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Δύο ποιοτικά γνωρίσματα 
του αφηγηματικού λόγου 

του Γιώργου Ιωάννου *
Το πρώτο από τα γνωρίσματα είναι η έλλειψη ρητορικότητας 
και το άλλο η συμφωνία ανάμεσα σε ό,τι δηλώνουν και υποδη
λώνουν τα κείμενα ως βίωμα. Ας τα δούμε με κάποια συντομία 
αρχίζοντας από το πρώτο.

α) Έλλειψη ρητορικότητας. Ο γραπτός λόγος, καθώς είναι 
γνωστό, διατηρεί τα χαρακτηριστικά του προφορικού από τον 
οποίο κατάγεται. Στον προφορικό τα κύρια στοιχεία της ρητο
ρικότητας -α ν  εξαιρέσουμε το στόμφο ως αγοραίο δεδομένο- 
είναι η ένταση της φωνής και η φορά του «μηνύματος». Η 
ένταση της φωνής σαν μέγεθος ανάλογο της υποτιθέμενης αλή
θειας ή της συγκίνησης που κατέχει τον ομιλητή και όχι ως μέσο 
να ακουστεί σε μεγάλη απόσταση .Στις αγορεύσεις η ένταση της 
φωνής είναι αισθητά ανεβασμένη και το «μήνυμα» έχει πάντοτε 
φορά προς κάποιο ακροατήριο. Αυτά τα δύο στοιχεία προσδί- 
νουν στο ρητορικό λόγο έντονα εξωστρεφή χαρακτήρα. Περ
νώντας στον κόσμο των κειμένων παρατηρούμε ότι διαθέτουν 
δυνάμει ένταση φωνής και «μήνυμα» κάποιας φοράς. Έχουμε 
συνεπώς τη δυνατότητα, όταν διαβάζουμε ένα κείμενο, να δια
κρίνουμε τα χαρακτηριστικά αυτά. Αναφορικά με την ένταση 
της φωνής υπάρχει μεγάλο φάσμα διαβαθμίσεων. Έχουμε 
δηλαδή γραφτά τα οποία είναι κραυγαλέα, γραφτά τα οποία 
δεν είναι καθόλου και γραφτά ενδιάμεσα. Από τ’ άλλο μέρος, 
στις μορφές του γραφτού λόγου που παρουσιάζουν αντιστοιχία 
με τον ρητορικό προφορικό, το «μήνυμα» έχει φορά προς ένα 
δυνάμει ακροατήριο. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις το ακροατήριο 
αποτελεί μέρος της λειτουργίας των κειμένων. Εμπεριέχεται 
δηλαδή στα κείμενα ως στόχος που στήνεται απέναντι τους και 
προς τον οποίο απευθύνονται. Πρόκειται για ένα κοινό που δεν 
ταυτίζεται με το πραγματικό αναγνωστικό κοινό που είναι ο 
δυνητικός αποδέκτης κάθε μορφής γραπτού λόγου. Η διαφορά 
βρίσκεται στο γεγονός ότι το πρώτο -τω ν ρητορικών κειμέ
νω ν- αποτελεί κειμενικό συστατικό, ενώ το δεύτερο είναι εξω- 
κειμενικό. Ό ,τι συνεπώς χαρακτηρίζει σχετικά τα ρητορικά 
γραφτά είναι πως το «μήνυμά» τους απευθύνεται σ’ ένα ακροα
τήριο που εμπεριέχει η ίδια η δομή τους. Φυσικά το «μήνυμα» 
αυτό, εφόσον απευθύνεται οπωσδήποτε σε ακροατήριο, είναι 
εξωστρεφές. Υπάρχουν όμως πολλά κείμενα στα οποία το «μή
νυμα» δεν είναι εξωστρεφές. Με την έννοια ότι δεν προϋποθέτει 
την ύπαρξη κάποιου δυνάμει ακροατηρίου, αλλά μια εσωτε
ρική ανάγκη του υποκειμένου. Τότε το «μήνυμα» αναλώνεται 
από το ίδιο το υποκείμενο. Παράδειγμα οι ανυπόκριτοι μονό
λογοι.

του Γιώργου Αράγη

Σχετικά με τα παραπάνω, στο αφηγηματικό έργο του Ιωάν
νου, ο καθένας φαντάζομαι θα συμφωνεί, πως ο λόγος του 
αρθρώνεται κατά το πρότυπο της χαμηλόφωνης ομιλίας. Κι 
αυτό σημαίνει πως έχει ένταση φωνής πολύ χαμηλή. Επίσης, 
στην πλειονότητα τουλάχιστο, τα πεζογραφήματα του αποτε
λούν λόγο «εις εαυτόν». Λόγο που δεν στήνει απέναντι του 
κάποιο ακροατήριο για να απευθύνεται σ’ αυτό. Ενδεικτικό 
από την άποψη αυτή είναι ότι πολλά κείμενα του συγγραφέα 
έχουν μορφή μονολόγου. Ας σημειωθεί πως αυτός ο χαμηλό
φωνος και εσωστρεφής λόγος αρθρώνεται ανεξάρτητα από την 
τεχνική των κειμένων. Ανεξάρτητα π.χ. από το γραμματικό 
πρόσωπο, τον τύπο του αφηγητή τους, τον θεματικό ή συνειρ
μικό τρόπο της συγκρότησής τους κ.λπ.

Στο σημείο τούτο θα ήθελα να σας διαβάσω δειγματοληπτικά 
ένα μικρό κομμάτι από πεζό του Ιωάννου. Είναι οι δυο πρώτες 
παράγραφοι από το «Φτερούγα σκοτεινή» που βρίσκεται στο 
βιβλίο του Για ένα φιλότιμο.

«Συνήθως λυγώ τα σαββατόβραδα, και μόλις νυχτώνει για 
καλά, τραβάω, σαν τον κλέφτη, κατά την κορφή του βουνού 
που κρέμεται από πάνω μας. Δεν είμαι ούτε φυσιολάτρης, ούτε 
ορειβάτης· είμαι μάλλον άλλος άνθρωπος εκείνες τις στιγμές, 
και χωρίς κανένα έλεγχο σκαρφαλώνω για να δω τη μακρινή 
ανταύγεια απ’ τα φώτα της χαμένης πρωτεύουσας. Ακόμα κι 
όταν υπάρχει συννεφιά προς τα κει, πλανιέται πάνω της μια 
κοκκινίλα, που μου δείχνει το μέρος. Κάθομαι και κοιτάζω με 
τις ώρες κουκουλωμένος με το απόλυτο σκοτάδι. Μου έρχεται 
να δώσω μια και να πετάξω προς τα κεί. Φυσικά ξέρω πού θα 
καταλήξω. Ίσως όμως να μην πέσω μόνο εκεί που νομίζω- έχει 
και το κατρακύλισμα καμιά φορά τα καλά του.

»Μέσ σ’ ένα ξέφωτο, κοντά στο μονοπάτι, βρίσκεται ένας 
ομαδικός τάφος. Λοξοδρομώ πάντα και στέκομαι για λίγο. 
Αυτό με συνεφέρνει στα συγκαλά μου. Μικρά και μεγάλα 
δέντρα φυτρώνουν τριγύρω, σα φτερούγα σκοτεινή που τους 
σκεπάζει. Στις πλαγιές, που υψώνονται, κυριαρχούν οι πεζού- 
λες, τα χτιστά χωραφάκια, ίδια με σκαλιά ή μάλλον με κερκίδες 
αρχαίου θεάτρου. Λένε πως προτού τους εκτελέσουν τους υπο
χρέωσαν να γδυθούν εντελώς. Οι δολοφόνοι ήταν με γούστο, 
ίσως αρχαιολάτρες. Κι όμως μακάρι να μπορούσε να ταφεί 
κανείς έτσι, χωρίς διακρίσεις. Είναι αμέτρητος ο χρόνος που 
περιμένει, και οριστική, αν γίνει, η διάκριση.»



Ελπίζω το απόσπασμα, που στη θέση του θα μπορούσε να 
’ναι οποιοδήποτε άλλο από το έργο του συγγραφέα, να ήταν 
πειστικό για όσα προανέφερα.

β) Συμφωνία ανάμεσα σε ό,τι δηλώνουν και υποδηλώνουν τα 
κείμενα ως βίωμα.1

Έχω τη γνώμη πως ο γραφτός λόγος είναι αποκαλυπτικός σε 
δυο διαφορετικά επίπεδα, από τα οποία οι συγγραφείς ελέγ
χουν μόνο το ένα. Από τα δυο το ένα αντιπροσωπεύει τη δηλω
τική λειτουργία του λόγου, η οποία είναι κατεξοχήν ρητή και 
συντελείται με συγκεκριμένα λεκτικά στοιχεία. Ενώ το άλλο 
αντιπροσωπεύει την υποδηλωτική λειτουργία, η οποία είναι 
άρρητη και βγαίνει ανάμεσα από τις σειρές των κειμένων. Οι 
συγγραφείς ελέγχουν την πρώτη λειτουργία, με την έννοια ότι 
έχουν την ευχέρεια να τη χειραγωγούν ανάλογα με ό,τι θέλουν 
να εκφράσουν. Δεν ελέγχουν όμως το ίδιο τη δεύτερη η οποία 
εκδηλώνεται ανεξάρτητα από τη θέληση τους. Τούτο συμβαίνει 
χάρη σε μια θεμελιώδη ιδιότητα του λόγου να αποκαλύπτει τη 
σχέση του συγγραφέα με το εκφραζόμενο. Για να γίνω σαφέ
στερος θα χρησιμοποιήσω ένα σχήμα. Από τη γραφή ως την 
ανάγνωση υπάρχουν τρεις συντελεστές: ο συγγραφέας, το κεί
μενο και ο αναγνώστης. Ο συγγραφέας εκφράζει κάτι με συγκε
κριμένα λεκτικά στοιχεία. Συγκροτεί έτσι ένα κείμενο που 
καλύπτει εκφραστικά αυτό το κάτι. Εδώ ο συγγραφέας είναι 
κύριος των μέσων που χρησιμοποιεί και τα κατευθύνει κατά 
βούληση. Το συντελεσμένο τώρα κείμενο αποκαλύπτει στον 
αναγνώστη αυτό που εξέφρασε ο συγγραφέας, αλλά ταυτό
χρονα και κάτι άλλο: τη σχέση του συγγραφέα με το εκφραζό
μενο. Κι αυτό θα πει ότι αποκαλύπτει τη γνησιότητα ή μη του 
δηλούμενου ως βιώματος. Αυτή η δεύτερη αποκαλυπτική λει
τουργία του λόγου δεν προκύπτει, όπως έχω πει, από συγκεκρι
μένα λεκτικά στοιχεία, αλλά ανάμεσα από τις σειρές των κειμέ
νων. Πρέπει να πω ότι η υποδήλωση για την οποία μιλώ είναι 
άσχετη προς το γλωσσολογικό όρο σννυποδήλωση ή συνδήλωση 
που έχει πολύ διαφορετικό νόημα. Το κείμενο λοιπόν, μολονότι 
παράγεται από το συγγραφέα να εκφράσει κάτι, από τη μεριά 
του αναγνώστη παρουσιάζεται δισήμαντο: δηλώνει ό,τι έγραψε 
ο συγγραφέας και ταυτόχρονα υποδηλώνει τη βιωματική εγκυ- 
ρότητα ή μη της συγγραφικής πράξης. Η γραφική παράσταση 
αυτής της σχέσης θα μπορούσε να είναι η ακόλουθη:

Σ —► Κ —> Α*

Πολλά κείμενα που γράφονται καθημερινά για να ’ναι λογο
τεχνικά, αποτυχαίνουν να είναι από την πλευρά του περιεχο
μένου τους. Είτε γιατί οι συγγραφείς τους υπηρετούν εξωαι- 
σθητικούς σκοπούς (ιδεολογικούς, εμπορικούς κ.λπ.), είτε 
γιατί αυτοεπαναλαμβάνονται, είτε απλώς γιατί είναι ανεπαρ
κείς. Σ’ όλες αυτές τις περιπτώσεις παρουσιάζεται σαν βίωμα 
ό,τι τα κείμενα δηλώνουν. Αλλά και σ’ όλες αυτές τις περιπτώ
σεις τα ίδια κείμενα υποδηλώνουν τη βιωματική τους ένδεια. 
Έτσι εκδηλώνεται η ανεξαρτησία του λόγου να υποδηλώνει το 
πραγματικό βάθρο της κάθε συγγραφικής πράξης. Αν δεν 
συνέβαινε αυτό τότε ο ποιοτικός έλεγχος των έργων και μαζί η 
κριτική της λογοτεχνίας θα ήταν ανέφικτα. Αν υποθέσουμε 
τώρα ότι ένας συγγραφέας εκφράζει ορισμένο βίωμα στις πραγ
ματικές του διαστάσεις, σύμφωνα με τα προηγούμενα, το κέι- 
μενό του θα υποδηλώνει ακριβώς το ίδιο πράγμα: ότι δηλαδή 
υπάρχει εκφρασμένο το ορισμένο βίωμα. Συνεπώς στην περί
πτωση
αυτή διαφορά, ανάμεσα σε ό,τι δηλώνει και υποδηλώνει το κεί

μενο ως βίωμα, δεν υπάρχει. Φυσικά σχηματοποιώ, αλλά αναγ
καστικά για λόγους συντομίας και ευκρίνειας.

Αναφορικά με την περίπτωση του Ιωάννου έχω τη γνώμη ότι 
δύσκολα θα εντοπίσει κανείς στα πεζογραφήματά του αλλότρια 
κίνητρα. Ο συγγραφέας αυτός έγραφε όταν είχε κάτι ουσια
στικό να πει. Ουσιαστικό για τον εαυτό του και για τους 
άλλους. Και πάντως ποτέ νομίζω δεν έγραφε με ελαφριά 
καρδιά «πουλώντας» τον αναγνώστη. Από διαίσθηση και 
υπαρξιακή έφεση είχε ψηλά στη συνείδησή του το ευνόητο δέον 
της συγγραφικής πράξης. Από την άποψη αυτή ο λόγος των 
πεζογραφημάτων του, υποδηλώνοντας την πηγή του, μας 
παραπέμπει σαφώς στην ενδοχώρα μιας ύπαρξης βιωματικά 
πλούσιας και ενεργής. Καθόλου παράξενο έτσι που στην πλειο
νότητα τουλάχιστο των αφηγημάτων του δεν υπάρχει διάσταση 
ανάμεσα σε ό,τι δηλώνουν και υποδηλώνουν ως βίωμα. Εδώ θα 
μπορούσα να απαριθμήσω ως πειστήριο έναν μακρύ κατάλογο 
από τίτλους κειμένων. Ο καθένας φαντάζομαι τα υποθέτει. Θα 
μου επιτραπεί ωστόσο να παραθέσω λίγες σειρές από το «Εις 
εαυτόν» του συγγραφέα, όπου αναφέρονται οι σχετικές αντι
δράσεις του όταν έγραψε τα πρώτα πεζογραφήματα.

«Εκεί επάνω, κατά τα μέσα του Σεπτέμβρη του 1961, έγραψες 
τα πρώτα πεζά σου και μάλιστα με την ακόλουθη σειρά: “Οι 
κότες” , “Τα λαϊκά σινεμά” , “Ο φόβος του ύψους” . Ήταν τόσο 
πιεσμένα μέσα σου όλα αυτά, ώστε κάθε φορά που στρωνόσουν 
έβγαινε κι από ένα. Και ήταν από την αρχή τέλεια. Αλλά η 
υποψία σου για το γλήγορο γράψιμο σε έκανε να τα βλέπεις και 
να τα ξαναβλέπεις επί ημέρες, ώσπου να βεβαιωθείς ότι δεν 
διέπραξες καμιά ελαφρότητα [...] Για σένα “η αποκάλυψη του 
Θεού” , όπως μας της παραδίνουν οι μεγάλοι μυστικοί συγγρα
φείς, ήταν το γράψιμο αυτών των πεζογραφημάτων. Και το 
σπουδαιότερο αλλά και διαφορετικότερο από τις περιγραφό- 
μενες αποκαλύψεις, είναι ότι παρέμεινε μόνιμη, σταθερή και 
ριζωμένη μέσα σου όλα αυτά τα χρόνια. Από εκεί αντλείς το 
κουράγιο, που σκανδαλίζει καμιά φορά τους μόνιμα κλονισμέ
νους. Ό χ ι, δεν είναι άγνοια των συνθηκών του βυθού, είναι 
βαθιά γνώση.»2

* Ανακοίνωση στο συνέδριο που οργάνωσε το Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, στις 
9 χαι 10 Νεομβρίου 1995, με θέμα Γιώργος Ιωάννου-δέχαχρονιά μετά.

** Όπου, Σ=συγγραφέας, Κ=κείμενο, Α=αναγνώστης, =δήλωση, υ π ο δ ή 
λωση.

1. Με τη λέξη βίωμα εννοώ το μοναδικό και ανεπανάληπτο γεγονός που 
περιβάλλεται το λόγο σ’ ένα λογοτεχνικό έργο. Το γεγονός δηλαδή που κατα
ξιώνει τη λογοτεχνική πράξη από την πλευρά του περιεχομένου και αποτελεί 
το «κινούν αίτιόν» της.

2. Γιώργος Ιωάννου, Η πρωτεύουσα των προσφύγων, «Κέδρος», Αθήνα, 
1984, σελ. 225.



Γύρω στο Πεζογράφημα 
του Γ. Ιωάννου

Η ποίηση, λένε, εμφανίζεται πριν από την πεζογραφία. Δεν 
ξέρω αν αυτό είναι νόμος που ισχύει για όλες τις λογοτεχνίες· 
ούτε και θα με απασχολήσει στη σημερινή μου παρέμβαση. Εδώ 
θέλω να υπογραμμίσω μόνο το απλό γεγονός ότι πολλοί λογο
τέχνες, ακόμα κι όταν αφοσιώνονται στην πρόζα, ξεκινούν με 
στίχους. Και ο Γιώργος Ιωάννου δεν αποτελεί εξαίρεση.

Θυμάμαι, στη δεκαετία του 1950, δεκαετία της φοιτητικής 
μου ζωής, τη γοητεία που είχαν ασκήσει σ’ εμάς τους νεότερους 
(και στον Τόλη Καζαντζή επίσης, κι αυτόν ποιητή στο ξεκίνημά 
του) οι νέοι, τότε, ποιητές της Θεσσαλονίκης, ας πούμε οι 
ποιητές του περιοδικού Διαγώνιος, ο Ντίνος Χριστιανόπου- 
λος, ο Νίκος-Αλέξης Ασλάνογλου, ο Γιώργος Ιωάννου. Το 
κλίμα, βασικά μοντέρνο, δεν απέκλειε τις παραδοσιακές επι
μειξίες: Σεφέρης, Eliot, Πεντζίκης, Θέμελης, κυρίως Καβάφης, 
από τη μια μεριά, αλλά και συμβολιστές και ελάσσονες (λ.χ. 
Λαπαθιώτης ή Μήτσος Παπανικολάου) από την άλλη. Στο 
μυαλό μου κυκλοφορούν ακόμα στίχοι ταυτισμένοι με την 
εποχή αυτή (λ.χ. «λάμπουν μερικά τσιγάρα/στα παράθυρα του 
τρένου» ή «Στο διάβολο, μικρή μου Ντολορές,/πώς θα με πεί- 
σεις δίχως να πεθάνεις;»), ενώ τα Ηλιοτρόπια του Γιώργου 
Ιωάννου, τυπωμένα το 1954, μας είχαν αφήσει τον απόηχό τους, 
και ο Τόλης Καζαντζής παρίστανε ωραία τον Ιωάννου να μας 
διαβάζει αργά-αργά στίχους του: «Μ’ άσπρη μουσαμαδιά μες 
στη βροχή» ή «Τον ξέρετε μήπως τον Ρασκόλνικωφ;»

Αλλά γύρω στα 1960 ο Ιωάννου γίνεται πεζογράφος. Γίνεται 
άραγε αυτό που είναι; Ή  μήπως είναι αυτό που γίνεται; Ερω
τήματα στα οποία θα επιχειρήσω σήμερα, όσο μπορώ, έστω και 
έμμεσα ν’ απαντήσω. Ξέρουμε πως αυτή η στροφή προς την 
πρόζα συνδέεται με μια ορισμένη αφηγηματική μορφή, 
συνήθως ολιγοσέλιδη, δηλαδή με ό,τι ο ίδιος ο Ιωάννου ονο
μάζει πεζογράφημα. Τι είναι λοιπόν το πεζογράφημα του Ιωάν
νου; Ποια τα συστατικά του; Η δομή του; Η ουσία του και η 
εξέλιξή του;

Ας δούμε πρώτα-πρώτα τι απαντάει ο ίδιος ο συγγραφέας 
μας. Βιωματικός ή αυτοβιογραφούμενος, έτσι που να συνδέεται 
άμεσα με έννοιες όπως η εξομολόγηση, η αυτοανάλυση ή η 
αυτοσκοπία, μας έχει αφήσει αρκετές μαρτυρίες για τη λογοτε
χνική πορεία του. Σταματώ μόνο στα δυο βασικά του κείμενα, 
το «Μια μικρή επέτειος» (1974) και το «Εις εαυτόν» (1984), 
κυρίως στο δεύτερο, όπου ο ίδιος ομολογεί: «Εδώ, στον απολο
γισμό αυτό, θέλεις να μιλήσεις για γραψίματα, για εμπνεύσεις, 
για τεχνική γραψίματος, για ψυχικές καταστάσεις, εσωτερικές 
διεργασίες, βαθμιαίες συνειδητοποιήσεις και για χίλια δυο

του Παν. Μουλλά
παρόμοια. Για τις δουλειές σου και πώς τις έκανες».1 Σ’ αυτόν 
λοιπόν τον «απολογισμό», ένα είδος ποιητικής ή αυτοκριτικής 
ή πνευματικής αυτοβιογραφίας-απολογίας αλλά και ξεκαθα- 
ρίσματος προσωπικών λογαριασμών σε δεύτερο πρόσωπο, δια
βάζουμε τα ακόλουθα:

«Η σπατάλη χρόνου συνεχιζόταν. Ήταν φθινόπωρο του 
1959. Στο ιδιωτικό η δουλειά πήγαινε θαυμάσια, αλλά 
ήταν δουλειά σκληρή. Επιπλέον ξανοίχτηκες στην εντο
νότερη ερωτική ζωή που μπόρεσες ποτέ ως τώρα. Για 
γράψιμο όμως τίποτε σχεδόν. Έγραψες μόνο δυο τρία 
διηγήματα, πολύ κλασικής φόρμας, που όμως δεν σε 
ικανοποίησαν καθόλου. Πάντως, άρχισες να ασχολείσαι 
με πεζά κι αυτό αποχτά τώρα το νόημά του. Από πολύν 
νεαρόν τα ρέοντα από επεισόδιο σε επεισόδιο συμβα
τικά πεζογραφήματα σου προκαλούσαν βαριά ανία. Τα 
θεωρείς ως το πιο ανάξιο γράψιμο που υπάρχει, χαρα
κτηριστικό των συγγραφέων που βρίσκονται από το 
μέτριο και κάτω. Ένα πράγμα μόνο μπορεί να τα σώσει 
στα μάτια σου· αν έχουν προσωπικό ύφος. Αλλά είναι 
τόσο εύκολο ένας τέτοιος ευθύγραμμος συγγραφέας να 
έχει δυνατή προσωπικότητα; Τα διηγήματα εκείνα, 
πιθανώς εξαιτίας της αναστολής ενός μέρους της προσω
πικότητάς σου, σου έβγαιναν έτσι συμβατικά, γι’ αυτό κι 
εσύ ως ανιαρά και ελλιπή ως προς τις ανάγκες σου τα 
κατάστρεψες. Ήθελες να βρεις μια πολύπτυχη φόρμα, 
που να καλύπτει ταυτόχρονα και τη φαντασία σου και 
τις μνήμες σου και την επιστημοσύνη σου και την παρα- 
τηρητικότητά σου και τους συνειρμούς σου και την ποιη
τική σου και τη διάθεσή σου για εξομολόγηση και συν
τριβή ενώπιον των άλλων, αλλά και αυτούς τους άλλους 
ως σκηνικό, ως περιβάλλον, ως πρόσωπα, ως ομορφιές. 
Ήθελες φόρμα που να διευκολύνει τη σύζευξη των πάν
των. Στα ποιήματά σου είχες περιπλακεί αξεκόλλητα σε 
μικρές, παρατεντωμένες, σιδερωμένες φόρμες, που 
μόλις πήγαινες να γράψεις σου παρουσιάζονταν ως υπο
χρεωτικές και απαράβατες. Η ποιητική σου καταγωγή 
κρατούσε από τους αρχαίους λυρικούς και τον Καβάφη- 
αυτών οι φόρμες σε προσδιόριζαν. Σε τράβηξε προς 
αυτές η επιγραμματικότητα του λόγου, από την οποία 
διακατέχεσαι, αλλά έκανες μάλλον κατάχρησή της.

* Εισήγηση στο συνέδριο «Γιώργος Ιωάννου -  10 χρόνια μετά» που 
οργάνωσε το ΊδρυμαΓουλανδρή-Χορνστις9και ΙΟΝοεμβρίου 1995.



Ο Γιώργος Ιωάννου

Δημιούργησες μια ποιητική φόρμα που δεν σε χωρούσε 
και μόνο τώρα τελευταία πήρες να την αλλάζεις. Δεν 
μπορούσες μέσα από τις τρυπίτσες αυτές να περάσεις 
τον εαυτό σου1 περνούσες κάτι το ελάχιστο, που δεν σε 
αντιπροσώπευε αρκετά. Έβλεπες τον εαυτό σου παρε- 
ξηγημένο και αναπολόγητο. Γι’ αυτό σκεφτόσουν ένα 
είδος πεζού, κάτι σαν εξομολογητικό δοκίμιο, που θα 
εξυπηρετούσε κυρίως την ποιητική σου, χωρίς να ανα- 
φέρεται ρητά σ’ αυτήν. Θα μπορούσε δηλαδή να υπάρχει 
και ανεξάρτητο.»2

Και παρακάτω (μιλώντας για τα χρόνια 1960-1961): «Αλλά 
όλα πια σε έσπρωχναν προς την πεζογραφία, το σύνθετο εκείνο 
πεζό που ονειρευόσουν».3 Κι ακόμα: «Έβλεπες, ένιωθες με 
όλους σου τους πόρους, ότι είχες βρει το δρόμο σου. Έ ν ι
ωθες μια γαλήνη, μια σιγουριά, μια συγκρατημένη μα 
σταθερή διάθεση να ξαναπείς τα πράγματα με το νέο 
τρόπο σου, που ήταν ολότελα δικός σου».4 Ή  επίσης: «Έ 
βλεπες πια πως ο,τιδήποτε σκεφτόσουν το συλλάμβανες ως 
πεζό και όχι ως ποίημα. Ο τύπος των πεζογραφημάτων, που 
είχες εγκαινιάσει, τα χωρούσε όλα, όσα είχες να πεις και όσα 
καινούργια ένιωθες».5

Στα παραπάνω αποσπάσματα υπογραμμίζω μερικές χαρα
κτηριστικές εκφράσεις: «πολύπτυχη φόρμα», «σύζευξη των 
πάντων», «κάτι σαν εξομολογητικό δοκίμιο», «το σύνθετο 
εκείνο πεζό», «να ξαναπείς τα πράγματα με το νέο τρόπο σου, 
που ήταν ολότελα δικός σου», «ο τύπος των πεζογραφημάτων, 
που είχες εγκαινιάσει, τα χωρούσε όλα».

Άλλοτε πάλι ο Ιωάννου αυτοχαρακτηρίζεται έμμεσα, 
μιλώντας για τον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο. Έτσι στο οπι
σθόφυλλο της 10ης έκδοσης του Για ένα φιλότιμο διαβάζουμε 
τα εξής: «Με τον όρο πεζογράφημα ο Ιωάννου εννοεί το ευρύ-

τερο και μάλλον άγνωστο από αλλού αυτό είδος, που βρίσκεται 
μεταξύ δοκιμίου και αφηγήματος και περικλείει, συχνά σε δύο 
γραμμές, πυρήνες διηγημάτων ολόκληρων, που παρατίθενται 
ως παραδείγματα ή διασαφήσεις των γενικότερων λεγομένων 
του».

Τέλος, παραθέτω δύο ακόμα σχετικές καταθέσεις. Η πρώτη 
περιέχεται στο μελέτημα του Ιωάννου «Για το ύφος του Παπα- 
διαμάντη» και ορίζει το πεζογράφημα ως «ένα κείμενο με θεω
ρητική διάθεση, διανθιζόμενο όμως εδώ κι εκεί με ένα ποσοστό 
συμπυκνωμένων ιστοριών, εν σπέρματι, και εν ακαριαία ανα
πτύξει, οι οποίες φέρονται ως παραδείγματα ή ως αποδείξεις, 
από αυτόν που εκθέτει αφηρημένα κάπως, τις απόψεις του, 
δηλαδή τον συγγραφέα. Κάτι πολύ κοντά στην εξομολόγηση 
ενώπιον αμίλητου εξομολόγου».6 Η δεύτερη είναι απόσπασμα 
από μια συνέντευξη του Ιωάννου: «Σίγουρα, απεχθάνομαι τις 
ιστορίούλες που βλέπω να περνιούνται για λογοτεχνία και. 
μάλιστα μοντέρνα. Δεν έχουν ζουμί και δε χωράνε πολλά πράγ
ματα σ’ αυτές. Αρέσκομαι στο πολύπτυχο πεζογράφημα. Αυτό 
που περιέχει όλα τα είδη, που είναι και δοκίμιο και χρονικό και 
σχόλιο πάνω στις ιστορίες που εννοούνται. Αυτό με χωράει και 
με εκφράζει».7

Δεν νομίζω πως χρειαζόμαστε άλλα τεκμήρια. Η άποψη του 
Ιωάννου είναι σαφής: δημιούργημά του ή, τουλάχιστο, τρόπος 
γραφής «ολότελα δικός του», επινοημένος και διαμορφωμένος 
γύρω στα 1960, το πεζογράφημα είναι μια νέα, σύνθετη και 
πολύπτυχη μορφή, κατάλληλη να συστεγάσει όχι μόνο διάφορα 
θεωρητικά και αφηγηματικά είδη (το δοκίμιο, το διήγημα, το 
χρονικό κλπ.), αλλά και ποικίλες εκφραστικές δεξιότητες ή 
ανάγκες (την εξομολογητική και ποιητική διάθεση, το σχόλιο, 
την παρατήρηση, την περιγραφή, τη μνήμη, τη φαντασία, τον 
συνειρμό). Αν υπάρχει κάτι αντίρροπο προς το πεζογράφημα, 
αυτό είναι το διήγημα. Τι είναι το διήγημα, κατά τον Ιωάννου;
Ένα είδος που ρέει ομαλά «από επεισόδιο σε επεισόδιο» και 
που περιέχει «από την αρχή ως το τέλος» μια και μόνη ιστορία.8 
Έτσι, αν μεταφράζω σωστά τη σκέψη του συγγραφέα μας, αυτή 
η διχοτομική διάκριση πεζογράφημα/διήγημα εκφράζει όχι 
μόνο τη διαφορά ανάμεσα στο σύνθετο και το απλό ή ανάμεσα 
στο πολυδιάστατο και το μονοδιάστατο, αλλά και την αντίθεση 
ανάμεσα στο μοντέρνο και το παραδοσιακό. Με δυο λόγια: το 
κατά Ιωάννου πεζογράφημα πριμοδοτεί το υποκείμενο, ενώ, 
σύμφωνα με το σχήμα του, το διήγημα διασφαλίζει το πρωτείο 
του αντικειμένου.

Αλλά αυτό που ορίζεται ως πεζογράφημα και που βασίζεται, 
πριν απ’ όλα, σε μια διάθεση εξομολογητική, χρειάζεται, για να 
μη μείνει μετέωρο, να ενταχθεί ή, καλύτερα, να εναρμονισθεί με 
δυο παράλληλους (και, πολλές φορές, αυθαίρετα ταυτισμέ
νους) κύκλους: α) με τον εσωτερικό μονόλογο και β) με τη λεγά
μενη Σχολή της Θεσσαλονίκης. Έτσι, σε μια συνέντευξή του 
στο περ. Διαβάζω ο συγγραφέας μας διευκρινίζει: «η πεζο
γραφία μου εντάσσεται στο λεγόμενο εσωτερικό μονόλογο, στο 
κίνημα αυτό που άρχισε με τον Ντυζαρντέν το 1887 και που επη
ρέασε βαθύτατα τον Τζόυς. Βέβαια τον εσωτερικό μονόλογο 
δεν τον πλησίασα κατευθείαν από την ξένη παράδοση. Τον 
έμαθα, βρέθηκα μέσα σ’ αυτή την περιοχή, με τους λογοτέχνες 
της Θεσσαλονίκης. Και τον έμαθα θεωρητικά, αλλά με επη
ρέασε, υπεισήλθε μέσα μου, από τον Πεντζίκη κυρίως, αλλά και 
από την Καρέλλη, η οποία δεν γράφει βέβαια εσωτερικό μονό
λογο, αλλά είναι κι αυτή επηρεασμένη από όλους αυτούς τους 
εγγαστρίμυθους τρόπους».9 5



Τι είναι αυτοί οι «εγγαστρίμυθοι τρόποι»; Μιλώντας για τον 
Στέλιο Ξεφλούδα (που τον θεωρεί εισηγητή του εσωτερικού 
μονολόγου στην πεζογραφία μας και συγγραφέα του οποίου η 
πρόζα «έχει πολλά από τα κλασικά γνωρίσματα του εσωτερικού 
μονολόγου»), ο Ιωάννου περιγράφει το φαινόμενο ως εξής:

«Ο λογοτεχνικός αυτός μονόλογος έχει πολλές ομοιό
τητες με τον ψυχολογικό μονόλογο. Είναι μια χαμηλό
φωνη αφήγηση, που κυλάει ωσάν να μην υπάρχει 
ακροατής, αυτί άλλο που να πρέπει να τη συλλάβει και 
να την καταλάβει. Ο εσωτερικός μονόλογος στρέφεται 
κυρίως γύρω από τις εντυπώσεις, τα συναισθήματα, τις 
σκέψεις, τα όνειρα, που δημιουργούν τα πράγματα και 
τα γεγονότα μέσα στον άνθρωπο, με όλον αυτόν τον 
αντίκτυπο, και όχι προς τα ίδια τα πράγματα και τα 
γεγονότα που δημιούργησαν αυτόν τον αντίκτυπο. 
Είναι μια συνεχής αυτοανάλυση, μια διείσδυση, ένα 
ειλικρινές, όπως και στον ψυχολογικό μονόλογο, δεί
ξιμο της εσωτερικής κατάστασης, είναι τα όνειρα του 
“εγώ” , και είναι ακόμα τα βάθη του υποσυνείδητου και 
του ασυνείδητου, στα οποία μερικοί σύγχρονοι συγγρα
φείς προσπαθούν να κατεβαίνουν, καθοδηγούμενοι πια 
και από τις παρατηρήσεις και διαπιστώσεις της αποκα
λυπτικής ψυχολογίας τον βάθους.»10

Όσο για τη λεγόμενη Σχολή της Θεσσαλονίκης, ο Ιωάννου 
την αναφέρει στα γραπτά του αρκετές φορές (και χωρίς εισαγω
γικά). Θα σταθώ μόνο σ’ ένα απόσπασμα, όπου ο συγγραφέας 
μας, σχολιάζοντας τη συλλογή του Η  μόνη κληρονομιά, μιλάει 
για μια χαρακτηριστική απομάκρυνσή του:

«Με κείνη τη “Μόνη κληρονομιά” τότε δεν απομακρύν
θηκες, προσωρινά έστω, μόνο από το είδος των πεζο
γραφημάτων, που έχεις διαμορφώσει και που ιδιαίτερα 
σε εκφράζει. Απομακρύνθηκες, και αυτό μάλλον ορι
στικά, από ένα βασικό χαρακτηριστικό της λογοτε
χνικής Σχολής της Θεσσαλονίκης, από το οποίο λίγο 
πολύ ήσουν κι εσύ αρκετά διαποτισμένος. Το γνώρισμα 
αυτό δεν είναι τόσο μορφολογικό όσο ιδεολογικό. Είναι 
η γκριζωπή διάθεση του αιώνιου πένθους, που επιτρέπει 
μερικά χαμόγελα, κι αυτά πικρά, μόνο στην κάποια 
ανάπαυλά του. Η περιφορά του νου σε τοπία καταρρά
κωσης, όπου δεν αμαρτάνεις πνευματικά παρά μόνο 
όταν μιλάς με χαμηλόφωνη κλάψα. Ό χι, βέβαια, πως 
εσύ έγινες ξαφνικά κανένας δυναμικός και ενθουσιώδης 
μες στα γραφτά σου. Ό χ ι! Αλλά το κατάλαβες και πήρες 
να ξεφεύγεις...»11

* * *

Ως εδώ η δουλειά μου ήταν να παρακολουθώ τη σκέψη του 
συγγραφέα μας παραθέτοντας αυτοσχόλιά του. Θα μου επιτρέ
ψετε τώρα να μιλήσω εξ ονόματος μου. Να πω τη γνώμη μου 
προβαίνοντας σε μια εποπτεία συνόλου. Που σημαίνει: να θέσω 
με τη σειρά μου (και με τους δικούς μου όρους) το κρίσιμο ερώ
τημα: τι είναι το πεζογράφημα του Γιώργου Ιωάννου; Και πώς 
εμφανίζεται μέσα στο πραγματοποιημένο του έργο;

Διατυπώνω την άποψή μου αμέσως και χωρίς περιστροφές: 
αν το πεζογράφημα του Ιωάννου, διαφοροποιημένο από το 
παραδοσιακό διήγημα, αποτελεί μια πολύπτυχη μορφή ή μια 
σύνθεση που φέρνει ένα «νέο ρίγος» στα γράμματά μας, η σύν

θεση αυτή πρωτίστως και κυρίως, ως ειδολογικό αλλά και ως 
αισθητικό γεγονός, μου φαίνεται πως πραγματοποιείται στις 
τρεις πρώτες συλλογές του συγγραφέα μας (Για ένα φιλότιμο 
1964, Η  σαρκοφάγος 1971, Η  μόνη κληρονομιά 1974) κι επίσης, 
εκτάκτως και εν μέρει μόνο, στη μεταγενέστερη Καταπακτή 
(1982). Εδώ, κατά τη γνώμη μου, βρίσκεται το ουσιώδες, δηλ. 
ό,τι είναι νέο και πρωτότυπο προϊόν συμπύκνωσης. Αλλά κι 
εδώ διακρίνω μια φθίνουσα πορεία, καθώς και ορισμένες 
χαρακτηριστικές μετατοπίσεις.

Ας δούμε όμως τα πράγματα από κοντά.
Στην πρώτη συλλογή Για ένα φιλότιμο ένας μοναχικός 

άνθρωπος μας μιλάει απλά για τους φόβους του, για τις ενοχές 
του, για τα αδιέξοδά του. Κυριαρχούν σι κλειστοί χώροι, οι 
μικρές, κοφτές φράσεις και ο ενεστώς: «Μ’ αρέσει να περιφέ
ρομαι στα δικαστήρια» (Τα κελιά). Ή : «Τον λέω φόβο του 
ύψους, επειδή δεν ξέρω το πραγματικό του όνομα» (Ο φόβος 
του ύψους). Ή  ακόμα: «Εδώ που ζω, μονάχα άντρες κυκλοφο
ρούν στους δρόμους» (Ο ξενιτεμένος). Στην ουσία, υπάρχουν 
δυο ενεστώτες. Ο πρώτος, αφηγηματικός, πιστοποιεί την επα
νάληψη. Ο δεύτερος, δοκιμιακός, γενικεύει. Αν το καλοσκε- 
φθούμε, οι ενεστώτες αυτοί, υπερβαίνοντας κατά πολύ το 
παρόν, περικλείουν συνάμα το παρελθόν και το μέλλον. 
Έπειτα, ο αφηγητής, ο μοναχικός, κλειστός και φοβισμένος 
αυτός άνθρωπος, ενεργεί (ως αφηγητής εννοώ, όχι ως άνθρω
πος) με πολλούς και ποικίλους τρόπους: εξομολογείται, αφη- 
γείται, θυμάται, στοχάζεται, συγκινείται, σχολιάζει, φαντάζε
ται, προβλέπει, συσχετίζει, καταγγέλλει. Κάποτε νομίζεις πως 
ο Ιωάννου ενσωματώνει το ποιητικό του φορτίο στην πρόζα 
του: «Η νύχτα είναι κάτι σαν ομίχλη· χάνεις το σπίτι σου, τα 
χάνεις όλα. Είναι φορτωμένη ηλεκτρισμό. Λες λόγια χωρίς να 
έχεις πιει, κάνεις τολμήματα, προβαίνεις σε ομολογίες. Απορείς 
με τα ερείπια την άλλη μέρα» (Στα καμένα).12 Να πού βρίσκεται 
το πεζογράφημα του Ιωάννου: στην ανάμειξη των αφηγημα
τικών τρόπων, των χρόνων, των ειδών. Και κυρίως: στη δρα
στική παρουσία ενός υποκειμένου, δηλ. ενός συγγραφέα-αφη- 
γητή-πρωταγωνιστή ο οποίος, ενώ μας μιλάει για τα προσω
πικά του προβλήματα, υπερβαίνει κατά πολύ τον εαυτό του, 
κατορθώνοντας να ενσωματώσει στον προβληματισμό του και 
τον αναγνώστη του. Είναι ένα είδος μετάγγισης αίματος.

Στη δεύτερη συλλογή, τη Σαρκοφάγο, υπάρχει μια χαρακτη
ριστική μετατόπιση: από τον ενεστώτα προς τον παρατατικό 
και τον αόριστο, δηλ. από το παρόν προς το απώτερο παρελθόν 
και από το επαναλαμβανόμενο προς το μοναδικό γεγονός. Η 
μνήμη παίρνει σταθερά το προβάδισμα: βρισκόμαστε στην 
κατοχική και μετακατοχική εποχή, κυρίως στον κόσμο των παι
δικών αναμνήσεων. Αν ο θάνατος κυριαρχεί, τα χιουμοριστικά 
στοιχεία δεν λείπουν. Κάποτε μάλιστα εμφανίζονται δειλά 
δειλά και ορισμένες νότες που θα τις έλεγα ηθογραφικές. Τι 
συμβαίνει ακριβώς; Ανάγκη εκτόνωσης; Αναζήτηση διεξόδου; 
Στροφή προς τον Άλλο; Το βέβαιο είναι πως ο αφηγητής (που 
περισσότερο θυμάται και λιγότερο εξομολογείται ή αυτοανα- 
λύεται) μαζί με τα προσωπικά του προβλήματα αρχίζει να 
παρακάμπτει και το ίδιο το πεζογράφημά του.

Απόδειξη η τρίτη συλλογή, Η  μόνη κληρονομιά. Είναι 
γνωστό ότι ο Ιωάννου την έχει χαρακτηρίσει ως «ένα βιβλίο με 
διηγήματα και όχι πεζογραφήματα, όπως τα προηγούμενα»,13 
επισημαίνοντας συνάμα, καθώς είδαμε, και την απομάκρυνσή 
του, την προσωρινή έστω απομάκρυνσή του, τόσο από «το είδος 
των πεζογραφημάτων» του όσο και από τη λεγόμενη Σχολή της 
Θεσσαλονίκης. Αλλά εδώ θα μιλούσα για καθαρή υποβάθμιση
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CHATEAUX DE LA LOIRE

Ταξίδια στο παρόν, στο παρελθόν 
φεύγουμε στο άλλοτε, στο τώρα.
Τόση ευρυχωρία μέσα στο χώρο!
Μπορείς να πας ως την αυγή του κόσμου.

... Άλογα δυνατά με τράχηλους μακριούς, 
άμαξες νομαδικές... Ο François Premier 
στην πόρτα του Blois καβάλα στ’ άλογό του.

Cheverny, Chenonceau, Chambord.
Χρώμα που βγάζει μουσική και ήχος που 

βγάζει χρώμα.

Τόση ακινησία μέσα στο χρόνο!
Τόσα παράθυρα... Η σιωπή...

Αλλά στο μέλλον όλα σκοτεινά.
Φεύγουμε 

από την άλλη μεριά του καθρέφτη.

ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Στον Ανδρέα Μήτσου.

Στο παρελθόν είναι όλα ακίνητα, μαρμαρωμένα, 
σαν ένα σπίτι που το ξαναβρίσκεις όπως τ’ άφησες, 
με σκονισμένα τα έπιπλα κι αράχνες στις γωνιές.
Τι ψηλά και τι χαμηλά ταβάνια!
Πώς έζησα μέσα σ’ αυτό το σπίτι!

Μαρμαρωμένα κι ακίνητα είναι όλα στο παρελθόν.
Γυρνάς και ξαναγυρνάς στο αραχνιασμένο σπίτι, 
στις κάμαρες που -όσο κι αν έμπαινε ως τα βάθη τους- 
δε μπορεί να τις ξαναφωτίσει ο ήλιος, 
μα τίποτα δε σαλεύει και δεν αλλάζει.

