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Η μοναξιά
βασικό θέμα στην ποίηση
της Β' Μεταπολεμικής γενιάς
Του Γιώργη Μανουσάκη
Είναι γνωστό ότι η Β' μεταπολεμική ποιητική γενιά πολύ λίγο
απασχόλησε την κριτική ως σύνολο. Για αρκετά χρόνια θεω
ρούνταν τα μέλη της περισσότερο σκόρπιες μονάδες, γιατί,
όπως ανέφερε σχετικά ο Αλέξ. Αργυρίου «δεν ανήκουν σε
κοινές τάσεις (αισθητικές, ιδεολογικές κ.λπ.)»1
Η έλλειψη προβολής της γενιάς αυτής, που χαρακτηρίστηκε
«χαμένη γενιά», «γενιά των απόηχων», «γενιά του άγχους»,
αποδόθηκε σε τρεις κυρίως λόγους: Στο ότι πέρασε τα κρίσιμα
χρόνια της σε περιόδους ανώμαλες (πόλεμος του 1940-41,
κατοχή, εμφύλιος, εποχή του ψυχρού πολέμου, δικτατορία των
συνταγματαρχών), που δεν της επέτρεψαν να ασκήσει ενεργό
ρόλο στην πολιτική, κοινωνική και πνευματική ζωή της χώρας.
Στο ότι αναπτύχθηκε ανάμεσα στην Α ' μεταπολεμική ποιητική
γενιά, που με τη συμμετοχή της στην αντίσταση και στους πολι
τικούς αγώνες που ακολούθησαν, με το μαρτυρολόγιό της και,
φυσικά, με το έργο της σημείωσε έντονα την παρουσία της στη
σύγχρονη λογοτεχνία, και στη γενιά του ’70, που από το ξεκί
νημά της κιόλας διεκδίκησε μαχητικά τη δική της θέση στο
λογοτεχνικό στίβο. Και στο ότι οι ίδιοι οι ποιητές της Β' μετα
πολεμικής γενιάς δίστασαν ή αδιαφόρησαν για την παρουσίαση
του έργου τους και δεν έδειξαν «ομαδικό πνεύμα και αλληλεγγύη»2προβάλλοντας την ποίηση της γενιάς τους και με τη
συσπείρωση γύρω από ένα ή περισσότερα περιοδικά να
δημιουργήσουν ένα βήμα γι’ αυτούς κι ένα χώρο διαλόγου και
προβληματισμού τους.2
Η κατάσταση άρχισε κάπως ν’ αλλάζει κατά τη δεκαετία του
’80. Κάποιοι ποιητές της γενιάς που μας απασχολεί συνειδητο
ποίησαν ότι παρά την «πολυφωνία» τους είχαν ένα «κοινό βιω
ματικό υπέδαφος, που έθρεψε την ποίησή» τους και κοινές τις
«ιστορικές συνθήκες που διαμόρφωσαν τη φυσιογνωμία»3
τους. Το 1985 το περιοδικό «Νέες Τομές», παρ’ όλο που η συν
τακτική επιτροπή του δεν αποτελούνταν από πρόσωπα που ν’
ανήκουν στην εν λόγω γενιά, επιχείρησε με το γνωστό αφιέρωμα
μια πρώτη ανίχνευση του χώρου της, αναζητώντας τα όρια και
τα χαρακτηριστικά της κι ανθολογώντας συνοπτικά το έργο 55
ποιητών της.
Ακολούθησε εννιά χρόνια αργότερα, το 1994, η Ανθολογία
του Ανέστη Ευαγγέλου, μια προσπάθεια να δοθεί εκ των ένδον

αυτή τη φορά, με πρόλογο του ανθολόγου-ποιητή, με μια ανα
λυτική εισαγωγή του κριτικού Γιώργου Αράγη και με μια εκτε
ταμένη ανθολόγηση 45 ποιητών, το κλίμα, ο θεματικός πλούτος
κι η αισθητική φυσιογνωμία της Β ' μεταπολεμικής γενιάς.
Ως ουσιαστική συμπλήρωση των παραπάνω εργασιών ανα
μένεται η έκδοση μιας Ανθολογίας - Γραμματολογίας της ίδιας
γενιάς από τις Εκδόσεις Σοκόλη, με επιμέλεια του Κώστα Γ·
Παπαγεωργίου και του Αλέξη Ζήρα, που έχει αναγγελθεί από
χρόνια.
Μεταφέρω εδώ, για να κλείσω τούτο τον πρόλογο, την προ
τελευταία παράγραφο από το κείμενο του Επαμ. Γ. Μπαλούμη
«Η Β' μεταπολεμική ποιητική γενιά. Συνιστώσες ωρίμανσης
και έκφρασης» που δημοσιεύτηκε στο αφιέρωμα των «Νέων
Τομών»:«.. .Σε μια τελική εκτίμηση η Β' μεταπολεμική ποιητική
γενιά, με συνιστώσες τα ίδια τα σημαντικά γεγονότα που
έθρεψαν τη νιότη της και τις θετικές ή αρνητικές συνθήκες που
αντιμετώπισε τόσο στην αφομοίωση όσο και στην ποιητική
έκφραση των εμπειριών, δημιούργησε ένα έργο. Σ’ αυτό αναδίνονται μνήμες από το χαμένο όνειρο, αντιπολεμικές διαθέσεις,
τραυματικές ερωτικές εμπειρίες, καταγραφές άγχους και αδιέ
ξοδου, κλειδωνισμοί από έλλειψη πίστης και σημείων αναφο
ράς, επισημάνσεις κοινωνικές-πολιτικές, ενστάσεις για όσα
βασάνισαν τη νιότη της και προβληματίζουν πάλι την ωριμό
τητά της και άλλα ακόμα. Μ’ άλλα λόγια κατάφερε να κάνει
μια ευαίσθητη χαρτογράφηση της εποχής της, επίτευγμα ιδιαί
τερα σημαντικό».4
Το θέμα της μοναξιάς έχει απασχολήσει από λίγο ως πολύ
τους ποιητές ανεξάρτητα από εποχή και τόπο. Στην ποίηση
όμως της Β' μεταπολεμικής γενιάς το συναντούμε ασυνήθιστα
συχνά και σε ποιητές με ποικίλο θεματολόγιο και διαφορετικό
ιδεολογικό ή κοσμοθεωριακό προσανατολισμό. Και δεν είναι
παράξενο, αν σκεφθούμε ότι οι περισσότεροι απ’ αυτούς όχι
μόνο ξεκίνησαν αλλά και πορεύτηκαν, ακόμη και κατά την ωρι
μότητά τους, κατά μόνας κι αν αναζήτησαν συγγενικές φωνές κι
επικοινώνησαν μεταξύ τους, αυτό συνέβη αργότερα, αφού
είχαν πια διαμορφώσει το ποιητικό τους πρόσωπο. Η μοναχι
κότητα, λοιπόν, υπήρξε εν’ από τα βασικά στοιχεία της ζωής 1

τους και κατά συνέπεια εισχώρησε ως αίσθηση μοναξιάς και
στην ποίησή τους. Η μοναξιά αυτή μπορεί να ’ναι η ερωτική
μοναξιά, η μοναξιά του ανθρώπου που αντιμάχεται την πολιτικό-κοινωνική πραγματικότητα μέσα στην οποία ζει, η
μοναξιά που δημιουργούν οι σχέσεις και τα γεγονότα της καθη
μερινότητας, η υπαρξιακή μοναξιά - χωρίς αυτό να σημαίνει
ότι δε συναντούμε υπαρξιακά χαρακτηριστικά και στα είδη της
μοναξιάς που αναφέραμε πρωτύτερα.
Πρέπει να σημειώσω προκαταβολικά ότι η στενότητα του
χρόνου δεν μου επιτρέπει μιαν ευρύτερη ανάπτυξη του θέμα
τος. Θα περιοριστώ επομένως σε μιαν ενδεικτική παρουσίαση
κάποιων -ό σ ο μπορέσω περισσότερων- λιγόστιχων ποιη
μάτων ή ποιητικών αποσπασμάτων μ’ ένα σύντομο σχολιασμό.
Με μίαν αμεσότητα και ειλικρίνεια, που πολλές φορές
φτάνει ως την πλήρη απογύμνωση της ψυχής, μεταφέρει στην
ποίησή του τα ερωτικά του βιώματα ο Ντίνος Χριστιανόπουλος. Η σχέση του με τον περιστασιακό ερωτικό σύντροφο είναι
συνήθως μια σχέση υποταγής και ταπείνωσης μπροστά στη
σκληρότητα και τη βαρβαρότητα του «άλλου». Η αίσθηση της
μοναξιάς είναι μια σχεδόν μόνιμη κατάσταση, που συχνά
φτάνει ως την απόγνωση, όπως στο ποίημα «Ενός λεπτού σιγή»:
Εσείς που βρήκατε τον άνθρωπό σας
κι έχετε ένα χέρι να σας σφίγγει τρυφερά,
έναν ώμο ν ’ ακουμπάτε την πικρία σας,
ένα κορμί να υπερασπίζει την έξαψή σας,
κοκκινίσατε άραγε για την τόση ευτυχία σας,
έστω και μια φορά;
είπατε να κρατήσετε ενός λεπτού σιγή
για τους απεγνωσμένους;
(«Ποιήματα 1949-1970» [«Ανιπεράσπιστος καημός»] σελ. 57)
Για το Νίκο-Αλέξη Ασλάνογλου η μοναξιά, που διατηρείται
ακόμη και την ώρα της Ερωτικής προσέγγισης, γίνεται δημιουρ
γός πνευματικής αγωνίας («μιά ποιητική δοκιμασία να αναχθεί
το εξωτερικό εμπειρικό γεγονός σε εσωτερικό πνευματικό
παράγωγο», όπως παρατηρεί ο Γιώργος Αράγης)5 μιας αγω
νίας που μας τη δίνει συμπυκνωμένη μέσα σε τρεις στίχους στο
ποίημα «Σταθμός Λιτόχωρου». Είναι
η αγωνία που φέρνουν οι σβησμένες φωνές στο κατώφλι
της νύχτας
η αγωνία που φέρνει η μοναξιά δίπλα στον άλλο, η
μοναξιά
μέσα στον άλλο, η μοναξιά μέσα στο πάθος του άλλον
(Ανθολογία Αν. Ευαγγέλου σελ. 127 [«Δύσκολος θάνατος»]).
Ο Ανδρέας Αγγελάκης δε θέλει να θυμάται. Απωθεί τα
πρόσωπα και τις ερωτικές χειρονομίες και κινήσεις τους από το
χώρο της μνήμης του, γιατί ήταν απρόσωπες ενσαρκώσεις για
την ικανοποίηση ενός πάθους κι όχι εκείνοι που θα τον βοη
θούσαν να υπερβεί τη μοναξιά του. Διαβάζομε στό ποίημα
«Πώς μπορείς»:
...χιλιάδες τα φιλιά
χίλια τα ονόματα, ώμοι και ιδρώτας,
όλα τα έκαψα σαν ασημόχαρτο, κανένα πρόσωπο
δε μου έμεινε στη μνήμη [...]
κι αυτοί που στο κορμί μου γνώρισα
λιώσαν και στάξαν αίμα κι έσβησαν

και φώναξα τότε τ ’ όνομά σον να με λυπηθείς.
(Ανθολογία Αν. Ευαγγέλου, σελ. 425 [«Η οδός Θρασυβού
λου»]).
Ο τελευταίος στίχος μοιάζει με δραματική έκκληση για βοή
θεια μέσ’ από την πυρπολημένη έρημο της μνήμης.
Έ νας από τους άξονες της ποίησης της Κατερίνας Αγγελάκη-Ρουκ -ίσ ω ς ο κεντρικός- είναι το ανθρώπινο σώμα.
Ό ταν το σώμα «ανοίξει στα δυό / για να χωθεί μισό / στο άλλο
μισό του άλλου»,6 τότε βρίσκεται στο σημείο της έξαρσής του
διακηρύττοντας «υπάρχω απόλυτα στο χάος».6 Η στέρηση του
έρωτα είναι η μοναξιά, που οδηγεί στο υπαρξιακό κενό. Αυτό
το κενό και τη λαχτάρα να καλυφθεί από την πλημμυρίδα του
έρωτα συναντούμε και στους παρακάτω στίχους από το ποίημα
«Η ζωή μου σαν ένα πλοίο»:
Η ζωή μου σαν ένα πλοίο ·
στην κρύα κουβέρτα
ώρες κατάμονη
μές στο μυαλό μου
γλείφω τα μέλη σον
ως το πρωί πον ξημερώνομαι
σε γνωστά λιμάνια:
«Το πρώτο φιλί»
«Η άπληστη αγάπη»
«Η ανία»
«Ο χωρισμός»
τοπωνύμια με τη λίγη πειστικότητα
πον έχει η πείρα όλη.
Ώ , μπές μέσα μον
και τράβα με
σ ’ όσα ναυάγια σχεδίαζες εψές
γλνκά χαμογελώντας μες στον ύπνο σον...
(«Όταν το σώμα». Επιλογή, σελ. 131-132)
Όμως η αίσθηση της πληρότητας με την παρουσία του ερω
τικού συντρόφου είναι προσωρινή. Στο βάθος «η μοίρα μου /
καθόλου δε θ’ αλλάξει / με την υγρή σου παρουσία», λέει η
Αγγελάκη σ’ ένα άλλο της ποίημα με το χαρακτηριστικό τίτλο
«Ερημικό» (ό.π. σελ. 124).
Πιο απλή και πιο αυθόρμητη η Λεία ΧατζοπούλουΚαραβία ανανεώνει στο ποίημά της «Για ιδές καιρό» το παρά
πονο της Σαπφώς «εγώ δε μόνα καθεύδω»:
Για ιδές καιρό τώρα πον γιόμισαν οι κόρφοι των κοριτσιών αρώματα
τώρα πον δέσαν τα μπράτσα των αγοριών,
για ιδές καιρό πον διάλεξε.
Τώρα πον ανοίξανε τα χείλη των κοριτσιών χαμόγελο,
τώρα που άστραψαν τα μάτια των αγοριών,
για ιδές καιρό.
Κι απλώνουν όλα τα χέρια των κοριτσιών για δέξιμο
βαριές ταχαίνονν οι ανάσες των αγοριών,
για ιδές καιρό πον διάλεξε.
Κι εγώ
μονάχη νά ’μαι
(Ανθολογία Αν. Ευαγγέλου, σελ. 290 [«Δυό στιγμές του σίδε
ρου»])

Ο ποιητής Γιώργης Μανουσάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.
Οι ποιητές της Β' μεταπολεμικής γενιάς που έζησαν την
ατμόσφαιρα της κατοχής και της αντίστασης, του εμφύλιου και
των συνεπειών του και φέρνουν στη μνήμη τους τα σχετικά βιώ
ματα, ζούνε συχνά μιαν άλλη μοναξιά. Είναι η μοναξιά του
ανθρώπου που νιώθει ξένος στην ίδια του τη χώρα, καθώς δεν
μπορεί να ταιριάξει μ’ ένα κόσμο αντίθετο από κείνον που
πίστεψε κάποτε, αλλοτριωμένον από το πνεύμα της συναλλαγής
και του ωμού ωφελισμού.
Στο ποίημά του «Ανασύνδεση» ο Βύρων Λεοντάρης μας
παρουσιάζει το δράμα των νικημένων αγωνιστών της αριστερής
παράταξης που πρέπει να ξεκινήσουν από την αρχή τη ζωή τους
σ’ έναν αδιάφορο ως εχθρικό κόσμο, μόνοι, όπως μόνος νιώθει
κι ο ποιητής μιλώντας «εις ώτα μη ακουόντων»:
Τώρα μαζί σας σ ’ άλλες πολεμίστρες
αρχίζουν πάλι και ξανά
ζητώντας πάντα τη χαμένη ενότητα
τώρα μαζί σας κι όμως ολομόναχοι
τραβάνε σα μαγνήτες πάνω τους το θάνατο - ώ,
μιλώ κι ας μη μ ’ ακούτε,
μαζί σας κι όμως ολομόναχος
- ένας πομπός που έχασε επαφή
ένα αεροπλάνο στο σταυρό των προβολέων π ’ αστρά
φτει.
(Ανθολογία Αν. Ευαγγέλου, σελ. 167 [«Ανασύνδεση VIII»])
Ξαναγράφοντας με το δικό του τρόπο το «Τραγούδι του
νεκρού αδελφού» με τον τίτλο «Παράπονο ποιητή της γενιάς
του ’60» ο Μάριος Μαρκίδης μεταφέρει στη μάνα των εννιά
γιών και της μιας κόρης τη θλίψη και τη μοναξιά των μητέρων
εκείνων που σκοτώθηκαν στον πόλεμο - εμφύλιο ή όποιον
άλλο:
... άλλα παιδιά δεν είχε
της τα πήραν όλα μέχρι που δεν έμεινε άλλος να κλάψει

α π ’ τον ίδιο τον εαυτό της
βασίλευε πια μόνη της στις κάμαρες σαν ένα ξεμοναχια
σμένο καντήλι...
(Ανθολογία Αν. Ευαγγέλου, σελ. 484)
Ο Γεράσιμος Λυκιαρδόπουλος στο VI ποίημα της «Βαρκε
λώνης» του αναλογιζόμενος τη μοναχική ζωή του και το μονα
χικό μελλοντικό του θάνατο, μακαρίζει το συντροφικό θάνατο
των αγωνιστών μέσα στην ψυχική ανάταση της μάχης που
έμοιαζε με κατάργηση του θανάτου:
Τώρα το τραίνο θα περάσει κι είμαι μόνος πάνω στις
γραμμές
οι άλλοι πέσανε μπροστά μπροστά με τις σημαίες
κραδαίνοντας τη ζωντανή ζωή τους καμάρι του θανάτου
καλότυχοι συντροφικοί νεκροί πιασμένοι χέρι χέρι
τραβώντας με τραγούδια τον ανήφορο
που εγώ θα πάρω άοπλος και μόνος.
(Ανθολογία Αν. Ευαγγέλου, σελ. 181)
Γυμνός και μόνος ο Ανέστης Ευαγγέλου συμπορεύεται στο
εφιαλτικό τοπίο της μετεμφυλιακής Ελλάδας με τους φτωχούς,
τους κυνηγημένους, τους νικημένους, αλληλέγγυος στη δυστυ
χία και στη μοναξιά τους, στο ποίημα «Εδώ»:
Εδώ που βρίσκομαι τώρα, μέσα σ ’ αυτούς
τους σκοτεινούς, λασπωμένους δρόμους όπου προχω
ρούμε [...]
εδώ που βρίσκομαι σε σας μιλώ
εγώ ο φτωχός καθώς εσείς, ο έρημος,
γυμνός στα βρώμικα νερά σε σας μιλώ
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εδώ πον βρίσκομαι, εδώ
που τα κοράκια διεκδικούν το σώμα μου και την ψυχή
μου.
(«Τα ποιήματα 1956-1970», σελ. 22 [«Περιγραφή εξώσεως»])
Την αίσθηση της ερημιάς και της στέρησης της πατρίδας
εκφράζει σε δυο στίχους του ποιήματος του «Χαιρετισμοί» ο
Μάρκος Μέσκος:
Ά πο λις εγώ, είπε, κι εγώ με την αυτογνωσία τάχα τί κερ
δίζω
μόνος, ολομόναχος με την ευχή της μάνας μόνον...
(«Χαιρετισμοί», σελ. 49)
Μέσ’ από το αίμα, το θάνατο και την ερημιά ο Πρόδρομος
Μάρκογλου δε φαίνεται να χάνει την αγωνιστική του διάθεση
και την πίστη στη μελλοντική δικαίωση - ίσως γιατί στο ποίημα
στο οποίο αναφέρομαι, το Η' από τις «Φωνές», είναι γραμμένο
στη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας. Παρακινεί, λοι
πόν:
Τραγούδησε
τώρα που σου αφαιρούνε τη χαρά [...]
τραγούδησε την αγάπη
ύψωσε τη φωνή
στέριωσε την πίστη σον
και τραγούδησε το φως που θα ’ρθει,
μέσ’ α π ’ το αίμα, τα σπασμένα κόκαλα
μέσ’α π ’ τα χαντάκια της πιο σκληρής ερημιάς...
(«Έσχατη υπόσχεση», ποιήματα 1958-1978, σελ. 105)
Ά λλοι όμως, όπως ο Βασίλης Καραβίτης στο ποίημα «Ο
σώζων εαυτόν ποτέ δεν σώθηκε αρκετά», διακόπτοντας τη
σχέση με τους φίλους και συντρόφους, απογοητευμένοι, κατα
φεύγουν στην «αφιλόξενη» μοναξιά, όπου νιώθουν να «διασώ
ζονται» τροχίζοντας το μίσος και την οργή τους:
Γι ’ αυτό κι εγώ, συμμέτοχος εξ ορισμού
της τόσης δυστυχίας μας, δε στέργω πλέον
να συντρέχω τους ανάξιους συντρόφους μου.
Ένα βασίλειο σκιάς στήνω αφιλόξενο και κρύβομαι
καλά
όταν τρυπώνει ο ήλιος κι αποσύρεται αμήχανος
χωρίς να βρίσκει τίποτα να ξεσκεπάσει.
Ε κεί με μίσος γόνιμο κι ακούραστη οργή
μόνος πληθαίνω και διασώζομαι
ίσως σε μια δική μου τρέλα λογική...
(Ανθολογία Αν. Ευαγγέλου, σελ. 83 [«Λυπομανία»])
Τη μοναξιά μέσα στο κοινωνικό σύνολο, όπως εμφανίζεται
σε γεγονότα της καθημερινής ζωής, διακρίνομε σε κάποιους
άλλους ποιητές της ίδιας γενιάς. Έτσι στο ποίημα «Παρείσακτος» ο Τάσος Πορφύρης αποτυπώνει με ζωηρά χρώματα τη
μοναξιά των κοινωνικών εκδηλώσεων, που μπορεί να ’ναι
αφόρητα σκληρή για κάθε ευαίσθητο άνθρωπο:
'Οταν απλώνεις το χέρι κι οι άλλοι
κρατάνε το δικό τους στην τσέπη
Ό τα ν τους κοιτάζεις στα μάτια κι
Εκείνοι αφοσιώνονται στον πίνακα
Τρία μέτρα δεξιά σου όταν εκλιπαρείς

Για μια λέξη κι ακούς την ηχώ
Την τρομαγμένη ηχώ της δικιάς σου
Φωνής κάποιος τότε ξαναστρώνει το
Μοναχικό σου κρεβάτι με τα κρύα
Σεντόνια της μοναξιάς.
(«Τα λαβωμένα», σελ. 15)
Με άκρα συντομία και λιτότητα σκιτσάρει ο Χρίστος Λάσκαρης στο ποίημα «Συνταξιούχοι» τη μοναξιά των απόμαχων
της ζωής, που μοιάζει να ζούνε στις παρυφές της ζωής των
άλλων:
Περνώντας βλέπω τους συνταξιούχους
μες στα παγκάκια της πλατείας,
ολομόναχοι·
να τους ραμφίζουνε τα περιστέρια
(«Να τελειώνουμε!», σελ. 10)
Μέσα στο πλήθος των παλιών αντικειμένων που πουλιού
νται στο ποίημα «Γιουσουρούμ ή απεφυλακίσθη ένα πουλί» ο
Θωμάς Γκόρπας διακρίνει
παλιές ώρες από παλιές μοναξιές παλιές μοναξιές από
δύσκολες εποχές [...]
κλεμένα φιλιά κλεμένα λόγια κλεμένα λεφτά κλεμένα
δώρα κλεμένα
μοναξιασμένα απαυδισμένα πουλημένα πονλημένα αγο
ρασμένα αγορασμένα
και μια λατέρνα γλυκιά κι αδίστακτη στην ερημιά της
Κυριακής μον και της Κυριακής σας...
(«Ποίηση ’76, σελ. 34)
Για το Χρίστο Ρουμελιωτάκη ο κινηματογράφος είν’ ένας
ακόμη χώρος μοναξιάς, όπου αισθάνεται να εξαφανίζεται και
να βουλιάζει μέσα στο πυκνοκατοικημένο σκοτάδι, όπως μας
¡ίέει στο ποίημα «Κινηματογράφος ’60». Και τότε
νιώθω την επιθυμία
όπως μιαν άλλην εποχή
να πιάσω ένα χέρι ζητώντας τον βοήθεια
μα οι διπλανοί μον είναι τώρα
σχήματα άγνωστα
κι αν αφεθώ
ίσως δε θ’ αποφύγω ένα ολίσθημα
κι όλες τις ενδεχόμενες συνέπειές τον.
(«Κλειστή θάλασσα», σελ. 12)
Ό μως δεν είναι μόνο η ζωή δύσκολη στις σύγχρονες πολι
τείες, είναι κι ο θάνατος απάνθρωπος, όπως μας τον απεικο
νίζει σ’ όλη του την τραγικότητα ο Τάσος Κόρφης στο ποίημά
του «Θάνατος σε πολυκατοικία»,
με τόσους αδιάφορους ενοίκους να δαιμονίζονται στα
διπλανά διαμερίσματα
ή, ακόμα, να χτυπάνε τα ντουβάρια για να παίζουν τα
μοιρολόγια της μάνας σου
που, σαν το χλωμό κερί, θα λιώνει κοντά σου.
Και το αγγελτήριο του θανάτου κολλημένο στην κοινή εξώθυρα, ανάμεσα σ’ «Ενοικιάζεται» και σε «Πωλείται», χωρίς να

ξέρει κανείς πού βρίσκεται το κουφάρι σου, ποια πόρτα πρέπει
να χτυπήσει για να σ’ αποχαιρετήσει.
Κι αντί για χέρια ευλαβικά να σε μεταφέρουν, την ώρα
που το σπίτι ηρεμεί, σαν καράβι που βουλίαξε,
άβολα σφηνωμένος στο ασανσέρ θα υποφέρεις
και πάλι ολομόναχος τις αλυσίδες και τα γρανάζια.
(Ανθολογία Αν. Ευαγγέλου, σελ. 120 [«Ημερολόγιο 3»]
Τα σπίτια είναι συχνά οι χώροι της πιο κρύας μοναξιάς, μας
διαβεβαιώνει ο Σπύρος Τσακνιάς στο ποίημα «Άλλοθι»:
Ό χι δεν προσπαθώ να σας γελάσω: Α ν είναι να ζήσουμε
δίχως αυταπάτες, πρέπει να συνηθίσουμε στο πολικό
ψύχος ενός μοναχικού σπιτιού, ενός άδειου δωματίου.
Γ ι’ αυτό στρέφομαι στ' αγριολούλουδα, τα βότανα, τ ’
άνθη της σέρας, τα εξημερωμένα φυτά. Είναι κι αυτό ένα
άλλοθι, ή μια ακόμη αυταπάτη, - η τελευταία αυτα
πάτη.
(Ανθολογία Αν. Ευαγγέλου, σελ. 97 [«Βαρομετρικό χαμηλό»])
Από τα όνειρα που ανάθρεφα
το πιο πονετικό μου: να μη
γερνάω μόνη.
λέει η Κική Δημουλά στο ποίημα «Απροσδοκίες» («Χαίρε πο
τέ», σελ. 12). Ό ταν στη θέση ενός τέτοιου ονείρου μπαίνει το
κενό από το θάνατο του πιο αγαπημένου προσώπου, η ερημιά
του σπιτιού γίνεται αβάσταχτη κι αυτός που επιζεί ανοίγει διά
λογο με το άδειο της απουσίας:
Ό σο δε ζεις να μ ’ αγαπάς.
Ναι ναι μου φτάνει το αδύνατο.
Κι άλλοτε αγαπήθηκα α π ’ αυτό.
Ό σο δε ζεις να μ ’ αγαπάς.
Διότι νέα σου δεν έχω.
Κι αλίμονο αν δε δώσει
σημεία ζωής το παράλογο.
(«Χαίρε ποτέ» [«Απροσδοκίες»], σελ. 12)
Σε κάποιους ποιητές της γενιάς, η μοναξιά ταυτίζεται με τον
ίδιο τον εαυτό τους, είναι, θα λέγαμε, βασικό στοιχείο της
ύπαρξής τους. Αυτοπαρουσιαζόμενος ο Ορέστης Αλεξάκης στο
ποίημα «Αυτοσύσταση» μας δείχνει έναν άνθρωπο να κλαίει
μόνος μέσα στην ερημιά της νύχτας:
Με λένε Ορέστη - μα στη λέξη
μη σταθείς
παρακαλώ προσπάθησε
πίσω α π ’ τη λέξη
να δεις τη νύχτα του χιονιού
- και του αγριμιού
το μάταιο μες στην ερημιά
ν ’ ακούσεις κλάμα.
(«Η λάμψη», σελ. 9)
Πιο έντονη είναι η ταύτιση στο ποίημα της Νανάς Ησαία
«Συνάντηση ποιήματος» III. Εδώ το πραγματικό πρόσωπο της
ποιήτριας δεν είν’ αυτό που βλέπουν οι άλλοι, ακόμη κι εκείνοι

με τους οποίους συνδέεται στενά. Είναι ένα δεύτερο πρόσωπο,
«το μοναχικό πρόσωπό μου» - που το ίδιο δημιουργεί γύρω του
την έρημο - κι αυτό είναι το πιο δραματικό:
Όχι: το πρόσωπό μου
δεν είναι αυτό που είχες γνωρίσει εσύ.
Είναι αυτό με το οποίο
δημιούργησα την έρημο
στην κάθε γωνία της γης.
Αυτό με το οποίο περαστική περπάτησα
και όταν στάθηκα
δεν υπήρχε κανείς.
Είναι το άγριο πρόσωπο
των χαμένων στιγμών.
Είναι το πρόσωπό μου
(Ανθολογία Αν. Ευαγγέλου, σελ. 537 [«Συναίσθηση λήθης»])
Συχνές είναι οι αναφορές στη μοναξιά στην ποίηση της Γιολάντας Πέγκλη. Θα σταματήσω σε μιαν εφιαλτική εικόνα από
το ποίημα «Λόγος για τις αλλόκοτες φιγούρες», που θυμίζει το
χτίσιμο της γυναίκας του πρωτομάστορα στο γεφύρι της Ά ρ 
τας. Κάποιοι - οι άλλοι - χτίζουν την ποιήτρια, που παρακο
λουθεί με μια παράξενη αταραξία τις ενέργειές τους, σαν να μην
την αφορούν, ίσως γιατί έχει εξοικειωθεί με τη μοναξιά, αφού,
όπως μας λέε». σ’ ένα άλλο ποίημά της «Ζώνη από έρημο φορώ
κατάσαρκα». Ιδού η τετράστιχη εικόνα:
Με χτίζουν από παντού και το ξέρω
Πόντο πόντο μετράω την άνοδο τον τσιμέντου.
Την κάθοδό μου παρακολουθώ
σαν θέαμα δίχως προηγούμενο
(«Όμορφος κόσμος», σελ. 47)

Μόνη της είναι κι η Μαρία Κέντρου-Αγαθοπούλου στο
άτιτλο III ποίημα του β' μέρους της συλλογής «Τα τοπία που
είδα». Κι όμως έχει την αίσθηση πως ίσως είναι μαζί της και
κάποιος άλλος. Μια αόριστη παρουσία που αντί να αναιρεί τη
μοναξιά της την επιτείνει, γιατί, όπως θα ’λεγε ο Σαρτρ, κοιτάζοντάς την την κάνει αντικείμενο:
Και πάλι μονάχη ήμουν
Την ώρα εκείνη
Της δικής μου συνάντησης
Και πάλι δεν ξέρω
Α ν ή τα ν και κάποιος άλλος
Μ αζί μου
Που με κοίταζε και μ ’ερευνούσε
Α π ’ την αρχή της κεφαλής
Έως τις όχθες των ποδιών μου...
(«Τα τοπία που είδα», σελ. 25)
Την ένταση της οδύνης της μοναξιάς εκφράζει επιγραμμα
τικά σ’ ένα της στίχο στο ποίημα «Η σπηλιά με τα βεγγαλικά»,
η Ζέφη Δαράκη
.. .Μοιάζει με πόνο σωματικό η μοναξιά μου
(«Ποίηση ’75», σελ. 36)
Κι όμως δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που τούτη η
μοναξιά γίνεται επιθυμητή, γιατί συνδέεται μ’ ένα τόπο και μια
ηλικία που η χρονική απόσταση εξιδανικεύει, όπως στο ποίημα
«Επίκληση» του Τάσου Ρούσσου:
Εδώ στην έρημη πλαγιά με τα έλατα
ξαπλωμένος στα ξερά χόρτα
να ξαναγίνω αυτός που γνώριζα σε χρόνια εφηβικά.
Δέντρο μοναχικό
κι αγέρας.
(Ανθολογία Αν. Ευαγγέλου, σελ. 369 [«Η μεταμόρφωση του
καιρού»)
ή γιατί ο ποιητής θέλει ενώπιος ενωπίω με τον εαυτό του να «τα
ξινομήσει τις οδύνες» του, κατά το στίχο του Ματθαίου Μουντέ
που στο ποίημα «Η παγίδα και ο τροχός» εκφράζει την επι
θυμία
αχ και να μπορούσα να πορευθώ
μονάχος σαν το ρινόκερο.
(Περιοδ. «Γράμματα και Τέχνες», Νοέμ.-Δεκέμ. 1984)
Κάποιοι άλλοι ποιητές τονίζουν το δυσυπόστατο της μονα
ξιάς: Πηγή έντονου ψυχικού πόνου και συνάμα πρόξενος μιας
σπάνιας ηδονής, της περηφάνειας που γεννά η συνείδηση μιας
ξεχωριστής μοίρας. Συμπυκνωμένα μας δίνει σε δυο άτιτλους
στίχους της συλλογής «Η απουσία και ο λόγος» τη διπλή φύση
τούτου του συναισθήματος ο Νίκος Γρηγοριάδης:
Ωραία μου μοναξιά διαμπερές καρφί μου!
(Ανθολογία Αν. Ευαγγέλου, σελ. 270)
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Ενώ στο ποίημα της Λένας Παππά «Περιπλάνηση» η βίωση
της μοναξιάς παίρνει τη μορφή του σπαραγμού από ένα σαρκο
βόρο:

Ο Γιώργης Μανουσάκης (δεξιά) με τον εκδότη
Παναγιώτη Σοκόλη.
Παίρνω τους δρόμους, παίρνω τα βουνά
μονάχη με το θηρίο μου
απαγγιάζω
σε ωραίες, πικρές μοναξιές
ηδονικά
τ ’ αφήνω να με σπαράζει.
(«Αρτεσιανά», σελ. 135-136)
Αντίθετα για το Σωκράτη Σκαρτσή - μοναδική περίπτωση
που συναντήσαμε - η μοναξιά μέσα στα στοιχεία της φύσης
είναι μια κατάσταση ευδαιμονίας. Ας δούμε το τρίτο από τα
«Οχτώ τραγούδια» της συλλογής «Ποιήματα απ’ το τίποτα»:
θάλασσα μεγάλη κι ήλιος δυνατός
κολυμπάω ωραίος και θεόγνμνος
μια μες στον καθρέφτη μια σ τ’ απύθμενα
μια πουλί πετάω ελαφρότατο
στα πλατιά γαλάζια και στα ολόφωτα,
στάζω λάμψη κι ήλιος, η ευγένεια,
ψάρι ταξιδεύω και λαμπυρισμός
με τον κόσμον όλο κι ολομόναχος.
(«Ποιήματα απ’ το τίποτα», σελ. 16)
Το θρησκευτικό στοιχείο σπανίζει στην ποίηση της Β' μετα
πολεμικής γενιάς. Ερευνώντας το θέμα που μας απασχολεί
βρήκα σε δυο ποιητές απ’ αυτούς που ποιήματά τους ήδη ανα
φέρθηκαν, στο Σπύρο Τσακνιά και στο Μάρκο Μέσκο, να
γίνεται λόγος για τη μοναξιά του Θεού, που ο πρώτος μάλιστα
την παραλληλίζει με την προσωπική του μοναξιά και νιώθει γι’
αυτή συμπάθεια,7 ενώ ο δεύτερος πιστεύει πως «συνηγορεί το
θάνατο».8 Για να συναντήσομε όμως μιαν αντιμετώπιση της
μοναξιάς μέσ’ από το πρίσμα της θρησκευτικής πίστης πρέπει
να σταματήσομε σε κάποιους άλλους ποιητές. Ο Ματθαίος

Ο Γιώργης Μανουσάκης, ο Κ. Γ. Παπαγεωργίον και η Ελένη Κεχαγιόγλου.
Μουντές στο ποίημά του «Τα Αντίποινα» μας μιλά για τον
άνθρωπο που «πέρασε στα σύνορα της ονειροκρατίας» και
«βρίσκεται κοντά στην απόγνωση του Θεού»:
Έχει ανοιχτή την πόρτα του στον άνεμο.
Δ εν κρυώνει. Τον ντύνει η ερημιά
των προφητών.
(«Τα αντίποινα», σελ. 78)
Ο Κώστας Τσιρόπουλος στο ποίημά του «Της Αναλήψεως
του Κυρίου» βλέπει την Αιωνιότητα να καταργεί τη μοναξιά,
μια μοναξιά που φαίνεται να ’ναι δημιούργημα της αποκοπής
από το Θεό:
Ευλογητή παγίδα η Αιωνιότητα
μας κρατά πάνω α π ’ το χάος,
αισχρή η μοναξιά που κηρύξαμε
αφού στο κεφαλόσκαλο του θέρους
έρχεται θάλασσα της Οικονομίας
υπόσχεση φτερών
διάτρηση των φθαρτών
(«Εγκαυστική Κυριακών και Γιορτών», σελ. 70)
Για τον Π.Β. Πάσχο εξ άλλου, όπως γράφει στο ποίημά του
«Η δίοδος», ο μονήρης εν Θεώ γεύεται ζωντανός την αθανασία,
αφού φτάνει στο «ουκ εστι χρόνος» κι επομένως ξεπερνά το
θάνατο:
Μονήρης εις το έπακρον εισέρχεται
σε μια ερημιά χωρίς αίσθηση χρόνου
όπου κοιμάται ο θάνατοςπέρ’ α π ’ το θάνατο
όπου το φως ακινητεί μόνο μες σ τ’ όνειρο
καταπίνοντας σταγόνα τη σταγόνα
το αίμα ή τον ιδρώτα, όπου περνάνε

σα χάδια εφιάλτη στο κορμί σου...
(«Ο ουρανός ένδον», σελ. 19)
Μέσ’ από τη σύντομη περιδιάβαση στην ποίηση της Β' μετα
πολεμικής γενιάς που επιχειρήσαμε, φάνηκε νομίζω και το
πόσο πολλούς ποιητές της απασχόλησε κι απασχολεί το θέμα
της μοναξιάς (και δεν είναι μόνο αυτοί που αναφέρθηκαν) κι η
πολυεδρικότητά του. Το πρώτο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο
κλίμα της εποχής μέσα στην οποία μεγάλωσαν και δημιούρ
γησαν οι ποιητές τούτης της γενιάς, μιας εποχής που συχνά
τραυμάτιζε κι ωθούσε στην αναδίπλωση εις εαυτόν. Το δεύτερο
δείχνει τον ποικίλο προβληματισμό των ποιητών και το θεμα
τικό πλούτο του έργου των.
Και τελειώνω μ’ ένα πολυσήμαντο στίχο του Θανάση Παπαθανασόπουλου από το ποίημα «Ο ήλιος του σώματος», όπου η
μοναξιά προεκτείνεται μέσα στο χρόνο και ταυτίζεται με την
ανθρώπινη συνείδηση:
Έχει μέλλον η μοναξιά μας· η συνείδησή μας.
(«Ο καιρός και το πρόσωπο», τόμος Α ', σελ. 148)
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Μικρό ανθολόγιο του Γιώργη Μανουσάκη
Ο Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ Τ Ω Ν Π Ε Ρ ΙΜ Ε Τ Ρ Ω Ν
Ποτέ δεν ήταν ριψοκίνδυνος.
Στα σύνορα κάθε επικράτειας
σταματούσε πάντα αναποφάσιστος.
Λογάριαζε πόσα είχε να περάσει
ώσπου να μπει στην ενδοχώρα:
Τους αγκαθωτούς φράχτες των βλεμμάτων
την έρημο της σιωπής
τους βάλτους των κρυφών λογισμών
τα δάση των αμφίδρομων αισθημάτων.

