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Αλέξανδρος Κοτζιάς από την 
Πολιορκία στον Ιαγονάρο

του Χριστόφορου Μηλιώνη

στον Αλέξ. Αργυρίου

Ο Αλέξανδρος Κοτζιάς, ως δημιουργός, είναι συγγραφέας 
αποκλειστικά μυθιστοριογράφος (με εξαίρεση τα θεατρικά 
του). Ένα διήγημά του στο Ιο τεύχος του περιοδικού «Νέος 
Λόγος» 1947, με το οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε στα γράμματα, 
μάλλον παρασιωπήθηκε από τον ίδιο.

Έτσι στην ανθολόγηση των βιβλίων «Κείμενα Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας» για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, μοιραία 
ακολούθησε την τύχη των άλλων αμιγών μυθιστοριογράφων, 
ανθολογήθηκε δηλαδή με αποσπάσματα: ένα στη Β' Λυκείου 
από την «Πολιορκία» και ένα στη Γ' Λυκείου από τον «Εωσφό
ρο». Θα ήθελα εδώ να σημειώσω τη μαρτυρία μου ως μέλους της 
Ομάδας Εργασίας, ότι συναντήσαμε ιδιαίτερες δυσκολίες στην 
ανθολόγησή του, εξαιτίας της ιδιάζουσας τεχνικής του, που δεν 
επιτρέπει την απομόνωση μιας ενότητας από το άλλο κειμενικό 
περιβάλλον της. Αν θα ήθελε λοιπόν κάποιος να επιχειρηματο
λογήσει -δίκαια ή άδικα, αυτό είναι άλλο θέμα- κατά της απο
σπασματικής ανθολόγησης, νομίζω ότι η περίπτωση του Αλ. 
Κοτζιά προσφέρεται ιδιαίτερα, όπως θα φανεί πιο κάτω.

Οπωσδήποτε το απόσπασμα από την «Πολιορκία» παρου
σιάζει μια κάποια αφηγηματική συνοχή, αλλά και αυτή είναι 
παραπλανητική. Θα ξεκινήσω ωστόσο το πρώτο σκέλος αυτής 
της ομιλίας μου (που, να θυμίσω, εντάσσεται στη σειρά «διδά
σκοντας και μη διδάσκοντας») ακριβώς με αυτό το απόσπασμα 
του πρώτου μυθιστορήματος του Αλ. Κοτζιά (Α' έκδοση 1953, 
Β' έκδοση, αναθεωρημένη, 1961, την οποία ακολουθεί και η Γ  
έκδοση που εδώ χρησιμοποιώ), επειδή κι εγώ -γ ια  να χρησιμο
ποιήσω τα λόγια του πιο αυθεντικού κριτικού της μεταπολε
μικής λογοτεχνίας- του Αλέκου Αργυρίου: «Θεωρώ εύλογο ότι 
τα πρώτα έργα ενός συγγραφέα μας τον παρουσιάζουν πιο 
άμεσο, επειδή τα ποσοστά της φυσικής και της γνωστικής του 
κατάστασης είναι πολύ μεγαλύτερα από την τεχνική του καλα
μαρά, ο οποίος στην ωριμότητά του μπορεί να αποκρύπτει και 
να μεταμφιέζει τις καταβολές του.Δεν υπαινίσσομαι -συνε
χίζει ο Αργυρίου- κανενός είδους κατεργαριά των συγγρα
φέων, αλλά θέλω να τονίσω τον κοινό τόπο ότι στην ωριμότητα 
ενός / κάθε συγγραφέα αθροίζονται ποικίλες επιρροές επεξερ
γασμένες και διαφοροποιημένες από τις αρχικές τους πηγές, 
έτσι ώστε η διερεύνησή τους ν’ αποβαίνει δύσκολη, αμφίβολη 
και μάλλον μάταιη ασχολία ως προς την αξιολόγηση».1

Κι επειδή δεν είναι οι επιρροές που μας ενδιαφέρουν εδώ

(αμφίβολη και μάταιη ασχολία άλλωστε, όπως τις χαρακτηρίζει 
ο Αργυρίου) κρατώ από την παραπάνω διαπίστωση τα αυξη
μένα ποσοστά της φυσικής και της γνωστικής κατάστασης του 
πρώτου βιβλίου, για να περάσω, στο δεύτερο μέρος της ομιλίας 
μου, στην τεχνική του καλαμαρά -ο  συγγραφέας εξακολουθεί 
να είναι καλαμαράς κι αν ακόμα χρησιμοποιεί κομπιούτερ, 
όπως ο Αλέξ. Κοτζιάς σ’ ένα από τα πιο ώριμα έργα της τελευ
ταίας του περιόδου, τον «Ιαγουάρο».

Πρώτα λοιπόν το απόσπασμα από την «Πολιορκία».
Κι ας δούμε τι μπορούν να πάρουν απ’ αυτό, έστω, το από
σπασμα οι μαθητές, με μικρή δική μας βοήθεια, αφού στη Β' 
Λυκείου οι μαθητές, υποθετικά τουλάχιστον, μπορούν εύκολα 
να ανιχνεύσουν τα στοιχεία που θα προσπαθήσω κι εγώ να επι- 
σημάνω. Οι ερωτήσεις -να  υπενθυμίσω- μας βοηθούν. Δεν 
υποχρεώνουν και δεν περιορίζουν.

Και πρώτα πρώτα: Ποιες πληροφορίες, εκτός κειμένου, μας 
δίνει το εγχειρίδιο; Εννοώ στο Εισαγωγικό Σημείωμα:

«Η Πολιορκία (1953) είναι το πρώτο μυθιστόρημα του 
Αλέξ. Κοτζιά. Η υπόθεσή του ξετυλίγεται σε μια αθη
ναϊκή γειτονιά στα τελευταία σκοτεινά χρόνια της 
Κατοχής και σε ατμόσφαιρα όπου κυριαρχεί η σκληρό
τητα, η σύγχυση και το φάσμα του θανάτου».

Δε νομίζω ότι η διδακτική βοήθεια που μας προσφέρει είναι 
αξιόλογη. Η πληροφορία μάλιστα ότι η υπόθεση εκτυλίσσεται 
«στα τελευταία σκοτεινά χρόνια της Κατοχής» είναι όχι μόνον 
ασαφής, αλλά και ανακριβής. Το σπουδαίο είναι ότι έτσι προσ- 
φέρεται και από έγκυρους Γραμματολόγους, από τους οποίους 
προφανώς πέρασε και στο εγχειρίδιο.2 

Πάντως η έλλειψη αυτή δίνει μια καλή ευκαιρία, για ν’ ασκή
σουμε τους μαθητές στην προσεχτική ανάγνωση και στη χρονο
λόγηση με βάση τα εσωκειμενικά στοιχεία. Δηλαδή:

Στη πρώτη κιόλας αράδα του αποσπάσματος, αν προσέ
ξουμε, δίνεται έμμεσα ο χρόνος κατά τον οποίο συμβαίνουν τα 
περιστατικά της Πολιορκίας: «Τη Μαργαρίτα θα ’ναι παρα
πάνω από δυο χρόνια που την έχουν στο σπίτι... από τον καιρό 
της μαύρης πείνας, την πρώτη χρονιά που φτάσανε στον τόπο 
μας οι ξένοι» (δηλ. οι Γερμανοί).

Είναι γνωστό ότι ο καιρός της μαύρης πείνας ήταν ο πρώτος



χειμώνας της Κατοχής* 1941 προς 1942. Τα δυο χρόνια αργό
τερα μας φέρνουν στο χειμώνα ’43-’44, κι η φράση «και παρα
πάνω» κάπου στις αρχές της Άνοιξης του 1944, ως τις παρα
μονές των Δεκεμβριανών, του ίδιου έτους. Αυτός είναι -α ς  το 
πούμε από τώρα- ο ιστορικός χρόνος της Πολιορκίας.

Αλλά η ιστορία της Μαργαρίτας μας ξαναγυρίζει «στον 
απαίσιο εκείνο χειμώνα» του 1941-42, στην Αθήνα, όπου ένα 
πρωινό η άρρωστη, όπως δηλώνεται, Χριστίνα με τον άντρα της 
Μηνά (Παπαθανάση) επιστρέφουν στο σπίτι τους από ιατρική 
επίσκεψη. Η δωδεκάχρονη Μαργαρίτα είναι καθισμένη κατά
χαμα στο δρόμο, αμίλητη δίπλα στη νεκρή μητέρα της. Οι 
περισσότεροι διαβάτες περνούν αδιάφοροι -«ήμασταν, λέει το 
κείμενο, τόσο μαθημένοι από τέτοια εκείνες τις ημέρες». Ας 
προσέξουμε εδώ τη χρήση του α' πληθυντικού, πράγμα που 
σημαίνει ότι ο αφηγητής: α) μιλάει για πράγματα που τα έζησε 
και ο ίδιος και άρα είναι ένας μάρτυρας αυτής της εποχής, β) 
Δεν εξαιρεί τον εαυτό του απ’ αυτόν τον εθισμό μπροστά στην 
ανθρώπινη δυστυχία, πράγμα που δίνει εγκυρότητα στη μαρ
τυρία του και πειστικότητα στη διήγηση. Ακολουθούν κάποιες 
κινήσεις συμπάθειας -λόγια ή χειρονομίες- που αποχτάνε 
ιδιαίτερα παρηγορητική αξία μέσα στο κλίμα αυτών των ημε
ρών.

Κυρίως η συμπάθεια της Χριστίνας. Το γεγονός ότι και η ίδια 
πάσχει (από νεφρίτιδα, όπως θα πληροφορηθούμε στο μυθι
στόρημα), αλλά όχι μόνο σωματικά (όπως υποψιαζόμαστε στο 
απόσπασμα) την κάνει περισσότερο ευαίσθητη, ίσως.

Έρχεται το καμιόνι της Δημαρχίας, οι εργάτες περισυλλέ
γουν με επαγγελματική ευχέρεια τη νεκρή μητέρα και έχουν όλη 
την άνεση να κάνουν «μαύρο χιούμορ» στην άφωνη μικρή. 
Αυτοί κι αν έχουν εθιστεί «από τέτοια, εκείνες τις ημέρες»! Την 
ώρα που της πετούν το μαντίλι με το μικρό κομπόδεμα («άντε 
και τη ρέστη κληρονομιά») η μικρή προλαβαίνει ν’ αρπάξει από 
την τσέπη της νεκρής μια τρύπια μπακιρένια πεντάρα, που θα 
την κρεμάσει αργότερα στο λαιμό της για φυλαχτό.

Η Χριστίνα με το Μηνά, τον άντρα της, περιμαζεύουν τη 
Μαργαρίτα στο σπίτι τους. Εδώ ας προσέξουμε ότι η Χριστίνα 
το μόνο «που τολμάει» είναι να ψιθυρίσει στον άντρα της 
κάποιες φράσεις συμπόνοιας: «Το φτωχό τ’ ορφανό! θα ξυλιά
σει, το φτωχούλι, το δυστυχισμένο το πουλάκι». Ο Μηνάς χωρίς 
πολλές κουβέντες έσκυψε πάνω στη Μαργαρίτα και την τρά
βηξε από το χέρι: «Έλα μαζί μου στο σπίτι, θ α  σου δώκω να 
φας». «Θα σου δώκω», όχι θα σου δώκουμε. «Μαζί μου», όχι 
μαζί μας. Έτσι ειπωμένες οι φράσεις δηλώνουν τον αυταρχικό 
του χαρακτήρα και προϊδεάζουν για την ατολμία της Χριστί
νας. Αλλά και μ’ αυτόν τον άκομψο, έστω, τρόπο η κίνηση του 
Μηνά δείχνει -ω ς  εδώ τουλάχιστον- έναν άνθρωπο που 
μπορεί να συμπονέσει -κ ι  ας το κρατήσουμε αυτό στο νου μας 
μαζί με άλλες παρόμοιες στιγμές του μυθιστορήματος.

Εδώ, μπορούμε να πούμε, τελειώνει το πρώτο μέρος του απο
σπάσματος. Στο Β' Μέρος παρακολουθούμε τη συμπεριφορά 
της Μαργαρίτας στο σπίτι του Μηνά Παπαθανάση, μια συμπε
ριφορά νευρωτική. Η Μαργαρίτα στην αρχή δε βγάζει λέξη από 
το στόμα της, συμπεριφέρεται σαν αγρίμι, τη νύχτα ξεσπάει σε 
κλάματα και ζαρώνει στο στήθος της Χριστίνας, την άλλη μέρα 
γίνεται επιθετική και διαμαρτύρεται πως έφαγε πολύ, μουντζα
λώνεται, ρίχνεται στις δουλειές «για να τους ξεπληρώσει το 
ψυχικό» και ηρεμεί όταν τελικά «αναγνωρίζεται η θέση της» 
εκεί μέσα. Προφανώς η ψυχή του ανθρώπου δεν είναι τόσο 
απλή, ώστε να της αρκεί η φιλανθρωπία* αντίθετα, μπορεί και 
να αναστατώνεται απ’ αυτήν, να χάνει την ισορροπία της.

Στη συνέχεια η Μαργαρίτα συμπαραστέκεται στους φριχτούς 
πόνους της Χριστίνας, γίνεται «βάλσαμο και παρηγοριά». 
Αλλά αμίλητη πάντα, σαν να προσφέρει μια ανταπόδοση. «Στο 
βάθος -καταλήγει το κείμενο- η Μαργαρίτα δε νοιώθει αγάπη 
για κανένα».

Νιώθει δε νιώθει αγάπη, πατσίζοντας έστω για τη στοργή που 
της δείξανε, η μοίρα της Μαργαρίτας εξισορροπείται μέσα σε 
μιαν ατμόσφαιρα ζεστή, περίπου Χριστιανικής φιλανθρωπίας. 
Κι όλα αυτά ιστορημένα με μια ομαλή αφήγηση και σε μια 
γλώσσα διαποτισμένη από συναισθηματική υγρασία.

Αλλά τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι στη συνολική 
θεώρηση του μυθιστορήματος. Η κατάσταση που επικρατεί στο 
σπίτι του Μηνά Παπαθανάση βρίσκεται πολύ μακριά από τις 
συνήθεις εμπειρίες (θα ήθελα πάντως να επισημάνω παρενθε
τικά, πριν προχωρήσω, ότι όπως φαίνεται από το απόσπασμα, 
αλλά και από μερικές άλλες ένθετες, θα έλεγα, διηγήσεις, ο Αλ. 
Κοτζιάς είχε τη δυνατότητα να δώσει πιο σύντομες αφηγήσεις, 
σε ομαλό λόγο, με λυρικούς κυματισμούς. Αν το ήθελε. Προτι
μούσε όμως, καθώς φαίνεται, τις εκτενείς δραματικές συνθέ
σεις).

Θα μπορούσαμε να προϊδεάσουμε, έστω, τους μαθητές δια- 
βάζοντάς τους το υπόλοιπο μέρος του 2ου κεφαλαίου, όπου 
ανήκει το απόσπασμα και δίνοντάς τους συνοπτικά την υπό
θεση του μυθιστορήματος. Η μοίρα της Μαργαρίτας όχι μόνο 
προσδιορίζεται τραγικά από τη μοίρα αυτού του σπιτιού που 
την «περιθάλπει», αλλά και η δική της παρουσία παίζει ρόλο 
καίριο: και διότι γίνεται αιτία να αναδυθούν εσωτερικές κατα
στάσεις που κυμαίνονται από την κτηνωδία ως την τρυφερό
τητα, και διότι θα προκαλέσει στο κεντρικό πρόσωπο, το Μηνά 
Παπαθανάση, τον έσχατο κολασμό.

Καιρός όμως να δούμε ορισμένες πλευρές του μυθιστορήμα
τος, ως συνόλου πλέον.

Και πρώτα πρώτα, τι είναι η «Πολιορκία»; Το ερώτημα δε θα 
είχε νόημα και θα ήταν αρκετός ο χαρακτηρισμός «μυθιστόρη
μα», τυπωμένος άλλωστε κάτω από τον τίτλο, αν ο Παύλος 
Ζάννας δε σημείωνε στην παρουσίασή του:3 «Η “Πολιορκία” 
έχει τη μορφή Χρονικού. Απρόσωπη διήγηση μιας αφηγημα
τικής φωνής κτλ.».

Φυσικά, για να το λέει ο Παύλος Ζάννας που και ευαισθησία 
διέθετε και ζύγιζε πολύ τις λέξεις του, θα είχε τους λόγους του. 
Οι λόγοι αυτοί -α ν  δεν κάνω λάθος- υποδηλώνονται με τη 
φράση «απρόσωπη διήγηση» και έχουν να κάνουν με την υπο
δοχή του μυθιστορήματος, κυρίως από την άποψη της πολι
τικής ιδεολογίας -αλλά αυτό θα το δούμε αργότερα. Η φράση 
όμως «έχει τη μορφή χρονικού» όχι μόνο δεν ανταποκρίνεται 
στα πράγματα -έχει τη μορφή μυθιστορήματος, όπως ακριβώς 
αυτοχαρακτηρίζεται- αλλά και μεταθέτει το κέντρο βάρους 
από τα πρόσωπα στα ιστορικά γεγονότα. Ωστόσο τα ιστορικά 
γεγονότα προϋποτίθενται -κ α ι συχνά υπενθυμίζονται-, αλλά 
η αφήγηση τα παρακολουθεί από μιαν απόσταση. Αντίθετα, 
παρακολουθεί βήμα προς βήμα τα έργα και τις ημέρες (και 
συνήθως τις νύχτες) των προσώπων, που βρίσκονται βέβαια σε 
εμπλοκή με τα γεγονότα.

Τα γεγονότα λοιπόν:

Έδωσα στην αρχή τα χρονικά όρια μέσα στα οποία αναπτύσ
σεται η υπόθεση: αρχές του 1944 έως την άφιξη των πρώτων 
συμμαχικών σκαφών («Γέφυρα διώρυγος κατεστράφη. Ελαφρά 
συμμαχικά σκάφη ενεφανίσθησαν εις Σαρωνικόν» -όπω ς ανα



Ο Αλέξ. Κοτζιάς

φέρεται στο τέλος του βιβλίου, σελ. 360). Για το χαρακτήρα 
αυτής της περιόδου που άρχισε το 1943 ο συγγραφέας σε μια 
Προσημείωση, εκτός κειμένου, γράφει: «Στα 1943 άρχισε στην 
πατρίδα μας ένας πόλεμος. Μέσα στην καθολική, τη μεγάλη 
σφαγή που συνάρπαζε και θέρμαινε τότε τις καρδιές και τα 
πνεύματα, ετούτα τα ‘τοπικά’, τα ‘επεισοδιακά’, αγνοήθηκαν, 
σχεδόν απορριγμένα στο περιθώριο, καθώς μάλιστα βρισκόν
τανε -πράγμα που τόσο συχνά συμβαίνει με τα διαδραματιζό
μενα στην πατρίδα μας- ολωσδιόλου έξω από το ‘κλίμα της 
εποχής’. Οπωσδήποτε αυτός ήταν ο δικός μας πόλεμος. Γίνηκε 
εδώ, μέσα στις δικές μας εστίες και με το δικό μας το αίμα και 
καταβλήθηκε το βαρύ αντίτιμο. Η αναδίφηση των αιτίων, η 
ανάλυση και η γενικότερη τοποθέτησή τους, καθώς και η ερμη
νεία των γεγονότων, ανήκουνε στις αρμοδιότητες των πιο 
τρανών επιστημών του καιρού μας. Πάντως, μια ‘αντικειμε
νική’ και ουσιαστική παρατήρηση: Η φάση που μας απασχολεί 
ξετυλίχτηκε όλη μέσα στα σπίτια μας, μέσα στους δρόμους, στα 
δωμάτια, στα κρεβάτια μας. Έτσι, η ψυχολογία ‘του πεδίου της 
μάχης’ που κατά κάποιον τρόπο, είναι βολική και καθησυχα- 
στική, πρόσκοφτε ολοένα στη ‘μαρτυρική’ επάνοδο της καθημε
ρινότητας, ίσως για να κάνει τη δοκιμασία πιο δύσκολη. -Εδώ  
γνωριζόμαστε και σφαχτήκαμε».

Τα «τοπικά» και «επεισοδιακά», καθώς και ορισμένες άλλες 
λέξεις και φράσεις είναι σε εισαγωγικά, που σημαίνει ότι είναι 
χαρακτηρισμοί που ανήκουν σε άλλους, στους οποίους απαντά 
η Προσημείωση, αλλά και το μυθιστόρημα. Προφανώς ανήκουν 
σε όσους βλέπουν την ιστορία υπερβατικά, λησμονώντας ότι 
γράφεται με ανθρώπινο αίμα.

Τα τοπικά και τα επεισοδιακά λοιπόν -όχ ι τα μεγάλα ιστο

ρικά γεγονότα- τα απορριγμένα στο περιθώριο είναι τα υλικά 
που συγκροτούν τον «δικό μας πόλεμο που γίνηκε μέσα στις 
δικές μας εστίες» είναι όσα αφορούν το βιβλίο. Ό  συγγραφέας 
δεν επιχειρεί «αναδίφηση των αιτίων», «ανάλυση και ερμηνεία 
τους» -αυτά λέει είναι «αρμοδιότητες των πιο τρανών επι
στημών του καιρού μας», υποθέτω των ιστορικών, των κοινω
νιολόγων, ίσως και άλλων. Η «φάση» που απασχολεί το συγ
γραφέα είναι «αυτή που ξετυλίχτηκε μέσα στα σπίτια μας, μέσα 
στους δρόμους, στα κρεβάτια μας». Είναι «η ψυχολογία της 
μάχης», δηλαδή της εμφύλιας διαμάχης. Αργότερα ο Αλέξ. 
Κοτζιάς θα μιλήσει για τριακονταετή πόλεμο, που αρχίζει το 
1943 και τελειώνει το 1973, με την πτώση δηλαδή της Χούντας.

Αυτός είναι ο ιστορικός χρόνος όπου εμπλέκεται η μοίρα των 
προσώπων του μυθιστορήματος. Αντίσταση, ηρωισμοί κτλ. 
είναι έξω από το οπτικό πεδίο του κειμένου -κ ι αυτή είναι μια 
πρώτη διασάφηση, απαραίτητη για να μη γίνονται παρανοή
σεις στην ερμηνεία του κειμένου, αναζητώντας πράγματα που 
είναι έξω από τις προθέσεις του έργου.

Αλλά χρειάζεται και μια δεύτερη διασάφηση:
Δε νομίζω ότι οι σύγχρονες θεωρίες περί λογοτεχνίας είναι το 

άλφα και το ωμέγα της ενασχόλησης μ’ αυτήν. Ωστόσο μια από 
τις σημαντικότερες προσφορές της είναι η εμμονή στη διάκριση 
αφηγητή και συγγραφέα στο αφηγηματικό κείμενο. Θέτει τέρμα 
στις παρανοήσεις -καμιά φορά καθοριστικές για το κείμενο ή 
το συγγραφέα- που προκαλούσε η αντίληψη «ο συγγραφέας 
λέει...» Ό ,τι λεγόταν από τον αφηγητή, που συνήθως υπαγο
ρεύεται από την ίδια την αφήγηση και τους όρους λειτουργίας 
της, εκλαμβάνονταν ως προσωπικές απόψεις του συγγραφέα. Η 
σύγχρονη κριτική όμως ανέδειξε έναν πρόσθετο ρόλο σε κάθε 
αφήγηση, αυτόνομο σχετικά με το συγγραφέα, που -είναι 
ανάγκη να τον προσδιορίσουμε κι εδώ.

Ποιος είναι λοιπόν ο αφηγητής στην Πολιορκία;
Υπάρχουν αρκετά χωρία όπου ο αφηγητής αυτονομείται από 

τη διήγηση και εποπτεύει, σχολιάζοντας τα ιστορικά γεγονότα, 
όπου εντάσσονται όσα διηγείται. Το πιο εκτεταμένο και το πιο 
αναλυτικό είναι το παρακάτω (της σελ. II) που το παραθέτω 
σχεδόν ολόκληρο, επειδή υποθέτω ότι αυτό κυρίως ήταν που 
προκάλεσε τις αντιδράσεις, όταν εμφανίστηκε η Πολιορκία.4 
«Αλήθεια, ποιος να το ’βανε στο νου, πως και τρίτο χειμώνα 
φέτος οι Γερμανοί θα τον περάσουνε στην πατρίδα μας;... Και 
να -τρίτη τώρα χρονιά- όχι ο πόλεμος δε λήγει, μα το κακό 
φουντώνει και στα κεφάλια μας... Τα πρώτα κακά σημάδια 
είχανε φανεί την άνοιξη πέρσι. Ως τότε, στην πρωτεύουσα η 
κατάσταση κρατιότανε οπωσδήποτε. Οι αντίπαλοι πιστεύαν με 
φανατισμό στα δικά τους, μα δειχνόταν ανεχτικοί. Ο διχασμός 
δεν έφτανε πιο πέρα από τα ‘ιδεολογικά’, κι ένα σωρό καλόπι
στοι καρτερούσανε την απελευθέρωση και τις κάλπες για να 
λυθούν οι διαφορές... Έπειτα τα πράγματα αλλάξανε γοργά. 
Οι μπολσεβίκοι, σιγουρεμένοι από τη δύναμή τους, ξεδιπλώσαν 
μπαϊράκι δικό τους. Κι ενώ καμώνονταν πως πονούν το έθνος 
ξεσηκώσαν τη φτωχολογιά, που πεινούσε και δίψαγε, σ’ επα
νάσταση κτλ... Δίχως να το καλονιώσουμε, ο πόλεμος αρχίνισε 
από πέρσι» - ο  τριακονταετής πόλεμος, όπως είπαμε.

Ο πληθυντικός αριθμός που χρησιμοποιεί εδώ (αλλά και 
αλλού) ο αφηγητής οδήγησε τον Παύλο Ζάννα να μιλήσει για 
«μια αφηγηματική φωνή που ταυτίζεται με το συλλογικό εμείς». 
Αλλά ποιο είναι αυτό το «συλλογικό εμείς»; Και μπορούμε να 
μιλάμε για «συλλογικό εμείς» σε μια εποχή που διακρίνονταν 
ακριβώς για την κατακερματισμένη συλλογικότητα; Προφανώς



το «εμείς» τότε είχε τόσο εύρος όσο και το εύρος των ομοϊ
δεατών -κ α ι στη συγκεκριμένη περίπτωση, όσο κι αν ο αφη
γητής διαφοροποιεί τον εαυτό του από το φανατισμό των αντι
πάλων, της «δεξιάς παράταξης» όπου ανήκει, καθώς γίνεται 
φανερό από τις αντιλήψεις που διατυπώνει και από τη φρασεο
λογία που χρησιμοποιεί στο παραπάνω αλλά και σε άλλα 
παρόμοια σχόλια. Απ’ αυτή τη θέση λοιπόν γίνεται η αφήγηση 
των διαδραματιζομένων. Θέση που από συγγραφική άποψη 
είναι σοφά επιλεγμένη. Γιατί αν ο συγγραφέας είχε κάνει υστε
ρόβουλους υπολογισμούς και έγραφε έχοντας το ένα μάτι 
στραμμένο προς την «υποδοχή» του βιβλίου του (κάτι πολύ 
συνηθισμένο στις ελαστικές συγγραφικές συνειδήσεις, ακόμα 
και σήμερα) οπωσδήποτε θα το είχε αποφύγει. Αλλά αν η 
κυριότερη μέριμνα ενός συγγραφέα είναι να γίνει πειστικός, η 
οπτική γωνία που επέλεξε εδώ ο συγγραφέας μας είναι όχι μόνο 
τολμηρή, αλλά και η μόνη πειστική -κ ι  ήταν μόλις 27 χρονών. 
Μόνο ένας αφηγητής από παραπλήσιο «ιδεολογικό», ας πούμε, 
χώρο (το «ας πούμε» θα εξηγηθεί παρακάτω) θα μπορούσε να 
διηγηθεί τις αθλιότητες αυτών των «υποκειμένων», των προ
σώπων δηλ. του μυθιστορήματος, και να είναι πειστικός. Αν ο 
αφηγητής ήταν ένας αριστερός ή δήθεν αριστερός, το μυθιστό
ρημα ήταν καμένο από χέρι. Κι ένας «ουδέτερος» θα γινόταν 
ύποπτος -ακόμα χειρότερα δηλαδή-, όπως ύποπτη γενικά 
γινόταν η ουδετερότητα εκείνον τον καιρό. Αν τελικά μερικοί 
«ταυτίσανε τον αγγελιοφόρο με το μήνυμα»5 -γ ια  να χρησιμο
ποιήσω τα λόγια που πάνε να δικαιολογήσουν τα αδικαιολό
γητα- δε φταίει ο συγγραφέας.

Καιρός όμως να ιδούμε την υπόθεση σε γενικές γραμμές και 
τους βασικούς ήρωες -ήρωες της ελεεινής μορφής, θα λέγαμε 
καλύτερα, όπως λέμε «ιππότης της ελεεινής μορφής».

Τα περιστατικά εκτυλίσσονται κάπου στην περιοχή ανάμεσα 
Κολωνό, Μεταξουργείο και Σεπόλια. Εκεί δρα ο Μηνάς Παπα- 
θανάσης (υπαρκτό πρόσωπο, λένε), ένας ασφαλίτης που θα 
γίνει αρχηγός ομάδας παρακρατικών και θ’ αποβεί ο φόβος και 
ο τρόμος της περιοχής. Ποιος ο Παπαθανάσης: Προέρχεται 
από την επαρχία, χωρίς καμιά παιδεία. Εθελοντής στον Α' 
Παγκόσμιο πόλεμο και έπειτα λοχίας ιππικού στη Μ. Ασία, έχει 
ως πρότυπα τους αξιωματικούς του και τις ανδραγαθίες τους. 
Μετά τα Μικρασιατικά φεύγει στην Αφρική και το ρίχνει στον 
τυχοδιωκτισμό. Ξαναγυρίζει στην Ελλάδα και παντρεύεται τη 
Χριστίνα, κόρη ενός κομματάρχη από το Γύθειο. Αυτός τον 
διορίζει στη Χωροφυλακή -κ α ι βρισκόμαστε σε περίοδο μετα- 
ξική. Στην Κατοχή τον διαθέτουν στις «Ομάδες Εθελοντών 
Πολιτών», μια παρακρατική οργάνωση της Ασφάλειας που έχει 
ως έργο τον αντικομμουνισμό και μέσω της Ασφάλειας συνερ
γάζεται με τους Γερμανούς.

Με αυτούς τους όρους διαμορφώνονται οι αντιλήψεις του. 
Στη Μ. Ασία του εμφυτεύεται μια πρωτόγονη αντίληψη για την 
παλλικαριά, στην Αφρική ο ρατσισμός, στη χωροφυλακή ο 
αντικομμουνισμός. Αν αυτά συγκροτούν ιδεολογία είναι πολύ 
αμφίβολο και, εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω αν θα τον αποδε
χόταν κανείς στη δική του ιδεολογία, με την προϋπόθεση 
βέβαια ότι διαθέτει λίγο περισσότερο νου από τον μάλλον 
μικρονοϊκό Παπαθανάση. Κατά τα άλλα είναι τύπος λαϊκός, 
παρορμητικός μέχρι εξαλλοσύνης, ικανός «να κουμαντάρει 
τους άντρες του», ρωμαλέος παρά τα 47 του χρόνια, με διανοη
τικές ικανότητες κάτω του μέτριου. Γι’ αυτό προσκολλάται 
στον «Διευθυντή» της οργάνωσης τον Μάριο Ισακίδη, προς τον 
οποίο τρέφει «θαυμασμό και τρυφερότητα». Είναι το alter ego 
του, αλλά σε υψηλότερο, ας πούμε, επίπεδο.

Αξίζει να ρίξουμε μια ματιά και στον δικό του «φάκελο» (για 
Ασφάλεια ο λόγος, άλλωστε): Κατάγεται από την Ευρυτανία, 
«Διδάκτωρ της Ιστορίας και του Πολιτισμού» σε κάποιο ακα
θόριστο Πανεπιστήμιο της Ευρώπης. Καιροσκόπος, είχε δοσο
ληψίες με τη δικτατορία του Μεταξά, στον πόλεμο του ’40 φυγο- 
γομαχεί και βρίσκεται στην Ελβετία. Κατεβαίνει ξανά στην 
Ελλάδα τον πρώτο χρόνο της Κατοχής και ιδρύει μια προσω
πική Οργάνωση «Ιδεολόγων -υποτίθεται- νέων» με χλιαρή 
αντίσταση και αντικομμουνιστικά συνθήματα. Οι αριστεροί 
στην πατρίδα του περνούν από λαϊκό δικαστήριο τους δικούς 
του και τους εκτελούν. Προχωρεί τότε σε συνεργασία με την 
Ασφάλεια και έχει στην υπηρεσία του το Μηνά Παπαθανάση. 
Τους ενώνει και τους δυο ο αντικομμουνισμός. Ο «Διευθυντής» 
δίνει τη γραμμή στον Παπαθανάση: «Τρομοκρατία! Οι άλλοι 
είναι ιεροφάντες σ’ αυτό!» Και στον «Ιαγουάρο», όπως θα 
δούμε οι εκτελέσεις των «προδοτών» στις γειτονιές γίνονται με 
κομματική γραμμή. Οι γειτονιές όμως εκτρέφουν και άλλου 
είδους σχέσεις, προσωπικές, που εύκολα μετονομάζονται.

Ο Μηνάς Παπαθανάσης στα πλαίσια της αντικομμουνι- 
στικής του δραστηριότητας, συλλαμβάνει δυο νεαρούς «δυο 
μυξιάρικα που θέλανε να κάνουν επανάσταση. Τα πέτυχε να 
κολλάν στους τοίχους συνθήματα και τα ’χε αρπάξει από τ’ 
αυτί». Παραδίδει τα παιδιά στην Ασφάλεια, κι εκείνη στους 
Γερμανούς, οι οποίοι τα εκτελούν ως αντίποινα μαζί με άλλους 
πενήντα -κ ι  αυτό δημοσιοποιείται. Ο Παπαθανάσης ενσκτι- 
κτωδώς αντιλαμβάνεται τι σημαίνει αυτό για τον ίδιο -εμφα
νίζονται τα πρώτα συνθήματα στους τοίχους «Θάνατος στον 
προδότη Παπαθανάση»- και διαμαρτύρεται στον «Διευθυν
τή», βίαια μάλιστα. Εκείνος προσπαθεί να τον καλμάρει: 
«Έλα, να λείπουν αυτά!... Πρέπει να εννοήσεις πως είναι οι 
δυνατοί / δηλ. οι Γερμανοί / και μας επιβάλλουνε το παιγνίδι 
τους...». Ο Παπαθανάσης επιμένει: «Όμως χτες ντουφέκισαν 
πάλι πενήντα! φώναξε με πεταγμένες τις φλέβες από το θυμό ο 
Παπαθανάσης... Γ ιατί δεν αρωτάνε; Ανάμεσά τους ήσαντε και 
παιδιά δεκάξι χρονώ... Γυρίζουνε τον κόσμο ενάντιο μας... 
Ποιος τους είπε να βάνουνε χέρι στις φυλακές;» Κι ο Διευθυν
τής: «Αυτός είναι ο πόλεμος! Όλη η κατάσταση είναι ηλίθια, 
όταν δεν μπορείς να τη δεχτείς όπως έχει... δεν ξέρω. Το μόνο 
που ξέρω είναι πως εμείς πρέπει να σταθούμε εδώ...»(σελ. 17).

Έτσι αρχίζει ο πόλεμος για τον Παπαθανάση. Μετά την 
εκτέλεση των νεαρών γίνεται η πρώτη δολοφονική απόπειρα 
εναντίον του και τραυματίζεται στον ώμο. Ο Διευθυντής του 
δίνει στην αρχή έναν σωματοφύλακα, τον Σαράντη, και έπειτα 
ολόκληρη φρουρά που συνεχώς αυξάνει και το σπίτι γίνεται 
φρούριο. Πρόκειται για ρεμάλια διαφόρων ηλικιών. Οι χαρα
κτηρισμοί που ανταλλάσσουν μεταξύ τους είναι: λεχρίτη, κορ
τάκια, παλίόμουτρο, βλάκα, βάθρακα, κ.τ.ό. Μαζί τους εκτός 
από πιστόλια και παλιοντούφεκα, κουβαλάνε πορνοφωτογρα
φίες. Τρώνε με τα μάτια τη Χριστίνα και τη Μαργαρίτα, συχνά 
οι καυγάδες τους καταλήγουν σε συμπλοκές και βγαίνουν 
πιστόλια.

Η απόπειρα προκαλεί πανικό στον Παπαθανάση, αντιλαμ
βάνεται πως είναι προγραμμένος, γίνεται ευερέθιστος και 
αντιδρά με τρομοκρατία. Βγαίνουν στις γειτονιές, κάνουν 
έρευνες στα σπίτια. Η «Ιστορία» παίρνει για τον Παπαθανάση 
προσωπικό χαρακτήρα. Κι όταν ο γιατρός που κουράρει το 
τραύμα του και την άρρωστη Χριστίνα του λέει «μέσα στη ροή 
των πραγμάτων τα προσωπικά μας ρομάντζα δεν έχουν σημα
σία», ο Μηνάς του απαντάει με φρικιαστική ενάργεια: «Όταν 
σου χώσουνε και σένα το μαχαίρι στο λαρύγγι, τότε θα σε μάθω



’γω ιστορία γιατρέ». Ακολουθεί η δολοφονία του πιο νέου της 
ομάδας, φριχτοί πόνοι και υστερίες της Χριστίνας -  ο Παπαθα
νάσης τη χαστουκίζει-, εντείνονται τα αντίποινα, γίνεται 
απόπειρα να ανατιναχτεί το σπίτι, σκοτώνεται κι άλλος της 
ομάδας και συλλαμβάνεται ο δράστης της απόπειρας- ένας 
φοιτητής, πρώην του Κατηχητικού, που οι φήμες τον έφερναν 
ως σαλεμένο. Ο Παπαθανάσης κλείνεται μαζί του στο υπόγειο 
και για τον εξαναγκάσει να αποκαλύψει τους συνενόχους του, 
τον ξυλοκοπάει άγρια. Όσο εκείνος μένει άφωνος τόσο 
αυξάνει ο πανικός και η οργή του, ώσπου τελικά το θύμα του 
μένει άψυχο. Το αίμα βάφει τώρα τα ίδια τα χέρια του Μηνά. 
Υπάρχει εδώ μια σκηνή που παραπέμπει στον «Μάκβεθ» και 
επαναλαμβάνεται άλλη μια φορά στην «Πολιορκία» και μία 
στον «Ιαγουάρο». Βαθμιαία ο Παπαθανάσης αισθάνεται απο
ξενωμένος αλλά και εξαρτημένος από τους άντρες του. Είναι 
παγιδευμένος πια και χωρίς διέξοδο. Η μόνη αντίδραση που 
του μένει είναι να βγαίνει στους δρόμους με τους μπράβους του, 
να πυροβολεί και να τρομοκρατεί. Ο γιατρός εκτελείται ως 
συνεργάτης των κομμουνιστών, σκοτώνεται κι άλλος οπαδός 
του, ένας άλλος αποπειράται να τον δολοφονήσει και φεύγει. Ο 
Παπαθανάσης τώρα είναι βέβαιος ότι ο εχθρός βρίσκεται μέσα 
στο «φρούριο», ο πανικός του φτάνει ως την παράκρουση. 
Υποπτεύεται το Σαράντη πως έχει επαφές με μια φιλενάδα του, 
συμπεριφέρεται χυδαία στους άντρες του, μερικοί απ’ αυτούς 
δραπετεύουν στους αντιπάλους του. Η Χριστίνα που στην 
εκκλησία διέδιδε μες στους παραλογισμούς της ότι αυτή κατέ
διδε στον άντρα της τους εχθρούς του δολοφονείται κοντά στην 
εκκλησία. Το βράδυ εξαφανίζεται η Μαργαρίτα. Τη βρίσκει 
τυχαία ο Σαράντης έξω από μια εξώθυρα και την επαναφέρει. 
Έξαλλος ο Παπαθανάσης τη στραγγαλίζει σαν σπουργίτι πάνω 
στην οργή του. «Δεν το ’θελα» μουρμουρίζει όταν συνέρχεται. 
Κι όταν μένει μόνος του επαναλαμβάνει μονολογώντας: «Αν 
ερχόντουσαν τώρα... αν ερχόντουσαν!» σαν ευχή πια.