Εκεί θα βρεις να κατοικεί κι η Μοίρα σου, 
κουλουριασμένη σε μια γωνιά 
και με τα μυστικά της πια τα πιο πολλά ξεδιαλυ- 

μένα,
όφις οικουρός, πεισματικά φυλάγοντας ακόμα 
το τελευταίο της, το πιο μεγάλο μυστικό.

του αφηγητή. Ο αφηγητής-πρωταγωνιστής του Για ένα φιλό
τιμο έχει μεταβληθεί σε αφηγητή-μάρτυρα. Δεν σκύβει πια 
πάνω από την άβυσσό του. Ο ρόλος του είναι απλός: να θυμάται 
πρόσωπα, να καταγράφει γεγονότα, να εξασφαλίζει με την 
αφήγησή του (θα πρόσθετα: με τη συγκινημένη του αφήγηση) 
την αληθοφάνεια των ιστοριών του. Ό τι βρισκόμαστε πάλι σ’ 
ένα μεταβατικό σημείο, μου φαίνεται βέβαιο. Αλλά πού οδηγεί 
η μετάβαση; Ποιο το επόμενο βήμα;

Το επόμενο βήμα, αυτό τουλάχιστο που εκδηλώνεται με τη 
συλλογή Το δικό μας αίμα (1978), προϋποθέτει ένα χάσμα ή, αν 
θέλετε, μια τομή, η οποία θα πρέπει ασφαλώς να τοποθετηθεί 
λίγο μετά την πτώση της δικτατορίας· ας πούμε, χοντρικά, γύρω 
στα 1975. Για τη συλλογή αυτή ο Απόστολος Σαχίνης, σωστά 
κατά τη γνώμη μου, παρατηρεί τα εξής: «Στο Δικό μας αίμα 
νομίζω πως, αντίθετα προς τα προηγούμενα πεζογραφήματα 
του Γιώργου Ιωάννου, το προσωπικό, το υποκειμενικό, το εσω
τερικό στοιχείο υποχωρεί, και προβάλλει περισσότερο το αντι
κειμενικό, το εξωτερικό· δεν έχουμε δηλαδή εδώ τόσο το χρο
νικό μιας ψυχής, όσο το χρονικό μιας πολιτείας -όπω ς το 
κατέγραψε βέβαια μια ευαίσθητη ψυχή [...] Εξάλλου τα πεζο
γραφήματα στο Δικό μας αίμα είναι πλατύτερα, εκτενέστερα: 
αναπτύσσονται με μεγαλύτερη άνεση κι ελευθερία από το συγ
γραφέα· κι αυτή, νομίζω, είναι η δεύτερη ουσιαστική διαφορά 
του τελευταίου βιβλίου του Γ ιώργου Ιωάννου από τα προηγού
μενά του».14

Αλλά το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: τι γίνεται από 
εδώ και πέρα το πεζογράφημα του Ιωάννου; Εξακολουθεί να 
υπάρχει ως πεζογράφημα, δηλ. ως συμπυκνωμένη και πολύ
πτυχη μορφή; Ή  μήπως διασπάται και διαλύεται εις τα εξ ων 
συνετέθη;

Νομίζω ότι συμβαίνει το τελευταίο. Γιατί, πραγματικά, 
καθώς πια έχει μπει στην τελική του ευθεία, ο πεζογράφος 
Ιωάννου, ο δημιουργός του πεζογραφήματος, γνωρίζει αλλε
πάλληλες μεταμορφώσεις: γίνεται χρονικογράφος, χρονογρά
φος, διηγηματογράφος, απομνημονευματογράφος, δημοσιο
γράφος, αρθρογράφος (και όχι τόσο ή όχι ακριβώς δοκιμιο
γράφος). Οδεύει από τη σύνθεση προς την ανάλυση· από την 
ιστορία προς την επικαιρότητα· από το εσωτερικό και επανα
λαμβανόμενο προς το εξωτερικό και μοναδικό· από το βάθος 
προς την επιφάνεια· από το βίωμα προς το αυτοβιογραφικό 
περιστατικό. Αδιάφορο αν εξακολουθεί να μιλάει πάντοτε σε 
πρώτο πρόσωπο ή να εναλλάσσει το πρώτο πρόσωπο με το δεύ
τερο και με το τρίτο. Η αλλαγή είναι ουσιαστική. Η φωνή που 
ακούμε δεν είναι ακριβώς η ίδια. Ο άνθρωπος που γράφει δεν 
είναι ακριβώς ο ίδιος.

Ολιγογράφος στο ξεκίνημά του, γίνεται τώρα παραγωγικό
τερος και συνάμα απλώνεται σε εκτενέστερα κείμενα. Η δική 
του άποψη είναι γνωστή. Για τα μετά το 1976 διηγήματά του 
σημειώνει:

«Είχες κλείσει μέσα στο λόγο τους μια νέα αναπνοή, ή μάλλον 
την αναπνοή την πιο δίκιά σου, που είναι πιο μακράς διάρ
κειας αναπνοή, από εκείνη που έδειξες στα τρία πρώτα σου, 
«Φιλότιμο», «Σαρκοφάγος», «Κληρονομιά». Την αναπνοή 
αυτή την ανάπτυξες, γράφοντας «Το δικό μας αίμα». Είναι η 
ίδια ακριβοζυγιασμένη, ποιητικής προέλευσης επιλογή των 
λέξεων, το ίδιο πυκνό και αφαιρετικό χτίσιμο της φράσης, 
όπως και στα πρώτα, αλλά υπάρχει απείρως πιο συχνή και 
περίπλοκη σύνταξη καθ’ υπόταξη, που επιτρέπει την αλληλε
ξάρτηση των προτάσεων, χωρίς το συχνό κόψιμο από τις
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τελείες. Διευκολύνεται έτσι η σύζευξη άπειρων πραγμάτων, 
όχι μόνο με την έννοια των λέξεων, αλλά και την εξάρτηση 
των προτάσεων. Η εξέλιξη αυτή του ύφους σου σε ικανοποιεί 
και σε εξυπηρετεί περισσότερο απ’ ό,τι το προηγούμενο 
στάδιό του. Εξυπηρετείται προπαντός η συνώθηση, ο συνω
στισμός εικόνων και ιδεών, που τις βρίσκεις έτσι συνδεδε- 
μένες μέσα σου και που έτσι δίνονται πιο πιστά, πιο κοντά 
δηλαδή στα συμβαίνοντα εντός σου. Γιατί, βέβαια, τα κεί
μενά μας κυρίως την εσωτερική κατάστασή μας πρέπει να  
αποδίδουν.»15

Την αποδίδουν όμως; Ιδού το πρόβλημα. Πιστεύω (και δεν 
παραδοξολογώ) πως η μοναχική φωνή των πρώτων πεζογρα
φημάτων, η απόλυτα εσωτερική και υποκειμενική, είναι πολύ 
περισσότερο οικουμενική και πανανθρώπινη. Απεναντίας, στο 
δεύτερο στάδιο, μολονότι διευρύνει τους στόχους της, τους 
τρόπους της και την έκτασή της, η φωνή αυτή περιορίζεται 
αισθητά σε ένταση και σε ποιότητα· πλατειάζει και εξασθενεί. 
Να υποθέσουμε ότι η μνήμη δεν διαθέτει ανεξάντλητα αποθέ
ματα; Ό τι οι ανθρώπινες ανάγκες (και συμπεριφορές) μπορεί 
και να μεταβάλλονται με τον καιρό; Ό τι όποιος γράφει χρειά
ζεται αργά ή γρήγορα στον τόπο μας να επιλέξει ή το μικρό 
κοινό με τις μεγάλες απαιτήσεις ή το μεγάλο κοινό με τις μικρές 
απαιτήσεις;

Δεν ξέρω. Ένα είναι βέβαιο: ότι από μια στιγμή και πέρα, με 
κύριο όχημά του τον τύπο, ο Ιωάννου αποβλέπει σε μια ευρύ
τερη επικοινωνία. Αλλά το ν’ απευθύνεσαι στο ευρύ κοινό, δεν 
σημαίνει πως μεταβάλλεις αυτόματα το ιδιωτικό σε δημόσιο, 
κάθε άλλο. Κι εδώ ακριβώς βρίσκεται η ένστασή μου: στο 
γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της τελευταίας παραγωγής του 
συγγραφέα μας δεν μεταβάλλει πάντοτε το ιδιωτικό σε δημόσιο. 
Όσο για το πεζογράφημα, υφίσταται ανάλογα τις συνέπειες. 
Διασπάται στα συστατικά του: γίνεται, κατά περίπτωση, διή
γημα, άρθρο, χρονικό, σχόλιο, χρονογράφημα, απομνημό- 

8 νεύμα.
Κι όμως, το πεζογράφημα αυτό, που δεν είναι επ’ ουδενί

λόγω εσωτερικός μονόλογος και που φαίνεται να κινείται 
κάπου ανάμεσα στο παραδοσιακό και στο μοντέρνο (ή, για να 
το πω αλλιώς: ανάμεσα στον Παπαδιαμάντη, τον Ίωνα Δρα- 
γούμη και τον Πεντζίκη), παρά τις αλλοιώσεις, τις μεταπτώσεις 
και τις μετατοπίσεις του, διαθέτει ένα σταθερό στοιχείο: το 
ύφος του. Αυτό το λιτό, απλό, κουβεντιαστό, σχεδόν προφο
ρικό, χαμηλόφωνο, συγκινημένο και αστόλιστο ύφος που δεν 
ακκίζεται, δεν ρητορεύει, δεν αισθηματολογεί, ούτε και κατα
φεύγει σε επιδείξεις δεξιοτεχνίας, αλλά που φτάνει πάντοτε στα 
πράγματα από τον συντομότερο και αποτελεσματικότερο 
δρόμο.

Να συμπεράνω με δυο λόγια; Δέκα χρόνια μετά τον θάνατο 
του δημιουργού του, το πεζογράφημα του Γιώργου Ιωάννου, 
άξιο της μνήμης μας, μου φαίνεται πως δικαιούται όχι μόνο τον 
έπαινο αλλά και κάτι περισσότερο: την απαιτητική (εννοείται 
την καλόπιστα απαιτητική) κριτική μας.

Καμάρι Κορινθίας, 27 Αυγούστου 1995
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Η ποιητικότητα της πεζογραφίας 
του Γιώργου Ιωάννου *

Οι ερμηνείες των πεζογραφημάτων του Ιωάννου καλό είναι να 
συνδέονται με μερικά βιογραφικά στοιχεία όχι αμελητέας 
βαρύτητας:

α) το επαρχιακό περιβάλλον που τον είδε να μεγαλώνει· 
β) η ουσιαστική μη συμμετοχή του στην πολιτική ζωή της 

χώρας του, εκείνη την εποχή' 
γ) η ιδιοσυγκρασία του και τα υπαρξιακά του άγχη.
Ας ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο στοιχείο, το πιο ενδό

μυχο, έναν περιοριστικό καθορισμό του οποίου τη σκληρότητα 
τη δοκίμασε έμπρακτα. Ο καθορισμός αυτός του έδωσε συνεί
δηση ιδιαίτερα πρώιμη και έντονη της κυριαρχίας που η φύση 
εξασκεί στον άνθρωπο, της δυστυχίας του ανθρώπου ως 
φυσικού όντος.

Ό χ ι πως ο Ιωάννου είχε μια φιλοσοφία, εννοώ μια ορθολο
γική και συνεπή άποψη του κόσμου- πίσω από τα γραπτά του 
δεν υπάρχει νοητικός κόπος, δεν ήταν «εγκεφαλικός»· τα 
συναισθήματά του, απεναντίας, είναι πάντα παρορμητικά και 
μπορούν να είναι και παράλογα, όπως τα συναισθήματα της 
αγάπης. Έτσι εμείς έχουμε τη δυνατότητα να συναγάγουμε από 
τα πεζογραφήματά του την ιδέα που ο άνθρωπος αυτός είχε για 
τη ζωή, μια ιδέα όλο πάθος και συναισθηματικότητα, που γι’ 
αυτό μπορεί να μεταβληθεί οποιαδήποτε στιγμή και να είναι 
υποκείμενη στα αναφτερουγίσματα της φαντασίας ή στις ιδιο
τροπίες της διάθεσης.

Και επειδή δεν ήταν ένας θεωρητικός, ούτε στον τομέα της 
τέχνης δεν κατόρθωσε να σχηματίσει μια σαφή και σίγουρη 
ιδέα. Προτιμούσε μάλλον την επινόηση του οίστρου παρά τον 
μελετημένο λόγο· και από τη στιγμή που οι μνήμες είχαν δώσει 
το ξεκίνημα στην αφήγηση, σ’ αυτή βυθιζόταν για να σβήσει 
εκεί το πρακτικό του εγώ, και να ακούσει τη φωνή του ποιη
τικού του εγώ προτιμώντας, όπως είναι γνωστό, θέματα της 
εφηβείας και της γειτονιάς. Αυτά ανακαλούνται διαμορφώ
νοντας ένα ακριβές τοπίο χώρων και χρόνων, που δεν είναι 
τόσο (μολονότι είναι επίσης) το τοπίο της Θεσσαλονίκης, όσο 
μάλλον ο φανταστικός χώρος και χρόνος της παιδικής ηλικίας 
του συγγραφέα, που ανασταίνεται στη θύμηση, με την ηρεμι- 
στική του λειτουργία.

«Για την αφθονία και τη ζωντάνια των αναμνήσεων, μας 
είναι ευχάριστη και η οδυνηρή ενθύμηση»1 υποστηρίζει ο Gia
como Leopardi, ο περίφημος ιταλός ποιητής, ο οποίος μεγά-
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λωσε επίσης σ’ ένα περιορισμένο επαρχιακό περιβάλλον και 
τυραννήθηκε από φυσικές και ψυχικές ταλαιπωρίες. Και ο 
Ιωάννου:

«Για μένα εκείνη η εποχή, χωρίς να ξεχνάω καθόλου τις 
πίκρες της και τις παιδεμάρες της, είναι μια εποχή γοητείας, 
που ολοένα και αναζητώ να επανέλθω».2

Ο λογοτέχνης μας ζούσε ήδη τότε μακριά από τη Θεσσαλο
νίκη, κι αυτό ήταν για κείνον πολύ σημαντικό, γιατί η από
σταση προκαλεί τη νοσταλγία του τόπου, η οποία αφαιρεί 
αρκετή υλικότητα από τα ενθυμούμενα, προσδίδοντάς τους τη 
διαφάνεια του συμβόλου, που είναι χαρακτηριστικό της τέχνης. 
Κι όμως μια επικριτική άποψη που διατυπώθηκε για τον 
Ιωάννου είναι ότι, ακολουθώντας τη μέθοδο της ανάμνησης, 
«καθηλώνεται»3 στη ναζιστική κατοχή και στη λαϊκή και 
εβραϊκή Θεσσαλονίκη, κι επίσης, ότι τα γεγονότα που αφη- 
γείται περιορίζονται στον μικρόκοσμο της γειτονιάς. Από ’κει η 
τόσο εσφαλμένη όσο και άδικη κριτική, ότι βρισκόμαστε 
μπροστά σε μια επαρχιακή τέχνη κι ένα συγγραφέα «μινιμα- 
λιστή από φύση».4 Η τέχνη δεν είναι ποτέ επαρχιώτικη. Αν 
ήταν, θα έπρεπε να κατηγορήσουμε σαν επαρχιώτικο έπος των 
Malavoglia και σαν μινιμαλιστή τον Giovanni Verga, ο οποίος 
καθιστά την αυλή και το «σπίτι του Μούσμουλου» το κεντρικό 
σημείο γύρω από το οποίο εξελίσσεται η ποιητικότατη αυτή 
ιστορία.

Η προηγούμενη αρνητική κρίση θα μπορούσε να έχει νόημα 
μόνο σαν επαλήθευση μιας πραγματικότητας μάλλον ευνόητης: 
ότι τα γνήσια αριστουργήματα γεννιούνται από συγκινήσεις 
που έχει ζήσει κανείς στα χρόνια της νιότης, αν όχι πριν.

Όσο για την κατηγορία του επαρχιωτισμού, ο Ιωάννου 
αντέτασσε ότι το καλύτερο ενός συγγραφέα πραγματοποιείται 
στην επαρχία, όχι στις μεγάλες πόλεις. «Και μακάρι να ήμουνα 
ο εκφραστής της!».5 Σαν να λέει ότι το πρόβλημα δεν είναι αν η 
πόλη ή η επαρχία προσφέρει στο δημιουργό τα θέματα· ούτε αν 
αυτό το κάνει η εφηβική ή η ώριμη ηλικία του πρωταγωνιστικού 
εγώ. «Εκείνο που μετράει είναι το γράψιμο, το δόσιμο»6 συμ- 
πέραινε κοφτά. Και αν έβγαινε καλό, όπως συνέβαινε συχνά, το 
κεφαλαιάκι ή το σύντομο ή και συντομότατο διήγημα, σήμαινε 
ότι αυτή ήταν η έμφυτη μορφή του· και αν παρήγαγε ρεαλιστική 
πρόζα το έκανε όχι για να τιμήσει τη μέθοδο, όσο για να τιμήσει 
τον εαυτό του, την εγγενή ικανότητά του να δημιουργεί ζων
τανές και ζωτικές εικόνες, τη δική του ηθική άποψη του 
κόσμου. Γιατί ο Ιωάννου παρέμεινε πάντα πιστός στον εαυτό 
του, έξω και υπεράνω κάθε λογοτεχνικού ρεύματος ή συρμού.7



Κι αν η τέχνη του φαίνεται να έχει κάτι το περιορισμένο και 
κλειστό, το στοιχειώδες και «γραφικό» (άλλη κριτική που του 
απηύθηναν),8 αυτό αφορά απλώς το περιεχόμενο, όχι την ποιη
τική του έκφραση! Όντως, αν για τη φύση του και για τις προ
τιμήσεις του επεθύμησε να δημιουργήσει μικρά ρεαλιστικά κεί
μενα, από αυτά, διαδοχικά, το πέρασμα tout-court στις καλλι
τεχνικές συνθέσεις ήταν εύκολο, καρποφόρο, ικανοποιητικό. 
Μερικές φορές, παίρνοντας αφορμή από κάποιο δημοσιογρα
φικό χρονικό, κατόρθωνε να δώσει πολύ σύντομες ενοράσεις: 
αφηγηματικά κομμάτια αξιόλογης κατασκευής, που ζουν απο
σπασμένα στην καθαρότητα της λυρικής τους αλήθειας. Παρα
θέτω ένα παράδειγμα βγαλμένο από έναν από τους πολλούς 
ιστορικούς απολογισμούς του Ιωάννου. Πριν όμως θα ήθελα να 
προσθέσω ότι, όπως λέει ο ανώνυμος του Manzoni, αν η ιστορία 
είναι ένας πόλεμος κατά του χρόνου, η τέχνη, αντίστροφα, τον 
σταματά τον χρόνο, και τον εποικίζει με υπάρξεις που δε 
χάνονται. Θα θυμάστε το incipit του πιο ωραίου ιταλικού μυθι
στορήματος, I promessi Sposi:

«Από ένα απ’ αυτά τα μονοπάτια γυρνούσε ωραία 
ωραία απ’ τον περίπατο, στο σπίτι, το βράδυ της 7ης 
Νοέμβρη του 1628, ο Δον Αμπόντιο, εφημέριος σ’ ένα 
από τα χωριά που αναφέραμε πιο πάνω [...]»9

Η τοπογραφική και χρονολογική ακρίβεια υπονοεί έναν ιδα
νικό χώρο και ένα χρόνο αιώνιο, γιατί πράγματι εκείνος ο 
περίπατος δε θα τελειώσει ποτέ, ούτε και θα σβήσει ποτέ εκείνο 
το δρομάκι από μια καταστροφική πλημμύρα. Αυτό είναι μια 
εντύπωση που δεν απατά, και μπορεί να χρησιμέψει σαν λυδία 
λίθος για να δοκιμάσουμε την ποιητικότητα ενός λογοτεχνικού 
έργου · που θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγες γραμμές 
όπως σ’ εκείνες του Ιωάννου που παραθέτω, και που αφορούν, 
κατά τύχη, έναν άλλο περίπατο που έκανε ο θεσσαλονικιός 
πεζογράφος κάποιο ανοιξιάτικο απόγευμα του 1943, περίπατο 
που ο αναγνώστης βλέπει όπως εκείνον του Δον Αμπόντιο, 
δηλαδή στη συνεχή, ατελείωτη κίνηση των εικόνων. Το θέμα 
είναι το δράμα των Εβραίων, θέμα που βρίσκει το συγγραφέα 
μας έναν συγκινημένο μάρτυρα ο οποίος, προσκολλημένος στο 
πραγματικό γεγονός, κατόπιν το εξιδανικεύει με τον ανθρώ
πινο οίκτο του- αποτελεί επίσης το αντικείμενο τριών ποιη
μάτων του και μερικών πεζών. Η παράγραφος, από Το ξεκλή- 
ρισμα των Εβραίων,10 λάμπει έξαφνα μέσα στο χρονικό του 
ιστορικού γεγονότος το οποίο ο λογοτέχνης μάς το δίνει πολλά 
χρόνια αργότερα, όταν έχει επέλθει πλέον μια εύλογη καθί
ζηση, που δημιουργεί την απόσταση:

«Δύο τρεις μέρες μετά, αφότου είχαν πάρει από μας τους 
Εβραίους, και είχαν περάσει αμέτρητες φάλαγγες από 
την Εγνατία, περπατώντας το απόγευμα στην πλατεία 
Διοικητηρίου, είδα από κοντά μια ακόμα φάλαγγα να 
κατευθύνεται ζωσμένη προς το Σταθμό.»

Η λυρική ενόραση ξεκινά στον Ιωάννου, όπως πάντα, από 
την άγρυπνη δράση της μνήμης, και υλοποιείται μέσα από την 
αντίθεση που δημιουργείται μεταξύ εξωτερικού κόσμου και 
συγκίνησης του ποιητή. Συχνά προσέχουμε, όπως σ’ αυτή την 
περίπτωση, εκείνο που χαρακτήρισα ένα είδος ψυχολογικής 
πρόληψης η οποία προκαλεί σε όποιον διαβάζει την αναμονή 
για κάτι το έκτακτο που πρόκειται να συμβεί. Πράγματι, ο συγ
γραφέας συνεχίζει:

«Δεν ξέρω γιατί το θέαμα αυτό με στεναχώρεσε περισσότερο

από κάθε άλλο παρόμοιο»
και η φράση αυτή μάς προειδοποιεί ότι κάτι το συγκλονιστικό 
έχει ταράξει τον ποιητή· δημιουργεί επίσης την ατμόσφαιρα 
που θα είναι η ιδανική ακτινοβολία εκείνου του γεγονότος:

«Έδυε ο ήλιος εκείνη την ώρα κατακόκκινος, βάφοντας 
όλη αυτή τη σιωπηλή και βιαστική κουστωδία που 
έμοιαζε πάρα πολύ με αργοπορημένη κηδεία που τρέχει 
να προφτάσει πριν βραδιάσει».

Αργοπορημένη κηδεία, λέει ο ποιητής, και θα λέγαμε μια 
κηδεία που τελούν τα ίδια τα θύματα της βίας, τα οποία ακο
λουθούν σιωπηλά την πομπή, σαν να είναι προσηλωμένα στην 
επικείμενη θυσία, και βιαστικά, γιατί η αναμονή του θανάτου 
είναι πιο ανυπόφορη από τον ίδιο το θάνατο.

Και σε άλλα πεζογραφήματα γίνονται αντιληπτά τέτοιου 
είδους αποτελέσματα ψυχολογικής προετοιμασίας του ανα
γνώστη και συγκινησιακής προδιάθεσης. Η δημιουργική λει- 
τουρία του incipit είναι κοινή σε πολλούς ποιητές. Θυμάμαι, 
π.χ., το στίχο με τον οποίο o Dante αρχίζει την ωδή της Φραν- 
τσέσκας (Inferno, V, 72),

«Ο οίκτος με κατέλαβε κ’ εσύγχισε τον νουν μου»11

και ήδη η ατμόσφαιρα της Κολάσεως δονείται από εκείνη που 
θα είναι η βασική νότα του επεισοδίου, ο οίκτος- και ακόμα, τη 
χρονική πρόταση που αναφέρεται στο Renzo των Αρραβωνια- 
σμένων, ο οποίος μπήκε στο Μιλάνο την εποχή της πανώλης:

«όταν το βλέμμα του έπεσε πάνω σ’ ένα αντικείμενο 
μοναδικού οίκτου [...]»

φράση με την οποία ο Manzoni είναι σαν να σηκώνει την αυλαία 
στη δραματική σκηνή της μητέρας της Cecilia.12

Μα επιστρέφω στον Ιωάννου, υπενθυμίζοντας το διήγημα 
fl3 .12.43.13 Στην αρχή πάλι μια πρόληψη:

«Φτάνω στο σημείο να πω, πως ίσως θα ’ταν καλύτερα 
να μην είχα πατήσει ποτέ μου σε κείνον τον τόπο της 
ομαδικής εκτελέσεως [...]»

και αμέσως μετά το χρονικό: ένας άντρας και μια γυναίκα, 
μπροστά σ’ ένα ανοιχτό μνήμα κάνουν εκταφή των οστών του 
μικρού τους αδελφού, ενός δεκαεξάχρονου παιδιού, θαμμένου 
ακριβώς στο σημείο όπου τον εξετέλεσαν οι ναζιστές είκοσι 
χρόνια πριν. Ο πεζογράφος, παρών στο θλιβερό περιστατικό, 
παρακολουθεί σιωπηλός τις κινήσεις τους, αλλά στρέφει 
διαρκώς το βλέμμα σ’ ένα γειτονικό βράχο καλυμένο σχεδόν 
από λειχήνες. Συλλογίζεται:

«Αυτό σίγουρα θα ήταν και τότε εδώ, και το παιδί θα το 
είδε· ίσως και να το ζήλεψε [...]».

Να το έκτακτο, που αποκαλύπτεται προκαταβολικά στις 
πρώτες γραμμές και που, ύστερα από 20 χρόνια, καταθλίβει τον 
ποιητή: όχι τόσο η εκταφή του δύστυχου παιδιού, όσο το 
βλέμμα που πιθανώς έπεσε σ’ εκείνους τους λειχήνες, ζητώντας 
μια βοήθεια που δεν έφτασε, και το οποίο έμεινε αιχμάλωτο στο 
βράχο. Πρόκειται για μια βαθιά διαίσθηση εντελώς νέα που 
«καθηλώνει» τον Ιωάννου και τον ήρωά του όχι στη ναζιστική 
κατοχή και στη Θεσσαλονίκη του περασμένου μισού αιώνα, 
αλλά σ’ έναν ορίζοντα πολύ πιο ευρύ, όπου ο ψυχολόγος και ο 
καλλιτέχνης είναι όντως ένα και το αυτό πρόσωπο· η διαίσθηση 
του ενός είναι και η διαίσθηση του άλλου, και αμφότεροι
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αντλούν τη λυρικότητα με βάση μόνο τη μυστική ενέργεια της 
σύνθεσης.

Σ’ αυτό το χωριατόπουλό ο Ιωάννου ξαναδίνει ζωή -όπω ς 
κάνει και με το Μπάτη, στο ομώνυμο διήγημα -  με την καίρια, 
ασυνήθιστη και, θα πρόσθετα, ευεργετική επέμβαση του 
οίστρου του.

Από το θάνατο επίσης φαίνεται να επιστρέφει κι εκείνο το 
άλλο παιδί, ο πρωταγωνιστής του ποιήματος Τα Χίλια Δέν
τρα,14 επειδή συχνά βρίσκονται in nuce, στα ποιήματα, ενορά
σεις που μετά ο συγγραφέας αναπτύσσει εκτενέστερα στα επό
μενα πεζογραφήματά του:

Φωτιά απόψε πάλι στο βουνό’ 
πάνε τα Χίλια Δέντρα - θα τα κάψουν.

Κραυγάζει κάποιος μες στο πάρκο, τους παρακαλεί, 
λέει πως είναι νέος, αδερφός τους.

Ποτέ δεν μας ξανάρθε το παιδί, 
που έφερνε πρωί πρωί το γάλα.
Σαν αλογάκι ήτανε, σα ζαρκαδάκι.

Εδώ στις παρομοιώσεις του τελευταίου στίχου «Σαν αλογάκι 
ήτανε, σαν ζαρκαδάκι», η πολυφωνία του κειμένου μεταβάλλει 
το φυσικό δυναμισμό σε λυρικό, ούτως ώστε να φαίνεται 
πράγμα απόλυτα αληθινό η απατηλή επιστροφή στη ζωή του 
σκοτωμένου αγοριού.

Αλλά η ποιητικότητα της γραφής του Ιωάννου εκδηλώνεται 
ποικιλοτρόπως στο εσωτερικό πολλών πεζογραφημάτων του, 
και παίρνει ιδιαίτερες όψεις και χαρακτηριστικά.

Θα σταθώ πολύ σύντομα στον τρόπο με τον οποίο ο λογοτέ
χνης μας συνηθίζει να ελαφρύνει τη δραματική ένταση και να 
επαναφέρει μια εξισορρόπηση στις συγκινήσεις, πότε με την

τεχνική της αντίθεσης, κατά κανόνα τραγικό / κωμικό, πότε 
μετακινώντας το βλέμμα του αναγνώστη από την αιματηρή 
σκηνή, που μόλις περιέγραψε, στην αντίδραση που αυτή προ- 
κάλεσε στους παρεστώτες. Δύο παραδείγματα-

α) Στο κείμενο «Βουκουρέστι, αχ, Βουκουρέστι!»15 αναφέρεται 
ένα επεισόδιο που είναι μαζί κωμικό και τραγικό- εκείνο με το 
φανατικό καλόγερο ο οποίος, κατά τη Ρωσική Επανάσταση, δε 
διστάζει να αντιμετωπίσει το μαρτύριο προκειμένου να επιβε
βαιώσει την ακράδαντη πίστη του στη θρησκεία, εξαπατώντας 
τους διώκτες του, που εξαγριωμένοι κυριολεκτικά τον κάνουν 
κομμάτια: «Οι μπολσεβίκοι αυτοστιγμεί πέσαν πάνω του και 
τον λιάνισαν».

Το τραγικό του επεισοδίου, όμως, είναι σαν να έχει μετακι
νηθεί και καλυφθεί από τον συγγραφέα, που καταλλήλως μετα
φέρει την προσοχή μας από το αίμα του θύματος στην έκπληξη 
των εξαπατημένων μπολσεβίκων:

«Και πολύ θα ’θελα να μπορούσα να είχα δει από καμιά 
μεριά τα μούτρα των έξυπνων αυτών υπευθύνων τη 
στιγμή που την πάθαιναν από τον φανατικό καλόγερο».

β) Το διήγημα Τα Κεφάλια,16 από τα πιο επιτυχημένα του 
Ιωάννου, ίσως επεξηγεί με μεγαλύτερη σαφήνεια αυτή την 
πορεία της επινοητικής του δύναμης, η οποία συνήθως μπαίνει 
στο παιχνίδι της αφήγησης τη στιγμή που η ρεαλιστική και ιστο
ρική αρχή έχει προετοιμάσει τη βάση για την απογείωσή της.

Λίγα τα πραγματικά δεδομένα, μα τόσο σύντομα και ακριβή 
που περισσότερο δε γίνεται: μια μέρα του Εμφυλίου ένας 
χωρικός περνά από τη Θεσσαλονίκη μεταφέροντας, τυλιγμένα 
σε εφημερίδες, τα κεφάλια δύο συγχωριανών του. Σκοπεύει να 
τα στήσει στην πλατεία του χωριού του για να τα δουν όλοι και 
να τα φτύσουν.

Η γραφή καλύπτει μόλις μία σελίδα, μα η αίσθηση φρίκης 
ξεπερνά τα όρια σαν ένας ορμητικός χείμαρρος: πράγματι, το 
δεύτερο μισό της σελίδας είναι όλο δραματική τραγικότητα και 
δυναμική αίσθηση φρίκης. Συμβάλλει στο τελικό αποτέλεσμα η 
λειτουργία των δύο τεχνικών, για τις οποίες έκανα νύξη προη
γουμένως.

α) η αντίθεση που δημιουργείται μεταξύ των dramatis perso
nae: από τη μια η αποκρουστική μορφή του χωρικού, που δε 
δείχνει καμιά ιδιαίτερη συγκίνηση, αλλά «με το φυσικότερο 
ύφος είπε· Είναι τα κεφάλια δυο συγχωριανών μου. Θα σας τα 
’δειχνα, μα είναι τυλιγμένα σε εφημερίδες»· δηλαδή ένα άτομο 
που έχει μαζί του δυο ανθρώπινα κεφάλια σαν να μην είναι 
τίποτα, και που αποφεύγει να τα δείξει μόνο και μόνο για να μη 
χαλάσει το δέμα· από την άλλη το αφηγηματικό εγώ και ο φίλος 
του που, μες στην παραζάλη και την ταραχή, σχεδόν χάνουν το 
λογικό τους·

β) η μετατόπιση της εστίας: ακόμα μια φορά, ο Ιωάννου δε 
χρονοτριβεί στις λεπτομέρειες της αιματοχυσίας, αλλά βιάζεται 
να παραστήσει, να απεικονίσει την εντύπωση που αυτή προ- 
καλεί στους δύο παρόντες μάρτυρες, επειδή κατά βάθος επι
διώκει ακριβώς αυτό: να μεταφέρει την προσοχή του ανα
γνώστη από την ωμή υλικότητα, στην οποία είναι βυθισμένος ο 
χωρικός, στην ηθική έκρηξη, εικαστικά δυναμική, που συγκλο
νίζει και παρασύρει τους δύο φίλους·

«Μόλις γκρεμοτσακίστηκε, ανοίξαμε τα παράθυρα και 
πήραμε δρόμο. Γυρίζαμε στην άρρωστη παραλία πάνω



κάτω σαν τρελοί. Δε μιλάγαμε καθόλου, οΰτε καν κοιτα
ζόμασταν. Ύστερα μπήκαμε σε μια ταβέρνα και γίναμε 
στουπί στο μεθύσι.»

Ο Ιωάννου, λοιπόν, είναι ποιητής ενός λυρισμού εντελώς ηθι
κού, που δε θα ήθελε μιαν έκδηλη διάχυση. Ήταν εκ φύσεως 
κλεισμένος στον εαυτό του, εσωστρεφής, κι αυτός ήταν ο χαρα
κτήρας των πιο ωραίων ηρώων του (λ.χ. της μεγαλοκόρης, της 
τουρκάλας στο σπίτι του Κεμάλ, της δασκάλας).

Και ο χαρακτήρας του ύφους του έπρεπε να είναι ένα και το 
αυτό με τον άνθρωπο, γιατί για κάθε ποιητή δεν υπάρχει παρά 
μια ποιητική, εκείνη που απαντά καλύτερα στην καλλιτεχνική 
του φύση.

* Η επιμέλεια της μετάφρασης οφείλεται στην Σοφία Ζαμ- 
πάλου, την οποία ευχαριστώ θερμά.
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Ιάσων Ιωαννίδης

ΣΑΠΙΣΕ ΚΑΙ Τ’ ΑΛΑΤΙ

Ακούω σύμφωνα βραχνά 
Σε χειμωνιάτικες θάλασσες.

Ματωμένα φωνήεντα 
Σε στόματα σκοτεινών σπηλιών.

Απελπισμένες συλλαβές 
Σ’ ερημωμένα κάστρα.

Κι η ψυχή μου κατεβαίνει 
βαθμίδ’ απόκρυφη
Με πνιγμούς, με χαμούς, με συντέλεια.

Χλιμιντρούν τα δέντρα 
Και μουκανίζουν τα νερά.

Ο ουρανός γέμισε μούχλα.
Σάπισε και τ’ αλάτι.

Κανένας αγέρας δεν καθαρίζει τους ορίζοντες 
Κι ούτε σημάδι από φωτιά ή όπλο.

Πολλά έχουν ειπωθεί 
Αληθινά να δείχνουν.

Γιατί το ραγισμένο χτες 
Κοιμάται σε πολλά μυαλά.

Και τώρα μόνο το κέρδος, του κορμιού 
Και της ψυχής μας το ξυπνάει.

Όταν αρχίζουν να μου μιλάνε τα πράγματα 
Μέσα μου λάμπουνε λέξεις.

Ωστόσο σκοτεινά είναι γύρω τα πρόσωπα, 
Σε τούτον τον κόσμο που ζούμε.

Πάνω στην αχειροποίητη γη,
Πλάι στην αχειροποίητη θάλασσα.



ΜΙΚΡΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Επιλογή — Απόδοση: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ

JEAN PASSERAT 
(1534-1602)

ΔΕΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΗΜΩΝ

Την αιωνία ζωή προσμένω του θανάτου.
Ιησού Χριστέ, το έλεος το δικό Σου επικαλούμαι 
Αν είμαι απ’ τους θνητούς κι εγώ που θα τους συγχωρήσεις 
Παρά τις ανομίες τους κι όλα τα κρίματά τους.
Για όλα μου τ’ αμαρτήματα συγγνώμη Σου ζητεί 
Αυτή η ψυχή που τώρα εγώ σ’ Εσένα την προσφέρω.

Μέσα στον τόσο πόνο μου 
Ανάπαυση μόνο ζητώ- 
Ανάπαυση κι ειρήνη.
Τέσσερα χρόνια πέρασαν σε τούτο το κρεβάτι 
Κι ακόμα περισσότερα στης αμαρτίας τα δεσμά. 
Ίσως ν’ αξίζω κι απ’ αυτήν πιο άγρια τιμωρία- 
Όμως, ήδη σκληρότατος είναι κι αυτός ο πόνος. 
Τα κρίματά μου, Κύριε, αν δεν τα παραβλέψεις 
Εγώ έτσι άλλο δε βαστώ, στο βάρος θα λυγίσω.

Αφήνω πια τον κόσμο αυτόν
Γιατί στον ουρανό οι ελπίδες μου με πάνε.
Τίποτε γήινο ή θνητό στη σκέψη πια δεν έχω.
Θεϊκή η ψυχή θέλει να βρει
Την πρώτη της κοιτίδα.

Φίλοι μου, αντίο.
Κι αντίο, γλυκιά πατρίδα μου. 
Απ’ τη ζωή φεύγω ευτυχής 
Γ ιατί έζησα και πέθανα 
Σαν γνήσιος Γάλλος 
Αντάξιος της πατρίδας.

THÉOPHILE GAUTIER
(1811-1872)

ΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ

Και τάφος άραγε τι εστί; Το βεστιάριο της ψυχής.
Αφού έπαιξε το ρόλο της και βγαίνει από το θέατρο
Σας επιστρέφει το κοστούμι του παιδιού, του άντρα ή της γυναίκας.
Σαν ρούχο δανεικό που αφήνει εκεί τη μάσκα του και φεύγει.

(Συνεχίζεται)



ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
Η σύγχρονη εκδοτική παρουσία στα ελληνικά γράμματα

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΜΠΡΑΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
2 0 + 1  ιστορ ίες α π ό  το  δ ια γω νισμ ό του Elle (1996) 'Οτσι τσ ιόρνιγια  (Μυθιστόρημα)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΑΦΝΗ ΝΟΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Μ άρσα  Μ ατρσύχ και άλλες π α ρ ά ξενες  ιοτορίες Τ α  θολά  τζά μ ια  (Διηγήματα)

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Ιστορίες της σ ιγα νή ς βροχή ς Τ ο  τρένο  με τις φ ρά ουλες (Μυθιστόρημα)

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΤΙΝΟΣ
Ο  Μ υστικός Ν ο έμ β ρ η ς (Μυθιστόρημα) Π ερίπτω ση  μολότω φ (Μυθιστόρημα)

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΛΕΝΤΙΤΣΙΑ ΠΑΝΑΓΟΥ ΕΜΥ
Μ ακ ρινός κ όσ μ ος (Μυθιστόρημα) Ο  έρω τας έβ λεπ ε στη θά λα σ σ α  (Μυθιστόρημα)

ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΛΕΚΟΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΑΛΕΞΗΣ
Με το  Σ ταυρό και το ξ ίφ ος (Αφηγηματικό Συναξάρι) Ζαΐδα ή Η καμήλα  στα χιόνια  (Μυθιστόρημα)

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΟΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Ο  μ εγά λο ς θυμ ός (Μυθιστόρημα) Χ ω ρίς κίνητρο (Μυθιστόρημα)

ΓΚΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
Τ ο  π ερ ίπ τερ ο  (Αφήγημα) Η πλατεία  (Μυθιστόρημα)

ΖΑΡΟΚΩΣΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τ ο  κ α θα ρ ό  χά δ ι (Νουβέλα) Τ ο  α γόρ ι (Μυθιστόρημα)

ΖΕΗ ΑΛΚΗ ΡΟΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Ν εα νικ ή  φ ω νή (Διηγήματα) Έ ν α ς  επ ικ ίνδυνος γλυπτής (Διηγήματα)

ΘΕΟΤΟΚΑΣ ΝΙΚΟΣ -  ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΤΑΣΟΣ
Ο ι α χ ινο ί (Μυθιστόρημα) Ο  Ο δ υσ σ έα ς (Μυθιστορία)

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΡΟΥΛΑ ΣΕΧΙΔΟΥ ΓΙΩΤΑ
Έ ξω  α π ’ τη «ΣΟΝΙΑ» στις επτά  (Αφήγημα) Ά γα μ ος Έ ρ ω ς (Μυθιστόρημα)

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΩΤΗΣ ΝΤΙΝΟΣ

Μ ε τη  γλώ σσα  τω ν χερ ιώ ν (Μυθιστόρημα) H igh Life (Αφηγήματα)

ΚΑΣΟΛΑΣ ΜΗΤΣΟΣ ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ο  Π ρίγκ ιπ α ς Ο  στρατηγός κεντάει (Διηγήματα)

(0  βίος και η πολιτεία του πρίγκιπα Σκαφίδα) (Μυθιστόρημα) ΣΜΠΩΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΚΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Η μ ερονυχτια  (Μυθιστόρημα)

Τ ο  π α ρ ά π ο ν ο  του Ο δυσ σ έα  (Μυθιστόρημα) ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΙΖΗΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Τ ο  α ίνιγμ α  (Μυθιστόρημα)

Ο  Μ άγος (Μυθιστόρημα) ΣΟΥΡΟΥΝΗΣΑΝΤΩΝΗΣ

ΚΟΛΥΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ ισόν αιώ να ά νθρω π ος (Αφηγήματα)

Μ ετανάστες στον ά λλο  κόσμ ο (Διηγήματα) ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΟΡΡΕΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
Φ υλής 3 8 0 β  (Μυθιστόρημα)

ΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΗΡΞΑΝΕ ΠΟΤΕ 
1. Μ ητροπόλεις (Μυθιστόρημα)

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΝΙΚΟΣ
Π α ιχνίδ ια  με τη φωτιά (Μυθιστόρημα)

ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Ψ υ χή  μπλε και κόκκινη (Μυθιστόρημα)

ΜΑΓΡΙΖΟY-ΣΑΪΑΣ ΒΕΑΤΡΙΚΗ
Στην Π ολυξένη  (Μυθιστόρημα)

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Η  κόρη της Α νθής Α λκαίου (Μυθιστόρημα)

ΜΕΓΑΛΟΥ-ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ ΛΙΑ
ΤΣΙΤΑΣ ΜΑΚΗΣ

Π άτυ εκ του Π ετρούλα  (Διηγήματα)
Η γυναίκα της ά μ μ ου  (Μυθιστόρημα) 

* ΦΑΚΙΝΟΣ ΑΡΗΣ
Σ αν το  μ ετά ξι (Μυθιστόρημα) Ο ι π α ρ ά νο μ ο ι (Μυθιστόρημα)

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΝΤΖΗ ΟΛΓΑ
Γ κ αρσονιέρα  για  παλιά  βιβλία  (Διηγήματα) Ο  έρω τας δ εν  είνα ι πάντα  τοκογλύφ ος (Μυθιστόρημα)

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ AMANTA ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Γιάντες (Μυθιστόρημα) Ακτή στο φω ς του χειμ ώ να  (Διηγήματα)



ΚΡΙΤΙΚΗ

του Μπάμπη Δερμιτζάκη 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΤΣΟΥ
Τα ανίσχυρα ψεύδη του 
Ορέστη Χαλκιόπουλου 
Καστανιώτης 1995, σελ. 209.

Τα «Ανίσχυρα ψεύδη του Ορέστη Χαλκιό
πουλου» είναι το πρώτο μυθιστόρημα που 
μας δίνει ο Ανδρέας Μήτσου, μετά τις τέσ
σερις συλλογές διηγημάτων του.

Το μυθιστόρημα αυτό θα μπορούσε να 
θεωρηθεί ως ένα αφηγηματικό πανόραμα, 
καθώς ο συγγραφέας αφενός προβάλλει 
αρκετά ζητήματα που θίγει η θεωρία της 
αφήγησης, και αφετέρου χρησιμοποιεί ένα 
πλούτο αφηγηματικών τεχνικών.