μήτε φευγαλέα πνοή α π ’ αντίπερα
δεν αναρρίπισε τις στέρεες παρουσίες:
το γυμνό κάμπο, το κάστρο και την ασννορη θάλασσα.
Ό λα ο εγκόσμιος ήλιος τα τύλιγε
σ τ’ αδιαπέραστο δίχτυ του.
Καμιά χαραματιά στο γελούμενο σώμα της μέρας.
Μήτε αχνό σημάδι από την άγνωστη γη.
Μόνο το βλέφαρο χάιδευε πάντα ηδονικά
το εδώ και το τώρα
σπρώχνοντας απαλά το αχόρταγο ερωτηματικό
στο σκοτεινό του θολάμι
νανουρίζοντάς το με τρεμάμενα κρόσια φωτός.

Τον τρομάζανε τ ’ άγνωστα ενδεχόμενα.
Έτσι ποτέ δεν προχώρησε στην αβέβαιη περιοχή.
Ποτέ δε σίμωσε
το ζεστό πυρήνα τον παλλόμενο
τη μυστική ρευστήν ουσία
που καρτερεί τ ’ άγγιγμα
για να γίνει τραγούδι και φως.
Έμεινε ο δισταχτικός των περιμέτρων.

Φ ΡΑΓΚΟΚ ΑΣΤΕΑΛ Ο
Μ ας είπανε:
Εδώ είν’ η ακμή όπου ζυγιάζεται το βλέφαρο
ανάμεσα στο τώρα και στο μετέπειτα.
Εδώ το ερωτηματικό τ ’ αγκαθωτό
το πυραχτωμένο γίνεται κατάφαση
ορατή κι αδιάψευστη
πανηγυρική δικαίωση του αρχαίου λόγου:
επείπερ αθάνατόν γε η ψυχή φαίνεται οΰσα.
Πλήθος οι μαρτυρίες εκείνων που είδανε
και πάντα τ ’ όραμα το ίδιο:
Ο καβαλάρης κεφαλή της φάλαγγας
και πίσω η τεφρή ανθρώπινη μάζα
να προχωρεί με κινήσεις αργής πορείας.
Μ ια θεωρία ασώματη που πλέει
στο κρύσταλλο του πρωινού φωτός.
Ποια μάτια τάχα να χρειάζουνται
για την ιχνηλασία των ίσκιων;
Μ ’ όλο τον πόθο της όρασης

Ο ΑΓΝΟ Ο Υ Μ ΕΝ Ο Σ
Δ ε σας ακούω τι λέτε.
Ο γιος μου ζει. Έχω ακουμπήσει
τόσες φορές τ ’ αυτί στη γηςαν ήταν σκοτωμένος θα γροικούσα
ένα σιγανό μούρμουρο να βγαίνει
μέσ’ α π ’ το χώμα, όσο μακριά
κι αν κοίτουνταν θαμμένος. Μια ζωή
έχω να κάμω με τη γης και ξέρω.
Σέρνουνται ακόμη μέσα της φωνές
ξωμάχων πεθαμένων από χρόνια
καθώς του κύρη μου και του παππού μου.
Γι ’ αυτό σας λέω πως ο γιος μου ζει.
Τονε κρατούν εκεί, στην πέρα τη στεριά
και μπαίνει η θάλασσα ανάμεσά μας.

Ο ΙΚ Ο Γ Ε Ν Ε ΙΑ Κ Ο Π Ο Ρ Τ Ρ Α ΙΤ Ο

Η Μ Ε Τ Ο ΙΚ Ε Σ ΙΑ Τ Η Σ Γ ΙΑ Γ ΙΑ Σ

Στη μέση διπλοπόδης ο παππούς, λίγο καιρό
πριν α π ’ το θάνατό του. Κοιτάζει με ματιά
καλοσυνάτη - ανυποψίαστος τάχα ή φιλιωμένος
με την ιδέα του τέλους; Την απορία
την επιτείνει το αινιγματικό χαμόγελό του
μισοκρνμμένο μέσα στα λευκά του γένια.

Τους ακολούθησε υποχρεωτικά στη μετακόμιση.
Όροφος τρίτος, ένα δωμάτιο που βλέπει
σ ’ ένα τοίχο τυφλό.
«Εδώ κανένας χτίζεται πριν να πεθάνει»
είπε, όμως την αποπήρανε γ ι’αχάριστη
και πια δεν ξαναμίλησε.

Δίπλα η γιαγιά, κατάμαυρα ντυμένη
για κάποιον αδερφό που ’χ ε πεθάνει νέος.
Το πρόσωπο κορνιζωμένο α π ’ το τσεμπέρι
αρυτίδωτο ακόμη, με μάτια που στίλβουν
α π ’ το μέσα λαμπάδιασμα και σφιγμένα τα χείλια
σα να ’χ ε αρχίσει κιόλας να μαζεύει πείσμα
και δύναμη για τους αγώνες της χηρειάς της.

Αναζητά
τον ουρανό, τη λεμονιά έξω από το παράθυρο,
την καλημέρα της γειτόνισσας. Εδώ
ζει μια ζωή εγκάτων.
Ακούει ήχους και τρομάζει.
Κουβέντες πίσω από το μεσοτοίχι
πλάι στο μαξιλάρι της
σφυρίγματα και κρότους μέσα στα
ντουβάρια. Ό λο το χτήριο μονομιλεί
χωνεύει κι ονειρεύεται εφιάλτες.
Κλείνει τ ’ αυτιά της για να μην ακούει
μα οι θόρυβοι όλα τα διαπερνούν.

Γύρω οι τρεις κόρες. Η μεγάλη πίσω
ορθή, κοπέλα πια, με τις νταντέλες
και τη βελούδινη κορδέλα στο λαιμό της.
Βλέμμα θαμπό με διάθεση ρεμβώδη.
Δεξιά η μεσαία -π ο υ δεν τηςμέλλουνταν να ζήσει
πάνω α π ’τα είκοσι - μοιάζει φιγούρα μισοτελειωμένη
έν’ ασυμπλήρωτο γυναικείο σχήμα.
Αριστερά η μητέρα μου, η μικρή τους κόρη,
έχει το δέος του παιδιού που πρώτη
φορά βγαίνει στον κόσμο. Γ ι’αυτό
κρατιέται από τον ώμο του πατέρα
σαν από βράχο ας είναι και κουφαλιασμένος.

Να φτάνει τάχα ο αναστεναγμός της
ως το θεό, μέσ’ από τόσους τοίχους;

Τα δυο τ ’ αγόρια λείπουνε στα ξένα.
Όμως στο γόνατό τον ο γέροντας έχει ακονμπήσει
(φωτογραφία μέσα στη φωτογραφία)
τις δυο μορφές τους στο χαρτί αποτυπωμένες.
Με το θολό του ένστιχτο νιώθοντας ο παππούς
πως ρέει ανεπίστροφα μαζί με τον καιρό
πως φεύγει για το ζόφο τον αιώνιο
θέλησε, ακινητώντας μιαν ελάχιστη σταγόνα
του χρόνου, να την παραδώσει στους μελλούμενους.
Γι ’ αυτό και φόρεσε σαν προθανάτιο προσωπείο
την πιο καθησυχαστική του απάθεια
μ ’όλο που ήξερε ίσως την αλήθεια.
Κι αυτοί που τους εσύναξεν ολόγυρά του
στέκουνται μπρος στο τρίποδο του φωτογράφον
με τη στέρεη βεβαιότητα πως ζούνε
μια μεγάλη στιγμή, πωςμάχουνται
την αλλαγή και τη φθορά του χρόνου.
Γ ι’ αυτό έχουν πάρει την πανάρχαια στάση
ανατολίτικων θεών ή βυζαντινών αγίων.

Ν Υ Χ Τ Ε Ρ ΙΝ Η Β ΡΟ Χ Η
Βρέχει. Α πό την υδρορροή
το νερό κατεβαίνει
ως τα θεμέλια του ύπνου.
Λάσπωσε ο χώρος τον ονείρου.
Προχωρώ και βουλιάζω.
Κι έχω ακόμη τρεις ώρες
πορείας ως την άκρη του φέγγους.
Λαχανιάζω στους έρημους βάλτους.
Κι όλο μπαίνει η βροχή
από τις χαραμάδες του ύπνου.

Ο ποιητής Γιώργης Μανουσάκης
του Κώστα Γ. Παπαγεωργίου
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Ο ΓιώργηςΜανουσάκηςγεννήθηκετο 1933
στα Χανιά, όπου έζησε, ζει και εργάστηκε
ως εκπαιδευτικός της μέσης εκπαίδευσης.
Στα Γράμματα πρωτοπαρουσιάστηκε με
ένα διήγημα στο περιοδικό «Πνευματική
Ζωή» το 1952. Εξέδοσε τις ποιητικές συλ
λογές «Μονόλογοι» (1967), «Το σώμα της
σιωπής» (1970), «Τρίγλυφο» (1976), «Ταριχευτήριο πουλιών» (1978), «Χώροι ανα
πνοής» (1988) και «Ά νθρωποι και σκιές»
(1995). Επίσης, εξέδωσε το πεζογράφημα
«Οδοιπορικό των Σφακιών» (1980) και το
δοκίμιο «Η Κρήτη στο λογοτεχνικό έργο
του Πρεβελάκη» (1968).
Με το ποιητικό του έργο συνθέτει μία
από τις πλέον ιδιότυπεςπεριπτώσειςτηςΒ'
Μεταπολεμικής Γενιάς. Γεννημένος και
μεγαλωμένος σε καιρούς δύσκολους, οριοθετημένους από δύο δικτατορίες, του ’36
και του ’67, με όλα τα γνωστά ιστορικά εν
διάμεσα, ο Γιώργης Μανουσάκης προτί
μησε να περιχαρακωθεί, να προφυλαχθεί
θα έλεγα, σε έναν απολύτως προσωπικό
του χώρο, με τις δικές του τοπικές και χρο
νικές διαστάσεις. Η Κατοχή, η Αντίσταση,
ο Εμφύλιος, η μετεμφυλιακή πνιγηρή
ατμόσφαιρα, που στιγμάτισαν τον βίο και
το έργο των ση μαντικότερων ομηλίκων του
ποιητών, επηρεάζουν την ποιητική του πο
ρεία σε δεύτερο και σε τρίτο επίπεδο· το
ίδιο μπορεί να πει κανείς και για τα διά
φορα νεωτεριστικά ρεύματα που κυριάρ
χησαν στη μεταπολεμική μας λογοτεχνία
και που δεν φαίνεται να τον απασχόλησαν
ιδιαίτερα. Ίσως γιατί, το κυρίαρχο στοι
χείο στον άνθρωπο και στον ποιητή Γιώργη
Μανουσάκη είναι μία βαθύτατη θλίψη, άλ
λοτε εμφανής και άλλοτε υφέρπουσα, εν
δεικτική μιας επίσης βαθύτατα γνήσιας
αγωνίας υπαρξιακής, που τον κράτησε σε
απόσταση ασφαλείας από τα τρέχοντα ου
σιαστικά ή απλώς επικαιρικά ζητήματα ή
προβλήματα της έκφρασης, και τον υπο
χρέωσε να περιοριστεί, με ειλικρίνεια και
τόλμη, σε ό,τι άγγιξε και ό,τι τον άγγιξε,
από μέσα ή απ’ έξω, αδιαφορώντας για τα
κατά καιρούς προσκλητήρια της αγοράς·
διαμορφώνοντας έτσι μία φωνή αληθινή,
ζεστή και ανθρώπινη.

Η ποίηση του Γ ιώργη Μανουσάκη είναι,
κατά κάποιο τρόπο, μία ποίηση εσωτερι
κού, κλειστού χώρου, με την έννοια ότι η
εμβέλεια της φωνής του τείνει να συμπέσει
με την εμβέλεια της μνήμης, των βιωμάτων,
της ευαισθησίας και της συγκίνησής του. Ο
λόγος του είναι πάντα οικείος, φιλικός,
εξομολογητικός και, κατ’ επέκτασιν, ιδιω
τικός, χωρίς, ωστόσο, να γίνεται ιδιωματι
κός, χωρίς να παρεμποδίζει την απρόσκο
πτη επικοινωνία του ποιητή με τον ανα
γνώστη του· χωρίς, εντέλει, να υπερβαίνει
-α υ τό ς ο λόγος- τα όρια τα επιβαλλόμενα
από την ανάγκη του για εξομολόγηση και
επικοινωνία, μέσα σε ένα κλίμα γαλήνιο
-π α ρ ά τον εσωτερικό κραδασμό- και νη
φάλιας θλίψης. Ο κραδασμός του Γιώργη
Μανουσάκη είναι συγκρατημένος και συ
ναισθηματικά ελεγχόμενος, ενώ, εξαιτίας
της γνησιότητάς του, αποκλείει κάθε ενδε
χόμενο λεξιθηρίας, κάθε μορφή στείρας
και άσκοπης καλλιλογίας. Η αισθητική του
προσδιορίζεται από την ειλικρίνεια των
συναισθημάτων του, γιατί ο ποιητικός λό
γος του προέρχεται από μέσα: σαρκώνεται
στη «σπηλιά της σιωπής», όπως θα έλεγε ο
ίδιος.
Στη σπηλιά της σιωπής γαληνεύει.
Α γγίζει με τα μάτια τα έπιπλα
τα γνώριμα βιβλία, τα παλιά αντικεί
μενα
και δέχεται τη μετάγγιση
της ήρεμης σιγουριάς των.
Τούτα είν ’ οι άγκυρέςμου, συλλογίζε
ται
που με κρατούν πάνω στη ρέουσα επι
φάνεια
είναι τα σταθερά σημεία
όπου αγκιστρώνω τις ισχνές μου ρίζες.
Δίχως αυτά θε να ’μ ουν έρμαιο των
ανέμων.
Ο Γιώργης Μανουσάκης μοιάζει να αι
σθάνεται προστατευμένος από την αβέ
βαιη και ευάλωτη ασφάλεια που του παρέ
χει, εκ πρώτης όψεως, ο προσωπικός του
κλειστός χώρος. Και είναι αυτή η ασφάλεια

αβέβαιη, γιατί, όπως τα ποιήματά του τα
ίδια μαρτυρούν, ο περιορισμένος προσω
πικός του χώρος - κ α ι όλα όσα τον συνα
παρτίζουν- έχοντας, με τον καιρό, απο
κτήσει τις ιδιότητες του ψυχικού και του
πνευματικού κόσμου του ίδιου του δη
μιουργού του -το υ π ο ιη τή -, διατρέχει
διαρκώς τον κίνδυνο της ανατροπής. Το
ότι ο κίνδυνος αυτός, της ανατροπής και
τηςδιάβρωσης, είναι συνειδητοποιημένος,
φαίνεται και στο θαυμάσιο ποίημα «Νυ
χτερινή βροχή», όπου «όλο μπαίνει βροχή
από τις χαραμάδες του ύπνου».
Σημαντικότατο ρόλο, στον χώρο-κόσμο
του Γ ιώργη Μανουσάκη, διαδραματίζουν,
εκτός από τα πρόσωπα και τις καταστά
σεις, τα πράγματα. Πιο συγκεκριμένα τα
διάφορα αντικείμενα καθημερινής χρήσης
και σχέσης: έπιπλα, βιβλία, που με το πάλιωμά τους, με το πέρασμα του χρόνου πε
ριβάλλονται από μιαν άλλη χροιά, απο
κτούν μιαν άλλη διάσταση, προσφέρονται
για την ανάπτυξη ενός άλλου δεσμού με το
πρόσωπο στο οποίο ανήκουν, καθώς
μοιάζει να αποκτούν δυνατότητες σχεδόν
εξωπραγματικές και ιδιότητες απρόσμε
νες, που τα κάνουν να μην προσφέρονται,
πια, για τον αρχικό τους προορισμό. Έτσι,
τα πράγματα αυτά καταλήγουν να είναι οι
άγκυρες, η ασφαλής καταφυγή του αν
θρώπου που ζει και κινείται κοντά τους,
πλάι τους, παρέχοντάςτου, παράλληλα, τη
δυνατότητα να επικοινωνεί, μέσω αυτών,
με τον έξω κόσμο και, κυρίως, με το παρελ
θόν.
Γιατί, μία τέτοια στάση ζωής -μ ία τέ
τοια ποίηση - δεν μπορεί παρά να διατηρεί
στενότατες σχέσεις με τα περασμένα. Συ
χνά βλέπουμε τον ποιητή να στρέφει με ευλάβεια το βλέμμα του σε παλιές, ξεθωρια
σμένες φωτογραφίες, να ανακαλεί μνήμες,
να συγκινείται και να συσχετίζει τη ζωή
των εικονιζομένων προσώπων με την προ
σωπική του ιστορία αλλά και την ιστορία
γενικότερα. Η παλιά φωτογραφία αποτε
λεί γι’ αυτόν τον αψευδή μάρτυρα μιας
πραγματικότητας που υπήρξε και του πα
ρέχει τη δυνατότητα να αναπλάθει αυτήν
την πραγματικότητα, εξιδανικευμένη,

όπως το επιβάλλει η συγκίνηση που τον
διακατέχει, για να την αντιπαραθέσει, εν
συνεχεία, στο ζοφερό παρόν και στο αβέ
βαιο μέλλον.
Το παρόν, στην ποίηση του Γιώργη Μανουσάκη, είναι μίαακατάπαυστη διαδικα
σία φθοράς· ένας ανελέητος μηχανισμός,
στα γρανάζια του οποίου ο άνθρωπος
φθείρεται, πορευόμενος προς το οριστικό
του τέλος που είναι ο θάνατος.
Το παρατήρησα.
Μ ετά από κάθε επίσκεψη
πληθαίνει η σκόνη
πάνω στο γραφείο μου.
Φαίνεται πως καθένας τους
αφήνει στο κρύσταλλο
λίγη α π ’την τέφρα του.
Η καύση των νεκρών
συνεχίζεται δίχως ανάπαυλα.
Ακόμα, σε μια τέτοια στάση ζωής, όπως
εκφράζεται στην ποίηση του Γιώργη Μανουσάκη, δικαιολογείται απολύτως η με
γάλη σημασία που φαίνεται, στην προκει
μένη περίπτωση, να έχει το παράθυρο, ως
πραγματικό ενδιάμεσο ανάμεσα στον μέσα
και τον έξω κόσμο αλλά και ως πολλαπλά
σημασιοδοτημένο σύμβολο. Πραγματικά,
στην ποίηση του τιμώμενου απόψε ποιητή,
το παράθυρο κατέχει σημαντική θέση. Ε ί
ναι η δυνατότητα περάσματος από το μέσα
προς το έξω. Η αμετακίνητη οπτική γωνία
απ’ όπου το μοναχικό άτομο μπορεί και
επικοινωνεί εκ του ασφαλούς με τους άλ
λους αλλά και με τον ίδιο τον εαυτό του.
Ά λλο αν το πέρασμα, το παρατηρητήριο
αυτό είναι φορτισμένο συναισθηματικά,
ψυχικά και συγκινησιακά, με αποτέλεσμα
ό,τι διακρίνει πίσω απ’ αυτό ο ποιητής να
αποκτά περίεργες ιδιότητες και δυνατότη
τες, χάνοντας τη στατικότητα και την υλική
του στερεότητα.
Μιλώντας για την ποίηση του Γιώργη
Μανουσάκη, έκανα επανειλημμένως λόγο
για ποίηση περιορισμένου, κλειστού χώ
ρου. Θα μπορούσα να μιλήσω και για
ποίηση δωματίου. Θα πρέπει, ωστόσο, να
διευκρινίσω ότι λέγοντας δωμάτιο, έχω
κατά νου έναν χώρο περιφραγμένο από
μνήμες διαβρωτικές της ψυχής και του σώ
ματός του, αλλά και κατευναστικές για τη
βαθιά του λύπη, εκτεθειμένο, παρ’ όλ’ αυ
τά, στα ατέλειωτα πήγαιν’ έλα προσώπων,
τα περισσότερα από τα οποία δεν υπάρ
χουν πια στη ζωή, καθώς και στα ακατάπαυστα περάσματα απόηχων από κατα
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Ο Γιώργης Μανουσάκης.
στάσεις και γεγονότα που διαμόρφωσαν
τον ιδιόμορφο ψυχισμό του ποιητή. Κι
ακόμα, διευρύνοντας αυτόν τον χώρο, θα
μπορούσα να τον φανταστώ σαν ένα νησί:
την Κρήτη, ας πούμε, όπου ο Γιώργης Μα
νουσάκης ζυμώθηκε ως άνθρωπος και δια
μορφώθηκε ως ποιητής. Γιατί, πρέπει να
τονιστεί αυτό, ο Γιώργης Μανουσάκης εί
ναι ένας κρητικός ποιητής. Έτσι, όσο διαστέλλεται ο χώρος του, ο γεμάτος από μνή
μες, βιώματα, ιστορίες και θρύλους, τόσο
αυξάνονται οι δυνατότητες να φτάσει η μα
τιά του μακρύτερα, να αγγίζεται και να
συγκινείται από πρόσωπα, πράγματα και
καταστάσεις άλλων, μακρυνότερων τό
πων, όπως είναι λ.χ. η Κύπρος, το Αγιονό-

ρος και η Μικρά Ασία.
Για όλους αυτούς τους λόγους, και για
πολλούς άλλους ακόμα, που δεν μπορούμε
τώρα να αναφέρουμε, ο Γιώργης Μανου
σάκης αποτελεί μία εντελώς ξεχωριστή πε
ρίπτωση μέσα στην πλούσια περιοχή της
μεταπολεμικής μας ποίησης, αρθρώνοντας
έναν λόγο καίριο, ευαίσθητο, αληθινό και,
κυρίως, βαθιά ανθρώπινο.
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Τα προσφυγόπουλα
στη Νεοελληνική Πεζογραφία
της Ελένης Λιανοπούλου
Μέχρι τα μέσα του αιώνα μας μελετητές της νεότερης φιλολο
γίας1 μας και συγγραφείς2 διαπίστωναν την έλλειψη ενδιαφέ
ροντος από μέρους των λογοτεχνών για τη λογοτεχνική δια
πραγμάτευση του θέματος του πολέμου και των συμφορών που
προκαλούνται απ’ αυτόν.
Μεταγενέστερες όμως μελέτες έφεραν στο φως ένα πλήθος
από βιβλία, μυθιστορήματα και διηγήματα, όπου οι πεζογράφοι ασχολούνται με το θέμα του Μικρασιατικού πολέμου
και της προσφυγιάς,3 ενώ ταυτόχρονα όλοι οι μελετητές επεσήμαιναν τις ευμενείς επιδράσεις και συνέπειες της εγκατάστασης
στην Ελλάδα, μετά το ’22, ενάμισυ εκατομμυρίου προσφύγων
Ελλήνων της Ανατολής στους οικονομικούς τομείς της χώρας
μας4 και στο χώρο του πνεύματος και της λογοτεχνίας.5
Θα ήταν ωστόσο άστοχο και πολύ επικίνδυνο να θελήσει
κανείς να διαπραγματευθεί σε μια εισήγηση 5-10 λεπτών το
θέμα του Συνεδρίου σ’ όλο το πλάτος της νεοελληνικής πεζο
γραφίας που ασχολείται με το θέμα της προσφυγιάς. Γι’ αυτό
κατέληξα σε 3 έργα τριών συγγραφέων που έχουν κάποιους κοι
νούς παρονομαστές. Τα έργα, μυθιστορήματα συγκεκριμένα,
έχουν γραφεί από 3 γυναίκες.
Και οι 3 λογοτέχνιδες βίωσαν το πρόβλημα της προσφυγιάς,
αφού και οι 3 κατάγονται από τη Μικρά Ασία6 και ήρθαν στην
Ελλάδα σε νεαρή ηλικία λόγω της Μικρασιατικής καταστρο
φής.
Και τα 3 έργα έχουν ως κύριο θέμα τη μεγαλύτερη τραγωδία
του νεότερου Ελληνισμού, τη Μικρασιατική καταστροφή του
1922, και παρακολουθούν τον αγώνα των προσφύγων για την
επιβίωσή τους και το ρίζωμα στην καινούργια πατρίδα.
Επιπλέον τα έργα γράφτηκαν με διαφορά 20 περίπου ετών το
ένα από το άλλο, γεγονός που μας επιτρέπει να παρακολουθή
σουμε το θέμα μας μέσα από 3 διαφορετικές, χρονικά προοπτι
κές.
Τα έργα αυτά είναι:
Της Τατιάνας Σταύρου: Οι Πρώτες Ρίζες, γραμμένο στα
1936· της Διδώς Σωτηρίου Οι νεκροί περιμένουν, γραμμένο στα
1959· και της Ιφιγένειας Χρυσοχόου Ξεριζωμένη γενιά Το χρο
νικό της προσφυγιάς στη Θεσσαλονίκη, γραμμένο στα 1977.
Στις Πρώτες Ρίζεςχ\ Τατιάνα Σταύρου «θέλησε να μας δώσει
ένα πολυπρόσωπο και συνθετικό πίνακα της πρώτης εποχής της
μετοικεσίας»7 και κυρίως να επισημάνει «το μόχθο και τον
αγώνα του σκληρά κατατρεγμένου και οδυνηρά ξεριζωμένου
Έλληνα της Ανατολής για να προσαρμοστεί στη νέα ζωή και να
ριζώσει στη νέα γη του».8
Ωστόσο σε μια περίοδο που οι δυσκολίες της προσαρμογής
και τα βάσανα των δυστυχισμένων προσφύγων είναι απεριό
ριστα βλέπουμε τη Σόνια και τον Τοτό, τα παιδιά του τραπεζίτη
Αλέξη Λαμπίκη, παρά την οικονομική καταστροφή των Λαμ-

πίκηδων, να μένουν με τον πατέρα τους και τη γιαγιά τους στην
Κηφισιά, σ’ ένα «σπίτι παλιό σχέδιο αλλά ευρύχωρο και ωραίο»
[σπίτι] «κάποιου πρώην πρωθυπουργού» (σ. 34),9 με μοναδική
απώλεια τα παιχνίδια της μικρής Σόνιας που στραπατσαρίστηκαν κατά τη μεταφορά. Αλλά «έγινε τόση φθορά στα σπου
δαία έπιπλα του σπιτιού που [η Σόνια] δε μιλεί για τα δικά της»
(σ. 35). Και η αφηγήτρια προσθέτει ίσως με κάποια δόση ελα
φρός ειρωνείας:
«Σαν να της αρέσει μάλιστα που κ’ εκείνη στο νοικοκυριό της,
δεν έμεινε αμέτοχη στην καταστροφή» (σ. 35).
Την περιποίηση της οικογένειας έχουν αναλάβει μια καμα
ριέρα, μια μαγείρισσα και την εκπαίδευση των παιδιών μια
εσωτερική δασκάλα.
Στο μυθιστόρημα Οι νεκροί περιμένουν η αφηγήτρια Αλίκη
Μάγη, η συγγραφέας Διδώ Σωτηρίου, όπως η ίδια αποκαλύ
πτει στον πρόλογο του μυθιστορήματος,10 αφηγείται τις περι
πέτειες μιας αστικής οικογένειας Μικρασιατών Ελλήνων (της
δικής της οικογένειας) από το 1918 ως τα χρόνια του Β' παγκο
σμίου πολέμου. Από την ακμή και την ευημερία στο Αϊδίνι, η
οικογένεια γνωρίζει τις πρώτες οικονομικές δυσκολίες κατά
την πρώτη μεταφύτευσή της στη Σμύρνη, μετά την καταστροφή
του Αϊδινίου και τέλος την προσφυγιά και την χρεωκοπία που
ακολουθούν τη μεγάλη καταστροφή, ενώ ταυτόχρονα και με
πολλή επιτυχία η Διδώ Σωτηρίου δίνει και την όλη ατμόσφαιρα
του ξεριζωμού και της προσφυγιάς ενάμισυ εκατομμυρίου
Μικρασιατών Ελλήνων που φθάνουν εξουθενωμένοι στην
Ελλάδα, και πολύ σύντομα γνωρίζουν την ανέχεια, τη φτώχεια,
και τη μιζέρια.
Ωστόσο, οι εύποροι θείοι της Αλίκης Μάγη, ο Γιάγκος και ο
Γεράσιμος Σιτζάνογλου, πριν ακόμα σπάσει το μέτωπο της
Ανατολής, καταφέρνουν να βγάλουν τα χρήματά τους στο εξω
τερικό, μεταφέρουν όλο το νοικοκυριό τους στην Ελλάδα και
νοικιάζουν σπίτια για να εγκατασταθούν στην αρχή, όπως λένε,
πρόχειρα.
Πολύ σύντομα οι αδελφοί Σιτζάνογλου χάρη στα χρήματά
τους και τις γνωριμίες τους, στήνουν εργοστάσιο και με τον
ιδρώτα και τα πολύ χαμηλά ημερομίσθια των προσφύγων εργα
τών, η επιχείρηση ακμάζει αποφέροντας πλούσια κέρδη. Τώρα
νοικιάζουν βίλες στα πλούσια προάστεια της Αθήνας και τα
παιδιά τους συνεχίζουν τις σπουδές τους χωρίς να τους λείπει
τίποτα.
Στο τρίτο και τελευταίο χρονικά μυθιστόρημα Ξεριζωμένη
γενιά (το χρονικό της προσφυγιάς στη Θεσσαλονίκη), η συγ
γραφέας Ιφιγένεια Χρυσοχόου ασχολείται κυρίως με τα λαϊκά
στρώματα των προσφύγων Μικρασιατών, τα οποία βλέπουμε
να στοιβάζονται σε αποθήκες, εγκαταλειμένα σπίτια, σχολεία,

κλάψες;
- Και ποιον βλάπτω; Τη μοίρα μου κλαίω.
- Την ίδια μοίρα έχουμε όλοι μας.
- Μια, δυο τρεις... σαράντα, πενήντα... μετράνε
φωναχτά απ’ το γυναικωνίτη.
- Έεε, εσείς... θα σταματήσετε καμιά φορά το
μέτρημα με τις ψείρες;
- Την πόρτα! Κλείστε την πόρτα. Πούντιασαν τα
παιδιά μας, φωνάζουν όσες πλαγιάζουν κοντά στην
πόρτα.
- Αφήστε λίγο ανοιχτά. Θα σκάσουμε απ’ τη μπόχα,
διαμαρτύρονται οι άλλες.
- Ωχ, μαμά, με πατήσανε.
- Μάζεψε και λίγο τα πόδια σου... Από πού να
περάσω; Κόλλησα στα στασίδια.
- Τι τριγυρνάς απ’ τα χαράματα, γέρος άνθρωπος...
- Να μην πάω να κατουρήσω; Μισή ώρα θες το πρωί
να περιμένεις στην ουρά για τον αναγκαίο.
- Δε σταματάτε πια; Σε εκκλησία βρισκόμαστε. Δε
φτάνει ο πόνος μας...»
(Ξεριζωμένη Γενιά, σσ. 29-30)11