Ο Σαράντης πηγαίνει κρυφά σε ραντεβού με τη φιλενάδα του 
τη «Φιλιώ» κι εκείνη τον παρασέρνει σε παγίδα κοντά στη 
μάντρα του σχολείου στον Κολωνό κι εκεί δολοφονείται. Η 
υπόθεση πλησιάζει στο τέλος της. Ο Μηνάς υποχρεώνεται να 
κυνηγήσει κάποιους αντιπάλους του, παρασύρεται στα μπο
στάνια κι εκεί, σε συμπλοκή, σκοτώνεται. Και «ο πόλεμος συνε
χίστηκε» -είναι η τελευταία φράση του βιβλίου.

Από την υπόθεση φαίνεται καθαρά, νομίζω, πως το μυθι
στόρημα τελικά είναι μια σπουδή της ανθρώπινης συμπερι
φοράς που φτάνει ως τον πανικό και την παραφροσύνη, όταν ο 
άνθρωπος έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με την οριακή απειλή 
και μάλιστα σε τέτοιες φοβερές συνθήκες, όπου δεν υπάρχει 
ελπίδα διαφυγής, έτσι και εμπλακεί στα δίχτυα.

Στα δίχτυα, όχι της μοίρας πια ή των θεών, αλλά των πρά
ξεων των ίδιων των ανθρώπων, που τις υπαγορεύει ο φανατι
σμός και η βλακεία. «Ταίς αυτών άμπλακίαισι» θα έλεγα. 6 
Μόνο που, όση ευθύνη κι αν τους αποδώσει κανείς, τελικά 
καταντούν «ελεεινοί», και με τις δυο σημασίες. Σε ποιο βαθμό 
αυτή η προβληματική σημαίνει κιόλας σύνδεση του Αλέξ. 
Κοτζιά από το πρώτο μάλιστα βιβλίο του, όπως έχει σημειωθεί 
από πολλούς κριτικούς, με τον Ντοστογιέφσκι, βρίσκεται έξω 
από τις δυνατότητες αυτής της ομιλίας.

Αλλά η μοίρα των ανθρώπων στο μυθιστόρημά μας δεν πλέ
κεται ούτε στο κενό ούτε σε χώρο υπερβατικό ή συμβατικό. 
Αντίθετα μάλιστα, σε χώρο και χρόνο ιστορικά προσδιορι
σμένο με ακρίβεια, όπως άλλωστε και τα υπόλοιπα. Αυτός ο 
ιστορικός χρόνος (ο «τριακονταετής πόλεμος») δεν αποτελεί

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

Αγγέλα Κυριακοπούλου

Ευχέτες

Στολίστηκαν με πλουμιστά 
φουλάρια και τυρμπάν 
σηκώσαν τα σαλβάρια τους 
ευχέτες τρέξαν 
στη γραμμή συνωστισμός 
γενναίος σαν σταυρός 
στην κοσμοχαλασιά ένας φάρος 
αμετακίνητος σινιάλα 
στα παιδόπουλα υπόσχεται 
μπισκότα θέλουνε 
και κομφετί στα πάρτυ 
τραγούδια το γραμμόφωνο 
παράπονο, κι αν κλαίει αυτό 

από σένανε 
δεν έχω εγώ κανένα

Μιλά η αντρεία

Μπήκαν με καλαματιανό 
δρομείς της διασποράς 
εσκόνταψαν σ’ ωραίο τόπο 
ρίζωσαν παιδόπουλα 
κωπηλατούν
ερέτες του γυαλού σπέρνουν 
τα σύνεργα της ξενητειάς 
στέλνουνε γράμματα 
σε παραλήπτες άγνωστους 
να με
πετροβολάς
πετάχτηκαν μέσα απ’ τις σχισμές
άμωμες πεταλούδες
σε αγκυλωτή τροχιά εσώκλειστες
ατόφιες
δεσποινίδες
οι βαρκαρόλες λάμνουνε 
σε δειλινό ξέφωτο 
τα όρη αχολογούν 
κι αντρειά
χορεύει του καλού καιρού 
τσάμικο.

απλώς το χρονικό φόντο, όπου προβάλλονται οι αφηγήσεις, 
αλλά εμπλέκεται στις περιπέτειες των προσώπων, τις καθορίζει 
και προσλαμβάνει από αυτές τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του. Γι’ 
αυτό και τα έργα του Αλέξ. Κοτζιά, πέρα από το δραματικό λει
τουργούν και σ’ ένα δεύτερο επίπεδο: το ιστορικο-πολιτικό.



Επειδή, όπως παρατηρεί ο Κώστας Στεργιόπουλος: «Κανένας 
ίσως από τους συγγραφείς μας δεν έδωσε ως τώρα το φοβερό 
τούτο αλληλοφάγωμα μέσα στα σοκάκια και τους δρόμους της 
κατοχικής Αθήνας με τόση δύναμη και με τέτοια συνθετική πλη
ρότητα...»7

Μέσα σ’ αυτόν τον θεματικό χώρο, τον ιστορικό και τον 
ψυχολογικό, σε δραματικό μεταξύ τους διάλογο, θα κινηθούν 
όλα τα έργα του Αλέξ. Κοτζιά. Ακόμα και στον ίδιο γεωγρα
φικό χώρο, στην περιοχή δηλαδή της Αθήνας από την πλατεία 
Κουμουνδούρου ως το Μεταξουργείο, τα Λιόσια και τον 
Κολωνό.

Αλλά και ως προς την τεχνική και τα εκφραστικά μέσα που θ’ 
ακολουθήσει ο συγγραφέας, η «Πολιορκία» είναι καθοριστική. 
Και πρώτα πρώτα ως προς τη γλώσσα. Ο προσεχτικός αναγνώ
στης θα διαπιστώσει εδώ κι εκεί τους δεσμούς με τη «λογοτε
χνική δημοτική», όπως την είχε διαμορφώσει κυρίως η πεζο
γραφία πριν από τον πόλεμο, π.χ. σε χωρία του τύπου: «Τα 
παχειά ψηφιά σχηματίζουνε μονότονα το απαίσιο μήνυμα» 
(σελ. 9) ή «το φεγγάρι αψήλωσε... και στην ασημένια του 
παγωνιά αγνάντευε ως πέρα κτλ...».

Όμως όχι απλώς ευδιάκριτη, αλλά εντυπωσιακή είναι η δια
φοροποίηση της γλώσσας του, πράγμα που ξένισε εξαρχής μερι
κούς κριτικούς. Κατ’ αρχήν εξοστρακίζεται η ωραιολογία. Και 
στ’ αλήθεια, ποια ωραιολογία θα μπορούσε να συστοιχηθεί 
προς αυτή τη διεστραμμένη και μορφάζουσα πραγματικότητα;

Έτσι: χρησιμοποιούνται γλωσσικοί τύποι που ξεφεύγουν 
από τον κοινό λόγο και λαϊκοί ιδιωματισμοί εκείνης της εποχής, 
που αποδίδουν την κοινωνική προέλευση των προσώπων. Οι 
συζητήσεις μεταξύ των ανδρών της ομάδας Παπαθανάση 
γίνονται στη «φυσική» τους γλώσσα, έτσι που θυμίζουν ενίοτε 
το «Τουμπεκί» του Πέτρου Πικρού. Καθώς μάλιστα ο Κοτζιάς 
χρησιμοποιεί συχνά τον ανεξάρτητο πλάγιο λόγο, η γλώσσα του 
απορροφάει πολύ από το λεξιλόγιο των προσώπων και δίνει 
ιδιαίτερη υφή και χροιά στον αφηγηματικό του λόγο. Πολύ 
περισσότερο που από μυθιστόρημα σε μυθιστόρημα η γραφή 
του διολισθαίνει προς τον εσωτερικό μονόλογο, με ακραίες 
απολήξεις τις νουβέλες του. Διαμορφώνεται έτσι μια γλώσσα 
τραχιά, δύσβατη, από το πρώτο κιόλας βιβλίο, μια γλώσσα 
αφύσικη και αιχμηρή, που μορφάζει κι αυτή και σχεδόν γρυλ- 
λίζει -κ α ι να θυμίσω πως έτσι διάβαζε τα κείμενά του ο 
Κοτζιάς στις δημόσιες εμφανίσεις του. Σιγά σιγά αυτή τη 
γλώσσα θα την τελειοποιήσει, εννοώ θα της δώσει μεγαλύτερη 
ομοιογένεια και θα της προσδώσει το δικό της ρυθμό.

Η πορεία που ακολουθεί η διήγηση στην «Πολιορκία» είναι 
ευθύγραμμη, με πολύ λίγες αναδρομές.8 Ο αφηγητής παρακο
λουθεί κατά πόδας τον κεντρικό ήρωα στον οποίο έχει εστιάσει 
την οπτική του. Λίγες είναι οι φορές που η αφήγηση αποσπάται 
και μετατίθεται σε άλλα πρόσωπα, όπως λ.χ. στο επεισόδιο της 
δολοφονίας του Σαράντη.

Από την παράδοση του κλασικού μυθιστορήματος -κ ι  ας 
πούμε εδώ ότι είχε πολύ μελετήσει- παραλαμβάνει έναν βασικό 
κανόνα, που όχι μόνο θα τον τηρήσει με ευλάβεια, αλλά θα τον 
εκμεταλλευθεί στο έπακρον, για να διαμορφώσει την προσω
πική του γραφή. Πρόκειται για τον κανόνα που ο Τσέχοφ -α ν  
θυμάμαι καλά- τον συνοψίζει σε μια φράση: «Όταν υπάρχει σ’ 
ένα έργο ένα πιστόλι, σε κάποια στιγμή πρέπει να εκπυρσοκρο
τήσει». Αυτό σημαίνει δυο πράγματα για τον συγγραφέα: α) 
Ό τι σ’ ένα μυθιστόρημα δεν αφηγείται κανείς οτιδήποτε, αλλά 
μόνον εκείνα που έχουν σημασία για την πλοκή, και β) ό,τι συμ
βαίνει σ’ ένα μυθιστόρημα έχει προοικονομηθεί σε ανύποπτο

χρόνο. Το περίστροφο δεν εμφανίζεται τη στιγμή που θα το 
χρειασθεί ο συγγραφέας.

Τα πρόσωπα λοιπόν στην «Πολιορκία» δεν εμφανίζονται τη 
στιγμή που θα παίξουν τον καθοριστικό τους ρόλο, αλλά πολύ 
πιο πριν, με απλές αναφορές, στην αρχή, του ονόματος τους ή 
με στοιχεία της δράσης τους που σιγά σιγά πολλαπλασιάζονται. 
Μοιάζουν με ρυάκια που όσο προχωράει η αφήγηση φουσκώ
νουν και συμβάλλονται στο κύριο ρεύμα της υπόθεσης. (Απ’ 
αυτή την άποψη είναι χαρακτηριστικές οι περιπτώσεις του 
Θεοδόση, του γιατρού, του Πελοπίδα, του Σαράντη, κ.ά.). 
Καθώς μάλιστα τα στοιχεία της προσωπικής τους ιστορίας και 
της δράσης του δίνονται αποσπασματικά και σε μικρές δόσεις, 
τουλάχιστον στην αρχή, ο αναγνώστης είναι υποχρεωμένος να 
διακόπτει κάθε λίγο την ανάγνωση, για να κάνει τους συσχετι
σμούς. Έτσι όχι μόνο συμμετέχει ενεργητικά στην υπόθεση, 
αλλά και μετατίθεται το ενδιαφέρον του από το επίπεδο της 
απλής περιέργειας για το «τι θα συμβεί παρακάτω» σ’ ένα υψη
λότερο επίπεδο που αφορά την ερμηνεία των προσώπων, των 
λόγων και των πράξεών τους, και τελικά την ερμηνεία όλου του 
μυθιστορήματος. «Το μυθιστόρημα» λέει ο Χένρι Τζέιμς «μια 
μονάχα υποχρέωση έχει, να είναι ενδιαφέρον». Μόνο που το 
ενδιαφέρον αυτό διαφοροποιείται και διαβαθμίζεται όχι μόνον 
από μυθιστόρημα σε μυθιστόρημα, αλλά και από αναγνώστη σε 
αναγνώστη. Το μυθιστόρημα του Κοτζιά, αυτό το ίδιο, είναι 
απαιτητικό και προϋποθέτει επίσης απαιτητικό αναγνώστη.

- Β -

Ο Παύλος Ζάννας γράφοντας για την «Αντιποίηση αρχής» του 
Αλέξανδρου Κοτζιά παρατηρεί:9 «Το τριήμερο [εννοεί το τριή
μερο του Πολυτεχνείου, στο οποίο απλώνεται η υπόθεση της 
“Αντιποίησης”] διαθλάται, απλώνεται στο ιστορικό παρελθόν, 
κι έτσι η Άντιποίησις αρχής’ παραπέμπει στον ‘πόλεμο που 
άρχισε το 1943’ -συναντιέται με την ‘Πολιορκία’. Ο κύκλος 
κλείνει, η μυθιστορηματική εμπειρία της τριακονταετίας 1943- 
1973 ολοκληρώνεται εδώ, καθώς ο Κοτζιάς συμπληρώνει είκοσι 
σχεδόν χρόνια επίδοσης στο μυθιστόρημα, και μας προσφέρει 
το πιο μεστό και ολοκληρωμένο έργο του» -εννοεί το «Αντι- 
ποίησις αρχής».

Συναντιέται όμως με την «Πολιορκία» όχι μόνο με τον τρόπο 
που ένα φίδι δαγκώνει την ουρά του, αλλά επειδή πράγματι ο 
Μένιος Κατσαντώνης είναι ένας «αυτάδελφος» θα έλεγα του 
Μηνά Παπαθανάση, παιδιά του ίδιου πατέρα, του Κρόνου, ή 
αν το προτιμάτε διαφορετικά προϊόντα των ίδιων ιστορικών 
συνθηκών. Αν μάλιστα δεν είχε τότε σκοτωθεί κι ήταν και λίγο 
νεότερος, θα μπορούσε να συνεχίσει τη δράση του στο Πολυτε
χνείο, αλλάζοντας απλώς το όνομά του, για λόγους ασφαλίτι- 
κους.

Ωστόσο υπάρχει ένα άλλο έργο του Αλέξανδρου Κοτζιά, που 
αναφύεται από την «Πολιορκία». Είναι η νουβέλα «Ιαγουά- 
ρος» (1987). Ένα θέμα της «Πολιορκίας» θα χρησιμοποιηθεί ως 
υπόθεση γι’ αυτή την πρώτη από τις προγραμματισμένες νου
βέλες. Έχει ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε, επειδή απο
τελεί τη γέφυρα ανάμεσα στο πρώτο και σ’ ένα από τα τελευταία 
και τα πιο ώριμα έργα του συγγραφέα -  μια γέφυρα μήκους 35 
περίπου ετών. Θα δούμε έτσι πώς μετατοπίζονται τώρα τα 
ενδιαφέροντα του συγγραφέα, πώς χειρίζεται την υπόθεση, 
ποιες λύσεις δίνει σε θέματα γραφής.

Το θέμα λοιπόν της «Πολιορκίας» που επανέρχεται στον «Ια- 
γουάρο» το συναντούμε σε 14 από τα 34 κεφάλαια του μυθιστο



ρήματος (Στα υπ’ αριθ. 2, 4, 5, 9,10,19,27, 28, 29,31 και 33). 
Στο καθένα απ’ αυτά γίνονται σύντομες αναφορές, οι πληροφο
ρίες δίνονται σε άνισες δόσεις, ώσπου να φτάσουμε στην πλα
τύτερη αφήγηση της δολοφονίας του Σαράντη. Καταγράφοντας 
λοιπόν και συνδέοντας αυτές τις πληροφορίες, μαθαίνουμε 
τελικά ότι ο Σαράντης, ο πρώτος σωματοφύλακας που η Ασφά
λεια θέτει στην υπηρεσία του Παπαθανάση, ένας «κορτάκιας», 
είχε σχέσεις, όπως προανέφερα, με τη Φιλιώ, κόρη του ψιλι
κατζή της γειτονιάς, του Πετρίδη. Οι πληροφορίες συγκλίνουν 
ότι οι Πετρίδηδες είναι οργανωμένοι με «τους άλλους», αλλά ο 
μεν Σαράντης φαίνεται να το παραβλέπει, καθώς δείχνει ερω
τευμένος με τη Φιλιώ, ενώ ο Παπαθανάσης δε θέλει να το 
πιστέψει ότι ο Σαράντης σχετίζεται με τους εχθρούς του. Ένας 
γιος του Πετρίδη, γιος της γυναίκας του από τον πρώτο της 
γάμο, ο Θάνος, συλλαμβάνεται από την Ασφάλεια και εκτελεί- 
ται. Η Φιλιώ πρόκειται να παντρευτεί έναν τελειόφοιτο της 
Αρχιτεκτονικής, κι ωστόσο φαίνεται να διατηρεί κάποιες 
επαφές με τον Σαράντη. Φροντίζει μάλιστα και του κλείνει ραν
τεβού ένα βράδυ στη γειτονιά της. Εκεί, καθώς περπατούν 
στους σκοτεινούς δρόμους του Κολωνού, μέσα σε μια φορτι
σμένη συναισθηματικά σκηνή, όπου η Φιλιώ μιλάει για τον επι
κείμενο γάμο της με τρόπο που φαίνεται να επιδιώκει να προ- 
καλέσει τον Σαράντη, ενώ ο Σαράντης φαίνεται να τα ξέρει όλα 
κι ακόμη πως ο αρχιτέκτονάς της είναι οργανωμένος και πως αν 
το ήθελε θα τον είχε εξοντώσει, ο Σαράντης «κάνει δική του» 
-όπως λέγανε τότε- τη Φιλιώ. Η Φιλιώ τον παρασέρνει προς 
το σπίτι της κι εκεί, κοντά στη μάντρα του σχολείου πέφτει στη 
στημένη παγίδα και δολοφονείται. Μέσα στο μισοσκόταδο 
αναγνωρίζει τον ένα από τους δυο δολοφόνους -είναι ο αρχι
τέκτονας. Αυτή σε γενικές γραμμές είναι η ιστορία Σαράντη- 
Φιλίτσας (έτσι συνήθως αναφέρεται) μέσα στην «Πολιορκία». 
Μια ιστορία όχι πολύ καθαρή (ψύλλοι στ’ άχερα όπως θα έλεγε 
ο Αλέξ. Αργυρίου, για την εποχή εκείνη), αλλά όχι και πολύ 
σαφής. Τις ασάφειες θα τις εκμεταλλευτεί ο συγγραφέας στον 
«Ιαγουάρο».

Η πρώτη αυτή από τις νουβέλες κυκλοφόρησε το 1987. Η 
ιστορία της τοποθετείται στα 1958. Για την ακρίβεια αρχίζει το 
απόγευμα της 20ής Μαίου 1958 και τελειώνει κάπου στις 2 τα 
μεσάνυχτα της ίδιας νύχτας, η αφήγηση δηλαδή ξετυλίγεται σε 
μια διάρκεια οκτώ περίπου ωρών, ωστόσο καλύπτει μια χρο
νική διάρκεια 15 ετών.

Να τώρα πώς έχει η υπόθεση στη νουβέλα, όπως προκύπτει 
από τα νέα δεδομένα:

Η Φιλιώ ήταν βαθιά ερωτευμένη με το Φάνη Καλλιμανό- 
πουλο, τελειόφοιτο της Αρχιτεκτονικής, αδελφό της Δήμητρας. 
Και τα δυο αδέλφια ήταν οργανωμένα στην αριστερά, ο Φάνης 
μάλιστα ήταν στέλεχος της κομματικής οργάνωσης. Ο Σαράν
της, μπράβος του Παπαθανάση, ήταν ένας κορτάκιας που 
γυρόφερνε τη Φιλιώ και πήγαινε συχνά στο ψιλικατζίδικο του 
Πετρίδη. Η μάνα του ήταν κατάκοιτη. Τον Αύγουστο του 1944, 
μετά το «ντου» των Γερμανο-τσολιάδων στην Καλλιθέα, 
έρχεται κομματική εντολή να εκτελούνται οι συνεργάτες των 
Γερμανών στις γειτονιές. Ο Φάνης χρησιμοποιεί την αρραβω
νιαστικιά του, τη Φιλιώ, για να παρασύρει σε παγίδα το 
Σαράντη και να τον εκτελέσει με τα ίδια του τα χέρια (γίνεται 
έτσι δολοφόνος και «κερατάς» με τη θέλησή του). Η Φιλιώ μέσα 
στο πένθος της για την εκτέλεση του αδελφού της, του Θάνου, 
και πάνω στην οργή της, συγκατατίθεται, χωρίς να ξέρει σε τι 
ακριβώς απέβλεπε η παγίδα. Όταν αντιλαμβάνεται την αλή
θεια εξανίσταται μέσα της. Υποχρεώνεται βέβαια να παν

τρευτεί το Φάνη, αλλά ο γάμος της είναι πια καταδικασμένος. 
Αποχτάει μαζί του ένα γιο, το Λαοκράτη. Οι γονείς της πεθαί
νουν. Αρχίζει ο εμφύλιος. Ο Φάνης, ενώ της λέει ότι πηγαίνει 
στην Ακράτα, στα κτήματά του, για να μαζέψει ελιές, βγαίνει 
στο βουνό, αφήνοντάς τη μόνη με μικρό παιδί. Την αλήθεια την 
πληροφορείται μέσω της Δήμητρας, που ήταν κι αυτή οργανω
μένη στο Κόμμα. Η Φιλιώ αισθάνεται δυο φορές εξαπατημένη. 
Το 1948 ο Φάνης συλλαμβάνεται στη Μακρακώμη και συλλαμ- 
βάνεται και η Δήμητρα. Τα δυο αδέλφια αρνούνται να υπο
γράψουν δήλωση μετανοίας. Η Φιλιώ επισκέπτεται το Φάνη 
στη φυλακή της Λαμίας και προσπαθεί να τον μεταπείσει, αλλά 
αντιλαμβάνεται πως είναι μάταιο. Έρχεται τότε στην Αθήνα, 
βρίσκεται σε απόγνωση και γράφει σ’ ένα θείο της στην Αμερική 
να τη βοηθήσει. Τα δυο αδέλφια, Φάνης και Δήμητρα, περνούν 
από στρατοδικείο και καταδικάζονται σε θάνατο, ο Φάνης 
παμψηφεί και εκτελείται στην Αίγινα (στις 4 Μαίου 1948), η 
Δήμητρα κατά πλειοψηφίαν και γλιτώνει την εκτέλεση, κατά τα 
τότε κρατούντα. Το 1954 αποφυλακίζεται και παντρεύεται τον 
Ηλία, πρώην ελασίτη που είχε τραυματιστεί σε κάποια συμ
πλοκή και ο Θάνος τους τον είχε στείλει να τον κρύψουν με τη 
Φιλιώ στο σπίτι και να τον περιθάλψουν. Είναι λογιστής, ήσυ
χος, ευαίσθητος και γράφει ποιήματα. Απόχτησε μαζί του δύο 
κόρες, η μία είναι τώρα τεσσάρων ετών και η άλλη δύο. Εντωμε- 
ταξύ, αμέσως μετά την εκτέλεση του Φάνη, η Φιλιώ, με τη μεσο
λάβηση του θείου από την Αμερική, παντρεύεται ένα Λοχία της 
αμερικανικής αποστολής του Βαν-Φλητ και φεύγει με το γιο της 
στην Αμερική. Φαίνεται πως ο γάμος της δεν πήγε καλά και 
εργάζεται ως καθαρίστρια σε ξενοδοχείο για να ζήσει. Από το 
δικηγόρο Δροσίνη, εξάδελφο του Ηλία και αριστερό, μαβαίνει 
ότι η Δήμητρα έπεισε τη μητέρα του Φάνη να τους γράψει όλη 
την περιουσία της, το σπίτι στην Αθήνα και τα κτήματα στην 
Ακράτα, πριν πεθάνει. Η Φιλιώ έρχεται να διεκδικήσει μερίδιο 
για το γιο της, τον Λαοκράτη (τώρα εξαμερικανισμένο σε Λη-
Μάνος) και να χαλάσει τη διαθήκη. Η Δήμητρα πηγαίνει να την 
παραλάβει στο αεροδρόμιο -η  διήγηση αρχίζει απ’ αυτό το 
σημείο. Κάθονται και πίνουν καφέ, ύστερα παίρνουν ταξί και 
έρχονται στο σπίτι της Δήμητρας, στον Κολωνό. Με τον Ηλία 
έχουν ετοιμάσει τραπέζι, αλλά η Φιλιώ αρνείται και προσποι
είται ότι έχει δειπνήσει στο αεροπλάνο. Η Δήμητρα προσπαθεί 
να την πείσει να υπογράψει πως παραιτείται από τις κληρο
νομικές της διεκδικήσεις, αλλά εκείνη είναι αμετάπειστη. 
Κάνουν μια βόλτα μέσα στη νύχτα, κατεβαίνουν στον κήπο, 
βγαίνουν στους δρόμους του Κολωνού και με τις συζητήσεις 
έρχεται στην επιφάνεια το παρελθόν τους. Φτάνουν ως το 
«φρούριο» του Παπαθανάση, που τώρα έχει γίνει πολυκατοι
κία, κι ως τον περίβολο του σχολείου, όπου δολοφονήθηκε ο 
Σαράντης. Μέσα σε συναισθηματική ένταση, η Φιλιώ αποκα
λύπτει στη Δήμητρα το ρόλο του Φάνη, πως εκείνος ο ίδιος 
δολοφόνησε το Σαράντη χρησιμοποιώντας την σαν δόλωμα. Με 
τη θέληση του, της λέει, έγινε «δολοφόνος και κερατάς». Εκείνη 
εξανίσταται, είναι αδύνατο να το έκανε αυτό ένας ήρωας, 
προσπαθεί να ενοχοποιήσει τη Φιλιώ, λέγοντας πως ο 
Σαράντης ήταν ερωμένος της. Η Φιλιώ αρνείται, εκμεταλλεύ- 
θηκε, λέει την αγανάκτησή της για την εκτέλεση του αδελφού 
της, για να υπακούσει στη γραμμή του Κόμματος. Ξεσπάει 
μπόρα, γυρνάνε στο σπίτι, η Φιλιώ παθαίνει κρίση, κάνει 
εμετό, ο Ηλίας της συμπαραστέκεται. Ζητάει ένα ταξί να την 
πάει στο ξενοδοχείο. Η νουβέλα τελειώνει μέσα σε μια κατά
σταση τραγικής μοναξιάς των προσώπων.



Για να συγκροτήσω βέβαια την υπόθεση, ανακάτεψα την 
αφήγηση χρονικά, μετά την ανάγνωση.

Μέσα από την αφήγηση παρακολουθούμε τις σχέσεις μεταξύ 
των προσώπων. Η Φιλιώ για τη Δήμητρα είναι η γυναίκα που 
αδιαφόρησε για τον άντρα της -τον αδερφό της. Τον εγκατέ- 
λειψε μάλιστα στην πιο δύσκολη ώρα. Κάτι περισσότερο: προσ
χώρησε στον εχθρό, στους ιμπεριαλιστές Αμερικάνους, έγινε 
μια αστή με λεφτά, ματαιόδοξη, διεφθαρμένη όπως η τάξη της: 
καπνίζει, είναι αλκοολική, ίσως ναρκομανής, σίγουρα ερωτο
μανής. Τώρα βέβαια την βασανίζουν οι τύψεις για τον αδερφό 
της.

Ο Φάνης για τη Δήμητρα είναι ένας ήρωας. Έχει γι’ αυτόν 
μια λατρεία, που πάει πέρα από τα ανθρώπινα, σχεδόν μεταφυ
σική. Δεν μπορεί να φανταστεί ότι είχε ερωτικές σχέσεις με τη 
Φιλιώ πριν παντρευτούν, δεν ήταν δυνατό μέσα στη φωτιά του 
αγώνα εκείνος να είχε την ψυχή του διαθέσιμη για άλλα αισθή
ματα. Την παντρεύτηκε απλώς «για να λύσει το σεξουαλικό 
του», «μια τρύπα ήτανε για κείνον». Κι όταν η Φιλιώ της απο
καλύπτει την αλήθεια εξανίσταται, δεν πείθεται με τίποτα («ο 
αδελφός μου δε δολοφόνησε, πολέμησε») και χρησιμοποιεί 
μαθηματικούς συλλογισμούς, για να αποδείξει πως ο δολο
φόνος ήταν η Φιλιώ. Ο Ηλίας είναι πιο ανθρώπινος, πράγμα 
που κάνει έξαλλη τη Δήμητρα και νομίζει ότι την ορέγεται ερω
τικά.

Στον «Ιαγουάρο» η αφήγηση κινείται σε δύο χρονικά επί
πεδα,
α) Στο παρόν, όπου εκτίθενται όσα συμβαίνουν σ’ αυτό το 
περίπου οκτάωρο, από το αεροδρόμιο του Ελληνικού ως τις 
δύο περίπου μετά τα μεσάνυχτα στο σπίτι της Δήμητρας, β) Σ’ 
ένα δεύτερο επίπεδο η αφήγηση αναπλέει το χρόνο, η κίνηση 
γίνεται αντίστροφα, από το παρόν στο παρελθόν, ως την τελευ
ταία δηλαδή χρονιά της Κατοχής, με κορύφωμα την εκτέλεση 
του Σαράντη. Τα δυο αυτά επίπεδα συνυφαίνονται από την 
πρώτη κιόλας στιγμή.

Στον «Ιαγουάρο» δεν υπάρχει αφηγητής -ω ς  χωριστό πρό
σωπο. Η αφήγηση διεκπεραιώνεται με βάση τους συνειρμούς, 
που γίνονται στη συνείδηση της Δήμητρας, και τους διαλογι
σμούς της. Οι διάλογοι είναι λίγοι και δίνονται κι αυτοί φιλτρα
ρισμένοι μέσα από τη συνείδηση της Δήμητρας. Για να το πω 
παραστατικά, είναι σαν να μιλάει η Δήμητρα μέσα της και η 
εσωτερική αυτή φωνή να εγγράφεται σε μια μπομπίνα. Πρό
κειται δηλαδή για την τεχνική του εσωτερικού μονόλογου. 
Τούτο έχει και ορισμένες άλλες συνέπειες:

Εδώ δεν υπάρχουν εκτενείς αφηγηματικές ενότητες, αλλά 
αφηγηματικές ψηφίδες από το αφηγηματικό παρόν και το 
παρελθόν, που πρέπει ο αναγνώστης να τις τοποθετεί στη θέση 
τους, για να συναρμολογεί την υπόθεση.

Έπειτα, η γλώσσα της αφήγησης έχει άμεση σχέση με την 
ηρωίδα, τη Δήμητρα, η οποία είναι καθηγήτρια μαθηματικών, 
αδιόριστη «λόγω φρονημάτων». Δεν πρόκειται πια για τη σέρ
τικη γλώσσα των αλιτήριων του Παπαθανάση. Ωστόσο η Δήμη
τρα, το πιο τραγικό πρόσωπο της νουβέλας, είναι φορτισμένη 
συναισθηματικά: έχει υποστεί βασανισμούς και ταπεινώσεις, 
είναι γεμάτη μίσος και πλέγματα, γεμάτη κομματικό φανατισμό 
αλλά και μικροαστικές αντιλήψεις και προκαταλήψεις, με 
έτοιμα σχήματα και φραστικά κλισέ. Όλα αυτά προσδιορίζουν 
το λόγο της. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που προστίθεται τώρα 
στη γλώσσα, εξαιτίας του τρόπου αφήγησης που παρακολουθεί 
τη ροή της συνείδησης της ηρωίδας, είναι η ριζική αλλαγή της 
στίξης. Η στίξη, όσο κι αν συνήθως δεν της δίνουμε ιδιαίτερη

σημασία, είναι βασικό στοιχείο όχι μόνο για τη διαμόρφωση 
του ύφους -οτιδήποτε κι αν εννοούμε με αυτόν τον νεφελώδη 
όρο- αλλά και για την όλη σύνθεση του λόγου. Η αυστηρή 
τήρησή της (λ.χ. στα κλασικά κείμενα) εκφράζει την αυστηρά 
οργανωμένη σύνταξη (με κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις, 
που δηλώνουν αιτία, σκοπό, αποτέλεσμα κτλ., επεξηγήσεις, 
παραθέσεις κτλ., τέλος ενός νοήματος ολοκληρωμένου). Κι 
αυτή με τη σειρά της ανταποκρίνεται σε αυστηρά οργανωμένη 
σκέψη, που διέπεται από τους νόμους της λογικής. Ή , για να 
ακριβολογήσω: σε «σώφρονα λογισμό και καρδίαν νήφουσαν». 
Η ροή όμως της συνείδησης προσδιορίζεται από εσωτερικές 
εντάσεις και εκρήξεις και ακολουθεί τους δικούς της ρυθμούς 
που έχουν σχέση με τις εσωτερικές διακυμάνσεις, που μπορεί να 
φτάνουν -όπως εδώ- ως το παραλήρημα. Αυτούς τους ρυθ
μούς ακολουθεί και η γλώσσα. Γι’ αυτό και υπάρχουν ολόκληρα 
κεφάλαια (όπως λ.χ. το τελευταίο της νουβέλας) χωρίς καθόλου 
τελεία.

Έτσι λοιπόν, ενώ η γλώσσα είναι τώρα πολύ περισσότερο 
επεξεργασμένη και με μεγαλύτερη ομοιογένεια, γίνεται τελικά 
παραληρηματική και συνοδεύεται, θα έλεγα, από μιαν άγρια 
μουσική, σαν να ακούεται υπόκωφα ένα παρατεταμένο γρύλ- 
λισμα Ιαγουάρου: το γρύλλισμα της άγριας εκείνης εποχής.

Ωστόσο στην αφήγηση της νουβέλας εισάγονται, συστηματι
κότερα τώρα, και κάποιοι λυρικοί τόνοι, σαν ανάσες μέσα στις 
δραματικές συγκρούσεις. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα του 
ουρανού που συννεφιάζει προς τη δύση, όταν οι ηρωίδες 
συναντιούνται στο αεροδρόμιο. Τα σύννεφα συσσωρεύονται 
λίγο λίγο, όσο πλησιάζουμε προς την κορύφωση της έντασης, 
οπότε και ξεσπάει η μπόρα. Αυτή η εικόνα συνοδεύει με τρόπο 
συμβολιστικό την ανέλιξη της υπόθεσης-^υμβολιστικό περιε-
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Γιώργος Παναγουλόπουλος

Νομολογία του ανεκπλήρωτου

Έρχεται. Φορές φορές κρατάει
ένα γαρίφαλο
δεν είναι σύνθημα
είναι η εκδοχή πως ανθίζει ακόμα
κάτι ωραίο

παλιά ήταν πρόταση
ότι το αίμα σου κάπου θα ωφελήσει
αλλά εκείνα όλα ανήκουν στο σκοτάδι
μιας νύχτας που πιστέψαμε
πως γίναμε άστρα

το γαρίφαλο τώρα το προσφέρω 
στους πρωτοετείς τότε της Νομικής 
που τώρα τις νύχτες περπατάνε 
στο αβέβαιο έγκλημα 
σ’ αυτούς τους γέρους δικηγόρους 
που με ρωτάνε
πού φύτεψα το ενοχικό δίκαιο 
για να βλαστήσει κείνο το δέντρο 
γεμάτο αγχόνες 
που τις κλαδεύω γελώντας

Κοιμηθείτε ήσυχα
οι ενοχές έγιναν κι αυτές ουτοπία
τις συναρμολογώ και βλέπω
πως αδικήσαμε τον καθηγητή μας
που φιλούσε τις κοπέλες στις εξετάσεις
και μετά στη μοναξιά του
μελετούσε τη νομολογία του ανεκπλήρωτου.

Μύθοι

Ένας ένας οι μύθοι καταρρέουν 
κανείς δεν πλάστηκε για τον άλλο, 
κανείς δεν πίστεψε στο ρόλο του σωτήρα 
οι κριτικοί της ζωής, 
φιλόσοφοι βασανισμένοι, 
διχάστηκαν στην αναγκαιότητα 
αυτού του ρόλου

ήρθα για να σε σώσω
ν' αναστηλώσω τη χαμένη σου αξιοπρέπεια
με καταιγιστικά πυρά
εκεί που το τοπίο του θανάτου
είναι λίγο πολύ
απροσδόκητο για όλους

ανόητοι μύθοι που βασάνισαν
και βασανίζουν
μια οικουμένη γεμάτη κλάμα
μα και γέλιο
ποιος καθορίζει
πού σταματάει το ένα
και αρχίζει το άλλο;

Ένας σταυρός μαρτυρίου ήταν τάχα 
τόσο αρκετός να χωρέσει την αγάπη;
Μια κοσμοθεωρία με παράσημα 
μπορούσε
να υψώσει τους χαρταετούς των παιδιών 
στην ευτυχία;

χόμενο παίρνει, κατά την αντίληψή μου, και η κάθοδος των δυο 
γυναικών από την εξωτερική σκάλα του σπιτιού στον νυχτερινό 
κήπο και, στη συνέχεια, στους σκοτεινούς λαβύρινθους των 
δρόμων, που συστοιχείται με την κάθοδο όχι μόνο στο σκοτεινό 
παρελθόν, αλλά και στα λαβυρινθώδη στρώματα της ανθρώ
πινης συνείδησης. Αυτοί οι λυρικοί τόνοι, όπως παρατήρησα, 
ακούονται συχνά και στις τέσσερεις νουβέλες του Αλέξανδρου 
Κοτζιά: τον «Ιαγουάρο», τη «Μηχανή», τον «Πυγμάχο», το 
«Σοκάκι».

Είπαμε ότι ο «Ιαγουάρος» είναι η πρώτη από τις επτά προ
γραμματισμένες νουβέλες. Στα επτά μυθιστορήματα ο Κρόνος, 
αυτός ο Τριακονταετής Εμφύλιος, τρώει τα παιδιά του. Τι 
έγιναν όμως τα παιδιά10 του Κρόνου που επέζησαν τελικά; 
Αυτά παρακολουθούμε στις νουβέλες. Εδώ πρόκειται πια όχι 
για μακελειό, αλλά για ρήμαγμα ψυχών.

4. Η σφοδρότερη αντίδραση από τον Δημ. Ραυτόπουλο στην «Επιθεώρηση 
Τέχνης». Βλ. Δημ. Ραυτ. «Οι ιδέες και τα έργα», Δίφρος 1965, σελ. 300-304. 
Για τον τρόπο με τον οποίο η Κριτική αντιμετώπισε την «Πολιορκία»: Βλ. «Η 
Πολιορκία του Αλέξ. Κοτζιά και η κριτική», του Δημ. Παπαγεωργάκη, 
περιοδ. «Γράμματα και Τέχνες», τ. 73, Ιαν.-Απρ., 1993, σελ. 30.

5. Τίτος Πατρίκιος: περι. «Διαβάζω», Μάρτιος-Απρίλιος 1977. Επίσης, του 
ίδιου: «Το μήνυμα της φρίκης και οι κίνδυνοι του αγγελιοφόρου», Αφιέρωμα 
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ΜΙΚΡΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Επιλογή — Απόδοση: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ

Ι ΐέ Μ Υ  Β Ε ΙΧ Ε Α υ  
(1528-1577)

ΣΤΡΟΦΕΣ

Η ανάσα μου έχει γίνει πια
Τόσο κοφτή κι αδύναμη
Το τέλος βρίσκεται τόσο κοντά
Ώστε δε βλέπω παρά μόνο τη σκιά
Και τον κατάμαυρο το λάκκο
Τον τάφου που το σώμα μου προσμένει.

