην σφαγή στο ολημέριον 
των ληστών. Στον στρατώνα, όπου μεταφέρθηκε δεν εθυσιά- 
σθη, αλλά έγινε «κριός δυνατός καί πολεμικός. Ή  τροφή του 
ήτον ό ζωμός καί τό κρέας τού συσσιτίου· τό χόρτον ούτε κάν 
κατεδέχετο νά τό μυρίση. [...] Άλλοίμονον εις κύνα, ή εις άλλο 
ζώον, ως επίσης καί εις άνθρωπον μή στρατιωτικά φορέματα 
ένδεδυμένον, οστις έτόλμα νά πατήση εις τόν στρατώνα! [...] 
Εις τό διάστημα των τεσσάρων ετών δεκάκις ίσως οί κάτοικοι 
τού στρατώνος ήλλαξαν* άλλ’ ό κριός εκεί πάντοτε έμενεν. Οί 
στρατιώται τόν έκαλούμεν Νταβελάκην, καί τόν έθεωρούμεν 
όλοι ώς παιδίον μας» (σσ. 141-142). Ο Νταβελάκης έλαβε μέρος 
στην τσακαλομαχία των σελίδων 142-146 και... ανδραγάθησε!

Δύο ακόμη πολύ χαρακτηριστικές λεπτομέρειες:
(γ) Η Πολύμνια Γκίβσων.
Μεταξύ των προσώπων της Ιστορίας ενός ζουάβου είναι και 

η Πολύμνια Γκίβσων, αδελφή του «λοχαγού τών ορεινών τής Α. 
Μ. τής Βασιλίσσης τής μεγάλης Βρεταννίας» (σ. 69), η οποία 
εσύχναζε στο «Μέγα καφφενείον της δόξης», εσχετίσθη με το β' 
των ζουάβων, και ακολουθούσε τον λόχο του Ρολάνδου σε διά
φορες αποστολές. Ο συγγραφέας βρίσκει την ευκαιρία ή την 
εφευρίσκει, για να χρησιμοποιήσει το χαριτωμένο μέσο της 
ξενότροπης προφοράς:

« -  Γκνωρίζω, κύριε, πώς τό κίνημα πού κάνεις έγκώ εις έσάς 
θά φαίνεται άσκημο, καί παρακαλώ νά μού συγκωράτε. Έγκώ 
θαυμάζω τό γενναιότη σας, καί θά έκω μεγκάλω τιμή μου νά 
πηγκαίνω μαζύ σας διά νά γκλυτώνωμε τό καϋμένο μικρό παι
δάκι» (σ. 74).

Και αλλού παρόμοια.
Το ίδιο παιγνίδι ύφους χρησιμοποιεί και ο συγγραφέας της 

Στρατιωτικής ζωής. Ο διοικητής του Συντάγματος, ο Ελβετός 
Χαν, στον οποίον έστειλαν τον Ερρίκο για κατάταξη, δίνει οδη
γίες στον νέον εθελοντή:

« -  Τό λοιπόν, παιντί μου, πηγκαίνετε εις τό ντεύτερον 
Τάγκμα των 5 Ακρο-βόλιστων* ντιότι έντω έκομεν τό ντεύτερον 
Σύνταγκμα τού πέζικου» (σ. 24).

Στις σελίδες 56-57 βρίσκεται το σπαρταριστό επεισόδιο μ’ 
έναν γέρο Ναπολιτάνο, όπου παίζεται πάλι το παιγνίδι της 
γλωσσομειξίας και της ετερόγλωσσης προφοράς.

(δ) Μία ακόμη πιο χαρακτηριστική λεπτομέρεια είναι η δια
κειμενική παρουσία του Paul de Kock στα δύο έργα.

Στην Ιστορία ενός ζουάβου:
«Περαιτέρω, [εντός τού στρατοπέδου], λοχίας τις άνεγί- 

νωσκε μεγαλοφώνως παλαιάν έφημερίδα, επιστολήν εκ τής 
πατρίδος του, ή κολοβόν τινα τόμον μυθιστορίας τού Πωλδε- 
κόκ» (σ. 16).