Πριν ασχοληθούμε όμως με τις αφηγη
ματικές τεχνικές του έργου, ας δώσουμε 
μια σύντομη περίληψη της ιστορίας του, 
προσπαθώντας ταυτόχρονα να την ερμη
νεύσουμε με τα εργαλεία της ψυχανάλυ
σης.

Ο Ορέστης Χαλκιόπουλος βιώνει ένα 
έντονο Οιδιπόδειο σύμπλεγμα, ζώντας με 
την νεαρή και όμορφη μητέρα του, το 
οποίο αδυνατεί να ξεπεράσει, μια και η 
άλλη κορυφή του τριγώνου, ο πατέρας, 
λείπει διαρκώς, καθώς είναι ναυτικός και 
ταξιδεύει.

Ο Πέτρος, ο καθηγητής του, προσφέ- 
ρεται ως το ανδρικό πρότυπο ταύτισης του 
έφηβου Ορέστη. Και αφού λοιπόν ο πα
τέρας είναι απών, δεν υπάρχει λόγος να 
τον «σκοτώσει», κατά τις επιταγές του 
Οιδιπόδειου. Μένει όμως ανοιχτό το δεύ
τερο διάβημα, η ερωτική σχέση με τη 
μητέρα του.

Μια και είναι ανεπίτρεπτη κοινωνικά, και 
καθώς ο Ορέστης έχει ήδη ταυτισθεί με 
τον Πέτρο, θα ωθήσει και τους δυο με 
πονηρό τρόπο σε μια ερωτική σχέση, ικα
νοποιώντας έτσι υποκατάστατα το οιδιπό
δειο σύμπλεγμά του.

Από εκεί και πέρα η ιστορία εκτυλίσ
σεται σε γενικές γραμμές κατά το «εικός 
και το αναγκαίον». Ο πατέρας επιστρέ- 
φοντας, αφού επιχειρήσει χωρίς επιτυχία 
να σκοτώσει τον Πέτρο, θα απομακρυνθεί. 
Ο νεαρός καθηγητής, μετά τους πρώτους 
έρωτες, θα προσπαθήσει να απεγκλωβι
στεί από αυτή την αδιέξοδη σχέση με μια 
παντρεμένη γυναίκα, μεγαλύτερή του. 
Αυτή όμως θα κοιτάξει με κάθε τρόπο να

διατηρήσει το δεσμό τους, ακόμη και μετά 
το γάμο του με μια άλλη κοπέλα. Όταν 
νιώσει ότι είναι πια καιρός να απομακρυν
θεί,1 σκοτώνεται σε τροχαίο.

Την ιστορία την αφηγούνται τρεις αφη
γητές: Η Φωτούλα, η μητέρα του, σε κά
ποιες ημερολογιακές σελίδες, ο Ορέστης, 
που εξιστορεί τη ζωή του στη Μαρία σε μια 
μάταιη προσπάθεια να τη κατακτήσει 
ανοίγοντάς της την καρδιά του, και ο συγ
γραφέας.

Ο συγγραφέας; Οι σύγχρονες θεωρίες 
της αφήγησης τον θέλουν εξωαφηγημα- 
τικό πρόσωπο. Ο συγγραφέας τους 
αγνοεί: «Πρέπει όμως να με εμπιστευθεί- 
τε... Είναι ανάγκη, σε οριακές τουλάχιστον 
στιγμές της αφήγησης, να εμπιστευό
μαστε τον συγγραφέα», (σελ. 99)

Κατά την αντίληψή μας, δεν υπάρχει 
εξωδιηγητικός ετεροδιηγητικός αφηγη
τής. Υπάρχει μόνο ο συγγραφέας, περισ
σότερο, λιγότερο, ή καθόλου implied δεν 
έχει σημασία. Ή, για να το διατυπώσουμε 
διαφορετικά, μια και οι όροι έχουν περίπου 
επιβληθεί, ο εξωδιηγητικός ετεροδιηγητι
κός, ή τριτοπρόσωπος αφηγητής, δεν είναι 
άλλος από τον συγγραφέα. Και όταν ο 
αφηγητής είναι ο συγγραφέας, ο αποδέ
κτης της αφήγησης στον οποίο απευθύ
νεται («εμπιστευθείτε...») δεν είναι άλλος 
από τον αναγνώστη.

Όμως εδώ ο Μήτσου μας παγιδεύει, 
υπερβαίνοντας τις παραδοσιακές διακρί
σεις. Είναι όντως ο συγγραφέας; Αν και 
αυτοαποκαλείται συγγραφέας, έχει την 
περιορισμένη οπτική ενός ενδοδιηγητικού 
ετεροδιηγητικού αφηγητή, ενός μάρτυρα, 
που από κάπου πληροφορείται τα γεγο
νότα, παρά το ότι κάποιες στιγμές παρου
σιάζεται ως παντογνώστης.2 Αλλού (σελ. 
158) αυτοαποκαλείται αφηγητής.

Οι χρόνοι της αφήγησης είναι τρεις. Ο 
χρόνος που καταγράφει τα γεγονότα στο 
ημερολόγιό της η Φωτούλα, ο χρόνος που 
τα αφηγείται ο Ορέστης στη Μαρία, χρόνια 
μετά, και ο χρόνος του συγγραφέα/αφη
γητή. Ο τελευταίος αυτός χρόνος πλαι
σιώνει τους άλλους δυο, μια και αυτοί βρί
σκονται μέσα στο χρόνο της ιστορίας, ο 
οποίος τους υπερβαίνει.

Ο χρόνος της αφήγησης τόσο του τριτο- 
πρόσωπου όσο και του πρωτοπρόσωπου 
αφηγητή είναι συνήθως χωρίς έκταση, ένα 
συνεχές αφηγηματικό παρόν. Ο Μήτσου 
έντεχνα τον διατείνει, παρουσιάζοντας 
τον αφηγητή του (τελικά δεν τον ξεφορτω
νόμαστε εύκολα αυτόν) να μην ξέρει τη 
συνέχεια της ιστορίας, σαν να την αφη- 
γείται δηλαδή τμηματικά.3

Το σασπένς αποτελεί συστατικό στοι
χείο κάθε καλής αφήγησης. Και ενώ τα

«σασπένς του τι» ενυπάρχουν, λίγο πολύ, 
σε κάθε αφήγηση, λόγω της δυναμικής των 
γεγονότων (0α τα φτειάξει τελικά ο 
Πέτρος με τη Φωτούλα; θα τον σκοτώσει ο 
άντρας της;) ο Μήτσου δημιουργεί επί 
πλέον «σασπένς του πώς», μέσω προσή- 
μανσης («μετά το φρικτό θάνατό της», 
σελ. 84, και σε ενίσχυση «Γιατί της έκοψε 
το νήμα της ζωής» σελ. 177).

Το εφέ του απροσδόκητου που βλέ
πουμε στο τέλος του έργου, ότι δεν ήταν 
ακριβώς έτσι τα πράγματα όπως τα διηγή- 
θηκε ο Ορέστης, τον καθηγητή του τελικά 
δεν τον δολοφόνησε κ.λπ., το αξιοποιεί επί 
πλέον ο Μήτσου για να πραγματευθεί το 
θέμα της αξιοπιστίας της αφήγησης, της 
«αλήθειας» της. Και η αλήθεια αυτή δεν 
βρίσκεται τόσο στην πιστότητα της, στην 
αυθεντικότητα των γεγονότων, όσο στη 
διάθλασή τους μέσα από, όχι μια νοούσα 
συνείδηση, αλλά από έναν πάσχοντα ψυχι
σμό. Η «συμμόρφωση» των γεγονότων 
στις απαιτήσεις της ψυχής αποκαλύπτει 
την αλήθεια της. Αυτή την αλήθεια υπο
στηρίζει και ο Μήτσου. Και η αλήθεια αυτή 
είναι ότι ο Ορέστης (τον οποίο περιβάλλει 
με τη συμπάθειά του ο συγγραφέας, ενώ 
για τα άλλα πρόσωπα χρησιμοποιεί συχνά 
εκφράσεις με αρνητικές συνυποδηλώσεις) 
έμεινε μια ψυχοπαθολογική προσωπικό
τητα, χωρίς να καταφέρει να συνάψει ικα
νοποιητικό δεσμό με το άλλο φύλο, 
δέσμιος ενός οιδιπόδειου συμπλέγματος 
που δεν κατάφερε να ξεπεράσει, ούτε 
τότε, που λίγο έλειψε να σκοτώσει τον 
πατέρα του στην προσπάθειά του να σώσει 
τον Πέτρο, ούτε τώρα, που μένει δέσμιος
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μιας φαντασίωσης ότι δολοφονεί τον 
Πέτρο, με τον οποίο είχε ταυτισθεί, όταν 
εκείνος καταστρέφει την ταύτιση αυτή 
απορρίπτοντας ερωτικά τη μητέρα, μια 
απόρριψη που ο Ορέστης από τη δίκιά του 
πλευρά δεν θα μπορέσει να πραγματο
ποιήσει.

Στο επίπεδο του κειμένου, τα υφολογικά 
εφέ διατίθενται με λιτότητα. Οι λίγες, αλλά 
ανοίκειες και ισχυρά εικονιστικές μετα
φορές (βλέπε υποσημείωση 1), ένα δυο 
εφέ διακειμενικότητας («σ’ εκείνες τις 
περίφημες σκάλες της Οδησσού», σελ.

Παναγιώτης Κερασίδης,
Ηχείο ανάσας 
Αθήνα, Καοτανιώτης 1995

Τα τρία ολιγοσέλιδα 6 ιβλία που δη μοσίευσε 
ο Παναγιώτης Κερασίδης στη διάρκεια της 
δεκάχρονης ώς σήμερα ενεργούς ποιητι
κής παρουσίας του (Η σκιά μου σαν σώμα, 
1985· Οι άκρες των δαχτύλων, 1992· και 
τώρα Ηχείο ανάσας, 1995) φανερώνουν τη 
συγκρατημένη και περίσκεπτη σχέση του 
με τη δημοσιότητα. Αν με τους τίτλους των 
βιβλίων μπορούμε να συνθέσουμε ένα ερ
μηνευτικό σταυρόλεξο, η διασταύρωση 
τριών λέξεων των τίτλων, «σώμα», «δάχτυ
λα» και «ανάσα» (προϊόν μιας σωματικής 
λειτουργίας), μας υπαγορεύει τη γνωστή 
σεφερική φράση: «Κατά βάθος, ο ποιητής 
έχειέναθέμα: τοζωντανόσώματου». Ο Κε
ρασίδης είναι σωματικός ποιητής, αλλά με 
τρόπο αρκετά διαφορετικό απόεκείνοντου 
Σεφέρη. Συγκεκριμένα, ο έντονα ερωτικός 
και ιδίως απτικός αισθησιασμός που χαρα
κτηρίζει κυρίως τη νεανική σεφερική ποίη
ση, δεν υπάρχει στο έργο του Κερασίδη. Το 
σώμα όμως είναι ένα από τα σταθερά θεμα
τικά μοτίβα της ποίησής του, συναρτημένο 
με το ερωτικό βίωμα, τη μνήμη, την αίσθηση 
του χρόνου και την αίσθηση της φθοράς.

Τα κείμενα που συνθέτουν το Ηχείο ανά
σας, αριθμημένα από το 1 ώς το 20, δεν 
αποτελούν ποιήματα μιας συλλογής, αλλά 
μέρη μιας ποιητικής σύνθεσης. Ανεξάρ
τητα από το αν η γραφή μιας σύγχρονης 
ποιητικής σύνθεσης συνιστά δείκτη αυξη
μένης ποιητικής φιλοδοξίας -προφανώς 
συνιστά-, έχει σημασία να επισημανθεί τι 
διακρίνει ένα συνθετικό ποιητικό κείμενο 
των ημερών μας από ένα παλαιό συνθετικό

160, από το «θωρηκτό Ποτιέμκιν») ανα- 
δεικνύουν με τη σπάνι τους το δοκιμιακό 
ύφος του λόγου του συγγραφέα, που 
προσπαθεί να διεισδύσει κάτω από την 
φωτογραφική επιφάνεια των γεγονότων 
αποκαλύπτοντας την ουσία τους, κοινό 
στίγμα εξάλλου όλων των έργων του. Έτσι 
οι διάλογοι σπανίζουν, ενώ αφθονούν οι 
συμπεριλήψεις (iterations), σε μια αφή
γηση που εισβάλλεται διαρκώς από δοκι- 
μιακά, συχνά αποφθεγματικά, αποσπά
σματα.

ποίημα. Η ποιητική σύνθεση ευδοκίμησε 
στην παραδοσιακή ποίηση, κυρίως επειδή 
εναρμονιζόταν με το γενικότερο ενοποιη- 
τικό χαρακτήρα της και την πρόθεσή της να 
εκφράζει -«πλατιά νοήματα», ενώ υπο
χώρησε στο χώρο της σύγχρονης νεοτερι- 
κής ποίησης, λόγω κυρίως της αποσπασμα- 
τικότητάς της η οποία αντανακλά τον εν- 
νοιολογικό κατακερματισμό και τη φιλοσο- 
φική-κοσμοθεωρητική σύγχυση του σύγ
χρονου κόσμου. Ορισμένα χαρακτηριστικά 
του Ηχείου ανάσας είναι ίδια ή προσομοιά
ζουν με εκείνα της παραδοσιακής ποιητι
κής σύνθεσης. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι 
η διαίρεση του ποιητικού σώματος σε μέρη, 
η έλλογη, ώς ένα βαθμό, αλληλουχία των 
μερών, κάποιες ευδιάκριτες μορφικές 
ομοιότητες ή ανταποκρίσεις μεταξύ τους, 
και κυρίως η διασπορά στα διάφορα μέρη 
της σύνθεσης συναφών θεμάτων ή και 
ομόλογης διάθεσης ή τόνου. Στην περί
πτωση του Κερασίδη οι μορφικές ομοιότη
τες των μερών του Ηχείου ανάσας εντοπί
ζονται στη χρήση ενός ομοιογενούς ελεύ
θερου στίχου. Ο ελεύθερος αυτός στίχος 
κατανέμεται σε ολιγόστιχες στροφικές 
ενότητες, συντιθέμενες από δύο ή τρεις 
κατά μέσο όρο στίχους, η συλλαβική έκταση 
των οποίων παρουσιάζεται αρκετά ρευστή. 
Βέβαια η κύρια διαφοράτου Ηχείου ανάσας 
από τις παραδοσιακές συνθέσεις αφορά 
στη διαταραγμένη σχέση των μερών προς 
το σύνολο το οποίο συνθέτουν. Ενώ δηλαδή 
στην παραδοσιακή σύνθεση επιδιωκόταν η 
εξισορροπητική σχέση ανάμεσα στο μέρος

και το σύνολο (δηλαδή κάθε μέρος και δια
τηρούσε την αυτοτέλειά του και συνέβαλε 
στην αρτίωση του συνόλου), τα ποιήματα 
στο Ηχείο ανάσας, αντίθετα, φαίνονται να 
αποκόπηκαν από ένα αρχικό ποιητικό σώμα 
και να τοποθετήθηκαν έξω από τη φυσική 
τους θέση. Είναι πάντως ευδιάκριτοι οι θε
ματικοί άξονες γύρω από τους οποίους ορ
γανώνεται το Ηχείο ανάσας: το σώμα, το 
κορμί ή η σάρκα, η ποίηση ή το τραγούδι 
αλλά και η σιωπή, η μνήμη, ο έρωτας, το 
όνειρο, ο ύπνος, η εγρήγορση ή η ενδιά
μεση τους κατάσταση.

Τα διάφορα μέρη του Ηχείου ανάσας 
ενοποιεί αμεσότερα η χρήση του ίδιου 
γραμματικού προσώπου στα μισά ποιήμα
τα. Συγκεκριμένα στα 10 από τα 20 ποιή
ματα (τα 2,3,4,6,8,9,10,11,12 και 16) εμ
φανίζεται το τρίτο ενικό πρόσωπο. Στα 
υπόλοιπα ποιήματα η χρήση του γραμματι
κού προσώπου ποικίλλει. Σε τρία ποιήματα 
(5,17 και 19) γίνεται χρήση του τρίτου πλη
θυντικού προσώπου, ενώ σε άλλα τρία (4,7 
και 18) του πρώτου πληθυντικού προσώ
που . Σε τρία ποιήματα (14,15 και 19) εμφα
νίζεται το δεύτερο ενικό πρόσωπο, ενώ στο 
τέλος της σύνθεσης, στα τρία τελευταία 
ποιήματα (18, 19 και 20) κυριαρχεί το 
πρώτο πρόσωπο. Τέλος, σε δύο ποιήματα (1 
και 13) η εκφορά του λόγου γίνεται απρό
σωπα. Η αλλαγή του γραμματικού προσώ
που επιφέρει μεταπτώσεις του τόνου και 
διαφοροποίηση του ύφους.

Τα ποιήματα του τρίτου ενικού προσώ
που, καθώς χαρακτηρίζονται από μια υπο
τυπώδη ή διακοπτόμενη αφηγηματική συ
νέχεια, υποβάλλουν ή υπαινίσσονται στιγ
μές, περιστατικά ή αισθήσεις του λυρικού 
βίου του ποιητικού υποκειμένου. Δυό στί
χοι του ποιήματος 2, «Λάμπουν εικόνες 
κομματιασμένες / η μία μέσα στην άλλη», 
μπορούν να διαβαστούν ως αυτοσχόλιο 
ποιητικής που φανερώνει την ποιητική μο
νάδα και τον τρόπο ανάπτυξής της στα 
μέρη του Ηχείου ανάσας. Η ποιητική μο
νάδα είναι η εικόνα, ενίοτε ασαφής ή εκού
σια ανολοκλήρωτη. Οι εικόνες λυρικής 
υφής συγχωνεύονται η μία μέσα στην άλλη, 
προβάλλουν θολές καθώς τα όριά τους μέ
νουν δυσδιάκριτα, έτσι ώστε να επιτυγχά
νεται η λυρική υποβολή. Το ποίημα 2 κλεί
νει με μια εικόνα πουλιών που «φεύγουν 
διασχίζοντας / δίχως να σκίζουν τίποτα», 
εικόνα που την νιώθουμε οικεία, χάρη στην 
πολυχρησία του θεματικού μοτίβου «που
λιά» στο χώρο της λυρικής ποίησης. Στο 
ποίημα 3 που εκφέρεται επίσης σε τρίτο 
ενικό πρόσωπο, η αποσπασματική λυρική 
αφήγηση του βίου του ποιητικού υποκει
μένου γίνεται περισσότερο αισθητή, καθώς
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στην πορεία του ποιήματος ενεργοποιούν
ται οι αναμνήσεις από την παραδείσια παι
δική ηλικία του. Εντέλει με τη μνημονική 
ανάκληση της παιδικής ηλικίας αντιπαρα- 
τίθεται το παρήγορο παρελθόν στο επί
φοβο παρόν της «αντίπαλης τρέλας». Δια
βάζοντας, όμως, τα περισσότερα ποιήματα 
του Ηχείου ανάσας δεν είναι εύκολο να 
αποκαταστήσει κανείς μιαν ακριβή νοημα
τική τάξη. Η δυσκολία αυτή ίσως αιτιολο
γείται αν ερμηνεύσουμε τους δύο τελευ
ταίους στίχους του ποιήματος 1: «Η μου
σική είναι τόσο οριστική. /  Όλα τα άλλα εί
ναι για πέταμα στη μνήμη». Οι στίχοι αυτοί 
φωτίζουν τη διαδικασία μεταστοιχείωσης 
του βιωματικού υλικού σε ποιητικό υλικό 
και ένταξης του τελευταίου μέσα στο ποίη
μα: ό,τι, μη όντας μουσικό, πετιέται στη 
μνήμη, μένει εκτός ποιήματος. Επομένως, 
το ποίημα διασώζει την καθαρή μουσική 
ουσία του ποιητικού υλικού, αποκαθαίρον- 
τάς το από τα μη αμιγή στοιχεία του. Η πρό
θεση του Κερασίδη για ποίηση καθαρής λυ
ρικής ουσίας, αιτιολογεί το μεγάλο βαθμό 
της γλωσσικής πυκνότητας, αλλά και της 
νοηματικής αφαίρεσης που χαρακτηρίζουν 
τα ποιήματά του. Ανάμεσα στα δύο αυτά 
στοιχεία -γλωσσική πυκνότητα, νοημα
τική αφαίρεση -  παίζεται μια διελκυστίνδα: 
σε άλλα σημεία το ποίημα βγαίνει κερδι
σμένο και σε άλλα χαμένο.

Το δεύτερο ενικό πρόσωπο που εμφανί
ζεται σε τρία ποιήματα επιτρέπει τη μετά
βαση από την αποστροφή εις εαυτόν στην 
αποστροφή σε ένα άλλο πρόσωπο. Στο 14 
το άλλο πρόσωπο, που στην πορεία του 
ποιήματος καλείται από το ποιητικό υπο
κείμενο να «δείξει το βλέμμα», συγκεκρι
μενοποιείται στην ερωτική σύντροφο. Η 
χρήση λοιπόν του δεύτερου προσώπου ενι
σχύει φανερά το ερωτικό στοιχείο, αλλά και 
γενικότερα συμβάλλει στην αύξηση της λυ
ρικής θερμοκρασίας του ποιήματος.

Το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο δη
μιουργεί την αίσθηση ενός συλλογικού 
ποιητικού υποκειμένου. Στο ποίημα 7 το 
συλλογικό αυτό υποκείμενο μοιράζεται το 
μυστικό βίωμα της σχεδόν ερωτικής επα
φής με τη ζωογόνα φύση των λεμονιών και 
των ανθών, τη μέθεξη στη φυσική ζωή, τη 
φυγή με «άπληστα δάκρυα» προς έναν πα
ράδεισο τοποθετημένο σε γήινο περιβάλ
λον. Με αφορμή το συγκεκριμένο ποίημα 
μπορεί να σχολιαστεί η ταλάντωση του Κε
ρασίδη ανάμεσα σε δύο τρόπους λυρικής 
έκφρασης. Από τη μια υπάρχει ο ασφαλής 
τρόπος λυρικής διατύπωσης τον οποίο ο 
Κερασίδης έχει διδαχθεί από τη γόνιμη μα
θητεία του σε λυρικούς ποιητές· π.χ. «Α
νάμεσα στις λεμονιές ανασαίνουν / φρέσκα

λόγια αγάπης» ή «Άνθη που αιωρούνται 
ανάμεσά μας / πνοή πιστή στα χείλη και στα 
μάτια». Από την άλλη μεριά, διαπιστώνεται 
η προσπάθεια του Κερασίδη για έναν ανα
καινισμένο λυρικό λόγο, για εκφραστικά 
τολμήματα που, όμως, δεν έχουν πάντα αι
σθητική δραστικότητα. Π.χ. οι δύο τελευ
ταίοι στίχοι, «Με σπασμένα πλευρά παρα- 
καλούμε / τα όργανα του παραδείσου να 
τσακίσουν.».

Στα τρία τελευταία μέρη του Ηχείου 
ανάσας εμφανίζεται το πρώτο ενικό πρό
σωπο. Σε μια ποιητική σύνθεση λυρικής 
πνοής αυτή η έστω όψιμη παρουσία του 
πρώτου προσώπου έρχεται να ενισχύσει το 
προσωπικό στοιχείο. Και μάλιστα στο τε
λευταίο ποίημα, το 20, όπου το πρώτο πρό
σωπο συνδέεται προφανώς με τον καταλη
κτικό ή και απολογιστικό χαρακτήρα του 
κειμένου:

Δ ε λέγονται αυτά
κι ούτε και γράφονται απλά.

Μαθήματα αναπνοής τέρμα. 
Χρώματα. Τελευταία κομμάτια δέρ

ματος.

Η ιστορία άνοιξε πανιά 
με σκισμένα βρακιά και ρούχα ιδρυ

μένα

Μ'αρέσουν τα παθήματα με πάθος. 
Όλα τ ’ άλλα απλώς μας παιδεύουν.

Τα παιδιά δεν πέφτουν.
Τρεκλίζουν μπαίνοντας ν ’ ανάψουν 
το φως.

Πρόκειται για μιαποιητική διακήρυξη και 
υπεράσπιση των ποιοτήτων λυρικού βίου 
πάνω στις οποίες αρμολογήθηκε ολόκληρη 
η σύνθεση: χρώματα, τελευταία κομμάτια 
δέρματος, παθήματα με πάθος, παιδιά και 
φως.

Συνοψίζοντας: Τα ποιήματα του Ηχείου 
ανάσας είναι κατ' ουσίαν λυρικά, το θεμα
τικό υλικό τους αναπτύσσεται προσεκτικά, 
ώστε τα ποιήματα να πειθαρχούν σ’ ένα αυ
στηρό κανόνα λυρικού ύφους. Η γλωσσική 
πυκνότητα ή η εκφραστική οικονομία δια
φυλάσσουν την ποίηση του Κερασίδη από 
τις υπερβολές ή τις κοινοτοπίες της κοινό
χρηστης λυρικής ποιητικής παρακαταθή
κης. Το βιωματικό υλικό στο Ηχείο ανάσας 
δεν επιπολάζει στην επιφάνεια, αλλά μετα- 
φέρεται από τη σφαίρα του απτού και του 
συγκεκριμένου στο πεδίο του γενικού δια
λογισμού γύρω από τη φύση του έρωτα, τη 
λειτουργία της μνήμης και της ποιητικής

εμπειρίας. Έτσι το λυρικό στοιχείο που 
απορρέει από την έκφραση θερμών συναι
σθηματικών καταστάσεων συμφύρεται με 
ένα πιο ψυχρό διανοητικό υλικό. Ενίοτε, 
όμως η διάθεση του Κερασίδη να αναγάγει 
άμεσες εμπειρικές καταστάσεις στο συμ
βολικό επίπεδο προσδίδει στα ποιήματά 
του νοηματική αφαίρεση. Η λυρική ποιη
τική γλώσσα του Κερασίδη αντλεί θεματικά 
υλικά καιεκφραστικούςτρόπους απότη με
γάλη κοινή τράπεζα του λυρισμού (π.χ. οι 
πολλές αναφορές στα πουλιά). Συνάμα, 
όμως, ο Κερασίδης αποτολμά και κατορ
θώνει να εγκλιματίσει στον εκφραστικά 
δόκιμο λυρικό κορμό των ποιημάτων του 
ορισμένα καινότροπα λυρικά στοιχεία.

του Ιάσονα Ιωαννίδη

Γ ιώργος Παναγουλόπουλος
Επιστολές στη μνήμη 
Εκδόσεις: Ιωλκός 1995

Οι «Επιστολές στη μνήμη» προϋποθέτουν 
τον αποστολέα. Ωστόσο όταν έχεις τελειώ
σει την ανάγνωση όλων των επιστολών 
-του  βιβλίου- με το εξομολογητικό, το 
παραινετικό ή το μεμψίμοιρο περιεχόμενο 
και τινάζεις απ’ την ψυχή σου την υποβολή, 
τη γοητεία, τα σκοτεινά λόγια της Σίβυλλας 
-τη ς  ποίησης του Γ. Π .- για να βρεις την 
προσωπική του κρίση και υπόσταση, διαπι
στώνεις πωςοι επιστολές γράφτηκαν απ’ τη 
μνήμη, προς επίδοση στους δολερά απατη- 
θέντες, ονειροδιαψευθέντες, στους «ταξι- 
δευτές κι αταξίδευτους» στους αγωνιό- 
βρωτους χροναμοιβούς.

Η ποίηση του Γ. Π. έχει το χαρακτηρι
στικό της σύνθεσης, θέλω να πω, πως κάθε 
ποίημα υπηρετεί και αποτελεί ένα στοιχείο 
του συνολικού του οράματος, που βούλιαξε 
στη φθορά και στην ψευδαίσθηση. Είναι μια 
καστροποιία -γ ια  εσωτερική άμυνα, πα
ράλογη, αλλοιωμένη απ' τη δράση μιας αλ- 
λόθετης και μισητής πραγματικότητας- 
που ο ποιητής τολμά να κτίζει και να φωτίζει 
τους αδυσώπητους όγκους της, δίνοντάς 
της τις διαστάσεις της μεταπολεμικής μας 
Ιστορίας, που συνέθλιψε και τον ποιητή και 
τη γενιά του.



Η μνήμη του αναδύεται απ' την πληγω
μένη συνείδηση. Χρησιμοποιεί όλαταδιαρ- 
ρεύσαντα του βίου της. Βασανισμένη και 
βασανίζουσα. Σαρκάζουσα, μα ματωμένη. 
Αναπολεί, διηγιέται, δικάζει, πικραίνεται, 
πάντα με το βρόγχο του χρόνου στη φωνή 
της.

Κοιτάζω το ρολόι /ακούω το χτύπο

του/..
Ένας άχρονος καθρέφτης του χρό
νου/ Ένα χέρι αόρατο/ 
που χτίζει τη φθορά /  για όλους και 
για ό λα /.....

Ο Γ. Π. όντας αρματωμένος με μια γερή 
παιδεία, έχει τη δυνατότητα της αισθητικής 
εκμετάλλευσης πολλών θεμάτων και εκ

φάνσεων της ζωής, που ο εν εγρηγόρσει 
νους και η πυρακτωμένη συγκίνησή του, 
λυώνει, σκάβει, προεκτείνει, σχολιάζει, 
προσθέτοντας το αναπάντεχο, που τονίζει 
και αποκαλύπτει, τις σκοτεινές, τις μετα
φυσικές σκιές των πραγμάτων.

Η
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ 

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ

Από τις αρχές της ως τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο 

ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ -  ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 

Τόμ. Α' -  ΙΑ'

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ
Σπ. Τρικούπη 3-5 

106 83 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 3805520, 3822732



Ιστορία 
και 

Μυθοπλασία
Η σχέση Ιστορίας και Μυθοπλασίας ή αλλιώς η εγγραφή του 
ιστορικού γεγονότος ως εξωκειμενικού συμφραζόμενου μέσα 
στο λογοτεχνικό κείμενο έχει από μακρού απασχολήσει τη σύγ
χρονη αφηγηματολογία. Για τη θετικιστική αντίληψη, η διά
κριση μεταξύ των δύο αυτών τύπων αφήγησης είναι προφανής. 
Η αξίωση για αλήθεια που δεσμεύει την Ιστορία δεν υφίσταται 
για την μυθοπλασία. Ενώ η πρώτη έχει την υποχρέωση να απο
δείξει ότι τα γεγονότα στα οποία αναφέρεται πράγματι συνέβη- 
σαν, η μυθοπλασία δεν φέρει ανάλογο αποδεικτικό φορτίο, 
αφού τα πάντα σ’ αυτήν είναι φανταστικά. Έτσι, επιβεβαιώνε- 
ταιη διάκριση μεταξύ εμπειρικήςκαι μυθοπλαστικήςαφήγησης.

Μια τέτοια διαπίστωση, ωστόσο, παραβλέπει πως η Ιστορία, 
ως τρόπος αφήγησης καιγραφής, δεν φθάνει σε εμάς, δεν γίνεται 
προσιτή στη γνώση μας, παρά μόνον ως κείμενο. Επομένως, δεν 
μπορεί παρά να υπόκειται στην ίδια κειμενική οργάνωση με αυτή 
της λογοτεχνίας, αφού και ο ιστοριογράφος διαθέτει τη δική του 
οπτική μέσα από την οποία διυλίζει τα γεγονότα που περιγρά
φει. Η «πραγματικότητα» της Ιστορίας αποτελεί, επομένως, μια 
σχετική πραγματικότητα, μεταλλαγμένη σε κείμενο που υπόκει- 
ται, ούτε λίγο ούτε πολύ, στους κανόνεςτης μυθοπλασίας. Τούτο 
γίνεται αντιληπτό αν δεχτούμε πως η ιστορική γνώση άπτεται 
μιας επανενεργοποίησης του παρελθόντος, διαπίστωση που μας 
οδηγεί στο να δεχτού με την ύπαρξη ενός χάσματος μεταξύ αυτού 
που πράγματι υπήρξε και αυτού που πράγματι γνωρίζουμε. Και 
αυτό διότι:

1. Το υποκείμενο που αφηγείται ή γράφει ιστορία όχι μόνον 
απέχει ήδη χρονικά από το ιστορικό γεγονός αλλά και ως προσ- 
λαμβάνον υποκείμενο μιας δεδομένης ιστορικής στιγμής απο
κλείεται να έχει μια ευρεία οπτική επί του αντικειμένου του.

2 .0  ιστοριογράφος, επιχειρώντας να αναπαραστήσει τα ιστο
ρικά γεγονότα, βρίσκεται μπροστά σε ένα χάος δεδομένων τα 
οποία, για να αποκτήσουν εξηγητική αξία πρέπει να ενταχθούν 
και να οργανωθούν σε πλοκή. Αναγκαστικά, επομένως, «ποιεί» 
μιαν αφήγηση. Εδώ ακριβώς δικαιώνεται απόλυτα και η διπλή 
σημασία της λέξης «ιστορία» που υποδηλώνει ταυτόχρονα τόσο 
τον ρου των γεγονότων τα οποία συνέβησαν όσο και αυτή τούτη 
την πράξη της αφήγησης.

3. Η ιστορικότητα τηςανθρώπινης εμπειρίας όντας αφηγημα- 
τοποιημένη, διέρχεται αναγκαστικά μέσα από τη γλώσσα γεγο
νός που ενέχει μια μετάλλαξη που οφείλεται στη μετάταξη του 
ιστορικού γεγονότος από το χώρο της πραγματικότητας σ’ ένα

του Δημήτρη Τσατσούλη

σημειακό/συμβολικό σύστημα όπως εκείνο της γλώσσας.
Τα παραπάνω δείχνουν ήδη τον σύγχρονο προβληματισμό 

που τείνει δικαιολογημένα να αντιμετωπίσει την Ιστορία ως λο
γοτεχνικό τεχνούργημα και μ’ αυτή την έννοια κάτι το πλήσιον 
προς την μυθοπλασία αφού σχηματίζει ένα αύταρκες σύστημα 
συμβόλων. Αυτό δεν σημαίνει πως στερείταιτου αναπαραστατι- 
κού της χαρακτήρα αφού δεν παύει να αναφέρεται στον πραγμα
τικό κόσμο και σε πραγματικά συμβάντα ή τουλάχιστον να 
αξιώνει πως αφορά πραγματικά συμβάντα.

Από το σημείο αυτό κι έπειτα ηχεί μάλλον μάταιο να μιλάμε για 
ιστορικό μυθιστόρημα αφού, κατά μείζονα λόγο, η αναπαρά
σταση μιας οποιοσδήποτε ιστορικής ή κοινωνικής πραγματικό
τητας με την έννοια της απομίμησης μέσω της μυθιστορηματικής 
γραφής είναι αδύνατη. Κι αυτό διότι ακόμη και η οποιαδήποτε 
βιωματική εμπειρία ή ιστορικό διακείμενο -κ ι  εδώ συναντάμε 
την γραφή ωςπροηγούμενο corpus κειμένων-τα οποία αποτέλε- 
σαν την αρχική πηγή της μυθοπλασίας, έχουν υποστεί, κατά 
την ώρα της αφηγηματικής πράξης, μια πλήρη μετάλλαξη. Το 
«τίποτα το μη μεταμορφωμένο» που υποστήριξε ο Αντόρνο για 
το λογοτεχνικό έργο, αναιρεί την όποια καταδηλωτική λειτουρ
γία των γλωσσικών σημείων και μας απομακρύνει από την ανα- 
φορικότητα της μυθοπλασίας σε μια συγκεκριμένη πραγματικό
τητα. Ποια, επομένως, είναι η γνωστική αξία της μυθοπλασίας 
και ειδικότερα του μυθιστορήματος που συνδιαλέγεται με ιστο
ρικά κείμενα ή αρχειακές μαρτυρίες/κείμενα: Θα πρέπει, μάλ
λον, να συμφωνήσουμε εδώ με τον Nelson Goodman, σύμφωνα 
με τον οποίο όλα τα συμβολικά συστήματα, μεταξύ των οποίων 
και η μυθοπλασία, έχουν γνωστική αξία από τη στιγμή που κατα
σκευάζουν και ανακατασκευάζουν την πραγματικότητα, δη
μιουργώντας έτσι νέα δίκτυα ανάγνωσης της ιστορικής εμπει
ρίας αλλά και της κατασκευής της. Διότι, όπως έχει υποστηρίξει 
και ο Paul Ricoeur η αφηγηματοποίηση της εμπειρίας προκύπτει 
από μια «διαφορά», από μια διάσταση δηλαδή μεταξύ της πραγ
ματικότητας και επαναπεριγραφής/επανασύστασής της. Και ως 
προς αυτό το σημείο, η μυθοπλασία, και ειδικότερα εκείνη που 
αποπειράται να επανατυπώσει την αφήγηση της Ιστορίας, προ
βαίνει σε μια δημιουργική αναφορά υποδεικνύοντας μια νέα 
ανάγνωση, περισσότερο οικουμενική. Κι αυτό, το μυθιστόρημα 
το επιτυγχάνει καλύτερα από κάθε άλλο λογοτεχνικό είδος διότι



εκείνο που το χαρακτηρίζει, για να θυμηθούμε τον Μπαχτίν, εί
ναι ο πολυφωνικόςτου χαρακτήρας. Η δυνατότητά του, δηλαδή, 
να επιτρέπει τον διάλογο μέσα στο ίδιο του το σώμα και επομέ
νως να αναπτύσσει τις ποικίλες εκδοχές, να αναπτύσσει μπρο
στά μας όχι απλά αυτό που είναι διαφορετικό και δυνατό να συμ
βεί αλλά κι αυτό που είναι το ουσιώδες μέσα στο πραγματικό. Με 
άλλα λόγια, αυτό που η επίσημη Ιστορία μπορεί να απέβαλε ως 
αλλότριο, τομυθιστόρηματο εγκλείει ως συστατικότηςταυτότη- 
τας που υιοθετεί και θέλει να προβάλει. Η ταυτότητά του συστή- 
νεται από την αποδοχή ύπαρξης της ετερότητας.

Κάτω από αυτή την οπτική μπορώ να δω τη λειτουργία της δι
πλής αφηγηματικής φωνής που συναντάται στο βιβλίο της Μά- 
ρως Δούκα «Ένας σκούφος από πορφύρα» όπως και την προ
σέγγιση των γεγονότων μέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες, 
πράγμα που επιτρέπει όχι μόνο τη διαλογικότητα με το ιστορικό 
διακείμενο αλλά και την άρνηση υιοθέτησης ενός εξουσιαστικού 
λόγου πάνω στην Ιστορία. Η εγγραφή, άλλωστε, του υποκειμέ
νου της αφήγησης μέσα στην ιστορία προσδίδει στην αφηγημα
τική του πράξη την έννοια της ιστορικότητας αφού, όπως υπο
στηρίζει και ο Paul Ricoeur, ανήκουμε στη σφαίρα της ιστορικό
τητας ως αφηγητές ιστοριών, ως μυθιστοριογράφοι ή ως ιστορι
κοί.

Με τα ίδια δεδομένα μπορώ να διαβάσω και το βιβλίο της 
Ισμήνης Καπάνταη «Πού πια καιρός.. Η σταδιακή υποχώρη
ση, από το ένα κεφάλαιο προς το άλλο, της τριτοπρόσωπης αφή
γησης προς όφελος των πρωτοπρόσωπων αφηγήσεων που, εγκι- 
βωτισμένες ουσιαστικά στην πρώτη, απεξαρτοποιούνται μορ
φικά από αυτήν, επιτρέπουν αφ’ ενός την διατύπωση διαφορετι
κών εκδοχών πάνω στα ίδια γεγονότα και αφετέρου αναδει- 
κνύουν τα υποκείμενα της εκφώνησης/αφηγητές της ιστορίας 
τους σε ιστορικά υποκείμενα. Διότι, το παιχνίδι της αφήγησης 
περιλαμβάνεται ήδη μέσα στην πραγματικότητα που αφηγούμα
στε. Και οι αφηγητές της Καπάνταη εγγράφουν μέσω του μυθι
στορηματικού λόγου που τους φιλοξενεί την μόνη δυνατή «ιστο
ρικότητα», δηλαδή τη δική τους.

Μέσα από μια παρόμοια λογική κινείται και ο κεντρικός 
ήρωας του Άρη Φακίνου στο βιβλίο του «Κλεμμένη ζωή». Εδώ, 
παρόλο που ακολουθείται τριτοπρόσωπη αφήγηση, η οπτική εί
ναι εκείνη του ήρωα/Ανέστη ο οποίος διασώζει τη γραφή, με τη 
μορφή του φακέλου του στην Ασφάλεια, για να διασώσει, μέσω 
αυτού, την προσωπική του ιστορία αλλά και την Ιστορία, αυτή 
που, ως αλλότρια, δεν θα καταγραφεί από τον ιστορικό και που 
μόνο η μνήμη μπορεί να συντηρήσει. Μόνο που κι εδώ, ο παρά
γων μνήμη δεν μπορεί παρά να λειτουργήσει αντιστικτικά προς 
το επίσημο έγγραφο, το αρχείο πάνω στο οποίο θαγράφειη Ιστο
ρία. Στην πραγματικότητα, η υπεξαίρεση των φακέλων συστοι- 
χεί προς την καταστροφή τους αφού η γνωστική τους αξία έγκει
ται στην ανακατασκευή της ιστορικής εμπειρίας που εμπεριέ
χουν. Αυτή δε η ανακατασκευή δεν γίνεται δυνατή παρά μόνον 
μέσω του μυθοπλαστικού κειμένου που θα προκαλέσουν.

Ίσως, γι’ αυτό, τελικά, η μιμητική, με την έννοια της δημιουρ
γικής φαντασίας, προθετικότητα της μυθοπλασίας να μας οδη
γεί στον πυρήνα του πραγματικού κόσμου και με αυτή την έν
νοια, ίσως, να διεκδικεί μερίδιο στη ρεαλιστική πρόθεση της 
Ιστορίας.
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Η πρόσληψη 
του πεζογραφικού έργου 

του Αντρέα Φραγκιά

Νομίζω ότι μπορώ να θεωρήσω ως δεδομένα τα βιο-εργογρα- 
φικά του Αντρέα Φραγκιά, αφού τα έχετε στα χέρια σας. 
Ωστόσο επειδή ο καιρός δεν μας βιάζει, θα αναφερθώ σε μερικά 
από τα πολλά, τυχόν, στοιχεία και πάρετέ τα ως υπογραμμίσεις 
μου, που σημαίνει ότι όσα επαναλαμβάνω τα θεωρώ χρήσιμα 
για την κατανόηση της συγγραφικής του πορείας.

Έχομε και λέμε:
1. Μένει ορφανός από πατέρα στα 9 του χρόνια.
2. Αποφοίτησε από το πρακτικό τμήμα του Βαρβακείου, 

λίγους μήνες πριν να εκραγεί ο 2ος Παγκ. Πόλεμος. Κρατώ: ως 
χαρακτηριστικά: το ότι μαθαίνει γράμματα (και μάλιστα με 
αυξημένες προδιαγραφές): σε ένα από τα καλλίτερα εξατάξια 
γυμνάσια του Μεσοπολέμου.

3. Σπουδάζει στην Ανωτάτη Εμπορική Σχολή, ενώ εργάζεται 
ως δημοσιογράφος σε καθημερινή εφημερίδα, που σημαίνει: 
δύσκολες οικονομικές συνθήκες.

4. Το τελευταίο στοιχείο σε συνδυασμό: με το ότι στέλνεται σε 
εξορία επί υπουργίας Ναπ. Ζέρβα το 1947, (Μάϊο-Οκτώβριο) 
και έπειτα, το 1949, ως στρατιώτης, στη Μακρόνησο, που συνε
πάγεται ότι ζει σκληρές εμπειρ ίες, ενώ διαγράφονται από τη 
ζωή του: τέσσερα χρόνια , εξηγεί -  εκτόςτων άλλων: το «δια- 
τί», δεν περάτωσε τις σπουδές του (που τις είχε φτάσει στο 
τελευταίο έτος), και τελικά: γιατί τον κέρδισε η δημοσιο
γρα φ ία , όταν η δημοσιογραφία ήθελε ανθρώπους να ξέρουν 
καλά γράμματα. Και ο Φραγκιάς, προφανώς, ήξερε γράμ
ματα. Και ακόμη:

5. Έτσι επίσης εξηγείται το γ ια τ ί άργησε πολύ ναεκδώσει 
το πρώτο του μυθιστόρημα το 1955, όταν οι περίπου άλλου 
συνομήλικές του είχαν ήδη παρουσιαστεί. Ένας πρόχειρος, 
αλλά προσεκτικός κατάλογος, θα μας έδινε την ακόλουθη 
εικόνα για τους μεταπολεμικούς μυθιστοριογράφους που εμφα
νίζονται από το 1950 έως το 1956: (επιλέγω όσους μας είναι 
χρήσιμοι προς σύγκριση): Ρένος Αποστολίδης, Αλέξανδρος 
Κοτζιάς, Ρόδης Ρούφος, Θ. Φραγκόπουλος, Νίκος Κάσδαγλης, 
;Τηλ. Αλαβέρας, ;Γιώργος Κιτσόπουλος, Αστέρης Κοββατζής, 
Άλκης Αγγελόγλου. Τους καταγράφω χωρίς αξιολογική σειρά. 
Δεν αναφέρω τρεις ακόμη πεζογράφους: τον αιγυπτιώτη 
Στρατή Τσίρκα, τον Τάκη Χατζή, τον Κώστα Χ ατζηαρ- 
γύρη και τον Σωτήρη Π ατατζή , διότι ανήκουν σε προγενέ
στερο εμπειριακό κύκλο. Είναι: διαμορφωμένες προσωπικότη-

του Αλέξ. Αργυρίου

τες: στα τελευταία χρόνια του Μεσοπολέμου. Ενώ ο Φραγκιάς 
και όσους παρέθεσα: διαμορφώθηκαν ως πρόσωπα και ως 
συνειδήσεις στα κατοχικά χρόνια.