Κοντά μου έχω τους γείτονες 
Κι όμως αυτοί, αυτοί είναι τώρα 
Που με περιφρονούν και με περιγελούνε:
Το ντροπιασμένο βλέμμα χαμηλώνω 
Κι είμαι γεμάτος, Κύριε 
Απόγνωση απ’ τη στάση τους.

Σώσε με, Κύριε, σώσε με 
Και σώσε τη ζωή μου.
Στο φρούριό σου κρύψε με
Κι ας έρθει εκεί για να με ψάξει ο μαχητής
Κι αυτός που πρόκειται να με νικήσει:
Μες στο δικό του φρούριο θα ’μαι δυνατός.

Ισχύ δεν έχω πια πάνω σε τίποτε *
Οι σκέψεις μου κι οι μέρες μου, ό,τι ευχήθηκα 
Τα σχέδιά μου απέτυχαν.
Ολες οι αισθήσεις μου έχουν σκοτεινιάσει.

Ημέρα μου είναι νύχτα κι είν’ η νύχτα 
Ολόφωτη στη θέση του φωτός.

Από σκοτάδια έχω φτιάξει το κρεβάτι μου 
Καί κάτω από σκοτάδια τάφων 
Θα πάω να φυλακίσω το κορμί μου.
Η σήψη είν’ η μητέρα μου 
Και τα σκουλήκια είναι για με 
Πατέρας μου κι αδέρφια.

Σε τι ελπίζω εγώ και τι προσμένω Κύριε 
Αλλος δεν το γνωρίζει παρά μόνο Εσύ.

Αν όχι Εσύ, ποιος άλλος Κύριε, το γνωρίζει 
Εσύ που μόνος δημιουργείς, μετράς 
Κι ενώνεις στην αγκάλη Σου τον ουρανό 
Κι όλες τις μέρες κι όλους τους καιρούς...



Μία προσωπική μαρτυρία 
για την ποίηση και τη μουσική *

Η ποίηση υπήρξε πάντα αλληλένδετη με τη μουσική, μα όσο 
έμενε λογοκρατούμενη και περισσότερο εκλογικευμένη, και η 
μουσική στην ποίηση ήταν πιο επιφανειακή. Ακόμα κι όπου 
ερχότανε από βαθύτερα στρώματα, κατά ένα μεγάλο μέρος, 
εντοπιζόταν και πάλι στην ευρυθμίατου στίχου, στο μέτρο, στις 
παρηχήσεις των συμφώνων και στα ηχητικά ανοίγματα των 
φωνηέντων και, ιδίως, στην ομοιοκαταληξία. Κάποτε μάλιστα 
το ποίημα αντλούσε τον ήχο και τη μουσική του από εντελώς 
εξωτερικά και έτοιμα καλούπια: από την τήρηση ενός ιαμβικού, 
τροχαϊκού, δακτυλικού, αναπαιστικού ή μεσοτονικού μέτρου, 
σε συνδυασμό με τη μουσικότητα της ρίμας. 'Οταν όμως οι 
λογικοί δεσμοί άρχισαν να χαλαρώνουν, ώστε να μπορέσουν να 
εκφραστούν εσωτερικότερες και πιο αστάθμητες διαθέσεις και 
καταστάσεις ή, όπως συνήθιζε να λέει ο Κλέων Παράσχος, τα 
«αναβρυστικά σαλέματα της ψυχής», η «εσωτερική δόνηση» και 
το «ψυχικό ρεύμα», τότε και η ποίηση άρχισε να διεκδικεί από 
τη μουσική περισσότερα δικαιώματα και να μεταθέτει πιο 
κοντά τους στόχους της.

Το δρόμο αυτόν, αναμφίβολα, τον άνοιξε ο συμβολισμός. 
«De la musique avant toute chose» («μουσική πρώτα απ’ όλα»), 
«et tout le reste est littérature» («κι όλα τα υπόλοιπα είναι φιλο
λογία»)· είχε πει ο συμβολιστής Verlaine στο ποίημά του «Art 
poétique», ορίζοντας την Ποιητική του και μαζί, κατά κάποιον 
τρόπο, και την Ποιητική του συμβολισμού. Κι ο Baudelaire, 
πρόδρομος του συμβολισμού αυτός, παρακολουθώντας την 
παράσταση του «Τανχόϋζερ» του Wagner το 1860 στο Παρίσι, 
είχε την πικρή αίσθηση πως ματαιοπονεί με την ποίηση, 
μπροστά στις μεγάλες δυνατότητες της μουσικής. Ο συμβολι
σμός άλλαξε το δρόμο της ποίησης, εκτρέποντάς την από την 
παραδοσιακή λεωφόρο, για να την οδηγήσει στη συνέχεια σ’ 
ένα αποφασιστικότερο άλμα έξω απ’ τη λογοκρατία, με τη δια
σάλευση των λογικών συνειρμών και τις άλλες νεότερες εξελί
ξεις, όπου ο ποιητής νομοθετεί ο ίδιος κάθε φορά ρυθμό και 
ήχο.

Ό λα αυτά, βέβαια, αποτελούν πράματα γνωστά, λίγο ως 
πολύ, κι επιβεβαιώνουν τις βαθύτερες συγγένειες ανάμεσα στη 
μουσική και την ποίηση, όσο κι αν διαφέρουν στη γλώσσα και 
στα εκφραστικά τους μέσα. Μα ό,τι κυρίως θέλω να δείξω εδώ 
δεν είναι τόσο με ποιους τρόπους η ποιητική τέχνη έρχεται με τα 
χρόνια ολοένα και πιο κοντά στη μουσική, αποβάλλοντας τα 
λογοκρατικά στοιχεία και μειώνοντας τη μεταξύ τους από
σταση , αλλά πώς η ποίηση φτάνει ν’ αντλεί κάποτε κι απ’ τα ίδια 
τα έργα της μουσικής και να κάνει αναφορές σε μουσικά κομ-

τοί) Κώστα Στεργιόπουλου

μάτια, άλλοτε μεταγράφοντας άμεσες μουσικές εντυπώσεις σε 
ορισμένους στίχους κι άλλοτε αντλώντας την ιδέα του ποιή
ματος ή κι ολόκληρο το ποίημα από συγκεκριμένες μουσικές 
συνθέσεις. Φυσικά, θα μπορούσαμε να τα αναζητήσουμε όλα 
τούτα στο έργο παλαιότερων και σύγχρονων ποιητών. Τα 
παραδείγματα δε λείπουν, ιδιαίτερα όσο προχωρούμε από την 
παλιά στην πιο σύγχρονη ποιητική παραγωγή. Ας μου επιτρα- 
πεί, ωστόσο, μολονότι δε συνηθίζω να περιαυτολογώ, να κάνω 
στην περίπτωση αυτή μια εξαίρεση και να δώσω μια προσωπική 
μαρτυρία, ανοίγοντας τα κλειστά χαρτιά μου και το ποιητικό 
μου εργαστήριο. Θ’ αρχίσω μ’ ένα απόσπασμα απ’ τα ατομικά 
μου σημειωματάρια, από εγγραφή του 1985:

«Δεν ξέρω κανένα έργο της δικής μας και της ξένης'λογοτε
χνίας, που να μου πρόσφερε τόσο ισχυρή και απόλυτη συγκί
νηση όσο μερικά -γ ια  να μην πω πάμπολλα- έργα της συμφω
νικής μουσικής. [...] Τα κατανόησα βαθιά, ως την ψυχή τους, κι 
εξακολουθούν ακόμα να μου ανατρέπουν την οποιαδήποτε 
ψυχολογική κατάσταση, μόλις τα ξανακούω. Άσε πια τα κομ
μάτια για πιάνο, η μουσική δωματίου και η όπερα τι οξύτατες 
συγκινήσεις μου έχουν δώσει. Από τον Palestrina, τον Mon
teverdi και τους προκλασικούς ως τον Bach και τον Hândel, από 
τον Haydn και τον Mozart ως τον Beethoven και τον Brahms, 
από τον Wagner ως τον Mahler κι από τον Franck, τον Fauré και 
τον Debussy ως τον Strawinski και τον Prokofjew η μουσική με 
κατέκλυσε στη ζωή μου ολοκληρωτικά, όσο κι αν τράφηκα με τα 
έργα της λογοτεχνίας, όσο κι αν η λογοτεχνία υπήρξε η κύρια 
απασχόλησή μου.»

* * *

Ό χι σπάνια, λοιπόν, έχω αντλήσει ιδέες, εντυπώσεις και συγκι
νήσεις από τη μουσική σ’ ολόκληρη την ποιητική πορεία μου, 
όπως ακριβώς κι από περιστατικά, εντυπώσεις κι εμπειρίες της 
ατομικής μου ζωής ή κι από γενικές καταστάσεις του τόπου. Τα 
χρησιμοποίησα όλα αυτά σα να ήταν απ’ τα ίδια μου τα ατομικά 
βιώματα, μια και ταυτίστηκαν με την εσωτερική ζωή μου. Ας 
δούμε μερικά δείγματα από διάφορες περιπτώσεις, ακολου
θώντας τη χρονολογική σειρά.

Στη συλλογή «Τα τοπία του φεγγαριού» υπάρχουν ήδη τέσ
σερα νεανικά ποιήματα, με προέλευση -αλλού περισσότερο κι 
αλλού λιγότερο- από μουσικές εμπειρίες. Στο «Für Elise», το 
παλαιότερο απ’ αυτά, ένα μακρινό πιάνο παίζει το «FürElise» του
Beethoven, φέρνοντας στη μνήμη κάποια που το έπαιζε κι



εκείνη, ενώ στον κήπο έχει αρχίσει κιόλας να «θροίζει αθέατη» 
η πρώτη φθινοπωρινή βροχή:

Μακρινός ήχος από πιάνο 
παίζει, θαρρώ, κάτι -όπωςτότε...
Κι η βροχή στην ψυχή απάνω 
πεθαίνόντας χτυπάει τις νότες.

Κι η μνήμη που ξυπνάει, κι η μνήμη 
που τοιμαζότανε να γείρει, 
μετέωρη βροχή έχει γίνει 
στο μαύρο αντίκρυ παραθύρι.

Το ποίημα γράφτηκε για κάποια με διαφορετικό όνομα, μα η 
όλη διάθεσή του βγαίνει απ’ το κλίμα και τη διάθεση του κομμα
τιού του Beethoven, απ’ όπου παίρνει και τον τίτλο του:

(Τάχα αγαπώ τη θύμησή σου 
ή είναι το πιάνο που επιμένει;)
Κάπου εδώ, πέρασε η μορφή σου * 
ωραία -μ α  όσο ποτέ χαμένη...

Το επίσης νεανικό «Τα ρόδα του Ισπαχάν» μιμείται με την 
κίνηση των στίχων του, χωρίς τελεία πουθενά, τις κινήσεις και 
τα στροβιλίσματα μιας χορεύτριας του κλασικού μπαλέτου, απ’ 
τη στιγμή που εμφανίζεται στη σκηνή ως την ώρα που χαιρετάει 
το κοινό κι ανάβουν τα φώτα της πλατείας. Όταν πρωτοδημο- 
σιεύτηκε, με ρώτησαν μερικοί, μη μπορώντας να εξηγήσουν τον 
τίτλο, γιατί το τιτλοφόρησα έτσι. Επειδή, απλούστατα, η 
χορεύτρια χορεύει τα «Ρόδα του Ισπαχάν» του Gabriel Fauré 
- κ ι  αυτή τη μουσική ερμηνεύει με το χορό της. Για τούτο και με 
τον τίτλο έριξα το βάρος στην κίνηση της «άφανούς» αρμονίας, 
που είναι, κατά τον Ηράκλειτο, «φανερής κρείττων».

Στο «Nevermore», ένα άλλο της ίδιας εποχής, όπου κυριαρ
χεί, μέσα από αλλεπάλληλες μεταφορές και παρομοιώσεις, το 
μεταφυσικό ερώτημα και το μυστήριο του θανάτου, το ρίγος 
ενός τέτοιου προβληματισμού ταυτίζεται μεταφορικά με την 
κατάσταση που δημιουργείται στο σπίτι από το θάνατο στενού 
συγγενικού προσώπου και με την ανάλογη αίσθηση από το 
«Πρελούντιο και θάνατος τηςίζόλδης» του Wagner:

Λεν είχε η ίδια πνοή φυσήσει 
και τότε που είχες πεθάνει;

Μέσα στο σπίτι όλα είχαν πάρει 
κάτι από πένθος φθινοπώρου, 
που έσβηνε τα σημεία του χώρου.
(Πλοίο τοιμαζόταν να σαλπάρει

ή μας σαλεύαν τις αισθήσεις 
ήχοι βαγνερικών οργάνων,

-σ α  να μηνούσαν στον απάνω 
κόσμο, πως πια δε θα γυρίσεις;)

Στο «Κήποι κάτω απ’ τη βροχή», γραμμένο δύο-τρία χρόνια 
μετά τα προηγούμενα, το σκηνικό και η περιγραφή του εξωτε
ρικού χώρου έχουν βγει από έναν περίπατο στους κήπους ενός 
παλιού αρχοντικού της τότε Κηφισιάς, με ουρανό συννεφια
σμένο και με ψιλή ανοιξιάτικη βροχή, μα η αφορμή που μου 
ξανάφερε στη μνήμη τον περίπατο εκείνο και μου έδωσε την

ιδέα του ποιήματος ήταν το «Jardins sous la pluie» του Debussy 
-κ α ι μ’ αυτόν τον τίτλο πρωτοδημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 
1947 στο περιοδικό του Απόστολου Μελαχρινού «Ο Κύκλος». 
Αργότερα, όταν ετοίμαζα να εκδώσω τη συλλογή, ταλαντεύ
τηκα αν έπρεπε να τον διατηρήσω. Τελικά, τον μετάφρασα στα 
ελληνικά, επειδή το ποίημα δεν αποδίδει απόλυτα και τη διά
θεση του κομματιού του Debussy, αλλά βγαίνει από μια δια
σταύρωση του περίπατου στους κήπους του παλιού αρχοντικού 
με το «Jardins sous la pluie» και με το δικό μου ψυχολογικό 
κλίμα της εποχής που γράφτηκε:

ΚΗΠΟΙ ΚΑΤΩ ΑΠ’ ΤΗ ΒΡΟΧΗ

Αφήσατε διακριτικά ανοιχτή την πόρτα σας, 
την ξύλινη πόρτα σας, κήποι, για νά μπει η μοναξιά. 
Ανοιξη * κι όμως φθινόπωρο μοιάζει 
που νύχτωσε νωρίς-νωρίς. Συννεφιά.
Χορταριασμένα σκαλοπάτια. Μαρμάρινες κρήνες. 
Λουλούδια κάτω απ’ το βαρύ ουρανό, 
που λυπημένα αργοσαλεύουν.

(Ήμερο απόγεμα, για ρεμβασμούς* 
κάτω απ’ τις φυλλωσιές περνώντας, χαϊδεύοντας τους 

κορμούς,
να λέμε για παλιές άνοιξες, για νεκρές μνήμες.)

Κι ύστερα, όταν αρχίσει δροσερό
μέσα στα συντριβάνια, στάλα-στάλα, το νερό,

-κύκλοι που απομακρύνονται τη μουσική τους ψάχνοντας 
στα περασμένα -  

κι ύστερα, κάπου άφαντος, όταν αρχίσει, θα σταθεί 
θλιμμένος άγγελος, για να προσευχηθεί 
μαζί με τα φυλλώματα και τους κορμούς, 
που καθρεφτίζονται γονατισμένα.

(Λεν είναι ρίγος από ερωτικήν αφή-
είναι άνεμος, που πεύκα φοβισμένος ψηλαφεί,
είναι το ψιθυριστό νερό, η παλιά φίλη: η λύπη.)

Αφήσατε διακριτικά ανοιχτή την πόρτα σας, 
για νά μπει η νύχτα με την ερημιά.
Και μέσα απ’ τις κρύες προτομές 
και κάτω απ’ τη συννεφιά, 
βαδίζοντας αδελφικά μαζί με τη βροχή, 
να λένε για παλιούς έρωτες; για νεκρές μνήμες.

Ας έρθουμε όμως και σε ποιήματα της επόμενης συλλογής «Η 
σκιά και το φως». Στο «Η χαμένη άνοιξη» οι στίχοι: «Η αύρα 
έρχεται απ’ τους λόφους κι απ’ τους κάμπους / και τρέχει να 
ξυπνήσει τις ψυχές, / που είχανε κοιμηθεί κάτω απ’ τους τά
φους» απηχούν ένα σημείο από το δεύτερο μέρος της 5ης συμ
φωνίας του Beethoven, ενώ το «Φωνέςαπό τη λήθη» αντανακλά 
τη ζωηρή εντύπωση από τη συναυλία μιας παιδικής χορωδίας. 
Οι δυο πρώτες στροφές του μάλιστα γράφτηκαν αμέσως, πάνω 
στο πρόγραμμα της συναυλίας:

Τα παιδιά τραγουδούσαν και δακρύζαμε 
Φωνές από τη λήθη, 
απ’ τη σιωπή.



Ο Κώστας Στεργιόπουλος

Τόσο βαθιές,
μου θάμπωσαν όλα τα τζάμια.
Τόσο ψιλές,
μου ράγισαν όλα τα κρύσταλλα.

Στο « Έρχεσαι, φέρνοντας... », στη συλλογή «Ο κίνδυνος», τα 
συναισθήματα που προκαλούν ο ερχομός και οι γεμάτες αυθορ
μητισμό ερωτικές εκδηλώσεις μιας κοπέλας ταυτίζονται μετα
φορικά με τη συγκίνηση από το πρώτο άκουσμα σ’ εφηβική και 
νεανική ηλικία τριών κομματιών της όπερας. Πιο συγκεκρι
μένα, αναφέρονται εδώ η άρια της Ροζίνας στον «Κουρέα της 
Σεβίλλης» του Rossini, η άρια της Τζίλντας στον «Ριγολέτο» του 
Verdi και η τελευταία άρια της Ιζόλδης στο «Τριστάνος και 
Ιζόλδη» του Wagner:

Έρχεσαι, φέρνοντας πίσω σου πουλιά, 
εδώ που ο ήλιος ζεσταίνει τις ελπίδες [...]

Ήχους που πέρασαν πάνω απ' το πρώτο χνούδι της 
ψυχής μας 

κι έμειναν εκεί.
Την άρια της Ροζίνας, την άρια της Τζίλντας.
Ένα φαγκότο, ένα όμποε.
Το ξεψύχισμα της Ιζόλδης.

Το ποίημα «Οι Σειρήνες» της ίδιας συλλογής βασίζεται, 
βέβαια, στο γνωστό επεισόδιο της ομηρικής «Οδύσσειας», αλλά 
ο στίχος: «Ώσπου έγιναν ένα μουντό μουρμούρισμα» είναι από 
το «bouche fermée», το μουρμούρισμα δηλαδή με κλειστό το 
στόμα, της χορωδίας των Σειρήνων στο τρίτο απ’ τα «Τρία 
Νυχτερινά» τον Debussy «Σύννεφα, Γιορτές, Σειρήνες».

Ας προσπεράσουμε άλλες σχετικές με τη μουσική λεπτομέ
ρειες κι ας πάμε τώρα στη συλλογή «Έκλειψη», όπου στο «Η 
άλλη παραλία» το βασικό μοτίβο του 15ου από τα 16 «Βαλς» τον 
Brahms κάνει ολόκληρη την παραλία του Μεγάλου Πεύκου να 
ξαναζωντανεύει και ν’ αναδύεται μέσα απ’ τη μνήμη, όπως 
ακριβώς ήταν το πρώτο καλοκαίρι μετά την Κατοχή και το 
δεκεμβριανό κίνημα, με τα «συμμαχικά στρατεύματα» να τριγυ
ρίζουν ανάμεσα στους ντόπιους και στους παραθεριστές και με 
τη «μυρωδιά του πρώτου εγγλέζικου καπνού» που άφηναν στο 
πέρασμά τους. Η ίδια παραλία, όπως μπορεί να το διαπιστώσει 
κανείς ξεφυλλίζοντας τη συλλογή «Τα μισά του πλου» και φτά
νοντας στον αριθμό 9 της σειράς «Φωτοβολίδες», αναδύεται 
και πάλι όχι με το «Βαλς» αριθ. 15 του Brahms αυτή τη φορά, 
αλλά με την εισαγωγή στον «Τανχόϋζερ» του Wagner, σε μετα
γραφή για πιάνο από τον Liszt:

ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΕΣ

9

Σιγά-σιγά, μέσα απ’ το πιάνο,
έβγαινε πάλι εκείνη η παραλία 

και το ξενοδοχείο «Παράδεισος», 
με τους εξώστες του ανοιχτούς στον έναστρο ουρανό 

του θέρους.
Μα έπρεπε, βέβαια, να πας να ρίξεις μια ζακέτα απάνω σου, 
καθώς είμαστε εκτεθειμένοι στην υγρασία των άστρων 
κι ο Αύγουστος πια βρισκότανε στα τέλη του.
Ώσπου έμεινε μόνο ο σκοπός αυτός να τρέχει μες στις 

φλέβες μου.
Και σιγά-σιγά, μέσα απ’ το πιάνο,

έβγαινε εκείνη η παραλία ξανά.

Στο «Η γκρίζα ώρα», στην επόμενη συλλογή «Αλλαγή φωτι
σμού», οι στίχοι: «Φαρμακωμένα δειλινά μιας άνοιξης δίχως 
άνοιξη, / ακούγοντας την « Ανοιξη» του Γκρηγκ» παραπέμπουν 
στα χρόνια της Κατοχής και του Εμφύλιου, όταν την άνοιξη τη 
βρίσκαμε πιο καλά μέσα στον Grieg παρά γύρω μας. Τον 
Wagner και τον Grieg, χωρίς να τους ονομάζουν, υπαινίσ
σονται και οι στίχοι: «Τα γερμανικά χάλκινα και τα κρουστά, / 
τα νορβηγικά φλάουτα» στο ποίημα «Στη Γκριπουλκία» της 
συλλογής «Ο ήλιος του μεσονυκτίου», ενώ οι αμέσως επόμενοι 
καταγράφουν, κάπως πιο συγκεκριμένα, την εντύπωση από τον 
ορμητικό καλπασμό του πιάνου στο τρίτο μέρος του κονσέρτου 
για πιάνο του Νορβηγού συνθέτη:

Ριπές από το παρελθόν, σα ρεύματα ψυχρού αέρα, 
σε κάνουν ξαφνικά και φρίττεις.
Τα γερμανικά χάλκινα και τα κρουστά, 
τα νορβηγικά φλάουτα.
Ακου πώς τρέχουν και γλιστρούν πάνω στα πλήκτρα τα 

έλκηθρα,
πώς η άνοιξη ξανάρχεται μέσα απ’ τους πάγους!

Στην ίδια συλλογή, με το στίχο: «κι αυτός που μες στη μου
σική του ζητούσε κάτι χαμένο εδώ κάτω», στη δεύτερη στροφή 
του ποιήματος «Το σώμα», υπονοείται o César Franck, και τα 
έργα του που ονομάζονται στη συνέχεια είναι η «Σονάτα για 
βιολί και πιάνο», η μία και μόνη συμφωνία του και οι «Συμφω- * ο



ηκές παραλλαγές για πιάνο και ορχήστρα», όπου αναφέρονται 
και οι δύο τελευταίοι στίχοι της στροφής αυτής:

Σου έμεινε μόνο η μουσική μιας άλλης ζωής 
κι αυτός που μες στη μουσική του ζητούσε κάτι χαμέ

νο εδώ κάτω.
Η  σονάτα σε λα, η συμφωνία σε ρε
κι εκείνες οι παραλλαγές για δάχτυλα κρυστάλλινα.
Δάκρυα τ ’ ουρανού κι ένα ερώτημα
πίσω απ’ το πένθος της νεκρώσιμης καμπάνας.

Μα εκεί που γίνεται σχεδόν ελεύθερη μεταγραφή μουσικού 
κομματιού σε ποίημα είναι στο «Η κόλαση, 3» -κ α ι πάλι στη 
συλλογή «Ο ήλιος του μεσονυκτίου»— που ολόκληρο βγήκε απ’ 
το « Ύστερα από μιαν ανάγνωση του Ντάντε» του Liszt. Υπάρ
χει, άλλωστε, κάτω απ’ τον τίτλο, κι η κατατοπιστική ένδειξη: 
«Franz Liszt: Après une lecture de Dante». Κι όπως o Liszt το 
έγραψε μεταφέροντας τις εντυπώσεις του από το διάβασμα του 
Dante σε μουσικό κείμενο, το ίδιο και το ποίημα ξαναμεταφέρει 
σε ποίηση το μουσικό έργο του Liszt. Γι’ αυτό χρησιμοποιούνται 
και αυτούσιοι στίχοι στα ιταλικά από το τρίτο άσμα της δαν
τικής «Κόλασης». Μεσολαβεί, εννοείται, και ο ρόλος της φαν
τασίας του ποιητή και η σχετική σκηνοθεσία, για να εκφρα
στούν μέσα απ’ το κομμάτι του Liszt προσωπικές ιδέες κι ατο
μικές ψυχολογικές καταστάσεις. Υποτίθεται, ότι βρισκόμαστε 
στην αίθουσα ενός ρεσιτάλ πιάνου. Τα φώτα αρχίζουν να χαμη
λώνουν, μόλις ο πιανίστας κάθεται στο πιάνο, κι ακούγονται οι 
πρώτες νότες. Πάντως, ο τίτλος «Η κόλαση, 3» δεν παραπέμπει 
στο τρίτο άσμα του έργου του Dante, καθώς δικαιολογημένα 
μπορεί να παρανοήσει κανείς, αλλά σημαίνει πως πρόκειται για 
το τρίτο κατά σειρά ποίημα με τον ίδιο τίτλο, κι αποτελεί συνέ
χεια των δύο εκείνων διαφορετικών εκδοχών για την κόλαση σε 
προηγούμενες συλλογές, άσχετο αν το πρώτο βρίσκεται στο 
ποιητικό βιβλίο «Το χάραμα του μύθου» και το δεύτερο στο 
επόμενο «Ο κίνδυνος»:

Η ΚΟΛΑΣΗ, 3

Franz Liszt: «Après une lecture de Dante».

Να χαμηλώσει κι άλλο αυτό το φως, 
τώρα που κρεμάστηκε πάνω μας η καταδίκη.
Λα-λα φυσικό, μι-μι ύφεση, λα-λα φυσικό.
Σαν καταδίκη τελεσίδικη,
κι ύστερα, σα νεκρώσιμη καμπάνα στον τόπο της αιώ

νιας θλίψης.

Αυτό το φως να χαμηλώσει κι άλλο.
Ντο-ντο φυσικό, φα-φα δίεση, ντο-ντο φυσικό.
Ψυχές που φεύγουνε κοπαδιαστά, μαστιγωμένες απ’ τον 

άνεμο και τη βροχή, 
εκεί που τα βαριά τα πλήκτρα ανοίγουν βάραθρα, 
μέσα απ’ τους γόους; τους θρήνους, τα ουρλιαχτά, 
τις ικεσίες των καταδικασμένων.

Η ίδια γυναίκα ξαναγδύνεται κι εσύ νομίζεις πως 
είναι άλλη.

Έρωτες γάτων κάτω απ’ το σεληνόφως.
Σπρώχνεις δυνατά,
κι η άβυσσος ανοίγει να σε χωρέσει.

Σι-σι φυσικό, μι-μι δίεση, σι-σι φυσικό.
«Lasciate ogni speranza voi ch ’ entrate».

Κι εσύ, σ ’ αιώνια καταδίκη, μη μπορώντας ούτε να 
μετανοιώσεις,

ν ’ ακούςαυτό το σολ, το φα, το μι, το ρε, το ντο, το σι, το λα, 
περιμένοντας συχώρεση, εσύ που δε συχώρεσες 
(δεν ήμουν άγιος ή Χριστός να συχωρέσω), 
ελπίζοντας πως θα σε σπλαχνιστεί 
ν ’ ακούσεις τουλάχιστον τη Φωνή ανάμεσα στους κε- 

κοιμημένους.

* * *

Θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε έτσι και σ’ άλλα παρα
δείγματα, περνώντας και στα διηγήματα και, ιδίως, στο μυθ
ιστόρημα «Η κλειστή ζωή», μα θα πηγαίναμε αρκετά μακριά, 
ξεφεύγοντας κι απ’ τους στόχους μας εδώ. Προτιμώ να κλείσω 
μ’ ένα άλλο, πιο πρόσφατο απόσπασμα από τα ατομικά μου 
σημειωματάρια, γραμμένο στις 22 Νοεμβρίου 1994: 

«Ξανάκουσα χτες στο Ινστιτούτο Γκαίτε τα τρία πιανιστικά 
κομμάτια του Liszt για τρία σονέτα του Πετράρχη κι ολόκληρο 
το “Deuxième année de Pèlerinage ”, όπου και το “Après une le- 
cture de Dante ”. Αμα τα έχει ακούσει κανείς από τον Aldo Cic- 
colini, η σύγκριση γίνεται αυτόματα συντριπτική. Μα και δίχως 
τον Ciccolini, προτιμώ χωρίς καμιάν αμφιβολία τα τρία αυτά 
κομμάτια του Liszt από τα ίδια τα πετραρχικά σονέτα -κ α ι γι’ 
αυτά κυρίως είχα πάει. Α, οι λέξεις! Πόσο φτωχές μοιάζουν, σε 
σύγκριση με τα εκφραστικά μέσα της μουσικής. Ό ,τι κι αν λέει 
ο Πετράρχης στα σονέτα του, τα αντίστοιχα κομμάτια του Liszt 
είναι η πεμπτουσία του λυρισμού. Ποιήματα χωρίς λόγια, που 
εισδύουν ως τους πιο άπιαστους κυματισμούς των αισθημά
των.»

* Ανακοίνωση στο 15ο Συμπόσιο Ποίησης της Πάτρας, που έγινε στο Pío απ’ 
τις 7 ως τις 9 Ιουλίου 1995.
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«Per me si va nella città dolente».

H  κόλαση είναι πάντα η κόλαση που λέγαμε άλλοτε.
Στην πρώτη πας με την ακινησία,
η δεύτερη καίει μες στο μυαλό,
αλλά τις πύλες της πιο σίγουρα σου ανοίγει η πράξη.
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παιδική λογοτεχνία

Η Λογοτεχνία για Παιδιά, στην Ελλάδα, ενηλικιώθηκε. Έχει πια μια υπόσταση. Έχει γίνει πιο 
πραγματική και ειλικρινής και εκφράζει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών.
Ξέφυγε από το τρίπτυχο πατρίς-θρησκεία-οικογένεια (χρήσιμο ίσως για την εποχή του) και ακο
λούθησε τη διεθνή περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Η Παιδική Λογοτεχνία αντανακλά τις αλλαγές και 
τις προκλήσεις της ζωής στον εικοστό αιώνα.
Η φαντασία δεν έλειψε ποτέ από τους έλληνες συγγραφείς.
Έτσι απελευθερώθηκε η θεματική, η γλώσσα, η μορφή και υπάρχουν σήμερα, σύγχρονα βιβλία 
που καλύπτουν τις ανάγκες και τις αναζητήσεις τόσο των παιδιών όσο και των νέων.
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Η σύγχρονη ελληνική Παιδική Λογοτεχνία. 
Οι τάσεις, τα έργα, οι δημιουργοί

του Γιάννη Παπαδάτου

Η ελληνική Παιδική Λογοτεχνία (Π. Λ.),1 ως χώρος με ιδιαί- 
τερες και ιδιόμορφες συντεταγμένες, μάλλον κοινωνιολογικού 
και παιδαγωγικού περιεχομένου που ως ένα σχετικό βαθμό 
ορίζουν και τις λογοτεχνικές, παρουσιάζει σχετικά μικρή 
ιστορία στην ελληνική πραγματικότητα. Έχει αποδειχτεί, ότι 
πάντα συστοιχιζόταν με τις κοινωνικο-εκπαιδευτικές συνθήκες 
της εκάστοτε ιστορικής περιόδου. Έτσι, από τον κραυγαλέο 
ηθικοδιδακτισμό του περασμένου αιώνα (Γεροστάθης-1858— 
του Λ. Μελά) αλλά και των αρχών του αιώνα μας, προοδευτικά 
και με την αναμφισβήτητη συμβολή των λογοτεχνικών σωμα
τείων, της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς (1958) και του 
Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου (1969), φτάσαμε 
στην τελευταία εικοσαετία, όπου παρατηρείται μια εκδοτική 
άνθιση, μάλλον ποσοτική, με ικανό πάντως αριθμό σημαντικών 
έργων. Τα σωματεία αυτά, τηρουμένων των αναλογιών, των 
συνθηκών της εποχής και της ιδιαιτερότητάς τους, θα λέγαμε, 
ότι όσον αφορά τις ιδεολογικές τους συνιστώσες, έπαιξαν και 
παίζουν έναν σημαίνοντα ρόλο. Σε εποχές (ψυχροπολεμική 
περίοδος) όπου η Π. Λ., εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων, «παρέ- 
παιε» ανάμεσα σ’ έναν εν πολλοίς αναβιούμενο συντηρητισμό 
και κοινωνικο-εκπαιδευτικό ηθικοδιδακτισμό και στις νέες 
αστικές ιδέες που δειλά καταγράφονταν στην ελληνική βεβαίως 
«ιδιαιτερότητα», ενεθάρρυναν την εγχώρια παραγωγή, με τους 
διαγωνισμούς δε και τη σύνδεσή τους με τη διεθνή πραγματικό
τητα, έπαιξαν και το ρόλο του άμεσου ή έμμεσου κριτή, σε μια 
εποχή όπου η παρουσίαση και η κριτική2 του παιδικού βιβλίου 
ήταν έννοιες ανύπαρκτες. Έργα σταθμοί της Π. Λ. όπως τα 
Τραγουδάκια για παιδιά (1889) του Αλ. Πάλλη, τα Ψηλά 
Βουνά (1918) του Ζ. Παπαντωνίου, ή Ο Μάγκας (1935) της Π. 
Δέλτα, φάνταζαν μέσα στην αχλύ του παρελθόντος κάτι σαν... 
μετεωρίτες, που δεν είχαν ανάλογη συνέχεια. Τα βιβλία της 
εποχής είχαν ως θέματα παρμένα από την νεότερη ιστορία, τη 
θρησκεία, το λαϊκό πολιτισμό, αντιμετωπίζοντας το παιδί- 
ήρωα μ’ έναν τρόπο συγκρατημένο, συντηρητικό. Χρησίμευαν 
δηλαδή μάλλον ως μέσα αγωγής παρά ως έργα τέχνης.3

Έχοντας υπόψη μας τα παραπάνω αρνητικά αλλά και θετικά 
στοιχεία, φτάνουμε στη δεκαετία του 1970 και συγκεκριμένα 
μετά το 1974, όπου, οι γνωστές αλλαγές στον κοινωνικοπολι- 
τικό χώρο αλλά και οι νέες ιδέες στον αντίστοιχο εκπαιδευτικό, 
σχετιζόμενες με το διεθνή παράγοντα, θα σηματοδοτήσουν μια 
στροφή στην Π. Λ., σε τέτοιο βαθμό ώστε η προαναφερόμενη 
έννοια της άνθισης να συμπεριλάβει προοδευτικά θεματολο-

γικές και υφολογικές συντεταγμένες. Τη δεκαετία αυτή δε, 
εμφανίζεται μια πλειάδα συγγραφέων (Μ. Αβρααμίδου, Ζ. 
Βαλάση, Μ. Βελετά-Βασιλειάδου, Α. Γκέρτσου-Σαρρή, Π. 
Δαράκη, Σ. Ζαραμπούκα, I. Δ. Ιωαννίδης, Μ. Κλιάφα, Μ. 
Κοντολέων, Μ. Λοΐζου, Δ. Μανθόπουλος, Σ. Μαντουβάλου, 
Ει. Μάρρα, Μ. Μάστορη, Κ. Μουρίκη, Γ. Νεγρεπόντης, Α. 
Παπάκου-Λάγου, Λ. Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, Κ. Πουλ- 
χερίου, Μ. Πυλιώτου, Δ. Ραβάνης-Ρεντής, Σ. Ροδοπούλου, Ε. 
Σαραντίτη-Παναγιώτου, Κ. Σίνου, Φ. Σταθάτου, Τ. Τίγκα, Ε. 
Τριβιζάς, Ε. Φακίνου, Σ. Φίλντιση, Θ. Χορτιάτη, Λ. Ψαραύτη 
κ.ά.), οι οποίοι ήρθαν να προστεθούν στους ήδη υπάρχοντες 
(Ε. Αλεξίου, Ε. Βαλαβάνη, Α. Βαρελλά, Α. Γουλιμή, Α. Ζέη, 
X. Σακελλαρίου, Ζ. Σαρή, Κ. Σφαέλλου κ.ά.). Οι συγγραφείς 
δε αυτοί (της δεκαετίας του ’70) δίνουν τη δεκαετία που δια
νύουμε τα ώριμά τους έργα, νομίζουμε τα σημαντικότερα στο 
χώρο της Π. Λ. Το γεγονός αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι και 
άλλοι συγγραφείς είτε της προηγούμενης δεκαετίας είτε και 
νεότεροι δεν δίνουν εξίσου σημαντικά έργα.

Σχηματικά μπορούμε να πούμε ότι η μετά το 1974-75 Π.Α., 
από την πλευρά της θεματολογίας και με βάση το κεντρικό θέμα 
και με κέντρο δε το παιδί-ήρωα, τη δράση του και πλαίσιο τα 
ουσιώδη κοινωνικά και οικουμενικά θεμελιώδη ζητήματα, 
είναι δυνατόν να παρουσιαστεί σε τρεις μεγάλους ομόκεντρους 
κύκλους, οι οποίοι παρουσιάζουν σχέσεις αμφιδρομίας και 
αλληλοσυσχέτισης.

Στον κεντρικό κύκλο, των διαπροσωπικών σχέσεων, παρου
σιάζονται θέματα που αφορούν τη γέννηση, το θάνατο, το 
εργαζόμενο παιδί, τις σχέσεις γονιών-παιδιών, το διαζύγιο, 
την υιοθεσία, την ορφάνια, τις καθημερινές ασχολίες και σχέ
σεις των παιδιών, το ερωτικό στοιχείο και ένστικτο, τα παιδιά 
με ειδικές ανάγκες. Στο μεσαίο κύκλο, του ευρύτερου μικρο- 
κοινωνικού περιβάλλοντος, παρουσιάζονται προβλήματα που 
σχετίζονται με τα ναρκωτικά, το ρατσισμό, τη βία και την τρο
μοκρατία, τη μετανάστευση, την ιστορία. Τέλος, ο εξωτερικός 
κύκλος περιέχει οικουμενικά θέματα, όπως της ειρήνης, της 
οικολογίας, της επιστήμης και της τεχνολογικής εξέλιξης.4

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε όλα τα είδη της ελληνικής 
Π. Α. της τελευταίας εικοσαετίας. Αναπόφευκτα δε, κυρίως 
λόγω χώρου, οι επισημάνσεις μας θα γίνουν σε ένα μικρό 
αριθμό βιβλίων, προπάντων δε στο μυθιστόρημα. Άλλωστε και 
η παραγωγή του είναι αρκετά μεγάλη* επί πλέον δε νομίζουμε 
ότι έχει να παρουσιάσει, ιδίως την τελευταία δεκαετία, αξιό



λογη παραγωγή. Άλλωστε σε όλα σχεδόν τα γένη και τα είδη 
του λόγου υπάρχει ικανοποιητική παραγωγή. Το προβάδισμα 
σε ποσότητα έχουν οι μικρές ιστορίες και το σύγχρονο παρα
μύθι (παραμυθική ιστορία). Το πρόβλημα εμφανίζεται στην 
ποίηση. Αιτία είναι μάλλον η άρνηση των εκδοτών όσον αφορά 
στην έκδοση συγκεκριμένων βιβλίων, λόγω της ελάχιστης ζήτη
σης. Με την ευκαιρία, να σημειώσουμε ότι, μάλλον αναπόφευ
κτα, εμπορικοί λόγοι υπεισέρχονται στην περιοχή της Π. Λ. και 
κατά κάποιον τρόπο επηρεάζουν θετικά, αλλά και αρνητικά 
την έκφρασή της. Αλλά αυτό βέβαια είναι αντικείμενο έρευνας.