Η Αιδώ Σωτηρίου.
εκκλησίες και πρόχειρες παράγκες με τσίγκους και πισσόχορτα.
Να μια σελίδα από την Ξεριζωμένη Γενιά όπου απεικονί
ζονται με σαφήνεια οι συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων.
«Τα βαπόρια κουβαλάνε, κουβαλάνε. Γέμισαν τα σχο
λειά, τα σπίτια, οι αποθήκες, οι παράγκες, τα υπόστεγα,
οι δρόμοι. Έ να τσούρμο στοιβάχτηκε στον Ά ι Μηνά.
Συνέχεια έρχονται και καινούργιοι. Έπηξε η προσ
φυγιά στην εκκλησιά.
»Μεγάλο σούρτα φέρτα κάθε μέρα. Ανταριασμένες
γυναίκες με σαλεμένα τα λογικά έρχονται και ρωτάνε για
τον εξαφανισμένο άνθρωπό τους. Καλοντυμένες κυρίες
ζητάνε κορίτσια για δουλάκια.
»(...) Ήρθαν επιτροπές για καταγραφή. Δώσανε
δελτία για ψωμί. Δελτίο για γάλα πήραν όσες είχαν
μωρά. Άρχισε και το συσσίτιο για όλους. Μοιράσανε
ψάθες για να στρώσουν χάμω και κουβέρτες για να σκε
παστούν. Κάθε οικογένεια και μια ψάθα. Οι πολυμελείς
πήρανε δυο. (...)
»Ό λοι κοιτάζουνε να βολευτούν όπως όπως (...) Η
κόλαση που ζήσανε, τίναξε στον αέρα αρχές και περα
σμένα μεγαλεία. Τώρα όλοι είναι το ίδιο. Οι ξεριζωμέ
νοι. Χωρίς πατρίδα. Χωρίς το έχει τους. Χωρίς τους
άντρες. (...) Κοινός ο πόνος, κοινή κι η ζωή τους. Μολα
ταύτα δε λείπουν στον Ά ι Μηνά κι οι καβγάδες.
- Δε σκάει λέω το μωρό σου να κοιμηθούμε και λίγο...
- Να σκάσεις εσύ.
- Χριστιανή μου, δε σε φτάνει η ψάθα σου; Τρεις
ψυχές όλο κι όλο και δε χωράτε; Δεν βλέπεις, πλάκωσες
14
το παιδί μου. Του καλού καιρού άπλωσες την αρίδα σου.
- Θα σταματήσεις, κυρά μου, μες στα μεσάνυχτα τις

Οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης και διατροφής στους προσφυγικούς καταυλισμούς έχουν ως συνέπεια την εξάπλωση των επι
δημιών. Η δυσεντερία, η ελονοσία, η φθίση θερίζουν τον προσφυγικό πληθυσμό και κυρίως τους γέρους και τα παιδιά, ενώ
όλοι, μικροί και μεγάλοι, «γυναίκες, παιδιά κι όσοι άντρες
ξέφυγαν απ’ τη σφαγή και την αιχμαλωσία ξεχύθηκαν στον
πόλεμο για το ψωμί».
(Ξεριζωμένη Γενιά, σ. 65)
«Ενάμισυ εκατομμύριο πεινασμένα στόματα...»,
γράφει η Διδώ Σωτηρίου «Ενάμισυ εκατομμύριο διψασμένοι άνθρωποι για δουλειά, για γαλήνη, για ελπίδα,
τριγυρνούσαν στους δρόμους της Ελλάδας με τα χέρια
στις τσέπες της ανέχειας!
»Έβγαζε ο πρόσφυγας τη ζωή του στον πλειστηριασμό της φτήνειας όσο-όσο. Για ένα ξεροκόμματο στο
εργοστάσιο. Για μια χούφτα καλαμπόκι στα χωράφια».
(Οι νεκροί περιμένουν, σ. 170)
Και η Ιφιγένεια Χρυσοχόου:
«Πολλές που ξέρανε γράμματα, και δεν είχαν υπο
χρεώσεις, κατάφεραν και μπήκανε σε γραφεία, σε κατα
στήματα, σε επιχειρήσεις. Οι νοικοκυρές γίνανε παρα
δουλεύτρες, πλύστρες, υπηρέτριες, εργάτριες. Τ’ αγό
ρια, απ’ τα δέκα τους χρόνια πήγανε τσιράκια, παρα
γιοί, βοηθοί σε μαγαζιά, σε εργαστήριο. Κάνανε δου
λειές του ποδαριού, πουλούσαν τσιγάρα, κουλούρια,
σπόρια, φυστίκια. Γίνανε λουστράκια. Πολλά κορι
τσάκια μπήκανε δουλάκια. Άλλα πήγανε σε εργοστά
σια, σε καταστήματα, σ’ όποια δουλειά».
(Ξεριζωμένη Γενιά, σ. 51)
Μαζί με την ανεργία η σεξουαλική βία που ασκείται στα
νεαρά κυρίως κορίτσια είναι οι σπουδαιότεροι λόγοι που αυτά
τα τελευταία μένουν χωρίς οικονομικούς πόρους.
Έτσι η Ιδχρονη Μαρίτσα, όπως αφηγείται η Ιφιγένεια Χρυ
σοχόου, δεν θα δεχθεί την εργασία στο Μπεζεστένι του κυρίου

Παπαμόσχου, όταν αντιλαμβάνεται τις σεξουαλικές του διαθέ
σεις.
(Ξεριζωμένη Γενιά, σσ. 65-67)
Και η συνομήλικη της Αντιγόνη θα εργαστεί μόνο μια μέρα
στο γραφείο του κτηματομεσίτη κυρίου Σαχίνη, γιατί ο κύριος
Σαχίνης στέλνει τις νεαρές και όμορφες κοπέλες για χορεύτριες
στα καμπαρέ της Βηρυττού.
(Ξεριζωμένη Γενιά, σσ. 69-72,90-91)
Τραγική είναι η περίπτωση του ΙΟχρονου Μιχάλη που αφηγείται και πάλι η Ιφιγένεια Χρυσοχόου.
(Ξεριζωμένη Γενιά, σσ. 59-64)
Ο Μιχάλης, όταν πεθαίνει και η νενέ του και μένει ολομόνα
χος, γίνεται σερβιτόρος σ’ ένα καφενείο. Ο κυρ Αναστάσης, ο
καφετζής, αφήνει νηστικό, βρίζει και δέρνει αλύπητα το
Μιχάλη, γιατί δεν μπορεί να ισορροπήσει το δίσκο χωρίς να
χύνονται οι καφέδες και τα νερά.
Πάνω στο μήνα, ό,τι είχε μάθει τη δουλειά ο Μιχάλης, στην
προσπάθειά του να μεταφέρει χωρίς να χυθούν, τα νερά και οι
καφέδες, τον παρέσυρε και τον σκότωσε ένα άλογο, που γλί
στρησε στον παγωμένο δρόμο.
Και το αφεντικό, καταλήγει η Ιφιγένεια Χρυσοχόου, που
παρακολούθησε τη σκηνή από την πόρτα του μαγαζιού του,
μουρμουρίζει ανάμεσα από τα δόντια του: «Να πάρει ο διάολος, τώρα βρήκε να σκοτωθεί. Τώρα που είχε μάθει τόσο καλά
τη δουλειά».
(Ξεριζωμένη Γενιά, σ. 64)
Μια ερμηνεία για τη διάκριση αυτή της τύχης απέναντι στα
παιδιά και τους εφήβους βρίσκουμε στο μυθιστόρημα. Οι
νεκροί περιμένουν. Η Αλίκη Μάγη, η αφηγήτρια όπως είπαμε
του κειμένου, μετά την καταστροφή του Αϊδινίου και την προσ
φυγή των κατοίκων στη Σμύρνη, ρωτάει τη μεγαλύτερη αδελφή
της:
«... γιατί όλοι οι πλούσιοι συγγενείς και φίλοι μας γλύτωσαν
απ’ την καταστροφή και περνούν κι εδώ καλά, όπως και στο
Αϊδίνι;» (σ. 90)
Και η μεγαλύτερη αδελφή απαντά:
« - Μα κουτό παιδί, δεν το ξέρεις πως όταν έχεις λεφτά, έχεις
και σχέσεις με τους μεγάλους και μαθαίνεις πότε θάρθει το
κακό; Και να το υποπτεύεσαι μόνο, έχεις τον τρόπο να λάβεις
τα μέτρα σου. Κάνεις, που λέει ο λόγος, ένα ταξιδάκι προλη
πτικό (...) και βρίσκεσαι πάντα σε ασφάλεια. Βγάζεις τα χρή
ματά σου στο εξωτερικό και τ’ ασφαλίζεις» (σ. 90)
Και ο πατέρας της Αλίκης, ο Βασίλης Μάγης, ένας χρεωκοπημένος εργοστασιάρχης λέει με πικρία:
« - Οι μεγάλοι μεγάλοι (...) δε βουλιάζουν ούτε με γρέγο,
ούτε με πουνέντε...»
(Οι νεκροί περιμένουν, σ. 93)

φανερό, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ταξική τους κατα
γωγή και προέλευση.
Αν οι εύποροι αστοί, χάρη στα χρήματα και τις γνωριμίες
τους, καταφέρνουν σύντομα να ορθοποδήσουν και να δημιουρ
γήσουν, προσφέροντας στα παιδιά τους υγιεινές συνθήκες δια
βίωσης και διατροφής και σωστή εκπαίδευση και στην και
νούργια πατρίδα, τα προσφυγόπουλα της λαϊκής τάξης είναι
αυτά που γεύονται περισσότερο και πικρότερα τις τραγικές
συνέπειες του πολέμου, του ξεριζωμού και της προσφυγιάς.

ΣΗΜ ΕΙΩΣΕΙΣ
* Η εργασία που ακολουθεί ανακοινώθηκε στο 7ο Πανελλήνιο Συνέ
δριο που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής
και προαγωγής της Υγείας σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,
στην Αλεξανδρούπολη στις 18-20 Μαίου 1995, με θέμα «Παιδιά σε νέες
πατρίδες».
1. Αιμ. Χουρμοΰζιου: «Η προσφυγική λογοτεχνία», περ. Ν έα Εστία,
τεύχ. 314,15 Ιανουαρίου 1940, σσ. 106-109.
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I. Μ. Παναγιωτόπουλου: «Ιστορία και Λογοτεχνία», εφ. «Ελευθερία»,
7-10-1962, Μ. Χαλκέντερου [~Δημ. Πουρνάρα]: «Ανάθεμα», εφ.
«Ελεύθερος», 1-7-1962, Γιάννη Χατζίνη: «Έ νας Εφιάλτης. Μικρό Χρο
νικό του 1922», περ. Ν έα Εστία, τεύχ. 1963,15 Αυγούστου 1967, σσ.
1046-1050.
2. Ηλία Βενέζη: «Η προσφυγιά του 1922 στην ελληνική λογοτεχνία»,
εφημ. «Προσφυγικός Κόσμος», 24-1-1943, Γ. θεοτοκά: «Μυθιστορή
ματα και Χρονικά του καιρού μας», εφημ. «Καθημερινή», 27-12-1950,
Στράτη Μυριβήλη: «Συγγραφείς και Ζωή», εφημ. «Στρατιωτικά Νέα»,
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ΑΛΕΞ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ

Και αλλού:
«Ο πόλεμος καταστρέφει τους πιο αδύνατους και παχαίνει
τους πιο καλοθρεμμένους!»
(Οι νεκροί περιμένουν, σ. 94)
Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ

Ό πω ς διαπιστώνεται από τα τρία μυθιστορήματα που εξε
τάσαμε η τύχη δεν επιφυλάσσεται ίδια για όλα τα προσφυγό
πουλα της παιδικής και της εφηβικής ηλικίας. Αυτή, όπως έγινε

ΣΟ ΚΟ ΛΗ

Κυριάκος Χ αραλαμπίδης
Π Α Μ Φ ΙΛ Η
Φυσώντας πάνω σε μικρές βέργες, πετραδάκια
και άλλα τέτοια μικροπράγματα, μπορεί να γκρεμίσει
τον έναστρο ουρανό στα Τάρταρα.
Α Π Ο Υ Λ Η ΙΟ Σ

«Φυλάξου από τη μάγισσα Παμφίλη
που μαστορεύει ανήκουστα για σένα
εάν τον έρωτά της απωθήσεις.
Ως καλλιτέχνις της νεκρομαντείας
θα βάλει τα καλά της ξαναμμένη
από τον ασυναίρετο της πόθο
και θα σε κάνει αρνί, μοσχάρι, σκύλο
ή άλλο ζώο του καταλόγου. Τρέμω».
Και μου ’λεγεν αυτά η καλή Βυρρήνη,
συγγένισσα εκ μητρός και παραμάνα,
γεμίζοντας κρασί το κύπελλό μου
στο μαγεμένο άτριο του σπιτιού της
που κυβερνούσε η Άρτεμις. Στο κέντρο
έλαμπε τ ’ άγαλμά της α π ’ της Πάρου
τα λατομεία κι ανέμιζε το πέπλο
σαν προχωρούσε κείνη προς εμένα
και τα σκυλιά καλοπελεκημένα
γαβγίζανε με πέτρινα λα ρ ύγγια τόσον η τέχνη δάμαζε τη φύσηγια να λευτερωθεί πρόσφερε λύτρα.
Κι ο ήλιος του φθινόπωρου γλιστρώντας
από τα διάφανα σκοτάδια του Ά δ η
φώτιζε Νίκες φτερωτές, στημένες
στις τέσσερις γωνιές της θαυμασίας
αυλής. «Ευχαριστώ». «Χαίρε και πίει».

«Του Μίλωνα η γυναίκα, Λούκιέ μου,
έχει πολύ αρχαίες δοσοληψίες
με της αβύσσου την ψυχή, το χάος.
Είναι λοιπόν εξαίρετη στα χάδια,
στο πάρσιμο του νου, στις αλυσίδες.
Κι αν τύχει κάποιος σαν και σένα όχι
να της ειπεί σ ’ αυτά, την πιάνει λύσσα
και πάει στην Αφροδίτη που έχει αλλάξει
(δεν είναι πια ο παλιός καλός εαυτός της)
και της ζητεί το σώμα του επιτόπου.
Και κείνη βγάζει α π ’ το μαστό της φίδι,
το δίνει μ ’ υποσχετικό: «Παμφίλη,
στα κέρδη τα δικά σου συνεταίρο».
Γι ’ αυτό σου λέω φυλάξου, Λούκιέ μου,
δεν αστειεύονται οι θεοί κι όσοι άλλοι
θροφίζονται α π ’ αυτούς και μην περάσεις
από την πόρτα έξω της Παμφίλης».
Α υτός χαμογελά. Τα μαγικά της
δεν τον τρομάζουν είναι νέος και ξέρει.
Τον θέλγουν, για να πούμε την αλήθεια,
τα μικροπράγματα και πετραδάκια
με τα οποία η μάγισσα πλανάει
τον έναστρο ουρανό. Την τεχνική της
επιθυμεί σφοδρά να δει στην πράξη,
προσφέρει και τη ζωή του για μια τέτοια
κατήχηση και δεν τον αποτρέπει
κανένα φως από έξω. Στο σκοτάδι
με του ματιού τ ’αγέννητο του δάκρυ,
θα πορευτεί κι ενέχυρο το σώμα.
Φλεβάρης 1996
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«Ο Λασσάνειος Αγών»
του Πανεπιστημίου Αθηνών
και η «Τατιανή»
του Τηλέμαχου Καράκαλου*
των Γιάννη Παπακώστα - Ξένης Σκαρτσή
Την άνοιξη του 1896 τελέστηκαν στην Αθήνα με μεγάλη επι
τυχία οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες των νεοτέρων χρόνων.
Στη διεξαγωγή τους έλαβαν μέρος 285 αθλητές από 14 χώρες σε
42 αγωνίσματα. Την οργανωτική Επιτροπή των αγώνων αποτέλεσαν προσωπικότητες διεθνούς ακτινοβολίας από όλον τον
κόσμο. Πρόεδρος της Επιτροπής ήταν ο Δημήτριος Βικέλας, ο
οποίος υπήρξε και εισηγητής της ελληνικής υποψηφιότητας για
τη διοργάνωση των αγώνων στο συνέδριο της Σορβόνης τον
Ιούλιο του 1894, και γραμματέας ο βαρώνος Πιερ ντε Κουμπερτέν, εμπνευστής, όπως φέρεται, της αναβίωσης της ολυμπιακής
ιδέας.
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, συμμετέχοντας σ’ αυτόν τον
διεθνή Αγώνα, αποφάσισε τη διοργάνωση του «Λασσανείου
Δραματικού Άγώνος», θέλοντας με τον τρόπο αυτό «νά καταδείξη, δτι καθ’ άςήμέρας, ή πόλις τών ’Αθηνών έγένετο το θέατρον διεθνών άγώνων, έν οίς έπεδεικνύετο ή σωματική εύμέλεια
καί εύρωστία, δέν έπρεπε νά λησμονήται έν τή ήμετέρα πατρίδι
ή περί τάς έξευγενιζούσας τό πνεύμα Μούσας άσχολία, ώς έν
πλείστοις τών άρχαίων άγώνων τούς γυμνικούς έποίκιλλον καί
έκάλλυνον οι μουσικοί».1
Ο Λασσάνειος Δραματικός Αγών θεσπίστηκε με κληροδό
τημα που άφησε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ο Φιλικός αγωνι
στής και λόγιος Γεώργιος Λασσάνης από την Κοζάνη (17931870). Ο χορηγός, συγγραφέας ο ίδιος ποιημάτων πατριωτικού
περιεχομένου και τραγωδιών, όριζε με τη διαθήκη του τη
σύσταση δραματικού αγώνος για τη βράβευση δύο έργων, μιας
κωμωδίας και μας τραγωδίας, με το ποσό των χιλίων δραχμών
το καθένα. Ως μέλη της Επιτροπής του Αγώνος ορίζονταν
Πανεπιστημιακοί καθηγητές. Άλλωστε οι Αγώνες αυτοί δεν
ήσαν άγνωστοι στο Πανεπιστήμιο και την αθηναϊκή κοινωνία
γενικότερα, αφού είχαν προηγηθεί και άλλοι ανάλογοι, όπως ο
Ράλλειος ποιητικός αγών, ο Βουτσιναίος κτλ.
Προκειμένου για τον Λασσάνειο Αγώνα καθορίζονταν και
κάποιες προϋποθέσεις, ανάμεσα στις οποίες ήσαν και οι εξής:
«'Η ύπόθεσις» τών κωμωδιών έπρεπε νά «λαμβάνηται έκ τού
κοινωνικού καί οικιακού βίου, τών ηθών καί έθίμων τής ζώσης
γενεάς τής 'Ελλάδος καί ούχί κατά πιθηκισμόν και άπομίμησιν

φράγκικων κωμωδιών, ένώ ή ύπόθεσις τών δραμάτων νά
προέρχηται έκ τής χιλιετούς εποχής τού Βυζαντινού κράτους
καί έκ τής έποχής τών τεσσάρων αιώνων τής τουρκικής δου
λείας, δτε ήκμαζον τά κλέφτικα Πρωτάτα».
Η αρχή του Λασσανείου Αγώνος τοποθετείται στα 1889, και
μολονότι οριζόταν ετήσιος, με κάποιες διακοπές διεξήχθη
ίσαμε το 1910, οπότε και σταμάτησε. Στο διάστημα των είκοσι
αυτών περίπου χρόνων, βραβεύτηκαν οι τραγωδίες: «Η κόρη
της Λήμνου», του Αρ. Προβελέγγιου, «Ειρήνη η Αθηναία», «Ο
Θεός κελεύει» και «Ο Πειρατής του Αιγαίου», του Πολύβιου
Δημητρακόπουλου, «Η θυσία» του Ν. Καζαντζάκη και επίσης
έργα του Τιμολέοντος Αμπελά, του Αντωνιάδη και άλλων.
Την κριτική επιτροπή των Αγώνων του 1896 αποτέλεσαν οι
καθηγητές: Ιω. Πανταζίδης, Σ.Κ. Σακελλαρόπουλος και Σπυ
ρίδων Λάμπρος, ο οποίος ήταν και ο εισηγητής.2 Ο Λάμπρος
και ο Σακελλαρόπουλος δεν είναι η πρώτη φορά που μετέχουν
σε ανάλογους διαγωνισμούς. Μας είναι ήδη γνωστοί από την
προηγούμενη δεκαετία, όταν αποτέλεσαν την κριτική Επιτροπή
ενός άλλου Αγώνος, του «Αγώνος προς συγγραφήν ελληνικού
διηγήματος» που προκήρυξε το 1883, το ’84 και εξής το αξιολογότερο περιοδικό της εποχής, η Εστία.
Η προθεσμία υποβολής των έργων στον Λασσάνειο διαγω
νισμό έληγε τα μέσα Φεβρουάριου. Υποβλήθηκαν συνολικά 34
έργα· 13 κωμωδίες και 21 τραγωδίες.3 Για λόγους τυπικούς
αποκλείστηκαν 6 (5 τραγωδίες και 1 κωμωδία) κι έτσι αξιολο
γήθηκαν τα υπόλοιπα.4
Ο μεγάλος αριθμός των διαγωνιζόμενων έργων δεν επέ
τρεψε την ολοκλήρωση των εργασιών της Κριτικής Επιτροπής
πριν από το πέρας στων Ολυμπιακών Αγώνων, όπως ήταν και
επιθυμητό. Τελικά η «Κρίσις» διαβάστηκε είκοσι περίπου μέρες
μετά τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων με την απονομή των
επάθλων στους νικητές του στίβου.5
Η όλη τελετή πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών του
Πανεπιστημίου με εισηγητή τον Σπ. Λάμπρο. Το βραβείο
κωμωδίας δόθηκε στον Δημ. Καμπούρογλου για το έργο «Το
κλειδί της κάσσας» και το βραβείο τραγωδίας στον Πολύβιο

Δημητρακόπουλο για το έργο «Ειρήνη η Αθηναία».6
Απαραίτητο στοιχείο των διαγωνιζομένων τραγωδιών,
όπως προκύπτει και από την ανάγνωση της κρίσης της Επιτρο
πής, ήταν «τό έμμετρον» των έργων, αν και δεν οριζόταν σαφώς
στις επιθυμίες του αθλοθέτη, «καθότι», όπως υποστήριξε ο
Λάμπρος, «ό διαγωνισμός είναι μέν δραματικός, άλλά δέν
παύει διά τούτο νά εϊνε ποιητικός». Ο όρος αυτός δεν περιελάμβανε και τα έργα που διαγωνίζονταν στην κατηγορία της κωμω
δίας, η οποία «δύναται νά είνε γεγραμμένη έν πεζώ λόγω [...]
άλλά δέν εϊνε άνάγκη διά τούτο καί νά πεζοβατή». Αν για τις
τραγωδίες η χρήση της «δημώδους» θεωρείται «άμφισβητήσιμος», η «γλώσσα τών κωμωδιών δύναται νά εϊνε δημώδης [...],
άλλά δεν εϊνε άνάγκη νά εϊνε διά τούτο χυδαία», αναφέρεται
στην έκθεση της Επιτροπής.7
Η κρίση για τις υποβαλλόμενες κωμωδίες υπήρξε μάλλον
αρνητική. Ειδικότερα αναφέρεται: «Μετά λύπης εϊδομεν, ότι οί
παρ’ ήμϊν κωμωδιογράφοι, έν φ ή καθ’ ημάς κοινωνία καί ή
πολιτεία πλεϊστα όσα έχουσι τά έπίψογα, δέν άπτονται τών καί
ριων, ή, καί άν πράξωσι τούτο, ποιούσι μεγάλας συγκαταβά
σεις εις τό τετριμμένον καί πεπατημένον καί εις τάς άφιλοκάλους έκείνας καί ήκιστα πρός τήν άληθή τέχνην.».
Ευμενέστερη, αντίθετα, υπήρξε η κρίση της Επιτροπής για
τις διαγωνιζόμενες τραγωδίες. Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρήθηκε
μάλιστα το γεγονός ότι ανάμεσα στα έργα που υποβλήθηκαν,
υπήρχαν πολλά «εχοντα βυζαντιακήν ύπόθεσιν, τούθ’ όπερ
έμφαίνει προϊούσαν μελέτην καί έκτίμησιν τήν κατά τό Βυζάν
τιον».11
Ανάμεσα στις γραγωδίες με βυζαντινό περιεχόμενο που
επαινέθηκαν, ήταν και η τραγωδία του Τηλέμαχου Καράκαλου
με τον τίτλο «Τατιανή», για την οποία και συστήθηκε από την
Επιτροπή «ή άπό τής σκηνής διδασκαλία» της.12
Ο Τηλέμαχος Καράκαλος υπήρξε ανθυπολοχαγός του πυρο
βολικού και το 1896 είχε δύο παράλληλες επιτυχίες: Εκτός από
τον Θεατρικόν Αγώνα, έλαβε μέρος και στους άλλους αγώνες,
τους Ολυμπιακούς, όπου και αναδείχθηκε νικητής στο αγώ
νισμα της ξιφασκίας κατακτώντας έτσι το ανάλογο διεθνές
μετάλλιο και τον τίτλο του Ολυμπιονίκη. Είναι επίσης γνωστός
και ως αρθρογράφος αθηναϊκών εφημερίδων, ενώ παράλληλα
ασχολήθηκε με την ποίηση και την πεζογραφία, χρησιμο
ποιώντας το ψευδώνυμο Τάνος Κέλμας. Ανήκει στη χορεία των
λόγιων αξιωματικών, από τις τάξεις των οποίων, ας μην
ξεχνάμε, λίγα χρόνια πριν βγήκε και το αξιόλογο μυθιστόρημα
«Ή στρατιωτική ζωή έν Έλλάδι».
Οι λόγοι που με ώθησαν να ασχοληθώ με την Τατιανή είναι
ότι το έργο αυτό, κατά καλή τύχη, σώζεται ολόκληρο σε χειρό
γραφη μορφή και είχα την ευκαιρία να το επεξεργαστώ, ύστερα
από ευγενική παραχώρηση του κ. Λεωνίδα Καράκαλου, γιού
του συγγραφέα. Θεωρώ ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον, ιδίωςγια
τους ειδικούς επιστήμονες, μια και μέσα από αυθεντικές πηγές
θα μπορέσουν να συνάγουν χρήσιμα συμπεράσματα για την
εξέλιξη του θεάτρου στη χώρα μας.
Στην πρόταση της Κριτικής Επιτροπής για το ανέβασμα της
«Τατιανής» στη σκηνή ανταποκρίθηκε μία από τις αξιολογότερες ηθοποιούς της εποχής, η Ευαγγελία Παρασκευοπούλου,
η οποία μάλιστα είχε και δικό της θίασο. Παίχτηκε στο «Θέατρο
των Ποικιλιών», όπως αποκαλούνταν, όπου η Παρασκευο
πούλου κράτησε τον ομώνυμο ρόλο.
Το όλο θέμα απασχόλησε και τον Τύπο της εποχής, όπου
1 8 αναγγελλόταν και η παράσταση. «Τήν προσεχή Τετάρτη», γρά
φεται, «άπό τό Θέατρο τών Ποικιλιών» διδάσκεται η πεντά

πρακτος βυζαντινή τραγωδία «Τατιανή» του κ. Τηλ. Καράκα
λου, ήτις ύποβληθεϊσα εις τό τελευταιον Λασσάνειον διαγώ
νισμα έτυχε τόσον ευφήμου μνείας». Το δημοσίευμα ανήκει στο
περ. Ολύμπια, της 7.7 ’96 (αρ. 35), ενώ η καθημερινή εφημερίδα
Αχρόπολις αναγγέλλει το γεγονός, γιατί ως γεγονός αντιμετω
πίστηκε, ως εξής:
«’Απόψε [10 Ιουλ. 1896] δίδεται διά πρώτην φοράν ύπό τής
καλλιτέχνιδος κ. Παρασκευοπούλου η “Τατιανή” , δράμα του
αρίστου νέου, του κ. Τηλέμαχου Καράκαλου. Το δράμα είναι
πεντάπρακτον, έξ ών ή πρώτη πράξις χρησιμεύει ώς εισαγωγή.
Ό λα ι αί Ά θήναι θά παρευρεθώσιν εις τήν παράστασιν».
(Αχρόπολις, 10.7.’96 - Θεατρικά). Διορθώνουμε με την
ευκαιρία και μικρά λάθη του Γιάννη Σιδέρη, στο έργο του:
«Ιστορία του Νεοελληνικού Θεάτρου» ως προς το χρόνο και το
θέατρο που έγινε η παράσταση.
Το έργο θα πρέπει να γνώρισε επιτυχία. Σε σχόλιο μάλιστα
δημοσιευμένο στην εφ. Α χρ ό π ο λιςτψ επαύριον γράφεται σχε
τικά:
«Ήρεσε πολύ καί έχειροκροτήθη πολύ χθές ή “Τατιανή”
τού συμπαθεστάτου συγγραφέως κυρίου Τηλέμαχου Καράκα
λου, όστις έπιμόνως έκλήθη έπί τής σκηνής ύπό τού ένθουσιασθέντος κοινού, διά ραγδαίων χειροκροτημάτων καί άνθοδέσμας πολλάς έλαβεν εις τά παρασκήνια, όπου μετριοφρόνως
παρέμεινεν. Ά ξια θερμής συμπαθείας άνεδείχθη ή καλλιτέχνις
κα Παρασκευοπούλου διά τήν εξαιρετικήν έπιτυχίαν της [...].
Έ ν γένει συγγραφεύς καί ηθοποιοί άνεδείχθησαν άξιοι επαί
νου».
Ο Καράκαλος αντλεί την υπόθεση του έργου από ένα πραγ
ματικό περιστατικό της βυζαντινής ιστορίας, το οποίο αναφέ
ρουν και οι ιστορικοί και χρονογράφοι της εποχής,-όπως είναι
ο Κεδρηνός,13 ο Γλυκάς14 και ο Ζωναράς.15 Ιδού:
Η χήρα αυτοκράτειρα του Βυζαντίου Ζωή, κόρη του Κων
σταντίνου Η', μετά την επαναφορά της στο θρόνο το 1042 μ.Χ.
από την Πρίγκηπο, όπου είχε εξοριστεί από τον τελευταίο
εραστή τηςΜ ιχαήλΕ', επιχειρεί να νυμφευθεί σε τρίτο γάμο τον
κατεπάνω Κωνσταντίνο Αρτοκλίνη, αν και βρίσκεται στην
προχωρημένη πλέον ηλικία των 62 ετών. Ο Αρτοκλίνης όμως,
άνδρας «ευπρεπής τό εϊδος», κατά τον Κεδρηνό, και ιστορού
μενος ως εραστής ήδη της ηλικιωμένης βασίλισσας, ήταν νυμ
φευμένος. Η νεαρά σύζυγός του, το όνομα της οποίας δεν μαρτυρείται και επονομαζόμενη από τον ποιητή Τατιανή, δεν
έδειξε προθυμία να μιμηθεί το παράδειγμα της γυναίκας του
Ρωμανού του Αργυρού, πρώτου συζύγου της Ζωής, και να κλει
στεί στο μοναστήρι. Κινούμενη από παθολογική αγάπη και
έντονη ζήλεια, οδηγήθηκε στην εκδίκηση του Αρτοκλίνη, θανα
τώνοντας τον με δηλητήριο και τούτο «ούκ έπειδή άποστόργως
εϊχε πρός αυτόν, άλλ’ επειδή έμελλε τούτον έτι ζώσα στερήσεσθαι», όπως αναφέρει ο Ζωναράς. Η ιστορία δεν αναφέρει
τίποτε σχετικό στη συνέχεια.
Στην πρώτη πράξη της πεντάπρακτης τραγωδίας, η οποία
επιγράφεται από τον συγγραφέα ως «εισαγωγική», γίνεται
μνεία στα γεγονότα της πολυκύμαντης ζωής της ηλικιωμένης
βασίλισσας, τα οποία και προηγούνται της υπόθεσης του
έργου, κατ’ αναλογίαν προς τον πρόλογο των αρχαίων τραγω
διών. Η δευτερότοκη κόρη του Κωνσταντίνου Η ' Ζωή, γράφε
ται, ήταν «τύπος φιλάρχου καί άκολάστου γυναικός έξ έκείνων
άς άφθόνως ή βυζαντινή έποχή παρήγαγε».16 Αφού νυμφεύθηκε κατ’ απαίτηση του πατέρα της, τον πατρίκιο Ρωμανό τον
Αργυρό στην προχωρημένη ήδη ηλικία των 48 ετών και ανέβηκε
μαζί του στο θρόνο, τον δολοφόνησε και αναγόρευσε αυτοκρά-

Είναι φανερό ότι η μορφή που κυριαρχεί στο έργο είναι η
βασίλισσα Ζωή και η Τατιανή. Η Ζωή είναι ένας τύπος παρά
φορος, επιπόλαιος, φιλήδονος, έρμαιο των παθών της. Ιδού
ένας μονόλογός της:
Νά έχω δόξαν, δύναμιν, εις έν μου νεύμα πάντες
την κεφαλήν νά κλίνωσι, καί όμως νά μην είμαι
ώ! νά μην είμαι ευτυχής: Κατηραμένη φύσις,
αιώνιον τόν έρωτα δέν έχυσες εντός μου,
τόν ένιαϊον έρωτα. Τήν λύσσαν, τήν μανίαν
αισθάνομαι νά πλημμυρούν τά στήθη μου. Κατάρα...
Κορέννυνται τά πάθη μου κ ’εύθύς άναγεννώνται.
Καρδία επιπόλαιος, ή φλόξ σου δεν θερμαίνει
ώς ζωοδότης ήλιος, καταναλίσκει, φλέγει,
εις τέφραν ρίπτει άμορφον πάν ό,τι περιβάλλει...18
Μάταια η αδελφή της Θεοδώρα προσπαθεί να την συγκρο
τήσει, υπενθυμίζοντάς της την ύπαρξη συζύγου, τιμίας και
ευσεβούς, και την ασυμβίβαστη με το ερωτικό της πάθος ηλικία.
Ιδού:
Είδες ν ’άνθίσουν Μάιοι εξήκοντα καί δύο ·
δέν έκορέσθης; Τάς όρμάς τού έρωτος άκόμη
αισθάνεσαι νά πλημμυρούν τά έναγή σου στήθη;19

Ο Πολύβιος Δημητρακόπουλος
τορα το νεαρό εραστή και σύνεργό της Μιχαήλ, αδελφό του
Ευνούχου Ιωάννη. Και ο νέος όμως σύζυγος της Ζωής είχε
παρόμοια τύχη: απομακρύνθηκε από το νέο εραστή της βασί
λισσας και εξάδελφό του Μιχαήλ, ο οποίος κατέλαβε το θρόνο
ως Μιχαήλ Ε'.
Ο συγγραφέας, αναφερόμενος στους λόγους που τον
ώθησαν στην σκοτεινή εξιστόρηση του σκανδαλώδους βίου της
Ζωής, δικαιολογεί εμμέσως και την επιλογή της συγκεκριμένης
υπόθεσης για την τραγωδία του:
«Δέν είναι βεβαίως ευπρεπές ούτως άπροκαλύπτως νά
άναφέρη τις τά βδελυρά ταύτα γεγονότα, έν τούτοις φρονώ ότι
ό ιστοριογράφος εξαγνίζεται, όπόταν ό λόγος όστις κινεί αύτόν
νά απόρριψη τήν αιδώ είναι ό στιγματισμός εκείνων ων τά έκτός
πάσης ήθικής σφάλματα τοσούτον έπέδρασαν έπί τής τύχης τού
έθνους των καί παρεσκεύασαν διά τού άκολάστου καί άφρονος
αύτών βίου τάς βασάνους της δουλείας καί τήν φρικώδη βιο
τικήν πάλην τών άπογόνων αυτών».17
Χαρακτηριστικός εκπρόσωπος της εποχής θεωρείται και ο
πατρίκιος Κωνσταντίνος Δαλασσηνός, ο οποίος παρουσιά
ζεται να εποφθαλμιά τη βασιλεία και να ραδιουργεί κατά του
Αρτοκλίνη. Είχε επίσης προταθεί και ως σύζυγος της Ζωής,
αλλά αποπέμφθηκε «τό ήθος φορτικός τής δόξης καί δυσχερής»
κατά τον Ζωναρά.
Δείγμα πιστού υπηρέτη της αυλής αποτελεί τέλος ο
ευνούχος Στέφανος Περγαμηνός, θαλαμηπόλος της Ζωής.
Είναι αυτός που μετά τη δηλητηρίαση του Αρτοκλίνη, στάλ
θηκε να φέρει στην Κωνσταντινούπολη τον Κωνσταντίνο
Μονομάχο, ο οποίος τελικά έγινε ο τρίτος σύζυγος της Ζωής.