Ανακεφαλαιώνω και περιορίζομαι στον Αντρέα Φραγκιά. 
Λοιπόν: Καλές βασικές σπονδές, με απόκλιση στις θετικές επι
στήμες: σφράγισμα από τον εμφύλιο πόλεμο (που ουσιαστικά 
έχει αρχίσει από το 1943, επί κατοχής) και δημοσιογραφία.

Να θεωρήσομε ότι αυτά τα εξωτερικά δεδομένα καθορίζουν 
τον συγγραφικό κύκλο του Φραγκιά; Π ιστεύω -  σε χονδρικές 
γραμμές / και να μην πάμε στα υπόγεια ρεύματα- ναι. Όμως η 
συνθήκη, είναι αναγκαία, αλλά δεν είναι ικανή, ώστε να μας 
βγάζει καλό πεζογράφο. Για να το πω με απλά λόγια: Αυτά 
τα δεδομένα (ή άλλα παρόμοια) πρέπει να τα διαθέτει ένας συγ
γραφέας, αλλά δεν αρκούν. Με τα ίδια στοιχεία, μπορούσε να 
προκύψει και κακός πεζογράφος.

Έχομε τέτοια παραδείγματα, από τη λεγάμενη -καλοπρο
αίρετα- στρατευμένη τέχνη.

Ισχυρίζομαι: ότι δεν αρκούν οι καλές ιδέες για να στηθεί 
ένα καλό μυθιστόρημα, και μια, έμμεση απόδειξη, του καλού 
έργου: αποτελεί η υποδοχή του από τους ειδικούς και το κοινό. 
Η πρόσληψή του που λέγαμε. Ιδού, λοιπόν. Έβγαλα τον «άσο 
από το μανίκι μου», για να το διασκεδάσομε λίγο, μετά από 
τόση συνοφρύωση.

Η λέξη πρόσληψη είναι πια όρος της τελευτα ίας ώρας στο 
παζάρι της λογοτεχνίας, με τον οποίο τίθεται ισότιμα ο συγ
γραφέας και ο αναγνώστης του. Η πρόσληψη του έργου από 
αναγνώστη, καθορίζει και την αξία τον έργον, ή μάλλον: την 
δυνατότητα που κρύβει μέσα του το έργο, να επικοινωνεί με τον 
τρίτο, που είναι ένας άλλος με διαφορετικές εμπειρίες άνθρω
πος. Συνεπώς, οι εμπειρίες του συγγραφέα είναι: μεταβιβά- 
σιμες στους τυχόν τρίτους και άρα έχουν δοθεί λειτουργικά  
στο έργο, έχουν αποβάλει τον στενό προσωπικό, και τυχόν 
αυτοβιογραφικό τους χαρακτήρα, αφού, και εφ’ όσον, μπορούν 
να γίνουν αναγνώσιμες από τους άλλους.

;Πόσο τώρα απόλυτο κλειδί, είναι η πρόσληψή του που 
λέγαμε, η υποδοχή ενός έργου από το κοινό, είναι μια άλλη 
υπόθεση. Έτσι μπορεί να μας προκύψει (με τα αριθμητικά 
δεδομένα), ένας κακός συγγραφέας: ανώτερος από έναν καλό, 
να έχει (ο κακός) μεγαλύτερη εκδοτική απήχηση. Μάλιστα αυτό



είναι το πιθανότερο, αν σκεφθούμε την παραλογοτεχνία ή την 
ελαφρά λεγάμενη λογοτεχνία, η οποία επειδή είναι εύληπτη 
είναι και πρόσληπτη, για να παίξω με τις λέξεις.

Θα έλεγα ότι το πρόβλημα κρίνεται από τους ειδικούς, αυ
τούς που έχουν ικανή π α ιδε ία  στη λογοτεχνία, αν δεν κινδύ
νευα έτσι να βγάλω από τη μέση, (τη ζύγιση καλλίτερα) τον 
κάθε αναγνώστη που έχει το δημοκρατικό δ ικα ίω μα της 
προσω πικής του γνώμης, έστω και αν μπορεί να περιορί
ζεται στο «μ’ αρέσει ή δεν μ’ αρέσει». Δεν είναι φρόνιμο να 
τον αγνοήσω. Θα είναι «αυθάδεια».

Ωστόσο, κατά την εκτίμησή μου, γ ια  να προσθέσω τη 
γνώμη του στις θετικές ή αρνητικές κρ ίσ ε ις , θα ήθελα να 
βεβαιωθώ ότι: ο αναγνώστης που λογαρ ιά ζω  τη γνώμη 
του δεν είναι εκείνος που τυχαία διάβασε ένα έργο του τάδε 
συγγραφέα αλλά ο αναγνώστης που διαβάζει: τουλάχιστον 
αρκετά  λογοτεχνία. Αυτόν τον ε ιδ ικό  αναγνώστη οφείλομε 
να λάβομε υπ’ όψη μας, και να θέσομε στο ζύγι τη γνώμη του, 
έχοντας κατά νου το: επίσης δικαίωμά το: στο λάθος.

Ό πως και δ ικα ίω μα στο λάθος έχουν και οι ειδικοί/οι 
κριτικοί. Μπήκαμε μήπως στα δύσκολα; Λυπάμαι, αλλά όποιος 
φαντάζεται ότι το πρόβλημα της αξιολόγησης της λογοτεχνίας 
είναι απλό, καί λύνεται με μια συνταγή, κάνει λάθος.

Υπάρχει πάντως και μια πιο εύκολη απάντηση, λ ίγο  κυνική 
φ α ίνετα ι, που μας δίνει ένας γάλλος κοινωνιολόγος της λογο
τεχνίας: Η συνάντηση με το χρόνο και τη δ ικαίω σή του: 
του συγγραφέα, γίνεται: κάπου 30 χρόνια  μετά το θάνατό 
του.

Ωστόσο ακόμη και αν είναι σωστή η άποψη αυτή (την οποία 
ωστόσο επαληθεύει η ιστορία), με κανένα τρόπο δεν δεσμεύει 
τους σνζώντεςμε τον συγγραφέα αναγνώστες: να έχουν έγκυρη 
γνώμη για το έργο του. Και σπανίως συμβαίνει: ένας καλό συγ
γραφέας να μην έχει αναγνωριστεί (στον καιρό του) το λιγότερο 
από τρεις τέσσερις ομότεχνούς του (και αυτό, επίσης επαλη
θεύεται από την «ιστορία των γραμμάτων»).

Για να προχωρήσω στο θέμα μου: που ε ίνα ι η πρόσληψη 
του έργου του Α ντρέα Φ ραγκιά  από την κρ ιτική  κα ι το 
κο ινό  νομίζω χρήσιμο (και για εκείνους που ξέρουν το έργο 
του) θα είναι να αναφερθώ, με σχετική επάρκεια, σ’ αυτό. Την 
επάρκεια θα τη δώσουν μάλλον οι κριτικοί και οι ομότεχνοί, με 
τις κρίσεις τους που θα παραθέσω. Αυτοί και θα αποτελέσουν 
την απόδειξη που επικαλούμαι: της πρόσληψης τού έργου 
του, από τους τρίτους. Εδώ τους «ειδικούς». Δυστυχώς το 
«όποιο κοινό» μόνο αριθμητικά μπορούμε να το υποθέσομε. 
Από τις πολλαπλές εκδόσεις.

Είπα ήδη ότι το πρώτο μυθιστόρημα που δημοσιεύει ο Φρα
γκιάς είναι το « Ά νθ ρ ω π ο ι κα ι σπ ίτ ια »το  1955 (έχει φτάσει 
στην 8η έκδοση).

Αντίθετα με τους άλλους ομότεχνούς του, που ανάφερα και 
οι οποίοι απασχολούνται στο έργου τους ή με την κατοχή ή με 
τον εμφύλιο (-μόνο ο Αποστολίδης και ο Αλαβέρας), ο Φρα
γκιάς περιγράφει καταστάσεις των πρώτων μεταπολεμικών 
χρόνων, που δεν ήταν πράγματι: μεταπολεμικοί, αλλά απλώς: 
μετά τον Δεκέμβρη της Αθήνας, το 1944, και λίγο πριν από τον 
ανοιχτά κηρυγμένο Εμφύλιο πόλεμο 1947-1949. Νόθη κατά
σταση.

Αυτή όμως η επιλογή των μετα-πολεμικών χρόνων που είναι 
το παρόν του μυθιστορήματος, και ο τόπος που διεξάγεται η 
υπόθεση: μια συνοικία της Αθήνας, η οποία (Αθήνα) ως βι- 
τρίνα του κράτους: προσφέρεται νομίζω περισσότερο για να 
εκφράσει τις παρούσες τότε συνθήκες, αποτελούσε τότε ένα

συγγραφ ικό εύρημα ανεκμετάλλευτο, που όμως πιστεύω 
«εξηγούσε» τα μετέπειτα συμβάντα.

Οι λόγοι; Πολλοί! Κάποιοι από αυτούς: Διότι οι συνοικίες 
της Αθήνας είχαν πληγεί περισσότερο στα χρόνια της κατοχής 
και του Δεκέμβρη 1944, και οι πληγές της δεν είχαν επουλωθεί 
στα χρόνια του μυθιστορήματος ούτε και πολύ αργότερα. Έτσι 
ο τίτλος «Άνθρωποι και σπίτια» αποδίδει τις ακόλουθες συν
θήκες στις οποίες βρισκόμαστε στο παρόν του έργου: Τα 
σ π ίτ ια  που οι τοίχοι τους ήταν σημαδεμένοι από τα γερμανικά, 
ταγματασφαλιτικά, αγγλικά, πυροβόλα όπλα. Γι’ αυτό και 
ανάγονται (από τον τίτλο): σε σύμβολο που χαρτογραφεί μια 
εικόνα εποχής. Η μνήμη του συγγραφέα (ή πιο -θεωρητικά- 
σωστά: του αφηγητή του έργου) μεταβαίνει, συνειρμικά, από 
τα εμφανή τραύματα των σπιτιώ ν στα αφανή τραύματα 
σωμάτων και ψυχών: του παρόντος εκ του παρελθόντος. 
Ωστόσο το παρελθόν, κοιταγμένο από το παρόν, καταλήγει να 
μετασχηματίζει την π είρ α  ζωής, σε βίωμα, αν με τη διάκριση 
αυτή θέλομε να δηλώσομε ότι η πείρα  έχει διαποτίσει τη συ
νείδηση και έχει αποβεί: ενεργό και αυτοδύναμο στοιχείο.

Αναφέρθηκα στον χρόνο τέλεσης του μυθιστορήματος, στον 
τόπο διεξαγωγής του, τώρα να συμπληρώσω: και τον εσωτε
ρικό χώρο, που είναι, αν μιλάμε με οικονομικούς όρους: το 
μ ικροαστικό περιβάλλον. Όμως, μια και το περιβάλλον 
αυτό, μας έχει δώσει «μικροαστικά» και «μελοδραματικά» δείγ
ματα, θα κάνω την αντιδιαστολή (ως προς την εκδοχή του 
Φραγκιά), ο οποίος μας δίνει τον μικροαστικό κόσμο σαν ένα 
μικρόκοσμο «αντιηρω ικό» κα ι «ανθρώπινο», αν η λέξη 
αυτή (με την κακή χρήση της), δεν μας μπερδεύει. Να εξηγήσω 
λοιπόν. Εννοώ δηλαδή ότι οι «ήρωες», (με άλλα λόγια: τα μυθι
στορηματικά πρόσωπα του Φραγκιά), έχουν τις καθημερινές 
έγνοιες των απλών ανθρώπων που εξαιτίας των ιστορικών συν
θηκών ανέλαβαν ρόλους μεγαλύτερους από όσους θα σήκωναν 
οι ώμοι τους, υπό ομαλές συνθήκες. Αυτό επιτρέπει στον συγ
γραφέα να μας παρουσιάσει μια εικόνα του μικρόκοσμου 
μιας πολιτείας· το περιθώριό της. Ένα περιθώριο ωστόσο, που 
(κάποιες ιστορικές συγκυρίες) το ανέβασαν στο προσκήνιο, και 
το μερίδιό τους στην υπόθεση (αυτοί οι μικροί αντι-ήρωες) το 
κατέθεσαν ως εάν να ασκούσαν ένα φυσικό νόμο.

Ο πλασματικός (μυθιστορηματικά) κόσμος του, διαποτι- 
σμένος από το παρελθόν (που έφυγε μαζί με τις ελπίδες που γέν
νησε), το παρόν (με τα σημάδια του παρελθόντος), η μιζέρια 
των νέων συνθηκών, η ανεργία, ο αγώνας για το μεροκάματο, 
και πλάι σε αυτά: το ποδόσφαιρο ως μοναδική απόδραση και 
ψ υχαγω γία . Ο κόσμος, με άλλα λόγια: μιας δήθεν απελευθε
ρωμένης πολιτείας, που ζει ένα νέο εγκλωμβισμό, ζει σε νέα 
-ιθαγενή τώ ρα- πολιορκία, σε έναν τόπο που δεν έχει πόρους 
ή δεν φροντίζει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του (επειδή, 
ενδεχομένως: περί άλλα τυρβάζει). Μπορεί κανείς, με αυτά τα 
φαινόμενα που παρατηρούμε: να αναρωτηθεί: αν το περι
βάλλον γέννησε την ασφυκτική ψυχολογία των «ηρώων» τού 
έργου, ή τα πράγματα ανήκουν σε ένα γενικότερο περιβάλλον: 
που δημιούργησε ο «ψυχρός πόλεμος», τροφοδοτώντας το (το 
περιβάλλον) ακατάπαυστα με πλασματικές ιδέες και ιδεολη
ψίες.

Με την απορία αυτή όμως βρισκόμαστε ήδη εκτός του έργου 
και εκτός των προθέσεων (μπορώ να ισχυριστώ) του αφηγητή/ 
συγγραφέα, ο οποίος (ορθά) όχι μόνο δεν μας επιτρέπει να το 
θέσομε το ερώτημα, επειδή ούτε το υπονοεί. Γράφει μυθιστό
ρημα. Δεν γράφει πραγματεία ή πιο ακριβώς: δεν κάνει «στρα- 
τευμένη τέχνη», μια εποχή που η Αριστερά το υποστήριζε από



Ο Αντρέας Φραγκιάς με τον Κυριάκο Ντελόπουλο.

αφέλεια μη αναλαμβανόμενη ότι έτσι τροφοδοτεί την προπα
γάνδα αλλά μειώνει το ακροατήριο της τέχνης και μηδενίζει την 
επίδρασή της στην απέναντι όχθη, αλλά και τη συντήρησή της 
στο αύριο.

Θα σταματήσω εδώ τους δικούς μου λογαριασμούς, για να 
αναφερθώ στην απήχηση του έργου στους ειδικούς. Από τους 5 
κριτικούς που έγραψαν για ένα μυθιστόρημα αγνώστου τότε 
συγγραφέα, θα αναφερθώ μόνο στον Βάσο Βαρίκα, που έγραφε 
στο Βήμα (8.4.1956), επειδή ήταν από τους κριτικούς με τη 
μεγαλύτερη απήχηση και ήταν γνωστή η παρρησία με την οποία 
εξέφραζε τη γνώμη του. Η θέση του για το έργο, είναι θετική. 
Γράφει, ανάμεσα στα άλλα:

«Τα ερείπια παραμένουν ερείπια [...] Οι άνθρωποι ζούνε το 
ίδιο δράμα [[όπως επί κατοχής]], με λιγότερο εντυπωσιακές, 
ίσως, εξωτερικές εκδηλώσεις, οξύτερο όμως τώρα το νφί- 
σταται [[καθένας]] μόνος του. Κι ακόμη γιατί έχει απολείψει 
η ελπίδα της αλλαγής, που τροφοδοτούσε, την αντίδραση. Η  
ατμόσφαιρα παραμένει το ίδιο βαρειά, περισσότερο, ίσως, 
αποπνικτική. [...]»

Το δεύτερο μυθιστόρημα του Αντρέα Φραγκιά Η  καγκελό- 
πορτα θα εκδοθεί 7 χρόνια αργότερα, το 1962 (μέχρι σήμερα, 14 
εκδόσεις). Ο συγγραφέας δεν βιάζεται, ας το γράψομε στο 
λογαριασμό του, επειδή η αργοπορία, σε συνδυασμό με την 
ποιότητα της γραφής, δηλώνει έναν σεβασμό και προς εαυτόν 
και προς την αναγνώστη.

Ο τίτλος πάλι. Η  καγκελόπορτα, προϋποθέτει, πίσω της, μιά 
αυλή των «θαυμάτων» ή την προσδοκία τους. Πάντως (στο 
καθημερινό επίπεδο) επιτρέπει: τη δυνατότητα επικοινωνίας 
αρκετών (συνυπαρχόντων) σπιτικών. Αυτό παρέχει τους όρους 
να έχομε παράλληλες ιστορίες και συμπεριφορές: πολλών μυθι
στορηματικών «ηρώων». Και μέσα από τις συμπεριφορές να

διαγράφονται: οι παροχές και οι διαφυγές που δίνει το κοινω
νικό σώμα, να δραπετεύεις από το στενό περιβάλλον. Συγχρό
νως: να μετριέται το πλαίσιο μιας κοινωνίας σε χαμηλούς και 
αργόσυρτους ρυθμούς ανάπτυξης και σε πολλούς σε 
μηδενική βάση. Η λογική μιας συνθήκης που όχι απλώς 
ανέχεται αλλά αποδέχετα ι τον «αμοραλισμό» ως αναγκαία 
συνθήκη κοινωνικής άμιλλας, φαινόμενο που έρχεται σε σαφή 
αντίθεση προς μια «ουτοπική» -θ α  την π ω - κοινωνία της «ισο
τιμίας», που ονειρεύονταν κάποτε, κάποια από τα πρόσωπα 
της ιστορίας.

Από αυτή τη διάσταση «οράματος» και των συγχρόνων 
«απαιτήσεων διαφυγής»: πηγάζει το συναίσθημα ενοχής 
που διαποτίζει, αυτά τα πρόσωπα, καθώς ολισθαίνουν στον 
συμβιβασμό: προς μια πραγματικότητα που απορρίπτουν, 
στο όνομα άλλων προδιαγραφών, οι οποίες επίσης είναι υποτι
θέμενες. Αν αυτός είναι ο τόπος του μυθιστορήματος, ο κό
σμος: μέσα και έξω από την καγκελόπορτα, (η λέξη πριν από 
την πόρτα που συμβολίζει την έξοδο, περιέχει και το «κάγκε
λο», σύμβολο εγκλωβισμού) και ο ανθρώπινος ηθικός οπλι
σμός του, είναι που τίθεται υπό δοκιμασίαν, αν θα συμβιβαστεί 
(αυτό που έλεγε ο Καβάφης περί της «ποικίλης δράσης των στο
χαστικών προσαρμογών»),

Ο χρόνος είναι συγκεκριμένος: Το 1954, όταν το κοινωνικό 
και δυναμικό πεδίο της ελληνικής πραγματικότητας, αρχίζει να 
αυτοσχεδιάζεται σύμφωνα με αμερικανικά πρότυπα ή τα έτσι 
νομιζόμενα.

Αυτά όμως είναι δικές μου πολιτικές εκτιμήσεις. Ο Φραγκιάς 
και στην Καγκελόπορτα μένει έξω από τις πολιτικές ή κοινω
νικές παραμέτρους· δεν τον αφορούν, τουλάχιστον άμεσα. 
Περιγράφει την μοίρα των ηρώων του, χωρίς να δεοντολογεί ή 
να κηρύττει από καθέδρας. Τα αποτελέσματα είναι: υπεράνω 
των ανθρωπίνων δυνάμεων, καθώς ο εγκλωβισμός τους σε μια, 
μοιραία, οδεύουσα στα τυφλά κοινω νία  κατά τις απρο
γραμμάτιστες ανάγκες της, (πλήν εντός των ορίων της και των 
όρων της) οδηγεί τους ήρωες σε καθημερινούς συμβιβασμούς 
μέχρι την μερική υποταγή επειδή η περιθωριοποίηση απο
τελεί ολοκληρωτική υποταγή.

Αν η διαγραφή των κοινωνικών παραμέτρων δεν ιχνογρα- 
φείται στο έργο, σοφά κατά την κρίση μου η καταγραφή των 
αντιδράσεων των παραγόντων της ιστορίας, μας δίνονται πει
στικά, καθώς: οι μεταβολές των συμπεριφορών τους, αντιστοι
χούν: στη διαδοχή των αντικειμενικών συνθηκών όπως και στην 
προστριβή τους με εξωτερικές δυνάμεις, που φαίνονται και 
είναι ανεξέλεγκτες. Από την άλλη πλευρά, η μη «αναγνώριση» 
και -έσ τω - παραδοχή μιας υφιστάμενης κατάστασης ισοδυ- 
ναμεί με απ-ουσ ία , από τα συγκεκριμένα συμβαίνοντα, με 
συνέπεια να επωφελείται ο αντίπαλος.

Το ξαναλέω, αυτά είναι δικές μου προεκτάσεις. Παρατηρώ 
πάντως ότι και αναγνώστες της Καγκελόπσρτας άλλων κριτι
κών, οδηγούν σε παρόμοιες προεκτάσεις. Όπως επίσης, παρα
τηρώ, ότι για το μυθιστόρημα αυτό γράφτηκαν πολλές γνώμες 
από όχι εύκολους στην κρίση τους πνευματικούς ανθρώπους. 
Δηλαδή η υποδοχή του έργου υπήρξε ιδιαιτέρως θετική. Ση
μειώνω τα ονόματα: Βάσος Βαρίκας, Αλκής Θρύλος, Μανόλης 
Αναγνωστάκης, Στάθης Δρομάζος, Τατιάνα Μιλλιέξ, Αλέξαν
δρος Κοτζιάς, Δημήτρης Ραυτόπουλος, Μιχάλης Μερακλής, 
και στη γαλλική εφημερίδα Le Monde η Dominique Grandmont 
(12.1.1972).

Επιλέγω από τον Αναγνωστάκη:



«Δεν είναι προγραμματισμένος και αποδεικτικός γιατί η 
ανθρωπιά του είναι βαθύτερη και βιωμένη και ξέρει το 
μεγάλο μυστικό της καλλιτεχνικής αγωγής: την υποβολή. 
[...] έχει συλλάβει [...] την αληθινή ποίηση της ζωής. [...]. 
υπάρχει εδώ σαφώς μια άλλη όψη των πραγμάτων, μια άλλη 
αντίληψη για την πραγματικότητα και για τη λογοτεχνική 
καταξίωση της πραγματικότητας που κανένας δεν καλ
λιεργεί με τόση συνέπεια και με τέτοια ποιότητα. [...]»

Ο Δρομάζος, πριν εγκωμιάσει τη γραφή και τον ιδιότυπο 
τονισμό των καταστάσεων, υποστηρίζει ότι:

«[...]: το βιβλίο τον Φραγκιά, ξεκίνησε κατά τη γνώμη μου, 
να δώσει μια εποχή σφραγισμένη με την ήττα. Έδωσε όμως 
μια εποχή σφαγισμένη από την φθορά. [...].»

Την άποψη αυτή προεκτείνει ο Τάκης Καρβέλης:

« [...] με το “Άνθρωποι και σπίτια” ο Α . Φραγκιάς μας 
εισάγει σε μια ατμόσφαιρα νπόκωφη, όπον το ηρωικό 
παρελθόν σιγοκαίει ακόμη στις καρδιές των μυθιστορικών 
του προσώπων. Όλοι όμως θέλουν να ξεφύγουν απ’ αντό 
και να φτιάξουν τη ζωή τους. Α ν  αυτό σημαίνει προσγείωση 
σε μια αδήριτη πραγματικότητα, οπωσδήποτε δεν έχει τα 
χαρακτηριστικά της φθοράς. [...] Δεν ισχύει το ίδιο με τα 
μυθιστορικά πρόσωπα της Καγκελόπορτας, όπου η ατμό
σφαιρα τον φόβον πον κυριαρχεί, έχει την αφετηρία της στα 
γεγονότα της Κατοχής και του Εμφυλίου. [...] Αντή την 
καθημερινή τριβή και φθορά τονς μέσα στη νέα πραγματι
κότητα παρακολονθεί το μνθιστόρημα. Οι άνθρωποι αυτοί 
οραματίστηκαν κάποτε ν ’ αλλάξουν τον κόσμο [...] και [[το 
ηρωικό παρελθόν]] αποτελεί ένα συντριπτικό μέτρο σύγκρι
σης. [...]»

Η πιο εκτεταμένη ωστόσο κριτική -μελέτη ορθότερα- έγινε 
από τον υπεύθυνο για την πεζογραφία, του περιοδικού «Επι
θεώρηση Τέχνης»: τον Δημήτρη Ραυτόπουλο, ο οποίος επι
γράφει το κριτικό του κείμενο με τον απαιτητικό τίτλο Μια 
μεταπολεμική Ο ρέστεια .

Να διαβάσω την αρχή:

«Παίρνει το νόημα του συμβόλου η καγκελόπορτα στη ζωή 
του γνήσιου μεταπολεμικού κόσμου του Α. Φραγκιά. 
Γυρίζει πάνω στους ρεζέδες της βαριά και τρίζει θλιβερά τις 
περισσότερες φορές, ανοίγοντας και κλείνοντας μέρες, 
μνήμες, όνειρα, πληγές, φόβο. Μια πόρτα άλλοτε σεβάσμια, 
τώρα αδύναμη πια και μάταιη, φανταστική σχεδόν, για την 
περιχαράκωση, διάφανη και πλασματική όσο και οι τοίχοι 
των σπιτιών του Φραγκιά, τα κοστούμια και οι καθημερινές 
μάσκες. Τελικά έχεις την εντύπωση πως αυτή η παλαιικιά 
καγκελόπορτα βιδώνει πάνω στη σύγχρονη συνείδηση, 
ανάμεσα στα μεγάλα γεγονότα -την πράξη αυτής της γε
ν ιά ς- και την αποσύνθεση της πράξης σε μικρές ατομικές 
σαρκοφάγους των συνειδήσεων.

Σαν πνευματικό γεγονός πάλι, η Καγκελόπορτα μου φαί
νεται σα μια πλατιά είσοδος στην πόλη των ιδεών για τη 
γενιά του Φραγκιά, μια πύλη που παραβιάζεται όχι με ανα- 
τίναξη αλλά με υπομονετική και μαστορική πολιορκία. Με 
το πρώτο αυτό συνθετικό έργο ωριμότητας, η γενιά της 
Αντίστασης παίρνει την ηγετική θέση στην πεζογραφία 
μας.»

Από Μάρτιο περίπου του 1967 έχει παραδοθεί στον εκδότη το 
επόμενο μυθιστόρημα του Α. Φραγκιά Λοιμός, αλλά η 21η 
Απριλίου θα ματαιώσει την έκδοσή του, και χάρις στην τύχη θα 
διασωθεί το χειρόγραφο και τελικά το μυθιστόρημα θα εκδοθεί 
το 1972, με τα «ανοίγματα» που έκανε η Δικτατορία, 
πιστεύοντας ότι είναι αχτύπητη πλέον.

Ο πρώτος που θα γράψει, είναι ο Αλέξανδρος Κοτζιάς στην 
τότε στήλη που του έχει δοθεί σ’ «Το Βήμα» (31.3.1972) και 
έπειτα από ένα χρόνο, στο περιοδικό Η Συνέχεια ο ομότεχνος 
Νίκος Κάσδαγλης (τεύχ. 1, Μάρτης 1973, σελ. 38-9). Θα ακο
λουθήσει μεταδικτατορικάη πεζογράφος Έλλη Αλεξίου (Ριζο
σπάστης, 22.11.74) και ο ιταλός νεοελληνιστής Vincenzo Ro- 
tolo (Ν. Δομή, τεύχ. 1, Ιούν. ’76, σελ. 74-78).

Αν αναρωτηθείτε, όσοι ξέρετε αυτό το οριακό και σημαντικό 
έργο, γιατί τόσο λίγη απήχηση έχομε από την έντυπη κριτική, η 
απάντηση είναι: οι δύσκολοι καιροί. Στα χρόνια των δύσκολων 
καιρών, μια θετική κριτική για ένα βιβλίο -έμμεσα καταγγε
λίας- για να μην έχει συνέπειες ο γράφων ή έπρεπε να προστα
τεύεται από μια εφημερίδα κύρους -όπω ς το «Βήμα»- ή έπρε
πε να δημοσιευθεί σε έντυπο που είχε ξεκινήσει ακήρυκτο 
πόλεμο με τη δικτατορία κι εκείνη το περίμενε στη γωνία (πε- 
ριοδ. Η  Συνέχεια). Στο 2ο τεύχ. συλλαμβάνεται, από την ΕΣΑ, 
ένας από τους υπεύθυνους της Συνέχειας y ια άλλη -υποτίθε
τα ι-  δράση του. Αυτά σήμερα έχουν ξεχαστεί. Δικαιοσύνη, 
που λέει ο ποιητής.

Ο Λοιμός είναι ένα έργο που δεν μοιάζει με τα προηγούμενα, 
τα οποία, λίγο πολύ: γράφονται με ρεαλιστική γραφή και ο 
μύθος τους αναπτύσσεται: με λογική σειρά, ενώ οι παραπομπές 
στο παρελθόν διακρίνονται στο όνομα του συνειρμικού μηχανι
σμού , έτσι ώστε (για τον αναγνώστη) δεν γεννιούνται προσκόμ
ματα στην εξέλιξη του έργου. Τόποι, χώροι: σαφώς αναγνωρί
σιμοι. Σε πρώτο στρώμα η ομαλότητα είναι προφανής. Ωστόσο 
το στοιχείο της υποβολήςπροκύπτειαπό τα υπόγεια στρώμτα 
της γραφής, τις αναγωγές: από τα εμφανή σήματα των έργων: 
στα αφανή συμφραζόμενα.

Στον Λ ο ιμ ό  -  το λοι: με όμικρον γιώτα, λοιμός, λιμός 
κατα ποντισμός κατά τη γνωστή έκφραση, / στην περίπτωση 
μας τώρα: ο «λοιμός» σημαίνει -  και δεν υπονοεί απλώς: τη 
θανατηφόρα επιδημία, κάθε ασθένειας. Προτείνω: την επι
δημία ενός κακού.

Στον Λ οιμό, ως προς τον τρόπο ανάπτυξης του μύθου, τα 
πράγματα αλλάζουν. Άλλοτε οι τίτλοι «παρέπεμπαν». Τώρα 
όλο το έργο: παραπέμπει.

Ο ομότεχνος Αλέξανδρος Κοτζιάς, γράφει:

«Στο συγκλονιστικό αυτό έργο δεν αναπτύσσεται υπόθεση. 
Ό ,τι συμβαίνει έχει συμβεί και προηγουμένως, και θα 
ξανασυμβεί. Ουσιαστικά νπάρχει μόνο μια στατική κατά
σταση: η “κόλαση” πον οι διάφορες πτυχές της αποκαλύ
πτονται από σελίδα σε σελίδα. Και οι ψηφίδες, τα απέριττα 
ειπωμένα και για τούτο τρομαχτικότερα περιστατικά που 
σννθέτονν αυτές τις πτυχές, υποτνπωδώς συνεχίζονται 
μεταξύ τονς για να διαγράψουν μια σειρά από στοιχειώδεις 
“εξελίξεις”.

Δεν υπάρχει άλλωστε χρόνος. Είναι άγνωστο αν το μαρ
τύριο των κολασμένων διαρκεί μερικούς μήνες, μερικά 
χρόνια ή ολόκληρη τη ζωή. Ο χρόνος εδώ είναι μια άτμητη 
ατέλειωτη μέρα καταναγκαστικού μόχθον και απύθμενου 
εξευτελισμού, μια άτμητη ατέλειωτη νύχτα συστηματικού 
τρόμον ή αναμονής τον τρόμον πον είναι εξ ίσου καταλυ



τική όσο και ο ίδιος ο τρόμος Κι όλα αυτά σ ’ ένα τόπο 
άγονο, φαλακρό, άνυδρο, καψαλισμένο από την άρμη και 
τους τρελλούς ανέμους. [...] Η  εικόνα της κόλασης τοποθε
τείται στο κατάλληλο πλαίσιο. [ ...]»  («Το Βήμα» 1972, =  
«Μεταπολεμικοί πεζογράφοι», σελ. 177.

Ο ομότεχνος Ν ίκος Κάσδαγλης γράφει:

«Όσο για το παράλογο, που κυριαρχεί σ ’ ολόκληρο το 
βιβλίο, δύσκολα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στοιχείο 
πιο χαρακτηριστικό.

Από τη χρήση του παράλογον στη βιομηχανία της τρέλας 
η απόσταση είναι μικρή. Πολλοί, που βρέθηκαν μ ’αδύνατο 
ή ταραγμένο νευρικό σύστημα, πέρασαν στην άλλη μεριά, 
πολλοί προσπάθησαν ν ’ αυτοκτονήσουν, μερικοί τα κατά- 
φεραν.

Ο Φραγκιάς συνταρακτικός, όταν περιγράφει τις ψυχικές 
αλλοιώσεις που στάθηκαν καθημερινή πραγματικότητα.

Πιο φοβερό απ’ όλα στάθηκε η ψυχολογική διεργασία 
που μεταβάλλει το θύμα σε δήμιο: ένα φουκαρά δήμιο, 
καταπιεσμένο και τρομοκρατημένο όσο και τα θύματά του. 
Είναι γνωστό πως οι εξωμότες γίνονται οι πιο σκληροί γενί
τσαροι. Όμως, πρέπει να ’ναι αρρωστημένα τα μυαλά που 
σοφίστηκαν και οργάνωσαν εν ψυχρώ ένα τέτοιο απαίσιο 
σύστημα!» (περιοδ. Η  Συνέχεια, 1973).

Σταχυολογώ  και από ένα ξένο , όχι νεοελληνιστή, που δ ια 
βάζει τον Λοιμό: μεταφρασμένο στα Γαλλικά στις εκδόσεις του 
«Γκάλιμαρ», τον γάλλο κριτικό Υμπέρ Ζουέν ( Le M onde, 
30.3.1979) σε μετάφραση Αλέξη Ζήρα. (Γραμμ. & Τέχνες, τεύχ.

4, Α πριλ. 1982).

«Ας μη περιμένει κανείς, [...] επικές περιγραφές ή ανπροτι
μάτε, σκηνές γεμάτες φρίκη, όπου η τρομοκρατία θα κατο
νομαστεί - ε π ί  τέλους- και θα αναγνωριστεί.

Τα πράγματα έχουν αντίστροφα: η αφήγηση [...] ξετυλί
γεται ήρεμα, λες κάτω από ένα ψυχρό και παράξενο φως. 
Δεν υπάρχει κάποιο «εγώ» για να καθοδηγήσει αυτή την 
ιστορία, κι έτσι το μίσος, η προκατάληψη, ως και ο οίκτος 
ακόμη εξαφανίζονται. Όλα επισκιάζονται μπροστά σε 
εικόνες φευγαλέες που συντελούν στην εμφάνιση, διαδο
χικά, ενός τραυματικού χλευασμού κι ενός χιούμορ γεμάτου 
γκριμάτσες. [...]»

Θ α περάσουν άλλα 13 χρόνια  έως ότου ο  Φ ραγκιάς παρου
σιάσει ένα δίτομο μυθιστόρημα, κάπου 400 σελίδες ο κάθε 

τόμος: Το π λή θ ο ς(  1985).
Ο Σπύρος Τ σακνιάς γράφ ει, στο περιοδικό Γράμματα και 

Τέχνες (τεύχ. 46, Ιούλ-Α ύγ. 1986) για  τον κόσμο του δίτομου 
αυτού μυθιστορήματος:

«Άρρωστα σπίτια που αποσαθρώνονται, αντιφατικά 
σήματα κυκλοφορίας που προκαλούν σύγχυση και θανατη
φόρα δυστυχήματα, αγάλματα πον καταρρέουν ή εξαφανί
ζονται, μπουλντόζες που θερίζουν ολόκληρες συνοικίες, 
υπερμοντέρνες επιχειρήσεις οικοδομών με αθέατα διοικη
τικά συμβούλια που κατασκευάζουν ιδανικά πρότυπα κτι
ρίων, τεράστια και μυστηριώδη σκηνογραφικά εργαστήρια 
που φαμπρικάρουν δημόσια κτήρια και κελιά, δέντρα και 
αγάλματα, μια υδροκέφαλη κινηματογραφική επιχείρηση 
που αναθέτει στον καθένα πάσης φύσεως ρόλους, ένα

ατέρμον γύρισμα σκηνών χωρίς σενάριο, χωρίς σκηνοθέτη, 
χωρίς παραγωγό- ένας κόσμος ειδώλων, πραγματικός και 
συνάμα εφιαλτικός· ο πραγματικός κόσμος που γίνεται 
σήμα -σύμβολο- -αλληγορία- είδωλο, ο φασματικός 
κόσμος των εικόνων και των ειδώλων που παίρνει τη θέση 
της πραγματικότητας. Δύσκολο να πεις πού σταματάει ο 
εφιάλτης κι αρχίζει η πραγματική ζωή. Ένα είναι βέβαιο: 
Τ ο Π λ ή θ ο ς  του Α ντρ έα  Φ ραγκιά  δικαιώνει πλήρως τον 
τίτλο του. Δεν υπάρχουν μυθιστορηματικοί ήρωες, παρά 
την επανεμφάνιση ορισμένων προσώπων σε διάφορες σκη
νές. Τα πρόσωπα έχουν αποπροσωποποιηθεί, έχουν απορ- 
ροφηθεί από το πλήθος, έχουν πολτοποιηθεί, μέσα στο πιε
στήριο της ανωνυμίας, δεν είναι πια άτομα έστω και αν δια
θέτουν ένα συμβατικό όνομα, είναι μόρια της μάζας, νευ- 
ρόσπαστα που αναδίνουν οσμές φόβον, ένθετα μέσα στους 
φακέλους μιας αόρατης και πανταχού παρούσης γραφειο
κρατίας, κομπάρσοι που δεν γνωρίζουν τους ρόλους που 
καλούνται να παίξουν και συνάμα θεατές εαυτών και αλλή- 
λων, θεατές ενός ανύπαρκτου σεναρίου που ωστόσο δια
μορφώνει τη ζωή τους, θεατές ενός κόσμου ακατανόητου 
και απειλητικού, κι εντούτοις, τόσο γνώριμου, τόσο οι
κείου, τόσο καθημερινού, τόσο “ρεαλιστικού"!...».



«Γραφές και διαγραφές» 
(Η πορεία του Καρκαβίτσα προς 
την ολοκλήρωση της συλλογής 

Λόγια της πλώρης)

«Όσον αφορά για τις προτιμήσεις των έργων μου, σας παρα
καλώ να μου επιτρέψετε να σιγήσω. Αποκλειστικός εγώ δεν 
τρέφω σε κανένα προτίμησιν · όλα τα θεωρώ πως δεν είναι όπως 
εγώ τα ήθελα και σε καθένα, μόλις τα παραδώσω εις το τυπο- 
γραφείον, αρχίζω να τον ευρίσκω ελαττώματα. Πάντα προσ
δοκώ ότι τα μέλλοντα θα είναι καλύτερα κι έτσι έχω πεποίθησιν 
πως θα εξακολουθήση το βάσανο μέχρι τέλους, χωρίς να φτάσω 
ποτέ όχι εις το τέλειον αλλ ’ ούτε εις το αρεστόν μου.»'

Όλοι οι μελετητές του έργου του Καρκαβίτσα (1865-1922) 
γνωρίζουν ότι κάτω από αυτή την -φαινομενικά τυπική- 
μετριόφρονη δήλωσή του κρύβεται ένας συστηματικός αγώνας 
για τη βελτίωση των έργων του. Τα στάδια αυτής της προσπά- 
θειάς του μπορούμε πράγματι να τα παρακολουθήσουμε, αν 
μελετήσουμε τα κείμενά του από την πρώτη δημοσιευμένη 
μορφή τους ως την τελευταία διόρθωση, πολλά χρόνια μετά, 
στη δεύτερη έκδοσή τους.2 Δεν μπορούμε, βέβαια, να γνωρί
ζουμε, αν αυτή θα ήταν η οριστική μορφή των έργων του· πιθα
νότατα το «βάσανο» να συνεχιζόταν, αν δεν συνέβαινε ο θά
νατός του.

Το καλύτερο παράδειγμα αυτού του αγώνα για την τελική 
σύνθεση μάς δίνει η συλλογή διηγημάτων του Λόγια της πλώ
ρης, το γνωστότερο έργο του και το καλύτερο, μαζί με το 
Ζητιάνο, μέρος της αφηγηματικής πεζογραφίας του.3 Το έργο 
αυτό έχει σωθεί σε τρεις μορφές: στην πρώτη, των πρώτων 
δημοσιεύσεων των κειμένων σε διάφορα έντυπα στο χρονικό 
διάστημα μιας επταετίας, στη δεύτερη της α ' έκδοσης του 1899 
και στην τρίτη της β' έκδοσης του 1918-1919. Στόχος, λοιπόν, 
της εργασίας μου δεν είναι η μελέτη της γλώσσας του Καρκα
βίτσα αλλά η εξέταση ακριβώς των διαδοχικών γραφών των 
θαλασσινών διηγημάτων του.4

Η εξέταση αυτή δεν μας βοηθά μόνο να κατανοήσουμε καλύ
τερα τη συγγραφική πορεία του δημιουργού. Μας δίνει, επίσης, 
ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο 
το γλωσσικό ζήτημα επηρέασε καθοριστικά τη λογοτεχνία μας. 
Τέλος, μπορεί να μας θυμίσει πόσο αποφασιστικό ρόλο είχε η 
κριτική εκείνη την εποχή, ρόλο που «αποποιήθηκε» ή της τον 
στέρησαν τα τελευταία χρόνια.

Χρειάζεται να θυμίσω εδώ τις βασικές παραμέτρους της 
σχέσης γλώσσας και πεζογραφίας ειδικότερα, που αναπτύσ
σονται τις δύο τελευταίες δεκαετίες του περασμένου αιώνα. 
Είναι ακριβώς την εποχή αυτή που η δημοτική προσπαθεί να
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«κυριεύσει» την αφηγηματική πεζογραφία, τόσο με τη βοήθεια 
της ηθογραφικής αποτύπωσης της ζωής των χωρικών (και με 
αφετηρία, βέβαια, τη λαογραφία), όσο και με την πίεση του 
ρεαλισμού και -στενότερα- της νατουραλιστικής «φωνογρα
φικής» απόδοσης του λόγου.

Το πρόβλημα είναι ότι οι οπαδοί της δημοτικής δεν έχουν να 
αντιμετωπίσουν μόνο τον κοινό εχθρό, την καθαρεύουσα, αλλά 
και ένα εσωτερικό «αντίπαλο», τις ακραίες γλωσσικές θέσεις 
του Ψυχάρη, με τις οποίες άλλοι συντάσσονται, άλλοι, όμως, 
δυσφορούν. Αυτή η παράμετρος του ζητήματος, οι διενέξεις 
δηλαδή στο χώρο των δημοτικιστών, δεν έχουν ακόμη μελετηθεί 
συνολικά. Ωστόσο, ο έντονος γλωσσικός και ευρύτερα υφολο- 
γικός προβληματισμός με τις προτάσεις, τις αμφιβολίες, την 
προσπάθεια δημιουργίας κανόνων αλλά και την τάση για την 
ανατροπή τους, καθρεφτίζεται, εκτός από τη μαχητική αρθρο- 
γραφία και στα λογοτεχνικά κείμενα της εποχής. Το ορατό απο
τέλεσμα είναι ότι όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη δημοτική, 
παραβλέπουμε την ποικιλία των ιδιαιτεροτήτων σε όλα τα επί
πεδα της γλώσσας, που παρουσιάζονται από κείμενο σε κεί
μενο.