Στη περιοχή του μυθιστορήματος λοιπόν, διανύοντας τη 
δεκαετία του 1990, βλέπουμε ότι κυριαρχούν οι συγγραφείς που 
πρωτοπαρουσιάσθηκαν τη δεκαετία του 1970. Μια δεκαετία 
όπου άρχισαν να εμφανίζονται ή να επιτείνονται πολλά κοινω
νικά και οικολογικά προβλήματα, απότοκα του συγκεκριμένου 
τρόπου Ανάπτυξης στο διεθνή χώρο. Οι συγγραφείς παρου- 
σιάζοντάς τα στα έργα τους, προδιέγραψαν κατά κάποιο τρόπο 
και την συγγραφική παραγωγή και των επόμενων δεκαετιών. 
Αυτό βέβαια παρατηρείται και στα υπόλοιπα λογοτεχνικά 
είδη. Τα υφολογικά χαρακτηριστικά που εγγράφονται στην 
παραγωγή αυτού του λογοτεχνικού είδους, κινούνται κυρίως σε 
ρεαλιστικά πλαίσια. Αποτυπώνεται η κοινωνική πραγματικό
τητα με έναν τρόπο ο οποίος κάθε φορά μεταλλάσσεται, για να 
δηλώσει ότι και η πραγματικότητα έχει πολλά πρόσωπα, αλλά 
και το ότι τα πάντα είναι δυνατόν να δοθούν στα παιδιά, αρκεί 
να δοθούν με τον κατάλληλο ιδεολογικό και λογοτεχνικό 
βέβαια τρόπο.

Έχοντας πάντα υπόψη μας τους παραπάνω θεματικούς 
κύκλους, αρχίζοντας από τον κεντρικό, μερικά έργα που ανή
κουν στις κατηγορίες του είναι:

α). Σπίτι για πέντε, της Λ. Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου 
—1987—,5 Το 33, του Μ. Κοντολέων -1989-, (διαζύγιο), Το 
κορίτσι με τις δυο μητέρες, του I. Δ. Ιωαννίδη -1984-, Μια 
ιστορία για δύο, της Ει. Μάρρα -1985- (υιοθεσία), Αργνρώ, 
της Ν. Τζώρτζογλου -1986-, Γράμμα στο μοναχικό αδερφό 
μου, της Μ. Αβρααμίδου -1988-, Το βιβλίο ενός τυφλού, του 
X. Σκανδάλη -1986-, Μέρες Αλκυόνης, του Δ. Μανθόπουλου 
-1993- (παιδιά με ειδικές ανάγκες), Μια μικρή καλοκαιρινή 
ιστορία, της Ε. Φακίνου -1986- (θάνατος), Ταχέγια, της Ζ. 
Σαρρή -1987- (σύγκρουση γονιού-παιδιού), Χωρίς κοτσάνι, 
του I. Δ. Ιωαννίδη -1985-, Αγαπημένε μου δάσκαλε δεν 
ξεχνώ, τηςΣ. Ροδοπούλου -1990- (ενδοσχολικές σχέσεις), Στο 
Γυμνάσιο, της Β. Μάστορη -1991 - , Μαργαρίτα, της Ν. Κοκκι- 
νάκη -1994- (ερωτικό στοιχείο). Όσον αφορά δε στη θεματο
λογία και στην παιδαγωγική της διάσταση, σ’ αυτήν την κατη
γορία, ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανίχνευση των στάσεων και 
των αντιλήψεων εκπαιδευτικών και κοινωνικών, του μυθιστο
ρηματικού πληθυσμού απέναντι στο παιδί. Φαίνεται δε η απο
τύπωση μιας πραγματικότητας που η περιγραφή της γεννά 
έμμεσα στον αναγνώστη πέρα από την κατά περίπτωση θετική ή 
αρνητική αντίδραση και τη «συνειδητοποίηση» των αναδει- 
κνυόμενων προβλημάτων.
β) Στο μεσαίο κύκλο μερικά έργα είναι: Το ταξίδι που σκοτώ
νει, του Μ. Κοντολέων —1989—, Xro τσιμεντένιο δάσος, της Λ. 
Π. Ανδρουτσοπούλου -1981- (ναρκωτικά), Τα δέντρα που 
τρέχουν, της Μ. Πυλιώτου -1987-, Παιχνίδι χωρίς κανόνες, 
της Γ. Γρηγοριάδου-Σουρέλη -1985 γ' έκδ.- (μετανάστευση), 
Για την άλλη πατρίδα, της Λ. Π. Ανδρουτσοπούλου —1986— 
(προσφυγιά, ανθρώπινα δικαιώματα), Ο κόσμος βαριέται να 
διαβάζει θλιβερές ιστορίες, της Μ. Κλιάφα -1986- (ρατσι
σμός, τσιγγάνοι), Αρχίζει το ματς, της Α. Βαρελλά -1984-, 
Πριν από το τέρμα, της Γ. Γ. Σουρέλη (η βία στα γήπεδα), Τα 
Τρία Σίγμα, της Ν. Τζώρτζογλου -1989- (ληστεία), Γεύση 
πικραμύγδαλου, του Μ. Κοντολέων -1995-, Τοαυγότηςέχιδ- 
νας, της Λ. Ψαραύτη -1990- (AIDS), Δύσκολοι καιροί για 
μικρούς πρίγκιπες, της Μ. Κλιάφα -1992- (σύγχρονα προ
βλήματα νεολαίας). Σ’ αυτές τις κατηγορίες με τα κατεξοχήν 
ατομικά προβλήματα, που έχουν όμως διαστάσεις κοινωνικές, 
ο ρεαλισμός στο πραξιακό επίπεδο των ηρώων λειτουργεί σε 
πολλαπλά επίπεδα. Το άτομο εμφανίζεται στην καθημερινή του 
φθορά σε βαθμό που είτε εκμεταλλεύεται τα όνειρα των άλλων 
είτε όντας αθώο παρασύρεται, για να υπερβεί αργότερα την 
κατάστασή του, προσπαθώντας να δείξει δρόμους. Αλλά και 
πολλές φορές βυθίζεται στο κοινωνικό σώμα, αυτοαναιρείται 
και ξεγυμνώνει έτσι το πέτρινο πρόσωπο της πραγματικότητας. 
Αλλά και η αναζήτηση του ερωτικού στοιχείου μέσα από τη 
μελέτη της ζωής και η ανίχνευση των μεταφυσικών ανθρώπινων 
στοιχείων μέσα από πράξεις που δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια 
μελέτη θανάτου, είναι και ένα άλλο από τα επίπεδα του ρεαλι
σμού της σύγχρονης Π. Λ.

Θα λέγαμε δε ότι αυτό το πρόσωπο του ρεαλισμού, ιδίως στα 
μυθιστορήματα της τελευταίας πενταετίας, αρχίζει να εμφανί
ζεται στα πλαίσια μιας δυναμικής αντιμετώπισης των πραγ
μάτων μέσα από την αναζήτηση μιας νέας οπτικής, η οποία 
είναι αποτέλεσμα της σύνθεσης του κοινωνικού «όλου» με την 
προσωπική αγωνία, το «υποκείμενο», 
γ) Στον τρίτο κύκλο παριέχονται βιβλία, όπως: Το μεγάλο πεί
ραμα -1981-, Στη χώρα των μαμούθ -1977-, της Κ. Σίνου, 
Τρία παιδιά χαμένα στο διάστημα, του X. Σακελλαρίου 
-1982-, Το άλλο, της Λ. Μαυροκεφάλου -1988,2η έκδ.-, Ο



καλεσμένος; της Β. Μάστορη -1991, 2η έκδ. —, Το μυστικό του 
Σίμου, της Α. Σαφιλίου -1986-, Με την Ανδρομέδα στο 
Γαλάζιο Πλανήτη, της Λ. Ψαραύτη -1980-, UFO στα Διγε- 
λιώτιχα τον Γ. Μπάρτζη -1990, 2η έκδ.- (επιστημονική φαν
τασία), Εμένα με νοιάζει, της Γ. Γρηγοριάδου-Σουρέλη 
-1976-, Το δάσος κι ο κόσμος του, της Α. Παπάκου-Λάγου 
-1 9 8 7 -, Φιλενάδα φουντουκιά μου, της Α. Βαρελλά -19 82 -, 
Ανάσες και ψίθυροι του δάσους, της Λ. Ψαραύτη -1984-, Ο 
θυμός του Ποσειδώνα, του X. Σακελλαρίου -1991-, Τα λαμ
περά αγκάθια, του Γ. Μπόντη -1995- (οικολογικό πρόβλημα), 
Τα ξύλινα σπαθιά, του Π. Καλιότσου -1978-, Το Τουρκάκι, 
Εγώ και τ ’ Αραπάκι, της Μ. Καραγιάννη-Τόλκα -1986, 2η 
έκδ. - , Τα περιστέρια του καμπαναριού της Π. Δαράκη -1988, 
4η έκδ.-, Δομήνικος, του Μ. Κοντολέων -1992- (μεταφυ
σικές και οικουμενικές αξίες), Ημητερούλα μας η Ρωσία, της 
Μ. Λοίζου -1994- (ειρήνη, διαπολιτισμικότητα).

Σ’ αυτές τις θεματικές όπου τα προβλήματα είναι οικουμε
νικά, σε αρκετά έργα το φαντασιακό μέρος εμπλέκεται με την 
πραγματικότητα. Χρησιμοποιούνται διακείμενα είτε από την 
παράδοση είτε από την επιστήμη. Η κριτική αντιμετώπιση από 
τη μια, της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας και η ορα- 
ματική της διέξοδος σε έναν κόσμο πιο ανθρώπινο κι η ουτο
πική της διέξοδος από την άλλη, σε έναν κόσμο διαφορετικό, 
οικολογικό, συνθέτουν δυο άλλες όψεις του ρεαλισμού. Αν κι οι 
συγγραφείς εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, στις δυο πρώτες 
κατηγορίες, στην προσπάθειά τους να προτείνουν έναν κόσμο 
οικολογικότερο, χρησιμοποιούν ανασταλτικά στοιχεία της σύγ
χρονης πραγματικότητας (π.χ. συλλογιστική του ισχύοντος 
τρόπου Ανάπτυξης), εντούτοις εξάγεται η εξής διαπίστωση: Η 
προσπάθεια να δημιουργήσουν έναν κόσμο της ουτοπίας σε μια 
αντιουτοπική πραγματικότητα της δεκαετίας του 1970 και εν 
μέρει του 1980, μάλλον σε γενικές γραμμές ενήργησε θετικά, και 
σε ένα μεγάλο βαθμό μπορούμε να πούμε ότι προετοίμασε το 
κλίμα, ώστε έργα τα οποία εκδίδονται την τελευταία πενταετία 
να περιέχουν μια οικολογική και κοινωνική πραγματικότητα, 
ενταγμένη στα πλαίσια μιας οραματικά εφικτής διαπολιτι- 
σμικής ιδεολογίας, γεγονός άλλωστε που το επιτάσσουν ως ένα 
βαθμό και οι απαιτήσεις της σύγχρονης πολυπολιτισμικής 
πραγματικότητας. Αρκετά βιβλία απ’ αυτή την κατηγορία συνι- 
στούν μια άλλη ανανεωτική τάση της Π. Λ., θεματολογική και 
υφολογική, της οποίας βασικά στοιχεία υπεννοήσαμε. Θα 
λέγαμε δε ακόμη, πως ο Μ. Κοντολέων, με το Δομήνικο παρου
σιάζοντας το μαγικό στοιχείο ως κυρίαρχο υφολογικό στοιχείο 
με διακείμενα από τη λαϊκή παράδοση και τη Μυθολογία, προ- 
διέγραψε σαφώς στοιχεία μιας ιδιάζουσας τάσης και στην 
περιοχή του μυθιστορήματος, όπου η πραγματικότητα τέμνεται 
και ποιητικά αποτυπώνεται σ’ ένα φαντασιακό-μαγικό πλαί
σιο, όπου η ανθρώπινη περιπέτεια κορυφώνει την τραγικότητά 
της.

Ένας μεγάλος πολυ-θεματικός άξονας με σημαντικές κατα
βολές (Π. Δέλτα και αργότερα Α. Τροπαιάτης, Τ. Λάππας κ.ά.) 
είναι αυτός του ιστορικού μυθιστορήματος. Μερικά μυθιστο
ρήματα είναι:
Δυο σειρές στρατιωτάκια, της Κ. Πουλχερίου -1985- (Κύ
προς), Ο μεγάλος αποχαιρετισμός, της Γ. Γ. Σουρέλη —1990— 
(Μικρασιατική καταστροφή), Ο μικρός αδελφός, της Λ. Π. 
Ανδρουτσοπούλου -1986- (βαλκανικοί πόλεμοι), Οι 
πελαργοί θα ξανάρθουν, της Μ. Κλιάφα -1986, 8η έκδ.- (πε
ρίοδος 1967-74), Τα σαράντα κόσκινα, της Σ. Ροδοπούλου 
-1984-, Πολύ ωραίο τ ’ όνομά σου ελευθερία, του Μ. Κορνή-

λιου -1987-, Το κόκκινο της Ανατολής, της Α. Γκέρτσου- 
Σαρρή -1991- (Τουρκοκρατία, Αμπελάκια), Η φωτιά που δεν 
σβήνει, του X. Σακελλαρίου -1985-, ΗΔοξανιώ, της Μ. Λαμ- 
παδαρίδου-Πόθου -1990- (Βυζάντιο), Στη Βέροια, στη Βερ
γίνα, της Θ. Χορτιάτη -1983- (Αρχαία Ελλάδα) κ.ά. Την 
τελευταία δε εικοσαετία, κι αυτό σε αντίθεση με την πρωτύτερη 
εποχή, εμφανίζονται και έργα που ενώ το κεντρικό τους θέμα 
είναι π.χ. οι σχέσεις μιας οικογένειας ή ο κοινωνικός περίγυ
ρος, αυτό το θέμα να εγγράφεται σε ένα ισχυρά πολιτικοποιη
μένο ιστορικό πλαίσιο. Συμβαίνει δε και το αντίθετο. Αναφέ
ρουμε μερικά: Κάτω απ’ την καρδιά της, της Β. Μάστορη 
-1995- (περίοδος 1967-74), Τα κοριτσάκια με τα ναυτικά, της 
Ε. Δικαίου -1991- (Μικρασιατική καταστροφή), Το διπλό 
ταξίδι, της Λ. Ψαραύτη -1993,10η έκδ.- (Β7 Παγκ. Πόλεμος- 
Παλαιστίνη), ΗΝενέ η Σμυρνιά, της Ε. Χίου -1993- (Μικρα
σιατική καταστροφή), Λάθος, κύριε Νόιγκερ, της Λ. Π. 
Ανδρουτσοπούλου -1993 8η έκδ.-, η Μωβ ομπρέλα, της Α. 
Ζέη -1995- (Β' Παγκ. Πόλεμος), Τα τρία παιδιά, του I. Δ. 
Ιωαννίδη -1993, 6η έκδ.- (Βαλκανικοί πόλεμοι), Έξι εναν
τίον ενός, της Α. Βαρελλά -1992- (αρχαιοκαπηλία), Φίλοι 
φίλοι καρδιοφίλοι-0 Λίνος, της Σ. Ζαραμπούκα -1995- (δε
καετία του ’40, απόηχος του πολέμου-εμφύλιος) κ.ά.

Ως προανάκρουσμα του μεγάλου ιστορικού θεματικού 
κύκλου και της ιδιομορφίας του, κατά κάποιο τρόπο λειτούρ
γησαν τα βιβλία της Α. Ζέη (Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου, 
Το καπλάνι της βιτρίνας) και της Ζ. Σαρή (Ο θησαυρός της 
Βαγίας - 1969-). Η ιστορική γνώση σε τέτοια βιβλία, μέσα από 
την εθνική της πραγματικότητα, περιβάλλεται με μια οικουμε
νική συλλογιστική, από τα ιδεολογικά ζητούμενα της εποχής 
μας. Κι είναι αυτό το γεγονός που νομίζουμε ότι συνκπά και 
μια άλλη ανανεωτική τάση της νεότερης Π. Α., αρχής γενομένης 
από τη δεκαετία του 1980.

ζέφη δαράκη

Τό παιχνίδι νά ονειρεύεσαι ζωγραφιές
κέδρος léo daraki



Στη περιοχή τώρα των μικρών ιστοριών, των παραμυθιών και 
των παραμυθικών ιστοριών, η ποσοτική παραγωγή είναι πολύ 
μεγάλη σε βαθμό που να μη συμβαδίζει πάντοτε με την ποιό
τητα. Θα λέγαμε ότι αναπαράγονται μοτίβα, δίχως μεταμυθο- 
πλαστική δεινότητα και η στερεοτυπία των χαρακτήρων πολλές 
φορές φαντάζει ξένη με τη σύγχρονη κοινωνική και οικολογική 
πραγματικότητα. Παρόλα αυτά, αρκετά είναι εκείνα που 
δίνουν το στίγμα της εποχής και υπερβαίνουν τη στατικότητα 
και τον έντονο παιδαγωγισμό. Τα θέματα που κινούνται είναι 
παρόμοια με τα θέματα του μυθιστορήματος. Ο κεντρικός κι ο 
εξωτερικός κύκλος έχουν τα περισσότερα βιβλία. Εδώ να ανα
φέρουμε μερικούς από τους συγγραφείς που έχουν παρουσιάσει 
αξιοπρόσεκτη παραγωγή: Λ. Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 
Α. Βαρελλά, Μ. Κοντολέων, Ζ. Βαλάση, Ε. Φακίνου, Μ. Λοί- 
ζου, Ε. Τριβιζάς, Ει. Μάρρα, Μ. Βελετά-Βασιλειάδου, Γ. Ανε- 
ζίνη-Λεράκη, Σ. Μαντουβάλου, Χρ. Μπουλώτης. Τελευταία δε 
ένα ανανεωτικό ρεύμα που αρχίζει να εγγράφεται και με πρω- 
τοεμφανιζόμενους συγγραφείς, είναι οι μικρές παραμυθικές 
ιστορίες με ποιητική διάθεση και ως προς τη σύλληψη του 
θέματος και ως προς το ύφος. Φαίνεται πως ο Χρήστος Μπου
λώτης με έργα του όπως το Επτά παράξενες και γιορτινές ιστο
ρίες, επτά -1992-, «αποτέλεσε» το «διάμεσο» μεταξύ των 
παραπάνω και των νέων συγγραφέων (μετά το 1994) αλλά και 
αρκετά βιβλία μεταφρασμένα σηματοδότησαν το γεγονός.

Η κατηγορία του διηγήματος δεν έχει να παρουσιάσει μεγάλη 
παραγωγή. Συχνά υπάρχει σύγχυση και μεταξύ των εκδοτών ως 
προς το χαρακτηρισμό του συγκεκριμένου είδους αλλά και των 
συγγραφέων. Συγγραφείς με αρκετή παραγωγή στο είδος είναι 
ο Σπ. Τσίρος, ο I. Δ. Ιωαννίδης, ο X. Σακελλαρίου, ο Μ. Κοντο
λέων, η Σ. Φίλντιση κ.ά. Θέματα του διηγήματος είναι κυρίως 
από το παρελθόν και τα βιώματα των συγγραφέων. Αναπαρι- 
στούν δε εποχές, όπως τη δεκαετία του 1940, αλλά και την πραγ
ματικότητα της τελευταίας εικοσαετίας.

Αν και η κατηγορία «θέατρο» δεν είναι αμιγές λογοτεχνικό 
είδος εντούτοις έχουν γραφτεί αρκετά από συγγραφείς όπως ο 
Ε. Τριβιζάς, ο X. Σακελλαρίου, η Ζ. Σαρή, ο Α. Δελώνης, η Μ. 
Γουμενοπούλου, ο Γ. Ξανθούλης με θέματα κυρίως το οικολο
γικό, την ειρήνη και τα σύγχρονα προβλήματα.

Στην κατηγορία της Ποίησης, η παραγωγή όπως και πιο 
πάνω αναφέραμε είναι σχετικά μικρή. Ποιητές όπως ο Γ. Κρό
κος, η Ρ. Καρθαίου, ο X. Σακελλαρίου, η Ντ. Χατζηνικολάου, 
ο Ν. Κανάκης, ο Κ. Καλαπανίδας, ο Δ. Μανθόπουλος, ο Ε. 
Τριβιζάς, ο Γ. Μενέλαος-Μαρίνος αναπαριστούν θέματα παρ
μένα από τη φύση, την οικολογία, την ανάγκη για ειρήνη και 
γενικά τον μικρόκοσμο του παιδιού. Κυρίαρχα υφολογικά 
στοιχεία του είδους είναι κυρίως ο λυρισμός και το χιούμορ. 
Όσον αφορά το δεύτερο, τα τελευταία χρόνια, θα λέγαμε πως 
ο Δ. Μανθόπουλος από τη μια πλευρά μ’ έναν συναισθηματικό 
λυρισμό κι ο Ε. Τριβιζάς από την άλλη πλευρά με μια υπερρεα
λιστική διάθεση, έδωσαν έναν αέρα ανανέωσης κυρίως υφολο- 
γικής.

Το χιούμορ ως κυρίαρχο υφολογικό στοιχείο παρ’ ότι γνωρί
ζουμε ότι το επιζητούν τα παιδιά, ανιχνεύεται σε ελάχιστα έργα 
στη σύγχρονη δημιουργία. Συγγραφείς που το χρησιμοποιούν 
στα έργα τους είναι οι: Α. Βαρελλά, I. Δ. Ιωαννίδης, Μ. Κοντο
λέων, Θ. Χορτιάτη, Ε. Τριβιζάς, Δ. Ραβάνης-Ρεντής, η Σ. Μαν
τουβάλου κ.ά.6

Ως κατακλείδα αυτού του σύντομου, μάλλον χαρτογραφι- 
κού, άρθρου αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Κατά την τελευταία εικοσαετία κι από την άποψη του περιε
χομένου, νέες θεματολογικές αλλά και υφολογικές κατηγορίες 
εμφανίζονται αλλά και ορισμένες από τις υπάρχουσες ανανεώ
νονται. Το παιδί τελικά εμφανίζεται στα έργα, όχι ως ένα άτομο 
που πρέπει να έχει τις ιδιότητες του ενήλικου ή να είναι ο δέκτης 
ηθικών μηνυμάτων μ’ έναν άκρατο παιδαγωγισμό ή ελεγχόμενο 
διδακτισμό με ρόλους παραδοσιακούς και μακριά από τα 
έντονα κοινωνικά προβλήματα, αλλά ως ένα άτομο που οριοθε- 
τείται πραξιακά στην ηλικία του και σκέπτεται σύμφωνα μ’ 
αυτήν. Είναι, περισσότερο από άλλοτε, το κέντρο των προβλη
μάτων, δρα κι ενεργοποιείται προς μια συνειδητοποίηση που η 
εποχή μας απαιτεί. Παρουσιάζονται βέβαια και περιπτώσεις, 
απότοκες της σύγχρονης πρακτικής, όπου αμφισβητείται ο 
κόσμος των μεγάλων, εντούτοις υιοθετούνται πρακτικές του. 
Τέτοιες επισημάνσεις τη δεκαετία που διανύουμε ανιχνεύονται 
ελάχιστες. Άλλωστε η δεκαετία του 1970 με τις αμφισβητήσεις, 
άκριτες πολλές φορές, πέρασε ανεπιστρεπτί.

Γενικά πάντως, εξετάζοντας τα βιβλία της τελευταίας εικο
σαετίας και βαδίζοντας προς το τέλος του αιώνα, παρατηρούμε 
ότι προοδευτικά, το παιδί-ήρωας έχει περισσότερα διαχρονικά 
στοιχεία. Εκφράζει πέρα από το επίκαιρο, εκείνη την πραγμα
τικότητα που έχει στοιχεία του μέλλοντος. Στοιχεία που σχετί
ζονται με την αγωνία για την επιβίωση του πλανήτη-Γη, με τις 
αιώνιες μεταφυσικές αγωνίες, με τα προβλήματα στις διατο- 
μικές αλλά και οικογενειακές σχέσεις. Αυτό το γεγονός είναι 
που μας κάνει να πιστεύουμε ότι αρκετά από τα βιβλία αυτής 
της εικοσαετίας θα έχουν διαχρονική αξία. Δεν θα αντανα
κλούν μόνο τα στατικά ιδεολογικά στοιχεία μιας εποχής, αλλά 
και θα εξακοντίζουν στοιχεία αυτής της πραγματικότητας και 
προς το μέλλον. Εδώ βέβαια και για να μην ξεχνιόμαστε, το 
σημαντικότερο λόγο τον έχει η λογοτεχνικότητα των κειμένων, 
γεγονός που υποδηλώνει ότι το λογοτεχνικό βιβλίο μόνον 
έμμεσα μπορεί να αποτελέσει μέσο αγωγής. Παρά όμως τα 
λεχθέντα και σήμερα παρουσιάζεται το φαινόμενο της συγ
γραφής βιβλίων κυρίως για πολύ μικρά παιδιά (μικρές ιστο
ρίες, παραμυθικές ιστορίες) που αν δεν είναι ανούσια -συχνό 
το φαινόμενο- είναι γραμμένα με αρκετή δόση διδακτισμού ή 
επηρεασμένα από τη δύναμη των στατικών στοιχείων, της επι- 
καιρότητας. Την τελευταία πενταετία θα λέγαμε ότι η εικόνα 
αυτή «ανασκευάζεται» προς το καλύτερο. Επαναλαμβάνουμε 
δε ότι ένας από τους παράγοντες που επέδρασαν σ’ αυτό, είναι 
και οι μεταφράσεις πολύ καλών βιβλίων για τις ηλικίες αυτές.7 
Ένα άλλο γεγονός που πρέπει να επισημανθεί είναι και η συγ
γραφή, κατά την τελευταία δεκαετία έργων που αναφέρονται 
στις προεφηβικές και εφηβικές ηλικίες. Αυτή η λογοτεχνική 
πραγματικότητα ήρθε να καλύψει το κενό και υπαγορεύτηκε 
ανάμεσα στ’ άλλα και από τις αναγνωστικές ανάγκες των παι
διών αυτών των ηλικιών, αλλά και από τη σοβαρή ηλικιακή από 
τα κάτω διεύρυνση των μικρών αναγνωστών. Ανακύπτει 
πάντως η αναγκαιότητα για εξέταση του φαινομένου, καθώς 
και για τυχόν υπάρχουσες οριοθετήσεις της παιδικής και της 
εφηβικής (;) λογοτεχνίας.8

Από την πλευρά της θεματολογίας πάντως φαίνεται ότι ήδη 
από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, όταν άρχισε η ικανοποιη
τική παραγωγή βιβλίων για εφήβους, άρχισαν σταδιακά να 
μετασχηματίζονται στα έργα και οι παραδοσιακοί ρόλοι των 
δύο φύλων και τα γονεϊκά στερεότυπα. Οδεύοντας λοιπόν προς



την αυγή της τρίτης χιλιετίας, αρχίζει να ξεκαθαρίζει το πρό
σωπο της Παιδικής και Εφηβικής (;) πλέον Λογοτεχνίας. Ένα 
πρόσωπο που σε ορισμένα είδη περισσότερο (μυθιστόρημα) 
έχει ικανοποιητική παραγωγή και από πλευράς περιεχομένου 
και από πλευράς ύφους και που σε άλλα είδη δε (κυρίως σε 
βιβλία για πολύ μικρά παιδιά) και πάντα ανάλογα με την παρα
γωγή, φέρει στίγματα του παρελθόντος. Ίσως γιατί οι ιστορίες 
με λίγο περιεχόμενο να φαντάζουν εύκολο είδος, ίσως όμως και 
η ισχυρή μας παραμυθική και μυθολογική παράδοση να 
δεσμεύει αντί να ελευθερώνει. Η δεκαετία πάντως που διερχό
μαστε είναι καθοριστική κι όπως όλα δείχνουν έντονα δημιουρ
γική και παραγωγική.

Ωστόσο, πέρα από τις παρουσιάσεις και τις κριτικές και τις 
θεωρητικές προσεγγίσεις, συνοπτικές και περιγραφικές όπως η 
παρούσα ή και άλλες αναλυτικές, το λόγο πάντα θα τον έχει ο 
Αναγνώστης,9 ο οποίος με τον ιδιαίτερό του τρόπο, είναι αυτός 
που θα διαιωνίσει και θα παραδώσει στην ιστορία την αισθη
τική απεικόνιση της πραγματικότητας. Ο Αναγνώστης που 
επεμβαίνοντας στη δομή των έργων δρα καταλυτικά. Αλλά η 
δομή10 των συγκεκριμένων έργων της Π. Λ. καθώς και το θαυ
μαστό γεγονός όσο και το πολλαπλό αποτέλεσμα της αναγνω
στικής διαδικασίας είναι μια άλλη, άκρως ενδιαφέρουσα 
βέβαια, ιστορία!...

1. Ο όρος «Παιδική Λογοτεχνία» υποδηλώνει όχι μόνο τα έργα που έχουν 
γραφτεί για παιδιά, αλλά κι όσα απευθύνονται σε μεγάλους και είναι δυνατόν 
να προσπελασθούν κι από τα παιδιά. Ίσως ο όρος «Λογοτεχνία για παιδιά» να 
ήταν ο ορθότερος. Πάντως, θα λέγαμε τελικά ότι η Λογοτεχνία, θεωρητικά 
κυρίως, απευθύνεται και σε όποιον γνωρίζει ανάγνωση. Από κει και πέρα 
εισχωρούν άλλοι παράγοντες στην αναγνωστική διαδικασία όπως η ηλικία και 
η ατομική κουλτούρα. Οι όποιες αμφισβητήσεις για την ύπαρξη της Π. Λ., ως 
σχετικά ανεξάρτητου είδους, μάλλον πέφτουν στο κενό αφού είναι διαπιστω
μένο ότι έχει ιδιαιτερότητες, μορφικές και θεματολογικές. Το γεγονός δε, ότι 
υπάρχει μια πλειονότητα συγγραφέων που γράφει αποκλειστικά για παιδιά 
είναι ικανό στοιχείο να στοιχειοθετήσει τα προαναφερθέντα. Κι η εισαγωγή, 
από το 1985 περίπου, της Π. Λ. ως αυτόνομου μαθήματος στα ελληνικά Πανε
πιστήμια, επικυρώνει τα παραπάνω.

2. Δε κομίζουμε «γλαύκα εις Αθήνας» αν πούμε ότι, πέρα από ελάχιστες 
περιπτώσεις κι αυτές μετά πολλαπλών εμποδίων, η κριτική της Π. Λ. στην 
Ελλάδα εξαντλείται σε διαισθητικές ή φιλολογίζουσες επισημάνσεις. Είναι 
πια καιρός πέρα από προσωπικούς συναισθηματισμούς να αρχίσει να εγγρά- 
φεται η κριτική ουσίας. Βλ. συγκεκριμένη διαπίστωση: Καλλέργης, Ηρ. «Η 
μελέτη για το παιδικό βιβλίο τα τελευταία 20 χρόνια. Προσδοκίες για τη 
δεκαετία του 1990», στο: Σύγχρονες τάσεις και απόψεις για την παιδική λογο
τεχνία. Αθήνα, Ψυχογιός, 1991, σελ. 34 (Πρακτικά Δ ' Σεμιναρίου του Κύκλου 
του Ελληνικού παιδικού βιβλίου).
Επίσης για την κριτική βλ.: Πολίτης Δ. «Η κριτική θεωρία της λογοτεχνίας για 
παιδιά. Οριοθετήσεις και προοπτικές» στο περ. Η λέσχη των εκπαιδευτικών. 
Αθήνα, Πατάκης, 1995, τεύχ. 11, σελ. 30-33.

3. Βλ. σχετ. Αναγνωστόπουλος, Β. Δ. Η ελληνική παιδική λογοτεχνία κατά 
τη μεταπολεμική περίοδο (1945-1958). Αθήνα. Καστανιώτης, 1991.

4. Για περισσότερα βλ. Παπαδάτος Γ. «Η θεματολογία του σύγχρονου μυθι
στορήματος για παιδιά και εφήβους» στο περ. «Επιθεώρηση Παιδικής Λογο
τεχνίας», Αθήνα, Βιβλιογονία, 1992, τόμ. 7ος, σελ. 15-38.

5. Η παράθεση των ονομάτων από το σημείο αυτό είναι τυχαία και υπακούει 
μόνο στις ανάγκες αυτού του άρθρου.

6. Βλ. Κανατσούλη Μ. Ο μεγάλος περίπατος τον γέλιου. Το αστείο στην 
Παιδική Λογοτεχνία. Αθήνα, Έκφραση, 1993.

7. Οι μεταφράσεις δε και άλλων ειδών, όπως του μυθιστορήματος, τα τελευ
ταία χρόνια πιστεύουμε ότι έχουν επηρεάσει και την αντίστοιχη ελληνική 
παραγωγή. Πέρα όμως από το ότι αυτό το γεγονός είναι φυσιολογικό και 
θεμιτό, εκείνο που απαιτείται είναι, να δείξει μια εμπεριστατωμένη έρευνα το

βαθμό επιρροής αλλά και την ένταξη τέτοιων θεμάτων περιεχομένου και 
μορφής στην εγχώρια παραγωγή.

8. Τα τελευταία χρόνια που έχει θεσπιστεί και κρατικό βραβείο για την παι
δική λογοτεχνία, ανάμεσα στα βιβλία που έχουν βραβευτεί είναι και το μυθι
στόρημα Νινέτ, της Ζωρζ Σαρή (1993) που αναφέρεται σαφώς στους εφήβους 
αλλά και στους μεγάλους.

9. Τα τελευταία τριάντα χρόνια στο διεθνή χώρο η μετατόπιση της σημαντό- 
τητας του λογοτεχνικού γεγονότος από το συγραφέα και το κείμενο, στον Ανα
γνώστη, σηματοδότησε μια νέα πραγματικότητα στο χώρο της θεωρίας και της 
κριτικής της Λογοτεχνίας. (Θεωρίες αισθητικής πρόσληψης του Η. Κ. Ιβιικ, 
της αισθητικής ανταπόκρισης του >Υ. κ.ά. Βλ. σχετ. Τζιόβας Δ. Μετά την 
Αισθητική. Αθήνα, Γνώση, 1987, σελ. 223 κ.ε.

10. Βλ. σχετ.: Τσατσούλης Δ. «Αφηγηματικές τεχνικές και λειτουργίες της 
γλώσσας στη σύγχρονη ελληνική Παιδική και Νεανική Λογοτεχνία», στο περ. 
Η λέσχη των εκπαιδευτικών, ό.π. σελ. 18-21.
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Παιδική Λογοτεχνία 
Αυτόνομη οντότητα 

ή εκδοτικό τρυκ;
του Μάνου Κοντολέων

Καθώς η παιδική λογοτεχνία ολοένα και περισσότερο κατακτά 
μια θέση ανάμεσα στα προγράμματα των εκδοτικών οίκων, 
αλλά και ολοένα αυξάνει τους αναγνώστες της, όπως επίσης και 
ολοένα περισσότερο διερευνά αισθητικές ολοκληρώσεις της και 
θεματολογικές διευρύνσεις της, παράλληλα ολοένα και πιο 
συχνά δέχεται αμφισβητήσεις της αυτόνομης παρουσίας της 
ανάμεσα στα άλλα είδη του έντεχνου γραπτού λόγου.

Και πρώτα απ’ όλα -αναρωτιούνται όσοι την αμφισβητούν- 
είναι τάχα λογοτεχνία;

Αν θέλουμε να απαντήσουμε σε μια τέτοια ερώτηση, αυτό
ματα βρισκόμαστε μπροστά στον ίδιο τον ορισμό γενικότερα 
της λογοτεχνίας. Δεν είναι του παρόντος να εξετάσουμε τις επι- 
μέρους θεωρίες και απόψεις που δίνουν τις δικές τους απαντή
σεις σε αυτό το ερώτημα. Απλά ας δεχτούμε ως λογοτεχνικό 
κείμενο εκείνο το γραπτό που μας προσφέρει τέρψη, αισθητική 
απόλαυση, νέους προβληματισμούς και πνευματικά ανοίγματα 
των οριζόντων της σκέψης μας.

Ασφαλώς η ποιότητα όλων αυτών αξιολογείται άμεσα από 
το ποιοτικό επίπεδο του αναγνώστη-κριτή. Όσο πιο απαιτη
τικός και καλλιεργημένος είναι αυτός, τόσο και περισσότερες 
παραμέτρους θέτει ως προς την τελική αξιολόγηση ενός λογοτε
χνικού έργου. Συχνά έργα που αρέσουν στις πλατιές μάζες, ένα 
πιο ανεπτυγμένο κοινό τα θεωρεί πως ανήκουν στην κατηγορία 
της παραλογοτεχνίας.

Η αξιολόγηση, λοιπόν, ενός λογοτεχνικού έργου γίνεται από 
ένα καλλιεργημένο κοινό. Άρα τα παιδιά -άτομα που διαμορ
φώνουν την πνευματική προσωπικότητά τους και δεν έχουν 
πλήρη επάρκεια γνώσης αισθητικών κριτηρίων- πώς είναι 
δυνατόν να καταξιώνουν ή να απαξιώνουν ένα έργο; Θάλεγε 
κανείς πως θα αγαπήσουν το κείμενο εκείνο που θα είναι 
χαμηλών ποιοτικών προδιαγραφών και θα αγνοήσουν έργο που 
θα διαθέτει ποιότητα και ουσιαστική λογοτεχνικότητα.

Για παράδειγμα κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί πως ο Εξυ- 
περί είναι το ίδιο δημοφιλής στα παιδιά με την Μπλάυτον. Και 
ασφαλώς με την ίδια σιγουριά δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί 
πως ο γάλλος αεροπόρος και συγγραφέας έχει κάποια σχέση με 
την δημιουργό τόσων σειρών όπου πρωταγωνιστούν παιδιά / 
ανδρείκελα και το μόνο που σε κάνει να τη θαυμάζεις είναι το 
πώς μετά από τόσα βιβλία που είχε γράψει με παρόμοιο θέμα 
δεν είχε τελικά αυτοκτονήσει από κάποιας μορφής μονομανία.

Νομίζω, λοιπόν, πως σε γενικές γραμμές αυτό συμβαίνει

-εκείνο που πιο πολύ αρέσει στους περισσότερους, δεν είναι 
πάντα και το πιο καλό. Και γι’ αυτό πιστεύω πως την λογοτε
χνική αξία ενός έργου για παιδιά την δίνουν πρώτιστα οι ενήλι
κες. Και είναι σ’ αυτούς τους ενήλικες που πάνω τους ακουμπά 
η ευθύνη να μυήσουν σταδιακά τους νέους αναγνώστες στο να 
αναγνωρίζουν το γνήσιο λογοτέχνημα από το κάλπικο.

Αλλά για να έχεις πειστεί για την αξία ενός έργου τέχνης και 
στη συνέχεια να το προπαγανδίσεις, πρέπει κι εσύ ο ίδιος να το 
έχεις απολαύσει και βέβαια πριν απ’ όλα (και για την περί
πτωση του βιβλίου) να το έχεις διαβάσει.