Ο διάλογος των δύο γυναικών καταλήγει σε σύγκρουση και
βίαιες απειλές, εκ μέρους της Ζωής. Για τούτο και αναθέτει
στην κυρία της αυλής Δομνίκη να καλέσει αμέσως και να οδη
γήσει κρυφά στα Ανάκτορα τον Αρτοκλίνη.
Αλλά η Δομνίκη, η οποία στο παρελθόν είχε υπάρξει ερω
μένη του Αρτοκλίνη, φοβάται πως θα εξοριστεί. Για τούτο και
αποφασίζει να μεταχειριστεί ως όργανο τον άλλο επίδοξο μνη
στήρα του θρόνου, τον Δαλασσηνό, μέσω του οποίου ανακοι
νώνει τα καθέκαστα στην σύζυγο του Αρτοκλίνη, Τατιανή.
Η Τατιανή, έκπληκτη, αλλά πεπεισμένη πλέον για την εξωσυζυγική σχέση του άνδρα της με τη Ζωή, συνειδητοποιεί ότι
δεν μπορεί πλέον να αντιδράσει και όντας παράφορα ερωτευ
μένη μαζί του, δεν ζητά τίποτε άλλο παρά να την ανεχθεί δίπλα
του. Εκεί οφείλεται και ο μελλοδραματικός της τόνος.
Ιδού:
"Ω, Κωνσταντίνε, άφες με πλησίον σου νά είμαι
άσπίς εις τούς κινδύνους σου, εις τήν χαράν σου... έστω
καί τούτο παραδέχομαι, εις τήν χαράν σου άλλην
αν θέλης λάβε μέτοχον.20
Η τελευταία της ικεσία προς τον ανένδοτο Αρτοκλίνη δεί
χνει το μέγεθος του πάθους της και παράλληλα προμηνύει την
τραγική κατάληξη του έργου:
Ά γά π ησ έμε όπωςπρίν, κ ’ εύθύς άςάποθάνω.
Θέλω νά έχω φέρετρον τά στήθη σου, νά σβέσω
τήν τελευταίαν μου πνοήν εντός τού στόματός σου.21
Άλλοτε πάλι προσπαθεί να δει το θέμα από τη φιλοσοφική
του διάσταση διατυπώνοντας απόψεις για τον έρωτα που είναι
και από τα ωραιότερα κομμάτια του έργου:
Τί μένεις όλος εις τήν γην καί δέν ύψούσαι όλος
εις τούς αιθέρας; Δύνασαι τόν ούρανόν νά φθάσης,
νά μένιις κτίσμα εύγενές εις τόν προορισμόν σου

μή διαστρέφεις τής ζωής τήν φυσικήν πορείαν.
Πέριξ ίδέ, έξέτασον τήν φνσιν τήν όργωσαν
στοργήν θά εϋ ρ η ςκ ’έρωτα θερμόν νά έξαπλοϋνται,
εις τόν αέρα, εις τήν γήν, εις τούς βυθούς τού πόντου.
Ό έρως είναι ή τροφή καί ή ίκμάς τού βίου
καί συ τά συναισθήματα τ ’ άγνά άποκηρύττεις;22

20

Η επικοινωνία των δύο συζύγων είναι αδύνατη πλέον και η
σύγκρουση αναπόφευκτη. Η Ζωή διατάσσει τη σύλληψη της
Τατιανής, η οποία κυριευμένη από το πάθος της, σχεδιάζει τη
δολοφονία του Αρτοκλίνη, πράγμα που και εκτελεί.
Πληροφορούμενη το γεγονός η Ζωή, διατάσσει την κατασπάραξη της δολοφόνου. Ο συγγραφέας όμως επεφύλασσε
ποιητικότερο τέλος για το έργο του: Η Τατιανή προφταίνει να
αρπάξει ένα μαχαίρι και να το βυθίσει στο στήθος της. Έτσι, οι
νεαροί σύζυγοι κείτονται αγκαλιασμένοι στο πάτωμα, όπως το
σαιξπηρικό ζεύγος Ρωμαίου και Ιουλιέτας, ο ένας δηλητηρια
σμένος και η άλλη σφαγμένη από το ίδιο της το χέρι.
Η τραγωδία βασίζεται στην αντιπαράθεση δύο διαφορε
τικών αντιλήψεων: Η μία εκπροσωπείται κατά κύριο λόγο από
τη διεφθαρμένη και τυραννική Ζωή, γνήσιο τέκνο της εποχής
της και δευτερευόντως από τα υπόλοιπα πρόσωπα του έργου με
εξαίρεση τη Θεοδώρα, η οποία όμως φαίνεται ανίκανη να αντιδράσει στη διαφθορά που την περιτριγυρίζει. Η δεύτερη αντί
ληψη εκπροσωπείται από τη δυναμική και τίμια Τατιανή, η
οποία διακατέχεται από υψηλά ιδανικά και αγνά αισθήματα,
που θα τα προασπίζει μέχρι το τέλος.
Με την τραγική κατάληξη του έργου, ο συγγραφέας θέλησε
να διδάξει την αδιαμφισβήτητη υπεροχή και την τελική νίκη της
αρετής απέναντι στις δυνάμεις της διαφθοράς και της κακίας.
Ο διδακτικός σκοπός του έργου αποδεικνύεται από το πλήθος
των γνωμικών, τα οποία παρεμβάλλονται.
Η αιτιολόγηση πάντως των αισθημάτων και των πράξεων
των κυρίων και των δευτερευόντων προσώπων του έργου δεν
είναι πάντοτε επαρκής, και μόνο στο πρόσωπο της Τατιανής
αναγνωρίζεται εύκολα γνησιότητα στις κινήσεις και τη συμπε
ριφορά, παρά τις όποιες υπερβολές, που υπαγορεύει ο σαιξπηρισμός του έργου.
Η σκηνή των μέθυσων νυκτοφυλάκων έξω από τα ανάκτο
ρα23 δεν φαίνεται να παίζει κανένα ρόλο στα διαδραματιζό
μενα και μπορεί ίσως να εξηγηθεί από την προσπάθεια του συγ
γραφέα να καταδείξει τη διαφθορά της εποχής, η οποία είχε
εξαπλωθεί έως τα κατώτερα στρώματα του λαού. Χαλαρή
εξάλλου με την πλοκή του έργου είναι η σύνδεση της σκηνής
μεταξύ Μώκιου και Αρτοκλίνη,24 κατά την οποία ο πρώτος
προσπαθεί να εμφυτεύσει αισθήματα ζηλοτυπίας και να
στρέψει τον δεύτερο εναντίον της συζύγου του. Το περιστατικό
αυτό, το οποίο παρουσιάζει τον Μώκιο σαν ένα βυζαντινό
Ιάγο, με τον Αρτοκλίνη να κρατάει το ρόλο του Οθέλου εναν
τίον της αθώας Τατιανής - Δυσδαιμόνας, δεν φαίνεται να
κυριαρχεί ανάμεσα σ’ εκείνον και την Τατιανή: Ο Αρτοκλίνης
εξάλλου ταλαντεύεται ανάμεσα σε δύο κατά βάση αισθήματα:
την άμετρη φιλοδοξία του από τη μια και τη ζηλοτυπία και το
ρηχό έρωτά του από την άλλη.
Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τον ανομοιοκατάληκτο ^ σ ύ λ 
λαβο στίχο και καταφεύγει συχνά σε διασκελισμούς οι οποίοι
καταδεικνύουν τη λογία τάση του, ενώ δεν είναι σπάνιες οι
περιπτώσεις που ο στίχος χαλαρώνει, τείνοντας προς την πεζο
λογία.

Θεόφιλος Δ . Φραγκόπουλος

ΕΝ Α Σ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
Αντηχούν των αλόγων τα φώτα
γαληνά υστερούν τα πουλιά
όσο η ορμή μας κι αν λάμπει σαν πρώτα
η σιωπή θα μας θάψει η παλιά.
Ο ουρανός πού πηγαίνει, το ξέρει;
στο διπλό του βραδιού κραδασμό
πυροδότησε τ ’ άτρομο χέρι
για τον πόνο δεν έχει βιασμό.
Υποκρίσου και συ μπρος το τέρμα
κι αν εμπρός σου κρανία θωρείς,
κι αν ασπαίρουν κορμιά, μαύρονέρμα,
κρίνε μόνος σου αν είναι νωρίς.

Πάντως είναι ένα έργο με πλοκή, με δραματικό περιεχό
μενο, με δράση και διαγραφή χαρακτήρων κι ακόμη με εκφρα
στική ευχέρεια, που υποδηλώνει ώριμη σκέψη και ιδίως λογιο
σύνη. Τα στοιχεία αυτά προφανώς είναι και εκείνα που απέ
σπασαν και τη θετική κρίση της Επιτροπής.
1. Κρίσις άναγνωοθείσα έν τή Μεγάλη Αιθούση τον ’Εθνικού Πανεπιστη
μίου τή 21 ’Απριλίου 1896ύπότούΕίσηγητοϋΣπ. Π. Λάμπρου, Έ κτου τυπο
γραφείου τής Εστίας, έν Αθήναις 1896, σελ. 13.
2. Ο.π., σελ. 123
3. Ο.π., σελ. 4
4. Ο.π., σελ. 7 κ α ι45-46.
5. Ο.π., σελ. 3-4.
6. Περ. Ολύμπια της 28.4.96 (αρ. 24).
7. Κρίσις... σελ. 6.
8. Ο.π., σελ. 4-5
9. Ο.π., σελ. 4-5.
10. Ο.π., σελ. 6.
11. Ο.π., σελ. 6.
12. Ο.π., σελ. 95.
13. Γεωργίου του Κεδρηνοΰ, Σύνοψις των Ιστοριών, 540 (1.
14. Μιχαήλ Γλυκά, Τα ευρισκόμενα πάντα, 318 ά.
15. Ιωάννου του Ζωναρά, Τα ευρισκόμενα πάντα, 247 ό.
16. Χειρόγραφο, [σελ. 2].
17. Ο.π., σελ. 4.
18. Ο.π. σελ. 8.
19. Ο.π., σελ. 18.
20. Ο.π., σελ. 24.
21. Ο.π., σελ. 68.
22. Ο.π., σελ. 69.
23. Ο.π., σελ. 91.
24. Ο.π., σελ. 58-60.

* Εισήγηση που έγινε στο Συνέδριο «Το Πανεπιστήμιο Αθηνών και η
Νεοελληνική Λογοτεχνία κατά τον 19ο αιώνα» που οργάνωσε ο «Όμιλος
Μελέτης Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» του Πανεπ. Αθηνών. 3-5 Οκτωβρίου
1996.

ΜΙΚΡΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
Επιλογή —Απόδοση: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ
ΖΩΡΖ ΜΠΡΑΣΕΝΣ
(1921-1981)
Η Δ ΙΑ Θ Η Κ Η
Σαν κλαίουσα θα ’μαι λυπημένος
Α ν ο θεούλης κάποια μέρα
Μου πει χτυπώντας μου την πλάτη:
«Καλώς μας ήρθες, κολημέρα».
Λοιπόν αν πρέπει να ετοιμάσω
Α πό έλατο ή βαλανιδιά
Το φέρετρό μου -χίλιοι τρόποι
Μια κι είναι τόσοι οι ξυλοκόποι.
Α ν είν' για το νεκροταφείο
Το λέω, θα κάνω σκασιαρχείο.
Λυπάμαι μα θα σας αργήσω
Βήμα ένα μπρος και δύο πίσω.
Κι οι νεκροθάφτες αν μου θυμώσουν
Κι ίσως τρελός σάς πουν πως είμαι
Στον άλλο κόσμο εγώ θα φτάσω
Σα μαθητούδι που άργησε λίγο.
Και με τις όμορφες κολασμένες
Πριν τα φλερτάκια μου ξεκινήσω
Θα ’θελα ακόμα να ξεψαχνίσω
Δ υο τρεις της γης μας περπατημένες.
Να πω και πάλι το «Σε λατρεύω»
Να ξαναχάσω για λίγο το φως μου
Μαδώντας πέταλα των χρυσανθέμων
Τις μαργαρίτες του κάτω κόσμου.
0 Θεός τη χήρα μου μόνο ας βοηθήσει
Δάκρυα για μένα λίγα να χύσει
Και να μην κρύβει στα χέρια κρεμμύδια
Σα θα με χτίζουν μες στα σανίδια.
Κι αν θέλει τέλος και να παντρευτεί
Κάποιον αντάξιο ας είναι να βρει
Να βάλει εκείνος ρούχα και μποτίνια
Και τις παντόφλες μου και τα σκαρπίνια.
Πίπα γυναίκα κρασί καπνός
Ό λα δικά του και χάρισμά του
Ένα όρο μόνο γι ’ αυτά του βάζω
Κακό μην κάνει ποτέ του γάτου.
Γιατί αν δε γίνω μαύρη σκιά
Για να του κάνω κακό μεγάλο
Α ν μαστιγώσει ποτέ το γατί μου
Του στέλνω φάντασμα ευθύς για ρεγάλο.

Ενθάδε κείτε νεκρό ένα φύλλο
Κι εδώ η διαθήκη μου έχει τελειώσει
Κάποιος στην πόρτα μου το ’χ ει σημειώσει
«Κλειστόν, κηδεύουμε απόψε το φίλο».
Χωρίς κακία τη ζωή μου κλείνω
Και τους πονόδοντους σας τους αφήνω
Βρίσκομαι τώρα στον κοινό τάφο
Λέγεται Χρόνος και το υπογράφω.

Ο Φ Τ Ω Χ Ο -Μ Α Ρ Τ Ε Ν
Με την αξίνα του στον ώμο
Μ ’ ένα γλυκό τραγούδι στα χείλη
Με την καρδιά του γεμάτη θάρρος
Τη γη δουλεύει μέχρι το δώθε.
Φτωχέ Μαρτέν τη γη όλο σκάβε
Φτωχέ ανθρωπάκο το χρόνο θάβε.
Για το ψωμάκι της κάθε μέρας
Το χώμα σκάβει το καρπερό
Α π ’ την αυγούλα μέχρι το δείλι
Ό που και να ’ναι μ ’όποιο καιρό.
Ποτέ δε βλέπεις το πρόσωπό του
Ζήλειας ή φθόνου να καίει αχτίνα
Που όλο δουλεύει τη γη των άλλων
Με την αξίνα με την αξίνα.
Κι όταν ο θάνατος του ’κανε σήμα
Για τον εαυτό του πια να δουλέψει
Τον τάφο του έσκαψε μόνος με βιάση
Και μέσα μπήκε σα να 'χε κλέψει.
Και μέσα μπήκε σα να ’χ ε κλέψει
Στον τάφο που έσκαψε μόνος με βιάση
Και με το φόβο μην ενοχλήσει
Ήσυχα ξάπλωσε δίχως μια φράση.
Μαρτέν κοιμήσου κάτω α π’τη γη σου
Κάτω απ ’ το χρόνο μπήκε η ζωή σου.

εχίζεται)

Κώστας Γ. Παπαγεωργίου
ΒΥΡΩΝ ΛΕΟ ΝΤΑΡΗΣ
Εν γη αλμυρά
Ποίηση
Εκδόσεις
1996

Έρασμος,

Αθήνα

0 Βύρων Λεοντάρης αποτελεί μία από τις
χαρακτηριστικότερες ποιητικές περιπτώ
σεις όχι μόνο της Β' Μεταπολεμικής Γε
νιάς, της οποίας είναι βασικός εκπρόσω
πος, αλλά ολόκληρης της μεταπολεμικής
μας ποίησης. Γεννήθηκε στη Νιγρίτα το
1932 και εμφανίστηκε στα Γράμματα το
1954 με την ποιητική συλλογή «Γενική Αί
σθηση». Έκτοτε δημοσίευσε τις συλλογές:
«Ορθοστασία» (1957), «Η ομίχλη του με
σημεριού» (1959), «Ανασύνδεση» (1962),
«Κρύπτη» (δακτυλόγραφη έκδοση, 1968),
«Ψυχοστασία» (1972), «Μόνον δια της λύ
πης» (1976), «Ψυχοστασία» (συγκεντρω
τική έκδοση, 1983) και «Εκ περάτων»
(1986).
Ηποιητική πορείατου ΒύρωναΛεοντάρη
αντικατοπτρίζει, στο σύνολό της, κατά τον
εναργέστερο τρόπο, τους κοινωνικούς,
ιστορικούς, ιδεολογικούς και, κατ’ επέκτασιν, πνευματικούς κλυδωνισμούς που τα
λάνισαν και τραυμάτισαν ανεπούλωτα τον
ευαίσθητο ψυχισμό των μεταπολεμικών
ποιητών και των πνευματικών ανθρώπων
γενικότερα. Γεννημένος -ό π ω ς και οι πε
ρισσότεροι ποιητές της γενιάς το υ - στη
δεκαετία του ’30, απόκτησε συνείδηση του
κόσμου σε χρόνια δύσεκτα (Πόλεμος, Κα
τοχή, Αντίσταση, Ήττα, Ψυχρός Πόλεμος,
επικράτηση των αντιδραστικών δυνάμεων,
δικτατορία του ’67), γεγονός που συνέβαλε
στη διαμόρφωση ενός άρρηκτου δεσμού
ανάμεσα σε δύο πόλους χρονικούς αλλά
συνάμα και βιωματικούς: σ’ αυτόν του
τραυματικού παρελθόντος, που έστω μεταλλασσόμενος είναι διαρκές σημείο ανα
φοράς αλλά και προσδιοριστικός του εκάστοτε παρόντος, και στον άλλον, του διαρ
κώς μετατοπιζόμενου χρονικά αλλά με
αναλλοίωτο τον βαθύτερο πυρήνα του πα
ρόντος.
Η σύνδεση μεταξύ παρόντος και παρελ
θόντος στην ποίηση του Βύρωνα Λεοντάρη
2 2 -ό π ω ς και στην ποίηση αρκετών, των πιο
αξιόλογων, ποιητών της γενιάς το υ - είναι

στενότατη. Η ζοφερή, κάποτε εφιαλτική γάζει, χωρίς και να αποδυναμώνει το πά
ατμόσφαιρα των περασμένων περιβάλλει θος, ούτε την ένταση της συγκίνησης και
το παρόν, προσδιορίζοντάς το ηθικά αλλά του συναισθήματος. Κι ακόμη, μπορεί να
και φορτίζοντάς το συναισθηματικά. Στην οφείλεται στη νηφάλια, σχεδόν θυμοσοφι
περίπτωση του Λεοντάρη, ειδικότερα, η κών διαθέσεων, φιλοσοφημένη ματιά του
παρουσία του παρελθόντος (υπό την ποιητή, τόσο προς τα περασμένα όσο και
μορφή προσώπων, καταστάσεων, γεγονό προς τα παρόντα -δρώμενα και τεκταινότων κλπ.) αποκτά μια σημαντική ιδιαιτερό μενα—, γεγονός που προσδίδει στον ποιη
τητα, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι το τικό του λόγο μιαν ανεπαίσθητη χροιά αυκέντρο βάρους, στην ποίησή του, εντοπίζε τοβιογραφικής πρόθεσης γι’αυτόν τον ίδιο
ται, πρωτίστως, στους τρόπους τους οποί αλλά και για λογαριασμό της γενιάς του:
ους μετέρχεται προκειμένου να αντιμετω
Λόγια που σηκωθήκαν κι έφυγαν στη
πίσει το αδυσώπητο παρόν (του).
μέση μιας συνομιλίας ανείπωτα...
Σε όλο το ποιητικό του έργο - στο «Εν γη
Τώρα
τις νύχτες βγαίνουν παθιασμένα
αλμυρά» πολύ περισσότερο- είναι εμφα
επιστρέφουν να ειπωθούν
νής η προσπάθειά του να σταθεί μπροστά
Αλλά
κανείς...
Έχουν σκορπίσει πια οι
στο αβυσσαλέο και εχθρικό παρόν ανυπο
παρέες
χώρητος, όπως του το υπαγορεύουν οι
μετατοπίστηκαν
ανεξιχνίαστα
και τα
μνήμες του παρελθόντος και η ζυμωμένη
σπίτια
με αυτές τις μνήμες ηθική, πνευματική και
Μόνο
η
καγκελλόπορτα,
μια
καγκελλόψυχική του στάση. Ο Βύρων Λεοντάρης δεν
πορτα κενού, κι ο Σκύλος
μεμψιμοιρεί, ούτε αρκείται στη στείρα άρ
και
χάνονται
σαν τοξικομανείς στα
νηση : με έκδηλη τη ν ψυχική καιπνευματική
σκοτεινά
σοκάκια της γραφής
του οδύνη, διαδηλώνει την αμετακίνητη
πίστη του στα ιδανικά που τον έθρεψαν και
Έτσι κι εγώ επιστρέφω στο ατέλεστο
τον πλήγωσαν και διεκδικεί μέχρι τέλους
Τα
ανείπωτα μιλώ γράφω και γράφομαι
την ηθική του ακεραιότητα. Η ποίησή του
Ήμουν
κι εγώ εδώ... φωνάζω αλλά κα
συνθέτει μία στάση ζωής - και αυτή είναι η
νείς
ιδιαιτερότητά του. Το παρελθόν, οι ματω
Μη
με
γαβγίζεις,
Σκύλε,
και
μη
μου
χυ
μένες μνήμες του, δεν τον ωθούν στην πα
μός
ραίτηση, απεναντίας τον ενισχύουν στην
Ήμουν κι εγώ εδώ
απόφασή του να αντισταθεί στους αλλο
εδώ
που χάνομαι εδώ που θα χαθώ
τριωτικούς μηχανισμούς του σήμερα.
Α, τι μακάριοι όσοι δεν είναι σαν κι εμάς
αντιδογματικοί
πιστοί της ποίησης μα μη καιόμενοι
που τους εδόθη η χάρη της εύ λ ο γη ς
α π όστα σ ης
απ' την πληγή και το ουρλιαχτό
στο μ έσ ο του ύ ψ ο υ ς στο μέσ ο του
ύ ψ ο υς...
Κάτι άλλο, που συνιστά την ιδιαιτερό
τητα της περίπτωσης του ποιητή Βύρωνα
Λεοντάρη, έγκειται στο γεγονός ότι η απο
λύτως πρωτογενής (πνευματική, ψυχική,
συγκινησιακή, ιδεολογική) εμπλοκή του
στα καθοριστικά της «πολιτικής» και ποιη
τικής του στάσης-αντίδρασης δρώμενα
(παρελθόντα και παρόντα), μετουσιωμένα
σε ποίηση, είναι αναγώγιμα σε ευρύτερους
κώδικες επικοινωνίας και ευανάγνωστα, ως
προς την αναφορικότητά τους, ακόμη και
όταν η ποιητική εκφορά τους μαρτυρεί βα
θύτατους κραδασμούς υπαρξιακής υφής
και διάστασης. Κι αυτό έχω τη γνώμη ότι
οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην υπερί
σχυση μιας αυτόνομης, ψυχολογικά και όχι
ορθολογικά τεκμηριωμένης, ιδεολογικής
υποδομής. Μιας δύναμης, η οποία κατασι

Αυρήλιος Ευστρατιάδης
Λουκιανού διάλογοι,
Αικατερίνη Τσοτάκου-ΚαρΒέλη
εκδ.Σοκόλη 1995
Ο Λουκιανός, ο Σαμοσατεύς, υπήρξε σοφι
στής και πολυγράφος συγγραφέας, του Β'
αιώνα μ.Χ. Στην εισαγωγή της η Αικ. Τσοτάκου-Καρβέλη επισημαίνει με σαφήνεια και
φιλολογική πληρότητα τα γνωρίσματα της
εποχής εκείνης που προσδιόρισαν και τις
επιλογέςτου πνεύματόςτου καιτηνένταση
της δηκτικότητάς του. Γι’αυτό και η πληρο
φοριακή απλωτή εισαγωγή της συνιστά τον
προϋποθετικό χώρο μέσα στον οποίο ανα
πνέει το πλέον ουσιαστικό μέρος της δου
λειάς της αυτής, που έγκειται στην αναγ
καιότητα επιλογής και μεταφραστικής πα-

ρουσίασης μεγάλου τμήματος τηςσυγγραφήςιου Λουκιανού.
Η δημοτική γλώσσα που χρησιμοποιεί
στη μετάφρασή της η συγγραφεύς δείχνει
όχι μόνο την φιλολογική της δυναμική,
αλλά και την αισθητική της ευαισθησία. 0
αναγνώστης έχει την αίσθηση της πρωτο
γενούς δημιουργίας, ξεχνώντας ότι πρό
κειται για μετάφραση. Θέλω να πω ότι η
συγγραφεύς κατόρθωσε να μας δώσει τη
χάρη της πρώτης δημιουργίας της Τέχνης
αφαιρώντας από το ένδυμα της μετάφρα
σης το σκληρό χνούδι του μεταποιημένου
κειμένου.
Αλλά η συγγραφή τούτη της Αικατερίνης
Τσοτάκου-Καρβέλη έχει επιπλέον και το
χάρισμα της πιστότητας. Δεν είναι, δηλα
δή, μετάφραση που εκτελείται μόνο από
την αναγκαιότητα της αισθητικής σύλλη
ψης θυσιάζοντας κατά περιπτώσεις -όπω ς
γίνεται συνήθως από πολλούς μεταφρα
στές έργων λογοτεχνικών- την επιστημο
νική μετάπλαση. Εδώ η συγγραφεύς πείθει
ότι δουλεύει με πλήρη συνείδηση των
αναγκαιοτήτων της μετάφρασης και με τον
εξοπλισμό τον επιστημονικό του φιλολό
γου. Έτσι χαιρόμαστε όχι με συγκατάβαση,
αλλά με πλήρη αποδοχή και τις τέσσερις
κατηγορίες των διαλόγων. Αλλ’ ας δούμε
λεπτομερέστερα και κατά σειράν το έργο
τούτο: Στον πρόλογό της η μεταφράστρια
συγγραφεύς αναφέρει «πρόθεσή μου είναι
να μεταφέρω στη νέα ελληνική γλώσσα με
ρικά από τα έργα του Λουκιανού. Ηεπιλογή
τους εξαρτήθηκε από κάποιους λόγους σαν
αυτούς: την ανθεκτικότητα του περιεχο
μένου, τη δύναμη και τη φρεσκάδατηςγραφής, καθώς και την έλξη που άσκησαν σε
μένα ορισμένοι διάλογοι.» Και συνεχίζει:
«Σ’ αυτόν τον τόμο μεταφράζονται με την
εξής σειρά: οι Εταιρικοί διάλογοι, οι Ενάλιοι, οι διάλογοι Θεών και οι Νεκρικοί, που
περιλαμβάνονται στον VII τόμο της έκδο
σης ίΟΕΒ, στο κείμενο της οποίας βασί
στηκε η παρούσα μετάφραση. Για τη μεγα
λύτερη διευκόλυνση του αναγνώστη θεώ
ρησα απαραίτητο να μπει και ο σχολιασμός
του Αγγλου μεταφραστή Μ. ϋ. ΜβοΙβοεΙ,
με τη βεβαιότητα πως θα είναι πολύ χρήσι
μος» . Ακολουθεί μια εισαγωγή, όπου προσ
διορίζεται η εποχή του Λουκιανού. Έτσι ο
αναγνώστης πληροφορείται για τις κοινω
νικές δυνάμεις που αποτέλεσαν το υπόβα
θρο και την ιδιαιτερότητα της ανάδειξης
του Λουκιανού στον συγγραφικό χώρο.
Αλλά το χάρισμα της επιστημονικής-φιλολογικής και αισθητικής αυτής δουλειάς της
συγγραφέως είναι ότι μας χάρισε ένα λαϊκό
βιβλίο προσιτό ακόμη και σ’ αυτούς που
γνωρίζουν μόνο γραφή και ανάγνωση. Κι

Paul Verlaine
ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ

Σε κάποιο δρόμο, στην καρδιά μιας πόλης ονειρεμένης,
Θα ’ναι σαν να το έχουμε ξαναζήσει·
Μια στιγμή αόριστη και αιχμηρή ταυτόχρονα...
Ω, αυτός ο ήλιος μέσα απ’ την ομίχλη πώς ανατέλλει!
Ω, αυτή η κραυγή πάνω στη θάλασσα, αυτή η φωνή στα δάση μέσα!
Θα ’ναι όπως όταν αγνοούμε τις αιτίες·
Έ να ξύπνημα αργοπορημένο μετά από πολλές μετεμψυχώσεις·
Τα πράγματα δεν θα είναι πια τα ίδια όπως πριν.
Σ’ αυτόν τον δρόμο, μέσ’ την καρδιά της μαγικής πόλης
εκεί που τα βράδυα τα αρμόνια θα στροβιλίζουν στις χοροεσπερίδες,
εκεί που στα καφενεία θα έχουνε γάτες πάνω στις πιατοθήκες,
και θα τα διασχίζουν μπάντες μουσικής.
Θα είναι τόσο μοιραίο που θα νιώθεις σαν να πεθαίνεις·
Τα δάκρυα, γλυκά, θα κυλούν στα μάγουλά σου,
Γέλια, λυγμούς γεμάτα θα αντηχούν μέσα στον σαματά των δρόμων,
Επικλήσεις προς τον θάνατο να εμφανιστεί,
Λέξεις αρχαίες όπως ένα μπουκέτο λουλούδια μαραμένα!
Ήχοι έντονοι από χορούς δημόσιους θα καταφθάσουν,
Και γυναίκες χήρες με χαλκό στο μέτωπό τους,
Χωριάτισσες, θα διασπάσουν τις ουρές του πλήθους
Που περιφέρονται εκεί, συνομιλώντας με τα άθλια αλητάκια
Και με γέροντες δίχως φρύδια κατάστικτοι από λειχήνες,
Ενώ στην διπλανή γωνία, ανάμεσα σε αναθυμιάσεις ούρων,
Από κάποια δημόσια γιορτή βαρελότα θα εκσφενδονιστούν.
Θα είναι όπως όταν ονειρεύεσαι και ξαφνικά ξυπνάς!
Και ξανακοιμάσαι και συνεχίζεις να ονειρεύεσαι
Με την ίδια λαμπρότητα και στο ίδιο σκηνικό
Το θέρος, πάνω στη χλόη, κάτω από τον ιριδίζονταήχο μιας μέλισσας
που φτερουγίζει.
μετάφραση: Αλέξης Σταμάτης

αυτό γιατί τα θέματα των επιλογών της συγγραφέως είναι γεμάτα χάρη και λαϊκή ευαι
σθησία και σοφία.
Πρώτοι προβάλλουν οι Εταιρικοί διάλο
γοι. Αριθμούνται σε 15: Πέντε ανάμεσα σε
εταίρες μόνο, έξι ανάμεσα σε εταίρες και
εραστές, τρεις ανάμεσα σε εταίρες και τις
μητέρες τους και ένας μεταξύ εταίρας και
αυλητρίδας. Όπως μας λέει η συγγραφεύς
«πρόκειται για μικρά θεατρικά μονόπρα
κτα, γεμάτα ζωντάνια και δροσιά, που αντι
κατοπτρίζουν την καθημερινή πραγματι
κότητα μιας ιδιαίτερης κατηγορίας γυναι-

κών». Ο φιλολογικός φωτισμός γύρω από
τη θεματολογία και την ονοματολογία των
εταιρών αποκαλύπτει ένα σφαιρικό φωτι
σμό που επιχειρεί η συγγραφεύς Αικατε
ρίνη Τσοτάκου-Καρβέλη, η οποία κοντά
στα άλλα συγγραφικά της χαρίσματα αποδεικνύει και τη σοβαρότητα με την οποία
αντιμετωπίζει τα θέματά της. Καταληκτικά
στην εισαγωγή περί εταιρικών διαλόγων θα
πει: «Μπορεί ο Σύρος (ο Λουκιανός ήταν
Σύριος) να ονομάστηκε Αριστοφάνης της
εποχήςτου, μα αυτός από τα επί μέρους και 23

Πορφυρής Δημήτρης
Φ ύ λ λ ο π ο ρ ε ία ς

Η π α ιδ ικ ή η λ ικ ία

Και για παιχνίδι τα χέρια σου
για ερωμένη το μυστικό σου.
Ο άδακρυς θεός σου
το κουρδιστό φεγγάρι μιας απόπειρας.
Η επιθυμία, η ανεκδήλωτη μοίρα.
Α ντί ελπίδας κυνηγητό.
Οι τοίχοι παραδουλεύτρες της μοναξιάς σου.
Τραυματισμένα ιδανικά της χώρας των αφελών.
Το χώμα κοιμάται στην αλήθεια του
κύκνοι νεροδουτούν τα όνειρά μας
κι εσύ θηλάζεις το παιδί που θα σκοτώσει
ο χρόνος.
Τ ’ αστέρια χάθηκαν
τώρα πώς ανεβαίνω;
Ποτέ δεν διάλεξα
με φύλλο πορείας ήρθα...

συγκεκριμένα έχει το απαιτούμενο μέγε
θος για να ανασύρει το ουσιαστικό όλον,
ενώ ο Λουκιανός δίνει κάποιους γενικούς
χαρακτηριστικούς τύπους και δεν έχει τη
δύναμη να προχωρήσει. Μας τέρπει όμως,
μας δείχνει γελώντας κάποιες αδύνατες
πλευρές του κοινωνικού σώματος κι εμείς
ανταποδίδουμε απολαμβάνοντας το σπαρ
ταριστό κέφι του».
Ακολουθούν οι Ενάλιοι Διάλογοι. Στην
ιδιαίτερη εισαγωγή διαβάζουμε: «Σ’ αυ
τούς τους διαλόγους ο συγγραφέας δείχνει
να χαίρεται και να απολαμβάνει τους ελλη
νικούς μύθους. Σπάνια αμφισβητεί τη δική
τους λογική και ελάχιστα αναρρωτιέται για
τα περίεργα που συναντά σ’ αυτούς». Οι
διάλογοι αυτοί είναι 15. Βασικό στοιχείο
τους είναι φυσικά «η θαλάσσια φύση, που
ξετυλίγεται μπροστά μας με απαράμιλλη
χάρη (αυτόθι σελ. 90)». Φυσικά το επικρα
τέστερο όνομα θεού είναι του Ποσειδώνα.
Μια τρίτη μεγάλη ενότητα αποτελούν οι
Διάλογοι Θεών. Πρώτη παρατήρηση εδώ
είναι ότι όλες οι ανθρώπινες δυνατότητες
και αδυναμίες μεταφέρονται στις σχέσεις
μεταξύ των Θεών. Ο Δίας, ο Απόλλωνος, ο
Ερμής, η Ήρα, η Αφροδίτη και άλλα μυθικά

Στου κρίνου τα λευκά σεντόνια
μ ’έναν λαφρόπνευστο σεισμό κήπων
σ’ είδε το φως.
Βρόχινοι μικρομαστοί
σε ράντιζαν γάλα ανθισμένο
αφρό κυματοδύναμης,
άστρων πολτό.
Στον ανέγγιχτο των χόρτων
οπορώνα
λάτρεψες το παιχνίδι.
Οι θάμνοι ήταν τα κάστρα σου,
και το νερό σαν πότιζε τις ρίζες τους, ταξίδι.
Στης τριανταφυλλιάς τη δελονόστρωτη σκάλα
σπονδή ετέλεσες, κραυγή αιμοφρυδούσα.
Χρησμό δεν πήρες.
Μα γνώρισες της πράξης
τ ’αναγκαίο κι επώδυνο
το πλαστικό των θεών.
Το αγκάθι, σφραγίδα θλίψης στο μέτωπό σου.
Τα γλυκόηχα ξυλόφτερα των δέντρων, οι σφυρίχτρες
σου.
Κρέμασες τα χέρια απ’ τον εξώστη τ ’ονείρου.
Πήρες τους δρόμους της βροχής.
Έζησες το θάνατο μιας λύρας, ενός οργάνου.
Τώρα ο κήπος δεν σε γνωρίζει.