Σ’ αυτό τον αγώνα, λοιπόν, ο Καρκαβίτσας συμβάλλει ουσια
στικά πρώτα με μια πολύ εντυπωσιακή για την εποχή εκείνη 
κίνηση. Εννοώ, βέβαια, το γνωστό πρόλογο των γραμμένων 
στην καθαρεύουσα Αιηγημάτων (1892) του, στον οποίο καυτη
ριάζει τη γλωσσική τους μορφή: «τέτοια γλώσσα, που σαν 
στρίγγλα φοβερή έφαγε ως τα τάρα, έθαψε μέσ’ ’ς τα βρωμερά 
κουρέλια της κάθε καλλιτεχνικό και θηλυκό νου, που ηθέλησε 
να την λατρέψη. Γιατ’ είνε γλώσσα που σου παγώνει τον ενθου
σιασμό, σου πλαστογραφεί την ιδέα, σου κόβει τη δύναμι, σου 
αλλάζει το αίσθημα.»5

Μετά τη χρονιά αυτή αρχίζει και γράφει αποκλειστικά στη 
δημοτική. Το έργο του γίνεται έτσι το απτό παράδειγμα των 
δυνατοτήτων αυτού του «καινούργιου» για την πεζογραφία 
γλωσσικού οργάνου. Όπως γράφει σχετικά ο Απ. Σαχίνης: 
«Δεν είναι υπερβολικός ο ισχυρισμός ότι Καρκαβίτσας και 
πεζογραφικός δημοτικισμός ταυτίζονται: ο Καρκαβίτσας δού
λεψε, ξανάπλασε, μετουσίωσε κι αισθητικά μορφοποίησε 
εκφράσεις ή λεκτικά σχήματα αντλημένα από την ανόθευτη κι 
ανεξάντλητη πηγή του ελληνικού λαού του υπαίθρου και τα 
σφιχτόδεσε μέσα στα πλαίσια μιας πυκνής, πλούσιας και ζων
τανής διατύπωσης. Η  έμφυτη καλαισθησία του, το αλάθευτο



γλωσσικό του ένστικτο - το  μεγαλύτερο ίσως χάρισμά το υ -  και 
η οξυδέρκειά του, τον οδήγησαν αμέσως στο σωστό, σε λύσεις, 
σχετικά με τα ζητήματα της γλώσσας και του ύφους, που ακο
λουθούνται ακόμα και σήμερα και σε αποτελέσματα που ακόμα 
και σήμερα πολλοί πεζογράφοι μας δεν μπόρεσαν να επιτύ
χουν. Η  παράδοση της δημοτικιστικής πεζογραφίας ξεκινά από 
τον Καρκαβίτσα και στον τομέα αυτόν κανείς σύγχρονος πεζο- 
γράφος, που θέλει να γράφει τη ζωντανή γλώσσα του υπαί
θρου, δεν μπορεί να τον αγνοήσει.»6

Με αυτή την προοπτική τα Λόγια της πλώρης αποκτούν ένα 
πρόσθετο ενδιαφέρον γιατί σ’ αυτά το γράψιμο του Καρκαβί
τσα, κατά τη διατύπωση του Κώστα Στεργιόπουλου: «φτάνει, 
σύμφωνα βέβαια με την παλιά αντίληψη για τον “αρτυμένο 
λόγο ”, στον ανώτατο βαθμό προσωπικής λογοτεχνικής γραφής, 
με μια εμπνευσμένη σύζευξη λυρικών και ρεαλιστικών στοι
χείων».7

* * *

Ας δούμε, λοιπόν, πρώτα τη συλλογή, που εκδόθηκε το 1899 
και αποτελείται από τα ακόλουθα 20 διηγήματα (με τη σειρά 
του βιβλίου): 1. Η θάλασσα 2. Οι φρεγάδες 3. Η δικαιοσύνη της 
θάλασσας 4. Το βασιλόπουλο 5. Βιοπαλαιστής 6. Ο εκδικητής 
7. Οι σφουγγαράδες 8. Καβομαλιάς 9. Η καπετάνισσα 10. 
Θείον όραμα 11. Κακότυχος 12. Ο κάτω κόσμος 13. Πειράγ
ματα 14. Γέρακας 15. Κακοσημαδιά 16. Η γοργόνα 17. Ναυάγια 
18. Οι κουρσάροι 19. Τελώνια 20. Το γιούσουρι.

Για τη στροφή του Καρκαβίτσα στη συγγραφή θαλασσινών 
διηγημάτων αποφασιστική σημασία είχε, όπως είναι γνωστό, η 
εργασία του, αμέσως μετά τη στρατιωτική του θητεία (1889- 
1891), ως γιατρού στο πλοίο «Αθήναι» της «Πανελληνίου Ατμο- 
πλοίας» από το 1892 ως το 1894. Έτσι είχε την ευκαιρία να ταξι
δέψει στη Μεσόγειο ως τη Μασσαλία και σε όλα τα λιμάνια της 
Μικράς Ασίας, του Ελλησπόντου και της Μαύρης Θάλασσας. 
Η επαγγελματική του αυτή επιλογή, παρόλο που ήταν από τότε 
γνωστή η αγάπη του στα ταξίδια, η «αειφυγία» του, όπως ο 
ίδιος ονόμαζε τη διάθεσή του αυτή, προκάλεσε εντύπωση στον 
κύκλο των φίλων του λογοτεχνών. Αυτό τουλάχιστον μας δεί
χνουν κείμενα εκείνης της εποχής, όπως το γνωστό σατιρικό 
επίγραμμα του Σουρή:

Εγώ μεγάλως εκτιμώ κι αυτόν τον Καρκαβίτσα 
πούναι γιατρός στ’ ατμόπλοια με λιάρα και με γκλίτσα.8

Αλλά και για τον ίδιο η γνωριμία του με τον σκληρό και 
πολύμορφο κόσμο της θάλασσας ήταν μια συγκλονιστική εμπει
ρία. Γι’ αυτό με ευγνωμοσύνη αφιέρωσε το βιβλίο του στον 
Χαρίδημο Αποστολίδη, που τον βοήθησε να προσληφθεί στην 
«Πανελλήνιο Ατμοπλοία» και να γνωρίσει τη θαλασσινή ζωή. 
Στον πρόλογο της συλλογής του έγραψε χαρακτηριστικά: «Η 
θάλασσα για μένα ήταν κλειστή και άφωνη [...] Εσύ άγνωρόν 
σου και ξένον με πήρες από το χέρι, μαζί της μ ’ εγνώρισες- 
άνοιξες εμπρός στα μάτια μου την πύλη δεύτερου κόσμον και 
μου είπες: Ζωγράφισε! Τον είδα, τον αγάπησα, τον εσυμπό- 
νεσα. [...] Τώρα βούλομαι να κάνω το θέλημά σου. Τονποντο- 
πλάνητο ναύτη, την ανήσυχη θάλασσα και την Μοίρα, αόρατη 
και όμως πραγματική και παντοδύναμη, πάσχω να τονς σμίξω 
στο βιβλίο μου όπως είναι αχώριστοι και στο ταξιδιάρικο 
ξύλο.»

Τα διηγήματα που αποτέλεσαν τη συλλογή γραμμένα στο

διάστημα 1893-1899, την περίοδο ακριβώς της δημιουργικής 
ευφορίας και λογοτεχνικής ακμής του Καρκαβίτσα, αποτελούν 
και τη μοναδική σχεδόν παρουσία της θάλασσας στο έργο του, 
σαν να ολοκληρώνεται με αυτά ένας κύκλος πεζογραφημάτων 
με κοινή έμπνευση τη ναυτική ζωή και επομένως αποκλείεται 
κάθε επαναφορά του θέματος, που θα έμοιαζε με κοινότυπη 
επανάληψη.10

Ένα χρόνο πριν, το 1892, ο συγγραφέας τους έχει εκδώσει το 
πρώτο του βιβλίο, τα Διηγήματα. Ωςτο 1899 τύπωσε, επίσης, το 
1896 τη γραμμένη στην καθαρεύουσα Λυγερή, που είχε πρωτο- 
δημοσιευτεί στο περ. Εστία το 1890, και την επόμενη χρονιά το 
Ζητιάνο, δημοσιευμένο το 1896 στην εφημ. Εστία και πρώτο 
βιβλίο του στη δημοτική· παράλληλα έδωσε σε περιοδικά και 
εφημερίδες μερικά ακόμη διηγήματα.

Πριν από τη συνολική τους έκδοση στα Λόγια της πλώρης 
γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκαν σε περιοδικά τα ακόλουθα 
δεκατέσσερα διηγήματα:
(12) «Η τέντα των ναυτικών» [πρόκειται για το «Ο κάτω 
κόσμος»], περ. Εστία, τεύχ. 46, 10.11.1893 Β', σ. 305-308. Στη 
σελ. 305 ως πρόλογος του διηγήματος υπάρχει το κείμενο 
«Λόγια της πλώρης».
«Τα εφτά φουσάτα» (πρόκειται για το «Καβομαλιάς»), περ. 
Εστία, τεύχ. 49,6.12.1893 Β ' , σ. 353-355, με τον επίτιτλο «Λόγια 
της πλώρης».
(2) «Οι φρεγάδες», περ. Εστία, τεύχ. 9,2.3.1894 Β', σ. 129-131, 
με τον ίδιο επίτιτλο.
(3) «Η δικαιοσύνη της θάλασσας», περ. Εστία, τεύχ. 24-25, 
25.9-9.10.1894 Β', σ. 369-375 και 390-396, με τον ίδιο επίτιτλο. 
(15) «Κακοσημαδιά», περ. Εστία, τεύχ. 7-10, 12,19, 26.2 και 
5.3.1895, σ. 51-53,58-60,69-70 και 75-76 με τον ίδιο επίτιτλο.
(6) «Ο εκδικητής», Μακεδονικόν Ημερολόγιον του 1897. Εν 
Αθήναις, Έκδοση «Εθνική», σ. 47-53, με τον ίδιο επίτιτλο.
(10) «Θείον όραμα», εφημ. Ά στν, 25.12.1897, σ. 4, με τον ίδιο 
επίτιτλο.
(13) «Πειράγματα», εφημ. Νεολόγος Κωνσταντινουπόλεως, 
1.1.1898, αναδημοσιεύτηκε αμέσως στο περ. Φιλολογική Ηχώ 
(Κων/πόλεως), περίοδος Γ', τόμ. Α ', τεύχ. 10, 28. 2.1898, σ. 
101-107, χωρίς επίτιτλο.
(5) «Βιοπαλαιστής», περ. Η  Τέχνη, τόμ. Α ', τεύχ. 2, Νοέμβριος 
1898, σ. 29-33, με τον επίτιτλο «Λόγια της πλώρης».
(9) «Η καπετάνισσα», εφημ. Το Άστυ, 25.12.1898, σ. 2, με τον 
υπότιτλο «Θαλασσινό διήγημα».
(7) «Οι σφουγγαράδες», εφημ. Ακρόπολις, 1.1.1899, σ. 2-3, με 
τον επίτιτλο «Λόγια της πλώρης».
(1) «Η θάλασσα», περ. Εθνική Αγωγή, έτος Β', τεύχ. 2-3,15.1- 
1.2 1899, σ. 18-22 και 38-42, με τον υπότιτλο «Διήγησις ναύ
του».
(19) «Τελώνια», εφημ. Εστία, 31.1 και 1.2. 1899, σ. 2, χωρίς 
επίτιτλο.
(17) «Ναυάγια», εφημ. Εστία, 2.3.1899, σ. 2, χωρίς επίτιτλο.

Από αυτές τις βιβλιογραφικές πληροφορίες, που μας δεί
χνουν τη χρονική σειρά συγγραφής των διηγημάτων και την εξε
λικτική πορεία της σύνθεσής τους (μέσα στην παρένθεση δηλώ
θηκε ο αριθμός τους στη συλλογή), συμπεραίνουμε ότι ήδη από 
το 1893 είχε αποφασίσει για τον τίτλο της συλλογής, διαισθανό
μενος ότι σχεδίαζε έναν «κύκλο» διηγημάτων. Αυτό φαίνεται 
καθαρότερα από ένα προλογικό σημείωμά του στο πρώτο διή
γημα της σειράς, που δεν το συμπεριέλαβε στην έκδοση της συλ
λογής, και στο οποίο διευκρινίζεται η πηγή έμπνευσης και ο 
τρόπος αντιμετώπισης του θέματος:



Λόγια της πλώρης 
Η  πλώρη τον «Αθήναι» μας -όπω ςκαι κάθε καραβιού πλώρη -  
είναι η κατοικία και ανλή των ναυτών και των θερμαστάδων. 
Το καλοκαίρι απάνον στο κατάστρωμα, το χειμώνα κάτον στα 
γιατάκια τονς, δεξιά οι ναύτες, αριστερά οι θερμαστάδες, ξο- 
δεύονν την ακριβή ώρα της ανάπανσής τονς μπαλώνοντας τα 
ρούχα τονς, βράζοντας τον καφέ ή το τσάι τους και λέγοντας 
παραμύθια ή ανέκδοτα τον τόπον τονς, όταν δε βαρνροχαλί- 
ζονν παραδομένοι ’ς  τον ύπνον τη σιδερένια αγκαλιά. Τα 
παραμύθια και τ ’ ανέκδοτά τονς αυτά είναι διάφορα, γιατί 
διάφοροι είναι και οι τόποι απ’όπου αυτοί κατάγονται. Άλλος 
είναι από τις Κυκλάδες, άλλος από τις Σποράδες· άλλος από τα 
Εφτάνησα, άλλος από το Γαλαξείδι, άλλος από την Εύβοια και 
άλλος απ ’ αλλού. Εγώ επήγαινα συχνά και τους εσυντρόφευα. 
Ανάμεσα ’ς τα τυραννισμένα εκείνα κορμιά, που αντικατά- 
στησαν ’ς τους κόπους και τα βάσανα τα δούλα πληρώματα των 
αρχαίων νηών και τους σκλάβους των γαλερών, [...] εύρισκα 
εγώ τον εαυτό μου αλάκερο. Τα απλά τονς λόγια πολλές φορές 
μ ’ εσυγκίνησαν τα χοντρά αστεία κ ’ η ελευθεροστομία τονς 
πολλές φορές μ ’ εχαροποίησαν τα δυστνχήματά τους κ ’ οι 
αγώνες τονς πολλές φορές μ ’ ήφεραν σε θέσι να καταρασθώ την 
ανθρωπότητα. Ό σα άκουσα εκεί, εδώ μέσα θα τα ρίξω. Ίσως 
κανένας από τους αναγνώστες μου θέλει να συγκινηθή, άλλος 
να γελάση· άλλος και να καταρασθή τον αίτιο των παθημάτων 
μας. Βρίσκεται τόση ποικιλία ’ς αυτόν τον παληόκοσμο.

Ο συγγραφέας, λοιπόν, από δημιουργός υποδύεται το ρόλο 
του απλού καταγραφέα των αφηγήσεων άλλων προσώπων. 
Αυτόν τον τρόπο, να εισάγει δηλαδή την ιστορία του ως διή
γηση κάποιου άλλου, χρησιμοποιεί ο Καρκαβίτσας πάρα πολύ 
συχνά από τα πρώτα του διηγήματα, φτάνοντας, όμως, στις 
συλλογικές εκδόσεις τους συχνά τον απορρίπτει, διορθώνοντας 
τις εισαγωγές τους.11

Θέλω εδώ να επισημάνω τον αντίκτυπο αυτού του τρόπου 
αφήγησης στη γλωσσική μορφή κάθε κειμένου του. Ακόμη κι 
όταν χρησιμοποιούσε την καθαρεύουσα, έγραφε στη δημοτική, 
και μάλιστα με πολλά διαλεκτικά στοιχεία, τους σύντομους δια
λόγους των χωρικών ηρώων του, όπως και άλλοι σύγχρονοί του 
πεζογράφοι. Αν, όμως, προσέξουμε τις πρώτες δημοσιεύσεις 
των διηγημάτων του, πριν δηλαδή τα επεξεργαστεί για να τα 
εκδώσει στις διάφορες συλλογές του -γιατί σ’ αυτές χάνεται 
και η χρονική σειρά δημοσίευσής τους-, φαίνεται ότι μεταχει
ρίστηκε τη δημοτική από πολύ νωρίς και στην πρωτοπρόσωπη 
αφήγηση, όταν ο αφηγητής του ήταν πρόσωπο του λαού: το 
1885, εκτός από διηγήματα στην καθαρεύουσα, γράφει και 
δημοσιεύει στη δημοτική «Τα δύο σκέλεθρα» και «Η κίσσα», 
ενώ στα «Κρυφός καημός» και «Το ζούδιο» εναλλάσσονται και 
οι δύο μορφές, ανάλογα με το πρόσωπο που μιλάει ή αφηγείταί' 
το 1886, γράφει στη δημοτική το «Ο εβυθός»· το 1889, το «Κακή 
νύμφη»· το 1890, στο «Η μάνα» χρησιμοποιεί την καθαρεύουσα 
μόνο στην αρχή και το τέλος του κειμένου για να μας εισαγάγει 
στην κυρίως αφήγηση.

Εδώ δεν μπορώ, βέβαια, να επεκταθώ στον τρόπο αφήγησης 
μεμονωμένων έργων. Συνυπολογίζοντας, όμως, το βιωματικό 
στοιχείο μαζί με την ανάγκη για αληθοφάνεια και την νατουρα- 
λιστική τάση για ακριβή παρατήρηση, θεωρώ ότι αυτή η σχεδόν 
«τυπική» εισαγωγή κατάγεται από τον τρόπο που κατέγραφαν 
τότε τις λαογραφικές παραδόσεις, στα πυκνά σχετικά δημο
σιεύματα σε περιοδικά της εποχής.12

Ξαναγυρίζοντας στα Λόγια της πλώρης βρίσκουμε αρκετά 
παραδείγματα τέτοιων χαρακτηριστικών εισαγωγών, ενώ είναι

αξιοσημείωτο ότι δεν χρησιμοποιεί αφηγητή-πρόσωπο ούτε 
στα εκτενέστερα πεζά του, ούτε σε πολλά άλλα διηγήματά του.

Στο διήγημα «Η τέντα των ναυτικών» υπάρχει η ακόλουθη 
εισαγωγή, στην πρώτη δημοσίευση μόνο: «Όλο το τσούρμα 
αναγάλλιασε σαν άκουσε την υπόσχεση του Ματζαβράκου, πως 
θα έλεγε ένα μύθο ναυτικό. Αμέσως όποιος ήταν ορθός, εκαλο- 
κάθισε, όποιος εκαθότουν άπλωσεν αναπαυτικά τις αρίδες του, 
όποιος ήταν μακριά, ήρθε κοντύτερα, κ ’ εγώ εκάθισα ’ς την 
συνηθισμένη θέσι μου, ’ς τον παλαμαροδέτη του καμπουνιού 
των θερμαστάδων. Ο γέρο ναυτικός έβγαλε την πίπα από το 
στόμα του, έβηξε κ ’ έφτυσε δυο τρεις φορές, προετοιμάζοντας 
το λάρυγγα του για τη διήγησι, μερικοί από το τσούρμα έβηξαν 
κ ’ εχασμουρήθηκαν ανυπόμονα κ ’ εκείνος, σαν είδε την ψυχο
λογική στιγμή του ακροατηρίου του, άρχισε:». Συντομότερες 
αλλά ανάλογες είναι οι εισαγωγές των διηγημάτων «Οι φρεγά
δες» και «Κακοσημαδιά». Δημιουργεί με τον τρόπο αυτό μια 
μικρή ομάδα επώνυμων αφηγητών-πρωταγωνιστών, τον 
Μπαρμπακαληώρα («Η δικαιοσύνη της θάλασσας», «Κακοση
μαδιά», «Ο εκδικητής») και τον Γιαννιό Χούρχουλα («Οι φρε
γάδες», «Καβομαλιάς»).

Στη συλλογική έκδοση αφαιρεί αυτές τις τρεις εισαγωγές και 
σε μερικά διηγήματα το όνομα του αφηγητή («Κακοσημαδιά», 
«Οι φρεγάδες», «Ο εκδικητής»). Παραμένει όμως η αφήγηση σε 
πρώτο πρόσωπο στα 17 από τα 20 διηγήματα (με την εξαίρεση 
των «Το βασιλόπουλο», «Γέρακας» και «Οι κουρσάροι», τα 
οποία επισημαίνω ότι είναι ανάμεσα στα έξι που δεν δημοσιεύ
τηκαν πρώτα σε περιοδικό έντυπο).

Από τους πίνακες των διηγημάτων, που προηγήθηκαν, 
γίνεται φανερό ότι τα κείμενα δεν εντάχθηκαν στα Λόγια της 
πλώρης με τη σειρά που δημοσιεύτηκαν, γιατί η σύνθεση της 
συλλογής ακολούθησε ένα άλλο σχεδιασμό. Βλέπουμε δηλαδή 
στον τόμο να εναλλάσσονται διηγήματα «ρεαλιστικά» με διη
γήματα που στηρίζονται σε μια λαϊκή παράδοση, έτσι ώστε το 
«πραγματικό» με το «παραμυθιακό» στοιχείο να δίνονται στον 
αναγνώστη σε ίσες δόσεις. Πέρα από τον άλλο φόρτο λαογρα- 
φικού υλικού, τα ακόλουθα διηγήματα μεταπλάθουν λογοτε
χνικά μια λιγότερο ή περισσότερο γνωστή ναυτική παράδοση: 
«Οι φρεγάδες» < «Η σπηλιά της Αγίας Ειρήνης ’ς τον Καβομα- 
λιά». -  «Το βασιλόπουλο» <  «Οι κουρσάροι της Γοργόνας». -  
«Ο εκδικητής» <  «Η Αγία-Τράπεζα της Αγια-Σοφιάς». -  «Κα- 
βομαλιάς» <  «Τα εφτά φουσάτα». -  «Ο κάτω κόσμος» <  «Το 
τσαντήρι των ναυτικών». -  «Κακοσημαδιά» <  «Η χουχουβά- 
για». -  «Η γοργόνα» <  «Οι Γοργόναις». -  «Τελώνια» <  «Τε
λώνια». -  «Το γιούσουρι» < «Το γιούσουρι».13

Ενώ είχε ήδη αρχίσει να δημοσιεύει τα διηγήματα της σειράς 
Λόγια της πλώρης δημοσίευσε και τις εντυπώσεις από τα 
θαλασσινά ταξίδια του με τη μορφή ημερολογίου και με τίτλο 
«Σ’ Ανατολή και Δύση», στην εφημ. Εστία σε 47 συνέχειες από 
τις 15 Φεβρουάριου ως τις 5 Απριλίου 1895.14 Στο πολύ ενδια
φέρον αυτό ταξιδιωτικό κείμενο περιγράφονται με γλαφυρό- 
τητα τα δρομολόγια του πλοίου και τα λιμάνια όπου προσέγ
γιζε: «η καλλιγύναικος Σμύρνη, η μυροβόλος Χίος, η κοσμο- 
θαύμαστος Κωνσταντινούπολή, αι χλοεραί ακταί της Μικράς 
Ασίας, οι παγωμένοι λιμένες της Ρωσίας και η καλλιστάφυλος 
Σάμος, και η ποικιλόμορφος Θεσσαλονίκη. Και έπειτα αι γρα
φικοί της Σικελίας παραλίαι και της Μασσαλίας το ναυτικόν 
πανδαιμόνιον», όπως χαρακτηριστικά διαφημίζεται η δημο
σίευσή του στην Εστία.15

Ο στόχος του συγγραφέα είναι διπλός, από τη μια να σκια-



Ο Ανδρέας Καρκαβίτσας

γραφήσει μέσα από διάφορα επεισόδια τους επιβάτες και το 
πλήρωμα του «Αθήναι» και να σχεδιάσει τον τύπο του κατοίκου 
των διαφόρων περιοχών που επισκέπτεται: τον Τούρκο, τον 
Αρμένη, τον Βούλγαρο, το Μαρσεγιέζο, και από την άλλη να 
ζωντανέψει για τους αναγνώστες του τις μεγάλες πολιτείες που 
γνώρισε. Το κείμενο διανθίζουν ανέκδοτα και διηγήσεις που 
άκουσε, λυρικές περιγραφές των τοπίων που είδε, μαζί με ένα 
πλήθος λαογραφικών πληροφοριών ή άλλων πραγματικών 
στοιχείων και μια ποικιλία προσωπικών κρίσεων για τους διά
φορους λαούς που γνώρισε.

Από την άποψη αυτή και παρά την κοινή θεματική βάση τους 
υπάρχει μεγάλη διαφορά σκόπευσης ανάμεσα στα ημερολόγια 
και στα διηγήματα, στα οποία προέχει η περιγραφή της θά
λασσας και της απόλυτης επιβολής της πάνω στους ανθρώπους, 
μαζί με το στοιχείο της Μοίρας, που κυβερνά αναπότρεπτα τη 
ζωή. Μια μικρότερη αλλά ουσιαστική διαφορά βρίσκουμε στο 
ότι στα διηγήματα ο Καρκαβίτσας μεταφέρει χρονικά τις υπο
θέσεις του μερικές δεκαετίες πίσω, όταν ακόμη τα πλοία ήσαν 
ιστιοφόρα, ενώ ο ίδιος ταξίδευε την εποχή της ατμοπλοίας. 
Πιθανότατα, ενδιαφερόταν ν’ αποθανατίσει έναν κόσμο που 
χανόταν, παρασυρμένος από την πρόοδο. Ακόμη, ενώ στο ημε
ρολόγιο υπάρχουν εκτεταμένες περιγραφές των λιμανιών στα 
οποία έφθανε το «Αθήναι», στα Λόγια της πλώρης οι διάφοροι 
τόποι περιγράφονται ελάχιστα και χωρίς ενδιαφέρον να δοθεί 
το τοπικό χρώμα ή τα ιδιαιτέρά τους χαρακτηριστικά. Μια 
τελευταία αλλά αξιοπρόσεκτη αντίθεση ανάμεσα στα δύο κεί
μενα είναι ότι στο ημερολόγιο πολύ συχνά επικρίνει τα ελαττώ
ματα του Έλληνα, την κακή κατάσταση των ελληνικών πραγ
μάτων, την έλλειψη οργάνωσης της ναυσιπλοΐας, ενώ στα 
Λόγια της πλώρης ενδιαφέρεται να προβάλει την αξία και τη 
δόξα του ελληνισμού, για να τονώσει την εθνική φιλοτιμία. Η 
κριτική της «Πανελληνίου Ατμοπλοίας» ίσως και να εξηγεί

γιατί το ημερολόγιο άρχισε να δημοσιεύεται το 1895, δηλαδή 
λίγο μετά την απόλυσή του από την εταιρία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τον Καρκαβίτσα αυτή η παράλ
ληλη παραγωγή από τη μια άρθρων και ταξιδιωτικών κειμένων 
και από την άλλη διηγημάτων ή μεγαλύτερων πεζογραφημάτων 
με κοινή αφετηρία ένα προσωπικό βίωμα ή ένα ταξίδι, αποτελεί 
συνηθισμένη συγγραφική πρακτική. Γενικά στον συγγραφέα 
αυτόν φαίνεται να προηγείται της γραφής η επίσκεψη του 
χώρου, η συλλογή πληροφοριών για την ιστορία, τα τοπικά ήθη 
και τα έθιμα, τα δημοτικά τραγούδια, τους θρύλους και τις 
παραδόσεις, την κοινωνική ζωή. Ό λα αυτά του δίνουν την 
έμπνευση για τη λογοτεχνική σύνθεση, που έχει συνήθως την 
αφετηρία της σε ένα πραγματικό γεγονός ή μια τοπική παρά
δοση. Είτε γιατί η φαντασία του ήταν περιορισμένη, είτε γιατί 
στόχος του ήταν να προβάλει την ιστορία της πατρίδας του στη
ρίζεται στο βιωματικό στοιχείο, όχι κατ’ ανάγκη αυτοβιογρα- 
φικό, και στο ιστορικό γεγονός.

Στο ημερολόγιό του, πάντως, συναντάμε πολύ λίγα στοιχεία, 
που να χρησιμοποιήθηκαν παράλληλα στα Λόγια της πλώρης, 
αν εξαιρέσουμε, βέβαια, τους ίδιους τόπους, τα λιμάνια απ’ 
όπου αναχωρούν και όπου επιστρέφουν και οι ναυτικοί του 
«Αθήναι» και οι φανταστικοί θαλασσινοί ήρωές του. Τα δύο 
κείμενα φαίνεται να λειτουργούν ανεξάρτητα. Επισημαίνω εδώ 
τα λίγα κοινά τους σημεία: στο διήγημα «Το βασιλόπουλο» ανα- 
πλάθεται λογοτεχνικά και με μικρές αλλαγές και προσθήκες μια 
παράδοση που παρουσιάζεται με αρκετή αυτοτέλεια στο ημε
ρολόγιο ως αφήγηση ενός γέρου ναυτικού, του Μπαρμπαχατζή 
(βλ. «Στο νησί της γοργόνας», Άπαντα, τόμ. Δ ', σ. 132-133). 
Υπάρχουν ακόμη μερικά δίστιχα και ανέκδοτα (στο ίδιο, σ. 
186), που μεταφέρονται κυρίως στο διήγημα «Πειράγματα». 
Τέλος, αναγνωρίζουμε ομοιότητες σε ορισμένες περιγραφές, 
που αν και λίγες και μικρές σε έκταση, ξεπερνούν οπωσδήποτε 
τον κοινό περιγραφικό τόπο, όπως η περιγραφή της καμπίνας 
των ναυτών στο διήγημα «Θείον όραμα» (βλ. και ημερολόγιο, 
ό.π.,σ. 173). Ενδεικτική είναι και η περιγραφή της Τρωάδας 
στο ημερολόγιο και στο διήγημα «Βιοπαλαιστής», που γίνεται 
με τις ίδιες λέξεις σχεδόν:

Αγνάντεψα για πρώτη φο
ρά τους Τρωικούς κάμπους, 
χαμηλογέρνοντας κυματιστά 
από της Ίδης τα ριζά έως τη 
θάλασσα. Χωριδάκια δεν- 
δροφυτευμένα επρόβαλαν 
εδώ κι εκεί στα ψηλώματα. Τα 
γούπατα και τα λακκώματα 
και οι πλαγιές εκοκκίνιζαν 
οργωμένα. Γ αλαζοπράσινα 
σύγνεφα κατακαθισμένα εδώ 
κι εκεί έδειχναν τα λιοστάσια 
και τις πουρναριές. Παντού 
χυμένη ήταν η ζωή η ήμερη 
και ποθητή, δίχως σάλαγο 
πολέμου και αρμάτων λαμπο
κοπή ματα.

Αντίκρυ η Τένεδος προ
βάλλει από το γαλάζιο κύμα 
κατάξερη, κοκκινόμαυρη από 
τά πυρολίθαρά της, δασοφυ- 
τευμένη από τους ανεμόμυ-

0  Τρωαδίτικος κάμπος κυ
ματιστός, χαμηλόγερνε από 
της Ίδης τα ριζά ως τη θάλασ
σα. Χωριδάκια δενδροφυτε- 
μένα πρόβαιναν εδώ και κει 
στα ψηλώματα· κοκκίνιζαν 
οργωμένες οι πλαγιές και τα 
λακκώματα, γαλαζοπράσινη 
καταχνιά καθισμένη πέρα, τα 
λιοστάσια και τις πουρναριές 
σημάδευε. Η ζωή έπλεκε τον 
πλοκό της τώρα παντού ή μερο 
και ποθητό, δίχως σάλαγο 
πολέμου και αρμάτων λαμπο
κοπή ματα.

Δίπλα η Τένεδος φύτρωνε 
από το κύμα κατάξερη, κοκ- 
κινόμαυρη, με τις φτερωτές 
των μύλων χασκισμένες, σαν 
να ζητούσαν ελεημοσύνη τον 
άνεμο, (δ' έκδοση, 1918, 2 9
Άπαντα, τόμ. Β', σ. 50).



λους, που με τα γιγάντια φτε
ρά τους μοιάζουν ορθανοιγ- 
μένα πέταλα φανταστικού 
φυτού, με τα κάστρα της τα 
θλιμμένα και τα αιωνίως χαυ- 
νισμένα σπίτια της.
( Άπαντα, τόμ. Δ ', σ. 81).

Ως εδώ κατέγραψα το γνωστό μας υλικό, που υπάρχει ως 
υπόστρωμα στα Λόγια της πλώρης, με βάση κυρίως τα στοιχεία 
που μας δίνει το ταξιδιωτικό του Σ ’ Ανατολή και Δύση και 
περιέγραψα τις πρώτες δημοσιεύσεις των διηγημάτων του.

* * *

Φτάνουμε, λοιπόν, στην πρώτη συνολική έκδοση αυτών των 
διηγημάτων από το Βιβλιοπωλείο της Εστίας, το 1899. Συγκρί- 
νοντας τα κείμενα του 1899 με τις πρώτες δημοσιεύσεις τους, 
βρήκα ότι ο Καρκαβίτσας έχει πραγματοποιήσει αρκετές αλλα
γές, που εδώ, βέβαια, μόνο πολύ συνοπτικά μπορούν να περι- 
γραφούν. Με ενδιαφέρει, βέβαια, να παρουσιάσω εδώ όχι τις 
μεμονωμένες αλλαγές που πραγματοποιεί σε κάθε διήγημα, 
αλλά όσες μπορούν να ομαδοποιηθούν και να μας δείξουν ένα 
νέο κοινό χαρακτηριστικό των διηγημάτων.

Έκανα λόγο παραπάνω για μια πολύ ενδιαφέρουσα επέμ
βασή του στις αρχές ορισμένων διηγημάτων, όπου αφαιρεί τον 
πρώτο αφηγητή και την ιστορία πλαίσιο, ώστε να μην φαίνεται 
ότι περιορίζεται η διήγηση σε όλα σχεδόν τα διηγήματα ανά
μεσα στον επώνυμο αφηγητή και στο ακροατήριό του που το 
αποτελούν οι ναύτες του πλοίου.

Οι υπόλοιπες αλλαγές είναι γλωσσικές και φανερώνουν με 
την έκτασή τους μια νέα συνολική επεξεργασία των κειμένων, 
αλλά δεν μεταβάλλουν ουσιαστικά τα διηγήματα. Η έκδοση του 
1899 διασώζει σε πολύ μεγάλο βαθμό το κείμενο των πρώτων 
δημοσιεύσεων. Η επέμβαση του συγγραφέα, παρά την προ
σπάθεια ακόμη και ορθογραφικής ενοποίησης, δεν εξομαλύνει 
τις διαφορές που παρατηρούνται ανάμεσα στα κείμενα.

Πρώτα απ’ όλα η γλώσσα δεν παρουσιάζει ομοιογένεια, ούτε 
οι διορθώσεις του βοηθούν να την αποκτήσει. Και στο φωνολο
γικό και στο μορφολογικό επίπεδο στην έκδοση του 1899 ο συγ
γραφέας παράλληλα με τους τύπους της δημοτικής χρησιμο
ποιεί τύπους της καθαρεύουσας (γράφει: αρφανούλα 88, εκτι
μούσαν 29, καθρέφτη \\3  αλλά και ονειρεύθηκεν\Ί&, ριχθή 10, 
όπως και: αγαλλίασις70, η Φύσις55, η ζημία56, αμύνης68 αλ
λά και περιποίησες 87, μαγεριό 36, λέγεις 30 και λες 319, ζητεί 
318 και φτει 68, παραλει'318, ετριζοβόλουν91 και εδροντούσαν 
91).16 Η μόνη αλλαγή που τηρείται με συνέπεια είναι η συλλα
βική αύξηση των ρημάτων, ενώ σημειώνεται πάντοτε και η υπο
γεγραμμένη.

Ως προς το λεξιλόγιο, μόνο ορισμένες φορές μεταβάλλει σε 
ελληνικές τις αντίστοιχες ξένες λέξεις-όρους του ναυτικού 
επαγγέλματος, π.χ. (προηγείται το κείμενο της έκδοσης του 
1899) θαλασσινός < μαρινάρος, ναυτόπουλος < μούτσος , ο 
σκοπός <  λουκάος, κατεβάσουμε <  μαϊνάρουμε, σίφουνας < 
τρόμπα, καιρός <  πουνεντογάρμπι. Αντικαθιστά, επίσης, 
λέξεις της δημοτικής με λογιότερες, όπως αμέσως <με μίας, 
μόλις <  σαν, ευθύς <  γιαμιάς, αντίκρυ <  κατάμπροστα, φόνος 
<  σκοτωμός, ή προτιμά τύπους της κοινής δημοτικής και όχι 
ιδιωματικούς π.χ. έτσι κ’ έτσι <  τως και τως, είπε <  ερέκαξε, 
σκεπή <  πάτερό, τον έκοβε στα δυο <  τον έκοβε σφαράγγι. Οι

αλλαγές αυτές, όμως, γίνονται χωρίς σύστημα και καλύπτουν 
μικρό μόνο μέρος των περιπτώσεων, γιατί σε πολλά σημεία 
αφήνει το κείμενο χωρίς διορθώσεις. Επομένως παρατηρού
νται αρκετές διπλοτυπίες και πολλοί ιδιωματικοί τύποι, ενώ 
δεν μπορούμε να διακρίνουμε ένα σύστημα για να ερμηνεύσου
με την αιτία των επιλεκτικών αυτών αλλαγών.

Σε επίπεδο δομής στην α ' έκδοση αφαιρεί επίθετα και παρο
μοιώσεις ή σύντομες φράσεις με σκέψεις του αφηγητή για το 
ναυτικό επάγγελμα ή αναλυτικότερες περιγραφές των προσώ
πων. Αυτού του είδους οι αλλαγές δεν είναι πολλές αριθμητικά 
και γίνονται μόνο σε μερικά διηγήματα.

Στην α ' έκδοση, λοιπόν, παρατηρούμε ότι, παρόλο που ο 
συγγραφέας χρησιμοποιεί τη δημοτική και μάλιστα με αρκετά 
ιδιωματικά στοιχεία, υπάρχουν γλωσσικά στοιχεία του παρελ
θόντος που τη βαραίνουν, ενώ διαπιστώνουμε και μια μικρή 
γλωσσική «υποχώρηση προς την καθαρεύουσα« συγκριτικά με 
τις πρώτες δημοσιεύσεις των διηγημάτων. Το θέμα σχετίζεται 
οπωσδήποτε και με τις θεωρητικές απόψεις για τη λογοτεχνική 
γλώσσα, όπως τις διατύπωσε το 1893, ένα μόλις χρόνο μετά το 
δημόσιο έπαινο της δημοτικής: «Εγώ όμως δεν χωρίζω ούτε την 
καθαρεύουσαν, ούτε την δημοτικήν. Νομίζω, ότι μία είναι η 
γλώσσα και κακώς την χωρίζουν. [...] Η δημώδης είναι γλώσσα 
λαμπρά, αλλά είναι ατελής δια την εποχήν μας. [...] Πιστώς 
αυτήν την γλώσσαν δεν ημπορούμεν να την μεταχειρισθώμεν 
σήμερα. [Πρέπει να γράφουμε] κράμα, διότι και η καθαρεύ
ουσα έχει κάμει την επίδρασίν της. Διότι, δεν θα αποτεινώμεθα 
μόνον προς τσοπαναραίους και γαλατάδες, διότι η καθαρεύ
ουσα έχει επιδράσει και αι ανεπτυγμένοι τάξεις αυτήν μόνον 
εγνώρισαν. Λοιπόν, από την δημοτικήν θα μεταχειρισθώμεν 
τας λέξεις, όσας εννοούν όλοι, και του σαλονιού και του βουνού 
άνθρωποι, θ ’ αναπληρώνωμεν δε αυτήν από τας λέξεις της 
καθαρενούσης, αι οποίαι θα υπάρχουν εις την δημοτικήν. Εγώ 
που είμαι τέλειος χωριά της πολλάς λέξεις από του Κρυστάλλη 
και του Βαλαωρίτου δεν τας εννοώ, πόσον μάλλον ένας άλλος, 
που δεν εβγήκεν έξω από τας Αθήνας.»'1 Βέβαια, οι απόψεις 
αυτές όχι μόνο τον έφερναν σε σύγκρουση με τις ιδέες του 
Ψυχάρη,18 αλλά και ήταν ανακόλουθες με την υπόσχεση ότι στα 
Λόγια της πλώρης θα κατέγραφε «όσα άκουσε» από τους ναυτι
κούς στα ταξίδια του. Με τη σημερινή προοπτική το δεύτερο 
αυτό θέμα δεν φαίνεται τόσο σημαντικό. Όπως θα δούμε, 
όμως, η κριτική δεν του το συγχώρησε.

Το ζήτημα για τον Καρκαβίτσα ερμηνεύεται πιθανότατα και 
από την πάλη ανάμεσα στη δική του γραπτή γλώσσα, που εξε
λίσσεται σταδιακά, και στην προφορική λαϊκή γλώσσα, που 
ακούει (στην προκειμένη περίπτωση από τους ναυτικούς του 
«Αθήναι») και την οποία για τους λόγους που σημείωσα παρα
πάνω, προσπαθεί να μιμηθεί στο λόγο των δικών του ηρώων. 
Στα Λόγια τηςπλώρηςτο πρόβλημα εντείνεται υπερβολικά, όχι 
μόνο επειδή έχουμε αυξημένο διάλογο συγκριτικά με προηγού
μενα έργα του, αλλά κυρίως επειδή η αφήγηση σε πρώτο πρό
σωπο από ένα μη μορφωμένο ήρωα έχει επεκταθεί, όπως 
είδαμε, σε όλα σχεδόν τα διηγήματα.

Το βιβλίο απέσπασε γενικά ευνοϊκά σχόλια στον τύπο, στα 
οποία μάλιστα τονιζόταν ότι έδινε «ζωντανές εικόνες» της 
θαλασσινής ζωής, που ο συγγραφέας «είχε σπουδάσει» στα 
ταξίδια του. Πολύ μεγαλύτερη σημασία έχουν δύο εκτεταμένες 
κριτικές του Παλαμά και του Ξενόπουλου, πρωταγωνιστών 
στην πνευματική σκηνή του τόπου και φίλων του Καρκαβίτσα, 
που είχαν ήδη εκφραστεί επαινετικά για προηγούμενα έργα 
του.19 Πριν δούμε αυτά τα δύο κείμενα που επηρέασαν ουσία-



του Αλέξη Σταμάτη

PHOENIX Η ΔΕΥΤΕΡΗ (;) ΦΟΡΑ

«But, if I am consumed in the fire
Give me new phoenix wings to fly at my desire»

John Keats: «On sitting down to read King Lear once again»

Τα λιοντάρια πάντα δρυχώνται 
Η  μήπως όχι;
Σιωπή που ψιθνρίζεται 
Είναι αυτό ήχος;
Εναγκαλισμοί, θνητές χειρονομίες,
Είναι μόνιμα εδώ;

Αίμα διασχίζει αυτή την απομίμηση ζωής 
Αυτή την κατακερματισμένη ανθρώπινη γειτονιά 
Τη γεμάτη ζώα, έπιπλα, σπλάχνα.

Νοιώθω κάτι να στοιχειώνει την σκιά μου
Είναι σαν να μ ’έκοψε ένα τριαντάφυλλο
Ή  ένα τσαμπί σταφύλια
Είναι σωματικό μαζί και ψυχικό
Το χρειάζομαι
θέλω να το καταπιώ
Πρέπει να  κλείσω όλες τις πόρτες και να παραμείνω σιωπηλός 
Να εφεύρω τις μυστικές λέξεις

Στα χέρια σου το πνεύμα μου παραδίδω.

Ποτίζω τον ύπνου την εικόνα 
Με δροσιά επιστροφής.
Προτρέχει της ημέρας το νηφάλιο σκοτάδι.
Ό λα εντός μου χάθηκαν εξόν απ’ τα νοήματα 
Γλώσσες ονείρων και γλώσσες πλανητών.
Ο Πλούτων και ο Ουρανός και ο Ποσειδών και ο Α δης  
Συστατικά τον ανθρώπον τον αγαθού και της κινούμενης 

άμμον
Πον διαφορά καμμιά δεν έχονν 
Παρ’εκτός το ένα πον καταπίνει το άλλο 
Στον καθρέφτη μέσα των εγκάτων 
Εκεί πον άγεται ο άνθρωπος ο στολισμένος 
Με απαλές θείες κλαγγές των σπλάχνων 
Έτσι όπως γλυστρά απαλά στο αύριο.

Έχω ζήσει σε αυτό το μικρό δωμάτιο του χρόνον 
Με το κερί και το κλειδί και το λενκό το ρίγος 
Με την ελάχιστη της ανάσας την οσμή 
Και το δαχτνλίδι το ραμμένο στον αντίχειρα 
Λ ιάσπαρτο από δραχίσκουςμε ανεμώνες και μουσική πον 

απλώνεται.
Τώρα αντιστρέφω την εξέλιξη
Α νεβαίνοντας προς το έδαφος
Διασκορπίζοντας τα εμπόδια τα σκύρα και τις λατύπες
Καταφθάνω στην επιδερμίδα
Γεμάτος ταραχή και έντρομη λαχτάρα
Για την δεύτερη φορά πον με αναμένει
Για το νέο καλωσόρισμα στο ανθρώπινο γένος.