Άρα τα κείμενα που για τον ένα ή άλλο λόγο ανήκουν στην 
Π. Λ. απευθύνονται και στους μεγάλους. Αυτοί είναι που θα τα 
αξιολογήσουν και θα τα κατατάξουν και όχι τα παιδιά. Αλλά 
αν απευθύνονται και στους μεγάλους δε σημαίνει πως το 
κάνουν για να πάρουν από αυτούς μόνο το εισιτήριο της 
ένταξής τους στον καθαρώς λογοτεχνικό χώρο. Μπορούν με την 
οντότητα μιας ανεξάρτητης πνευματικής παρουσίας να επικοι
νωνήσουν με την ψυχή και τη σκέψη ενός ενήλικου. Να για 
παράδειγμα, ας θυμηθούμε ξανά τον «Μικρό Πρίγκιπα». Εκεί 
κάπου μέσα στις σελίδες του υπάρχει ο περίφημος μονόλογος 
της Αλεπούς. Απλό, καθαρό, γνήσιο κείμενο. Υπάρχει κανείς 
που να νομίζει πως το συγκεκριμένο τουλάχιστον απόσπασμα 
δεν γίνεται περισσότερο αποδεχτό, κατανοητό και απολαύσιμο 
από έναν μεγάλο παρ’ ότι από ένα παιδί;

Βέβαια η κρίση των ενηλίκων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
αν το όποιο κείμενο πέρα από την αδιαφιλονίκητη λογοτεχνι- 
κότητά του, έχει και τη δύναμη να αγγίζει τον ψυχισμό και τα 
ενδιαφέροντα του παιδιού.

Να πώς μπορεί να ερμηνευθεί και ο προσδιορισμός «παι
δική» στην λογοτεχνικότητα αυτών των κειμένων. Συνδυασμός 
λογοτεχνικότητας και παιδικότητας.

Νομίζω πως με τέτοια στοιχεία ποιότητας και παιδικότητας 
μπορούμε να εξηγήσουμε την διαχρονική αξία των έργων του 
Άντερσεν, αλλά και την εκ των υστέρων ένταξή τους στο χώρο 
της Π. Λ. κάποιων έργων του Ντίκενς, του Τουαίν, του Βερν.

Καθώς οι κοινωνίες αναπτύσσονται σε ανθρωπιστικά ορά
ματα και σε τεχνολογικά ευρήματα, οι γνώσεις αποκτώνται 
ολοένα και από μικρότερες ηλικίες κι έτσι τα παιδιά ωριμάζουν 
πιο γρήγορα και μπορούν να πλησιάσουν έργα τα οποία κάποτε 
απευθυνόντουσαν σε μεγαλύτερης ηλικίας αναγνώστες.



Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι στο ότι τα βιβλία της Π. Λ. 
πρέπει να κρίνονται με κριτήρια καθαρώς λογοτεχνικά και 
βέβαια λαμβάνοντας πάντα υπόψη την παιδικότητά τους. Και 
λέγοντας παιδικότητα θα πρέπει να έχουμε στο νου πως πέρα 
από την παιδική ματιά, πέρα από την χαρά της ανακάλυψης, το 
ξάφνιασμα και τη δυναμική της φαντασίας, πέρα από το 
αυθόρμητο, αλλά και το ιδιόρρυθμα σκληρό, θα πρέπει να μην 
ξεχνάμε πως τα κείμενα που θέλουν να κρατήσουν έστω και λίγο 
το ενδιαφέρον των παιδιών και να σεβαστούν παράλληλα την 
προσωπικότητά τους, θα πρέπει να είναι αισιόδοξα, θα πρέπει 
να μην οδηγούν σε στείρα αδιέξοδα και ίσως να μην αποστρέ
φουν ολότελα τη ματιά τους από μια κάπως ενδιαφέρουσα 
πλοκή και από το πλάσιμο καλοσκιαγραφημένων χαρακτήρων. 
Ας θεωρηθούν όλα τα πιο πάνω ως προϋποθέσεις για την 
ένταξη ενός έργου στην κατηγορία της Π.Λ. και ακόμα ας μη 
θεωρηθούν ως συνθήκες που υποβαθμίζουν τα έργα τα οποία 
τις παρακολουθούν. Κάθε έργο τέχνης ακολουθεί κάποιους 
κανόνες και ακόμα και όταν τους αμφισβητεί δεν τους ξεχνά 
ούτε και τους απαξιώνει. Υπάρχουν, λοιπόν, και έργα της Π. Λ. 
που έχουν λίγο ή πολύ αμφισβητήσει αυτές τις παραμέτρους. 
Τις αμφισβήτησαν αφού πρώτα με σεβασμό τις μελέτησαν, και 
στη θέση τους έβαλαν κάτι το νέο ή επανέφεραν κάτι το 
παλαιότερο. Αλλά πάντα έτσι προχωρά η Τέχνη. Και σε τελευ
ταία ανάλυση την Τέχνη οι άνθρωποι οι ίδιοι την φτιάχνουν και 
μάλιστα όσοι από αυτούς είναι δημιουργοί, πάει να πει άτομα 
που έχουν το θείο χάρισμα να αναπαραγάγουν την θεϊκή ομορ
φιά. Άρα στα χέρια των δημιουργών είναι αν θέλουν να 
δημιουργήσουν και κάτι το νέο, κάτι που αν και θα δείχνει πως 
ακολουθεί τις φόρμες ενός παραμυθιού ή μιας ιστορίας για παι
διά, εντούτοις να μην είναι τόσο για παιδιά όσο για ενήλικες. 
Ποιος είπε πως δεν υπάρχουν και μεγάλοι που δεν έχουν πάψει 
να έλκονται από τους θρύλους, την φαντασία και την απλότητα;

Άρα μέσα στο χώρο της Π. Λ. μπορούμε να εντάξουμε και 
άξια λογοτεχνικά έργα που τελικά πιο πολύ «κοιτούν» προς τη 
μεριά του ενήλικου, απ’ ότι είναι στραμμένα προς την πλευρά 
του παιδιού. Γεγονός που ισχυροποιεί την πίστη στις δυνατό
τητες και στο εύρος (μορφής και θέματος) των έργων της Π. Λ.

Παρόλα αυτά κυκλοφορούν και μάλιστα με μεγάλη εμπορική 
επιτυχία έργα που έχουν και μειωμένη λογοτεχνική αξία και 
παραποιημένη παιδικότητα.

Παρόμοιο φαινόμενο παρουσιάζεται και στα λογοτεχνικά 
έργα των ενηλίκων. Στην περίπτωση όμως της Π. Λ., καθώς το 
αυστηρό ποιοτικά ξεκαθάρισμα των ενηλίκων απουσιάζει ή 
συνήθως -όταν υπάρχει- χρησιμοποιεί παιδαγωγικά μάλλον 
κριτήρια και όχι αισθητικά και καθώς επίσης οι τελικοί αποδέ- 
χτες (τα παιδιά) δεν έχουν την ολοκληρωμένη δυνατότητα επι
λογών και κατατάξεων, ο όλος χώρος εύκολα καταπατάται από 
έργα που ανήκουν ή στην παραλογοτεχνία ή στην αυστηρή και 
στεγνή παιδαγωγικότητα την ενδεδυμένη με φτωχά λογοτε
χνικά ρούχα.

Σε μια τέτοια κατάσταση έχει παίξει ρόλο και το επιχειρημα
τικό συμφέρον. Όσο το ενδιαφέρον του κοινού αυξάνει τόσο 
και το εκδοτικό δυναμικό πιέζει το συγγραφικό γίγνεσθαι να 
παράγει έργα που δεν θα χαρακτηρίζονται ως δύσκολα ή ιδιόρ
ρυθμα. Η έννοια των σειρών κυριαρχεί και ο καταναλωτισμός 
έχει μπει στον χώρο της Π. Λ.

Αλλά την ίδια στιγμή και γράφονται και εκδίδονται και θαυ
μάζονται από μεγάλους και μικρούς έργα που έχουν και λογοτε
χνικότητα και παιδικότητα. Έργα που μπορούν να μιλήσουν 
και στο παιδί και στον μεγάλο.

Είναι πολύ νωρίς για να πει κανείς αν η εποχή μας (εδώ και 
στο εξωτερικό) έχει δημιουργήσει μια νέα Αλίκη στη Χώρα των 
Θαυμάτων, μια νέα Δέλτα, έναν Άντερσεν που θα κάνει παρα
μύθι την κοινωνία που ζει το τέλος ενός αιώνα. Αυτά όλα τα 
καθορίζει το κόσκινο του χρόνου. Όμως αν δεν μπορούμε να 
απαντήσουμε σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο το τι σήμερα συμβαί
νει, μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το ότι η εποχή μας έχει 
πολλούς και ταλαντούχους λογοτέχνες που γράφουν για παι
διά.

Τελικά τα έργα που ανήκουν στην Π. Λ. έχουν την δική τους 
λογοτεχνική οντότητα και αν τόσο έντονα κατατάσσονται σε 
εξειδικευμένες κατηγορίες (ηλικίας, θέματος, κ.λπ.) αυτό είναι 
κάτι που δημιουργείται από τις ανάγκες της αγοράς. Βιβλιο
πώλες, εκπαιδευτικοί και γονείς ζαλισμένοι από τους πολλούς 
τίτλους και μη θέλοντας να υποστούν την πνευματική κόπωση 
της προσωπικής τους και άμεσης ενημέρωσης, ζητούν να έχουν 
άλλοι και πριν από αυτούς διαλέξει σαν να ήταν στη θέση τους. 
Αποδέχομαι το φαινόμενο -το  αποδέχομαι πρώτιστα ως συγ
γραφέας κι εγώ ο ίδιος, το αποδέχομαι και ως κριτικός. Κατα
λαβαίνω τους άλλους, ακόμα κι αν πιστεύω πως έχουν αφεθεί 
σε μια καταναλωτικής υφής πνευματική οκνηρία. Αλλά δεν το 
αποδέχομαι ως αναγνώστης. Με αυτή μου την ιδιότητα χαί
ρομαι το κείμενο δίχως περιορισμούς ηλικιών, θέματος ή τεχνι
κών. Και πιστέψτε με είμαι πάντα ο κερδισμένος. Γιατί κρατώ 
ανέπαφη την χαρά της ανάγνωσης και την έκπληξη του ύφους 
του κάθε συγγραφέα είτε ο ένας έγραψε το πιο δύσκολο σε νέες 
απόψεις μυθιστόρημα είτε κάποιος άλλος συνέθεσε ένα ζεστό, 
απλό και τρυφερό παραμύθι.

Άλλωστε πέρα από συγγραφέας, κριτικός και αναγνώστης, 
θέλω να είμαι υπεύθυνος πολίτης. Και ένα από τα πρώτα χαρα
κτηριστικά αυτής της ιδιότητας είναι η προσωπική άποψη και η



πλουραλιστική ενημέρωση, η μη ένταξη σε προκαθορισμένους 
τύπους σκέψης.

Έτσι διαλέγω, προτείνω, κρίνω και γράφω βιβλία για παιδιά 
και νέους. Και δίχως να θέλω να δείξω εγωιστική νοοτροπία, 
πρέπει να πω πως τα αποτελέσματα με δικαιώνουν.

Πιστεύω στα παιδιά, πιστεύω στο δικαίωμα και στη δυνατό
τητα να εξελιχθούν σε όσο πιο τέλεια άτομα γίνεται. Πιστεύω 
και στους μεγάλους -σε όσους τουλάχιστον θυμούνται πως η 
προσωπική τους παιδική ηλικία ήταν μια περίοδος έντονων 
συναισθημάτων, μεγάλων και δημιουργικών συγκινήσεων πως 
πίσω από κάθε ενδιαφέροντα και σωστό ενήλικα υπάρχει 
πάντα το παιδικό παρελθόν του.

Και δεν είμαι αυτός που θα προτείνει να λογοκρίνονται οι 
αναγνώσεις των παιδιών μας. Αντίθετα θα είμουν ο πρώτος που 
θα άφηνε το κάθε παιδί να διαβάζει ό,τι του αρέσει. Αλλά 
παράλληλα θα κουβέντιαζα μαζί του. Θα αντάλλασσα από
ψεις, θα υποδείκνυα τα συγγραφικά ατοπήματα και θα πρό- 
βαλα το υπάρχον λογοτεχνικό εύρημα. Πιστεύω στους δημιουρ
γικούς αναγνώστες, και αυτοί όσο πιο σύντομα ξεκινήσουν την 
παιδεία τους, τόσο πιο καλά και ουσιαστικά θα την πλησιά
σουν.

Ίσως, λοιπόν, η λογοτεχνία να είναι μόνο μία. Και σ’ αυτήν 
την ολοκληρωμένη ενότητα ίσως να υπάρχουν διάφορα επί 
μέρους είδη. Όλα τους πάντα μορφές του ίδιου πράγματος, της 
ίδιας κατάστασης, κάτι ακριβώς σαν την κοινωνία των ανθρώ
πων.

Υπάρχουν αρσενικοί και θηλυκοί, υπάρχουν άντρες και 
γυναίκες, νέοι, παιδιά, ώριμοι, ηλικιωμένοι, γέροντας. Λευκοί, 
μαύροι, κίτρινοι. Κ.λπ., κ.λπ., κ.λπ... Όλοι τους είναι άνθρω
ποι. Όποτε θελήσαμε να τους διαχωρίσουμε σε στεγανά διαμε
ρίσματα χωρίς να αποδεχόμαστε την αυτοτέλειά τους μέσα στο 
σύνολο της ανθρωπότητας, γνωρίσαμε διάφορες μορφές ολο
κληρωτισμού και κοινωνικά αδιέξοδα.

Το ίδιο συμβαίνει και με τη λογοτεχνία. Ποίηση, δοκίμιο, 
θέατρο, μυθιστόρημα, παιδικό κ.λπ., κ.λπ., κ.λπ... Όλα είναι 
λογοτεχνία.

Τίποτε δεν αποκλείεται από την λογοτεχνική οικογένεια και 
μόνο η ιδιαιτερότητα του κάθε είδους και τα ποιοτικά κριτήρια 
είναι αυτά που θα πρέπει να μας απασχολούν στην όποια διά
θεση κατάταξης και ομαδοποίησης.

ΣΗ Μ .: Θα ήθελα να διευκρινίσω πως ό,τι στο πιο πάνω κείμενο αναφέ- 
ρεται σχετικά με την Π. Λ. αφορά κείμενα στα οποία είναι ο λόγος αυτός 
που παίζει πρωτεύοντα ρόλο.

Βιβλία στα οποία η εικονογράφηση (πολύχρωμη ή όχι) κυριαρχεί και 
είναι αυτή που τελικά απευθύνεται στο μικρό αναγνώστη και μέσω 
αυτής ο αναγνώστης τούτος θα πάρει τα όποια μηνύματα περιγρά- 
φονται από το λόγο -τέτο ια  βιβλία δεν μπορούν να θεωρηθούν παιδικά 
λογοτεχνικά βιβλία, αλλά παιδικά εικονογραφημένα βιβλία. Έχουν κι 
αυτά την αξία τους και την αισθητική τους (αμφότερες μπορεί να φτά
σουν σε ύψιστα επίπεδα) αλλά πρέπει να κρίνονται με διαφορετικά κρι
τήρια και να μη θεωρούνται ως λογοτεχνικά, τουλάχιστον αμιγώς.
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σύγχρονη λογοτεχνία 
για παιδιά και για νέους



Η αχαλίνωτη φαντασία της πραγματικότητας 
μέσα σε ένα βιβλίο για παιδιά

Η εικόνα του λόγου-ο λόγο; της εικόνα;
της Σοφίας Μαντού βάλου

Από την αχαλίνωτη φαντασία της πραγμα
τικότητας αντλεί τη φαντασία του ο συγ
γραφέας. Η φαντασία είναι μια πραγμα
τική διάσταση της ζωής. Μια διάσταση που 
συχνά αποκαλύπτει νέες πλευρές και 
ανοίγει νέες προοπτικές στον κόσμο της 
πραγματικότητας. Η αχαλίνωτη φαντασία 
της πραγματικότητας δεν σταμάτησε ποτέ 
να ρωτάει και να δίνει απαντήσεις για την 
πάλη του καλού και του κακού, για τη ζωή 
και το θάνατο, τη χαρά και τη λύπη. Δεν 
σταμάτησε ποτέ να εξετάζει νέες ιδέες για 
περίεργους καινούργιους κόσμους, να κά
νει όνειρα που θεραπεύουν τους ανθρώ
πους. Δεν σταμάτησε ποτέ να συλλαμβάνει 
εναλλακτικούς τρόπους ζωής και εξακο
λουθεί να ταξιδεύει στη ζωή χέρι χέρι με 
την όραση.

Η φαντασία δεν σταμάτησε ποτέ να 
φτιάχνειτοπαραμύθιτηςζωής.Το ίδιοπα- 
ραμύθι που οι παλιοί και οι σύγχρονοι πα
ραμυθάδες γράφουν και ξαναγράφουν στα 
βιβλία τους ο καθένας με το δικό του τρό
πο. Η σύγχρονη φαντασία εννοεί περισσό
τερα από αυτά που λέει. Κάτω από τις ιστο
ρίες και τα παραμύθια υπάρχουν μεταφο
ρικά σχόλια για τη σημερινή κοινωνία. Τα 
παραμύθια αποκαλύπτουν στο σημερινό 
παιδί τον κόσμο της πραγματικότητας 
μέσα από τον κόσμο της φαντασίας. Αλλά, 
το κυριότερο, βοηθάνε το παιδί να ανα
πτύξει την ικανότητά του για φαντασία, να 
συλλαμβάνει εναλλακτικούς τρόπους ζω
ής, να ονειρεύεται.

Η φαντασία, λέει ο P. Cooper στο βιβλίο 
του «On catching a child’s Fancy», είναι για

το παιδί ό,τι ο σπόρος για ένα δέντρο. Σε 
ένα ξερό χώμα δεν θα βλαστήσει ποτέ. Τα 
παραμύθια, προσφέρουν στο παιδί το γό
νιμο έδαφος και τη φροντίδα που χρειάζε
ται το μυαλό και η ψυχή του ώστε μέσα στο 
χρόνο να αναπτύξει την ικανότητα να φαν
τάζεται, να ονειρεύεται. Οι εμπειρίες και 
οι γνώσεις είναι η μισή ζωή. Όλα αυτά για 
να ζήσουν πρέπει να τα αγγίξει το μαγικό 
ραβδί της φαντασίας. Στον ίσιο δρόμο 
μπορεί κανείς να δει μέχρι το τέλος του. Η 
φαντασία όμως βλέπει πίσω από τις στρο
φές.

Στο ταξίδι της ζωής λοιπόν η φαντασία 
βαδίζει χέρι χέρι με την όραση. Οι συγγρα
φείς παιδικής λογοτεχνίας, προσγειωμένοι 
στην πραγματικότητα και απογειωμένοι 
στην φαντασία, έχουν κατορθώσει με με
γάλη επιτυχία να συνδυάσουν τα φαντα
στικά με τα πραγματικά στοιχεία της ζωής 
και να καταγράψουν την αχαλίνωτη φαν
τασία της πραγματικότητας. Η πραγματι
κότητα είναι η αστείρευτη πηγή πάνω στην 
οποία οι συγγραφείς χτίζουν τη σύγχρονη 
φαντασία: το σύγχρονο βιβλίο για παιδιά.

Η παιδική λογοτεχνία αντανακλά τη 
ζωή. Κάθε βιβλίο είναι ένα μικρό κομμάτι 
της ζωής, ένα κομμάτι της πραγματικότη
τας. Κάθε ιστορία, κάθε παραμύθι μπορεί 
να γίνει πολλές ιστορίες και πολλά παρα
μύθια.

Τα βιβλία με ιστορίες και εικόνες για παι
διά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλι
κίας είναι μια πρώτη εκδρομή στη ζωή χέρι 
χέρι με τη φαντασία. Ένα μικρό παιδί μπο

ρεί να καταλάβει τη δύναμη και την αδυνα
μία της ανθρώπινης φύσης από ένα βιβλίο 
με ιστορίες και εικόνες, όπως ένας έφηβος 
θα το καταλάβει μέσα από ένα ρεαλιστικό ή 
από ένα ιστορικό μυθιστόρημα.

Η αναγνώριση της σπουδαιότητας των 
πρώτων χρόνων της παιδικής ηλικίας δη
μιούργησε και την ανάγκη κατάλληλα σχε
διασμένων βιβλίων γι’ αυτήν την ηλικία. 
Έτσι βιβλία με εικόνες για παιδιά από 3-5 
ετών και βιβλία με ιστορίες και εικόνες για 
ταπαιδιάτηςπρώτηςσχολικήςηλικίας,6-8 
ετών, σχεδιάστηκαν για να ερμηνεύσουν 
και να διευρύνουν την καθημερινή εμπει
ρία των παιδιών και να καλύψουν τη φυ
σική τους περιέργεια αλλά και τα συναι- 
σθήματάτους.

ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ: Η τάση και η 
ευχαρίστηση των παιδιών να δείχνουν, να 
αναγνωρίζουν και να ονομάζουν αντικεί
μενα δημιούργησε τα πρώτα βιβλία με ει
κόνες χωρίς κείμενο ή με κείμενο αλλά χω
ρίς πλοκή και συνέχεια.

Τα βιβλία με εικόνες για τα πολύ μικρά 
παιδιά είναι κάτι σαν τη μετάβαση από το 
παιχνίδι στο βιβλίο. Στα βιβλία αυτά είτε 
επικρατεί ο λόγος της εικόνας, όταν δεν 
υπάρχει κέιμενο, είτε η εικόνα του λόγου 
υπηρετεί το λόγο της εικόνας και αντί
στροφα όταν υπάρχει κείμενο. Στα βιβλία 
αυτού του είδους το κείμενο μπορεί να εί
ναι μία λέξη ή μία μικρή πρόταση. Οι εικό
νες πρέπει να είναι ακριβείς και να συμπί
πτουν με το κείμενο. Τα βιβλία με εικόνες 
παίζουν έναν ουσιαστικό ρόλο στην ανά
πτυξη της οπτικής και λεκτικής φαντασίας



του παιδιού γιατί ερεθίζουν και κινητο
ποιούν τη φαντασία μέσα από το μάτι και 
βοηθούν τη γλώσσα να μιλήσει. Ο «συγ
γραφέας» ενός βιβλίου με εικόνες -προ
τιμώ να τον αποκαλώ δημιουργό- χρειά
ζεται να έχει παιδαγωγικό ταλέντο και όχι 
απαραίτητα λογοτεχνικό. Γιατί τα βιβλία 
αυτά δεν είναι λογοτεχνικά. Είναι όμως 
μια πρώτη και σημαντική επαφή με το λόγο 
της εικόνας και την εικόνα του λόγου. Η 
επαφή με τη λογοτεχνία αρχίζει για το 
παιδί με παραμύθια και ιστορίες με εικό
νες.

ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟ
ΝΕΣ : Στα βιβλία με ιστορίες και εικόνες το 
βάρος της αφήγησης το φέρουν δύο τέχνες: 
Η τέχνη της γραφής και η τέχνη της εικονο
γράφησης. Τα περισσότερα βιβλία με πα
ραμύθια και εικόνες είναι γραμμένα για το 
επίπεδο ενδιαφέροντος και εκτίμησης του 
παιδιού και όχι για το αναγνωστικό του 
επίπεδο. Τα περισσότερα απαιτούν ανα
γνωστική ικανότητα τουλάχιστον ενός 
παιδιού 8-9 ετών και γενικά τα διαβάζει 
κάποιος στα παιδιά. Μερικά βιβλία με 
ιστορίες και εικόνες είναι χωρίς ηλικία* 
μπορούν να διαβαστούν από διαφορετικές 
ηλικίες γιατί έχουν διάφορα επίπεδα ανά
γνωσης.

Τα βιβλία με ιστορίες και εικόνες απαι
τούν πολύ μεγαλύτερο ταλέντο από τον 
συγγραφέα και τον εικονογράφο. Ο πρώ
τος πρέπει να διαθέτει τόσο παιδαγωγικό 
όσο και λογοτεχνικό ταλέντο και ο δεύτε

ρος πρέπει να διαθέτει εκτός από την καλ
λιτεχνική και παιδαγωγική ευαισθησία. Ο 
ρόλος της εικόνας είναι ποικίλος. Άλλοτε 
είναι προέκταση του κειμένου, μερικές φο
ρές αποτελεί λειτουργικό στοιχείο για την 
κατανόηση της ιστορίας, και άλλες απλώς 
εμπλουτίζει την ερμηνεία του παραμυθιού 
σε γνωστικό και συναισθηματικό επίπεδο. 
Για να γίνουν δύο γλώσσες μία, χρειάζεται 
πολύ στενή συνεργασία ανάμεσα στον συγ
γραφέα και τον εικονογράφο. Η εικόνα του 
λόγου και ο λόγος της εικόνας, η σκέψη και 
η αίσθηση, συμβιώνουν δημιουργικά σε 
ένα βιβλίο με ιστορίες και εικόνες.

Πολλοί γονείς και παιδαγωγοί έχουν αμ
φισβητήσει την αξία της φαντασίας για το 
σημερινό παιδί. Τα παιδιά, λένε, χρειά
ζονται ιστορίες με τα καθημερινά τους 
προβλήματα. Χρειάζονται βιβλία που 
προσφέρουν πληροφορίες για τον κόσμο 
που τα περιβάλλει και στον οποίο θα ζή- 
σουν. Ευτυχώς τα ίδια τα παιδιά αρνούν- 
ται αυτή τη θέση προτιμώντας βιβλία με 
ιστορίες και παραμύθια. Και ευτυχώς που 
οι παραμυθάδες φτιάχνουν σύγχρονα πα
ραμύθια με θέματα που καλύπτουν την 
αχόρταγη περιέργεια του παιδιού για τον 
κόσμο που το περιβάλλει. Και ευτυχώς που 
υπάρχουν συγγραφείς που γράφουν βιβλία 
για το παιδί και όχι περί του παιδιού (του 
παιδιού που οι ίδιοι ήταν κάποτε), γιατί τα 
παιδιά δεν ξέρουν τι σημαίνει νοσταλγία. 
Και ευτυχώς που υπάρχουν συγγραφείς 
που ξέρουν να παίζουν με το φανταστικό 
και το πραγματικό, το χιούμορ και το πα
ράλογο και να μιλούν σοβαρά, πλέκοντας 
τη μάθηση στην πλοκή και κάνοντάς την 
αόρατη.

Η θεματολογία της γνώσης δεν εμποδί
ζει το παιχνίδι της φαντασίας. Αυτό το ξέ
ρουν οι νηπιαγωγοί και οι δάσκαλοι που 
χρησιμοποιούν την Παιδική Λογοτεχνία 
ως αναπόσπαστο μέρος της εμπειρίας και 
λειτουργίας του παιδιού μέσα στο χώρο 
του νηπιαγωγείου ή του σχολείου, ως μέ
σον δημιουργικής έκφρασης, νοητικής και 
συναισθηματικής ανάπτυξης αλλά και 
γλωσσικής και αναγνωστικής καλλιέρ
γειας.

Κάθε φορά που κλείνω την αχαλίνωτη 
φαντασία της πραγματικότητας μέσα σε 
ένα βιβλίο με ιστορίες και εικόνες για παι
διά, ονειρεύομαιπωςηφαντασίαπάει σχο
λείο και πως τα παιδιά μαθαίνουν να αι
σθάνονται με φαντασία, να σκέφτονται με 
φαντασία, να επικοινωνούν με φαντασία, 
να επιβιώνουν με φαντασία και τότε νιώθω 
μεγάλη χαρά και μου έρχεται να καθίσω 
στο γραφείο μου και να παίξω πάλι το παι
χνίδι της φαντασίας.



Λογοτεχνία για ανήλικους προαναγνώστες 
μα και ενήλικες αναγνώστες

της A. Α. Γιαννικοπούλου

Η ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων από ενήλικες του περιβάλ
λοντος των νηπίων είναι ο κύριος τρόπος επαφής τους με το 
βιβλίο, μια και τα ίδια δεν γνωρίζουν ακόμη να διαβάζουν. 
Αυτή η ιδιότυπη κατάσταση -βιβλία για προαναγνώστες που 
διαβάζουν ενήλικες αναγνώστες- αμφισβητεί, για μια ακόμη 
φορά,1 το χάσμα ανάμεσα στη λογοτεχνία για ενήλικες και 
εκείνη για παιδιά, αφού το ίδιο βιβλίο οφείλει να ικανοποιεί 
τόσο το μικρό που ακούει όσο και το μεγάλο που διαβάζει. Τα 
λογοτεχνικά κείμενα για μικρά παιδιά είναι γραμμένα για να 
διαβάζονται δυνατά και, εκ των πραγμάτων, απευθύνονται όχι 
μόνο στον ανήλικο ακροατή αλλά και στον ενήλικα αναγνώστη. 
Μια τέτοια συμβιβαστική πρόκληση δημιουργεί ιδιαίτερα 
λεπτές ισορροπίες που σφραγίζουν το παιδικό βιβλίο σε όλους 
τους τομείς:

Γλώσσα.2 Το λεξιλόγιο των βιβλίων μαρτυρά σαφώς ότι δια
βάζονται από ενήλικες, αφού δεν περιορίζεται αποκλειστικά 
στις εύκολες και μικρές λέξεις. Θυμίσου τους Βατραχοπεδιλο- 
πουλαίους, γείτονες του Εμμανουήλ Α. Μπακακούλη, ή την 
ακραία περίπτωση της λέξης-ποταμού της Σ. Μαντουβάλου 
(Μια φορά ήταν... η Κολοτούμπα, ΑΣΕ, 1988) γαριδοπατατο- 
κεφτεδολουκανικόκαραμελοψωμοαυγοκερατόσοκολατοκοτο- 
γλυκοσουβλακοκαροτομηλοζουμολαδοτυροψαρομαρουλοφά- 
σουλο. Άλλωστε ακόμη και η πιο επιπόλαιη ματιά στα εγχει
ρίδια ανάγνωσης ή σε όσα λειτουργούν ως αναγνωστικές ασκή
σεις πείθει ότι το επίπεδο γλωσσικής δυσκολίας των εικονογρα
φημένων βιβλίων είναι σαφώς ανώτερο.

Επειδή τα βιβλία που απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής 
ηλικίας γράφονται για να διαβάζονται δυνατά, παρατηρούμε 
πολλά στοιχεία προφορικής επικοινωνίας, ενώ ιδιαίτερη προσ
πάθεια καταβάλλεται ώστε η γλώσσα να θέλγει με τη μουσικό- 
τητά της (π.χ. ακόμη και ο τίτλος βιβλίου της Β. Καντζόλα- 
Σαμπατάκου Παραμύθι... Μύθι... Μύθι, Αστήρ, 1992, μιμείται 
τη χάρη και τη μουσικότητα του προφορικού λόγου). Τη 
γλώσσα των παιδικών βιβλίων σφραγίζουν οι διαρκείς επανα
λήψεις στερεότυπων φράσεων, η προτίμηση στη ρίμα,3 η 
ύπαρξη ηχοποιημένων λέξεων και πλήθους επιφωνημάτων,4 
έντονοι διάλογοι, ενσωματωμένα ποιήματα / τραγουδάκια (π.χ. 
Ευγ. Τριβιζάς, Το παπάκι που δεν τον άρεσαν τα ποδαράκια 
τον, Κέδρος), καθώς και η πολύ εκτεταμένη χρήση των υποκο
ριστικών.

Ακόμη οι συγγραφείς παιδικών βιβλίων δίνουν πολλούς 
υπαινιγμούς για τον εμφατικό τονισμό ορισμένων συλλαβών ή

λέξεων. Υπενθυμίζουμε: το επαναλαμβανόμενο φωνήεν (δεεε 
ξέρω), τη χρήση κεφαλαιογράμματης γραφής (π.χ. «Η τούρτα 
είναι ΕΚΠΛΗΞιί»), την παρεμβολή παύλας ανάμεσα στις συλ
λαβές (π.χ. «Η ιδέα της Ειρήνης ήταν κα-τα-πλη-χτι-κή!»), την 
ποικιλία των τυπογραφικών στοιχείων5 (η επίμαχη λέξη ή 
γράμμα γράφεται με μεγαλύτερα στοιχεία), καθώς και την 
υπερβολική χρήση των σημείων στίξης (π.χ. «κι έπαψε πια να 
είναι ζαρωμένη!!!).

Εικονογράφηση.6 Η εικόνα συνδιηγείται μαζί με το λόγο και 
είναι σχεδιασμένη να την παρατηρεί το παιδί όσο ακούει την 
ιστορία. Τις περισσότερες φορές τοποθετείται κοντά στο αντί
στοιχο κείμενο, και συνυπάρχει μαζί του στο ίδιο άνοιγμα της 
σελίδας. Η σωστή εικονογράφηση συνήθως εναρμονίζεται με το 
πνεύμα και το ύφος του κειμένου, προσελκύει την προσοχή των 
παιδιών, συμπληρώνει, εξηγεί το λόγο ή συμβάλλει στην απεκ- 
φόρτιση φοβικών αντικειμένων.7

Αξίζει να σημειωθεί ότι μια νέα σχετικά τάση που διαμορ
φώνεται διεθνώς στο παιδικό βιβλίο για μικρότερα παιδιά είναι 
η τόνωση του ενεργητικού ρόλου του παιδιού, πέρα από την 
απλή ακρόαση της ιστορίας και την ταυτόχρονη παρατήρηση 
της εικονογράφησης. Αναφέρουμε μόνο τα βιβλία με κρυμμένες 
εικόνες8 που καλούν το παιδί να συμβάλει στην πορεία της 
ανάγνωσης αποκαλύπτοντας, την κατάλληλη στιγμή, το κρυμ
μένο κείμενο.

Το χιούμορ.9 Στα έργα που φιλοδοξούν να διαβαστούν στα 
παιδιά από ενήλικες, το κωμικό στοιχείο ακροβατεί ανάμεσα 
στο χιούμορ που εκτιμούν τα παιδιά και ό,τι διασκεδάζει τους 
μεγάλους. Οπωσδήποτε είναι προφανές ότι το αστείο που ικα
νοποιεί ταυτόχρονα και τις δύο κατηγορίες αναγνωστών είναι 
αρκετά δύσκολο και αποτελεί ίδιον σπουδαίων δημιουργών. 
Έτσι συχνά παρατηρούμε στα παιδικά βιβλία να εκτυλίσ
σονται καταστάσεις που θεωρούνται κωμικές από τα παιδιά 
(συνήθως καταστασιακό χιούμορ, γνωστό στην αγγλική βιβλιο
γραφία και ως banana skin humour από τη χαρακτηριστική 
σκηνή κάποιου που γλιστρά σε μια μπανανόφλουδα), δεν βιώ- 
νονται όμως ως τέτοιες και από τους ενήλικες-ενδιάμεσους 
αναγνώστες. Άλλες φορές πάλι συμβαίνει το χιούμορ, τις 
περισσότερες φορές λεκτικό, να κάνει τους ενήλικες να γελούν 
και να νήπια να απορούν.10 Όμως, δεν είναι λίγες οι περιπτώ
σεις όπου συνδυάζεται, στην ίδια σκηνή, λεκτικό χιούμορ για 
ενήλικες και καταστασιακό για μικρούς. Έτσι, όταν, για 
παράδειγμα, ο Κορνήλιος ο κροκόδειλος (Ευγ. Τριβιζάς, Ο



κροκόδειλος που πήγε στον οδοντογιατρό, Κέδρος, 1984), με 
ιδιαίτερη γευστική προτίμηση στα χέρια, ζητά από τον πατέρα 
της όμορφης δακτυλογράφου το χέρι της κόρης του, ο ενήλικας- 
ενδιάμεσος αναγνώστης απολαμβάνει το λεκτικό χιούμορ, ενώ 
ο μικρός διασκεδάζει καθώς φαντάζεται το ερπετό να χτυπά 
την πόρτα και να ζητά την άδεια για να καταβροχθίσει το χέρι 
της κοπέλας.

Επίσης η παρωδία γνωστών έργων, προσώπων, ή καταστά
σεων απευθύνεται αποκλειστικά στον ενήλικα-ενδιάμεσο ανα
γνώστη, ενώ συνήθως παραμένει ασύλληπτη από το μικρό 
ακροατή, που χαίρεται την ιστορία για άλλους λόγους. Έτσι 
ένα από τα πιο αγαπημένα βιβλία των παιδιών, Τα τρία μικρά 
λυκάκια, του Τριβιζά (Μίνωας, 1993) ικανοποιεί και τους 
μικρούς ακροατές, μα συγχρόνως διασκεδάζει και τους γονείς 
τους που είναι σε θέση να αντιληφθούν την αντιστροφή των 
ρόλων στην καινούρια έκφραση ενός πολύ γνωστού και αγαπη
μένου παραμυθιού. Ακόμη η κατά Ross απόδοση ( Το αγόρι που 
φώναζε «Λύκος!», Πατάκης, 1992) γνωστού αισώπειου μύθου 
αποτελεί ευχάριστη έκπληξη για τους γονείς, αφού, γνωρί
ζοντας καλά την παλιά ιστορία, διασκεδάζουν με την πρωτό
τυπη διασκευή της.

Διάβασμα σε επίπεδα. Αφήνοντας κατά μέρος τα λογοτε
χνικά έργα που έχουν κατηγορηθεί ως παιδικά βιβλία... για 
ενήλικες (π.χ. Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων ή Ο Μικρός 
Πρίγκιπας), θα αναφερθούμε μόνο σε εκείνα (π.χ. παραμύθια, 
αισώπειοι μύθοι) που επιδέχονται πολλά διαφορετικά επίπεδα 
ανάγνωσης ανάλογα με την προσωπικότητα και την ωριμότητα 
του αναγνώστη. Το σωστό βιβλίο υπόκειται στη λεγάμενη «προ
σέγγιση του κρεμμυδιού», όπου σε κάθε νέα επικοινωνία μαζί 
του μια καινούρια, άγνωστη μέχρι τότε διάσταση, ανοίγεται 
μπροστά στα έκπληκτα μάτια του αναγνώστη. Άλλωστε αυτός 
είναι ο λόγος, εξομολογείται με γλαφυρότητα ο Lewis (1973), 
που ποτέ δεν εγκαταλείπουμε τα αγαπημένα έργα των παιδικών 
μας χρόνων, μα συνεχίζουμε να τα διαβάζουμε, παράλληλα με 
τα νέα μας ενδιαφέροντα, ανακαλύπτοντας διαρκώς καινού
ριες προεκτάσεις: «Τώρα, εξακολουθούν να μου αρέσουν 
παράλληλα με τους Tolstoi, Austen και Trollope και τα παρα
μύθια* και αυτό το ονομάζω ανάπτυξη, ωρίμανση. Αν έπρεπε 
να αφήσω τα παραμύθια για να απολαύσω μυθιστορήματα, θα 
έλεγα ότι άλλαξα* όχι ότι ωρίμασα. Το δέντρο αναπτύσσεται 
γιατί προσθέτει καινούρια δακτυλίδια στον κορμό του. Το 
τρένο αντίθετα ούτε εξελίσσεται ούτε ωριμάζει, κάθε φορά που 
αφήνει έναν σταθμό και κινάει για τον επόμενο».11

θεματική.12 Παρόλο που τα παιδικά βιβλία γράφονται για 
παιδιά, συνήθως αγοράζονται από μεγάλους με ιδιαίτερες 
ευαισθησίες σε ορισμένα θέματα. Πολύ συχνά γονείς ψάχνουν 
για λογοτεχνικά κείμενα που ενημερώνουν (π.χ. βιβλία σεξουα
λικής διαπαιδαγώγησης που απαντούν ή προλαβαίνουν απο
ρίες των παιδιών13), διαπραγματεύονται αγχογόνες, προβλη
ματικές καταστάσεις14 που αντιμετωπίζουν τα παιδιά (π.χ. 
διαζύγιο, Ε. Βαλαβάνη, ΗΚοκκινοπαντουφλίτσα, Κέδρος) ή 
απλώς είναι επίκαιρα (βλέπε το πλήθος των χριστουγεννιά
τικων εκδόσεων που κυκλοφορούν σε εποχή με έντονο αγοραΓ 
στικό ενδιαφέρον και ύποπτης πολλές φορές ποιότητας).