Στην Στρατιωτική ζωή:
Στο γραφείο του οικονομικού τού Τάγματος οι στρατιώτες 

ασχολούνταν με διάφορα πράγματα* δύο εσκόπευαν την μύτη ο 
ένας του άλλου με σβώλους βρεγμένου χαρτιού, «ό τρίτος άνε- 
γίνωσκε τό πρώτον φυλλάδιον τού Κεράμβυκος τού Παύλου



Κόκου, σπουδαίον σύγγραμμα, μεταφραζόμενον καί έκδιδό- 
μενον τόν καιρόν εκείνον άπό κάποιον ύπαξιωματικόν τού 
λόχου μας» (σ. 191).

Δεν έχω χρόνο να σχολιάσω το μεταφραστικό εύρημα Κεράμ- 
βνξ,]?> που αποδίδει τον τίτλο του μυθιστορήματος του Paul de 
Kock, Le cocu, και τις μεταφραστικές τύχες του όρου στην 
νεοελληνική γλώσσα. Εκείνο που έχει σημασία είναι η επισή
μανση ότι και στα δύο έργα δύο στρατιώτες διαβάζουν μυθιστο
ρήματα του Παύλου Κόκου.

Εκτός όλων αυτών των πραγμάτων, ομόλογα είναι η γλωσ
σική μορφή, πολλά στοιχεία του ύφους, όπως λ.χ. το χιούμορ, 
που λειτουργεί ως καλός αγωγός της ρεαλιστικής προσγείωσης, 
και το ήθος γενικότερα των δύο έργων.

ΣΤΑ ΙΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ: Από την 
μυθιστορία στην ιστορία.

Αναφέραμε πιο πάνω πως ένας γραφέας του Τάγματος διά
βαζε μυθιστόρημα του Paul de Kock, «μεταφραζόμενον καί έκ- 
διδόμενον τόν καιρόν εκείνον άπό κάποιον ύπαξιωματικόν τού 
λόχου μας»(σ. 191). Όμως, ο γλωσσομαθής υπαξιωματικός του 
λόχου, ο οποίος επελέγη για να μεταφράσει στα γαλλικά τον 
οικονομικό προϋπολογισμό του Υπουργείου των Στρατιωτι
κών, ήταν ο Ερρίκος Σκράδος.14 Υποπτεύομαι βάσιμα πως ο 
συγγραφέας υπονοεί τον εαυτό του ως μεταφραστή λογοτε
χνικών έργων. Δεν ανακάλυψα ακόμη εάν η πληροφορία που 
μας δίνει για την μετάφραση τού Κεράμβνκος είναι πραγμα
τική . Γνωρίζω όμως πως ο Ερρίκος Σκράδος μεταφράζει εκ του 
γαλλικού και εκδίδει το 1858 το μυθιστόρημα Ο Βλέμων και ο 
Βελάν,15 το οποίο αφιερώνει στον συστρατιώτη και φίλο του 
Ταξιάρχη Πρυόβολο,16 δηλ. τον Πυροβόλο της Στρατιωτικής 
ζωής εν Ελλάδι.17 Ο Ταξιάρχης Πρυόβολος έμεινε στον στρατό 
αρκετά, όπως προκύπτει από τις δύο προαγωγές του το 1862 και 
το 1866,18 που έχω υπόψη μου. Φαίνεται μάλιστα ότι είχε μάθει 
καλά την τέχνη του «κλέπτω, κλέπτεις, κλέπτει», γιατί κατηγο- 
ρήθηκε για κλοπή στον στρατό, αλλά τελικά απηλλάγη από το 
στρατοδικείο.

Τι με εμποδίζει τώρα να κάμω την σκέψη ότι, αφού στην 
αφιέρωση της μετάφρασης χρησιμοποιείται το πραγματικό 
όνομα του Πρυόβολου, να μην θεωρήσω ως πραγματικό ή ολί
γον παρηλλαγμένο και το όνομα Σκράδος,19 δεδομένου ότι η 
ψευδωνυμία των μεταφραστών κατά των 10' αιώνα είναι ελά
χιστη σε σχέση με την πλησμονή της ανωνυμίας ή της κρυπτωνυ- 
μίας;

Αναφέρω ότι εκτός από τον Πρυόβολο έχω ταυτίσει και άλλα 
πρόσωπα και γεγονότα του αυτοβιογραφικού αυτού έργου.20

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ
ΤΥΠΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Τα συμπεράσματα από τις νέες έρευνες για τη Στρατιωτική ζωή 
εν Ελλάδι είναι τα ακόλουθα:

(α) Με τα τελευταία αυτά στοιχεία αυξάνεται η φιλολογική 
παραγωγή του συγγραφέα του έργου.