σ α κ ά  τον Κ αρκαβίτσα στη διόρθωση του έργου του, ας έχουμε 
υπόψ η μας δύο πράγματα: πρώ τα, ότι πέρα από την ορθότητα  
ή μη των παρατηρήσεώ ν τους, η πολύ ισχυρή καλλιτεχνική π ρ ο 
σωπικότητα και των δύο επηρέαζε καταλυτικά τις κριτικές τους 
θέσεις· ακόμη, ότι και με τους δύο είχε συγκρουστεί μόλις πριν  
από λίγους μήνες στη γνωστή συζήτηση για  την τέχνη και το 
κοινό της, με αφορμή την «Έ ντα  Γκάμπλερ».

Ο πρώ τος δημοσίευσε τη βιβλιοκρισία του στο περιοδικό  
Τέχνη, με τη μορφή διαλόγου ανάμεσα σε δύο αναγνώστες· τον 
έναν αρνητικό και τον άλλο θετικό απέναντι στο έργο. Κοινή  
διαπίστωση και των δύο, πάντω ς, ήταν πρώτα ότι το ύφος  
στους δ ιαλόγους «των απλών και ταπεινών, των αγράμματων 
και αμόρφωτων ηρώων τον» ήταν «παρά πολύ δικό του, και 
κάπως ρητορικά και ψυχρά λογιωτατίστικο -μ ε  όλη του τη 
λαϊκή επιφάνεια-»  ( Απαντα, τόμ. 16, σ. 87), και δεύτερο ότι ο 
συγγραφέας ήταν αδύνατος ψ υχολόγος.

Ο άλλος, έχοντας υπόψη του και την κριτική του Π αλαμά, 
έγραψε ένα  μεγάλο άρθρο σχετικά με το διήγημα, για  να  κατα- 
λήξει στη συλλογή του Καρκαβίτσα. Ο ι παρατηρήσεις του για  
το λαογραφικό πλούτο, την απεικόνιση της «εθνικής ψυχής», 
την ποίηση των κειμένων, ήταν γενικά  πολύ θετικές. Συμφω
νούσε, ωστόσο, με τον Π αλαμά στις παρατηρήσεις του για  το 
«φορτωμένο» ύφ ος και σημείωνε τις μικρές αδυναμίες ορ ι

σμένων υποθέσεω ν. Ό τ ι  ο Κ αρκαβίτσας είχε υπόψη του αυτές 
τις κριτικές και ακολούθησε τις υποδείξεις τους, φαίνεται από  
τη μοναδική αλλαγή του σε πλοκή διηγήματος. Στα «Π ειράγμα
τα», καθώς το θλιβερό τέλος πλησιάζει, μεσολαβεί μια εύθυμη 
σκηνή με τα θορυβώδη αστεία των ναυτικών και τις Ρωσίδες 
που κολυμπούν γύρω από το πλοίο . Στην α' έκδοση ένας από  
τους ήρωες, ο  Ανέστης, παρουσιάζεται την ώρα εκείνη να  κοι
μάται ήσυχα στην κουπαστή. Ο  Ξ ενόπουλος, έμπειρος π εζο -  
γράφ ος και θεατρικός συγγραφέας, υπέδειξε αμέσως την αδυ
ναμία της σκηνής. Στην επανέκδοση, λοιπ όν, ο Κ αρκαβίτσας 
εμφ ανίζει τον ήρωα να  συμμετέχει αμέριμνα στη γενική χαρά, 
για  να  τονιστεί έτσι ακόμη περισσότερο η τραγική του κατά

ληξη.

* * *

Είκοσι χρόνια  αργότερα, όταν πλέον είχε περάσει η εποχή της 
πνευματικής του ανθοφ ορίας, ο Κ αρκαβίτσας κυκλοφόρησε 
και πάλι τα Λόγια της πλώρης, σε δύο ημίτομους, τον πρώτο το 
1918 με τα πρώτα εννέα  διηγήματα και τον δεύτερο με τα υ π ό 
λοιπ α , την επόμενη χρ ονιά , στα πλαίσια  μιας συνολικής δ ιορ
θωμένης επανέκδοσης του έργου του, που μας είναι πλέον



γνωστό με αυτή τη νέα βελτιωμένη του μορφή. Συνολικά τις 
διορθώσεις του θα μπορούσαμε να τις αποδώσουμε στην επι
θυμία του να επιμεληθεί γλωσσικά τα έργα του και να επεξεργα
στεί περισσότερο το ύφος του, γιατί οι αλλαγές που πραγματο
ποιεί δεν σχετίζονται με τις υποθέσεις ή την πλοκή τους.

Ως προς το έργο που μας ενδιαφέρει, βλέπουμε ότι οι αλλαγές 
του είναι πολύ εκτεταμένες με κύριο χαρακτηριστικό τις 
μεγάλες περικοπές του κειμένου. Πράγματι η δεύτερη έκδοση 
είναι κατά 100 περίπου σελίδες μικρότερη της πρώτης με συν
τόμευση όλων γενικώς των διηγημάτων. Ο λόγος του από εκτε
ταμένος και αναλυτικός, γίνεται συνοπτικότερος και το ύφος 
του πιο λιτό και ζωηρό.

Ας δούμε τώρα πιο αναλυτικά τις αλλαγές που πραγματο
ποίησε. Το 1918-19 κάνει αρκετές διορθώσεις τόσο στο φωνολο
γικό, όσο και στο μορφολογικό επίπεδο, ώστε να γίνει η γλώσσα 
του πιο αμιγής δημοτική: ευχή >  ευκή, ξεύρω >  ξέρω, εβγάτε > 
βγήτε, θαυμάζουν >  θαμάζουν (1899 >  1918-19). Με ορισμένες 
αλλαγές δίνει, επίσης, ένα τόνο λαϊκότερο ή ιδιωματικό: έξω > 
όξω, αρραβωνιασμένη > αρρεβωνιασμένη, αυτά >  αυτούνα, 
χλιαρό >  χλιό, αχυρώνα >  αχεριώνα, φθινόπωρο >  χινόπωρο. 
Τέλος, καταργεί τη συλλαβική αύξηση των ρημάτων.

Ακόμη, αντικαθιστά αρκετές λέξεις με ξένες αλλά σε ευρύ- 
τερη χρήση (κάνει δηλαδή την αντίστροφη κίνηση από αυτή που 
έκανε για την έκδοση του 1899): κάθαρσις >  καραντίνα, κατά
στρωμα >  κουβέρτα, πλήρωμα > τσούρμο, ναυτολογήσουν > 
τσουρμάρουν, ορειχάλκινος >μπρούτζινος. Αντικαθιστά, επί
σης, λέξεις ή τύπους που προέρχονται από την καθαρεύουσα με 
άλλους νεώτερους: νώτα > πλάτες, σαρκαστική >  αναγελά- 
στρα, εννόησα >  ένιωσα, μήπως > μην.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όμως, παρουσιάζουν οι περι
κοπές στα κείμενα, που μπορούμε να τις κατατάξουμε στις 
ακόλουθες κατηγορίες:

Α. Συστηματικά αφαιρεί περιγραφές, αρχίζοντας από την 
επιλογή των κοσμητικών επιθέτων που συνοδεύουν ένα ουσια
στικό: «ήλιος λαμπρός και ζωοπάροχος, ανέσπερος και αΐδιος» 
> «ήλιος λαμπρός και αβασίλευτος» («Ο εκδικητής», 1899, σ. 
117= Άπαντα, τόμ. Β', σ. 56), προχωρώντας στην παράλειψη 
ολόκληρων φράσεων, που διασαφηνίζουν, κάποτε με πλατεια
σμούς, ή επεκτείνουν και συμπληρώνουν τα όσα περιγράφει: 
«και ορθός ανάμεσά τους, με την θαυμαστή απάθεια στο πρό
σωπο, τη γιγάντια κορμοστασιά, το αυστηρό βλέμμα του εδέ- 
σποσεν εκεί, σαν θαλασσογέννητος θεός που κατασιγάζει των 
ανθρώπων τα πάθη όπως και τις τρικυμίες» > «και ορθός ανά
μεσά τους» («Πειράγματα», 1899, σ. 232-233= Άπαντα, τόμ. Β', 
σ. 109. Κάποτε αφαιρεί ολόκληρες σελίδες, όπως στο διήγημα 
«Η δικαιοσύνη της θάλασσας» τη μεγάλη και ωραία εικόνα, των 
σχημάτων που παίρνουν τα σύννεφα, όταν τα φυσά ο άνεμος 
(1899, σ. 75-77, στα Άπαντα, τόμ. Β', αντιστοιχεί στη σ. 39), ή 
στο διήγημα «Κακοσημαδιά», όπου η απλή έκφραση θαυμα
σμού: «ήταν η ομορφότερη κουκουβάγια, που είδα στη ζωή 
μου» (« Άπαντα, τόμ. Β', σ. 122), αντικαθιστά στην β' έκδοση 
μια λεπτομερή περιγραφή του πουλιού, έκτασης μιας σελίδας 
περίπου (1899, σ. 259-260).

Αυτή η συστηματική απομάκρυνση περιγραφικών σημείων 
δεν μπορούμε να πούμε ότι έκανε την έκφρασή του λιτή, καθώς 
το έργο εξακολουθεί να κατακλύζεται από εικόνες και περιγρα
φές. Οπωσδήποτε με την επιλογή των πλέον κατάλληλων και 
αναγκαίων από το πλήθος των λέξεών του, βελτίωσε το ύφος 
του, για το οποίο ο Ξενόπουλος είχε κάνει την παρατήρηση: 
«Εξακολουθεί ακόμη να είναι το τρωτόν του μέρος, καθ’εαυτό

η πτέρνα του ήρωος. Συχνά απαντάς περιόδους τόσον παρα- 
φορτωμένας μ ’ επίθετα και με παρομοιώσεις, τα οποία δεν 
έχουν την θέσιν των, ώστε σου έρχεται όρεξις να πάρης ένα 
μολύβι και να σβήνης, να σβήνης, να σβήνης.» (Το Άστυ, 
21.9.1899.) Ανάλογη ήταν στο σημείο αυτό και η υπόδειξη του 
Παλαμά: «Κανένα ουσιαστικό δεν παραθέτουν χωρίς να το ται
ριάσουν μ ’ ένα βροντερό στολιστικόν επίθετο» (ό.π., σ. 87).

Β. Στην έκδοση του 1899 σημαντική θέση κατείχαν οι σκέψεις 
και οι στοχασμοί των αφηγητών, που παρεμβάλλονταν ως συμ
περάσματα, ή για να αναλύσουν, να ερμηνεύσουν και να δι
καιολογήσουν τα συναισθήματα και τις πράξεις τους ή των άλ
λων προσώπων: «Δεν ήταν άθεος ο καπετάν Δρακόσπιλος, 
ήταν όμως θαλασσινός. Οι βλαστήμιες σ ’ εμάς είν’ ένα από τα 
προστάγματα που κυβερνιέται το πλεούμενο. Ο θαλασσινός 
μάχεται με δύο στοιχεία φοβερά, μεγαλοδύναμα και ασώματα 
μαζί: τον αέρα και το νερό. Τι να τους κάμης; με τι να τα πολε- 
μήσης; Μόνον με τις βλαστήμιες σου. Σε παρόμοια θέσι ευρέ- 
θηκε, νομίζω, και ο Ξέρξης όταν ηθέλησε ν ’ αλυσοδέση τον 
Ελλήσποντο. Οι βλαστήμιες είναι οι δικές μας αλυσίδες.» («Κα
κότυχος», 1899, σ. 209, Άπαντα, τόμ. Β', αντιστοιχεί στη σ. 
97). «Η αστασία φαίνεται που έχουμε καθημερινά γύρω μας· τα 
κύματα, ο ουρανός, η γη, τα αποδοσίδια της, οι άνθρωποι, ίδια 
η ζωή μας, αιώνια μεταβατική και αλλοπρόσαλλη κουράζουν 
την ψυχή. Αναγκαστικό ισοζύγισμα θέλη να φέρη η φύσις την 
σταθερότητα. Θέλει ο νους κάποιο μέρος για να κολλήση νυ- 
χτόημερα, αφού το σώμα νυχτόημερα τρέχει και δέρνεται. Και 
βρίσκει μόνος του την γυναίκα, την παντρειά. Μικρό είνε τάχα 
όταν εσύ γυρίζεις βαρύκοπος τον κόσμο να ξέρης κάποιαν άκρη 
που σε αγαπούν και σε απαντέχουν ανυπόμονα;» («Η θάλασ
σα», 1899, σ. 24, Άπαντα, τόμ. Β', αντιστοιχεί στη σ. 18). Οι 
ικανότητες, όμως, του συγγραφέα αναδεικνύονταν μόνο στην 
αφήγηση των γεγονότων. Ενώ οι παρέμβλητες απόψεις του 
απευθύνονταν στον αναγνώστη, δεν του προσέθεταν κάτι, αλλά 
αντίθετα, προσπαθώντας να εξηγήσουν τα απλά και τα εύλογα, 
του στερούσαν τη δυνατότητα να σκεφτεί μόνος του για τα όσα 
συνέβαιναν.

Γ. Ό ,τι όμως μπορεί να χαρακτηρίσει ακριβέστερα την α ' 
έκδοση είναι οι περιγραφές με λόγια έκφραση, οι ξένες προς τη 
φύση και τον κόσμο του έργου παρομοιώσεις, οι μεταφορές από 
την αρχαιότητα και ιδιαίτερα τη μυθολογία. Όλα αυτά τα στοι
χεία συστηματικά απομακρύνονται από την β' έκδοση: «Ο 
άνεμος εσφύριζε άγριος [...] στην Τρωάδα. Έγινε, λέγεις η 
θυσία της Πολυξένης και ο ήρωας άφησε τα πλοία στη διάκρισι 
της Άθηνάς, να τιμωρήση κ ’ εκείνη τον ιερόσυλον Άίαντα.» 
(«Βιοπαλαιστής», 1899, σ. 114, Άπαντα, τόμ. Β', αντιστοιχεί 
στη σ. 55), «Τον φαντάζεται άνθρωπο, δράκο πελώριο, Γολιάθ 
σωστόν και αυτός, μικρός Δαυίδ γυρεύει να παλαίψη μαζί του 
[...] πιστεύει πως είνε ο Εκατόγχειρας [...] αντρειεύεται, όπως 
ο Ιακώβ όταν επάλαιψε νύχτα με το Είδος του Θεού.» («Η 
δικαιοσύνη της θάλασσας», 1899, σ. 67-68, Ά παντα , τόμ. Β', 
αντιστοιχεί στη σ. 36).

Είναι φανερό ότι η σκέψη του Καρκαβίτσα τουλάχιστον ως 
την έκδοση του 1899 ήταν στραμμένη στο παρελθόν. Γι’ αυτό 
και το ύφος του γινόταν σε αρκετά σημεία πομπώδες με τα επί
θετα που κατέκλυζαν τη φράση, με τις άνισες συγκρίσεις και τις 
παρομοιώσεις που αναφέρονταν σε ιστορικά ή μυθολογικά 
ονόματα. Η προσπάθεια επίδειξης γνώσεων για τον αρχαίο 
κόσμο βάραινε δυσανάλογα το κείμενό του, γιατί η απλότητα 
του θέματος δεν εύρισκε ανταπόκριση στον εκφραστικό πληθω
ρισμό.



Την ανάγκη να απομακρυνθούν από το έργο αυτού του 
είδους τα λόγια στοιχεία είχαν ήδη τονίσει ομόφωνα και ο 
Παλαμάς και ο Ξενόπουλος. Ο πρώτος κατέκρινε, αρκετά 
τσουχτερά μάλιστα, την ομιλία των ηρώων του έργου, που αν 
και παρουσιάζονταν απλοί και αμόρφωτοι, διατύπωναν τις 
ιδέες και τις σκέψεις τους με ύφος έμπειρου λογοτέχνη και με 
λόγο που δεν αναλογούσε σε πρόσωπο του λαού: «Όλοι τονς 
ξέρουν από ελληνική μυθολογίαν αρχαία. Έχουν εγκνψει στη 
μελέτη των Αγίων Γραφών. Κυνηγούνε τα πάρισα και τα ισό
κωλα, σα να γνώρισαν από Λυσία και Ισοκράτη. [...] Όλο και 
φιλολογία, εθνική, ρωμαντική, πραγματιστική, νατουραλι- 
στική, ό,τι θέλετε, στις ζωγραφιές των, στις εντυπώσεις των, 
στις αναμνήσεις των. Και κάποτε και λίγη φιλοσοφία [...] 
Καρακαβίτσηδες παρά θαλασσινοί· φασουλήδες παρά άνθρω- 
ποι.»(ό.π.,α. 87).

Ο Ξενόπουλος, θέλοντας να υπερασπιστεί το έργο, επαι
νούσε το ότι «Ο συγγραφεύς αναδιδάζει τους ταπεινούς ήρωάς 
του μέχρι τον βάθρου τον, τονς δανείζει την απρόσκωπτον 
ενγλωττίαν τον και την δεινήν περιγραφικότητά του, τους στη
ρίζει εξωτερικώςμε το εφόδιον των γνώσεών του -  αλλά τίποτε 
περισσότερον. Δεν τους παραμορφώνει- δεν τονς αλλοιώνει.» 
Αμέσως μετά, όμως, επεσήμαινε: «μερικάς παρομοιώσεις, αι 
οποίαι προϋποθέτουν κάποιαν σχέσιν με τα βιβλία, μερικάς 
εκφράσεις εξ αναμνήσεων κλασσικών» (Το Άστν, 20.9.1899), 
που κατέστρεφαν τη φυσικότητα του λόγου των προσώπων.20

Στη β' έκδοση ο συγγραφέας άλλαξε συστηματικά όλα τα σχε
τικά μέρη του έργου. Οι αναφορές στο παρελθόν απομακρύν
θηκαν και η επιλογή του υλικού για τις παρομοιώσεις του 
γίνεται από τον φυσικό κόσμο. Αυτή, κατά τη γνώμη μου, είναι 
η ουσιαστικότερη μεταβολή στα Λόγια της πλώρης, αν και όχι 
τόσο εντυπωσιακή όπως οι μεγάλες περικοπές. Μ’ αυτήν, όμως, 
σημειώνεται η πραγματική στροφή, όχι απλώς από την καθα
ρεύουσα στη δημοτική, αλλά από την υποταγή στην αρχαιότητα 
-τη  στείρα προγονολατρεία- στην ανάπτυξη ενός αυτόνομου 
νεοελληνικού λογοτεχνικού λόγου με αφετηρία τη δημοτική και 
όχι τη λόγια παράδοση.

Ωστόσο, η γλώσσα του δεν παρουσιάζεται αμιγής ούτε στην 
β' έκδοση, που σκοπό είχε ακριβώς τη γλωσσική αναθεώρηση 
του έργου. Ο Καρκαβίτσας χρησιμοποιεί την πλέον κατάλληλη 
για την περίσταση λέξη, την ακριβέστερη και πιο παραστατική, 
άσχετα αν η λέξη είναι της καθαρεύουσας ή της δημοτικής. 
Περισσότερο τον ενδιαφέρει να πετύχει τη μουσικότητα της 
φράσης του, το ρυθμό του λόγου του, μια συνολική ηχητική 
αρμονία, και για τούτο από σελίδα σε σελίδα μεταβάλλει ακόμη 
και το γραμματικό τύπο της ίδιας λέξης και χρησιμοποιεί κάθε 
φορά εκείνον που ακούγεται καλύτερα. Φαίνεται ότι είχε 
πλήρη συνείδηση των δυνατοτήτων, αλλά και των αδυναμιών 
της δημοτικής, γι’ αυτό προσπάθησε να αξιοποιήσει το διαχρο
νικό θησαυρό της ελληνικής.

Θα ήταν, βέβαια, άδικο για το δημιουργό και αφελές για μας, 
αν θεωρούσαμε ότι οι δύο κριτικές που παρουσίασα ήταν η 
αποκλειστική αιτία που τον οδήγησε στην αλλαγή των διηγη
μάτων της συλλογής. Πρώτα απ’ όλα ανάλογες διορθώσεις, όχι 
όμως της ίδιας έκτασης, έκανε σε όλο το έργο του (εκτός από τον 
Αρχαιολόγο), πιθανότατα γύρω στο 1918, όταν άρχισε να το 
επανεκδίδει. Δεύτερον, οι ιδέες που υποστηρίζει στον Αρχαιο
λόγο (1904), ανάμεσά τους η έντονη επίκριση της καθαρεύου
σας, του επέβαλαν οπωσδήποτε να επανεξετάσει και τις από
ψεις του για τη γλώσσα.

Με βάση τις παρατηρήσεις που προηγήθηκαν, πιστεύω ότι

πρέπει πρώτα απ’ όλα να τεθεί σε νέα βάση η γνωστή στατική 
διαίρεση της λογοτεχνικής δημιουργίας του Καρκαβίτσα ως 
προς τη γλώσσα, σε μια πρώτη περίοδο που χρησιμοποιεί την 
καθαρεύουσα και μια δεύτερη που χρησιμοποιεί τη δημοτική. 
Η καθαρεύουσά του είχε πολλά στοιχεία δημοτικής, ήταν 
περισσότερο μια γλώσσα μεικτή, ενώ η δημοτική του διαμορ
φώθηκε σταδιακά μέσα από αλλαγές, που έτειναν όχι τόσο στη 
συμμόρφωση με τη γραμματική και το συντακτικό, όσο στη 
δημιουργία ύφους, που φαινομενικά τουλάχιστον απέδιδε το 
λόγο των απλών και ταπεινών ηρώων του. Στην πραγματικό
τητα βέβαια, όπως είδαμε, ήταν το αποτέλεσμα συστηματικής 
και μακρόχρονης επεξεργασίας.

Τελειώνοντας την περιγραφή της συγγραφικής αυτής περι
πέτειας, θέλω να θέσω ορισμένα ευρύτερα ζητήματα:

1. Ο γνωστός ως στυλίστας της δημοτικής Καρκαβίτσας 
δημιουργεί το ύφος του με αρκετή δυσκολία και συνεχή άσκη
ση.

2. Η δημοτική του, αυτή που γνωρίζουμε, αυτή που εκτιμή- 
θηκε από συγγραφείς όπως ο Μυριβήλης, ο Καραγάτσης και ο 
Κόντογλου, δεν είναι της δεκαετίας του 1890, εποχής των έντο
νων δημοτικιστικών αγώνων, λίγα χρόνια μετά το Ταξίδι του 
Ψυχάρη, αλλά των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα, πιθα
νότατα μετά τον Α' παγκόσμιο πόλεμο.

3. Χρειάζεται να μελετηθεί περισσότερο το αν επηρεάστηκε 
στο θέμα της γλώσσας από την συγγραφή σχολικών αναγνω
στικών (βιβλίων δηλαδή που κατεξοχήν θα χρησιμοποιούνταν 
παραδειγματικά για την ορθή διδασκαλία της γλώσσας), με τα 
οποία ασχολήθηκε την εποχή ακριβώς που επεξεργαζόταν 
γλωσσικά τα κείμενά του.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Αξίζει να γίνει μια ακόμη παρατήρηση για 
την τύχη αυτού του βιβλίου: μετά το θάνατο του Καρκαβίτσα οι 
επεμβάσεις στο κείμενο συνεχίστηκαν, από τυπογραφική αμέ
λεια πιθανότατα ή από υπέρβαση καθήκοντος του διορθωτή. 
Αλλά αυτό είναι μια άλλη βιβλιοφιλική ιστορία.

1. Η φράση σε γράμμα του στον Karl Dieterich στις 20 Μαίου 1897, Α. 
Καρκαβίτσας, Τα Άπαντα. Εκδομένα-Σκόρπια-Ανέκδοτα. Αναστύ
λωσε και έκρινε Γ. Βαλέτας. Τόμος Ε'. Εκδοτικός οίκος «Χρηστός Γιο- 
βάνης», Αθήναι 1973< Νεοελληνική Βιβλιοθήκη, 5>, σ. 241. (Στη 
συνέχεια, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά, θα παραπέμπω στην έκδοση 
αυτή). Αλλά και στους προλόγους των έργων του βρίσκουμε ανάλογες 
φράσεις, που δείχνουν τις βασανιστικές αμφιβολίες του για την αξία 
τους: «Τα διηγήματα που είν’ εδώ μέσα είναι περασμένης εποχής. Το 
λέγω με πόνο ψυχής και με περιφρόνησι του εαυτού μου και της εποχής 
μου», έγραφε στον Πρόλογο των Διηγημάτων(1892, τώρα ό.π., τόμ. Α', 
σ. 126-127) και «Ποιος θα ειπή πως επέτυχα; Βέβαια όχι εγώ. Δεν έχω 
στην πυξίδα μου χρώματα τόσα όσα χρειάζονται για τον θαυμαστό 
πίνακα. Και το γνωρίζω.» (Αφιέρωση στα Λόγια της πλώρης, α' έκδοση 
1899, τώρα ό.π., τόμ. Β', σ. 7).

2. Ο Γ. Βαλέτας, ό.π., τόμ. Ε', σ. 407-572, καταγράφει αναλυτικά, 
αλλά με τρόπο όχι πλήρη, συστηματικό και εύχρηστο, τις διαφορές 
αυτές, συγκρίνοντας, κυρίως, την α' και β' έκδοση των έργων και επιλε
κτικά την α' δημοσίευση στον τύπο με την α' ή και β' έκδοση. Ας 
σημειωθεί ότι η παρουσίαση των αλλαγών στα Λόγια της πλώρης εκτεί
νεται στις 56 από τις 165 σελίδες που καταλαμβάνουν συνολικά τα κρι
τικά υπομνήματα όλων των έργων του Καρκαβίτσα. Ορισμένα δείγματα 
των διαφορών ανάμεσα στην α' δημοσίευση και την β', οριστική, έκδοση 
του Ζητιάνου δίνει ο Π. Δ. Μαστροδημήτρης στη δική του έκδοση: Ο 
Ζητιάνος. Εισαγωγή-Κείμενο-Γλωσσάριο. Νέα έκδοση. Εκδόσεις Κα-



νάκη, Αθήνα 1996, σ. 81-87’ βλ. αντίστοιχα τους αναλυτικούς πίνακες 
του ίδιου στην έκδοσή του της Λυγερής■ Ίδρυμα Κώστα και Ελένης 
Ουράνη, Αθήνα 1994, σ. 193-240. Ακόμη, ο Θεόδωρος Ηύδης μεταφέρει 
μία -αχρονολόγητη- πληροφορία του Γ. Κατσίμπαλη ότι ο Καρκαβί
τσας ήθελε να επεξεργαστεί και πάλι γλωσσικά όλο το έργο του (Θ. 
Ηύδης, «Αντρέας Καρκαβίτσας», περ. Ιδέα, έτος Α', τόμ. II, τεύχ. 12, 
Δεκέμβριος 1933, σ. 346)· άραγε και μετά τη β' έκδοσή του;

3. Για τον Καρκαβίτσα γενικά αλλά και ειδικότερα για τα Λόγια της 
πλώρης, τις εκδόσεις και μεταφράσεις της συλλογής μαζί με τη σχετική 
βιβλιογραφία, βλ. Ηπαλαιότερη πεζογραφία μας. Από τις αρχές της ως 
τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.. Τόμ. Η'. Εκδόσεις Σοκόλη, Αθήνα 
1996 (υπό έκδοση).

4. Δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποια συστηματική και ολοκληρωμένη 
μελέτη για τη γλώσσα του Καρκαβίτσα. Τις γλωσσικές του απόψεις εξε
τάζει η Νίκη Σιδερίδου στη δική της έκδοση των Απάντωντου. Τόμ. I. 
Εκδοτικός οίκος Σ. I. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 1973, σ. 252-260 και χρή
σιμες είναι οι παρατηρήσεις του Ν. Ε. Παπαδογιαννάκη, «Η γλώσσα 
του Αντρέα Καρκαβίτσα», περ. Διαβάζω, τεύχ. 306,3 Μαρτίου 1993, σ. 
61-66 < Αφιέρωμα στον Α. Κ.>.

5. Βλ. Καρκαβίτσας: Διηγήματα. Εν Αθήναις, Εκ του τυπογραφείου 
της Εστίας, 1892, σ. ια'-ιβ' [= Απαντα, Βαλέτα,ίό.π., τόμ. Α', σ. 128]. 
Ας σημειωθεί ότι τα διηγήματα της συλλογής, πρωτοδημοσιευμένα στο 
χρονικό διάστημα 1886-1889, είναι γραμμένα στην καθαρεύουσα.

6. Απόστολος Σαχίνης: «Το μυθιστόρημα του Α. Καρκαβίτσα», Το 
νεοελληνικό μυθιστόρημα. Ιστορία και κριτική. Έκτη έκδοση διορθω
μένη. Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Αθήνα 1991, σσ. 151-152.

7. Κώστας Στεργιόπουλος: «Διαίρεση και χαρακτηριστικά της πεζο
γραφίας του Καρκαβίτσα», Περιδιαβάζοντας. Τόμ. Β'. Στο χώρο της 
παλιάς πεζογραφίας μας. Εκδόσεις «Κέδρος», Αθήνα 1986, σσ. 132- 
133.]

8. Βλ. εφημ. «Το Άστυ», 29.3. 1893 [=Γ. Σουρή, Τα Άπαντα. Ανα- 
στΰλωσε και Έκρινε Γ. Βαλέτας. Εκδόσεις Χρ. Γιοβάνη, Αθήναι 1966, 
τόμ. Δ', σ. 388]· βλ. ακόμη και τα δύο άρθρα του Δημ. Χατζόπουλου: 
Επισκέπτης, «Σύγχρονοι Έλληνες συγγραφείς. Μία επίσκεψις επί του 
ατμοπλοίου «Αθήναι». Ο θάλαμος του ιατρού του πλοίου. Ιατρός ο κ. 
Καρκαβίτσας. Το ημερολόγιόν του. Η Ανατολή ολόκληρος εν αυτώ. 
Μέγα φιλολογικόν γεγονός», Το Άστυ, 5-6 Μαρτίου 1893 και Μποέμ, 
«Σύγχρονοι Έλληνες συγγραφείς. Α. Καρκαβίτσας», Το Άστυ, 8-10 
Απριλίου 1893.

9. Λόγια της πλώρης. Θαλασσινά διηγήματα. Αθήναι, Τυπογραφείον 
της Εστίας, 1899, σ. 5 [= Άπαντα, ό.π., τόμ. Β', σ. 7], Η αφιέρωση 
παραλείπεται στις κατοπινές εκδόσεις της συλλογής.'

10. Από τις θαλασσινές του εντυπώσεις πήγασαν ακόμη: το αφήγημα 
«Πάσχα στα πέλαγα», εφημ. Εστία, 1.4.1898, σ. 1-2, που βραβεύτηκε 
στο διαγωνισμό της εφημερίδας για την καλύτερη πασχαλινή ανάμνηση 
και το περιέλαβε αργότερα στα Διηγήματα του γυλιού (1922), «Το 
τιμόνι. (Ναυτική παράδοσις)» στο μικρό χριστουγεννιάτικο Ημερο
λόγιο του 1900 της εφημ. Εστία, ο. 12-14 και «Διάβολοι στο γιαλό» (χρο
νολογημένο Ιούνιος 1908), Εθνικόν Ημερολόγιον Σκόκου, 1909, σ. 33- 
37. Από αυτά μόνο το τελευταίο θα μπορούσε να ενταχθεί στα Λόγια της 
πλώρης, τόσο για το θέμα του όσο και για τον τρόπο της αφήγησής του, 
μολονότι γλωσσικά υστερεί. Το πρώτο είναι μια σύντομη και λιτή περι
γραφή μιας μόνο σκηνής και το δεύτερο η μυθοποιημένη αλλά οπωσδή
ποτε σύντομη και απλή καταγραφή μιας παράδοσης· δεν πρόκειται 
δηλαδή για διηγήματα.

11. Βλ. για παράδειγμα την παράλειψη της εισαγωγής της α' δημο
σίευσης στην οριστική έκδοση των διηγημάτων «Ο εβυθός» και «Κρυφός 
καημός» ( Άπαντα, ό.π., τόμ. Ε', σ. 460-463, 472-475). Σε άλλα διηγή
ματα η εισαγωγή παραμένει.

12. Για τη σχέση ακριβώς των πρώτων ηθογραφικών διηγημάτων και 
της καταγραφής παραδόσεων ετοιμάζω σχετική εργασία.

13. Βλ. τις παραδόσεις αυτές στο βιβλίο Ν. Πολίτη, Παραδόσεις. 
Μέρος Α'. Τύποις Π. Δ. Σακκελαρίου, Εν Αθήναις 1904: «Η σπηλιά της 
Αγίας Ειρήνης ’ς τον Καβομαλιά», σ. 611, «Οι κουρσάροι της Γοργό
νας», σ. 228, «Η Αγία-Τράπεζα της Αγια-Σοφιάς», τόμ. Β', σ. 683, «Τα 
εφτά φουσάτα», σ. 312, «Το τσαντήρι των ναυτικών», σ. 612-613, «Η

της Αθηνάς Βαχλιώτη

Η νήσος

Πολύ πεθύμησα το ακριβές όπου 
φουσκώνει αεράκι πλαταγίζοντας 
ερωτικό
μανδύες αγίων νήσου υλήεσσας εκεί 
η Κυρία των Αγγέλων, η Πάντων Χαρά 
με αξιωθήκαν την ανέξοδη 
μέσα στην υγρασία.

Κι αν στέκει ο κόσμος είναι επειδή 
τόσοι σπαρτοί σηκώνουν τους γκρεμούς του.
Κρατούν στα δόντια λέξεις δελφίνια άλλοτε 
χρώματα σημάδια στο κορμί τους ανείπωτα 
φέγγουν άρρεν και θήλυ.

χουχουβάγια», σ. 187, «Οι Γοργόναις», σ. 307, «Τελώνια», σ. 147, «Το 
γιούσουρι», σ. 311-312. Όπως είναι γνωστό αρκετές παραδόσεις συγ
κέντρωσε και παραχώρησε ο ίδιος στον Πολίτη για να δημοσιευτούν στο 
βιβλίο του.

14. Τώρα βλ. Άπαντα, ό.π., τόμ. Δ', σ. 79-200. Στον τόμο Ε' της ίδιας 
σειράς Απάντων στην καταγραφή του αρχείου του από τον Γ. Βαλέτα οι 
αριθμοί 52,53,54 και 55 περιέχουν χειρόγραφες σημειώσεις, που χρησι
μοποιήθηκαν αργότερα για τη σύνθεση του ημερολογίου του, ενώ οι 
αριθμοί 14,17,57 περιέχουν ποικίλο υλικό, μέρος του οποίου χρησιμο
ποιήθηκε στα Λόγια της πλώρης.

15. Βλ. την αγγελία: «Σ’ Ανατολή και Δύση. Θαλασσινή ζωή», εφ. 
«Εστία», 14.2.1895.

16. Οι παραπομπές μου στην έκδοση του 1899.
17. Συνέντευξη με τον Δ. Χατζόπουλο (Μποέμ)· ό.π., σημ. 8 [= Ά 

παντα, ό.π.,τόμ. Ε', σ. 101-102].
18. Ο Ψυχάρης, ενώ για τα Λόγια της πλώρης εκφράστηκε πολύ 

θετικά, για τη γλώσσα τους, όμως, βρήκε ότι «βρωμάει δασκαλωσύνη» 
(Γ. Ψυχάρης, «Ένας πρόλογος του Εμμ. Ροίδη», εφημ. «Το Άστυ», 
6.3.1900 = I. Ψυχάρη, Ρόδα και Μήλα, τόμ. Β', 1903, σ. 229-245).

19. Για τις σχετικές με τα Λόγια της πλώρης κριτικές βλ. τη βιβλιο
γραφία Καρκαβίτσα στα Άπαντα με επιμέλεια Σιδερίδου, ό.π., τόμ. 
IV, σ. 29. Για τα κείμενα του Παλαμά βλ. «Βιβλία και συγγραφείς. Α. 
Καρκαβίτσα Διηγήματα. Α' Η ποίησις. Β' Η γλώσσα», περιοδ. Εστία 
1893 Β', αρ. 30-31, σ. 58-60 και 74-76. -  «Η  Λυγερή», εφημ. «Εστία», 
5.1.1897 [= και τα δύο: Τα πρώτα κριτικά. Φέξης, Αθήναι 1913, σ. 140- 
154. Τώρα και: «Τα πρώτα διηγήματα του Καρκαβίτσα», Άπαντα, τόμ.
2. Μπίρης, Αθήναι 1963, σ. 163-178], Η κριτική για Τα λόγια της πλώ
ρης, περ. Η  Τέχνη, τόμ. Α', τεύχ. 8-9, Ιούνιος-Ιούλιος 1899, σ. 238-239 
[= Ά παντα ,τόμ. 16,σ .85-88]. -Βλ.καιΓρ.Ξενόπουλος,«Οιδιηγημα- 
τογράφοι μας ένας-ένας. Ανδρέας Καρκαβίτσας», εφημ. «Το Άστυ», 
15.1.1896,σ. 2και«ΤοδιήγημακαιταΛ(5/ιατ»;ίπλώρ?)ς», Το Άστυ, 16, 
18,19,20 και 21.9.1899.

20. Στο στοιχείο αυτό βρήκαν, εκτός από τον Ξενόπουλο και τον 
Παλαμά, και ορισμένοι άλλοι κριτικοί του ένα ελάττωμα του έργου, 
ακόμη και στη β' επιδιορθωμένη έκδοση. Ότι δηλαδή ο λόγος με τον 
οποίο διατυπώνουν τις σκέψεις τους οι αφηγητές του, άνθρωποι απλοί 
και λαϊκοί, μερικές φορές υπερβαίνει τον πνευματικό τους ορίζοντα, 
τόσο στο επίπεδο των διανοημάτων, όσο και της διατύπωσης, χωρίς να 
αποδίδει και τις τυχόν ιδιαιτερότητες του χαρακτήρα τους. (Βλ. π.χ. την 
-αποκηρυγμένη κατόπιν από τον ίδιο- κριτική του Τέλλου Άγρα, 
«Καρκαβίτσας», περ. Μούσα, έτος Γ', αρ. 5 (29), Δεκέμβριος 1922, σ. 
88.) Τέτοιου είδους κριτική, βέβαια, φαίνεται να προτάσσει το ρεαλισμό 
ως το κύριο συστατικό της αξίας του έργου και νομίζω ότι τα πράγματα 
έχουν αλλάξει αξιολογικά στην εποχή μας.



Η εικόνα και ο κόσμος 
στην ποίηση του Κώστα Παπαγεωργίου

τηςΖέφηςΔαράκη

Δεν υπάρχει θα έλεγα, παρά βασανι
σμένο ημίφως. Κάπου κάπου κάτι σαλεύει 
και ριγεί, σαν κάτι ζωντανό στην τέφρα του 
κόσμου να υπήρχε-

Όπως αδειάζει ο τόπος βιαστικά 
επειδή νεροποντή επιστρέφει το 
νερό σανδιψασμένο για το 
σώμα του

Σταγόνες στόλισμα σε κρύο λαιμό 
λιωμένο απ' την αρχή -  νερό

Αντίθετα, το πνεύμα στερείται τις χάρες 
του. Η φωνή τη μουσική της. Το αίμα, το 
χρώμα του

Τοπίο μυαλού μετά την καταιγίδα 
κατέβαιναν

ρακένδυτες φωνές από τα γύρω 
υψώματα

Πώς βρέθηκε μες στο αίμα τόσο
μέταλλο;

Στην ποίηση του Κ. Παπαγεωργίου, το φως 
ματαιώνει την ελπίδα για φως, σαν δέρμα 
αναποδογυρισμένο. Κι η εικόνα εμβρόντη
τη, μένει να ψαχουλεύει το σκοτάδι της.
Η γλώσσα σαν από παλιά βασανιστήρια, γί
νεται απλωμένο «κατάμαυρο σεντόνι».
Το σώμα, δεν υπόσχεται τον εαυτό του 
όπως μόνο το σώμα ξέρει να κάνει με όλο το 
βάρος μιας ευτυχισμένης ή μιας δυστυχι
σμένης ζωής. Γ ιατίοστίχοςτραυματίζειθα- 
νάσιμα την εικόνα του σώματος όταν

Σώμα μου
ξύλινο πόδι εσύ πού ταξιδεύεις

Αντίθετα, ο ήλιος μπορεί ν' αποκτά σωμα
τική υπόσταση-

Αχτίνες του ήλιου τα σκυλιά όπως μ ’ 
έγλειφαν στο πρόσωπο

Αγριεμένες κλίμακες φόβου, προηγούνται

εικόνων σπαραχτικής τρυφερότητας. Ο 
εφιάλτης σκαλώνει στην εικόνα-

Θ' ανθίσουν αύριο αμάσητες
τροφές 

Κι εγώ θα είμαι πάλι ένα παιδί 
θα κρέμονται τα πόδια μου 
Κάτω από το τραπέζι

Κι αυτό που πάει να βρει το νόημά του, το 
χάνει σαν από μια φοβερά άδικη μοίρα—

Κι αυτή ερωτοτροπούσε με τον άγ
γελο
που κάθε βράδυ ερχόταν μεθυσμέ
νος

Και επειδή κι η ομορφιά, γίνεται θηλειά 
πάνω στον ίδιο το λαιμό της—

Πνιγόμουνμέσστον ύπνο της 
και τα κλειστά της βλέφαρα 
μ ' εμπόδιζαν να πάρω ανάσα

Στην ποίηση του Κ. Παπαγεωργίου την 
τόσο βαθιά αυτοβιογραφική, δεν είναι 
παρά ο θάνατος που χτυπάει πάντα το εκ
κρεμές του χρόνου. Γιατί ο κόσμος, σαν ο 
τρόμος μιας εικόνας, περιφέρεται σε τοπία 
παράλογα και εξωλογικά όπου οι στίχοι 
ανασύρονται από μια τρεμάμενη ομίχλη 
οδύνης.
Στην ποίηση του Κ. Π., δεν υπάρχουν χρω
ματικές κλίμακες. Οι κλίμακες των εικόνων 
του είναι ασπρόμαυρες. Το φεγγάρι, τα δω
μάτια, το δάσος, μοιάζουν με κατακρεουρ- 
γημένα σώματα μέσα σε μια απόλυτη μονα
ξιά.
Η ομορφιά αρθρώνεται σαν τα συντρίμμια 
της ομορφιάς. Κι ο έρωτας σαν τα συντρίμ
μια του έρωτα

...κι ένα βολβό που χάνονταν 
βαθιά στο αλλοτινό του βλέμμα 
σακάτευε τα είκοσι δυο του χρόνια

Εικονικές κλίμακες μεγάλης σπουδαιότη-

τας, σαλεύουν πάνω από σκοτεινές λάμ
ψεις το λογικό τους—

Μετακομίζω πάντα στο ίδιο σπίτι 
οι σκάλες του όμως έχουν γκρεμι

στεί
κι είναι μια δυσκολία
πώς ν’ ανεβάσω τα έπιπλα καμιά

φορά
που κατεβάζει το νερό
και τα μαζεύω τα έπιπλα
με τα ντουλάπια τους
και τα σταματημένα τους σκοτάδια
το αίμα αυτό που κατακάθισε
από μέρες φονικές
ξεράθηκε ύστερα

Στο δάσος βόσκω τα έπιπλα χωρίς 
σκυλιά και ο δασοφύλακας με παίρ

νει για τρελό 
Πού πας μου λέει τα έπιπλα χωρίς 
σκυλιά σε λίγο
όλα τα δέντρα θα αγριέψουν άκου οι 

ρίζες τους

Τέλος, μια ανάστροφη κλίμακα «χαράς», 
κατεβαίνει από τις πιο ψηλές κλίμακες, στα 
βαθιά χρώματα -από  τα πολύ λίγα ποιή
ματα του ποιητή με χρώμα- γιατί «Ηχούν 
ιαχές ουρανού. Ένα γκολ που καλπάζει

μουγκρίζοντας ένα γκολ ολοστρόγ
γυλο μαύρο

ηχεί μούγκρισμα και ξεσκίζει τα δί
χτυα παντού δίχως διάκριση 
Ένα αδέσποτο γκολ ολοστρόγγυλο 
τρέχει μουγκρίζοντας 
κάλπασμα

Αλλά πάντως η μέρα δεν έρχεται παρά για 
να προοιωνίσει το μαύρο.
Ενα καρφωμένο λευκό.