ονόματα, όπως του Ηρακλή, του Έρωτα,
της Σελήνης, της Λητούς, συνιστού ν διαλογικά ζεύγη για να αναπτυχθεί ένας ζωηρός
διάλογος πάντα χαριτωμένος και εύληπτος
και φυσικά με όλα τα γνωρίσματα των αν
θρώπινων σχέσεων. Στην ειδική εισαγωγή
γι' αυτούς τους διαλόγους διαβάζουμε:
«πρέπει να είναι από τα πρώτα έργα του
Λουκιανού μετά την εγκατάστασή του στην
Αθήνα και μπορούμε να πούμε πως δεί
χνουν την ευφρόσυνη διάθεσή του γι' αυ
τήν την ουσιαστική αλλαγή στη ζωή του.»,
βλ. σελ. 119.
Ακολουθούν, τέλος, οι Νεκρικοί Διάλο
γοι. Όπως στους προηγούμενους διαλό
γους, έτσι κι εδώ προηγείται μια κατατοπι
στική και κριτικού χαρακτήρα ειδική εισα
γωγή. Ο αναγνώστης αμέσως πληροφο
ρείται όχι μόνο για τα ιστορικά δεδομένα
της καταγραφής, αλλά και για τις βαθύτε
ρες προθέσεις του Λουκιανού να απομυθο
ποιήσει την επιδερμική παρουσία των μύ
θων και να φωτίσει - με τη δική του πάντα
φιλοσοφική δυναμική- την πραγματικό
τητα της εποχής του. Εύστοχα παρατηρεί η
συγγραφεύς του παρόντος ότι «η σοφιστική-διαλεκτική του ικανότητα του παρέ

χει τα όπλα να ελέγξει τους μύθους και να
ανατρέψει τους παραλογισμούς τους - ή
να ξεκαθαρίσει μύθους περιπλεγμένους.
Δίνει τις σωστές διαστάσεις σε ιστορικά
πρόσωπα -απομυθοποιώντας τα -. Στο
στόχαστρό του ψευτοφιλόσοφοι και ρήτο
ρες -αλλά και οι μάντεις και τα μαντεία με
τους διφορούμενους χρησμούς-, Ο Πλά
τωνας, ο Αριστοτέλης, ο Πυθαγόρας, ο Εμ
πεδοκλής, ο Αρίστιππος δέχονται επίσης
τα ειρωνικά σχόλιά του... Ακόμη η συγγραφεύς του βιβλίου στην εισαγωγή τούτη για
χάρη του αναγνώστη προβαίνει σε προσω
πικές δικές της αποτιμήσεις αποκαλύπτον
τας έτσι κοντά στη συγγραφική και την παι
δαγωγική του δυναμική. «Οι διάλογοι
έχουν θεατρικό χαρακτήρα και θα μπορού
σαν να αποδοθούν στη σκηνή». Πράγματι
διαβάζοντας οποιονδήποτε από τους 30
νεκρικούς διαλόγους αυτόματα στήνεται
μέσα μας σκιωδώς και η θεατρική σκηνή.
Τελειώνοντας το κριτικό τούτο σημείωμα
θέλω να εξάρω και την αισθητική παρουσία
του βιβλίου αυτού. Η μουσική γλώσσα και η
εμπεριστατωμένη πληρότητα επιτελούν
τέλεια το έργο τους.

Η
ΠΑΛΑΙ ΟΤΕΡΗ
ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ
Από τις αρχές της ως τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο
ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΜΟΙ Λ' - ΙΑ'

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ

Σχήματα στον χώρο
Αναδρομή στην ποίηση
της Αμαλίας Τσακνιά
του Βαγγέλη Χατζή βασιλείου
Η πρώτη συλλογή της Αμαλίας Τσακνιά
δημοσιεύτηκε το 1977 με τίτλο Το δέντρο.
Σε λιγότερο από μια δεκαετία κυκλοφόρη
σαν άλλα τρία ποιητικά της βιβλία: η Αφύλαχτη διάβαση (1978), το Μπαλκόνι (1982)
και το Πριν από την όχθη (1984). Ο θάνα
τος βρήκε πρόωρα την Τσακνιά και τα
ποιήματά της δεν είχαν συνέχεια. Δώδεκα
χρόνια μετά, ωστόσο, ο σύντομος δημιουρ
γικός της κύκλος παρουσιάζεται με μια
σχεδόν ολοκληρωμένη μορφή, που διαθέ
τει ενότητα, ισορροπημένη εξέλιξη και συ
νέπεια. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα συνέβαινε
αν υπήρχε περισσότερος χρόνος, το βέ
βαιο, όμως, είναι ότι και με αυτά τα στοι
χεία η ποίηση της Τσακνιά εκπροσωπεί
μιαν ακέραιη πορεία στον δρόμο τον οποίο
χάραξε η γενιά της, ενώ την ίδια ώρα δεν
κρύβει την πολύ προσωπική και τόσο κα
θαρή φωνή της. Προσπαθώντας να δώσω
κάποια τεκμήρια για του λόγου το αληθές,
θα ακολουθήσω κατά στάδια τη διαδρομή
που διένυσε η ποιήτρια και θα συγκεν
τρώσω εν προόδω (και κατά το δυνατόν
χωρίς καθυστερήσεις) τα δεδομένα που
συγκροτούν το σύνολο της δουλειάς της.
Ξεκινώντας με το Δέντρο, η Τσακνιά
έχει ήδη κατασταλάξει στη θεματογραφία
της, γνωρίζοντας επίσης από τώρα και τι
πρόκειται να κάνει με τη γλώσσα και τη
σκηνοθεσία ή τη σκηνογραφία της. Τον πιο
βασικό ρόλο εδώ παίζουν οι μικρές ενότη
τες συνομιλίας. Η αφηγήτρια πιάνει κάθε
τόσο κουβέντα με φίλους: σε τέσσερα ή και
πέντε μαζί ποιήματα, σε χαμηλό έως και
ψιθυριστό τόνο, με τον τρόπο που το κά
νουμε όταν νιώθουμε ότι οι άλλοι βρίσκον
ται πολύ κοντά μας, τόσο με το σώμα όσο
και με την ψυχή τους, και είναι πρόθυμοι
να ακούσουν (αν δεν την προκαλούν κιό
λας) την εξομολόγησή μας.

Υπάρχουν, εντούτοις, πράγματι οι άλ που τα τυλίγει όλα γερά, κι όπου ν ’αγγίξω
λοι και παίρνουν όντως μέρος στο παιχνί μένουν θαρρείς οι δαχτυλιές, κι όλο το
δι; Υπάρχουν με την έννοια ότι η αφηγήσπίτι
τρια τους χρειάζεται για να μιλήσει, αλλά θυμίζει μετακόμιση, ή την εικόνα
σίγουρα δεν υφίστανται με την έννοια των που ’διναν κάποτε τα σπίτια στις κηδείες
δρώντων προσώπων ή, έστω, των φασματι- όταν σκεπάζανε τα σκρίνια, τους καθρέ
κών μορφών. Η παρουσία τους προκύπτει
φτες
μόνο από την ατμόσφαιρα που φιλοτεχνεί η κι άφηναν μόνο τα καθίσματα για την
αφήγηση και από το δεύτερο ενικό στο
αγρύπνια.
οποίο διατυπώνονται συχνά οι ρηματικοί
χρόνοι. Στην ουσία οι άλλοι σχηματίζονται Έτσι συνήθισα τη νύχτα, με τους ήχους
στον χώρο: σαν αντηχεία μιας φωνής που που μόνο εγώ τους πιάνω, τις κινήσεις
καλύπτει όλα τα σημεία του, για να επι μικρών αντικειμένων, που μονάχα
στρέφει κάποια στιγμή εν αρμονία στην σηκώνονται απαλά κι αλλάζουν θέση.
πηγή της και να πιάσει από την αρχή (και Όχι, δεν πρόκειται ν ’ανοίξω σε κανένα.
πάλι και πάλι) τον ψίθυρό της.
Δεν περισσεύει χώρος, δεν ταιριάζει
Τι μας λέει, ωστόσο, και για ποια πράγ οι νύχτες είναι ολότελα δικές μου
ματα ακριβώς νοιάζεται αυτή η φωνή; Σε το σπίτι τώρα ολότελα δικό μου
μια πρώτη προσέγγιση, η Τσακνιά παρα η σκόνη, τα τριξίματα, οι αράχνες
μένει σε ιδιωτική περιοχή: η μοναξιά, η κάτι πνιχτά πατήματα στη σκάλα
θλίψη που αυξάνει με τα χρόνια, η ομορφιά το σούρσιμο κάτω α π’ την πόρτα, που δεν
που θαμπώνει αστραπιαία, οι φόβοι που
ξέρεις
γιγαντώνονται τη νύχτα και οι τρυφερές αν είναι τα ποντίκια ή κάποιο γράμμα
αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας που εξα όλα δικά μου, όλα για μένα, κι ας χτυπάνε
φανίστηκε ανεπιστρεπτί καταλαμβάνουν δεν πρόκειται ν ’ανοίξω σε κανένα.
το μεγαλύτερο μέροςτων στίχων της, για να
(«Νύχτα»)
δημιουργήσουν ένα λυρικό μικροσύμπαν
- έναν διακριτικό ατομικό κόσμο με αρ
Μόνωση, αυτοπεριχαράκωση, εγκλει
κετή μελαγχολία και πολλή σιωπή:
σμός: οι άλλοι κάποτε παύουν να σκιαγραφούνται ακόμη και ως φάσματα και το υπο
Π οιοςναχτυπά την πόρτα τέτοιαν ώρα;
κείμενο περιβάλλεται από το κενό. Η ΤσαΠοτέ μου δεν ανοίγω σα νυχτώσει.
κνιά δεν αναφέρεται ποτέ σε ιδέες και κα
Ό λα κλεισμένα ερμητικά · οι τοίχοι
θολικά προτάγματα, αλλά όσο προχω
ρούφηξαν ό, τι πρόλαβαν μ ' αδηφαγία
ρούμε στην ανάγνωση καταλαβαίνουμε ότι
και τώρα λούφαξαν κρυμμένες στα δοκά το ατομικό της τοπίο προσδιορίζεται εντέρια λει από κάποιουςαντικειμενικότερουςπαλίγες αράχνες απομένουν να ξομπλιάζουν ράγοντες. Παράγοντες οι οποίοι γίνονται
ψιθυριστά · όμως δε μ ' ενοχλούνε
πιο φανεροί στη δεύτερη συλλογή της, την
συνήθισα στης νύχτας τα παιχνίδια
Αφύλαχτη διάβαση. Η αίσθηση μιας ήττας
όταν οι άλλοι θόρυβοι καταλαγιάζουν
που προκλήθηκε χωρίς να προηγηθεί κά
κι απλώνεται σιωπή πηχτή σα λάσπη
ποια μάχη, σύγκρουση ή, έστω, αψιμαχία

-λανθάνουσα ή κάπως εν υπνώσει στο
Δέντρο, παίρνει τώρα απτό σχήμα και δεί
χνει ότι τα ιδιωτικά σπαράγματα προήλ
θαν από έναν εξωγενή κλονισμό ή, για να το
πω σαφέστερα, από μια διάλυση συλλογι
κού χαρακτήρα. Να πάμε κατευθείαν στην
πολιτική και την ιστορία; Δεν θα το συνιστούσα. Τα πολιτικά και ιστορικά δρώ
μενα της μεταπολεμικής Ελλάδας διακρίνονται, αλλά μόνον εν τω βάθει: ως γενικά
σήματα μιας κατάστασης η οποία στην
ποιητική συνείδηση έχει μεταπέσει σ’ ένα
είδος υπαρξιακού αδιεξόδου. Είναι σα να
μην έχει πια ιδιαίτερη σημασία το πρώτο
κίνησαν αίτιο (οι ιδεολογικές διαψεύσειςή
οι αξεπέραστες κοινωνικές εμπλοκές),
αλλά αποκλειστικά το τελικό αποτέλεσμα:
η καταδίκη στην αδράνεια και η υποταγή
στην αβελτηρία, όπως πέρασαν και εγκα
ταστάθηκαν στην καθημερινή ζωή. Ένα
καθεστώς που σβήνει ακόμη και το παρελ
θόν, μολύνοντας και τιςτρυφερότερεςή τις
πλέον αθώες αναμνήσεις:
Σαν δοκιμάζω στον καθρέφτη
αλλοτινά, παλιά φορέματα
από το βάθος φτάνουνε
παλιές μου φιλενάδες.
Πού γυρίζετε μες στη νύχτα
τι γυρεύετε στις ερημιές
μοναχά κορίτσια;
Έχουν τα πόδια τους γυμνά
μες στον καθρέφτη ανάβουνε
λιακάδες.
Γιατί γυρίζετε στις ερημιές
χωρίς παπούτσια, χωρίς φορέματα;
Α π ό το βάθος έρχονται
παλιές μου φιλενάδες.
(«Ο καθρέφτης»)

είτε για να αξιοποιήσει εσωτερικά (χωρίς,
δηλαδή, εμφανείς αναφορές) διάφορα θεματολογικά και υφολογικά τους μοτίβα.
Και τούτα σε συνδυασμό με μια λελογι
σμένη προσφυγή άλλοτε στον ρυθμό και το
μέτρο του δημοτικού τραγουδιού κι άλλοτε
σε πρόσωπα ή σύμβολα της αρχαιοελληνι
κής μυθολογίας. Τίποτε, πάντως, εν προκειμένω, το πεποιημένο ή το πρόσθετο και
το ματαιόσπουδο ή το επιδεικτικό: το δια
κειμενικό στηρίζει μόνο τη φυσική ανάσα
των ποιημάτων, την αποσταγμένη, γυμνή
ουσία τους. Ουσία που μεταβιβάζεται
αναλλοίωτη και στο Πέρα από την όχθη, τη
συλλογή της εξόδου, όπου η Τσακνιά επα
ναφέρει όλο τον ποιητικό της κόσμο συν
ένα αίσθημα οριστικότερης απώλειας:

Η Αμαλία Τσακνιά.

νος να φωσφορίζει στον ήλιο
η μηχανή θα μουγκρίζει θα κλειδώσω καλά
την εξώπορτα
σαλτάροντας στο πίσω κάθισμα σαν κορι
τσάκι,
χωρίς αποσκευές
θα περάσω τα χέρια σφιχτά γύρω στο
άτρωτο πυρωμένο κορμί
Από το βάθος έρχονται παλιές μου φιλε
νάδες: ρημαγμένες αναμνήσεις που δεν εί κάτω α π ’το πέτσινο σακάκι
ναι μόνο κάποιες υποθήκες του παρελθόν κι εκεί θα σε ξεχάσω
τος οι οποίες χάθηκαν στην περίοδο της σε μια στιγμή
δύσκολης ωριμότητας, αλλά και ένα πεδίο με το πρώτο
διαρκούς αναμέτρησης με τον χρόνο. Στο αγκάλιασμα
Μπαλκόνι η μνήμη δεν παρηγορεί, αλλά για πρώτη και τελευταία φορά
τρέφει-βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση θα σε ξεχάσω.
(«Δυο ποιήματα για ένα καλοκαίρι», II)
του περίγυρου, στην άρση κάθε αυταπά
της, στην επίγνωση ότι τα όνειρα θα ταξι
Στο Μπαλκόνι η Τσακνιά εξακολουθεί
δεύουν πάντα στον ουρανό. Γιατί «θυμά
μαι» σημαίνει «συγκρίνω» και επομένως να κάνει κάτι που άρχισε κυρίως από την
«ξέρω». Καιγιατί «θυμάμαι» σημαίνει επι- Αφύλαχτη διάβαση: να δεξιώνεται παπροσθέτως «συνεχίζω ενάντια σε όλες τις λαιότερους και νεότερους ή σύγχρονους
αντιξοότητες και θα ξεχάσω μόνο την ώρα ποιητές (από τον Καββαδία και τον Σεφέρη ή τον Αναγνωστάκη και τον Σινότου θανάτου»:
πουλο ώς τη Δημουλά και τον Τραϊανό)
Μια μέρα ο Ά γγελος Κυρίου θα ’ρθει σε είτε για να παίξει με καθιερωμένες, σχεδόν
μια ΥΑΜ ΑΗ Α συνθηματικές τους παραμέτρους (και κά
θα σταθεί εκεί με τα μαύρα γυαλιά το κρά- ποτε να συνομιλήσει ευθέως μαζί τους),

Έτσι απλά φεύγουν μια μέρα
εκείνοι που αγαπήσαμε
στρίβουνε στη γωνιά του δρόμου
χωρίς ούτε ένα νεύμα αποχαιρετισμού
Τώρα το σπίτι έχει περισσότερο χώρο
μετακινούμε κάποια έπιπλα
συγυρίζουμε
έχουν μείνει κάτι παλιά χαρτιά στο τραπέζι
αποδείξεις και λογαριασμοί
εμείς διακριτικά τα μαζεύουμε
αλλά όταν πάμε να τα κάψουμε αυτά δεν
καίγονται
τσουρουφλίζονται τα δάχτυλά μας
τα σκίζουμε σε μικρά κομμάτια
τα θάβουμε στον κήπο
μα το βράδυ νάτα πάλι στο τραπέζι
κιτρινισμένα
καψαλισμένα στις άκριες
κι εμείς μπαινοβγαίνουμε αφηρημένα στο
σπίτι
που έχει τώρα περισσότερο χώρο
γιατί ένας-ένας φύγαν εκείνοι που αγαπή
σαμε
έτσι απλά και αθόρυβα μια μέρα
έστριψαν στη γωνιά του δρόμου.
(«Έτσι απλά»)
Ό λα τώρα επανέρχονται σαν σε πανο
ραμική λήψη: η θλίψη και η μελαγχολία, ο
φόβος και η μοναξιά, η ατομική συντριβή
και η συλλογική ακαμψία, το βάρος της
μνήμης και οι εικόνες της εγκατάλειψης ή
του θανάτου · και μαζί, οιψιθυριστέςσυνομιλίες, οι διάλογοι με τους άλλους ποιητές
και την παράδοση, οι χαμηλόφωνες συνο
μιλίες και οι εξομολογήσεις. Ο κύκλος
κλείνει, αλλά τα ποιήματα της Αμαλίας
Τσακνιά αφήνουν ανοιχτό τον δρόμο για
να τα διαβάσουμε ξανά και ξανά και να τα
προσεγγίσουμε από ποικίλεςκατευθύνσεις
- έτσι απλά και αθόρυβα, κατά την παραγ
γελία ή την προτροπή της.

Ο πεζογράφος Αουκής Ακρίτας.
Τρία αθησαύριστα διηγήματα του
του Λεύτερη Παπαλεόντιου
Με την ψευδώνυμη υπογραφή «Αουκής Ακρίδας» (sic), ο
νεαρός δάσκαλος Λουκάς Χατζηγιαννακού, που γεννήθηκε <πη
Μόρφου το 1908 ή, σύμφωνα με άλλους, το 1909, δημοσιεύει
κατά τη διετία 1928-1930 τα πρώτα κείμενά του (εξήντα τέσσερα
χρονογραφήματα και δύο, ανέκδοτα ως σήμερα, διηγήματα)
στην εφημερίδα Χρόνος της Λεμεσού.1 Στις αρχές του 1930 ο
επίδοξος πεζογράφος, ο οποίος τότε διέμενε στην Αμμόχωστο,
αναζητά κάποιο αθηναϊκό έντυπο που να ανταποκρίνεται στις
λογοτεχνικές και ιδεολογικές του αναζητήσεις, για να δημο
σιεύσει πεζά του. Στέλνει, λοιπόν, στον Νουμά διηγήματά του,
τα οποία, αν και εγκρίνονται από τη συντακτική επιτροπή, δεν
δημοσιεύονται. Στα δύο απαντητικά σχόλια της σύνταξης
αντανακλάται η επιμονή του νεαρού συγγραφέα να δημο
σιεύσει το συντομότερο διήγημά του στον Νουμά.2 Αλλά το
περιοδικό αυτό, που διένυε το τελικό στάδιο της μακρόχρονης
πορείας του, περιορίζεται να προβάλλει συνεργασίες του
κύκλου του.
Από το καλοκαίρι του 1930, ο Λούκας Χατζηγιαννακού
εγκαθίσταται μόνιμα στην Αθήνα και ένα χρόνο αργότερα
δημοσιεύει στο αριστερό περιοδικό Πρωτοπόροι, με την υπο
γραφή Αουκής Ακρίτας, το διήγημά του «Κάθε κορμί πενήντα
λίρες».3 Αλλά από το 1933, παρουσιάζει κείμενά του στο περιο
δικό Νέα Εστία, το οποίο ανήκει στο άλλο ιδεολογικό άκρο,
γεγονός που υποδεικνύει ότι ο συγγραφέας δεν χειραγωγείται
από τις ιδεολογικές του αντιλήψεις. Παράλληλα, στέλνει αντα
ποκρίσεις, χρονογραφήματα και μερικά διηγήματα (ένα από τα
οποία είναι αθησαύριστο) σε κυπριακές εφημερίδες της δεκαε
τίας του 1930, καθώς και στα περιοδικά Κυπριακά Γράμματα
και Πάφος.4
Ενδιαφέρει να σημειωθεί εδώ η μαρτυρία του λόγιου Γεωρ
γίου Μαρκίδη, σύμφωνα με την οποία ο Λ. Ακρίτας από το 1933
σκόπευε «να εκδώσει μια σειρά διηγημάτων του».5 Φαίνεται
πως κατά την περίοδο αυτή ο πεζογράφος καλλιεργεί συστημα
τικά το διήγημα και πως έχει στα συρτάρια του αδημοσίευτα
αφηγήματα (δεδομένου ότι ως τότε είχε παρουσιάσει μόνο τέσ
σερα διηγήματά του). Τελικά, ο συγγραφέας αλλάζει σχέδια,
ίσως επειδή φιλοδοξεί να γράψει περισσότερο συνθετικά πεζο
γραφήματα.
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Προτού γίνει λόγος για τα τρία αθησαύριστα διηγήματα του Λ.
Ακρίτα, αξίζει να αναφερθεί ότι στα νεανικά χρονογραφήματά

του επανέρχονται μοτίβα που θα τον απασχολήσουν και σε
λογοτεχνικά έργα του: εικόνες από την κυπριακή αγροτική
ζωή, η εισβολή του «πολιτισμού» στη ζωή του απλού χωρικού,
η υποβαθμισμένη θέση της γυναίκας, η απομυθοποίηση του
ερωτικού αισθήματος, το πρόβλημα της μετανάστευσης, κτλ.
Από τα πρώτα αυτά δημοσιεύματά του διαφαίνονται επίσης
βασικά χαρακτηριστικά της γραφής του, όπως το λεπτό
χιούμορ που φτάνει ως την καταλυτική (αυτο)σάτιρα, η λιτή
γραφή και η ρεαλιστική τόλμη.6 Δικαιολογημένα, λοιπόν, ο
Λούκας Χατζηγιαννακού υπογράφει τα πρώτα του δημοσιεύ
ματα με το ειρωνικής υφής ψευδώνυμο «Ακρίδας» (που ήταν
παρατσούκλι του παππού του).7
Την πρωτοχρονιά του 1929 δημοσιεύεται το πρώτο (αθησαύ
ριστο) διήγημα του Λουκή Ακρίδα, «Το πρωτοχρονιάτικο
δώρο του Λούλη». Στο πρωτόλειο αυτό κείμενο απεικονίζονται
με ρεαλιστικές και νατουραλιστικές πινελιές η φτώχια και η
μιζέρια στην οικογένεια του Κλίκα, ο οποίος φονεύεται την
παραμονή της πρωτοχρονιάς, όταν επιχειρεί να κλέψει χρή
ματα για να αγοράσει δώρο στο παιδί του. Ο αστυνομικός ανα
κοινώνει με ιδιαίτερα ωμό τρόπο τον φόνο του Κλίκα στην
οικογένεια του τελευταίου· στα λόγια του δεν υπάρχει ίχνος
συμπόνοιας για τη χήρα και το ορφανό: «Ωραία μέρα μου διά
λεξε κι αυτός να κλέψη. Τέτοια ψοφίμια καλά να παθαίνουν...
Καθαρίζει η κοινωνία».Η
Περισσότερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το δεύτερο διήγημα,
«Οι κουτόγεροι», που κινείται σε ανάλογο κλίμα με το προη
γούμενο και τοποθετείται παραμονή πρωτοχρονιάς στο φτω
χόσπιτο του γερο-Χαράκη, ο οποίος θυμάται με τη γριά του τις
δυσκολίες της ζωής τους. Ο φόβος του θανάτου ενώνει τους δύο
ηλικιωμένους, που αφήνουν την τελευταία τους πνοή στην
προσπάθεια τους να επιβεβαιώσουν, με την ερωτική επαφή, τη
διάθεσή τους να ζήσουν. Το μακάβριο σύμπλεγμα δεν προκαλεί
κανένα οίκτο ή σεβασμό στα μάτια των περαστικών, παρά μόνο
το χλευασμό και την περιφρόνηση: «Μωρέ κουτόγεροι, τι είναι
τούτα; κι έβαλε τα γέλια ο Μήτρος ο ζευγολάτης». Αλλά και η
διάθεση του αφηγητή παραμένει ψυχρή μπροστά στο θέαμα
αυτό: «Τα χείλια της γρηάς δάγκαναν τα μουστάκια του γεροΧαράκη, κι η αγκαλιά του σίδερο γύρω από τη στεγνή μέση της
γυναίκας του [...] Με κόπο τους χωρίσανε. Ο γέρος δεν ξεκολνούσε εύκολα. Ακόμα λίγο να κόψουν τα μουστάκια του στα
χείλια της γερόντισσας»?
Περισσότερο αξιόλογο από τα δύο προαναφερθέντα είναι το
τρίτο αθησαύριστο διήγημα του Λουκή Ακρίτα, που τιτλοφο

ρείται «Το μοιρολόι της κοιλάδας».10 Το κείμενο αυτό παρου
σιάζει αρκετές θεματικές και εκφραστικές αναλογίες με το διή
γημα «Κάθε κορμί πενήντα λίρες» και ταυτόχρονα βρίσκεται
πολύ κοντά στο γράμμα και το πνεύμα της νουβέλας Νέος με
καλάς συστάσεις. Για άλλη μια φορά, ο συγγραφέας ασχολείται
με τις άθλιες συνθήκες εργασίας στα μεταλλεία. Το μοτίβο
αυτό, που αποτελεί τον βασικό θεματικό πυρήνα του μυθιστο
ρήματος Οι ξεριζωμένοι (1930) του Βάσου Δασκαλάκη, του
γνωστού μεταφραστή έργων του Κ. Hamsun, συνιστά τον κύριο
θεματικό άξονα σε δύο διηγήματα του Λ. Ακρίτα («Κάθε κορμί
πενήντα λίρες», «Το μοιρολόι της κοιλάδας») και επανέρχεται
ως δευτερεύον θεματικό συστατικό στο μυθιστόρημα Ο κάμπος
(σ. 176-177).
Στο «Μοιρολόι της κοιλάδας», ο κεντρικός ήρωας-αφηγητής
αναγκάζεται να εργαστεί ανήμερα των Χριστουγέννων, επειδή
δεν έχει να κάνει κάτι καλύτερο ή γιατί οι φίλοι του είναι απο
φασισμένοι να εργαστούν για να μη χάσουν το διπλό ημερομί
σθιο. Έτσι, ενώ οι δύο έφηβοι στο «Κάθε κορμί πενήντα λίρες»
κατορθώνουν να αποδράσουν από το καταπιεστικό και άθλιο
περιβάλλον της εργασίας τους και να επιστρέφουν στο χωριό
τους, οι νέοι στο «Μοιρολόι της κοιλάδας» φαίνονται περισσό
τερο υποταγμένοι στη μοίρα τους, αφού δεν είναι σε θέση να
κάνουν τις μικρές τους επαναστάσεις. Η πλοκή του διηγήματος
είναι υποτυπώδης, σχεδόν ανύπαρκτη· η δράση συντελείται
υπόγεια, καθώς παρακολουθούμε έκτων ένδον τις ψυχολογικές
μεταπτώσεις του πρωταγωνιστή, από τη στιγμή που αποφασίζει
να γιορτάσει τη μέρα των Χριστουγέννων στην ύπαιθρο ως την
ώρα που αναγκάζεται να συμβιβαστεί με τα πράγματα και να
κατέβει στις σκοτεινές στοές του μεταλλείου.
Ας αναφερθεί εδώ και ένα άλλο, όψιμο διήγημα του Λ.
Ακρίτα, το οποίο δημοσιεύτηκε το 1962 με τον τίτλο «Επίκαιρο
παραμύθι. Το μαραζωμένο Λιοντάρι κι ο αυλάρχης του ο Ελέ
φαντας».11 Πρόκειται για έναν καλογραμμένο αλληγορικό
μύθο, που ενδεχομένως παραπέμπει στα μεταβυζαντινά στι
χουργήματα «Διήγησις των τετραπόδων» ή «Πουλολόγος». Ο
συγγραφέας καταφεύγει στην αλληγορία, για να απεικονίσει
μέσα από τη ζούγκλα συμπεριφορές μισαλλόδοξων καιροσκόπων της εποχής του. Στην κατακλείδα του διδακτικού
αυτού αφηγήματος αποκαλύπτεται ότι το λιοντάρι συμβολίζει
τον βασανισμένο αλλά καλωσυνάτο και υπερήφανο λαό, τον
οποίο θέλουν να εκμεταλλευτούν οι διάφοροι λαοπλάνοι της
μικροπολιτικής.
Αν αποπειραθούμε να εντάξουμε τα τρία αθησαύριστα διηγή
ματα στο σύνολο των δεκατεσσάρων διηγημάτων του Λ. Ακρίτα
(δεν αποκλείεται να λανθάνουν κι άλλα), μπορούμε να παρατη
ρήσουμε τα εξής: Τα περισσότερα από αυτά μπορούν να θεωρη
θούν κοινωνικά ή κοινωνιστικά διηγήματα. Ο συγγραφέας επι
διώκει να δείξει, συνήθως με νατούραλιστική διάθεση, την κοι
νωνική ανισότητα, τη μιζέρια και τον εξευτελισμό της ανθρώ
πινης προσωπικότητας. Συχνά τα αφηγηματικά πρόσωπα ζουν
σε συνθήκες στέρησης και εξαθλίωσης, αλλοτριώνονται ψυχικά
και ξεπέφτουν. Κάποτε όμως εναντιώνονται στη μοίρα τους και
στις αποφάσεις των ισχυρών και αγωνίζονται με αξιοπρέπεια
και με ψυχικό σθένος.
Αξίζει να αναφερθεί παρενθετικά ότι γύρω στα 1920 εμφανί
ζονται στην Κύπρο και άλλα ομόθεμα πεζογραφήματα, στα
οποία υπερτονίζονται αρνητικές όψεις της καθημερινής ζωής
και προβάλλονται περιθωριακοί αφηγηματικοί τύποι που φτά
νουν στα έσχατα όρια της εξαθλίωσης. Τέτοια κείμενα υπογρά

φουν, για παράδειγμα, οι Γ. Σ. Οικονομίδης, Αιμ. Χουρμούζιος, Χρ. Χριστοδουλίδης, Τ. Ανθίας, καθώς και πεζογράφοι
που τότε διέμεναν στον ευρύτερο χώρο του ελληνισμού, όπως οι
Ν. Νικολαίδης, Γλ. Αλιθέρσης και Μ. Νικολαίδης. Οι περισ
σότεροι από αυτούς επηρεάζονται από τα ιδεώδη του σοσιαλι
σμού και ενδεχομένως συνδιαλέγονται με ανάλογες περιπτώ
σεις πεζογράφων από τη νεοελληνική και την ξένη λογοτεχνία
(λ.χ. με τους Δ. Βουτυρά, Π. Πικρό, Μ. Γκόρκι, Κ. Χάμσουν,
κ.ά.).
Εξάλλου, σε εποχή κατά την οποία εμφανίζονται και στον
ελληνικό χώρο πεζογραφήματα της παιδικής και εφηβικής ηλι
κίας (λ.χ. των Ν. Νικολαίδη, Γ. Θεοτοκά, Λ. Νάκου, Θ.
Πετσάλη, Κ. Πολίτη κ.ά.),12 ο Λ. Ακρίτας σε αρκετά διηγήματά
του δίνει πρωτεύοντες ρόλους σε παιδιά ή σε εφήβους, που
άλλοτε πέφτουν θύματα της κοινωνικής αδικίας («Το πρωτο
χρονιάτικο δώρο του Λούλη», «Κάθε κορμί πενήντα λίρες»,
«Το μοιρολόι της κοιλάδας», «Ο ήσκιος του αφεντικού», «Μα
κρινή γνωριμία», «Μπροστά τραβάει ο Θοδωρής», «Το φορτίο
του ανθρώπου») και άλλοτε παρουσιάζονται στενά συνδεδεμένα με τη γενέθλια γη, με τον ζωικό και τον φυτικό της κόσμο
(«Κι έτσι ξεπουλήθηκε τ’ άλογο», «Το κυπαρίσσι»). Το διήγημα
«Πρωινή ικεσία» ξεφεύγει από τη θεματική και την εκφραστική
των υπόλοιπων κειμένων του. Είναι ίσως το μοναδικό καθαρά
ερωτικό του αφήγημα, στο οποίο αποδίδει με ποιητική γραφή
το ξύπνημα του παράνομου σαρκικού πόθου στην έγγαμη
ηρωίδα.
Περισσότερο αξιόλογα, κατά τη γνώμη μου, είναι τα διηγή
ματά του που στηρίζονται σε βιωματικό υλικό και συνήθως
παραπέμπουν στην παιδική ή στην εφηβική ηλικία του αφηγητή
(«Κι έτσι ξεπουλήθηκε τ’ άλογο», «Ο ήσκιος τ’ αφεντικού», Το
μοιρολόι της κοιλάδας», «Το κυπαρίσσι»). Μάλλον εγκεφαλικά
και κάπως υποδεέστερα μου φαίνονται μερικά που αναφέρονται σε περιπέτειες άλλων (λ.χ. τα «Μακρινή γνωριμία»,
«Ξένη γη», «Μπροστά τραβάει ο Θοδωρής»), Η παρατήρηση
αυτή ενισχύεται και από τα εκτενέστερα πεζογραφήματα του Λ.
Ακρίτα, τα οποία σε μεγάλο βαθμό φαίνονται να βασίζονται σε
αναμνήσεις και σε βιώματα από την παιδική ή τη νεανική του
ηλικία. Ταιριάζει να παρατεθεί εδώ σχετική ομολογία του συγ
γραφέα, που παραδέχεται ότι συστηματικά αντλεί εμπνεύσεις
από τον κυπριακό χώρο και μάλιστα από τις παιδικές αναμνή
σεις του:
Ό σο για μένα η Κύπρος είναι ο καϋμός μου και η αγάπη
μου. Κι η μόνη μου χαρά θα είναι αν μπορέσω στα έργα μου
να δώσω την ψυχή της. Γιατί από την Κύπρο κι αν δεν
αντλήσω το θέμα μου - ΟΚάμποςείναι τοποθετημένος στην
Κύπρο και αποδίδω σ’ αυτό τη μεγαλύτερη σημασία- θ’
αντλήσω πάντα την πειστική λεπτομέρεια της ζωής, που
είναι οι παιδικές ζωηρές αναμνήσεις μου.13

2. ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΞΠΡΕΣΙΟΝΙΣΜΟΥ:
ΝΕΟΣ ΜΕ Κ Α Λ Α Σ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ...
Ό ταν ο Λ. Ακρίτας γράφει τα πεζογραφήματά του, είναι
φυσικό να συνδιαλέγεται με τις λογοτεχνικές και άλλες αναζη
τήσεις του καιρού του. Την εποχή που συνθέτει τη νουβέλα
Νέος με καλάς συστάσεις... έχει ασφαλώς υπόψη του το αίτημα
της «εσωτερικότητας», το οποίο τίθεται πιο επιτακτικά σε κρι
τικά κείμενα από τη δεκαετία του 1920 και εφαρμόζεται κάπως

συστηματικά, ως αντίδοτο στην έννοια της «ηθογραφίας», σε
πεζογραφήματα, ας πούμε, της λεγάμενης «Σχολής της Θεσσα
λονίκης». Έτσι, αν παρακολουθήσουμε τις λογοτεχνικές ανα
ζητήσεις του Λ. Ακρίτα, όπως αυτές συνοψίζονται στην πολύ
ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε το 1936 στον Λεύτερη
Γιαννίδη, διαπιστώνουμε ότι ο νεαρός συγγραφέας «συνομιλεί»
με νεοτερικές αρχές της νεοελληνικής και της ευρωπαϊκής λογο
τεχνικής κριτικής. Για παράδειγμα, φαίνεται να απηχεί μοντερνιστικές αντιλήψεις (όπως του Henry James και του Percy
Lubbock)14 για την τέχνη της μυθοπλασίας, όταν υποστηρίζει
ότι «για τον καλλιτέχνη δεν υπάρχει θέμα· υπάρχει τρόπος με
τον οποίο βλέπει το θέμα του»· ή όταν θέτει ως απώτερο στόχο
την αληθοφάνεια της αφήγησης· ή όταν επιδιώκει να «σπάσει
την αρχιτεκτονική» των κειμένων του και να δει το θέμα του
μέσα από την προοπτική διαφόρων αφηγηματικών προσώπων
ή όταν επιχειρεί να ξεπεράσει το στάδιο της ρηχής, φωτογρα
φικής απεικόνισης· ή, με άλλα λόγια, όταν συνειδητά προσ
παθεί να γυρίσει την πλάτη στη μάλλον παρεξηγημένη έννοια
της ηθογραφίας (που, ως γνωστόν, κατηγορήθηκε κατ’ επανά
ληψη από τον Ροίδη και τον Μ. Χατζόπουλο ώς τον Φ. Πολίτη,
τον Α. Θρύλο και τον Γ. θεοτοκά).15
Ο κεντρικός αφηγηματικός ήρωας του Νέος με καλάς συστά
σεις... (1935) εγκαταλείπει το νησί του και εγκαθίσταται στην
Αθήνα για να αναζητήσει μια καλύτερη τύχη. Ονειροπόλος και
γαλουχημένος από τη σκανδιναβική και τη ρωσική πεζογρα
φία, φιλοδοξεί να γίνει επώνυμος συγγραφέας. Προσγειώνε
ται, ωστόσο, ανώμαλα στη σκληρή πραγματικότητα της Αθήνας
του 1930 και περνά δύσκολες στιγμές, αφού δεν μπορεί να εξα
σφαλίσει τα προς το ζην, και, ταυτόχρονα, βιώνει με οδύνη τον
σκληρό ανταγωνισμό και την ανθρώπινη υποκρισία. Σε μερικές
περιπτώσεις φτάνει στα όρια της απελπισίας και σκέφτεται την
αυτοχειρία. Όμως, όταν τελικά κατορθώνει να εξασφαλίσει
αξιοπρεπή εργασία, η μελαγχολία και το κλάμα μετατρέπονται
σε αισιοδοξία και σε πλήρη κατάφαση της ζωής.
Ο συγγραφέας αποδίδει το μαρτύριο της πείνας και τα άλλα
προβλήματα του κεντρικού ήρωα με εξομολογητικό, σχεδόν
αφρόντιστο λόγο, με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, που κάποτε
διασκεδάζουν την καταθλιπτική ατμόσφαιρα του έργου.
Παράλληλα, σκιαγραφεί με αδρές γραμμές τους δευτερεύοντες
χαρακτήρες του κειμένου· κάνει λόγο για τις οικονομικές στε
ρήσεις και τις ερωτοδουλειές φοιτητών, για αδιέξοδες ερωτικές
σχέσεις, και υποδεικνύει την υποβαθμισμένη θέση της γυναί
κας. Συχνά, ο βασικός αφηγητής-ήρωας αφήνει τα πρόσωπα να
εκφράσουν απευθείας τις σκέψεις τους, τις αντιδράσεις τους ή
τις συνοψίζει σε μετατιθέμενο λόγο. Με αυτό τον τρόπο, η
προοπτική και η απόσταση της αφήγησης διευρύνονται.
Η χαλαρή δόμηση και η παρατακτική σύνδεση των επεισο
δίων, η σχετικά ακατέργαστη γραφή και η συστηματική κατα
γραφή των ενδόμυχων σκέψεων του κεντρικού ήρωα στη νου
βέλα Νέος με καλάς συστάσεις... οδήγησαν (δικαιολογημένα
από μία άποψη) τον Πέτρο Σπανδωνίδη να χαρακτηρίσει το
έργο αυτό «μοντέρνο» και να το θεωρήσει «από τα καλύτερα
γραμμένα μεταπολεμικά βιβλία στο είδος του». Ο κριτικός της
«Σχολής της Θεσσαλονίκης» γοητεύεται από την «αναλυτική
τεχνοτροπία» του έργου και παραλληλίζει μάλιστα τον «κα
θαρά εσωτερικευμένο» συγγραφέα με δύο άλλους πεζογράφους
της «εσωτερικής» τάσης:
Η αθαμβία του Λουκή, όπως και το ονειρόπληκτο του
30
Ξεφλούδα, όπως η γκρίνια του Αρκάδιο, δημιουργούν από
τον ασύντακτο χαώδη κόσμο του βιβλίου τους ένα έργο. Και

για να μην υπάρξη παρεξήγηση, επαναλαμβάνω ότι μιλώ
για τις απαιτήσεις της υποκειμενικής πεζογραφικής μονά
χα .16
Θα λέγαμε ότι ο Π. Σπανδωνίδης βλέπει κυρίως τη μία όψη
των πραγμάτων, όπως ακριβώς η κριτική της αριστερός σχο
λιάζει την άλλη πλευρά. Ενώ δηλαδή ο Π. Σπανδωνίδης υπερα
σπίζεται τον «εσωτερισμό» της νουβέλας αυτής και προβάλλει
πρωτίστως τον υποκειμενικό χαρακτήρα της, η Φούλα Πορφυ
ρογένη επαινεί τη «ρεαλιστική» γραφή του κειμένου και θεωρεί
ως ελάττωμα το γεγονός ότι ο συγγραφέας φωτίζει σχεδόν απο
κλειστικά την κεντρική αφηγηματική μορφή και παραμελεί τα
δευτερεύοντα πρόσωπα του έργου. Η τελευταία διαφωνεί
επίσης με το γεγονός ότι ο λογοτέχνης φαίνεται να αποδίδει τα
προβλήματα του ήρωα στη ζωή της πόλης και όχι στις «οικονο
μικές και κοινωνικές συνθήκες». Υποδεικνύει,τέλος, στον
νεαρό πεζογράφο να διευρύνει τον προσωπικό του πόνο και να
τον καταστήσει υπόθεση του καθενός.17
Φαίνεται ότι οι δύο εκ διαμέτρου αντίθετες αυτές απόψεις
επιχειρούν να «κόψουν» το πεζογράφημα του Λ. Ακρίτα στα
δικά τους μέτρα. Οι θέσεις τους είναι, ώς ένα σημείο, βάσιμες.
Και οι δύο κριτικοί δικαιολογημένα βρίσκουν πρόσφορο
έδαφος για να στηρίξουν την κριτική τους θεωρία. Ωστόσο, ο
αφηγηματικός ήρωας του Λ. Ακρίτα, όσο ονειροπόλος κι αν
είναι, στηρίζεται γερά στην κοινωνική πραγματικότητα,
παλεύει και ζυμώνεται με αυτήν, δεν την αποστρέφεται ούτε
την αγνοεί -ό π ω ς κάνουν τα αφηγηματικά πρόσωπα του Στ.
Ξεφλούδα και του Αρκάδιο. Ή , με άλλα λόγια, ο Λ. Ακρίτας
δεν εγκλωβίζεται στα όρια του (μάλλον εγκεφαλικού) «εσωτε
ρισμού» του Ξεφλούδα, παρόλο που θητεύει σ’ αυτόν, ούτε βου
λιάζει στο αδιέξοδο του καρυωτακισμού, παρόλο που το βιώνει, ούτε φτάνει στις οριακές καταστάσεις που χαρακτηρίζουν
τη νουβέλα Κρίσις... (1934) του Αρκάδιο, έστω κι αν ο ήρωάς
του αγγίζει τα όρια του «αλητισμού». Ίσως αυτός να είναι ένας
από τους βασικούς λόγους για τους οποίους ο Νέος με καλάς
συστάσεις... συγκινεί κριτικούς με διαφορετικές λογοτεχνικές
και ιδεολογικές αντιλήψεις και εξακολουθεί να κερδίζει και τον
σύγχρονο αναγνώστη.
Γενικά, το πρώτο εκδεδομένο βιβλίο του Λ. Ακρίτα απέ
σπασε πολύ ευνοϊκές κριτικές τόσο στον κυπριακό αλλά και
στον ελλαδικό χώρο, είτε επειδή ανταποκρινόταν στα λογοτε
χνικά αιτήματα των καιρών («αλητισμός», τάση για ενδοσκό
πηση, απογύμνωση παραδοσιακών αξιών, κτλ.) είτε γιατί εξέ
φραζε τα αδιέξοδα και τις αγωνίες του μεσοπολεμικού ανθρώ
που. Οι περισσότεροι κριτικοί προσέχουν και επιδοκιμάζουν
την «ειλικρίνεια» και την αληθοφάνεια του έργου, τη βαθιά
παρατηρητικότητα και τη ρωμαλέα γραφή. Αρκετοί επισημαί
νουν ότι ο συγγραφέας ακολουθεί το ύφος των «βορινών» λογο
τεχνιών («ένα σωρό ασύνδετοι τρόποι, η χρήση του ενεστώτα, η
χυδαιολογία, το ασύνδετο, η απότομη μετάβαση μέσα στην
περίοδο»: Π. Σπανδωνίδης) και μάλιστα εντοπίζουν αναλογίες
με έργα Ρώσων πεζογράφων, και κυρίως με την Πείνα του Κ.
Χάμσουν. Ορθά διαπιστώνουν, ωστόσο, ότι ο Λ. Ακρίτας δεν
μένει προσκολλημένος σε μια μανιέρα. Από την άλλη, μερικοί
σημειώνουν ότι, παρόλο που ο λογοτέχνης αντλεί από βιωμα
τικό υλικό, υπερβαίνει τα όρια της υποκειμενικότητας και «το
ατομικιστικό κοίταγμα της ζωής» και γράφει ένα βιβλίο «με
θέση», το οποίο αγγίζει τα όρια του «κοινωνικού μυθιστορήμα
τος» (Α. Περνάρης, Λ. Γιαννίδης, Κ. Ασσιώτης, Π. Σπανδωνί
δης, Π. Ταλιαδώρος, Α. Καραντώνης, Γ. Μαρκίδης, Δ. Δημητριάδης).

Ο Λουκής Ακρίτας
Δεν λείπουν, βέβαια, και αρνητικές παρατηρήσεις, οι οποίες
κάποτε είναι δικαιολογημένες· για παράδειγμα, ορθά επισημαίνεται ότι η γλώσσα του κειμένου παρουσιάζει «ατέλειες» ή
είναι «ακαλλιέργητη» ή ότι οι ψυχολογικές μεταπτώσεις του
ήρωα αγγίζουν την υπερβολή, ενώ η λύση του έργου δίνεται
κάπως απότομα (Α. Καραντώνης, Φούλα Πορφυρογένη, Γ.
Μακρίδης, Έλλη Λαμπρίδη).18
3. ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΡΕΑΛΙΣΜΟΥ: Ο ΚΑΜΠΟΣ
Ό ταν το 1936 κυκλοφόρησε το περισσότερο φιλόδοξο και συν
θετικό μυθιστόρημα του Λ. Ακρίτα Ο Κάμπος, δεν απέσπασε
την πληθώρα των κριτικών που συγκέντρωσε έναν χρόνο νωρί
τερα ο Νέος με καλάς συστάσεις.. Στον ελλαδικό χώρο, η Αλε
ξάνδρα Αλαφούζου θεωρεί τον Κάμπο από τα καλύτερα ελλη
νικά βιβλία της εποχής, κυρίως επειδή εξυπηρετεί, κατά τη
γνώμη της, τις ιδεολογικές επιταγές της μαρξιστικής κριτικής.
Γι’ αυτό, η κριτικός δεν μπορεί παρά να δει το μυθιστόρημα
αυτό ως «ένα κατηγορητήριο ενάντια σε μιαν από τις πιο σάπιες
βάσεις της σημερινής κοινωνίας -ενάντια στο σύστημα της
ιδιοχτησίας, που είναι η κύρια αιτία του τραγικού και άδικου
χωρισμού των ανθρώπων σε καταπιεστές αφεντάδες και σε δουλευτάδες-σκλάβους», κτλ. Επίσης, επαινεί τη δομή του έργου
και την πιστή αναπαράσταση των αφηγηματικών προσώπων
«με τη ζωντάνια του καλώς εννοούμενου [δηλ. του σοσιαλιστι
κού] ρεαλισμού». Αντίθετα, απορρίπτει την τάση για λεκτικούς
μανιερισμούς, «την υπερβολική και αφύσικη διανοητικότητα
στους αγρότες», αλλά και το γεγονός ότι μερικά πρόσωπα
«είναι ολοφάνερα εξιδανικευμένα και κλίνουν προς το όνει
ρο».19
Πάντως, ο Λ. Ακρίτας είχε προλάβει μερικές από τις παρα
πάνω επιφυλάξεις της λογοτεχνικής κριτικής της αριστερός,
όταν είχε παρατηρήσει ότι η τέχνη δεν αντιγράφει τη ζωή, αλλά

συνθέτει και ερμηνεύει τα γεγονότα. Ο ίδιος, τουλάχιστον, δεν
περιορίζεται να αναπαράγει τους συνηθισμένους ανθρώπινους
τύπους και να επαναλαμβάνει «τις κουβέντες του καφενείου»,
αλλά επιχειρεί (και το κατορθώνει) να δώσει αληθοφανείς αφη
γηματικούς χαρακτήρες· αρκεί -όπωςσημειώ νει- «ναυπάρχει
ένας στον κόσμο που να σκέφτηκε ή να μίλησε όπως οι τύποι του
έργου». Ομολογεί μάλιστα ότι η μεγαλύτερη δυσκολία που τον
απασχολούσε στον Κάμπο ήταν να αποδώσει ως «χωριάτες»
τους αφηγηματικούς χαρακτήρες του έργου, χωρίς όμως να
μείνει σε μια νατουραλιστική απεικόνιση.20
Είναι γεγονός ότι στον Κάμπο ο συγγραφέας φιλοδόξησε και
κατόρθωσε να γράψει ένα συνθετικό κοινωνικό μυθιστόρημα,
μια πλατιά τοιχογραφία, στην οποία διαγράφονται οι στενές,
σχεδόν παθολογικές, σχέσεις των αγροτών με τη γη. Ο κάμπος
αναδεικνύεται ως η πιο εξουσιαστική και η κινητήρια δύναμη
που υποκινεί τα πάθη και τις συγκρούσεις μεταξύ των πρωτα
γωνιστών. Οι αφηγηματικοί χαρακτήρες, νατουραλιστικά τονι
σμένοι ή εξπρεσιονιστικά σκεπτόμενοι, αγγίζουν κάποτε τα
όρια του γκροτέσκου και της υπερβολής: Εκθέτουν με νατουραλιστική ωμότητα τα πρωτόγονα ένστικτα και τα δυνατά πάθη
τους (όπως κάνουν οι κυρίαρχες μορφές του Λεούση και του
Ροϊδού) ή διατυπώνουν με νεορομαντική και ιδεαλιστική διά
θεση φιλοσοφικούς στοχασμούς ή εκδηλώνουν τάσεις μεταφο
ρικής και κυριολεκτικής φυγής (με αυτόν τον τρόπο συμπεριφέρονται ο Αλέξης και ο Βαλέτας, ο Βασίλης, σε ένα αρχικό
στάδιο, και η Αννούλα).
Μερικοί κριτικοί (όπως η Αλεξ. Αλαφούζου και πρόσφατα ο
Αλ. Ζήρας) καταλογίζουν ως αρνητικό σημείο στον Κάμπο το
γεγονός ότι ορισμένοι αφηγηματικοί τύποι (κυρίως ο γεροΒαλέτας και ο πολυταξιδεμένος Αλέξης) σκέπτονται με «αρ
κετά σύνθετο τρόπο».21 Ωστόσο, το φαινόμενο αυτό δεν συνιστά, κατά τη γνώμη μου, υπερβολή ή ελάττωμα- όχι σπάνια,
απλοί άνθρωποι του λαού, έστω και αν στερούνται στοιχειώ
δους σχολικής παιδείας, να φιλοσοφούν και να προβληματί
ζονται συστηματικά γύρω από θέματα που τους απασχολούν.
Ας θυμηθούμε εδώ μιαν άλλη κατεξοχήν σκεπτόμενη αφηγημα
τική μορφή της νεοελληνικής πεζογραφίας, τη Φόνισσα του
Παπαδιαμάντη.
Στον Κάμπο, ο κεντρικός αφηγητής, που δεν είναι παρά ένας
εξωτερικός παρατηρητής, συνήθως αποχωρεί από το προσ
κήνιο και αφήνει τα πρόσωπα να εκφράσουν απευθείας τις
σκέψεις και τις αντιδράσεις τους. Πιο συγκεκριμένα, τα διαλογικά μέρη του κειμένου συχνά υπερτερούν της αφήγησης και της
περιγραφής, γεγονός που προσδίδει στο έργο έντονο δραματικό
χαρακτήρα. Εξάλλου, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στις
οποίες επανέρχονται τα φαινόμενα της εσωτερικής εστίασης
και του ελεύθερου πλάγιου λόγου: ο αφηγητής προσαρμόζει την
προοπτική του στο βλέμμα των αφηγηματικών προσώπων και
συνοψίζει (κάποτε σε μετατιθέμενο λόγο) σκέψεις ή λόγια τους.
Με αυτό τον τρόπο, ο λόγος οικονομείται και η αφήγηση κερ
δίζει σε αληθοφάνεια. Ας αναφερθεί, για παράδειγμα, ο εξαι
ρετικά δραματικός τρόπος με τον οποίο συμπυκνώνονται οι
τελευταίες στιγμές του Ροϊδού, όταν ο ετοιμοθάνατος βρίσκεται
στα όρια της παράκρουσης και βλέπει να περνούν μπροστά του
με κινηματογραφική ταχύτητα εικόνες που σημάδεψαν τη ζωή
του (σ. 119-122):
Ξάφνου, σκοτείνιασε το μούτρο του, έσφιξε τα μάτια του και
κράτησε σφιχτά το στόμα του. Πάλευε να φωνάξει· έβλεπε
μπροστά του τον αδελφό του.

- Εγώ θα ποτίσω, γιατί είμαι ο μεγαλύτερος!
Κι ύστερα σήκωσε το φτυάρι και τον αφήκε στον τόπο.
Μ ια κόλαση τσάκιζε τα χέρια του. Τα πόδια του κρύωναν. Τα
δάχτυλά του κομμένα κυλούσανε λες κάτου στα μάρμαρα.
Ά κο υγε το θόρυβο που έκαναν πέφτοντας κι ανατρίχιασε.
- Είμαι άρρωστος! σκέφτηκε.
[...] Ξανά δοκίμασε να τρέξει. Πίσω του ερχότανε το λεφούσι.
Κι ήτανε όλοι τους μαύροι και κράταγαν μακριά δρεπάνια,
λαμπερές κόφτρες και πίσω τους η γης ανασηκώνονταν και
πήδαγε σαν ένα ζωντανό. Έσκυψε, είδε τα χώματα να κου
νιούνται, φίδια να ξεπηδάνε α π ’ τις τρύπες τους και μια χλαλοή, σαν ένας καλαμιώνας που τον δέρνει ο σίφουνας. Τα
στάρια ξεριζώθηκαν κι έτρεχαν ξοπίσω του, μαζί με τους
ανθρώπους και τα ζωντανά. Και μια βουή να συνεπαίρνει
όλους τους ανθρώπους:
- Κατάρα στοΡοίδό!...
Κι απάνω α π ’ όλες τις φωνές ξεχώριζε τη βαριά φωνή του
Λεούση, που ξεφύτρωνε παντού να χαχανίζει σαν ένας αρώτης.
Έστρεψε ξανά πίσω του και τρόμαξε: Ο κάμπος πήρε ζωή,
σηκώθηκε με τα ζωντανά και τα στάρια του να τον κυνηγάει
κατά το βουνό. Και ήτανε τρομερός ο κάμπος έτσι που ξεσηκώ
θηκε και πολέμαγε το αφεντικό του.
Αντίθετα, δικαιολογημένα έχουν διατυπωθεί επιφυλάξεις
(Αλ. Ζήρας) για την εγκιβωτισμένη ιστορία που κατέγραψε ο
Αλέξης αναφορικά με τις εργασιακές σχέσεις σε μιαν αγροτική
φάρμα στην Αυστραλία. Η παρεμβολή αυτή φαίνεται μάλλον
ατυχής, αφού διαδραματίζεται σε έναν εντελώς διαφορετικό
χώρο και είναι σχετικά ξένη προς την πλοκή του έργου. Από την
άλλη, ο ίδιος ο συγγραφέας θεώρησε την παρένθετη αυτή αφή
γηση ως «το πιο έξυπνο αρχιτεκτονικό “εύρημα” -μ ια που
αποτελεί τον κρίκο στις δύο εποχές του έργου». Την άποψη
αυτή την ενστερνίζονται στη συνέχεια ο Κ. Προυσής και πρόσ
φατα ο Γ. Κατσούρης.22
4. ΕΠΙΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Είναι φανερό ότι ο Λ. Ακρίτας, χωρίς να εγκλωβίζεται σε κρι
τήρια μιας συγκεκριμένης λογοτεχνικής ή ιδεολογικής θεωρίας,
επιδιώκει συνειδητά να γράψει πεζά με ιδεολογική θέση, στα
οποία να δείξει την κοινωνική αδικία και να προπαγανδίσει το
δίκαιο. (Ό π ω ς αναφέρει, «η τέχνη που δεν εξυπηρετεί κανένα
σκοπό είναι φτιαχτό λουλούδι».) Αναγνωρίζει ως «κοινωνι
κούς πρωτοπόρους της εποχής τους» τους Αισχύλο, Ευριπίδη,
Θερβάντες και τους Ρώσους πεζογράφους. Γι’ αυτό, όταν
αργότερα (το 1941) θα κληθεί να εκφράσει την άποψή του για
τον Παπαδιαμάντη, θα απαντήσει μονολιθικά ότι ο Σκιαθίτης
πεζογράφος «δεν στάθηκε ο Προφήτης του Λαού του» αλλά
ένας «αναχωρητής».23 Από την άλλη, θεωρεί ως ελαττωματικά
τα μυθιστορήματα των Ζολά, Τολστόι και Ντοστογιέφσκι που
έχουν αυστηρή αρχιτεκτονική μορφή, επειδή -ό π ω ς υποστη
ρ ίζ ει- «η αυστηρή μορφή δεν εξυπηρετεί τον δυναμισμό» ενός
συνθετικού έργου και θα πρέπει να υποχωρεί μπροστά στο
θέμα. Η αντίληψη αυτή φαίνεται να ανταποκρίνεται σε περι
πτώσεις (ριζοσπαστικών) πεζογραφημάτων του μοντερνισμού
(όπως είναι ο Οδυσσέας του J. Joyce), στα οποία η «μορφή»
καταθρυμματίζεται, για να δοθούν με πολυφωνική αφήγηση
και με ειρωνική προοπτική οι ασθματικοί ρυθμοί και ο κατα3 2 κερματισμένος κόσμος του σύγχρονου ανθρώπου.
Ο Λ. Ακρίτας επιμένει να επιστρέφει στην πατρική του γη,

στον κόσμο της υπαίθρου, αλλά αυτό, βέβαια, δεν ισοδυναμεί
με κυπροκεντρισμό και συντηρητισμό ή εγκλεισμό στα όρια της
παραδοσιακής «ηθογραφίας». Από την άλλη, συναρτά την
τέχνη του με την ίδια τη ζωή του και επιμένει να αντλεί υλικό
από τις αναμνήσεις και τα βιώματά του, αλλά δεν εγκλωβίζεται
στα όρια της αυτάρεσκης αυτοβιογραφίας ή του ναρκισσευόμενου εσωτερισμού. Ο συγγραφέας φαίνεται να συνδιαλέγεται
-συνειδητά ή υποσυνείδητα, άμεσα ή έμμεσα- με τη νεοελλη
νική ή και την ξένη λογοτεχνία, κυρίως με την πεζογραφία των
Θεοτόκη, Χατζόπουλου, Βουτυρά, Πικρού, Δασκαλάκη,
Ζολά, Χάμσουν, Γκόρκι και άλλων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι
υποτιμάται ο υποκειμενικός παράγοντας και η προσωπική συμ
βολή του δημιουργού.
Ιδιαίτερα στο πρώτο βιβλίο του, θα μπορούσαν να ανιχνευθούν μερικές αρχές του πεζογραφικού μοντερνισμού: Οι
οριακοί και ασυμβίβαστοι αφηγηματικοί τύποι, η διόγκωση
ψυχικών καταστάσεων, η έμφαση στην ψυχολογική ενδοσκό
πηση, η καταφυγή στο γκροτέσκο και την υπερβολή, η διασά
λευση της ευθύγραμμης αφήγησης και η συνύπαρξη πολλών
αφηγητών είναι από τους παράγοντες που συνιστούν ανοίγ
ματα από τον νατουραλισμό και τον (κριτικό) ρεαλισμό στον
εξπρεσιονισμό και τον μοντερνισμό. Ας θυμηθούμε ότι, λίγα
χρόνια αργότερα, θα εμφανιστούν δύο από τα πλέον ώριμα για
την προωθημένη γραφή και την περίτεχνη αφηγηματική τεχνική
τους μυθιστορήματα του ελληνικού μοντερνισμού: η Ετοκβ
(1937) του Κοσμά Πολίτη και οι Δύσκολες νύχτες (1940) της
Μέλπως Αξιώτη.
Είναι άξιο προσοχής το γεγονός ότι ο Λ. Ακρίτας δεν συνέ
χισε τη λογοτεχνική του δραστηριότητα με την ορμή που επέδειξε στα νεανικά του χρόνια.24 Με εξαίρεση, βέβαια, το κατα
ξιωμένο μυθιστόρημα-χρονικό Οι αρματωμένοι, στα υπόλοιπα
χρόνια της ζωής του δεν δημοσίευσε παρά μόνο ελάχιστα διη
γήματα και δύο θεατρικά κείμενα. Από τη δεκαετία του 1940,
αναλώνει τις δυνάμεις του στην πολιτική (με την ευρεία και τη
στενότερή της έννοια): μάχεται στο αλβανικό μέτωπο, δημο
σιεύει σε παράνομα έντυπα της Κατοχής, συμμετέχει σε πολιτι
κούς ή κυβερνητικούς σχηματισμούς και εκδίδει επαναστατικά
ή μορφωτικά έντυπα (Καθημερινά Νέα, Ελληνικά Χρονικά,
Κόσμος-Επιστήμη και Ζωή). Πάντως, ο Λ. Ακρίτας κατέθεσε
στο σώμα της νεοελληνικής πεζογραφίας αξιόλογα κείμενα και
δικαιολογημένα έχει περιληφθεί στην πρόσφατη ανθολογία
μεσοπολεμικής πεζογραφίας.25
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Παρθένιος
Εισαγωγή, Σχόλια, μετάφραση: Αικατερίνη Τσοτάκου-Καρ βέλη

Εισαγωγή
Ο Π α ρθένιος, ποιητής της ελληνιστικής περιόδου (έζησε τον Ιο αι. π .Χ .), από
τη Ν ίκ αια της Β ιθυνίας πιάστηκε κατά τον 3ο Μ ιθριδατικ ό πόλεμο (73 π.Χ .)
αιχμάλω τος κ αι οδηγήθηκε στη Ρώμη, όπου έζησε ω ς απελεύθερος. Φ αίνεται
πω ς εκεί δ ίδ α ξε, γ ια τί ανάμεσα στους μαθητές του αναφ έρετα ι ο Β ιργίλιος.
Ύ σ τερα μετοίκησε στη Ν εάπολη. Υ πήρξε π ολυγραφ ότατος, αν κρίνουμε από
το πλήθος τω ν τίτλω ν κ α ι τω ν μικρών αποσπασμάτω ν, που είνα ι γραμμένα σε
ελεγειακά μέτρα, αλλά κ αι εξάμετρα: «Εγκώμιον Α ρήτης», επικ ήδεια, «Α φ ρο
δίτη», «Δήλος», «Κ ριναγόρας», κ .ά. Σώ θηκε και μια συλλογή του σε πεζό λόγο
με τον τίτλο «Ε ρω τικά Π αθήματα» (που την αφιέρω σε στον Cornelius Gallus).
Στο έργο του αυτό συναντά κανείς τα χαρακτηριστικά της ερω τικής λογοτε
χνία ς της ελληνιστικής περιόδου: τάση π ρος το παθη τικ ό, ζωηρή δραμα το
ποίηση κ α ι ανύψωση τω ν παθώ ν.
Τ α θέματα τω ν Π αθημάτω ν φ αίνεται πω ς έχει αντλήσει α π ό διά φ ορ ους συγ
γρα φ είς. Στη συγκεκριμένη διήγηση της «Η ρίππης» - ό π ω ς κ αι ο ίδιος π ρ ο 
τάσσει στο κείμενό το υ — α π ό τις «Ιστορίες» του Α ριστόδημου του Ν υσαίου, _
ιστοριογράφ ου κ αι ρήτορα του 1ου αι. π .Χ .1
1.
Lesky Albin «Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας», μετάφρ. Αγ. Τσοπανάκη
σ. 1039, εκδ. Κυριακίδη, Θεσ/νίκη 1983.

Α ντί σχολίου
Π ώ ς κ ά π ο ιο ι β άρβα ροι ερω τεύτηκαν γυναίκες της Ιω νία ς τόσο, ώστε να τις
πάρουν στη χώ ρα τους.
Π ώ ς ένας Έ λλη να ς της Ιω νία ς β ά ζει πάνω α π ’ όλα την αγάπη γ ια τη γυναίκα
του.
Π ώς δυο δια φ ορ ετικοί άντρες —Έ λλη να ς κ α ι β ά ρ βα ρος—, αλλά το ίδιο
μεγαλόψ υχοι, συνεννοήθηκαν μεταξύ τους αμέσως κ αι γίνα νε φίλοι.
Π ώς μια γυνα ίκα π ρ ο δ ίδ ει τον άντρα της γ ια χάρη ενός βάρβαρου.
Πόσο πολύ υψηλή ιδέα έχει ένας βάρβαρος για τη φ ιλία κ αι την τιμή.
Α λλά κ α ι πόσο σκληρά μπόρεσε κ αι τιμώρησε την ρ α διουργία και την α χα 
ριστία.

Η Ιστορία της Ηρίππης
Τ ην ισ το ρ ία α φ η γείτα ι ο Α ρ ισ τό δ η μ ο ς α π ό τη Ν ύ σ α στο α τω ν Ισ το ρ ιώ ν του,
μόνο π ο υ α λλά ζει τα ονόμα τα κι εκείνη τη ν ονομά ζει Ε υ θ υ μ ία α ν τί Η ρ ίπ π η και
το ν βάρβα ρο Κ α υά ρα .

Τότε που οι Γαλάτες έκαναν επιδρομή στην Ιωνία και αφάνιζαν τις πόλεις της,
καθώς γιόρταζαν στη Μίλητο τα Θεσμοφόρια κι οι γυναίκες όλες ήτανε συγκεν
τρωμένες στο ναό, που λίγο απέχει από την πόλη, ένα τμήμα από το βαρβαρικό
στράτευμα αποσπάστηκε από το υπόλοιπο, πήρε σβάρνα την περιοχή της
Μιλήτου, έκανε ξαφνική επιδρομή κι άρπαξε τις γυναίκες. Μερικές τις εξαγό
ρασαν ανταλλάσσοντας τες με μπόλικο χρυσάφι κι ασήμι, όμως κάποιες άλλες
οι βάρβαροι τις απήγαγαν, γιατί τις ερωτεύτηκαν σφόδρα. Ανάμεσα τους και η
Ηρίππη, η γυναίκα του Ξάνθου, που ήταν στη Μίλητο πρόσωπο πολύ τιμημένο
κι από τα πρώτα σόγια, αφήνοντας πίσω της δυο χρόνων παιδί. Ό μω ς ο
Ξάνθος την υπεραγαπούσε. Ξεπούλησε λοιπόν ένα μέρος από την περιουσία
του και συγκέντρωσε δυο χιλιάδες χρυσά. Έφτασε πρώτα στην Ιταλία κι από
εκεί κάποιοι φίλοι του γκαρδιακοί τον μετέφεραν στη Μασσαλία κι ύστερα
έφτασε στην Κελτική. Ή ρθε στο σπίτι που συζούσε η γυναίκα του με κάποιον,
που οι Κέλτες τον είχαν σε μεγάλη υπόληψη, και ζήτησε να τον δεχτούν για
φιλοξενία. Πραγματικά δέχτηκαν με μεγάλη προθυμία να τον φιλοξενήσουν.
Μόλις μπαίνει, αντικρίζει τη γυναίκα του κι εκείνη αμέσως τον τύλιξε με τα
μπράτσα της και τον τράβηξε κοντά της με πολλές τσιριμόνιες. Νάσου, και
φτάνει ο Κέλτης και τότε η Ηρίππη του διηγήθηκε την ατέλειωτη περιπλάνηση
του άντρα της και πως για χάρη της και μόνο έχει έλθει για να πληρώσει λύτρα.
Εκείνος θαύμασε τον Ξάνθο για τα αισθήματά του κι αμέσως τον συμπάθησε
και τον άρχισε στις περιποιήσεις με ό,τι καλύτερο ταίριαζε στην περίσταση.
Καθώς η οινοποσία τραβούσε σε μάκρος, του παραχωρεί τη γυναίκα να πλα
γιάσει μαζί του και βάζει τον διερμηνέα να τον ρωτήσει σαν πόσα χρήματα έχει
όλα όλα. Ό τα ν αυτός του απήντησε χίλια χρυσά, ο βάρβαρος τον παρακίνησε
να τα μοιράσει στα τέσσερα- τα τρία να τα κρατήσει για λόγου του, τη γυναίκα
και το παιδί, το τέταρτο να το αφήσει για ξεπληρωμή της γυναίκας. Μόλις απο
τραβήχτηκαν για ύπνο, η γυναίκα άρχισε να μαλώνει άσχημα τον Ξάνθο, πως,
αφού δεν είχε τόσο χρυσάφι, έδωσε υπόσχεση στο βάρβαρο και πως ο ίδιος θα
κινδυνέψει, αν δεν πραγματοποιήσει την υπόσχεση. Της αποκρίθηκε ότι στα
υποδήματα των δούλων έχει κρυμμένα άλλα χίλια χρυσά νομίσματα, επειδή δεν
έλπιζε πως θα έβρισκε έστω και έναν βάρβαρο με ανθρωπιά και λογάριαζε ότι
θα του ζητούσε πολλά λύτρα. Η γυναίκα την άλλη μέρα μαρτυράει στον Κέλτη
πόσο πολύ ήταν το χρυσάφι και τον συδαύλιζε να σκοτώσει τον Ξάνθο,
λέγοντάς του πως προτιμάει αυτόν πολύ περισσότερο παρά την πατρίδα και το
παιδί της. Ό σ ο για τον Ξάνθο, εκείνον τον μισούσε αφάνταστα. Ό μως
αυτουνού καθόλου δεν του άρεσαν τα λεγόμενό της κι είχε στο νου του να την
τιμωρήσει. Μια κι ο Ξάνθος βιαζόταν να φύγει, ο Κέλτης τον κατευόδωσε με
μεγάλες περιποιήσεις, παίρνοντας μαζί και την Ηρίππη. Ό τα ν λοιπόν έφτασαν
στα σύνορα της Κελτικής, ο βάρβαρος είπε πως θέλει να κάνει θυσία προτού
χωριστούν. Σαν έφεραν μπροστά τους το σφαχτάρι, πρόσταξε την Ηρίππη να το
κρατήσει γερά, κι ενώ αυτή το άδραξε με τα χέρια της, όπως συνήθιζε και πριν,
εκείνος σηκώνει καταπάνω το ξίφος, το κατεβάζει, και της παίρνει το κεφάλι
πέρα πέρα. Έ πειτα συμβούλεψε τον Ξάνθο να μη δυσανασχετεί, του φανέρωσε
τις ραδιουργίες της, και του είπε να πάρει μαζί του όλο το χρυσάφι.