(β) Η Ιστορία ενός ζουάδον είναι ένα σπουδαίο μυθιστό
ρημα, τελείως άγνωστο στην νεοελληνική φιλολογία, αλλά εν
δεχομένως όχι στον συγγραφέα της Στρατιωτικής ζωής.

(γ) Οι αντιστοιχίες ανάμεσα στα δύο έργα δημιουργούν μία 
σύνοδο συμπτώσεων ενδιαφέρουσα, που ενισχύει την πεποί

θηση μου πως η Στρατιωτική ζωή είναι γέννημα των ιστορικών 
όρων και των φιλολογικών συμφραζομένων της εποχής της με 
ψηλαφητά παράλληλα.

(δ) Η πορεία από το μεταφρασμένο στο πρωτότυπο μυθιστό
ρημα επιβεβαιώνεται διπλά και στην περίπτωση της Στρατιω
τικής ζωής ο συγγραφέας του έργου ασκήθηκε πρώτα στην με
τάφραση μυθιστορήματος, ανέγνωσε και αφομοίωσε μεταφρα
σμένο μυθιστόρημα και έπειτα έγραψε ένα από τα σημαντικό
τερα έργα της περιόδου αυτής, στοιχιζόμενος με τις εδραίες 
θέσεις της κριτικής της εποχής του: «διά μεταφράσεων [...] τοι- 
ούτων έξοικειωθέντα [άπαντα σχεδόν τά έθνη] προς τό εύγενές 
καί τό καλόν καί τό υψηλόν, έταμίευσαν αύτά πρότερον εν τη 
μνήμη καί έπειτα έπεδόθησαν εις τήν άπομίμησιν, εως ου κρα- 
τυνθέντα δι’ άμφοτέρων, άπελύθησαν εις ελεύθερον βάδισμα 
έπί άτραπών άπατήτων».21

ΑΠΟΑΟΓΟΣ

Οι παραπάνω παρατηρήσεις νομίζω πως φωτίζουν αρκετά και 
το έργο και τον συγγραφέα. Παράλληλα όμως κάνουν επιτα
κτική την ανάγκη της άμεσης εξερεύνησης της μεταφρασμένης 
στα ελληνικά λογοτεχνίας και της συνανάγνωσής της με την 
λεγόμενη πρωτότυπη, για να διαπιστωθεί ο ρόλος που παίζει 
στην θεματολογία, στην μορφολογία, στην ανάπτυξη και στην 
εσωτερική εξέλιξη των λογοτεχνικών γενών και στην γενικό
τερη δεξίωση, δηλαδή την διπλή όψη της πρόσληψης, γεγονός 
που θα αναθεωρήσει σε πολλά την Ιστορία της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας που γνωρίζουμε.
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10. Οι παραπομπές γίνονται στην πρώτη έκδοση του έργου που έγινε το 
1866.

11. Οι παραπομπές γίνονται στην έκδοση του έργου που έγινε από τον Mario 
Vitti στις εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 1977,1986 (ανατύπωση).

12. Πρβ. Mario Vitti, ό.π., σ. ιγ' κε.
13. Οι κεραμβυκίδαι είναι τάξη εντόμων με μακρότατα κέρατα· η απόδοση 

του όρου cocu με το κεράμβυξ αποτελεί μεταφραστικό εύρημα. Ο τίτλος του 
έργου του Moliere, Le cocu imaginaire, όπου πάλι βρίσκεται ο ίδιος όρος, έχει 
αποδοθεί ως: Ο κατά φαντασίαν κερατοφόρος, Ο κατά φαντασίαν ατιμαζό- 
μενος σύζυγος, κτλ. Ο Κλεάνθης Τριαντάφυλλος μεταφράζει τον τίτλο του 
έργου του Paul de Kock, Le cocu, Ο Κερατάςν.αι βάζει μάλιστα σε παρένθεση 
κάτω από τον ελληνικό τίτλο και τον γαλλικό μήπως και κατηγορηθεί για μετα
φραστική αστοχία.