Κάλβος ο ευρηματικός 
Τα ασυναίρετα

Μνήμη Βασίλη Φόρη 
του αγωνισαμένον

Με φανερήν απαρέσκεια ένας γλωσσολόγος της περιωπής του 
Νικολάου Ανδριώτη αντιμετώπιζε στα 1960 τα ασυναίρετα του 
Κάλβου: «Εκείνα όμως που μένουν ανεξήγητα1 και ως αρχαϊ
σμοί, και βαρύνουν αποκλειστικά τη γλωσσική καλαισθησία 
του ποιητή, είναι τα ρηματικά αυθαίρετα  κατασκευάσματα σε 
-άεις, -άουν και -άουσι του ενεστώτα και -αον του παρατατι
κού, που σχηματίζει, ξεγελασμένος από τις κανονικές καταλή
ξεις -άω και -άει του ενικού: χαμογελάεις, βροντάουσι, κεν- 
τάουσι, πετάουσι-πετάουν, περνάουσι-περνάουν, αποσπάου- 
σι-πηδάουν, σιγάουσι, κτυπάουσιν, εβρόνταον, επέταον. Μα
νία αρχαϊστική, χωρίς να αποκλείεται και υστεροβουλία με
τρικής ευκολίας, τον κάνει να βάζει ασυναίρετους τύπους που 
ήδη στην αρχαία Ελληνική είχαν συναιρεθεί: δασέους ελαιώ
νας, αργυρέα ομίχλη, τα φώτα σιγαλέα, των αγεννέων ανθρώ
πων, των γηγενέων δρακόντων, των παρθένων θεοειδέων 
κτλ».2

Ανταποκρίνεται, τριάντα πέντε χρόνια αργότερα, σήμερα, 
μια τέτοια καταδίκη στις αντιλήψεις μας: Θαρρώ κι αξίζει να το 
διερευνήσουμε. Η προσπάθεια δε θα μας φέρει μόνο στην αλή
θεια πλησιέστερα παρά και στην αυτογνωσία ίσως. Αφού θα 
φανεί αν διαπνεόμαστε τώρα πια, μετά την επικράτηση της 
-έστω, κακορίζικης σε πολλές3 περιπτώσεις- δημοτικής, από 
το μαχητικό εκείνο πνεύμα που εμψύχωνε αλλά και μπορούσε 
να θολώνει κάποτε την κριτική ματιά των δημοτικιστών μας.

Ο πολύπειρος Βάρναλης δίδασκε: «Το κυριότερο τεχνικό 
στοιχείο του καλού στίχου είναι η μουσικότητά του. Κι αυτή 
η μουσικότητα είναι κατόρθωμα γλωσσικό. Πρέπει η εναλ
λαγή των φθόγγων να γίνεται έτσι που να βγαίνει ένα σύνολο 
τόσο ευχάριστο στ’ αφτί, που η «μαγεία» του να εξαφανίζει το 
περιεχόμενό του... Στο σολωμικό στίχο: «Πάντ’ ανοιχτά, πάντ’ 
άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μου» τα πολλά άλφα πλαταίνουν 
τον ορίζοντα το φυσικό και τον ηθικό και τόνε γεμίζουνε φως».4 
Κι ο Μάρκος Αυγέρης παρατηρούσε: «Στο γλωσσικό του κατα
σκεύασμα ο Κάλβος παρακινιέται κι από την ανάγκη να 
δημιουργήσει ένα μουσικό στίχο· κυνηγώντας αυτή τη μουσι
κότητα διαστρέφει παράδοξα τις λέξεις και πολλαπλασιάζει τ’ 
ασυναίρετα ρήματα5». Ο Ελύτης φαίνεται να διακρίνει κι άλλο 
ένα κίνητρο για τη δημιουργία των ασυναίρετων, πάντοτε ποιη
τικό: «Πολλές φορές δεν είναι τόσο από το ωρίμασμα ενός 
μακρόχρονου στοχασμού, όσο από την απαίτηση μιας ένστικτης

Νίκος Μπαρμπάτσης

βιολογικής ανάγκης που το στόμα ζητάει να κολπωθεί επάνω σε 
μια καινούργια, όχι μουσική, αλλά καθαυτό απροσδόκητη 
φθογγολογική άρθρωση: Έχεον πολυάριθμα/μελισσών έθνη οι 
σίμβλοι/της Πάργας, βομβηδόν/εις τον πολύν επέταον/καρπόν 
λυσίον6». Κι ο Κώστας Κουλουφάκος το ξεκαθαρίζει το ξεχω
ριστό ετούτο κίνητρο: «Λ.χ. στην έξοχη εικόνα *από βράχον/ 
πηδάουν εις βράχον ψάλλοντες* το ρήμα *πηδάουν* βρίσκεται 
ανάμεσα στους δυο βράχους όπως το κορμί που μετεωρίζεται 
κατά τη στιγμή του άλματος. Ακόμη το ρήμα είναι ασυναίρετο 
γιατί ακριβώς έτσι υποβάλλεται εντελέστεραη μετεώριση του 
κορμιού7». Βέβαια, ο Γιώργος Θέμελης ο πρωτοπόρος αποσα
φήνιζε τελείως τα πράγματα: «‘Πηδάουν*» το ρήμα, στον ασυ
ναίρετο τύπο, δίνει την κίνηση *από βράχον εις βράχον*. Η 
ενέργεια καθαρή, δίνει υποβλητικά πλαστικότητα στους * 
άνδρες*. Τα πηδήματα αισθητοποιούνται με το *-άουν*, 
που διαγράφει τα τόξα, ας πούμε, της κίνησης... Το ‘εβόουν* 
αντί του εβόων [βοάω -ώ] ή του ασυναίρετου: εβόαον, που θα 
’ταν φοβερά κακόηχα. Το *λάθος*, όπως και άλλα, που μοιά
ζουν σαν παραβιάσεις του τυπικού, γίνονται για λόγους α ι 
σθητικούς, ειδικά της μουσικής αρμονίας. Η στροφή όλη 
είναι καθαρά ηχητική, επειδή και το αντικείμενο δεν είναι 
πλαστικό, είναι ο αντίλαλος, η ηχώ, που δημιουργείται από το 
πέρασμα των Σουλιωτών: από το τραγούδι τους, και τον κρότο 
των αρμάτων τους. Το *εβόουν* αντιστοιχεί στο ’εβρόνταον* 
που αναφέρεται στ’ *άρματα* και V  άντρα*8». Και να· «ποιη
τική αδεία» κι άλλος ομότεχνος του Κάλβου, όμοια κι αυτός 
δοσμένος στην έμπνευσή του πιότερο παρά στης γλώσσας τα 
κελεύσματα, ο Καρυωτάκης, καταφεύγει στο ρήμα το ασυναί
ρετο θηρεύοντας την υποβολή: «Είμαστε κάτι απίστευτες αντέ- 
νες./Υψώνονται σα δάχτυλα στα χάη,/στην κορυφή τους τ’ 
άπειρο αντηχάει,/μα γρήγορα θα πέσουνε σπασμένες9». Ο 
Τέλλος Άγρας επισημαίνει: «Έτσι πάντα4 οι προσφιλέστερές 
του εποπτείες είναι οι ακουστικές -οι ξεχαρβαλωμένες κιθά
ρες, οι αντένες που δονούνται απ’ τον άνεμο10».

Ας επισκοπήσουμε, λοιπόν, μέσ’ από μιαν Ωδή του, τον 
Κάλβο με τα κριτήρια που μας παραχώρησε η πείρα των ειδι
κών. Η «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους», έργο ευρύτατης απο
δοχής και, οπωσδήποτε, πόνημα ανδρών επωνύμων, περι
γράφει έτσι δα τους Σουλιώτες που γλίστρησαν απειλητικοί 
στις 8 Αυγούστου του 1823, στο στρατόπεδο των Τουρκώνε, στο



Κεφαλόβρυσο, έξω απ’ το Καρπενήσι: «Το ένδυμα, η οπλο- 
φορία και το ανάστημα και η διάλεκτος των Αλβανών δεν διέ
φερε ποσώς των Σουλιωτών».11 Καπετάνιο τους οι νυχτερινοί 
επιδρομείς είχαν τον έντιμο, το γενναίο Μάρκο Μπότσαρη, που 
ψυχωμένους τους οδήγησε στο θρίαμβο, για να τους συνοδέψει 
όμως άψυχος στην οπισθοχώρηση, σαβανωμένος σε μια χλαίνη, 
πάνω στον ώμο κάποιου συμπολεμιστή -  ξαδέρφου του. Μια 
από τις πιο ηρωικές μορφές της Επανάστασης χάθηκε απρό
σμενα, και το πολιορκημένο Μεσολόγγι στερήθηκε ένα μεγάλο 
υπερασπιστή και ηγέτη. Στην Ελλάδα ο θάνατός του θεωρή
θηκε «εθνικόν δυστύχημα», γράφει ο Σπυρίδων Τρικούπης,12 
αλλά και στην Ευρώπη προκάλεσε συγκίνηση μεγάλη κι ενέ
πνευσε ζωγράφους και ποιητές.

Ο Ανδρέας Κάλβος ζει την εποχή αυτή στη Γενεύη. Έρχεται 
σ’ επαφή με τους φιλελληνικούς κύκλους και παρακολουθεί με 
ζωηρό ενδιαφέρον πώς εξελίσσονται στην Ελλάδα τα πολεμικά 
γεγονότα που θ’ αποτελέσουν και τον πυρήνα της ποιητικής 
έμπνευσής του.13 Στις αρχές του επόμενου έτους εγκαθίσταται 
στο Παρίσι. Νωρίς το 1826 εκδίδει εκεί τις δέκα τελευταίες 
Ωδές του, τα «Λυρικά». Η «Ωδή Πέμπτη» είναι αφιερωμένη 
«εις Σούλι». Υμνεί την εισβολή στο Κεφαλόβρυσο, τον άθλο του 
Μαρκο-Μπότσαρη και των παλικαριών του,14 των γενναίων 
εκείνων που η διάλεκτος και το ανάστημα, το ένδυμα και η 
οπλοφορία τους ήταν ίδια με των εχθρών. Όμως, ο Κάλβος μια 
πατρίδα ξέρει να υμνεί· δεν έχει άλλη μάνα απ’ την Ελλάδα.

Κάποια στιγμή οραματίζεται πια ο Ποιητής τη διάταξη των 
ομόφυλων αντιπάλων. Απέναντι του υψώνεται και τους μετρά, 
αιώνιος ξετιμητής, ο Χάρος:

Ιδού το Καρπενήσι- 
αυτού από τα ψηλώματα 
όπου αναμένω, βλέπω 
κρυπτόν, στεφανωμένων 
σύνταγμα ηρώων.

Και αντίκρυ τα αναθρέμματα 
του Οσμάν με δίχως τάξιν, 
πλην χιλιάδας, χιλιάδας 
βλέπω συγκεχυμένων 
πεζών και ιππέων.

Ως εις χώραν εορτάζουσαν 
συντρέχει μεν ο κόσμος 
πολύς, κλαγγάς δε οργάνων, 
φωνάς δε ανδρών χαιρόντων 
ακούεις και κρότον.

Ούτω και εις το στρατόπεδον 
των βαρβάρων ακούεις 
κραυγάς, τύμπανα, κτύπους- 
όμως ατρέμα ο θάνατος 
στέκων τους βλέπει.15

Για να σε παγώσει ο ποιητής ορθώνοντάς σου ξαφνικά το 
Χάρο, σε παρασύρει στην παγίδα της αντίθεσης.16 Λιγόλογος 
για τους Σουλιώτες στο καρτέρι, φλυαρεί περιγράφοντας τους 
εχθρούς ανέμελους και τους εξεικονίζει. Κι αιφνίδια σου επιτί
θεται, με μαεστρία. Βλέπεις, ο λογισμός του δεν είν’ άλλος από 
το να σε γητέψει, να σου υποβάλει τις εντυπώσεις που τον συνέ
χουν.

Τώρα η νύχτα πέφτει, «ιερά νύκτα, μητέρα φρονημάτων υψη

λών, ψυχών τολμηροτάτων συνεργός».17 Ο Ποιητής δε βλέπει 
πια· αφουγκράζεται. Ίσως πρέπει κανείς ν’ αφουγκραστεί μαζί 
του -ό χ ι να διαβάσει- τις επόμενες στροφές:

Ακούω, ακούω τον θόρυβον 
ως αρχομένης μάχης- 
κουφ οβροντάει τοιούτως, 
ότε επάνω εις τους βράχους 
ρίχνεται η θάλασσα.

Δάσος βοάει τοιούτως, 
οπότε από τα σύγνεφα 
σκληρώς το δέρνει ο άνεμος- 
ξηρά τα φύλλα φεύγουσιν 
εις τον αέρα.

Να, των σπαθιών ο κρότος 
προδήλωςτώρα ακούεται- 
να, πέφτουν ως ουράνιοι 
βρονταί, πολλά, απροσδόκητα 
βόλια θανάτου.18

Και να που φτάσαμε, λοιπόν, στα ασυναίρετα. Όμως, εδώ 
που ο γλωσσολόγος φρίττει, ριγεί ο ακροατής. Με τα μάτια 
κλειστά, ακούει το θόρυβο να «κουφοβροντάει»· το δάσος δεν 
βοά: «βοάει» κι έτσι μόνο νιώθεις ότι «ξηρά τα φύλλα φεύ- 
γουσιν εις τον αέρα». Όταν αρχίζουν οι πυροβολισμοί, τότε 
πέφτουν μαζί «βρονταί» και «βόλια», ηχητική ομοβροντία 
φθόγγου βουερού, κι όταν ο ποιητής αναπλάθει τις «φωνές», 
τότε ντιντινίζουν τα έρρινα σύμφωνα στ’ αφτιά σου.

Ίσως δεν έπρεπε· η Ποίηση είναι, βλέπεις, σαν τον Έρωτα: 
ώρες-ώρες πράττει πράματα που δεν έπρεπε να πράξει, και 
πάλι λες: καλύτερα που δεν τα έπραξε πρεπά! Όμως, κοίταξε:

Πυκναί, πυκνοί ως ομίχλη 
π ερνά ουν  απ’ έμπροσθέν μου 
των ψυχών οι χιλιάδες- 
τα χέρια των ακόμα 
στάζουσιν αίμα. 19

Πόσο βοηθά ο τύπος ο ασυναίρετος, ο συφοριασμένος αυτός, 
να φανταστείς τον αέναο των ψυχών κυμάτισμά! Ή  το ανοδικό 
πέταγμα των πνευμάτων:

Ιδού ανά δεκάδας 
π ετά ο υν  και των Ελλήνων 
τα πνεύματα ελαφρά- 
αστράπτουν ως οι ακτίνες 
του πρώτου ηλίου.20

Αλλά εκεί που η ιδιοφυία του Ποιητή θριαμβεύει είναι, νο
μίζω, στις δυναμικές στροφές που εναλλάσσονται γοργά αμέ
σως μετά την εισαγωγή της Ωδής:

Βράχοι υψηλοί, διαβόητοι,
Βουνά του τετραχώρου, 
από σας καταβαίνουσι

-ω ς  εδώ υποβάλλεται, με το φθόγγο «β», η βαβούρα της κατε- 
βασιάς-

πολλοί και Δυνατοί 
αΔάμαστοι άνΔρες21



[κι εδώ με το φθόγγο «δ» δίνεται μια ιδέα της δύναμης].

Κάθε χέρι κλαδί· 
κάθε κεφάλι φέρνει 
στέφανον από βράχον 
π η δ ά ο υν  εις βράχον ψάλλοντες 
πολέμιον άσμα.22

Αυτό το «πηδάουν» σου δίνει την αίσθηση ενός κινήματος 
παρατεταμένου- από τη στιγμή που το δεξί πόδι ζυγιάζεται στο 
βράχο και τινάζεται, ως τη στιγμή που το βάρος του κορμιού θα 
το προσγειώσει στον απέναντι βράχο, ο χρόνος που θα μεσολα
βήσει θα ’ναι μακρότερος από κείνον που καταναλώνει ένας 
απλός βηματισμός. Αυτή τη χρονικήν έξαρση - ή  εξαίρεση -  
εικονίζει η γλωσσική αυθαιρεσία του ευρηματικού ποιητή, και 
την εικονίζει, στ’ αλήθεια, υποβλητικά.

Στην επόμενη στροφή ο Ποιητής χρησιμοποιεί άλλο ρήμα, 
που δεν είναι, αυτό, δράσης σημαντικό, και δεν υποδηλώνει 
διάρκεια. Μολονότι στο ίδιο ακριβώς πρόσωπο και στον ίδιο 
αριθμό και χρόνο με το «πηδάουν», το χρησιμοποιεί κανονικά, 
συναιρεμένο:

Μακράν και σκοτεινήν 
ζωήν τα παλληκάρια 
μ ισ ο ύ ν  όνομα αθάνατον 
θέλουν και τάφον έντιμον 
αντίς δια στρώμα.23

Μόνο που εδώ ο Κάλβος έρχεται να υποβάλει μιαν άλλη 
εντύπωση: Στο στόμα των καταδρομέων, διασκευασμένον βέ
βαια, έχει βάλει του Ρήγα τον περίφημο το θούριο [«καλύτερα 
μιας ώρας ελεύθερη ζωή...»]. Θηρεύει, «αντί πάσης θυσίας», 
τον έλεγχο του κοινού του: την υποβολή.

Παρόλο που την είχε κιόλας εξασφαλίσει με κάποιες άλλες 
αριστουργηματικές στροφές του:

Ούτως ε δ ό ο υ ν  συμφώνως 
τ ’ άρματά τους εβρόνταον  
και τ ’άντρα... - Ω ,  δεν ακούω  
πλέον παρά τον άνεμον 
και τους χειμάρρους. -

Εσύ οπού τρέχεις, πρόσμενε, 
ω στρατιώτα· ειπέ μου, 
και ας μη σε κυνηγήση 
βόλι του εχθρού, πού υπήγαν 
οι σύντροφοί σου;

«Λείπει ο καιρός. Α ν έχης 
ελαφρά τα ποδάρια 
και στήθος, ακολούθα με- 
τρέξε και συ μ ’ εμένα · 
μας φεύγει η ώρα».

Γνωρίζω την φωνήν σου.
Οδηγεί. -  Οι βράχοι φεύγουσι 
τώρα υπό τα πατήματα 
συχνά, φεύγουν οπίσω 
σ π ή λα ια  και δένδρα.

Των ποταμών π λα τέα  
νερά, βαθέαλαγγάδια,

έρημα μονοπάτια, 
δάση, βουνά, χωράφια, 
φεύγουν οπίσω.24

Δε σε ζαλίζει, λεπταίσθητε, η κινηματογραφική ταινία που 
ξετυλίγεται κάτω απ’ τα πόδια σου; Πόσο γρήγορα διαβαίνουν 
βράχοι, δέντρα, δάση, βουνά, χωράφια· όλα μεμιάς, και σαν 
κυνηγημένα! Πρόσεξε, όμως, τα άλματα που γίνονται πάνω 
από σπήλ-αι-α, πάνω απ’ τα πλατ-έ-α των ποταμών νερά κι απ’ 
τα βαθ-έ-α λαγγάδια. Μας ειδοποιούνε τα ασυναίρετοι πως 
τούτες μονάχα οι εικόνες τολμάουν να συγκρατήσουν, φευγα
λέα, τη ματιά καθώς γοργόθυμος Σουλιώτης οδηγεί την κούρσα 
του θανάτου. Αντίθετα, το αφτί το ταλανίζει βόμβος ατέρμονας 
κι αντάρα: ούτως εβ-ό-ουν και τ’ άρματα εβρόντ-α-ον· ακατά- 
παυστο τον άνεμο ακ-ού-ω, καθώς τον σκίζω ορμητικά, και 
όσους προσπερνώ χειμάρρους.

Πρέπει να τις καταγράφει η ψυχή τούτες όλες τις εναλλαγές· 
από τούτες αντλεί την αισθητικήν απόλαυσή της. Ή , τουλάχι
στο, αυτό πρέπει να ’τανε το πιστεύω τού -θ α  ’λεγες- ξεροκέ
φαλου ποιητή. Τσαλαπατούσε αδίσταχτα τα διαχωριστικά σύ
νορα των διαδοχικών μορφών της ελληνικής -μ ιας γλώσσας 
που, στο κάτω-κάτω, της αφοσιώθηκε μετά την εφηβική του 
ηλικία- ο αρχικά ιταλόφωνος δημιουργός. Σαν τη μέλισσα, 
ρουφούσε το νέκταρ απ’ άνθη και λουλούδια αντάμα, γιατί 
μόνο το μέλι που ο ίδιος θ’ απόθετε στην κερήθρα του λογάριαζε 
κυρίαρχο επίτευγμα. Τη στιγμή που αποσυναρμολογούσε τη 
συναιρεμένη λέξη ο πλαστουργός, δεν έστρωνε το δρόμο προς 
τη γλώσσα της προτίμησής του, δε χαριζόταν στον αρχαϊσμό- τη 
θυσίαζε στο βωμό της ποίησης. Τον ζάλιζε η τόλμη του δημι
ουργού,25 του πρωτοπόρου ο ενθουσιασμός, δίχως άλλο κι η 
εγωκεντρική του φύση.26 Αλλιώτικη του Σολωμού η στάση, 
αφού εκειός είχε ταχθεί να υπηρετεί τη φυσική λαλιά και να την 
καταχτήσει.27 Ο Κάλβος αδιαφορούσε για το κακό γλωσσικό 
του παράδειγμα που, ευτυχώς, δε βρήκε συστηματικούς μιμη
τές. Όντας υψιπετής, διεκδικούσε το δικαίωμα να κατευθύνει 
τη ματιά του στους υψηλούς στόχους της προτίμησής του 
-αρετή κι ελευθερία28-  την ώρα που ο Σολωμός δεν είχε στο 
νου πάρεξ ελευθερία και γλώσσα.29 Πολλοί, ακόμη και σήμερα, 
θα του αμφισβητούσαν ίσως το δικαίωμα να τραυματίζει τη 
γλώσσα μας, όμως ποιος θα θεωρούσε πια «ανεξήγητα»30 τα 
ασυναίρετα τα ευρήματά του;

1. Όλες οι υπογραμμίσεις δικές μου.
2. Ν. Π. Ανδριώτη, Η γλώσσα του Κάλβου, περιοδ. Ν. ΕΣΤΙΑ, Σεπτ. 1960, 

σ. 306.
3. Όσον αφορά, ειδικά, το νομικό μας κόσμο βλ. Ν. Μπαρμπάτση, 4τ)μοκα- 

θαρεύουσα και καθαρή Δημοτική στα νομικά, περιοδ. ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ, έκδ. 
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνηνών, 1989, σ. 1006 επ., και του ιδίου, Οποιομα- 
νείς και πουπουδάροι, όπ.π., 1990, σ. 1268 επ. Ο χρόνος, δυστυχώς, ακόμα δε 
λέει να καταλύσει την καταληκτική εκείνη παρατήρηση του Χρ. Μηλιώνη: «Η 
γλώσσα, η ελευθερία και η δημοκρατία στον τόπο μας έχουν την ίδια μοίρα: 
αφοΰ κάναμε μαύρα μάτια ώσπου να τις δούμε, τώρα προσπαθούμε να τους 
βγάλουμε τα μάτια -  εχθροί και φίλοι» [Νεοελληνική ευλαλία, περιοδ. ΤΟ 
ΔΕΝΤΡΟ, Χριστούγεννα 1986, σ. 74],

4. Κ. Βάρναλη, «Ιωάννης Γρυπάρης» [Αισθητικά -  Κριτικά Β', εκδ. 
Κέδρος, 1958, σ. 188,189).

5. Μ. Αυγέρη, «Ο Κάλβος και η εποχή του» [Έλληνες Λογοτέχνες, εκδ. X 
Μπούρα, Αθήνα 1982, σ. 62].

6. Οδ. Ελύτης, Ανοιχτά χαρτιά, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 1982, σ. 63.
7. Κ. Κουλουφάκου, Κείμενα και Αναλύσεις, τόμ. Β', έκδ. Δ', Διογένης, 

Αθήνα 1981, σ. 122.
8. Γ. θέμΐλτ], Η Διδασκαλία των Νέων Ελληνικών, τόμ. Β',εκδ. Κωνσταντι-



Κώστας Ιωαννίδης

Πλανήτης άνθρωπος

Στον Γιάννη Κοντό

Φαρέτρα φέρετρο τον έρωτά σου.
Λάμψη μιας εξουσίας που έκλεισε τα μάτια. 
Συσκέψεις, συνεντεύξεις, βούλιαξαν.
Τα όνειρα σου στάχυα, γερμένα από χαλάζι και άνεμο. 
Και νυν και αεί της κόλασης.

Θάνατος αδιόδευτος με ουρανό ατσάλι.
Άγγελοι αποδήμησαν στα έγκατα του μύθου.
Μνήμη που εκρήγνυται με θάνατους.
Αγωνία σε τεντωμένη ελπίδα.
Απώλεια της ψυχής στην πόλη της πραγματικότητας. 
Η  ημίθεα γνώση κουρασμένη από τους άθλους της.

Το μέλλον ξέφρενη κατάρα- 
κληρονομιά της στάχτης.
Τύψεις από κλειδιά αχρησιμοποίητα.
Υποτείνουσα του πανικού στο τρίγωνο του τέλους. 
Λαβύρινθος χωρίς το νήμα της Αριάδνης.
Άρχισε να νυχτώνει αιώνια νύχτα.

Παναγιώτης Ιωαννίδης

Ο Κήπος

Αυτός ο άνθρωπος, είναι για ετούτον τον άνθρωπο.

Όπως το ποντισμένο άγαλμα για το νερό, 
ο αέρας για το απλωμένο ρούχο.

Τα σώματά -  τους είναι χώμα και νερό 
του ίδιου κήπου.

Έτσι σε γύρεψα κι έτσι σ ’ αγάπησα:

Σαν τον αέρα που έσκισε το ρούχο, 
σαν πέτρα φαγωμένη απ’ το νερό.

Όμως ο κήπος παραμένει.

Άκαρπος, όμως κάθε πρωί 
βρίσκει το χώμα νοτισμένο.

Ο κήπος περιμένει.

νίδη, Θεσ/νίκη 1975, σ. 96,98.
9. Κώστα Καρυωτάκη, «Ιστορία» [από τη συλλογή «Ελεγεία και Σάτιρες»] 

στο Κ. Γ. Καρυωτάκη Ποιήματα, εκδ. Γ. Οικονόμου, χ χ , σ. 111,10.-
10. Τέλλος Άγρας, «Ο Καρυωτάκης και οι Σάτιρες», στο ίδιο, σ. 224.
11. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τόμ. ΙΒ', σ. 303 

[γράφει, o I. Γιαννόπουλος]. Πρβ. Σπ. Τρικούπη, Ιστορία της ΕλληνικήςΕπα- 
ναοτάσεως, τόμ. Γ', έκδ. Β', εν Αονδίνω 1862 [φωτ. ανατύπ. Χρ. Γιοβάνη, 
Αθήναι 1978], σ. 59.

12. Στο ίδιο, σ. 61.
13. Π. Δ. Μαστροδημήτρης, Νεοελληνικά, τόμ. Β", εκδ. Γνώση, σ. 46.
14. Βλ. Γ. θέμελη, όπ.π., σ. 116.
15. Στροφές ι6' -  ιε'.
16. Φυσικό ήταν να το παρατηρήσει κιοΚ. Θ. Δημαράς [Ιστορία της Νεοελ

ληνικής Λογοτεχνίας, εκδ. Η', Ίκαρος, Αθήνα 1975, σ. 222].
17. Βλ. στροφές ιοτ' και ιζ'.
18. Στροφές κα' -  κγ'.
19. Στροφή κζ'.
20. Στροφές κθ'.
21. Στροφή δ'.
22. Στροφή ε'.
23. Στροφή στ'.
24. Στροφές ζ' -  ια'.
25. Φθέγγεται μεγαλόστομος ο Καζαντζάκης: «Μα ποιος κάθεται να λογα

ριάζει τη λογική και το θάνατο στην αψηλή στιγμή της δημιουργίας;» [Ταξι
δεύοντας: Ισπανία, έκδ. ε' της Ελ. Καζαντζάκη, Αθήνα 1966, σ. 216],

26. «Υπεροπτικός, στυγνός, ευερέθιστος, σοβαρός, σκεπτικός, έτοιμος

πάντα να πειραχθεί· έτσι περιγράφεται από μάρτυρες της ζωής του αργότερα, 
και έτσι τον ξέρουμε από περιστατικά της ζωής του. Ζούσε μοναχικός, ντυ
νόταν πάντα στα μαύρα και έβαφε μαύρα τα έπιπλά του» [Κ. θ . Δημαράς, 
όπ.π.,σ. 219]. Είκοσι δυο χρονώ, γράφοντας τη μέτρια «Ωδήν εις Ιονίους» τη 
θεωρεί «αληθές αριστούργημα», και «τόσον είναι βέβαιος περί τούτου, ώστε 
δεν τον ενδιαφέρει η κριτική, αντιθέτως μάλιστα ο ίδιος θα κρίνει την ικανό
τητα και την αξίαν των αναγνωστών του, αναλόγως της εκτιμήσεως της ωδής 
του. Ο Κάλβος και αλλαχού κρίνει την αξίαν των αναγνωστών εκ της ικανό- 
τητος αυτών να κατανοήσουν τους λόγους του» [Γ. Θ. Ζώρας, Ανδρέου 
Κάλβου Ωδή εις Ιονίους και άλλα Μελετήματα. Σπουδαστήριον Βυζαντινής 
και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήναι 1960, σ. 88 
καισημ. 2].

27. «Υποτάξου πρώτα στη γλώσσα του λαού, και, αν είσαι αρκετός, κυρίεψέ 
την» [Διον. Σολωμού, Διάλογος],

28. Βλ. Γ. Θ. Ζώρα, «Η αρετή και η φιλοπατρία ως ηθική ιδέα εις τον Κάλ- 
βον» [Επτανησιακά Μελετήματα ΣΤ' -  Καλβικά Σύμμεικτα, Βιβλιοθήκη 
Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, Αθήναι 1980, σ. 78 επ.]. Πρβ. Κ. Θ. 
Δημαρά, Ελληνικός Ρωμαντισμός, εκδ. Ερμής, Αθήνα 1982, σ. 115.

29. «Μήγαρις έχω άλλο στο νου μου, πάρεξ ελευθερία και γλώσσα:» [Διον. 
Σολωμού, Διάλογος],

30. Ο καθηγητής Π. Δ. Μαστροδημήτρης [Νεοελληνικά, τόμ. Α', έκδ. Β', 
«Γνώση», Αθήνα 1984, σ. 58-59] θεωρεί πως οι αναλυμένοι τύποι περισπώ- 
μενων ρημάτων του Κάλβου «δεν είναι φαινόμενο σπάνιο και αναιτιολόγητο». 
Παραπέμπει, πάντως, στο τυπικό της Κύμης, καθώς επίσης στο Γ. Ν. Χατζι- 
δάκι και το Δ. Α. Ζακυθηνό, που είχαν εντοπίσει παρόμοιες ιδιομορφίες στο 
ευβοϊκό και το επτανησιακό τυπικό.



Για τον Σπύρο Αργυρή 
(«Ο ξανακερδισμένος Χρόνος»)

«Αυτές οι νότες/που σας στέλνω /μ ε  την άνωση / δεν έχουν πια 
κανένα /  μα κανένα μουσικό ενδιαφέρον. /  Α π ’ τον καιρό του 
ναυαγίου / που αργά μάς σώριασε τους δυο /  ώς κάτω στο βυθό 
/ ... /  Το πιάνο μου κι εγώ / είμαστ’εδώ πολύ κ α λ ά / ... / ... μες 
στην ασφάλεια πλήρους ναυαγίου/και ιδίως/μακριά επιτέλους 
/α π ό  κάθε προοπτική πνιγμού»

Γιάννης Βαρβέρης, Πιάνο βυθού

Επειδή ο καθένας έχει κατά Κίρκεγκααρντ το χρέος να είναι 
υποκειμενικός, σκέπτομαι ότι ο Σπύρος Αργυρής δεν είναι 
μόνον:
(1) ο ανθρωπιστής και επικοινωνιακός μαέστρος που διηύ- 
θυνε στον γνωστό παλαιό αλλά και στο νέο κόσμο, για 
είκοσι και πλέον χρόνια, με τρόπο σχεδόν σημειολογικό, 
έργα κυρίως Ρίχαρντ Στράους, Βάγκνερ, Μάλερ, Γιάνα- 
τσεκ, Τσαΐκόφσκυ, Στραβίνσκυ, Μπρούκνερ, αλλά βεβαίως 
και Μότσαρτ παίζοντας στο κλαβιτσέμπαλο το μέρος για το 
ρετσιτατίβο, και Μπετόβεν, και ακόμα Μπρίττεν και 
Μενόττι, και περαιτέρω Κόρνγκολντ, Σρέκερ, Χέντσε, 
Σνίτκε, φον Μπόζε και Μπρούνι- Τεντέσκι, 
και (2) ο χαρισματικός και εκλεκτός διευθυντής του 
Φεστιβάλ των Δύο Κόσμων στο Σπολέτο (Ιταλία) και στο 
Τσάρλεστον (ΗΠΑ) κατ’ απονομή από τον ίδιον τον 
δημιουργό του, τον Τζιάν Κάρλο Μενόττι, όπως άλλωστε 
και του Θεάτρου Μπελλίνι στην Κατάνια, του Θεάτρου 
Βέρντι στην Τεργέστη ή της Όπερας και της Φιλαρμονικής 
της Νίκαιας.

Πρωτίστως, ο Σπύρος Αργύρης είναι ο διανοούμενος, 
ορθολογιστής ερμηνευτής κειμένου, είτε για την παρτιτούρα 
πρόκειται, είτε για το λιμπρέτο, είτε για τη διατύπωση 
θεμάτων και μοτίβων που αποκαλύπτουν μια δημιουργική 
γραφή. Πρωτίστως τα σημαινόμενα, και έπειτα οι ηχητικές 
και ρυθμικές συσχετίσεις.

Θυμάμαι τη σχέση του Σπύρου Αργύρη με τα κείμενα 
τριάντα και πλέον χρόνια, από την εποχή της Διάπλασης 
των Παίδων και της εφηβείας μας, όταν ο Σπύρος κέρδισε 
στον διεθνή διαγωνισμό νεανικού αφηγήματος «Σέλμα Λάγ- 
κερλεφ» και πραγματοποίησε το θαυμαστό ταξίδι στη Σουη-

της Άλκηστης Σουλογιάννη

δία, και στην επιστροφή τα διηγήθηκε όλα με ορμητικό 
ενθουσιασμό στην αίθουσα του Παρνασσού.

Αργότερα, την εποχή των σπουδών μας και της «γερμα
νικής περιόδου», στο καφενείο του Λουμπαρδιάρη ο 
Σπύρος Αργύρης επέβαλλε, διηύθυνε και ενίοτε μονοπω
λούσε συζητήσεις για την αντιστικτική σχέση του Βίλχελμ 
Μύλλερ και του Σούμπερτ στο Χειμωνιάτικο Ταξίδι, ή του 
Χέρμανν Έσσε, του Γιόζεφ φον Άιχεντορφ και του 
Ρίχαρντ Στράους στα Τέσσερα Τελευταία Τραγούδια. Ο 
Σπύρος επέμενε ιδιαιτέρως στο ποίημα του Αιχεντορφ 
«Στη Δύση» («Im Abendrot»), στην αφοριστική διατύπωση 
και τις μεταφυσικές προεκτάσεις της τελευταίας στροφής: 
αργά στη δύση η εξάντληση από την περιπλάνηση -  κάπως 
έτσι μπορεί να είναι ο θάνατος; («So tief im Abendrot, I wie 
sind wir wandermüde -  / Ist dies etwa der Tod?»).

Εντωμεταξύ, στο Ηρώδειο ή στην Ιπποκράτους ο Σπύρος 
ενημέρωνε για τα σχέδιά του και τις σπουδές του στην 
Κολωνία, στη Βιέννη ή στο Παρίσι.

Είχα την ευκαιρία να εκτιμήσω τη δημιουργική σχέση του 
Σπύρου Αργύρη με τα κείμενα, κυρίως στην περίπτωση των 
λιμπρέτων του Τζιάν Κάρλο Μενόττι, ιδιαιτέρως στις 
όπερες ΤοΜέντιουμ, ΟΠρόξενοςκαιΜαρίαΓκολοβίν.Τον 
Ιανουάριο του 1984 ο Σπύρος διηύθυνε τη Μαρία Γκολοβίν 
στη Λυρική, σε σκηνοθεσία του ίδιου του Μενόττι. Με 
αφορμή τις παραστάσεις της Γκολοβίν είχα γράψει σ’ αυτό 
το περιοδικό (τεύχος Απριλίου ’84) για τις θεματικές απο
χρώσεις στα λιμπρέτα του Τζιάν Κάρλο Μενόττι. Τον 
Ιανουάριο, λοιπόν, του ’84 στον αριθμό 9 της οδού Ορμη- 
νίου, ο Σπύρος Αργύρης μιλούσε για την καταπίεση της 
ανθρώπινης φύσης ως την κυρίαρχη ισοτοπία που συνδέει
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τα λιμπρέτα στις τρεις όπερες: Στο Μέντιουμ η καταπίεση 
έχει μεταφυσικό χαρακτήρα, στον Πρόξενο πρόκειται 
για την κοινωνική καταπίεση, στη Μαρία Γκολο6ίνν\ έννοια 
της καταπίεσης συνοψίζεται στο αξίωμα: τα μεγάλα ρεαλι
στικά προβλήματα που βασανίζουν τον άνθρωπο, δεν αφή
νουν περιθώρια για ψυχολογικά ζητήματα.

Στο κείμενο του Μέντιουμ, επέμενε ιδιαιτέρως στην 
έννοια της αναχώρησης και μιας αλλαγής προς το καλύτερο 
που αντιπροσωπεύει ο θάνατος, και επεσήμαινε τη συνεχή 
επανάληψη, «give away... give away... burn, bum, give 
away, give away» («πέτα, κάψε τα πράγματά μου») όχι 
μόνον ως βασικό ρυθμικό παράγοντα, αλλά και ως παρα
δειγματική εφαρμογή έκφρασης πάθους που απορρέει από 
τη συνδηλωτική του θανάτου έννοια της οριστικής απομά
κρυνσης.

Ενώ στην όπερα Μαρία Γκολοβίν επεσήμαινε ιδιαιτέρως 
τη σύγκρουση των χαρακτήρων και τις αποχρώσεις των 
συναισθημάτων, όταν ο άνθρωπος πρέπει να σκοτώσει τα 
όνειρά του για να φτάσει στην τελική λύτρωση.

Στις τρεις ώρες της συζήτησης, στο σπίτι μπαινόβγαιναν 
ποικίλες, ετερόκλητες, σχετικές αλλά και απίθανες μορφές 
που προσέρχονταν να υποβάλουν στον μαέστρο αισθήματα 
αγάπης και θαυμασμού, ορισμένως δε και υποταγής, δεν 
διετάρασσαν όμως ουδ’ επί στιγμή την αυτοσυγκέντρωση 
και την τεκμηριωμένη εξέλιξη του συλλογισμού του Σπύρου 
(και ο Μότσαρτ δούλευε απερίσπαστος μέσα σ’ ένα πολύ
μορφο πλήθος θαυμαστών ή απλώς επισκεπτών, παρατη
ρούσε με προκλητικά εξεζητημένη διάθεση ιεροσυλίας ο 
Ίων Ζώτος).

Αυτή η τεκμηριωμένη εξέλιξη συλλογισμού βρήκε εφαρ
μογή στο κείμενο του Ζαν Κοκτώ στο έργο (όπερα-ορατό- 
ριο) Oedipus Rex του Στραβίνσκυ που ο Σπύρος Αργύρης

διηύθυνε στο Ηρώδειο, τον Σεπτέμβριο του 1994, με τη 
Φιλαρμονική και τη Χορωδία της Όπερας του Μόντε 
Κάρλο. Ο Σπύρος απεδείκνυε την ώριμη, επιστημονική 
σκέψη του, καθώς επεσήμαινε σημεία επαφής και από
κλισης του κειμένου του Κοκτώ από το κείμενο του Σοφο
κλή, και σχολίαζε τη σκοπιμότητα της μετάφρασης του κει
μένου του Κοκτώ στα λατινικά από τον (μετέπειτα Καρδι
νάλιο) Ζαν Ντανιελού: η μεταφορά του λιμπρέτου σε μια 
γλώσσα μνημειακή επέτρεψε στον Στραβίνσκυ να χρησιμο
ποιήσει τις λέξεις, απελευθερωμένες από τις σημασιοσυντα
κτικές σχέσεις τους, ως απόλυτο ηχητικό υλικό.

Τον περασμένο Φεβρουάριο ο Σπύρος Αργύρης διηύθυνε 
τη Σαλώμη του Ρ. Στράους στη Τζένοβα και τον Μάρτιο στο 
Παλέρμο την Έκτη  του Μάλερ και την Ποιμενική. Τον 
Μάρτιο ολοκληρώθηκε και η ηχογράφηση των Κοντσέρτων 
του Μότσαρτ για φλάουτο που ο Σπύρος είχε αρχίσει πέρυσι 
τον Οκτώβριο στο Λονδίνο, με την English Chamber Orche
stra και τη Renée Krimsier, χωρίς όμως την παρουσία του 
μαέστρου.

Ο Σπύρος Αργύρης έφυγε στα 48 του χρόνια, ξημερώματα 
της Κυριακής 19 Μαίου υποκύπτοντας, ύστερα από αγώνα 
δύο μηνών, σε έναν επιθετικότατο καρκίνο.

Τέλος, στις 25 Μαίου τα κείμενα του εξοδίου με τον 
Λυκούργο Αγγελόπουλο και η Α '  προς Κορινθίονς Επι
στολή έφεραν πάλι στην επιφάνεια τη διαλεκτική σχέση του 
Σπύρου με τα σημαινόμενα και σηματοδότησαν τη διαδι
κασία για τη λυτρωτική «αναζήτηση του χαμένου χρόνου».

Άλλωστε, το όλο τοπίο παρέπεμπε διαρκώς στον Προυστ 
και στον Παύλο Ζάννα. Εντέλει, όντως στη δύση η εξάν
τληση από την περιπλάνηση -  κάπως έτσι πρέπει να είναι ο 
θάνατος.



Κληρονομιά

στον Καπετάν Στέφανο Σταμάτη

Ανάμεσα στα λίγα γράμματα και στα λιγό- 
τερα έγγραφα που συνήθως λαβαίνω, μια 
μέρα βλέπω έναν επίσημο φάκελο με πολ
λές σφραγίδες. Κληρονομούσα, λέει, ένα 
σπίτι κι ένα σκάφος σ’ ένα χωριό της ενδο- 
χώρας. Από κάποιον που δεν μου ’λεγε τί
ποτα το όνομά του. Ούτε το χωριό μου 
έλεγετίποτα. Δυσκολεύτηκα μάλιστανατο 
βρω στο χάρτη.

Γεμάτος περιέργεια ξεκίνησα για το χω
ριό. Πέρασα λόγγους και βουνά, πέρασα 
ραχούλες και ρεματιές και φτάνω. Ένα 
όμορφο ταπεινό χωριό πάνω σε οροπέδιο. 
Στο καφενείο ένας γέρος λιαζόταν. Λέω 
ποιος είμαι, ρωτάω πού είναιτο σπίτι. Γυρ
νάει αυτός προς το καφενείο και φωνάζει: 
«Ου κληρουνόμους, ήρθ’ ου κληρουνό- 
μους».

Σε λίγο μαζεύτηκαν μερικοί γέροι και 
αφού με κοιτούσαν περίεργα, μου είπαν ότι 
το σπίτι ήταν πίσω απ’ το λόφο, στην άκρη 
της λίμνης. Όμως εντύπωση μου έκανε ότι 
αποκαλούσαν το σπίτι ως «σπίτι του τρελ- 
λού».

Ξεκινήσαμε μ’ ένα παληκάρι ν’ ανέβου
με. Στο δρόμο προσπαθούσα να μάθω για 
τον κληροδότη μου, μπας και καταλάβω 
ποιαησχέση μου μαζί του. Όμωςδενήξερε 
να μου πει.

Κ ανείς α π ’ τους νεότερους δεν τον είχε 
δει. Ποτέ δεν κατέβαινε στο χωριό. Είχε 

κάνει συμφωνία με τον μπακάλη και του 
’στελνε αυτός τα χρειαζούμενα με τον π α 
ραγιό. Ό μ ω ς ο παραγιός ήταν σαλός, 

τρελλός δηλαδή, κι έτσι τον περιέγραφε  
4 2  κάθε φορά και διαφορετικό. Σε κανέναν  

δεν επέτρεπε να  πλησιάσει. Ό τ α ν  καμιά

φορά κανείς το τολμούσε, άκουγε μια του- 
φεκιά, κάτι σαν προειδοποίηση. Ούτε κα
νείς θυμόταν πότε πρωτοήρθε. Ούτε και 
γιατί. Η πιο απλουστευμένη εξήγηση κυ
ριαρχούσε. Ό τι δηλαδή ήρθε κάποτε για 
κυνήγι, του άρεσε το μέρος, αγόρασε την 
έκταση, έκτισε το σπίτι, έφερε και το σκά
φος. Αυτό με το σκάφος ήταν καιτο πιο μυ
στήριο και γι’ αυτούς αλλά και για μένα.

Έτσι φτάσαμε λοιπόν στην κορυφή. Το 
τοπίο ήτανε πράγματι υπέροχο. Μια απέ
ραντη λίμνη που χάνονταν η πέρα της πλευ
ρά. Και στην άκρη της λίμνης το σπίτι. Πέ
τρινο, ψηλό, ένα μόνο δωμάτιο.