Ιδεολογία.15 Το εσώτατο μήνυμα του παιδικού βιβλίου και η 
ιδεολογική του φόρτιση, προβληματίζει τους δημιουργούς16 
και αρκετές φορές επηρεάζει τις επιλογές των ενήλικων αγορα
στών. Έτσι, γονείς και δάσκαλοι φροντίζουν να αποφεύγουν 
σεξιστικά ή ρατσιστικά17 βιβλία και να προσφέρουν στα παιδιά 
τους όσα τα ευαισθητοποιούν σε επίμαχα προβλήματα του

καιρού μας. Τα μηνύματα των βιβλίων που συνήθως επιλέ
γονται αναφέρονται στις συνέπειες της τεχνολογίας στη ζωή 
μας (π.χ. ποίημα της Καρθαίου από τη συλλογή Κούνια Μπέ- 
λα18), στο πανανθρώπινο ιδανικό της ειρήνης (π.χ. Γ. Μαρί
νου, Αχ! Ειρήνη, Σύγχρονη Εποχή, 1986), στο δημοκρατικό 
ιδεώδες (π.χ. Μ; Ελευθερίου, Παραμύθια για τον Αυτοκρά- 
τορα, Γνώση 1991) και κυρίως στο οικολογικό ζήτημα19 (π.χ. Γ. 
Ξανθούλης, Ανέβα στη στέγη να φάμε το σύννεφο, Αστέρι, 
1980).

Στην περίπτωση των παιδικών βιβλίων για μικρά παιδιά δεν 
θα ήταν παράδοξο να μιλήσουμε για την λογοκρισία20 του αγο
ραστή -σημειωτέον ότι αυτός που επιλέγει το βιβλίο σπανιό
τατα είναι το ίδιο το πα ιδ ί- καθώς και τη λογοκρισία του 
ενδιάμεσου-αναγνώστη, που ασκείται κάθε φορά που ο ενήλι
κας, καθώς διαβάζει στα παιδιά, αυτόματα προσθέτει, τροπο
ποιεί ή αποσιωπά στοιχεία που θεωρεί επικίνδυνα, επώδυνα ή 
απλώς άκαιρα.21

Συνοψίζοντας, οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι τα βιβλία 
για μικρά παιδιά απευθύνονται όχι μόνο στον ανήλικο προανα- 
γνώστη αλλά και στον ενήλικα, με τη διπλή ιδιότητά του ως αγο
ραστή και ενδιάμεσου-αναγνώστη. Από το συγγραφέα και τον 
εικονογράφο μέχρι τον εκδότη και το βιβλιοπώλη, όλοι γνωρί
ζουν ότι το βιβλίο φτάνει στους μικρούς με τη βοήθεια των 
μεγάλων. Έτσι, τόσο σε επίπεδο δημιουργίας όσο και παρα
γωγής και διακίνησης, το βιβλίο για μικρά παιδιά συλλαμβάνε- 
ται, γεννιέται, προσφέρεται ως βιβλίο για ανήλικους προανα- 
γνώστες μα και ενήλικες αναγνώστες.
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Χώροι συμβολικοί και «χώρες» συμβολικές 
σε κείμενα της Παιδικής Λογοτεχνίας

της Μένης Κανατσούλη

Η τοποθέτηση μιας λογοτεχνικής ιστορίας σε κάποιο χώρο, 
πραγματικό ή φανταστικό, αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις 
λεπτομέρεια ουσιαστική για την τροπή της υπόθεσης, ενίοτε 
μάλιστα ο λογοτεχνικός τόπος μπορεί να αποδειχθεί ότι έχει 
πρωταγωνιστική σπουδαιότητα* έτσι, για παράδειγμα, το 
«Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ» χρωστά ως ένα βαθμό την 
ύπαρξή του στο γεγονός του απάνθρωπου εγκλεισμού της 
ηρωίδας στο συγκεκριμένο δωμάτιο-καταφύγιο.1 Οι λογοτε
χνικοί τόποι, ιδιαίτερα αυτοί που εμφανίζονται με κάποια 
συχνότητα στα λογοτεχνικά κείμενα, κουβαλούν ένα πολύ συγ
κεκριμένο σημασιολογικό φορτίο. Μόνο που αυτό συνήθως δεν 
αποκαλύπτεται ευθέως, παρά επικαλύπτεται από ένα επί
στρωμα συμβόλων τα οποία στήνουν, το ένα μαζί με το άλλο, 
ένα καθαρά παραβολικό σκηνικό.

Το ρήμα «συμβάλλω» απ’ όπου προήλθε η λέξη σύμβολο 
σημαίνει «βάζω μαζί». Η συμβολικότητα ενός στοιχείου ξεκινά 
συνήθως από κάποιον πρωταρχικό μύθο που φανερώνει την 
πρώτη σχέση ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες διαφορετικές 
οντότητες. Κατ’ αυτή τη σύμβαση, κάποιο αντικείμενο ανταπο- 
κρίνεται, σύμφωνα με μιαν ορισμένη εποχή και ένα ορισμένο 
περιβάλλον, σε κάποιαν ιδέα. Βέβαια, με τον καιρό, οι 
άνθρωποι λησμονούν πώς προέκυψε το σύμβολο, έτσι που 
τελικά αυτό καταλήγει να μη μοιάζει διόλου με το αρχικό αντι
κείμενο που συμβολίζει.2 Το σύμβολο, το οποίο μπορεί να είναι 
πρόσωπο, πράγμα, τοποθεσία ή κατάσταση, κινείται λοιπόν σε 
δύο επίπεδα σημασιών, μια κυριολεκτική και μια μεταφορική.

Η απλούστερη και πιο διαδεδομένη συμβολική εικόνα κει
μένων που έχουν για αποδέκτες παιδιά είναι αυτή του δάσους. 
Το δάσος διατηρεί και την κυριολεκτική του σημασία, ταυτό
χρονα όμως αποτελεί συμβολισμό του αγνώστου. Μια άλλη 
συνήθης εικόνα είναι αυτή του κήπου, του «μυστικού κήπου», 
του οποίου συμβολικά το νόημα είναι η ομορφιά της φύσης, 
μόνο που η ομορφιά αυτή είναι εξευγενισμένη και υποταγμένη. 
Εξάλλου, για να θυμίσουμε ένα άλλο γνωστό παράδειγμα, το 
φως μπορεί να συμβολίζει την καλοσύνη, ενώ το σκοτάδι το 
Διάβολο. Τα σύμβολα συχνά συνδυάζονται για να σχηματίσουν 
αλληγορίες, με άλλα λόγια η αλληγορία χρησιμοποιεί σειρά 
συμβόλων για να δημιουργήσει εικόνες.3

Οι αλληγορικές και συμβολικές εικόνες, αν και διανθίζουν 
συχνά κείμενα της Παιδικής Λογοτεχνίας, δεν αφήνουν εύκολα 
διάφανο το πραγματικό τους περιεχόμενο. Οι συμβολικοί

τόποι, όταν ορίζουν το πλαίσιο μιας ιστορίας για παιδιά, υπο
βάλλουν σε γενικές γραμμές την ύπαρξη δύο κόσμων, του 
κόσμου των ενηλίκων και του κόσμου των παιδιών. Οι κόσμοι 
αυτοί δεν είναι με σαφήνεια οριοθετημένοι, η ταυτότητά τους 
δεν είναι ξεκάθαρη και ως εκ τούτου είναι συνήθως ανατρέψι
μοι· έτσι ο παιδικός κόσμος στην πορεία μπορεί να μεταλλαχθεί 
και να αποκαλυφθεί πως είναι ενήλικος ή και αντίστροφα.

Σε λαϊκά παραμύθια και κείμενα της λογοτεχνίας του φαντα
στικού4 με ήρωες μικρά παιδιά διαφαίνεται η άποψη ότι η παι
δική ηλικία, επειδή ακριβώς είναι αθώα, πρέπει με κάθε μέσο 
να προστατευθεί. Μέσα από συμβολικές εικόνες που επι
νοούνται για να εκφραστούν οι άγνωστες εμπειρίες οι οποίες 
απειλούν και τρομοκρατούν τα παιδιά, αποδίδεται συνολικά η 
εικόνα της παιδικής αθωότητας: έτσι, την μικρή Κοκκινοσκου- 
φίτσα προσεκτικά τη νουθετεί η μητέρα της πριν το πέρασμά της 
από το δάσος, η Χιονάτη μετά την αθέλητη παραπλάνησή της 
αναζητά την προστατευτική θαλπωρή στο σπίτι των εφτά 
νάνων, η κοιμισμένη βασιλοπούλα ζει αποκλεισμένη στον 
πύργο της για να μην τρυπηθεί από το αδράχτι, ενώ ο ήρωας στα 
«Δαντελένια Χέρια» της Ειρήνης Μάρρα5 ζει στον περιχαρα
κωμένο χώρο της μητρικής προστασίας, ο οποίος συμπυκνώ
νεται στο κυρίαρχο συμβολικό μοτίβο, τα δαντελένια γάντια 
που φορά.

Ο κόσμος της παιδικής ηλικίας προβάλλει ως ένας κόσμος 
ουτοπικός, η πλευρά των παιδιών είναι η πλευρά των αγγέλων 
η άγνοιά τους είναι το θεϊκό τους χάρισμα, δεν γνωρίζουν και 
προπάντων δεν γνωρίζουν το κακό. Η παιδική ηλικία καθί
σταται το καθολικό σύμβολο της αγνότητας και η εικόνα αυτή 
έχει προϊστορία. Στη λογοτεχνία της βικτωριανής εποχής, για 
παράδειγμα, αθώα πλάσματα, προικισμένα με μιαν αγγελική 
ομορφιά οδηγούνται πολύ πρόωρα στο θάνατο* μ’ αυτόν τον 
τρόπο, μη καταφέρνοντας να φθάσουν στην ηλικία της ωριμό
τητας, παραμένουν μακριά από τη διαφθορά και κακία του 
παρόντος κόσμου και μέσα στην ολοκληρωτική τους αγνότητα 
κερδίζουν την απόλυτη ευτυχία.6 Ο μικρός «Πήτερ Παν»7 και 
οι Μαίρη και Κόλινς του «Μυστικού Κήπου»8 είναι τα πιο 
γνωστά παραδείγματα: ο πρώτος δεν μεγαλώνει ποτέ, ενώ οι 
δύο άλλοι μυούνται στη διαρκή ευτυχία και χαρά μέσα από την 
ομορφιά του κήπου.

Το ερώτημα που θέτει η αθωότητα του παιδικού κόσμου, έτσι 
όπως προβάλλει σε κείμενα για παιδιά, είναι σε ποιον άραγε



απευθύνεται ο συμβολισμός του. Ορισμένοι κριτικοί της Παι
δικής Λογοτεχνίας αμφισβητούν την παιδικότητα των «παιδι
κών» αυτών κόσμων.9 Πίσω από το μικρό, αθώο παιδί που 
αρνείται να μεγαλώσει διαβάζουν τον ενήλικο που δεν θέλει να 
καταστρέψει τη δική του, πλασματική εικόνα που έχει κατα
σκευάσει για την παιδική ηλικία. Τον ενήλικο που γράφει ή δια
βάζει βιβλία, εξ υποθέσεως παιδικά, για να κρατήσει ένα κομ
μάτι του εαυτού του, αυτό που ο ίδιος έχει στην πραγματικό
τητα επινοήσει, αθώο. Η Αρκαδία παίρνει εδώ ένα άλλο νόημα, 
η αγαλλίαση δεν αναζητιέται τώρα στην ειδυλλιακή παρθενι- 
κότητα της Φύσης, αλλά στην παρθενικότητα της παιδικής ηλι
κίας.

Αντίστροφα, υπάρχουν άλλα κείμενα που ο συμβολικός τους 
κόσμος μοιάζει εκ πρώτης όψεως να είναι πολύ λιγότερο προ
βολή των επιθυμιών και της συμπεριφοράς των παιδιών, υπο
βάλλοντας έτσι την ιδέα πόσο η παιδική λογοτεχνία βρίσκεται 
ουσιαστικά στο οριακό σημείο μεταξύ παιδικότητας και ενηλι- 
κίωσης, αθωότητας και εμπειρίας. 10 Ο μικρός Μαξ του βρα
βευμένου με το βραβείο Άντερσεν, όσο και αμφιλεγόμενου, 
Maurice Sendak, στην ιστορία του «Where the wild things 
are»,11 κατά την περιπλάνησή του στο νησί του ονείρου, τελικά 
απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τα υπάρχοντα πρό
τυπα της παιδικής ηλικίας: δεν φοβάται τα γκροτέσκο τέρατα 
που συναντά, γίνεται κωμικοτραγικά διαβολικός όπως και 
αυτά, όσο που καταλήγει μέσα από μια παράλογη ατμόσφαιρα 
ιλαρότητας και φρίκης να στεφθεί βασιλιάς τους. Οι νύξεις που 
εισχωρούν στο κείμενο σχετικά με τον κόσμο των ενηλίκων και 
των παιδιών είναι αντίθετες των προσδοκιών μας από τα παι
δικά βιβλία. Η μητέρα του Μαξ τον αποκαλεί «άγριο πράγμα», 
αυτός, με τη σειρά του, της λέει ότι θα τη φάει και αυτή στη 
συνέχεια τον στέλνει να κοιμηθεί νηστικός. Η μητέρα ως εικόνα 
δεν παρέχει στον μικρό Μαξ ασφάλεια και ο Μαξ με τη μεταφο
ρική λέξη που χρησιμοποιεί δίνει μιαν άλλη διάσταση στην παι
δική ηλικία, αυτή της αγριότητας.

Το συμβολικό νησί γίνεται εδώ η χώρα όπου το μικρό παιδί 
καταφεύγει για να ξεφύγει από τον κόσμο των ενηλίκων, έναν 
κόσμο που είναι επιθετικός, που του είναι όμως ήδη γνώριμος 
και ίσως γι’ αυτό ακριβώς και επιθυμεί να τον συναντήσει. Η 
περιπλάνησή του μπορεί σε ένα πρώτο επίπεδο να παίρνει τη 
μορφή της εκδίκησης της μητέρας του, είναι όμως, εάν διερευ- 
νηθεί βαθύτερα, η αναζήτηση της εμπειρίας, της περιπέτειας 
στο άγνωστο. Ανάλογες περιπλανήσεις παιδιών σε απομακρυ
σμένους συμβολικούς κόσμους, που γίνονται όμως κόσμοι- 
ορόσημα για την απόκτηση εμπειριών που ξεπερνούν αυτές της 
παιδικής ηλικίας, βρίσκουμε και σε άλλα κείμενα της παιδικής 
και εφηβικής λογοτεχνίας: ο «Αομψικος»12 του Μ. Κοντο
λέοντα, με το πρόσχημα της αναζήτησης φάρμακου για τον 
πατέρα του, περνά από χώρες και τόπους μαγικούς, το Δάσος 
Χωρίς Όνομα, την Κόκκινη Έρημο, το Ανάποδο Σπίτι, ενώ ο 
έφηβος Ισμν οραματίζεται «Το Άλλο»,13 στο ομώνυμο βιβλίο 
της Λ. Μαυροκεφάλου, τον ιδανικό κόσμο, τον κόσμο του 
φωτός και των λουλουδιών, που δεν είναι ο κόσμος ο δικός του, 
παρά είναι ο κόσμος των μελλούμενων εμπειριών.

Ο μακρινός αυτός τόπος που είναι συνηθέστατα ένα νησί ή 
τουλάχιστον ένα κομμάτι γης, ξεχωριστό και εξιδανικευμένο, 
αποτελεί το δημοφιλές τοπίο των μυθιστορημάτων περιπέτειας 
του 18ου και 19ου αιώνα, των οποίων η αρχή έγινε με τον «Ρο- 
βινσόνα Κρούσο» του Defoe (1719). Το νησί αυτό φέρει ένα 
πλήθος συμβολισμών, όπως για παράδειγμα ότι είναι το σημείο 
συνάντησης αγριότητας και πολιτισμού, είναι όμως πρωταρ

χικά η χώρα στην οποία κανείς ανακαλύπτει τον εαυτό του.14 Η 
μορφή της περιπέτειας επάνω στο νησί γίνεται ολοένα και εσω
τερικότερη, κατά συνέπεια η εμπειρία της γνώσης που ξετυλί
γεται συμβαδίζει με τη βαθύτερη πραγματική ανάγκη του παι
διού: να ενηλικιωθεί. Σε ένα νησί λοιπόν, πραγματικό ή φαντα
στικό, ή σε μια μακρινή και άγνωστη χώρα χαράζονται τά όρια 
μέσα στα οποία το μικρό παιδί θα αντιπαρατεθεί στις καινούρ
γιες εμπειρίες και δι’ αυτών θα προσπελάσει περισσότερο τον 
ίδιο του τον εαυτό.

Μέσα στους συμβολικούς κόσμους που στήνονται στην λεγο- 
μένη παιδική λογοτεχνία ή διάκριση ανάμεσα στη παιδική 
οπτική και την οπτική των ενηλίκων δεν γίνεται με σαφήνεια. 
Όταν προβάλλεται η αθωότητα της παιδικής ηλικίας, είναι 
ουσιαστικά ο ενήλικος που την οραματίζεται και μοιάζει να την 
αναπολεί, ενώ όταν προβάλλεται ο πόθος της ενηλικίωσης, 
είναι το μικρό παιδί που την προσδοκά και την αναζητά. Οι δύο 
συνειδήσεις περί της πραγματικότητας, όπως ορίζονται από τις 
δύο διαφορετικές οπτικές του παιδιού και του ενήλικου, δια- 
χέονται συνεχώςη μία μέσα στην άλλη. Τασύμβολα, με το εύρος 
των ερμηνειών που μπορούν να προσλάβουν, αφήνουν το πεδίο 
ανοιχτό: η διολίσθηση από τη χώρα της παιδικής ηλικίας στη 
χώρα της ωριμότητας και αντίστροφα γίνεται το αέναο παιχνίδι 
των κειμένων της Παιδικής Λογοτεχνίας. Αυτό της αμφισημίας 
των ηλικιών.
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Ο ανήλικο; αναγνώστης κι ο ενήλικος συγγραφέας 
Τρόποι επαφής κι επικοινωνίας

της Α. Ζερβού

Το παιδικό βιβλίο είναι ένα οριακό σημείο επαφής παιδιού και 
ενήλικα. Με την ανάγνωση βιώνεται μια ιδιότυπη συνάντηση, 
κάποτε και σύγκρουση, αφηγητή-αναγνώστη.1 Είναι πολύ 
εύστοχος νομίζω ο όρος «αφηγητής», αντί για «συγγραφέας», 
που χρησιμοποιεί η σύγχρονη Θεωρία Λογοτεχνίας, μια κι είναι 
απαλλαγμένος από οποιαδήποτε ιστορική στήριξη, οποιαδή
ποτε εγκυρότητα ονόματος. Ο αφηγητής ξετυλίγει το κείμενο κι 
ο συγγραφέας, «βιολογικά» απών, δεν έχει τη δυνατότητα να το 
υπερασπιστεί, ούτε με τον τόνο της φωνής του, ούτε με την 
παρουσία του, ούτε μ’ ένα εξωκειμενικό επεξηγηματικό σχό
λιο.2

Μικρό το κακό! Στην πράξη ένας καλός συγγραφέας δεν είναι 
καθόλου απαραίτητο να είναι και χαρισματικός ρήτορας, ή 
ευχάριστη προσωπικότητα που επικοινωνεί εύκολα με τα παι
διά, ακόμη κι όταν γράφει εκπληκτικά γι’ αυτά. Οι εκδοτικοί 
οίκοι που συχνά-πυκνά οργανώνουν και θεσμοθετούν ανά
λογες συναντήσεις σε σχολεία και βιβλιοπωλεία, από εμπορι
κούς λόγους κινούνται κι αυτό είναι κάτι το απολύτως αναμε
νόμενο. Ειδικά το παιδικό βιβλίο είναι «μορφωτικό αγαθό» 
που διέπεται από τους αμείλικτους νόμους της αγοράς.

Μα και όταν δεν ισχύουν καθόλου τέτοιοι νόμοι και οι λογο
τέχνες είναι πολύ μεγάλου διαμετρήματος, δεν είναι πάντοτε 
επιτυχημένη η ζωντανή επαφή τους με τα παιδιά. Ο Γ. Σεφέρης 
πρέπει να χάρηκε πραγματικά «τη διάλεξή του στα μεγάλα 
παιδιά του Ελληνικού Γυμνασίου της Αλεξάνδρειας για τον 
Αντωνίου και τονΕλύτη»3 που έγινε στην αρχή του πολέμου. Ο 
ίδιος ονομάζει την πράξη του «ξέσπασμα φιλίας» και το πολύ 
γνωστό κείμενό του «Σημειώσεις για μια ομιλία σε παιδιά» 
εκφωνήθηκε σε κλίμα πατριωτικής και συγκινησιακής φόρτι
σης, αφού καθώς λέει, «μας σταματούσαν κάθε τόσο οι συνα
γερμοί».4 Ωστόσο, μερικά χρόνια αργότερα που επισκέπτεται ο 
ποιητής πάλι ένα ελληνικό Γυμνάσιο, για να μιλήσει στους 
μαθητές, απογοητεύεται από την πλήρη παθητικότητα και την 
αδιαφορία τους, ενώ, καθώς σημειώνει στις «Μέρες», ο ίδιος 
έκανε ό,τι μπορούσε «για να τους τσιγκλίσει» και τους ενεργο
ποιήσει!

Άλλο παράδειγμα είναι αυτό του γνωστού σύγχρονού μας 
Γ άλλου συγγραφέα Michel Toumier. Όπως αρκετοί λογοτέχνες 
και διανοούμενοι της εποχής μας με αναγνωρισμένη εμπορικό
τητα, διατηρεί άριστες σχέσεις με τα Μέσα μαζικής ενημέρω
σης, έχει μεγάλη άνεση στην επικοινωνία με τους ανθρώπους

και στις συνεντεύξεις και διαθέτει επιπλέον καλή εμφάνιση και 
εκπληκτική φωτογένεια! Προικισμένος λοιπόν μ’ όλες αυτές 
τις... εξωλογοτεχνικές αρετές του, αλλά και με την πραγματική 
αγάπη που έχει στα παιδιά, ο συγγραφέας μας επισκέπτεται το 
Παρισινό Λύκειο Montaigne. Ξέρει πως εκεί τα παιδιά έχουν 
διαβάσει το έργο του και το αγαπούν, άλλωστε καθοδηγήθηκαν 
από τη φιλόλογό τους που είναι πολύ γνωστή μελετήτρια των 
κειμένων του.5 Φαντάζομαι πως γενικά η επίσκεψή του θα ήταν 
εμπλουτιστική για τους μαθητές και για τον ίδιον και οι παι
δικές ερωτήσεις ερεθιστικές κι ενδιαφέρουσες. Όμως ο συγ
γραφέας δεν έδειξε να ενθουσιάζεται με όλες τις ερωτήσεις, 
κυρίως όταν ένας δεκατριάχρονος μαθητής που ιδέα δεν είχε 
για την τάση της μεταγραφής που υπάρχει στη σύγχρονη λογο
τεχνία -κ α ι καλά έκανε- τον ρώτησε απλά και κοφτά «Γιατί 
γράφετε όλο για ιστορίες που τις ξέρουν όλοι... όπως “Ο Ροβιν- 
σόνας”, “Η φούγκα του Κοντορεβυθούλη”, “Οι τρεις μάγοι”».
Ο νεαρός κατηγόρησε απλοϊκά το συγγραφέα για... έλλειψη

ι6πρωτοτυπίας και προσωπικής εμπνευσης
Υπάρχουν βιβλία που γράφτηκαν για συγκεκριμένα παιδιά, 

ίσως κάποτε και για μόνον ένα παιδί* στην περίπτωση αυτή η 
σχέση αφηγητή-αναγνώστη είναι ζωντανή και άμεση. Έτσι 
ξέρουμε ότι «Ο Τηλέμαχος» του Fénelon γράφτηκε μόνον για 
τον μικρό δούκα της Βουργουνδίας,7 «Η Αλίκη στη χώρα των 
θαυμάτων» σε χειρόγραφο εικονογραφημένο χαρίστηκε από 
τον L. Carrol ως χριστουγεννιάτικο δώρο στη μικρή Alice 
Lidell,8 ο Kipling έγραφε ιστορίες για τη μικρή του κόρη,9 o R. 
L. Stevenson δημιούργησε «Το νησί των θησαυρών» για το 
άρρωστο αγοράκι της γυναίκας του.10 Εδώ ο δημιουργός, 
έχοντας υπόψη του το συγκεκριμένο παιδί, είναι πιθανόν να 
ενεργεί, όπως αυτός που αγοράζει ένα δώρο που πρέπει να 
δώσει χαρά, να αρέσει σ’ αυτόν που θα το δεχτεί, ίσως και να 
αποδειχτεί χρήσιμο.

O Fénelon προπαθεί το βιβλίο του να είναι όσο το δυνατόν 
λυσιτελέστερο για τον αυριανό ηγεμόνα* η ανάγνωση αυτού και 
μόνου του βιβλίου να του προσφέρει με λίγο κόπο γνώσεις γεω- 
γραφίας-ιστορίας-πολιτικής αγωγή ς-ηθικής.

O L. Caroll συγκεντρώνει στο χειρόγραφό του παλιότερες 
ιστορίες που είχε αφηγηθεί στην Αλίκη και ήξερε ότι της άρε
σαν. Ο R. Kipling και ο Stevenson παίρνουν υπόψη τους τη 
φιλοκαλλία του συγκεκριμένου παιδιού, ποιο είδος του αρέσει 
και θα το διασκεδάσει.



Υπάρχουν έργα για παιδιά που διαμορφώνονται κυριολε
κτικά με τη συμβολή και τη βοήθεια των αναγνωστών τους. 
Πρόκειται για τα μυθιστορήματα σε συνέχειες που κυκλοφο
ρούν για πρώτη φορά και οι συγγραφείς τους κατακλύζονται 
από επιστολές αναγνωστών με υποδείξεις, ερωτήσεις, προτά
σεις για την πλοκή του έργου κ.λπ. Η L. M. Alcott διάβαζε με 
προσοχή τα γράμματα των νεαρών δεσποινίδων-αναγνωστριών 
της που -κοντά στα άλλα- της πρότειναν ποια ηρωίδα να παν
τρολογήσει με ποιον ήρωα... κ.λπ. Είναι γνωστό ότι όταν 
έγραφε τις «ΜικρέςΚυρίες», οι αναγνώστριές της, της ζήταγαν 
να παντρέψει τη Jo με το νεαρό και πλούσιο Lourie, όχι με το 
μεσήλικα καθηγητή Γερμανικών. Η συγγραφέας όμως δεν συμ
φώνησε!11

Η γνωστή εικονογράφος και συγγραφέας Beatrix Potter 
έγραψε τις δημοφιλείς ιστορίες της «The Tales of Peter Rabbit» 
συνενώνοντας μερικά από τα εικονογραφημένα γραμματάκια 
που έστελνε στον Noel Moore, ένα αγοράκι που είχε αρρω- 
στήσει για ένα διάστημα. Το βιβλίο βγήκε μετά από συχνότατη 
επικοινωνία που είχε η ίδια με τον Noel και τ’ αδέρφια του, για 
πολλά χρόνια.12

Στη δεκαετία του ’60 ο M. Ende δημοσιεύει σε συνέχειες τις 
«Περιπέτειες του Τζιμ Κουμπή και του μηχανοδηγού Λουκά». 
Η σειρά έχει καταπληκτική επιτυχία και εικονογραφείται με 
λιτότητα και φαντασία από τον F. Tripp.13 Ο μικρός μαύρος 
ήρωας γίνεται εξαιρετικά δημοφιλής, οι περιπέτειές του 
γίνονται τότε και ταινίες με κινούμενα σχέδια. Πάρα πολλά 
παιδιά απευθύνουν γράμματα στον Τζιμ ή τον Λουκά κι όχι 
φυσικά στον δημιουργό τους. Είναι αποκαλυπτικό ότι μια 
φιγούρα με στιγμιαία εμφάνιση, αλλά με καίρια επίδραση στην 
εξέλιξη της πλοκής είναι αυτή του Ταχυδρόμου που επισκέ
πτεται την Καλοχώρα. Κι όταν κάποτε κουβαλάει έναν ολό
κληρο σάκκο με «γράμματα από παιδιά όλων των χωρών» που 
απευθύνονται στον Τζιμ Κνοπφ, ο συγγραφέας-παραμυθάς 
διαβεβαιώνει τον κάθε μικρό αναγνώστη ότι ανάμεσα σ’ αυτά 
τα πολυάριθμα γράμματα ήταν και το δικό του!

Είναι γνωστή και πολυμεταφρασμένη η ιδιότυπη αλληλο
γραφία του L. Caroll με τις μικρές του φίλες.14 Τα αινίγματα 
που ενσωμάτωνε στα γράμματά του, τα λογοπαίγνια και τα 
μαθηματικά προβλήματα που «πείραζαν» -μ ε την αρχαία 
έννοια του όρου -  τα κοριτσάκια δοκιμάζοντας την πνευματική 
τους ετοιμότητα, αφομοιώνονται αργότερα στο κυρίως λογοτε
χνικό του έργο, που διαμορφωνόταν έτσι σε μια πολύχρονη δια
δικασία εξέλιξης, πολύ πριν το τελευταίο στάδιο της τελικής 
γραφής. Σ’ αυτή την εξέλιξη η συμβολή των μικρών αλληλο- 
γράφων του με τις απαντήσεις τους, σωστές ή λανθασμένες, στα 
ερωτήματά του, με την έκφραση των επιθυμιών τους και των 
προτιμήσεών τους πρέπει να υπήρξε καθοριστική.15

Και τους σημερινούς καιρούς οι συγγραφείς παιδικών 
βιβλίων, Έλληνες και ξένοι, επικοινωνούν με πολλούς τρόπους 
με τους μικρούς αναγνώστες, βρίσκουν το χρόνο και τη δύναμη 
να τους συναντούν και να απαντούν στα γράμματά τους. 
Κάποτε σπεύδουν να ασχοληθούν με τα παιδιά στο πλαίσιο 
σχολικών ή εξωσχολικών προγραμμάτων, οργανώνουν «εργα
στήρια γραφής», όπου «αδύνατοι» μαθητές που αγαπούν τις 
ιστορίες και τις εικόνες, δημιουργούν πράγματα εκπληκτικά 
γράφοντας και ζωγραφίζοντας.16 Κι υπάρχουν κι άλλοι που, 
χωρίς τη μεσολάβηση του εκδότη τους, τρέχουν σε απομακρυ
σμένα σχολεία υποβαθμισμένων περιοχών, σε παιδιά «επήλυ- 
δων» που σπίτι τους (έχουν πραγματικό σπίτι;) το βιβλίο θεω
ρείται πολυτέλεια περιττή, και με τη συνεργασία φωτισμένων

δασκάλων αφιερώνουν μια σχολική ώρα, μόνο και μόνο για να 
διαβάσουν τα βιβλία τους. Και θάτανε τεράστια, ανέλπιστη, 
ονειρική επιτυχία, αν την ώρα ακριβώς που χτυπάει το κου
δούνι, ένα μαθητάκι με δέρμα λίγο ανοιχτότερο απ’ του Τζιμ 
Κνοπφ τους έλεγε: «Συνέχισε το διάβασμα. Δε θέλω διάλειμ
μα»!17
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Ενήλικο ι-κριτικοί και ν β . 
παιδιά-αναγνώστες

του Λημήτρη Πολίτη

Παραβλέποντας τα προβλήματα διασαφήνισης των όρων «κρι
τικοί» και «αναγνώστες», και αποφεύγοντας τις δυσκολίες της 
σαφούς οριοθέτησης των δραστηριοτήτων που αυτοί καλύ
πτουν, έχει κανείς την αίσθηση ότι η σύζευξη που επιβάλλει ο 
παραπάνω τίτλος συναιρεί τις ασάφειες. Ωστόσο, η αντιθετι- 
κότητα που αναφαίνεται, ιδιαίτερα στην εναλλακτική μορφή 
αυτού ακριβώς του τίτλου, επανατονίζει μια διάσταση η οποία 
στοιχειοθετείται από σημαντικά ερωτήματα. Πώς ο ενήλικος ΰα 
εκτιμήσει την πιθανή αξία ενός λογοτεχνικού έργου που απευ
θύνεται στα παιδιά; Είναι εφικτό να κρίνει από την οπτική 
γωνία των παιδιών; Πώς θα συμβιβάσει την ανάγκη της ιδιαί
τερης κριτικής της λογοτεχνίας για παιδιά με την αναγκαιότητα 
μιας βιώσιμης και αξιόπιστης κριτικής διαδικασίας; Μήπως 
τελικά η κριτική εξαντλείται σε μια προσπάθεια σύστασης «κα
τάλληλων» βιβλίων; Ή , για να συνοψίσουμε, σε ποιο βαθμό οι 
ενήλικοι ως κριτικοί έχουν σχέση με μια λογοτεχνία που δε 
γράφτηκε αρχικά γι’ αυτούς, και πώς αντιμετωπίζουν την «πα
ρουσία» του τελικού αποδέκτη της, δηλαδή του παιδιού-ανα- 
γνώστη;2 Γιατί, αν αναγνωρίσουμε ως αναπόσπαστο παρά
γοντα της λογοτεχνικής εμπειρίας το παιδί-αναγνώστη, θα ήταν 
τουλάχιστον άστοχο να μη συσχετίσουμε την παρουσία του με 
την κριτική της λογοτεχνίας που του απευθύνεται.

Ο προβληματισμός που αναπτύχθηκε γύρω από τα παρα
πάνω ερωτήματα, δεν έχει καταφέρει να δώσει τελικές απαντή
σεις αλλά ούτε και να απαλλαγεί από πολώσεις. Παρά την 
προαγωγή του από θεωρητικές αρχές και εμπειρικούς ελέγχους, 
προσδίδει και στη σύγχρονη προβληματική μια διλημματική 
απόχρωση. Από τη μία πλευρά, οι κριτικοί πρέπει να «δοκιμά
σουν» ένα λογοτεχνικό έργο για τον εαυτό τους -αφού δεν 
υπάρχει άλλος τρόπος να το γνωρίσουν-, ενώ θα το κρίνουν με 
βάση τη δική τους πραγμάτωση. Από την άλλη, εκτιμώντας την 
πιθανή αξία ενός λογοτεχνικού έργου για παιδιά, πρέπει να 
ελέγξουν την αξία του πέρα από τη δική τους πραγμάτωση, για 
να ανταποκριθούν στην ανάγκη συσχετισμού της κριτικής τους 
δραστηριότητας με τη χρήση του βιβλίου από, ή με, τα παιδιά.3

Είναι προφανές ότι ο τρόπος με τον οποίο ένας κριτικός θα 
συναντήσει τέτοια ζητήματα δε θα είναι άσχετος με το γενικό 
(θεωρητικό) πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτός κινείται.

Υπάρχουν κριτικοί οι οποίοι χρησιμοποιούν συμβατικά τον 
όρο «Λογοτεχνία για Παιδιά», επειδή θεωρούν ότι είναι ένας 
αυθαίρετος περιορισμός που πρέπει να αγνοηθεί από την

άποψη της κριτικής. Αναγνωρίζουν την παρουσία του παιδιού- 
αναγνώστη ως «σιωπηλή παρουσία»,4 στην καλύτερη περί
πτωση, ενώ υποστηρίζουν ότι μια τέτοια παρουσία δεν είναι 
θεμελιώδης κατά την κριτική διαδικασία αλλά σχετική με τη 
διαδικασία επιλογής και σύστασης λογοτεχνικών έργων για 
παιδιά.5 Εκλαμβάνουν τη λογοτεχνία που απευθύνεται στα 
παιδιά ως ένα σύνολο από κείμενα που ενδιαφέρουν πρώτα 
τους ενηλίκους, ενώ αρνούνται την αναγκαιότητα ύπαρξης μιας 
ιδιαίτερης κριτικής θεωρίας γι’ αυτήν τη λογοτεχνία. Εντοπί
ζουν ακόμη σ’ αυτή γλωσσικές δομές, παρόμοιες σε ολόκληρη 
τη λογοτεχνία, και επιχειρούν «πλησία ανάγνωση»,6 χρησιμο
ποιώντας κριτήρια και ακολουθώντας αρχές που εφαρμόζονται 
στην κριτική προσέγγιση της λογοτεχνίας γενικά.7 Υποστηρί
ζουν, για παράδειγμα, ότι η φαντασία δεν πρέπει να θεωρείται 
ως διαφοροποιητικό γνώρισμα της «Λογοτεχνίας για Παιδιά», 
αφού δε δέχονται ουσιαστικά τον όρο, αλλά ως «γενική λογοτε
χνία».8 Παρόλα αυτά, δε φτάνουν να εξισώσουν τη Λογοτεχνία 
για Παιδιά με τη λογοτεχνία γενικά, αφού χαρακτηρίζουν την 
πρώτη ως «κατώτερο» αντικείμενο κριτικής ενασχόλησης.9 
Πάντως, η αντιφατικότητα: μη είναι-κατώτερο είναι, η οποία 
υποδηλώνεται από την τελευταία άποψη, μπορεί να εξηγηθεί.

Οι ενήλικες-κριτικοί γράφουν σε απόσταση από τα παιδιά 
επιδιώκοντας να διαμορφώσουν με την κριτική τους το λογοτε
χνικό περιβάλλον των παιδιών-αναγνωστών, όταν τα εκλαμ
βάνουν ως υπονοούμενους αναγνώστες. Πιστεύουν ότι τα 
παιδιά δεν είναι ικανά να εκφράσουν ολοκληρωμένα τις ανα
γνωστικές τους εμπειρίες και δεν μπορούν να ακολουθούν 
πάντα και επαρκώς τις επιταγές μιας κειμενικής ανάλυσης10 
-άποψη η οποία είναι σχετικά ορθή και μόνο σε μια βάση σύγ
κρισης των κριτικών στρατηγικών των ενηλίκων με τους ανα
γνωστικούς τρόπους των παιδιών. Λειτουργούν λοιπόν ως «πο
λιτισμικοί επιμελητές»,11 ως μία ερμηνευτική κοινότητα ενη
λίκων η οποία, ακολουθώντας δικά της κριτήρια, αποφασίζει τι 
θα είναι άξιο προσοχής του παιδιού-αναγνώστη. Τα κριτήρια 
όμως που χρησιμοποιούνται είναι κριτήρια των ενηλίκων, ενώ 
η «πλησία ανάγνωση» που επιχειρείται είναι αναπόφευκτα η 
«πλησία ανάγνωση» ενός ενηλίκου. Ωστόσο, αν και οι ενήλικοι- 
κριτικοί έρχονται αντιμέτωποι μ’ αυτήν την αλήθεια όχι τόσο 
στη θεωρία όσο στην πράξη, εξαντλούν την κριτική τους δρα
στηριότητα σ’ ένα κλειστό κύκλωμα επικοινωνίας και κατανά



λωσης μεταξύ τους, και από «κειμενο-κεντρικοί» καταλήγουν 
«ενηλικο-κεντρικοί».12 Αρνητές, αν όχι πολέμιοι, της ύπαρξης 
ενός λογοτεχνικού έργου δυνάμει της αναγνωστικής σχέσης που 
περιλαμβάνει και τα παιδιά, φτάνουν σε τέτοιες γενικεύσεις 
θεώρησης του λογοτεχνικού φαινομένου που είναι ακόμη και 
να διαψεύσουν μια βασική τους πρόθεση: την καλλιέργεια της 
λογοτεχνικής εμπειρίας των παιδιών.

Σε γενικεύσεις, εξίσου επικίνδυνες, καταλήγουν και άλλοι 
θεωρητικοί, αν και ξεκινούν από διαφορετική βάση. Στηριζό- 
μενοι σε μορφοποιημένες επιστημονικές γνώσεις, π.χ. της Εξε
λικτικής Ψυχολογίας, δυσπιστούν στον εμπειρισμό των 
παλαιοτέρων και αντιπροτείνουν μια περισσότερο ακριβή ορο
λογία και επιστημονική μέθοδο.