14. Βλ. Η Στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι, ό.π., σσ. 196-200.
15. Ο Βλέμων και ο Βελάν. Μυθιστόρημα εκ του Γαλλικού υπό Ερρίκου 

Σκράδου, Δεκανέως του 2ου Πεζικού Τάγματος των Ακροβολιστών, Φυλλά
διον Α'. Εν Αθήναις, Τύποις και Βιβλιοπωλεία) Π. Α. Σακελλαρίου, 1858, σσ.
32. Δεν γνωρίζουμε εάν το έργο έχει μεταφρασθεί ολόκληρο. Δυστυχώς, έως

την ώρα έχει εντοπισθεί μόνον το πρώτο φυλλάδιο της μετάφρασης που αποτε- 
λείται από δύο τυπογραφικά φύλλα και μάλιστα κακέκτυπα.

16. Η αφιέρωση έχει ως εξής: «Τω συστρατιώτη μου Ταξιάρχη Πρυοβόλου 
φιλίας ακραιφνούς ελάχιστον τεκμήριον την μετάφρασίν μου ταύτην ανατί- 
θημι. Ερρίκος Σκράδος».

17. Βλ. Η Στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι, ό.π., σσ. 138,150,177, κ.ά.
18. Ονήσανδρος, Παράρτημα, τόμ. Γ', (1866)139. Τότε ο Ταξιάρχης Πρυό- 

βολος προήχθη στον βαθμό του Ανθυπασπιστή· βλ. α/α 140.
19. Νομίζω πως η ανακοίνωση του Πάνου Μουλλά είναι απολύτως πειστική 

για την ταυτότητα του συγγραφέα Σκόρδου - Σκράδου - Δημόπουλου. Η απλή 
υπόθεση του Κ. Θ. Δημαρά (ό.π., σ. 335) τώρα τεκμηριώνεται.

20. Λ.χ. ο υπομοίραρχος Κίπρας του έργου (σσ. 162, 166) είναι ο υπομοί
ραρχος Δ. Τσίπρας· βλ. «Χαρμόσυνος αγγελία» [για τον φόνο του λήσταρχου 
Βασ. Καλαμπαλίκη και άλλων ληστών], εφ. Αυγή, 14 Απρ. 1858, «Διάφοροι 
ειδήσεις» [πρόταση να ανταμειφθεί ο υπολοχαγός Δ. Τσίπρας, επικεφαλής του 
αποσπάσματος που εφόνευσε τον Καλαμπαλίκη και τέσσερις ληστές], εφ. 
Αυγή, 16 Απρ. 1858· το όνομα του Τσίπρα και στην ειδησεογραφία της ίδιας 
εφημερίδας της 17ης Απριλίου. Πρβ. εφ. Ο Αστήρ της Ανατολής, 19 Απρ. 
1858, σσ. 110-111. Τα ονόματα των ληστών που αναφέρονται στο έργο (σσ. 
172-174) ότι εφονεύθησαν κατά την συμπλοκή, δηλ. του Βασ. Καλαμπαλίκη, 
του Β. Κοντοβασίλη και του Χρ. Κοντομήτρου είναι τα πραγματικά· στην συμ
πλοκή βρήκαν επίσης τον θάνατο οι ληστές Γ. Ακρίδας και Νάσος Αρβανιτό- 
βλαχος· βλ. «Επίσημος είδησις», εφ. Αυγή, 17 Απρ. 1858, 1. Ο υπολοχαγός 
Πράσινης του έργου (σσ. 155,158,163,166), ονομαζόταν πραγματικά I. Κόκ
κινης· βλ. εφ. Αυγή, 17 Απρ. 1858,1. Σχετικά με τον θάνατο του Βασ. Καλαμ
παλίκη γράφει ο Σκράδος: «μεταξύ των πληγωμένων ήτο και ο Καλα-μπαλί- 
κης, όστις μετά δύο ώρας εξέπνευσε» (σ. 173)· η αναφορά επιβεβαιώνεται από 
την ειδησεογραφία της εφ. Αυγή, 17 Απρ. 1858,1.