Ευχαρίστησα το παληκάρι, το πλήρωσα, 
και του είπα να μου φέρει τρόφιμα σε τρεις 
μέρες. «Μπορώ να ’ρθω με τους φίλους 
μου;», είπε το παληκάρι δειλά δειλά. «Βε
βαίως», του λέω, «κι όποιος άλλος θέλει 
μπορεί ν’ ανέβει». Αυτό το είπα και σαν αν
τίδραση στην πράξη του κληροδότη μου 
που στερούσε απ’ τους ανθρώπους του χω
ριού την προσέγγιση.

Χάρηκε το παληκάρι κι έφυγε. Ένας 
κόμπος μου στάθηκε για λίγο στο λαιμό. 
Ένας ανεπαίσθητος φόβος. Μα τι γυρεύω 
εδώ πάνω; Και ποιος να ήταν αυτός; Και 
γιατί διάλεξε εμένα; Και ποια σχέση είχε 
αυτός με μένα; Κάτι υποψίες μην ήταν ο 
κρυφός πατέρας μου δεν μπορώ να πω ότι 
δεν πέρασαν απ’ το νου μου. Ούτε ότι δια- 
ψεύστηκαν, ούτε ότι επαληθεύτηκαν. Η 
μαύρη Γης, όπου ήταν θαμένη η μητέρα 
μου, κρατάει καλά τα μυστικά της.

Και... ωραία ως εδώ. Γιατί τώρα δεν 
γυρνάω στην πόλη; Ποια μοίρα με οδηγεί 
στο να μείνω; Και να κάνω τι; λέω. Το κυ
νήγι δεν μ’ ενδιαφέρει. Το τοπίο ναι, είναι

του Βασίλη Ιωακείμ

πανέμορφο, αλλά αξίζει τον κόπο να μεί
νω; Και το σκάφος; Σίγουρα θα ’χει σκου
ριάσει έτσι παρατημένο.

Μπήκα στο σπίτι. Έφερα τα πάνω κά
τω, μπας και βρω κανένα χαρτί, καμιά φω
τογραφία του, κανένα σημείωμα προς εμέ
να. Τίποτα. Ανέβηκα στο σκάφος. Πράγ
ματι ήταν σκουριασμένο. Έψαξα κι εκεί, 
όμως χαρτί, τίποτα.

Περνούσαν οι μέρες. Έκανα περιπά
τους στην όχθη. Προσπαθούσα να κατα
λάβω. Τίποτα. Έστειλα τότε γραφή σ’ ένα 
φίλο μου καπετάνιο να ’ρθει να δει το σκά
φος και τη μηχανή του, αλλά και για να συ
ζητήσουμε όλα αυτά τα περίεργα που μου 
συνέβαιναν.Περισσότεροταξιδεμένοςαυ- 
τός, πιο σοφός, ίσως να εύρισκε κάποια 
εξήγηση.

Σιγά σιγά άρχισαν ν’ ανεβαίνουν και οι 
χωριανοί. Οι πιο γέροι μία το πολύ δυο φο
ρές, δεν ήταν εύκολο ν’ ανέβεις την ανηφό
ρα. Τα λίγα όμως παιδόπουλα με αρχηγό 
τους το παληκάρι που με πρωτοσυνόδεψε 
ανέβαιναν σχεδόν κάθε μέρα. Η χαρά τους 
ήταν ν’ ανεβαίνουν στο σκάφος, να κάνουν 
πότε το ένα, πότε το άλλο τον καπετάνιο, 
τους ναύτες, τους πασετζέρους, και να τα
ξιδεύουν με τη φαντασία τους ως την αό
ρατη όχθη της λίμνης κι ακόμα πέρα.

Ήρθε κι ο καπετάνιος. Δοκίμασε κι αυ
τός την ίδια έκπληξη. Επιθεώρησε το σκά
φος και αποφάνθηκε ότι η μηχανή είναι 
κολλημένη. Αδύνατο να επισκευαστεί και 
το μόνο που μπορούσε να γίνει ήταν να αν- 
τικατασταθεί. Στο μεταξύ μπορούσαμε να 
βάφουμε, αν θέλω, τα παραπέτα, το κατά
στρωμα, τα άλμπουρα. Όσο για το άλλο,



για το ποιος δηλαδή μπορεί να ήταν ο κλη- 
ροδότης μου και ποιαη σχέση του μαζί μου, 
ούτε αυτός μπορούσε να δώσει εξήγηση.

Καθόμασταν τ’ απογεύματα στην άκρη 
της λίμνης, αυτός με το αιώνιο τσιμπούκι 
του στο στόμα, κι εγώ με πετραδάκια που 
έκαναν τρύπες στο νερό, συζητάγαμε για 
τη μοίρα του ανθρώπου, για την πορεία 
του, για τις εκπλήξεις που του επιφυλάσσει 
η ζωή, όμως όλα παρέμεναν μυστήρια και 
ανερεύνητα.

Έ να απόγευμα έπιασε δυνατή βροχή, 
πολύ δυνατή βροχή. Κλειστήκαμε στο σπί
τι. Ανάψαμε το τζάκι. Ό μω ς σύντομα δια
πιστώσαμε πως το σπίτι έμπαζε από παν
τού. Λιμνούλα έγινε το σπίτι γιατί η πόρτα 
ήταν υπερυψωμένη.

Υπήρχε όμως κάτι παράξενο στο σπίτι 
που δεν έτυχε να το αναφέρω. Ενώ, όπως 
ήταν φυσικό, δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα 
στην περιοχή, στο σπίτι υπήρχε μια πρό
χειρη εγκατάσταση με καλωδιώσεις και 
μπρίζες που ήταν πολύ κοντά στο τζάκι. Κι 
όσο η βροχή δυνάμωνε, κι όσο η φωτιά στο 
τζάκι ενισχύονταν από μας για να ισορρο
πήσει τη θερμοκρασία, τα καλώδια άρχι
σαν να έλκονται και να καίγονται απ’ τη 
φωτιά. Ό σο και να προσπαθούσαμε να τα 
τραβήξουμε, η φωτιά ήταν πιο δυνατή και 
τα έλυωνε, μέχρι που εξαφάνισε όλη την εγ
κατάσταση.

Κι ύστερα σταμάτησε η βροχή. Μια 
μπόρα ήταν. Μια μπόρα όμως που μας 
έδειξε πως πρέπει να ετοιμαζόμαστε για τα 
κρύα του χειμώνα. Έ τσι αφού πήραμε και 
κανα δυο εργάτες αρχίσαμε τις επισκευές. 
Είπαμε ν’ αλλάξου με όλη την οροφή. Ο κα
πετάνιος είχε την ιδέα να ρίξουμε χρώμα

στην οροφή, να περάσει αυτό μέσα απ’ τις 
ρωγμές για να μας τις δείχνει, κι έτσι να 
μπορέσουμε πιο εύκολα να τις κλείσου με.

Ό μω ς ένα απόγευμα συνέβη κάτι «που 
δεν μπορεί να το χωρέσει ανθρώπου νους», 
κι έτσι όλα ανατράπηκαν.

Εμείς με λάσπες και τσιμέντα κλείναμε 
τις τρύπες. Τα παιδόπουλα στο σκάφος 
παίζανε ναύτες και καπετάνιους. Κάποια 
στιγμή το παληκάρι που με πρωτοσυνό- 
δεψε φέρεται να είπε στα άλλα παιδόπου- 
λα: «Βγείτε όλοι έξω, θα το ταξιδέψω μό
νος».

Ποιος ξέρει ποια δύναμη έσπρωξε τα 
παιδιά να υπακούσουν. Και σε λίγο το 
σκάφος, με το παληκάρι περήφανο στο τι
μόνι, άρχισε να αναδεύεται. Τα παιδιά 
έβαλαν φωνή που τράβηξε και τη δική μας 
προσοχή. Έ τσι είδαμε κι εμείς το σκάφος 
να ξεκινάει. Δεν ακούγονταν η μηχανή 
του. Αθόρυβα διέσχιζε σιγά σιγά τη λίμνη. 
Τρέξαμε προς τα πα ιδιά . «Τι συνέβη;», ρω
τούσαμε. Ό μω ς εκείνα, κατάπληκτα, δεν 
μπορούσαν να απαντήσουν. Έ τσι όλοι 
μαζί παρακολουθούσαμε με έκσταση το 
σκάφος που ταξίδευε στη λίμνη με το παλη
κάρι καπετάνιο. «Περνάει απ’ τη σπηλιά 
του...», είπε κάποιο παιδόπουλο με φόβο, 
καθώς το σκάφος παρέπλεε κάποιο μέρος 
της ακτής. (Δεν μπόρεσα να συγκρατήσω 
το όνομα της σπηλιάς). Ό μω ς μετά συνέβη 
κάτι ακόμα πιο παράδοξο. Το σκάφος, 
φτάνοντας στην ακτή, δεν σταμάτησε. Συ
νέχισε πάνω στη στεριά, σ’ ένα δρόμο που 
φαίνεται να χαράχτηκε απ’ τα νερά της 
βροχής, και χάθηκε πίσω απ’ το λόφο.

Ό τα ν χάθηκε το σκάφος, ξέσπασε όλος 
αυτός ο τρόμος, που φώλιαζε μέσα στον

καθένα μας. Τα παιδιά άρχισαν να κλαίνε, 
κι εξαφανίστηκαν τρέχοντας προς το χω
ριό. Εγώ με τον καπετάνιο αποφεύγαμε να 
κοιτάμε ο ένας τον άλλον, και φυσικά δεν 
μιλάγαμε καθόλου για το γεγονός και 
το θαύμα. Υπάρχουν αισθήματα που δεν 
μπορούν να εκφραστούν με τα λόγια. Πάν
τως για να μην μακρηγορώ, την άλλη κιό
λας μέρα ξεκινήσαμε για την πόλη.

Πήγα στο συμβολαιογραφείο, κι ενώ 
στην αρχή σκεφτόμουν να μεταβιβάσω 
αμέσως στο παληκάρι το σπίτι, το σκάφος, 
και την γύρω έκταση, κάτι με οδήγησε να 
του τα κληροδοτήσω. Ό σο ζω, έλεγα, μου 
ανήκουν. Ό χ ι για να τα νέμομαι, (έτσι κι 
αλλοιώς δεν πρόκειται να ξανανέβω στη 
λίμνη), αλλά για να προσπαθώ να κατα
λάβω γιατί εγώ εμπλέχτηκα σ’ αυτή την 
ιστορία! Γιατί δηλαδή εκ ε ίν ο ς  άφησε 
εμένα κληρονόμο! Το γιατί εγώ τα κληρο
δότησα στο παληκάκρι το ένοιωθα ως φυ
σικό. Αφού αυτός εκεί γεννήθηκε, εκεί 
ανήκει, και στο κάτω κάτω αυτός κατόρ
θωσε να κινήσει το σκάφος. Ό μω ς εγώ τι 
ρόλο παίζω σ’ αυτή την ιστορία;

Έ τσι λοιπόν, ακόμα και τώρα που κοι
τάω απ’ το μπαλκόνι μου τη βροχή που πέ
φτει σταθερά και επίμονα, ξανάρχεται στο 
νου μου όλη αυτή η ιστορία. Και λέω: Κά
ποιος μου άφησε ένα σπίτι κι ένα σκάφος. 
Γιατί;

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ

Περικλής Παγκράτης

X Ρ Ο  Ν  Ο Σ
Α Ν Τ  I Μ Α

X  Ο  Σ

ΕΨΙΛΟΝ



Όταν η αλήθεια της ιστορίας 
συμπίπτει με την αλήθεια τής φιλοσοφίας

Σκέψεις και σημειώσεις για τον Κόσμο της Σοφίας τον Ιθ8ίεΐη ΘΒΕΓάεΓ

Η διαπίστωση ότι η λογοτεχνία πάντα ενσωματώνει ένα σημαν
τικό ποσοστό φιλοσοφικών ιδεών δεν διεκδικεί ασφαλώς τα 
σκήπτρα της πρωτοτυπίας. Όταν η φιλοσοφία ασχολείται με ζη
τήματα που έχουν ζωτική σημασία για τον άνθρωπο, όπως το 
πρόβλημα του κακού, η ύπαρξη του Θεού, η αναζήτηση νοήμα
τος ζωής, είναι φυσικό να προκαλεί τους λογοτέχνες να τα αντι
μετωπίσουν μέσα στον πλασματικό κόσμο των έργων τους. Τι 
συμβαίνει, όμως, όταν το θέμα ενός μυθιστορήματος είναι η ίδια 
η εξέλιξη της φιλοσοφικής σκέψης, η ίδια η φιλοσοφία ως αν
θρώπινη απόπειρα ερμηνείας του κόσμου; Προφανώς, γράφον
ται μυθιστορήματα όπως του Umberto Eco και του Jostein Gaar- 
der.

Πολλοί θα διαφωνήσουν, ενδεχομένως, με τη συναρίθμηση 
των δύο συγγραφέων στην ίδια κατηγορία και θα παρατηρήσουν 
πως η μόνη ομοιότητα στα έργα τους είναι η ιδιαίτερη αυτή σχέση 
του κόσμου της μυθοπλασίας με την ιστορία της φιλοσοφίας. 
Από κει και πέρα, κάθε συγγραφέας πραγματεύεται τουλικότου 
με διαφορετικό τρόπο και με διαφορετική πρόθεση. Στα μυθι
στορήματα του Eco, λ. χ., υπάρχουν αφενός ιδέες και αντιλήψεις 
που ο αναγνώστης πληροφορείται ότι διατυπώθηκαν από τον 
Αριστοτέλη, τον Occam ή τον Bonaventura και αφετέρου ιδέες 
και αντιλήψεις των οποίων η πατρότητα αποσιωπάταί' ο ανα
γνώστης μπορεί να την αναγνωρίσει ή να μπει στον πειρασμό να 
την ανακαλύψει προσπαθώντας να ανασυνθέσει το φιλοσοφικό 
υφάδι των έργων. Επιπλέον, οι φιλοσοφικές αυτές αντιλήψεις 
δεν παρατίθενται πάντα σύμφωνα με την ιστορική-χρονολογική 
τους σειρά· ο Άντσο, λ.χ., ζει στον Μεσαίωνα, χρησιμοποιεί 
ωστόσο την έννοια της σύνθετης αντίληψης, όπως αυτή διατυ
πώθηκε από τον Hume, για να περιγράψει τις εμπειρίες του (Το 
'Ονομα τον Ρόδου, σ. 248). Τοπαιχνίδιτηςχρονικήςανακολου
θίας, όμως, αποκαλύπτει ακριβώς την αλυσίδα της ανθρώπινης 
σκέψης που συμπλέκει το παρελθόν με το παρόν και πάντα στη
ρίζεται στο άμεσο ή απώτερο παρελθόν για να προχωρήσει στο 
μέλλον. Άλλωστε, αυτές οι ανακολουθίες αποκαλύπτουν την 
πεποίθηση του Eco ότι ο Μεσαίωνας φιλοσοφικά ήταν πολύ πιο 
προοδευτικός από ό,τι νομίζουμε και ότι, σε ορισμένες περι
πτώσεις, η πρόοδοςτης μεταγενέστερης φιλοσοφίας σημειώθηκε 
επειδή οι νεότεροι φιλόσοφοι σκέπτονταν μεσαιωνικά (βλ., λ.χ., 
Το Όνομα του Ρόδου, σ. 14, και Επιμύθιο στο Όνομα του Ρό
δου, σ. 72).

44  Στο μυθιστόρημα του Gaarder τα πράγματα δεν είναι τόσο πε
ρίπλοκα -  για την ακρίβεια, είναι πολύ πιο απλά. Ο αναγνώστης

της Αίτσας Χατζοπούλου

δεν χρειάζεται να λύσει φιλοσοφικά αινίγματα ούτε να χρησιμο
ποιήσει τη διάνοιά του για να πορευτεί μέσα στον λαβύρινθο· αρ
κεί να εμπιστευθεί τον συγγραφέα, σίγουρος πως στο τέλος θα 
τον οδηγήσει στην έξοδο του σπηλαίου. Άλλωστε, η παράθεση 
των φιλοσοφικών αντιλήψεων και συστημάτων είναι ευθύγραμ- 
μη, με την έννοια ότι ο Αριστοτέλης τοποθετείται μετά τον Πλά
τωνα και βέβαια πριν από τον Πλωτίνο και τον Αυγουστίνο. Από 
μιαν άλλην άποψη, πάντως, αυτό που συνδέει τα στάδια της φι
λοσοφικής σκέψης δεν είναι η αυστηρή γεωμετρική ευθεία, η 
συντομότερη γραμμή ανάμεσα σε δύο σημεία, αλλά μια «γραμ
μή» που μπορεί να συντίθεται από ανακλίσεις, λοξοτομίες, ανα
στροφές, μικρούς κύκλους και τεθλασμένες. Ας φανταστούμε 
έναν άνθρωπο να περπατά σε έναν δρόμο που σταματά σε κάποιο 
σημείο. Ο οδοιπόρος θέλει να συνεχίσει τη διάνοιξη του δρόμου 
λίγα μέτρα παρακάτω· ξεκινά, λοιπόν, να σκάβει, να ξερριζώνει 
θάμνους, να βάζει στην άκρη πέτρες και άλλα εμπόδια. Κάποτε, 
όμως, διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να γεφυρώσει μια μεγάλη λακ
κούβα και αναγκάζεται να γυρίσει πίσω για να βρει ένα πλατύ 
ξύλο ή μια μεγάλη επίπεδη πέτρα- συμβαίνει μάλιστα να πρέπει 
να επιστρέφει στην αρχή του δρόμου γιατί εκεί υπάρχουν τα 
υλικά που χρειάζεται. Ύστερα, μεταφέρει τα υλικά στο σημείο 
όπου είχε σταματήσει, γεφυρώνειτο χάσμα και συνεχίζει τη διά
νοιξη. Φυσικά, ο επόμενος οδοιπόρος δεν χρειάζεται να ακο
λουθήσει όλην αυτήν την πορεία του προηγούμενου· δεν έχει 
παρά να δρασκελίσει τη γεφυρωμένη λακκούβα και να προχω
ρήσει. (Υπάρχει βέβαιαη πιθανότητα ο νέος οδοιπόρος να θεω
ρήσει πως τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη γέφυρα είναι 
ασταθή και να αναγκαστεί να γυρίσει πάλι πίσω για να πάρει 
στερεότερα από άλλο σημείο του δρόμου).

Στην πραγματικότητα, λοιπόν, χαράζονται δύο διαδρομές. Η 
μία είναι απολύτως ευθύγραμμη καθώς οδηγεί τον οδοιπόρο
αναγνώστη στα αποτελέσματα της εργασίας όσων συνέβαλαν 
στη διάνοιξη του δρόμου. Η άλλη ορίζεται από παλινδρομήσεις, 
κύκλους και παρεκκλίνουσες απεικονίζοντας τη διαδικασία, 
τον τρόπο, την επαλληλία των βημάτων κάθε οδοιπόρου-φιλο- 
σόφου. Ο Gaarder προσπαθεί να δείξει στον αναγνώστη όχι μό
νον την απόλυτη ευθεία του αποτελέσματος αλλά κυρίως τις ελι- 
κοειδείς συσπειρώσεις της διαδικασίας.

Ο Κόσμος της Σοφίας ανταποκρίνεται πλήρως στον ορισμό 
που έδωσε ο Eco για το δεύτερο έργο του, Το Εκκρεμές του Φου- 
κώ. Είναι ένα μυθιστόρημα φτιαγμένο από ιδέες, ένα μυθιστό
ρημα για την περιπέτεια των ιδεών. Στο σημείο αυτό, όμως, εντο-



πίζεται και η βασική του διαφορά από τα μυθιστορήματα του 
Eco. Ο Ιταλός καθηγητής δηλώνει πως επιθυμεί να κάνει με ιδέες 
αυτό που ο James Joyce κάνει με λέξεις. Το έργο του, ωστόσο, 
προϋποθέτει μιαν ελάχιστη έστω γνώση μέρους των ιδεών αυ
τών, όπως το έργο του Joyce προϋποθέτει τη γνώση τηςγλώσσας. 
Αντίθετα, Ο Κόσμος της Σοφίας δεν προϋποθέτει απολύτως τί
ποτα. O Gaarder χρησιμοποιεί την ίδια τη φιλοσοφία για να δι
δάξει στον αναγνώστη φιλοσοφία, ακριβώς όπως ένα εγχειρίδιο 
γραμματικής χρησιμοποιεί τη γλώσσα για να διδάξει στους μα
θητές την (ίδια) γλώσσα. (O Eco όμως χρησιμοποιεί τη φιλοσο
φία για να διδάξει στους αναγνώστες κάτι άλλο).

Ο Κόσμος της Σοφίας είναι, λοιπόν, ένα «διδακτικό» μυθι
στόρημα; Ο συγγραφέας ομολογεί ότι ξεκίνησε να γράφει το βι
βλίο του σκοπεύοντας να του δώσει τη μορφή ενός εύχρηστου και 
κατανοητού σχολικού βιβλίου, σύντομα όμως εγκατέλειψε τη 
μορφή που παραδοσιακά χρησιμοποιείται σε τέτοιου είδους 
έργα θεωρώντας την πληκτική, και προτίμησε μια πιο ζωντανή 
και πιο ενδιαφέρουσα αφηγηματική τεχνική (βλ. σχετικά, Hege 
Duckert, «Sophie propels Socrates into the best seller league». 
The European, 1-7 Ιουλίου 1994, σ. 13). Συνεπώς, η διδακτική 
πρό
θεση είναι δεδομένη και ο αναγνώστης μαθαίνει αφενός την 
ιστορία της φιλοσοφίας και αφετέρου ότι δεν πρέπει ποτέ να 
σταματήσει να απορεί και να διατυπώνει ερωτήσεις για τη ζωή 
και για τον κόσμο. Ο Gaarder (77ie European, 1-7 Ιουλίου 1994, 
σ. 13) ισχυρίζεται ότι είναι πολύ σημαντικό για μια κοινωνία να 
ανατρέφει εφήβουςπου αναπτύσσουν τιςκριτικέςκαιτιςαναλυ- 
τικές τους ικανότητες. (Περίπου αυτό δεν εννοεί ο Γουλιέλμος 
της Μπάσκερβιλ όταν λέει πως τα βιβλία δεν έγιναν για να τα π ι
στεύουμε αλλά για να τα υποβάλλουμε σε έρευνα; Εξάλλου, 
omnis mundi creatura/quasi liber et pictura/nobis est in 
speculum!).

Στο μυθιστόρημα του Gaarder, λοιπόν, η ιστορία της φιλοσο
φίας παρουσιάζεται σταδιακά και εν εξελίξει μέσα από τα πολυ
σέλιδα γράμματα που λαβαίνειη ηρωίδα, η δεκαπεντάχρονη Σο
φία, από ένανάγνωστότηςφιλόσοφο, τον ΑλμπέρτοΚνοξ. Κάθε 
γράμμα συνοδεύεται από ένα ολιγόλογο σημείωμα που περιέχει 
ορισμένα αινιγματικά ερωτήματα. Η Σοφία πρέπει να προσπα
θήσει να τα απαντήσει προετοιμάζοντας έτσι τον εαυτό της για το 
επόμενο μάθημα. Η διατύπωση των ερωτημάτων δεν είναι αφη- 
ρημένη (λ.χ., «πώςδημιουργήθηκεοκόσμος;»), αλλά στηρίζεται 
στη φιλοσοφική θεωρία που πρόκειται να παρουσιαστεί σε κάθε 
μάθημα. «Γιατί τα τουβλάκια της Lego είναι το μεγαλοφυέστερο 
παιχνίδι του κόσμου;», ρωτά, λοιπόν, ο Αλμπέρτο και η απάν
τηση είναι η ατομική θεωρία του Δημόκριτου, ενώ η ερώτηση 
που εισάγει τη Σοφία στην πλατωνική θεωρία των ιδεών διατυ
πώνεται ως εξής: «Πώς είναι δυνατόν να ψήσει ένας φούρναρης 
πενήντα ολόιδια κουλούρια;». Με τον τρόπο αυτό, που θυμίζει 
τη σωκρατική διαλεκτική μέθοδο και τους διαλόγους του Πλά
τωνα, ξεκινά το θαυμαστό ταξίδι τηςΣοφίαςπου διανύει την αν
θρώπινη σκέψη από τους προσωκρατικούς ώς τους υπαρξιστές.

Σχολιάζοντας το φιλοσοφικό μέρος του έργου, θα μπορούσε 
κανείς να παρατηρήσει πως οι αντιλήψεις των φιλοσόφων δεν 
αντιμετωπίζονται με κριτική διάθεση· ο Αλμπέρτο Κνοξ απλώς 
τις περιγράφει στη Σοφία χωρίς να εμβαθύνει κριτικά στη δια
τύπωση ή στη θεμελίωσή τους. Ωστόσο, η έλλειψη αυτή αντι
σταθμίζεται από το γεγονός ότι πάντα επισημαίνεται σε ποιο ση
μείο διαφωνεί κάθε φιλόσοφος με τους προηγούμενους και ποιες 
αντιλήψειςτουςεπιχειρείναανασκευάσει. Έτσι, η κριτική γίνε
ται εκ των ένδον, μέσα στο ίδιο πλαίσιο της ιστορικής εξέλιξης.

Άλλωστε, όπως σημειώνει ο Bertrand Russell,

όταν μελετάμε έναν φιλόσοφο, η σωστή αντιμετώπιση δεν 
είναι ούτε η ευλάβεια ούτε η περιφρόνηση αλλά αρχικώς 
ένα είδος υποθετικής συμπάθειας, μέχρι να μπορέσουμε 
να μάθουμε πώς είναι να πιστεύει κανείς στις θεωρίες 
του, και μόνον τότε [ενδείκνυται] η αναζωογόνηση της 
κριτικής στάσης που θα προσομοίαζε, όσο είναι δυνατόν, 
με την κατάσταση της διάνοιας ενός προσώπου το οποίο 
θα εγκατέλειπε τις αντιλήψεις που πίστευε ώς εκείνην τη 
στιγμή [...] Δύο πράγματα πρέπει να έχουμε υπ’ όψιν: ότι 
ένας άνθρωπος, του οποίου οι αντιλήψεις και οι θεωρίες 
αξίζει να μελετώνται, προϋποτίθεται ότι έχει κάποια ευ
φυΐα, αλλά ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι πιθανό να 
έχει φτάσει στην πλήρη και οριστική αλήθεια οποιουδή- 
ποτε ζητήματος. Ό ταν ένας ευφυής άνθρωπος διατυπώ
νει μιαν άποψη που μοιάζει καταφανώς παράλογη, δεν 
πρέπει να προσπαθήσουμε να αποδείξουμε πως είναι 
κατά κάποιον τρόπο αληθής, αλλά να κατανοήσουμε πώς 
κάποτε έφτασε στο σημείο να φαίνεται αληθής. Αυτή η 
άσκηση ιστορικής και ψυχολογικής φαντασίας διευρύνει 
τον ορίζοντα της σκέψης μας και μας επιτρέπει να αντιλη- 
φθούμε πόσο ανόητες θα φαίνονταν οι αγαπημένες μας 
προκαταλήψεις σε μιαν εποχή διαφορετικού πνευματι
κού και διανοητικού χαρακτήρα [Bertrand Russell, A  Hi
story o f Western Philosophy, Νέα Υόρκη: Simon & Shu
ster 1965, σ. 39· η μετάφραση δική μου].

Αυτή ακριβώς τη στάση της υποθετικής συμπάθειας υιοθετεί ο 
Αλμπέρτο και προσπαθεί να μεταδώσει και στη Σοφία· από κει 
και πέρα, η κριτική αντιμετώπιση είναι ένα βήμα που επαφίεται 
στη βούληση του ενδοκειμενικού και του εξωκειμενικού ανα
γνώστη. Εξάλλου, ο Αλμπέρτο Κνοξ θα μπορούσε, από μιαν 
άποψη, να είναι ο ίδιος ο Bertrand Russell · το ζωντανό και κατα
νοητό ύφος του, οι διαρκείς συνδέσεις της φιλοσοφικής σκέψης 
με τις οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές συν
θήκες κάθε εποχής, η ουδέτερη συμπάθεια με την οποίαν προ
σεγγίζει κάθε θεωρία, ανακαλούν την Ιστορία της Δ  ντικής Φιλο
σοφίας τον Βρετανού φιλοσόφου. Σε αρκετά σημεία μάλιστα, 
όπως, λ.χ., στα κεφάλαια για τους προσωκρατικούς, έχει κανείς 
την εντύπωση πως διαβάζει το έργο του Russell ντυμένο με ελα
φρώς διαφορετικά ενδύματα.

Ο Κόσμος της Σοφίας, όμως, παρουσιάζει και ορισμένες ελ
λείψεις που δεν αντισταθμίζονται. Ο Gaarder πραγματεύεται με 
ικανοποιητική πληρότητα ζητήματα που εμπίπτουν στο χώρο 
της μεταφυσικής, της γνωσιολογίας, της ηθικής και της πολιτι
κής φιλοσοφίας, αλλά δεν αναφέρεται καθόλου στην αισθητική 
και τη φιλοσοφία τηςτέχνης. Πρόκειται, βέβαια, για περίπλοκα 
ζητήματα (πάντως, λιγότερο περίπλοκα απότη γνωσιολογίαή τη 
μεταφυσική), αυτό όμως δεν δικαιολογεί την παράλειψή τους, 
ειδικά αν σκεφτεί κανείς τη σημασία που απέδωσαν στην τέχνη 
φιλόσοφοι όπως ο Hegel και ο Nietzsche. Θα έπρεπε, λοιπόν, να 
παρουσιαστούν εν συντομία οι αισθητικές αντιλήψεις ορισμέ
νων φιλοσόφων όπως, λ.χ., του Πλάτωνα, που εγκαινιάζει το 
μείζον θεμάτων σχέσεωντέχνηςκαιηθικής, και του Αριστοτέλη, 
που το έργο του Περί Ποιητικής αποτέλεσε τη βάση όλης της με
ταγενέστερης ευρωπαϊκής φιλοσοφίας για την τέχνη.

Το γεγονός ότι δεν παρουσιάζεται καθόλου η Αναλυτική Φι
λοσοφία, ένα από τα σημαντικότερα σύγχρονα φιλοσοφικά ρεύ
ματα (που, ως γνωστόν, οι ρίζες του βρίσκονται στη φιλοσοφία



του Αριστοτέλη), αποτελεί ένα ακόμη μειονέκτημα του έργου. 
Μπορεί, βέβαια, να αντιτείνει κανείς πως η Αναλυτική Φιλοσο
φία δεν παρουσίασε μια συστηματική θεωρία για τον κόσμο και 
τα φιλοσοφικά προβλήματα εν γένει, αλλά επέμεινε στη λεπτο
μερή ανάλυση συγκεκριμένων θεμάτων, όπωςλ.χ. ηγλώσσα. Δεν 
παύει, όμως, να είναι μια φιλοσοφική μέθοδος που επηρέασε τη 
σύγχρονη φιλοσοφία και το έργο σημαντικών φιλοσόφων της 
εποχής μας (Frege, Wittgenstein, Moore, Ryle, Carnap, Ayer, 
Hare, κ.ά.) και από αυτήν την άποψη θα έπρεπενα ειπωθούν δυο 
λόγια για τις βασικές αρχές και τα επιτεύγματά της.

Βέβαια, όλες αυτές οι κρίσεις θα είχαν νόημα αν αναφέρονταν 
σε ένα παραδοσιακό εγχειρίδιο^ια την ιστορία της Φιλοσοφίας. 
Κατά πόσο, όμως, μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα μυθιστό
ρημα για την ιστορία της Φιλοσοφίας; O Gaarder δεν είχε την 
ελευθερία να επιλέξει τα στοιχεία εκείνα που συνιστούν τον 
πραγματικό ιστό πάνω στον οποίον πλέκεται η πλασματική ιστο
ρία, όπως ακριβώς ο συγγραφέας ενός ιστορικού μυθιστορήμα
τος επιλέγει τα ιστορικά γεγονότα εντός των οποίων θα κινηθούν 
οι πλασματικοί χαρακτήρες; Πράγματι· μήπως όμως δεν είναι 
θεμιτό να συγκρίνουμε τον Κόσμο της Σοφίας με τα μυθιστορή
ματα του παρελθόντος; Κι ύστερα, το ογκώδες αυτό έργο είναι 
μυθιστόρημα;

Ας μην προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σ’ αυτά τα ερωτή
ματα ξεκινώντας από τις προσωπικές μας αντιλήψεις (και συνή
θειες) για το πώς πρέπει να είναι γραμμένο ένα μυθιστόρημα. 
Είναι άλλωστε αυτονόητο ότι κάθε εποχή διαμορφώνει τις δικές 
της συμβάσεις για τη λογοτεχνία και ότι κάθε έργο διαμορφώνει 
τους αναγνώστες του. Εφόσον, μάλιστα, ο ίδιος ο Gaarder ονο
μάζει το έργο του ‘μυθιστόρημα’, το αντιλαμβάνεται ως τέτοιο 
και συνεπώς ζητά και επιθυμεί και ο αναγνώστης να το αντιμε
τωπίσει ως τέτοιο.

Παραμερίζοντας τις θεωρητικές διαφωνίες για τη φύση του 
μυθιστορήματος, νομίζω πως θα συμφωνήσουμε ότι τα ελάχιστα 
κοινά χαρακτηριστικά που απαντούν στα μυθιστορήματα είναι 
η αφηγηματικότητα (κάποιος, με κάποιον τρόπο, αφηγείται κά
τι) , η πλοκή (αδιάφορο αν είναι η τυπική περιπέτεια ή μια πλοκή 
εσωτερικής-ψυχολογικής φύσεως) και η τέρψη που παρέχεται 
στον αναγνώστη μέσω της πλοκής (γι’ αυτό το τελευταίο, έχω υπ’ 
όψιν τις απόψεις που διατυπώνει o Eco στο Επιμύθιο στο Ό 
νομα του Ρόδου, σσ. 55-60). Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα 
ότι Ο Κόσμος της Σοφίαςπληροί τα δύο πρώτα χαρακτηριστικά, 
την αφηγηματικότητα και την πλοκή (κατά την άποψή μου πλη
ροί και το τρίτο, την τέρψη, αλλά σ’ αυτό θα επανέλθουμε αργό
τερα).

Ως προς την αφήγηση, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι επιτε- 
λείται σε τρία επίπεδα ή σε τρεις ομόκεντρους κύκλους. Στον 
πρώτο, ο Αλμπέρτο Κνοξ αφηγείται στη Σοφία την ιστορία της 
Φιλοσοφίας. Στον δεύτερο, ο ταγματάρχης Άλμπερτ Κναγκ 
αφηγείται στην κόρη του Χίλντε την ιστορία του Αλμπέρτο και 
της Σοφίας (δηλαδή όλα αυτά που επιτελούνται στον πρώτο κύ
κλο). Τέλος, υπάρχει κάποιος μείζων αφηγητής που αφηγείται 
όλα όσα επιτελούνται στον πρώτο και τον δεύτερο κύκλο και μας 
πληροφορεί για την τύχη όλων των χαρακτήρων (αυτό όμως το 
αντιλαμβανόμαστε περί τα τέλη του μυθιστορήματος).

Η πλοκή του μυθιστορήματος, ίχνη της οποίας δίνονται στα
διακά στα πρώτα κεφάλαια, αποκαλύπτεται μετά από 300 περί
που σελίδες, στο κεφάλαιο για τον George Berkeley, το οποίο άλ
λωστε αποτελεί το κλειδί για τον κόσμο της μυθοπλασίας και 

4 6  συγχρόνως την αιτιολόγηση για την αιφνίδια αλλαγή των κανό
νων του παιχνιδιού. Ενώ διαβάζει το πρώτο μισό του μυθιστο-

ρήματος, ο αναγνώστης νομίζει πως η Σοφία και ο Αλμπέρτο εί
ναι οι «πραγματικοί» ήρωες του έργου -  «πραγματικοί» με την 
έννοια που έχει ο όρος όταν αναφέρεται στη μυθοπλασία. Η Σο
φία, λοιπόν, λαβαίνει καθημερινώς πολυσέλιδα γράμματα από 
τον άγνωστό της φιλόσοφο Αλμπέρτο Κνοξ, αλλά και κάποιες 
ευχετήριες κάρτες που ένας ταγματάρχης του Ο.Η.Ε. στέλνει 
από τον Λίβανο στην κόρη του Χίλντε. Η Σοφία δεν γνωρίζει 
ούτε τον ταγματάρχη ούτε την Χίλντε. Οι κάρτες έχουν γραφεί, 
ταχυδρομηθεί και φτάσει στη Νορβηγία την ίδια ακριβώςημερο- 
μηνία, και το πιο περίεργο είναι ότι η ημερομηνία αυτή δεν έχει 
φτάσει ακόμη. Ο αναγνώστης, λοιπόν, περιμένει να δει πώς θα 
λυθούν όλα αυτά τα αινίγματα. Ωστόσο, αμέσως μετά το κεφά- 
λαιογιατον Berkeley, στο προσκήνιο έρχεται η αινιγματική Χίλ
ντε. Ο αναγνώστης υποπτεύεται πως έχει εξαπατηθεί και διαπι
στώνει ότι οι «πραγματικοί» ήρωες του έργου είναι η Χίλντε και 
ο πατέρας της, ενώ η Σοφία και ο Αλμπέρτο είναι οι ήρωες του βι
βλίου που έγραψε ο ταγματάρχης για την κόρη του- δηλαδή, εί
ναι επινοήσεις της φαντασίας ενός πλασματικού χαρακτήρα ή, 
κατά την πλατωνική ορολογία, είδωλα που απομακρύνονται 
τέσσερις φορές από την αντίστοιχη Ιδέα. Θα εξακολουθήσει, 
ωστόσο, να διατηρεί κάποιες αμφιβολίες και να συμμερίζεται τις 
απορίες της Χίλντε (και την αβεβαιότητα του Berkeley) μήπωςη 
Σοφία και ο Αλμπέρτο «υπάρχουν στην πραγματικότητα», 
ώσπου να τους δει να «δραπετεύουν» από τη φαντασία του ταγ
ματάρχη και να κατακτούν τη θέση τους στον κόσμο των πλασμα
τικών ηρώων που γεννήθηκαν στη φαντασία των συγγραφέων, 
«ενσαρκώθηκαν» στις λέξεις των έργων τους και έζησαν στη 
φαντασία χιλιάδων αναγνωστών.

Ας σημειωθεί ότι η αρκετά ενδιαφέρουσα πλοκή ποικίλλεται 
απότηνύπαρξη μιας αμφισημίας που εντοπίζεταιήδη στοντίτλο 
του μυθιστορήματος και διαρκεί ως την τελευταία του λέξη. Ο 
Κόσμος της Σοφίας, λοιπόν. Της Σοφίας της ηρωίδας του μυθι
στορήματος ή της Σοφίας όλων αυτών των ανθρώπων που προ
σπάθησαν να ερμηνεύσουν το αίνιγμα του κόσμου; Και ποιος εί
ναι αυτός ο κόσμος; Ο κόσμος στον οποίον ζει η Σοφία μαζί με τη 
μητέρα της; Ο κόσμος που της δείχνει ο Αλμπέρτο Κνοξ; Ή  μή
πως ο κόσμος όλων των πλασματικών χαρακτήρων της παγκό
σμιας λογοτεχνίας; Μπορεί άραγε να δοθεί απάντηση ή πρόκει
ται για μία από τις περιπτώσεις όπου το ουσιώδες είναι η διατύ
πωση των ερωτήσεων, η τυραννία της απορίας, όπως μας διδά
σκει ολόκληρο το βιβλίο;

Ως τώρα έγινε λόγος για «διδακτικό» μυθιστόρημα, για μάθη
ση, για γνώση· η λογοτεχνία όμως θα πρέπει επίσης να τέρπει, 
και να τέρπει μέσω της πλοκής. ΟκόσμοςτηςΣοφίαςζχει αυτότο 
χαρακτηριστικό; Παραμερίζοντας ξανά τις θεωρητικές περι
πλοκές σχετικά με το επιστημολογικό status των κριτικών προ
σεγγίσεων και επιχειρημάτων, θα έδινα καταφατική απάντηση. 
Ναι, Ο κόσμος τηςΣοφίαςτέςηα, διασκεδάζει τον αναγνώστη. 
Ποιον αναγνώστη, όμως; Δεν ξέρω τι εννοούμε όταν μιλάμε για 
«πρότυπους», «ιδανικούς», «επαρκείς» και «μέσους» αναγνώ
στες. Πάντως, για να διασκεδάσει ένας αναγνώστης με τον Κό
σμο της Σοφίας θα πρέπει να θεωρεί πως η περιπέτεια του αν
θρώπινου πνεύματος είναι μια πολύ γοητευτική υπόθεση. 
Ακόμη κι αν δεν ξέρει τίποτε γι’ αυτήν, θα διασκεδάσει μαθαί
νοντας (διότι, «το μανθάνειν ήδιστον ου μόνοντοις φιλοσόφοις 
αλλά και τοις άλλοις ομοίως», Ποιητική 1448β 13-14). Αν, όμως, 
γνωρίζει ήδη αυτήν την περιπέτεια σε μικρότερο ή μεγαλύτερο 
βαθμό, τότε η τέρψη του θα προέρχεται από την ηδονή της ανα
γνώρισης (αφού «δια γαρ τούτο χαίρουσι τας εικόνας ορώντες, 
ότι συμβαίνει θεωρούντας μανθάνειν και συλλογίζεσθαι τι έκα



στον, οίον ότι ούτος εκείνος», Ποιητική 14486 15-17). Αυτή η 
ηδονή της αναγνώρισης δεν προκύπτει απότις θεωρίεςτων φιλο
σόφων που ενσωματώνονται σαφώς στο μυθιστόρημα, τις οποίες 
άλλωστε περιμένουμε ότι θα διαβάσουμε αφού περί αυτών έχει 
γραφεί το έργο, αλλά από τις θεωρίες εκείνες που λανθάνουν σε 
όλο το δεύτερο μισό του βιβλίου και στηρίζουντον ιστότης μυθο
πλασίας. Μερικές από αυτές είναι η θεωρία του Πλάτωνα για τη 
μίμηση, οι θεωρίες των αναλυτικών φιλοσόφων για το νόημα των 
κυρίων ονομάτων και τις λέξεις που δεν έχουν αναφορά κι ακόμη 
οι σύγχρονες αισθητικές θεωρίες που υποστηρίζουν πως όλα τα 
κείμενα, και ιδίως τα λογοτεχνικά, αυτονομούνται, διεκδικούν 
το δικό τους νόημα που είναι ανεξάρτητο από το νόημα που επι
θυμεί να τους προσδώσει ο συγγραφέας και οι αναγνώστες.

Δεν είναι περίεργο; Όλες αυτές οι θεωρίες ανήκουν σε εκείνα 
τα κεφάλαια από την ιστορία της Φιλοσοφίας που παραλείπει ο 
Gaarder. Επομένως, Ο κόσμος της Σοφίας, όπως και τα μυθιστο
ρήματα του Eco, χρειάζεται ένα κλειδί που δεν αποκαλύπτεται 
από τον συγγραφέα. Αν ο αναγνώστης δεν το εντοπίσει, θα στα
θεί ίσως με ενδιαφέρον στις φιλοσοφικές αντιλήψεις και θα δια
βάσει το έργο περίεργος για την κατάληξη της ιστορίας (όπως ο 
αναγνώστης του Ονόματος του Ρόδου είναι περίεργος να δει 
ποιος έκανε όλους εκείνους τους φόνους). Θα έχει όμως χάσει τη 
διανοητική συγκίνηση που μπορεί να του παράσχει το μυθιστό
ρημα του Νορβηγού συγγραφέα, τη συγκίνηση που απορρέει 
από την ανακάλυψη ότι προσπέλασε τον λαβύρινθο της γραφής, 
της ανάγνωσης, και του αινίγματος της γνώσης.

Η 
ΜΕΣ ΟΠΟΛΕΜΙΚΗ 

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Από τον πρώτο ως τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο

(1914-1939)

ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ -  ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ



ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ 
ΣΠ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3-5, 106 83 ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ. 3805520 -  3822732 FAX 3832646



ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΠΕΖΟΙ'ΜΜΙΜΛΤΛ

■ΛΡΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

(ΠΕΖΟΓΡλ·

Κ Ε Δ Ρ Ο Σ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΚΕΛΡΟΣι

ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

ιβΝΗΚΙΜ

έ̂ΚΤ0ΥΒΤΜ6)̂11Ηί

ΠΕΖΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΚΕΔΡΟΙ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

γιά ενα φύώημο

ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΟΜΟΝΟΙΑ
1980

Φβηατοαφίΐί 
Α Ν Α Ρ Ε Α Σ  Μ Π Ε Λ ΙΑ Σ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

ή οαρκοφάγος ή μόνη κληρονομιά
το όικο μας 

αίμα

εύφλεκτη χώραΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

έφηβων καί μή
¿’(¿(ζαωίοΐ & ρη ρο ΐ

η πρωτενονσα 
των προσφνγούν

καταπακτή

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ



ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
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