Ο Nicholas Tucker, για παράδειγμα, υποστηρίζει ότι οι γνώ
σεις που έχουμε αποκτήσει για τη νοητική και τη συναισθημα
τική ανάπτυξη των παιδιών πρέπει να ενσωματωθούν στα κρι
τήρια εκείνα που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των 
βιβλίων για παιδιά.13 Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης 
αρχίζουν την κριτική διαδικασία με την περιγραφή κάποιου 
μοντέλου της ανθρώπινης (γνωστικής κυρίως) ανάπτυξης. Με 
αυτόν τον τρόπο, και έχοντας επιλέξει ένα αναπτυξιακό μον
τέλο για την παιδική ηλικία, αναλύουν τη συμπεριφορά των 
λογοτεχνικών (φανταστικών) χαρακτήρων και τη συσχετίζουν 
με τη(ν) (πιθανή) συμπεριφορά των πραγματικών χαρακτήρων 
(των παιδιών) προκειμένου να προβλέψουν την αξία του λογο
τεχνικού έργου.14 Με άλλα λόγια, η κριτική διαδικασία εξαν
τλείται σε μια προσπάθεια κατάδειξης της αντιστοιχίας ανά
μεσα σε λογοτεχνικούς και σε πραγματικούς χαρακτήρες. Η 
σύνδεση τότε του παιδιού-αναγνώστη με το λογοτεχνικό έργο 
γίνεται μέσω μιας διαδικασίας ταύτισης, την οποία ο πραγμα
τικός χαρακτήρας αναμένεται να εγκαθιδρύσει με το φαντα
στικό χαρακτήρα.

Η απόλυτη εφαρμογή τέτοιων κριτηρίων όμως μετατοπίζει 
την έμφαση από την ανάλυση των χαρακτήρων των παιδιών, 
ατομικά, σε μια εξερεύνηση των ερμηνευτικών πρακτικών που 
αυτά ακολουθούν κατά την ανάγνωση και κατά τα διάφορα 
στάδια της ανάπτυξής τους. Έτσι, οι επιστημονικές υποθέσεις 
διεκδικώντας απόλυτη ισχύ -α ν  και απορρέουν από περιορι
σμένα ερευνητικά παραδείγματα- αποκτούν το χαρακτήρα 
γενικεύσεων, ενώ αφήνουν τελικά ανεξέταστη την ίδια την ανα
πτυξιακή δομή.15

Η κριτική θεωρία της λογοτεχνίας για παιδιά είναι γεμάτη 
από γενικεύσεις, όπως οι παραπάνω. Το παράδοξο είναι ότι 
όλες τους σχεδόν προέρχονται από μερικές, όχι ολοκληρωμέ
νες, θεωρήσεις οι οποίες αδυνατούν να εξηγήσουν αποτελεσμα
τικά το λογοτεχνικό φαινόμενο. Μολονότι συνιστούν την «αντι
κειμενική» άποψη της κριτικής, επειδή υιοθετούν «σταθμι
σμένα» κριτήρια και ακολουθούν «συμπαγή» μοντέλα, παρα
μένει το ερώτημα: μέχρι σε ποιο βαθμό παρόμοιες γενικεύσεις 
σχετικά με τα παιδιά-αναγνώστες είναι μια αποδεκτή βάση για 
την κριτική.16

Στον αντίποδα σχεδόν της αντικειμενικής κριτικής βρίσκεται 
το «υποκειμενικό παράδειγμα». Υπάρχουν κριτικοί που υπο
στηρίζουν ότι υπάρχουν (ή ότι πρέπει να υπάρχουν) διαφορο- 
ποιητικά στοιχεία μεταξύ της κριτικής της λογοτεχνίας για 
παιδιά και της λογοτεχνικής κριτικής γενικά. Τονίζουν την 
ιδιαιτερότητα των παιδιών-αναγνωστών, την παρουσία των 
οποίων θεωρούν θεμελιώδη κατά την κριτική διαδικασία που 
προτείνουν.17

Αν και πιστεύουν ότι η θέση του ενήλικου-κριτικού -ω ς

ενδιάμεσου των παιδιών και των βιβλίων τους- είναι σημαν
τική, αντιμετωπίζουν ένα βασικό ερώτημα: πώς να συμφιλιώ
σουν, ως ενήλικοι, την ιδιαίτερη κριτική τους στάση με τις 
ιδιαιτερότητες και τις πιθανές αντιδράσεις ενός καθορισμένου 
κοινού από παιδιά;

Η Margaret Meek προτείνει ότι ενήλικος-κριτικός θα μπο
ρούσε ίσως να γίνει αναγνώστης βιβλίων για παιδιά από την 
πλευρά των παιδιών, να έχει στο μυαλό του την έννοια του παι- 
διού-αναγνώστη και να μεταθέσει τελικά τη θεώρησή του σε μια 
άλλη βάση, για να περιλάβει το παιδί και το βιβλίο σε μια νέα 
κατηγορία λειτουργίας του.18 Τι σημαίνει όμως για έναν ενή
λικο να διαβάζει «από μέρους» των παιδιών, να αντιδρά ανα
γνωστικά έχοντας στο μυαλό του τις υποτιθέμενες αντιδράσεις 
των παιδιών-αναγνωστών; Ποια εικόνα του παιδιού θα έχει 
στο μυαλό του, αναρωτιέται ο Peter Hunt· τον εαυτό του ως 
παιδί, ένα ιδεώδες παιδί-αναγνώστη ή μια σύνθεση εικόνων 
βασισμένων στις εμπειρίες που έχει με τα παιδιά; Μήπως 
τελικά, συνεχίζει ο Hunt, με μια τέτοια στάση «διαστρέφουμε» 
τις δικές μας αντιδράσεις και δεν έχουμε πολλά να μεταδώ
σουμε στους άλλους;19 Εξάλλου, η συνάντηση ενήλικου-κρι- 
τικού και παιδιού-αναγνώστη έχει και μια πολιτισμική διά
σταση, σίγουρα καθοριστική. Από τη μια πλευρά, υπάρχει η 
κουλτούρα των ενηλίκων-αναγνωστών, παροντική και ενσωμα
τωμένη στη συνείδησή τους· από την άλλη είναι η κουλτούρα 
των παιδιών-αναγνωστών (μισή παροντική-μισή διαμορφούμε- 
νη). Τα παιδιά προσκομίζουν, κατά το αναγνωστικό γεγονός, 
ένα διαφορετικό -από  αυτό των ενηλίκων- απόθεμα εμπει
ριών με τη ζωή και τη λογοτεχνία.

Αν δεχτούμε μια τέτοια διαφοροποιητική διάσταση -κα ι 
ανεξάρτητα από το αν θεωρήσουμε ότι αυτή συνιστά φύσει ή 
θέσει αντίθεση-, τότε δεν μπορούμε να περιμένουμε πάντα 
αντιστοιχία ανάμεσα στα πιθανά μηνύματα που εξάγουν οι 
ενήλικοι-κριτικοί και τα παιδιά-αναγνώστες από ένα λογοτε
χνικό έργο. Ακόμη κι αν ο ενήλικος παραμερίσει τις προκατα
λήψεις του ή αναθεωρήσει τους αναγνωστικούς του τρόπους, 
υποστηρίζει ο Peter Hunt, από τη στιγμή που παραδέχεται ότι 
ένα κείμενο μπορεί να έχει διαφορετικό νόημα για κάθε ανα
γνώστη, σε κάθε ανάγνωση, αποδέχεται ουσιαστικά την 
ύπαρξη επικοινωνιακού προβλήματος μεταξύ της κριτικής του
δραστηριότητας και της δραστηριότητας του παιδιού-αναγνώ-
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που απευθύνονται στα παιδιά ως ενήλικοι αναγνώστες. Μια 
τέτοια στάση όμως, αν και είναι αναπόφευκτη, θεωρεί ο John 
Townsend, προκαλεί ανησυχία στους ενήλικους-κριτικούς, 
γιατί όσο πιο σοβαρά παίρνουν τις υποχρεώσεις τους και όσο 
πιο ευαίσθητοι είναι απέναντι στα παιδιά-αναγνώστες, τόσο 
λιγότερο ασφαλείς νιώθουν σχετικά με το τι ξέρουν ότι είναι 
καλό για τους άλλους.21

Πιθανόν, μια τέτοια (συν)αίσθηση ανεπάρκειας να κρίνουν 
τα λογοτεχνικά έργα για παιδιά από την οπτική γωνία των παι
διών, οδήγησε κάποιους κριτικούς να αναθέσουν την όλη δια
δικασία στα ίδια τα παιδιά. Θεωρώντας ότι αυτά δεν έχουν 
ανάγκη τον ενήλικο συγγραφέα ή κριτικό, προκειμένου να 
δημιουργήσουν το λογοτεχνικό τους περιβάλλον, αποκλείουν 
τον ενήλικο από τις διαδικασίες που συνιστά το λογοτεχνικό 
έργο για παιδιά.22 Καταργούν έτσι την επικοινωνιακή διά
σταση της σχέσης παιδιών-ενηλίκων, ενώ υπαγορεύουν μια 
μόνιμη αίσθηση αμφισβήτησης.

Η λογοτεχνική επικοινωνία ωστόσο, επισημαίνει ο Fred



Inglis, είναι κυρίως ένα αισθητικό γεγονός που το συνιστούν όχι 
μόνο τα παιδιά αλλά και οι ενήλικοι.23 Συνεπώς, ο κριτικός 
της λογοτεχνίας δεν πρέπει να αποκλείει τα παιδιά από την κρι
τική διαδικασία, αλλά και να μην αναθέτει το όλο εγχείρημα σ’ 
αυτά. Αυτό που φαίνεται ότι χρειάζεται, τελικά, είναι η ανα
ζήτηση από τον κριτικό ενός τρόπου εισαγωγής του παιδιού- 
αναγνώστη στο «σύστημα» των λογοτεχνικών συμβάσεων. Η 
αναζήτηση, δηλαδή, των αναγνωστικών εκείνων τρόπων που 
αντιπροσωπεύουν σημεία εισόδου και «μύησης» των παιδιών 
στο σύστημα της λογοτεχνίας.

Στην Αμερική, για παράδειγμα, από τα μέσα του αιώνα μας, 
η κριτική διαδικασία περιλαμβάνει συνήθως: μια αρχική αξιο
λόγηση του λογοτεχνικού έργου από τον κριτικό (κυρίως 
βιβλιοθηκάριο), έκφραση των αναγνωστικών αντιδράσεων των 
παιδιών, αναθεώρηση ή διεύρυνση της αρχικής αξιολόγησης 
του κριτικού με βάση τις αντιδράσεις-παρατηρήσεις των παι- 
διών-αναγνωστών.24

Αν όμως η παραπάνω πρακτική ελέγχεται ως εμπειρική, η 
άποψη που καταθέτει ο Aidan Chambers φαίνεται περισσότερο 
αξιόπιστη. Στηριζόμενος στη θεωρία του Wolfgang Iser για την 
πράξη της ανάγνωσης και το ρόλο του αναγνώστη, ο Chambers 
υιοθετεί τον όρο «υπονοούμενος αναγνώστης» και προσπαθεί 
να τον συσχετίσει με την κριτική διαδικασία αλλά και την κρι
τική θεωρία της λογοτεχνίας για παιδιά γενικότερα. Τη θέση 
του συνιστά η δημιουργία «γενικεύσεων» όχι σχετικά με τα 
παιδιά ως αναγνώστες αλλά κυρίως με το είδος των απαιτήσεων 
που προβάλλουν τα λογοτεχνικά κείμενα πάνω στους αναγνώ-
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λογοτεχνικό έργο απαιτεί ή υποβάλλει, δεν προδιαγράφουμε 
τους τρόπους με τους οποίους τα πραγματικά παιδιά ως ανα

γνώστες θα αντιδράσουν.· Εστιάζοντας όμως, ως ενήλικοι-κρι- 
τικοί με αυτοπεποίθηση, την προσοχή μας στην κειμενική ακο
λουθία, θα συναντήσουμε και ερωτήματα σχετικά με τους τρό
πους με τους οποίους κάθε αναγνώστης, ενήλικος ή παιδί, θα 
κληθεί να συμμετάσχει στο αναγνωστικό γεγονός. Με άλλα 
λόγια, η αναπόφευκτη σχέση κειμένου-κριτικού πληροφορεί 
απλώς για τις πιθανές αντιδράσεις, θετικές ή αρνητικές, των 
παιδιών-αναγνωστών. Εξάλλου, αν δεχτούμε την άποψη της L. 
Μ. Rosenhlatt ότι κάθε λογοτεχνικό έργο αποτελεί «γεγονός» 
στο χρόνο που το βιώνουμε όχι μόνο κατά την ανάγνωση αλλά 
και μετά την ανάγνωση,26 τότε η «κατανάλωση» ενός λογοτε
χνικού έργου στον κόσμο των πραγματικών αναγνωστών θα 
έρθει πιθανότατα να επιβεβαιώσει ή να αναιρέσει τους αναγνω
στικούς τρόπους των «υπονοούμενων» αποδεκτών του.

Σίγουρα, μετατοπίζοντας την προσοχή μας από γενικεύσεις 
σχετικά με τους τρόπους που διαβάζουν τα παιδιά στον τρόπο 
ή στους τρόπους ανάγνωσης που υποβάλλει ή απαιτεί ένα λογο
τεχνικό έργο, είμαστε πιο κοντά στην εκπλήρωση μιας διπλής 
αναγκαιότητας: της προσφοράς λογοτεχνίας προσπελάσιμης 
από τα παιδιά και της αποφυγής πρόωρων ή άστοχων υποθέ
σεων σχετικά με τα παιδιά-αναγνώστες. Πάντως, ελλοχεύει εδώ 
ένας κίνδυνος που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας.

Θεωρώντας ότι τα παιδιά είναι «πρωτόπειρα»27 του θεσμού 
της λογοτεχνίας, που λειτουργεί μέσα στη δική τους κουλτούρα, 
και λειτουργώντας ως ενήλικοι που κρίνουμε από την πλευρά 
κάποιου θεωρητικά εξοπλισμένου και γνώστη των συμβάσεων 
από τις οποίες εξαρτάται η λογοτεχνική επικοινωνία, ανα
λύουμε τον τρόπο ανάγνωσης που ένα κείμενο απαιτεί. Εστιά
ζοντας όμως την προσοχή μας κυρίως στα κείμενα εκείνα που 
κάνουν αυτές τις συμβάσεις προσπελάσιμες από τα jtfxιδιά τα 
οποία εισέρχονται στο σύστημα της λογοτεχνίας, είναι επόμενο 
ότι θα αποκλείσουμε πολλά λογοτεχνικά έργα που θεωρούμε 
ότι δεν μπορούν να επιτελέσουν μια τέτοια λειτουργία. Έτσι, 
εκτός από το ότι μένει πάντα ανοιχτό το ζήτημα της λογοτε
χνικής αξίας γενικά, είναι πιθανό να κατευθύνουμε ή και να 
παραποιήσουμε ακόμη τις αντιδράσεις των παιδιών-αναγνω- 
στών, αφού δεν είναι σίγουρο ότι ως ενήλικοι θα καταφέρνουμε 
πάντα να συνδυάζουμε επιτυχώς τον ορίζοντα των δικών μας 
προσδοκιών με τον ορίζοντα προσδοκιών των παιδιών.28 
Εξάλλου, έχουν και αυτά τις δικές τους αναγνωστικές προτι
μήσεις. Υπάρχει δηλαδή ο κίνδυνος η όλη κριτική δραστηριό
τητα να υπονομευτεί από εμάς τους ίδιους παρά την καλή μας 
πρόθεση.

Γίνεται φανερό ότι η αμοιβαία σχέση ανάμεσα στους ενήλι- 
κους-κριτικούς και στα παιδιά-αναγνώστες είναι ο παρά
γοντας εκείνος που μπορεί όχι να διαμορφώσει ολοκληρωτικά 
την κριτική απόφαση των ενηλίκων, αλλά να την προσδιορίσει 
μερικώς και να την κρατήσει μέσα στο πεδίο προσδοκιών των 
παιδιών. Πώς όμως, τελικά, θα αξιοποιήσουμε την «πραγμα
τική» κριτική συμπεριφορά των παιδιών-αναγνωστών κατά την 
κριτική διαδικασία που εγκαινιάζουμε ως ενήλικοι;

Θα λέγαμε ότι οι περισσότερες από τις απόψεις που έχουν 
αναφερθεί μέχρι τώρα, ως εκφάνσεις του προβληματισμού για 
την κριτική της λογοτεχνίας για παιδιά και για τους όρους της, 
απαντούν μερικώς μόνο στο παραπάνω ερώτημα. Χρειάζεται 
λοιπόν να έχουμε στο μυαλό μας και κάποια άλλα δεδομένα 
που, είτε έχουν υποθετικό είτε έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα, 
μπορούν να βοηθήσουν.

Ο ενήλικος-κριτικός υπήρξε κάποτε παιδί-αναγνώστης ο



ίδιος. Η διατήρηση και η ανάμνηση των εμπειριών που είχε ως 
παιδί με τη λογοτεχνία, αν και προσδίδουν μια ρομαντική από
χρωση στην παιδική του ηλικία, διευρύνουν την οπτική με την 
οποία αυτός θα αντιμετωπίσει τις εμπειρίες -πραγματικές ή 
υποθετικές- των παιδιών με τη λογοτεχνία.29 Εξάλλου, όπως 
παρατηρεί η Rosenblatt, ο κριτικός αρχίζει τη δραστηριότητά 
του ως αναγνώστης. Δεν πρέπει να λειτουργεί ως «μοντέλο» 
αλλά ως συναναγνώστης που προσπαθεί να γίνει επαρκέστερος 
στο να κοινοποιεί στους άλλους τη δική του εμπειρία.30

Αρχίζοντας ο κριτικός τη δραστηριότητά του από τη θεώ
ρηση των λογοτεχνικών εκείνων έργων που έχουν αποδεδειγ
μένη αξία για τα παιδιά δια μέσου των γενεών, διευρύνει αυτό
ματα τον κύκλο των έργων που θα προσεγγίσει κριτικά. Όταν 
δηλαδή εντοπίσει τους λόγους για τους οποίους κάποια συγκε
κριμένα έργα κατέχουν σπουδαία θέση μέσα στην κουλτούρα 
της παιδικής ηλικίας, μπορεί να φτάσει σε τέτοιες διαπιστώσεις 
ικανές να τον οδηγήσουν με περισσότερη αυτοπεποίθηση και με 
μεγαλύτερη ασφάλεια στην κριτική του σχέση με κάθε λογοτε
χνικό έργο για παιδιά. Έτσι, εκτός από το ότι ελέγχει τις δικές 
του προκαταλήψεις σχετικά με το τι είναι «ασφαλές» για τα παι
διά, αντιμετωπίζει και τη λογοτεχνική αξία ως μια λειτουργία 
δυναμικής αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα λογοτεχνικά έργα και 
στους αναγνώστες τους σε διάφορα κοινωνικά και χρονικά 
πλαίσια.31

Τελικά, η κριτική -κ α ι ως έννοια αλλά κυρίως ως διαδικα
σ ία- χρειάζεται να διευρυνθεί πέρα από τα όρια που συνιστά 
η εξ ορισμού περιορισμένη σχέση κειμένου-κριτικού ή έργου- 
αναγνώστη, και να βιωθεί ως γεγονός. Με διευρυμένη θεωρη
τική αντίληψη θα είναι εφικτό να περιληφθούν στην κριτική 
διαδικασία οι κρίσεις και των ενηλίκων-κριτικών και των παι
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διών-αναγνωστών. Ο κριτικός θα αντιμετωπίσει τη δική του 
προσπάθεια ως μια δοκιμαστική φάση της κριτικής διαδικα
σίας, ενώ θα θεωρήσει ότι οι κριτικές προσπάθειες των παιδιών 
είναι απλώς διαφορετικές και όχι κατώτερες από τις δικές
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χτός στα μηνύματα και στις αξίες που τα παιδιά ως αναγνώστες 
καθορίζουν κατά την εμπειρία τους με τη λογοτεχνία. Προσφέ- 
ροντάς τους ευκαιρίες να «δοκιμάσουν» τα λογοτεχνικά έργα, 
για την αξία των οποίων ο ίδιος δεν είναι σίγουρος, και να 
εκφράσουν τις αντιδράσεις τους, ο κριτικός επεκτείνει ουσια
στικά τις δικές του δυνατότητες κατανόησης και κριτικής της 
λογοτεχνίας για παιδιά.33

Μια τέτοια στάση, καταλήγουμε, εκφράζει το σωστό πνεύμα 
για τη διαλεκτική προσέγγιση της κριτικής της λογοτεχνίας για 
παιδιά. Από τη μια πλευρά, θα είναι πάντα οι ενήλικοι-κριτικοί 
που, ως γνώστες των συμβάσεων της λογοτεχνίας, επιλέγουν τα 
λογοτεχνικά εκείνα έργα τα οποία πιστεύουν ότι αξίζει να μοι
ραστούν με τα παιδιά. Από την άλλη, θα είναι πάντα τα παιδιά- 
αναγνώστες που, ως ένα βαθμό, βρίσκονται έξω από το 
σύστημα των λογοτεχνικών συμβάσεων και προσεγγίζουν τα 
έργα που τους προσφέρονται μέσα από την προοπτική της δικής 
τους εμπειρίας. Και ένα από τα στοιχεία που καθιστούν αυτήν 
τη «συμπλοκή» τόσο ζωτική για τους ενήλικους-κριτικούς είναι 
ότι, αν συνειδητοποιήσουν έγκαιρα τη συμβατική φύση του 
ίδιου του συστήματος της λογοτεχνίας και αποκτήσουν αντί
ληψη των ζωντανών εμπειριών των ίδιων των παιδιών, θα 
έχουν περισσότερες ευκαιρίες να παράγουν ουσιαστική και 
αξιόπιστη κριτική.
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Η Διφυΐα του Φώτη Κόντογλου 
ο Ζωγράφος, ο Λογοτέχνης 

και η αναζήτηση της Ελληνικότητας
του Ελευθερίου Μύστακα

Α'

Το αναμφισβήτητο γεγονός ότι τόσο οι καλλιτέχνες των εικα
στικών τεχνών όσο και οι τεχνίτες του λόγου -ποιητές και 
πεζογράφοι- δεν αποτελούν παραδοσιακά τους πλέον νηφά
λιους κριτικούς του δικού τους έργου, μπορεί ευτυχώς να αμφι
σβητηθεί από καλλιτέχνες όπως ο Τσαρούχης, ο Σεφέρης, ο 
Ελύτης και ο Κόντογλου που το συγγραφικό τους έργο φωτίζει 
ολόπλευρα το πλαίσιο των ιδεών τους, την ιδεολογική υποδομή 
της καλλιτεχνικής τους έκφρασης, η οποία εξηγεί με τρόπο ολο
κληρωμένο το έργο τους. Το αυτοβιογραφικού χαρακτήρα συγ
γραφικό έργο που έχουν να παρουσιάσουν οι ποιητές και οι 
ζωγράφοι αυτοί ερμηνεύει εκ των έσω την διαδικασία της εξέ
λιξής τους και το σύνολο της πορείας που διέγραψαν από τη 
στιγμή της εμφάνισής τους. Αντίθετα, σε καλλιτέχες όπως ο 
Εγγονόπουλος, η διφυία του ως ποιητή και ζωγράφου φωτί
ζεται μόνο από το ίδιο το έργο του, ζωγραφικό και ποιητικό. 
Στην περίπτωση του Κόντογλου, το λογοτεχνικό του έργο και η 
καλλιτεχνική του παρουσία αλληλοσυμπληρώνονται, αποκα
λύπτουν και εξηγούν κατ’ απόλυτον τιμή την προσωπικότητα 
αυτή που με ορισμένα χαρακτηριστικά σφράγισε και τελικά 
άλλαξε ουσιαστικά την πορεία της ελληνικής τέχνης του εικο
στού αιώνα, όπως αυτή διαμορφώθηκε μέχρι τον Β' παγκόσμιο 
πόλεμο.

Πού εντοπίζονται τα στοιχεία αυτά που αποκαλύπτουν τον 
διττό χαρακτήρα της έκφρασης του Κόντογλου; Ποια σημασία 
αποδίδει ο ίδιος, αλλά και οι μελετητές του έργου στο γεγονός 
αυτό; Ποια είναι η θέση του διπλού αυτού έργου στην ιστορία 
της λογοτεχνίας και της τέχνης της νεότερης Ελλάδας; Πολ
λαπλά ερωτήματα που η έρευνα έχει προσπαθήσει να απαν
τήσει και που φαίνονται εύλογα αν λάβουμε υπ’ όψη μας την 
πολυπλοκότητα του συνολικού έργου του Κόντογλου.

Οι απόψεις του Κόντογλου για τη ζωγραφική και για τη 
λογοτεχνία μπορούν να ανιχνευθούν αν διεξέλθει κανείς τα 
κείμενα στα οποία ο συγγραφέας μιλάει για την αποστολή και 
το νόημα της τέχνης. Τα σημεία στα οποία ο συγγραφέας- 
ζωγράφος μιλάει για την τέχνη του αλλά και για την τέχνη στην 
Ελλάδα της εποχής του είναι αξιόλογα σε αριθμό και θα λέγαμε 
πως όλα διαθέτουν και ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά.

1) Ο συγγραφέας παρουσιάζει τις απόψεις του με σεμνότητα 
και κάποιο ύφος απολογητικό εν σχέσει προς τις δικές του ικα

νότητες και εδώ, οι αναφορές στη θεία συνεπικουρία είναι 
συχνές.1

2) Σε μερικά κείμενα εκφράζει τις απόψεις του για την τέχνη, 
σε άλλα τις απόψεις του για τη λογοτεχνία, σε άλλα και τα δυο 
μαζί.2

3) Εκφράζει τις απόψεις του για τη γλώσσα, τη μορφή δηλαδή 
του λογοτεχνήματος.3

4) Συχνά ο Κόντογλου κάνει κριτική στις σύγχρονες τάσεις 
της λογοτεχνίας ή της ζωγραφικής την οποία ο ίδιος τονίζει με 
έμφαση πως δεν προτίθεται να ακολουθήσει.4

Η παράλληλη μελέτη της συγγραφικής του παραγωγής, των 
μυθιστορημάτων και των διαφόρων ιστορικών, μυθολογικών, 
γεωγραφικών, δημοσιογραφικών, θεολογικών, αγιολογικών 
και αγιογραφικών κειμένων και των σχεδίων, των πινάκων, 
των έργων με τέμπερα ή λάδι και των αγιογραφιών του Κόντο
γλου, μας αποκαλύπτει την ιδεολογική συνέπεια με την οποία 
χειριζόταν τις δυο τέχνες.

Χαρακτηριστικό των απόψεών του είναι το χωρίο από τον 
επίλογο της Βασάντα που εξηγεί την ποιότητα του χειρισμού 
αυτού και στο οποίο μιλά για τα «χαρίσματα ζωγράφου» που 
πρέπει να έχει ο ποιητής. (Βασάντα, σ, 235),5 ενώ στο ίδιο 
βιβλίο, στη σημείωσή του στο ποίημα «Στον έρωτα», δηλώνει 
ρητά την πηγή της εικονοποιητικής έμπνευσής του, που είναι 
στο συγκεγριμένο κείμενο η ζωγραφική («Το ποίημα τούτο το 
εμπνεύσθηκα από μια βυζαντινή ζουγραφιά...»).

Έχοντας προ οφθαλμών την διατύπωση του Κόντογλου 
μπορούμε στο εξής να συσχετίσουμε τα κείμενά του με τα σχέδιά 
του. Τα κείμενα και τα έργα ζωγραφικής μπορούν να ενταχθούν 
χονδρικά σε δυο μεγάλες κατηγορίες: σε εκείνα που εικονίζουν 
τοπία και εκείνα που αναπαριστούν ανθρώπινες μορφές.

Β'

Πολλά από τα κείμενα του Κόντογλου έχουν σαφή χαρακτήρα 
ταξιδιωτικής αφήγησης και σε αυτά ακριβώς κατ’ εξο
χήν προβάλλουν τα τοπία που γνώρισε και αγάπησε ο συγγρα
φέας. Πλάι στα τοπία της Μυτιλήνης (Βασάντα, σσ. 112-13) και 
των Μικρασιατικών παραλίων (Αστρολάβος,«Τ Αϊβαλί, τα 
Μοσκονήσια κ’ η αρχαία ποροσελήνη» σσ. 48-57), περνούν οι



εικόνες και οι περιγραφές των κάστρων της Πελοποννήσου και 
της Κρήτης (Καστρολόγος,σσ. 37-38,44-45,56-61,65-66,80-83, 
84-85, 103-37, 183-84), κάποια μοναστήρια του Αγίου Όρους 
(Βασάντα, σσ. 127-131) ή μια απλή εικόνα από ένα ελληνικό 
τοπίο ξερό, κάποιο ζεστό μεσημέρι (Ευλογημένο Καταφύγιο, 
«Ανεξιχνίαστα μυστήρια», σ. 320).

Στα κείμενα όπου δεσπόζουν οι περιγραφές τοπίων ξεχωρί
ζουν ιδιαίτερα οι θαλασσινές εικόνες. Ο Κόντογλου είχε μια 
φανερή προτίμηση στη θάλασσα και αυτό καθίσταται σαφές 
από τις εκατοντάδες σελίδες θαλασσινών περιγραφών που έχει 
γράψει. Η θάλασσα είναι για τον Κόντογλου κάτι σαν κοιτίδα 
στην οποία επιστρέφει, πράγμα που καταδεικνύεται και από 
τους τίτλους και από το περιεχόμενο των θαλασσινών κειμένων 
του όπως το «III -  Πάλι στην θάλασσα, σαν άσωτος υιός» από 
τη Βασάντα (σσ. 147-148) ή από κείμενα όπως ο Αστρολάβος 
που το θέμα του έχει μέσα την προϋπόθεση του θαλασσινού 
ταξιδιού.6 Στα περισσότερα κείμενα περιγράφονται τρικυμίες 
(Πέδρο Καζάς, σ. 47, Γιαβάς ο Θαλασσινός σσ. 76-80, Αστρο
λάβος, σσ. 169-72) ή κάποιος ποταμός πλημμυρισμένος στη 
μακρινή Ασία (Γιαβάς ο Θαλασσινός, σσ. 20-24).

Στη ζωγραφική του ο Κόντογλου παρουσιάζει τη θάλασσα 
και γαλήνια και φουρτουνιασμένη όπως ακριβώς και στη λογο
τεχνία του. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα βιβλία του 
που περιλαμβάνουν λογοτεχνικά κείμενα έχουν εικονογρα
φηθεί από τον ίδιο, και επομένως στα αντίστοιχα κείμενα όπως 
για παράδειγμα το «Φουρτούνες κι αντάρες» από το βιβλίο του 
Γιαβάς ο Θαλασσινός, υπάρχει η εικόνα της ταραγμένης 
θάλασσας. Εικόνες ήρεμης και ταραγμένης θάλασσας ξανα
βρίσκουμε και στον Αστρολάβο, (σ.50), και στο βιβλίο του Το 
Αϊβαλί η πατρίδα μου.7

Ένα άλλο στοιχείο που απασχολεί τον συγγραφέα Κόντο
γλου είναι η περιγραφή των βουνών αλλά και τοπίων -όπου η 
φύση παρουσιάζεται ξερή ή αμμώδης -  σχεδόν ερημική. Χαρα
κτηριστικά είναι τα κείμενα από τη Βασάντα, (σ. 114-115,116- 
18), όπου το τοπίο έχει βουνά ξερά, και συγχρόνως είναι ξερό, 
ερημικό και το καίει η λάβρα. Όσο για την ζωγραφική από
δοση των ανάλογων βουνών, στον Αστρολάβο υπάρχουν 
κάποιες χαρακτηριστικές εικόνες. Αλλά και οι περιγραφές του 
Αγίου Όρους -α ν  και πλούσια η βλάστησή του- δεν παύουν 
να αποτελούν περιγραφή μιας περιοχής ορεινής.

Τα κείμενα του Κόντογλου που αποτελούνται από περιγρα
φικές ενότητες στη λογοτεχνία, όπως ανεφέρθη, συγγενεύουν 
με το είδος του πεζού λόγου που χαρακτηρίζεται ως ταξιδιω
τικό. Κείμενα όπως αυτά που περιγράφουν τα μοναστήρια του 
Αγίου Όρους (Βασάντα, σσ. 127-32), θυμίζουν τα ανάλογα 
των Καζαντζάκη, Ουράνη, Παπαντωνίου, Παναγιωτόπουλου. 
Η ερμηνεία της επιλογής του συγκεκριμένου είδους από τον 
συγγραφέα - ο  οποίος είναι νεότερος σε ηλικία από τους προα- 
ναφερθέντες- θα πρέπει να αναζητηθεί σε κίνητρα ανεξάρτητα 
από την ισχύ και την γοητεία της σύγχρονης παράδοσης. Πρώ
τον, γιατί δεν μπορεί κανείς να μην υπολογίσει το βάρος της 
ιδεολογικής τοποθέτησης του Κόντογλου απένταντι στο ζήτημα 
της ελληνικότητας, 8  η οποία εν πολλοίς προσδιόρισε το είδος 
των επιλογών του στη λογοτεχνία και στη ζωγραφική -  όπως 
άλλωστε δέχονται στο σύνολό τους οι μελετητές του διττού του 
έργου. Δεύτερον, επειδή παράλληλα με τις περιγραφικές αυτές 
εκφράσεις, έχουμε και μια άλλη ομάδα περιγραφικών κειμέ
νων, όχι αποσπασματικών αυτή τη φορά αλλά διεξοδικών στην 
περιγραφή ευρύτερων περιοχών όπως στα κείμενα «Η ξεχα
σμένη Ανατολή» από το βιβλίο Πέδρο Καζάς -  Βασάντα και

άλλες ιστορίες (σσ. 339-373), «Η Καππαδοκία» και «Η Μεσό
γεια Θάλασσα από το βιβλίο Ο Αστρολάβος (σσ. 92-111,43-44). 
Υπάρχουν επίσης κείμενα που περιγράφουν χώρες ή και ηπεί
ρους όπως το κείμενο «Η Αφρική» από τη Βασάντα, (σσ. 305- 
335) τα οποία μας οδηγούν ίσως στην άλλη διάσταση της ελληνι
κότητας τον Κόντογλου η οποία δεν αγκαλιάζει μόνο την ανα
τολική βυζαντινή παράδοση9 αλλά και την ευρύτερη ελληνική 
παράδοση, της ελληνιστικής εποχής.

Η «γεωγραφία» ως λογοτεχνικό είδος φαίνεται να απασχό
λησε ιδιαίτερα τον Κόντογλου ως πεζογράφο, αν κρίνουμε από 
την έκταση αυτών των κειμένων. Η γεωγραφία του ξεκινά με 
αναφορές πόλεων και προϊόντων (Αστρολάβος, «Η λίμνη 
Απολλωνιάδα και άλλα μέρη παράξενα», σσ. 70-91, «Η Καππα
δοκία», σσ. 105-111, «Η Μαύρη Θάλασσα», σσ. 120-126), και 
προχωράει σε καταλόγους κάστρων (Καστρολόγος), ποταμών 
(Αστρολάβος, σσ. 25-33), βουνών (Ο μυστικός κήπος, σσ. 105- 
106) και σε περιγραφές ηθών, εθίμων και λαών με πιο χαρακτη
ριστικό από τα κείμενα του είδους αυτού το «Οι άνθρωποι κ’ οι 
72 φυλές της γης» (Αστρολάβος, σσ. 34-44).

Ξεκινάει από μικρές περιοχές (Αϊβαλί) ή ευρύτερες 
περιοχές (Καππαδοκία) και φθάνει σε περιγραφές χωρών (Αί
γυπτος) και ηπείρων (Αφρική). Στην περίοδο που έπεται αυτών 
των κειμένων ο Κόντογλου ξεκινά την ιστορική και θρησκευ
τική του γεωγραφία, παρουσιάζοντας αφ’ ενός σημαντικές 
εποχές της ιστορίας των Ελλήνων, όπως είναι τα περισσότερα 
έργα του από τον τόμο Η πονεμένη Ρωμιοσύνη, και αφ’ ετέρου 
τα θρησκευτικά μνημεία των διαφόρων περιοχών: τις εκκλησίες 
τους, όπως στο κείμενο «Θεσσαλονίκη. Οι θησαυροί και τα 
μνημεία της» (Η πονεμένη Ρωμιοσύνη, σσ. 83-88), τα μονα
στήρια τους, «Τα μοναστήρια Συρίας και Μεσοποταμίας» (Ο 
μυστικός κήπος, σσ. 107-109) καθώς επίσης τους αγίους τους 
(Γίγαντες ταπεινοί) και τους ασκητές τους στο εκτενέστατο 
κείμενο «Οι ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΑΣΚΗΤΑΔΕΣ της Συρίας, της Μεσο
ποταμίας και κάποιοι της Περσίας» το οποίο και αποτελεί 
μέρος του βιβλίου του Ο μυστικός κήπος (σσ. 25-101).

Στο σημείο αυτό πρέπει και πάλι να τονισθεί το παράλληλον 
του λογοτέχνη και του ζωγράφου, του οποίου η συγκέντρωση 
στην εκκλησιαστική ζωγραφική συμπίπτει χρονικά με την αφο
σίωσή του στα κείμενα θεολογικού περιεχομένου αφ’ ενός, και 
στα κείμενα υπεράσπισης της ελληνικότητας και της χριστια
νικής παράδοσης αφ’ ετέρου, όπου το ζητούμενο δεν είναι το 
εκλεπτυσμένο λογοτεχνικό ύφος που διακρίνει τα κείμενα της 
κυρίως λογοτεχνικής περιόδου του, αλλά η γλώσσα ως δυνατό
τητα κατάθεσης μιας μαρτυρίας.10 Ο ίδιος ο Κόντογλου είναι ο 
καλύτερος ερμηνευτής της συνειδητής αυτής στροφής του στην 
Ελληνική Ορθόδοξη παράδοση, με τα πολλαπλά κείμενά του 
λογοτεχνικού και θεολογικού περιεχομένου. Τα κείμενά του 
των ετών 1953-60 από την εφημερίδα Ελευθερία, που βρί
σκονται στον τόμο Ευλογημένο καταφύγιο, φωτίζουν με ολο
κληρωμένο τρόπο τη στάση του απέναντι στην Ελληνική παρά
δοση σε όλες της τις εκφάνσεις -  είτε πρόκειται για τις καλές 
τέχνες, είτε πρόκειται για τη μουσική είτε για τη λογοτεχνία.11

Η αγάπη του Κόντογλου για παράξενα ταξίδια, μακρινές 
χώρες και πολιτισμούς, όχι ιδιαίτερα γνωστούς στον λεγόμενο 
πολιτισμένο (δυτικό) κόσμο, έχει εξηγηθεί με βάση το ενδια
φέρον του για τα συναξάρια,12 από την αγάπη του για την λαϊκή 
παράδοση,13 από τα παραμύθια της Χαλιμάς.14 Επί πλέον οι 
λαϊκές αφηγήσεις του μέσω κάποιων παλαιών χειρογράφων σε 
κείμενα όπως ο Πέδρο Καζάςχ\ «Πώς πέθανε ο ληστής Ιγνάτιος



Φόβος» από την Βασάντα, έχουν συσχετισθεί με την συνολική 
ένταξή του στην παράδοση της μυθιστορηματικής αφήγησης 
του χώρου του νεοελληνικού μυθιστορήματος.15 Υπάρχουν 
όμως και κάποια στοιχεία τα οποία συναινούν προς μια άλλη, 
κάπως διαφοροποιούμενη ερμηνεία. Είναι παράγματι αξιο
πρόσεκτο το γεγονός της παρουσίας των πορτραίτων του Στρά
βωνα και του Πλουτάρχου μέσα στο ίδιο το σπίτι του, που ο 
ίδιος ζωγράφισε, αλλά και η παρουσία τους σε άλλες παραστά
σεις όπως βιβλία (Αστρολάβος), τοιχογραφίες (Δημαρχείο 
Αθηνών)16 κλπ. Παράλληλα, δεν πρέπει να ξεχνάμε τη σημασία 
που έδινε στην ελληνική παράδοση των γεωγράφων και των 
ταξιδιωτών, όπως για παράδειγμα οι Έλληνες Θαλασσινοί, 
όπου αφηγείται τα ταξίδια του ναυάρχου του Μεγάλου Αλε
ξάνδρου, Νεάρχου (Πέδρο Καζάς, Βασάντα και άλλες ιστο
ρίες, σσ. 279-301) ή το κείμενο «Γεωγράφοι παλαιοί και νεώτε- 
ροι» (Αστρολάβος, σσ. 19-25).