21. Κρίσις επί του Οικονομείου Διαγωνίσματος κατά το 1879 υπό του ειση- 
γητού Θ. Αφεντούλη, Αθήνησι, Εκ του Τυπογραφείου της Παλιγγενεσίας, 72 
- Οδός Βορρά - 72, 1979, σ. 6 [Για το «Οικονόμειο Διαγώνισμα» θα δημο- 
σιευθεί σύντομα μελέτη.]

ΑΛΕΞ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ

ΟΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΖΟΓΡΑΦΩΝ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ
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Ο Οόυσσέας Ελύτης

Κώστας Γ. Παπαγεωργίου

Οδυσσέας Ελύτης
Δυτικά της λύπης 
Εκδ. Ίκαρος, 1995, Αθήνα

Συμβαίνει σπανίως, αλλά πάντως συμβαί
νει- να διατηρεί ο ποιητής τόση νεότητα 
κόντρα στο ημερολογιακό του μονάχα γή
ρας- τόσο έαρ καταμεσίς του χειμώνος. Και 
αινικτήρ ή αινικτήριος- τουτέστιν αινιγμα
τικός και αμφίσημος, ο Ελύτης, να επι
στρέφει ανήμερα του αγίου Ηράκλειτου 
-γιατί ο ποιητής έτσι το θέλει να ανακη- 
ρύσσει τον Ηράκλειτο άγιο- με την πρό
θεση να αποκαταστήσει τη χαμένη, ακόμα 
και από τα λαγωνικά, οσμή της γης στην 
ιδιωματική γλώσσα της.

Με αυτήν τη γλώσσα, την αινικτήρια ή, 
αλλιώς, ιδιωματική, είναι που θάλθηκε σ’ 
αυτήν τη συλλογή του ο Ελύτης να ιδρύσει 
δια του λόγου του στέρεες νησίδες- πατή
ματα επάνω στην αχανή επιφάνεια του νου 
και των συναισθημάτων, ώστε ανεμπόδι
στος, μες στην αέναη κίνηση να αλλάζει θέ
σεις- μέσα στη συνεχή αλλαγή και αυτός αλ
λάζοντας να παραμένει σταθερός αυτό που 
από πάντοτε ήταν: ένας έφηβος. -  Πατή
ματα ή νησίδες ακαριαία κι απρόσμενα να 
αναδύονται, όπως το ίδιο ακαριαίες κι 
απρόσμενες είναι οι ενώσεις των αντιθέτων 
που τα/τις δημιουργούν και τα/τις συνέ
χουν: τα ισόρροπα αυτά κρατήματα μες 
στην καρδιά των αντιθέτων.

Έτσι φτάνει -ηρακλείτεια- ο Ελύτης 
στην κατάφαση της άποψης ότι είναι το ίδιο 
πράγμα στον άνθρωπο η ζωή και ο θάνατος, 
ο ύπνος και ο ξύπνιος, η νεότης καιτα γηρα
τειά. Και επειδή ηρακλείτεια καταφάσκει, 
δηλαδή αινικτήρια, ως ύπαρξη · ως αίσθηση 
και ως νόηση, παραμένει σταθερός και 
ατάραχος -δυτικά της λύπης- έξω από τη 
λύπη- μπροστά στην ακατάπαυστη αλ- 
λαγή-συναλλαγή των πάντων, φυλάγοντας 
«όλα τα κλοπιμαία», όλα όσα μπόρεσε να 
κλέψει από την ομορφιά, «στο νου του». Κι 
επιθυμώντας με αυτά τα κλοπιμαία να δρα
πετεύσει όπου αλλού γίνεται, και να ιδρύ
σει εκεί μία άλλη, νέα ζωή, κανοναρχημένη 
από τα θέσφατα της δημοκρατίας της αι
σθητικής -  άρα και του έρωτα.