Η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΟΙΗΣΗ
ΓΡΑΜ Μ ΑΤΟΛΟΓΙΑ - Α Ν Θ Ο Λ Ο ΓΙΑ

Η
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΙΚΗ
ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Από τον πρώτο ως τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο
(1914-1939)
ΓΡΑΜ Μ ΑΤΟΛΟΓΙΑ - Α Ν Θ Ο Λ Ο ΓΙΑ

Η
ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ
ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Από τον πόλεμο του ’40 ως τη δικτατορία του ’67
ΓΡΑΜ ΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - Α Ν Θ Ο Λ Ο ΓΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ
Σπ. Τρικούπη 3-5,10683 Αθήνα, τηλ. 3805520,3822732

Το τρελό φεγγάρι, η τρελή ροδιά και ο τρελός λαγός
Ο Καρυωτάκης, ο Ελύτης και ο Σαχτούρης
Μέσα από το πρίσμα της κειμενο-ανάλυσης
του Σπύρου Μακρή

Το να ασχολείται κανείς με την ποίηση σημαίνει πρωτίστως να
διαβάζει ή, ορθότερα, να μελετάει τα ποιητικά κείμενα ανεξάρ
τητα από εποχές, τάσεις, γενιές κλπ. Η αυτονομ ίατου ποιητι
κού κειμένου (text), κάτι που προσέχθηκε και τονίσθηκε ιδιαί
τερα από όλες τις μοντέρνες και σύγχρονες θεωρίες της λογοτε
χνίας, νεο-κριτικές, ερμηνευτικές ή σημειολογικές, οδηγεί το λε
γόμενο αναγνώ στη κατευθείαν στη χρυσοφόρα ήπειρο της
ποίησης, στη χώρα δηλαδή που διαβιώνουν τα π ο ιη τικ ά ση
μ α ίν ο ντα , απαλλάσοντάς τον από την παγίδα της κατευθυνόμενης και μονοσήμαντης νοηματοδότησης του ποιήματος, κα
θώς επίσης και από το σύνηθες σφάλμα του εγκλεισμού του στη
φυλακή του χρόνου και της τεχνο τρο π ίας.
Η εκούσια απόδραση του αναγνώστη στην ήπειρο της ποίησης
είναι εξαιρετικά ωφέλιμη για τη μύησή του στις απ ό κ ρ υφ ες
σχέσεις των ποιητικών κειμένων. Στις μυστικές τους επαφές και
στις υπόγειες συνέχειές τους. Έτσι, χωρίς να το καταλαβαίνει,
εμβαθύνει στην ουσία της ποίησης, στον αληθινό τηςπροορισμό,
που δεν είναι άλλος από την αποκάλυ ψ η του θαύματος της αν
θρώπινης επικοινωνίας στο επίπεδο τηςκαλλιτεχνικής δημιουρ
γίας και σύγκαιρα καλύπτει με λειτουργικό και εποικοδομητικό
τρόπο τις ενδιάθετες γραμματολογικές και φιλολογικές του
ανάγκες.
Η παρούσα μελέτη είναι αποτέλεσμα αυτής της εθελούσιας πε
ριδιάβασής μας στην ήπειρο της ποίησης. Τα ίδια τα ποιητικά
κείμενα κάποια στιγμή μας αποκάλυψαν έναν από τους πολ
λούς συσχετισμούς τους και μας επέτρεψαν να τον μετουσιώσουμε σε ύ λη σημειολογική, αισθητική και γραμματολογική.
II
Ποια σχέση λοιπόν μπορεί να έχουν μεταξύ τους ο Καρυωτάκης,
ο Ελύτης και οΣαχτούρης; Και πού μπορεί να μας οδηγήσει αυτή
η σχέση; Το ερώτη μα σύμφωνα με τα παραπάνω είναι προφα
νές: ποια ακριβώς σχέση μας επέβαλε η διάχυσή μας στα ποιη
τικά κείμενα αυτών των ποιητών; Ποια αποκάλυψη συνέβη μέσα
μας από τα ποιητικά τους σημαίνοντα; Από τις ποιητικές τους
λέξεις; Και τέλος σε τι συμπεράσματα μπορεί να μας οδηγήσει
αυτή η ανακάλυψη για ένα σημαντικό κομμάτι της εξέλιξης της
νεοελληνικής ποίησης;

Ο καθένας maître στο είδος του. Ο Καρυωτάκης η σημαντικό
τερη ίσως στιγμή της λεγάμενης ανανεωμένης παράδοσης. Ο
Ελύτης ο κύριος εκφραστής του ελληνικού υπερρεαλισμού και ο
Σαχτούρης από τις πιο αιχμηρές νεο/μετα-υπερρεαλιστικές φυ
σιογνωμίες της γνωστής ως πρώτης μεταπολεμικής ποιητικήςγενιάς.
Και λοιπόν ποιο είναι το ουσιαστικό σε τούτη τη μακρά πο
ρεία από την ανανέωση στη νεοτερική ποίηση και από εκεί στο
μετεμφυλιακό μετα-υπερρεαλισμό; Χωρίς την επίπονη καταβύ
θισή μας μέσα στα ποιητικά κείμενα τίποτα το ιδιαίτερο. Απλώς
η τετριμμένη απόληξη άλλης μίας αυτονόητης ιστόρησης των
τριών ποιητικών γενιών, των τριών ποιητικών τεχνοτροπιών,
ερήμην όμως της ποίησης.
III
Ηαποκάλυψηκαιταπαρεπόμενατηςσχέσηςτουςεδράζονται
στη συνειδητοποίηση μίας συγκεκριμένης ποιητικής σύμ πτω 
σης κάποιων ποιητικών τους σημαινόντων. Ο Καρυωτάκης του
1921 στα «Νηπενθή», οΕλύτηςτου 1939 στα Νέα Γράμματα και ο
Σαχτούρης του 1958 στο «Τα Φάσματα ή η Χαρά στον Άλλο
Δρόμο» φαίνεται να πραγματοποιούν μία σημειολογική σύμ
πτωση/συνάντηση μέσα στη χώρα τηςποίησηςκαι των ποιητικών
σημαινόντων, με άλλα λόγια μέσα στο νεοελληνικό, εν προκειμένω, ποιητικό δ ια -κείμ ενο. Ο πρώτος με το τρελό φ εγγάρι,
οδεύτεροςμετηντρελή ροδιάκαιοτρίτοςμετοντρελόλαγό.
Αυτό που αλλάζει στο ποιητικό σημαίνον κάθε φορά είναι το
αντικείμενο, δηλαδή το π ρ άγμ α. Ο επ ιθ ε τικ ό ς, ας το πούμε
έτσι, προσδιορισμόςπαραμένεισταθερός. Καθόλου επουσιώδες
βέβαια γεγονός, εφόσον η έννοια της τρ έλα ς και στις τρεις περι
πτώσεις αποκτά τη σημασία μίας υπερβατικής, πρώτα και κύρια
μέσα από τη γλώσσα και το συνεχές ολίσθημα των σημαινόν
των μέχρι την οριστική τους τοποθέτηση σε ένα ύστατο νοημα
τικό επίπεδο (σημαινόμενο),ενόρασης,απόδοσης και τελικά
ε π α να δ ιά τα ξη ς του γύρω κόσμου, στα προσφιλή ποιητικά
μέτρα και σταθμά του καθενός.
Το φεγγάρι του Καρυωτάκη τρελαίνεται από την άκρατη
ψ υχική αμφιθυμία του ποιητή, που δεν είναι παρά μία ακραία
βιωμένη και ποιητικά εκφρασμένη «συμπτωματολογία» της πε-

ριρρέουσας ιστορικής κ ρ ίσ η ς των αρχών του Μεσοπολέμου. Το
τρελό φεγγάρι είναι ο καρυωτακικόςσυμβολιστικός κ λα υσ ίγελος:
Το φεγγαράκι απόψε στο γιαλό
Θα πέσει, ένα βαρύ μαργαριτάρι.
Κι απάνω μου θα παίζει το τρελό
τρελό φεγγάρι.
Και θα γελώ. Και θε να κλαίω... Και να,
να το φεγγάρι!
Η ροδιά του Ελύτη τρελαίνεται από χαρά και φως. Η ροδιά, ρόδι
κόκκινο που σπάει και φέρνει την αυγή στον ποιητή και στον
περιβάλλοντα κόσμο, φυσικό και κοινωνικό, δεν είναι παρά η
μείζονα μ ετω νυ μ ία του κ εν τρ ικ ο ύ ποιητικού σημαίνοντος
του: του ή λιο υ του η λ ιά το ρ α του πετροπαιχνιδιάτορα ο
οποίος ανατέλλει στη δεύ τερ η δεκαετία του Μεσοπολέμου (η
Γενιά του Τριάντα), με σκοπό να πολεμήσει την αισθητική και
ατομική/ιστορική μ ελα γχο λία της προηγούμενης γενιάς (η Γε
νιά του ’20):
Σ’ αυτές τις κάτασπρες αυλές όπου φυσά ο νοτιάς
Σφυρίζοντας σε θολωτές καμάρες, πέστε μου είναι η
τρελή ροδιά
Που σκιρτάει στο φως σκορπίζοντας το καρποφόρο γέ
λιο της
Είναι η τρελή ροδιά που μάχεται τη συννεφιά του κό
σμου;

Ο Μίλτος Σαχτούρης
IV

Που ξεφωνίζει την καινούρια ελπίδα που ανατέλλει;
Που σπάει με φως καταμεσίς του κόσμου τις κακοκαιριέςτου δαίμονα
Ο τρελός λαγός του Σαχτούρη είναι η ποιητική ενσάρκω ση της
μετεμφυλιακής τρομοκρατίας. Εάν ο Καρυωτάκης ταυτίστηκε
με το νεο-ρομαντικό φεγγάρι και ο Ελύτης με την υπερρεαλι
στική ροδιά, ο Σαχτούρης αναζήτησε ένα σύμβολο μετα-υπερρεαλιστικό (ουσιαστικά ν ε ο -ρ εα λ ισ τικ ό ), το λαγό, ο οποίος
τρέχοντας να γλιτώσει από τη δίνηκαιτην οδύνη του μετεμφυλιακού σπαραγμού, σκοντάφτει με ψ υ χ ρ ό ,π α γ ω μ έ ν ο και σχε
δόν , θα λέγαμε ,α ν τ ι-π ο ιη τ ικ ό (άκρως κυ ν ι κ ό) τρόπο επάνω
σε πτώματα, αίματα και συρματοπλέγματα:
Γύριζε στους δρόμους ο τρελός λαγός
γύριζε στους δρόμους
ξέφευγε απ’ τα σύρματα ο τρελός λαγός
έπεφτε στις λάσπες
Φέγγαν τα χαράματα ο τρελός λαγός
άνοιγε η νύχτα
στάζαν αίμα οι καρδιές ο τρελός λαγός
έφεγγε ο κόσμος
Βούρκωναν τα μάτια του ο τρελός λαγός
πρήσκονταν η γλώσσα
βόγγαε μαύρο έντομο ο τρελός λαγός
θάνατος στο στόμα

Ας υποθέσουμε τώρα ότι διαβάζουμε τα τρία ποιήματα α ν ώ ν υ 
μα, όπως έκαναν πολλοί σύγχρονοι δάσκαλοι της ποίησης που
επιχείρησαν να αποστασιοποιηθούν από την παραδοσιακή βιογραφική μέθοδο ανάλυσης και ας δούμε τι μπορούμε να αποκο
μίσουμε από μία τέτοια μέθοδο προσέγγισης. Μία μέθοδο δη
λαδή που θα εστιάσει την προσοχή της στο κείμενο, στο π α ι
χ ν ίδ ι των σημαινόντων και στην τελική ένταξή τους, μετά την
περιπέτεια της ολίσθησης, σε ένα εν ια ίο νοηματικό πλέγμα,
που θα ανα-δείξει ότι πάνω από τις πιθανές και θεμιτές ταυτίσεις
ή επιρροές μεταξύ των ποιητών και των μοτίβων τους, αυτό που
ορίζει, σε τελευταία ανάλυση, την ποίηση και οτιδήποτε άλλο
ακολουθεί ως ιστορία/χρονικό της ποίησης (ομοιότητες, απο
κλίσεις κλπ.), είναι η διακειμενικότητα των ποιητικών σημαι
νόντων, η πλήρης δια σ πορά τουςσ τοχω ρο-χρονικόσ υνεχές
των ποιητικών κειμένων (η διαχρονία μέσα από τη συγχρονία).
Το πρώτο πράγμα που γίνεται ευθύς αντιληπτό, το πλέον βα
σικό για την περαιτέρω συνέχιση τη ςκ ειμ ενικ ή ς ανάλυσης, εί
ναι η σύμπτωση των ποιητικών σημαινόντων. Κατόπιν, μπο
ρούμε να σταθούμε στη γενικ ή ατμόσφαιρα του ποιήματος, στη
διά θ εσ η π ο υ α να δίδ ειτρ ιγύ ρ ω ,ενώ στο τέλος σίγουρα θα εί
μαστε σε θέση να μιλήσουμε για την τεχνοτροπία της ποιητικής
γραφής.
Το τρελό φεγγάρι εξισώνεται με ένα μ α ρ γα ρ ιτά ρ ι. Η ο λ ί
σθηση του σημαίνοντος μας οδηγεί στο λευκό χρώμα, στο
χρώμα δηλαδή που συμβολίζει το φως, τον ήλιο, την αγνότητα,
την καθαρότητα και ιδιαίτερα τη λύτρωση της υπερβατικής τε
λείωσης. Αλλιώς, το φεγγάρι, που συνήθως συμβολίζει τη μ ο ί
ρα, το πεπρωμένο, την καταστροφή και το πα ρ ά λογο, εξαγνί
ζεται στο λευκό του μαργαριταριού, οδηγώντας την ανάλυσή

Ο Κ. Γ. Καρυωτάκης
μας από τη λογική προφάνεια στην κατασκευή ενός νέου νοη
ματικού επιπέδου, πιο ολοκληρωμένου (το δίπολο σημαίνον/σημαινόμενο μεταπίπτει σε ένα νέο σημαίνον το οποίο οδηγεί σε ένα
νέο σημαινόμενο κ.ο.κ. μέχρι το έσχατο σημαινόμενο που ως τέτοιοείναι από μόνο του πια ατόφιο το ποιητικό σημαίνον του δη
μιουργού , η συμπαγής ποιητική του ύλη).
Η τρελή ροδιά, που ταυτίζεται με την κροκά τη τραχηλιά της
μέρας: τον ή λ ι ο, παραπέμπει πιο άμεσα στο φ ω ς και στη γ ο ν ι μ ότητα = το καρποφόρο γέλιο της που χαρίζει στον κόσμο. Το
λευκό ελ π ίδ α , ανατολή, καθαρότητα, αφθονία και απεγκλωβισμόςαπότα δαιμονικάσ τοιχεία της μοίρας: την κακο-καιρία
ως σημάδι της ντετερμινιστικής δυσ-τυχίας. Εδώ η ολίσθηση
βρίσκεται πιο κοντά στο ύστατο σημαινόμενο.
Ο τρελός λαγός, που εξαρχής φαίνεται να ολισθαίνει περισ
σότερο από τα παραπάνω σημαίνοντα (αίμα, μαύρο έντομο, θά
νατος, χαράματα/νύχτα, διογκωμένη γλώσσα), μας πηγαίνει τε
λικά ξα νά στο λευκό της σελήνης και γενικότερα στο λευκό. Ο
λαγός, που το πλέον συνηθισμένο του χρώμα είναι το λευκό, θεω
ρείται ότι είναι ένα σ εληνιακ ό ζώο, το οποίο συμβολίζει το
φως μέσα στη νύχτα. Την ελπίδα με άλλα λόγια μέσα στην κατα
χνιά της μοίρας, την επιθυμία της ζωής μέσα στο θάνατο. Παράλ
ληλα, μπορεί να συμβολίζει τη γονιμότητα, την αυγή και τη νέα
ζωή. (Ειδικά για το Σαχτούρη να σημειώσω ότι ο λαγός συμβο
λίζει και το χ ιό ν ι που παίζει σημαντικό ρόλο στην ποίησή του,
ενώ ειδικά ο λαγός του Μαρτίου συμβολίζει την τρέλα).
V
Χωρίς να το καταλάβουμε, μέσα από το π α ίγ ν ιο των διαρκώς
ολισθούντων σημαινόντων στα επίπεδα των σημαινομένων, κα
ταλήξαμε κάπου. Και στα τρία αυτά κ α τ ά συ ν θ ή κη ν ανώνυμα

Ο Οδυσσέας Ελύτης
ποιητικά κείμενα πνέει ένας αέρας απ ο -λύ τρ ω σ η ςα π ό το ε γ 
γενές ανθρώπινο ά χθ ο ς είτε είναι ψυχολογικής/ατομικής είτε
ιστορικής/συλλογικής τάξεως (δεν έχει ιδιαίτερη σημασία). Και
στα τρία το ποιητικό σημαίνον ολισθαίνει προς ένα υ π ε ρ β α 
τικ ό ξεπέρασμα της ανθρώπινης αδυναμίας μπροστά στο δ α ι
μονιστής μοίρας.
Παρά τις επιμέρους διαφορές τους στην επιδερμική εντύπωση
της διάθεσης, τηςτεχνοτροπίαςκλπ. και τα τρία τείνουν προς μία
σημειολογική, κ ειμ ενική δηλαδή συγκέντρω ση του ποιητι
κού τους «αλφάβητου» στην αναζήτηση της ζω ής εν γένει μέσα
από τον πανταχού παρόντα και πάσης φύσεως θάνατο.
Η μεθοδολογική αυτή προσέγγιση, που μας πήγε κατευθείαν
στην περιούσια γη των ποιητικών σημαινόντων, είναι τελικά μία
προσέγγιση η οποία θέλει να αντιλαμβάνεται την ποίηση ως τη
μέγιστη αποδόμηση(αποσυναρμολόγηση)τουγίγνεσθαικαι
την εξαρχής επανοικοδόμησή του επάνω σε νέα θεμέλια.
Πιο συγκεκριμένα, είναι μία προσέγγιση που επιδιώκει εμφανώς να μετα μορφ ώ σει τον κάθε αναγνώ στη σε ένα νέο
πο ιη τή, σε ένα νέο δημιουργό του κόσμου.
Ο αναγνώστης κ α τρ α κ υ λ ώ ντα ς κυριολεκτικά μέσα στη
γλώσσα του ποιητικού διακείμενου ανακαλύπτει νέες ο ρ ίζο υ σεςτου εαυτού του και του κόσμου, ε π ιν ο ε ί, ενυδα τώ νειδη λαδή την αφυδατωμένη φαντασία του και πλησιάζει αυτό που
ένας μεγάλος γκου ρού της σύγχρονης δυτικής κουλτούρας χα
ρακτήρισε ως απόλαυση του κειμένου.

ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ

ποιήματα
1972-1990

Το απάνθισμα της τριαντάχρονης ποιητικής πορείας του
Κώστα Γ. Παπαγεωργίου που, πιστέψτε μας, θα κρατήσει
περισσότερο στις καρδιές σας και τις βιβλιοθήκες σας
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Εισαγωγή
στη θεωρία της μετάφρασης
του Π α ύ λ ο υ Γ ερένη

1. Ένα Μοντέλο.
Θέλοντας να εισάγω θεωρητικά και πρακτικά στη μετάφραση,
θα πρότεινα ένα μοντέλο που θα μπορούσε ν’ αναπαραστήσει με
μια κάποια προσέγγιση την τροχιά της μέσα στις εποχές... α!
είπα κιόλας «τροχιά» ...μια μεταφορά που, πιθανόν, να μου
υπόβαλλε ασυναίσθητα η συνολικότερη μεταφορά, δηλ. το μον
τέλο που επέλεξα για να δούμε τις περιπέτειες της μετάφρασης:
πρόκειται για το μοντέλο της κίνησης των πλανητών!
Για ευκολία θα πάρουμε τη Γη και τη Σελήνη, με τον ανα
γνώστη στη θέση της Γης και το έργο προς μετάφραση στη θέση
της Σελήνης, ενώ η ίδια η μετάφραση θα ήταν η τροχιά της
Σελήνης που, ωστόσο, -παράδοξα, σχετικά με την πραγματική
κίνηση των πλανητών- δεν παραμένει σταθερή...
Το έργο προς μετάφραση, λοιπόν, είναι η Σελήνη που, κανο
νικά, κινείται σε ευθεία γραμμή σπρωγμένη μόνον από τη
δύναμη της αδράνειας, δηλ. τη δύναμη που την οδηγεί μακριά
από τη Γη, μακριά από τον αναγνώστη, και που είναι όλα τα
αρχικά σημασιολογικά, μορφολογικά και πραγματολογικά
στοιχεία. Η τελική, όμως, κίνηση της Σελήνης είναι γύρω από τη
γη και τούτο είναι αποτέλεσμα της δύναμης της βαρύτητας, της
έλξης που εξασκεί ο αναγνώστης, δηλ. τα στοιχεία της νέας
γλώσσας, πάνω στο έργο. Φυσικά, το είδος της τροχιάς, δηλ.
πιο κοντά ή πιο μακριά από τον αναγνώστη, είναι η συνισταμένη των δύο προηγουμένων δυνάμεων, της αδράνειας ήτοιτων
στοιχείων της αρχικής γλώσσας και της βαρύτητας που είναι τα
στοιχεία της νέας γλώσσας.
Ελπίζω να μην σας κούρασα -ε ά ν συνέβει τούτο, και παρότι
είναι δυνατόν να μην είμαι ο μοναδικός αίτιος, θα σας ζητούσα
συγνώμη...- αλλά έτσι απεικονίσαμε, ίσως, με μεγαλύτερη
ζωηρότητα τόσο τα ιδεατά στοιχεία του συστήματος μας -δηλ.
αναγνώστη και έργο, γιατί ο μεταφραστής ή υπακούει στον
αναγνώστη ή είναι ο ίδιος ο αναγνώστης -ό σ ο και τη γενικό
τερη κίνηση της μετάφρασης που χαρακτηρίζεται, είτε από το
πλησίασμα του έργου στον αναγνώστη (τροχιά κοντά στη Γη),
είτε από το πλησίασμα του αναγνώστη στα αρχικά στοιχεία του
έργου (τροχιά λιγότερο κοντινή).
Επιτρέψτε μου, τώρα, να ονομάσω τις δυο αυτές γενικές
τάσεις Εγκλιματισμό του Έργου και Εγκλιματισμό του Ανα
γνώστη αντίστοιχα και, πριν προχωρήσουμε, θα παρακαλούσα
να τις τοποθετήσουμε στον πορτοκαλί ορίζοντα της έρευνάς
μας έτσι ώστε κάθε φορά που θα υψώνουμε το βλέμμα να τις
διακρίνουμε καθαρά στο βάθος, μπροστά μας...

II. Από την Αρχαιότητα στο Ρομαντισμό.
Εάν διατρέχαμε πολύ γρήγορα την αρχαία εποχή, το
Μεσαίωνα, την Αναγέννηση, τον Κλασσικισμό και το Ρομαν
τισμό για να φθάσουμε στη σύγχρονη εποχή, θα παρατηρού
σαμε ότι ήδη οι Λατίνοι -εποχή κατ’ εξοχήν μετάφρασηςείχαν προσδιορίσει με τον Κικέρωνα2 και τον Οράτιο3 τη μετά
φραση ως απόδοση του νοήματος, της σκέψης, και όχι της κάθε
λέξης. Ωστόσο είναι ο Αγ. Ιερώνυμος αυτός που σφραγίζει με
το De optimogenere ¡nterpretandiτην αρχαία εποχή: η συστη
ματικότερη, μέχρι τότε, πραγματεία πάνω στη μετάφραση. Εδώ
ξανασυναντάμε τις ιδέες του Κικέρωνα συμπυκνωμένες στο
πάντοτε επίκαιρο απόφθεγμα «Non verbum de verbo, sed
sensum exprimere de sensu» («Δεν πρέπει να εκφράζει κανείς
κάθε λέξη με μια λέξη, αλλά το νόημα με το νόημα»).
Στο Μεσαίωνα οι μεταφράσεις πολλαπλασιάζοντας και
τούτο οφείλεται κυρίως σε τρεις αιτίες: την εξάπλωση του Χρι
στιανισμού, το πέρασμα από τα Λατινικά στις Νεολατινικές
γλώσσες και τη ζήτηση εβραϊκών και αρχαιοελληνικών κει
μένων (ιατρικής, φιλοσοφίας, μαθηματικών, αστρονομίας και
γεωγραφίας) στα λατινικά (με τον τρόπο αυτό πολλά έργα θα
ξαναδούν το φως στην Κόρδοβα -όπ ου έζησαν ο Αβερροέ και
ο Μαϊμονίδης- και το Τολέδο). Μέσα σ’ αυτόν το μεταφρα
στικό οργασμό, ο Δάντης4 θέτει καθαρά το πρόβλημα της ανα
πόφευκτης απώλειας πληροφοριών στη μετάφραση από τη μία
γλώσσα στην άλλη, ενώ, συγχρόνως, στο πεδίο της θρησκευ
τικής μετάφρασης επικρατεί μια καταλέξη μέθοδος εξαιτίας
του φόβου ότι το Θείο Ρήμα (Αγ. Γραφή) θα μπορούσε να
παραχαρακτεί από μια προσωπική ερμηνεία.
Η Αναγέννηση διακρίνεται για δύο σημαντικά έργα: την Επι
στολή πάνω στη Μετάφραση του Λουθήρου (1534) και το Η
Μέθοδος της καλής Μετάφρασης από τη μία γλώσσα στην άλλη
του Etienne Dolet (1544). Και τα δύο έργα υπερασπίζουν τόσο
τις νοηματικές αποδόσεις όσο και τις εκφραστικές δυνατότητες
των δημοτικών γλωσσών. Το 1548 ο Thomas Sebillet,5 αντιπρο
σωπεύοντας και την τάση της εποχής, τοποθετεί τη μετάφραση
ανάμεσα στα λογοτεχνικά είδη, ενώ o Dolet και ο Joachim Du
Bellay υποστηρίζουν ότι ο μεταφραστής ανήκει δικαιωματικά
στη μεγάλη οικογένεια των Oratores, δηλ. των συγγραφέων.
Αυτή η πολύπλευρη θεώρηση της μετάφρασης -έ ν α από τα
αποτελέσματα, όπως είδαμε, είναι και η χειραφέτισή τη ςφέρνει και σε μια καλύτερη διάρθρωση της κριτικής του Δάντη
(την οποία επανέλαβε με απόλυτο τρόπο ο Du Bellay και με

ήπιο o Montaigne), χαρίζοντας μια από τις πρώτες προσπάθειες
σεβασμού των πολιτισμικών διαφορών κι επομένως μια δειλή
τάση προς τη μετάφραση ως Εγκλιματισμό του Αναγνώστη. Το
παράδειγμα είναι η μετάφραση της Οδύσσειας από τον Peletier
du Mans, ο οποίος στον πρόλογό του από στίχους υπεραμύνεται
του δικαιώματος να διατηρήσει αυτούσια τα Ομηρικά επίθετα
έτσι ώστε να μην αλλοιωθεί «...ό,τι αναφέρεται στους τρόπους
ένδυσης, διατροφής και γενικότερα της ζωής στην Αρχαϊκή
Ελλάδα.»
Ο Κλασσικισμός, αντίθετα, που ακολουθεί, δημιουργεί τις
μεταφράσεις που ονομάστηκαν Οι Ό μορφες Ά π ισ τες (Les
Belles Infedeles) και που είναι η εξωραϊστική προσαρμογή του
αρχικού κειμένου στα Γαλλικά των Racine, Voltaire, Boileau...
Τούτο είναι το αποτέλεσμα της ακράδαντης πεποίθησης της
εποχής (17ος και 18ος αιώνας) ότι κατόρθωσε να γνωρίσει τον
αιώνιο και αναλλοίωτο άνθρωπο, ότι τα ήθη είχαν αγγίξει την
τελειότητα στο γούστο και στην ορθή θεώρηση των πραγμάτων
και ότι είχαν μόλις βρεθεί οι τελειωτικοί κανόνες της ιδανικής
κοινωνικής ζωής. Κάτω από την άποψη αυτή θα πρέπει να
ερμηνευτούν και τα παρακάτω λόγια του Perrault (που υπερα
μυνόταν των «Συγχρόνων» εναντίον του Boileau, στη φημι
σμένη querelle των Αρχαίων και των Συγχρόνων): «.. .0 ρυθμός
των λέξεων δεν γεννά την ευγλωττία, γι’ αυτό πρέπει κανείς να
συγκεντρώνεται πάνω στη σημασία. Έ τσι είναι πιο εύκολο να
κρίνουμε ένα συγγραφέα διαμέσου του μεταφραστή του, όσο κι
αν είναι κακός ο τελευταίος, παρά διαμέσου της απευθείας
ανάγνωσης του ίδιου του συγγραφέα». Μέσα σ’ αυτό το γενικό
κλίμα ανθίζει και η θεωρία του Gaspard de Tende,6 σύμφωνα με
την οποία οι μεταφράσεις στα Γαλλικά της εποχής του μπορούν
ακόμη και να βελτιώσουν τα πρωτότυπα έργα! Ό μως, αξίζει να
μνημονευτεί, εδώ, ότι η πρώτη πραγματεία που προσπαθεί να
εξετάσει τη μετάφραση αυτή καθεαυτή και αναφορικά μόνον με
τον εαυτό της στηριζόμενη σε σύγχρονες κι επιστημονικές
βάσεις είναι Αγγλική και δημοσιεύεται στην εκπνοή του Κλασσικισμού: πρόκειται για το On the Principles o f Translation
(Πάνω στις Α ρχές της Μετάφρασης) του Fraser Tytler (1790).
Τέλος η μετάφραση στη διάρκεια του Ρομαντισμού αρχίζει να
πλάθεται γύρω από τα προβλήματα που τόσο απασχολούν και
τη σύγχρονη εποχή μας. Οι προσπάθειες αποβλέπουν, τώρα, σε
αντίθεση με τον Κλασσικισμό, στο να διατηρήσουν τα αρχικά
χαρακτηριστικά των έργων και αυτή η μέριμνα αγκαλιάζει τη
θεωρία της μετάφρασης ως Εγκλιματισμό του Αναγνώστη στο
Έργο. Τούτο οφείλεται στη διαμόρφωση της γενικότερης
δομής της κουλτούρας, στην οποία κατέχει πια μια αναγνωρι
σμένη θέση η ρελατιβιστική ιδέα του γούστου (κυρίως με τα
έργα της Mm de Staël, Πάνω στη Γερμανία m i Πάνω στη λογο
τεχνία) που ωθεί για μια κριτική της αισθητικής απολυτότητας
του Κλασσικισμού. Ο Chateaubriand, μεταφράζοντας τον
Χαμένο Παράδεισο του Milton, προκηρύσει ένα είδος επι
στροφής στην καταλέξη μετάφραση: «...Είδαμε πολυάριθμες
άπιστες που δεν ήταν τόσο όμορφες, και ίσως, στο τέλος, διαπι
στώσουμε ότι η πιστότητα, μολονότι στερείται ομορφιάς, έχει
τη δική της αξία!» (Essai sur la littérature anglaise). Την ίδια
εποχή ο Augustin Thierry έχοντας ως κίνητρο τους Μάρτυρες
του ίδιου του Chateaubriand -όπου, επιτέλους, οι Φράγκοι
περιγράφονται σαν βάρβαροι που ήταν- γράφει τις Ιστορίες
των Μεροβιγγίων δίνοντας το έναυσμα στη γέννηση της τοπικής
απόχρωσης στην ιστοριογραφία, όπου αναζητούνται οι δια
φορές ανάμεσα σε εποχές και ανάμεσα σε πολιτισμούς. Ο
Γκαίτε, ταυτόχρονα σχεδόν, διατυπώνει τη θεωρία -κ α ι «κό

πτει» μια νέα έκφραση που θα μείνει φημισμένη- της Ολικής
Μετάφρασης. Στο κεφάλαιο Μεταφράσεις, στο Westöstlicher
Diwan, μας λέει ότι υπάρχουν τρία είδη μετάφρασης: αυτή που
αποδίδει το πρωτότυπο σε πεζό λόγο στενεύοντας το περιεχό
μενο των ιδεών του (πρόκειται για την παλιά εγκυκλοπαιδική
απόδοση), αυτή που παραφράζει (paraphrastich, που ο Γκαίτε
ονομάζει επίσης suppletorisch ή parodistisch) το πρωτότυπο και
χαρακτηρίζει τις «Όμορφες Άπιστες» του Γαλλικού Κλασσικισμού και, τελικά η Ολική Μετάφραση που αποδίδει στα Γερ
μανικά όχι μόνο το νόημα, αλλά και τις ρητορικές διαδικασίες,
τα μετρικά και ρυθμικά στοιχεία του πρωτοτύπου, δίνοντάς του
μια τέλεια ιθαγένεια (Eindeutschen). Η ίδια η Γαλλία, στην
πραγματικότητα, θα πρέπει να περιμένει την Ιλιάδα του
Leconte de Lisle για την ολική μετάφραση, ενώ, στην εκπνοή
του 19ου αιώνα, μια τελευταία προσπάθεια σ’ αυτή την κατεύ
θυνση είναι η μετάφραση των ποιημάτων του Poe από τον Mal
larmé.