Επιπροσθέτως, ο Κόντογλου γνώριζε τη ζωγραφική του 
Έζγητη της οποίας ανάμεσα στα άλλα έργα του συναντάμε διά
φορες σπουδές ήδη από το 1945.17 Η ανίχνευση ελληνιστικών 
επιδράσεων στο έργο του, η ζωγραφική των ανέμων όπως στα 
κείμενα του Αστρολάβου, και στις τοιχογραφίες του Δημαρ
χείου Αθηνών, συναινούν όλα στο γεγονός ότι ο Κόντογλου 
έκανε συνειδητές επιλογές: αντί να επιλέξει την ενασχόληση με 
το ταξιδιωτικό είδος με έναν τρόπο ανάλογο με αυτόν που επέ- 
δειξαν οι δεξιοτέχνες του είδους, Παναγιωτόπουλος, Ουράνης, 
Παπαντωνίου, προτιμά μια γεωγραφία μέσα στην παράδοση 
του Ηροδότου, όπως αυτή του Στράβωνα ή όπως τα έργα του 
Πλουτάρχου. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1947 ζωγραφίζει ένα 
χάρτη της Ευρώπης με μικρογραφίες των ανέμων και τα ονό
ματα των χωρών με τις παλαιές τους ονομασίες.18

Γ

Στα «γεωγραφικά» έργα του Κόντογλου καίρια θέση κατέ
χουν τα ήθη και τα έθιμα των διαφόρων λαών, κατά το ελληνικό 
πρότυπο σύμφωνα με το οποίο γράφει κανείς απ’ όλα δι’ όλους. 
Θα μπορούσε κανείς να αχθεί στην υπόθεση ότι ο Κόντογλου 
ήθελε με τον τρόπο του να παρουσιάσει και στην ζωγραφική του 
και στο λογοτεχνικό του έργο, μια ενιαία εικόνα της ζωής, της 
περιπέτειας, της ιστορίας, της πίστης και φυσικά της παράδο
σης. Τη ζωγραφική του και την πεζογραφία του μπορούμε να τα 
δούμε σε μεμονωμένα έργα όπως για παράδειγμα η Βασάντα ή 
οι τοιχογραφίες του Δημαρχείου ή στο σύνολό τους. Αυτό που 
μας αφήνει ως περιουσία το συνολικό ζωγραφικό έργο του Κόν
τογλου, θρησκευτικό και κοσμικό, και η συνολική συγγραφική 
του παρουσία, λογοτεχνικά έργα, δημοσιογραφικές σελίδες, 
θεολογικά, αγιολογικά και αγιογραφικά κείμενα μας φέρνουν 
στο νου την εικόνα του συγγραφέα της Ελληνιστικής εποχής ο 
οποίος ασχολείται με όλα τα θέματα όταν συγγράφει τη γεω
γραφία του. Και ακόμη περισσότερο μας θυμίζει την πολυμέ- 
ρεια της Αλεξανδρινής παρέλασης του Πτολεμαίου του Β' όπως 
μας την παραδίδει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης.19 Είναι όλα εκεί 
παρόντα τα θαύματα του κόσμου: μηχανικά αγάλματα, άρματα 
με τον Μέγα Αλέξανδρο, τον Αυγερινό και τον Αποσπερίτη, 
τον θεό Διόνυσο, με ηθοποιούς μεταμφιεσμένους σε σατύρους 
που έπαιζαν σκηνές από τη ζωή του Θεού Διονύσου, αναψυ
κτικά και κρασί που έρρεαν άφθονα και μοιράζονταν δωρεάν 
στον κόσμο, και ανάμεσα σε όλα αυτά, χιλιάδες αγελάδες και 
σκύλοι, αντιλόπες και ελέφαντες, στρουθοκάμηλοι και παπα
γάλοι, πολικές αρκούδες και γκνου.

Ο Φώτης Κόντογλου

Στο σημείο αυτό δεν πρέπει να παραβλεθεί και μια ακόμη 
πολύ σημαντική παράμετρος στην προτίμηση του Κόντογλου 
για ταξιδιωτικές αφηγήσεις. Είναι γνωστό ότι τα πραγματικά 
ταξίδια του Κόντογλου επικεντρώθηκαν σε κάποιες από τις 
Ευρωπαϊκές χώρες καθώς και στο εσωτερικό της Ελλάδας. Οι 
αφηγήσεις του όμως περικλείουν ένα πολύ ευρύτερο φάσμα 
περιοχών και περιόδων: μιλάμε δηλαδή για ταξίδι μέσα από 
βιβλία. Και εδώ μπορούμε να εντοπίσουμε μια διαφοροποίηση. 
Η ιστορική γεωγραφία του Κόντογλου έχει δυο πτυχές: αυτήν 
του περιηγητή και αυτή του προσκυνητή.

Ως περιηγητής εξακολουθεί τη μακρά παράδοση που ξεκι
νάει ήδη από τον Αλέξανδρο και την «περιήγησή» του όλου του 
τότε γνωστού κόσμου και μέσω των ελληνιστικών παραδόσεων 
για τα «θαύματα του κόσμου», την παράδοση της μυθιστορίας 
του Αλέξανδρου, και τους κατοπινούς περιηγητές.

Ως προσκυνητής επαναλαμβάνει τα ταξίδια παλαιότερων 
προσκυνητών των Αγίων Τόπων, χαρακτηριστικότερο των 
οποίων και το οποίο μάλιστα τον επηρέασε βαθιά από εικα
στική άποψη ήταν το προσκύνημα του Ρώσου μοναχού Βασι
λείου Grigorovitch Barskij,20 και θαυμάζει τα έργα του Θεού. 
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο ίδιος ο BarsldjeCxE τη διπλή 
ιδιότητα του ζωγράφου και του συγγραφέα και περιηγούμενος 
τα μοναστήρια του Αγίου Όρους εκτός των σχεδίων του 
έγραφε και κείμενα με τα οποία περιέγραφε δια λόγου τα μονα
στήρια.21

Ανάμεσα στους ανθρώπους που συναντά στα ταξίδια του 
εξέχαστη θέση έχουν οι «αθώοι άγριοι» που τόσο απασχόλησαν 
τον Κόντογλου και στη λογοτεχνία (Πέδρο Καζάς, σσ. 50-51), 
και στη ζωγραφική. Από τις τοιχογραφίες του σπιτιού του 
ξεχωρίζουν τρία τέτοια έργα, «Ο φτυχισμένος Κονέκ-Κονέκ, ο



βασιλιάς της Ταπροβάνας», «Ανθρωποφάγοι Καραίβοι» 
(μέρος του έργου “Οι Ολλαντέζοι στο κάστρο Μπούκα-Ρούα, 
απάνω στο νησί Τσάτλα στον Μέγαν Ωκεανόν”) και ο «Άγιος 
της Βραζιλίας».22

Η θέση που έχουν αυτοί οι «άγριοι» στις «γεωγραφικές» 
σελίδες του αλλά και οι τίτλοι που τους έδωσε ως έργα ζωγρα
φικής -  «Μακριά από τον πολιτισμό» και επί πλέον το γεγονός 
ότι τα χρησιμοποίησε για την εικονογράφηση ενός κατ’ εξοχήν 
εξερευνητικού κειμένου όπως ο Αστρολάβος, μας δείχουν το 
βαθμό στον οποίο η σκέψη του Κόντογλου λειτουργούσε με 
έναν τρόπο ενιαίο. Οι άγριοι αυτοί εμφανίζονται ως σύμβολα 
κάποιων άλλων πολιτισμών που μόνο ο εξερευνητής - ο  αγαπη
μένος ήρωας του Κόντογλου- μπορεί να ανακαλύψει και ως εκ 
τούτου λειτουργούν ταυτόχρονα και ως μια άλλου τύπου πολι
τιστική επιλογή του Κόντογλου την οποία μπορούμε να τη δια
βάσουμε ως «μακριά από τον Δυτικό πολιτισμό και επιστροφή 
στις ρίζες των διαφόρων παλαιών πολιτισμών».

Ανάμεσα σε αυτούς τους «παλαιούς» πολιτισμούς, και 
βέβαια κατ’ ουδένα τρόπο χαρακτηριζόμενος ως naif, εξέχουσα 
θέση στη συνείδηση του Κόντογλου κατέχει ο ελληνικός πολιτι
σμός και με ιδιαίτερη βαρύτητα, η ελληνιστική, βυζαντινή και 
λαϊκή νεοελληνική εκδοχή του.23 Δεν πρόκειται βέβαια για μια 
μηχανιστική επίδραση της ελληνιστικής παράδοσης στον Κόν
τογλου, αλλά το γεγονός ότι ο συγγραφέας και ζωγράφος απο
δέχτηκαν την ελληνική παράδοση ως ένα ενιαίο σύνολο, τον 
καθιστούσε αυτόματα αποδέκτη και λειτουργό αυτής της 
παράδοσης.

Αυτό μπορούμε να το δούμε και στις περιγραφές των δια
φόρων αγρίων φυλών περιοχών όπως η Αφρική και η Ασία, και 
στη ζωγραφική του, όπου εμφανίζονται ανάλογα θέματα. Αυτό 
συμβαίνει βέβαια κυρίως στην εικονογράφηση των κειμένων 
αυτών. Διαφαίνεται επίσης στο ενδιαφέρον του για το έργο του 
Daniel de Foe. Οι ήρωες αυτοί, «ζούν το θεό στην επαφή τους με 
τη φύση, αδέσμευτοι και ελεύθεροι»,24 σαν άλλοι πρωτόπλα
στοι που δεν έχασαν ακόμη τον Παράδεισο. Ανήκουν στην δεύ
τερη μεγάλη θεματολογική ομάδα του έργου του Κόντογλου, 
αυτή δηλαδή που περιγράφει ανθρώπους, και λειτουργούν 
πράγματι σαν συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις δυο ομάδες 
θεμάτων αφού αυτοί είναι κατ’ εξοχήν οι άνθρωποι που ζουν 
μέσα στη φύση, που αποτελούν μέρος του ταξιδιού, της γεωγρα
φίας, των ηθών και των εθίμων μιας χώρας.

Ποιοι είναι οι υπόλοιποι ήρωες της λογοτεχνίας του και της 
ζωγραφικής του ; Οι πειρατές, οι κουρσάροι όπως αναφέρονται 
στα κείμενα, οι μπουκανιέροι Πέδρο, Λεοκάντιο, (Πέδρο 
Καζάς), Ιγνάτιος Φόβος, (Βασάντα), οι εξερευνητές και οι ναυ
τικοί γενικότερα -ανεξαρτήτως εποχής- Νέαρχος, (Οι Έλ
ληνες θαλασσινοί -  Έργα Ε ) ,  Άννωνας (ΗΑφρική -  Έργα 
Ε ),  Ηρακλής Γιαβάσογλου, (Γιαβάς ο Θαλασσινός), Από
στολος Βαλεριάνος, (Αστρολάβος), ο Γιάννης Σμιθ («Η σκληρή 
ζωή του Γιάννη Σμίθ» -  Έργα Λ ) «πολλοί καπετάνιοι, Σπα
νιόλοι, Ιγγλέζοι κι Ολλαντέζοι» που «αψηφήσανε τη ζωή τους 
για να περάσουν μεσ’ από τούτο το μπουγάζι του Μαγελάνου» 
(Αστρολάβος). Οι περιγραφές των προσώπων αυτών και η 
ζωγραφική τους απεικόνιση αλληλοσυμπληρώνονται: άγριοι, 
βλοσυροί, δυναμικοί, με αδρά χαρακτηριστικά και συμπερι
φορά ανάλογη. Χαρακτηριστικές οι μορφές του Πέδρο Καζάς 
(Πέδρο Καζάς, σ. 20), του Απόστολου Βαλεριάνου (Αστρολά
βος, σ. 158), του Μπουκανιέρου (Έ ργαΒ ', σ. 213), του Ολονέ 
( Έργα Β ', σ. 219) και του Μπίλλυ Μπόουνς (Ζίας, Φώτης Κόν
τογλου, εικ. 38).

Σωτήρης Σαράκης

ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ

Στον Κώστα Στεργιόπουλο

Σαν κάτι λες να λείπει απ’ το φεγγάρι.
Κι είναι πανσέληνος του Αυγούστου οι μνήμες λάμπουν 
πουλιά μακραίνουν τις φωνές τους, σημαδεύουν 
τη σιωπή της νύχτας
αγέρας δροσερός του θυμαριού, του πεύκου

οι λόφοι
όπως μισάνοιχτες φτερούγες

ο Υμηττός 
αργά κατηφορίζοντας στη θάλασσα 
όμως
σαν κάτι λες να λείπει απ’ το φεγγάρι 
ποιος να το βρει

ποιος να το βρει ποιος να το πει 
ποιος να τ ’ αντέξει
θάλασσα τα καράβια σου ποιος άνεμος τα παίρνει 
πουλιά της νύχτας πού βυθίζονται οι φωνές σας 
ποια σκιά
βαραίνει τις σκιές των λόφων 

ποια αχτίδα
χάθηκε σε βαθιά νερά και πότε

τι λείπει απόψε απ’ το φεγγάρι

ποιαν έρημο κοιτάζεις 
δίχως τέλος;

Στην τελευταία δεκαετία της ζωής του, ο Κόντογλου είναι 
σχεδόν αποκλειστικά προσανατολισμένος στην θρησκευτική 
ζωγραφική:25 Και τότε ακριβώς, οι ήρωές του στον πεζό λόγο 
είναι οι αναχωρητές, οι ασκητές, οι καλόγεροι, οι όσιοι και οι 
άγιοι που τους συναντάμε στα έργα του Ηπονεμένη Ρωμιοσύνη 
και κυρίως στον Μυστικό Κήπο και την επιλογή άρθρων από 
την εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, που περιλαμβάνονται στον τόμο 
Γίγαντες ταπεινοί. Η ιστόρηση των βυζαντινών εκκλησιών στις 
οποίες αφοσιώθηκε συνοδεύτηκαν από «λογοτεχνικά συναξά
ρια» αγίων όπως τα χαρακτήρισε ο ίδιος στην εισαγωγή του 
στον Μυστικό Κήπο. Οι βίοι των αγίων συμπληρώθηκαν από 
τοιχογραφίες και φορητές εικόνες με παράλληλα θέματα.

Δ'

Η στροφή του Κόντογλου στη βυζαντινή παράδοση είναι καθο
λική -  και δεν εμπνέεται μόνο από τη θρησκευτική βυζαντινή 
τέχνη αλλά και από την κοσμική. Έχουν διατυπωθεί και η



σχέση του με τις διάφορες Βυζαντινές σχολές θρησκευτικής 
ζωγραφικής26 -εν  σχέσει προς τα θρησκευτικού χαρακτήρα 
έργα του αλλά και προς τα κοσμικά -  και εδώ θα πρέπει να 
αναφερθούν τα βυζαντινά ιστορημένα χειρόγραφα, των 
οποίων αναβίωση μπορεί να θεωρηθεί ο Αστρολάβος.27

Το γεγονός της στροφής αυτής εξηγεί εν μέρει και την άποψή 
του για το ρεαλισμό τον οποίο απορρίπτει αναπτύσσοντας συγ
κεκριμένα επιχειρήματα τα οποία τα παρουσίασε κατ’ αρχήν 
στη Βασάντα: «Ο ρεαλισμός δεν κάνει άλλο, παρά να παρα
σταίνει τα πράγματα όπως είναι στην αντίληψη του ανθρώπου 
πόχει τα συνηθισμένα αισθητήρια. Δεν μπάζει το κάθε τι μέσα 
στον ανοιχτό κύκλο του, δεν το τοποθετεί μέσα στο άπειρο 
των όντων, δεν το δένει με τις πιο απόμακρες δυνάμεις και 
έννοιες του κόσμου μέσα στο διάστημα και στον καιρό, δε βρί
σκει τις ανταποκρίσεις, τις μυστικές και αιώνιες, που έχουνε 
όλα συναμεταξύ τους.» (σσ. 234-235). Αργότερα στο άρθρο του 
«“Τη πτωχεία τα πλούσια” . Η γνήσια ελληνική τέχνη» στην 
εφημερίδα Ελευθερία (Ευλογημένο καταφύγιο, σσ. 167-9) 
μιλάει για τα «μάταια και ανώφελα στολίδια της προοπτικής 
και της ανατομίας» που απουσιάζουν από τη «δική μας ζωγρα
φική», δηλαδή τη βυζαντινή, που είναι απλή και λιτή στην 
όψη,... καθαρή σαν κρούσταλλο,... χωρίς επιτήδεψη που θέλει 
να ξεγελάσει το μάτι».

Είναι γνωστή η ικανότητα του Κόντογλου ως ζωγράφου 
όπως επίσης η Ευρωπαϊκή παιδεία του. Βλέποντας τους 
πίνακες και τα σχέδιά του από την πρώτη περίοδο της ζωγρα
φικής του, αλλά και ολόκληρη την πορεία του, διακρίνει κανείς 
τον δεινό σχεδιαστή, τον ταλαντούχο καλλιτέχνη που ωστόσο 
-όπως και πολλοί άλλοι ζωγράφοι του 20ου αιώνα- αφήνει 
κατά μέρος την άνεσή του στο επίπεδο της ρεαλιστικής απεικό
νισης και στέκεται με φανταστική πίεση και ακλόνητη πεποί
θηση σε μια τέχνη αφαιρετική, απορρίπτοντας -μ ε  τα επιχει- 
ρήματά του- την προοπτική.

Ε'

Στο σημείο αυτό πρέπει να συνοψίσει κανείς τα τρία στοιχεία. 
Πρώτον, την ευρωπαϊκή παιδεία του Κόντογλου. Δεύτερον, τη 
συνειδητή απομάκρυνση από αυτή την παιδεία και τρίτον, την 
ολόπλευρη στροφή του προς την παράδοση. Η ιδεολογία και η 
συνέπεια του Κόντογλου προς τις απόψεις του, ως προς αυτό 
που ο ίδιος ήθελε να «κομίσει στην τέχνη» διατυπώθηκαν 
αρκετά ενωρίς. Το γεγονός ότι ήθελε να λειτουργήσει στην 
ζωγραφική όπως ο Σολωμός στην ποίηση,28 άνοιγε το δρόμο 
για μια μεγάλη στροφή των εικαστικών τεχνών και της λογοτε
χνίας προς την συνειδητή επιλογή της στάσης που χαρακτηρί
στηκε ως ελληνικότητα. Μελετητές όπως ο Κ. Θ. Δημαράς και 
ο Μ. νίΚί για παράδειγμα, έχουν διατυπώσει ότι ο Κόντογλου 
αποτέλεσε το πρότυπο -γλωσσικό αλλά και γενικότερα με την 
ευρύτερη έννοια της μορφής, τη συνολική δομή των έργων 
τους- για λογοτέχνες όπως ο Μυριβήλης, ο Βενέζης, για 
ζωγράφους όπως ο Τσαρούχης, ο Εγγονόπουλος, ο Ράλλης- 
Κοψίδης, ο Μόραλης και για ποιητές όπως ο Σεφέρης.

Μέσω αυτής ακριβώς της στάσης του απέναντι στη ζωγρα
φική, δεδομένης και της απόρριψης του ρεαλισμού, αποτελεί 
τελικά ο Κόντογλου έναν σύγχρονο ζωγράφο του 20ου αιώνα, 
γιατί ο 20ος αιώνας ήταν εκείνος κατά τον οποίο η ζωγραφική 
απέρριψε στο σύνολό του τον ρεαλισμό και την άμεση συσχέ- 
τιση του πίνακα και της εικόνας εν γένει με την πραγματικότητα 
του περιβάλλοντος χώρου. Με αυτή την έννοια ο Κόντογλου

στάθηκε ένας καλλιτέχνης του αιώνα του, βλέποντας συγ
χρόνως και την παράδοση και κάνοντας μια συνειδητή επιλογή 
ως καλλιτέχνης, την οποία στήριξε με το συγγραφικό και 
ζωγραφικό του έργο υπερασπίζοντας το μέσον της (σχέδιο, 
χρώμα), την ηθική συμβολή της στην τελείωση του ανθρώπου 
και την ένταξή της στον κόσμο της Ανατολικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας όπου ο Θεός είναι Θεός της αγάπης και της ολοκλη
ρωμένης επικοινωνίας.

Φαίνεται κατ’ αρχάς ότι το έργο του Κόντογλου έμεινε χωρίς 
συνεχιστές. Μετά από προσεκτικότερη ανάγνωση των γεγο
νότων πρέπει να σταθεί κανείς στο γεγονός ότι μετά από τον 
Κόντογλου η εκκλησιαστική αγιογραφία γίνεται αποκλειστικά 
με τον βυζαντινό τρόπο. Η γενική εγκατάλειψη του ρεαλισμού 
συνέπεσε με το ενδιαφέρον όλων των σημαντικών ζωγράφων 
της γενιάς του ’30 -Παπαλουκά, Τσαρούχη, Εγγονόπουλου, 
Μόραλη- αφ’ ενός για την τεχνική της βυζαντινής ζωγραφικής 
και αφ’ ετέρου για την ελληνιστική τέχνη και την αρχαία ελλη
νική πλαστική και εικαστική παράδοση εν συνόλω. Η γενιά 
αυτή, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι στο ξεκίνημά της 
στηρίχτηκε από τον Κόντογλου. Αλλά και στη λογοτεχνική της 
γλώσσα, το πάντρεμα της παράδοσης και του μοντέρνου, της 
λόγιας γλώσσας με τη λαϊκή γλώσσα και τις διαλέκτους, υπο- 
βοηθήθηκε από το παράδειγμα του Κόντογλου. Ακόμη και στο 
ζήτημα της διφυίας του, ζωγράφοι όπως ο Τσαρούχης και 
ποιητές όπως ο Ελύτης και ο Εγγονόπουλος καλλιέργησαν και 
την τέχνη της εικαστικής αναπαράστασης και την τέχνη του 
λόγου.

1. Δες, για παράδειγμα, δύο πολύ διαφορετικά μεταξύ τους κείμενα το 
Γιαβάς ο Θαλασσινός, σ. 14,29,94, κλπ. και Ο Μυστικός Κήπος, σσ. 8-9,21, 
25 κλπ.

2. Χαρακτηριστικό κείμενο αποτελεί ο Επίλογος της Βασάντα, σσ. 227-237.
3. αυτόθι, σσ. 233-34.
4. Δες σειρά άρθρων από την εφημερίδα Ελευθερία, τα οποία έχουν συμπε- 

ριληφθεί στο Ευλογημένο Καταφύγιο, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 1987 (2), σσ. 155- 
280, με γενικό τίτλο «Βλογημένη Ελλάδα».

5. Δες Π. Δ. Μαστροδημήτρη, Πέντε δοκίμια για τη Νεοελληνική πεζογρα
φία, Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών, εκδ. Λύχνος, Γ' έκδοση, Αθήνα 1990, σσ. 
72-73.

6. ΔεςΓ. Χατζηφώτη, Φώτιος Κόντογλου, Θάλασσα.
7. Δες Ν. Ζία, Φώτης Κόντογλου, εκδ. Εμπορικής τραπέζης της Ελλάδος, 

Αθήνα 1991, σ. 136, και εικ. 417.
8. Για το ζήτημα της ελληνικότητας και τη σημασία της για τη λογοτεχνία της 

«γενιάς του ’30, δες Mario Vitti, Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ -  ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ, σσ. 199-205, εκδ. Ερμής, Αθήνα 1982.

Για το ζήτημα της ελληνικότητας από ευρύτερη άποψη, σε επίπεδο πολιτι
κής, τέχνης, εκπαίδευσης κλπ., δες ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ -  ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ, 
σειρά Ελληνική Κοινωνία 1. επιμ. Δ. Γ. Τσαούση, εκδ. Βιβλιοπωλείο της 
Εσιίας, Αθήνα 1983.

Για την ελληνικότητα του Κόντογλου δες Vitti, οπ. παρ., σ, 201, ΕΛΛΗΝΙ
ΣΜΟΣ -  ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ, 213.

9. Για το ρόλο της βυζαντινής παράδοσης και της ελληνικής παράδοσης στο 
σύνολό της στο λογοτεχνικό έργο του Κόντογλου, δες, Κ. Θ. Δημαράς, Ιστορία 
της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 1972, σ. 454. Για μια 
ευρύτερη αναφορά στο ίδιο θέμα, δες Π. Πάσχου, Προλεγόμενα στο Ευλογη
μένο Καταφύγιο τον Κόντογλου, σ. 14,19-22,30-34,36-38.

10. Για την οριστική στροφή του Κόντογλου στην βυζαντινή ζωγραφική 
παράδοση τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια της ζωής του, δες. Ν. Ζία Φώτης 
Κόντογλου, σ. 120.

11. Ευλογημένο καταφύγιο, σσ. 157-279.
12. Δες Π. Δ. Μαστροδημήτρη, οπ. παρ., σ. 76: «Όλες αυτές οι περιπλανή-
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σεις και τα επεισόδια μοιάζουν πολύ με τα συναξάρια, που μας παραδόθηκαν 
γεμάτα μεταγενέστερες παρεμβολές και τροποποιήσεις.»

13. Δες Μ. Vitti, οπ. παρ., σσ. 210-11, για την επίδραση του Κόντογλου 
στους συγχρόνους του εν σχέσει προς την ανακάλυψη του Θεόφιλου και την 
εκτίμηση της ελληνικής λαϊκής παράδοσης.

14. Δες Κ. Θ. Δημαρά, οπ. παρ, σ. 454. Επίσης, Π. Δ. Μαστροδημήτρη, οπ. 
παρ., σ. 76.

15. Δ. Τζιόβα, Μετά την αισθητική, Θεωρητικές δοκιμές και ερμηνευτικές 
αναγνώσεις της νεοελληνικής Λογοτεχνίας, εκδ. «Γνώση», Αθήνα 1987, σσ. 
98-99.

16. Για τις παραστάσεις του Πλουτάρχου και του Στράβωνος στο σπίτι του 
Κόντογλου και για την ιδιαίτερη αγάπη του για τον Πλούταρχο και τον θαυ
μασμό του για τον Στράβωνα και τον Ηρόδοτο, δες, Ν. Ζία,Φώτης Κόντογλου, 
σσ. 59-60 και εικόνες 107, 109. Για τις παραστάσεις του Ηροδότου και του 
Στράβωνα στον Αστρολάβο δες, αυτόθι, σ. 91-92, 93 και εικόνες 244 και 250 
αντίστοιχα.

17. Για τις ελληνιστικές επιδράσεις του Κόντογλου και τα έργα στα οποία 
μπορούν να ανιχνευθούν δες Ν. Ζία, Φώτης Κόντογλου, σσ. 108-109. Δες 
επίσης και εικόνες 306,307, 323.

18. Για τον χάρτη αυτόν δες Ν. Ζία, Φώτης Κόντογλου, σ. 115, εικόνα 326.
19. Για την παρέλαση αυτή δες, Robin Lane-Fox, «Hellenistic Culture and

Literature, στο Greece and the Hellenistic Worldττ\ς σειράς The Oxford History 
of the Classical World, επιμ. J. Boardman, J. Griffin, O. Murray, Oxford 
University Press, Oxford 1994, σσ. 333-34.

20. Δες Τόπος και Εικόνα Β, εκδόσεις Ολκός, Αθήνα 1979, σσ. 9-29. Το κεί
μενο ακολουθεί εκτενές λεύκωμα σχεδίων του μοναχού.

21. Τόπος και Εικόνα, σ. 19.
22. Δες Ζία, αυτόθι, σσ. 60-61.
23. Για τη θέση της λαϊκής παράδοσης ως αφετηρία της ζωγραφικής του 

Κόντογλου δες, Ζία, αυτόθι, σ. 157. Δεν πρέπει άλλωστε να παραβλέπεται το 
γεγονός ότι ο Κόντογλου εικονογράφησε την συλλογή λαϊκών παραμυθιών 
που συγκέντρωσε ο Γ. Μέγας και η οποία κυκλοφόρησε με τίτλο Παραμύθια 
από τις εκδόσεις «Αστέρος».

24. Δες Π. Δ. Μαστροδημήτρη, οπ. παρ., σ. 81.
25. Για την συστηματική ενασχόληση του Κόντογλου με την αγιογραφία 

κατά την περίοδο αυτή δες Ζία, αυτόθι, σσ. 121-139 και τις εικόνες 357-458. Οι 
εξαιρέσεις κοσμικής ζωγραφικής αυτής της περιόδου είναι ελάχιστες.

26. Για τις προτιμήσεις του Κόντογλου εν σχέσει προς τις διάφορες περιό
δους της Βυζαντινής Ζωγραφικής δες, Ζία, αυτόθι, σσ. 154-156.

27. Αυτή η άποψη έχει υποστηριχθεί από τον Ν. Ζία στο βιβλίο του Φώτης 
Κόντογλου, σσ. 66-68.

28. Δες Α. Καρακατσάνη, Έλληνες Ζωγράφοι, 2, σ. 218. 45



Χρύσα Πολυμερούόη

Η Απουσία του τετάρτου

Το ίχνος που ακολούθησες
το αθώπευτο μοναχικό αγρίμι
με την ιλαρότητα επάνω του των θεών
την υγρασία του αθώου τοίχου του πονώντας
στα κοιμισμένα που σε ταξίδευαν τραίνα
στήθη κοριτσιώνπου σαλεύουν
σ’ ανατολίτικο μοιρολόι
γυρίζοντας στο άλλο πλευρό
με αίμα περιστεριών νανουρισμένη
την αδειανή του ονείρου αγκαλιά,
είναι στο φως, η συλλαβή, το έντιμο αίμα
το μυστηριακό άδυτο, ο χρησμός που διαβάστηκε
ο εγκλωβισμένος τόπος που ανασαίνεις
κι εσύ ο κοιμώμενος μήκωνας
που με την υπεροψία της τρυφηλής σου σάρκας
πια αναμετρήθεις
έως τον επιτάφιο σιωπηλό θρήνο
για τις αφίλητες πληγές του εντός.

Οτι ο ανείδωτος της ψυχής σου καθρέπτης 
μέσα στο άγρυπνο του έρωτά σου κενό 
ήθελε να πει:
«Γυναίκα της σκοτεινής καρδιάς 
της φλέβας μου ομιλητικό νερό 
γυναίκα μου, φυλακή μου 
άχρονη πέτρα που σε σμίλεψα 
και μόνο η πνοή σου λείπει 
επτάζυμο φως που μ ’ αφάνισες 
ρίζα του μανδραγόρα 
ποιο άλλο αλώνι όρισες 
τον Δ ιγενή να σβήσει...» 
κάποτε*
τέτοιον ακραίο επηρμένο θάνατο 
θα πρέπει να καταδεχθείς 
κι όχι σαν Σύρο να τον δεις 
που εχύθη στην Καππαδοκία 
για ένα αγύριστο νόμισμα δανεικό 
που το έκρινες
ως να μην έλαβες ακέραιο της ηδονής το μάλαμα.
Αν πότνια μυρίζεις τώρα
αγιοκέρι, μόχθο κι αγιόκλημα
εαρίδρεπτη του άδειου κοιτώνα
τό ότι το άνεργο φεγγάρι διαβιούσε
στο πάνσεπτο των ψυχορραγούντων δώμα

δεν στάθηκε ποτέ λόγος
για την αθώωση της αναίτια δερόμενης
και γ ι’αυτό επιβεβλημένης σιωπής.

Το μόνο αδίκημα που συνειδητά διέπραξες 
ήταν αυτό της ύβρεως.
Ο φόνος που υπέστης, δεν εχρεώθη.

Μη πεις* 
το πηγάδι άπατο
ανέκφραστο το μάτι του θεού σε παραμόνευε 
ο τρόμος μιλιά δεν έβγαλε 
το ζώο υπερυψωμένο δάχτυλο 
ο τέταρτος απών.

Δ αχτυλιδωμένο, χθόνιο το φως 
στις μακρινές της Εκάτης θύοντας 
ανθοφόρες μορφές 
με ανάθημα το φίδι 
αρχαίο σείστρο...
το τελευταίο σύνορο του κόσμου τούτου είναι.

Αγάπησες απροσποίητους ανθρώπους
τον μετέωρο πελαργό
ένα κονσέρτο για πιάνο
τα μελανά στίγματα, τα βασανισμένα φτερά
τον φόβο της τελείας που έστησες, για ν’ αγαπήσεις.
Αγνοείς ή δεν σου θυμίζει απολύτως τίποτα
ο σκοτεινός χαιρέκακος γόης φιδιών
που ασέβησε στο άδολο
πρόσφορο σ’ ασημένιο τάσι.
Στο αγίασμα που ρέεις
που ρέεις ασταμάτητα
χρόνια μετά την άρνηση
πολυπόθητο πάντα το χώμα σου
στην άνθιση εννοήθηκε μέσα από σπονδή.

Δεν σύλησες
τα αυθόρμητα, ζεστά, απονενοημένα εκείνα 
της αγάπης του
τον απαγορευμένο της αθωότητας καρπό 
παιχνίδι που σου στέρησαν 
επειδή πια η σάρκα σου 
μόνο μέσα από την εννοημένη



άκρω επ’ ύσδω σιωπή, εννοεί την αφή 
με ένα όμορφο μόνο λαμπερό γυναικείο μάτι 
και δροσερό πηγάδι στη σκιά.

Χρόνια όμως*
χρόνια τη φύλαξες μερόνυχτα μια βέρα 
στους τρυφερούς του πάγκους ανάμεσα 
την μόνη σου καταφυγή 
άνασσα των ανείδωτων άφεγγων τόπων 
των εκατόφυλλων λυγμών 
βασιλικό χυτό μάρμαρο 
ακέραια την αλήθεια σου 
για ένα μόνο, όπως αρμόζει 
ευλαβικό να αφανίσει όνομα 
απόρθητη την περηφάνεια της ψυχής 
το άτι
στο δαμασκί σπαθί της σάρκας 
που πέρα ως πέρα καταργεί 
κάθε ανομία που εισέπραξες 
πριν προϋπάρξεις.

Πώς να ξεχάσεις ότι τον αγάπησες 
ότι για το συλλείτουργο 
για την ανάγνωση
ενός ανείπωτου, ποτέ, φθόγγου μόνο έζησες

χρόνος που ανοίγει τα βλέφαρα 
να ειδωθεί ο εντός 
τα ανεύρετα κοιτάσματα 
η ανθισμένη πέτρα.

Όμως* ουκ έγνω.
Ηδύποτο ήπιε δηλητήριο.
Ει γαρ έγνω, ιόδετα τα γράμματα 
πέπλους λινούς, θύλακες τρυφερούς την αφή 
μόνο θα μύρωνε.

Έτσι χλωμός στα λούλουδα 
που πέζεψε και κοιμάται 
αγάπη που νίκησε
στης ξυλόγλυπτης πατρίδας την απόσταση
μια κόρη ακριβή, ασημωμένη
για να μην τον έχει η τρυφερή σου ερημιά
κεράκι νάμπεις, πρόσωπο
τον θάνατο τριςπατήσασα
του ξύλου η μοσχοβολιά
το γιασεμί του Άδη.

Το αντίδωρον ένα είναι της ζωής.
Κόσμημα μόνο.

ΑΛΕΞ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΛΕΞ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ
47
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Το απάνθισμα της τριαντάχρονης ποιητικής πορείας του 
Κώστα Γ. Παπαγεωργίου που, πιστέψτε μας, θα κρατήσει 
περισσότερό στις καρδιές σας και τις βιβλιοθήκες σας

ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥπ ο ι ή μ α τ α
1972-1990

εκδόσεις Κανάκη
ΖΩΟΔΟΧΟΪ ΠΗΓΗΣ 2-4,106 78 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 38.14.026,33.02.385



ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΕΦΗΒΙΚΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ

Τα καυτά προβλήματα Μ. ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΔΟΥ-ΠΟθΟΥ

της νεας γενιάς, ρομαντικές 

ιστορίες αγάπης, χιούμορ, 

συναρπαστικές περιπέτειες.

Μια πρώτη επαφή 

με τη λογοτεχνία και 

τους μεγάλους συγγραφείς.

ΙΚ Λ Ο Χ Μ ΕΚ Μ ΓΟ Ι. ·  ΙΙΑΡΛβΥΡΟΓΓΟ.Ν Κ(>1ΛΙ«ι

ΔΟΞΑΝΙΩ
Ιστορικό μυθιστόρημα που μας μεταφέρει στα 
βυζαντινά χρόνια, την εποχή που οι πειρατές 
λεηλατούσαν τα νησιά μας. Η ηρωίδα, η Δοξανιώ, 
μεταφέρεται σκλάβα των Σαρακηνών στην Κρήτη. 
Με την αυτοθυσία της θα βοηθήσει το Νικηφόρο 
φωκά να ελευθερώσει τη Μεγαλόνησο.

Η ΜΑΡΟΥΛΑ 
ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ
Η ιστορία της Μαρούλας της Λήμνου, της 
Ελληνίδας Ζαν ντ’ Αρκ συνδέεται με την οδυνηρή 
περιπέτεια του ελληνισμού στα χρόνια που 
ακολούθησαν την πτώση της βασιλεύουσας.

Μ  νίΜΛ Λ Λ Μ Μ Λ5ΛΡ .ΙΛ0Υ ·» Ι0 *Η > \

IIΙΙΛΡ01Λ Λ
Till ιιπινον

ΔΙΔΩ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ANTONY Χ00ΥΠ ΧΩΚΙΝΣ

ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

tK A O lH l ΚΙ λΡΟ Ϊ · Π \Ρ Λ β ν Ρ θ ν τ« Ν  Μ » ΪΜ θ

ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ
Η ανέμελη ζωή των Ελλήνων της Σμύρνης πριν 
από την τραγωδία της Μικρασιατικής 
καταστροφής και τις πικρές μέρες της 
προσφυγιάς.

ΑΝΡΙΤΡ0ΥΑΓΙΑ

ΕΚ Λ Ο νίΜ ίν- 'r o t  ·  rtA JA H Y fo riO N kO IA lO

ΒΙΟΥ
Ένα οχτάχρονο κορίτσι έχει χάσει τον πατέρα 
του. Ζει κοντά στη γιαγιά της και τον παππού της, 
μακριά από τη μητέρα της . Πώς αντιδρά το παιδί 
στην καταθλιπτική ατμόσφαιρα που έχει 
δημιουργήσει η γιαγιά της; 0 συγγραφέας, με 
ιδιαίτερη ευαισθησία, περιγράφει τις αγωνίες και 
τους ενθουσιασμούς της παιδικής ηλικίας.

Τα καυτά προβλήματα της παρεξηγημένης νέας 
γενιάς. Δυο «επισκέπτες» από το παρελθόν 
έρχονται να συμπληρώσουν και να στηρίξουν 
τις απόψεις της νεαρής ηρωίδας.
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ΑΥΡΙΟ ΠΑΛΙ
Στο δεύτερο βιβΜο (μετά το «Βιου») 
ο συγγραφέας παρουσιάζει την ηρωίδα του 
στο Παρίσι όπου ζει πια μαζί με τη μητέρα της 
και τον πατριό της.

ΑΝΡΙ ΤΡ Ο Υ Λ Π Λ

Λ1ΙΊΟ ΙΙΛΛΙ

Κ Κ Δ Ο ίίυ , ·  ΓΗ Ρ Α (*Υ Ρ 0 ΐί0 Ν  ΚΟΙΛΗ»
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Ο ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ ΤΗΣ 
ΖΕΝΤΑ______________________
Ένα συναρπαστικό έργο «μανδύα και ξίφους», 
διαθέτει μιαν από τις πιο ρομαντικές ιστορίες 
αγάπης, έναν πνευματώδη ήρωα-αφηγητή 
κι έναν απ’ τους πιο γοητευτικούς «κακούς» της 
μυθιστορηματικής περιπέτειας.

Κ εδροΣ
ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ
Γ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ.: 38.09.712 -  FAX: 38.31.981