Έτσι, ηρακλείτεια, δηλαδή αινικτηρίως 
πλην σαφώς, περι6λημένος την παιδικό

τητα της «μετα-ηλικίας», ενατενίζει την 
αείρροη πρόσχυση του παρελθόντος, του 
παρόντος και του μέλλοντος στο ίδιο ση
μείο, όπου θα γίνουν ένα ενιαίο όλο, θε- 
σπέσια ποικιλμένο από τα χρώματα της ίρι
δας μιας εφηβείας ατελεύτητης- έξω· πολύ 
μακριά από τον σαθρό και ατελέσφορο κό
σμο των σοβαροφανών ανθρώπων της 
πράξης- όλων αυτών που συνθέτουν την 
άχαρη και αχρωμάτιστη πραγματικότητα 
τού σήμερα, όπου: «... ν’ ακούσει Mozart 
πρόθυμος κανείς/Ανεθαίνουν και με βήμα 
σημειωτόν αναπτύσσονται σε πυκνές/Φά- 
λαγγες οι παλαιές και εντελώς άχρηστες 
ένοπλες δυνάμεις/Ας κοπούν δάφνες όσες 
θέλεις το στεφάνι δεν γίνεται/Ποτέ. Καιρός 
είναι της σφαγής ν’ αλαλάξει ο κόκορας 
πριν το μαχαίρι». « Κάτι ξέρει αυτός που κα
τοικεί Ροδαμών και Ήβης γωνία», δηλαδή ο 
Ποιητής: δηλαδή αυτός ο ίδιος· ο Οδυσ
σέας Ελύτης.

Και επειδή «παιδός η βασιληίη», ο ποιη
τής, κάτοικος «Ροδαμών και Ήβης γωνία», 
προτιμά, σαν τον Ηράκλειτο (που προτι
μούσε να παίζει με τα παιδιά αστραγάλους 
αντί να νομοθετεί, όπως το απαιτούσαν οι 
περιστάσεις της ζωής του) να παίζει το σο
βαρό παιγνίδι των λέξεων αυτών των αιώ
νιων παιδιών, παρ’ όλο το βάρος των γηρα
τειών τους, από το να γνωρίσει τη διαδικα
σία της φθοράς· ώστε να μπορεί να συλλαμ
βάνει τη μουσική που ποτέ δεν έπαψε να 
«πλάθεται» από νερό και από φωτιά στον 
ρυθμό του κόσμου, και να καταγράφεται σε 
ένα άλλο πεντάγραμμο, ανάμεσα στις 
γραμμές του οποίου κρύβεται και παίζει το 
για πάντα ακόμη άωρο. Εκεί που «τα ένστι

κτα όμοια φύλλα που τους απαγορεύτηκε 
το κίτρινο».

Βέβαια, σ’ αυτόντον κόσμο, που φαίνεται 
αλλά δεν είναι, συμβαίνουν πράγματα που 
βαραίνουν την ψυχή και την παρεμποδί
ζουν, όχι σπανίως, ν’ ακολουθήσει αλώβητη 
και απερίσπαστη τους δρόμους που της 
ανοίγει η ομορφιά:

Όλα περνάνε μείον το βάρος της ψυχής.
Πού και με τι τρόπο 

Τόπο να του αλλάξεις γίνεται. Κι όπως τον
τρυφερό τους τράχηλο 

Ελαφρά μόλις δαγκάνοντας τα νεογνά της
ευκίνητη γαλή

Από ένα σ ’ άλλο σπίτι απάγει · έτσι κι εγώ με 
ταμωρουδιακά της λύπης μου σε 

Τόπων άγνωστα μικρά ή μεγάλα καταφύγια
προστρέχω

Κι αυτοκυνηγιέμαι από φοβερές κραυγές 
φονευομένων κλαγγές όπλων 

Αθέατων απ’τους θνητούς σιγανά κλάματα 
κόρης που ο κλήρος δεν της έλαχε ο επιθυ-

μητός
Σ’όλες τις γλώσσες το αδύνατον διαρκεί

Άλλο αν, ό,τι κι αν συμβεί, η ποίηση θα το 
εξαγνίσει τελικά και θα κάνει το θαύμα της: 
θα μετατρέψειτοφυσικόσε μεταφυσική και 
αντιστρόφως:

Ποίηση μόνον είναι 
Κείνο που απομένει. Ποίηση. Δίκαιη και ου

σιαστική κι ευθεία 
Όπως μπορεί και να την φαντασθήκαν οι

πρωτόπλαστοι 
Δίκαιη στα στιφά του κήπου και στο ρολόι

αλάθητη.



ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ 1995
’ # * ι · / * *

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Π Ε Ζ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Λεύτερης Παπαδόπουλος 
Οι παλιοί συμμαθητές
(Αφήγημα)

Δημήτρης Παπαναγιώτου 
Πέμπτη εποχή
(Μυθιστόρημα)

Νίκος Παπανδρέου 
Αέκα μύθοι και μια ιστορία

Δημήτρης Ποταμιάνος
Χ(0()ΐκά νδατα <Μυθιστόρημα)

Τάσος Ρούσσος 
Η πηγή τον τσακαλιού
(Νουβέλα)

Ελένη Σαραντίτη 
Καρδιά από πέτρα
(Δώδεκα ιστορίες με ταξίμετρο)

Ντίνος Σιώτης 
Ταις πρεσβείαις
(Νουβέλα)

Αρης Φακίνος 
Κλεμμένη ζωή
(Μυθιστόρημα)

Ανθίππη Φιαμού 
Λαμπρά φεγγάρια στον 
Ποταμό της Αησμονιάς
(Μυθιστόρημα)

/

Αένος Χρηστίδης
ΒΟΓΟΓΟ (Μυθιστόρημα)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
% / ·

Η σύγχρονη εκδοτική παρουσία στα ελληνικά γράμματα

Ανθολογία
20 + 1 ιστορίες
από το διαγωνισμό τον Elle

ι

Μίμης Ανδρουλάκης 
Ο σωσίας και οι δαίμονες
τον πάθονς (Αλλόκοτες ιστορίες)

Βασίλης Γκουρογιάννης 
Μήδεια

Δημήτρης Δειλινός 
Στη γη τον έρωτα
(Μυθιστόρημα)

\ .

Αίλυ Εξαρχοπούλου 
Σοφίας το ανάγνωσμα
(Μυθιστόρημα)

Ζυράννα Ζατέλη 
Στην ερημιά με χάρι
(Διηγήματα)

Βασίλης Καββαθάς 
Ο ιός τον θεού
(Μυθιστόρημα)

Παύλος Κάγιος
Και ξαφνικά χιόνισε χρόνια
(Μυθιστόρημα)

' f

Γιώργος Κακουλίδης
Φαλαμπέλα (Αφήγημα)

Ιωάννα Καρυστιάνη 
Η κνρία Κατάκη
(Διηγήματα)

Νίκος Κάσδαγλης 
Τα δόντια της μνλόπετρας
(Μυθιστόρημα)

Χρήστος Κολύβας 
Μετανάστες στον άλλο
ΧΟΟ/ΛΟ (Διηγήματα)

\

Μαργαρίτα Λυμπεράκη 
Ο άλλος Αλέξανδρος
(Μυθιστόρημα)

Α

Γιώργος Ματζουράνης 
Ανάμεσα σε δύο κόσμους
(Ανθολογία)

|

Ανδρέας Μήτσου 
Τα ανίσχνρα ψεύδη τον 
Ορέστη Χαλκιόπονλον
(Μυθιστόρημα)

Γιώργος Μιχαηλίδης
λάμδα (Μυθιστόρημα)

Ινώ Μπαλτά 
Η μητέρα της νύχτας
(Μυθιστόρημα)

Ξενοφών Μπρουντζάκης 
Γνναικωνί της
(Μυθιστόρημα)

Αιλίκα Νάκου 
Μόσχω Τζαβέλλα
(Ιστορικό μυθιστόρημα)

Μάγδα Νικολαΐδου 
Ο ασημένιος καθρέφτης

(Αφήγημα)

Ντίνος Οικονόμου 
Το Μαναφούκι
(Μυθιστόρημα)



ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

π ο ι ή μ α τ α
1972-1990

Το απάνθισμα της τριαντάχρονης ποιητικής πορείας του 
Κώστα Γ. Παπαγεωργίου που, πιστέψτε μας, θα κρατήσει 
περισσότερο στις καρδιές σας και τις βιβλιοθήκες σας
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