III. Σύγχρονη Εποχή.
Σχετικά με την εποχή μας θα μπορούσαμε ν’ αναφέρουμε ενδει
κτικά τρία συστήματα ταξινόμησης των μεταφράσεων: του Ά γ 
γλου Τ. Η. Savory και των Γάλλων G. Mounin7 από τη μια
πλευρά και Vinay και Darbelnet8 από την άλλη.
Ο Savory διακρίνει τέσσερα διαφορετικά είδη, έχοντας ως
κριτήριο τις διαφορετικές ανάγκες που ο αναγνώστης προσ
παθεί να ικανοποιήσει διαμέσου της μετάφρασης:
- Τη φακτουαλική μετάφραση, όπου ο αναγνώστης αναζητά
μόνον πληροφορίες, κυρίως υλικές. Αυτή η μετάφραση είναι
ακριβής όταν το γεγονός περιγράφεται και στις δύο γλώσσες
από την ίδια οπτική γωνία.
- Τη διηγηματική μετάφραση, όπου ο αναγνώστης αναζητά
πληροφορίες, στοιχειώδεις κι εδώ, πάνω στη διαδοχή μιας
σειράς γεγονότων. Αυτή η μετάφραση θέλει να είναι ακριβής
(και μπορεί να είναι) μονάχα στο επίπεδο της αλληλοδιαδοχής
των γεγονότων.
- Την επιστημονική και τεχνική μετάφραση, η οποία παρου
σιάζει προβλήματα σχεδόν αποκλειστικά ορολογίας και μπορεί
να φθάσει στη μεγίστη δυνατή ακρίβεια.
- Τη μετάφραση του στυλ (ύφους), δυνατή μόνον εάν ο συγ
γραφέας, ο μεταφραστής και ο αναγνώστης εκπέμπουν - θ α
λέγαμε- στο ίδιο μήκος κύματος: πρόκειται πάντοτε για μια
κατά προσέγγιση πράξη.
Ο Mounin, στη συνέχεια, προσδιορίζει δύο μεγάλες τάξεις, η
κάθε μια από τις οποίες υποδιαιρείται σε τρεις κατηγορίες: Στην πρώτη τάξη ανήκουν οι μεταφράσεις που δεν διατηρούν
την ατμόσφαιρα της γλώσσας, της εποχής και του πολιτισμού
του πρωτοτύπου, αλλά δίνουν την απατηλή εντύπωση ότι η σύλ
ληψη και η γραφή του έργου έγινε απευθείας στη γλώσσα στην
οποία, αντίθετα, είχε μεταφραστεί. Πρόκειται για το ιδανικό
της μετάφρασης όπως το προσδιόρισε ο Γκόγκολ: «Να γίνει ένα
τζάμι τόσο διαφανές ώστε να δίνει την εντύπωση ότι δεν
υπάρχει καθόλου το τζάμι!». Οι τρεις υποδιαιρέσεις της, επι
πλέον, αναφέρονται σε τρία χαρακτηριστικά που ο μεταφρα
στής μπορεί να προσπαθήσει ν’ αναπαράγει ή μη προκειμένου
να μην αποτύχει στο ν’ αποδώσει την πρωτοτυπία του κειμέ
νου. Αυτά είναι τα εξής: πρωτοτυπία της γλώσσας, ατμόσφαιρα
της εποχής και ατμόσφαιρα του πολιτισμού. Έ τσι, στην πρώτη
περίπτωση, ο μεταφραστής σκοπεύει στην πρωτοτυπία του
έργου (η βασική προϋπόθεση!) χωρίς να καταφέρει να την συν
δυάσει με την πρωτοτυπία της γλώσσας, ενώ στη δεύτερη

πηγαίνει να μεταφράσει τη γ εύ σ η του κειμένου χωρίς να θέλει
να προχωρήσει στην ατμόσφαιρα της εποχής (το «ΓοάειίΓ άιι
δίβείε» όπως έλεγε ο ΓΙίν3Γθ1 σχετικά με τη μετάφραση του
Δάντη) και, τέλος, στην τρίτη προσπαθεί ν’ αποδώσει την
ατμόσφαιρα του συνολικού έργου χωρίς, όμως, να καταπιαστεί
με την ατμόσφαιρα ενός πολιτισμού ολωσδιόλου διαφορετικού
κι απομακρυσμένου.
- Η δεύτερη τάξη μεταφράσεων, αντίθετα, συμπεριλαμβάνει

εκείνες που ακολουθούν τη θεωρία της μετάφρασης ως Εγκλιματισμός του αναγνώστη στο κείμενο κι έχει ως σκοπό να δώσει
την εντύπωση στον αναγνώστη ότι διαβάζει το έργο στις σημασιολογικές, μορφολογικές και στυλιστικές μορφές που είναι
τυπικές της γλώσσας του πρωτοτύπου. Αυτές οι μεταφράσεις,
αντίθετα από τις προηγούμενες, είναι χρωματιστά και όχι δια
φανή τζάμια! Παρότι είναι γραμμένες με εξαιρετικό τρόπο
-κ α ι ακριβώς γι’ αυτό!- δεν μας αφήνουν να λησμονήσουμε

Η
ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ
ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Από τον πόλεμο του ’40 ως τη δικτατορία του ’67
ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
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ούτε για μια στιγμή τους χρωματισμούς της αρχικής γλώσσας,
την ατμόσφαιρα του αιώνα και του πολιτισμού όπου γεννήθη
καν. Κι εδώ συναντάμε τρεις υποδιαιρέσεις σύμφωνα με τα
χαρακτηριστικά που προαναφέραμε: στην πρώτη περίπτωση,
εκτός από την πρωτοτυπία του κειμένου, αποδίδεται (ή τουλά
χιστον, γίνεται μια προσπάθεια να...) κι εκείνη της γλώσσας,
στη δεύτερη συνδυάζεται με την ατμόσφαιρα της εποχής, ενώ
στην τρίτη με κείνη του πολιτισμού.
Οι Vinay και Derbeinet, τέλος, αναλύουν τη μετάφραση σε
εφτά ξεχωριστές πράξεις που αποτελούν τα σκαλιά μιας κλίμα
κας: όσο ανεβαίνουμε τα σκαλιά αυτά, τόσο πιο δύσκολη
γίνεται η μετάφραση. Να, οι εφτά πράξεις, από τη χαμηλότερηευκολότερη στην υψηλότερη-δυσκολότερη:
1) Δάνειο, όπου η μετάφραση μεταδίδει απευθείας τη λέξη
από την αρχική γλώσσα στην τελική: ουίσκυ, κονιάκ, σπορτ.
2) Αποτύπωμα, λέξης, έκφρασης ή, ακόμη, και ολόκληρης
λεκτικής δομής: όπως το «υποανάπτυκτος» από το Αγγλικό
underdeveloped ή το «πόλεμος-αστραπή» από το Γερμανικό Bli
tzkrieg.
3) Καταλέξη μετάφραση, όταν η αρχική και η τελική γλώσσα
συμπίπτουν ακριβώς.
4) Μετάθεση, «πρόκειται για την αντικατάσταση ενός μέρους
του λόγου μ’ ένα άλλο, χωρίς ν’ αλλάζει το νόημα του μηνύμα
τος»: after he comes back = όταν θα επιστρέφει.
5) Μεταβολή, η οποία αποδίδει το μήνυμα αλλά από μια δια
φορετική οπτική γωνία: it is not difficult to show = είναι εύκολο
να δείξει κανείς.
6) Ισοτιμία, όταν το μήνυμα μεταφράζεται μ’ ένα άλλο
τελείως διαφορετικό, αλλά ιδίου νοήματος: χαρακτηριστικά
παραδείγματα είναι οι παροιμίες και τ’ αποφθέγματα.
7) Προσαρμογή, ακραίο όριο της μετάφρασης, που είναι η
διαδικασία με την οποία προσπαθεί κανείς ν’ αποδώσει μια
αμετάφραστη κατάσταση με μια άλλη αόριστα παρόμοια: έτσι
μια Αγγλική σύγκριση παρμένη από τη «γλώσσα» του base-ball
μπορεί ν’ αποδοθεί με μια Γαλλική σύγκριση που υποβάλλει ο
ποδηλατικός αγώνας του Tour de France!

IV. Μετάφραση και Κουλτούρα: το Νόημα, ένα πρό
βλημα!
Θα κλείσουμε το δοκίμιο - θ α μπορούσε να γίνει κι αλλιώς;- με
το πιο ενδιαφέρον, ίσως, μέρος του: - Ποια θα ήταν η επίδραση
των μεταφράσεων στις σημασιολογικές δομές της Κουλτούρας.
Μέχρι τώρα συζητούσαμε για το πώς θα μεταφραζόταν η
σημασία-νόημα ενός κειμένου από τη μία γλώσσα στην άλλη
και, φυσιολογικά, θεωρούσαμε ως κάτι το δεδομένο αυτή τη
σημασία ή νόημα. Ωστόσο, όπως ίσως γνωρίζετε, η σημασία
μπορεί να είναι κάτι το αυτονόητο -όπω ς ο θεός!- αλλά δεν
είναι, επίσης, κάτι το συγκεκριμένο, και κανονικά την αποστασιοποιούμε. Οπότε, όταν αρχίσαμε να την ψαύουμε, αυτή δια
λύθηκε μέσα στα δάχτυλά μας χωρίς ν’ αφήσει ίχνη: - Ποια θα
ήταν, λοιπόν, η σημασία της Σημασίας;
Μια τέτοια ερώτηση οριοθετεί ολόκληρο το πεδίο της Σημα
σιολογίας -μ ια ς νέας επιστήμης, με λιγότερα από εκατό χρόνια
στους ώμους της, που δημιουργήθηκε από ένα πλευρό της
Γλωσσολογίας,- ένα θερμό πεδίο όπου διοχετεύονται ορι
σμένα ρεύματα της Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Φιλο
σοφίας της γλώσσας, των επιστημών της Επικοινωνίας και το
οποίο αγκαλιάζεται στην κυριολεξία από τη νεότευκτη Σημειω
τική!
Εμείς, μολαταύτα, δεν χρειάζεται, εδώ, να εξαπλωθούμε

ιδιαίτερα, και το μόνο που μας επείγει είναι να τονίσουμε ότι η
έρευνα πάνω στη Σημασία σύγκλινε ανεπαίσθητα μέχρι να ταυ
τιστεί μερικά με τις έρευνες πάνω στα Σύμβολα και στα Σημεία,
και ως εκτούτου ν’ αφομοιωθεί ανάλογα από τα συστήματα που
θέλουν να περιγράφουν την Κουλτούρα. Ένα από τα πιο επε
ξεργασμένα είναι το ανοιχτό στρουκτουραλιστικό σύστημα που
ο Έκο ανέπτυξε στη Γενική Σημειωτική του και με το οποίο,
αποφεύγοντας τους ιστορικιστικούς πειρασμούς, προσφέρεται
και ο μηχανισμός διεύρυνσης ή, αν θέλετε, ανάπτυξης της
Κουλτούρας: πρόκειται για το μηχανισμό της Απεριόριστης
Σημείωσης (Semiosi Illimitata).
Η Κουλτούρα αποτελείται από μονάδες-σημασίες ( Unita
Culturalΐ) -εδώ , η Διασημείωση (Denotazione) θεωρείται απο
δεσμευμένη από την υλική πραγματικότητα- οι οποίες συν
δέονται μεταξύ τους με σχέσεις ισοδυναμίας και οδηγούν η μια
στην άλλη αποτελώντας ό,τι ονομάστηκε Ερμηνευτές ( Interpretant-Interpretante, όρος του Αμερικανού φιλοσόφου C.S.
Peirce, από τις θεωρίες του οποίου ο Έκο επηρεάστηκε πολύ
πλευρα): με τον τρόπο αυτό θα προσδιορίζονταν οι πολλαπλές
λειτουργίες, ζωτικότατες για την Κουλτούρα, της Συνσημείωσης (Connotazione).
Τώρα, εάν θεωρήσουμε το λογοτεχνικό έργο ως ένα μικροσύμπαν της Κουλτούρας από την οποία προέρχεται, η μετά
φρασή του δεν μπορεί παρά να είναι ένας εμπλουτισμός για την
Κουλτούρα που το υποδέχεται: θα αυξάνονταν οι Ερμηνευτές
και οι σχέσεις. Τούτο θα σήμαινε ότι θα υπήρχαν μεγαλύτερες
δυνατότητες τόσο αφηρημένης σκέψης και φαντασίας, όσο και
συγκεκριμένων διακρίσεων: είναι η Ανάπτυξη της Κουλτού
ρας.
Έτσι, λοιπόν, στο βαθμό που η Μετάφραση θεωρείται
δυνατή -γ ια τις Γιουνιβερσαλιστικές θεωρίες δεν θα υπήρχε
κανένα πρόβλημα, αλλά και για τις ήπια ρελατιβιστικές που
επικρατούν σήμερα, οι διαφορές δεν θα οδηγούσαν σ’ ένα
πραγματικό μεταφραστικό αδιέξοδο - , δεν θα ήταν άκαρπο να
βολιδοσκοπεί τον Εγκλιματισμό του αναγνώστη στο έργο, και
όχι τανάπαλιν, για να μπολιαστεί με κάποιες νέες αξίες η Κουλ
τούρα του προορισμού. Κάπου εδώ θα σταματούσαμε, αλλά και
από κάπου εδώ θα ξανάρχιζα μια μελλοντική συζήτηση μαζί
σας ...πάνωστη Μετάφραση!

Σημειώσεις.
1. Η μελέτη που με ξενάγησε και ιστορικά και θεωρητικά (αλλά σχε
τικά με τις θεωρητικές ενδείξεις της οποίας έχω και μικρές διαφωνίες
και γενικότερες διαφορές προσανατολισμού) είναι το βιβλίο Θεωρία
m i Ιστορία της Μ ετάφρασης του Γάλλου γλωσσολόγου Georges
Mounin, που ο ίδιος το έγραψε για τον Ιταλό Εκδότη Einaudi (βλέπε
βιβλιογραφία). Για μένα στάθηκε μια ανεκτίμητη πηγή πληροφοριών
και μου έδωσε την ευκαιρία να πλαισιώσω καλύτερα τα διάφορα
θέματα. Οι αναφορές του κειμένου μου που δεν έχουν παραπομπές
-α λ λ ά όχι μόνον α υ τές!-, είναι σταχυολογημένες από αυτή τη μελέτη,
την οποία θα συνιστούσα απερίφραστα στους ενδιαφερόμενους.
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Αθήνα

Ο Μανόλης Πρατικάκης αποτελεί μιαν από
τις χαρακτηριστικότερες φωνές της ποιητι
κής γενιάς του '70, οι κύριοι εκπρόσωποι
της οποίας έχουν αρχίσει ήδη, προ πολλού,
να διανύουν το στάδιο της ωριμότητάς
τους. Εξέδωσε την πρώτη ποιητική συλ
λογή του («Ποίηση 1971-74») το 1974, για
να ακολουθήσουν, εν συνεχεία, οι συλλο
γές: «Οι παραχαράκτες» (1976), «Λιβιδώ»
(1978), «Νύχτα Εφημερίας» (1980), «Η παραλοϊσμένη» (1980), «Το σώμα της γρα
φής» (1982), «Η γενεαλογία» (1984), «Οντοφάνεια» (1988), «Η μαγεία της μη διεκ
δίκησης» (1990), «Τα δυσεύρετα χρώματα
του τέλους» (1993) και «Η λύκηθος», που
με αφορμή την πρόσφατη έκδοσή της γρά
φεται το παρόν σημείωμα.
Αν εξαιρέσει κανείς τα δύο πρώτα βιβλία
του, στα οποία εντοπίζονται προφανείς
πρώιμες επιδράσεις αλλά και «εμμονές»,
που προοιωνίζουν την μετέπειτα ποιητική
του πορεία και, εν γένει, προβληματική, ο
Μανόλης Πρατικάκης με τη «Λιβιδώ»
(1978) αρχίζει να οριοθετείται και να ορίζει,
συνάμα, έναν χώρο εντελώς προσωπικό,
στα πλαίσια του οποίου εκλύει, έκτοτε, τον
ιδιότυπο λυρισμό του. Έναν λυρισμό που η
ιδιοτυπία του έγκειται, κυρίως, στη φιλοσο
φικών αποχρώσεων διαστρωμάτωσή του
και στην υποφώσκουσα, σχεδόν πάντα, άλ
λοτε αμέσως και άλλοτε εμμέσως εκφραζόμενη πίστη του ποιητή στο φαινόμενο
της ζωής και, συνακόλουθα, στη δύναμη
της ποίησης, η οποία, με τους άπειρους
μανδύες της τής ομορφιάς υπάρχει διά
χυτη παντού, σαν απροσδιόριστη αίσθηση,
περιμένοντας υπομονετικά τον ποιητήκαλλιτέχνη που θα την οσφρανθεί και θα
τηνεκφράσει.
Αν ως τώρα ο Μανόλης Πρατικάκης έδινε
έμφαση στα εξωτερικά, κυρίως, στοιχεία
της φύσης και της ομορφιάς, στον βαθμό
που τα αισθανόταν να ανταποκρίνονται σε
σωματικά βιωμένες και με αγάπη εναποτε4 6 θειμένες μέσα του καταστάσεις του παρελ
θόντος αλλά και του παρόντος, με την «Λύ-

κηθο» επιχειρεί -όσο του επιτρέπει η προ
σωπική του αντίληψη περί ποιητικής λει
τουργίας- να υπεισέλθει, να εισχωρήσει
στο φιλοσοφικό υπέδαφος της λυρικής
έκτασης που επίπονα κατάφερε, επί μία εικοσιπενταετία περίπου, με το έργο του να
οριοθετήσει. Επιχειρεί, με άλλα λόγια, να
υπερυψωθεί καθέτως (μια και θεωρώ δεδο
μένη τη θητεία του στο σολωμικό έργο) στα
όσα συνθέτουν αυτήν την έκταση -του λυ
ρισμού του- (φύση-ζωή, έρωτας-θάνατος,
αλλά θάνατος γενεσιουργός της ζωής και
της ομορφιάς), προσδιορίζοντας, ώριμος
πια, τα βαθύτερα αίτια της συγκεκριμένης.
στάσης του απέναντι στο αέναο γίγνεσθαι.
Το ενδιαφέρον στην ποίηση του Μανόλη
Πρατικάκη είναι ότι, ακόμη καιότανερωτοτροπεί με τη φιλοσοφία δεν παρασύρεται
από αφηρημένες έννοιες, όπως και όταν
αφήνεται στην ενίοτε αχαλίνωτη λυρική
του διάθεση δεν παρασύρεται από μιαν
απροσδιόριστη μουσική αίσθηση, αλλά επι
χειρεί να δώσει συγκεκριμένες, απτές μορ
φές στα όσα συμβάλλουν στη δημιουργία ή
στην επίταση αυτής της διάθεσης, πράγμα
που κατορθώνει επικαλούμενος, με αξιο
σημείωτη ευχέρεια, τη βοήθεια της φύσης
και των επιμέρους στοιχείων της. Έτσι και
φιλοσοφώντας, εξαιτίας, ίσως, της οικειό
τητάς του με τη φύση, επιχειρηματολογεί
με τρόπο απλό και ζεστά ανθρώπινο, διδαγ
μένος, θα έλεγε κανείς, τη σύνεση και την
καλώς εννοούμενη ταπεινότητα, με τη βε
βαιότητα ότι η ποίηση αποτελεί το μονα
δικό καταφύγιο, το μόνο σημείο-νησί μέσα
στην ακατάπαυστη δίνη ενός κόσμου που
ολοένα γυρίζει.
Αφήνω τώρα το μυρμήγκι να με οδηγή
σει.
Δίνω το πλευρό μου στο καλάμι
Το νου μου γυμνό στην πέτρα.
Ακούω πάλι του πεύκου τον ψίθυρο: οι
ερημιές μου άσκησαν το νου κι αφέθηκα
μαλακό εκμαγείο των ανέμων.
Έτσι μπόρεσα ν' αποστηθίσω με τα
μέλη μου
την κλίση τους και την μορφή τους.
Μορφικά να παραστήσω εκείνο, που,
ενώ
του αφήνομαι, θέλει να μου μοιάσει.
Με το δικό μου σώμα εφηγούνται
τα έργα τους.
Στο στέρνο μου χαράζουν το εφήμερο
πέρασμά τους. Με το σώμα του λύρα
ψιθυρίζουν το τραγούδι τους.
Με το σώμα μου που το κοιμήθηκε το
σώμα τους
και πια δεν ξεχωρίζουμε μες στην ορ
χήστρα.

Δες, μες στα κλαδιά μου τρέμουν τα
μέλη της θεάς.
Και σου μιλώ με το πικρό, με τ’ακαλλώ
πιστο
της στόμα: η αληθινή ομορφιά είναι
ηαφάνεια. Η αληθινή
αγάπη
είναι η αφάνεια.
Τελειώνοντας με το ποίημα αυτό, που εκ
φράζει εμμέσως μία ποιητική και αμέσως
μία ακράδαντη πίστη στη ζωοποιό δύναμη
της φύσης και της τέχνης, θα ήθελα να
προσθέσω ακόμη ότι, μετά τη «Λύκηθο», ο
Μανόλης Πρατικάκης μοιάζει να βγαίνει
από μία γόνιμη ποιητική περίοδο και να ει
σέρχεται σε μία καινούρια, με συνθετότε
ρους υπαρξιακούς και αισθητικούς προ
βληματισμούς και αναζητήσεις.

ΣΩΤΗΡΗ ΤΡΙΒΙΖΑ
«Το σουρρεαλιστικό σκάνδαλο»
(Χρονικό της υποδοχής του
υπερρεαλιστικού κινήματος
στην Ελλάδα)
Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα
1996
Παρουσιάζει μεγάλο ιστορικό και φιλολο
γικό ενδιαφέρον, το να μπορεί να δει κανείς
την υποδοχή που έτυχαν, κατά καιρούς,
από τους ιθύνοντες τα πολιτισμικά -π ν ε υ 
ματικά και καλλιτεχνικά- μας πράγματα,
τα διάφορα νεοεμφανιζόμενα ρεύματα ή
κινήματα στον χώρο της λογοτεχνίας και
της τέχνης γενικότερα. Το να μπορεί να
ερευνήσει τα βαθύτερα αίτια των αρνητι
κών αντιδράσεων, των υπερβολικών επιφυ
λάξεων, των προκαταλήψεων, των εμπαθειών, των οργανωμένων ή μεμονωμένων
επιθέσεων εκ μέρους των «προασπιστών
του κατεστημένου», καθώς και των σκλη
ρών συγκρούσεων ανάμεσα στους τελευ
ταίους και στους εκφραστές της ανατρεπτι
κής, ενίοτε, πρωτοεμφανιζόμενης θέσης ή
δοξασίας. Για να διαπιστώσει, εν συνεχεία,
βοηθούμενος από τις δυνατότητες της
προοπτικής που του παρέχει η χρονική
απόσταση από τα «τότε» δρώμενα, τη βαθ
μιαία επερχόμενη νηνεμία, το καταλάγιασμα των εντάσεων και τη σταδιακή, όσο και

ανεπαίσθητη ενσωμάτωση των «καινών
δαιμόνιων» στο πάντα ζωντανό και φιλό
ξενο σώμα της παράδοσης, υπό την προϋ
πόθεση, βεβαίως, ότι το εκάστοτε νεοεμφανιζόμενο κίνημα εμπεριέχει εμφανή ή
δυσδιάκριτα στοιχεία, αφομοιώσιμα από
την παράδοση, και ότι η τελευταία διατη
ρεί, ως οφείλει, τους κόλπους της ανοι
χτούς για το γνήσιο καινούριο· διατηρεί, με
άλλα λόγια, εν ενεργεία τις δέουσες αφο
μοιωτικές της δυνάμεις.
Αυτές είναι μερικές μόνο από τις σκέψεις
που κάνει ο αναγνώστης του πολύ αξιοπρόσεχτου βιβλίου του Σωτήρη Τριβιζά «Το
σουρρεαλιστικό σκάνδαλο» (χρονικό της
υποδοχής του υπερρεαλιστικού κινήματος
στην Ελλάδα), στο οποίο, όπως δηλώνεται
στον υπότιτλό του, επιχειρείται, με τρόπο
σχεδόν αφηγηματικό, μία λεπτομερής κα
ταγραφή των όσων συνέβησαν στον ελλαδικό πνευματικό-λογοτεχνικό χώρο αμέ
σως μετά την κατάθεση-έκδοση του πρώ
του γνήσιου, «ορθόδοξου» υπερρεαλιστι
κού έργου: της «Υψικαμίνου» του Ανδρέα
Εμπειρικού, που εκδόθηκε τον Μάρτιο του
1935. Και φαντάζομαι ότι είναι δύσκολο
-για τον αναγνώστη του περί ου ο λόγος βι
βλίου- να μην κάνει αυτές τις σκέψεις,
αναλογιζόμενος τα όσα ο συγγραφέας εν
τοπίζει και καταγράφει παρακολουθώντας,
βήμα προς βήμα, την πορεία του υπερρεα
λισμού στην Ελλάδα -α π ό τη στιγμή της
εμφάνισής του ως τις παραμονές της εμ
πλοκής μας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο—
και συγκρίνοντας, όλ’ αυτά, με τη σημερινή
αταραξία, για να μην πω αδιαφορία (αδια
φορία όχι μόνο απέναντι στον αποδυναμω
μένο, πλέον, υπερρεαλισμό αλλά και απέ
ναντι στο πνευματικό-καλλιτεχνικό γίγνε
σθαι γενικότερα).
Όπως και να ’χει, ωστόσο, η υπόθεση,
γεγονός είναι ότι το βιβλίο του Σωτήρη Τριβιζά είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα και γοη
τευτικά συναρπαστική «αναπαράσταση»
των όσων συνέβησαν πριν από 60 (!) ολό
κληρα χρόνια στον λογοτεχνικό χώρο της
μεσοπολεμικής Ελλάδας, αμέσως μετά την
«επίσημη» είσοδο της υπερρεαλιστικής
ποίησης -και λογοτεχνίας γενικότερα-,
αρχής γενομένης από την έκδοση της «Υ
ψικαμίνου». Γιατί το βιβλίο αυτό είναι που
θεωρήθηκε από τους «εφησυχασμένους»,
καλοπροαίρετους και μη, θεματοφύλακες
της καθεστηκυίας πνευματικής-καλλιτεχνικής τάξεως, η πρώτη σοβαρή υπερρεα
λιστική πρόκληση. Ο πρώτος επικίνδυνος
εισβολέας στον ασφαλή και απροσπέλα
στο, ως τότε, χώρο της σοβαρότητας αλλά
και της σοβαροφάνειας, που, όπως ήταν
φυσικό, δέχτηκε τα πρώτα πυρά' ένα συ

νονθύλευμα εμπαιγμού, χλεύης και κακοήθειας.
Μετά την «Υψικάμινο», με ενδιάμεσο
σταθμό τη μετάφραση ποιημάτων του
Ελυάρ από τον Οδ. Ελύτη, το βιβλίο που θα
συγκεντρώσει την μήνιν και τον χλευασμό
όχι τόσο της επίσημης κριτικής, όσο των
αδαών δημοσιογράφων και των παραφιλο
λογιώ ν κύκλων, είναι η ποιητική συλλογή
του Νίκου Εγγονόπουλου, «Μην ομιλείτε
εις τον οδηγόν» (Ιούνιος 1938). («Η κατα
κραυγή που ακολούθησε τη ν έκδοση του βι
βλίου -γράφει ο Σ. Τριβιζάς— δεν έχει
προηγούμενο στα χρονικά της ελληνικής
λογοτεχνίας. Ανάλογη βέβαια υποδοχή εί
χαν επιφυλάξει οι ίδιοι κύκλοι και στην «Υ
ψικάμινο» του Ανδρέα Εμπειρικού. Τον Εμ
πειρικό όμως τον διέσωσε κάπως η κοινω
νική και οικονομική του επιφάνεια, ενώ ο
Εγγονόπουλος παραδόθηκε ανυπεράσπι
στος στη χλεύη των επικριτών του»).
Όπως σημειώθηκε ήδη, το βιβλίο αυτό,
του Σωτήρη Τριβιζά, είναι ένα συναρπα-

στικό χρονικό της περιπέτειας του υπερ
ρεαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα. Πιο
σωστά, είναι μία επισταμένη μελέτη, γραμ
μένη με τη μορφή χρονικού και με αρετές
καθαρά αφηγηματικές, οι οποίες, χωρίς να
αποδυναμώνουν τον επιστημονικό της χα
ρακτήρα, καθιστούν την ανάγνωσή της
ασυνήθιστα -γ ια το είδος- απολαυστική.
Ιδιαίτερη μνεία, τέλος, πρέπει να γίνει για
το πλούσιο ανθολόγιο κειμένων, άρθρων
και επιστολών που γράφτηκαν κατά το χρο
νικό διάστημα 1935-1940 (τα περισσότερα
από τα οποία είναι σήμερα δυσεύρετα), κα
θώς και η πλήρης βιβλιογραφική, χρονολο
γικά ταξινομημένη, καταγραφή όλων των
βιβλίων, των δημοσιευμάτων, των δοκι
μίων, των άρθρων, των επιστολών, των βι
βλιοκρισιών, των χρονογραφημάτων, των
ευθυμογραφημάτων, των συνεντεύξεων
και των σχολίων που είδαντο φως της δη μοσιότητας κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και
είχαν για θέμα τους τον υπερρεαλισμό.

ΜΑΙΡΗΣΜΙΚΕ
« Μέλπω Αξιώτη»
(Κριτικές Περιπλανήσεις)
Κέδρος, Αθήνα 1996
Η Μέλπω Αξιώτη γεννήθηκε στην Αθήνα το
1905. Η καταγωγή της ήταν από τη Μύκονο.
Κατά την περίοδο 1946-1964 έζησε αυτοεξόριστη στο Παρίσι, στο Βερολίνο και στη
Βαρσοβία. Εξέδωσε τις ποιητικές συλλογές
«Σύμπτωση» (1939), «Κοντραμπάντο»
(1959) και «θαλασσινά» (1961). Τα μυθι
στορήματα «Δύσκολες νύχτες» (1939),
«Θέλετε να χορέψομε Μαρία;» (1940), «Ει
κοστός αιώνας» (1946). Τις διηγήσεις «Το
σπίτι μου» (1965), «Η Κάδμω» (1972) και
άλλα. Πέθανεσεοίκο ευγηρίας το 1973.
Το συγγραφικό έργο της Μέλπως Αξιώτη
(πεζογραφικό και ποιητικό) χαρακτηρίστη
κε, από τους σημαντικότερους θεωρητι
κούς, κριτικούς και μελετητές της νεοελλη
νικής λογοτεχνίας, ως ένα έργο οπωσδή
ποτε πρωτοποριακό για την εποχή του, με
«αυθεντικότητα τόνου, μια αλήθεια στην
αφήγηση, μια αλήθεια δική του», για το εν
διαφέρον που προκαλεί στον αναγνώστη η
γραφή της «από τον τρόπο, τις γοργές πε-

ριγραφές, τις πεταχτές πινελιές, τους σύν
τομους μα τόσο χαρακτηριστικούς διαλό
γους, τις πρωτότυπες παρατηρήσεις, τις
απρόοπτες και τολμηρές εκφράσεις», για
τη γοητευτική διασάλευση των ορίων ανά
μεσα στο πραγματικό και το φανταστικό,
για τους αφηγηματικούς πειραματισμούς
της, για την παρεμβολή ψυχολογικών συ
νειρμών και για την ικανότητά της, εν γένει,
να «αίρειτη διάκριση ανάμεσα σε παρόν και
παρελθόν, ανάμεσα στο αυτοβιογραφικό
και το μυθοποιημένο».
Σήμερα πια, περίπου 25 χρόνια μετά το
θάνατό της, η Μέλπω Αξιώτη θεωρείται μία
από τις κορυφαίες μορφές της λογοτεχνίας
μας, αφού της χρωστάμε «μερικές από τις
ωραιότερες σελίδες υπερρεαλιστικής γρα
φής σε ποίηση και πεζό. Δεν ακολούθησε
ποτέ πιστά τις αρχές του υπερρεαλισμού,
όμως αυτό δεν την εμπόδισε να σπάσει τη
ρεαλιστική παράδοση της πεζογραφίας

μας, εισβάλλοντας στο μαγικό κόσμο του
παραμυθιού, του ονείρου - και συχνότερα
του εφιάλτη».
Το έργο αυτής της πολύ σημαντικής ελληνίδας συγγραφέως κίνησε το επιστημονικό-φιλολογικό ενδιαφέρον της Μαίρης
Μικέ στην περί ης ο λόγος μελέτη της
(«Μέλπω Αξιώτη - Κριτικές περιπλανή
σεις») και την οδήγησε στη γόνιμη - α ν
κρίνουμε από το αποτέλεσμα- προσπάθειά της να εντοπίσει και να προσδιορίσει
τις «σταθερές» που συνέχουν αυτό το έργο
και στις δύο εκδοχές του: την πεζογραφική
και την ποιητική.
Με γνώμονα την θερμή αγαπητική σχέση
που αισθάνεται να τη συνδέει με το έργο
αλλά και το πρόσωπο της Μέλπως Αξιώτη, η
μελετήτρια επιχειρεί να επισημάνει και να
προσδιορίσει τα βιωματικά και τα ακραιφ
νώς λογοτεχνικά στοιχεία που απαντώνται
σε όλο το έργο της και συνομιλούν μεταξύ

τους, συντελώντας στη διαμόρφωση ενός
ενιαίου όλου, στο πλαίσιο του οποίου επι
τυγχάνεται μία συναισθηματικά φορτισμέ
νη, αντικειμενική ωστόσο, επανεκτίμηση
της ιστορίας για «αλληλοφωτισμό παρόντος-παρελθόντος, για γεφύρωση και ζων
τανή παρουσία του παρελθόντος».
Καταλήγει, έτσι, στο συμπέρασμα ότι η
ποίηση της Μέλπως Αξιώτη, παρεμβαλλό
μενη καθ' όλη τη διάρκεια της πεζογραφικής της δημιουργικής πορείας, συνδέεται
οργανικά μαζί της και αποτελεί αναπόσπα
στο μέρος του έργου της, υπότην έννοια ότι
«υποδέχεται —ηποίησήτης—, απηχείαλλά
και προετοιμάζει πρόσωπα, τεχνικές γρα
φής, που παρουσιάζονται στο υπόλοιπο πεζογραφικό έργο». Για να καταλήξει, εν συ
νεχεία, σε τεκμηριωμένες αιτιολογήσεις
σχετικά με την ανατρεπτική λειτουργία του
χρόνου στα κείμενα της Αξιώτη, για τον
τρόπο με τον οποίο υπονομεύονται και
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ανατρέπονται οι κλασικές ρεαλιστικέςσυμβάσεις· ανιχνεύονται, άρα, οι νεωτερικοί
πειραματισμοί στη γραφή της, για τις βα
θύτερες διαδικασίες του κλίματος νοσταλ
γίας που διέπει όλο, σχεδόν, το έργο της
κλπ.
Το βιβλίο περιλαμβάνει, εκτός των άλ
λων, τις σημαντικότερες απόψειςτης κριτι
κής για το έργο Αξιώτη από το 1938 ως το
1994, καθώς και ένα ανθολόγιο ανέκδοτων
επιστολών γνωστών λογοτεχνών προς την
συγγραφέα (του Γιάννη Ρίτσου, του Στρατή
Τσίρκα, της Κικής Δημουλά, του Κοσμά Πο
λίτη, του Τάκη Παπατσώνη κ.ά.), δίνοντας
στον αναγνώστη τη δυνατότητα να παρακο
λουθήσει τον ζεστό, φιλικό και, συχνότατα,
ενθουσιαστικό τους λόγο για το έργο της.
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
Η σύγχρονη εκδοτική παρουσία στα ελληνικά γράμματα
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ
Η σύγχρονη εκδοτική παρουσία στα ελληνικά γράμματα

Μ ιά μ ο νο γρ α φ ία γ ιά τ ό ν Α Ρ Η Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ πού είνα ι τα υτόχρ ονα β ιο γρ α φ ία ,
άνάπλασ η τού ισ τορικού σκηνικού κ α ί μελέτη -α ν ά λ υ σ η ολόκληρου τού έργου
τ ο υ - π ο ιη τικ ο ύ , μ ετα φ ρα σ τικού κ α ί π εζο γ ρ α φ ικ ο ύ . ’Ιδ ια ίτερ α αναλύετα ι Τό
Κ ιβ ώ τιο , τό ο ρ ια κ ό α υ τό έργο τής γ εν ιά ς τού εμφ ύλιου, πού άνά γει την εμ π ειρία
της στό συμβολικό κ α ί στό υ π α ρ ξ ια κ ό της έπ ίπ εδ ο . Τ ό έργο συμπληρώ νεται α π ό
άνθολόγηση κ ρ ιτικ ή ς γ ιά τόν ’Α λεξά νδρο υ , έρ γ ο γρ α φ ία κλπ.

